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 االستاذ الدكتور رٌاض حامد الدباغ

 

ان من خصوصات هذا القرن الذي نعٌش فٌه انه قرن شهد اعظم االنجازات االنسانٌة فً مختلف 

النواحً منذ التارٌخ وحتى الوقت الحاضر ، فمنجزات العلم والصناعة والفكر االنسانً فً هذا 

 .قرنا التً سبقته  عشرٌنالبشر خالل الالقرن تضارع بل وتبرز كل ما انجزه 

وقد تمٌز هذا القرن بتزاٌد قدرة االنسان على السٌطرة على الطبٌعة وعلى تطوٌعها لحٌاته 

وضمان مستقبلة ، كما شهد تعاظم مشكالته ومعضالته اٌضاً بحكم التزاحم على فرص الحٌاة 

 .مقابل انحسارها ٌوماً بعد ٌوم 

ولت المنافسة ، عن بعد الى المنافسة الحدٌة ، وكٌف تحولت ومن هنا فقد شهدنا كٌف تح

االشتراكً )االمبراطورٌات الفردٌة الى امبراطورٌات المؤسسات ، وكٌف تسلم الفكر االنسانً 

مقالٌد ادارة الحٌاة االقتصادٌة ومن ثم السٌاسٌة والعسكرٌة ، وكٌف إذا التحفز ( والرأسمالً

قبل االهتزاز وبالشرخ قبل االنهٌار وتوسع بل وتعدد السبل المستمر الي طارئ ٌنبئ بالخلل 

بغض النظر عن مصادر هذا الرقً )لتداركها فً كل دولة او مجتمع نال حظه من التقدم والتطور 

 ( .والتقدم 

ثم اننا نعٌش عصر االستراتٌجٌات الكبرى بعد ان غدا النظر الى المستقبل دٌدنا لمالك االمر فً 

مسى التعبٌر عن الشخصٌة الوطنٌة والقومٌة رمزاً من رموز الحٌاة والكرامة ، الحاضر ، وكٌف أ

االمر الذي ادى الى مزٌد من التنافس وحتى التناحر فً سبٌل الحفاظ على هذه الشخصٌة 

 .المتمٌزة لكل مجتمع او امة من االمم 

 فه الكواري  أبوخلٌفه المحترمهذه المقالة مهداة لموقع الدكتور علً خلٌ*

يظِز هدٓ الجِد الوبذّل هي  هْقعكن الجديد ّالذي يْفقكن في أىأسال هللا 

 ًاّأبالوْقع ُذا  أبلغتٌي أىهٌذ  ّلألهاًة .بشكلَ الجديد ُذا إلظِارٍقبلكن 

تحياتي  أطيبتقبلْا   .ّالحود هلل اليْم أكولتِاّلقد   .أُيئ لَ هقالة تليق بَ

      رياض الدباغ.أخْكن د.  دعائي ّخالص



 

ولو رجعنا الى مسببات الحروب الكبرى التً حدثت فً هذا القرن لما تجاوزنا حدود المصالح 

الوطنٌة والمصالح القومٌة ذات الصلة بالشخصٌة والكٌنونة الذاتٌة واثبات معالمها وفرض 

 .مقوماتها على االخرٌن 

حات القتال حتى تبدأ فً كل هذه االمور تزٌدنا اٌماناً بان الحروب التً التلبث ان تنتهً فً سا

امضى اثراً من  وطنٌةالعقول واالفكار ، وان غزو العقول والسٌطرة على مقومات الشخصٌة ال

 .الغزو العسكري وابعد تاثٌراً واضمن من حٌث النتائج بعٌدة المدى 

 ولذلك بدأت حرب االفكار تنشب اظافرها فً الحٌاة االنسانٌة وفً التعامل بٌن االمم وبخاصة فً

 .هذه المنطقة التً نعٌش فٌها 

ومن خالل اهتمامنا بهذه االستراتٌجٌات الكبرى البد من ان نمد النظر الى حركة العلم والحٌاة ، 

كما هً تحدث االن النفسنا موقعاً ، مهما تخلف هذا الموقع ، الن ادراك الموقع اول خطوة من 

 .خطوات الشروع بالمسٌر 

تحاول ان تقدم مؤشرات تمثل اهم التحدٌات التً تواجه العلم والمعرفة  دراسةولعل هذه ال

سالحاً ٌخدم من ٌحسن استخدامه وٌحسن توقٌت استخدامه ، وبحكم التخصص فاننا ( بوصفها)

نترك الجوانب االقتصادٌة والسٌاسٌة وغٌرها من الجوانب التً تستدعً ان تتضافر معاً لكً 

 ء امام من ٌرٌد ان ٌكشف نفسه وٌكشف قدراته لٌبعث فٌها النشاط تتكامل الصورة وتبدو اكثر جال

 .واالنتعاش والحماس الكافً لمواصلة المسار 

 

 مفهوم التحدي الحضاري

 :بغٌة تحدٌد واقعً لمفهوم التحدي الحضاري ، من المناسب ان نثٌر السؤال االتى 

 ضارة تحدٌا حضارٌا خارجٌا؟متى تمثل الحضارة تحدٌا للحضارات االخرى ؟ او متى تواجه الح

 :الواحد نقول  لولالجابة عن صٌغتً السؤا

غٌر )ثر االمنظومة متكاملة قد ٌكون  نظاماً ظاهراً محدوداً ، بل هًان الحضارة لٌست  -1

، لذلك فان التغٌر فً الجانب المادي الظاهر من الحضارة ( الظاهر)ثر المنها امضى من ا( الظاهر

عموماً ، وهذا التغٌر ( الظاهر وغٌر الظاهر)هو فً الجانب غً المادي  ٌكون اسرع بكثٌر مما

ف جدٌد او حالة جدٌدة او مخترع جدٌد ، بل ٌأخذ اشتكاالحضاري الٌحدث فجأة او على اثر ظهور 

ان المجتمع او االدوار ( المجتمع بعد استٌعاب التغٌر)وقتاً مناسباً للتكٌف مع الجدٌد واعادة تنظٌم 



 … Organization … Disorganization … Reorganzation:    التً النسبٌة ا

Organization   

أي ان التنظٌم االجتماعً ٌعٌد توازنه عقب كل تغٌر مادي او غٌر مادي ، حٌث ٌعمل كل تغٌر الى 

التحلل او التفكك او عدم التوازن بشكل من االشكال تختلف قوته وحدته ومداه بحسب قوة التغٌٌر 

ٌف معه لٌنتظر حدوث تغٌر اخر ، وهكذا تدور ظٌم متوازن قد استوعب التغٌر وتكد الى تن، لٌعو

وهذا ٌفسر لنا تقبل المجتمع للمستجدات الحضارٌة وتكٌفه معها بعد   .الحٌاة االجتماعٌة وتتطور 

فترة متفاوتة نسبٌاً حسب عمق التغٌر وشدته وسرعته ، وقوة او ضعف المقاومة االجتماعٌة او 

 .لحضارٌة له ا

ان التحدي الحضاري ٌمثل ازمة كل الحضارات ، فالحضارة االصٌلة والعرٌقة تحتاج الى  -2

وسائل اصٌلة للحفاظ على اصالتها وعراقتها ، وال ٌمكن بالوسائل غٌر الحضارٌة الحفاظ على 

 .او حتى التأثٌر على حضارة اخرى … اصالة الحضارة 

معات ، لكنها غٌر كافٌة بل وغٌر قادرة على ازالة المعتقدات تجو ملقوة مثالً تكفى الزالة دول افا

او التقالٌد او القٌم الراسخة ، الن ازالة هذه االمور تحتاج الى مقومات اكثر قوة منها لتكون بدٌالً 

جٌداً ٌناسب المطلوب من االزالة ، أي ان مقومات الحضارة التقابل اال بمقومات مثلها ، وانذاك 

 .اع الحضاري وٌحسم تبعاً لذلك ٌكون الصر

ولٌس له مدلول نظري ثابت اال ان مدلوالته ( مصطلح عصري)ان التحدي الحضاري  -3

التطبٌقٌة واضحة جلٌة ، بل وقد ٌكون التحدي الحضاري مدروساً بعناٌة ومقصوراً ومخططا له 

قح الفكر االنسانً وتال. وذلك الن التنافس بٌن المجتمعات البشرٌة قائم فً مختلف المجاالت 

مستمر ومتوالد ، ولم ٌعد المجتمع ٌشكو من عزله بٌن افراده او بٌن مجتمعاته االقلٌمٌة الصغٌرة 

الخ من وسائل التواصل ..من االنترنٌت والفٌس بوك  الن وسائل النقل واالتصالوالدولٌة الكبٌرة 

 .حضارات والمجتمعات الثلج التً كانت قائمة بٌن ال انصهرت كثٌراً من جدر االجتماعً

لكن التحدي الحضاري برز كظاهرة من ظواهر الحٌاة االنسانٌة المعاصرة ، عندما ارتبط مفهوم 

القوة المادٌة بالقوة الحضارٌة ، والقوة العلمٌة باالصالة الحضارٌة واتخذ االستعمار بعده 

وهنا البد من .الحضارة فً التأثٌر على االمم خدمة لمصالح السٌاسة الخدمة لمصالح الحضارة 

االشارة الى ان الترحٌب بالحضارة الوافدة فً ظل القوة العسكرٌة ٌختلف عن الترحٌب بالحضارة 

وهذا الترحٌب ٌتناسب عكسٌاً مع قوة الحضارة ، فكلما ضعفت . الوافدة فً ظل القوة العلمٌة 



مقومات الحضارة وفقدت عناصر اصالتها كانت اكثر عرضة لالنجرار الى الحضارة الوافدة 

 .قٌاد لها واالن

 :ومن التارٌخ نستخلص الشواهد االتٌة  -4

فً مجتمع العرب فنقلهم نقلة حضارٌة هائلة من دور المتأثر  ظهر االسالم كقوة حضارٌة  

عٌة الدائمة الى دور بأستمرار الى دور المؤثر باستمرار ومن دور االنقٌاد والهامشٌة والتب

 .ٌادة الدائمة رالقٌادة وال

حضاري االسالمً موجهاً الى اهم واقوى مقوم من مقومات المجتمع العربً وكان التحدي ال

ق والتشرذم والتجزئة ، لذلك رلتففاتى بالتوحٌد وازال به فكرة ا( العقائد والمعتقدات)،وهو

 .استقطب االسالم الحٌاة العربٌة ونقلها الى حٌاة اسالمٌة كاملة المقومات 

مسلمون االوائل من العرب مادة االسالم ، فنشروا حضارة وكان من نتائج هذا االمر ان اصبح ال

 –مع ماتمتلك من قوة مادٌة وقوة تأثٌر  – ات االخرى القائمة انذاكضارمتكاملة متحدٌن بذلك الح

 . اتحدٌا حقٌقٌا كان كافٌا الزالته

ن القوة كما ان الٌابان بعد ان استسلم للحلفا ء بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ، ولم ٌعد ٌمتلك م 

المادٌة ماٌحفظ ارضه ومؤسساته ، فان الحضارة الوافدة لم تستطٌع ان تنفذ الى اكثر من 

القشور فً الحضارة الٌابانٌة وقٌم وتقالٌد المجتمع الٌابانً ، وظلت حضارة الٌابانٌٌن 

ومن  –االمرٌكٌة منها بصورة خاصة  –وتماسك مجتمعهم المعنوي اقوى من كل التحدٌات 

غٌر الحضاري وبخاصة فً مجال التربٌة والتعلٌم الذي لم ٌرضخ الٌابان فٌه الى رٌاح الت

بل تمسك ( والمحاط بهالة من االعجاب واالنبهار العالمً )النموذج االمرٌكً الجاهز 

الٌابانٌون بنموذجهم االصٌل واعادوا بنا ء مجتمعهم محافظٌن على االصالة والعراقة فً 

 .حضارتهم 

سوفٌٌتً فان الشٌوعٌة سٌطرت على شعوبها بالقوة المادٌة وتوهمت بانها بنت اما االتحاد ال  

ولكن االٌام اثبتت بان . وانشأت حضارة شٌوعٌة لها اساسها ومقوماتها الفكرٌة والمادٌة 

حضارة هذه الشعوب لم تمس فً جذورها او جوهرها ، وان القوة التً اعتقدت بانها غٌرت 

اهمة ، اذ سرعان ما ازٌلت القوة المتسلطة لٌظهر الى الوجود رد العقائد والمعتقدات كانت و

 .دام كبته قرابة السبعٌن عاماً ومازلنا حتى الٌوم نشاهد اثارها ومعطٌاتها ( حضاري)فعل 



وهذا كله ٌدل على ان قوة الحضارة تكمن فً مقوماتها االساسٌة من عقائد وقٌم ومعتقدات 

الحكم واالمثال واالساطٌر والقٌم االخالقٌة واالسرٌة واالجتماعٌة  وتقالٌد اٌلة متوارثة ، فضالً عن

وبقدر تماسك هذه العناصر ٌكون تماسك الحضارة وحصانتها ازا ء غزو حضاري او حضاري . 

ولكن االهتزاز فً اٌة زاوٌة من زواٌا هذه المنظومة ٌمثل ثغرة تنفذ منها الحضارة . متوقع 

 .لبٌة لتنخر فً جسم الحضارة وتعمل على اضعافها وانقٌادها ها السدالوافدة وخاصة فً تقالٌ

زالتها من فكر المجتمع ومن الت ٌكفى اما االعتقاد بأن منع المجتمع من التعبٌر عن هذه المقوما

نفوس افراده ، فان ذلك نوع من الوهم لسبب بسٌط ، وهو ان الوافد من القٌم الٌستوعب فً 

ل من السائد فٌه ، كما كان الحال مع القٌم االسالمٌة التً المجتمع اال اذا كان اقوى وافض

 .استوعبت والقٌم الشٌوعٌة التً لم تستوعب للسبب ذاته 

فالمستقبل جنى الحاضر كما ان الحاضر غرس الماضً ، فالجٌل الذي ٌركن الى  -1

على االنتقا ءاللفظً للمعرفة الٌتوقع منه ان ٌبدع ، والجٌل الذي ٌتأمل فً ماضٌه وٌتعرف 

دواخل حضارته فٌستنبط منها اهدافه ورؤاه المستقبلٌة وٌوظف المعرفة بهذا السٌاق 

والٌركن الى النقل دون االستٌعاب واالضافة ، ذلك هو الجٌل الذي ٌمثل مناخاً مناسباً لالبداع 

والتطوٌر واكتشاف الذات وتقدٌر طموح المستقبل فً ضو ء امكانٌات الحاضر ومقومات 

 .ته الماضً واصال

التقترن بقدراته الجسدٌة المحدودة اصالً العقلٌة وقابلٌاته غٌر محدودة ، ان قدرات االنسان   -2

، الن النتاج العلمً والتكنولوجً بخاصة والنتاج الحضاري واالنسانً بعامة لم تكن نتاج 

 .عضالت بل كانت نتاج عقول 

ٌة وابداعها وتوجٌهها وبخاصة فً ومن هنا تبرز اهمٌة النظام التعلٌمً فً تأطٌر القوى العقل

الجامعات واستثمارها وتوظٌفها ، فاالنظمة التً تؤكد على المحافظة دون التحدي ، وعلى الركون 

الى ماهو كائن دون التطلع الى ماٌنبغً ان ٌكون ، التنتج اال مزٌداً من االعداد تضاف الى اعداد 

وحسب الجامعات ان . طوات تقدمه وتطوره المتخرجٌن الذي ٌزٌدون اعبا ء المجتمع وٌعرقلون خ

بٌة والتعلٌم ، هً تضٌف نوعٌات الى المجتمع ال ارقاماً الى عدد متخرجٌها ، ولذلك فان التر

الدرجة االولى ، فً مواجهة التحدي او التحدٌات الحضارٌة ، من خالل فً المعول علٌها 

ق اهدافه ، ومفهومها الخاص فً مفهومها العام فً الحفاظ على المجتمع وعلى اصالته وتحقٌ

نقل المعرفة وتوظٌفها والعودة الى االبداع ذي االصالة ومقاومة التحجر واالنشداد غٌر المبرر 

 .الى التلقى دون االرسال 



والمعرفة هً انعكاس العالم الخارجً على العقل االنسانً ، اما العلم فهو ٌنبع من الذات أي من 

وعندما . تالقٌهما المعرفة والعلم تتكون مادة االبداع وٌتهٌأ مناخ االبتكار داخل االنسان ، وفً 

تتوقف هذه العملٌة الداخلٌة االصٌلة فان النمو العقلً والتطور ٌتوقفان وٌنغلق باب العلم ، وتبدأ 

 .التبعٌة العلمٌة والتكنولوجٌة والجمود تنشب اظفارها فً جسم المجتمع وحٌاة افراده 
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