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 " مدارات " جملةافتتاحية 

 الثانالعدد 

 التحريررئيس  –األستاذ داود اجلنابي  

 رهاب ..؟؟العربي .. هل هي منبع للتطرف واإلمعاناة 

صبحت جمتمعاتنا أمما  هيعاني صاب املواطن العربي االحباط واليأس جراء ماأهل 

، سواء أكان  فظاهرة صعود املنّظمات اإلرهابية،  تنتج إرهابًا حمّليًا وعامليًا العربية 

، وهي واحدة يف  م غريهاأأم عصابات منظمة    " ميليشيات “أم ”  داعش “امسها 

، ُيفّسرها  ة عوامل يف جمتمعاتنا العربية، هي حمّصلة مجل منطلقاتها وأهدافها

 همية مبكان، يعد من األ ولعل موضوع الفقرير  املنظمات العاملية املتخصصة تقار
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% زيادة 8، وأّن مّثة  مليونًا يعيشون حتت خّط الفقر 30إىل أّن حيث تشري التقارير 

 .  يف معّدالت الفقر يف العاَمني األخرَيين

، وخصوصًا أّن تقارير صادرة  إليها أقّل من واقع الفقر احلاصل قد تكون األرقام املشار

، األرقام تشري إىل واقع  مهما يكن ، دولية أشارت سابقًا إىل حجم أكربعن منّظمات 

، وهو بطبيعته  ، فالفقر هو أحد أهّم العوامل اليت َيغرف منها اإلرهاب خطري

، وهو  مجيع مستوياتها والفقر عنصر ُمعيق للتنمية البشرية على،  جاذب لإلرهاب

ها وسندها ضّد أّي حركات يشّكل حاجًة لألنظمة االستبدادية ألّن الفقراء ُهم وقود

، ملاذا حتتّل اجملتمعات العربية هذا  لكّن السؤال الذي يطرح نفسه ، تغيريية

اجلواب ، ؟  ، فيما متلك ثروات مالية ومواِرد ضخمة املوقع امُلفارق يف ميدان الفقر

، وهو توظيف ال  ة أغلب السلطات وكيفية توظيفها للموارد العربيةيكمن يف طبيع

كما أّنه كاشف لفشل  ، ر اليسري منهزر اجملتمع سوى بالنيصيب التنمية وتطوي

تكفي اإلشارة إىل أّن الرساميل العربية قد ،  ريع التنمية العربية يف اإلمجالمشا

 .  2008ية يف العام مليار دوالر يف األزمة املالية العامل 2500خسرت مبلغ 

مليون عربّي  57، ليشري إىل أّن  خر هو التعليم وطبيعته يف العاَلم العربياملوضوع اآل

 .  مليون طفل مل يلتحقوا باملدرسة هذا العام 13.5، وأّن  ال يعرفون القراءة والكتابة
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يف كانت تقارير سابقة قد أشارت إىل أّن العاَلم العربي يضّم أعلى نسبة من األمّية 

، وذلك على الّرغم من أّن بلدانًا فقرية يف العاَلم تفتقر إىل اإلمكانات املالية  العاَلم

 .  استطاعت أن ختفِّف إىل حدٍّ بعيٍد من حجم األمّية

 ، ؟ ، وهي مكبَّلة بهذا احلجم من األمّيني كيف ُيمكن جملتمعات أن تتطّور وتتقّدم

ول مناهج التعليم وطرقه القائمة ، بل يطا ال يقتصر األمر على عدد غري املتعّلمني

، ومل تُعد تتناَسب مع  ، وهي أساليب موروثة منذ قرون على التلقني واحلفظ غيبًا

 .  حاجات العصر

تشري التقارير  إىل أّن ،  لعاَلم العربي يف إنتاج املعرفةتّتصل مبوِقع اخرى املعاناة األ

، وهو  ين ألف ِكتاب يف السنة، ال يتعّدى العشر إنتاج الُكتب يف العاَلم العربي كّله

 .  رقم أقّل مّما تنتجه دولة متوّسطة احلجم والتطّور مثل رومانيا

 410، فإّن العاَلم العربي الذي يصل تعداد سّكانه إىل  أّما يف ميدان براءات االخرتاع

، فيما دولة كوريا اجلنوبية  براءة اخرتاع فقط 2900ماليني شخص لديه حّتى اآلن 

 .  براءة اخرتاع 20200ز سّكانها مخسني مليون نسمة لديها اليت ال يتجاو
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، فرباءات  يؤّشر الرقم العربي إىل املوقع املريع الذي يقيم فيه العاَلم العربي

االخرتاع هي حمّصلة مدى اخنراط اجملتمع يف الثورة التكنولوجية والعلمية وكّل 

 .  منتجات العوَلمة واحلداثة

عندما ندرك حجم املوازنات اليت ترصدها البلدان ال يستغرّبن أحد هذا التخّلف 

كما أّن إنتاج املعرفة يصطدم  ، ، وهي مبالغ زهيدة جّدًا العربية ملراكز األحباث

، ومتنع صدوره إذا مل يكن  حبال السلطات السياسية اليت ُتعيق احلّرية يف البحث

جتري اإلفادة  ، أو تضع األحباث على الرفوف وال متوافقًا مع توّجهاتها السياسّية

لذا ليس ُمستغربًا أن جند الكثرة من العلماء والباحثني العرب ُيهاجرون إىل ،  منها

، قياسًا على  ، حيث ُيتاح هلم إظهار قدراتهم العلمية غري القليلة بالد الغرب

 .  جمتمعات أخرى

 نساننا العربيإى حجم  املعاناة اليت ترهق كاهل خرى يف العدد القادم لنرألنا وقفه 

. 

 

 


