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 المسار المستقبلي للعمل اإلسالمي
 (*)إبراهيم غرايبة

ــــــازدايد أمهي ـ ـ ـ ــــــة املعلومـ ـ ـ ـ ـ ــــــأن تكــــون قوا ات وقيمتهــــا  عــــ  ـ ـ ـ ــــــد البيـ ـ ـ ـ كــــ  اانت ومرا ـ
يف العمــــل اإلــــل اخالا ــــة  ــــد  ت العمــــل  ا  البحــــول والدتاحمــــات اــــوت ا أحماحمــــ
 .والتخطيط والقرات الصائب الراشد

 

 كتســب ايــد    ــر الــدوت ايتــات  املســتقبلة املطلــوأ لةمــة املســلمة أمهيــة  
جملتمعـات والـدوع  لـس أحمـ  فقـد الـد ت تاـ ات مهمـة ومـت رد تعيـد اـيا ة ا.. كربى

إلد ــددو و ــة  ــوضت تقتتــة ي ــادد تكييــا دوت اامــة واملتحمســات واافــرادو وا تبــات 
واملوضوع مهم بذاتهو فهو مناحمبة ملراإلعة مساتات العمل .. الفرص والتحدايت اجلد دد

اخحم مة الد و  والنهتو و وتقد ر املكتسبات واخجنـازاتو ومعرفـة التـعا والقـودو 
يح اا ماع واملشـرو اتو وي ـادد توإليههـا اـو اا ـداو وااولـوايت التـروت ةو وتصح

 .وجتنيبها ال لل واضاراو والتكراتو وترشيد اجلهود والنفقات
لقد  طت اامة املسـلمة منـذ مطلـل القـرن الرابـل  شـر اطوـر   طـوات كـربى يف 

يف أوائــل  -اامــة املســلمة  -و ــة .. مســات النهتــة واخاــ قو و ققــت يجنــازات مهمــة
القرن اخلام   شر تبدو أالسر الاض  بكثـ  منهـا قبـل مائـة حمـنةو وأمامهـا ألطبـل أ مـاع 

                                                 

 .(األردن) رئيس تحرير مجلة األمة األردنية.. صحفيو تب كا (*)
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أ ـــرى كبـــ د زـــب يجناز ـــا ومراالـــل كثـــ د زـــب جطيهـــا بســـر ة أكـــربو وتواإلههـــا  ـــا ر 
 .و دايت هتدد ا وتتعفها

اخاــــ الة  حمــــتحاوع  ــــذة الدتاحمــــة تقــــد   ــــرس خلر طــــة مســــات اامــــة املســــلمة
والنهتو  إبزازو مث تقدم اإلتهاد ا يف فهم اخلر طة القادمة والتحوضت اجلات ة يف ايتـاتد 
واجملتمعــاتو وجلــ  يك أفكــات ومقرالــات  را ــا الكاتــب ضــروت ة لنهتــة اامــة املســلمة 

 .واحمتعادد دوت ا يف الشهادد  لس الناس وتبوء املوقل الصحيح املناحمب بني اامم
 لعام لألمة المسلمةالمشهد ا

تعرضــت اامـــة يف القـــرن املاضــة يك أحمـــوأ الالـــة ت ـــا يف  ت هــا كلـــه مـــر التـــعا 
واجلهل والا و الفكر  واضالت ع العسكر و واحمتطا ت أن تتحرت مـر اضالـت ع و قـ  

 .قدت ا مر اضحمتق عو وااسرت موإلة الا و الفكر و و ققت الصود يحم مية شاملة
ليــوم تبــدو وقـد أجنــ ت الكثــ  تــا كايــت تتطلـل يليــه قبــل قــرن مــر فاامـة املســلمة ا

ال مـــــانو والكـــــر م النـــــة الكثـــــ  مـــــر شـــــوا د التقـــــدم الـــــ  الققتهـــــا اامـــــة املســـــلمةو 
فاملشرو ات واملبادتات اخا الية ال  بدأ ا أفراد مـر العلمـاء واملصـلحنيو  ولـت يك 

مو وجتتذأ يك افوفها كفاءات الركات يحم مية تريب مئات اآلضو مر الشباأ املسل
 لميــة مت لــة ً ــي    اليــا و وبثــت يف اــفوو اامــة ومتحمســاهتا يف كــل مكــان وموقــل 
قيـــادات  لميـــة واإلتما يـــة و امـــة  لـــس قـــدت متقـــدم مـــر القـــود واامايـــةو والكـــر القـــوع 

.. ين موإلــة التشــكيس أخحمــ م و و ــة اامــة و قافتهــا قــد ااســرت مه ومــة: أ مئنــان
س اامــــة مــــر التــــد ر والثقــــة أخحمــــ م والركــــون يليــــه والتمســــس ألثقافــــة واطو ــــة ومتتلــــ

 .اخحم مية قدت ا  الي ا  ت لها ملراللة أ رى إلد دد مر اخا ق والنهوس
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ـــا يف  ا تــتد  دوت ا مهم  وتعــرب  ــر الصــحود اخحمــ مية اليــوم متحمســات كثــ د إلــد 
ة واحملليةو والبنوك اخحم ميةو واملراك  الد ود واخا قو مثل املننمات اخحم مية الدولي

واض ادات واجلمعياتو والـروابط واجلامعـاتو ومراكـ  الدتاحمـاتو والصـحا واجملـ تو 
واـ ت ااشـر ة والكاحمـيتو واللبـاس الشـر ةو واملسـاإلد العـامرد ألشـباأو واللقـات 

ـــة ـــة  التعلـــيم و فـــيآ القـــر ن الكـــر و وتالـــ ت ايـــ  والعمـــردو ومتحمســـات التنمي واخ ا 
والعمــل اخلــ  و وكفالــة اا تــام والفقــراءو و ــ  حلــس تــا  صــعب الصــرة يف  ــذا املقــامو 
اليــ  تقــوم يف كــل دولــة مــر العــا  اخحمــ مةو ويف كــل جتمــل للمســلمني  ــات  دوطــم 

 .متحمسات تنتنم إلهود م وأ ماطم
ات  ـــذا التحـــوع مـــر الفرد ـــة يك اجلما يـــة واملتحمســـية قـــدم لةمـــة املســـلمة  ـــرب 

تننيميـــة وفكر ـــة مراكمـــةو يقلـــت الصـــحود اخحمـــ مية مـــر التـــد ر اجملـــرد وأداء الشـــعائر 
 .واضلت ام ألعباداتو يك مبادتات ومشرو ات يزابية تفيد منها اامة واخيسايية

ويف جماع العمل ايكومة الرمسة الكر م النة الكث  أ ت او فاجلامعات ت  د يف 
إلامعـــةو وقـــد  كـــون للمســـلمني مـــر  ـــ  العـــرأ مثلهـــاو  الـــدوع العربيـــة  ـــر  ســـمائة

وقــدمت  ــذة اجلامعــات كفــاءات متعلمــة ومت لــة جتعــل التعلــيم يف املــداتس والــد ود يف 
وتـــد ر .. املســـاإلد والعمـــل العـــام التلـــس مـــر الـــو ة والبصـــ د وأحمـــباأ النوـــاق والتقـــدم

ـــا كبـــ  ا مـــر أئمـــة املســـاإلد والو ـــا  والـــد اد  والعـــاملني يف اجملـــاع وزاتات ااوقـــاو إليش 
ــــيم  ــــدوع أحمــــباأ املعيشــــة والتعل اخحمــــ مةو  ــــم متفر ــــون لعملهــــم  ــــذاو وتــــوفر طــــم ال

ف  ـــونو واملـــداتسو لوالتـــدت بو وامتـــد العمـــل اخحمـــ مة الرمســـة يك اطـــات اخحا ـــة والت
واملتحمسات العسكر ة واامنيةو و ـد م حلـس اجتـاة التـد ر والصـ ق يف اامـةو و ـوفر لـه  

 .مر مستل مات العمل ويفقاتهكث  ا 
والكر ألطبل م النة الكثـ  مـر منـا ر العوـ  والتخلـا لـدى اامـة املسـلمةو 

 قو وتحمم اجتا ات ــو ة  لس قدت مر الكثرد واخلطوتد زعل التفك  يف النهتة واخا
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العمـــلو و د ـــد ااولـــوايت واا ـــداو أمـــر ا يف  ا ـــة الصـــعوبة والتعقيـــدو و صـــد  فيهـــا 
 .«الفت  أكرب مر الرت »: القوع

فاملسلمون    عودوا أمة واالددو ولكنهم دوع كث د تتنازع أالياان  كث دو و م  لس 
دتإلة مر التفر  واض ت و وتتاتأ املصاحل جتعل متحمسة املـتمتر اخحمـ مة واجلامعـة 

 .العربية يف الالة تد و يك والشفقة
و لــس الــر م مــر مــروت  قــود  و لــة  لــس احمــتق ع الــدوع اخحمــ ميةو وت ــم مواتد ــا 

اينــر »ويمكايياهتــا الطبيعيــة والبشــر ةو فتزــا ض تــ اع يف موقــل متــدن يف حمــلم التنميــة البشــر ة 
ومـر أكثـر متشـرات التنميـة واخاـ ق .. «اجلدوع املرف  للتنمية البشر ة يف العـا  اخحمـ مة

ســــتوايت املتدييــــة للتعلــــيمو والتبعيــــة يف جمــــاضت أحماحمــــية واحمــــراتيوية كالاــــذاء ت ب ــــا  ــــة امل
 .والدواءو والتقنيةو واامر والدفاعو وأمناط ايياد واضحمته ك ويداتد اضحمته ك والتنمية

 المشهد المطلوب لألمة المسلمة
اــــر يتحــــدل  ــــر دوت اامــــةو و ــــو دوت ض تاــــ   نــــه أ مــــاع إلــــ ء مــــر اامــــة  
كاجلما ات وايركـات وايكومـات واملتحمسـاتو ولكننـا يعـ  جممـوع اامـة الـ  تشـكل 
فيهــا املتحمســات واافــراد إلــ ء ا مــر شــبكة العمــل واخاــ ق والتنميــةو فــاملطلوأ لــي  

 :فقط أن تبادت املتحمسات املختلفة يك العمل والربام و ولكر املطلوأ ما  لة
ك الالــة إلد ــدد مــر الفا ليــة ايتــات ة أن ينقــل اامــة املســلمة  ومو هــا ي -1

ومعيــــات جنــــاق  مــــل اجلما ــــات وايكومــــات واملتحمســــات واافــــراد  ــــو .. واضإلتما يــــة
 . قدات جناالها يف التأ   يف اامة ومسا دهتا  لس النهتة والتاي 

أن تتكامل أ ماع ومواقا مجيل اا راو مر أفراد والكومات ومتحمسـات أ ليـة  -2
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 ق والعمـــل النهتـــو و وض تكـــون  ـــذة ــــــــــبكة مـــر اخاــــــــــــتحقـــ  شحبيـــ  توجمتمعيـــة 
اجلهــود مشــتتة متعاتضــة متبا ــددو فقــد  كــون جممو ــة اا مــاع اــفر ا أو قيمــة حمــالبةو 
لكنــه الكــر أن  كــون أضــعاف ا متــا فة وكأيــه الااــل ضــرأ ولــي  مجــلو ان اا مــاع 

ب و ذا اجلايـ)واملشرو ات الكر أن تتفا ل و ق  متوالية كب د مر اخيتا و وقد تتد  
 ــــ  ــــ  ـــ  ــــ  : يك متواليـــة  كســـية حمـــالبة مـــر التنـــاق  والتـــدم ( املخيـــا

 (.101:الكها)  ـ 
 :ولذلس فتن احملاولة يف  ذا اجملاع حمتوهد أن توضح مطلبني أحماحميني

جتعـل )؟ وكيـا تشـبس اا مـاع واادواتو أ  ايالة الـ  يسـعس يليهـا وير ـد ا ما
 واقتدات وتتا ا  اثت ا اخزابية ويتائوها الطيبة؟و جتعلها أكثر فا لية (يف شبكة

ييــه لــي  تكن ــا وض  ــو مطلــوأ أن تــنه  فئــة قليلــة مــر اامــة وتعمــل والــد او 
وتتحمل أ باء النهتة والد ودو يف الـني  قـا اجملمـوع البـاقة  راقـب و ننـرو أو  ـاتأ 

اـ ق وتكـون و عو و ولكر املطلـوأ ً يـل اامـة املسـلمة لتحقـ  شـروط النهتـة واخ
 .قادتد  لس أداء دوت الشهود ايتات  املطلوأ منها

 ..من النخبوية إلى المجتمعية
 ومن الهرمية إلى الشبكية

و كذا كما  وع العمل اخحم مة والنهتو  مر  مل فرد  يك  مـل متحمسـةو 
فالتحـد  .. ة كلهـاـــــــــــــــو  يك جمتمعةو تتد ـه اامــــــــــــــفتن املطلوأ اليوم أن  تحوع مر خنب

 نـا  كمـر يف أن تقــوم املتحمسـات وايكومـات بنقــل اخلـربات الـ  لــد ها يك اجملتمـل كلــهو 
ـــــتد  الش ـــــا ت ــــــوأن تشـــــاتكها اامـــــة املســـــتوليات واادوات واا مـــــاعو و ن ـــــط ــــــــ بكية يك تب

 .اا ماع وتنسيقهاو وحمد الثاراتو ود م ايلقات التعيفة وتقو تها
ويشا د اليوم لدى اامة الكث  مر املنا ر واخجنازات ال  تدع  لس يمكايية يقل 
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الـــد ود واخاـــ ق واطـــم العـــام مـــر خنبـــة يحمـــ مية يف أ لـــس  ـــرم اامـــة يك اامـــة كلهـــاو 
فاملسـاإلد متتلـاب ألـرواد مــر النـاس الـذ ر ض تنسـ  وإلــود م يف الصـلوات والـدتوس مجا ــة 

شـــر ر حمـــنة أو أكثـــر الـــني بـــدأت الصـــحود اخحمـــ مية ألنمـــو مـــاو كمـــا كـــان اامـــر قبـــل  
واامــر يفســه  نطبــ   لــس .. واضيتشــاتو ولكــر اخقبــاع  لــس املســاإلد الالــة جمتمعيــة  امــة

واخ ـ م و   ـا مـر الـربام  الـ  (  الكاحمـيت)تال ت اي  والعمرد وايواأ وااشر ة 
 .ة فصاتت الالة جمتمعية  امةبدأت خنبو ة تقوم  ليها وتنسقها مجا ة يحم مية مننم

وامتدت الصحود اخحم مية يك دوع وأقطات لي  فيها وإلـود جلما ـات يحمـ مية 
مننمةو كما مشلت فئات مر اجملتمل لي  مر بينها يف العادد مر  نتنمـون يف مجا ـات 

ومـــر املشـــا د الطر فـــة أيـــه يف أاليـــاء  نيـــة يف بعـــ  املـــدن والعوااـــم العربيـــة .. يحمـــ مية
ـــدتوس  املســـلمة   الـــآ يقبـــاع يســـاء  ـــ  اوبـــات  لـــس املســـاإلد للصـــ د والتـــوت ال

 .والنشا ات املسود ة
وقامـــت متحمســـات احمــــتثمات ة جتات ـــة ض   قـــة طــــا حبكومـــة أو مجا ـــة مســــتمدد 
ـــا مـــر يقبـــاع النـــاس وت بـــتهم بتطبيـــ  الشـــر عة اخحمـــ ميةو مثـــل البنـــوك اخحمـــ ميةو  أحماحم 

 .وشركات التأمني اخحم مية
و قابـــل  ــــذة ايالــــة اــــوتد أ ــــرى مرد ـــا يك  ــــدم ت ا ــــة الصــــحود اخحمــــ مية 
وترشــــيد ا واحمــــتثمات ا  لــــس اــــو يزــــايبو ويعــــ  التطــــرو والتــــد ر املنقــــوص املشــــوة 
واخت اأ املنسوأ يك اخحم مو وض يقلل مر شأن  ذة املشك تو ولكنا يعتقد أيه 

اخيتـــا  واخاـــ ق واضحمـــتقرات بـــدض  مـــر الكـــر  و ـــل  ـــتضء املتـــد نني يك أ مـــدد يف 
 .احمتدتاإلهم ليكويوا أ داء لب د مو ومصدت ي اقة للنهوس والتنمية
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فأبناء الصحود اخحمـ مية واملتـد نون أ لـبهم مـر املتعلمـني واملثقفـني الـذ ر جرإلـوا 
مـــر اجلامعـــات يف ب د ـــم ويف الـــدوع الاربيـــة املتقدمـــةو  ـــم  ـــرون يف الـــد ود اخحمـــ مية 

صدت الراك للموتملو  صلحه و نميـهو والتلكـون ت ى بـرام  يف اخاـ ق  تحمسـون م
فالتد ر  عطة الدافل وايماس ملشرو ات الياتية وتنمو ة تقلـل كثـ  ا مـر تكاليفهـا .. طا

 .وجتعلها منسومة مل ضمائر م وتطلعاهتم
لـــو  ين ايكومـــات واملتحمســـات الكـــر أن جتـــد يف الـــد ود اخحمـــ مية مـــوتد ا كبـــ  ا

احمتثمر احمتثمات ا احيح ا فتيه حميخف  كث  ا مر النفقـات واجلهـود املبذولـةو مـل فا ليـة 
وجنـــــاق أكـــــرب يف  قيـــــ  اا ـــــداوو ووااـــــة يف مكافحـــــة اجلرالـــــة واخدمـــــان والتفكـــــس 
ااحمر و واضتتقاء بربام  العمل التطو ةو والتعلـيم املسـتمرو وً يـل ااحمـر واجملتمعـات 

لـــدايت والنقـــاأتو و ـــ  حلـــس كثـــ  تـــا الكـــر تفعيلـــه وايصـــوع  لـــس احملليـــة وبـــرام  الب
 .أفتل النتائ  أبقل التكاليا

 الثقافة المحرك األساس للنهوض والفاعلية
تكـــــاد الدتاحمـــــات والتقـــــات ر واملتحمســـــات املتخصصـــــة ألتنميـــــة يف الاـــــرأو مثـــــل 

دو واند  تومــاو اليويســكو والتقر ــر الســنو  للتنميــة البشــر ة الــذ  تصــدتة اامــم املتحــد
وتقـات ر أوضــاع العـا و و   ــا كثـ و جتمــل  لـس أن العامــل الـرئي  يف  قيــ  التنميـة  ــو 

واليــوم .. الثقافــةو وتقــر مجيعهــا بفشــل فلســفة التنميــة مــر أإلــل الــوفرد والنمــو اضقتصــاد 
ا للتنميـة تـتد  فيـه الثقافـة  دوت ا تتبىن كث  مر املتحمسات الدولية والو نية مفهوم ـا إلد ـد 

و ربط كث  مر اضقتصاد ني بني متشرات يو ية ايياد كالصحة والتاذ ة .. مهم ا واوتاي  
والتعليم وبني قيم د نية و قافية واإلتما ية جتعل  ذة النتائ  فعالة و مة  ذة اخجنازات 

 .أكثر مر الوفرد املالية
مـــر كمـــا  عرفـــه والكثـــ  مـــر العـــاملني يف جمـــاع الـــد ود اخحمـــ مية  ـــدتكون  ـــذا اا
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قطاع كب  مر الناس مر قبلو ولكر  طط التنمية ومشرو ات التعليم واخيتا  يف العا  
اخحمــــ مة تلــــت تتوا ــــل  ــــذ ايقيقــــة دون م النــــة لعــــدم اجلــــدوى والنــــ و املــــا  

 .واخلسائر الكب د ال  تافقت  ذة املشات ل
يليـــه وـــ و حلـــس  والننـــر.. فـــالنمو اضقتصـــاد   ـــو أداد أو وحمـــيلة ولـــي   ا ـــة

وقـد الـد ت ألفعـل زايدد كبـ د .. حميتد  يك  دت كب  للمواتد يحا    ق  اليـاد كرالـة
يف اخيتـا  ووفـرد الاـذاء والـدواء ولكـر ايرمــان والتخلـا  شـمل أكثـر مـر أتبعـة أ ــاس 

مــر % 20البشــر ةو وض  كــاد  صــل  لــس اييــاد الكرالــة يف العــا  اخحمــ مة أكثــر مــر 
وما زالت ايروأ واجلرالة والتشرد تشكل مساالات واحمعة يف اليـاد النـاس الـ   الناسو

 .يف الدوع الانية واملتقدمة انا ي ا
(: ما تافلـه ماد تنـا السـاحإلة ) ت  نوان (  ضن ب فت )كتب املفكر الفريسة 

ا انا ي ا  ثل  ذة السر ة دون أن متتلس املواتد  اخلام   أفلحت الياأن يف أن تصبح بلد 
وض جتــــد دوع تعــــد مــــر أ ــــىن دوع العــــا  أملعــــادن واملــــواتد ? والطاقــــة ال زمــــة للصــــنا ة 

 573وكيــا  صــل ? وأوفر ــا مــاء  و صــب ا مــا تقــوت بــه النــاس و ــدل فيهــا جما ــات 
ــا  عيشــون يف كــل كيلــومر مربــل يف إلنــوأ اطنــد  لــس االتياإلــاهتم ااحماحمــيةو وض  شخص 

يف كــل كيلــومر مربــل يف دوع أفر قيــة احمــتوائية متتلــس   ســتطيل أتبعــة أشــخاص  عيشــون
 يف  النروو اجلارافية والطبيعية توف  الطعام واللباس؟

و لـ  ب فــت يك أن الننــر يك اضقتصـاد  لــس أيــه تأمسـاع و ــد  املــة و  قــات 
ييتــا   نطــو   لــس حمــذاإلة وإلهــلو فقــد ًكــد أن الســمات ال ماد ــة كالــد ر والــدوافل 

مسـات أكثـر اجملـاضت ماد ـة   واا    والثقافة تعدع مـر حمـلوك الشـعوأ و ـوتاملعنو ة 
 .كاضحمتثمات واخيتا 
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التنميـــة الثقافيـــة مكـــون : اضقتصـــاد عامعـــة  اتفـــاتدأحمـــتاحد ( أماتتيـــا حمـــر)وتقـــوع 
اس ض  نفصل  ر التنمية بشكل  امو فتحا الرم الناس مر فراة فهم وتقو ة قدتاهتم ـأحم

ـــــةاخل قـــــةو فـــــتن  ـــــذ ـــــيم ااشـــــياء .. ا  عـــــو  التنمي ـــــتد  دوت ا أحماحمـــــي ا يف تقي والثقافـــــة ت
 .واا داو والوحمائل ال  يسعس هبا للعمل واخيتا 

ما  ة الثقافة ال  زب أن توإله او ا اجلهود وتستهدو : والستاع ااحماس  نا
ـــا  اإلــل النهـــوس؟ ومـــاحا متلـــس اامــة املســـلمة مـــر قـــيم  قافيــة واإلتما يـــة تصـــلح أحماحم 

 للتنمية؟
ا كبـ  ا لعلـه  فـو  مـا لـدى اامـم اا ـرىو ولـو احمـتثمر  ـذا  ين اامة متلس تايد 
الرايد بفعالية فسيحق  الكث  مر أ داو التنمية ال  أيف  الكث  اإلل الواوع يليها 

 .ب   ائل
فاخحم م  قدم دافع ا كب  ا  لس العمل واخيتا و واملسلم الذ   سـاب   ـوم القيامـة 

د َّ »لي تع شـورد  ََ ٌَةفَ سَدِ ْن اْسدَت َاَن ََْن ََ يَدُ دَّتَى  ُِِمْم َسِسدي د ََ ََ ِِ ِإْن قَاَمْت السَّاَعُة َوبِيَد
ٌْيَدْفَعلْ  ٌِم  يَدْغدِرُ  »و أو الذ   ـ تع ليفيـد كـل مـا ومـر الولـه (1) «يَدْغِرَسَهاَ سَد َمدا ِمدْ  ُمْسد

َقةف  َِ رف ََْو ِإْنَسانف ََْو ََبِيَمةف ِإََّ َماَن َلُه ِبِه َص و ض (2)«َغْرًسا ََْو يَدْزرَُن َزْرًعا سَدَيْأُمُل ِمْنُه طَيدْ
 .بد أن  كون ألتأكيد ييساان  فا    منتو ا  ستحة مر القعود و عت  ألعمل

حمـــ م يف وإلـــوأ العلـــم والعمـــل والننافـــة وض  تســـل اجملـــاع لعـــرس توإليهـــات اخ
ومحا ة البيئة والتعاون ومكافحة اجلهل والفقـر والرح لـةو ولكـر الكـر يف  ـذا ملقـام تقـد  
ــــا  أفكــــات ومقرالــــات  مليــــة مســــتمدد مــــر الثقافــــة اخحمــــ مية يف التنميــــة تصــــلح أحماحم 

 ــــو و ــــة أمثلــــة ض تشــــمل ألتــــروتد كــــل مــــا . للنهــــوسو والكــــر أن يســــعس لتحقيقهــــا
                                                 

 . أخرجه أحمد (1)
 . أخرجه البخاري  (2)
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 :مطلوأ وتكر
 املشارمة يف التنمية: 

 توقــل أن تكــون مشــرو ات وبــرام  املشــاتكة  ــة البــد ل اافتــل يف املســتقبل بعــد 
ايتهاء مراللة دولة الرفاةو الي  تتخلس ايكومات والدوع يف مجيـل أاـاء العـا   ـر تقـد  

و اليـ   صـل «الدولـة تأ العمـل ااكـرب»اخلدمات ااحماحمية للموا ننيو وتوقا تـا رد 
 ـــدد املـــوا نني الـــذ ر  عتمـــدون  لـــس الدولـــة يف بعـــ  اااليـــان يك الـــوا  النصـــا يك 

وأدت العوملـة واخلصخصـة يف املقابـل يك ازيـات مسـتوى اخلـدمات ااحماحمـية الـ   .. الثلثني
 .كان  صل  ليها معنم املوا نني ووااة الطبقات الوحمطس والفق د يف اجملتمل

 ذة ايالة يقامة مشـرو ات وبـرام  ومتحمسـات تـوفر اخلـدمات  البد ل املقرق يف
ليسـت احمـتثمات ة تقـوم .. ااحماحمية املطلوبة مر احة وتعليم وضمان اإلتما ة وحمـكر

و أو تتحمـــــل   ليهــــا شـــــركات هبـــــدو الــــربحو وليســـــت الكوميـــــة أو    ــــة تقـــــدم جمـــــاان 
 .املتحمسات القائمة  ليها  سائر أ نة
  ا يف التـــات ا واجلارافيـــاو فقـــد  بقـــت بنوـــاق يف والفكـــرد ليســـت إلد ـــدد وض بـــد

أماكر وأزمنة متعدددو ولكر املطلوأ أو املتوقـل أن تنتشـر وتتوحمـل الـ  تكـون القا ـدد 
 .ااحماحمية خلدمة الناس وتوف  االتياإلاهتم ااحماحمية

و تعـــاون النـــاس يف مثـــل  ـــذة املشـــرو ات إبقامـــة متحمســـات ويقـــاأت ومجعيـــات 
: اليةو وتقـدم طـم ايكومـة التسـهي ت واملعـوانت الـ  ض تر قهـاو مثـل وفرون ي راداهتا امل

ااتسو واخ فــاءات التــر بيةو وي صــاع اخلــدمات ايكوميــةو وياــدات تشــر عات توحمــل 
اــــــ اليات ومــــــواتد  ــــــذة املتحمســـــــات كالبلــــــدايت والنقــــــاأت واجلمعيــــــات التعاوييـــــــة 
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 .عيات اخل  ةواملتحمسات    الرحبيةو وض  قصد هبذة اا  د اجلم
ومر ااموت املهمة ال  زب أ ذ ا أض تبات يف جناق  ذة املشرو اتو الدافعيـة 

وألطبــل .. رو ات وتنوحهــاـوالقنا ــة والثقافــة الــ  توإلــه النــاس اــو  ــذة الــربام  واملشــ
فــتن مشــرو ات  شــاتك النــاس يف التخطــيط والتفكــ  طــا ويف متو لهــا ويداتهتــا حمــيكويون 

ــــا الر  ــــد  بــــت ألفعــــل أن مــــر أحمــــباأ فشــــل .. صــــني  لــــس يجناالهــــا وتفعيلهــــامجيع  وق
املرافــ  العامــة و الــ  تــرى «املــاع العــام»ضــعا  قافــة املشــرو ات واملتحمســات ايكوميــة 

ــا زــب االرامــه واحملافنــة  ليــهو بــل ين الثقافــة العربيــة تكــاد تكــون  كســيةو  شــيئ ا مقدحم 
ن اااـــل يف املـــاع والوتـــائا العامـــة  ــــو فالنـــاس يف كثـــ  مـــر الـــب د العربيـــة زــــدون أ

 .اضحمتباالةو ومر العيب أمام ااقاتأ واا ل  دم تسخ  الفرص العامة خلدمتهم
الثقافة العربية واخحم مية أكثر ايسوام ا ومي   مل مشرو ات املشـاتكة منهـا  لـس 

أكثـر  اخليات ر اآل ـر رو ايكومـة أو القطـاع اخلـاصو والكـر أن تكـون  ـذة املشـرو ات
و و ة متحمسات مواز ة  و ية «اد اتاناد   »فا لية وجناال او وقد أقيمت يف ااتدن 

.. أقامتهـــا مجعيـــات املـــوتفني والنقـــاأت تـــواز  متحمســـة التـــمان اضإلتمـــا ة ايكوميـــة
التقا ـــــدو »وتـــــتد   ـــــذة املتحمســـــات الطو يـــــة يفـــــ   ـــــدمات التـــــمان اضإلتمـــــا ة 

 .«والتعو  و والتأمني الصحة
او : املثل الصي   قوعويحا كان  ض تعطه مسكة ولكر أ طه اناتد ليصيد مسك ـ

ض تعطه مسكة وض اناتد ولكر  لمـه كيـا  صـنل اـناتته : فتن اطد  النبو   قوع
قــواي    حمــائل  طلــب مــاض  وت ة الرحمــوع  و ــدبر معيشــتهو فقــد إلــاء يك الرحمــوع

عـه وأ ـه للنـاس بـدتمهنيو مقتدت او فسأله ين كان  ندة شـةء مـر املـاع واملتـاعو فوم
ا واالتطـب بـهو وتإلـل يليـه بعـد  وقاع لـه أيفـ  دتمه ـا  لـس يفسـس واشـر أآل ـر فأحم ـ

ووإلـد  نـدة مـاض  ومتا  ــا .. لقـد أتك   فيمـا أتشــدت  يليـه  الـني فقـاع للرحمـوع



 
 
 
 
 
 
 

ــــــالم ــــــتقبليلمار اس ــــــعلل س ــــــالمياإلل م                                                 س

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــراهيم  را ب    إب

 

 -929 -

ـــه   فالرحمـــوع..  كفيـــه ـــه قـــدم ل اخلـــربد »   قـــدم لـــه الـــ  الفـــأس ليعمـــل هبـــا ولكن
 .ّعل مواتدة و لتفت يك ما الكر  قيقهليف «والتننيم

ــــاو  ــــا واآل ــــر فشــــل متام  وقــــد شــــاتكت بنفســــة يف مشــــرو نيو أالــــدمها جنــــح متام 
والسـبب يف ايـالتني  ـو املشـاتكة والقنا ـةو فقـد أدتت ألتعـاون مـل  يئـة    ـة خقامـة 
مشــروع لتطــو ر مصــادت الــر  يف يالــدى القــرىو اليــ  كايــت ميــاة الينــابيل تتســرأ يف 
الــواد  بــ  فائــدد كبــ دو واقرالنــا يقامــة مشــروع لنقــل امليــاة يف قنــاد أمسنتيــة  لــس إلــاي  
الــــواد  لتصــــل يك الســــهوع واملنــــا   الــــ  الكــــر زتا تهــــاو وأن  تحمــــل اا ــــا   لــــ  

 .التكالياو واطيئة اخل  ة الثلثني
ااتاضة  ندما أ ددت دتاحمة املشروع وقدمتها للمتربع توقعت أن ت داد مساالة 

كنت أشعر أي  أألغ يف التقـد رو ولكـ  أملـت أن تشـول % 73-00ال تا ية بنسبة 
 ــذة املبالاــة املمــوعو ولكــر املفاإلــأد كايــت أن يســبة الــ ايدد يف ااتاضــة ال تا يــة كايــت 

و فقــد يفــر اا ــا  بعــد يقامــة املشــروع يك زتا ــة %(300)أكثــر مــر  ســة أضــعاو 
او و  تكر ابتـداء   سـب أزـا أتاس زتا يـةو ولكـر قنا ـات  أتاٍس كث د   تكر ت تع أبد 

ومهـ ـا إلد ــدد تكويــت لــدى النــاس و ـــم  بنــون املشــروع أبيفســهمو اليــ   لــب متعهـــد 
جتـات  أكثـر مـر  سـة أضـعاو املبلـغ املتــوفرو ولكـر  نـدما بـ  املشـروع وـربات النــاس 

روع وأمكـر تـوف  مبلـغ خقامـة الفـل احمللية وأملكافأد أ ت ا ولي  تطو  ـاو فقـد أقـيم املشـ
واليـوم بعـد حمـت حمـنوات مـر املشـروعو ..  داء لة ـا  التـرة وز ـر التنميـة اضإلتما يـة

فــتن الــواد  الــذ    تكــر فيــه شــورد واالــدد زت ــت فيــه أكثــر مــر  شــرد  ضو شــورد 
 .ز تون وفاكهة وأشوات الرإلية

لربية املواشـةو وقـدمت وقد شوعنا  ذا النواق  لس املبادتد إبقامة مشروع   ر 
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متحمســــة بر طاييــــة معنــــم تكــــاليا املشــــروعو ولكــــر ان اا ــــا     كويــــوا يف ايقيقــــة 
 ر دون يقامة املشروعو ويمنا ايصـوع  لـس املبلـغ املخصـ  مث تصـفية املشـروع وايصـوع 
او فقـــد يفقـــت معنـــم املواشـــة وبيـــل املتبقـــة منهـــا أبحمـــعات وســـة بســـبب   لـــس  نـــه يقـــد 

رد ال  اجل ء ــــــــــــبائسة للمشروعو و  تستطل اجلمعية ال  تد ر املشروع أن تسالنروو ال
 .الذ  حمامهت به يف املشروع

 التنمية ابلعَّتدة إىل األصَّتل: 
تتكــون اجتا ــات إلد ــدد يف أوحمــاط ومننمــات دوليــة مفاد ــا أن التنميــة و قيــ  

كــــرد ااتضــــية الكــــر  قيقهــــا اضالتياإلــــات ااحماحمــــية واحملافنــــة  لــــس البيئــــة ومحا ــــة ال
و ـذة اضجتا ـات .. ألوحمائل البسيطة ال  احمتخدمها الناس و رفتهـا ايتـاتات القدالـة

  ـــذد ألتتـــا  واضيتشـــات وت قـــة االـــرام كثـــ  مـــر ايكومـــات واجلامعـــات واملتحمســـات 
مث .. يفســـها الـــ   ملـــت  لـــس احمـــتخدام التقنيـــات ايد ثـــة وتطـــو ر املشـــرو ات الكبـــ د

تشفت أن  ذا ااحملوأ يف العمـل واخيشـاء تافقـه ضـرائب كبـ د أمههـا مـواتد ااتس اك
 .واخضرات ألبيئة دون تفل مستوى املعيشة للشعوأ ووااة يف دوع العا  الثال 

و قــــدت مــــتمترات  لميــــة ضحمــــتخدام اا شــــاأ يف العــــ   بــــدض  مــــر العقــــاق  
لإلحمــكان والطــب التقليــد و وتعمــل الكيماو ــةو وت ــت اامــم املتحــدد مشــرو ات  ــدد 

 لــس تشــويل مشــرو ات  ذائيــة قائمــة  لــس احمــتخدام ( الفــاو)مننمــة اا ذ ــة ال تا يــة 
املواتد املتاالة بعدما  وع اجتاة حمكان العا  يك منط موالد مر العـادات الاذائيـة  عتمـد 

 حمـيا الـ   فـدوع شـر ..  لس أيواع ادودد مر الاذاء ض تستطيل مجيـل البيئـات توف  ـا
ض تعــرو القمــح أاــبحت تســتخدم اخلبــ  بــدض  مــر أو مــل ااتزو وتتــطر ضحمـــت ادةو 

ودوع الشــر  ااوحمــط الــ  كايــت تعتمــد .. ومــر مث التــاط  لــس منــا   ييتــا  القمــح
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 . لس القمح وض تعرو ااتز أابح القمح فيها  عام ا أحماحمي ا ض الكر اضحمتاناء  نه
الارأ  لس املنتوـات ال تا يـة الـ  ض تسـتخدم املبيـداتو و ت ا د اخقباع يف دوع 

 .و ة اجتا ات ملقا عة كل منت   تد  تصنيعه يك اخضرات ألبيئة أو الكائنات ايية
ــــد ووتــــ »تقر ــــر أوضــــاع العــــا  الصــــادت  ــــر متحمســــة   عــــرس معلومــــات  «ووتل

الــ  ض زالــت وتصــوتات مفاإلئــةو فقــد ضالــآ اخلــرباء الــذ ر ا تمــوا ألشــعوأ اااــلية 
تعـــي  اليـــاد أبمنـــاط ومـــواتد  ـــة يفســـها منـــذ  ضو الســـنني أن  ـــذة الشـــعوأ متتلـــس 
 ــــربات ومعلومــــات  ــــ  مدويــــة يف ايفــــا   لــــس البيئــــة واملــــواتد تفــــو  مــــا  ــــو مــــدون 

وقــــد اتتــــبط التــــد وت البيئــــة أاســــات  ــــذة .. ومــــدتوس يف مراكــــ  ااحبــــال الــــ  اآلن
ووإلــدت مننمــات محا ــة البيئــة بعــد إلهــود .. د ثــةالشــعوأ أو تــذو بها يف ايتــاتد اي

ويفقــــات كبــــ د بــــذلتها يما ــــة البيئــــة واييــــواانت والطيــــوت املنقرضــــةو أن أفتــــل وحمــــيلة 
 ـة يف تفـو   يداتهتـا وتنميتهـا للشـعوأ اااـلية يف  -دون تكـاليا تـذكر -للحما ة 

ا و ــــاأت تلــــس املنــــا  و و ــــذا مــــا الــــدل ألفعــــل يف منــــا   كثــــ د يف  ــــاأت أفر قيــــ
 .اامازون وأمر كا الوحمطس

ين الفـــر  بـــني »: «مـــاتتر فـــون  يلـــد رباد»الكولـــوم   اايثروبولـــوإلة قـــوع العـــا  
اطنــود ايمــر والســكان ااوتوبيــنيو أن اطنــود  ر ــدون أن  ركــوا الاــاأت ا فــاطم ولكــر 

اليـــاد اطنـــود و و ـــو  شـــ  بـــذلس يك منـــط «ااوتوبيـــني  ر ـــدون أن  ركـــوا مـــاض  ا فـــاطم
 .املرتبط أحملافنة  لس الاابة أ تبات ا مصدت ايياد

و الب ا ما  عو  املختصون الذ ر دتحموا العلوم الاربية  ر يدتاك املعلومـات البيئيـة 
ال   عرفها السكان اااليون بسبب ااحماليب الثقافية ال   سول  ـتضء السـكان مـر 

أمناط ايياد ال  تطوتت  رب أإلياع كث د ض الكر ف..   طا معلوماهتم وأحماليب تناقلها



 
 
 
 
 
 
 

 الدور الحضاري لألمة المسلمة في عالم الغد 

 

 -992 -

واملعتقدات أن ت د ر يض مر   ع ترمجة احملافنة  لس البيئة يك جممو ة مر املماتحمات 
 .واحملرمات ال   توات ها اآلأء  ر ااإلداد

إلنـــوأ حبــــ د فكتـــوتاي بتــــدو ر  مليـــة الر ــــة يف دوتد ( وكوما ـالســــ)وتقـــوم قبائـــل 
ـــوتنقــل قبائ.. نةــــــــــحم 30 -50تــراوق بــني  ـــاو  يف النيوــر مجاطــا وأ نـــــــــل ال  ــــــــــــ امها ــــــــ

يك مرا ة الصحراء الكـربى أ نـاء الفصـل املـا ر يف تـرات مسـتقلة متواز ـةو  تكـة بـذلس 
 .أشر ة أتضية بدون ت ة ضحمتخدامها يف  ر   العودد

نام ا للر   عتمد  لس اجلاحبية و  ود اجلباع وامم السكان يف ي ران وأفاايستان ي
 .والسهوع أملياة مر   ع الفرايت معقدد جدم قروان   و لة

ويف املقابل الكر تاد كث  مر ااضرات    املننوتد ملشرو ات اضقتصاد النقد  
والتقنيـــات ايد ثـــةو بــــل ين مننمـــات دوليــــة مثـــل اند  تومـــا الــــذتت مـــر مشــــرو ات 

الــ  تتســبب أبضــرات فادالــة    ســب طــا الســاأ  نــد التخطــيط طــذة  الســدود الكبــ د
املشات لو فقد أدت  ذة السدود يك تاطية أإل اء كب د مر اليابسة ال  كايت تستخدم 
لل تا ة واضحمتيطانو وتسـربت مـر ااتس أمـ ق و نااـر حمـامة لويـت امليـاةو وتتـرتت 

فآ  لــــس امليــــاة  ذبــــة ينيفــــة وتقتــــل أينمــــة اازــــات الــــ  كايــــت تقــــيم منا ــــة حاتيــــة  ــــا
امليكــروأتو وتــد وتت  صـــوبة ااتاضــة ال تا يــة بســـبب اابــاس الطمــة يف الســـدودو 
وآتكلت شوا اب البحات ان مصبات اازات كايـت ت ود ـا ألطمـة الـذ   قـيم الـاإل  ا 
ء الب ا أمام أموا  البحرو و اإلرت أمساك كثـ د كايـت ًإ يك الشـوا اب حبثـ ا  ـر الاـذا

يف الطمة الذ   لقيه النهر يف الشا ابو ال  أن  سـائر الصـيد يف مصـر بسـبب السـد 
 .العا  تقدت بثمايية  شر ألا  ر مر السرد ر حمنواي  

واجلـــد ر أض تبـــات أن  ـــذة التنميـــة اااـــلية ض تتـــيا تكـــاليا ويفقـــات  لـــس 
اجملتمعــات والــدوعو كمــا أزــا تنســوم مــل اجتا ــات الــدوع يف التخفيــا  ــر ايكومــات 
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 .ويحمناد اادوات ااحماحمية للموتمعات يفسها
لقــد أدت احمــتعاتد أمنــاط مســتوتدد يف العمــاتد يك يــ و كبــ  يف املــواتد ومصــادمة 

بيئــة والطبيعــةو و قافــة النــاس أ ت ــاو ومعــااند كبــ د يف الســكر مــر اليــ  القــدتد  لــس لل
 .ايصوع  لس مسكر م ئم

 ستطيل الناس أن  بنوا بيوهتم أبيفسهم كما كايوا  فعلون  واع الياهتم أحمـتخدام 
البيئـــة احمليطـــةو ومـــا زاع النـــاس يف دوع فقـــ د  قيمـــون بيـــو   واحمـــعة مجيلـــة دون تكـــاليا 

كرو واامر يفسه متبل يف دوع  نية متقدمة كالدوع ااحمكندانفيةو لكر شعوأ  ودوض  تذ 
أ ــرى كثــ د يف العــا  اخحمــ مة ايتقلــت يك أمنــاط الد ثــة يف الســكر وجطــيط اااليــاء 
أدت يك تكــــــاليا أ نــــــة و ســــــائر متواليــــــة   تســــــتطل اجملتمعــــــات والــــــدوع  ملهــــــاو 

مر النات  احمللة  لس البنـاء ولكـنهم  عـايون % 10قون فااتدييون  لس حمبيل املثاع  نف
ت ا أكثـر مـر أ  بلـد   ـر مـر أزمـة السـكرو ويف الوقـت الـذ   عوـ  اخيسـان العـاد  
متوحمط اياع  ر ايصوع  لس مسكرو توإلـد مئـات مـر البيـوت الفات ـة الـ   تطلـب 

 .يشااطا تكاليا أ نة ض  قدت  ليها الناس
ألاــــة الـــروو أيفــــ  النـــاس فيهــــا املليـــاتات  لــــس بنـــاء بيــــوهتمو  وجتـــد يف أاليــــاء تاقيـــة

وانفت الدولة فئات امل  ني  لـس مرافقهـا و ـدماهتا ااحماحمـيةو ولكـر ازـا ا تطـت  لـس 
أحماس  د  الطبيعة ومنا حة اجلارافياو تعاين مـر مشـك ت م منـة وفشـل الـادو فموـات  

 وان البيـوت.. ات  مكشوفة وقـذتدك جمالصرو الصحة ض تعمل  الب او وتتحوع الشواتع ي
والطـــر  واااليـــاء بنيـــت يف ااود ـــة وحمـــفوق اجلبـــاع والســـهوع ال تا يـــة دون مرا ـــاد للطبيعـــة 

 .تاانت جترو يف كل  ام الناس والبيوتارافية لةتسو فتن اامطات والفياجل
 ــذة البيــوت واملــدن الــ  تبــىن يف كــل مكــان دون مرا ــاد ض تبــاتات التــ ود أملــاء 
وم ءمة ااتس للبناء أو ال تا ةو تلت م الدولة إب صاع املاء يليهاو فتستن و املواتد املائية 
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ـــــو ــــرم منهــــا أاــــحاهبا ااا لينيو وتنفــــ  الكثــــ   لــــس ضــــخها لتصــــل يك أمــــاكر ــــــــــــــــــــــ
بيل املثـاعو ــــــويف ااتدن  لـس حم.. كسة لطبيعة مسات او وتبـىن شـبكات  ائلـة لنقلهـامعا 

ايل أإلهــ د ضــا ـــــــــــــــــــــــــتنفــ  الدولــة أكثــر مــر    ــني مليــون دوضت  ــر الوقــود الــ زم لتش
 مر املياة ازا متآكلةو يك% 00و تا  شبكة املياة ال   تسرأ منها أكثر مر ..املياة

وتوقفــت وحمــائل مجــل امليــاة التقليد ــة  .. أكثــر مــر  ســمائة مليــون دوضت يك ياــ الها
واليــوم فقــد النــاس .. كــاآلأت والــربك والقنــواتو ان الشــبكات كايــت بــد    أكثــر تاالــة

وحمـائلهم التقليد ــةو وض تفـة الشــبكات ايد ثـة أالتياإلــاهتمو وتشـكل امليــاة مهـ ا أحماحمــي ا 
 .لناسمر ب ا للحكومات وا

 َو ًَ  :معجزة الت نية ليست آما
 ــا أتدييــا   عملــون يف اجلامعــات واملعا ــد العلميــة يف اا

دن ت أيشــأ  ســة  شــر  امل
شــــركة تصـــــنل املستحتـــــرات الطبيــــةو والنيـــــت الشـــــركة بــــد م اجمللـــــ  اا لـــــس للعلـــــوم 

ــــــ و  ــــــاو والصــــــلت  لــــــس شــــــهادد اآل  مستحتــــــر ا  127يف ييتــــــا   2002والتكنولوإلي
للكشـــا الطـــ  مثـــل الســـكر  وايمـــل ويســـبة اامـــ ق والعنااـــر وااإلســـام تســـتخدم 

املتادد يف الدمو و ذة املواد تنت  الي ا بكل مد  هتاو وتسو  يف ااتدن ودوع أ رى  
 .كث د

 بد ايميد القتاد الـذ  جـر  يف إلامعـة مايشيسـر  .وأالد  تضء العلماء  و د
وتفت  لس يطا  جتـات  خيتـا   ـ   السـكر   برب طايياو وكان قد أإلرى ويشر حبواث  

اامـة القطر ــة و وكايـت جملــة (الـبطم والــب ن)الـ  تنمــو يف ااتدن مـر ااشـوات ايرإليــة 
قـــد أإلـــرت أايم اـــدوت ا الـــوات ا موحمـــع ا معـــه الـــوع احمـــتخدام املـــواتد والفـــرص احملليـــة يف 

 .التقنية الطبية و   ا
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قيمتــه  اييــة م  ــني دوضتو وتقــدت  وكــان ااتدن  ســتوتد مــر  ــذة الكواشــا مــا
ــا  مســتوتدات الــو ر العــريب مــر  ــذة املستحتــرات حبــوا   ســمائة مليــون دوضتو  لم 

 .مر املستل مات الصحية% 88أبن العا  العريب  ستوتد 
القتاد وزم ئه  و منه  توتيا املمكر والسـعة . ين اجلد د امللفت يف جتربة د

ـــيف جناالــات ا مراكمــةو ولــي  البحــ   ــر اآلمــاع الكبــات واملعوــ اتو فالتقنيــة ا د ــــــــ
ه  مليـــة تنمو ـــة وتربو ـــة وتدت بيـــة  تـــوك مســـتوليتها شـــبكة مـــر املتحمســـات واجملتمـــل  ـــبرأ

 .وايكومة وال  ااحمر والعائ ت
أتدييـة أمر كيـة بتمو ـل مـر  وأ وب  ي  ن تثقيفة يشـر يف الصـحا تعـدة شـركة

 ذة ايملة التثقيفية  سني ويتقـان املهـر و تستهدو (USAID)ة اامر كوكالة اخمناء 
ِإنَّ اَّللََّ ُيُِدددِإ ِإَذا »:  والصـــنا ات واملهـــاتاتو واجـــذت شـــعات ا  ـــو الـــد   الرحمـــوع

ُُِمْم َعَمال ََْن يُدْتِ َنهُ  ََ  .(1)«َعِمَل ََ
متخصـ  جتربة مـوا ر  «لنتعرو  لس أالد  تضء»:  نوان رس اخ  ن  ت 

قوأ والعيوأ يف امل ب و و ة مهنة تعلمهـا فـتاد   ـا مـر والـدة الـذ  بـدأ ثال إبا ق
 ملـــه قبـــل  ســـني حمـــنةو و علمهـــا  ـــو اليـــوم ابنائـــهو وأ وتـــه الصـــاات الـــذ ر  شـــاتكويه 
العمـــلو وكيـــا تســـعس  ـــذة العائلـــة يف اـــنا ة احمـــم ومسعـــة تـــرتبط أختقـــان واخ ـــ ص 

وتربو ــة  رفــت هبــا اليــاأن و ــائ ت جتات ــة يف للعمــل واضحمــتمتاع بــهو و ــة تقاليــد تقنيــة 
الشـام ومصـر وأاــاء كثـ د مـر الــو ر العـريب واخحمـ مةو والكــر أن تكـون  ـذا التقاليــد 

 .أحماحم ا للنقاأت واجلمعيات لتطوت مهنها و افآ  ليها و ميها

                                                 

انظهههر لل هههلة األحاد ههه  . رحمهههه ن ،وصهههححه ال هههيا األلبهههاني.. رضهههي ن    ههها ،أخرجهههه أيههه  ن لهههي  ههه   ائ هههة (1)
 . 3/601الصحيحة، 
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ومر اياضت ال   رضـتها  ـذة ايملـة التثقيفيـة جتربـة فتـاد إلامعيـة جرإلـت يف 
ع  لم اضإلتماعو واحمتطا ت أن توائم بني  قافتها الربو ة واضإلتما ية ال  تلقتهـا جما

يطـــام )يف اجلامعـــة وبـــني  ـــربات  ائلتهـــا املمتـــدد مـــر إلـــد ا يف جمـــاع النوـــاتدو فتنـــت  
ـــوم ( العكـــر االعـــاأ والوحمـــائل التعليميـــة لة فـــاع مـــر مـــادد اخلشـــبو و ـــة تـــوفر الي

تعليمية مصنو ة مر اخلشب املتني الـذ   تحمـل  للمداتس ومتحمسات التعليم وحمائل
احمتخدام اا فاعو ودون تكاليا كب دو الي  جتمل اا شاأ ال ائـدد واملـواد الـ    
تكر تستخدم يف شةء انفلو يضافة يك ما  لت م مر أ شاأ أ ـرى ألطبـلو وتسـعفها 

والطبيــــني والنفســــاييني دتاحمــــتها اجلامعيــــة يف اضبتكــــات والتنســــي  مــــل املشــــرفني الربــــو ني 
 .لتعميم وتنفيذ التقنيات التعليمية والربو ة

الكــر يجنــاز الكثــ  يف التقنيــة لــو احمــتع ت مثــل  ــذة التوــاتأ وإلــرى تعميمهــا 
حبيــ  تســتطيل الصــنا ات الو نيــة أن  قــ  قــدت ا مــر اجلهــود الكنهــا مــر منافســة    ــا 

ـــدائل معقولـــة  ـــر الســـلل  والتفـــو   ليهـــاو أو توتيـــا املـــواتد والفـــرص املتاالـــة خيتـــا  ب
 .واضالتياإلات ال  تستوتد

الواقل العريب واخحمـ مة يف جمـاع ييتـا  الـدواء والاـذاء مر ـب و نـذت وطـر كبـ و 
ولـي  املطلـوأ البـدء أا مـاع .. وايل  ملة وتكـر خيتـا  معنـم  ـذة اضالتياإلـات

ولكر املهـاتات املتاالـة الكـر  ال  تتطلب مستوى متقدم ا يف التقنية أو مهاتات معقددو
 .أن تنت  الكث  تا يستوتدة

ـــــل  ـــــة  لـــــس اـــــو حمـــــر لو بعـــــدما كايـــــت يف أوائ لقـــــد تتـــــا فت اجلامعـــــات العربي
ا تقني ـاو وض بـد  510م الواك 1221التسعينيات أقل مر مائةو و وإلد ال   ام  معهد 

كثـ و ووااـة أزا اليوم ت  د  لـس اخلمسـمائة معهـدو و ـة متحمسـات الكـر أن تفعـل ال
أن التعليم ايتشر كث  ا وأابح  ة قا ـدد أحماحمـية للبنـاء التقـ و ولكـر الباالـ  العـريب ض 
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مــر ينــ ة يف بلــدان أ ــرىو و ــذا أمــر اــ  زــب أض  ــرتبط % 10 ــ اع  نــت  أقــل مــر 
وقد تراإلل اخيفا   لس البح  العلمة .. تفس ة فقط بتعا اخمكاانت واملتحمسات

و يف الوقت %0.27مر جمموع الد ل القومة يك % 0.51ت مر   ع  شر حمنوا
ــــة مــــر  ــــدوع النامي ــــذ  اتتفــــل  ــــذا املعــــدع يف ال ــــا أبن %0.13يك % 0.52ال و  لم 

 .مر جمموع د لها القومة  لس البح  القومة% 5يحمرائيل تنف  أكثر مر 
كـر لي  املطلوأ تـدف  اضحمـتثماتات الكبـ د وبنـاء املصـايل يف الـو ر العـريبو ول

ـــاافتــل بنــاء مش رو ات اــا د ومتوحمــطة بتكلفــة معقولــةو توتــا اخلــربات واملهــاتات ــ
ولـي  املطلـوأ .. ال   ققت يف املعا د أو يف املتحمسات القائمة أو تناقلتها العـائ ت

مـــر ايكومـــات أن متـــوع  ـــذة املشـــرو ات ولكـــر مســـا دهتا أيصـــوع  لـــس التـــدت ب 
 و والبحـــ   ـــر املصـــادت احملليـــة يف التصـــنيل يقـــا وا ـــراو متحمســـات املوااـــفات وامل

 .و سني قدتات الصياية
لقد أ بتت املشرو ات املبنية  لس  مـاع كبـ د فشـلهاو ازـا أتادت الواـوع قسـر ا 

ويف الوقـــت يفســـه فـــتن تشـــويل الـــراك اجملتمـــل أو تركـــه  فعـــل .. يك الالـــة تقنيـــة متقدمـــة
بني التد ل ايكومة واخلصخصةو حبي  و تقدم او مصايه يف الالة وحمط أو مواءمة 

 تعاون القطاع اخلاص وتأس املاع اا لة مل العمل العام والتعاوين والتسهي ت اخدات ة 
والقايوييـــةو حمـــتتد  مـــل الـــ مر يك تقلـــي  الفوـــود التقنيـــة و قيـــ  بـــىن وقوا ـــد أحماحمـــية 

امتكر اجملتمعات والدوع مر احمتيعاأ مشرو ات أ رى أكثر تطوت ا وتعق  .يد 
اامة املسلمة متتلس اليوم الكث  لو أزا فقط تعرو ماحا متلسو وماحا تر دو وماحا 
زب أن  ق و وما الكنها أن  ق و ومتي  ما بني ما الكر  قيقه وما ض الكرو وترتيب 

 . ذة اخمكاانت يف متوالية بسيطة  تحرك هبا اجملتمل واملتحمسات والشركات
  ت ِىاإلعالى َداة هنضة و: 
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 بــدو مــر انفلــة القــوع ايــد    ــر أمهيــة اخ ــ مو وقــد تقــدمت وحمــائل اخ ــ م 
ومتحمساته ووااـة يف جمـاع اخ ـ م الفتـائة وشـبكات اخيريـتو اليـ  أمكـر تاطيـة 
الكـــرد ااتضــــية ألرحمـــائل اخ  ميــــة وي صــــاطا يك أ  شـــخ  يف أ  مكــــان ألصــــوت 

وايصـــوع  لــس معنــم املعلومــات  لــس قـــدم  والصــوتدو ويمكاييــة التحــاوت وتبــادع الــرأ 
 .بني مجيل الناس «تقر ب ا»املساواد 

ـــل  ـــذة املتحمســـات  ـــوم يك مننومـــة  مـــل ي  مـــة تفّع ـــا  اامـــة املســـلمة الي و ت
وجتعلهـــا يف حمـــيا  النهتـــة واخاـــ ق وليســـت أداد  ـــدم ويفســـادو والعمـــل  لـــس تبـــط 

تحمـالة مبنيـة  لـس الـد ود أيكمـة العمل اخ  مـة ألـد ود اخحمـ مية ليكـون اـاالب 
واملو نة ايسنة والتأ   يف الناس  لس او  فّعل املواتد واخمكاانت املتاالـة و شـد كـل 

 .الطاقات للبناء والتنمية
والـــ   كـــون اخ ـــ م يف موضـــعه الصـــحيح يف شـــبكة النهتـــة واخاـــ قو فتيـــه 

 :مطلوأ منه
 :الشمَّتل -1

ع يف املســـتقبلنيو فالعمـــل اخ  مـــة مننومـــة مشـــوع يف الرحمـــائل والوحمـــائلو ومشـــو 
 ..متكاملة تستويف ايا ا وشرائح ووحمائل كث د
 ..اقتصادو حمياحمةو  قافةو تنميةو حمكان: ومشوع يف املعاجلة واض تمام والتاطية

 :النسبية -2
 ـو أكثـر اـواأ  و طـأ وكمـاض و  يسبية اخلطأ والصواأو وحلس  ع  أن  ة ما -أ

اع جملــالصـواأو وا ــت و مراتــب اخلطـأو و قتتــة حلــس ألتـروتد يفســاق اوإلـواز تعــدد 
 ..ووإلهات الننر املختلفة مهما تبا نت ءلآلتا
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يســبية ااداء واخجنــاز والكمــاعو و قتتــة حلــس ألتــروتد البحــ  املســتمر  -أ
 ــر ااكثــر اــواأ  وكمـــاض و والســعة الــدائم ل قــراأ مـــر الصــواأ واافتــلو أ تبـــاتة 

ــا  ــدفل يك التطــو ر  ــدف ا  مثالي ــا  صــعبو بــل  ســتحيل الواــوع يليــهو لكنــه  نــل  اإلس 
 .وايوات واملراإلعة

 :الرتامم واَستيعاب واإلبِان -3
اخالا ة بربام  وأ ماع ي  مية أ ـرى وحمـابقة وتاـد ا ومتابعتهـاو وي ـرا   ملنـا 

اضالتياإلــات وفــ  مــا  طــوت املشــروع اخ  مــة كلــهو و ســد الــنق  و قــ  اخ  مــة 
 .والي ة  ر   ة

 :التكامل والتنسيق -4
 د د يجنازات املتحمسات اا رى ودوت ا ومهماهتاو ووضل العمـل اخ  مـة  -أ

 .يف حميا  العمل العام ويف مواقل متنل التكرات واضزدواإليةو أو الدول فراغ أو تقص 
 :التخصص -5
 .السعة يف احمتيفاء التخصصات واضالتياإلات -أ

 . ل اادوات واا باء وف  اضحمتعدادات والتخصصاتتوز  -أ
و و قتتـة حلـس وااالـدال والتقنيـاتاعتبار التغري املسدتمر يف املعٌَّتمدا   -6

ألتــروتد اخالا ــة الدقيقــة والشــاملة  واضتــه ومهنــهو والتعلــيم املســتمر وي ــادد التأ يــل 
 .وف  املتا ات املستمرد

ــــة  َددددِا التفكددددري املسددددت بٌ  الددددِا م يف األ -7 الــــ  تشــــمل السياحمــــة والتقني
وايتــــــاتد واجملتمعــــــاتو والالــــــة التطــــــوت املســــــتمر املــــــذ ل يف مــــــد  ت اليــــــاد النــــــاس 
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 (. التاتد املعلومات)أو (   صر املعلومات)واقتصاد م وتعليمهمو أو ما  طل   ليه 
ــــرام  ومواقــــاو واحمــــتحدال  َ(اآلخددددر)اَهتمدددداى بددددد  -8 فكــــر ا ومتحمســــات وب

 .معه ترمجة أو تنسيق ا أو احمتيعاأ  أو مواإلهةالتعامل املستمر 
ٌية -9  :املَر
 . د د املراالل وفهمها واحمتيعاأ   قاهتا املتدتإلة واملتدا لة -أ

 .التعامل مل املراللة  ا   ئمهاو و د د أولوايهتا واالتياإلاهتا -أ
 :املَّتازنة -11

 .بني الطموق واملمكر -أ
 .كر تاي ة أو  قيقهما زب تاي ة أو  قيقهو وما ال -أ
و أو  ييــــــد النــــــاس وجتنــــــب السددددددع  يف امتسدددددداب َصددددددِقا  وم يددددددِي  -11

 .احمتعدائهم  لس أقل تقد رو  ا يف حلس الارأو تمسي ا وشعبي ا
واملوضو ات واضبتعاد  ـر التعمـيمو أو التأ يـد  املعاجلة التفصيٌية لٌ ضااي -12

 .أو املعاتضة املطلقة
والتعــرس ألتوــر ح للحكومــات أو املتحمســات أو  والشددتمجتنددإ اَمدداى  -13

 .ااشخاصو وض النل حلس مر اضيتقاد واملعاتضة يف ي ات التحليل والدتاحمة
واملعلومـــات والبيـــاانت مـــر  اَعتمددداد قدددِر اإلمكدددان عٌددد  َشدددِ األدلدددة -14

 .مجيل املصادتو احملا دد منها  ااة
إلــة أزــا أاــبحت موضــل ا تمــام  ــة موضــو ات وقتــااي تــ داد أمهيتهــا لدت  -13

العـــا  كلـــهو وقـــد  كـــم يف املســـتقبل الع قـــات الدوليـــة وت ـــا ايـــروأو كقتـــااي البيئـــةو 
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: والسكانو والتو نيو والثقافاتو والتنمية البشر ةو ولن الآ مث   متمترات القمة العاملية
التنميـــة ( 23)الســـكان والتنميـــةو كوبنهـــاإلر ( 21)قمـــة ااتسو القـــا رد ( 22)ت ـــو »

 .«التو ني واخحمكان( 20)اضإلتما يةو احمطنبوع 
  الِعَّتة اإلسالمية يف عصر املعٌَّتما: 

تتشكل اليوم قنا ة لدى القادد واملفكـر ر وكثـ  مـر النـاس أن العـا   لـس أ تـاأ 
ــــمراللـــة إلد ـــدد حم و تتاـــ  فيهـــا إلـــذتاي  مـــواز ر «املعلومـــات واضتصـــاضت»ببها تقنيـــة ـــــــــــــ

 .واضقتصاد والتواتد ومننومة ايياد والقيمالقوى 
وقد لقيت الدتاحمات ال  تبشر هبذا التحوع يقبـاض  وا تمام ـا كبـ  او وكـان أشـهر ا 

الفـــر تـــوفلرو يح بيـــل مـــر الطبعـــة ااوك مـــر الكتـــاأ  شـــرد م  ـــني ( املوإلـــة الثالثـــة )
املوإلــة الثالثــة يف مســات ا أن البشــر ة تــد ل املراللــة الثالثــة أو ( تــوفلر )و عتقــد .. يســخة

بعــــد مــــوإل  ال تا ــــة والصــــنا ةو و ــــة مراللــــة تنطــــو   لــــس أمنــــاط إلد ــــدد مــــر اييــــاد 
 .واجملتمعات جتلا إلذتاي   ما حمبقها
جمتمل املعلومات : )كتاأ  بعنوان(  وييوة موحمودا)وأادت  ا  اضإلتماع الياأين 

اتـــــه ومتحمســـــاته وأدوات أفـــــرادة  تنبـــــأ  وتمـــــل ايأين إلد ـــــد يف أشـــــكاله وتننيم( القـــــادم
والكامــه ويســ  القــيم واملعــا   الــ  تولــد الاــاايت و كــم الع قــات بــني اافــراد واجملتمــل 

 .واملتحمسات
ـــــت كتـــــاأ  ـــــة واآلداأ يف الكو  ـــــو   للثقاف ـــــ  ال العـــــرأ و صـــــر )وأاـــــدت اجملل

د للــدكتوت يبيــل  لــة الــذ   عتقــد أن اامــة وضــعها  صــر املعلومــات اجلد ــ( املعلومــات
 .أمام  ا ر التبخر واضيقراس أو  د  التقدم والنهوس

اقتنا  ـا بطبيعـة املراللـة اجلد ـدد  ـو مشعـون ب  ـ  الـذ  ( يحمـرائيل)ومر أكثـر قـادد 
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مراللــــة إلد ــــدد ض مكــــان فيهــــا للمتخلفــــني وض  ــــذت )أاــــدت جممو ــــة دتاحمــــات منهــــا 
و (ايـاد  والعشـر ريحمـرائيل  لـس  تبـة القـرن )و و(ماتشاع الشر  ااوحمـط)و و(للوهلة

ا (الشــر  ااوحمــط اجلد ــد)يضــافة يك كتابــه املشــهوت  و و قــرق فيهــا ب  ــ  تصــوت ا إلد ــد 
 .للحياد والع قات يف الشر  ااوحمط مبنية  لس تا ات مهمة

 ــل جلــت (: اخحمــرائيلة-اضتفــا  ااتدين )وقــد حمــئل ب  ــ  ي ــر ي ــ ن واشــنطر 
يحمــرائيل الكـربى تقني ــا واقتصــاداي  ولــي  : فقــاع ؟(يحمـرائيل الكــربى)يحمـرائيل  ــر مـــشروع 

 .إلارافي ا
لقد بدأ الفعل ايتات  لإليسان  ندما  وع مر الصيد والر ة يك ال تا ةو فقد 
تافـــ  حلــــس اضحمــــتقرات وبنــــاء القــــرى وايواضــــر ويشــــوء ايتــــاتات والتشــــر عات والفكــــر 

ته وقوته اجلسد ةو واحمتقرت والفلسفةو وكان اوت القود اخيسان بعقله والكمته وشوا 
البشر ة  لس حلس أكثر مر حمبعة  ضو حمنة الـ  اكتشـفت اآللـة البخات ـة والطبا ـة مث 
الثوتد الصنا ية يف القـرن السـابل  شـرو فتاـ ت ايتـاتد واييـاد واضقتصـاد يح أاـبحت 

 .اآللة مد ل التفو  العسكر  واخيتا 
أ    ع أتبعني - ة الثمايينيات م ال  زا1218ومنذ تهوت أوع كمبيوتر  ام 

الــد ت يقــ ت و ــوتات يف التقنيــةو وايتقلــت الصــنا ة والتوــاتد يك  فــا   -حمــنة فقــط 
( الكمبيـوتر واضتصـاضت واخ ـ م )إلد ددو ال  أن النات  العلمـة لصـنا ة املعلومـات 

 (.الر ليون ) قرأ مر ألا مليات لتكون أوع انا ة يف التات ا  ق  
تطبيقـــات اـــنا ة املعلومـــات يف كـــل اجتـــاة وجمـــاعو للحيـــاد يف املصـــايل وايتشـــرت 

وايقـــوع واملنـــازع ومكاتـــب اخداتد وحمـــفر الفتـــاء وفصـــوع الدتاحمـــة و ـــرو العمليـــاتو 
و ســتوايت مــر التطبيــ  تــراوق بــني املهــاتات الــدييا وتصــل يك أدقهــا وأ   ــاو كالرمجــة 

رائط والتــــدت بو والتعلــــيم الــــذاإو ومعاجلــــة املعلومــــات وتشــــخي  اامــــراس وقــــراءد اخلــــ
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 ...والتسلية
ـــــــاس اضقتصـــــــاد ة  ـــــــاد الن ـــــــة حمـــــــتنتقل حبي ـــــــدد يف التقني ين  ـــــــذة التطبيقـــــــات اجلد 
واضإلتما يــة والعلميــة يك  فــا  إلد ــددو وحمــتطرأ  ليهــا تايــ ات إلو ر ــة فينقــرس إلــ ء 

واطياكــل والبــىن منهــا وتــ داد أمهيــة أإلــ اء أ ــرىو وتتاــ  اــيغ اخداتد والع قــات والقــيم 
 .يمية واضإلتما ية والتشر عات وااينمةنالتن

فالعمـــل تاـــ ت  بيعتـــه وأمهيتـــهو فكـــان توز عـــه مـــث   يف أمر كـــا الـــ  أوائـــل القـــرن 
و وااتت يسبة العمالـة %12و زتا ة %10و انا ة %8معلومات : العشر ر كما  لة

يــــــة مــــــر ال تا ــــــة يك ضالــــــآ ايتقــــــاع اامه)و %10يف جمــــــاع الصــــــنا ة يف ااتبعينيــــــات 
و %20و انــا ـــــة %13مـعلـــــومات : كــــان تــــــوز ل الـعمـــــالة  1280ويف (.. الصــــنا ة
 (. لت اامهية مر الصنا ة يك املعلوماتقايت)و %1زتا ة 

أ مــــاع الكمبيــــوتر واضتصــــاضت والنشــــر : و قصــــد ألعمالــــة يف جمــــاع املعلومــــات
 ..واخ  م والتخطيط ومنط املعلومات والتأليا

و ــو توز ــل حمــيت ر ألطبــل  لــس اجتا ــات التعلــيم والتــدت ب لــت ئم  ــوضت العمــل 
مــر املــدتاء يف أوتوأ وأمر كــا يالــراز ترقيــات % 50واالتياإلاتــهو فمــث      عــد إبمكــان 

 .بسبب  و  م  ر احمتخدام الكمبيوتر
ـــــدفق ا  ـــــائ   يف املعلومـــــات  ـــــة املعلومـــــات ت و (ايفوـــــات املعلومـــــات)وأ الـــــت تقني

مكاييـة  صـيلهاو الــ  أيـه  نشــر يف العـام الواالــد أكثـر مــر مائـة مليــون اـفحةو و ــو وي
ـــا مثـــل 

 
ـــا يف العلـــم واملعرفـــة واحمـــتدتاك ا الـــ  أن  امل ( أميليـــو حمـــ زر)تـــدف   شـــكل تراكم 

أإلـــد مـــر املســـتحيل  لـــة مراإلعـــة كـــل مـــا : )ايــائ   لـــس إلـــائ د يوبـــل يف الفيـــ ايء  قـــوع
 (.ت الذتدأالد مكوان - كتب  ر املي وانت

و ــــو تــــدف   اــــ  العلــــوم واملعــــاتو واملعلومــــات بســــر ة جتعــــل يصــــا مــــا تعلمــــه 
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املهندس  فس  ليـه الـ مر  ـ ع  ـ  حمـنواتو وجتعـل التعلـيم املسـتمر وي ـادد التأ يـل 
 .إل ء ا مستمر ا وضروتاي  مر برام  املتحمسات واافراد

 يةو شـــــبكات ااقمـــــات الصـــــنا)وأيتشـــــات املعلومـــــات وحمـــــهولة ايصـــــوع  ليهـــــا 
تصــعب وقــد تســتحيل أ مــاع الرقابــة وضــبط املعلومــات وتبادطــاو وت ــا  فســر ( اضتصــاع

 .وأوتوأ الشرقية( حمابق ا) ذا التحوضت او الدالقرا ية واضيفتاق يف اض اد السوفياإ 
لقد أابحت املعلومات مصدت القود ااحماحميةو وحمـتكون معيـات ا اإلتما ي ـا ووحمـيلة 

و وتتأكـــد مـــر مث قيمـــة االـــرام امللكيـــة الفكر ـــةو وايـــرص  لـــس ـــــــــــد ا اقتصاتتقـــاء ومـــوت  اداي 
 .العلمية البياانت وااماية

وأدى  ــوع التقنيـــة مـــر ااكــاد اجلســـد والعتـــلة يك ااكــاد الـــذ ر والعقـــل يك 
تايــ  يف ترتيــب أمهيــة العلــومو فكــان تطــو ر الصــنا ة  عتمــد  لــس الفيــ ايء والرايضــيات 

قاهتا اطندحميةو ولكر تقنية املعلومات زادت أمهيـة اخالصـاء واضالتمـاضت و لـم وتطبي
فــربام  .. اييــاد و لــم الــنف  واللاــة واضإلتمــاع خ ــادد وتطــو ر فهــم اخيســان والعقــل

الــذكاء اضاــطنا ة تعتمــد  لــس مقــدتد اخيســان  لــس ضــبط  ــذة العلــوم و و لهــا يك 
لرايضياتو وقد بدأ  ـذا  تحقـ  ألفعـل ووااـة يف قوا د ومنا   وقوايني كالفي ايء وا

 .جماع اللاوايت
و ــا أن اخيســان  ــتعلم كــل ينــة و ــ داد  لمــه و عيــد الننــر أحمــتمرات فيمــا تعلــمو 
فســيتوه العلــم أجتـــاة الــتعلم الــذاإ والنســبية دون التفــات يك ايقــائ  املطلقــةو وتتحــوع 

 .ة والثبات يك التا  وال واع واجلدد صائ  ايياد والعمل والعمران مر الدالوم
وض الكــر الفــراغ مــر تاــد متواليــة التايــ  ومســاتات ايتــاتد واجملتمعــاتو ولكــر 

 يك أ ر  توه العمل اخحم مة؟: الارس ًكيد وإلا ة الستاع الذ   قتتيه العنوان
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لقــد أاــبحت مــدا ل التــأ   والتوإليــه متنو ــة ومعقــددو منهــا الصــحا املتطــوتد 
وحمــــيتد  الايـــاأ  نهــــا يك شـــلل وتراإلــــل .. نـــوات الفتـــائية وشــــبكات املعلومـــاتوالق

 .وااسات
وازدايد أمهيــة املعلومــات وقيمتهــا  عــ  أن تكــون قوا ــد البيــاانت ومراكــ  البحــول 
والدتاحمات اوت ا أحماحمي ا يف العملو اإلل اخالا ة  د  ت العمل والتخطـيط والقـرات 

 .الصائب الراشد
ـا و كون  التدت ب وي ادد التأ يل لعناار العمـل وفـ   ـذة اضالتياإلـات إلـ ء ا تئيس 

 .مر برام  العمل ومواضل اخيفا  واملوازانت
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