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يـضم هذا الـكـتـاب مجـمـوعـة من الـفصـول الـتي حتـاول أن جتيب
عــلي الــســـؤال الــذي يــتــضـــمــنه عــنــوان الـــكــتــاب  وأظن أن هـــذا
الـسؤال هـو مـا يـجمع هـذه الـفـصول و الـدراسـات الـتي كـتبت في
ظـروف مـخـتـلـفة  وعـلـي مدي زمـنـي جتاوز ربـع قـرن من الـزمان

لتبس الذي نعيشه . ا
 وقــــد كـــتــــبـت مــــا يــــضـــمـه هــــذا الــــكــــتـــاب مـن هــــذه الــــدراســـات
ـوســوعـيـة أيـضـا  ) ـواد ا ـقـتــرحـات وا (والــفـصـول والـتـقــاريـر وا
لإلجـابة علي مدي رأيي في صحـة االستفسار أو الـتقرير القائل
ـا ال يـحــتـاج إلي بـأن تــنـاولــنـا لـلــثـقــافـة يــحـتــاج الي فـهــمـهــا  ور
معـرفتـهـا  وال إلي معـرفة كـنهـها  وهـو استـفسـار يلـخص دعوي
ـثقفـ  ولست مع هذا ثـاقف أكـثر أهمـية من ا القـائلـ بأن ا
الـرأي وال مع نقيضه   ولـكني في واقع األمر ومبـتغاه اؤمن بأن

تثقف أهم بكثير من هوالء واولئك. ا
لـهـذا فـإني أدعـو الـله سـبـحـانـه وتـعـالي أن أكـون قـد وفـقت فـيـمـا
طرحته من رؤي وفيما جمعته من مقاالت وفيماضربته من زيف

أو زيغ وفيما قسمته من أدوار.
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ـتــواضع في فــتح االعــ عـلي وكــلي امل ان يــســهم هـذا الــعــمل ا
تـاريـخـنـا وعـلي كـتـابـتـنـا لـلـتـاريخ عـلـي حـد سـواء  وان يـزيـد ابـناء

الوطن معرفة بالوطن وبتاريخه وادبياته التاريخية
وكلـى أمل ايـضا  أن يـسـهم هـذا الـكـتـاب ايـضا فى تـنـمـيـة وعـيـنا

ؤرخينا وبتنمية وعينا بدراسة التاريخ وفهمه ونقده
والـله سبحانه وتعالى أسـأل أن يجعل عملى هـذا خالصا لوجهه
وإن كنت أعلم عن نفسى أنى ال أخلو من الرياء فى كل ما أفعل
والله سبحانه وتعالى أسأل أن يهدينى سواءالسبيل وأن يرزقنى
الـــعــفـــاف والــغــنـى والــبــر والـــتــقى والـــفــضل والـــهــدى والـــســعــد
والـرضا وأن يـنعم عـلىّ بروح طـالب العـلم وقلب الـطفل الـكبـير
ـوحــديـن وشك األطــبــاء وتــسـاؤالت ــان الــعــجــائــز ويــقــ ا وإ

الباحث
ـتعـنى بـسـمعى وبـصـرى وقوتى والـله سبـحـانه وتـعالى أسـأل أن 
مـا حـيـيت وأن يـحـفظ عـلىّ عـقـلى وذاكـرتى وأن يـجـعل كل ذلك

الوارث منى
والـله سـبـحـانه وتـعـالـى أسـأل أن يـذهب عـنى مـا أشـكـو من ألم و
وأن يـحـسن خـتـامى  وأن يـجـعل خـيـر عـمـرى آخـره وصب وقـلق

وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاه
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واللـه سبـحـانه وتعـالى أسـأل أن يعـيـننـى على نـفـسى وأن يكـفـينى
شـرها وشـر الـناس وأن يـوفـقنى ألن أ مـا بـدأت وأن ينـفـعنى
كننى من القيام بحق ا عـلمنى وأن يعلمنى ما ينـفعنى  وأن 
ـعرفة شكـره وحمـده وعبادته فـهو وحده الـذى منحـنى العقل وا
نطق والفكر والذاكرة والصحة والوقت والقدرة واجلهد وا
ـــــال والــــقـــــبــــول  وهـــــو جلّ جـالله الـــــذى هــــدانـى ووفــــقـــــنى وا
وأكـرمنـى ونعّـمـنى وحـبب فىّ خـلقَـه وهو وحـده الـقـادر على أن
يـتـجـاوز عـن سـيـئـاتى وهى ـ بـالـطـبع وبـالـتـأكـيـد ـ كـثـيـرة ومـتـواتـرة
ومتـنامية  فـله سبحانه وتعـالى ـ وحده ـ احلمد والشـكر والثناء

احلسن اجلميل
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? ماهي الثقافةماهي الثقافة

ـــدنـــيــة أو يــطـــلـق هــذا الـــلـــفظ عـــادة عـــلي اجلـــانب الـــعـــقـــلي من ا
ـــكن تــعـــريــفـه عــلي أنه مـــجــمـــوعــة األعــراف احلــضـــارة و بــالـــتــالي 
والطرق والـنظم والتقـاليد التي تمـيز جماعة أو أمة أو ساللـة عرقية

عن غيرها. 
وعـلي مسـتوي الـفرد يـطلق الـلفظ عـلي درجة الـتقـدم العقـلي التي
حازها بصرف النظر بالطبع عن مستويات الدراسة التي أجنزها. 
ومــنــذ وقت طـويـل تـتــعـدد الــتــعـريــفــات لـهــذا الــلـفظ حــتي إنه  في
ـــان من عــلـــمــاء األنــثـــروبــولـــوجــيــا مـــطــلـع اخلــمــســـيــنـــيــات حــصـــر عــا
األمريكيـ مائة وخمس تـعريفاً للثقـافة. وتلقي التعـريفات اخملتلفة
ـا يـفـهـمـون ـراد بـالـلــفظ الـذي يـفـهـمه الـعـامــة بـأكـثـر  أضـواء عـلي ا
ـكن لـنـا تــأمل مـا تـوحي به تــعـريـفـات مـهــمـة من قـبـيل أن تـعـريـفـه و
مــفــهـوم الــثـقــافــة يـشــيـر إلي كـل مـا يــصـدر عـن اإلنـســان من إبـداع أو
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إجناز فكري أو أدبي أو علمي أو فني. 
فـهوم األنثروبولوجي لـلثقافة فـهو أكثر شموالً ويـعد الثقافة أما ا
حـصيـلة كل النـشاط الـبشـري االجتمـاعي في مجـتمع معـ ويسـتتبع
ميزة بـصرف النظر عن مدي هذا أن لكل مـجتمع ثقافـته اخلاصة ا
فـهوم بـبـعده عن حتـميل تـقدم ذلك اجملـتـمع أو تأخـره. ويتـمـيز هـذا ا
ـضـمــونـات الـقـيــمـيـة وإن اعـتـرف بــأن لـكل ثـقـافــة نـسـقـهـا الـثـقــافـة بـا

عايير. اخلاص من القيم وا
>

ــفـهــوم األنــثــروبـولــوجي الــواسع جنــد مــفــاهـيم وفي مــقــابل هــذا ا
كثيـرة أكثر حتديداً فكثيراً ما تسـتخدم الثقافة لإلشارة إلي النشاط
االجـتـمـاعي الـذهـني والـفـني وفي أحـيان أخـري إلـي الـنشـاط الـفـني
وحــده أو الــنــشـاط األدبي والــفــني دون الــنـشــاط الــعــلـمي الــذي يــعـده
الـبعض غـيـر خاضع ألنـسـاق الثـقـافات بـاعـتبـاره مرتـكـزاً علي حـقائق

وروثات جميعاً.  مطلقة بعيدة عن التأثر بالذوق أو البيئة أو ا
ـفـهـوم بـطـريـقـة بـيـروقـراطـيـة في مـصـر حـ تـمـنح ويـتـضح هـذا ا
ـيــة الـبــحث الـعــلـمي والــتـكــنـولــوجـيــا (ومن قـبل اجملــلس األعـلي أكــاد
ـنح اجملــلس األعـلي لـلــعـلــوم) جـوائــز الـدولــة في الـعــلـوم عــلي حــ 
لــلـثــقـافــة نـفس اجلــوائـز فـي اآلداب والـفــنـون وتــضـاف إلــيـهــا الـعــلـوم
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االجـتمـاعيـة (وقد كان هـذا قائـماً  مـنذ كان اجملـلس السـابق مجـلساً
للفنون واآلداب والعلوم االجتماعية).. 

ـــثل هــذا الـــتــقـــســيم مع وتــأخـــذ كــثــيـــر من الــبـــلــدان اإلسـالمــيــة 
اخـتالفات طـفيـفة فـعلي ح تـعد الـعمـارة فنـاً من الفـنون فـانها في
أحــيــان كـثــيــرة تــعـامـل عـلـي أنـهــا عــلم هــنــدسي يــتـبـع بـالــتــالي الــعــلـوم
ـكونات ومجالـسها ال الـفنون. وقـد ذكرنـا العمـارة بالذات ألنـها أحد ا
ـثـابـة أولي مـقـومات تـكـوين ـا كـانت  الـبـازة لـلـثـقـافـة الـقـومـيـة بل ر
الفكرة عن الثقافة لدي اآلخرين الذين يطلعون عليها للوهلة األولي.
ومن تـعريـفات الـثقـافة األخـري التي تـلق الضـوء علي مـعنـاها أنـها
مجمـوع العادات والفنون والعلوم والسلوك الديني والسياسي منظورا
كن فهم تعبيرات يز مجتمعاً عن آخر. ومن ثم  إليهـا ككل متمايز 
مـثل «الصـراع الثـقافي» لـلتعـبيـر عن الصـراع أو التـسابق بـ ثقـافت

متجاورت أو التغير واالرتقاء في عدة جوانب من النمط الثقافي.
ـكن اسـتخـدام لـفظ الثـقـافة لـلـداللـة علي اجلـوانب الـعقـلـية كمـا 
ادية والتكـنولوجية لها ومن ثم والـفنية للحياة في مقـابل اجلوانب ا
ـادية أو السـلوكـية ـ التي ط كل الـترتيـبات ـ ا ثـابة  تـصبح الـثقافـة 
ـا يــحـقـق ـ من خاللـهــا ـ مــجـتــمع مــعـ ألعــضــائه إشـبــاعــات أكـبــر 

يستطيعون حتقيقه في حالة مجرد الطبيعة.
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>
ـيـز بــعض الـبــاحـثــ بـ ثـقــافـة مـاديــة تـشــمل الـعـدد واألدوات و
والـســلع االسـتــهالكـيــة والـتــكـنــولـوجــيـا وثـقــافـة ال مــاديـة تــشـمل الــقـيم
ـنـظـمـات والتـنـظـيـم االجـتمـاعـي وتـنـطـوي الثـقـافـة عـلي والـتـقـالـيـد وا
ـطـالـعـات الـكـتـابـات) وأدوات عـمل اكـتـسـاب وسـائـل اتـصـال (الـلـغـة ا
ـعـرفـة مـعــيـنـة وأفـكـار وأعـمـال مـثل احلــسـاب وعـلي زاد ضـخم من ا
واالعتـقاد وعلي مـنظومـة من القـيم وعلي توجه مـيول خاص مالزم
كن لكل هـذا أن يكتـمل ويرتقي بـتربية مـتخصـصة قلـيالً أو كثيراً و

وتدريب يسمح باستفادة اجتماعية باألنشطة الفردية.
ويــري األنـثــربـولــوجـيـون أن الــثـقــافـة تــتـمــايـز وتــسـتــقل عن األفـراد
ـارسـونهـا في حـياتـهم الـيـوميـة فـعنـاصـر الثـقـافة الـذين يـحمـلـونـها و
عاش علي اعتبار أن الثقافة هي جماع تكتـسب بالتعلم من اجملتمع ا
تـراكم علي مر الـعصور.. وعلي هـذا يُبعد هؤالء التراث االجـتماعي ا

عن الثقافة كل ما هو غريزي أو فطري أو موروث بيولوجيا.
>

ولـلسـمات الثـقافـية قـدرة هائـلة علي الـبقـاء واالنتـقال عـبر الزمن
المح التي تتمـثل بوجه خاص من العادات وكثـير من هذه السمـات وا
والـتــقـالـيـد والــعـقـائــد واخلـرافـات واألسـاطــيـر حتـتـفـظ بـكـيـانــهـا لـعـدة
أجــيــال.. ويــهــتم عــلـمــاء االجــتــمـاع بــدراســة تــاريخ ثــقـافــات الــشــعـوب

اضي تساعد علي فهم احلاضر. اخملتلفة من باب أن معرفة ا
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ولــيس مـن شك أن الــثـقــافــة اإلسالمــيــة كــكل وثــقــافــات الــشــعـوب
ـمـتـدة ـتــصـلـة وا ـاطـاً بـارزة لــلـثـقـافـة ا اإلسالمــيـة اخملـتـلـفـة تــمـثل أ
ـراقـبـون يـنـظـرون إلي الـثـقـافـات ـاضي بل يـكـاد ا بـجـذور قـويــة في ا
اإلسالمـية الـيـوم علي أنـها أقـدم الـثقـافـات التي ال تـزال مـوجودة في
عالم اليـوم دون تقلبات أو تغيرات حادة في مفاهيمها األولي ويرجع
هذا بالـطبع إلي سمو التـعليمـات اإلسالمية التي تسـتمد وجودها من
اخلالق جل وعال من خالل تـشريع سـماوي لم يـقتصـر علي الـعبادات
ط ـعامالت والعادات و ا تـكفل بتـوجيه السـلوك اإلنساني في ا وإ
احلـيــاة الـيــومـيــة عـلي مــسـتــوي الـفــرد واجملـتـمـع عـلي نــحـو مــا نـعـرف

جميعاً.
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للثقافة دور سياسي للثقافة دور سياسي 
أكبر من تصورناأكبر من تصورنا

هل الثقـافة خدمـة? أم استثـمار? أم اقتـصاد? أم تنـمية بـشرية? أم
ـــا كـــان مــثـل هــذا الـــســؤال واردا ســـيــاســـة عـــامــة? أم أمن قـــومي? ر
عنـدمـا يـشكل مـجـلس الوزراء اجملـمـوعات الـتي يـخـتصـهـا بالـنـظر في
. ولــعل ـــا لم يــكن الـــســؤال واردا ـــلــحــة.. ور الــقـــضــايــا الـــعــاجــلــة وا
اإلجــابــة عن هــذا الــســؤال تـفــيــد من تــأمل جتــارب الــدول الــســابــقـة
ونـظرتـها لـلثقـافة وتـأثيـر الثـقافـة في اقتـصاديـاتهـا وفي هـذا الصدد
فإننـا نسـتطيع أن نـلمح عشـرة أمثـلة هاديـة من خالل قراءة األحداث

يا ومحليا: األخيرة عا
كن لـنا أن نـأخذ درسـا من معـرض فرانـكفـورت الدولي (١) هل 
ـعـرض اسـتثـمـارا جـيـدا ومـدروسا? وفـي الوقت لـلكـتـاب ألـيس هـذا ا
ـعـرض نــفـسه ألـيس مـوردا من مـوارد الـسـيـاحـة والـصـنـاعـة? وألـيس ا
ـعـرض ــسـتـويــات? إن ا ـانــيـا عـلـي جـمـيع ا ــثـابـة واجــهـة مـشــرفـة أل
يسـتقدم العرب ليلتـقوا علي أرضه مع أن ٩٥% من العرب احلاضرين
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ــانــيــة وكــذلـك ٩٥% من مــثــقــفي الــقــومــيــات والــلــغــات ال يــلــمــون بــاأل
كـتوبة كـتوبة وغـير ا األخري.. لكن هـناك لغـة أخري تفـوق اللـغات ا
جتــمع بــ هــؤالء الـبــشــر الــذين يــحـضــرون من جــمــيع أنــحــاء الــعـالم
انيا أو في غيرها وهذه اللغة ليست ليحـضروا معرضا للكتاب في أ

إال الثقافة.
ــرتــبــة ـــكن لــنــا أن نــأخــذ درســا من أن فــرنــســا حتــتل ا (٢) هل 
األولـي بــ الــدول مـن حــيث هـي مــقــصـــد الــســيـــاحــة ومــهـــوي أفــئــدة
الـسـيـاح? وهي ـ أي فــرنـسـا ـ تـتـفـوق بـذلك عـلي الـدول الـتي نـعـتـبـرهـا
ويــعـتــبــرهــا الــعــالم بل الــتــاريخ مــهــد احلــضــارات في مــصــر والــصـ
وإيـطــالــيـا والــيـونــان كــمـا تــتـفــوق عـلـي أغـني دول الــعـالـم في أمـريــكـا
والـيـابـان بل إن فـرنـســا من حـيث الـسـيـاحـة تـتـفـوق بـخـطـوات واسـعـة
عـلي السـياحـة الدينـية إلي الـسعوديـة والقـدس والفاتـيكـان.. والسؤال
واجلواب يـكمنان  في عبارة واحدة تقول بكل وضوح: إن الثقافة هي

مفتاح هذا النجاح السياحي الساحق.
 (٣) هل نـسـتـطـيع أن نـفـهم أن الـصـراع اجلـديـد الـذي تـفـجـر بـ
تـايـوان من نــاحـيـة وبـ الـصـ الـشـعـبــيـة من نـاحـيـة أخـري لـيس إال
نتاجـا طبيـعيـا الختالف الثـقافة عـلي الرغم من تـوحد اجلنس والـلغة
كن لـنا أن نحذر من احتمـال نشوب صورة مكررة من واألرض? هل 
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مـثـل هـذا اخلالف الــكــفـيل بــالــقـضــاء عــلي مـســتــقـبل شــعــوب عـربــيـة
تـمضـي في طـريق بـعيـد عن الـتـوحـد الـثـقـافي فـإذا بـهـا تـواجه أزمات
من قـبـيل أزمـة دارفـور وغـيـرها من األزمـات الـتي نـعـتـبـرها فـي بعض
األحـيان نـتـيجـة قصـور أداء الدولـة أو نـتيـجة جنـاح مؤامـرات اخلارج
تمرس يتمثل في غياب االرتقاء بينـما األمر من وجهة نظر الطبيب ا
بالثقافة إلي احلد الذي يقبل التنوع كظاهرة صحية وال يجعله نقطة

لبداية الصراع.
تـجدد ب كن لـنا أن نـتأمل أيـضا في صـورة الصـراع ا (٤) هل 
فترض وجوده ب الهنـد وباكستان في ضوء غياب التـعاون الثقافي ا
دول اجلــوار? مـــهـــمــا كـــان مـــاضــيـــهـــا مـــشــتـــمال لـــلـــحــروب ومـــشـــتــعال
بالنـزاعات العـرقية والـدينيـة.. هل لنا أن نـقارن ب مـثل هذا الوضع
احلــالي في شــبه اجلــزيـرة الــهـنــديــة وبـ وضع آخــر مـخــتــلف تـمــامـاً
أصبح يـفرض نـفـسه في كثـيـر من دول االحتاد األوروبي الـتي حاربت
ـواقع بــعـضـهـا الـبــعض طـيـلـة عــقـود طـويـلـة وبــات تـاريـخـهــا حـافالً بـا
والـوقائع والـفظـائع والقـطائع لـكن الثقـافة في الـنهـاية تـمكنت من أن
ـشروع عن جتـعل كل هـؤالء يـتـجـاوزون االخـتالف في سـبـيل الـبـحث ا
ــســتــقــبل الــواعــد أو احلــاضــر الــزاهــر وهم يــفــعــلــون هــذا من دون ا
ــاضي وال عن الــتــاريخ وال عن دروسه الــتــنــازل عن الــهـويــة وال عن ا
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كما أنهم أيضا ال يتنازلون عن اجلغرافيا وال عن احلقوق.
(٥) هل نـــســتــطــيـع أن نــنــكــر أن األحـــداث األخــيــرة فـي الــيــمن لم
ـسـئـول عن تـنـطـلق إال من بـعـد ثـقافـي يتـحـمل تـبـعـته رجال الـدولـة ا
الـتـعـامل بـجـديـة مع الـفـكـر الـديـني ومع هـذا فـإنـهم ال يـفـعـلـون وتـكون
النتيـجة الطبيعية أن رجال الفكر الديني أياً ما كانوا يجدون أنفسهم
مدفـوع دفـعا إلي حتـويل آرائـهم إلي كائن ذي صـوت مادام صـوتهم
الـعالي نـفسه ال يـسمـع.. وهكـذا يسـتسـهل البـعض من الذين أنـهكـتهم
الــســيــاســة أن يــجــأروا بــالـــشــكــوي بــدال من أن يــلــتــفــتــوا إلي خــطــورة
النزعـات االستـقاللية الـتي تشق عصـا الطـاعة حتت مزاعم طـوباوية

جميلة.
(٦) هـل نـســتــطــيع أن نــقــرأ في زواج «الــوريـثــة الــعــشــرين» لــعـرش
ــتــهن بــريــطـــانــيــا من رجل ســـبق له الــزواج وهـــو في الــوقت نــفـــسه 
حلرفـة يـدويـة نوعـا من الـثـقافـة األوروبـيـة «العـمـوميـة» الـتي أصـبحت
ـلــكـيــة وتـتــخـلي من تــتـخــلي من نـاحــيـة عـن دعـاوي األرســتـقــراطـيــة ا
نـاحيـة أخـري عن الـفـروق الطـبـقـيـة.. وهل نـستـطـيع أن نـفـهم أن هذا
ــسـتــوي إال بـالــثـقــافـة الـتــخـلـي وذاك لم يـتــحـقــقــا هـكــذا وعـلي هــذا ا
الشخـصية التي وجدت صدي عـميقاً في ثقـافة مجتمـعية جتنح يوما
ــوروثـات بـعــد يـوم إلـي االرتـقــاء كـمــا جتـنـح إلي الـتــخـلـص من بـعض ا



      ٢٣

الكفيلة بتعويق التقدم?
كن لـنا أن نلقي نظرة سريعـة علي اإلجناز الكبير الذي (٧) هل 
ــصــريــة الــقـد  ونــحـن نـري مــبــني يــتــحـقـق في مــبــني دار الــكــتب ا
جمـيال يـتحـول إلي حتفـة مـعمـارية وثـقـافيـة وأثريـة ال تكـتـفي بالـشكل
بـني إلي ٢٨٠%  من الطـاقة ولـكـنهـا بفـضل اإلخالص ترتـفع بـطاقـة ا
وارد مع تـطويـر معـماري ة وذلك عن طـريق إعادة اسـتخـدام ا القـد
داخــــلي يــــكــــشف عن عــــبــــقــــريـــة األجــــداد األقــــربـــ الــــذين ســــبــــقـــوا
ـتـحـضـرة إلي إقـامـة هـذا مـعـاصـريـهم في كــثـيـر من مـدنـيـات الـعـالم ا

الصرح الوطني?
ـستوي احملـلي مـدي الرضا واحلـبور الـلذين (٨) هل نالحظ في ا
ـصري حـ تـنامي إلي سـيطـرا عـلي قـطاعـات عـريـضة من الـشـعب ا
هـمة سـمعـهم اخلبـر السـار بافـتتـاح جهـاز التـنسـيق احلضـاري وهي ا
التي لم تـكف فئات كـثيرة من الـشعب عن إبـداء رغبتـها في وجود مَنْ
يـتبـناهـا في عـصر بـدأت الدولـة فيه تـعبـر عن اهـتمـام صادق بـالرقي

عطياتها? احلضاري وباحلضارة علي وجه العموم وتقديرا 
ـديـنة (٩) هل أدركـنـا قـيـمـة ومـغـزي اهـتـمـام الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة 
األقـصــر بـعــد أن تــنـامـي إلـيــهـا صــدي ومــدي مـا أصــاب األقــصـر في
ـديـنــة مـثل األقـصـر أن حتـظي ـكن  اآلونـة األخـيـرة من تـهــاون? هل 



      ٢٤

سـتوي الـتنفـيذي الـذي مثله اخـتيـار القيـادة السـياسيـة لرئيس بـهذا ا
ــعـنــويـة الـبــارز ورئـيس األوبـرا الــنـاجح لــيـكـون مــسـئـوال عن الــشـئـون ا
ضي بخـطوات تنفـيذية جـادة من أجل مواكبة دينة عـلي ا مساعـدة ا

روح العصر?
(١٠) هل الحـــظــنــا مـــدي االهــتـــمــام الـــشــعـــبي والــنـــخــبـــوي بــقــرار
ــبـني مــسـتــشـفي الـشــاطـبي الــذي يـجـاور ســيـاسي وهــنـدسي يــتـعـلق 
ناقشـات ركزت علي حيوية مكتـبة اإلسكندرية? وهل الحـظنا أن كل ا
ــبــني دون أن تــتــطــرق شــأن مــنــاقــشــات الــوظــيــفــة الــتي يــقــوم بـــهــا ا
ــاضي إلي حـديث كـاذب أو وهـمي عن قــيـمـة مـعـمـاريـة أو تـاريـخـيـة ا
بنـي حديث أنشئ لوظيـفة محدودة ومحددة? وهـل الحظنا أن جميع
وارد مع األطراف كانت مـنتبهة بـقدر كبير إلي تـقدير احلرص علي ا
ـعــمــاري حـتي مع ــان الـواضـح بـأهــمـيــة قـيــمــة اجلـمــال الـفــني وا اإل
ـفـاهـيم. وهل لـنـا أن نـتـذكـر أن قـرارات كـثـيرة ـنـظـورات وا اخـتالف ا
في شئـون مشابهـة كثيرة قـد اتخذت من قبل من دون أن يـكون للرأي
الــعــام مــثل هــذا اجلــبــروت الـذي أصــبح يــقــود األمــور إلي اجتــاهـات
مكن تصورها من قبل في ظل أي نظام سابق? ونهايات لم يكن من ا

>
وباإلضافة إلي هذه األسئـلة العشرة فـإن هناك أسئلـة كثيرة تقود

إجاباتها إلي فهم أعمق للدور األكبر للثقافة.
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ثقف العربي  ثقف العربي ا ا
و مأساة العراقو مأساة العراق

ثـــمـــة ثالث حــقـــائق يـــنـــبــغي لـــنـــا أن نــتـــأمــلـــهـــا قــبل أن نـــدخل إلي
وضوع. ا

> احلقـيقة األولي تتـمثل في أن احليـاة ال تستـقيم من دون خيال
بل من دون وهم أيــضًــا ومـع هــذا فــإن الــقــضــاء عــلي اخلــيــال وعــلي
الوهم ال يقـضي علي احليـاة نفسـها ولكنه يـقضي علي جـزء كبير من
مـذاقـهـا ومن نـكـهـتهـا.. وقـد يـتـعـجب بـعضـنـا من أن يـكـون لـلـوهم هذا
الــقــدر من األهــمــيــة مع أنه وهم وهم يــتــجــاهــلــون في هــذا حــقــيــقـة
الــوهم وهـي أنه لــيس حــقــيــقــة ومع هــذا فــإن أصــحــابه يــتــصــورونه
حـقيـقة ويـبـنون سـعـادتهم وحـسابـاتـهم علي هـذا الـتصـور بل إن هذا
ـــعـــامـالت الـــتــــجـــاريـــة والــــعالقـــات الـــتــــصـــور يـــنــــســـحـب أيـــضـــا إلـي ا
االقــتـــصــاديــة إلـي احلــد الــذي عـــبــر عــنـه مــا جــاء فـي األثــر من ذلك
الــقــول اجلــمــيل الــقــائل: دع الــنــاس فـي غــفالتــهم يُــرزق بــعــضــهم من

بعض.
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> احلـقـيــقـة الـثــانـيـة تــتـمـثل في مــدي حـاجـتــنـا إلي األمل الـذي ال
ـكن لـلـحـيـاة الـســيـاسـيـة وال لـلـحـيـاة أن تـمـضي من دونه سـواء تـمـثل
قاومة أو في القدرة علي احللم أم في هذا األمل في الـقدرة علي ا
الــقـدرة عـلي الـتـحـدي أو في الـقـدرة عـلي تـصـور خـطـأ احلـسـابـات..
ومـن الـعـجـيب أن احلـرب األخـيـرة قـد حـفـلت بـدرجـات مـتـعـاظـمـة من
ـكن ألحـد أن يفـكـر أن أيـة قدرة من األمل في هذه الـقـدرات بل ال 
هــذه الـقــدرات األربع كــانت كــفـيــلــة بـتــغــيـيــر مــسـار احلــرب وال تــقـول

ة إلي نصر. بتحويل الهز
ــكن > احلــقــيــقــة الـثــالــثــة تــتــمــثل في الــفــوائــد اإليــجــابـيــة الــتي 
ا ـها ذلك أن األلم هـو أفضل مـعلم بل ر للـشعوب أن جتـنيـها من أ
كن له أن يحقق نتائج مضمونة ـعلم الناجح الوحيد الذي  كان هو ا
ــدي بـعـمـر األ ولـيس عــلي مـدي زمـني قـصــيـر إذا مـا قـيس هـذا ا
ـكن لها أن خافيًـا أن الهـزائم التي لم ترتـبط باآلم ذهـنية وبـدنية ال 
ـرتبطة باآلم عنـيفة توقظ التأمل حتقق القـدر الذي حتققه الهزائم ا
والتدبـر فيما أوصل األمور إلي ما وصلت إليه وفيما ينبغي أن يكون

من أجل أال يتكرر ما تكرر من قبل.
>

ــكـن لــنـــا أن نــتـــصــور الـــطــيف فـي إطــار هـــذه احلــقـــائق الـــثالث 
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ثقـف العرب بـعد وقوع ما وقع في الواسع من الـتفكير الـذي يراود ا
التاسع من إبريل وما بعد التاسع من أبريل.

والـواقع أن أحـدًا ال يـسـتـطـيـع أن ينـكـر حـقـيـقـة االنـشـغـال الـذهـني
ـا حـدث ومـدي االسـتـئـثـار بـالـبـال الـذي تـمكـنت األزمـة من أن الـتام 
حتـقـقه عـلي مـسـتـوي الـعــقـلـيـة الـعـربـيـة ويـخـطئ مَنْ يـتـصـور أن هـذا
ـعركة االسـتئثـار كان شـيئا مـوقوتـا انتهت تـأثريـاته ومظاهـره بانـتهاء ا
عــلي نـــحــو مــا انــتــهت إلـــيه دون أن يــتــخــلـف عــنه قــدر من اإلدراكــات
الــعــقـلــيــة الــفــعــالــة والــكــفـيــلــة بــأن جتــري مــجــري الــدم وأن تـؤثــر في
ــمــكــنــة جتــاه كل مــوقف من االســتــجــابــات واالشــتــراطــات الــعــقــلـيــة ا

عاصرة.. واقف ا ا
كـأنـي أريـد أن أقـول إن األحــداث األخـيــرة سـتـتــرك في عـقــلـيــاتـنـا
ووظـائـفـنـا الـعـصـبيـة ذلك األثـر الـذي يـحـدثه إدمـان مـادة كـيـمـائـيـة ما
لفتـرة قصيرة بكيمات كثيرة.. وهو تقريبا ما يحدث نفس األثر الذي

ادة ذاتها لفترة طويلة جدًا بكميات قليلة جدًا..  يحدثه إدمان ا
هل أبـسط األمـر فأصـور ذلك الـذي تعـود عـلي فنـجـان القـهوة في
الصبـاح فأصبح ال يستطيع االنتبـاه بدونه... هذه هي الفترة الطويلة
والـكـيـمـات الـقـلـيـلـة أمـا الـفـترة الـقـصـيـرة والـكـمـيـات الـكـثـيـرة فـيمـكن
تصـويرها علي نحـو هذا الذي حدث مع الـروائي الذي أراد أن ينتهي
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ـنـبه من روايــته في وقت مـعــ فـأخـذ يـضــاعف كـمــيـات الـقـهــوة (أو ا
) حـتـي وصـلت إلي عـشـريـن فـنـجـانـا احلـقـيــقي أو الـوهـمي كــالـتـدخـ
طــوال شـــهــرين فــإذا هـــو بــعــد هــذيـن الــشــهــريـن قــد أصــبح بـــتــركــيب
كن لها معه أن كيميائي جديد مسيطر علي مستقبالت أعصابه ال 
ـنبه... حـقيـقيـا كان أم وهـميـا. ونحن عـندئـذ نقول تـعمل بـدون هذا ا
ـظـنــون فـعـالــيـتـهــا قـد أصــبـحت جـزءًا من ـادة الـفــعـالــة أو ا إن هــذه ا

التركيب الكيمائي للجهاز العصبي لصاحبها.
>

واحلق أن شيـئا من هذا قد حدث عـلي مستوي األجهـزة العصبية
للمـثقف العربي بسبب األحداث األخيرة فقد زادت كمية الوعي التي
أتيحت له عـلي مدي فترة قصيرة من الزمن لكـنها كانت حافلة تماما
باألحـداث والرؤي وزوايـا الرؤي.. وهـكذا قُـدر لكل مـثقف عـربي تابع
عركـة أن يقرأ مجموعـة من الروايات العمـيقة بنفس بـالقدر العميق ا
ـثـقف ــوازاة والـتـركـيـز واالهـتــمـام وهـكـذا أصـبــحت لـدي هـذا ا من ا
ؤثرات ولكل مهارات استـيعابـية إضافيـة فيما يـتعلق باسـتقباله لـكل ا

األساليب التي تُستخدم من أجل التأثير.
ـة ومــا ســبـقــهـا ـ ــثــقف ـ بـفــضل الــهــز      بل لــقــد أصـبـح هـذا ا
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مـتـســلـحًــا بـخـبــرة من نـوع فــريـد لم يــتح له من قــبل حـ وجــد نـفـسه
قــادرا تــمــامــا  عــلـي أن يــري احلق يــصــور بــاطال وحــ يــري الــظــلم
يصـور إجنازًا وحـ يري التـجاوز يـسمي إدارة ومع هـذا فإنه يدرك
أن كل مَنْ حـوله يـدركـون مـا يـدركه من طـبـائع األمـور ومـن حـقـائـقـها
كـذلك ولـكـنه ال يـسـتـطـيع أن يـتـصـور احلـقـيـقـة اجملـردة عـلي نـحـو ما
يـدركهـا وذلك لـسبـب بسـيط هـو أن أحدًا ال يـسمـح للـحقـائق أن تـبدو
في صـــورتــهـــا احلــقـــيــقـــة. وقــد قـــيل إن احلــقـــيــقـــة جــاءت فـي الــزمن
الـسحـيق إلي الـناس مـجردة عـاريـة ففـزعوا مـنـها فـذهبت وارتـدت ما
ارتـدته مـن مالبس.. وفي روايـة أخـري إن الـنـاس هم الـذين سـتـروهـا

البس ألنهم وجدوا أنفسهم فزع من صورتها وهي عارية!! با
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التوفيق  ب التعليم العالي التوفيق  ب التعليم العالي 
والثقافة في الوطن العربيوالثقافة في الوطن العربي

من قـبل أن حتتل مـؤسسـات التـعلـيم العـالي متـمثـلة في اجلـامعات
ـستـقرة في اجملـتمع الـعربي ارتـبط مفـهوم ـدارس العـليـا مكـانتـها ا وا
الـتــعــلــيم الــعـالـي بـالــثــقــافـة إلـي حـد كــبــيــر حـتـي أصـبـح أقـرب وصف
ـشـتغـلـ بـالـفكـر مـا يـرادف مـا نـقوله اآلن في لـلـمـثـقف علـي ألسـنـة ا
ـتميـز بثـقافـة عامة وتـعلـيم جيـد بأنه متـعلم تـعلـيما وصف الـشخص ا
عـالـيا  highly educated .. وح بـدأ الـتـعلـيم الـعـالي في البالد
العربـية يتسع ألعداد لم يـكن يتسع لها من قبل كـانت أبرز الصيحات
ـطـالــبـة بـالـتـريث في هـذا الـتـوسـع تـسـتـنـد إلي ضـرورة احلـفـاظ في ا
ـثـقف » الـذي خـريـجي اجلــامـعـة أو الـتـعـلــيم الـعـالي عـلي مــسـتـوي « ا
ـتـبحـر عنـصـر التـوجه الراقي يـجمع إلي الـعـلم الرفـيع أو الـدقيق أو ا
الالئق بـخـريـج التـعـلـيم الـعـالي أو اجلـامـعي  .. بـعـبـارة أخـري ضرورة
ـثــقف » في « خـريج » الـتـعــلـيم الـعـالي حـتي احلــفـاظ عـلي الـرجل « ا
يكون هـناك دائماً حد فاصل ب التعليم العالي والتعليم العام يرتبط
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كانة الـتي ال ينبغي أن يـفرط اجملتمع في النهـاية بالقـدرة علي تبـوء ا
ـثـقــفـ احلـقــيـقـ الـذين أو يـتـنـازل عـن  قـصـرهـا عــلي طـائـفــة من ا
اتيحت لـهم فرصـة ( البد أن تبـقي نادرة أو شبـة نادرة ) لـتلقي تـعليم

عال وثقافة عالية في الوقت ذاته.
ـفهـوم في اسـتـراتـيـجيـات الـتـعلـيم الـعـالي في الـبـلدان هـكـذا كـان ا
ا حتي أواخرها ( العربية حتي منتصف السبعينيات (في مصر) ور
في بـعض بـلــدان اخلـلـيج ) حـ فـوجـئت هـذه االســتـراتـيـجـيـة نـفـسـهـا
لحـة إلي زيادة أعداد الذيـن ينبغي أن يـتاح لهم تـعليم عال باحلاجـة ا
( من نـاحيـة ) أو الـذين يرغـبون في هـذا التـعـليم ( من نـاحيـة ثانـية )
ـثل هـذا التـعـلـيم ( من نـاحيـة ثـالـثة ) ألن أو الـذين يـجب أن يؤهـلـوا 
ؤسـسات الـتنـمويـة الـتي تسـارعت في  النـشوء احلـاجة الـقومـية فـي ا
ـكن لــلـتـاريخ أن واالزدهــار في تـلك الــفـتــرة  صـارت ( وبــأقـصي مــا 
يــشــهــده من ســرعــة ) مــلــحـــة إلي احلــد الــذي ال يــطــيق االنــتــظــار ..
وهـكــذا أصـبح عــلي الــتـعـلــيم الـعــالي أن يــتـسع في وقت واحــد لـثالث

قبل عليه : مجموعات كبيرة من ا
>  مـجمـوعة أولـئك الـذين استـكـملـوا التـعـليم الـعـام وليس أمـامهم
ــثــابــة االمــتـداد بــد من أن يــســتــكــمــلــوا  الــتــعــلـيـم الــعــالي ألنه صــار 
كن القول بـان التعليم الـطبيعي للطريق .. وبعبـارة تقريبـية وصفيـة 
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ـتـاحة أمـام هؤالء ـثابـة البـديل الـطبـيعـي ب الـبدائل ا الـعالي صـار 
ـعــبـد جـيـدا عــنـد نـهــايـة الـطـريق ـثل الــطـريق الـوحــيـد ا ألنه أصـبح 
عبـد السابق عـليه  وفي التـوصيف االجتمـاعي  ـ كما حـدث بالفعل ا
ـظلـتها  لـتشـمل أعداداً كـبيرة كن لـهذه الـطائفـة  أن تمـتد  ـ  فـإنه 
جـداً مـن اإلنـاث الــذين اتــيح لــهم بــفــضل ازدهــار االلــتــزام اجملــتـمــعي
جتـاه تعـليـم البـنات (الـذي لم يـؤخذ به في مـعظم الـبـلدان الـعربـية إال
منذ اخلمسينيات أو الستينيات علي أقصي تقدير ) وهكذا أصبحت
لالنـاث في الـفصول الـدراسيـة أماكن مـساويـة  لالماكـن التي يـشغـلها
الـذكـور بـعـدمـا كـانت الـنـسـبـة قـبل عـشـرين عـامـاً التـتـعـدي ١٠ % عـلي

أحسن تقدير .. 
> وأصـبح عــلي الـتـعـلـيم فـي الـبـلـدان الـعـربـيــة أن يـسـتـوعب كـذلك
ـواطـنـ الـطـامـحـ إلي أن يـوفـر لـهم الـتـعـلـيم الـوظـيـفة والـدخل .. ا
وعـلي حـ كـانـت الـوظـيـفـة والـدخل فـيـمــا قـبل سـنـوات عـشـر مـتـاحـة
ـتدفق  وسياسات بنسـبة اكبر لـلشهادات األدني فإن نـهر احلضارة ا
ــتـســارعـة أصــبــحت تـفــرض الــيـوم أن تــكـون الــتــحـضــيــر والـتــحـضــر ا
احلــاجــة اكــثــر إحلــاحــاً  إلي الــشــهــادات األعــلي .. بل إنـه أصـبح من
الطبـيعي أن تطرد الشهادة األعلي الـشهادة األدني عند التسابق علي

شغل ذات الوظيفة .. ولم ال ?
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> كذلك ـ ومن نـاحية ثـالثـة ـ  فقـد أصبح عـلي التـعليـم العالي في
ـكن من سـرعـة  الـكـوادر الـبـلــدان الـعـربـيـة أن يـهـيئ  وبـأقــصي مـا 
ــؤســسـات الــوطــنــيـة ــســئــولـيــة في ا الــشــبـابــيــة الــقـادرة عــلي حتــمل ا
ـؤسـسـات اإلعالم الـنـاشـئـة في اجملـاالت احلـضــاريـة اجلـديـدة بـدءاً 
ـتـطورة (أو ـؤسـسـات اخلـدمـيـة ا واالنـتـاج الـفـني والـثـقـافي ومـروراً بـا
واني والفنادق .. الخ طـارات وا ـستمر ) في ا اجملبـرة علي التطور ا
ــرتـبـطــة بـالـصــنـاعـات ـؤســسـات الــصـنـاعــيـة الـعــمالقـة ا  وانـتـهــاء بـا

ثال . البترولية علي سبيل ا
>

علي هـذا النـحو نـشأت ( وبـسرعـة لم تكن مـعهـودة من قبل )  وال
تـزال تـنـشـأ مـؤسـسـات مـتـعـددة ومتـنـوعـة لـلـتـعـلـيم الـعـالي بـحـيث جنح
الـوطن الـعـربي بـالـفـعل في أن يـسـتـكمـل كثـيـراً من الـهـيـاكل الـفـاعـلة (
ـتـداخلـة في هـذا احمليط والـفـعالـة في بـعض األحيـان ) في الـدوائر ا
الـتنـموي وقـد كـان هذا أحـد االجنـازات البـارزة لـلمـؤسـسات الـتـنمـوية
ثـل جناحـاً دءوبا يـحـسب للـحـكومـات الـعربـية العـربـية بـقـدر ما كـان 
الـتي تتـحمل أقـداراً مـتضـاعفـة من النـقد دون أن حتـظي بالـثنـاء علي

كثير من اإلجنازات..
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ؤسسـات التعليم نفسـها فان الع التخطئ علي أنه فيـما يتعلق 
قدرات بارزة عـلي النجاح في التوسع والتمدد والتجدد في مؤسسات
ـا  أكثـر فـقد اسـتـطاعت مـؤسـسات غـضة اإلهـاب وبـنفـس القـدر ور
ـة قــائـمــة أن تــتـوسع عــلي عــدة مـحــاور بــحـيث ولـّـــدت بــطـريــقـة قــد
قـريبة في طـبيـعتـها وآلـيتـها من الـتكـاثر الـبيـولوجي مـؤسسـات جديدة

أضافت إلي ما هو قائم ومنجز بالفعل .
وليس من شـأن هذا الفـصل أن يناقش حـدود ومدي ما حدث من
إجنــاز في هـذا اجملــال  وإن كـان يـعــتـقـد أن الــرأي الـعـام فـي مـحـيط
الــتـعــلـيم الــعـالي يــقـدر تــمـامــاً حـجم اإليــجـابــيـات في اإلجنــازات الـتي
قـامت عـلي أرض الـواقـع في الـوطن الـعـربي في هـذا الـصدد.. مـهـمـا
كـتـفـية بـالـهـجوم إلي وجه الـبعض االنـتـقـادات سواء الـبـنـاءة أو حـتي ا
ـــؤســــســــات في بــــعض اجلــــزئــــيـــات الــــتي هـي في رأيي بــــعض هــــذه ا
الشخـصي ال تتعدي أن تكـون  من قبيل العيـوب الصغيرة  التي تالزم

اإلجنازات الكبيرة .
ــقـدمــة شــبه الـتــاريــخـيــة الـتي يــبـد أنــنـا البــد أن نــخـرج من هــذه ا
صورت لنـا وضعاً متـميزاً للـتعلـيم العالي في مـنطقة مـحددة في فترة
ـدي الــذي يـجب أن مــحـددة من احلــاضــر إلي طـرح تــصـوراتــنــا عن ا

ترتبط فيه الثقافة العامة ببرامج هذا التعليم العالي .
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قصود بالثقافة العامة في الوطن العربي ? : قصود بالثقافة العامة في الوطن العربي ? :ماهو ا ماهو ا
فـاهـيم الـقـابـلة لـلـتـغـير من الشك أن مـفـهـوم الـثقـافـة الـعـامـة من ا
كونات الـتي تتكون بيئـة إلي أخري وال يقف هـذا التغيـر عند حـدود ا
ـا يـرفع من قـدرها ـيـزها  مـنهـا هـذه الـثقـافـة  أو « الـكيف » الـذي 
ـا هـو يتـعدي ذلك ـا يـجعـلهـا شـيئـاً واضـحاً ومـحدداً  وا أويـسمـها 
ـــكــونــات إلي الــكـم أيــضـــاً حــيث تـــتــبـــاين األقــدار الـــتي تــســـهم بـــهــا  ا
اخملـتلـفـة لـلـثـقافـة الـعـامـة تـبـعاً لـعـوامل الـلـغـة والـتاريخ والـطـبـوغـرافـيا
ـذاهب الـسيـاسـيـة والنـمط االقـتصـادي والـتراث والعـقـائـد الديـنـية وا
القوامي ... الخ  بل إن التعـريف التقريبي للثقافة العامة قد يختلف
ا في نفس القـطر  ولهذا فإن تمامـاً ب بلدين مـتجاورين تمامـاً ور
ثل ما نتـناقش فيه اليوم  أن يتم اتفاق مبدئي من البدهـيات العملية 
علي عـنـاصـر مـحددة ( وديـنـامـية فـي الوقت نـفـسه) تـكـون كفـيـلـة بأن
ـكن أن يــسـمي بــالـثــقـافـة ـعـرفـي الـذي  تــكـون مع بــعـضــهـا اجلـانـب ا
ـــســـتــحب .. أو من الـــعــامـــة والـــذي يــصـــبح مـن الــضـــروري ( أو من ا

واطن اجلامعي قبل أن يتخرج . الواجب) توافره في ا
تـصورة ـكن لكـثـيرين مـنا أن يـتـصوروا اآلفـاق ا عـلي هذا الـنـحو 
لــلـثــقـافـة الــعـامــة في الـتــعـلـيم الــعـالي في الــبـلــدان الـعـربــيـة عــلي أنـهـا

قومات التالية : الثقافة الكفيلة بتوافر حدود  دنيا من ا
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ــام الـتـام بـالـتـاريخ الـقـومي .. ومن الـبـدهي أن هـذا يـشـمل ١ ـ اإل
هــذا الـــتــاريخ االسـالمي الــعـــام بــصـــفــة مـــشــتـــركــة بـــ كل الـــشــعــوب
واألقـطــار الـعــربـيــة مع الـتــركـيــز بـالــطـبع عــلي دور كل شــعب من هـذه
ام بحضارات الـشعوب في هذا اإلطار العام  .. كمـا يقتضي هذا اإل
الشرق األدني الـقد بصفات متفاوته تبعـاً لالقطار العربية اخملتلفة

التي كانت لها أدوار بارزة ومتميزة في هذا االطار  .
٢ ـ الـــديــانــات الــســمــاويـــة ( وغــيــر الــســمــاويـــة ) والــفــهم الــواضح
ـســيــحـيــة اخملـتــلــفـة  وكــذلك بـ ــذاهب ا لـلــفــروق األسـاســيـة بــ ا
ــنـتـشـرة مـذاهـب الـفـقـة اإلسالمـي األسـاسـيـة  والــفـرق اإلسالمـيـة  ا

ام بفكرة وافية عن التصوف والفرق الصوفية  . واإل
٣ ـ األعــمـــال اخلــالــدة في األدب اإلنـــســاني  والبـــد من االحــاطــة
الـعــمـيــقــة بـفــصــول ( أو فـقــرات عـلـي األقل ) من اإللــيـاذة واألوديــسـا
والـشــاهـنـامــة والـكـومــيـديــا اإللـهـيــة والـشـكــسـبــيـريـات ومــسـرح راسـ
ـتمـيزة في جـيل النـهـضة بـاإلضافـة  إلي معـرفة واألعـمال الـروائيـة ا
عري والـبحتري وأبي تنـبي وا عـلقات والـنقائض وأشـعار  ا عميـقة با
تمام وكـتابات اجلاحظ وعبد احلمـيد الكاتب والتوحيدي  ... وحتي
البارودي وشوقي وحافظ وطه حس والعقاد وأحمد أم ... إلخ .
٤ ـ اإلحـاطـة بــتـطــور الـفن عــبـر الــعـصــور  وتـنــمـيــة حـاسـة إدراك
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ذاهب النقدية للفن  دارس األدبية اخملتلفة  ونشأة ا التمـايز ب ا
وارتـباط الـفن بـاحلـياة وعـصـور النـهضـة واالنـحطـاط في احلـضارات

تعاقبة . ا
ـكن لـلــجـامـعي ـعــاصـر  بـحــيث  ٥ ـ فـهم أســاسـيـات االقـتــصـاد ا
ـعـلن وسـعر الـفـائـدة احلـقـيقي  الـفـهم والـتـميـيـز  بـ سـعـر الفـائـدة ا
صرفية ب التضخم واالزدهار  ب االئتمان واالستثمار واخلدمة ا

 ب حتريك سعر الفائدة وخفض العملة .... إلخ .
ام بأساسيات التعامل مع الكمبيوتر واحلاسبات اآللية في ٦ ـ اإل
اجملاالت األربعـة الرئـيسيـة لتطـبقـات احلاسب : جداول احلـسابات 

قواعد البيانات  معاجلة الكلمات  الرسوم  ... إلخ .
٧ ـ مـباد الـصـحة الـعـامة  واإلسـعـافات األولـيـة  وطرق الـوقـاية
عاجلـة اخملتلـفة لألمراض بـصفة عـامة ودور األجهـزة احلديثة في وا

العالج ومداه .
٨ ـ فـــكــرة ذكــيــة عـن الــتــوازنــات الـــســيــاســيـــة لــدول الــعــالم . وعن
ترسبة من مواقعها وعواصمها ولغاتها ولهجاتها وديانتها  والنتائج ا
ـــيـــة .. واألحالف والـــتــــكـــتالت الـــدولــــيـــة ودورهـــا في احلـــروب الـــعـــا

السياسة الدولية .
امـة واعية بفـلسفـة التاريخ اإلنـساني ودور احلروب واألديان ٩ ـ إ
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والـدعـوات  واإلصالحات االقـتصـادية واالجـتـماعـية في صـياغـة هذا
التاريخ علي النحو الذي نعيشه اليوم .

ــبــيــة واحملــلـيــة وقــواعــدهـا ١٠ ـ مــعــرفــة رفــيـعــة بــالــريــاضـات األو
وتاريخها .

>
ولعل هذا يـدفعنـا إلي التسـاؤل عن السـبل الكفـيلة بـتحقـيق القدرولعل هذا يـدفعنـا إلي التسـاؤل عن السـبل الكفـيلة بـتحقـيق القدر

ام اجلامعي بالثقافة العامة : رجتي من  إ ام اجلامعي بالثقافة العامة :ا رجتي من  إ ا
١  ـ كــالـعــادة فـي حتـقــيـق األهـداف الــنــبــيــلــة من خالل وســائل
ـا جنـد أنفـسـنـا في الـبدايـة مـضـطرين تـشـريـعيـة أو قـانـونـية فـلـر
إلي انتهـاج الوسائل البـيروقراطيـة الكفـيلة بإدمـاج الثقافـة العامة
ــقـــررات الــدراســـيــة ولـــو إلي حــ .. وقـــد نـــصــدر فـي هــذه فـي ا
مكن تـربية الـفضائل بالـتكرار حتي الروح عن اقتـناعنـا بأنه من ا
ـانع في إضافة بضع تصـبح عادة ولهذا فـإن اخملطط الواعي ال
قررات الـدراسيـة لتسـتوعب مـثل هذه اجلوانب من ساعـات إلي ا

مكونات الثقافة العامة .
ـا يكـون أجدي وأكـثـر توافـقا مع ٢ ـ يـبد أن هـنـاك أسلـوبا آخـر ر
مـرحـلــة الـتـعــلـيم اجلــامـعي أو الــعـالي وهـو أن يُــنـبه الــطالب مـنـذ أول
العـام الدراسي إلي أنهم سيؤدون امتحـانات في نهاية العام  في عدد
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من كـتب الثـقافـة العـامة الـتي ال تسـتدعي تـخصـيص ساعـات دراسية
ـنهج الـداسي وإن كـانت مـوجـودة في االمـتحـانـات الـعـامة .. لـهـا في ا
ـكن بـشيء من الـتـقـريب والتـجـاوز بـلـورة الـفرق بـ الـثـقـافة وهكـذا 
الـعـامـة وبـ الـتـعـلـيم الـعـالي الـنـظـامي بـذكـاء شـديد فـي الوقـت الذي
يبـقي لـلثـقافـة الـعامـة مـكان أكـيد وبـارز في مـقومـات النـجـاح والتـفوق
ــدرجــات أوهــيــئـات ــعــامل أو ا من دون إلــقــاء أعــبــاء إضــافـيــة عــلي ا

الية ... إلخ . وازانات ا التدريس أو ا
ــكن لــنــا أن نــشــيـــر إلي بــعض الــكــتب ــثـــال فــانه  وعــلي ســبــيل ا
تازاً ـمتـازة التي تسـتطـيع اجلامـعة بهـا أن تضـمن مسـتوي ثقـافيـاً  ا
خلـريجـيـها .. فـبـوسع اجلامـعـة أن تخـتـار كـتاب الـدكـتور أحـمـد بدوي
«في مـوكب الشـمس» كـمرجع لـلثـقافة الـعامـة عن التـاريخ الفـرعوني 
ام بـالتاريخ وأن تعـهد إلي الطالب بـقراءة بعض كـتب أحمـد أم لال

اإلسالمي ... وهكذا .
٣ ـ ومـع تـقـدم الــزمن وتـنــامي تـقــديـر أهــمـيـة الــثـقــافـة الــعـامـة في
ـتــواصـلــة من اجلـامــعـيــ يـصــبح من الــيـسـيــر عـلي نــفـوس األجــيـال ا
اجلامعـة أن تس من الـنظم ما تبـدأ به تعديل لـوائحها بـحيث تصبح
رجـحة لـلتـقدير الـعام بـكل ما يـترتب ـواد ا مـواد الثـقافـة العـامة من ا
عـلي ذلـك من فـوائــد لــلـطــالب الــذي أثــبت أنه مــتـعــلم تــعـلــيــمـاً عــالــيـاً
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بـالـفـعل .. بـيـد أن مـثـل هـذا احلـافـز يـتـطـلب أن تــكـون الـبـيـئـة الـعـامـة
خارج اجلامـعة قـد شارفت قدرة أرفـع علي اختـيار األكـثر نفـعاً لـسير
اط تـكراريـة ال تتـطلب احلـياة  وأال تـكون الـوظائف الـعامـة مجـرد أ

اط تكرارية أيضاً !! . من اخلريج إال مجرد أ
ـكن ــكن لــنـا أن نــضع مـن الـتــشــريــعــات مــا  ٤ ـ وبــدءاً من اآلن 
اجملتمع من أن يـحقق رغبته وأمنيته في أن تكون مواد الثقافة العامة
ــضـافـة لـلــتـقـديـر الــعـام ( الحظ الـفـرق بــ هـذه اخلـطـوة ـواد ا من ا
وب اخلطـوة التي أشرت إليهـا في البند ثالثـا الذي يقف عند حدود
ـكن أن تـكــون مـرجــحــة فـحــسب ولـيــست مــكـونــة لـلــتــقـديــر ) وبـهــذا 
لـلـطالب الـطـموح إلي شـغل مـواقع هـيئـات الـتدريس أو إلي االسـتـفادة
من  فرص الـدراسات العليـا احملدودة أن يهيئ نفـسه بدءاً من مرحلة
ـتمـثـلة في مـبـكـرة في دراسة اجلـامـعيـة لـلـمرحـلـة الدراسـيـة الـرابعـة ا
الدراسـات العليا باإلكثار من معارفه العامة .. وبـهذا يصبح مثل هذا
اإلكــثـــار هــو احملك احلـــقــيـــقي لالنـــضــمـــام إلي الـــركب اجلــامـــعي في
ا أنه من طرائف مرحـلة الدراسات الـعليـا   ومن حسن احلظ ( ور
ثل األقدار ) أن التـعلـيم العسـكري الـعالي في بالدنـا العربـية يـأخذ 
بـدأ منذ مـرحلـة مبكـرة  ويتاح وضع أفـضل في الترتـيب العام هذا ا
لـــلــمـــتــفـــوقــ في األلـــعــاب الـــريــاضـــيــة بـــفــضـل إســهـــام درجــات هــذه
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الـــريــاضــات الــبـــدنــيــة في اجملـــمــوع الــكـــلي الــذي يــرتـب عــلي أســاسه
الناجحون وتظل أقدمياتهم ترتب عليه حتي وقت تقاعدهم..

>
وفي كـل األحوال ينـبغي لـنا أن نـنتـبه إلي أهمـية تنـميـة السـياساتوفي كـل األحوال ينـبغي لـنا أن نـنتـبه إلي أهمـية تنـميـة السـياسات

العامة علي نشر الثقافة العامة ب اجلامعي :العامة علي نشر الثقافة العامة ب اجلامعي :
١ ـ فالبـد من الــعـنــايـة بـوجــود مـكـتــبـة عــامـة في كل حــرم جـامـعي
ولـيس في كل جـامعـة فـحسب  ويـقـتضي هـذا إنـشاء أكـثـر من مكـتـبة
مركزية في كل جامعة إذا تعددت األحرام اجلامعية والبد من العناية
ـسـتوي كـتـبـة وجتديـدهـا بكل مـا من شـأنه أن يـرتفع  بـتزويـد هـذه ا
الــثــقـــافــة الــعــامــة  والبــد من تــوجــيه اجلـــهــود نــحــو تــســهــيل عــمــلــيــة
كتبة وإطـالة مدتها وزيادة عـدد الكتب التي يتاح االستعـارة من هذه ا
استـعارتها  إلي عشـرة علي األقل ( بل إن بعض اجلامعـات األمريكية
ال تضـع حدوداً لالسـتـعارة مـعـتمـدة عـلي إمـكانـيـة االتصـال الـتلـيـفوني
ـعــار في أي وقت ) ويـسـتـلــزم هـذا إدارة ديـنـامـيـة السـتـعــادة الـكـتـاب ا
) من السيولة نشطـة واعية واعتمادات غـير قليلة (وغـير كثيرة أيـضاً
سئولة النقـدية  تظل متاحة باستمرار حتت تصرف اإلدارات العليا ا

كتبات اجلامعية . عن ا
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تـجددة  ( األفالم عـرفـة ا ٢ ـ البـد من الـعنـايـة احلذرة بـوسـائط ا
ــيـكــروفــيـلم  والــفــيـديــو وأقــراص الـلــيـزر ــيـكــروفــيش وا والـشــرائح وا
وبـرامج احلـاسب اآللي واالنـتـرنيت ) دون أن تـنـفق أمـوال طائـلـة علي
هـذه الـوسـائط حــ تـكـون وهي مـسـتــحـدثـة مـرتـفــعـة الـثـمن مـحـدودة
ـنـتـجـات الـتـكـنـولـوجـيـة الـفـائـدة إذا مـا قـورنت بـاألجـيـال الـتـالـيــة من ا

بدون جدوي حقيقية .
٣ ـ تشجيع إنشاء جوائز جامعية سنوية تمنح في مجاالت الثقافة
شتـغل بالثقافة العامـة علي ثالث مستويات : (  مستـوي مساهمة ا
الـعامـة خـارج اجلـامـعة  ثم  مـسـتـوي هـيـئات الـتـدريس  ثم  مـسـتوي

الطالب ) .
ـعـمـار والـتـشيـيـد كـفـيـلة ٤ ـ احلـرص عـلي  إتـاحـة أمـاكن مـتـميـزة ا
ـمارسـة  الـنـشـاط الطالبـي في اجملاالت االجـتـمـاعـية والـريـاضـية 
ـثـال مـبـني كـامل لـنـشـاط وقـد كـان في جـامـعـة الـقــاهـرة عـلي سـبـيل ا
احتـاد الــطالب ( حـول جـزء كــبـيـر مــنه فـيـمــا بـعـد إلي مــكـاتب إداريـة
كما هـي العادة  في الـتضـخم البـيروقـراطي الذي واكب إدارة الـتنـمية
صرية )  .. وكانـت كلية طب قصر العيني علـي يـد حكومات الـثورة ا
تــضم حــمــامـاً لــلــســبـاحــة أصــبح عــنــصـراً لــلــمــزايـدة بــ اجلــمــاعـات
ا االسالمـيـة وغـيـرها  ...  وهـكـذا  .. وتـأتـي أهـمـيـة هـذه الـفـكـرة 
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ــكن أن نــســمــيه االقــتــنــاع الــعـــام بــحــتــمــيــة   أن يــصــطــبغ الــنــشــاط
الــطالبي أو الــشــبــابـي في داخل  اجلــامــعــة بــصــبــغــة واضــحــة حتــمل
ســمـات مــجــتــمع اجلــامـعــة من جــمــيع الــنـواحي .. ومن الــبـدهي أن
الـشريـحة الـسنـية لـطالب اجلامـعة سـوف تمـارس نشـاطها عـلي أية
صـورة .. ولــكن وجـود مـنـافــذ لـهـذا الـنـشــاط داخل أسـوار اجلـامـعـة
ــثــابـة الــعــامـل احملـدد الــكــفــيـل  بـرفـع مــســتـواه مـن نــاحــيـة  يــظـل 
وإضــفـاء طــابع الـثــقــافـة الــرفـيــعـة عــلـيه  واإل فــإنه ســوف يـصــطـبغ
ثم  يـنـبـغي بـصـبـغـات مـخـتـلـفـة أقل قـيـمـة وفـائـدة من نـاحـيـة أخـري 
ــثــمـرة  لــكل طالب وهــذا هــو األهم إتــاحـة الــفــرصـة احلــقــيــقـيــة وا
ـارسـوه من نــشـاط اقـتـداء ـمــارسـة مـا يــودون أن  الـتـعــلـيم الــعـالي 
كن  جلوانب بزمالئـهم الذين سبقوهم إلي هذا النشاط  وهكذا 
عنـاها الواسع أن جتد سـبيلها إلي أن الثقـافة والنشـاط اإلنساني 

تزدهر في اجلامعة .
عيدين ( وهـيئات التدريس عنـد تعيينهم ٥ ـ احلرص في اختـيار ا
ثـقف أو عـلي أقل تقدير من ألول مرة ) عـلي أن يكونوا من طـائفة ا
الــذين يــســيـــرون في هــذا الــســبــيـل بــخــطــوات واضــحــة  واحلــذر كل
ــاجــوجــيــ وذوي الــثــقــافــات الــزائــفــة  والــعــمل في احلــذر من الــد
كن ا  الوقت ذاته وبـسرعة مدروسة علي إعداد البـرامج الكفيلة 
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لنا أن نـطلق عـليه جتاوزاً أو تـقريـباً إسعـاف أعضـاء هيئـات التدريس
احلـالـيـ بـدورات مـكـثـفــة تـعـيـنـهم عـلي أن يـتــداركـوا مـا في ثـقـافـتـهم
الـعامة من نقص .. والبد لـنوادي هيئة التدريـس وجمعياتهم من لعب
ـسـتـمـر وتـعـليـم الكـبـار من خالل دور مـتـجـدد فـيـما يـسـمي بـالـتـعـلـيم ا
ـيـزانـيـات نـدوات مــسـتـمـرة ومـنـظـمـة .. ومـن خالل تـوجـيه جـزء مـن ا
ـتاح لـهـا من أجل حتقـيق  النـجاح ـتـوفرة في هـذه النـوادي والدعم ا ا

نشود  في تثقيف هيئات التدريس وشبابهم يوماً بعد يوم . ا
٦ ـ إتــاحـــة الـــفــرصـــة لــكل عـــضــو مـن أعــضـــاء هــيـــئــات الـــتــدريس
والـطالب للـحـصول عـلي مجـمـوعات من  الـكـتب الثـقافـيـة العـامة في
حـدود مــبـلغ مـعـ ( مــائـة دوالر مـثالً ) خــصـمـاً من مـوازنــة اجلـامـعـة
ـا يريـدون االحتـفاظ عـلي أن  يـكون لـهؤالء احلق في  أن يـحتـفـظوا 
به من هذه الكتب ألنفسهم أو يودوعونها مكتبة اجلامعة لتضاف إلي
رصيـدها  واالنطالق من هـذا إلي إقرار سـياسـة تشجـيع اجلامـعي
ــطــيــة من أثــاث ـــاذج   جــمـــيــعــاً عــلي اقـــتــنــاء مــكــتـــبــات  وتــوفــيــر 
ـكتبـات  الكـفيـلة بـإضافـة البـعد احلـضاري إلي بـيوتهم .. ـكتـبات وا ا
ــتــوفــر الــيــوم تــقــد مــثل هــذا الــدعم فال أقل من وإذا لم يــكن من ا
الـسـعي لـدي دور الـنـشـر الـكـبـيـرة من أجل تـوفـيـر تـخـفـيـضـات خـاصة
ـوجب بــطـاقـات اجلـامــعـة  حـتي ولـو اقــتـضي هـذا تـوجــيه مـعـونـات
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غـيــر مـبـاشــرة إلي هـذه الــدور في مـقـابـل  تـشـجــيع مـثل هــذا الـهـدف
النبيل.

ـــمـــتــازة في ٧ ـ تــخـــصـــيص وقت مـــعــ مـن األوقــات احلـــيـــويــة وا
اجلدول األسبـوعي للـمحاضـرات ( حيث تـضمن اجلـامعة وجـود أكبر
ثابـة الوقت اخملصص حملاضرة عدد من اجلـامعي ) وذلك ليـكون 
أسـبـوعــيـة يُـدعـي إلـيـهــا أحـد جنـوم الــفـكـر فـي اجملـتـمع وبــذل اجلـهـد
الـصــادق ألن  تــكـون هــذه احملــاضــرة عـلي الــدوام أحــد أبـرز أنــشــطـة
واسم اجلامـعة في اجملتمع احمليط بها  واحلرص علي حيوية هذه ا
الــثـقـافـيــة بـحـيث يـتــنـاقل اجملـتـمع صــداهـا  ويـسـتــلـزم هـذا أن يـتـولي
ـتـمـيزيـن في اجملـتمع مـجـلس اجلـامـعـة تـكـلـيف أحـد رجال اجلـامـعـة ا
الــثـقــافي  ( أو أكــثـر مـن واحـد ) بــتــنـظــيم الــتـعــاون مع الــشــخـصــيـات
الـــفــكــريــة الـــبــارزة في احلــيـــاة الــعــامــة  لـــضــمــان تــدفـق حــيــويــة هــذه
احملاضـرة أسبـوعاً بعـد أسبوع. وفي اجلـامعات ذات األعـداد الكـبيرة
ينـبغي أن تتـاح مثل هـذه الفرصـة في كل كلـية أو في كل حـرم جامعي

علي األقل.
 ٨ ـ االجتــاه تــدريــجــيــاً إلي زيــادة عــدد مــا يــســمي بــاألعــضــاء من
خارج اجلـامـعـة في مـجـالس اجلـامـعـة ومجـالس الـكـلـيـات  وأن تـتـأثر
عوامل اخـتـيار هـؤالء األعـضاء بـقـدر اكـبر  بـالـبعـد الـثقـافي لـلجـامـعة



      ٤٩

وبتحـقيق ارتباط اجلـامعة بـالثقـافة العـامة والواقـعية من حـولها حتي
ال تتـحول اجلـامعـة إلي برج عـاجي ( أو نحـاسي )  يذهب إلـيه هؤالء
ـثـابـة قـلــعـة حتـمي بـأسـوارهـا ـا كي تـصــبح  جملـرد االســتـطالع  وإ
اجملـتــمع الـذي تـطل عـلــيه من كل الـتــيـارات الـتي قـد يــصـادفـهـا جنـاح
ـكن أن يــؤثـر عـلـي الـبـنــيـان الــفـكــري لـلــحـيـاة مـرحــلي خـطــر أوقـلـق  

اجلامعية .
٩ ـ تــعــمـــيق وتــوســيع عـالقــات الــتــآخـي بــ الــكــلــيـــات اجلــامــعــيــة
ـؤسسـات اخلـدمـيـة واالنـتاجـيـة في اجملـتـمع  بـحـيث يـصبـح طالب وا
قسم علـم االجتمـاع مثالً علي درايـة كامـلة بكل مـا تقوم به مـؤسسات
اخلـــدمـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فـي اجملـــتـــمع من حــــوله  ( بـــدءاً من رعـــايـــة
االحداث وحـتي مـصـلحـة الـسـجون ) وبـحـيث تـتحـول أفـكـاره النـظـرية
ـسـتقـبل أن يـضيف بـها والعـلـميـة بـالتـدريج  إلي ثـقافـة يسـتـطيع في ا
إلـي الـثـقـافــة الـعـامـة الــتي سـيـواجــهـهـا في اجملــتـمع وبـحـيـث يـنـمـو في

شخصيته بعد إنساني غير متخاذل وال قلق .
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حرية التفكير حرية التفكير 
والبحث العلميوالبحث العلمي

ـعرفـة األخري ـعرفـة لكـنه متـميـز عن كل فروع ا الـعلـم جزء من ا
بـأنه يـبـدأ بـنــظـريـات تـتـطـلب الـتـحـقـق من صـدقـهـا عن طـريق أبـحـاث
ودراسـات كـثيـرة ومـتـوالـيـة يجـريـهـا مَنْ هم قـادرون عـلي الـوصول إلي
الصواب في أمـرها وهم الـذين اصطلح عـلي تسـميتـهم بالعـلماء وال
ــــتـــوالـــيـــة واألبــــحـــاث والـــدراســـات يـــزال هـــؤالء يـــجــــرون الـــتـــجـــارب ا
ــنــاقـشــات ويـنــشـرون آراءهـم ويـتــلـقــون الــتـعــقـيب عــلــيـهــا بـســعـادة وا
ويـعـدلـون من صـيـاغـتـهم ألفـكـارهم بتـوضـيح هـنـا وتـخـصـيص هـناك
وتـصـحـيح هـنـالك حـتي يـصـلـوا إلي الـصـيـغـة الـدقـيـقـة الـتي تـعـبـر عن
احلقيقـة التي اكتشفوها والـتي يرون فيها إضافة للـمعرفة اإلنسانية
ـعـرفـة الـتي أمـدنـا بـهـا الـعلم وعـنـدئـذ يـصـبح الـعـلم مـعرفـة وتـصـبح ا
ـعـرفة اإلنـسـانـيـة الـتي ال تـزال تـتـسع وتـزيـد وتـتـضـخم مع جـزءاً مـن ا
الزمـان. وقد قـيل إن الفارق بـ العـلم وب األنـواع األخري من فروع
ـتـوالـيـة ــعـرفـة اإلنـســانـيـة هـو أن الـعــلم يـحـتــاج إلي هـذه الـتـجــارب ا ا
الخـتبـار صـحـة النـظـريـات علي حـ أن األديـان وكذلـك الفـنـون علي
ــكـن إثــبـــات صــحـــتــهــا ــثــال تـــقــدم مـــعــتــقـــدات وأفــكـــاراً ال  ســـبــيـل ا



      ٥٤

بــالــتـــجــارب وال تـــخــرج مــحـــاوالت الــعــقـل الــبــشـــري فــيـــهــا عن إطــار
نطق أو قواعد علم اجلمال. التفلسف وإعمال قواعد علم ا

>
يـستـخدم العـلمـاء مناهـج عديدة في الـتفـكير والـعمل لـلوصول إلي
ـــعــلـــومــات من اكـــتــشـــافــاتـــهم ووضع الـــنــظـــريــات. وهم يـــســتـــمــدون ا
صـري والـبابلـي درسوا مالحظة الـطبـيعة ومـثال ذلك أن قـدماء ا
حركات الـكواكب والنجوم ومن هذا تعلموا التنبؤ بتغييرات الفصول

وعرفوا أفضل األوقات للزرع وجني الثمار واحملاصيل.
وتصنـيف البيانات يساعد العلماء علي اكتشاف العالقات القائمة
ـتـري منـدليف بـ شتـي احلقـائق. وقـد جمع الـكـيمـيائـي الروسي د
الــعــنــاصــر الــكــيــمـيــائــيــة الــتي كــانت تــشــتــرك في نــفس اخلــصــائص
ووضـعهـا في خـريطـة خـاصة تـركت بـها خـانـات بيـضـاء بدون عـنـاصر
معـروفة. واكـتشـف العـلمـاء فيـما بـعد تـلك العـناصـر الغـائبـة وبرهـنوا
بــذلك عـلـي أن جتـمـيـع مـنــدلـيف كــان صـحــيـحــاً. ويـســاعـد اســتـخـدام
ـا لديـهم من معـلومـات وقد ـنطق الـعلـماء عـلي اسـتنـباط الـنتـائج  ا
ـنـطـلــقـة عـنـد ــاني فـيـلــهـلم وين مــقـدار الـطـاقــة ا درس الــفـيـزيـائي األ
تـــســـخــ األجـــســـام الـــصــلـــبـــة والـــســوائـل ووجــد أن أحـــد حـــســابـــاته
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الـرياضـيـة يـؤدي إلي خروج الـرقم نـفـسه عنـد إجـراء االخـتبـار نـفسه
ـواد إال أنه اسـتـطـاع الـتحـقق من ومع أنه لم يـسـتـطع أن يـخـتبـر كل ا
ـادة واسـتــنـتج من ذلك أن الـرقم الـذي ثــبـات الـرقم مـهـمـا اخــتـلـفت ا

توصل إليه كان من «الثوابت».
ـهـمــة لـتـطـويــر الـنـظـريـات ويُــعـتـبـر إجــراء الـتـجـارب من الــوسـائل ا
الـعـلـميـة. فـفي القـرن الـسادس عـشـر قام جـالـيلـيـو بتـجـربة تـتـمثل في
دحـرجة عـدة كـرات ذات أوزان مخـتـلفـة فـوق سطح مُـنـحدر فـاكـتشف
ــعـدل (واالسم الــعــلـمي أن كل األجــسـام تــســقط إلي األرض بـنــفس ا
ـعدل الـتي تـزيد به الـسـرعة هـو «الـعجـلـة» وهو مـصطـلح يـعني لـهذا ا
بالـضبط: معدل الـزيادة في السرعة) إال إذا كـانت هناك قوة أخري

توثر في تخفيف سرعتها.
ويـــلـــجــأ الـــعــلـــمــاء إلـي وضع فــرض مـن الــفـــروض أو افــتـــراض مــا
ــسـاعــدتــهم عـلـي الـنــظـر في الــتــفـســيـرات احملــتـمــلـة لــلــتـجــربـة وهم
يــقــومــون بــعــد ذلك بــوضع أسس الــتــجــارب الــكـفــيــلــة بــإثــبــات صــحـة
االفــتــراض أو خــطــئه ومـن ثم يــبــنــون نــظــريــاتــهـم عــلي مــا يــصح من

الفروض.
وقـد اكـتـشف الـفلـكـيـون في أثـنـاء رصـدهم لـلـكـوكب «أورانوس» أن
مـوقـعه يـتــغـيـر أحـيـانــاً في الـسـمـاء ومـن ثم فـقـد افـتــرضـوا أن كـوكـبـاً
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مـجـهـوالً يـؤثـر في حـركــته وأدي ذلك آخـر األمـر إلي اكـتـشـاف كـوكب
آخر هو الكوكب «نبتون».

>
وإذا أردنا أن نـحدد مفـتاح الـسر في جناح الـعلم والـبحث الـعلمي
فإننـا ال جند غير عنصـر واحد هو حرية الـتفكير الـتي تمثل الضمان
األول إلبـــداع حــقـــيــقـي في الــعـــلم وفي الـــبــحـث الــعـــلــمي وقـــد عــرّف
الــعــلــمــاء والــفالســفـة مــهــمــة الــعــلم في أنــهــا رصــد احلــقــائق وإقــامـة
كن أن تُـرصـد حقـيقـة دون أن تـكون هـنا الـعالقات فـيـما بـينـهـا وال 
ــكن أن تُــحــدد عالقــة أو حــريــة لــلــتـــفــكــيــر في هــذه احلــقــيــقــة وال 
تــوصف دون أن تـكــون هــنـاك حــريـة فـي اتـخــاذ اإلطـار األنــسب لــهـذا
الـتــحـديـد أو الـوصف والـتـوصـيف مــهـمـا كـان هـذا اإلطـار خـارجـاً عن
ــألــوف بل إن تــاريخ الــنــهـضــة الــعــلــمــيـة ــتــوقع بــحــكم ا ــألــوف أو ا ا
دي احلديثـة لم يبدأ إال ح آمن العـلماء بأهمـية حرية التـفكير وبا
الـذي يـنــبـغي أن تـمــضي إلـيه هـذه الــتـجـربــة حـتي لـو نــاقـضت مـا هـو
شـائع ومـا هــو مـسـتـقـر ولم يــعـد مـفـهـوم اجلـدة مــقـصـوراً عـلي مـا لم
ـا امـتـد ليـشـمل الـتـفـكـيـر بـصـورة جـديـدة فـيـمـا كان يـكن مـعـروفـاً وإ

. مجرد التفكير فيه وفي صوابه بعيداً عن خيال السابق
وفي مــطـلع عــهـد الــنـهــضـة وبــالـتــحـديــد سـنــة ١٥٤٣ نُـشــر كـتــابـان
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يتضـمنان أفـكاراً عـلميـة جديدة في أوروبـا أحدهـما هو كـتاب وضعه
كـوبـرنـيق وعـنـوانه (عن دوران األجـرام الـسـمـاويـة) وهـو الـكـتـاب الذي
أنـكـر فيـه مؤلـفه أن األرض هـي مركـز الـكـون كـمـا كـان مـعـظم الـناس

يتصورون ووضع نظرية دوران األرض والكواكب حول الشمس.
أما الـكـتـاب اآلخـر فـهو الـكـتـاب الـذي وضـعه فيـسـالـيـوس وعـنوانه
(في تـركـيب اجلـسم اإلنـسانـي) وكان قـائـمـاً عـلي دراسـاته لـلـتـشريح

ويتضمن أدق معلومات متاحة في ذلك العصر. 
>

وخالل الــقــرنــ الــســادس عــشــر والــســابع عــشــر ازدادت أهــمــيـة
ــا سـاعــد في إحـداث ثـوة اسـتــخـدام الـتــجـارب وعــلم الـريــاضـيـات 
عــــلـــمـــيـــة إذ قـــام جـــالـــيـــلــــيـــو بـــتـــحـــســـ بـــعـض آالت مـــثل الـــســـاعـــة
والتلـيسكوب ولم تـقتصـر مكتـشفات السـير إسحـاق نيوتن علي وضع
قــــانــــون اجلــــاذبــــيــــة وحــــده بل تــــعــــدت ذلك إلـي دراســــة الــــعــــدســـات
ـنـشـورات التـي أرست قواعـد عـلم الـبـصـريـات احلـديث وقـد أثبت وا
طـبـيب إجنـلـيزي هـو ولـيم هـارفي أن لـلـدم دورة في اجلـسم الـبـشري

وقام بإيضاح هذه الدورة.
>

وكان عصـر العقل احلر في تفكيره في أواخر القرن السابع عشر
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ثابة حركة أدت إلي تغـيير تفكير وعلي امتـداد القرن الثامن عشـر 
ـعـلــومـات الــعـلــمـيـة الــبـشــر إذ قـام الـعــلـمــاء بـجــمع كـمــيـة كــبـيـرة مـن ا

ونشرها وتطور علم الكيمياء احلديث.
همة مـثل: األكسج والكلور واد الكيمـيائية ا واكتُشـفت بعض ا
والهيـدروج كمـا اكتشف الـعالم الفـرنسي أنطـوان الفوازييه طـبيعة
ـعـروف  الـذي يـقـول إن ـادة وهـو الـقـانـون ا االحــتـراق وقـانـون بـقـاء ا
كن أن تُـستـحدث أو تَـفني لـكنـها تـتغـير كـيمـيائـياً فـحسب ـادة ال  ا
كــمــا وضع الـعــالم الــســويـدي كــارولــوس لــيـنــيــاوس مـنــهــجــاً لـتــصــنـيف

النباتات واحلبوانات بادئاً بهذا ما سمي بعلم التقسيم.
وفي الـقـرن التـاسع عـشر بـدأ الـعلـم في جني ثـمـار التـرحـال الذي
يـقوم به الـعلـماء إلي شـتي مناطـق العالم لـزيادة مـعرفـتهم بـاجلغـرافيا

والنباتات واحليوانات.
وكــان عـالم الــطـبــيـعــيـات الـبــريـطــاني تـشــارلـز دارويـن من الـعــلـمـاء
الذين شـاركوا في رحلة عـلميـة استمـرت من سنة ١٨٣١ حتي ١٨٣٦
وانـتـهت بـأن وضع نـظـريـتـه الـتي اشـتـهـر بـهـا والتـي تـقـول بـأن احلـياة
علي األرض قـد تـعـرضت لـلتـغـيـر بـسبب عـوامل طـبـيـعيـة عـلي امـتداد
حقب طـويلة شأنها في ذلك شأن األرض الـتي نعيش عليها وأوضح
ـشــهـور الـذي أصــدره وجـعل عـنــوانه «أصل األنـواع» ذلك في كـتــابه ا
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وقـــد شـــرح فــــيه نـــظـــريــــته في الــــتـــطـــور وكـــيـف تـــغـــيـــرت الــــنـــبـــاتـــات
انـيان هما ماتـياس شيلدن ان أ واحليوانـات عبر العصـور. ووضع عا
وثيودور شـفان نظرية بـيولوجية مـهمة تقول إن جمـيع األجسام احلية

مكونة من خاليا.
>

وفي أواخــر الـــقــرن الــتــاسع عـــشــر بــدأ الــعــلـــمــاء في وضع صــورة
جــديـدة لـلــمـادة والـواقـع أن الـعـلــمـاء كـانــوا مـنـذ الــقـرن الـثــامن عـشـر
ـادة لكـنهم اكـتشـفوا ينـاقـشون مـوضوع اجلـزيئـات الـتي تتـكون مـنهـا ا
بحلـول عام ١٨٩٠ وجود اإللكتـرونات والنشاط اإلشـعاعي وأثبتوا أن
ـــادة كـــمـــا كـــان الـــنـــاس الــــذرات لـــيـــست كـــتـالً صـــلـــبـــة صـــغـــيـــرة مـن ا

يتصورون.
وقـد خـطــا عـلم الــفـيـزيــاء خـطــوات رائـعـة عــلي طـريق الــتـقـدم في
أواخر القـرن العشرين إذ سـرعان ما تغـيرت نظريـات الضوء وأثبت
ـفــردة تــعـمـل عـمل الـفــيــزيـائـي ألـبــرت أيــنـشــتــ أن دفــقـات الــضــوء ا
اجلـزئــيــات وهي مــا نـســمــيه الــيـوم «فـوتــونــات». كــمـا تــطــور الــبـحث
الـعـلـمي في الــذرة بـسـرعـة حـيث تـمـكن عــلـمـاء كـثـيـرون من اكـتـشـاف

اجلزيئات األساسية في الذرات وفهم نظم ترتيبها.
>
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ثم شهد مـنتصف القرن العشرين انطالقـة كبري تمثلت في توليد
الـطــاقـة الـنــوويـة. وفي األربــعـيـنــيـات اكـتــشـفت جـمــاعـات من الــعـلـمـاء
ــان والــنـــمــســاويــ إمـــكــانــيـــة إطالق الــطــاقـــة عن طــريق تـــقــســيم األ
ــتـــحــدة أجنــز الــعــالم (انــشــطــار) ذرات الــيــورانـــيــوم. وفي الــواليــات ا
ــولـد أنـريــكـو فـيـرمـي والـعـامـلــون مـعه في عـام الـفـيـزيــائي اإليـطـالي ا
ــكن الـتــحــكم فــيه كـمــا اكــتـشف ١٩٤٢ أول ســلــسـلــة تــفـاعل نــووي 

علماء الفيزياء جزيئات جديدة في الذرات.
وبـــــدأ عـــــصــــر الـــــفــــضـــــاء في ســـــنــــة ١٩٥٧ حـــــ أطــــلـق االحتــــاد
الـسـوفـيـيـتي أول قـمــر صـنـاعي لـيـدور حـول األرض. وفي سـنـة ١٩٦٩
أصــبح اثــنـان مـن رواد الـفــضــاء األمـريــكــيـ أول أبــنــاء الـبــشــر الـذين
يسيرون فـوق القمر واسـتخدم الفلـكيون التـليسكوبـات الالسلكية في
جــمع مــعــلــومـــات جــديــدة عن الــفــضــاء وهــكـــذا عــرف الــتــلــيــســكــوب
الالسلكي الـذي هو مسـتقبِل لإلشـعاعات الـكهربـية من الـفضاء وهو

يقوم بتحويل هذه اإلشعاعات إلي صور مرئية.
ويــسَّــر اخــتــراع الــتــرانــزســتــور إنــتــاج أجــهــزة صــغـيــرة مـن الــراديـو
والـتـلـيـفزيـون تـعـمل بـالـبطـاريـات وآالت حـاسـبـة للـجـيب واحلـاسـبات
اإللـكـتـرونـية (الـكـمـبـيـوترات) عـالـيـة الـسـرعة وأحـدث اخـتـراع الـلـيزر
ــوجـهــة إلي نــقـطــة بــعـيــنــهـا) تــغــيـرات مــهــمـة في (أي أشــعــة الـضــوء ا
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ـوســيــقـيــة وبـرامـج احلـاســبـات مــجـاالت كــثـيــرة مــثل األســطـوانــات ا
عاجلات الطبية واجلراحية واألسلحة. اإللكترونية وا

>
ومن الــضــروري ونــحن نــتــحــدث عن حــريــة الــتــفــكــيــر في الــبــحث
الـعــلـمي أن نـنــتـبه إلي حــقـيـقـة أن الـعـلم احلي ال يــخـرج عن أن يـكـونالـعـلم احلي ال يــخـرج عن أن يـكـون
عـلوم واجملـهول وهـنا أحب أن أسـتعـير ـنطـقة الـقائـمة بـ ا عـلوم واجملـهولـثابـة ا ـنطـقة الـقائـمة بـ ا ـثابـة ا
من الـدكـتور مـحـمـد كـامل حـس وصـفه لـلـبـحث الـعـلمـي بأنه: «كـائن
ـوا طـبــيـعـيـا وأنـه لـيس بـحــثـا عن كـنـز حي البـد له من وقـت لـيـنـمــو 
مــدفــون يــكـفي فــيه الــتــفــرغ والــعــمل لــنـبــلغ مــكــمــنه أو نــعــثـر فــيه عن
احلـقـيقـة بل هـو عـمل روحي مادي بـطيء ال يـنـجح فيـه إال التـشـجيع

اخلفي القائم علي تهيئة اجلو والوسائل وتركه ينمو علي طبيعته».
بـيـد أني أحب أن أنبه إلـي أن حريـة الـتـفـكيـر الـتي يـجب أن تـكون
ـاط االنـحـيـاز إلي الـرأي الـذاتي بـدعـوي ـطـاً من أ مــطـلـقـة لـيـست 

احلرية نفسها لكنها
 حرية ارتياد قبل أن تكون حرية اعتقاد حرية ارتياد قبل أن تكون حرية اعتقاد

 وحرية تصور قبل أن تكون حرية ادعاء  وحرية تصور قبل أن تكون حرية ادعاء 
وحرية تفكير قبلوحرية تفكير قبل أن تكون حرية تقرير أن تكون حرية تقرير 

لــهــذا فــإن حــريــة الـــفــرض الــعــلــمي تــســتــدعـي مــنــا أن نــنــتــبه إلي
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اخلـصوبـة في الـتـفـكيـر فـبل أن نـبـحث عن مـنطق الـصـواب أو اخلـطأ
فيه وهنـا أقتبس من محـمد كامل حسـ أيضاً تفـريقه ب الفروض

اخلصبة والفروض الصحيحة حيث يقول:
«إن األولـي في الـبـحث الـعــلـمي ال تـكـون الـفــروض الـصـحـيـحـة من
أول األمر بـل قد يـتـصـور الـعلـمـاء عـشـرات الـفروض قـبل أن يـتـبـيـنوا
ـا تُقبل الـفروض من العـلماء علي (أن) واحداً منـها هو الـصحيح وإ
قــدر خــصـوبــتــهــا وأعــني بــذلك قــدرتــهــا عــلي فــتح آفــاق جـديــدة من
البحث وعـلي اإليحاء  بتجارب جديدة تـوحي بدورها فروضا خصبة
أخــري حــتي تــنـجــلي احلــقـيــقــة. أمـا الــفــرض الـعــقــيم فــهـو كــالــطـريق

غلقة ال يلبث أن يتب للسائر فيه أنه ال يؤدي إلي أي شيء». ا
ويزيد محمد كامل حس هذه النقطة وضوحاً فيقول:

ـلوء بـالفـروض اخلصـبة الـتي ثبت بـعد ذلـك أنهـا خطأ «والـعلم 
ــبــدأ الــذي يــحــرص عـــلــيه الــفالســفــة وفـي مــيــدان الــعــلم ال يُــطـــبق ا
واألخالقـيــون والـقـانــونـيــون وهـو أن مــا بـني عــلي اخلـطــأ فـهــو خـطـأ
وأكـثر الـفـروض اخلـصـبة الـتي أدت إلي نـظـريـات عـامة عـظـيـمـة ثبت
بـــعــد ذلك أنـــهــا لم تـــكن في الــواقـع صــحــيــحـــة تــمــامـــاً. ومن أخــصب
الـفروض الـصـحيـحـة فـرض تكـوين الـذرة علي أنـه كالـنـظام الـشـمسي
تدور فـيه اإللكتـرونات  حول الـنواة وقد أدي هذا الـفرض إلي كشف
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أكثـر ما هو مـعروف عن الذرة ثم تـب أن هذا الوصـف تقريبي وأن
هناك صـعوبـات في قبـوله ولم يعـد يصدق به أحـد من العـلمـاء اليوم

ثل الواقع وإن كان فرضا خصبا جدا».  علي أنه 
« هـذا مــثل من أمــثـلــة الــفـروض اخلــصـبــة الـتي هـي خـطــأ والـتي
أثـرهـا عـلي الـعـلم مع ذلك كـبـيـر جـداً ولـيس هـذا مثـال مـنفـردا وفي
الــطب اخــتـبــارات قــامت عــلي نــظــريــات ثم ظــهــر أن الـنــظــريــة خــطـأ

وبقيت االختبارات صحيحة كما في تفاعل فاسرمان».
>

عـلي هـذا الـنــحـو يـفـتح لـنـا مـحـمــد كـامل حـسـ اجملـال لـنـفـهم أن
حرية الـتفكير حتي لو كان التفكير نفسه خاطئاً مفـيدة للعلم لكنهامفـيدة للعلم لكنها
ـــا تـــتـــأتي اإلفـــادة من خـــصـــوبــة لـــيــسـت مــفـــيـــدة في حـــد ذاتـــهــالـــيــسـت مــفـــيـــدة في حـــد ذاتـــهــا وإ
ا يـتعرض الـفروض وقـابليـتها لـبدء سلـسلة جـديدة من الـفهم العـلمي 

له كل علم.
ـفـاضلـة بـ الـفروض الـعـلمـيـة لـنعـرف الـعـقيم وليس مـن السـهل ا
ــفـيـد حــتي لـو كــان كالهـمــا خـطـأ وال يــقـوم هـذا مـنـهــا واخلـصب ا
الــتـفــاضل إال عــلي اخلـصــوبـة أي الــقـدرة عــلي فـتـح اآلفـاق الــعـلــمـيـة

الواسعة التي تتجلي فيها احلقائق الكبري.
وكـما يـعـلي كامل حـسـ من قدر مـرتبـة «الـفروض اخلـصبـة» فإنه
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ــنـــقــطــعــة أو الــتي جتيء يــســتــنــد في هـــذا الــرأي إلي أن الــتــجــارب ا
صـدفــة لم تـعـد حتـدث في الـبـحـوث احلــديـثـة إال نـادراً مـثل اكـتـشـاف
الـبنسـل ولهـذا فإنه يؤكـد أن البيـئة العـلميـة التي ال تنـشأ فيـها هذه
ـكن أن يكون رتبـة من البـحث العلـمي تظل عـالة علي غـيرها وال  ا
لهـا اسـتـقالل علـمي مـا لم ينـشـأ فـيهـا عـلمـاء قـادرون علي هـذا الـنوع
ـقـام من الــفـروض ووضـعـهــا مـوضع االخـتـبــار وهـو أمـر يـرتــبط في ا

ا نسميه «حرية التفكير». األول واألخير 
>

وتـرتــبط حـريـة الــتـفــكـيـر والــعـلم والــبـحث الـعــلـمي ارتــبـاطـاً وثــيـقـاً
بالنظم الـسياسية نظراً لـلحقيقة التي ال نسـتطيع إنكارها وهي قيام
احلكومـات بالتـمويل الكـامل للمـشروعات الـعلمـية وهنـا يدخل طرف
ثــالث في الــعالقـة بــ حــريـة الــتــفـكــيــر والـبــحث الــعـلــمي وقــد أجـاد
الـدكـتـور إبـراهيـم حلـمي عـبـد الـرحمنالـدكـتـور إبـراهيـم حلـمي عـبـد الـرحمن احلـديث عن هـذه الـعالقة في
محاضـرة له ألقاهـا في عام ١٩٤٨ قبل أن يـصبح سكرتـيرا للـحكومة
في مـــنـــتـــصـف اخلـــمـــســـيـــنــــيـــات ووزيـــرا لـــلـــتــــخـــطـــيط فـي مـــنـــتـــصف
ـصـري لـلثـقـافة السـبـعـينـيـات وهـو يقـول في حـديث له أمـام اجملمع ا

العلمية ما نصه:
«وفي رأي صـادف قـبـوال أخـيرا أن الـعلم مـثل إقـامـة الـعدلالـعلم مـثل إقـامـة الـعدل يـقـوم
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ـشـتـغل به وعـلي الـدولـة أن تـسـنـده بـقـوتـهـا دونوعـلي الـدولـة أن تـسـنـده بـقـوتـهـا دون أصال عـلي ضـمـيـر ا
تـدخل في مـوضوعهتـدخل في مـوضوعه والقـضاء يـفـصل ب الـناس والـعـلم يفـصل ب
األجيال الـسابقـة واألجيـال القادمـة فينـبغي لـذلك أن توفر احلـكومة
لـلعـلماء الـضمانـات والسـلطات الـتي تسمح لـهم بالـعمل بنـفس رضية
وضمـير خالص  وإال انصـرف العلـماء عن العـلم إلي غيره من أبواب
الـرزق التي تطلب جهداً أقل وتـعطي رزقاً أوسع وبـذلك تفقد األمة
الـعـنـصـر األول للـنـهـضـة والـبقـاء كـمـا حـدث عنـدنـا في حـاالت كـثـيرة

ماثلة أمامنا».
«وإذا تـدخلـت احلكـومـة في اخلـطط الـعـلـميـة أو حـاولت تـنـفـيـذها
ال ويـقضي الـوقت هباء بـطرقـها اإلدارية وأسـاليـبهـا العـتيقـة يضـيع ا

كما هو مشاهد فعال في بعض مصاحلنا احلكومية».
ــهن «ومن رجــال الــعــلم مَـنْ يــنــظــرون إلي غــيــرهـم من أصــحــاب ا
ـركز ـمـاثـلة كـالـطب واحملـاماة والـهـنـدسة والـتـعـليم فـيـظـهر لـهم أن ا ا
ـهن قد اعتـرف به رسميـا وأن كيانـهم االقتصادي االجتمـاعي لهذه ا
ــتـــواصل وحتـــزبــهم واحـــتــشـــادهم في قـــد تــدعم بـــفـــضل ضــغـــطــهـم ا
جــمـعــيــات أو نــقـابــات فــيــتــجـهــون حــتــمــاً إلي الـتــفــكــيــر في مــثل هـذه
ــعـيــشـة وضــرورات احلـيـاة الـســيـاسـة الــتي تـمــلـيــهـا عــلـيـهـم حـاجـات ا
ـا هو حـادث فعال في الـدول األخري. إذ قد ويدلـلون علـي صحتـها 
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تألفت جـمعيات لـلمشتـغل بالـعلم في أربع عشرة دولـة (كان هذا قد
هنية حدث قبل ١٩٤٨) واعـترف لبعضـها بالصفـة الكاملـة للنقابـات ا
وكـون احتاد دولي لـتـلك اجلـمـعيـات عـقـد عدة اجـتـمـاعات ومـؤتـمرات
لبحث مـوقف محتـرف العلم في اجملـتمع احلديث وكيـفية تـنظيم هذه
ـا يـحـقق رسـالـتـهـا االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة واإلنـسـانـيـة. وقـد ـهـنــة  ا
تـضاربت اآلراء فـي تقـديـر مـبلـغ جناح تـلك اجلـمـعـيات ولـكن قـيـامـها
ونشاطـها هـو ذاته دليل علـي أن العلم قـد أصبح حـركة كامـلة ويـنبغي
أن نـنـظـر إلـيه دائـمـاً تـبـعـا لـذلك وعـلي أن الـعـلـمـاء كـأصـحـاب حـرفـة

يعبرون عن تلك احلقيقة الواقعة باجتاههم النقابي».
ويصل الـدكتـور إبراهـيم حلـمي عبـد الرحـمن إلي جوهـر أو حدود

شتغلون به من حرية فيقول: ما يتطلبه الباحثون في العلم وا
«والــقـــول بــأن (اضـــطالع) الـــدولــة بـــالــعـــلم ال يــعـــني تـــدخــلـــهــا في
وحتـكــمـهـا  في أمـوره كــمـا أن إقـامـتـهـا بــالـعـدل بـ الـنـاس ال شـئـونه
يـعني تـدخلـهـا في سيـر الـقضـاء وال حتـكمـهـا في القـضـاء فالـقاضي
يحـكم بـالعـدل تبـعا لـقانـون يتـحدد بـالطـرق التـشريـعيـة وفقـا لألصول
ـعـرفة ـرعـيـة والـعالـم يبـحث عن احلـقـيـقـة ويسـتـزيـد من ا الـفـقـهـية ا
تبعا إلجراءات تتحدد شكال بالطرق احلكومية وفقا ألصول الطريقة
الـعلـميـة الـتي تقـوم عـلي فرز احلـقـائق وفرض الـنـظريـات واخـتبـارها
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بالتجـربة. فينـبغي تبعـا لذلك أن تكفل حريـة الباحث كمـا تكفل حرية
نظمة ال يكون عدل وال علم». القاضي وبدون هذه اخلريطة ا

>
ـكن أن يـوجـد أصالً بـدون بـدون ـكن أن يـوجـد أصالالـبـحـث الـعـلـمي ال  ومع كل هـذا فـإن  الـبـحـث الـعـلـمي ال 
ـمارسـته كـذلك فـإن حـرية الـتـفـكـير هي حـرية لـلـتـفـكـيرحـرية لـلـتـفـكـير فـما بـالـنـا 
حــجـر األســاس في تــنـظــيم «مــؤســسـة» الــبـحـث الـعــلـمـي وحـركــة هـذا
الــبـحث وهـنـا أســتـعـيـر فــقـرة من مـحـاضــرة لـلـدكـتـور عــلي مـصـطـفي
ـصـري للـثقـافـة العـلمـيـة (١٩٤٢) بعـنوان مـشرفـة ألقـاهـا في اجملمع ا

«تنظيم البحث العلمي وأثره في تطور اجملتمع» حيث يقول:
ا هو تنـظيم لناحـية مهمـة من تفكير «إن تنظـيم البحث العلـمي إ
ا كـانت أساس كل تـقدم حـقيـقي للـبشر , والـتفـكير فيوالـتفـكير في اجملتـمع ور
تأخرة ال كل أمة هـو مظهر حيويتها وعنوان رقيهاكل أمة هـو مظهر حيويتها وعنوان رقيها فـاأل اجلاهلة ا
ـا يعنيـها من احلياة أمـور مادية ملـموسة ترتبط تعني بـأمر الفكر وإ
ــا تـــفــكــر كــأفــراد مــتــفــرقــ بــحــيــاة الــفـــرد ثم إذا هي فــكــرت فــإ

مـتـبـاعـدين لـذلك يـكـون الـتـفـكـيـر عـقـيـمـاً ويبـقـي ذكر األمـة خـامال.
تـأخرة يـكون تـراثهـا الفـكري اخلـرافة واألسـاطير واأل اجلـاهلـة ا
(الــتي) ال تـمت إلـي احلـقــيـقــة الـواقــعـة بــسـبب ثم إذا ارتــقت األمـة
ســلّم احلـضــارة ارتــقي الـفــكــر فـيــهـا وحتــول من دور الــفـرد إلي دور
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اجلمـاعة وارتبط باحلق وبالواقع فـزالت اخلرافة وأُحلّت األساطير
محلـها الطبيعي فسـارت أدبا شعبيا أو اكتسـبت رونقا من العاطفة
واجلمـال. ومن أهم مظاهر ارتـقاء الفـكر في أمة إنشـاء اجلماعات
والــهـيــئـات الــتي تـعــمل عــلي تـبــادل الـرأي وتــوجــيه الـفــكـر والــبـحث
ــنــتج. وفي رأيي أنه ال واالســتــقــصــاء الزمــان من لــوازم الــتــفــكــيــر ا
ـكن تـصـور الـفـكـر غيـر مـقـتـرن بـالبـحث إال أن يـكـون فـكـرا مـنحال
مـضـمـحال وكل أمـة هـجـرت الـبـحث مـقـضي علـيـهـا بـزوال الـتـفـكـير

نتج فيها». ا
>

هـكـذا يـربط عـلي مــصـطـفي مـشـرفـة بـ حـريــة الـفـكـر والـتـفـكـيـريـربط عـلي مــصـطـفي مـشـرفـة بـ حـريــة الـفـكـر والـتـفـكـيـر
قترن قترنوب البـحث ربطا أبديا حتي يـصل إلي القول بأن الفكـر غير ا وب البـحث ربطا أبديا حتي يـصل إلي القول بأن الفكـر غير ا
كن إال أن يكون فكرا منحال مضمحال وإلي القول بأنأن يكون فكرا منحال مضمحال وإلي القول بأن كن إالبالبحث ال  بالبحث ال 

نتج. نتجهجران البحث يفضي مباشرة إلي زوال التفكير ا هجران البحث يفضي مباشرة إلي زوال التفكير ا
ويــزيــد الــدكــتــور عــلي مــصــطـفـي مـشــرفــة هــذه الــفــكــرة إيــضــاحـاً

فيقول:
عـروف كيـبلنج ـ «أذكـر أن أحد مـفكـري اإلجنلـيز ـ ولـعله الـشاعـر ا
حـــاول مــــرة في مـــحــــاضـــرة له عــــلي طـــلــــبـــة جــــامـــعـــة ســــانت انـــدروز
اديـة في الـبـشـر فحـكي احلـكـاية بـاسـكـتلـنـدا أن يـفـسر هـذه الـنـزعـة ا
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اآلتـيـة قـال: حـدث أن اجلـد األكـبر لـقـبـيـلـة القـردة الـتي انـحـدر عـنـها
الــبــشــر وكــان يـعــيش فـي احلـراج واألدغــال ويــتــخــذ لــنـفــسه وألســرته
مكـانا في أعـلي شجـرة حدث لـهذا القـرد أنه كان يـقفـز من فرع إلي
فـــرع من فـــروع الـــشـــجــرة فـــانـــزلـــقت قـــدمه وكـــاد يــهـــوي إلي األرض
فـاعــتـصم بـأن قــبض بـيــده عـلي فـرع مــتـ من فـروع شــجـرته وبـذلك
جنــا من الــسـقــوط. فــهـذه الــقـبــضــة بـالــيــد عـلي شـيء مـادي هــو فـرع
ـنـقـذة من الـهالك هي مـنـشـأ تـعـلق الـبـشـر الـشـجـرة هـذه الـقـبـضـة ا
ـنقـذة. هـذه حكـاية طـريفـة اختـرعهـا عقل ـلمـوسة ا ادة اجلـامدة ا بـا
ـادة غـريـزة بـشـرية ـفـكـر لـكـنهـا ذات مـغـزي عـمـيق فـالـتـعـلق بـا هـذا ا
متأصـلة في الـنفس لـكنهـا منـحدرة عن حيـاة القـردة ولست أريد أن
ـادة إذ هي اللـغـة األخـيـرة التي يُـتـرجم إلـيـها كل رقي أقـلل من شـأن ا
وكل تـقــدم لـلــمـجــتـمع ولــكن عـلــيـنـا أال نــنـسي أنــهـا حــلـقــة أخـيـرة في
تصل بـاحلقيقة سلسلـة متصلـة تبدأ بالفـكر اجملرد وتنـتهي بالفـكر ا
الــواقـعـة أو بــعـبـارة أخــري تـبــدأ بـالـبــحث الـعــلـمي الــبـحت ثم تــتـعـدي
نـطـاقه إلي الـبـحث الـعـلـمي الـتـطـبـيـقي إلي أن تـصل إلي دور الـتـنـفـيذ
عجزة ادي. والشيء الـذي يريده هـؤالء العمـليون مـنا هو أن نـأتي  ا
فنـرقي دون سلم ونـصل إلي الغـايـة دون أن نبـدأ. هم يريـدون النـتائج
بـغـير األسـبـاب وقـد جـعل الـله لـكل شيء سـبـبـا فـنـحن في مـصر إذا
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اديـة التي لـغيـرنا وجب عـليـنا أن نـبدأ أردنـا أن تكـون لنـا الرفـاهيـة ا
حـيـث بـدأ غـيـرنـا وأن نـسـلك الـسـبـيل الـوحـيـد الـذي يـؤدي إلي الـقـوة
ـاديــة وهـذا الـسـبـيل يـبــدأ بـالـفـكـر ويـبــني عـلي الـبـحث والـرفـاهـيـة ا

العلمي البحت والتطبيقي».
>

أختم حديـثي هذا بجوهـر القضـية في العالقة بـ حرية التـفكير
ـعـاصر الـذي بلـغ الثـريا في ـنا ا والـبحث الـعلـمي بـفقـرة من كـتاب عـا
الـعــلم وحــاز أرقي مــظـاهــر تـقــديــرنـا وجــوائـزنــا وهـو الـدكــتـور أحــمـدالـدكــتـور أحــمـد

مستجيرمستجير حيث يقول في كتابه «دفاع عن العلم»:
«... يُـصَـور الـعـلـمـاء كـثـيــراً عـلي نـهم أنـاس بال روح وال خـيـال هم
آخر من نتوقع أن يقرأ الشعر ناهيك عن كتابته يقال: إنه ليس ب
الــعــلــمـاء مَنْ يــتــصـور أن الــشــعـراء «يــفــكـرون» أو أن الــشــعـر ذاته فن
صـارم ومـنـضـبط لـلـغـايـة.. فـهل هـذا صـحـيح? كـان فـرانـسـيـس بـيـكون
يــقـــرض الـــشــعـــر ومـــثـــله كـــان جــيـــلـــبـــرت هــوايـت وجــيـــمس كالرك
والـسـيـر جـولـيـان هـكـســلي كـتب تـيم رادفـورد في جـريـدة مـاكـســويل
«اجلـارديــان» في ٢ سـبــتـمـبــر ١٩٩٣ يـقـول: إن أشـهـر الــشـعـراء عـام
ـــا اســمه ـــا كـــان عــا ١٧٩٣ لـم يــكن ويـــردزورث ولم يـــكن بـــلــيك إ
إراسـمــوس داروين. كـان كـتــابه «حـديــقـة الـنــبـاتـات» الــذي نـشـر عـام



      ٧١

١٧٩٢ مـن أكثـر الـكـتب رواجاً وجـودة مـا فـيه من شـعـر كانت الشك
هي السبب».

«ثم كان هـناك من الشعـراء أيضا مَنْ استـمد اإللهام من الـعلماء
وأفـــكــارهم. كـــتب بـــيــرون عن زواحـف مــا قـــبل الــتـــاريخ الـــتي أطــلق
كـــان صــمـــويل تـــايــلـــور كــولـــريــدرج يـــحــضــر عــلـــيــهـــا الــديــنـــاصــورات
مـحــاضـرات دافي بـحــثـا عن أفـكــار جـديـدة أمــا شـيـلي فــقـد مـضي
حتي ألبعـد من هذا لقد أجري جتاربه العلمية اخلاصة ثم صاغها
شــعـــرا. مــا وجه الــعــجب? الـــرواد من كل مــهــنــة كـــثــيــرا مــا يــكــونــون
وسـيقي واألدب والعلم إبإبـداع العلماءداع العلماء مثـقف كبـارا يحبـون الفن وا

والفنان يفيض في نفس النبعوالفنان يفيض في نفس النبع».
>





الباب الرابع
 U uKF*«Ë W UI¦ «
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هل يبقي الكتاب العربيهل يبقي الكتاب العربي
 بعد انتشار الكمبيوتر بعد انتشار الكمبيوتر ?

ـعـلومـات الـثـورة التي مـنذ أكـثـر من ثالثـ عـامـاً خلص أحد خـبـراء ا
حـدثت في الــكـمـبـيــوتـر بـطـريـقــة طـريـفـة ولـكــنـهـا كـانت صــادقـة ودقـيـقـة
ـكن أن يــصـور مــدي الـتــقـدم بـنــفس الـقــدر.. قـال هــذا اخلـبــيـر: إنـه ال 
الـذي حدث بـنفس الـطريـقة الـتي يصـور بهـا تقـدما  آخـر ولكـنه مع هذا
ـكن له أن يـصـور األمــر إذا جلـأ إلي الـتـشـبـيـه.. وفي هـذه احلـالـة فـإنه
كن له أن يقـول إنه لو كان التقـدم الذي حدث في مجال الكـمبيوتر قد
ـثـال ـ لـكان بـاإلمـكان أن ـدني ـ عـلي سـبيل ا حـدث في مـجال الـطـيران ا
يـســافـر اإلنـسـان  من لــنـدن إلي نـيـويــورك في دقـيـقــتـ فـقط وبـدوالرين

فقط..
غــني عـن الـبــيــان أن نــقــول إن هــذا كــان من ثالثــ عــامــاً بــالـضــبط
ـــســتــمــرة الــتي اشــتــعــلت وغــني عـن الــبــيــان كــذلك أن نــذكــر أن الــثــورة ا
ـاضية تفوق بكـثير ما كان قد وانفجـرت وازدهرت (.. إلخ) في العقود ا

راحل شاسعة. تقدم في السنوات التي سبقتها 
في وطننـا العربي لم يتأخر اإلنسان الـعربي عن اللحاق بهذه الثورة..
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ولــكن خــطـواته كــانت بـطــيـئــة في بـعض األحــيـان.. ومــتـعــثـرة في الــبـعض
علومات اآلخر.. ولكننا ال نستطيع أن ننكر أن االستيعاب العربي لثورة ا

كان مرضيا إلي حد كبير.. 
ــكـن لـنــا الــقــول بــأن اســتــيــعــاب الــعــرب لــثـورة وعــلي ســبــيل اجلــزم 
ــراحل اسـتــيــعـابــهم لــلـثــورة الــصـنــاعـيــة وهي الــثـورة ــعـلــومــات يـفــوق  ا

علومات في مسار البشرية.. السابقة علي ثورة ا
كما أنـنا نـستطـيع أن جنزم أيـضا بأن إسـهام العـرب في صيـاغة ثورة
ا سيتخطي هذه احلدود إلي علـومات لن يقف عند حدود االنفعال وإ ا
ــكـن إرجــاع الــســـبب في هـــذا إلي طــبــيـــعــة ثــورة ــا  دائـــرة الــفـــعل.. ور
كن أن نـلمح بـسهـولة من بـ خصـائصـها عددا ـعلـومات نـفسـها الـتي  ا

مهما من العناصر البناءة:
> فـهي ثـورة ذات طـبـيـعة اسـتـيـعـابـيـة أكـثـر مـنـهـا اسـتـبـعـاديـة.. بـعـبارة
ظلـتهـا لتغـطي وتشرك أخـري فإنهـا ال تنعـزل بأصـحابهـا ولكـنها تـمتـد 

واردها.. ومن ثم بفوائدها. آخرين في االنتفاع 
ـعـزل ـكن الـبـقـاء  > وهـي أيـضـا ثـورة سـريـعـة االنـتـشــار إذ  إنه ال 

مكنة من نشاط اإلنسانية. عن آثارها التي تتناثر لتغطي كل األرجاء ا
> وحـ تـفـعـل ذلك فـإنـهـا ســرعـان مـا تـأخــذ الـزمـام بـيـدهــا لـتـصـبح

تصارعة. ثابة الفعل (القائد) في دائرة األفعال ا
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ـشـاركة في الـثـورة اجلديـدة تـكاد تـكون > هـذا فضـال عن أن تكـلـفة ا
أدني تـكلـفة عـرفتـها الـبـشريـة للـمشـاركة فـي تقـدم جديـد.. فهي ال تـدمر
الـبيـئة وال حتي تـلوثـها.. وهي ال تسـتعـبد البـشر وال حتـي تستـنزف بعض
طاقاتـهم بل علي العكس من ذلك فـهي توفر للـمشارك فيـها كثيرا من

عوامل األمان والسالمة والوقت واجلهد.
ـعـلـومـات في الـعـالم الـعـربي قـد وبـطـبـيـعـة احلـال فـإن تــوظـيف ثـورة ا
ــال بــأنه حــقق االســتــخـدام ــا تـمــيــز قــطـاع ا أخــذ صـورا مــتــعــددة.. ور
ا بدأت الفنـون التطبيقيـة تتأثر إلي حد بعيد األقصي لهـذه الثورة.. ور
بــاألسـلـوب الـذي أتـاحــته هـذه الـثـورة في أداء وإدارة األعــمـال.. وبـالـطـبع

مارسات الطبية والهندسية ال تخرج عن هذا النطاق. فإن ا
>

ــا ظل الــكـتــاب لــيــمــثل مــوقع الـصــراع احلــقــيــقي مع الــثـورة ولــكن ر
اجلديدة بكل ما تملكه من عرمرم اجليوش واجلنود!!

وعــلي حــ أن مــجــاالت نــشــاط الـثــورة اجلــديــدة قــد اســتـطــاعت أن
تتوافق إلي حد كبير مع طبيعتها الغالبة فإن العامل في مجال الكتاب
الـعربي مـازالـوا يقـدمـون رجال ويؤخـرون أخـري وهم يسـتـشرفـون طـبيـعة

العالقة مع الثورة اجلديدة.
>  فــمن نــاحــيـة جنـح الـنــشــر الــعــربي إلي حــد كــبــيــر في أن يــسـتــغل
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اإلمـكـانـات الهـائـلـة الـتي قـدمـهـا الـكـمـبيـوتـر وأحـدث بـهـا قـفـزة هـائـلة في
الــنــشـر والــطــبــاعــة واإلخـراج.. ومـع هـذا فــقــد عــاني الــعــرب من تــخـلف
ـثــيــلـتــهـا الــتي تــتـعــامل بــالـلــغـة الــبـرامج Software  إذا مــا قــورنت 

اإلجنليزية أو الفرنسية.. ولم يكن السبب غائبا عن األذهان.
> ومن ناحيـة أخري قدمت الـصحافـة العربـية ودور النـشر منـتوجات
علومات. متميزة بفضل استعمال التقنيات احلديثة التي أتاحتها ثورة ا
> ومن ناحيـة ثالثة فإن معدل النمو في سوق الـكمبيوتر والبرمجيات

علوماتية كان مقبوال وإن لم يكن مرضيا. نتجات ا وا
ومع هذا فـقد ظلت السوق العربية ـ وال تزال ـ بحاجة شديدة إلي أن

علومات. نتج الثقافي الذي كان ينتظر أن حتققه ثورة ا تشهد ا
ولألسـف الشـديد فـإن العـرب ال يسـتـطيـعون أن يـجزمـوا ( فضال عن

أن يدعوا ) أنهم قدموا شيـئا ذا بال في هذا اجملال.
وكما أن األعذار تبقي مقبولة فإن األسباب تبدو مفهومة.

>
في الــســنــوات الـقــادمــة لن يــكـون هــنــاك مــجـال لــلــتـراجـع عن خـوض
شاركات العربية إلي أن علومات بطرق متعددة.. وتـشير بوادر ا معركـة ا
ـفـضل عــنـد الـنـاشـرين ســيـكـون هـو مـيــدان اسـتـخـدام الـوسـائط اجملـال ا
ـكن نـفي صـفـة ـة.. بـعـبـارة أخـري ال  اجلـديـدة كـبـدائـل لـلـوسـائل الـقـد
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االختـزال عـنـهـا فـإن التـفـكـيـر العـربي اجته إلـي تقـد مـا كـان يـقدم في
صورة كتـاب ليـكون في صـورة شريط كـمبـيوتـري (سواء في هـذا القرص

ضغوط أو األنواع والبدائل األخري من األقراص). ا
ـثـل إجنـازا في حــد ذاته إال أنـه يـظل ومـع أن مـثـل هـذا اجلــهــد قــد 
ـثل ـا صـدق عـلـيه ا ـعـلـومـات.. بل ر ـثـابـة االسـتـغـالل الـسـاذج لـثـورة ا
الـقائل بـأنه استـخدام لـلطائـرة في الوصـول إلي مسـافة ال تـبعـد أكثر من
خـمسـ كيـلومـتر  مـثال حيث يـصبح هـذا االستـخدام أكـثر إهـدارا للـمال
فـضال عن أنه إهـدار لـلوقـت وللـجـهد كـذلك.. ذلك أنه مع كل اإلمـكـانات
الـهـائلـة الـتي قـد يتـيـحهـا الـطيـران فـإن النـقل الـبـري يظل ـ عـنـدما يـتـعلق

عطيات والنتائج. األمر بخمس كيلو متر ـ  متفوقا في كثير من ا
ولـيس هــذا هـو كل مــا يـتـفــوق به الـكــتـاب عــلي الـكــمـبــيـوتـر.. ذلك أن
الكتاب ـ ولألبد ـ يبقي متفوقا علي الكمبيوتر في عدة معطيات حيوية:
ثـال ـ أقرب وأقـدر علي اخلـلود من كل > يظل الـكتـاب ـ علي سـبيـل ا
الـوسائط الـتي أتـاحـها الـكـمـبـيوتـر حـتي اآلن.. وعـلي ح أنـنـا نـعرف أن
بـعض اخملـطوطـات قـد عـاشت ألـوف الـسـنـ فـإن أقـصي عـمـر مـفـترض
لـوسـائط الـكـمـبـيوتـر ـ مع كل هـذا الـتـقـدم ـ   ال يـتجـاوز خـمـسـا وعـشرين

سنة في القرص البصري.
يزة الـهائـلة الـتي يفـتقدهـا الكـمبـيوتر > يظل الـكتـاب ثانـيا متـمتـعا بـا
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ــكن من خاللــهــا في أنه يــقــوم بــنــفــسـه بــوظــيــفــته دون حــاجــة إلـي آلــة 
تشغيل الوسيط البديل.

ــكن أن نــسـمــيه ــا  ــا لألبــد  > يــظـل الـكــتــاب ثــالــثــا مـحــتــكــرا ور
بـالتـأثـيـر البـصـري حملـتواه فـنـحن نـقلب الـكـتاب أو الـصفـحـة لـنصل إلي
وضع الذي جند فيه ما نريده علي ح يصعب هذا علي الكمبيوتر. ا
> يـظل الــكــتــاب أيـضــا ـ وهــذه هي الــنـقــطــة الــرابـعــة ـ مــقـروءا بــلــغـة
ــكن لــلــعــربـي الـذي ال يــعــرف إال لــغــته أن يــقــرأ كــتــابه واحــدة أي أنه 
وكذلك لإلجنلـيزي والفرنسي.. أما في حالة الكـمبيوتر فإن القار يظل
بحـاجـة إلي لـغة أخـري هي لـغـة الكـمـبـيوتـر نـفـسه التي تـتـرجم الـبايت أو

الثقوب أو األوامر أو الشبابيك  إلي اللغة األم.
وهـكـذا فـإن حـلـول الـكـمـبـيـوتـر محـل الـكـتاب لـيـس مسـتـحـيال بـسـبب
ـاضـيـة ــعـرفـة الـتـي حـوتـهـا الـكــتب عـلي مـدي الــقـرون ا ضـخـامـة ثـروة ا
ــا كـــان هــذا مــيــســـورا وإن اســتــغــرق بــعـض الــوقت.. ولــكـن طــبــيــعــة فــر

الكمبيوتر نفسه هي التي تمنعه من أن يحل محل الكتاب.
 ومع هــذا فـالبــد أن يــنــتـــبه الــعــرب إلـي اســتــعــمـــال الــكــمــبـــيــوتــر في

اجملاالت التي لن يستطيع الكتاب أن يتفوق فيها عليه.
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الثقافة ومستقبل صناعةالثقافة ومستقبل صناعة
علومات الوطنية علومات الوطنية ا  ا

من حــسن حـظ اجملــتـمـع الــعــربي أنه لم يــحل بــ نــفــسـه وبـ
ـعـلومـات الـذي بدأ يـسـيـطر عـلي احلـضارة إدراك حـقيـقـة عصـر ا
اإلنـســانــيـة كــمـا كــان من حــسن حظ هــذا اجملـتــمع أنه لـم يـتــأخـر
كن طويالً في االنـدماج في هـذا اجملتـمع استـهالكا وإنـتاجـا بل 
الــقــول إن بــعض الـبــلــدان الـعــربــيــة شـهــدت ســبـاقــاً مــحـمــوداً نــحـو

اللحاق بهذا العصر.
ويـتعـلق أمل كبـير في تـنمـية مـستـقبـلنـا احلضـاري بالقـدرة علي
ـسـتـقـبل في ـعـلـومـات بـاعــتـبـارهـا صـنـاعــة ا الــتـفـوق في صـنـاعــة ا
الـعــالم ومع كل تــقـديــري لـهــذا األمل وألهـمــيـة الــتـعــويل عــلـيه من
نـاحيـة واالهتـمام الـكافي به من نـاحية أخـري فإنـنا جنـد أنفـسنا
في حاجـة إلي تأكيـد مجـموعة مـن احملاذير الـتي البد من وضـعها

في االعتبار عند صياغة تفكيرنا القومي في هذا اجلانب:
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علومات رغم (١) أول هذه احملـاذير هي أن ندرك أن صناعة ا
كل جاذبيـتها وبـريقهـا وسطوتـها وسيـلة وليـست غاية وهي وسـيلة
نــاجــحــة وفـعــالــة إلي أبــعــد احلـدود ولــكن البــد من حتــديــد غــايـة
تستـغل من أجلها األمر في هذا شبـيه بالطائرة أو السيارة أو أية
واصالت الـتي ال تـعني حـركـتهـا الدائـبـة شيـئا وسـيلـة من وسـائل ا
إال أن تـــكــــون ذات هــــدف ومن أجل حتــــقـــيــــقه.. هــــكــــذا صـــنــــاعـــة
ـثـال فـالبـد أن يـكـون هـنـاك طـلب عـلي الـبـرمــجـيـات عـلي سـبـيل ا

نتجة وإال فقدت الصناعة أهميتها وقيمتها. البرمجيات ا

(٢) ثــاني هـذه احملــاذيـر أن نــدرك أنـنــا ال نـســتـطـيـع تـقـد أي
ـعـلومـات ويـكفي في نـوع من أنواع احلـمـاية اجلـمـركـية لـصـناعـة ا
كن هذا الصـدد أن ندرك حقيقة  سطـوة شبكة اإلنترنت وكيف 
علومات من أي لها أن حتول بيننا وب أية محاولة لتقييد تدفق ا
مكـان وفي أي وقت بـل إن األمر في هـذا قـد وصل إلي حـد أنـنا
نـغــلق أجـهــزة االتـصـال ثم نــفـتــحـهـا فــنـجـدهــا تـنــبـئـنــا أن رسـالـة أو
ــوضع في بـريـدنـا في رسـاالت قـد وصـلــتـنـا واحـتـفـظـت لـنـفـسـهـا 
أثــنــاء إغالق األجــهــزة.. هـكــذا يــنــبــغي لــنــا أن نــفــهم مــدي ســطـوة
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عـلومات وقـدرتهـا علي الـنفـاذ واالتصـال متـغلبـة علي كل صـناعـة ا
كن لنا أن نتخيله من قيود توضع عليها. ما 

ـدي قـدرة احلـيـاة اإلنـسـانـيـة (٣) ثـالث هـذه احملـاذيـر يـرتـبط 
عـلي اسـتـيــعـاب أعـداد مـتـزايـدة من مـصـمـمي الـبـرامج وصـنـاعـهـا
ـتـداً إلي آفـاق بـعـيدة إال ومع أن هـذا اجملـال قـد يبـدو مـتـسـعاً و
ـــا ســتــتــضــاءل أنــهـــا في واقع األمــر لـــيــست افــاقــا ال نـــهــائــيــة وإ
ـعـلومـات بـعـد فتـرة من ازدهـارهـا وانتـشـارها احلـاجة إلـي برامج ا
وتـشـبع مـجاالت احلـيـاة بـهـا وبقـدراتـهـا ومن ثم يـبدأ الـطـلب علي
هـــذه الـــبـــرامج في الـــتـــراجع شـــأنه شـــأن الـــطـــلب عـــلـي كــثـــيـــر من
متطـلبات احلياة التي تشهد منحنيات صاعدة بسرعة ثم مستقرة

. عند سقف مع

(٤) وإذا كـان هـذا أمـراً مـتــوقـعـاً والبـد أن يــحـدث فـإنه يـفـرض
ــســتــقـبـل الـبــعــيــد جلــيل من صــنـاع عــلــيـنــا ضــرورة الــتــفـكــيــر في ا
ــــعـــلــــومــــات قـــبل أن يـــجــــد هـــؤالء أنـــفـــســــهم مـــتـــورطــــ ـ بـــحـــكم ا
اقـتصـاديات الـبطالـة ـ في أنشـطة غـير مشـروعة تـفيـد من اخلبرة
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ـعـلــومـات في أنـشـطـة مـؤثـمـة مـثل  تـزيـيف الـهـائـلـة بـاحلـاسـبـات وا
ا تكون في ثال وهـذه ر النقـود وبطاقـات االئتمـان علي سبـيل ا
كـن تصـور جرائم الـسطو ذلك الوقت أخف اجلـرائم علـي ح 
عـلـوماتـيـة وقد تـمـكـنت من نقل دعـمـة باإلمـكـانـات ا واالخـتالس ا
األمــوال من حـســاب بــنـكي إلي آخــر أو من تــدمـيــر حــسـابــات أيـة
مـؤسـسـة مـالـيـة أو مـصـرفـيـة..ولن يـقـف األمـر عـنـدئـذ عـنـد حدود
ا سـيـتصل أيـضاً بـالتـهديـد بارتـكابـها أي أنه وإ ارتـكاب اجلـرائم
ا نـعرفه من االبتزاز واالغـتصاب وما سيـصل إلي حدود مشابـهة 

إلي هذا كله من صور جرائم ال نهاية لها.

ـشــكالت (٥) خــامس احملــاذيــر يــعــكس أهــمـيــة الــتــفــكــيـر فـي ا
ــعـلــومـات إلجنـاز اجلـانــبـيــة الـنــاشـئــة عن تـوظــيف تــكـنــولـوجــيـات ا
الـعمـلـيات اإلنـتاجـية واخلـدميـة علي حـد سواء إذ أن أصـعب هذه
اآلثــار هـو نــشـأة بــطـاالت جــديـدة نــتـيــجـة االســتـغــنـاء عن خــدمـات
اجلـهـد اليـدوي والـقائـم به مـن بشـر وهو مـا حـدث من قبل في
مـراحـل مخـتـلـفـة واكـبت تـطـور الـصـنـاعـات والـتـحول اإلنـتـاجي إلي
ــا أن هــذا األثـــر هــو أقل اآلثــار خــطــورة إذا مــا األوتـــومــاتــيــة ور
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قــورن بـــاحملــاذيــر الـــســابـــقــة ولـــكــنه مع هـــذا يــظـل مــاثال وقـــائــمــا
عـاونة وبـخاصـة في مـجتـمعـات تـقبـلت كـثرة الـوظـائف اخلدمـيـة ا

شكالت البطالة. بل ورأت فيها ما يبدو وكأنه احلل األمثل 
>

ـعاصرة الـتحكم في ومع أننـا قد نسـتطيع اآلن وفـي الظروف ا
تاحة إال أن فترات الحقة الظروف الـكفيلة بتوزيع قوي العمالة ا
ـستـقبل قـد ال تمـكنـنا من هـذا النـجاح بـنفس الـقدر وهـو ما من ا
واجهة توزيع أمثل ينـبغي أن نتحسب له من اآلن علي نحو كفيل 

خلريطة القوي العاملة.
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WO öŽ« W uEM  u×½

مـــا من مـــصـــرى إال وقـــد أصــــبح فى األســـابـــيـع األخـــيـــرة يـــؤمن
بحاجـة بالده إلى منظـومة إعالميـة جديدة مواكـبة للـعصر وقادرة
على التـعبير عن مصر ومكانتهـا ورؤاها وأولوياتها واختياراتها

ومصاحلها.

ـنـظـومـة ـمـكن أن يـعـاد بــنـاء ا لــكن الـسـؤال األهم هـو: هـل من ا
ستحيل? صر? أم أن هذا أصبح من ا اإلعالمية 

ويــعـقب هـذا سـؤاالن فـرعـيـان آخــران أولـهـمـا: هل تـريـد مـصـر
حقا إعادة بناء منظومتها اإلعالمية?

نظومة? كن إعادة بناء هذه ا والثانى منهما: كيف 

وسنـحـاول اإلجـابـة على هـذه األسـئـلـة مع إعادة تـرتـيـبـها تـرتـيـبا
مـــنـــطــقـــيـــا يـــبــدأ بـــاألســـئـــلــة الـــفـــرعــيـــة قـــبل الـــســـؤال األســاسى أو

اجلوهرى.

فـــأمـــا عـن الـــســـؤال الـــفــــرعى األول فـــنـــحـن نالحظ أن احلـــرب
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ا يوازى الرفع األخيـرة فى غزة رفعت من درجة اإلرادة الـشعبيـة 
ـا هــو أقل من ١٠% إلى مـا هـو أكـثــر من ٩٠% حـتى بـات أبـسط
ـهجر التى عامل فى أبـعد النـجوع عن القـاهرة (وفى أقصى بالد ا
وصل إلــيــهــا مــصـريــون) يــتــسـاءل عـن سـر هــذا «الــتــواضع الــبـاهت
ــصــرى?! ويـتــعــجب مـن أن تـســكت ــقــيت» فى األداء اإلعـالمى ا وا
ـا عرف عـنـهـا من مـركزيـة عن هـذا الـتـشتت ـصـريـة  «الـدولة» ا
ـصـرى طـيـلـة ـيـزة لألداء اإلعالمى ا والـتـضـاؤل الـذى كـان سـمـة 

شهر كامل.

لـكـننـا نـعـرف أن اإلرادة الشـعـبـية شىء واإلرادة الـرسـمـية شىء
آخر ولـيس من باب الـتـجاوز أن يـقول الـشعب إنه لم يـر حتى اآلن
أيـة أدلـة عـلى رغـبـة رسـمـيـة فى تـغـيـيـر (وال نـقـول تـطـويـر) أسـلـوب
ـصـريـة عـما وصل إلـيه!! وبـالـطـبع فإن ـنظـومـة اإلعالمـية ا عـمل ا
اإلرادة الـــرســمـــيـــة ال تــقل أهـــمـــيــة عـن اإلرادة الــشـــعــبـــيـــة فى هــذا
ــعـنى أصح) الـشــأن كـمــا أن هـنــاك صـعــوبـة أخــرى (أو الـتــبــاسـا 
يـتـمثل فى تـوزع اإلرادة الـرسمـية مـا بـ ثالثة أنـواع من الـسلـطات
ــسـئــولــة عن هــذا الــتـوجـه وهى: األجــهـزة الــتــنــفـيــذيــة واألجــهـزة ا
الك ثلة فى مجلس الشـورى الذى هو بحكم القانون ا ـانية  البر
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ـتـحـكم بـطـريـقـة أو أخرى فـى وسائـل اإلعالم األخرى الـرسـمى وا
صريـون حتى اآلن أن يبـلوروها ثم السلـطة الثـالثـة التى ال يعـرف ا
فى ســلـــطــة واحـــدة أو جـــهــاز واحـــد أقــصـــد بــهـــا الــســـلــطـــة عــلى
ـتــمـثـلـة فى شــبـكـة اإلنـتـرنـت والـيـوتـيـوب الـتــكـنـولـوجـيــا اجلـديـدة ا
والـفـايس بــوك والـبـريـد اإللــكـتـرونى.. إلخ الــتى أصـبـحت دون أن
يـــدرى أحـــد هى الـــنـــمــوذج األكـــثـــر قـــيـــمــة بـــ مـــظـــاهـــر الــفـــوضى

اخلالقة!

ــتـعـلق بـالــكـيـفـيـة فــإنه يـجـمع بـ أمـا الـسـؤال الـفــرعى الـثـانى ا
عـنـاصـر فـنـيـة وسـيـاسـيـة وإداريـة ومـالـيـة وإدارة مـالـيـة ومـحـاسـبـيـة
ورقــابـيــة ونـحن ال نــتـصــور أن يـكــون احلل ســاذجـا من قــبـيل غض
ــؤســســات الــقــائــمــة حــتى تــســقط بــيــنــمــا يــتـم بــنـاء الــطــرف عن ا
نـظومات اجلـديدة الـناجحـة هنا أو منظـومات جـديدة على غـرار ا
ـــوضــوع ال عــلى هــنــاك فــمـــثل هــذا الـــتــوجه هــو أخـــطــر مــا فى ا
ـؤسـســات اإلعالمـيـة وحــدهـا ولـكن عــلى مـصـر نــفـسـهــا وأمـنـهـا ا

القومى وسالمها االجتماعى.

فـضال عن هـذا فـإن الـلجـوء إلى مـثل هـذا احلل الـذى يـبدو فى
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ظـاهـره أســهل إيـقـاعــا (وأكـثـر فــائـدة لـلــذين يـتــبـنـونه) لـم يـثـبت فى
صـرية أى جنـاح ولو بسـيط فى منـظومـة أخرى من التى ظروفـنا ا
ســبـــقت إلى اقــتـــحــام مــجــاالت الــتــحـــديث دون أن حتــقق أى جنــاح
نـظـومات ـسـارات الـبديـلـة ودون أن تتـهـاوى ا يـوازى مـا أنفق فى ا
ـة بـل عـلى الــعـكس فــإنـهــا ازدادت شـراســة وال نـقــول قـوة الـقــد
ـا ـا يـشــغـلـهـا عن أداء أى دور و وأصـبـحت تـدافـع عن وجـودهـا 
يــشـتـت جـهــود الــدولــة فى أى مــســار مــواز واألمـثــلــة أوضح من أن

تذكر.

بـعــد هـذه اإلجــابــة عن الـســؤالــ الـفــرعــيـ نــأتى إلى الــسـؤال
ـــكن إعـــادة الــبـــنــاء إذا حتـــقـــقــنـــا من وجــود اجلـــوهـــرى وهــو: هل 

الرغبة واإلرادة?

ـــــا أن اإلجـــــابـــــة عـــــلى هـــــذا الـــــســـــؤال هـى أصـــــعب مـــــا فى ور
نـظـومة ـشكالت الـتى أحـاطت بـعنـاصـر ا ـوضوع فـقـد تعـقـدت ا ا
ــصــريــة من داخــلــهــا ومن خــارجــهــا حــتى أصــبح من اإلعـالمــيـة ا
ـسـتــحـيالت) أن ـا من رابـع ا ـســتـحــيل.. ور ــا من ا الــصـعب (ور
جترى لـها إعـادة بـناء ولـيس أدل عـلى هذا من أن أى مـخطط (أو
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وارد الـبـشـرية) مـراقب إدارى أو مـراجع حـسـابات أو خـبـيـر فى ا
سيقف مـذهوال أمام الـكتلـة البشـرية الـكبيـرة التى هى مقـيدة على
ذمـة احتـاد اإلذاعة والـتـليـفـزيون وسـيـعجب كل هـؤالء من أن يـكون
هـنـاك حل إنـسـانى كـفـيل بـالـتـصـرف فى كـتـلـة بـشـريـة ذات كـفاءات
مــتــعـــددة يــصل تــعــدادهــا إلـى أكــثــر من خــمــســـ ألــفــا من الــبــشــر
ـؤهـلـ (عـلى الــورق تـمـامـا وتـمـامـا جـدا) بـالـشـهـادات الـدراسـيـة ا

تصلة!! وبشهادات الدورات التدريبية وبشهادات اخلبرة ا

ـعـجـزات إذا مـا تـوافـرت صـحـيح أن هـؤالء قـادرون عـلى صـنع ا
ـعـنى عـنـاصـر اإلرادة الــرشـيـدة واحلـوكـمـة احلـقـيــقـيـة لـكن هـذا ا
ا أيضـا أثبت أنه عـاجز عن أن يـجد طـريقه إلى أرض الـواقع ور
أن الـفـائـدة الـوحـيدة لـهـذا الـتـجـمع الـبـشـرى الكـبـيـر سـوف تـقـتـصر
ـــرشح مـــا (أى مــرشح) فى عــلـى دور هــذه الــكـــتــلـــة فى االنـــتــصــار 
ـانـيــة الـقـادمـة االنـتـخــابـات فى دائـرة قــصـر الـنــيل فى الـدورة الـبــر

.(٢٠١٠)

وقل مـثل هـذا الـذى يقـال عن مـاسـبيـرو عن كـثـير من أوضـاعـنا
اإلعالمية فى مؤسسات أخرى.
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لك تـصورا كامال عن إعـادة بناء هذه ومع أننـا نحن وغيـرنا 
ــنــطــقى أن نــشــغل الــقــار بــتــصـورات ــنــظــومـة فــإنـه لـيـس من ا ا
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة وتـــقـــنـــيـــة بـــيـــنـــمـــا هــــو يـــريـــد أن يـــطـــمـــئن إلى أن رابع
ـــكـن فى ظل أصـــعـب الـــظـــروف إذا مـــا تـــوافـــرت ـــســــتـــحـــيالت  ا
اإلرادتـان الـشـعــبـيـة (وهى مـتــوافـرة بـالـفــعل) والـرسـمــيـة وعـنـاصـر
اإلدارة الـقـادرة (وهى لــيـست خـافــيـة عـلى أيـة حــال لـكـنـهــا مـغـيـبـة

جزئيا بفعل أكثر من فاعل).

ـكن ـيــدان وغـيـره  والـواقـع أن كل مـا يـتــمـنـاه اإلنـســان لـهـذا ا
ـكن جــدا بــشـرط واحــد هـو أن تــتـمــتع األمــنـيــة بـاجلــديـة وهى و
السمـة التى التزال غائبة تماما عن اللحظة التى نعيشها والتى ال

حتتاج شيئا آخر غير اجلدية واجلدية وحدها!!
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n RLK  V²

 ÎU³¹œ√Ë Î«dJH Ë ÎU*UŽ 5 Š q U  bL×  —u² b « >
 ÎU³¹œ√Ë Î«dJH Ë ÎU*UŽ 5 Š q U  bL×  —u² b « >

W ÒdA  vHDB  vKŽ …UOŠ …dOÝ >
…Ë—c «Ë …—c « 5Ð W ÒdA  >

v “ bLŠ√ —u² b « V¹œ_« r UF « …UOŠ …dOÝ >
tÐœ√Ë ÁdJ Ë tðUOŠ v “ bLŠ√ >

rO¼«dÐ≈ UýUÐ vKŽ —u² b « >
ÿuH×  VO$ —u² b « >

UýUÐ v eŽ ÊULOKÝ —u² b «  >
dO−²  bLŠ√ rKF « oýUŽ >

WO œUF² « v ≈ W «bF « s  rOJ(« oO uð >
⁄UÐb « d¼UÞ bL×  ¨ W¹œuF « v  qO'« –U²Ý√ >

Õ«d'« rOJ(« >
©±πµ∞ ‡‡ ±∏∑µ® UýUÐ v b  qOŽULÝ≈  >

ÕU²H½ô«Ë …—u¦ «Ë WO «d³OK « —uBŽ vKŽ b¼UýË p¹dý ¨vŽd  bOÝ  >
W¹dB*« WO «d³OK « W³I(« ”bMN  ÆÆ Âd×  ÊUL¦Ž >

 WO «d³OK « dBŽ W¹UN½ Ë d¼U  vKŽ >
W¹—u¦ « W¼«eM « bONý ÆÆ Èœ«bG³ « nODK «b³Ž >

©±π∑¥ ‡‡ ±π±∑® qOŽULÝ≈ bLŠ√ dOA*« ÆÆ dBM « l½U  >
qOŽULÝ≈ bLŠ√ dOA*« ÆÆ —u³F « Ëd² ¹U  >

©±π∂π ‡‡ ±π±π® ÷U¹— rFM*«b³Ž bONA « W¹dB*« W¹dJ F « ¡ULÝ >
ÊËd UF  Êu¹dB   >

 «¡UŁ—Ë  UÝ«—œ ÆÆ ¡ULEŽ «u×³ √ nO  <
5ÐQ² « v   ULK  ∫ tK « rNLŠd¹ >

±π∂∑ W¹dB*« W¹dJ F « …œU   «d c  ¨ W JM « v ≈ o¹dD < ا
±π∑≥ W¹dB*« W¹dJ F « …œU   «d c  ∫ bOŠu « dBM « >

π∑≤ ‡‡ ±π∂∑ W¹dB*« W¹dJ F « …œU   «d c  ∫ W JM « »UIŽ√ v >
YŠU³*«Ë  «dÐU<« …œU   «d c  ¨ dB* v uI « s _« >
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UOB ý WŽuÝu Ë WOKOK% WÝ«—œ ©≤∞∞∞ ‡‡ ±πµ≤® W¹dB*« WÝUO « v  WÞdA « …œU  >
…—u¦ « ¡«—“Ë  «d c ÆÆ…d³)« q¼√Ë WI¦ « q¼√ >

…—u¦ « ¡«—“Ë  «d c  >
W¹dB*« …√d*«  «d c  ¨ W¹d(«Ë …—u¦ « >

W¹dB*« …√d*«  «d c  >
—«dŠ_« ◊U³C «  «d c  ∫ œdH « rJŠ u×½ >

—«dŠ_« ◊U³C «  «d c  >
±πµ≤ ‡‡ ±π¥π WOJK*« bNŽ W¹UN½ ¡«—“Ë  «d c  ∫ …—u¦ « ·—UA  vKŽ>

WOýU(« ‰Uł—  «d c  ∫ WOJK*« fO «u  v  >
WOÝUO «  ôUO²ſô«Ë Èd « qLF « …œU   «d c  ∫ dLI « ¡u{ v  >

±π±π …—uŁ v   Èd « qLF « >
 5 U;«  «d c  ∫ W «bF « »SŠ— v  >

¡UCI «Ë Êu½UI « ‰Uł—  «d c  ∫ uO u¹ …—uŁ WL U×  >
W¹dB*« WOÝU uKÐb « ‰Uł—  «d c  ¨ Âö « qł√ s  >

»d(« dOſ v  ◊U³C «  «d c  ∫WO½b*« …UO(« …dJ Ž >
VD « …cðUÝ√  «d c  ∫ WDK « s  Èu √ >

Y¹b(« v³D « rOKF² « a¹—UðË WO uI « WO³D «  «d³)« qO œ >
rOKF² «Ë WOÐd² « v  …dŠ ¡«—¬ >

W¹dB*« WF U'« q³I²  >
 5¹uÐd² «Ë s¹dJH*«  «d c  ÆÆ vÐdF « qIF « s¹uJð  >

 ¡UÐœ_«Ë »œô« …cðUÝ√  «d c  ∫ ◊U³Šù«Ë …—u¦ « >
ÊuMH «Ë ÂuKF « œ«Ë—  «d c  ∫ UO1œU _«Ë  UF U'« ¡UMÐ >

‰Ë_« U?¼b??I?Ž v  …d??¼U?I?? « W?F?? U?ł v−??¹d?š  «d?? c??  ∫ W?F?? U?'« oz«b??Š v  >
∫©±π¥∞≠±π≥∞®

oOŁuðË WÝdN Ë n¹dFð ©±πµ≤ ‡‡ ±π≥π® W UI¦ « WK−  >
 5OH×B «  «d c  ÆÆ WDK « W bš v  >

ÈdB*« È—U O « dJH « …œU   «d c  ∫ 5LO « s “ v  Êu¹—U ¹ >
ÈdB*« —U O « WÐdſ >

UNK³I²  sŽ Y×³ð …d¼UI « >
—U¼œ“ô« qł√ s  dB* —UJ √ ∫ WMJL*« WOLM² « >

WOLM² «Ë W¾O³ «Ë ÂöŽù« v   UÝ«—œ ∫ dB  v  UMK³I²  >
dB  v  ÃöF «Ë VD «Ë W×B « >
dB  v  ÃöF «Ë VD «Ë W×B « >

5 d²;«Ë …«uN «  «d c  ∫ WOð«c « WÐd−² « WÐU²  s  >
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l «u «Ë WO U¦*« 5Ð vz«Ëd « ÆÆ ÿuH×  VO$ ÆÆWÝUO « ‰öþ v  >
»œ_« g «u¼ vKŽ >

WÝUO «Ë »œ_«Ë a¹—U² « WOŁöŁ >
WOÐœ_« UMðUOŠ —uDÝ 5Ð s  >

v öÝù« a¹—Q² «Ë d¹uM² « ¡UÐœ√ >
UNKLF² ½ ô v² « Ê¬dI «  ULK  >
©WO½«błË qzUÝ—® VKI « ‚«—Ë√ >

v¦½_« nÞ«uŽ v  WÝ«—œ ∫ V(« ÂU¼Ë√ >
rK  »Uý  öŠ— >

UJ¹d √ v  qO _« fLý >
vÝUO « —«dI « WŽUM  v  WÝ«—œ ÆÆ ¡«—“Ë «u×³ √ nO  >

vÝUO « R³M² « v   UÝ«—œ ÆÆ Î«dOš√ ÊËdB²M¹ ÊuOMOD KH «  >
b¹bł dBŽ v  ÊUJ¹d _«Ë ÊuLK *« >

±π±∏ uO u¹ ‡‡ ±π±∏ d¹UM¹ ÆÆ W dA  vHDB  vKŽ  UO u¹ >
©≤∞∞∞ ‡‡ ±πµ≤® WL U(« W¹dB*« W³ M « >
©≤∞∞∞ ‡‡ ±∏∑∏® dB  v  È—«“u « ÊUOM³ « >
©±ππ∂ ‡‡±πµ≤® dB  v  È—«“u « ÊUOM³ « >

rNðUO u¾ Ë rN³OðdðË rNðöOJAð ¨ rNÐ«u½Ë rNzUÝƒ— »«u½Ë r¼ƒUÝƒ—Ë ¡«—“u « >
©±π∏± ‡‡ ±πµ≤® …—u¦ « bNŽ v  W¹—«“u «  öOJA² « >

WO?M? “Ë W?¹b− ?Ð√Ë W?O?K?OB?H?ð ”—U?N Ë W?O?³?O?ðdðË W?K? U?  rz«u?  ÆÆÊuE? U?;«  >
W?O?K?;« …—«œù« ÂU?E?½ ¡b?Ð c?M??  5?E? U?;« —U?O?²?š« —u??D?ðË q ?K? ?²?  W??Ý«—œË

©≤∞∞∞ ‡ ±π∂∞®
© nODK «b³Ž bL×   Æœ Æ√ l  „«d²ýôUÐ® ¡«eł√ ≥ v  qÐu½ v³D « ”u UI «  >

≤∞∞± WO ULB « WOIK)« VKI « ÷«d √   >
≤∞∞≤  ö¹u×² «Ë »uI¦ « ∫ WOIK)« VKI « ÷«d √   >

©¡«eł√ ∏® ÈdB*« VDK  WO uI « UO «dłuOK³³ « >
W dA  vHDB  vKŽ  >

rO¼«dÐ≈ UýUÐ vKŽ  >
W½uK²*« c «uM «  >

WOMÞu « W UI¦ « bNŽ vN²½« q¼  >
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