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 مـقـدمـــة
 

 

 وصالًة وسالمًا على عبده املصطفى.احلمد هلل وكفى 

 وبعـد: 
فإنَّ واقعنا املعاصر يف شتى بقاع أمتنا اإلسالالمة  يف أمالا احلا ال  ال اكتال ك      

 بأسسه اكفكري ، ومبادئه اكثقافة ، ومقوماته اال تماعة ، وثوابته االقتصادي .

وال غالالرو، فالالإنَّ ات مالالاع تالال ب عامالالًا بعالالد عالالا ، بطاكالال ، فقالالر، اسالالتدا  ،       

 دراع، احنراف، حروب، استنزاف، أمراض، تفكك، ا فجار معلوماتي.خم

كالالال ا، كالالالان دور املصالالالل و واملالالالربو واكعلمالالالا  واملفكالالالري   كالالالد، كتوعةالالال       

 جمتمعاتهم، واثارة اكوعي بقضايا أمتهم، وتنوير عقول اكناس.

م  هنا ودعمالًا كتلالك اتهالداف اكسالامة ، فالإ ي أقالد   هال ه اكالريب اكفكريال ،          

ملسالاهم  يف كفالب بعالز أ ماتنالا، واكتنبةاله علالى بعالز  المنالا، واكتأكةالد          راغبًا يف ا

على بعز  ماكنا، واكدعوة ال معاجل  بعالز مفالكالتنا، واكالوعي بالبعز قضالايا ا      

 املستجدة.

 واهلل أسأل أن يوفِّق اكغاياع وينجح املقاصد وخيلص اتعمال.
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 رؤى علمية الفصل األول :

 

 

 هــــويــــة األمـــة
 
 

تد اكعامل اإلسالمي على مساح  واسع ، تضم أ ناسًا عديدة، وثقافاع مي

وكغاع عدة، وأذواقًا وعاداع، ختتلب كل االختالف بعضها ع  بعز، كدر   

أنَّ بعضهم ي هب ال أنَّ اكتنوع فةه هو اكقاعدة ال االستثنا . وكك ، يف واقع 

وي  اإلسالمة  اكيت جتعل اتمر، فإنَّ ه ا االختالف ال يفكل عقب  ت كر أما  اهل

م  املسلمو وحدة متماسك ، مهما اختلفت أ ناسهم وأكوا هم وكغاتهم. يقول 

 سب ا ه يف حمكم كتابه:                         

 / يف )مثل املؤمنني. ويقول رسول اهلدب علةه اكصالة واكسال  92ات بةا 
توادهم وترامحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

 متفق علةه.اجلسد ابلسهر واحلمى( 

اكالال ك كتبالاله صالاللى اهلل علةالاله وسالاللم بالالو املهالالا ري    –كمالالا أنَّ كتالالاب املوادعالال  

ُيعالد  وثةقال  اعالالن وحالدة      –وات صار م   ه ، وسالاك  املدينال  مال   هال  أخالرب      

مة . وحسب تعب  أمحد اكقديدك فالإنَّ مالا عمالع اكعالامل اإلسالالمي هالو       اتم  اإلسال

املنق  م  اكضالل، ا ها تلك اكروح احلة  املتوهج  مال  سالرايةفو بقلالب أوروبالا، ال     
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متبكتالالو بقلالالب افريقةالالا، حةالالمل ينفالالب املسالاللمون بقلالالب أمريكالالا، ومالال  معهالالد اكثقافالال   

ط ، ومالال  اسالالالمبول ال اإلسالالالمة  بالالبكو ال مركالالز اكدراسالالاع اإلسالالالمة  بواشالالن

أكب مجعة  اسالالمة   اشالط  يف مالدن أوروبالا اكغربةال ، ا هالا اتشالواو واكطموحالاع         

واكتطلعالالاع  فسالالها، تهالالز اكضالالمائر واالالر  اكسالالرائر، وحالالدة مثاكةالال  وروح اسالالالمة   

 رائع ، مهما اختلفت اتكوان واجلنسةاع.

 ا فالإنَّ مفهالو    انَّ اتم  يف املفهو  اإلسالمي، كةان عمع كل املسلمو. وهكال 

اتم  اإلسالمة  أكثر مشوكة  م  مفهو  اكعامل اإلسالمي، فهالو يتسالع حتالى يفالمل     

املسالاللمو مجةعالالًا يف أركالالان اكعالالامل وأقطالالاره. وبعبالالارة أخالالرب فالالإنَّ مفهالالو  اكعالالامل        

اإلسالمي مفهو   غرايف، وهو كةان يضم اترض واكناس، بةنما اتم  اإلسالالمة   

عنالالى هالال ا أنَّ بةنهمالالا عمومالالًا وخصوصالالًا، فاكعالالامل    كةالالان وتالالوك اكنالالاس فقالالب، وم  

 اإلسالمي هو اتم ، وكةست اتم  اإلسالمة  اكعامل اإلسالمي.

وبعد ه ه اجلوك  املفاهةمة  يبقى اكسؤال املهم ع  هوي  اتم  اإلسالمة ، ال 

أي  تتجاله، ال االسالتقالل أ  اكتبعةال َ بدة الدد أ الا  ؤكالد أنَّ هال ه اتمال  حدةالت بعقةالدة           

 سالمة  صافة ، حافدت على أواصر اكوحدة، شهد ب كك اكبعةد قبل اكقريب.ا
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 االستشراق واالستغراب

 

قةل: انَّ حرك  االستفراو ظهرع يف وقت متأخر، وأخ ع اكطالابع اكعلمالي   

اجملرد ع  اتهوا  واتغراض. ه ا ما يريد املستفرقون اثباته ت فسالهم. وككالنهم يف   

ا يتعلمالالون علالالو  اكفالالرو مالال  أ الالل معرفالال  هالال ه اكعلالالو  اكواقالع غالال  ذكالالك، فهالالم ا الال 

ومعرف  خفاياها، وم  ثالم يب ثالوا عال  بعالز املنافال ، كلتالنقص مال  هال ه اكعلالو            

كتزهةالالد أهلالالها فةهالالا، ووالالاوكوا كالال كك احالالالل اكعلالالو  واملعالالارف واكثقافالال  واكفنالالون   

 اكغربة  حمل حضارة ومعارف اتمم اتخرب.

 الت بقالرار كنسالي يف اجملمالع اكالدي  يف فةنالا       وقد قةل: انَّ  فأة االستفالراو كا 

 ، وقةالالل: انَّ أسالالباب  فالالأة االستفالالراو تتمثالالل يف اكعالالدا  ك سالالال ،   1312عالالا  

وففل احلروب اكصلةبة . وقةل: انَّ أهم أهالداف االستفالراو اهلالدف اكالدي   عنالى      

 حمارب  اكدي  اإلسالمي، وحماوك  تنص  املسلمو.

ما  اكغربةو م   امع  كمربدج اكربيطا ةال    ا  يف م كرة رفعها مجع م  اكعل

  ال املسالالؤوكو يف احلكومالال  اكربيطا ةالال ،  الالاكبوا فةهالالا بإ فالالا  كرسالالي    1639سالالن  

كلدراساع اكعربة  اإلسالمة ، يف ه ه اجلامع ،  ا  يف ه ه امل كرة: )يضالع املركالز   

  صب عةنةه خدم  مصاحل امللك واكدوك ، وذكالك باكعمالل مال  أ الل ا دهالار جتارتنالا      
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مع اتقطار اكفرقة ، وتوسةع حدود اككنةس  اذا شا  اهلل يف اكوقت املناسب، و فر 

 هدك اكدي  املسة ي بو أوكئك اك ي  ال يزاكون يتخبطون يف ظلماع اجلهاك (.

ك ا، قةل انَّ م  أبالر  وسالائل املستفالرقو كت قةالق أهالدافهم: تالأكةب اككتالب        

ملؤسساع اكتعلةمة ، وعقد املؤمتراع وا فا  اجلمعةاع، واصدار اجملالع، وا فا  ا

 ... اخل.

كما قةل انَّ م  أساكةب املستفرقو اكرئةسال  كت قةالق أهالدافهم، اثالارة اكفالك      

واحل ة يف  فا املثقب املسلم، واك كةز على  قد  وا ب معةن  مال  اإلسالال  حتالى    

تثبت يف اتذهان مفاهةم مفوه ، وتسريب احنرافاع وتفس اع وخترعالاع كالبعز   

 حكا  اإلسال .أ

هنا، فإ ي أدعو، وأتسا ل ع  أهمة  ا را  دراساع ع  االستغراب، قةاسًا 

علالالى دراسالالاع االستفالالراوََ مالالع يقالالة  أنَّ مجةالالع تلالالك اكدراسالالاع مهمالال  يف هالال ا  

 اكعصر.
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 نزيــف العقــول

 

تفقالالالد اكبلالالالدان اإلسالالالالمة   الف اتشالالالخات ذوك املهالالالاراع كالالالل سالالالن ،       

 ، وفنةو. وُتعد  ه ه اهلجرة استنزافًا تهم ثروة متلكهالا  مهندسو، وأ با ، وعلما

اكبلدان اإلسالمة ، تنَّ هؤال  املها ري  ميثلون املورد اتكثر  الدرة كتلالك اتقطالار،    

وتكاكةب تعلةمهم مرتفع   دًا. ثم انَّ أثر ه ه اهلجرة على عرقل  اكتنمةال  يف اكالدول   

علالالى حالالق عنالالدما أ لقالالوا علالالى هالال ه   اكنامةالال  وا،الالح، وأكةالالد، ور الالا كالالان اإل لةالالز 

اكداهرة: )ظاهرة  زيب اكعقول(. اذ كةا أخطر على اإل سان م  اكنزيب، ا ه غال   

 مؤمل، وكك  املوع بسببه حمقق.

وتعترب اكةو ةتار )معهد اتمالم املت الدة كلتالدريب واكب المل( أول مال  اسالتخد        

علالى هال ه اكدالاهرة    عبارة  زيالب اكعقالول يف دراسالاتها. وتطلالق يف املقابالل اتو كتالاد       

اسم )اكنقل اكعكسي كلتقنةال ( ت هالا تعتقالد أنَّ اكعالامل اكثاكالمل يفقالد اكعناصالر اكقالادرة         

على اقةق اكتنمةال ، واكاليت متلالك املقالدرة واملعرفال  اكعلمةال  واكتقنةال . ومال  هنالا فالإنَّ           

هجرتها ال اكدول املتقدم  تعترب  قال كلتقنة  مال  اكالدول اكنامةال  ال اكالدول املتقدمال .      

انَّ اكنبغا  م  اكعلما   ائف  صغ ة  دًا بالاكندر جملمالوع اتمال ، وككالنهم هالم اكال ي        

 يقاس بهم مستوب اكبالد م  اكتنمة  واكتطور.
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وبلغ  اترقا  واإلحصا اع  قول انَّ عدد ات با  اكعرب يف بريطا ةالا قالد بلال     

ات بالا   % م  أ با  كندن وحدها م  اكعالرب. كمالا أنَّ عالدد    35(  بةبًا، و 4600)

اإليرا ةو املسلمو اكعاملو يف  ةويور  وحدها يفوو عدد ات با  اإليرا ةو بداخل 

( أكالب اسالتقرع   350ايران. وتعد اإلحصالا اع املصالري  خسالارتها مال  عقوهلالا بالال )      

 اكغاكبة  اكعدمى منهم يف اكبالد املتقدم .

اكعالرب،   (  الف م  أرباب امله 10ويف دراس  كلةو سكو اتضح أنَّ حواكي )

وعلى رأسهم اكعلما  واملهندسون وات با  واخلربا  واكطالب، يها رون كالل عالا    

 –وتالو ا   –ومصالر   –واتردن  –وسالوريا   –م  مثا ة  بلدان عربة  وهي: )كبنالان  

واجلزائالالر(. وال ميكالال  بالالأكت حالالال تعالالويز هالال ه اخلسالالائر  الالرا  هالال ا          –واملغالالرب 

واكت لةالع اخلاصال  بدراسال  أسالباب     االستنزاف. ك ا، تكاد تتفق أغلب اكتفس اع

 زيب اكعقول يف اكبلدان اإلسالمة  على أنَّ عوامل اكطرد م  ه ه اكبلدان قةاسالًا ال  

عوامالالل اجلالال ب يف اكبلالالدان اكغربةالال  أبالالر  سالالبب كالال كك اكنزيالالب. و الالا قةالالل يف هالال ا       

 )املوا نون ُيعب رون أحةا ًا ع  أصواتهم بأقدامهم(.
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 فالثقافـة والـمثـقـ

 

متفق  بو اجملتمعاع، وعلالى حنالو مالا خمتلفال       –على حنو ما  –انَّ اكثقاف  تعترب 

 ك كك.

فإذا  در ا اكةها على قدر عال م  اكتجريد،  الد قالدرًا كالب ًا مال  اكتفالابه بالو       

 اكثقافاع.

أو  عنى  خر ا ه االتفالاو يف اكعمومةالاع واخالتالف يف اكتفاصالةل. واذا كا الت      

ا،الي باهتمالا  علمالا  اال ثروبوكو ةالا، اكال ي  تالوفروا علالى        اكثقاف  قد حدةالت يف امل 

دراسال  اجملتمعالاع اكبدائةال ، فالالإنَّ هال ه اكدالاهرة قالد أصالالب ت مو،الوعًا كلعديالد مالال          

اكعلالالو  اال تماعةالال ، يف مقالالدمتها علالالم اال تمالالاع،  سالالب  كالرتبالالا  بالالو اكثقافالال          

  مهالم يف حةالاة   واجملتمع. اذ تلعب اكثقاف  دورًا مهمًا يف حةاة اإل سالان، بالل هالي  الز    

 اإل سان كعضو يف اجملتمع.

ومالالال  هنالالالا، احتلالالالت اكثقافالالال  مكا الالالًا بالالالار ًا يف دراسالالالاع علالالالم اال تمالالالاع        

واال ثربوكو ةا اكثقافة  واال تماعة ، اذ بغ  ه ه اكدراس  ال يستطةع أكت باحمل أن 

يتعالالرف علالالى اكفالالرد أو اجلماعالال  أو اجملتمالالع أو يفالالرو بةالالنهم. انَّ اكثقافالال  بصالالف  عامالال    

اعد على اكتمةةز بو فرد و خر، وبو مجاع  وأخرب، وبالو جمتمالع و خالر، بالل     تس

انَّ اكثقاف  هي اكيت ُتمة ز اجلنا اكبفرك عال  غال ه مال  ات نالاس، تن اكثقافال  هالي       
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اكالاليت تؤكالالد اكصالالف  اإل سالالا ة  يف اجلالالنا اكبفالالرك. ا ا  هالال ه اتهمةالال  اال تماعةالال        

ال تماعةو من  اكقرن املا،ي، ومالا اكوا  واكعلمة  كلثقاف ، حاول كث  م  اكعلما  ا

واوكون اكوصول ال تعريب أو اديد ملفهو  اكثقاف . وهو أمر كةا باكةس . وهكال ا  

 تزخر مؤكفاتهم بعفراع املفاهةم واكتعريفاع ملصطلح اكثقاف .

وكعل أقد  تعريب كلثقاف ، وأكثر ذيوعًا حتى اآلن كقةمته اكتارخيةال ، تعريالب   

، اك ك ي هب فةه ال أنَّ اكثقاف  هي كل مركب يفتمل علالى املعالارف   ادوارد تايلور

واملعتقداع واكفنون واتخالو واكقا ون واكعالرف، وغال  ذكالك مال  اإلمكا ةالاع أو      

 اكعاداع اكيت يكتسبها اإل سان باعتباره عضوًا يف جمتمع.

ومالالع ذكالالك يبقالالى سالالؤال مهالالم حالالول حا تنالالا ال فهالالم أفضالالل ككلمالال  اكثقافالال     

 ثقبَومصطلح امل

انَّ اجملتمالالع ال يقالالو  وال يبقالالى اال باكثقافالال . وانَّ اكثقافالال   ريالالق متمةالالز حلةالالاة        

 اجلماع ، و ب متكامل حلةاة أفرادها.
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 البحـــث العلمــي

 

ُيعد  اكب مل اكعلمي ركةزة أساسة  م  ركائز املعرف  اإل سا ة  يف مةادي  احلةالاة  

 كاف .

رة يف اكعالامل، فمال  خالالل اكب المل     بالل أ،ال ى أحالد مقالايةا اكرقالي واحلضالا      

اكعلمالالي يسالالتطةع اإل سالالان اكتفالالاف اجملهالالول، وتسالالخ ه كصالالاحل اجملتمالالع   الالا وقالالق  

اكتنمة  واال دهار يف جماالع احلةاة كاف . فم  خالالل اكب المل اكعلمالي ميكال  امالتال       

 اكتقنة  واملعرف ، باعتبارها اتداة اكفعاك  كت قةق االسالتثمار اتمثالل كلمالوارد املتاحال     

 م  خالل اقةق اكتنمة  واكتقد .

وكئ  كالان اكب المل اكعلمالي يفالكل عنصالرًا مهمالًا وشالر ًا ،الروريًا كتقالد  أك          

جمتمع، فإنَّ احلا   كه تبدو أكثر احلاحًا يف عاملنا اإلسالمي، سةما مع اكتقد  اهلائل 

 كلعلو  واكتقنة  اك ك يفهده اكعامل املعاصر،  ا وتم على اكالدول اإلسالالمة  مزيالداً   

م  االهتما  باكب مل اكعلمي، وتطوير  كةاته، يف ظل احلا الاع املتزايالدة كلتنمةال  يف    

 عصر املعلوماتة  واالتصاالع.

فعلى اكالرغم مال  أنَّ واقالع اكب المل اكعلمالي يف اكبلالدان اإلسالالمة  مل يالرو ال         

املسالالتوب املطلالالوب، وعلالالى اكالالرغم  الالا يعا ةالاله مالال  مفالالكالع ذاع أو الاله متعالالددة       

بدة دد أنَّ هنالا   هالودًا حثةثال  تبال ل يف سالبةل  فالر اكالوعي املعالريف،         ومصادر متنوع ، 

وتطوير اكب مل اكعلمي،  ا وقق أهداف اكتنمة  اكفامل . وكةا أدل على ذكك مال   

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


   
 

 www.alukah.net 

13 
 رؤى فكرية .. لقضايا عصرية

تزايد عدد اجلامعاع اكعربة  ومراكز اتحباث واكدراساع، وتضافر اجلهود كت قةالق  

 تطوير اكب مل اكعلمي.اكتعاون واكتنسةق واكتكامل بو اكدول اإلسالمة  ك

ويبقى اتمالل معقالودًا بفالباب اتمال  وباحثةهالا كت قةالق اكالدور اكفاعالل واملهالم          

كلب مل اكعلمالي، يف تالوف  اتسالا اكعلمةال ، كت قةالق اكنهضال  اكفالامل  يف جماالتهالا         

املختلفال ، وربالالب اكب الالمل اكعلمالالي باحتةا الالاع اجملتمالع،  الالا وقالالق متطلبالالاع اكتنمةالال    

 روس ، قادرة على موا ه  ادياع اتكفة  اجلديدة.اكفامل  على أسا علمة  مد

وهنالا  تسالالا ل عال  واقالالع اكب الالمل اكعلمالي و فاقالاله املسالتقبلة ، يف خضالالم اككالالم     

اهلائالالل مالال  اإل الالا اع اكعلمةالال  واكت الالوالع اال تماعةالال  واالقتصالالادي  واكسةاسالالة      

 َواكثقافة  اكيت يفهدها اكعامل يف موا ه  اكت دياع ، وملواكب  معطةاع اكعومل َ
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 الـمكتبات والـمكتبيون

 

كقالد ظلالت املكتبال  تقلةالالديًا ُتعالرف بأ هالا مكالان كلكتالالب، وُيعالرف املكالت  بأ الاله         

حارس تلك اككتب، وأسهمت يف ذكالك اكعالقالاع بالو املكتبالةو وبالو اككتالب. أمالا        

اآلن، وقد  ور اجملتمع وسالائل أخالرب الختالزان و قالل املعلومالاع واملعالارف، فقالد        

قنالالاع اجملتمالالع  الالا كلمكالالت  مالال  أهمةالال ، ور الالا تكالالون عالقاتنالالا   تالالد ت قالالدرتنا علالالى ا

 باككتب عر،  كلمسا ك .

ك ا يرب بعز املختصو أنَّ االجتاه حنو اكتخلي ع  اككتب وما يؤدك اكةه م  

استخدا  متزايد كلوسائب اتخرب سوف يستمر، ا نا سوف  كون مضطري  ال أن 

لى احملافدال  علالى اككتالب، فاكوقالت مناسالب      ُ قر ر ما اذا كان دور ا سةدل مقتصرًا ع

 اآلن كي يب مل املكتبةون ع  اتدوار اال تماعة  اكيت ترفع م  قدرهم.

وم  ثم، ميك  اكقالول بالأنَّ مالدارس املكتبالاع تقالود املهنال  حنالو حبالار جمهوكال ،          

بةنمالا املكتبالاع اكعامال  واملكتبالاع املدرسالة  واملكتبالاع اتكادميةال  تلالهمل مال  خلفهالالا.          

اك بويون يف مدارس املكتباع بقةادة اكقطاعاع اتخالرب مال  املهنال  خالالل      ور ا قا 

تلالالك احلقبالال  املهمالال  مالال  اكتغالالة  اال تمالالاعي. انَّ احلا الال  ال اكوصالالول املالالندم ال         

املعلوماع ال ينتدر هلا اال أن تالزداد يف عصالر اإلكك و ةالاع، فاملهنال  اكاليت بإمكا هالا       
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ة يتطلبها تندالةم املعلومالاع، بغالز اكندالر     تندةم ماليو اككتب، تقد  مهاراع كث 

 ع  اكفكل اك ك تتخ ه.

واذا  در الالا ال اككتالالاب باعتبالالاره وسالالةل  ال غايالال ، اكوصالالول ال املعلومالالاع، 

فإ ه يصبح م  املمك  اذن، أن  ندر ال اكوسائل اتخرب باعتبارهالا وسالائل كال اع    

م عال  كتالاب   اكغاي ، وم  ثم  دخل هال ه اكوسالائل ،الم  تصالمةم املكتبال . ومال  ثال       

 املكتب  اإلكك و ة  بعرض املبادك  اخلاص   فارك  املكتباع واملكتبو يف اكتقنة .

انَّ اكوعي  الا كالدينا مال  امكا الاع كامنال  ملوا هال  املسالتقبل ميكال  أن يسالهم يف          

تو ةهها حنو تطالوير اسال اتةجةاع تتالةح كلمكتبالاع، ال أن تبقالى ف سالب، بالل وأن        

  اكتغالة  يف املكتبالاع، وهالا هالو اكوقالت قالد حالان كالي         تزدهر ك كك. كقد بدأع عملة

 تقو  مهن  املكتباع وعلم املعلوماع بت مل وا بها بفكل منهجي.

وهك ا فإنَّ علةنا أن  طور وحنالدد دور الا قبالل أن يقالو  غ  الا بفالرض رييالتهم        

 علةناَ
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 الجغرافيا والجغرافــي

 

وع أحبالالاث بالالاتما اكقريالالب، كالالان املالالدب اتر،الالي هالالو باكت ديالالد، مو،الال      

اجلغرافةا. أما اكةو  فاجلغرافةا تتلقالى االتهالا  مال  كالل صالوب، يأخال ون علةهالا أ هالا         

بقةالت قائمال  أساسالالًا علالى اكوصالب مالال  غال  أن تقالد  تفسالال ًا علمةالًا، وأ هالا كةسالالت         

مطمئنالال . أمل تقالالم اجلغرافةالالا اكعلمةالال   فسالالها علالالى غالالزواع  ا بةالال  وبعثالالاع، ال ال    

ل أرا،ي جماورة، و هلال  باكنالاس. وباكفعالل، فقالد     اترا،ي اكيت ال بفر فةها، بل ا

كرسالالت علالالى أ هالالا  غرافةالال  أحبالالاث، قريبالال  مالال  جمالالاالع اجلةوكو ةالالا واكبالالدوكو ةا    

واال ثروبوكو ةالالا. ومثالال   غرافةالالون يقالالدمون مسالالتنداع  ديالالدة كلالالدعوب، بالالاكق ب   

 املعريف املالحظ عند اجلغرافةو أو كما يقول  خرون: ختبطهم املعريف.

كقول أ ه بو اجلغرافةي اخُللَّص عرك جتنب املناقفالاع اكاليت مال     وم  احلق، ا

شالالأ ها أن تزعالالزع اكثقالال  بوحالالدة اجلغرافةالالا. وقالالد ذهالالب بعضالالهم ال حالالد اكقالالول بالالأنَّ    

اجلغرافةا، بعد أن فقدع اعتبارها، ينبغي أن مت ى أما  علم وا ب ا فالايه: علالم   

ةال  اسال اتةجة  كالربب. فاملالدب.     واحلال أنَّ املعرف  اكعلمةال  كلمالدب قالد عرفالت أهم    املدب. 

أكثر منه يف أك وقت مضى، هو مو،ع تفاريق وتناقضاع وخالفالاع ومنافسالاع: ا اله    

مو،ع اكرهان بو ات دم  اككربب االقتصادي  واكسةاسالة ، اكاليت تتنالا ع اكسالةطرة علالى      

 اترض.
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املعةالار، أو بالأكثر    –جتالاو ًا   –انَّ ما ينقص اجلغرافةون هو ما ميك  أن  سالمةه  

بسا   املبدأ واملنطلق. فر،ة  كلعمل قادرة على أن اقق تفاهمًا عريضًا فةما بةالنهم.  

فلقد روب أ درياله منةةاله برباعال  قصال  اكفكالر اجلغالرايف. انَّ علالى اجلغرافةالا أن تتثقالب          

باكندرياع املتعلق  بتندةم اجملموعاع احلة  املركب . بدة دد أنَّ اكب مل عال  قالوا و قطعةال     

واهر خمتلف  أمر ال اع اض علةه. وككال  مثال  خمالا ر ينبغالي ااشالةها.      متماثل  تسود ظ

 أوهلا خطر اكتلخةص اكتبسةطي.

وهنالالا  تسالالا ل عالال  ،الالرورة اقامالال  اجلغرافةالالا علالالى املعةالالار اكالال ك تبنتالاله اكعلالالو     

اال تماعة  اكةو  أ  على ريب مستقبل  مأموك  مبنة  علالى اكتكامالل املعالريف واكتالو ع     

 ملساراع ذاع اكعالق .املعلوماتي، شامل  كل ا

 بدة دد أ نا  رب أ ه  ن اتوان تن  هتم باكثقاف  اجلغرافة  يف منتدياتناََ
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 رؤى اجتماعية الفصل الثاني:

 

 شـــبح التقاعـد
 

احلةاة مسرح كب ، كل واحد فةها ميارس أدوارًا حمددة يكمل بعضها بعضالًا،  

 فصالوهلا ال يعلالم  هايتهالا اال اهلل عالز     وككنها ختتلب ع  حةاة املسرح اكتمثةلالي يف أنَّ 

و ل. فلماذا حن  اكبفر حندد ا تها  حةالاة اإل سالانَ اإل ابال  هالي أ نالا أصالب نا  ندالر        

هل ا اإل سان كندرتنا كآلالع وات هزة هلا تاريخ والدد عمرهالا و هايتهالا، فباكتالاكي     

ث  م  أصب نا  قةا معدم سلوكةاتنا على ه ا اتساس. فو،ع اإل سان كنفسه اكك

اكندم واكقوا و اكيت اعتقد أ هالا تالندم حةاتاله وتسال ها علالى اكو اله اتمثالل. اال أ اله         

 خاب يف بعضها ، وقد يكون  ح يف بعز  خر.

اكتقاعالالد أحالالد هالال ه ات دمالال ، حكالالم فةالاله علالالى اإل سالالان بتالالاريخ تنتهالالي فةالاله       

صالالحةته ، فةسالالتبدل بقطعال  أخالالرب  ديالالدة، تتواكالب مالالع ايقالاع احلةالالاة اجلديالالدة،     

 ك ا يأتي م  يأتي، ويرحل م  يرحل.وه

وماذا بعدَ أصبح ه ا املدعو )اكتقاعد( شب ًا خيةب اككالث ي ، وصالار عالارًا    

قد ععل بعز اكناس ينتهي باكفعل، وم  ثم أصبح اإل سالان هالو احلكالم واكقا،الي     

واكض ة .. انَّ مفهو  اكتقاعد م  املفاهةم احلديث ، اكيت أخ ع بها مجةالع اكالدول،   
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تةج  اكت ول كلمجتمع اكصناعي. وعلالى اكالرغم مال  عالد  اتفالاو اكعلمالا        فقد ظهر  

املختصو علالى مفهالو  واحالد كلتقاعالد، اال أ هالم اتفقالوا علالى عالدة  وا الب تالرتبب           

باكتقاعد، ومنها أنَّ اكتقاعد يرتبب باكوظةف  أكثر م  ارتبا ه باكعمل. فاملتقاعد يال    

 أن يكون غ  قادر على اكعمل.اكوظةف  عندما يبل  سنًا معةنًا، وكةا شر ًا 

سالن  فالأكثر    60ك ا، تف  اإلحصا اع ال أنَّ عدد اتشالخات اكال ي  بلغالوا    

ملةون شخص، ووتمل أن يتزايالد   590  حواكي 2000على مستوب اكعامل عا  

 . وتفالال  معدالالم 2020ملةالالون شالالخص عالالا  976هالال ا اكعالالدد كةصالالل ال حالالواكي  

اكالالدول اكعربةالال  تقتصالالر علالالى تالالوف  معالالا     اكدراسالالاع ال أنَّ رعايالال  املتقاعالالدي  يف 

 شهرك كلمتقاعدي  بندا  اكتقاعد أو اكتأمو واعاد مؤسساع ايوائة .

مالال  هنالالا فالالإ ي أرب أهمةالال  رصالالد  ثالالار اكتقاعالالد، مالالع اإل ابالال  علالالى كالالث  مالال     

اكتسالالايالع اكالاليت تالالؤرو وتالالزعد املتقاعالالدي ، مالال  أ الالل تقالالديم رسالالاك  وا،الال           

يف اكعمالالر بقةالال ، واحلمالالد هلل، ينبغالالي اغتنامالاله يف    كلمتقاعالالدي ،  قالالول هلالالم فةهالالا انَّ  

 اكصاحل اكنافع.
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 التحضر والتمــدن

 

 155يف اخلمسةناع، كالان عالدد سالكان املالدن يف اكبلالدان املتقدمال  يزيالد عال          

 ملةون  سم  ع  عدد سكان املدن يف اكبلدان اكنامة .

شالهدع  ملةو الًا فقالب. ومنال  ذكالك اكتالاريخ       30ويف اكسبعةناع أصالبح اكفالارو   

اكبلدان اكنامة  مو   هجرة مل يسبق هلا مثةل م  املنالا ق اكريفةال  ال املالدن. و تةجال      

 ك كك تضاعب عدد سكان املدن مخس  أو حتى ست  أ،عاف.

وبنهاي  اكقرن املا،ي، عا  حالواكي  صالب سالكان اكعالامل يف بةئال  حضالري ،       

سالم ، أك ،العب   ملةالار   1 ,9وارتفع عدد سكان املدن يف اكعامل اكنامي كةصل ال 

جمموع سكان املدن يف اكبلدان املتقدم . ويف اكوقت  فسه، فإن سالكان اكريالب اكال ي     

ملةالالار  سالالم  اسالالتمروا يف هجالالرتهم املتصالالل    3اقالال ب عالالددهم يف ذكالالك اكوقالالت مالال   

 واملتواصل  ال املدن اككربب.

كقد اهتم اكعلما  االقتصاديون واال تماعةون منال   مال   ويالل  سالأك  مالا اذا      

 هنا  حجم )أمثل( كلمدن.كان 

حةالالمل يالالرب بعالالز اخلالالربا  أنَّ احلالالد اتقصالالى اتمثالالل خاصالال  فةمالالا يتعلالالق          

ملةون ساك ،  2أكب ساك ، وعندما يصل اكعدد ال  500باكوظائب هو حواكي 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


   
 

 www.alukah.net 

21 
 رؤى فكرية .. لقضايا عصرية

يكون قد وصل ال اكنقط  احلر   اكيت يصبح بعدها احملافدال  علالى مسالتوب املعةفال      

 اكعا  أكثر صعوب .

اكتقديراع متوسط  فقب، وم  اكوا،ح أنَّ م  غ  املمك  اديد  بدة دد أنَّ ه ه

حجم أمثل ميك  تطبةقه على كل املالدن يف كالل اكالبالد. ويكالون مال  اتفضالل اديالد        

هدف، هو اقةق معدالع معقوك  كلتمدي ، مع  و متوسب وتنمة  حمدودة كلمالدن  

 اككب ة اكعمالق .

كالع ا تماعة  وتقنة  واقتصالادي ،  انَّ أ م  اكتمدي  وما جتره ورا ها م  مف

 تعوو اكتقد  االقتصادك يف بلدان اكعامل اكثاكمل.

وباختصار، فإنَّ اكتنمة  اكريفة  عب أن تكون  ز ًا م  اكتنمة  اكو نةال   زيالد   

 م  اكتعاون اكوثةق بو اجملتمعاع احمللة  واكسلطاع اكعام  على أعلى مستوب.

تقلةالل اك كةالز اكزائالد يف اكبنةال  اتساسالة       وم  ثم، فةنبغي ب ل  هالود كالب ة ك  

وات فالط  واخلالالدماع االقتصالالادي  يف املالالدن واكعواصالم، واعالالاد صالالناعاع ومنالالا ق   

 متوسط  اكنفا  المتصات قوة اكعمل يف اكريب.

والبد م  اكتعلةم واكتدريب باكنسب  كسكان اكريب، اذا كنا  ريالد اكتقلةالل مال     

مالال  أهالالم أسالالباب مغالالادرة اكريالالب و يالالادة   اكبطاكالال  وتبالالاي  مسالالتوياع اكالالدخل، فهمالالا

 اكسكان يف املدن.
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 أمـراض الـمجتمـــع

 

يتعرض  سم اإل سان مال  وقالت آلخالر تمالراض  سالمةها أمرا،الًا  سالدي ،        

كو الالع اكالالرأس، أو و الالع املعالالدة، وأمل املفاصالالل. كالال كك اجملتمالالع يصالالاب بالالأمراض  

فالالاع اكسالاللوكة ، يطلالالق علةهالالا اتمالالراض اال تماعةالال ، كدالالاهرة اإل الالرا ، واالحنرا

واإلدمان.. وهالي اتخطالر. فالإذا كا الت اتمالراض اجلسالدي  تصالةب اإل سالان كفالرد،          

ويأخالال  ،الالررها اكطالالابع اكفالالردك، فالالإنَّ اتمالالراض اال تماعةالال  تطالالال اإل سالالا ة  يف      

اجملتمع، وتفكل باكنسب  هل ا اجملتمع بالؤرة فسالاد تكالون باتسالاعها وا تفالار عالدواها       

كدوائر املائة  على صف   ما  راكدة، تعر،الت كرمالي   وتأث ها اكسل  أشبه باتساع ا

 حصاة صغ ة.

انَّ املفكل  تبدأ فردي  صالغ ة كتصالبح، مالع عالد  املوا هال ، قضالة  ا تماعةال         

تنهك اجملتمع وتقوض مضا ع أبنائاله. ويتعالاظم اخلطالر بقالدر مالا يالتم اكتغا،الي عال          

 اجملتمالالع يتعالالرض بالالرو  املفالالكل  أو بقالالدر مالالا يالالتم اكتعامالالل معهالالا بغالال  اهتمالالا . ثالالم انَّ 

عمومًا ال  وعو م  املفكالع: أوالها، مفكالع  بةعةال ، ال يكالون كلفالرد فةهالا     

أك دور كاملفكالع اكناجت  ع  اكزال ل واكفةضا اع واكعوامالل اكطبةعةال  اتخالرب،    

وهالالي مفالالكالع ال ميكالال  اكالالت كم بأسالالبابها واكسالالةطرة علةهالالا. وثا ةهالالا، مفالالكالع   
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اإلدمالالان، واكعنالالب، واإل الالرا ، واكطفوكالال    يتسالالبب بدهورهالالا اكفالالرد كمفالالكالع   

 املع ب . وه ه  قدور اجملتمع اكت كم بأسبابها وحماصرتها.

وكقد اهتم علما  اكنفا واال تماع به ه املفكالع واتمراض وحبثوهالا مال    

 اوي  اخلالروج علالى قالةم اجملتمالع ومعالاي ه، أو  الدب االكتالزا  بهالا واكتوافالق معهالا،           

ةال ، كمالا عالددوا أهالم هال ه اتمالراض، وعر،الوا ككةفةال          وكففوا أسبابها اال تماع

اكوقاي  منها وسبل عال ها، وبةنوا أنَّ م  ه ه اتمراض ما يتصالل بالاكفرد واجملتمالع    

وهالي : اجلرميال  واكعنالب     –كمالا أساللفنا    –واتسرة واحلي، وأبر وا أهالم أشالكاهلا   

 واإلدمان.

ب اككسالب  وعمومًا فإنَّ أوكئالك اتشالخات اكال ي  توصالد يف و الوههم أبالوا      

اكفريب يكو ون أما  خةاري : اما اتباع وسائل غ  مفالروع  كت قةالق أهالدافهم يف    

اجملتمالالع، أو اال سالال اب مالال  احلةالالاة اال تماعةالال  اكعامالال ، واهلالالروب مالال  متطلبالالاع    

اكواقع، بتعا ي املخدر أو ادمان اكك ول أو بلعب املةسر، وكل خةار يعترب ساللوكًا  

 يف مفكالع عديدة على اجلمةع.من رفًا ومر،ًا ا تماعةًا يتسبب 
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 التفـــكـك األســــري

 

اكالفت كلندر حقًا أ نا عندما  ندر يف اكتفكك اتسرك وأسبابه، اكم رييتنالا  

خار   مسبق  ال تزال تتكرر وت كر م  عقود  ويل ، دون أن تسالهم يف و،الع حالد    

ك يالزداد اتسالاعًا،   أو عالج كلمفكل  ودون أن تدعو ا إلعادة اكندالر، مالع أنَّ اكتفكال   

 ورساك  اتسرة ودورها يزداد ا كماشًا، واإلقدا  على بنا  اتسرة بدأ يتضا ل.

فهالالل املفالالكل  حقالالًا يف غةالالاب اتب أ  يف أهلةالال  اتب وادراكالاله ملهامالالهَ اذ قالالد  

يعةش اتب يف غةبوب  أسري  وهو حا،ر يعةش بو أفراد اتسرة. أ  هل املفالكل  يف  

  ع  اكبةت، أو عمل ات ، وعد  تفرغها كل بةال َ وهالل   غةاب ات  كساعاع  ويل

و ود املرأة غ  املؤهل  كل بةال  والول دون اكتفكالك اتسالركَ وهالل اكطالالو اكال ك        

شرع حالاًل وعال الًا، يت الول عنالد اكتعسالب يف اسالتعماكه كةصالبح مفالكل  وسالببًا يف          

 اكتفككَ

القتصالار علالى   احلقةق ، أنَّ املو،وع عمةق وخط ، وال ينفع معه اكتبسةب وا

ذكر اتسباب اكتقلةدي  دون سرب غور املفكل  واكتعرف علالى مجةالع و وههالا، مالع     

أسالالباب اكتفكالالك اتسالالرك كةسالالت ثابتالال  وال  امالالدة، وا الالا    اتخالال  بعالالو االعتبالالار أنَّ  

مت ركالال  يف أثرهالالا وتأث هالالا حسالالب اكدالالروف واكتطالالوراع، كالال كك البالالد هلالالا مالال  عالالو    

 سباب اجلديدة واملتجددة.فاحص  تلمح أبعادها، وتدر  دور ات
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انَّ اكتقنةاع احلديث  م  فضائةاع وحاسوب وا   ت، أو الدع ككالل فالرد يف    

اتسرة  وه اخلات، واملناخ اكبديل ع  مناخ اتسرة، واتسرة بدأع تت ول شةئًا 

ففةئًا ال جممع سك  أو مبنى فندقي أو مطعالم متعالدد اكو بالاع واكزبالائ ، ا،الاف       

اع واملسلسالع اكيت امل معها  اذج رديئال  كلعالقالاع اكزو ةال     ال اكتقاكةد واكعاد

 واك بة  اكواكدي  واكتنفئ  اتسري .

ك كك، فإنَّ ملالب اكتفكالك اتسالرك ملالب كالب  يتطلالب جمموعال  ختصصالاع         

وجمموع   هود، فقد أصبح ال مندوح  م  اكتعامل معاله مال  خالالل و،العه ،الم       

كقةم اإلسالالمة  وامالتال  اكقالدرة علالى توكةالد      اكسةاو اكثقايف واك بوك، ا طالقًا م  ا

 ريب ككةفة  اكعمل واكتعامل، ذكك أنَّ اغالو اتبواب واكنواف  مل يعد  قدور اَ
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 الهندســة النفسيـة

 

كةا أشق على اإل سان م  جماهدة اكنفا وتغالة  مالرذول  باعهالا، والةتهالا     

ساللو  شخصالي أو  الب     كار  اتخالو وحماس  اكعاداع وفضائل اكساللو . فكالل   

خلقالي ورا ه خصةصال   فسالة  مندمال  كاله ودافعال  اكةاله، وحتالى يسالتطةع اإل سالالان أن          

يت كم يف سلوكةاته ويرتقي بأخالقه ويضبب تصرفاته، فالبد أن يلتفالت قبالل ذكالك    

 ال اكدوافع واخلصائص اكنفسة .

فال شالك أنَّ ك  سالان  اقالاع حمالدودة ال يسالتطةع أن يبال ل أكثالر منهالا وال أن         

 مل فوو قدرته، وكك  بعز اكنالاس االت اغالرا  كثالرة اكفالرت املتاحال  أو علالو        يت

اهلم  و يادة احلةوي  واكنفا ، يندفع كلعمل فة مل  فسه فوو  اقتهالا،  الا يالؤدك    

 ال اكقلق واال،طراب وعد  اإل تاج ويصبح كاملنبت ال أر،ًا قطع وال ظهرًا أبقى.

ادة صالنع اكقالراراع واختاذهالا يف    ثم انَّ مال  أهالم أسالباب اكنجالاح يف احلةالاة ا ال      

اكوقالالت املناسالالب يف أك  ا الالب مالال   وا الالب احلةالالاة املختلفالال ، سالالوا  يف اكتعامالالل مالالع  

اكنفا أو اكتعامل مع اآلخري . فكث  م  اكنالاس يعملالون وعتهالدون، ثالم يف حلدال       

حامس  م  مراحل عملهم وتا ون كقرار صائب حاسالم، ككالنهم ب ددهالم وعالد      

 اكفرت تلو اكفرت.اقدامهم، ر ا ،ةعوا 

كالال ا، ميكالال  اكقالالول أنَّ هنالالا  عالالددًا مالال  اخلطالالواع اكضالالروري  كصالالناع  اكقالالرار   

وبرجم  اكنفا وهندسال  اكال اع، منهالا: مجالع املعلومالاع اككاملال  واكصال ة   عال          
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املو،وع املراد، ثم اديد اخلةاراع املمكن  واملتاح ، مع تر ةح اتفضالل مال  تلالك    

مد وتنفةالال ها خطالالوة خطالالوة، واكتفالالاف اكالال اع  اخلةالالاراع املختلفالال ، وتنويالالع اكالالربا 

واكتعامل بواقعة ، مع االستفادة م  اكنقد يف تصويب اكعمل واصالالح اكالنفا، ثالم    

االتصالالال مالالع اآلخالالري  واكتواصالالل مالالع املعرفالال ، وتعويالالد اكالالنفا اكتسالالاب املهالالاراع  

 اإلثرائة .

اتالاله ومالال  ثدالالمَّ، فالالإنَّ أول  ريالالق اكنجالالاح يف احلةالالاة هالالو  الالاح املالالر  يف ادارة ذ     

واكتعامل مع  فسه بفاعلة ، وانَّ اكففل مع اكنفا يؤدك غاكبًا ال اكففالل يف احلةالاة.   

فكم م   وهرة ختطب اتبصار بأصفى اتشع  وأبهاها مستكن  يف أغوار احملةطالاع  

 املدلم .
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 عالم إســالمي بال فقــر

 

يتضالح كنالا   عند اكندر بإمعان ال اخلصائص االقتصادي  يف اتقطار اإلسالالمة   

أنَّ اكعامل اإلسالمي يعتالرب متخلفالًا اقتصالاديًا، وأنَّ اإل الا اع اكتنمويال  اكاليت حققهالا        

 ا ع متوا،ع  ودون املستوب املطلالوب، ويكفالب عال  ذكالك اكقالرا ة املو،الوعة        

كلواقع االقتصادك اإلسالمي بأبعاده املختلف . حةمل يفكل اكفقر واخنفالاض  صالةب   

و   مس  بار ة يف معدم اتقطار اإلسالمة . فمفكل  اكفرد م  اكناتد اإلمجاكي اك

اكفقر متثالل مفالكل  مؤسالف  وحمر ال  تنتفالر وتتزايالد يف كالث  مال  اتقطالار اإلسالالمة            

وبطريق  خمةف  ومضطردة. فعلالى سالبةل املثالال يقالدر بر الامد اتمالم املت الدة اإل الائي         

 ملةون  سم .100 – 90عدد اكفقرا  يف اكدول اكعربة   ا بو 

  خالالاف أنَّ ظالالاهرة اكفقالالر يف اكبلالالدان اكنامةالال  كةسالالت ظالالاهرة  ارئالال  أو        وغالال

عار، ، بل ا ها ظاهرة هةكلةال ،  عنالى أنَّ كلفقالر  ال ورًا تسالك  يف قلالب اهلةاكالل        

االقتصادي  واال تماعة  هل ه اكبلدان. وميك  اكقول بنالا  علالى ذكالك، بالأنَّ اكفقالر يف      

عل بو خللو: اتول: خلل مالوروث  اكعامل اكثاكمل يف اكوقت احلاكي، حمصل  اكتفا

يف اهلةاكالالالالل االقتصالالالالادي ،  سالالالالمةه )اكتخلالالالالب(. واكثالالالالا ي: خلالالالالل مسالالالالت دث يف  

اس اتةجةاع وسةاساع اكتنمة ، وهو ما يتجلى يف عملةال  اعالادة تفالكةل االقتصالاد     

 واجملتمع على اكنمب اكرأمساكي.
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فالاره أصالبح   ورغم ا تفار اكفقر يف معدالم أحنالا  اكعالامل اإلسالالمي، اال أنَّ ا ت    

أمرًا مقلقًا يف بعالز اتقطالار. ومال  اجلالدير باكال كر اإلشالارة ال أنَّ أعبالا  اكفقالر تقالع          

بصالف  خاصال  علالالى اكنسالا ، وخصوصالًا اذا علمنالالا تزايالد اتسالر اكالاليت ترأسالها املالالرأة        

وات فالال. ورغالالم أنَّ اتدبةالالاع املتالالوافرة جتعالالل اكنمالو اكسالالكا ي سالالببًا كدالالاهرة اكفقالالر   

 اكدراساع اكعديدة حول ه ا املو،وع مل تسالتطع أنَّ تقالد  دكالةاًل    واكتخلب، بدة دد أنَّ

مقنعًا علالى أن اكنمالو اكسالكا ي سالبب اكفقالر، وا الا أكالدع علالى تفالابك اكعالقالاع.           

وذكالرع أنَّ مالال  اتسالالباب اكرئةسال  املسالالؤوك  عالال  ا تفالار اكفقالالر واحلرمالالان يف اكالالدول    

ل، وا تفار اكبطاكال ،  اإلسالمة : اهمال اكعنصر اكبفرك، وسو  تو يع فرت اكعم

واهمالال اكزراعال  واكصالناعاع اكصالغ ة، واخنفالاض مسالتوب اإل تا ةال . ومالع ذكالالك         

 يبقى اكتسايل اتبر : هل ميك  أن حنصل على عامل اسالمي بال فقرَ
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 تنميــــة البشـــر

 
كقد كا ت اكندرياع االقتصادي  اكتقلةدي  تعتالرب اككالائ  اكبفالرك بالال تالور اهلل يف      

ما يقول اخوا نا يف مصر وكا الت تتجاهالل اكعبالارة املفالهورة )كالةا بالاخلبز       برسةمه ك

وحده وةا اإل سان(، بدة دد أنَّ اكفكر االقتصادك يف ه ا اكفأن قد تغ ، وأصالبح مال    

اكوا،الالح أنَّ اكعنصالالر اكبفالالرك وتالالل املكا الال  اتول بالالو عناصالالر اكتنمةالال  االقتصالالادي     

اكتنمة  توكي أهمة  كالربب كلب المل واكتطالوير    اال تماعة . واكندرياع احلديث  كلنمو و

وتالراكم املعرفالال . كمالالا أن اكندريالاع احلديثالال  كلتجالالارة اكدوكةال  تؤكالالد أهمةالال  املهالالاراع    

 اكبفري  باعتبار أ ها متنح مزايا  سبة  مكتسب .

فاككائنالالاع اكبفالالري  متثالالل اكالعالالبو اتساسالالةو، فالالإذا مل يالالتم اصالالالح هالال ه      

ك عمله، سوا  كان ذكك هو اكةالد اخلفةال  أو اكةالد    اككائناع، فال ميك  كفي  أن يؤد

املرئة . وكقد كان كتقارير بر امد اتمم املت دة اإل ائي بقةادة  حمبوب احلق و مالئاله  

اخلربا ، أثر بار  يف اكتنبةه ال أهمة  اكتنمة  اكبفري  من  ظهور اكتقرير اتول كلتنمةال   

نمة  اكبفري  بأ ها عملة  تهدف ال  ، اذ تعرف ه ه اكتقارير اكت1990اكبفري  عا  

 يادة اخلةاراع املتاح  أما  اكناس. وتركز تلك اخلةاراع اتساسة  يف أن وةا اكنالاس  

حةالاة  ويلالال  وخاكةالال  مالال  اكعلالالل، وأن يكتسالالبوا املعرفالال ، وأن وصالاللوا علالالى املالالوارد  

 اكال م  كت قةق مستوب حةاة كرمي .

ئةسو، هما: اتول: تفكةل اكقالدراع  وم  ثم فإنَّ كلتنمة  اكبفري   ا بو ر

اكبفري  مثل اسو اكص   واملعرفال  واملهالاراع، واكثالا ي: ا تفالاع اكنالاس بقالدراتهم       
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املكتسب  يف اجملاالع اكفخصة . وغال  خالاف أنَّ مفهالو  اكتنمةال  اكبفالري  خيتلالب عال         

امالل مالع   مفهو  تنمة  رأس املال اكبفرك أو تنمة  املالوارد اكبفالري ، اذ انَّ اتخال  يتع   

اككائناع اكبفري  باعتبارهم وسالةل  وكالةا غايال  يف اتسالاس. بةنمالا اكتنمةال  اكبفالري         

تو ته ا سا ي كلتنمةال  اكفالامل . كال ا، ميكال  اكقالول بالأنَّ اكفالرو اجلالوهرك بالو اكالدول           

املتقدمالال  اقتصالالاديًا واكالالدول اكنامةالال  هالالو ارتفالالاع اكتنمةالال  اكبفالالري  يف اتول باملقار الال       

 باكثا ة .

 ا  رب أ ه  ن اتوان تن  هتم بتنمة  اكبفر يف بالالالالد اََم  هنالال
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 الجامعات والتوظيــف

 
انَّ اململك  اكعربة  اكسعودي  أم  فتةال  مال  عالدة  وا الب، فالدوكتنا دوكال   اشالئ         

حديث ، وهي كال كك دوكال   امةال   موحال ، كمالا أنَّ اتغلبةال  اكعدمالى مال  مالوا            

اد اجملتمالالع اكسالالعودك ُيعالالد  مالال  املندالالور    اكالالبالد هالالم مالال  اكفالالباب. وصالالغر سالال  أفالالر    

االقتصالادك  قمالال  و عمالال  يف اكوقالت ذاتالاله. فهالالو  قمالال  تن هال ه اكفالالرو  اككالالب ة مالال     

اكسكان اكعزيزة على قلوبنا فئ  معاك  غ  منتج  تكلب اجملتمع مباك   ائل  كرعايتهالا  

لةمةال ،  وتنمةتها، م  خالل ما تنفقه اكدوك  على اخلدماع اكضروري  اكصال ة  واكتع 

وخالفه، وهو  عم  تن املوارد اكبفري  هالي أغلالى رأس مالال ك،مال ، وشالبابها هالم       

يف مواصالل  مسال ة اكتنمةال      –بعالد اهلل تعالال    –ر اهلا غدًا، واتمل معقالود علالةهم   

 واكتطوير كو ننا اكغاكي.

بعد ه ا أقول، انَّ معاجل  املفكالع اكاليت توا اله اكفالباب يف جمالال االكت الاو      

كتعلةم اكعاكي كةا  هاي  املطالاف. فمالع أنَّ اكتعلالةم غايال  ويطلالب ك اتاله،        ؤسساع ا

بدة دد أ ه أيضًا وسةل  إلعداد اكفباب كلعمل املنالتد وتأهةلالهم كسالوو اكعمالل. فاحلفالاظ      

على فرت اكعمل املتاح  واعاد فرت عمل  ديدة كالسالتفادة مال  املالوارد اكبفالري      

وكويالالاع اكالالدول. بدة الالدد أنَّ ذكالالك أمالالر ال  واحلالالد مالال  اكبطاكالال ، يالالأتي علالالى رأس قائمالال  أ 

يت قق م  تلقا  ذاته. وا الا وتالاج ال رييال  وا،ال   واقعةال ، وختطالةب اسال اتةجي        

 متمةز، وسةاساع اعابة  تنصب كلها يف ذكك االجتاه.
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وغالال  خالالاف أنَّ أكت دوكالال ، مهمالالا كالالان حجالالم مواردهالالا املاكةالال ، ال تسالالتطةع      

كعمل واكقادري  علةه يف أ هزتها ومؤسسالاتها.  توظةب مجةع موا نةها اكراغبو يف ا

ثالالم انَّ اكتعلالالةم مهمالالا كالالان متقالالدمًا ال يغالال  عالال  اكتالالدريب. فالالاكتعلةم واكتالالدريب معالالًا  

عملة  دائم  ومسالتمرة، ينبغالي أال تتوقالب أبالدًا مالادا  اجملتمالع يبتغالي اقةالق اكتنمةال           

 نهض  اكتعلةمة .اكفامل . حن  يف حا  ، اذن ال  هض  تدريبة  شامل  ال تقل ع  اك

ويبقالالى أن  سالالأل: هالالل مسالالتقبل شالالبابنا و البنالالا وأبنائنالالا يف اجلامعالالاع أ  يف     

اكتوظةب أ  فةهما معًاَ بدة دد أ ي أيكد أنَّ اهتمامنالا املسالتقبلي ينبغالي أن ينصالب علالى      

 اكتدريب واتقان مهاراته، و يادة فرت اكعمل تبنائنا.
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 رؤى اقتصادية  الفصل الثالث :

 

 ـرة االســتهـالكفطـ
 

االستهال  تناول ا سا ي مباشالر كلطةبالاع واتر او، اشالباعًا حلا الاع ا سالا ة       

حقةقة . وم  ثم فاالستهال  سلو  ا سا ي مكتسب باكفطرة، أما اإل تاج فهو حمصل  

عمل وخربة ومهارة وابداع، كما أنَّ االستهال   فا  يقو  به اجلمةع، بةنما ال يقو  

موع  حمددة م  اتفراد. ووفقالًا ملنطالق االقتصالاد يتخال  املسالتهلك قالراره       باإل تاج اال جم

 بفرا  كمة  معةن  م  سلع  معةن  وفقًا ملا ُيعرف بداك  اكطلب على اكسلع .

ومالال   هالال  أخالالرب، يفالال ض علالالم االقتصالالاد أنَّ املسالالتهلك يعالالرف حا اتالاله      

و اكسالاللع ورغباتالاله وخصالالائص اكسالاللع وبدائلالالها وقالالدرتها علالالى اإلشالالباع وترتةبهالالا بالال 

 اتخرب حسب أهمةتها كه، وكةفة  تو يع دخله كة قق كه أقصى منفع .

وواقالالع احلالالال، فالالإنَّ مالالا تعالالا ي منالاله اجملتمعالالاع املعاصالالرة مالال  قصالالور يف تالالوف   

املعلوماع اكصال ة   عال  اكسالوو وتالأث  وسالائل اكدعايال  واإلعالالن املضاللل كقالرار          

رغباته وتو يع دخله كالةال    املستهلك، وعد  ترتةب املستهلك توكوياع حا اته و

هالال ه اتوكويالالاع. كالالل ذكالالك أدب ال غةالالاب املسالالتهلك اكرشالالةد، واحنالالراف اكسالاللو    

االسالالتهالكي يف اجملتمالالع، وتبالالع ذكالالك احنالالراف يف اكسالاللو  اإل تالالا ي يف اكسالالوو،       

 وختريب كالقتصاد.
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انَّ املفكل  اكيت اسالتمرع مصالادر اكب المل يف تتبالع  تائجهالا ومواكبال  تطورهالا        

ى صالالل  مسالالتمرة بهالالا هالالي تقريالالر هويالال  املسالالتهلك، ومقالالدار اسالالتعداده يف واكبقالا  علالال 

 احلصول على اكسلع واخلدماع، إلشباع حا ته املل   منها.

وهال ا املعنالالى اال تمالالاعي واالقتصالالادك كعملةال  اكتطالالوير كل ةالالاة اكبفالالري  أبالالر    

اد مفهومًا  ديدًا ُيعرب ع  تصرفاع اكفرد املستهلك يف االقتصاد أ لق علةه )االقتصال 

 االستهالكي(.

ويف حو ال  د كتابًا اقتصاديًا حالديثًا أو كتابالاع اقتصالادي  معاصالرة ختالرج عال        

قضايا اإل تاج واالستثمار وتو يع اكثرواع واكتضالخم واكبطاكال  واال كمالا ، اال أ اله     

باملقابالالل ينالالدر تنالالاول تندالالةم االسالالتهال  أو تربةالال  االسالالتهال  يف املنالالاهد االقتصالالادي       

 احلديث .

 على علما  االقتصاد خاص ، واكعلما  واملفكري  عام :انَّ 

 أن يهتموا باكسلوكةاع االستهالكة  يف اجملتمع. -1

 دعوة أفراد اجملتمع ال ترشةد وتندةم عملةاتهم االستهالكة . -2

تالالب  مالالادة )اك بةالال  االسالالتهالكة ( مقالالررًا دراسالالةًا ،الالم  مراحالالل اكتعلالالةم   -3

 املختلف .

كقالالدواع االسالالتهالكة  اكرشالالةدة    حالالمل وسالالائل اإلعالالال  علالالى تقالالديم ا     -4

 واعتماد اكدعاي  واإلعالن املوافق  كلواقع واحلقةق .

كقالالد قةالالل: انَّ عصالالر ا هالال ا هالالو عصالالر االسالالتهال  وأنَّ جمتمعنالالا هالالو جمتمالالع      

استهالكي، وال عجب، اذ انَّ االستهال  اكةو  هو حمالور االقتصالاد. ومال  ثالم فهالل      

بةوتنالالا ومتا ر الالا وأعماكنالالا وسالاللوكةاتنا   ن اتوان كالهتمالالا  باك بةالال  االسالالتهالكة  يف

 وحةاتناََ
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 اقتصـــاد البيــئـــة

 
)اقتصالالاد اكبةئالال ( اصالالطالح يعالال  )اسالالتخدا  أدواع اكت لةالالل االقتصالالادك يف    

اكب مل ع  اكتكاكةب اكيت يت ملها اجملتمالع  تةجال  ك،،الرار اكنامجال  عال  اإلخالالل       

)دراسال  اكعائالد اكال ك وصالل     باكتوا ن اكبةئي(، و عنى  خالر يعال  هال ا االصالطالح     

 علةه اجملتمع  تةج  كلوقاي  م  أسباب اإلخالل باكتوا ن اكبةئي(.

واكواقالع أنَّ اديالالد تالالاريخ قالالا ع كبالالد  االهتمالا  باقتصالالادياع اكبةئالال  أمالالر كالالةا   

سهاًل، وكك  باالسالتقرا  واكتتبالع ميكال  ار الاع هال ا االهتمالا  ال أواخالر اكسالتةناع         

 املا،ي.وأوائل اكسبعةناع م  اكقرن 

كقالالد أصالالب ت اقتصالالادياع اكبةئالال  اقتصالالادياع اجملتمالالع اإل سالالا ي يف صالالورته      

اككربب واذا كا ت اجلوا ب االقتصالادي  ملفالكالع اكبةئال  مهمال  يف اكالدول املتقدمال ،       

 فإ ها أكثر أهمة  يف اكدول اكنامة .

انَّ أكت مدخل كدراس  اجلوا ب االقتصادي  ملفكالع اكبةئ  البالد أن يب المل يف   

م اكتكالاكةب وا بال  اكت مالل جتالاه هال ه املفالكالع مال   احةال ، وكال كك تقالويم           تقوي

اكعوائالالد مالال  عال هالالا، مالال   احةالال  أخالالرب، وكالال ا، كالالان  بعةالالًا أن ُتالالدرس اجلوا الالب  

 االقتصادي  هل ه املفكالع م  خالل )اقتصادياع اكبةئ (.

أن يطالالوتع  –مالالع ا الاله حالالديمل  سالالبةًا  –كقالالد اسالالتطاع مةالالدان اقتصالالادياع اكبةئالال   

  اقتصالالالادي ، ويوستالالالع  طاقهالالالا، خدمالالال  كصالالالا عي اكقالالالراراع علالالالى خمتلالالالب  مبالالالادك

 املستوياع يف اجملتمع احلديمل متدر ًا م  اتصعدة  احمللة  ال اكعاملة .
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ك ا، تقو  اقتصادياع اكبةئ  ع   ريالق تطويالع مثالل هال ه اتسالاكةب املعةاريال        

خدا  اككالب   وتوسةع  طاقها، ال سالةما مال  أ الل اديالد اخلةالاراع املتعلقال  باالسالت       

كلموارد اكطبةعةال  وادارة اكتلالوث، بالدور رئالةا يف اكوصالل بالو املنالاهد االقتصالادي          

 واكبةئة  واال تماعة  املؤدي  ال اكتنمة  املستدمي .

كقد كا ت احلكوماع وحتى عهد قريب تالوكي اهتمامالًا ،الئةاًل كلنتالائد اكبةئةال       

 دي .احملتمل  عندما تتخ  اكقراراع بفأن اكتداب  االقتصا

اال أ ه يف اكوقت احلا،ر، حةمل أخال ع االهتمامالاع اكبةئةال  تكتسالب أوكويال       

أعلالالى، بالالدأع احلكومالالاع يف خمتلالالب أر الالا  اكعالالامل تعةالالد اكالالتفك  يف اسالال اتةجةاتها   

 االقتصادي .

ففي اكبلدان اكنامة ، حةمل اتل اكتنمة  االقتصادي  واكتخفةب م  شدة اكفقالر  

 دهور املوارد اكطبةعة   ثاب  معوقاع خط ة.حمور االهتما ، يعترب اكتلوث وت

ويف اكبلدان اكصناعة ، حةمل تقاس  وعة  احلةاة هنا  أساسًا م  حةمل اكنمالو  

يف املخر الالاع املاديالال  اكصالالافة ، عالالرك االعالال اف حاكةالالًا بالالأنَّ اكتلالالوث علالالى و الاله        

 اخلصوت يفكل تهديدًا خط ًا.

باكبةئال  ومفالكالتها    وم  ثم، فهل  ن اتوان كالئ  يتفالكل علالم خالات ُيعنالى     

 وقضاياهاَ!
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 الجـــوع والغــــذاء

 
انَّ أحد أكثر املفكالع اجلوهري  اكيت جتابهها اكعديد م  اتمم اكنامةال  اتقالل   

تطالالورًا هالالي كةفةالال  ا هالالا  مفالالكل  اجلالالوع علالالى أرا،الالةها. واكفقالالر اكواسالالع اال تفالالار يف  

عون شالالرا  اكغالال ا  املو الالود يف   اكريالالب واملدينالال  يعالال  بالالأنَّ أ اسالالًا كالالث ي  ال يسالالتطة    

 اتسواو.

فإن قةل: ما هي كمةال  اكغال ا  املو الودة يف اكعالامل يف اكوقالت احلا،الرَ وهالل        

يو د اككفاي  ككالل شالخصَ فالإنَّ اجلالواب اكال ك قالد يفالا ي  اجلمةالع هالو:  عالم،           

يو د اككفاي . هنا  ما يكفي م  احلنط  يف اكعامل ككل ر الل وامراة و فل بالمعدل 

رارك( يف اكةالو ، وهال ا اكالرقم يعتالالرب أقالل بقلةالل  الا يسالتهلك مالال         ُسالعر حال   3000)

 اكفخص اكعادك يف اكدول اكصناعة .

انَّ كمةاع اكغ ا  اكيت مل يسبق هلا مثةل يف اكعامل، واترقا  احملستالن  ملسالتوب   

 اكفرد اكواحد، ال تع  باكضرورة أنَّ كل شخص قد حصل على غ اٍ  كاٍف.

ا تفالالار اجلالالوع يف هالال ه اتيالالا  حةالالمل تالال اوح    فالالال أحالالد يعلالالم باكتأكةالالد مالالدب  

ملةالون  الائع ال بلةالون. فالإن قةالل: مدال   هالم اجلةالاع، وأيال            450اكتقديراع ما بو 

% هم م  اكنسا  80يعةفونَ! فإن اجلواب حسب تقديراع اكبنك اكدوكي، هو أن 

 وات فال.

اكنامةال ،  ويعترب سو  اكتغ ي  قامسًا مف كًا بو اكفقرا  يف اكعديالد مال  اكالدول    

ويعالالةش معدالالم هالالؤال  اكنالالاس يف قالالرب صالالغ ة ويتنالالاول اكر الالال  عامالالًا أفضالالل مالال   

 غ هم م  أفراد اتسرة، ت هم وصلون على اكغ ا  بأ فسهم.
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انَّ ا تاج اكغ ا  يف أيامنا هال ه يكفالي سالكان اكعالامل مجةعالًا، وككال  ومالع كالل         

يال . اذن، مالا اكال ك    ذكك، فهنا  ما يقارب ُربع سكان اكعامل يعا ون مال  سالو  اكتغ   

يسب ب اجلوع يف اكعاملَ انَّ هةئاع ومندماع اكغ ا  يف اكعامل تتفق بفكل عا  على 

 أنَّ اكفقر م  اتسباب اكرئةس  كلجوع يف اكعامل.

فاملاليو م  اكناس كةا كديها اكنقود اككافة  كفالرا  حا تهالا مال  اكطعالا ، أو     

أحالد خالربا     – ون تار ت  –ل أ واع  ةدة م  اكطعا ، وه ا هو اكسبب اك ك  ع

اكغ ا  يكتب قائاًل: يستمر سو  اكتغ ي  واجملاع  يف و،عهما اكثابالت دو الا تغالة  يف    

 حاكيت اكوفرة واكفح كلغ ا  يف اكعامل.

انَّ املفالالكل ، اذن كةسالالت مفالالكل  تقنةالال  فنةالال  يف  يالالادة ا تالالاج اكغالال ا ، وككالال      

هالو بتوفةالق اهلل، اكال ك سالةمك      اكتطور اال تماعي واالقتصادك يف اكدول اكنامة ، 

اكسالالكان مالال  شالالرا  اكغالال ا ، ومالال  ثالالمت، موا هالال  ظالالاهرة اجلالالوع، ومعاجلالال   ثارهالالا      

 املختلف .
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 الـمــاء العــــذب

 

املالا  اكعالال ب مالورد حةالالوك ال غنالى عنالاله، بدة الالدد أنَّ هال ا املالالا  اكال ك هالالو مصالالدر      

، اذ انَّ اكنفا اع كل ةاة كلها خيتلب ع  املوارد اتخرب، م  حةمل ا ه ال بديل كه

اكةومة  كاكفرب واالغتسال ورك احملاصةل تعتمالد مجةعهالا علالى مالوارد املةالاه، بدة الدد       

أ الاله  تةجالال  كلضالالغب اكسالالكا ي فالالإنَّ  صالالةب اكفالالرد مالال  املالالا  اكعالال ب أخالال  يف اكتنالالاقص  

املستمر، بل حتى انَّ اكبلدان اكيت اعتادع و ود وفرة م  املا  فةها، تعا ي حاكةًا أو 

  عجز ال ُيعرف مداه. فإل أكت مدب سنمضي، وما اكثم  اك ك سالندفعه  ستعا ي م

  را  ه ا االستهال  املتزايد كلمةاه.

كقد  اد استهال  املةاه على املستوب اكعاملي عفالرة أ،العاف، منال  بدايال  هال ا      

اكقرن، وُتعزب ه ه اكزيادة املتفجالرة ال اجتالاهو م ابطالو: تضالاعب عالدد سالكان       

بلةالالون عالالا   6 ,2  ال 1900بلةالالون عالالا   1 ,6مالالراع، مالال   اكعالالامل حنالالو أربالالع   

. بةنمالا  3 400 ، وا دياد استهال  اكفالرد مال  املةالاه مال  مجةالع اتغالراض       2005

 . ويف اكبلالالدان اكنامةالال  بلالال  معالالدل االسالالتهال     1990تضالالاعب هالال ا اكالالرقم عالالا    

اكفخصي اكسنوك باكنسب  الحتةا اع اكزراع  واكصالناع  واالسالتعمال املنزكالي حنالو     

 م  املا  اكع ب. 3 0120

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


   
 

 www.alukah.net 

41 
 رؤى فكرية .. لقضايا عصرية

انَّ االرتبا  ما بو مستوب املعةف  واستهال  املةاه ارتبا  وثةق كلغاي ، فعنالد  

 مقار   مستوياع اكتنمة  قد يتفاوع اكطلب على املةاه تفاوتًا كب ًا.

ويعتمد أكت اخنفاض يف االستهال  املنزكي أساسالًا علالى ساللوكةاع املسالتهلك.     

م املعلومالالالاع اكالالاليت جتعالالالل اكنالالالاس علالالالى وعالالالي كالالال ا فمالالال  وا الالالب اكبلالالالدياع تقالالالدي

  سؤوكةاتهم.

انَّ وسةل  عالج  درة املا  ال تتأتى م  خالل اكتخفةز احلاد يف  و اكسكان، 

أو مالال  خالالالل اكتخفالالةز احلالالاد يف االسالالتهال ، وككنهالالا تتالالأتى مالال  خالالالل توحةالالد     

 ك  را ي ، اكسكان واالستهال ، يتسم باحلكم  واك شةد.

ب، كمالا هالالو حالالادث علالالى حنالو واسالالع يف اكوقالالت اكالالراه ،   واملضالي بالالال ختطالالة 

سةكون أمرًا غ  سلةم،  درًا كلتهديداع اكوشةك  كندرة املةاه، وتوقي اكسالم  خ  

 م  اكوقوع يف اكند . انَّ علةنا أن  طبتق املبدأ اكوقائي.

انَّ املستقبل ميك  يف تطوير استخدا  ما  قلةل امللوح  وتكرير مالا  اكنفايالاع،   

 حق  كلثورة اخلضرا . وم  ثدمَّ، فإنَّ اكوقت قد حان كلثورة اكزرقا .ومال
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 حـقـائــق اقتصــاديـة

 
 انَّ هنا  حقائق غاي  يف اتهمة  ينبغي اإلشارة اكةها، على اكن و اكتاكي:

حجم و سب  استثماراع اكقطاع اخلات اكعربي املباشر يف اكدول اكعربة   أواًل:

 ، حسب تقارير املؤسس  اكعربة  كضمان االستثمار.%40ارتفعت بنسب  

ملةالار  نةاله،    5حجم االستثماراع اكسالعودي  يف مصالر بلغالت حالواكي      ثانيًا:

% مالال  االسالالتثماراع اكعربةالال ،  الالا  عالالل اكسالالعودي  املسالالتثمر واكفالالريك        40متثالالل 

 اكتجارك اكعربي اتول ملصر.

مال  اإل تالاج اككلالي    % 10حجم مساهم  اكقطاع اكسةاحي تقدتر حبواكي  ثالثًا:

% مال  جممالوع اكقالوب اكعاملال  يف منطقال  اكفالرو       10ملنطق  اكفرو اتوسب، كما أنَّ 

 اتوسب تقريبًا يعملون يف ه ا اكقطاع.

حجالالم االحتةا ةالالاع اكنفطةالال  خالالارج منطقالال  اخللالالةد يف تالالدن مسالالتمر،    رابعــًا:

 وخصوصًا يف أكرب دول ا تاج اكنفب.

ُتعالالد  جمالالااًل خصالالبًا كالسالالتثماراع    : دول جملالالا اكتعالالاون اخللةجالالي   خامســاً 

 اكصناعة ، حسب دراساع مندم  اخللةد كالستفاراع اكصناعة .

% مال   30اكعامل اإلسالمي وتل املرتب  اتول يف ا تاج اكقط  بنسب   سادسـًا:

% ، كمالا وتالل   75اإل تاج اكعاملي، ويف ا تاج املطا  يستأثر اكعامل اإلسالمي بن الو  

 %.15%، واملرتب  اكثاكث  يف ا تاج اتر  بنسب  10 تاج اكنب بنسب  املرتب  اكثا ة  يف ا
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أكالب ملةالون دوالر سالنويًا     200اكالبالد اكعربةال  تنفالق حاكةالًا أكثالر مال         سابعًا:

 على است اد اكغ ا .

ال تريلةالون ومائال    حجم اكثرواع اكفخصة  يف اكفرو اتوسب يصالل   ثامنًا:

 % م  اكثرواع اكفخصة  على املستوب اكعاملي.7أكب بلةون دوالر أك ما ميثل 

ملةالار  620اتموال اكعربة  املو،وع  يف بنو  أوروبة  بلغت حالواكي   تاسـعًا:

 دوالر يف عا  واحد.

 سب  اككفا اع املها رة م  اكعامل اكثاكمل ال جمموع اكعقول املها رة  عاشرًا:

%، حسالالب تقالالدير مالالؤمتر اتمالالم املت الالدة كلتجالالارة   80 – 70ريكالالا تصالالل مالال   ال أم

 ملةار دوالر. 42واكتنمة ، وه ه اهلجرة تكّلب اكدول اكنامة  حواكي 

انَّ قرا ة فاحص  و اقدة هل ه احلقائق االقتصادي  تبةت  أنَّ املالردود االقتصالادك   

ب ة، متكال  مال    م  االستثمار داخل اكالو   ودالى  زايالا وامكا الاع وتسالهةالع كال      

 تو و اتموال اكعربة  و  ب ريوس اتموال ات نبة .
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 العولـمــة االقتصادية
 

انَّ اكدالاهرة املعروفال  بعوملال  االقتصالاد، اكالاليت كالان هنالا  مةاللا كتجاهلالها أثنالالا          

سنواع اكنمو املرتفع، وخالل اكنصالب اكثالا ي يف اكثما ةنالاع، أصالب ت اآلن اتالل      

 ول.عناوي  اكصف اع ات

بدة دد أنَّ ذكالك كالةا تطالورًا حالديثًا، فاسالتجاب  كضالروراع احلجالم واكتنافسالة ،         

قامت شركاع م  بلالدان عديالدة منال  فال ة  ويلال  ب سالةخ  فسالها يف منالا ق اكعالامل          

 ذاع اكنمو االقتصادك اكقوك.

وقد ساعدع اكعومل  االقتصادي  اسال اتةجةاع دول تلالك املنالا ق علالى اكنمالو      

سالالواو  ديالالدة، ورفالالع قةالالود سالالعر اكصالالرف، واريالالر حركالال    االقتصالالادك، وفالالتح أ

ريوس اتموال   ا أدب ال  يادة اكتجارة يف اكسلع املصنع  على حساب املنتجاع 

اتوكةالال  اكزراعةالال  واكتعدينةالال  ومنتجالالاع اكطاقالال ، وارتفعالالت  سالالب  هالال ه اكسالاللع مالال      

 % يف اكتسعةناع.70% يف اكسبعةناع ال 50اكتجارة اككلة  م  

تثماراع يف ظل اكعومل  االقتصادي ، كما تف  اكعديالد مال  اكدراسالاع    انَّ االس

واتحبالالاث واكتقالالارير، ميكالال  أن توسالالع اكتجالالارة واتسالالواو،  الالا يفالالجع اكتنمةالال          

االقتصادي  املستدام  داخل اكو  ، وه ه اكتنمة  ميك  أن تسهم يف اسو اكدروف 

 فري .املعةفة  يف اكبلدان اكنامة ، ودعم برامد اكتنمة  اكب

ثم انَّ هنا  اككث     يعملون يف صالناع  أو أخالرب، ويف ظالل االسالتثماراع     

املفتوح ، سوف يكون  قالدور اككالث  مالنهم اكعمالل يف جمالال اكسالفرياع واكسمسالرة        
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واكعقاراع وما ال ذكك، ومع  اح تلك االستثماراع، سالوف تكالون هنالا   يالادة     

 متوقع  يف حجم اكعماك  املاهرة.

  ذكالك، فالإنَّ اكصالورة كةسالت  اصالع  علالى اإل الالو، اذ قالد         وعلى اكرغم م

ادث بعز اكعقباع أو اآلثالار غال  احملمالودة يف جمالاالع معةنال ، ور الا تعةالق عمالل         

 صناع  معةن  أو جتارة معةن .

 انَّ كل اكتغة اع يف حا   ال وقت، واكتغة اع اككربب تتطلب وقتًا  وياًل.

كلتجالالارة واكتوظةالالالالب يف هافا الالا عالالا     خالالالل ا عقالالاد مؤتالالالمر اتمالالم اكالالالمت دة 

 ، ا تمعالالت اكالالدول اككالالربب اكفالالريك  يف اكتجالالارة اكعاملةالال  واتفقالالت علالالى      1948

 .WTOصةاغ  مةثاو مندم  اكتجارة اكدوكة  

ومندمالال  اكتجالالارة اكدوكةالال  ُأ فالالئت ك شالالراف علالالى تطبةالالق اتفاقةالال  )اجلالالاع(،  

كنقالالد اكالالدوكي، وو،الالع أسالالا اكتعالالاون بالالو )اجلالالاع( واكبنالالك اكالالدوكي وصالالندوو ا   

 وتنسةق اكسةاساع اكتجاري  يف اكدول اتعضا .

وقد ذكر بعز االقتصاديو أ ه قد ي تب على ا فالا  مندمال  اكتجالارة اكعاملةال      

  ثار عديدة، وخاص  يف جمال االستثماراع واكصناعاع اكو نة ، م  مثل:

 اال فتاح على اكعامل اخلار ي، دون محاي  مجركة  كلصناعاع اكو نة . -1

رير اكتجارة م  كل قةود تعةقها، واتاح  املنافس  اكتامال  اكاليت تهالدف ال    ا -2

 اسو اتدا ، و ودة اإل تاج.

 اشتداد حدة املنافس  بو اكصناعاع اكو نة  واكصناعاع ات نبة . -3

حصول املستهلك علالى أقصالى در الاع اإلشالباع حلا ةاتاله ورغباتاله بأقالل         -4

 تكلف  مالمكن ، على حساب اكوال  اكو  .
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 عولـمـة األلفية الثالثـة

 

يف بدايال  اتكفةال  اكثاكثالال  يتزايالد اإلدرا  بالالأنَّ اجلالنا اكبفالرك ميالالر علالى أعتالالاب       

مرحل   ديدة م  اكت والع االقتصادي  واال تماعة  واكثقافة ، تعتالرب اكعوملال  أبالر     

مساتها اكرئةسة . فقد أصبح اكعامل قري  كو ة  صغ ة، مرتبطال  بسالوو اكك و ةال  أو    

ضا  اكك و ي واحد، تنتقالل املعلومالاع االقتصالادي  واكعلمةال  بسالرع  اكضالو ، يف       ف

عامل ال يو د فةه مكان كلسري . وكقالد أصالبح اكت الدك اكال ك يوا اله اكعالامل يف ظالل        

اكاليت وصالفت حبافلال  دون     –اكعومل  أكثر حدة، كما يقر ب كك كث ون، فإنَّ كلعومل  

وال مينع ذكك مال  أ هالا قالد تتالةح فرصالًا       عواقب خط ة و ثارًا غ  حممودة، –سائق 

 ديدة. وم  ثم، فلسنا وحد ا يف اكعامل اإلسالمي مدال   يتخالوف مال  اكعوملال ، ففالي      

داخالالل اتسالالرة اكغربةالال  مدالال   والال  ر بفالالدة ويقالالاو  هالال ه اكدالالاهرة، ويف مقدمالال  هالالؤال   

 اكفر سةون واككنديون.

ناعالًا أو ا،الطرارًا،   ورغم ذكك فاكعامل اإلسالمي ما ال يهرول حنو اكعومل  اقت

دون أن يأخ  يف احلسبان اآلثار اكسلبة  اكاليت سالت تب علالى ذكالك، وخصوصالًا مال        

حةمل عد  املساواة، وعد  االسالتقرار، وفقالدان اكسالةادة اكو نةال ، وهالي أمالور قالد        

تضعب اكنسةد اال تماعي واالقتصادك يف اجملتمعاع. ويف ه ا اكصالدد يالرب  الون    

أوهالالا  اكرأمساكةالال  اكعاملةالال ( : أنَّ اكفجالالر اكالال ك    غالالراك يف كتابالاله )اكفجالالر اككالالاذب: 
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وعدع به اكسالوو احلالرة اتمريكةال  دول اكعالامل، هالو يف اكنهايال  فجالر كالاذب، ت اله          

 كةا كل شي  ميك  أن يتا ر به أو عب أن يتا ر به.

وباختصالالار فالالإنَّ بعالالز اكبالالاحثو يالالرب أنَّ اكعوملالال  ال تالالزال بغالال  قواعالالد، واذا   

كي فسالتكون وبالااًل، ال علالى اتقطالار اكنامةال  وحالدها، بالل        استمرع يف مسارها احلا

على كامل املندومال  االقتصالادي  اكعاملةال . و دالرًا تهمةال  هال ه اكدالاهرة وا عكاسالاتها         

االقتصادي  واال تماعة  واكثقافة  على اكعامل اإلسالمي خاص ، فإ اله يت التم علةنالا    

وا تماعةال  وثقافةال ،    ،رورة دراس  ما سوف ادثه ه ه اكداهرة م  قةم اقتصالادي  

اذا كنا  ريد أن يكون كنا مكان ات اكفما، مشا اكقريال  اككو ةال  اكاليت يؤسسالها     

اكعالامل يف عصالر اكعوملال . وهنالا  طالرح اكتسالالايل اكتالاكي: كةالب ينبغالي أن  تعامالل مالالع          

 اكعومل َ

هنا، أيكد أ نا مطاكبون مجةعًا باكتعامل اكواعي مع اكعومل ، قبواًل أو رفضالًا،  

 م  موقب املعرف  واإلدرا ، ال م  موقب اجلهل أو اكتجاهل. ا طالقًا
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 البطالـة وسـوق العمــل

 

ال شك أنَّ م  أبر  املفاكل اكيت توا هها اجملتمعاع املعاصالرة وأخطرهالا أثالرًا    

على اككةان اال تماعي واالقتصادك، ظاهرة اكبطاك  اكيت يعالا ي منهالا اكعالامل اكفالر     

د أن تست وذ ه ه اكداهرة على قدر كب  م  اهتما  وتفكال   اككث . وهل ا، كان الب

علمالالا  االقتصالالاد، كةكفالالفوا عالال  أسالالبابها ودوافعهالالا، توخةالالًا إلعالالاد سالالبل اكعالالالج    

 اكنا ع هلا، حتى يربأ اجملتمع م  أخطر أمرا،ه.

فلقالالد حدةالالت ظالالاهرة اكبطاكالال  باهتمالالا  علالالى اكصالالعةدي  اكندالالرك اكوصالالفي،    

ملالالال اهب واكندريالالالاع جتاههالالالا وتنوعالالالت أشالالالكاهلا  واكالالالواقعي اكتطبةقالالالي. فتعالالالددع ا

وصورها، واختلفت أسبابها ومربراتها، وعمت  ثارهالا وأ،الرارها اكفالرد واجملتمالع     

 واكدوك .

وقبل ذكك فقد  ادب اإلسال  باكعمل وحمل علةه، كمالا  هالى عال  اكبطاكال  يف     

د اكوقت  فسه، حبةمل ال يقعد املالر  فارغالًا عال  اكعمالل، تن اكبطاكال  تالؤدك ال فسالا       

اجملتمع وا،طرابه. فعندما تعطل عدد كالب  عال  اكعمالل سالوا  أكالا وا مكالرهو علالى        

 هالود كالب ة علالى اتمال ، كالان       –يف املقابالل   –ذكك أو كساًل منهم، فقالد ،الاعت   

ميك  أن تنتد وتؤدك دورها يف تقديم اإل تاج. فاكبطاك  مفكل  اقتصادي  وا تماعةال   

ك،سب يتفاقم على  –اكنا ع فإنَّ خطرها وا سا ة  ذاع خطر، فإذا مل جتد اكعالج 

 اكفرد واتسرة واجملتمع.
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 الا  يف كتالب اكتالالاريخ أنَّ أحالد اخللفالالا  أوقالب أحالالد  واباله علالالى بعالز أقالالاكةم       

اكدوك  اإلسالمة ، وسأكه: ماذا تفعل اذا  ا   ساروَ قالال: أقطالع يالده. فقالال كاله      

. انَّ اهلل اسالتخلفنا  اخللةف : واذن فإن  ا  ي منهم  ائع أو عا ل فسوف أقطع يد 

على عباده كنسد  وعتهم، و س  عالورتهم، و الوفر هلالم حالرفتهم. فالإذا أعطةنالاهم       

ه ه اكنعم تقا،ةناهم شكرها. يا ه ا انَّ اهلل خلالق اتيالدك كتعمالل، فالإذا مل جتالد يف      

اكطاعالال  أعمالالااًل اكتمسالالت يف املعصالالة  أعمالالااًل. فاشالالغلها باكطاعالال  قبالالل أن تفالالغلك       

 ستطةع أن  رب دوك  م  دول اكعامل قالدميًا أو حالديثًا اختال ع يف     باملعصة . وهك ا ال

معاجل  اكبطاك  أسلوبًا حكةمًا، كما اخت ه اإلسال ، وال  الد  صوصالًا يف قوا ةنهالا ،    

 كما  د ذكك يف شريع  اإلسال .

ويبقى اكتسايل اتبر  : كةب يتعامل سوو اكعمل مع اكبطاك  املتففة َ ذكالك  

غب اتصفها ي: مد   تعطل وتبطل ا سلخ م  اإل سا ة ، وصالار  ت ه كما يقول اكرا

 م   نا املوتى.
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 الخدمــات االسـتـشارية
 

ُتعد  اكتنمة  االقتصادي  واال تماعة ، يف ه ا اكعصر خاص ، هدفًا تسعى اكةه 

اجملتمعالالاع، وجتنالالد هلالالا  اقاتهالالا اكبفالالري  واملاديالال ، مالال  هالال ا املنطلالالق  الالدر  أهمةالال      

واكب مل واالستفارة كلوصول كقرار سلةم، يعتمد ا ارًا منهجةًا وكم أكَّ اكدراس  

قضة  اتاج كتغة  أو تطالوير. وال عجالب أن تصالبح اكدراسال  واكب المل واالستفالارة       

 ز ًا أساسةًا م  اكعملةاع اإلداري  يف اكدول املتقدم ، تنفق علةهالا املبالاك  اككالب ة،    

  مدالال   يالالزعم أنَّ حالالروب اجملتمعالالاع    وترصالالد هلالالا مةزا ةالالاع ،الالخم ، بالالل انَّ هنالالا    

 وصراعاتها اكقادم  ستكون حروبًا معلوماتة ، وصراعاع تقنة .

وغ  خاٍف أنَّ اجلامعاع اكةو  مل تعد مؤسساع تعلةمة  فقب، بل ا هالا ومال    

خالالالل أهالالدافها اتساسالالة  اتخالالرب )اكب الالمل اكعلمالالي، وخدمالال  اجملتمالالع(، دخلالالت   

دب  تةجال  مالا تضالمه مال  خالربا  ومستفالاري  يف       مع   اكعملة  االدخاري   ويلال  املال  

اكتخصصالالاع اكعلمةالال  كافالال . كالال ا، فقالالد ا دهالالرع سالالوو اخلالالدماع االستفالالاري  يف      

اكسالالنواع اتخالال ة،  الالا يعطالالي مؤشالالرًا علالالى ادرا  متخالال ك اكقالالرار يف املؤسسالالاع     

واكقطاعاع املختلف  أهمة  اتخ  بالرأك وخالربة أهالل اكعلالم واالختصالات، كاللا يف       

 جمال اختصاصه.

( مكتبًا كلدراساع االستفاري  يف فروع اكعلالم  3000فأصبح كدينا أكثر م  )

املتنوعال ، ومعاهالد ومراكالز تعنالى باخلالدماع االستفالاري  واكب الوث،  الا يالالوحي أنَّ         

جمااًل استثماريًا كقي اقبااًل  ةبًا م  مؤسساع اجملتمع. مال  هال ا املنطلالق وادراكالًا مال       
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  كدورها املهالم يف خدمال  اكتنمةال  االقتصالادي       امع  اإلما  حممد ب  سعود اإلسالمة

واال تماعة ، فقد أ فأع معهالدًا كلب الوث واخلالدماع االستفالاري ، كةكالون رافالدًا       

 قويًا حلرك  اكب مل اكعلمي فةها، وكةدعم رساكتها جتاه جمتمعها.

ويبقالالى هنالالا تسالالايالع مهمالال  حالالول:  فالالاو اخلالالدماع االستفالالاري  املرحلةالال        

اكعقباع واكعوائق اكيت ميك  أن تؤثر على مسال ة و الاح    واملستقبلة ، وحجم و وع

عمالالل اخلالالدماع االستفالالاري . أتالالر  اإل ابالال  علالالى هالال ه اكتسالالايالع كلمختصالالو         

 واملهتمو باكفأن االستفاركََ

بدة الالالالدد أ نالالالالا  الالالالرب أ الالالاله  ن اتوان اآلن تن  هالالالالتم باخلالالالالدماع االستفالالالالاري  يف 

  امعاتناََ
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 اقتصــاديات الوقــت
 

ع اكوقالالت مصالالطلح مالالأكوف يف اتدبةالالاع االقتصالالادي ، واالهتمالالا    اقتصالالاديا

 و،الوعه يف ا ديالاد مسالالتمر. ومدالاهر اهتمالا  االقتصالالاديو بهال ا املو،الوع متعالالددة.       

فاكت لةل االقتصادك يعتمد اكوقت. ويتمثالل هال ا يف اكنالوع املعالروف باسالم اكت لةالل       

، اكال ك ال يعتمالد   احلركي. ا ه الةل يعتمد اكوقت، وه ا مقابل اكت لةالل اكسالكو ي  

اكوقت. واكتقد  اكتق  مو،وع  خر عالرك االقتصالاديون اكت لةالل فةاله عالرب اكوقالت.       

بالالل  سالالتطةع اكقالالول انَّ اقتصالالادياع اكوقالالت أعمالالق مالال  هالال ي  املثالالاكو املالال كوري ،     

 واتدبةاع االقتصادي  ترقى به أن يكون فرعًا رئةسًا يف اكدراساع االقتصادي .

كوقالت اكواسالع ، تدهالر يف اتدبةالاع االقتصالادي       وكعل تطبةقاع اقتصالادياع ا 

ع  اكتقد  واكتخلب. انَّ م  اكعوامل اكفاصل  بو جمتمعاع تقدمت، وجمتمعالاع ال  

 تزال ترسب يف أغالل اكتخلب، عامل اقتصادياع اكوقت.

ويف اكفريع  اإلسالمة  فإنَّ اكصالة وهي ُتفالكِّل عقلةال  املساللم تالدخل ،الم       

دد بداي  يو  اكعمل و هايته. وعلى ه ا يصبح م  مقاصد اكتفكةل اك بوك اك ك و

اكصالة تربة  املسلم على أن يتعامل مع اكوقت، على أنَّ هنالا  بدايال  كةالو  اكعمالل،     

وهنا   هايال  كاله. ومال  هنالا،  الا  اكتو ةاله اكقر  الي مبة نالًا أنَّ اكنهالار كلعمالل واكسالعي            

 واجلد، واكلةل كلهدو  واكسكةن  واكراح .
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  تلمالالا عناصالالر رئةسالال  تالالربب بالالو اكصالالالة وأهمةالال  اكوقالالت       وعلةالاله، ميكالال 

وتندةمه، م  خالالل: اكتخطالةب اكعالا  كالسالتفادة مال  اكوقالت، واديالد بدايال  يالو           

اكعمل و هايته، كةتال   مع اكبةئ  احملةط  باإل سان، واكةقد  اكتام  السالتقبال اكوقالت   

 الم ذكالك أهمةال     ومروره وا تهائه، واعطا  در   أهمة  جلزئةاع اكوقت  حبةمل ي 

اكعمل، واكتخطةب كوقت اكفراغ، وهو ما يسمى يف اتدبةاع املعاصرة باقتصادياع 

اكفالالراغ، وأهمةالال  اكعمالالل االقتصالالادك واكتخطالالةب كالاله يف ا الالار اكعبالالاداع املفالالروع .     

وهك ا  د يف  ا ب املعامالع، وأحكالا  اكالزواج واكنسالا ، واكعالدد واككفالاراع،      

 عناي  خاص  باكوقت واقتصالالادياته. واكال دود واكزكالالاة واكال الد...،

 م  هنا  رب أ ه  ن اتوان اآلن تن  هتم باقتصادياع اكوقت يف حةاتناََ
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 رؤى تقنيــــة  الفصل الرابع:
 

 تقنيـــة الحاســوب
 

 الالوال ربالالع قالالرن ظالالل ُيندالالر ت هالالزة احلاسالالوب كالالهالع غريبالال  ال يفهمهالالا وال  

حلاسالوب تغالال ع، وتغال  كالال كك اكالدور اكالال ك    ُيفالغلها اال اكعبالالاقرة. وككال  أ هالالزة ا  

تلعبه. ومل تُعد حكرًا على فئ  اكفنةو، وبدأع يف اقةق أغرا،ها كأ هزة تندةم يف 

عصر ختم  املعلوماع. وعلى أي  حال، ينبغي اتخ  بعو االعتبار اكتكالاكةب اكبةئةال    

حوسالب    واإل سا ة  اخلاص  بإ تا ها واستخدامها، واكتكاكةب اكاليت تالدفع مال  أ الل    

اكعامل تكاكةب كالب ة. فقالد أصالب ت هال ه ات هالزة املسالتهلك اكالرئةا كلكهربالا  يف         

 اكدول اكصناعة .

انَّ صالالناع  أ هالالزة احلاسالالوب اكالاليت تنامالالت علالالى و الاله اكسالالرع  حبةالالمل غالالدع   

واحدة م  أكرب اكصالناعاع وأقواهالا يف اكعالامل، هلالا  ثارهالا اكبةئةال ، واذا كالان هلال ه         

اجملتمالع املسالتديم، فإ اله ينبغالي اكتصالدتك جلمةالع هال ه        اآلالع أن تساعد علالى اقامال    

 املفكالع اكبةئة .

وأحد اتسباب اكيت أدع ال االهتما  بهثار أ هزة احلاسالوب وا تا هالا، هالو أنَّ    

كاًل م  تقنة  احلاسوب واكصناع  احلاسوبة  قد تطورتا  عدالع م هل ، اذ تقالدر قةمال    

 بلةون دوالر يف اكعا  يف اكعامل.360 اكصناع  احلاسوبة   ا يف ذكك اكربامد بال
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وخيتلب قطاع احلاسوب بصالورة  ةالزة عال  اكصالناعاع اكتقلةديال ، تن صالغر       

حجم منتجاته، وقةمتها اكعاكة ، جتعل ش نها أرخص عند  قلالها مسالافاع بعةالدة،    

وتن االستعمال واسع اال تفار ت هزة احلاسوب يف االتصالاالع اكدوكةال ، أعطالى    

 مرو   اديد مواقع اإل تاج. اكفركاع املصنتع 

انَّ احلاسوب هو مدفع تق   لةق، فهالو  هالا  كاله قالدراع هائلال  علالى تغالة         

اكص   اكبةئة  واالقتصادي  ك،فضل أو ك،سوأ. وم  املالحالظ، أ نالا ال  فهالم سالوب     

اكقلةل ع  ات دم  اكبةئة  ككوكبنا، أو ع  ماليو أ واع اككائناع احلةتال  اكاليت تكالوتن    

  دم .ه ه ات

ويف اكوقالالت اكالال ك يقالالد  فةالاله احلاسالالوب قالالدرة هائلالال  علالالى مجالالع املعلومالالاع     

وختزينهالا وتندةمهالالا، واكالاليت ميكالال  أن تسالالاعد ا علالى فهالالم اكبةئالال  اكعاملةالال  مالال  خالالالل   

 املراقب  واكنم   .

اال أنَّ ا تاج احلواسالةب كالةا باكندافال  اكاليت ُتالوحي بهالا املواقالب املخضالرتة. اذ         

ةال  عالددًا كالب ًا مال  املالواد اكسالام  أو اكاليت تعالرتض اكبةئال           تستخد  اكصناع  اإلكك و 

كلخطر، واكيت يتسالرتب اككالث  منهالا ال مواقالع اكعمالل واكبةئال . كمالا مل تقالم أ هالزة          

احلاسوب باحلد م  اآلثار اكبةئة  توكئك اك ي  يستخدمو ها، فهم يعالا ون مال   ثالار    

  سما ة ، واكتهاباع اكرس  ومفاكل يف اكريي .

ن  اكبداي ، كان اإل سالان وال  ال صالا ع أدواع، وتكمال  أهمةال      وهك ا، فم

أكت أداة ال يف س رها اكتق ، بل يف كةفة  اسالتخدامها، ومال  ثالم، فهالل  ن اتوان     

 كتفعةل احلواسةب اكعلمة  واك بوي َ
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 عصـــر اإلنــتـرنـــت
 

يف اكثما ةنالالاع بالالدأع شالالركاع كالالربب باسالالتخدا  اإل   الالت، ويف اكتسالالعةناع    

بدأع اكفركاع اكتجاري  واكصناعة  م  كل ات واع واتحجا  االتصال باإل   الت.  

وهك ا فإنَّ عددًا م  اكفبكاع احلاسوبة  اكعامل  يف تسعو بلدًا يف اكعامل اكةالو  هالي   

اكيت تفكل اإل   ت، مع  و متزايد وسريع يف عدد اكفبكاع اجلديدة اكاليت تالدخل   

 ال  طاو اإل   ت.

ل اكتسالالالعةناع كا الالالت اإل   الالالت تسالالالتعمل أساسالالالًا مالالال   ا الالالب   وحتالالالى أوائالالال

اتكالالادميةو، واملت مسالالو السالالتعمال احلواسالالةب. أمالالا اكةالالو  فاالهتمالالا  باإل   الالت    

يتزايد على  طاو واسع، خاص  بو قطاع ر ال اتعمالال، واكفالركاع اكتجاريال ،    

مالالع شالالروع اإل   الالت بتقالالديم فالالرت أكالالرب وأعدالالم يف جمالالال االتصالالاالع ومجالالع         

 لوماع واكتسويق واكصفقاع اكتجاري .املع

اإل   الالت كةسالالت حاسالالوبًا ،الالخمًا علالالب كالالل اتشالالةا  معالالًا ال مكالالان واحالالد   

مركالزك، بالل هالي شالالبك  عاملةال  مكو ال  مال  مندمالالاع ومؤسسالاع متنوعال ، تفالالمل         

اكدوائر احلكومة  واجلامعاع واكفركاع اكتجاريال ، اكاليت قالررع اكسالماح كآلخالري       

 االتصال حبواسةبها.

سويق أكت شي  عرب اإل   ت، بد ًا م  ات هار وصواًل ال خالدماع  وميك  ت

اكفركاع املهنةال  واكرباجمةالاع احلاسالوبة . وبعالز دعايالاع اكتسالويق علالى اإل   الت         
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متطالالورة حقالالًا، وبعضالالها اآلخالالر تعالالو ه اخلالالربة واكرباعالال ، ككنهالالا ُتعالالد  كلالالها دعايالال       

 رها اكتسويقي.اختباري ، وأفضلها تزود   علوماع مفةدة ال  ا ب دو

كقالالالد و الالالدع اكفالالالركاع اتول اكالالاليت  دالالالرع يف امكا ةالالالاع اكتسالالالويق علالالالى  

اإل   ت سالوقًا عاملةال  واسالعًا، وعملالت علالى حفالو أعضالا  اجملموعالاع اإلخباريال           

باإلعال اع واكدعاي . وككال َّ هال ا اتساللوب مل يكال  مالئمالًا، تنَّ هال ه اكفالركاع        

ب،  الا أعالاو عمالل حواسالةبها وا،الطر      تلقت اككث  م  املكاملاع اكغا،ب  واكفكاو

 بعز منها كلتخلي ع  اكفكرة.

وقد أدر  جمتمع املال واتعمال و ود سوو مجاعي ميك  اكوصول اكةه عرب 

اإل   الالت. انَّ اإل   الالت واسالالط  تسالالويق  ديالالدة ملةئالال  بالالاكوعود املسالالتقبلة  يف هالال ا      

 اجملال، وكك  ينبغي اكتعامل مع ه ه اكواسط  حب ر.

مراقبالال  خةالالاراع اإل   الالت، وخالالرباع اكعالالاملو مالال  خالهلالالا،    ومالال  احلكمالال 

وجتارب اآلخري  يف ه ا اجملال واكالتعلم منهالا واالكتالزا  بقواعالد أو قالوا و اكتسالويق       

 اجلديدة عرب اإل   ت.

وم  ثم، فقد فت الت اإل   الت، وسالوف تدالل تفالتح  رقالًا داخلةال  هائلال  يف         

 فهل  ن اتوان كالستفادة م  ذكك.حةاتنا اكفخصة  وحةاتنا اكعملة ، واكعلمة ، 
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 ثــــورة اإلنفوميديــا
 

قالالد تكالالون أكت  كالال  حاسالالب  كلجةالالب بالالو أيالالدينا اكةالالو  أكثالالر مالال  حةالالمل اكقالالدرة    

 ، وحتالى  1950واإلمكا اع  ا كا ت علةه كل احلواسةب اكيت و دع قبل عالا   

مكا الاع مالا   أكعاب اكفةديو اكيت يلالهو بهالا أ فاكنالا اآلن، هالي اتخالرب كالديها مال  اإل       

 يفوو قدرة حاسوب كلب ا فايه ماليو عدة من  عفر سنو مضت.

انَّ ثورة اكوسائب املعلوماتة   تة  ويف  عبتها عجائب خترج ع   طاو احلصالر.  

فكما أذهلت اكسةاراع واكطالائراع اتول أ الداد ا، وأدهفالنا اكراديالو واكتلةفزيالون      

حةاتنالا   Infomedia Revolutionكدب ظهورهما، سالتقلب ثالورة اكوسالائب املعلوماتةال      

 رأسًا على عقب.

فال عجب، ان قةل انَّ أعدم ثالث قوب تقنة  على اكساح  اآلن: احلوسب ، 

واالتصاالع، واكوسائب املعلوماتة  )اإلعالمة ( اكيت م  خالل تكةةب  فسالها معالًا   

 (.Convergenceاقق صةغ  ائتالفة   ديدة فةما بةنها تعرف باسم )اكتقارب اكتق  

 تريلةون دوالر سنويًا. 30ووقق ذكك اكتقارب عائدًا يفوو 

وم  خالل تلك اكصالناع    –كما يقول اخلربا   –وسترب  اكوسائب املعلوماتة  

اجلديدة، اكيت تتنامى يف سرع  م هل ، كسالح أساسالي  ديالد كلمنافسال  يف اكقالرن     

 احلادك واكعفري .

تلالالك تقنةالال  ثاقبالال ، تالالدعم  وسالالةدهر  ال اكو الالود  ةالاللا  ديالالد مالال  شالالركاع مت 

 بدورها اكوسائب املعلوماتة ، كت قق  احًا فلكةًا.
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كقد تقاد  عصر املعلومالاع تقالاد  احلواسالةب اكبالاك  عمرهالا أكثالر مال  مخالا         

وعفري  سن . فلماذا  تكلم ع  عصر كا الت أ هالزة احلاسالوب فةاله ال تعالا  سالوب       

اكوسائب اإلعالمةال    –صوع اكبةا اع، بةنما  دها تعا  اآلن، اكصور واكفةديو واك

 باكقدر ذاته م  اكسهوك َ! –

وقد توافق عصر املعلوماع اك ك ا طلقالت بداياتاله يف اكسالبعةناع، مالع عصالر      

احلواسالالةب اكرئةسالالة . واكةالالو ، كالالدب أ فاكنالالا قالالدرة أكالالرب علالالى معاجلالال  اكبةا الالاع بالالو  

 أيديهم.

اكالالمي  كالقتصالاد اكع  Economic Engineوك ا ، سةكون اكالم ر  االقتصالادك  

اجلديالالالالد مكو الالالالًا مالالالال  صالالالالناعاع اإل فومةالالالالديا، وهالالالالي احلوسالالالالب  واالتصالالالالاالع     

 واإلكك و ةاع االستهالكة .

وه ه اكصناعاع هي أكرب اكصناعاع اكعاملة  اآلن، وأكثرها دينامةكة  و وًا، 

 تريلةو اع دوالر. 3حةمل يبل  رأس ماهلا أكثر م  

طالرو أبوابنالا باكفعالل، وكال  تالدع      انَّ ثورة اكوسائب املعلوماتةال  )اإل فومةالديا( ت  

 أمامنا سوب خةاراع تف   كلها يف صعوب  واحدة: اكندرة املستقبلة .
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 صناعة الـمعلوماتيـــة
 

تعد املعلوماتة  اكةو  يف ظل اكتغ اع اكتقنة  املتطورة أساس وعمالاد االقتصالاد   

 احلديمل.

التصالاالع. وتعتمالد   فاكتطوراع اكعلمة  احلديثال  تالرتبب بأ دمال  املعلوماتةال  وا    

املعلوماتةالال  يف ا تفالالارها علالالى أ دمالال  املعلومالالاع، فكلمالالا تقالالدمت هالال ه ات دمالال          

وارتفعت، أتةح كلمجتمع أن ينمو ويتطور ويتقالد . وأصالبح مال  املساللم باله اآلن أن      

)بالالرامد املعلومالالاع( ُتعالالد  قةمالال  غالال  تقلةديالال   دالالرًا السالالتعماالتها املتعالالددة يف كافالال       

 واال تماعة .اجملاالع االقتصادي  

وه ه اكقةم  املتمةزة كربامد املعلوماع جتعلها حمالاًل كلتالداول، يف سالوو يالدور     

 فةها اكصراع حول مباك  هائل .

وكلربهنالال  علالالى أهمةالال  املعلوماتةالال ، ينبغالالي اتخالال  يف احلسالالبان أنَّ أكت تطبةالالق     

 معلوماتي، أو املعلوماتة  بفكل عا ، يعتمد على اكرب امد املعلوماتي.

 اكرب امد املعلوماتي عنصرًا أساسالةًا وشالريكًا يف أ دمال  املعلومالاع، ويف     وُيعد 

 اجملاالع اكصناعة  املتعددة.

انَّ بالالرامد املعلومالالاع تلعالالب دورًا فعالالااًل ومالالؤثرًا يف اجملالالاالع اكطبةالال  احلديثالال ، 

 وعلو  اكفضا ، واتسل   اإلكك و ة ، واتعمال اإلداري ، وغ ها م  اتعمال.

اع  املعلوماتة   وًا كب ًا يف اآلو   اتخ ة، وما اكت مستمرة يف كقد  ت صن

 وها وتطورها. وهي مثال بار  كصناع  اكتقنة  املتطورة اكيت اتاج الستثماراع 

 ،خم  م  رأس املال وعماك  مدرتب  على مستوب رفةع كتطوير ه ه املنتجاع.
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، أدب ال ظهور كث  مال   و بةع  املعلوماتة  و وها اكسريع كصناع  وتنوعها

 املفكالع االقتصادي  واملاكة  واال تماعة .

وال عجب، فإنَّ استخدا  احلاسب اآلكي يف اجملاالع املتعالددة، مال  شالأ ه أن    

يوفر اكوقت واجلهد واملال، وخيتصر املسافاع، وومل اكتقد  احلضارك يف اجملاالع 

 املختلف .

م  الدب أخال ها بأسالباب اكتطالور     كقد أصبح سائغًا أن يقالاس مالدب تقالد  اتمال    

اكتق ، وأصبح اكتفوو يف صناع  املعلوماتة ،  ثاب  اجلسر اك ك عربع مال  خالكاله   

 اكعديد م  اكدول م  أ متها ال اكتقد  واكثروة واكنجاح.
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 الفتوحــات التقـنيـة

 

يف عامل اكةو ، يضالطر اكعديالدون أن يساللموا بالأنَّ اكفتوحالاع اكقتنةال  اجلديالدة         

 هم ، قد غةترع مؤقتًا مةزان اكقوب اكعسكري  واالقتصادي .امل

وحتالى بقالالا  كوكبنالالا  فساله أصالالبح مو،الالوع حبالالمل. ومالع ذكالالك فاكعديالالدون منالالا    

يف ،الون أ الاله مهمالالا غال ع اكتقنةالال  اكوسالالائل اكالاليت متالارس اتمالالم  و بهالالا مصالالاحلها    

 ا اكرأك ال اكسةاسة  اجلغرافة ، فإنَّ تلك املصاحل  فسها تدل على حاهلا. على أنَّ ه

 يصدو دائمًا.

انَّ اكتطوراع املضاف  يف اكعلم واكتقنةال  اكاليت غاكبالًا مالا  لخصالها بعبالارة )ثالورة        

 املعلوماع( غةترع شكل واجتاه اتحداث اكو نة  واكدوكة  بطرو أساسة .

فن    فهد ثورة يف اكعالقالاع بالو اكالدول ذاع اكسالةادة، ويف اكعالقالاع بالو       

  هؤال  املوا نو وأقوب املؤسساع اخلاص  يف اجملتمع.احلكوم  واملوا نو، وبو

انَّ ثالالورة املعلومالالاع تفالالكل تهديالالدًا عمةقالالًا كُبنالالى اكقالالوب يف اكعالالامل، وكسالالبب    

و ةاله، فطبةعال  اكدوكال  وساللطاتها ذاع اكسالالةادة تالتغ ، بالل تتعالرض كلخطالر بطالالرو         

 أساسة .

اريخ، ُتفهالم  وال تزال ثورة املعلوماع رغالم كو هالا أكثالر اكثالوراع ذكالرًا يف اكتال      

فهمًا قلةاًل. فاككث  م  اكتجديداع اكاليت أعلال  عنهالا بالأعلى اتصالواع، مل يت قالق       
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حتى اآلن: اجملتمالع بالال شالةكاع، واملكتالب بالال أوراو، واجلرائالد اكاليت تصالل عالرب          

 تلفزيون اككوابل، و ائرة حوتام  )هلةكوب ( يف فنا  خلفي ككل بةت.

هالالو عملةالال   يالالادة املسالالاهم  اكنسالالبة   انَّ اكتقالالد  االقتصالالادك، بصالالورة كالالب ة، 

 كلمعرف  يف اعاد ثورة.

فقد أصب ت اآلن اكقواعالد واكعالاداع واملهالاراع واملواهالب اكال مال  ككفالب       

وتصالالةتد وا تالالاج وحفالالظ واسالالتغالل معلومالالاع، أهالالم قواعالالد وعالالاداع ومهالالاراع       

 ومواهب اجلنا اكبفرك. 
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 عصـــر الديجتــــال

 

 ثاب  شالريان احلةالاة يف االقتصالاد اجلديالد، حةالمل      ُتعد  االتصاالع واملعلوماع 

غدع املعلوم  احملور اتساس كلنمو االقتصادك. وقد أصبح اقةق  ريق املعلوماع 

اكسريع أمنة  تسعى اكةها كل اكدول. وكك ، هنا  أو ه اختالل خط ة فةمالا يتعلالق   

  كالالان عالالدد خطالالو  اهلالالاتب   1990بفالالرت اكوصالالول ال املعلومالالاع. ففالالي عالالا    

توفرة يف بنغالديش واكصو ومصر واهلند وأ دو ةسةا و ةج يا جمتمع  أقل مناله يف  امل

( ملةون  سم  فقب. ومع اتسالب اكفالديد يبالدو أنَّ اكعالامل     27كندا اكيت يعةش بها )

اإلسالمي مل يفقه بعد سر عصر اكدعتال. بل انَّ معدم اكدول اإلسالمة  تعا ي مال   

 ع، وذكك اذا قور ت باكدول اكصناعة .قصور فا،ح يف االتصاالع واملواصال

ومالا قاكالاله ثالالابو مبةكالالي رئالالةا  نالالوب أفريقةالالا: أن بفالالرًا ال يقالالل عالالددهم عالال    

 صب اكبفري  مل يستخدموا اهلاتب مرة واحدة يف حةاتهم. وحقةق  اتمالر أنَّ هنالا    

خطو الالًا كلالالهاتب يف منهالالات  أكثالالر  الالا يو الالد منهالالا يف كالالل بلالالدان أفريقةالالا  نالالوب         

 ينطبق أيضًا على دول اكعامل اإلسالمي يف واقع احلال، وك،سب. اكص را ، وه ا

واذا كان أص اب اتمة  احلاسوبة  سةفكلون فائضًا ع  احلا  ، وسةعا ون 

م  اتبرتهايد املعلوماتي، كما ذهالب كاتالب صال في يالدعى دافةالد كاليال ، مال  أنَّ        

وارد واكقالدرة علالى   املستقبل قد يكون  ثاب  أرض اكعجائب تقلة   ال  تتالاح هلالم املال    
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احلرك  واكتعلةم اكعاكي، وقد يكالون يف اكوقالت  فساله  ثابال  عصالور مدلمال  تغلبةال         

املالالوا نو اكفقالالرا  غالال  احلاصالاللو علالالى اكتعلالالةم اكعالالاكي واكالال ي  يوصالالفون بالالأ هم ال    

 ،رورة هلم.

وما  ال بوسعنا أن  ت دث ع  اتبرتهايد املعلوماتي، فقد اخت ع اكقطبة  

م  اتشكال  وال اكقرن املا،ي: اكفرو واكغرب، واكفمال واجلنوب،  اكثنائة  عددًا

املتجهون ال املستقبل واملتجهون ال املا،ي. وميك  أن تضاف اكقطبة  اكثنائة  

 املعلوماتة .

وم  ثم، فهل سةكون أبنا  اتم  اإلسالمة  أول م  سةسجل يف ه ه 

 اكقائم ََ 
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 اختـبــــــار القـــدرات

 

تسالتقبل  الالب اكثا ويالاع حتالى      –بصف  عام   –مضى كا ت اجلامعاع فةما 

أوكئك احلاصلو على معدالع متوسط . ر الا تن أعالدادهم كا الت حمالدودة  سالبةًا،      

وقدرة اجلامعاع كا ت أفضل. أما يف اكسالنواع اتخال ة، فقالد أصالب ت اجلامعالاع      

 الت احلا ال  ال   على استةعاب مجةع اكطالب. مال  هنالا كا   –ال حد ما  –غ  قادرة 

مقالالايةا ،الالابط  كلمسالالتوياع اكعلمةالال ، ومعالالاي  مناسالالب  كلقبالالول، تالالوفر اكعداكالال         

 واملساواة واقق اككفا ة واكتمةز.

وك ا، أ في  املركز اكو   كلقةاس واكتقالويم، كةقالو  بإعالداد تلالك املقالايةا      

واملعاي  وفق أسالاكةب علمةال ، مالع االسالتفادة مال  جتالارب اآلخالري . وهكال ا  الرح          

ركز اكو   كلقةاس واكتقويم فكرة اختبار اكقدراع. وحةالمل انَّ اكتجربال  حديثال ،    امل

 فقد كثر احلديمل ع  اعابةاع وسلبةاع اختبار اكقدراع.

ففريالالق يالالرب أنَّ هالال ا اكعصالالر املالالتخم بالالأ واع املعالالارف واملهالالاراع، يسالالتدعي      

ملناسالب  ،رورة ا را  مثل ه ا االختبار. وفريق  خر يرب أ نا مل  صالل ال اكوقالت ا  

كتطبةق ه ا االختبار، بل احلا   ال دراساع مفصالل  عال  اكبةئال  واكندالا  اكتعلةمالي      

و وعةالال  اكطالالالب واالختبالالاراع. ومالالع ذكالالك يبقالالى اكسالالؤال مطروحالالًا: هالالل اختبالالار     
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اكقدراع مقةاس كايف كل كم على مستوياع اكطالب، أ  أ ه معةالار كلتمالايز وكالةا    

 اتمور املهم  يف ه ا اكفأن، منها: كل كم على املستوبََ هنا أعرض بعضًا م 

ا فالالا  املركالالز اكالالو   كلقةالالاس واكتقالالويم مالال  اخلطالالواع املباركالال  كالالو ارة   أواًل:

 اكتعلةم اكعاكي.

اختبار اكقدراع فكرة حديث  يف  امعاتنا اكسعودي ، ترتكز على قةالاس   ثانيًا:

امعال  مال    دقةق ملهاراع اكطاكب  إلعطا  حكم على مستواه، وكتقريالر قبوكالاله يف اجل  

 عدمه، بدة دد أنَّ اكبدائل اتخرب غ  متاح  أما   البنا.

اكطاكب اجلامعي ينبغي أن تتوافر كديه بعز املهاراع، اكيت ُتعد  شالر ًا   رابعًا:

 أساسةًا كنجاحه واستمراريته يف اجلامع .

فكالالرة قةالالاس االسالالتعداداع واكقالالدراع كلتنبالالؤ باكت صالالةل اكدراسالالي   خامســًا:

 هل ا فهي يف حا   ال وقت كاف كلدراس  واملناقف .مسأك  مهم ، و
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 رؤى أدبيـة  الفصل اخلامس :
 

 أدب الطـفــولـــــــة

 

ُيعالالد  أدب اكطفوكالال  أحالالد أهالالم اكعلالالو  اتدبةالال  املعاصالالرة، اكالاليت بالالدأع ختا الالب  

اكفرائح اكعمري  ك، فال يف أر ا  املعمورة عرب املالنهد اكتعلةمالي تالارة، أو اكنفالا      

ر املو ه حنو ت وو أ واع ذكك اتدب تارة أخرب. واذا كان أدب اكطفوكال  يف أدب  احل

كغتنا اكعربة  ميثل أحد اكتخصصاع اكدقةق  يف اتدب اكعربي، فإنَّ عمالره اكالزم  ال   

يزيالالد عالال  مائالال  ومخسالالو عامالالًا، وهالالو حبا الال  ال املؤصالالل واملندالالر واملبالالدع واكناقالالد  

قالد شالهد أواخالر اكقالرن املا،الي، وأوائالل       واكباحمل واملخطالب اك بالوك وغ هالم، و   

 اكقرن احلاكي ا دهارًا يف مةدان االهتما  جبوا ب اكطفوك .

ذكك تن اكطفل كةا أما   عند أسرته أو عائلته أو جمتمعه ف سب، وا ا هو 

ذخ ة اتم  وعدتها وكبناع غدها، ك كك احتفدع اكعلو  اإل سالا ة ، بالل وبعالز    

تجريبة ، كي تب مل يف مراحل اكطفوكال  مال   وا بهالا    ختصصاع اكعلو  اكتطبةقة  واك

كاف . فال عجب ان و د ا اهلندس  يف جمال صناع  كعب ات فال، واكطب يف جمال 

ص   ات فال، واكزراع  يف جمال غ ا  ات فالال، واالقتصالاد يف جمالال اقتصالادياع     

 ات فال.
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 عناوي    بدأ مصطلح أدبةاع اكطفل يف اكدورياع اكعربة ، يف1930يف عا  

املقاالع، وبو ثناياها ظهرع ال اكو ود مالمح تأصةل  نا أدبي كلطفل. أمالا يف  

تراثنا، فإ ه مل يغفل االكتفاع ال اكطفل، رعاي  وعنايال ، فقالد كقالي اكطفالل يف ظالل      

اإلسال  اكرعاي  اككامل  يف أمت صورها: تنفئ  وتربة  وتثقةفالًا، وبإكقالا   دالرة متأ ةال      

ربي يف اكعصر احلالديمل،  الد مال  خالهلالا اال عكالاس اإلعالابي       على أدب اكطفل اكع

 ملردود اإلفادة م  موروث احلضارة اكعربة  اإلسالمة  جتاه اكطفل وأدبه.

وغ  خاٍف، أنَّ م  اتهداف اكرئةس  تدب اكطفل واجتاهاتاله: تالدعةم اكبنالا     

كةاع اكروحالي واملالادك املتالوا ن يف شخصالة  اكطفالل، وتلقالو اكطفالل اكقالةم واكساللو         

واآلداب اكعام ، ورعاي  اكطفل املوهالوب وحفالزه وتفالجةعه، واحلفالاظ علالى اكلغال        

 اكعربة  على أكسن  اكناشئ ، وتفجةع اكطفل على حري  اكتعب  وأساكةب اكتفك .

وهنا، أيكد علالى أنَّ اكطفالل رعايال  وتربةال  وتعلةمالًا واهتمامالًا بكالل شالؤو ه،         

 نا.اجتاها وا،ح، وهدفا بار  م  أهداف شريعت
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 الطفــــل الـموهــوب

 

اذا كان االهتما  بات فال املعوقو م  اكناحة  اكعقلةال  خلةقالا باكثنالا  ومفةالدًا.     

فإ نا  رتكب خطأ، اذ  غفل فئ  أخرب م  ات فال اكال ي    كهالم يف اكبلبلال  اتكثالر     

ور الا  اتصافًا بأ ها تام ، ال حالد يالؤدك بهالم ال اكةالأس. ا هالم ات فالال املوهوبالون.        

يقول بعز اكناس انَّ ات فال اك ي  وهبهم اهلل مواهالب  تالا ة، ومهالاراع عاكةال ،     

اكقالول أنَّ اكطفالل املوهالوب يالرب       –هنالا   –كةسوا حبا   كلمساعدة أبدًا. ومال  املؤكالد   

دون عون اجلماع  يف كث  مال  احلالاالع، ويفالق  ريقاله يف اجملتمالع بسالهوك . وككال َّ        

 ه ا اكن و.اتمور ال تس  دائمًا على 

فال  عرف شةئًا أكثر جملب  كل زن م  أن تتقهقر عبقري  كامن  تقهقهالرًا بطةئالًا،   

عبقري  يكتم أ فاسها أ اس أسويا ، كما يفعل على و ه اكدق  باملعاو. فاكسالأ ، يف  

اكصفوف اكيت يكرر فةها املعلمون مفهوماع يتم متثلها وتصالورها علالى اكفالور والبب     

ككلمالال  ال تتصالالب باملباكغالال ، حةالالمل ينتهالالي ال أن يتخلالالى عالال  اكطفالالل املوهالالوب تنَّ ا

عبقريته. وغ  خاٍف أنَّ االهتما  بات فالال املوهالوبو قالديم  الدًا، ففالي اجلمهوريال        

يقضي أفال ون بتمةةالز ات فالال املوهالوبو، حتالى يف أسالر اكفالحالو واكصالناع. ويف        

فها أن اكقالالرن اخلالالاما عفالالر، أسالالا اكسالاللطان حممالالد اكفالالاتح مدرسالال  خاصالال ، هالالد   

 تنفي  أفكار رائع  يف أ سا  خمفوشن .
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وقد استوحى  ةفرسون، أحد ريسا  أمريكا، م  أفال الون فكرتاله، حةالمل    

اق ح أن جتمع أفضل اكعبقرياع يف والي  فر ةنةا يف مدرس  خاص ، أ فال اكفقالرا   

وأ فالال اتغنةالا  علالى حالد سالوا . ويف وقالت متالأخر، اجتاله االهتمالا  اكعالا  صالالوب           

عجزة، واما عام  اكناس واكعلما  ككارل ويت اك ك كا ت  امع  ال ات فال امل

يبزغ قد استقبلته دكتورًا يف اكفلسف  وهو يف اكرابع  عفرة مال  عمالره، أو كريسالتةان    

هنةكان، اك ك ماع يف اكرابع  مال  عمالره وكالان يقالرأ اتملا ةال ، ويعالرف اكفر سالة ،        

 وكان وفظ مخسمائ  حكم  التةنة .

عد مثال  قالب أكت اهتمالا  بات فالال املعجالزة يف أيامنالا هال ه. هنالا         وك،سب، مل ي

أتسا ل كةب  رعى أ فاكنا املوهوبوَ انَّ غاكتون اك ك كان هو ذاته  فاًل معجالزة،  

هالالو اكالال ك شالالاد علالالم ات فالالال املوهالالوبو، فوصالالب  بالالاعهم، واهالالتم بعبقالالريتهم،   

ملوهوبو يف اململكال ،  وأش  هنا بكل فخر ملؤسس  امللك عبد اكعزيز ور اكه كرعاي  ا

وبراجمهالالا اإلثرائةالال ، ومناشالالطها اكفاعلالال ، وسالالعةها اكالالديوب كرعايالال  كالالل موهالالوب.   

 ويبقى اكطريق أمامنا  وياًل.
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 تدريس اللغة اإلنجليزية

 

كقد مرع  رائق تدريا اكلغاع ات نبةال   راحالل متعالددة. فقالد ظلالت قرو الًا       

ما ُيعرف باسم اكطريق  اكتقلةديال  أو    ويل  تتمثل يف  ريق  عام  واحدة، تقو  على

 ريق  اكقواعد واك مج ، اكيت تستخد  فةها اك مج  مال  اكلغال  ات نبةال  ال اكلغال      

ات ، باإل،الالاف  ال الةالالل اكلغالال  ات نبةالال  ال عناصالالرها اكن ويالال  املختلفالال . بدة الالدد أنَّ    

ال دياد االتصال  رائق اكتدريا أخ ع يف اكتعدد واكتنوع من  اكقرن املا،ي،  درًا 

بالالو شالالعوب اترض، واحلا الال  كالالتعلم ودراسالال  اكلغالالاع املختلفالال . فضالالاًل عالال  تنالالوع  

 حا اع املتعلمو وأغرا،هم م  تعلم كغ  أ نبة .

وغ  خاٍف، أنَّ هنا  قضايا أساسة  يف ه ا اجملال أبر ها ،رورة اكتمةةالز بالو   

م مال  اكعلالو  مال   هال      تعلم اكلغ  واكتسابها م   ه ، ودراس  اكلغ  والةلالها كعلال  

أخرب. ذكك أنَّ اخللب بو اكالتعلم واكدراسال ، أدَّب يف كالث  مال  اتحةالان ال اغالراو       

املتعلمو يف حبر ال قرار كه م  اكت لةل اكلغالوك اكعقالةم كلجمالل واكعبالاراع وقواعالد      

اكن و، اتمر اك ك ال يبعد املتعلم ع  هدفه احلقةقي، وهو تعلم اكلغال ، ف سالب،   

 ًا ال ا،اع  وقته فةما ال  ائل فةه.بل يؤدك أيض

أما اكقضة  اكثا ة  فهي أهمة  اكتمةةز بو أساكةب اكتدريا م   ه ، و رائقه 

م   هال  أخالرب، فكالث ًا مالا خيالتلب اتمالر علالى املعلمالو، بالل حتالى علالى وا،العي             
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 املناهد واملواد اكتعلةمة . واكقضة  اكثاكث  تتمثل يف أنَّ ككالل  ريقال  مال  هال ه اكطرائالق     

اكتدريسالالالة  كلغالالالاع ات نبةالالال ، ومنهالالالالا اإل لةزيالالال ، أسسالالالًا كغويالالال  وسالالالالةكلو ة        

وا تماعة ، واكقضة  اكرابع  واتخال ة تتعلالق باملهالاراع اكلغويال  اتساسالة  اكاليت ال       

يكون تعلةم كغ  أ نبة  ، بل حتى اكلغ  ات  تامًا دون اتقا ها. وه ه املهالاراع هالي:   

 ة.االستماع واكت دث واككتاب  واكقرا 

م  هنا، أقول انَّ أمورًا عدة حفزت  هل ه اكريي ، أوهلا قرار جملالا اكالو را    

باملوافق  على تدريا اكلغ  اإل لةزي  كلمرحل  االبتدائة  )اكصب اكسالادس( اعتبالارًا   

هال، وثا ةها اجلدل اكواسع اكنطاو بالو املؤيالدي    1425/1426م  اكعا  اكدراسي 

تدريا اكلغ  اإل لةزي  كلمرحلال  االبتدائةال  أساسالي،    واملعار،و، بو مد   يرب أنَّ 

ومد   يرب أ ه كماكي. وثاكثها، ما أث  م  خالالل دراسالاع وأحبالاث ومقالاالع حالول      

 اآلثار املتوقع  هل ه اكتجرب  اعابًا أو سلبًا.
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 األدب اإلنجليـــــزي

 

وب ال خيفى على كل مفكر ومثقالب أنَّ كالآلداب يف حةالاة اكفالعوب كالل اكفالع      

تارخيالالًا  الالوياًل. فقالالد كا الالت عالالامرة بالالاكقةم واملثالالل، وحافلالال  بالالاملواقب واحلكايالالاع،    

 و اخرة باكوصايا واإلرشاداع.

وال غالالرو، أن أصالالب ت تلالالك اآلداب يف اكعصالالور املتالالأخرة أقسالالامًا أكادميةالال      

ومقالالرراع دراسالالة  ومفالالروعاع حبثةالال  واعالمةالال ، ويف هالال ا اكسالالةاو فالالإنَّ اتدب        

اته أساسالةاع اكتعالرف علالى ثقافالاع اآلخالر وعاداتاله وتارخياله        اإل لةزك ومل يف  ة

 وقةمه.

وهك ا و د ا يف  امعاتنا كلةاع وأقسالامًا أكادميةال  كلغال  اإل لةزيال  و دابهالا،      

وكأنَّ اتدب اإل لةزك، ومال  واقالع ذكالك املسالمتى، يفالكل حجالر أسالاس يف ذكالك         

 اكتخصص.

  اكتال وو كلنصالوت،   اذ ال شك يف أنَّ دراس  أكت أدب تنمي يف اكدارس ملكال 

وتفجع املوهب  اككامن  يف اكنفوس، وهالي وسالةل  إلثالرا  اك اتةال  و وا الب اإلبالداع.       

وهنا، البد م  اكتأكةد على أهمة  اختةار اكنصوت، حبةمل ال تتعارض مالع أصالول   

 عقدي  أو قةم أخالقة .
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وبعد، فإنَّ هنالا  حقالائق أساسالة  تتصالل بالاتدب اإل لةالزك وسال  اإلشالارة         

نها: ُتعد  اآلداب مر ة اكفعوب، ودراس  ه ه اآلداب هلا فوائد عديدة، ثم اكةها، م

انَّ كآلداب أهمةال  كالب ة يف حةاتنالا اكةومةال ، كمالا أنَّ يف اتدب متعال  فنةال  كلالدارس،         

 حةمل تطلعنا دراس  اآلداب على اإلبداعاع اتدبة  كآلخري .

ًا مناسالبًا ملعاجلال    انَّ اكدارس كنصوت اتدب اإل لةالزك ينبغالي أن يتبالع منهجال    

اكنصوت املختلف ، سوا  م  حةمل شكلها أو  وعها )قص ، رواي ، شالعر،  ثالر(،   

أو م  حةمل كغ  اكنصوت وتراكةبها وصورها اكبةا ة ، أو م  حةمل مكو الاع تلالك   

 اكنصوت املختلف .

وهكالال ا، فالالال عجالالب ان اختلفالالت  رائالالق قالالرا ة اتعمالالال اتدبةالال  مالال  دارس  

  د يف اكغاكب قرا ة خا ئ  كلنص.آلخر، بدة دد أ ه ال تو

ومع ذكك تبقى تسايالع عديدة مهم  حالول كةفةال  دراسال  اتدب اإل لةالزك     

وتدريسه ، مع يقة  أنَّ دراس  اآلداب عمومًا ُتقد   كلدارس خالص  جتارب بفري  

  ديرة باكدراس .
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ــــياحـية   الفصل السادس :  رؤى ســــ
 

 صـــناعة الســياحــة

 

انَّ اكسالفر واكسالالةاح  تعتالالربان أكالالرب مصالدر كلعماكالال  يف اكعالالامل، فقالالد اسالالتأثرع   

 ملةار دوالر يف عا  واحد فقب.1916 بةعاٍع بلغت حنو 

 ( مالا  1992 – 1972 ا  يف تقرير دوكي بعنوان : )حاك  اكبةئال  يف اكعالامل   

 يلي:

  بلالد ال  تتباي   فقاع اكسةاح  كمساهم  يف اكناتد اإلمجاكي تباينًا واسعًا مال 

  خر، حسب حجم االقتصاد ومستوب اإل فاو.

اذ ت اوح حص  اكسةاح  اكدوكة  يف اكناتد احمللي اإلمجالاكي ككالث  مال  اكالدول     

 %.30 – 15بو 

و ا عدر ذكره أنَّ اكسةاح  كةست هالي اكاليت تالؤدك ال اكتنمةال ، وا الا اكتنمةال        

ال ُتعالد  حصالائل اكسالةاح     اكعام  كبلد مالا هالي اكاليت جتعالل اكسالةاح  مرحبال . وكال كك،        

 اكدوكة  مؤشرًا كلدخل احلقةقي م  اكسةاح .

على أ ه ميك  أن يكون كلسةاح   ثالار اعابةال  وساللبة  يف  ن واحالد علالى اكبةئال        

 اكبفري ، مثلها مثل غ ها م  قطاعاع اكتنمة  اتخرب.

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


   
 

 www.alukah.net 

77 
 رؤى فكرية .. لقضايا عصرية

انَّ اكالال اث اكتالالارخيي واكثقالالايف والالدتد  اذبةالال  بلالالد معالالو كلسالالةاح، كمالالا يفالالجع   

احلكوماع علالى محايتاله واحملافدال  علالى معاملاله، وكال ا فالإنَّ كالث ًا مال  اكالدول تبال ل            

 هودًا كب ة كتوف  محاي  منتدم  كلمدن واكقرب واملنا ق اتثري  اك اثة  اجلماكةال ،  

 وخاص  ذاع اتهمة  اكتارخية  واكفنة .

فالالالإنَّ وبةنمالالالا تلعالالالب اكسالالالةاح  دورًا رئةسالالالًا يف اقتصالالالادياع املنالالالا ق اجلبلةالالال ، 

ات،رار اكالحقال  بالاكندم اكبةئةال  بلغالت يف بعالز احلالاالع مسالتوب حر الًا  الا يضالر           

  ستقبل اكسةاح .

ومالالع ذكالالك، فالالإنَّ كالالث ًا مالال  اكبلالالدان اكنامةالال ، اكالاليت تنالالو  االالت عالالب  اكالالديون  

اخلار ة ، واتاج ال اكعمل  اكصعب ،  رحت  ا بًا خماوفها م  أن تؤدك اكسالةاح   

ةعةال ، ذكالك املالورد اكبالاك  اجلمالال اكال ك ععلالها   ابال ، وأدع         ال تردك اكبةئال  اكطب 

اكسةاساع اكقص ة اكندر ه ه ال تالدهور مل الوظ يف بةئال  بعالز اكبلالدان،  الا أبعالد        

 عنها أعدادًا متزايدة م  اكسةاح.
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 الســـياحة الـمستدامــة

 

يتطلب استمرار كل جمتمع اقةق اكتضالام  واكتماسالك بالو أفالراده، وو الود      

وع  مف ك  م  اكقةم. وُتعد  اك بةال  واكتعلالةم احالدب اتدواع اكاليت تسالاعده يف      جمم

 استمرار اكقةم وتوارثها، وذكك م  خالل دورها يف عملة  اكتنفئ  اال تماعة .

ويعبتر ع  ذكك عامل اال تمالاع اكفر سالي امةالل دور كالايم بقوكالاله انَّ اإل سالان       

 اكنموذج ، وككنه اك ك يريده اجملتمع.اك ك يكو ه اكتعلةم كةا باكضرورة اإل سان 

ومالال  هنالالا، فالالإنَّ اك بةالال  واكتعلالالةم تنمالالي روح االكتالالزا  بالالو أفالالراد اجملتمالالع،        

وتزودهم باكقدراع اكال م ، إل ا  اتدوار املتوقع  منهم، وتغرس اكثقاف  املالئمال   

 كلبنا  اال تماعي اكقائم.

  كلمدرسال  بأ هالا تربالي    وم  هنا، حدَّد تاككوع بارسو ز اكوظائب اال تماعة

ات ةال اكناشئ  على اكقةم اكسائدة يف اجملتمع، وأ هالا تعمالل كقنالاة يالتم مال  خالهلالا       

 تو يع رأس املال اكبفرك على امله  املختلف .

وغ  خاٍف، أنَّ اكتنفئ  اال تماعة  ُيقصد بهالا تفالرب اكفالرد اكقالةم واتفكالار      

 بح تكةب اكفرد مع جمتمعه أمرًا صعبًا.واملعاي  اكسائدة يف اجملتمع، اكيت بدو ها يص

فاكتعلةم هو اسالتثمار اقتصالادك تهالم عنصالر مال  عناصالر اإل تالاج، أال وهالو         

اكعنصر اكبفرك، فتنمة  اكثروة اكبفري  م  خالل  دا  تربوك تعلةمي يصبح عالاماًل  
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رئةسًا يف  هود اكتنمة ، وعنصرًا مهمًا م  عناصر االستثمار إلعداد اكقوب اكبفالري   

 ال م  كت قةق أهداف اكتنمة .اك

وعلةاله، فقالالد ركالالز املختصالون يف جمالالال اكسالالةاح  املسالتدام  وتسالالويق خالالدماتها    

علالالى مسالالأك  املواصالالفاع اكالاليت ينبغالالي توافرهالالا يف اكعالالاملو يف هالال ا اجملالالال، وأمجالالع   

اكعديد م  املختصو على ،رورة توافر حسال  اخُللالق واملدهالر واهلالدو  واكلباقال  يف      

 ى اكتعامل اجلةد مع اكسائح.اككال  واكقدرة عل
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 محددات السياحة الـمستدامة

 

غ  خاٍف أ ه يتوافر باململك  كل متطلباع ا اح اقام  سالوو سالةاحي متطالور.    

وهنا أملح بإعا  ال أبالر  احملالدداع اكفالرعة  واالقتصالادي  واال تماعةال  كلسالةاح  يف       

 اململك  اكعربة  اكسعودي  م  خالل اآلتي:

لك  خبصوصالة  فريالدة، وهالي أ هالا مهالد اكرسالاك  اإلسالالمة ،        تتمةز املم (1)

ومو   اتماك  املقدس ، ومقصد احلالد واكعمالرة واكزيالارة تكثالر مال       

بلةون مسلم وهو ما ععلالها يف  103ربع سكان اترض، أو ما يقارب 

موقع ال ينافسها علةه أحد يف جمال تطوير سوو سةاحي ،الخم، يقالو    

 ه املةزة اكفريدة يف بنا  قطاع سالةاحي  على أساس االستغالل اتمثل هل

يتمةز بقدرته اكتنافسة  اكعاكة  على احتالل مواقع متقدمال  داخالل سالوو    

 اكسةاح  اكعاملة .

و الود  ثالار تارخيةال  اسالالمة  غال  متاحال  يف أك مكالان  خالر يف اكعالامل،           (2)

 يوفر كلسةاح  يف اململك  مقومًا رئةسًا كلج ب اكسةاحي.

كال  ميثالل مصالدرًا حةويالًا متجالددًا ميكناله املسالاهم         قطاع اكسةاح  يف اململ (3)

 بصورة فاعل  يف تنويع هةكل االقتصاد ومصادر اكدخل اكو  .
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قطاع اكسةاح  يف اململك  يسهم يف تنمة  املنا ق اكريفةال  واكصال راوي ،    (4)

ورفع مستوب معةف  سكا ها، اك ك يؤدك بدوره ال احلد م  اهلجالرة  

 كك م  عد  توا ن تنموك.ال املدن اككربب، وما يسببه ذ

 ميثل قطاع اكسةاح  أحد أهم مصادر اكتوظةب على املستوب احمللي. (5)

تطالالوير اكقطالالاع اكسالالةاحي يالالؤدك ال احالالداث  الالو وتطالالور متالالزام  يف         (6)

 اكتجهةزاع اتساسة .

االستثمار يف اكسةاح  ُيوس ع م  اكفرت االستثماري  املتاح  كلقطاعاع  (7)

اع اكصالالناع ، واخلالالدماع املتصالالل  املختلفالال ، كقطالالاع املقالالاوالع، وقطالال 

 باكسةاح .

تتمةز اململك   نا قها اكسةاحة  يف مك  واملدين  و الدة واكطالائب وأبهالا     (8)

واكباحالال  وعسالال ، بتالالوافر أ الالا  سالالةاحة  متعالالددة ومتكاملالال  كاكسالالةاح    

 اكب ري  واجلبلة  واكرملة  واكص ة  واكثقافة  واكبةئة .
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 اإلعـــالم الســياحــي
 

ب ت اكسةاح  صناع  رئةسالة  علالى اكنطالاو اكعالاملي، ومال  املتوقالع أن       كقد أص

تنمالالو  الالوًا متواصالالاًل. فقالالد  اد عالالدد اكسالالةاح علالالى املسالالتوب اكالالدوكي ال ثالثالال  أمثاكالاله  

ملةالار دوالر   22خالل اكعقدي  املا،ةو، وارتفعت حصائل اكسةاح  اكدوكةال  مال    

 ملةار.300تقريبًا، ال حواكي 

 اكسةاح  كةست هي اكيت تؤدك ال اكتنمةال ، وا الا اكتنمةال     و ا عدر تأكةده أنَّ

اكعام  كبلد معو هي اكيت جتعل اكسةاح  مرحب . وكال كك، ال ُتعالد  حصالائل اكسالةاح      

 اكدوكة  مؤشرًا حقةقةًا كلدخل احلقةقي م  اكسةاح ، كما سبق تأكةد ذكك.

 جمالال  فالر اكالوعي    وم  ثم، ميك  اكقول انَّ م  أبر  املها  املنا   باإلعال  يف

 اكسةاحي يف اجملتمع ما يلي:

تكثةب اكربامد اكتوعوي  م  خالالل اكنفالراع اإلرشالادي  حالول اكالوعي       أواًل :

 اكسةاحي اكداخلي.

 تو ةه برامد اعالمة ، خاص  باملعامل اكسةاحة  اكداخلة . ثانيًا:

 املستدام . افةز اكتداب  احملافد  على اكسماع املادي  كلسةاح  اكبةئة  ثالثًا:

 رعاي  املواقع واملعامل اكتارخية  واحلةاة اكبفري  اكربي . رابعًا:

ختصالالةص مسالالاحاع اعالمةالال ، خاصالال  باك بةالال  اكسالالةاحة  اكو نةالال ،   خامســًا:

 و فر اكوعي اكسةاحي.

 ك ا، فإنَّ اإلعال  اكسةاحي يتعدَّب جمرد تغطة  فعاكةاع املهر ا اع اكسةاحة .
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مد نا وحمافداتنا اكعديد م  املعامل اكسالةاحة  واملنالا ق    ذكك أنَّ كدينا يف مجةع

 اتثري ، تلك اكعطرة بعبق اكتاريخ.

انَّ اتدوار املنتدالرة مالال  مجةالع وسالالائل اإلعالالال  املقالرو ة واملسالالموع  واملرئةالال     

 كب ة كلغاي .

وهنا، تبدو احلا   ماس  كو ود خط  و نة  اعالمةال  شالامل ، كرفالع مسالتوب     

 فر اإلعال  اكسةاحي يف اجملتمع، تعزيزًا كلسةاح  املستدام .اكوعي اكسةاحي، و 
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