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المتفا!كل"القوىنفصللنيمكنناالتراجل.كأاًولىكخطوة!-نناتجةالبحخطديصعوليةالاجىمأعيةاءاوماتوأ-تجه

هذا،والطبيعةوالمجتمعإفردا"تلاتةأىاالشطورفيأتحىررصلىاكأعورإ-جعلألزريإلإمرتصت-إة-جيأكأال--؟ون

فسجحتوءلىيسماعدلانهألاكحيءلااخ-رز،5!-ءيأف-مفم---ن.فةالمعررنلك!وداذىالاسسخعمالصقيمعقدذ

البحث.ويىمظنقا!به-،المضفا?"العواصلأنالإحبمتمأعيةكأ-اعالاوءثالمعرو؟!

"عقابوؤوىفكرمنلديهبمايمث-كلكفردالانسانيجعلصمابالاسمبابتختا!والنتائجط-ثيربالطمتقاليا"

كحوافزتعملوامالورغباتوحاجياتوارادذ!جسميغ.صعباالمدروسةالظ،هرةعنصحيحةلمعرفةالوصول

ويمكن.حولهابماعلاقةذاتفاعلةوحدذللمنتتحاهـ،الانسانهوالبحثموضوعانهيال!عور"هذهومحسدر

الطبيعية،بحالتهالانسانانهكفردالانسانهذلعننقولانبقانونسلوكهضب!يصعبمعقدكائنوالانسان،نفسه

فيلهيعودماغيربهليسس،ألاولىوخصائحمهبصفاته"..هـعين

دخيطهوماكا!ءنالمجردبوضعهالانسانانهاي.الاصلبحثنحاولعندماللسببيةفيالحمعوبةهذهخهـحوتو

يجحب.ال!طبيعةامالمجتمعذلكاكانسىواءاًلخارجمنءايه.القالةهذهوضوع5هيالتب،ألاجتماعيالتطورقضية

الحقيقيالانسانيطابقلاالانسانهكاانالىالانتباهفي!؟الاجتماعيالتطورنفسركس!فهوالمركزيأهـؤال

لخرى.قوىمعمتفاعلالموجودضعهبوالانسانلانالموجودظثورووإ،زعليلوووفما،!عروفةحضاررةاندؤإعاترخأإتمار

ماالايملدلاللذيألانسانعنتختلفوقولهف!ح!مفاتهلذااد،لمفي؟ورتتإفةالعا)مصناخرىاءاصفىب!جمتحينفي

البدائية.الاصبلةصفاتهاي،)"يصودزظيمفلأ-ف،الاقتساديالتمدمدب-هـفيؤفاوتا)حوم

الذيألاطارتشمكلللتيالاجتماعيةالاوضاعل!كاك:تانياثتولمؤطارالابع!!ؤيأ!هفتحدتلماذا؟تفسيره

بالاوف،عوالمقمصود.كفردالانسانبدأخىإ"ي!عيثررضكلمتخافالحاضرللعربيالمجتمع؟إخرىقطارلفي

توالعادلوالتقاليدوالقوانينالنظم،جموعةالاجتمامحية؟فيا،شاما"نهضةنحدثانبم!صنظفلأيف،ءإم

ورأتوضرألناسبينالعلاقاتتفرصهماوكلوالمؤسمسات.لينا،جتءإح!يء-!رفيال!طورانبهـازيرز-لفلمعرزحن

أفطسمحاولةالاوضاعهذهواصل.بمجتمعالعيثىالانسانوان،ررز-تحيطكمادةوالطببعةقواهبكلالازلممسان

وتشى!لى.وقوانينضواب!صمنوت-هـهالعيشرتنظيم-.ذوأقتتىادءولىصيا!---ةا-ىم،محيةاوشىاعشىهـنلىوريشلى

فوذونثاظهمالافرل!ىصرفعناإئ!ا!جةضاعالاوهذهيفصاطأطب-روةمشرابط"امادذوأقما،4ءاىؤوبينهاليين"فكريةو

لئنتماطه.حدوداوتضعنفسهالفردفىؤؤررتنظيميةانطبص!،!ر؟قوإق،ببتكا4العلاؤوتع!نتنظ!هإلامعيتةقوانين

وب"لوموادقوىمنفيهامابكلالطبيعةهناكوإخيراوروحص!أرءرو"مجفف!م!تالاز-إنوبين!بروووازجقمشظم!كمادذ

مرتبطةخاممادةمنتتكونالطبيعةكذلك.رففاعلاتكأ؟تقف،عرووريناوتنتجقاتالصإرهذهووبموعوصن،ماصلأءصور

قوذتشكلقواهاووعوأرضهابمواردهافهي.معشةليقوانينالتقد*(درجةان4."،أيعدب!ورقللأزسى،ت!اربةالس!المرص)"

.التطورنوعيةوباثراوتتركوللجتمعالفردفيزؤتر!ذهكلولكن.العيوقاتهذهنوعيةءاىتتوقفونوعيته

والطبيعةوالمجتمعكفردالانسان.:الثلاثال!وىهذه-مفيداصكمامنهاتخلصىاننىيصكنلالدرجةعامةفةالعر

هـن!ةبدائرةوترش!لإعخصفيبعضهاوليؤزرتتغاعلوترحديدالتخ!صي!!اعتمادمنبدلااذ،التطورقضيةعن

.التطوريعتجذلكومن.ثيرالطفيالآث!هـوالتقابلاي،بجنهاالقائمةوالعادقاتش-وعالموفيالدأخلةأعولماطا

4الاجتماعي،بهالمحيطةوالقوىكفردالانسمان!ن/زفاء!-،طررورةوزوكأحيح،ألاوليهةلعناصرهاالقضية-ايى./

أفحامالذيهوفالانسان،ثيرالظفيتقابل،والطبيعية.تيرالتل!نيوالتقابلالتشىابلثخلالهـن

وهـكوروألقوانين)النظموصاغالاصلفهـبالمجت!عاتللتطورتفسىبأيهجادمحاولة:البحثموضوعهوهذا

هذهكل.الولسساتولقاموالتقاليدالعادأتيىلتدريجلتفس!!ذلكطر.بقعناوصولوأعامةبصو-رذاًلاجش،اعى

الانمسطنلئىترجعلنيمكنلاالاجتماعيةالتنظيمات.العربيالمجتمعفيالتطرر
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كميةيقررأصبحيالن!هوالطبيعيلاالثئتويألعاملانأيألاوضاعمنجزءاياخذنالو.الاولبمصدوها

الارشلاببمالاته،نأثرءابهوألام!ا".الاؤخهمائهرنمالمواردمبقانهغيروئلهمز،لمااص!إ"الىارجاعهوحاولناالاكأصاعتة

هوئ*إروانأاشلتربتضببكطوأومتهتذكثيرةالطبيمإلفيمفابنوالاسشوعثيق،ولاالعتخلرعلالدوافعبمرف،ألاز-،بقسنع

التأتير.صارو4تبدأومتهالضطورؤيالكبرىالمركزيةالقوةألاوخساعهذهولكن.!ششيءايصضعمني!وناضا

إصحاحئباننرقىوالاعئ.ألشنتوررلبهرير-كاخالمبئتأ!نئأولكقوهي،،نالاعبنئفاثملتنغليببالاتوعمهتلالااو*بآت!امحية

لر!اهـجة.اه1لمركباتهبشووسيمهآلانسطنف-إط-والقوازحينالنظم.فيهاترلهالىكوناًنالاليه؟شل!لي،-لك

خاصملز-عو،حاؤلمممنميناىأننتاهـالانسائبزشئسبفأعب"!كثم!هاقولبقىفيوتساهمباريئاههاالانسمابمتنبجمبوارببلحمى،ت

أجههةإيهماأالفعانمم!لثالاتعاانه"حمووولاحرلقوالححاالفلروففال!فبارح!عامفيالحديهثةالالستقرائيةوالب!!ث.ونفماطهتفكيره

فيبالبئوازنيالاعشهتاديةالمتعافنئبهالميقفةالعوامبباتجاهبهاالفردبينعمبالظالتإلابشقهلآااءد-تتقهتأحمهقحاراتائثبور

والمنش!اكضمالطثيعهتةالعوارضواتقاءلىأل!-حتكثبسبفحياتهألانسانوبيمط،داخصاهاسعبم!الييألابوتماعمهمونهابموالا

..التببئتعالف!الانس!،رفاثر.أيهمماألتأثيرفببتثمابرلىاشقعبموا

منيافنبالقعإلوصمفاتبمحواالعمطلعابدالموعيتمابيهومنلعببتفاأ.لئئهممتهوتمحبوهـهالتعهتيلهاالتواصعقإلعلمبىبىلمبقهودواكسحم

تتىئئئقحبرتقهتألاقتصادبمالتموفيالازسابمفجمتود
انهيققمبقممهاومنسئمالمحبممةالظروفمن

ألاقتصادفإقبف.لهاف!لىوداوتبهبفأواسئتببابتبامسسيتلما.والبتواعمتالنباتاتوتونفيبيالارنبوتهقماريسا)فليبعهم

وصؤلمىساتهوقوازينهبنعتمهألعامالاقتصمادئفالبناءهناكالنا؟عميهنبمنولشلن.التقبعهئالعقباتمنفبيرعلىونهبلبت

أئرللألتهرنهودرنوةالمواردحيثمنإثتررفهووتفالينيهيتوثتمبفالانسحانعلىواضصمااثرأللنببيمهئالىنجهتالاعقرئق

......واثرروضلاالزراعةعنالامطاروتوزيعوالرطوبةالحرار!تربى
مماوعيرهاوالاستهلابميئقالهوروةلبفيعهالامتابمومسشوني

.ا)هراصالاقتصاديبالئظاميسمىمانجمجموعهيبهونونوعيتهالاقتصاديالنمويدرجةعلىالطبيعيةالمواردكم!ية

بننهماهـممينيقوئيالمامالابمارهذابضمبمالموصودوالفردترءبءوحهمىالانسسمهنننئلثقءلبتالمناعيوأتر

هناك.لهافمثلردلانهبهحاومتصثلوالاوثهاممالابماربئسودهنمهمئينتتراتبفبفتنبابثلهنانب.الفس!تولوعلعو

بيناو،ممنيبفربهماغبرعلىللحصولالافرادبئبتالمنافسسئبعلىمتصللهئالتهئور0فبفالسببيهئأنابي،الثلائقزلاًلعوامزو.

ناتوبور!نممكنسعراءإىهـلىا!صولابئئعينجسمعنا*القوىماواذا.والفهمالتحليلمقالصعصدهذا

استثماراتهاو4?التبهديىالفردوسعبقاغاهاءلىللهمهمونباهمببقاًلئيروفالمبئمونههوسمتناوالنببيمئئل*ألاسحتماعتهب

وبفإل،الاعمرىعملنترو!نحسيناوشئنتلهلبفيىتئذمضتنتهاوالانسانعتاشت:التاليهئالصوردعلبتالمنعلئلونهزآرلامنمان

بأتلأقيتملنتوماالخسارةوتهمتبالرببمثلراتئنلمحاولات،بالائبرنئصئبثرنمتفاعلهئقوةأمنهماكئم،اانعروفوههبابب

رعتميهبرانتأ!ا!ص؟دنلك.انئئمىشمسبأرهمنبمبهالعمحلاقئبونوعينبالهموتينهاتينتنلابببنتتئئئلوالتميور

الاحواثببمتوىوارراهـا!ؤكرثبالرأهبمأررأيرالوهقبياشقنبئئتالملاقئبهإلهوتحايإووبئلححسح.بينهماالنبائمنل

ا"دبةا،منبازنقتطقروتووتنلووهماز4صريئبم!بهالمبمية.وواحمهمإلموسمونتةالمتصلئلأهـجبيئل

أرصهـؤ!والاص-ء،ء!،را!ونا!قيفال!امارأ!اووصووا!لهمنط!لاالاجتماعيالتطورأنيعنيلاذلكولكن

وال!موازقال!ظ!و!فا!يعموالمادأتالحنلالجمدبهتسمبنمابنبئتر5!نفانهبالتالبفتعنبقولا،ءزليهايسميوفنفريئلالسسحلا

بالاوضحاعألىوواتالفا!!ذأكل.الناسىبينالمتدأولةء-نمفصدةمعرفةتكولقمحاولةالعبثاوالمستحيل

سانالانإكك!يىجنيفلالوادثت،تهـالئتروروالعاعفشمالنفاهئ".ونتائجلاسبامئاربقامحهابيشبب!هـيته

الظاهوذالع،د!ةاعلاقةأسرإىينصح!خاصاللا!كمانقدرل!فبالمرصفز-ةةألقوةغناوليةف!ر!وضع.حاولثاًلات

وبم!بئنوا.ثبانبجنق"فهاثفوووالفردممنبليومروممبتللسهد+.المناقثهئبفبفتإلدمناكلمالرهاتنبوونحاونبالتنبور

حاذا-باءإىإحافظنفأ!،الشمفصاط-لهذاالحرثقاثقزقونبأثمالتئفورمتنتمحملفهـبفالرئهتصبتالمركبميحتثلالازسانانيبيبو

إ-بقوابمالنف!عاىالمحص!اؤظةعلشمالابتعقالهقمبمفوومهاللئتروثتموئبهئققوذمنهاتحعمرالزبهالاولىالمقوئلؤوو

رلمهـدليدها.4ث،زمنماكلوتجصمط4الخاصونؤالنتلضحسسينجديدااثراتخلقانهابمعمىايسجابيةالانسانقوذ.المحيطة

بالرغيمنهدهوعاعآارثفاأليومئيبشض-،ثيهألانسانارأثبوالتهممحعهسهالوقايئقفبفيمحصرلاالنبرونقفبتماعوسا

تقصذللمثهنمنهماوكدموالإلالنفسعلىللمحافنللمهمدرتهبالاهقافةحةيةبهمباثهاترالانسانلعمود.والتيئايئب

وتعبنهثال!انلوتحسينألرفاهوتب!،ئتةعيالمبورأءسمهق.ئوتهاتسهفهتفاوبهالمبتمة.النبروفاتارأتعماءحمملبي

الامكانقدراًهـعادذوزيادذالالموت!ليلوالمخاطرالاذىتغيرالايجابيالاثرهذانتائجمنكانمثلاا،قتحمادففي

هذاوكون.الخاصةوربالا!نسجبهمماذلكالىومافك!ية.متطورلمرنجامدفيزياوي"نالمواردمفهوم

فرديةتكونممارلىصهأتبصخي،بالنفسالننتهاهـمتعلقاالاوليةللمادذالفيزياويةالكميةعلىتعتمدلاالانالموارد

بعلاف،تردخلال-وميرعمل!فالفرد،الاخربنعنمن!زلةمفهوماصبحبللاعليهاالمنصبالطبقالعلماعلىبلفق!

المجتمعمعويهتنض!ابك!ظماتوضمنعديد!ةاجتماعيةءالاكأضوطبقاتللفيزياءمنهاكلصبقالمللعلماقرباليومالوأرد
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الفردحياذا!ستءراريةعلىلل!محافظةاخيرايهدفهذاكازلك.المتقاليإ"تاتوالعلاوالمحالحا،لشفأمأت!تبمساسللمة

فهـو،ربئألاخرعلىارره.ويليختلفذإكتطق-قويولكش،6-ادااترافيالخاصةللخصإحةالمىوريلىكونانينشطيرط-لا

مفيدايكونانأوعا،هولادخرريئلاورردصوويدالإشونأنأور،"خعيرلص--اوليطرلي!أخرىاعم،لخلالذلكرزبتدأذ

لهمرطبإبلاانهأطد،للموخرربئبالنم!-جةومحاليهـا"فرداننف-ولعندمافنحن.وووإةلاولوعطهـوافحمبانتر

ومضراللفردمفيدايكوناناو.خصررابهمليأءنىولازفطأذياأز"زرو-يالضاصاهـطالحهثالش-!ا!د!ذاوراءالحافز

ايسراداويمكنممكنالنطشا!هـنا،ولألنوع.بد،خرربئش،!رأاومبازرراليكنلبمولوحيىالا?،لجذوروي-يرقد

ف-يادخاراتهسضمرالذيفا)ورهـد.وجوددءاىأدلةلكلذانهاعئيزفس!يمأيسجأدلرزرنحناخىروبمعشى.صلمولى،

"-لنفسزفعاؤهـيقدممررحءيصظست"توعز،هـ--لىوليحىحث.امحهتر،الشيالم!،نخحرذا)-حبىةنعرفأنلاألننش!اط-

ماأذلوالاعمالالمهن!هـمن.قتالوبنفسول!!جتهعب!ب،لياست.زظ،رؤد4احبمؤازبينالقائهةعددذالمشالعلاؤات

اًحمولهاتقتضيهص،وحسباعتياديةطىطعيةصورستبصطورذألاء!الصنقي.دذثمقص!بةخاصةلي"فردبازهاءخمهاالقول

الحهتفاهذافيمعا.والخاصالعامحال!حالتخدمأنيمكن،والء-!دوالعادذبفعلمىإلفردبه،يروروماليوكحيةاضحرؤ،توا

يوجدلاقلألاعاىاوويألاخلاالجازبفرألنث!اهـيرخومن.لم!تإجاصالفهـوازحووألالخزاماتالاجتصلمعيةراتوألاعتب

بالنفعليعودالذيهوالننشطا!منالثانيالنوع.ينفي"ما--ورور،ورأءوو،بانالطقىوليس-مببذا..!اأص*زتصاأذاوكاها

ألمجموحئ!احةلاولماإلالرتبؤاسكماجتمعؤتحهـمورىال!ورلابالذالمىأؤ!نجهدالراي!لمذاان!يصةال!لأ.الحأهـ"لاء!-احةواعا

لفركأىولكن،لعمدلطشكلولو"،اثرلهالكونأنلامرنداذالتصرفصجموعوراءالنهائيةالعروجمقةالدوافعءإىللتعرف

.......ل!.الزمنمنطويىولاكسدعامةبحسورذاليويه!
لااعمالوجودونفترةلىالصعيدذالاثادسش!رذ.،ور-ةأ

اًلت!الحلخدمةالوجهةألاعمالهذه.لهامباة؟يخة!ماعىاث!رالننش-،هـ،إهذاالاخلاجمماالاسالسلمشاوش-فرختفلوالان

لطستانهاهواخلاقيتهاعنيقالانيمكنماما!لملألخاصمنالننشطساط-هذايدلعلامروثلا-حثالمؤروحؤلالس!

وبجازب.اللااخلاقيةعنهابتنتفولذلكاًلعاملاحسالحمناؤيةفياصحللثريررطبعءلىيدل!ل؟للاخلاؤ!ةاناجة1

ايجا،بيةاخلاقيةانهـ،نقولانيم!-خأالسلبيةالاخلاقيةهذه؟هوبزقالكمالانسطأن

برءاباعتبارهاذاتبةباالفردذلك!وجداًمحدودرر!،قو!نأنواعاف-اهـلخلأثة!زرانحشفانيمكنناولإصنا!ت!ة

ق!رتشماللاانهـ،ليءعنىاخلموقيةالاعمالألفهذداذن.الجكلوعمنالنثطاهـالخاصانؤلنا.الاخلاؤيبالجا.بعلاقته.حسمب

منهصغيرجزء!ةمحملوتخدمجهةمنالمجموعم!ملحةا

.اخرىجهةمن!الأدابدارعنهصد!اصدر

يخدمالذيهوالنش-،هـالفودي!ناًلثالتالطنف

ينطلقالتيالطبيعةل"سطأنااصحكمااللاتساس!اىلصطالحءفلىخملال!حاالاممهالصاقهانيارزلع:يرلعرالثمال.-

ية.سلبطنا

خدمةاووزداهـصطيعفقد.كثيوذالص!فهذاءاىوالامضاة

حقوقمحلىوالا-لتداءالف!انونخرقأحرليقعنزوو---"!النافذةالثلا.ت!دواويرئهفي

حجتهـ-بالمراسطوا.بالجتمعالطدقاحطوااللا!رليرط
لم

صثبنلادلغير-جةنترمشطاقةمدالطوعاللقديلايكونءمباليلصا-ألىمي10

الارطنمسشأجرلممصيمنهاكثيرةامثلةؤتصإدالا.يام!ردي!طص

اقدالت!فترةخلالمن!ااكبهـورودودص!إىإإحص-ول

ورغبة.خصوبتهاواستهلاكلارهاقهاذلكاددطولوحتىأ

ا؟-لمسطعسلوردأفيكميتهلعتقليلباخر"دجىلبرلك!صالحيوانيأضماص

الحمعاررفعؤبالمزارعينورغبة،انهائياجض--4افش،ءاو0رلعإ؟

ذلكليلرقه?،1اصنظر1ب!سفيمكنمااووسىالىمحسولاتهم

مصممو!كاى،ردلحاسةرامعينن!ادمىمستوالمم!ىمالهلاالمدسمتمامرر-رلما?0!ولر
المال.طنراطاحب..وميل،نرالعقراء.....

ألنصويحطناجهالذيالنوعمنالمثطاريمتلكتكنلمولو

عونصنروخلاولطخذ.الحاضرةمرحلتهفيالا!ادي.مكنية*لزيرعئةس!نكونمتر!طانيقةطياعةفي

لثؤونهمولنح!رافهمبمصالحهمألبعضأهتمامهواخر
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للفردررءحلاحبمهةمنفهو4بناجبتينللفردألخاصبتتط!خطىرةمحنةللبلادبهتجتازوقتلمحيىالخاصة

اخرىأكرو،ألمهويوجدألعمامأحأهـلعاأيخصرفيت-اطبالقبامألجمي!يضصيأنوتحتاج،ؤردكلمنوالعملال!ضحية

يأ."ال!اصإخ!اح"با!لىكأونمادالخاحسةالم!لحةلتحق-قسبصلفىولسعادتهموجهودهموأموللهمراحتهممنبقس!

لبا)نش-2وقيول-ت*إخا+ءلىأالن!كاحىا-تنظيمءإىيعملانهالفرديكونالحالةهذهمثلفي.اجيالهممستقبلانقاذ

.إونسأبنفح!لىأعاموأأ)خكامحرالسحالح)ممخدمةليؤديالذيالمجموعصصلحةحسابعاىالانيةمحملحتهوراعساعيا

خدمةعلىالفردتعويدعلىيعملال-ليم!اعيالاشهازوالسمصلحةبينتناقضالحالاتهذهكلفي.المستقبلفي

إء-!حمةراأأضحيدهـلىرنهع،تةررليمةثرر2كاأرزفالتفسلخدهـ"الخاصوالنشاط،المجتمعومص!لحةألفرد

يرؤديوالذيلحاعجكلوأحدم!لصبيلفيالخاحرذ-ةالخا!ياوالحاءس!ىبالاحررنصررالجحقأنالايمكقلا

ا-هـى-!!"ومنلمم!لمحتهلخدمةالطويلوبالا!دالنهايةؤب.المستقبل

قولبةوالفردنفسهت!-يرعقليةءلمىأد)جمالاجتماعياحهازابعملي!تقديمكقبالتفصيلالنشا!م!الصنفهذاولمقييم

وذهنية!فمويرتطواي،الصحامةالمصلملحمةي!ئمبشكلطبعه!بىقلناوالدأقع،كصا.للدافعبقضجهالاولىقتتط.ملوحظتين

ذلك.لقيضهوماعض!اليء!درولاألعامألمالحتخدمورجب.الحياةعلىالمحافظة!و،الخاصألنشاطبحث

الحيادومظ،هراخقافةوأوالفكروالجمعهاتوالتعلببمفالتربيةألحدفيرزوانهاعلىألحياةعلىالمحافظةلقضيةينظرالا

والعاز-لمةوالدينكالح!وور"اؤسساتأوننت!اتالاخىرىزؤكأزرانيجببللبقائهااللأزمةالضروريات!نللادنى

ورصيأنيمكنءاهاألكبيرةوالمخظماتوالعاداتوالتقاليدمعينجزءالنن!ماهـلامجموععنيصدروعامأوسعبشكل

.العامالححالحيخدمت؟لىس!لوكهردطورأل!ش!لمبع!ليةألدأفعههـبالحياةءلىالمحافظةأننكلولعندماأننااي،منه

تشه-"ءإىإعولخرالمطالفاررعمدجتهاعيألاالجهازوبالعكسألسهتنتاجانقح!مد-الثالثبنوعه-صالخاالفكتساطأءور

الفردفيال!-يقةالمنفعىةألنظرةوتعم!قالمعكوسألاتجاهحالةأومعيص"حادثةخلالمنلاالزمننطويلولامد-مماما

اجمسوعأوم!لممخةحسلحته5ترقيقب!نألتناقضوتوسيعانصحيح.القلبلمةالامثالىبعصأووالأحدمثلاوخ!اصة

عنألخاصالنفعهوواحدازجاهفيتدفععقايةوتطويرفقط!لاألانسانيعملالنشاهـالخاصحالاتمنكثيرقي

از-رهلمحييعتمدالخاص-فالنشاطذلكوعاى.طريقايبلحياتهلبقاءالضرورلاتمنالادنىالحدعلىللحصصول

ؤ!ولذأبف!ن"يدورالذيالجهازنوعيهةءلىالاجتماعيعلىللمحافظةيحتاجحهالاالتيوالزيادوالتكديسالجمع

فظةالحاصه!حاولفيفالفردبةطويهمالاصصفروالمعنىبهذابمملحةمضرهووماوالطلمأأتسأعمالن5كث!هـأوان.حصجاته

نحساعالاومعمف-جماوأتجاها،طابعاعمالهتأخذا!ياةءلىأتضذنامااذاوالسيطرةوالانتقامالحقددافعهالإحرين

-المحيطمع4تفاءلتعكسسلوكه4ونوعيالمسائدذاًلاجتماعيةبهيقومماومفدأرالحاجةقدار5تقارنقياسيةنظرة

.الازسان.المحيطلنوء-"مشطقيةنتيجةالاجتماعىوارضررأس!تقرافماولويقحكمناماوأذا،الحاجةتلكمينلظالانسان

ل!!حاف!ةبالذاتوالملتمقلاصريوممنالخاصبنشماطهدىأنصحيح.قصيرولامدبالذأتمعينةحوأدثخلال

أذأو.الاجتكل،عيةكماعهلاولىتكيفانا،منهينتظرلاءليهاؤوقبادةالزمنفيهـأالعامةللمحملحةقضالمناالضمثعاهـالخاص

العاملانلنقثسابقاشرحش،5الذي،!نيكلالت!اسحت!نا"،زص!م!هـبربعضهوان،الحيادءلىللصحافظةوريضر!وما

ألاولصالقوةاوصلطالطتقررأالمجتمع)الثازيةالقوةاوأأريقتالوفيولكننا،حادهـكلوبتشةمباشرالدا!عبثدأ

وبينألخاصالش-!اط-بجناعلاقذأتبقىكذلك.(للفردأيكونؤدالذيا،نسانانزكفلأنيمكنلاذلككللرى

لشصصهـنتكيفعلاقةاالثلثةذالقوأوال!،امل)ال!طبي!ةألقرر-بالمباشردا!عهيكونوقد،بالتقديرومخطئامبالفا

!--يالبووسعجمةالعادي،ننش-اطهفالفرد.الخضوعمعنىألسىيطرةوحبوالحقدكالظرالحيادعلىالمحافظةعير

يقدرولامهـماشيفاالطبيعةمنبرورانيستطمعلالعيتشىوو--وعامرئيسيؤعبدلدلكبكليقومولكنهشابهوما

الفياقالتطفصتبعمليبقىليلرغباتهحسبيقولبهاانورفعالاخطارصدوتحصينهاحياتهعلىادحافظة

اذااننااي،جودإواالدارتألعلميىبر،لم!-والطبي!4تببحهؤ!لرحرويرخطيءويبالغجةالعملسعدهؤبانهوكوناها.مسشو

الازسى،أنفف%-،ىأ-،معي!افنياوء!!يادسمضنئؤرصصن،.!عللدأالاساسيالجوهر!نيعيرلاويئفعل

متناسبابكونو-عةالطبلإحوالبالنسبةرتبهبفألخاصلا!حافظ".علىالمدفوعألانسانأنهيفيالثانالملاحظة

ردونالعراق!يالإرىرريزرعالذيألفلاحفمثلا.هـعها.بذلكبقوملاللمجتكلحضاربنشاطرقوموالذيحياته

تراكمبم!حبالزمن!رورءلى4ضكلتتتناقصرالمياهتصحررفمع-المامالاجتصاءائيالاطارمعبتفاعلبلفراغوصط

الطجيعة،سيلرةيكلسثلهذاالانتاجيةوضعف.الاملاحوأجت!اعيةوأقت-،دلة،سياسيةهـينالراصشةوالإوض،عاكتخدم

وانسجامالهأحضوعمارحتبرالفلأحلذلكألخاصوالنث!اطعامةبحممورةيحددجهازاتكونر!جموعهاالاوضاعهذه

ولثروظها.مقتضياتمهامع،زالجيهذافنوعيةلذلك.أعمالهمويقولبنتشماهـألافرأد

:رايماالبحثورنفاتمماسمتضتجانلمكنناوالاناكخت،ط-4عسبنووثيقةعلاقةذأتتكونوأنبدلاالإجتماعي

احياةاء!ىالمحاؤظةالعام4دافكلخاصنشماطللأنسانء-لىالمؤلسسالتماسكالسليمفالجهاز.لغردالخاص

العاماهـ!الصمعتناقض"أو4انهحكج،صصجثمنعب!هوزواك:!اط-فيليؤثرفيهـمتمدنلبتش-5المجموع"خدهمنكلجماديء
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اتحوفواطب"،وتخصالظروفمقالضهـوبمرحماولألارر-،ن،ت:الافبذلال!السعجطةفرووأ)فىءكأقفت!و(أخلاوجشع6ايإ

ر-لىبطا)!-هـروتلخح!وقم!عهفتحهـحدهمعهاينهـجملابماانر!كنش،اكثرت!خى!بج!صيئ،رححورذ.والط!جعى"الاجتماعية

ألتجدر!دمقاومةعلىمحرةتبعىانهااياحياناقحطمهصيالا!لطر:-3تنروالخيووفيالاجضماء-4ألاوضاعأننقول

التذمريتولدالعمليةوبهذه.5!جودهوبماوالاستمرارا!!،ل!زرادأفرأفسىلوكذلكوعات.الفردننتاطنوعية

الجديدذالقوىتتراكموبالتدريجوالمناوشاتوالقاومة.الداخلمنصادرأخ!جالريي!الخاربممنمفروض

حتىسوربخواصلوتهديموبناءوفشملذصروس!وتتجمع!3-

بالانحلاكالمتخلفةالفاسددالاوضاعوتبدأوتتماسكتتقوىفهناك،العاديلض،صرمالبنححرلاونساهـالازسانوليكن

للتغييرويجريالانبثاقةتحدتعندها.التدريجيوالشهفسخبينالان!انر"بقومألتطورفيألعامالتوجيهيالعمل

للحياةجد.ر!..ألسسافتضعالجديدةالقوةوتظهرالعميقأهـمالنوع!ذأعلىوسنظلمالتاريخفيواخرىاونة

فيزدأد.جديدمنوبالطبيعةبالمجتمعالفردعلاقةوتنظم.مضمونهبحثالانولىخشكاول.التوصيهيالنثماط

جبئأيالمجموعومصلحةالخاصالنشاطبينالانسمجامبنت-كلالحي!رت،ولالنخخ!إهـأز!"هداخصا!تلىمن

الانسانسيطرذوتزدادللعاموالصالحالخاصالصالحالتيأهـممياسيةوإقتحساد!4وألاألاجتماءيةالظروف!اي،عام

ور،ت!،م.ف!يهوتحكمهاقسوتهافتقلالطبيعةقوىعلىفجةلار!ودر!و،الخا!ىالنا!-ضمنها!جري

يأخذالعامألاطاروتكوينللمجتمعالجديددالالسسوضعهذا.!وعمو..وعيتهماب!لاحيطهأالظروفمعالتفاعل

بم!لموكهالجديدللوضعبالتكييفألخاصبنشاطهللانسانوالصناعالقائمةوألاقخصاديةالسياسيةالنظمهوالنشاط

بوضعه7المجتم!ويستمووعاداتهبتفكيرهوبالتالياولاوالدينيةال!كريةوالؤسسحاتوألعاداتوللتقأليدالاجتماممما

المجت!عواتجاهالفرداتجاهبينالانسجامحيثالجديدالناقجةعنالجزئيةالظوا!رلا،االعلميوالفنيال!اموالمسشوى

.ألامكان!ياتفتتدفقالعامةوالمصلحةالخالاصةارو!لحةوبين!ات"ومن.ا!حبةء!لىللحا!ىأليومي.الفودسعي

ويصمالحضارةوتزدهروالنموالابداعطاقاتوتتفتحبعدسالتاريخورجرىفيحادةتغبراتشكليدخذانه

بهاماالجديدةالمرحلةتستنفذحتىوالاستقرارالانمهـجامللظروف!معمستمرتفاعلهوالذيألخاصالنشماط

الاجتماعيالاطاروبينما.للتقدموامكانيةحيويةمنبانبثاقاتعميورةيتمثلاحمتوجيهياواًلنشا!.للوتيرةمتقارب

تنبهاالخرارأدةتزدأدالفتزةهذهيتغيرطيلةلا.ثابتالعامللتطورالهاديءالجريا!نتقطعألنطاقالاثرووألسعة

وه،موجودهومماوالاكملالاحسنالىالتطلعفيبدأويقظةذلكفيتكمنألانبثاقرذورانصحيح.الاجتماعي

ألازم!4بذورتغرسوبذلك.اضرةألحاالرحلةبهتسمحتتراكمالمحركةألقوىوانلسبقهالذيالهاديءالجريان

الاطاروبينالمتقدمةالحقارادةبينالتناقضوينموالجديدةالتفييرولكن،لسابقةطويلةمددخلألتدريجياوتتجمع

صف4بلأنخاذالاوضاعفتبدأللجامدالثابتالاجتماعىاثأورخ!فيبارزاحاداشكلابأخذالنطاقالواسع

ألشقارادةيقظةبازديادالزمنبمروريزدادالذيالتخلف..بسهرولتميرهيمكنالاجتماي

الروحمعوالاصطدامنفمسهاعنبالدفاغوتبدا،وتتكلسالكبرىالانبثاقاتانايضاالنشا!هذأخصائصومن

الصداعينمووهكذا.ألافرلدبصضعندالمتف!حةالجديدةتحدثلاأنهاأي،نسبيابلةطوزمتيةفتراتتفصلهاهذه

اصبحالذي،الاجتماعىوالجهاز.جديدمنألاجتماعيغالبابىلاخرىسخةمنأولاخرشهرمنأولاخريوممن

بظا"يعجشونالذينالافرادءلىاثرهيعكسى،ألانمتخلفاصوأدثلذلك.الامدطويلةفترأتخلألتحدثما

-الضاصنشاطهطريقعن-الفردتكييفعمليةفتبدأ.نسمبياقهليلةالتاريخفيسيالبضالنشاطهذ

الت!افاينفذوبذلكوتفكيرهبسلوكهالمتهـخلفةللاوضاعصى،درأنه!والنشاهـألتوج!يهيبهيتميزما"اهموكلن

ألامرالناسوعادأتتفكيرفيجذورهويمدالمجتمعافتلاعما.ةالظروفعلىللسميطرهنزعتهوبمثلالانسابئارادةعن

أصعب.والنهضةالتجديدعمليةيجعلالذيفيألخيرنزعةمصدرهأخلافيلذلكالعميقوالدافع

والناوشعاتالقوىوتجميعوالانشقاقالاختلافوبنموفىللمجردالمطلقألح!قأرأدةمنجزءهيالتيللانسان

يقومجذريبتغييرتقومجديدةاقهانبثاتحدثوللعاركوطبيعيةأجتماع!يةظروة!ضمنانالانسايعيش.الكون

قبلالحبئارلدةبهمواتسقتتنبهتالناس5شقسمبهوبمرور.فيهالخيرأرأدةتنبهدرجةتمعل،هوقررها

الانانيستطيعالتوجيهيالنشاطهذاطريقوعن،غيرهمذاتهاعنويقظةنغسمهأعنأفحساحاالارأدةتلكتزدأدالزمن

جديدمنظروفهعلىوللسيطرةالمجتمعألسىتعييروألاوضاعالجديدةمتطلبإ"نهابينالتناقضويبدأفتتحرك

.وهكذلبينالفارقبالتدر!جو،ظهرلحالرأهنةوالطبيعيهالاجتماعية

عنصادرطوعيالتوجيه!بالنشاطانرضوصحدلكمنوتخلفجمودبعضيوالذي!كونانيجبوماكائنهوما

فيه.ال!هـالمستيقظةارادةتحركهوأخلاقيالانسانلرأدةيبداألانسانفيالخيرأرأدةوبتححرك.الرأهنةألاوضلع

أرادةتحقيقحت!يةتقتضيهممااكثرالجبريةمنبةولجسألتخلفضحوبتوالدأرجةوألاوضاعبالقيموالشكالقلق

.الحضاريفالتقدم.للتاريخخلالالكونفيلنفسهاالخيريبدأعندها.والتنملثالقلهتيزدأدتدريجياوالانحطافى
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،لا!!\*-!!\*\.في\3كخزر!!!3لإلألا!\-تر.قئ!لايز\فيل!!!لا!بئلأ:مز!!ئر !*ل!3!زر-!!!ئر!لا؟!!*:بز!!\33لإنر!*3!!!!ح!!!؟!رز*في*ل!تررز3!د!بز"بزد: لأنر!!د!لآ*!لا زرزرلا- *نرد\!:!9!!لابئ3:!*د"!!6ل!دل!ل!.*!ل!6!ل!\6!!!!فيفي!\*د:!د*!!بز:!يئزر3 لإلا*زز.-زرظ!فينززر*!* بز3لايز!؟\ج!"زرنر3ةلارزرزل!نر!!* !؟تر\ئر!رزجرنر!رز!* !3!ك!جبما

بر.نال!سبوقتتلاأنعايلىامكا

غءيهس!ونأالؤنلو!4سبقطعكاحالكح!عط
7يرالإنامسى.

-برصتسوبءيونهمارىاناط!قلاعنيساميدلمسمة-ا

ص،الشمفاهارتعاشةفيألاسرأروتتسرأبرء

ىض،51:نطقتفحاذالتنشأت.درا!فنا!الصديقالىمهداة"ى!بر

ىض.(المعريالادبفيلمحاولانه.نقديراءنر

بحة!العجبتمسالىكىوخاننىنز
ص*....-صبر

:بز*يبردجرحىعلىبدكصعءصص

بز.اغرابهنالسمناانناعليسلم!تترددلا

بزبر:لبىتقولفهكذا..يدلمس!ةلشفائىيكفيكز

بزالعذالطاوحهـ،التيعيوتا!أوحلىيل.قاجيسيديافي

كبرالثيابووهـهتحتيدقالذيوقا!بنا*برى

!"اضطرابفياليدينورء-4!بخيلعليكالاصحاتقالبز!

بر؟ألنيلماءمنينتربمنيبخلهل7

في*!جحودعايكالاصحابقالكأ

السحملأنصنعونحنولتبتسم؟السمودالعينينلحسفاءنظرواهلىفي

الكلامبوابةوصوههمفهـبنسىدحتى!معبوديا..قلبىسيدبافيء

!قاميقالولا..قعدتيقالؤل!الاصحابفيستشحمتلأ:%

صبر*،.ستعودلهمتاقسمفانا77

ضءالسلامكيضلنعليسلم-بدلمسةجرحىوستشفىىء

برالكففوقوالكففربماألمجىوحط،بلهموأقولىبرلاء

نر،..فارتجفا..ال!ؤادتذكرعليسسلمس2ئحة

!%!الشياماشواقناواستيقظتبرى

ز!القلبويغمض..حبقصةتئتهيعندما"/!ي

فيعماركمالالقاهرةأ"تناملاالاخزينعونفانعيونه!!ى

.لأ*رز*!بزل!*في!-!نج!دلأ!لإفي..:نر!؟؟زر!*!لا!!!لأظ!!*دل!رزلا!د.*زرل!!بز"*!\!*د\!لأل!دنر!3*3!!!*ذ3ل!!.لأل!ةلا.لانر \*!ح!!!!نن؟:!- ...*:لأ..نر*.: *3ل!رز*3!بز يم.ل!..لا:نر*-تر!؟!لازرلا:!!!! \!تر:؟د*د!!!دد ل!لا03دلاتر: !-..ل!لادد:نرد!:نر!!3!ل!.ل!!!نينر\نر*!لإ.!؟!؟!

التوجيهياًلفنت!اطإنضحيتوذلكمن.الجديدذألاوكهـماعذللثطوءيبهبتحققالذيالشكلولكنمحتمللبنتريةالعالىم

عمليةلاز*الاجتماعيالتطورؤيالاورساسيالمركزبحتلتواؤ،!رنزاعاببهونانيحتارلاألانسان.الفكريحسوخكه

!بنزفهانالاف!ايصومالنلاقوإلسعةعميقةتجديد!حت،رانادحرر!ةمضئمنرلشى،للتقدمم!جبالاحق

يحسبحبذلكيقومانبعداز"منوبالرغبم.واخرىأونةألاسس،نبسسذوذ.نتوفرلاالحقيقيةالحرلةلانذلك

بمروراثبت4ازالاالزمنمنلفترذصنعهمازأثيرتحتمشيكنومهما.وصوهرصاالكونحقيقةمعانسجامهبل

وقوانينهزظمهو.نبدلمليثازيةالتحررعلىقدرفألتار.ليخلخ!خفبرفيحراللانسانيبقىالجالىهذافيالحريةامر

يتراوحتطورهفيالازسانانصتيح.كايةواوكأ،عه.الحقأرادةبهتتحققالذيالمجتمعشكل

!زرأانالا،أخرىعليسهاوسيسطرذمرذفاوالظرومخضسبيز؟نسانفالا،السمبميةتنعكسسالتوجيههـبالنشاسلمجالفي

تحتملاشسيةيجعلا)ذصسا!وعمسنليسالازدواخممتكيفةقوىوالطبيعيةالاجتماعيةوالاوضاعمسمببةقوة

اتس!،دواسنوجيهىالخاص:افىساطينبين.ألاتجاهـيمنوالنشاهـالتوجي!هىالخاصالنسن!اطفا.تفيماناقشنا

بفألاص-اةألحقيقة.اتميرإفياختلفاوأنحوهربصسعلبيف،بقي.مسنهماكلفيالسببيةنوعيةووصفنالاللعام

أ)حى،ذ!رلىالحافظةبحبالمخمشلة)ألحقززء"هيلحياذ1ف!جاصيةالسبعنبنتيجةلنخلصالاثنينبينالعلاقةمسناقشة

الانسمانولكنأامكنماوترس!بنهاألستصرارهاوث!وط-.عامةبصورذالاجتماعيألتطور

طريقعنتارذ،مختافةطرقاذلكل!حقيقيمسلكقدالاز-مانبهيتبهبفالذيذلكهوالنشاهـالخاصأنقلنا

ولكن.لهابالتكبفتارذ4إراًهشاالمجتهعتفيس-هـاس!س.ضمنهيعيسسالذيالعامالاجتماعيللاطارو.نفكيرهبسلوكه

دبربأن!.أجو!راالحماضحنحممسمنهافيعلنئعرختيافظةأ-بر".رخيرتوجيهيانشاطاللانسانبإنكذلكوضحناولكننا)

القحمميمالامدفي"ولكن-..،وعندهس،التاريخمنوأخربسفترةبيننفسهألاجتماعيألاطاو

-86أ!ممفحةعلى!ة-يلأثمجديدبشكلوتفكيرهسلوكهبتكييفالانسانيبدأ
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..-هـ".....!س!----بر71حححرححرحححح!المعفصةأ!حححر-حح!
ألطب-ورىالقابروتالىلىلا؟"ألال!-،نعنب-دوضسعاءىصالا؟وال!فدمالاة-اد- لة.السش-الطجيعة!كماتكمنولم

-!مت--رز!اءإىزأك-دهامنأرغمفصأ11،ركسىةاءل--غةااص!-ء!-حر*ح!ح!م!ح!-ححح!3حححح!

والسبألطبقيئاعال!سعندهاهوالذيإضوجيهياالنسا!ك..

الاثشجناءوواتقداز،،الااصاحهدفزخواصلت،ربخالخخهيافيخا!هي!ونوعندمايومالىبوممنالعاديةوبحياله

المادةصركة!ي،نالاز-ءنخارجةلقوةالصطوروعزنفمعاطريقءنبذلكميقواترر-خطيعلامتخلفأجتماعيبناء

ور؟...01001ذا.ادأ.للمزنهالزحووالارتدادلضفس!"لارج!وعيض-طربلالمجتمعكلتحيير

؟رطةر"لمحىفيعولمطموالا،-بلآلمادجمماأي!رض!اعلتطوراً-.وربمدشوأك*ببجفالاإت!امطريقءنعلجهابالمخافظةوألاهته،مداته

وزظر!"هىحىالتوألننشحا!.فكولبنالتظاربلعضهناكلاخىروةحتوصنينهمفيما!ولىيختلفرادوالا.للمحي!

........مقللخصاص.ال!،ممنوارتداد!ملانفسهمرجوعهمبمقدار

-راعالتجدرهـوالاختفيالمضظمدورءلىجهالبنشمبيترووءةرجعتهنتكوفبعضهم.الفاتلمه!لحة،ء"الجهمحطحة

،لطالابر---دورءاىشكلجيتراكدؤدكد.ألانتابموتحسينلمسل!ةصعاكسصلىمكانؤيتضع"لدرجةشديداوتكيفه

زلىواك.عكلحقةر"خةي-لااوثىجواهازعيه-اورلمرلجرهمما7وورفالجواذن.وهكداا!عتداليختاولوبعصهم،الجموع

اربهإحرأور-"المحاء

حل--قةألاليسىعنددالاؤتءحاديفالشحلور.ء-،ديمطالاقت.رحاولالخاصالننتصاطفي.المسالكأخخلفتوانواحد

والتتالمنظ!ونثايدخلالتيالكيرىالشحسيناتمن4متتابصدودروح!كأصجهتتطاقوأ*نألرجاةعاىالمحمافظةالانسمان

وتهخاتووض!تماأدأحتىبد-جدمنقتصادالاتتظيمتعيدذلك.رخاولجيهيأكوالننغماطىفيو.زفسه"يتعدىلاقد

الالابموو!زل!صقفيأزم!لابر--كلجدرد!حسيناهر.يالتصألجنسحتىأوالامةيشهملعاموأسعنطاقعلى

عمل-"ؤيذازجااساديادورل!افى!انا!طىوبذاك..و!كذابه.رقومما،الضيرارادةهييالتطورؤألاصبلةالقوة

!-ذاكلبرغمالتظويةهـزه"وقئ.الا!صاديأ!طوروتخلفا!اتشجرلقكلماالصضالأرةلتجديدالانسان

علىمقتصرةتب!ىالتوجيهياررصا!وبينبينهاالتقاربصص.رحدثأنيمكنلاالنشاطهذأ.الاجتماعيالبناء

هـالفردلنشطفيومححورهفق!ألام!ت!اديأفمو!مسيرهـدةأولفردألخاصالعينرتفاصيليناسح!اولاليوميوم

تكنلى"ذلك.اررماعيللصولتتعرض!لمانهاأي.افظألظ،قوأسعةألاتزعميقةالامدعويلةعمليةهوبلفرادل

ألكونلحقيقةيثمدهاخلقير!يدأقرتبطةثمنيشرنظريةحينفزيالوحيدةألايجابيةالقوةانها.كلهالمجتمعتشمل

الحسقبنزعةالتوجيهيالنشاطأرتبا!فيأوول!وكمأتفرضسلبيةقوة،ألاجتماعيةالاوضاعاي،الظروفان

اهـورة.أنهاوتفكرهلسلوكهعاىتأثيرهافيللتكييفالانسانعلى

-،-.الحياةعلىللمحافظةالنزعةبوجهوكصعوبةكعائقتعمل

للتطهوراسميةالاساألخحسائصتوضيجالانداتمالخاصألانساننشاطكلورأءالدأفعهيالتيوتحسينها

ةالناقث!منألتالبألجزءفي-سضحاولهـءأمررلذلللاجتماعيالتيدالقوهوالانسانأننستمتجانيمكنناذلكمن.والعام

الحاضر.العوبىالمجحتمعفيالتطورتفسميرفىذلكل!حمال-الخيرنزعةألاصسيلجوهره،التطورعروتسيطرتخلق

ألفساديعمهمتأخربانهالحاصرألعرببىالمجنمعتميز.ألاجتماعيألتطورفيالسببيةاتجاههوهذا

يفوحريته،ألمبمياسبيةلوحدتهفاقدفهو.والانحرافالمدأرسسبعضعنالملاحظاتبعض2ءاعطامنبدسلاولإن

تمودهمتخلفوأقتماده،بعدتامةغيروالخارجالدأخلالكلاسيكيونقتحاديونفالا.التطودقضيةفيالمعينةيةالفكر

ألاجتماء!الاطارانأي.والتوزيعالتنظيمفيألفوضىءلىنشاهـالانم!،نقصروأقد(مثلاوبنتامسمثادم)

صشكاةو*ن.ي!ونأنيجبمامعمتناقضمتخلفالعامالطبيعةهناك.ألاجتماعيالتطورعلىحكملواعطوأالح،ص

"تجاوزت*العامالاجتماعيإلاطارتنح!هـفيلاالتخلفلتفعيعمسلفرديالانسانأنوهيالقوانينالثابتةالبشرية

بداقدالخاصبنشاطه،العربىالفرد.نفسهللفردالالموت!ليلالسعادةزيادةدأئمايحاولوعاقل،ذاته

ءكلا-"فيةفنمتلهوألتيىفألاجتماعيالاطارمعبالتفاعلالتوازنيتحققالمنافسةوبفعليستطيعمالأقصبى

.وبالتدرربم.الاطار!لكفسمادح"همنسجهوعاداتوسلوكينمسووالمجتمعالاقصىحد!االكفاءةوتصلالاقتصادي

يزدأد.وألفردالنظامربمبن،والمحتوىألاطاربينالتقارببداعسهـد،فيزدأدطبيعيتدريجيبشكلالشجرةتنموكما

-!-اةالمنتانأي.نفسهللفردالفسادتسربوبذلك-.يتحاعدو!كذا.المالرأسوتكوينويزدأدالادخارالسكان

تشمللانهاالوقتبنفسى.و!رديةاجتماعيةاصبحتنجثصكلوألانتاجالعملتقسيمويزدأدالاقتصاديالنمو

والمغز!.انفسسهموألاصرأدالعاهـ!لةألاجتماعيةالاوضاعحسبالانسانيتصرفالتطورهذأكلودي.مستمر

أصعبوحلهاأءصقأصبحت)"المش!أنهولذلكالمهمأليدوبفعل،سيطرتهعنالخارجةللسوققوىتقتضيهما

صثلا-و?خذولنط.قتالوبمرورتزدأداصعوبةهذهوأنالسعيأيألفردتصرفطريقعنالمجتمعيحطورالخفية

الوء-عهذأأننلاح!.العربيالوطنفيالحاضرالتجزئةتسيرهاعمليةفالتط!راذن.الخإصةمصلحتهوراء

صزرأف!بسائروهوالوقتبمروروالتكاسبالتجمدأحذقدوليسىالثابتةالبنتريةألطبيعةءنتنبعطبيعيةقوانين

يألفألتفكيرأخذفقد.جذريبشكليغيرلمأنالسبيلفالتطورذلككلبجا؟بولكن.ذلكتفييرألانسانبمقدور
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وألاوضاعوأنقوأز؟ن.النظموتخلففسادفيوححرهااقاجميةحىركأتوظهرت.لهوليتلأجفطمعهورسفاءلىخعالو

ذلكمبعثانويبدو.المجخمعأطارتشكلالتيالعامةؤ،بتحرالاءت-،ديالفردوبدا،معهاتجاوباتمتلواراء

الازحيازهفاسيبالذيالعامريالفكعفطالض!هماصكاملأنوأعت:!ارالتاحكلضماوقامت.ألتجزئةاء-اسأءاىورزوكر

يح!اخلاسسصاءوواضحلانهالالتصءلاواحدابازب.عشهفعوتدأتتبنادا!واقعبهذامرتبهةوسيالسيةأةأضصاديسة

رشتيىءلاانهاضعيفط01الفكرصفاتمناد،ور*نوأهلممقؤ-يور!لحهةقولعدءاىهـ!نداالتجؤئةوصعوأححبح

الشعددةاًوجههاءاىفوالتعر-ا"المنتصضاعفاتفيصالغو،والاعتنارلتالعاداتبمصولوظورتلوالوالنفوذا!هكم

يقونءسء)ىبلا)سءيهةالعمجقةلجواز-هاذوالنفحومتشابماتهـ،.حىدثازررأي.الشعبيةوالتقالجمدوالفنالفكرفيوازعكسس

.الاء-صادر"احىوالمىاهـيطرةتحترقعألذيمنهاإلظاص!ر.أهـألض،صالذث-،لىيئطرعنالعامالفردللاطارتكبروطمنثصيء

،وصوؤالمس!ؤولجةمنلاصرإعرخفيميلهناكذأ!كويرازبالجمهوريةقيأمألعامهذالث!دالظروفهذهوس!في

ضسمالعالاوءلىاج!3ال)ومضعلوبدفعالحقيقةمجابهةمنوالاعتجاراتأعالاوضىترطت3أرأدرفعلالت-هـةأعربحيةأ

!-ذه.وألاقطاعكالالمقعمارالظروف!تدعىالتبمبالعامةدوججهجاننشحاطسابذاكوكانت.المادر"والعقباتالم!لمحية

إجيلاضعفنتائج!ي2للداتنت-ضج!سفيالمنحازذالنظرذعه.ومحببظروفهتاىالعربرباد!زسانسلطةلاءادذفر!لمى

اصشسضىالواوعبح!قةز!سهمضار-"صنؤ"وخوللحاضرزصولؤ"ي.إسن!ت4خ!مشىانتمىالذيالاجتماعيلطإردءإى

طفيعصرانيريد،ضرالحاالحيل.الصححالسلضعوله!،ةظيمأء،دةيننخحدالعرلييألتاريرحمحرىفياسأسي

طقفازحىروالتضافألف!ادأل!ههوصلقدنفسهالةردبانلذلك.ثوريض،1معشىوهذأجديدةا!لم!ىءا!ماث(لص،

تفكيرهر7ودوأفعهلىلموكهفاءصيحنتخسصصهولانتخاقه4-قضطورنواوسعلقطرينياويفيزجمعمنلكثرفثي

ترهـيدفيضالكمو!ذاوازأء.الفالسدالواقع"حمنسجماب!ا!-،تؤبتضمملانثاللاع!ديأللغويبمفهو!ماال!حدة

بانهيخصورانالعاميالفردءلىالسعجمامناصبحالمتشكلةالمصاأحالمتعار!،قوقا!ؤ!اكفوقت!)وأرإستطاتروحا

و!اء!دوأ!ما!را!ف!أ!مار!اةسوور!كيرهباد!المتحدةالعربيةألجمهورية.ألمسائدفلاوالعروالاعشجمارات

فجائيتحيرحدثأذاماللفقدمؤلامعرسبحمبحبذلك4وأزل"،أف،مالعربريوالبعثالث!امل"ثسهضهالعمليةابىهـأر"هي

.-القائمر،لنظأمالظروفعلىألص-طرةبدقرمتطوركتقدميةنظرةوراءهالان

يصنيلاالكلردلشصخصيةألفادتجسربألاعترافو!كنالمجانبءاىيقت!ىلابهاالتجهديدفعضسلها،لذلكالتبهيفلا

تحتواقعالخماصبنشاطهالفودفاصلاح.لىحل!ح!يداب"ألفكيالخساةلنوأحىيتعدأهبلالوحدويالسيالمي

الفردؤ،ضسح.ليميدلحدبهومم!يرألاجتماعيالاطارتأثيرتوصسج،نشاطاأ،سلامكان.والامشص،در"وألاحشمأ!ة

هذأ.!وشمأأ!امألاطاررقيأ!اممكنغيريكنلمأنصعبلةالجمهوروقيام،الظروفعلىالمسيطرةالعربمحاولةصخل

ال-ياتالدءوووالارشادوالنصحالوع!أزرضعفلسرهوأحمىبايعيدجد.رهـأحيهياتوتحرشايمثلاليومالمتحدةالعربية

ا)ف!رةهذهوتتجسطر.سىاوكهات!ديلوتحثهالفردتض،طب03جديدمنالحيللتاريح

اهـيشحةاسسساتأ(ؤوالبيتر!ابههاالتببةالصصوةظاهرفيفيلاخح!رضرالطا)حربيلجتمعلفيالتخلفانمختكلةقلضا

والوءظ-البمتيةجةالضربأناذ.الاحضكرشاوتؤويمالتربيةفيوذلك.ذا.!االفردلشخصيةتتعدأهبلا،جتماعىالاطار

وتطووىالفردؤ-"يع-تلىالذيا)ءالسدالم!حيطىيبتإعهاالدبنيلكنو.قتألوبنفسسوفرديةأجتماعيةالمشكلةأنيعني

)ا!ختمعالمضخلف،لاطاري!رصهاالتهـبالمعكولرحةألاثارعاجهاأ!تي!-"لتاكوصلناانبعدألحكمهذاعلىيترؤبماذل

!-ص!اكأبانأحيانايرددالذيالرأيخطأركضصحوبذلكألسكمهذأيتصهن؟ألاجشماءيللتطور!يألسببيةعن

خيربوأجبهقامومنانفسهكلأصلحماأذأتنحلالمجتمعطربقعنيكونأنيمكنلاللحلانأولا:التاليينالث!يئين

.قيامربم!تهدفاأنيجبأنهأي.الضظاماصلاحقبلالفردأصلاح

زويهيامملتحتابمبماالعربالمجتمع،ث!ا"فحلأذنعنألاوا!أدبف!هل!مشلىالذيالعامألاجتطعي(لاطارتعيص!

!إهـ،لجمتغاجا4ألحورقبللامةأرادةصه-معنيمدرعاماروأمةأؤ-الظهـوعلىالانسانبهيسيطرنشاهـتوجيهيطريق

الظروفمعمنسجمغيرعملأز".الفاسدةالظروف!-صزأالنشاهـألتوجيهيانوثانب،،المجتمعأسسسويغير

الخيرارلددوأساسهمسدره،عشهامنفصلبلالموجودةوتف!هـساوكلتغييربتعدأهبل،ذلكيقت!هـعاىألايجب

.الفالب!أقعاوأقبملاألامةي4المتحركةنظامأ-هـأثالنهضةمهمةأنأخرىوبكلمات.نفسهالفرد

ترخاتأ،فرأدليعض!االمتفتحةلارأدةهذهوقوةأن.بهبدوذلكمن.لافرأدهصدالحةوترلييةئلمجتمعص،لح

!شاترةؤططع!نتحبلهاهـ!مردوليلورةوتنظيملتحمجمعبلمىصالهاصعلموتحديدايشضمن،المشكلةبشعب!ية؟لقول

تبقىبمببعضبعضصهالاعضوضرأبطة5منسجمةمترأصة"لكتلفكبالتفير-احدلثبعدأتخاذهاأجبالوألاجراءاتلنوعية

،وموتقىا،صرينالافرأدفيألوجدأنأ!ماقهز.طىزص!نيتنصيء!اط-للنونهذهولنف،قضلى.ألعامالاجهتماءيالاطار

تغييرواحداثالعجلةيكتحوتسمتطيعحتىحروالثالف!اد.التفصيل

الحسللصحساخأخرىور*لمات.المجتمعأطارميأساسربالمثقفينبعض!شسدوحتىالعامالرأيفي!يلهناك

منظم.صماعيعملألىألعربىالمحتمعهـمكلةتحديدقيالفردجانبلإغفال
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.النظرةدبهذاروروستبالالاأر؟ثستتحثوا-صورور-!ؤأراح!تا!ء-برزهـت-هـء)ىالى*رمحجبصييبكوااهـ-مس!زران3و

رء-خ!و.و!--حصعأىور!مةلملأصظةصلرتوالتطهتوبشزوص!أ:فت،مةرادألا"ؤيتغي-أصرأتلمحاولةنخصدادبلالمجتمع

احف-،رإ،ربناللاهأجمهورياقياخاربمأوورري.أأل!طناجزأءد1ؤرلر2ءلىا!ء!ا)إ-رزص،ىا-أتقررزأقدوكنا.الإنسباميى!م

أتحش)رو!اويتور،ونف.الاجزأءهذهفي!خض%فاالعا!ا3،صض!،ءيت-،اض!!"ؤيال!ردوانالاجتماءبالاطاوزوعيةعلىيعتمد

هـوطليينالخركزفياحذرعضهافيفه!للاحؤررو!-هامنكذاول!ن،الراهضةالعاروةعف،الاولنوعيةيكيفاألخاص

رم!ح!هـالتيتطأر0،1الإصرا!ضرافيألاكأ-صحلالدورفيالاجتماء-يتغىهـالاطارم!ردبانمطنهلىشتنتجالألبجب

رككلنأ-"االالت!ترجبلخطرضةم!رالتكلركزالىبي،الت-اور!والاىا-،رالؤهـدر؟تقيدجدتفاع!أايةعكلسيبدأسساتالوو

-ضمقي!يثىالذيفالفرد.لهألتدرريجيافودات!بهى-ف؟يرر%33-لم!ر!-إجورفيكأ!درد!أوضاع!درألفردبهارركيف

للشفاهـ-لىافخاصبلموكهمنقادهـحضإفاصت!اءيإ!إ،رفيالخ!-؟!ءإتفظةفالمحا.!ادىءكلبيعيتصكلوتفكيره

الا-!ة"بدورهـلرورذلكو.رؤديمما.نوء!بتهمع-جاموالافمعهزخي-هـاًلننش-،ط-في.النجاحصدىء)ىتعتعدالاجتماعيألاطار

-:!ثالماالاخرىالاقيطارفيايور،لتاالورطردلكفيالن!مض-"اتالشء-منأل!ث-وأجهتمهكل"و!ذه.للافرادالخماص

يؤالعربجبةاو-ياسةتطوراتضحوتو.عض-وىزهـأبلىنشؤ-ينجاح!هاأنحسظ-لواذ،رخإتساراؤلمىالبىرىالسياسية

ذلكان.الجلاءمنبكثيرذلك-وةالاصأ--داتاخمم!!أاداصاياا-حشاف!اصعصهـاعدورعادة.إعق!هالاولى4المر-إ

ز،،!!-،اكهضةوارروإدالرحصيا)تطورصجرىتفبيعشيلاالا!رأديفىالف!ادورواسبالرجعيةالع!لجةبهتبدأ

ولك!ت.ألكون"صور-قة!عمتناؤضغذلكلانال!طرذأكعنأزاءف!صلم!ألانواقعهوكور!الجدل!دا)وضععلىصبالارتدأد

فالش،تة،سطحي+ب-ط-بشكلليؤص!ذالايرجبالخفاءلهذا!-ذاادىلمحدو.العربيأعنالوفيالتحورالقويهماالاتجاه

ي!لحتلمجبةخطةحسبفصالم!رىهادزةعمل-"ليستالقافونيممصتظ!لبمالتيالثورأتبعضفشلىالىلودةالميل

فياءقاارأدةالحاكعرةيةالعربالنهضةوراءأن.تفاء!بله،ب-"رلمقو-وأانيجبالذيللتغيرالحق!بقيالمدىبها-دؤية

مي!،.جمكسببنت!ل.رجريلاألارادةهدهفصهودكناد!ارليحمجردأي.ق!الاطارديااخعييراأحدأثعدىقصروهعئدما

ةبرضربعهايةبرلى،الظروفعنم!خقلرتببرياضيفيالثورةفيالاتجاههذأ.صخلوقد.الطر!ماتمهيد

ووويم،رهامهمادورأوالتنظيموإلتصمسالاختب،ريلهـبرفرأفالرى0صرالنا!بدوعارضه،نجيبمحمدمصر

النهـض--ةأن.ودؤحوجذبوردباخذبالظروفمرظ"هيالتأبه!دفص"الالساسميةألنف!ركأئيرى"الثورةفلسفة"

ز!ظءيمالجثازخاصعةو!هـهامش-تن؟واهاتكونالستمه-دقصيةمنلابعدالثورةاهدأفتوسيعصرورةعلى

دوراتتفذلاوألتيطاقةمن-بهاماكلويعتحرينستهاحقجمفةاكتشاؤ!ازأءألمشعبأمامالعقباتوازالةالطريق

اؤعأواأن-"يئفيجديدةقوىوتطوررأكتنش-اففيأيجابى،.وطبيصت!االمشكلةابعاد

ودا"بالقوىمتماسكألشون)بعلجهمتكلسر!ترالذيألفاسدالاجتماعيالاطارتعييرفيتنحصرلاالنهضمةفقصيةأذلئ

هـلىومصمبماحبقاءأءلىتساعدهوأوضاعقوىشطويرعلىشاملةمستمرةتربيةيشضمناعمقلمفهومتتعدأهبل!حده

هـذهنهضةأن،ألازخصارعلىورو!رالهجومبلالدفاعفيموألانحراؤ،تالروألسباقتلاعتستهدفللنتحعب

تفألوفيأهدأفهاتحقيقتستطيعلاقدخمائصهاوسرز.للفردجديدةشخصيةوتنمية،والسلوكألتفكير

منأحسنولعل.أغفالهايمكنلاأهميةلاز"ناد،،سبالمت.التط!ورعملس"فيالرئيسمبى-3التعلدورالمجالهذأفي

الامد"ؤيالمعروفبفولهكينزهوالزمنعاملأهميةعنعبربنحصل!لبياالس!الدولةدورأت4النقطهذهصحتوكذلك

ألنهضةلحدوثالاطمحض،نأن".أموأزاكاضانسنكوالطوبلأدميقولكماللخنتساهـالفرديصديقملائمجوتهيئةفي

لاأل!بيالومحنمنالاجزأءهده!ىالمستقب!ورنميوذأتألنشرراهـتصرطريهتعنالنهف!"يعسماعدأي!جابىهوبلسكلث

وأرتباطحدودالمستقبللذلكيكقلمأداشيئايعنىألارزصترأكيللءفهومالفكريالاساسهوهذأ.نفسهالفردي

وأزدبادالفسمادتكاثفأنهىوالحلأصة.بالحاجأتب"الجمهورتجربةأليومالعربيألوطنفيويمثله،للدولة

دفالجمهوريةخارجالعربيللوطنأجزأءبعضفيالتخلفحقىتوجيهيانشساطايمثلفقيامها.الانالمتحمدةالعربية

لاأهمقيأقىصيللهذأعواناملةألثماالنهضةتأصيليسبب.وءصلصورياالقطرينفيالعامالاطارفيجذرياتغيرا

بجعلماب!أز"فيهلشالتخلفأزدر،دأن.أغفالهايهكنهـ"وألارؤ!اءوتثبجتهعليهالمحافظةيمكنلاالتغيرهذأولكن

العكسىعلىبلسطحيبشكلالشعضيقولكماالنهضةأز!لا!اأ!أهـاألمجمهورتأخذتأداالاواكثراوسهعهولما

بعينذلكلاخذدعوة5المتحدةألعربيةوألجمهورية.تماماألث-عبأوضاعفيعميقتغيرتحقيقعلىهجهودهاوركزت

خطرتوأجهأنعلجمها.العامةلسياستهارسمفيالاعتبارثةفيبلوتج!والثقا!جةوالاجتماعيةالاقتصادية

أجزأءبعضفيوالرجعيةوالفسعادالتخلفوارتدأدتحركلم.أر!امالصا!حامعمنجماالخاصنشاطهلتجعلذلتهاالفرد

.(1)العر!!ألاخرىالوطن"والمرحلألثوريالاسلوبمنمناصلاذلكولتحقيق

العام-الاطارفيللتفييرعلىاقتصرت1اذأما.الانتقالية

حمادىسهعدوربغداد-الزراعةكديةواطارللفردالنشاهـالخاصبينالموجودالتناقضوأهملت

علببها.وأرتدأدهالفسادالدأخليتعحركخطرفهناكالمجتمع

قبلالمقادةهدهناقشواادذيندلاخوانادشكرتقديم(دكانبيود(1)الازقلابيةبنظرتهاالجمهورر"العربيةالقوميةحققتوقد

جوازمها.بعضتقويمعلىملاحظاتمنقدموهبماوساعدواؤشرهاوجعلهماوتثبيتهاعلسيهاللمحافظةسبيسلولاالنهضةلقضية
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