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ب المعروفُ الدكتور سٌف المعمري َطرْ َح أسئلته بعٌدة األثر ،وهو المس ُكون بقضاٌا الهُوٌَّة
ٌُواصل األكادٌمًُّ والكات ُ
الوطنٌة واشتراطات التنمٌة اإلنسانٌة ،لٌسأل فً مقاله األخٌر :أٌن هو اإلنسان؟ سُؤال مؤرِّ ق كهذا ٌبدو للوهلة األولى
َّ
التنوٌر ،وترمً إلى التطوٌر؛ ذلك ألنَّ السؤال
مسط َح الفكرة ،إال أ َّنه سؤالٌ جوهريٌّ تحتاج إلى اإلجابة عنه ك ُّل أمة تقص ُد
َ
بعٌداً عن سٌاقه الفلسفً  -سؤالُ تقٌٌم لفعالٌة القوى البشرٌة فً أثر المجتمع.هذا السؤال دفعنً للحدٌث عن المشروع النهضوي الذي ٌ ُع ُّد أو َل أهداف الدولة بمفاهٌمها العصرٌة ،أال وهو مشروع
عصب النهضة ألي مُجتمع حدٌث ،هو الذي ترتبط به وعلٌه مصائر
"صناعة اإلنسان" .هذا المشروع الذي ٌُش ِّكل
َ
الشعوب واألوطان.
أقولُ فً البدء" :على قدر أهل العز م تأتً العزائم" ،فإنَّ المخرجات بقدر المدخالت ،وأن الثمر بقدر الغرس ،وعلى قدر
األهداف تح َّدد نوعٌة اإلنسان الذي تُناط به مسؤولٌة التعاطً مع التطورات والمتغٌرات التً ستمرُّ بها الدولة فً مُختلف
مراحلها التارٌخٌة.
َّ
المنظمات التً تح ِّدد نوعٌة الوظٌ فة والفرد المناسب لها؛ فإنَّ البناء األشمل واألعم للدولة ٌعتمد على الرأس
وعلى قٌاس
ً
مستوى كان؛ لهذا ظهرت علوم إدارة وتنمٌة
البشري الذي ٌ ُعد أهم رأس مال على اإلطالق فً بناء أي مشروع على أي
الموارد البشرٌة فً جامعات العالم فأسَّست هذه العلوم لمشروع "صناعة اإلنسان".
ً
ً
ً
ً
وثقافٌة،
وتربوٌة،
ونفسٌة،
روحٌة،
تأسٌس دعائم ال غنى عنها فً األطر المختلفة:
 ...إنَّ هكذا صناعة تستوجب
َ
ً
ً
ً
واقتصادٌة .فعلى صعٌد العلم المؤسِّس لصناعة اإلنسان إدارًٌا تختزل علوم الموارد البشرٌة
وسٌاسٌة،
واجتماعٌة،
بـ"تزوٌق" الفتات تعلق على أبواب المكاتب بعد أن انتزعت منها سابقاتها المعنونة بشؤون الموظفٌن ،وكأن األمر
سٌَّان !..هذا ٌستبقً الحال على وضعه؛ تغٌرت العناوٌن على األبواب ولم تتغٌر العقلٌات التً ستظل تدٌر بذات األفكار،
وتتعاطى مع ذات القضاٌا اإلدارٌة الرتٌبة؛ إجازات الموظفٌن ،عقوبات التأخر ربع ساعة عن الدوام ،تصارٌح االستئذان
المو َّقعة من وكٌل الوزارة ،التقارٌر السنوٌة الباهتة ،رفع المذكرات للوزٌر ،التعدٌل فً مسودات الرسائل المكرورة
وهكذا !..فً حٌن أن علم الموارد البشرٌة هو إستراتٌجً ،تخطٌطً ٌوائم بٌن اإلستراتٌجٌة العامة للدولة أو الوزارة،
وبٌن مستو ى الكفاءة والقدرة التً ٌجب أن تكون علٌها القوى البشرٌة لكً تضمن تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة .لكنَّ
اختٌار الكفاءات ٌعتمد على مستوى القٌادات التً عٌنت إلدارة المؤسسات وٌمكن قٌاس مستوٌاتها بنوعٌة القوى البشرٌة
التً حقنتها فً أوردة العمل المؤسسً ،إلى جانب األه داف اإلستراتٌجٌة ،والثقافة التنظٌمٌة السائدة ،وطرق اإلدارة
المتبعة وأدواتها وما إلى ذلك .وما لم تهتم الدولة بوضع القٌادات الكفوءة المنتقاة بعناٌة فً المناصب القٌادٌة المناسبة فلن
ترتجً ناتجا ً حقٌقٌا ً ٌساهم فً تقدمها وازدهارهاٌ .قول مالك بن نبً فً كتابه "شروط النهضة"" :المسألة هً أنه ٌجب
أوالً أن نصنع رجاالً ٌمشون فً التارٌخ ،مستخدمٌن التراب والوقت والمواهب فً بناء أهدافهم الكبرى" ،هً إذن
صناعة اإلنسان القائد الذي ٌمتلك العناصر الالزمة لكً "ٌمشً فً التارٌخ" ال أن ٌقف وٌجمد ً
أمة ووطنا معه!
وٌُشكل االبتكار أساسا ً فً صناعة اإلنسان ،كٌف ال وهو العنصر الرائد الذي ٌطلق القدرات الكامنة إلى فضاء ال نهاٌة
له؟! إنَّ الثقافة التً تعٌق اإلبداع هً ثقافة متقوقعة ،ساكنة .منذ ٌومٌن دخل عل ًَّ ابنً ذو الخمسة عشر عاما ً قائالً :أطلب
منك أن تكتب فً عدم اكتراث المدرسة باإلبداع ،واسترسل قائالً :ال توفر المدرسة للطالب الوسائل التً تهٌِّئ له إطالق
خٌاله ،وممارسة إبداعاته .لم أجبه وإنما فتحت له محاضر ًة ألقاها التربوي اإلنجلٌزي السٌر كٌن روبنسون ( Ken
ٌتطور دون
َّ
 ) Robinsonوعنوانها :كٌف تقتل المدارس اإلبداع؟! أقول :ال ٌمكن ألٌة دولة أن تنمو ،وال ألي مجتمع أن
إتاحة المجال لإلبداع واالبتكار كً ٌزدهر ،وأن ٌصبح ثقافة مجتمعٌة .وال غرابة فً أن ٌرفع مؤتمر القمة الحكومٌة
الثالثة الذي عقد مؤخراً فً دبً االبتكار شعاراً للتقدم والتطور العصري .قال كٌن روبنسون المشارك فً المؤتمر" :نحن

كائنات مختلفة ،و حاجاتنا متنوعة ،ومن حق كل منا أن ٌحصل على التعلٌم الذي ٌنفعه وٌمكنه من اإلبداع بدال من التعلٌم
الذي ٌضره وٌجبره على االتباع".
التعلٌمُ إذن قرٌنُ اإلبداع ،وما لم ٌكن كذلك فال نفع فٌه؛ ألنه علم ٌقٌِّد المواهب ،وٌعٌق إطالق الخٌاالت ،والتصورات.
 ...إنَّ توجٌه اإلنسان ثقافٌا ً لٌس خطأ ً كما ٌحسبه البعض؛ فالتوجٌه فً تعرٌف مالك بن نبً هو "بصفة عامة قوة فً
األساس ،وتوافق فً السٌر ،ووحدة فً الهدف" وما لم ٌكن هناك توجٌه مترابط العناصر فلن ٌتحرك فً مجرى التارٌخ
وإنما ٌراوح مكانه .لكن إن لم ٌقم التوجٌه على عناصر ذات صالب ة :تعلٌمٌة ،تربوٌة ،نفسٌة ،ثقافٌة ،تنموٌة واجتماعٌة،
وٌُقاس وفق معاٌٌر تقبل التقٌٌم والمراجعة ،كما ٌتابع عن كثب فلن ٌحقق أهدافه .فالتوجٌه االقتصادي ال ٌعود بنفع إن
تخلف عنه توجٌه الوعً المجتمعً ،وتوجٌه التعلٌم.
 ...إنَّ الخل َل الذي أصاب اإلنسان فً مجتمعاتن ا هو االزدواجٌة ،وهذا ٌعود إلى خلخلة فً نظم صناعة اإلنسان؛
فاالزدواجٌة تتجلى فً مناحً الحٌاة المختلفة وعلى صعد مختلفة مما نتج عنه اضمحالل فً الشعور بالمسؤولٌة ،وتفوق
للتمظهر الزائف واالعتناء بالشكلٌات .هذا الخلل هو أحد نواتج صناعة الكالم التً تغلبت على صناعة اإلنسان.
وصناعة اإلنسان ترتكز على القٌم؛ ألنه ال ٌُمكن صناعة إنسان دون قٌم فاعلة ومؤثرة ،تعمل على مواءمة التوازنات
النفسٌة والفكرٌة واألخالقٌة والشهوانٌة فً شخصٌتهٌ .قول اإلمام محمد الحسٌنً الشٌرازي ،فً كتابه "فقه المستقبل":
"القٌم هً التً تسمو باإلنسان فوق الواقع ،وتجعله متطلعاً ،واعٌاً ،مدركا ً لمهام مستقبله؛ فالقٌم تُخرج اإلنسان من أفقه
الشخصً المحدود -بل تخرجه من نصفٌة نظرته المحلٌة والموضعٌة وشبهها  -إلى إطالقٌة نظرته اإلنسانٌة؛ لتشمل العالم
الذي ٌعٌش فٌه" .وللقٌم أثرها على الواقع ألنها النسغ الذي ٌمده بالمعانً اإلنسانٌة السامٌةٌ ،كمل اإلمام الشٌرازي قوله:
"عندما ٌتح َّقق التكامل بٌن الواقع والقٌم تذوب الصراعات ،وٌنتهً التنافس غٌر المشروع ،وتعم العدالة ،وٌسود السالم،
وٌعلو صوت الحق ،وٌعٌش الناس فً طمأنٌنة وأمن ،وٌزدهر المستقبل ٌوما ً بعد ٌوم".
فً ظل المعطٌات اإلنسانٌة والواقعٌة التً تنبئ عن استفحال االزدواجٌة ،فإنَّ صناعة اإلنسان تعانً من اختالالت ٌُمكن
تلمُّسها فً التعلٌم إن أختزل السعً العلمً الدؤوب للشهادة واأللقاب ولٌس لتحصٌل المعرفة .إن كان لملء أوراق
االمتحانات ،ال إلطالق العنان للقدرات .و فً بٌئات العمل إن ساد فٌها التواكل والمحسوبٌات وانتشر اإلهمال والرشوات،
وفً تشدق من ٌنظر إلٌهم كقدوات بالقٌم دون تطبٌقات .وفً العملٌة الشوروٌة إن أصبحت من أجل األموال والوجاهات
ال من أجل العمل الوطنً ،وفً العمل التطوعً إن كان ألجل الظهور اإلعالمً ال من أجل العمل اإلنسانً ،وفً الدٌن
إن رجحت كفة التمظهر على حساب التجوهر ،وفً المناصب القٌادٌة إن كانت لمجرد ملء منصب شاغر دون أن تكون
لقٌادة أصٌلة لمنظومة عمل ،وبناء إستراتٌجٌة وتحقٌق أهداف .وفً الثقافة حٌن تنعدم فٌها التوازنات وتحل األهواء
صا َدر قٌ َم الحق والخٌر
كشعارات ،وفً الحراك األدبً إن كان أثره على األرض ضئٌالً أو منعدماً ،وفً اإلعالم إن َ
والجمال وأح َّل محلها قٌم السوق ومغرٌات اإلبتذال ،وفً الندوات والمؤتمرات إن كانت مجرد تظاهرات أكثر منها
عالجات لمعضالت .وفً السٌاسات غٌر المثمرة ،والخطب غٌر المؤثرة .وفً األ لفاظ الخرقاء والسلوكٌات الرعناء ،وفً
األهداف الصغٌرة المحدودة ،وفً األمنٌات الحالمة المعدودة ،فً المذهبٌات المقٌتة والطائفٌات البغٌضة ،والعصبٌات
ُ
ٌبتعث لنٌل شهادة علٌا ،وفً كل مبدع مقٌد ٌرى على أنه خطر محتمل !..وفً كل تكلف
العتٌقة ،وفً كل فاشل مؤٌد
وتحذلق بالوطنٌة.
هذه -وشبهها تناقضات  -إذا ا َّتسع فٌها الخرق على الراقع ،فإنَّ السؤال :أٌن هو اإلنسان؟ سٌغدو مشكالً حضارٌاً؛ ألنَّ
صناعة اإلنسان تغدو حٌنها مجرد صناعة كالم ،وهدر وقت ،وإعاقة أمة عن الحضارة؛ ألنها تفتقد إلى عوامل الدافعٌة
األصٌلة :الرؤٌة البعٌدة ،وا لنٌة السدٌدة ،واإلرادة العتٌدة ،واالبتكارات المفٌدة ،واإلبداعات المجٌدة.
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