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التنمية والتغيير 

ال شك في أن التنمية عممية مادية معنوية، تحدث لؤلفراد ولممجتمعات الصغيرة أو 
. الكبيرة، ىدفيا التغيير اإليجابي بالمقاييس التي يرتئييا أصحاب الشأن في أمر ما

منيا ما يمكن تقديمو باألرقام أو الجداول . ومقاييس التغيير والتنمية أيضًا مادية ومعنوية
أو الرسوم، منيا ما ىو إحساس فردي أم عام، ومبلحظات لظواىر تقوى أو تضعف، 

. وروابط تنمو أو تتآكل

إنَّ الّمَو "ويحكم عممية التغيير السنة الكونية التي أودعيا اهلل عز وجل في اآلية الكريمة 
. 11الرعد " ال ُيَغيِّيَر َما ِبَقْوٍم َحتَّ  ُيَغيِّيُروْا َما ِبَأْنُ ِسِيمْ 

فالتغييرات . ومن ىذه اآلية الكريم ننطمق في نظرتنا إل  العممية التنموية التغييرية
وتغيير . السطحية ال قيمة ليا في النمو الحضاري، والبناء االجتماعي، واإلسيام اإلنساني

اليياكل واألشخاص ال يؤدي، بالتالي إل  نمو إيجابي لممجتمع حت  حسب مقاييس 
ولقد عانت منطقتنا أيما معاناة من عمميات التغيير السطحية القسرية، . القائمين عميو آنئذ

. التي كانت ت رضيا مدافع الدبابات، وأصوت الببلغات

وبقدر ما نريد أن يشمخ البنيان، . نعم، أن التغيير التنموي عممية داخمية عميقة
َأَفَمْن أسََّس ُبْنَياَنُو "كما تؤكد ذلك اآلية الكريمة . يجب أن تكون أصولو وأسسو عميقة قوية

َعَم  تَْقَوى ِمَن اهلِل َوِرْضواٍن َخْيٌر، أْم َمْن أسََّس ُبْنَياَنُو َعَم  َشَ ا ُجُرٍف َىاٍر َفاْنَياَر ِبِو في 
وبما أن التغيير عممية، فإن اإلسبلم يربطو عم  مستوى ال رد . (109التوبة )" َناِر َجَينَّمَ 

بالنية الصادقة، وعم  مستوى الجماعة بقيم اإلسبلم ومبادئو، حت  ال يكون التغيير سيارة 
. جامحة م ككة أجزاؤىا تتطاير عم  الطريق

. ويرسي اإلسبلم قواعد العممية التنموية التغييرية عم  عمودين

ومدعي الطب . فبل يمكن أن يحدث تغيير لؤلفضل بناًء عم  الجيل: العمم والتربية
ال يمكن أن يقدم تشخيصًا دقيقًا لمرض عضال، وبالتالي ال يستطيع تقديم عبلج ناجح 

والنظرة اإلسبلمية لمعمم، تختمف عن غيرىا في أنيا تريد أن تبني اإلنسان الصالح . لو
ومع تقدير اإلسبلم . 9الزمر " ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَمُمونَ "المتعمم 
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. لمتخصص، إال أنو يحض عم  قاعدة أساسية تعين عم  فيم األمور وردىا إل  نصابيا
. المغة العربية، وال قو في الدين: وىذه القاعدة العممية األساسية المشتركة قواميا شيئان

". من يرد اهلل بو خيرًا ي قيو في الدين "وقال رسول اهلل 
وكما يدرك الجميع، فإن . والحقيقة أننا نرى تداخبًل بين المغة وعممية التعمم والتعميم

المغة وعاء ال كر وبالتالي أداة نقل العمم، وبما أن التعميم يبدأ من لحظات الط ل األول ، 
ويتمق  ىذا الط ل تعميمو بحواسو جميعًا بما فيو حاسة السمع، فإننا نرى الدور العظيم 

ولقد أحس . الذي تقوم بو لغة من يحيط بالط ل في تعممو وصياغة فكرة، وتنمية عقمو
كثير من الناس والشعوب والدول ىذا الترابط العضوي بين المغة والتعمم وبروز 

. الشخصية، إل  حد أن كثيرًا من الدول تمنع التعمم في السنوات األول  إال بمغة شعوبيا
ويرى بعض الباحثين أن أحد أىم األسباب في الضعف العام لطالبنا ىو تدريسو المغة 

اإلنجميزية في سن مبكرة، قبل أن يكون قد أتقن لغتو العربية، وبخاصة عندما يدرس ىذه 
المغة اإلنجميزية عم  مستوى واحد مع لغتو العربية، بالتساوي في الحصص، والتوازي في 

ويتخرج الطالب  من مدرستو ال يعرف ىذه . ال روع، مع اىتمام زائد بالمغة اإلنجميزية
. المغة وال يعرف األخرى

ونعني بذلك المناىج . والعمود الثاني من قواعد العممية التنموية التغييرية ىو التربية
النظرية والعممية، واألنساق االجتماعية العامة، وما يكتسبو الطالب بالقدوة، وما ينغرس 

وطريقة . وفي ذلك فميتنافس المتنافسون. فيو من عادات، وما يظير منو من أنماط سموك
اإلسبلم في التربية، تكاد تكون عممية تؤدي إل  اكتساب ميارات بالتعويد والتكرار غير 

ونضرب مثبًل . الممل، والتدريب الذي ال ينقطع، والمحاسبة الدائمة، والنصح والتقويم
فاإلسبلم ينظر إل  الصبلة عم  أنيا عبادة، لذلك يربطيا باليدف األسم  . لذلك الصبلة

ولمصبلة أركان  (56الذاريات )" َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ واإلْنَس إالَّ ِلَيْعُبُدونِ "من وجود اإلنسان 
ويبق  مجال واسع لم روق ال ردية، في . وشروط ال بد من تحقيقيا من كل من يؤدييا

طالة القراءة، وعدد ركعات الن ل، وااللتزام بالجماعة، وعدد التسبيحات، وأنواع  الخشوع، وا 
ويؤدييا المسمم يومًا إثر يوم حت  تصير لو عادة، لكن عادة في تجديد . األدعية

. متواصل، وىي إذ ذاك ميارة مكتسبة
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قال رسول . والمسمم إذ يحّض عم  اكتساب قيمة أو فضيمة، فإنو يؤكدىا دون كمل
ن الرجل ليصدق حت   "اهلل  ن البر ييدي إل  الجنة وا  إن الصدق ييدي إل  البر، وا 

ن . يكتب عند اهلل صديقا ن ال جور ييدي إل  النار، وا  ن الكذب ييدي إل  ال جور، وا  وا 
. مت ق عميو". الرجل ليكذب حت  يكتب عند اهلل كذابا

ونؤكد أىمية دور المغة في التربية، فالمغة وسيمة تعبير، ونقل أفكار وقيم، والمقدرة 
عم  حسن ال يم تؤدي إل  حسن التعبير والسموك، ويعني حسن التعبير المغوي سيولة 

ونحن نعاني من آثار غربة المثق ين الذين ال يستطيعون أن . االندماج لم رد في مجتمعو
وقد . يعبروا عن أن سيم بمغتيم، وبالتالي ال يستطيعون أن يوصموا ما عندىم إل  الناس

يكون الجزائريون في العصر الحديث أكثر من عان  من أثر ذلك لسيطرة المغة ال رنسية 
. عم  المثق ين، مما أّدى إل  انسبلخيم عن المجتمع، والشارع العام

وقد تتميز المغة . وتؤدي المغة دورًا أساسيًا في ربط الماضي والحاضر والمستقبل
العربية عن غيرىا من المغات، بكنوزىا اليائمة الرائعة في شت  المجاالت المعرفية، 

وبخاصة المعرفة اإلنسانية التي ال ت قد أىميتيا مع الزمن مثل التشريع وكنوز األدب 
والمغة، وعموم القرآن، وتضييع ىذه الكنوز بسبب عائق لغوي مصطنع ىو ىدر تنموي ال 

. ريب فيو
: العمم والمغة

. تكاد تكون عالمية (Sciencesمقابل كممة )إن العموم بالمعن  الضيق المتداول 
فيذا كمو نتاج حضاري . فبل يوجد رياضيات صينية وأخرى أمريكية، وثالثة ألمانية

. إال أن اختيار العمم وتطبيقو أمر محمي. إنساني، ينيل منو الجميع، ويسيم فيو كل قادر
وىذا يعني أن عمينا أن تختار من دنيا العموم  ال أن نأخذىا بقدىا وقديدىا، ألسباب أذكر 

: منيا
كثرة المعارف العممية وت رعاتيا والت جر العممي الذي نعيشو، إضافة إل  قمة  -1

. مصادرنا البشرية ت رض عمينا أن نتخير
. كثير من األمم المتقدمة عمميًا، تركز عم  تخصصات تيتم بيا ألسبابيا الخاصة -2

وىذه ال تصمح ألن تكون أسبابًا لآلخرين فتركيز الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 
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عم  بحوث ال ضاء ال يعني أن عمينا في األردن أن نركز جيودنا في ىذا 
 .المضمار

التكم ة المادية اليائمة إلنتاج العمم، مما يجعل البمدان األخرى تتخير ما ىو أفضل  -3
 .ليا وأن عيا ماديًا ومعنويًا ضمن شح الموارد

والتطبيق يعني معالم متنوعة بشرية ومادية وىذه . إن أىمية العمم ىي في تطبيقو -4
 .تختمف من بمد إل  آخر

ومن أىم ما يحتاج إليو العمم ىو محو األمية العممية كما يسمييا األستاذ محمد عبد 
. فمقد مض  زمن العامل غير الماىر. فالتنمية الصناعية يقوم بيا مجتمع متعمم. السبلم

والتقدم التقني اإللكتروني وغير ذلك، صرنا بحاجة ماسة . Robots" الربوطات"مع وجود 
. مما يستدعي تعميم العموم في جميع مراحل التعميم. إل  العامل العالم

ومن أجل محو ىذه األمية العممية، نحتاج إل  المغة العربية التي يعرفيا الجميع 
ويتعاممون معيا، ونعني بالمغة العربية في ىذا المجال كتابًا ومحاضرة وأسموب تعميم، 
ودليبًل وغير ذلك، وىكذا نرى أىمية المغة في محو األمية العممية، التي ال بد منيا 

. لمجتمعنا العربي ليمحق بركاب التقدم التقني العممي
ونظرة فاحصة إل  األمم المتقدمة . إن العمم ليس حياديًا، والتقنية ليست حيادية

ويدرك أىل االختصاص وجود . عمميًا وتقنيًا تظير لنا ال روق كما تظير وجوه التشابو
فالعممية العممية جزء من ىذا . تقدم طبي فرنسي أو ألماني أو بريطاني أو أمريكي

المجتمع بجميع أجزائو بما فييا القيم والغايات والحاجات وال ريب في أن لنا خصوصياتنا 
ولمغة العربية . التي ت رض عمينا اختيار المعارف العممية، وتعمميا وتعميميا وتطويرىا

. دور أساسي في ىذا االختيار والتطور
: التنمية والحضارة

إن إحدى غايات التنمية، ىو إنشاء الحضارة، أو اإلسيام ال عمي في إنشائيا، وىذا 
اإلسيام يمكن أن يكون مقياسًا لنجاح التنمية والحضارة، بنية فييا خصوصية لكل شعب 

أو أمة، كما أن فييا مقادير مشتركة بين الشعوب واألمم، ومن المعروف أن األمم 
تحرص عم  أن تتميز في التاريخ بحضاراتيا، وتعتبر الذوبان في حضارة أمة أخرى 
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ترديًا وسقوطا، وضع ًا وردة، وكما ذكر ابن خمدون في مقدمتو، فإن األمم المغموبة أو 
الضعي ة تميل إل  التقميد القاىر أو تقميد األقوياء، والحقيقة أنو توجد عمميات تبادل فقد 
أخذ ال رس عن العرب دينيم ولغتيم، وأخذ العرب عن ال رس طراز معايشيم وشيئًا من 

آدابيم وعندما تواجيت الحضارتان اإلسبلمية واإلغريقية، ترجم المسممون العموم وال مس ة 
وىي وثنية ال . ذلك أن ىذه اآلداب تعتمد عم  األسطورة الوثنية. ولم يترجموا اآلداب

. يقبميا اإلسبلم بأي حال، ولو من باب األسطورة
فمكل حضارة . وفي ىذه العبارة األخيرة، يكمن الحد ال اصل بين األخذ وعدمو

أسسيا ال مس ية والدينية وال كرية والتاريخية، وقيميا وغاياتيا الحقيقية وليذا ال يجوز لنا، 
وال نستطيع أن نذوب في الحضارة المادية الغربية، فبعد حوالي قرن من التقرب إل  

الغرب، وما زال ىذا الغرب يرفضنا ويحتقرنا، وال يقبمنا ندًا أو شريكًا، عم  خبلف تعاممو 
: مع اليابان أو الصين مثبًل، ويمكن أن نجمل ما نريد في ىذا البند بما يمي

لكل حضارة أسسيا التاريخية وال مس ية والقيمية، ميما وجد من أمور  -1
. مشتركة ال بد منيا، ألن كل ىذه الحضارات تتعامل أصبًل مع اإلنسان

ال بد لكل قوم من أن يساىموا في الحضارة اإلنسانية وأن يتميزوا داخل  -2
اإلطار الحضاري اإلنساني، واإلنسان المسمم حضاريًا ذو رسالة متميزة، ليا تاريخ 
ذا كنا ألسباب مادية تقنية، يصعب عمينا أن  مشرف، واإلنسانية بحاجة إلييا، وا 
نجتاز بسرعة ال جوة التقنية بيننا وبين الغرب، فإننا نستطيع أن نقدم لئلنسانية 

حضارة متميزة بنظرتيا لمكون واإلنسان والحياة، قد تؤلف عامبًل لكل األقوام المسممة 
تصمح ألن تكون القاسم المشترك لينيا، وىي اآلن لغة التدريس الثانوية في عدة 

 .بمدان إسبلمية منيا إيران وماليزيا

كما أنيا يمكن أن تساىم بمصطمحاتيا معربة أو مترجمة أو خبلف ذلك في إغناء 
نجاح محاوالتيا وىي تسع  لتدريس العموم بمغاتيا  .لغات الشعوب اإلسبلمية، وا 

، الذي أحيا لغة ميتة، لح ز العرب بخاصة ربما يصمح التحدي الصييوني -3
والمسممين بعامة إل  أن يوحدوا جيودىم مخمصين في دفع المغة العربية، لتكون لغة 

 .العمم في القرن الواحد والعشرين لمشعوب العربية واإلسبلمية
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التنمية عممية مشاركة جماعية تتناسب مع مجموع إسيام األفراد والمؤسسات في  -4
ومن أجل ضمان مشاركة الجميع، يجب أن يكون بينيم قواسم مشتركة، . مجتمع ما
وفي عالمنا العربي الذي أثرت . فالمغة وسيمة التعمم والتعميم والتعبير. ومنيا المغة

فيو الثقافتان األنجموسكسونية وال رنسية، فإن العربية ىي الحل لمأزق االختيار بين 
 .ىاتين الثقافتين

وفي حال نجاح العرب في استخدام لغتيم لمتقدم التنموي، فإن أقوامًا ودواًل إسبلمية 
في إفريقيا وآسيا قد تتخذ منيم القدوة، وتصير الدول العربية قادرة عم  إرسال المستشارين 

. لؤلخذ بأيدي ىذه األقوام والشعوب لمتقدم
: التجربة اليابانية والكورية

يصاب اإلنسان العربي بالحيرة، عندما يقارن بين أحوال الشعوب العربية، وشعوب 
فاليابانيون أقحموا في الثورة الصناعية والتقدم العممي . أخرى كالشعب الياباني أو الكروي

إقحامًا قسريًا في أواسط القرن الماضي عم  يد األسطول األمريكي ال اتح، واستعاد 
اإلمبراطور الياباني موتسو شيتو من أباطرة السبللة الميجية، السمطة العميا في اليابان 

اإلقطاعيين، وأراد ىذا اإلمبراطور قمب سياسة " الشوجون"بعد قرون من الحكم من قبل 
. العزلة، وأعمن أن المعرفة يجب أن تطمب في كل أنحاء العالم

وأول ما فعمتو الحكومة اليابانية لتن يذ ىذه الميمة بعناية خاصة، ىو أنيا قامت 
بمسح ت صيمي لمصناعات اليندسية في أوروبا وأمريكا فاستخدموا لممدى القصير 

ميندسين وعمماء أجانب، وأوفدوا لممدى المتوسط طبلبًا لمدراسة خارج اليابان، وأقاموا 
كميات في اليابان يحاضر فييا أساتذة أجانب، ولممدى البعيد أقاموا جامعات ومعاىد 

لمبحث، وكان التركيز منصبًا عم  التطبيق العممي لممعارف الموجودة، وعم  حد تعبير 
(: 1886سنة )رئيس الوزراء، آنئذ، األمير أيتو 

السبيل الوحيد لمح اظ عم  قوة األمة وضمان رفاه شعبنا باستمرار يكون ب ضل "
إذا أردنا أن نقيم بمدنا عم  أساس . إن األمم ال تزدىر إال بتطبيق العمم... نتائج العمم

أمين، ونضمن ازدىاره في المستقبل، ونجعمو في مستوى األمم المتقدمة، فإن أفضل ما 
". ن عمو ىو زيادة معرفتنا، وعدم إضاعة أي وقت في تنمية البحث العممي
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في البداية استقدمت الدولة مئات الميندسين األجانب لبناء السكك الحديدية، 
قامة معامل لمغزل واستُقِدم . واستوردت تكنولوجيا حديثة لتنمية صناعة المناجم، وا 

محاضرون أجانب لمتدريس في المدارس والكميات، وأحدثت كمية اليندسة في طوكيو سنة 
 التي أشرفت عم  بدايات التقدم التقني، كما أوفد كثير من الطمبة إل  البمدان 1873

ثم أقامت الحكومة اليابانية . األجنبية، وعادوا لتدريس الجيل الثاني من الطمبة اليابانيين
كثيرًا من المؤسسات العممية عم  مثيل ما كان في الغرب، فنشأت الجامعة اإلمبراطورية 

واندمجت فييا كمية اليندسة، ونشأت جامعات مماثمة في كيوتو  (1877)في طوكيو 
وأقيمت عدة مراكز لمبحوث ابتداًء من قسم التصوير المائي . (1911)وتوىوكو  (1897)

(. 1871)الخاص باألسطول 
، كما 1877كما تأسست جمعيات عممية كثيرة، ابتداًء من جمعية الرياضيات سنة 

. ، وجمعيات أخرى في المعارف العممية(1906)نشأت أكاديمية العموم اإلمبراطورية 
وكان من آثار ذلك، التقدم الصناعي الياباني اليائل، فقد واجيت اليابان الغرب 

، وواجيت الحم اء في الحرب 1905وعم  رأسو روسيا التي تغّمبت عمييا اليابان سنة 
 من إعادة البناء الصناعي لتصير ثاني 1945العالمية الثانية، ولم تمنعيا اليزيمة سنة 
. قوة صناعية في العالم في الوقت الحاضر

فكوريا الجنوبية بمد مزقتو الحروب، . أما التجربة الكورية فيي تجربة فريدة أيضاً 
. وظل مستعمرة يابانية لمئات السنين، ووضعت الحكومة خطط التنمية الخمسية المتنوعة

ل  (1966-1962)فالخطة الخمسية األول   ، ىدفت إل  التصنيع االنتقائي من جية، وا 
إقامة بن  تحتية اجتماعية من جية أخرى، ونمت صناعات مثل اإلسمنت والطاقة 

واألسمدة واستخراج ال حم، باإلضافة إل  الصناعات الخ ي ة كالنسيج والخشب المضغوط 
. والسمع االستيبلكية التي تركت لمبادرات القطاع الخاص

، التوسع في الصناعات الكيميائية (1971-1967)ودفعت الخطة الخمسية الثانية 
والبتروكيميائية، وصناعات الحديد وال والذ، وصناعات مثل ىذه تحتاج إل  رأسمال قوي، 
وبنية تحتية قوية دعمتيا الحكومة، وواجيتيم مشكمة كم ة رأسمال عالية مقارنة بالدول 

المتقدمة، إضافة إل  تدني نسبة األرباح، مما جعميم يحسنون تصميم كل مشروع 
. صناعي
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فسارت في اتجاه التصنيع، وتنمية  (1976-1972)أما الخطة الخمسية الثالثة 
الزراعية والخدمات االجتماعية، وأدخموا مستويات تكنولوجية متقدمة عم  أوسع نطاق 

. وكان ىذا اتجاىًا ال رجعة فيو
: ونجحت التجربة الكورية أيما نجاح، ويمكن أن يعزى ذلك إل  العوامل التالية

انقياد القوة العاممة لمتدريب بسيولة، وقدرتيا عم  االستيعاب لدى التعامل مع  -1
. التكنولوجيات المعقدة نسبياً 

عبلقات تجارية وثيقة مع الواليات المتحدة األمريكية واليابان، وكل منيما سوق  -2
 .كبيرة

 .االستغبلل التام لم ائدة التقنية الناشئة عن التصنيع بوقت متأخر -3

القدرة عم  التكيف مع البيئة االقتصادية الدولية التي دعمتيا الحكومة بقوة، وأمنت  -4
 .لؤلجانب مناخًا مبلئمًا لبلستثمار

إن التنمية التكنولوجية تبدأ باستيراد التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية نسخ محمية ليا 
لموصول إل  اليدف وىو اإلبداع التكنولوجي المعتمد عم  الذات وفي كوريا أنشئت أواًل 

 وىيئة مركزية حكومية لرسم السياسات  والتنسيق 1976وزارة العمم والتكنولوجيا سنة 
ثم كان معيد العمم والتكنولوجيا معيدًا مستقبًل لمبحث الصناعي سنة . والتخطيط والتنشيط

 ليكون مدرسة 1971 بقانون خاص، ثم معيد العموم العالي الكوري سنة 1966
كما أنشئت شركة التقدم . لمدراسات العميا الموجية بخط مواز لمجامعات والكميات ال نية

 لتسويق نتائج البحث والتطوير في معيد العمم والتكنولوجيا K-TACالتكنولوجي 
KIST .

 وىي شركة مستعدة لممشاركة في الربح والخسارة KTDCوأنشئت شركة التنمية 
لتشجيع مشروعات البحث والتطوير الصناعية التي تنطوي عم  مخاطر كبيرة مقرونة 

 التي اندمجت فييا KDICبأرباح طائمة متوقعة، وأنشئت شركة االستثمار والتنمية 
شركات أخرى لمتمويل القصير األجل، وىذه الشركة ىي لمقروض المحدودة الخطر 

لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجية نحو التكنولوجيا، وأخيرًا أسست شركة 
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 لتوظيف رأس مال في المشروعات التي تحتمل 1985 سنة KTFCتمويل التكنولوجيا 
. الربح والخسارة

. وتمول الحكومة فعاليات البحث والتطوير بمشاركة من مشروعات القطاع الخاص
وأرست الحكومة األسس القانونية لممؤسسات المختم ة، ولتشجيع تنمية التكنولوجيا الوطنية 

وقامت كوريا بحركة . وساىمت إل  حد كبير في إيجاد مناخ عممي وتكنولوجي مبلئم
لتعميم العمم والتكنولوجيا كجزء ال يتجزأ من خطتيا الطويمة األجل لتنمية العمم 

. والتكنولوجيا

فإطبللة مصر عم  التقدم الحديث سبقت . لقد قدمنا ىذين البمدين ليدف واضح
أما ما تحقق بعد . اليابان منذ أيام محمد عمي، وتكاد تكون البدايات متقاربة في البمدين

.  لم تكن لتقارن باليابان آنئذ1930عقود من السنوات فيو مختمف جدًا، ومصر في سنة 
. أما مصر اليوم فيي أبعد من اليابان اليوم في كل ميدان عممي وتقني

ولم تكن الحروب واالحتبلل األجنبي، وتقسيم الببلد عوائق أما كوريا لتتقدم في 
. سنوات معدودة، وتصير بمدًا صناعيُا منافسًا عم  الصعيد العالمي

ونؤكد في ىذا المجال أن التقدم العممي والتقني في اليابان وكوريا لم يدفع أّيًا من 
البمدين لنسيان تراثو وقيمو وتاريخو ولغتو، بل زاده تمسكًا بيا، ومع أنيم ان تحوا عم  

وىذه حجة عممية عم  من يريد لنا أن ننس  لغتنا وقيمنا، . الغرب، إال أنو ان تاح انتقائي
. أو ندخل في متاىات الثنائية المغوية، أو ضبلل االنسبلخ التام من لغتنا

 
التعريب والتنمية 

كما أسم نا، فإن التنمية عممية حضارية إيجابية، يجب أن تسيم فييا الشعوب 
جميعًا، مع المحافظة عم  شخصياتيا وقيميا وتراثيا، وتقوم التنمية عم  ركيزتي التقنية 

والعمم اليوم تراكم عالمي مع انحياز واضح . والعمم، وال بد لمتقنية المتقدمة من عمم متقدم
نحو بعض الشعوب الغربية واليابان، وكما رأينا في التجربتين اليابانية والكورية، تبدأ 
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سيام مركز من  التنمية بالنقل العممي والتقني، وكل ذلك يحتاج إل  تخطيط، وا 
. الحكومات، واستجابة صادقة من المؤسسات الخاصة واألفراد

ويحتاج نقل العمم إل  مكافحة األمية العممية وتدريس العموم عم  جميع المستويات، 
. وىذا بدوره، يستدعي وجود مدرسين ذوي إليام وك اية عالية

مما دفع بكثير . ومن سوء الحظ، اليوم، أن المغة العربية ليست لغة مبادرة في العموم
من أبنائيا جيبًل أو تقميدًا إل  الدعوة إل  إىماليا العتقادىم أنيا ال تصمح أن تكون لغة 

ومع أن قوانين الجامعات العربية، تجعل من المغة العربية لغة التدريس فييا . عممية
جميعًا، إال ما ندر، غير أنو من الناحية العممية ال يطبق ىذا القانون ألسباب عديدة لسنا 

وىذا اإلىمال المتعمد كما يقال كان سببًا في توسيع ال جوة بين المغة . في صدد ذكرىا
العربية ولغة العمم، وبالتالي جعل العموم لمخاصة وليس لمعامة، وزيادة األمية العممية بداًل 

. من القضاء عمييا

وربما، من أعظم مآسي ىذه المغة الجميمة المعبرة األخاذة أنيا لغة األمة العربية 
أواًل، أي أنيا أكثر من عشرين دولة، وبداًل من أن تكون ضي ًا عزيزًا أمام عشرين خادمًا 
ليا، فإنيا يتيم عم  مائدة عشرين لئيمًا كل واحد يحاول أن ييينيا بطريقتو الخاصة، وكل 

ال تزال عم  الورق أو في البدايات دون أن تتقدم بعد  (أو الموحدة)المشاريع التوحيدية 
مضي سنوات عم  إنشائيا، فمؤسسة النشر والترجمة التابعة لممنظمة العربية لمثقافة 

والتربية ومقرىا في دمشق، ىي مكاتب ال أكثر، بل إن مشروع الرموز العربية الذي أقرتو 
.  ال يزال حبيس الكتاب ولم يستعممو أحد1987ندوة مجامع المغة العربية في بداية 

ولذلك، فإنو من السذاجة أن ندعي أن تعريب التعميم سيحل مشكبلت التنمية والتقدم 
العممي والتقني، ولكن التعريب ذو دور ميم كما أسم نا، ونوجز فيما يمي نقاط إسيام 

. التعريب في التنمية العربية عم  مستوى الدولة، ومستوى األمة
التعريب يؤدي إل  وحدة فكرية، وبالتالي يسيم في وحدة ثقافية لؤلمة العربية،  -1

ومنحيا شخصية متميزة، وكيانًا غير قابل لمذوبان، وربما بقيت المغة المؤسسة 
. القومية الوحيدة التي ليا إسيام إيجابي في توحيد ىذه األمة



 22 

التعريب يربط ربطًا ثقافيًا وعمميًا ماضي األمة بحاضرىا ومستقبميا، وييسر ليا  -2
االست ادة من تراثيا الحضاري اليائل، ويمنحيا ندية لمحضارات البشرية األخرى 

 .ويكسبيا االحترام العالمي

التعريب يؤدي إل  استيعاب العمم، وبالتالي إل  محو األمية العممية، واالستيعاب  -3
الشامل شرط لثورة عممية صناعية تقنية يؤمن ليا الكوادر المدربة الخبيرة، واإلبداع 

 .المتميز، والكوادر البشرية المحمية شرط أساسي لمصناعة المتقدمة

وىا نحن نرى بعض الدول الن طية الغنية تقحم ن سيا في صناعات متقدمة يستورد 
بداع  فييا المصنع واإلدارة والعمال الميرة وغيرىم مما يعني عدم وجود تطور وا 

داخمي، ويعني ارت اع تكاليف اإلنتاج، ويعني ىروب ىذه الطواقم في أزمان األمن 
. وغير ذلك، ويجعل ىذه الصناعة في وضع غير مأمون من قبل األجانب

 فكيف نحسب ذلك من التنمية الحقيقية؟

التعريب يؤدي إل  مجتمع متعمم مثقف، يقدر دور العمم، ويكون القاعدة األساسية  -4
وىا نحن نرى في ببلدنا بعامة . لمجتمع صناعي متقدم قادر عم  المنافسة العالمية

والدول الن طية الغنية بخاصة قمة أعداد الطمبة المقبمين عم  التخصصات العممية، 
ولذلك أثر سمبي عم  تقدم المجتمع تقنيًا ويمكن مقارنة نسب الطبلب في 
التخصصات العممية إل  طبلب التخصصات اإلنسانية عندنا وعند العدو 

 باحث عممي لدى 34800الصييوني، فيي نسب مقموبة، ويمكن مبلحظة وجود 
 لدى الدول اإلسبلمية جميعًا، عممًا بأن نسبة 4500الكيان الصييوني مقابل 

من أرقام المؤتمر اإلسبلمي حول العمم والتكنولوجيا، ) 200 إل  1السكان ىي 
 (.1983إسبلم آباد، أيار 

والمجتمع المتعمم المثقف مجتمع يدافع عن حقوقو ومكتسباتو، يرى فضمو عم  
لذلك، فيو أدع  إل  رفض التبعية والتسمط والقرارات . النظام، وليس عكس ذلك

ال ردية، وىو مجتمع يمكن أن يقدم فرصًا م توحة متكافئة، تقوم عم  اإلبداع، 
ويشجع اإلبداع ال ردي، والمغامرة الجريئة، ويمكن مبلحظة ذلك من تطور 

 Apple، أو أصحاب حواسيب آبل Wangالحاسوب مثبًل، فما عممو وانج 
الشخصية، ىو إبداع فردي، ومغامرة جريئة، ال نظير ليا في المجتمعات المتخم ة، 

. أو مجتمعات يحكميا التسمط واالستبداد
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والمجتمع المتعمم المتقدم المتسمح برسالة عالمية ىي اإلسبلم، سيكون مجتمع قدوة، 
. مستقبًل عن غيره، يسيم في الحضارة العالمية

والتعريب يرفع من مستويات التعمم الجامعي والبحث العممي، ويمنع مصائب  -5
فما فائدة بحث عممي بال رنسية أو . ازدواجية المغة، وغربة البحوث وضعف انتمائيا

اإلنجميزية مثبًل، عن زراعة البندورة في األغوار؟ من سيقرأ ويست يد منو؟ والتعريب 
يدعم النشر والترجمة، وبالتالي يرفد المكتبة العربية، ويقوي الت كير بالعربية والتعبير 

. بيما
والتعريب سيسيم في رفد الشعوب اإلسبلمية بالمصطمحات العممية وال نية، ويعيد  -6

إل  المغة العربية مجدىا وانتشارىا، وييسر تقارب الشعوب اإلسبلمية وتعاونيا عم  
 .الصعيد العممي، مما يجعل البحث العممي اإلسبلمي ذا معن ، وممكنًا ومطموباً 

والتعريب يؤدي إل  توفير مادي في مجاالت عديدة، فتعريب التعميم الجامعي وحده  -7
سيوفر مبليين الدوالرات من الكتب األجنبية المستوردة، وأىم من ذلك وجود العامل 

الماىر المدرب العربي، ومن ثم قيام صناعات متنوعة ال تغني عن االستيراد 
فحسب، بل تصدر إنتاجيا، وقد يكون موضوع كم ة التعريب وأثر ذلك في التنمية 

 .موضوعًا جيدًا لمدراسة

إن حاجتنا اليوم لمقناعة التامة بأىمية التعريب عم  جميع المستويات ومن ثم 
نتاج البحث والعمم بالمغة العربية،  االنطبلق المخطط لتعريب التعميم وبخاصة الجامعي، وا 

لتتبوأ ىذه المغة مكانيا مع المغات الحية األخرى، وليترجم منيا ويترجم إلييا، وىكذا 
. تت اعل مع الحضارة والتقدم العالميين
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