
ءصءعاالضرعؤ

؟نبدااينمن
لتفكالة.اجوهبرمن!ربةعلى،الانورف،يمضعناا-دؤالاهذا

هنلك،ولكن.لنانفيالثقافةنىكلة،رئافالجأننريدفنحن

:لتظنمسا

؟هذهالمضكاةحمودتقعأين-أولا

لمثهكلاتاحدودءع،هباشرفيرأو،مباشراتداخلاتتداخلاه!ماا

هـنبالاخصارحاةاووهوك!،الاسنانيمعالميئيعلنيهـ،اتياالاخرى

اوطضه-كأوامةالاجتماعوالاقتص!د-لأالهىكلاتنقصد،تلسورهتاريخ

وبمف!وء،ا،ذانهـ!بحدالثقافةاطارفيتن!مرهياام..والايديواوجية

؟جميعا4وءش!لألملأجتمع4اؤضاياسائرعنوءضعزلةءم!تقلةا!ضبق

ا"تدادىسول!ستببماملهابىظنفيالثقافةمثمهكلةانرأيئفي

ل3اووـ:من..ءجهة!ن!افيكلهاتلمكالاساسيةالمشكلاتلحدودميلشر

؟نبدأاينمنا&سؤال

على،البداربئ"نذ،يسضعظالا-ؤااهذانطقالها،ةطووامنثم

اثكالة.جوهرمنمقربة

لبسهت؟نع،لجالمضكلةصس-وانبمنجانباي:ا)ثانيةوالمهإلة

بقدروكلءشابكةمتئوعةءدةيئميادبل..م!دداواحداانامبالثظقة

واث"ال!اوظاهبراتهاالموفةمصصادروتتسابكوأ:وعيضتعددما

هـذهمنواءدكل..وادمتهـلأكااتاجا،،مارستهاوأنواعومؤسءاتها

.ر:انةبماا!قطفةامض*للأن!-مب8ااتياالمثكلةمنقستطا18!طيرالميادين

؟نختاروكيف؟فيدأاينمن

،الابتعاداو،الانفه.ال-قليفلشس،الاختيارحقايكاناذا

طببء4مستازء"ءمس!اي،صاص،/"والحاضرضروراتعن،اخت!باريفي

ا-ازباا!تالمهالجىقياواويةء!ئبلملادقافيا،ن4اقازهاال!وف

.4ا!ثقالىالقفءقىمنتلكاوا)بوانبمنالمجموءةهذهاو،ذاكأو

اضطرةاالىاقر!وهذا.بسصءتلاالثقافةأتناولأناييبدوقد

هو*!علىل"كلراتركيزمنبدلاوللأن،الموض!وعتناولفيمولميةالشه

المرفاتافيالملحةبحاجاتهمءلملاقةوأوثقالنلسبحباةارتباطااكثر

حلواقصقىاسنت!مالمحاضرةهذهانبذلكأزعمولست.الجارية

وأنأء،مكمالافكارتضعانالمحاضرةاليهتطهـحماكلوانما،الش*لمة

ا)قاعة.خارجصف،الافكارهذهءضاقشمةبينكمتشر

القصد.بلغتفقدذلكاستطاعتفان

مه،

!صضمفسحعكفلالمحي!

بقرحمسينعر!ىهـ2

بالتحديد؟نختارماذا:والان

القضايامنبرماة،ومالمب،امامناتطرحابضانفيالسقافةمسالة

..وتبقوافاضةابرحدوم!-ا)جتهابحثهاحاضزظسوراتةتجمط

هذاوعوا!اولضيفينطورهاومسارا)ثقا!ةهذهتاريخ،مثلا،صظك

وءلاؤءصهبجملتهالثقافيا-راثامسالةوهناك..الحاضرفيالتطور

..بدؤة"مهـومهوتحديدت!جاههوالمنناقضةلمضالمرةوالمواقفبحافرنا

التفاعل!ذاوآثلربرلادنافيا(تعددةالعقافاتبينالتفاءلؤضبةوهنلك

ا"!لأتضكاووالفنالادبمسحائلوه:،ك..وايجاباسلإامجتمعناوضاءفي

التطورعمليةفيومقارنتهانكوهذهبيساصراعواوالجديردةاقدإمةا

والتياراقبلادقفبىاغكراشهؤونثم..العامةحهاتناف!طوالتفيير

اتعل-ماقضية-أخيرا-،هئاك..الفكرهذاتتجاذبلتيالتءارضةا

الاجصةاعي.وطاب!4وات!جاهاتهتطورهوآفاقومشكلانه

ا)كلامصءجالفيالاصنتبارالىد:الم!*فالقضاياهذهمنواحدةمل

ت!لحانقضهيتبنجميعاد-ءهاارىانيغير.لبنانفياثقافقىا"شكل"على

بخاصلآ:اخمتارهماانءإى

بهراحله.ا!تهلميمؤصة-

.ابنانفيافهريرةاالتياراتقضية-

منالاولاصفاكحتلدا؟ماتتقدمعندناا)تغليمقضيةفان

ؤ-صبيتزدادافهـريةاوالت!ارات..اليوء-قىالحيووبئمجت!عظمشاغل

التوجيهبزءاملتةخذاعاءقىاحه،وضامجاريفياندفاعااحاة!رةاالمرحاكأ

،والاءلاماكمثروس!ائلمشلمفمعتدةوالاجتهإعيوالايديولوجيالفكري

-.جمصاءوا&ريةا-م!ببةا

فيةاثظا4لنتكااصوانببرستقطبفيهماطراايكادلقيضه"،ناهاتان

اشسةااصولادطنظولأناوا!عاءنبمبداوليس،باسرهاعئدؤا

ارتءايمينطاءضافيالمتجذرةاعاهاتااًلىأرر"اسلترصعوجذورها

"لملاليرخشهأو!از"في!..قي)ةكرا!ركتظفيررو!اءائبةل!فيمطاو

لاختلافتب!ا،اداتنأالاصوا!را،فياختلافا!ضيتصاهاتينتئاول

نأينبفيطبيعبىأ"روهذا..تماعيةوالاصيرقىافكراوالواؤعالال!جاهات

-يالنظرءولفيوجهةاناىاهناالاشارةأودولكن..مضااحدايحرجلا

ان"بممحنى،منهجبكأتكا"يىةوصهـكأل*ضبنمتبناكلتاضوئهـلمفيساعالج

ص-ث"!نلااتكاملااكلبراعلاقتهاحهثمنالوضوعجزلياتتتناول

اردت..ا)ك!بةا*لملاقةاظكعنءنفصلمةءنفردةصزئياتفياتهاهياووب

مفهـو!-سةالمحاضرةهذهفياجةالمطهذهأبرزاءز*ونأنارةالالفد،زره

الهيكلبب:يةارتبا!احيثمنالاالجزئياتعندتتوففلنفهي،ككل



.للافكار؟لمتكامل

تاريخيتتبعالى-بالطيع-جتحظالتكامليةالمنهجيةالنظرةهذه

التاريخهصةحركتهفيالموضوعهذارويةبفية،نعالجالذيللموضوع

وصيرورته.تطورهمصدرهيال!قاتمنأنواعمعمتفاعلا

الت!ليمقضية

في-اخطيماقضيةتطرحأني!بفيالمنهجيةالنطرةهذهض!ءفي

الاجتماعبقى.حقيقتهمنانطلاقاا::،ن

من!وعالاساسفى!هوالنعليملان،الابرءماعيةحقيقته:نقول

فهىو:وجوهعدةمناجتماعيةانتاجيةوظيفةيؤديالاجتماعيالعمل

وهو..المجتمعثقافةلبناءالاساسيةالموادلانعتاج?.در-وجهمن-

المول!ةلاداراتالملاكاتيقدمبشريلاذتاجمصنع-آص!وجهمن-

هوثم..قنيةوا!تالفنيةحاجاتهاوتلبصةلوطنياالانتاجمرافقولادارة

اخظامابرجددهامهجنةايديولوجبةانتاحلاعادةأداة-اثثماوجهمنس

الاجتماعيالتكلاملايديرواوجيةخاضع،بدوره،هوالذيا)ضعليمي

والموجهةالن!امهذارأسعاىالهائمةاطبقةلايديولوجيةأي،القالم

ارسمية.اوءيرالرسميةلمؤسساته

..البدهيةاحقائقاررادفيلناتبدواجشماعهةحقهقةاذنللتعليم

حقي!قت4ءن،لب!انافيلشهلميماقضيةاجةمعافى،؟الانطلملاقاننرىونحن

،ووضوحبي!س،اؤديةااواقعيقىواالعاميةيقالطرهو،هذهماعيةالابربز

قىاوطة.اثقافثاءنتهكلاترويةبرل،ليلملادنافياتإهـبقىاالمنفءللاتإقى!وؤ

الئطروذويراهاكمالا،ياموضوعا)حيالمتحركوا!نافي!يول3،ككل

،هامدةهتحغيقىسكونيةؤكبمااغالبماالاشي(ء.برىلذياالمحضالاكاديمي

ا)تمليميالإظام،وبر،-و-ذازءةارادةبم!ض-بربراهاأن!يدكماولا

وخارجها.المو)ةاداخلعليهوا!بمونعندنااقازما

برؤقيرهن،الاجضفاعيكأحقيقض"صلملألمنافن!لمءمءشكلاتيةروان

4سسارا،هنل،ونقص!..رلادنافيات!ايملصركةإخيلأات،راارالمس

!قيطبرلم!:،نات*يىمافيهاخذالذياررارأي..اب!"بالا،اقرإبا

ضماعبماالاصوطئياوالتطوراوبواقعلاجتهالمجب4ابءة-!"-فأكترأكثر-

.زف!ى"اللت،ني

:اءورلميما"رصلمض--نفلمباكلاما.عصران%إملأ-الا؟ارهذافي

.ةلرلةالالىبءرماومرحلة،!قلالالالى!لمامرحالأ

:الاازردأبصرح!لهـة-ا

الانت!ابء،!!بالاخصون!:كبماا-اًلاستقلالفتلءاءوحلةفي

رس!مكبما.غير،اسالاسفي،ر!ونه،ةان)5فياضعليمازء،بز-لفرنسيا

!بكلاثيثمبعاتكن)مفهـيا..آنذاكاحكومصقئاالمدارسبب!ضعبرةولا

ءددهاكانا)كمحبتف!ن.-انوعبولاميا3لاؤور"ب4االتءلمبمبم

سثةوأبرت""خا?قىمدارس6013مقابل*كأمدر!ا92ا!يئجاوزلا

حكومه-ةمدرسة267عددهاء"ار2،91-41191سنةوفي،.391

اثخو"ي!لأااهـارسانأي،)1(وأجننبةخماءمةءثرسة9157دلءقل

سنةعشرةائت!ي!طوالفقطواحدةمرةعدد!اتضا!فالازة!ابعهدفي

أولاكانتهذهاحلأومبةاالمدارسقانار:وعيةحيثمنا"..قىكاول

واهـ-دةثانويرقى"درل!ةدء:هانجدولا،/كميا!ةمة،1وةلم!لابتدالببة

مب-صةحكومدارسثلاثنسداذ،2(91-1،91د*تكأالىزءمل-تى

..اصناؤ!اومدرول،ا*اماتادار،لممينالمهدار:هي،ةثازواعت!برت

كازنظوثان!با...وتلميذةفيا59051!عنهذهالعلاث"لملأ"ذةعددبرزدو)م

اسرسةالمف!ومالاوقيالمقوماتأب-ط-اىاتفتقراحكو".ةاادارسىا،ـذه

صهجثءنأمالتةا-!ةاشروطا!فىمنسواءينلهثسااةوناف!

...اصحيةاوفي"نسالاالثروطا

امةبيم!امجالسربهة:اعربياالاوسطارشرقفبمااترببةا(1)

9اء!دا"يقاطرا((اقىم!عننةلملأ)بمقطراءهـر.درجهقى".الا"يركي

.(6891لمشة

كوناذنهي،الانتدابعهد،لبنانفيللص!عليمالاولىفالسمة

الاساسي.مصدرهوالاجنبيةالخاصةالمؤسسات

منضئيلقدرفيالبشريانتاجهحمرفهيالثاذيةسمتهاما

قيلاي،2؟91سنةفحتى..السكانمجملالىبالقياس،لةاسا

الركومب"المدارسفيالتلامذةعددمجموعكان،الاستقلالمنعام

فيهمالذيناللبنابينعددمن%65يساوي!عاوالاجنبيةا(خاصكأو

يساويماحينذاًرالحكوميةالمدارسفييركنوام.ادراسةاسن

بوفوحيدلكلهذلك..)2)&نانفيالتلامذةعددمجموعمن%.؟

عهدفيالابتدائيالتعليمص؟ىمحرومةكانتافنبم.كانيةالمهاكثرةاان

تكنلمالتيالوحيدةهيلانهاالشعب!بةالطبقاتمنهيالانتابا

والاجنبية.الخاصةالمدارساقساطدفعتستطيع

نستث؟نجهماهي،الانتدابعهدفيبلبنانللت!ليمإثةالثاوالسمة

منالمدرسةنوعحسبوا!تلا!يذالمدارسلتوزيعاحصائبمجدولمن

التهلهيممجلسبعثةتقريرمنماخوذجدولؤهو،الضإميةالمراحلحيث

يبنالجدولهذ!ا..العربيالاوسطالشرفىفيالتبربيةعنالاميركي

يصلونكانوااللبنانيينالمةلامذةمنالقليلالعددذلكمن%8نحوان

اننعيفممرحلةالى!الميصليكنلموانه،اثانويةاالدراسةمرحلة

كانالرسميالتعليمانتذكرناقذا..فقط%اواحدسوىاورالبمأا

والعالي،المانويالتعليممرصسلمةدونالابتدائيةارصلمةاعاىيممتصر

امسمةاتمىلاننمتيجتينالاحصائيةالظاهرةهذهمننشخلصأنأمكننا

:ايوماحتىذاكمنذابمنانؤيلاءظيمءقىالاساس

هـنؤلميلمةنسهبةفياثناؤويالتعليمصمس:الاولىالنتيجة

المدارسىاىاأبناثهاارسالعلىالقادرةالميسورةالمتوسطمةإبر-وازيرقىا

ا!سمي.االثانويالتهلمي!ءببفي،يةاثانواالاجهببقيواءا!"قىا

هـنجداضئبلمةبرنسبةاعاليااتعليماح!ر:الثازيةاتجة

تتعدىلاوهي،1الاقطاعوبقالىا،الكبيرةالببرجوازيةتمشل!انيمينالمها

.!اللبنانيالش!بمنإئةبااواحدانصبكأ

للتطيم:((غربرالان))هنلككانر--"بطافبرة-لمن!اؤلمينمنزخرح

اثعبيةالطبقاتأبرضاءكء!ةجةوالتكمملليالاب!نداكمااالهووم((غربرال))

الىالوصولمنوالمتوسطةلصغيرةاالبرجوازويئ،ءأبولإمكتناففرةا

بالارباطعيف،".لأمين"نالطبقةهذه"هكهبئبف!ة،1ا!ماقوياالتةلمبم

اثانوياطيما)نر((غررال))و...)3(&نانفيةءطريالالىاوصودامع

الفاليانتيموابقاء،التوسطةالصفيرةيةالبرجوازابناءلت-مية

ء-ن،مباشرةادب!ن-4الاقطاعوبقايااييبرةاالبربرواؤ،بئعاىوقفا

اًلاستع!!اريةبالمصالح،كبماوالاجتماعالاقنص!-ادي،إوفعاحيث

ية.الاحنكار

،الاذهـتابمرحلةمضذ،رس!قداواضحةاالطبقيةاصهةاهذه

التاريخيالممص-ارفلالاجمنمانفيالصعا-ميلككلاما)مامالاقياهصط-

!صالطمات!اههخطهوهذايزالولا.برللأدنافياات!لميمال!طور

هـذات!خىرقلمةقالهباس!تثناءاتالاعترافءمعا!نالجارولآإلمح!اتا

.ا،-لجاه

((الفربلة))عملية،هد51اذلك!ذ،بداتالخطهذاعلىوسيرا

الن!امتطورلسبروؤقاأطورهتصاعدمعزت!اعدامعليمافياربقيقىا

ا!نة.ايخهبئالتاروخصاؤص"بسماتهزكطاللبنلك!االاجتماع-الاقت!ص"إدي

فصلاجه،عببةعماقياسالاسفيهوا)ت!لبيمءان،،ثانيئيؤكدماوهذا

!وهخطلهيرسمرزي5اات!لي!هـكمااا:ظاماوان،آخراعتبارأي

المضهوناجضماعيأي!ضاهويكونانبدلاوبراً!جهمؤسساتههوازرب

.اطا!ءوا

التعلءمحركةتميزرأيناهاالتيالعلاثالسماتاننقولهذاعلى

.ا&مابرقالممهدرنفس(2)

سئة-9ا(.دد((الطر)ق))ءجلة-نتاكرفيوس!رابرع(3)

.68!ا

أ



التاريغيلرضعالنهمضوءلىلهمهايمكنء*جنبيةالسيطرةملهي

الاقتصادتطوركان*نتدابعهدففي.المرحلةتلكفي*قتصاد!

الظروفبحكموذلك.جدامحدودةامكانيةصمنيجرياللبنالي

تمثلهاالتبمالمصالحمنالنابعةالذاتيةالظروفبحكمثمالموضومية

ابرتماعياص،،التعليمضروراتكانتولذا.حينذاكالاجنبيةالسيطرة

ولن،جهةمنهذا.نفسهاوالذاتية4الموصوبالحلأودبتلكمحدودة

الطبقاتبوعييتصلآخرموصوعياواقعا-ثانيةجهةمن-ننسى

العملإلآواساليبهلفروراتالكفاحوعيهافان.الماديةو!دراتهاالشعبية

.حينذاكصعيفايزاللاكان،لابنائهاالتعليمفرصقبتحقيق؟لكفيلة

المدارسفيابنائهالتعليمالماديةممكناتهاكانتنفسهالولتو!ما

اطلاقا.متوفرةغيروالاجنبيةالخاصة

،الانتدابعهد،التمليممجالفيالطبقيةالتصفيةعمليةانعلى

ا)خاصصلاالمدارسبراالثانويالتعليمحصرغيرخر2وجهااتخذت!د

الت!ليممنهجكانفقد،1التعليممناهحبهنعنيالوجههذا..والاجنبية

ءعرفتهمعلىيقتصراعداداللتالأءذةاءدادهدفعلىيبنىمثلاالابتدائي

تحضيرهممعالحسابثمبالعربيةوالكظبةالقراءةمنالادنىالحد

فرنساتاريخومنالفرنسيةالعةمنيمكنمااقصىلمعرفةفاثقةبعناية

نا..وجغراف!يتهوطنهمتاريخبتعريفهمتذكرعنايةأيةدونوجغرافيتها

كان،فرنمسيغيرعرببمبلمدفياالاساسهذاعلىيقومتعليميامئهجا

اللبنانيةاطبقاتاابناءمنالساحقةالاكثريةبينيحولانالمحتممن

لكوئهم،وللتكميليةالابنندائيةالمرحلتيناجتيازوبينابرجوازيةاغير

تجربةوايةتمدهمانتضبزطيعلاشعبيهبيثاتفياولعيشونيئشاون

الفرنمص؟التاريغدراسةاوالفرنمممهلااللغةدراسلافيمساعدةأو

منالهدفءص"حوهكذا.هاذاالفرنسبةو،للغةالفرنسيةوالجغرافية

فرص!-"كلعنالفق!يرةامثهعب!يةاالطبقاتابعاديسهـفيانالمنهج

بفهكوحرمانهاالمعرفةفيالطبيعىالانسانىالحقوحرءانهاتثقيفية

ناو!لاأء"يالأوكليةثقافةوبرضاء4الثقافياميماخلق!ياشاركةاحق

التار،خيلا.اقووولآاوخصائصهشعبناروحمن

.الاذتدابمرحاةخلالاًلت!عليماءرفيعاروجةنظرةهذه

يلاسقع!لمرحه-ب

وص!لامن،نلحظهمااول؟،ن،الوطنيالاتقلالمرحلةلياما

بالقياس،ثانيةالمدارسيضاعفانالاس!تقلاليالحكماتطاء"،3هـقي

صينعلى،وحدهاالاولىا&لاثسنواته!باوذللأ،0391سنةالى

هـوالواحدةرورةسوىيضاعفهالما،نتسدابحكمان5ابقارافي

يزيدلاا-"وميةاوالمدارسا،نتدابعئاذهبفقد.سنةعشرةاثئتن

-91؟5المراسمبلآاالضلآفىفي،اذاو،صةمدرس267عنعددها

،مدرس"451بلغتكدالاست!قلالظل!الحكوميةللدارسنجد4691

ؤاصهيمءددهمتفاعفقدنضمههاادرالسيةاالسض4فىتلامذتهاونجد

هـ.،621.لتإوزلا2،91-ا؟91لص:لاكانانبعدقلمميذا269،.،

.تلميذا

ان!-واوتيرةان،ا(وتيرة!ىهءقابل،هئ،ا)ئظرويمصتوقف

ازفلااالفترةخلال،ولإ-:بي"اًلخاصةا(دارسءلضلم!ءذةال!ددي

.هـ3،85منأواحدةمرةمنأكلكانت!6(91-ا039من)نفسها

.؟()بللاهبذ611،/"70اكااميذاظ

نلحظو!أ*ىاالحكومي!ةالممدارسالئسبىاوردد!االتخوروتيرةان

ظاهرةيؤ)ف،الاس!نقلالامرحلةمنالاولهـ!الةلاثالسنواتكلكلي

"--نمتملالب"الالهالمرحلةرا!قتبلبئانالته!تطورآاريخ!طابارزة

ظاتوكونهانسببةوتببرةمموون!"هـنبالرغموهـكما.يلانحنيءلدايتها

احاحاتاكلالرسمبالت*ليملاستيعاببهلضوورالوتيبرةاعنالاصرة

تهف-ىذلكمنبالرغم.ئمقول-ز(ستهمرارالمتطورةالمهزابردةوا!مكئات

ضجلس!التعليىبرصثة"العربباالاوورالشرق!ياكربية"(4)

*مبركي.

مرحلة:مرحلتينبينالفارقةالتاريخية؟لعلاماتمنعلامةالطاهرةتلك

معرفسثةتكفيناليست،ولكن.الوطنيالاستقلالومرحلةالاقتداب

وانما،ظاهراتهامعرفةالمشكلةمنشيثاتحلفليست،وحدهاال!اهرة

للمشكلة-علميةمعالجةسبيلوفيالجديالبحثمجالفي-المطلوب

حرهـلافيالكامنمصدرهانعرفانثم،الظاهرةجوهرنعرفأن

ذاتههالاجتما!بماالواقع

اخذكيفخلالهاولننظرا،هذهالواؤعحركةمجرىالىفلنرجع

بفسل،منالاستقلالسنواتبعد،معيناتوسعايحرزاللبنانيالاؤتصاد

العربي،للبترولجديدهحقولكاكتشاف،خارجياكثرهاعدةعوامل

البلدانبعضفياللبنانيينامامللعملجديدةمجالاتوكانفساح

فيالمتكاثفةالمصارفشبكةلدىالبنكيةالودائعوكتدفقالعربية

لمحيتطورا،النطرةهذهخلل،نلحظاننستطيعاًننا..الخلبنان

بانه-بسطةلغةاستخدمنااًذاسوصفهيمكناللبنانيالاقتصاد

وتجاريازراعيااقتصاداكونهمنالاكتصادبهذاانتقالا،مانوعا،كان

معهيتحركتجازيابنكياما!يانشاكلاكونهالى(وتصديرااستيراداأ

وعمرانيةاقتصاديةمؤسساتمن/البنكيالثاطيحركهانيمكنماكل

شعنااذالكن..البنكي4الاموالبعضلتوظيفتنشاخفيفةوصناعيلا

بصرف-مبم!نجدعلميةأكثرلغةالتطورهذاوصفالينسفخدمان

اؤرباًنسمناكلعندوالا!ةماعيةالفلسفيةالرايوجهاتعنإنهرا

ؤائملانهالراسمماليبالتطورتسميتههناالعلميةالحقيقةالىيكونما

.الزاثدةالقيمةتنتجاستثمارمجالاتلمحيماليةاميلرلىتوظبفعلى

وجنالن.احمضياتابسابن)ازراعبءااجالاتافيمن!يوظفماحتى

مناساليبغيرهدونالراسماليالا!!ثماراله.لموبيسودهانما(افاكهةا

الريفي.الاستلثمار

،االوطنيالاستقلالبعد،اللبنانيالاؤةصادفيالضطورهذاان

المعرفةءنمعينمستوىذاتجدلدنوعمنل!ملمحاتتطلخبقد

ذات،نوعيةضرورةنشهاتهنامن..اضطوراهذامستوىمعيتناسب

تهيماتذاتهااو؟ظورهذاظروفوفى.التطيملتوسبء،اجتماعيطابرع

ا!تطوربدا!اتاننرىواذا..التولصكلعهذالتحقيقم،ديةءمكنات

ا)دواكأهنمعي!ن-وحثه-طبيعيهحدبصورة-رافقهاهذا(دىالاقتص

..الرسميإءعليمالتوسيع

تقتف4مابحدود"سونوعياميا3-محلمودادائ!مابقيايوسيعولك!4

ل!ط!ورالخاسجاهالاهرالهرتر،-التبىالاجتماعيةالفثاتاحءصا

..الاو)كاالوجةبا.(احالمههذهو!قويصرياحهابرمصاالاقتصادي

توسبعاناـرسع!يةااللاحصاءاتافنتبعيري:الكميةالناحيلمةفمن

اضببىاا)حرءهنحالةاغاءايسلت!دف،البداًيةمنذ،يرفىلملنرمليما

،ة9وا!رالتعايمحرء،نهاأي،ا&:ازيةااًلشه.ببةالجماه!رؤ!انيها

الاقتصادبم!اةطوراحاجةتلبيةمجرد-واخبراًاولا-يسننهـدلىكانبلا

ضمئس4يتحركدي5االمجالؤدرعلىمحددةحاجةبطب!منهاهىالتي؟

.)1)خدمات)الجانبالوح!البنانياالا!تصاد-طور

،كانارس!ميااولةعلميمالعامالاتجاهترى:المئوعيلأالهاحيةومن

الاقتصاديالقطورحابرقىطب!لمعةءعمتوافقا-الاسصاسىلمحبى-يزالولا

،عامبوجه،لبنانط9اض!لبمااتجاهنرىول!ا.المتطمةل!حات

العاومهذهلان،اتطب!بقب"ااءإوماد-ن،الاثانبةاماوما!لك!ييدور

احاجة.اتلكنطاق!يتدخللاالاخيرة

ادالرةاهاتيك!منالت*لميحماتوشيعالدولةبوحصهانغ!ير

لاناسراخرىبحاء*-ونوعياءميلما---ثاثءثايصطدمأخذالمحدودة

اطبقص-اتاهمبل،1الاقىصادياءظوراذلكاصحاب!مسواهميئآخر

للت!لمياكاسهؤلاءحاحاتانذلك..اكادحةااثعبيةاافثاتوا

ءخ!تافطلباىاتتجهوأصهـحت،الزءنمعفاكثرممثرتنتسعأصحت

الان!(زة،العلومحدودعندالوؤوفدونالعلموفروعالمعرفةأل!مكال

الرسمي.التطيماتجاهعكسعلى

2



والعقافة:للتصلميمحاج!فنبهنحادتناقضاذنهناكظهرلقد

رأسمابي!اتطورااكظورالاقتصادحاجةهي(لمدىضيقةمحدودةحاجة

.4-الش!ال!وىحاجةهـك!المدىوسيعةنمبيرة4وحاص..اجانباأحادبم!

بة"ل،موضوعيا،"والرويالماد!"حاجانهاوالمتطورة،وعيهاالمتطور

وف--لال..المعاصرةوالعايىفىوال!ربيةالمحليةالتاريحثةالضرورات

"-!نؤوعهنبينتضامضبرز،الكم!تمنالحاصة.يئبىالتادض

يتطلبهنوعةمنهماذاكاوهذا،جلانتيتجهانالتعايممنيرادالثؤالمحة

..ا)خاصماليالراستطورهدخدمةوالأجتماءطالعالمالا!قصاديا):ظام

المستجدةوالروحيةالماديةالحماجات.لتطلبهمعاوعموديا!ميآخرودوع

و!د)المعرلمحةدروعوروعةوطشيهثعامة!الننسعبجماهيرأوسهعندى

والسننيناتالخمسيناتمدىمحلى؟شنمرارفيطجرالتنافضهفارأيغا

انتصك!والطلابيالنضالمنانواع،ديالسبصفيتهذهاعورطاومع

وتعد!-لىمدارسويوبعمدارس،ءكانضمنتوطةاب"طاةيلالي

ا!لابيةوالجماهيرالهيناتنف،لاتأمامظز:رزوهنا...والخظهح

اللبنانيةاجامعةاطسجسسب-لفياأحميضتبداي!"ندواورمبة

سببلفيالآنوصتوايستيناتالخممسيغات"دىعلىتم،يةالوكل

العلميةالفروعواننتصاءبهاالخاصةالابنمةيدولنتالجامعةهذهلطوير

هيئالوووتف-رض3ايوالماالادارياستقلالهاللىوفيلهاالتطبيقية

الخ..الطميةممهمتويافه-اورفعالنذريسب4

التعايمب"المشكلةفيا.نا!ضاهذااحداثمصموعةانوامواقع

خص!،لصمننجدونحن..لبنان!ي!بركاملهالتعلى!لاريخ!ؤلف.لكاد

يتصنذ،اللبنانيالافتصمادتطورمنمرحلةثكل!انهالتناكضهذا

مرحلشنينفيالطاهرةهذهدؤلى"ويمكن..نفن،!،المر-لمةسمة

أس،سيتين:

ف!ادرالا!ماعيالافضادك!اينظامكانالتيالمرحلةهيالاو)ى

حسب،نءع،والكلياتوالمعاهدالمدارسخريجياستعابعاىفيها

افوعأمالكمحيتمنسواءءحدوداكاناخر-بناهؤلاءوجودان

المرحلة.تلك!بي

عنالىضيعابيضيقالنظامهذافيهاأخذالتيالمرحلةهيةالثان!ية

!يهمايعانيأصبحالنكيالاخيرةالسنضواتفيالحالهوكمااخريججنا

.تعقداوأكثبرهامفاعفانهابأشرككلأزمته

مدىمناضهقالابرضماعيالنقنمص،راظفيةاالمرءلمةهذهافي

الميدانهذافبماازمتهوصارت،ا؟ثقامةميدانديالبثريانتاجه

نفسههوانههنلنىكلاتهاحدىوا.ل.فأكتراكثرخضاووعلىتشد

وجودا)رسهميللتعليمص،رأنبمجردانهذلك.بيدهأزمت"خلققد

تطوره،فيالمستؤلنهجهلهوصارالمتحركجهازهلهصار،وفاعلظاهر

فوانب-نست"نالنءيىمانبمعنى..ككلا)ضظام.لطورعن،نسبيا

لقوابنوم!باثمراآ)ياخضوعاالخضوععلىفادراءلبقلمالخاصتطوره

التعل-ملتطورصارترل،متكاملكلهومنحجتالاجنماءو"أضظاماتطور

النؤيضين:بنالتجاذبمرمزفيوقعاواذ..دنسهـمبلآاستقلالنها

هـدىالحاجةوسعة،وتنويع4التعليمتوس.يمعنككلالنطامصق

يع.والتوالتوسىعهذاالىالمواطئينأكثرية

حلأدون،و"ح!مفميشتد،هكذافض9تنلايهقيىأ

ا!لمولانوعج"اننعتقدوز-ن..ماحلمنبدفلا..لا،طتعل

فهـ-مافي3نغطلقاقولةاهذهو"ن..اجنماعيموقفعنتعبرانماذاتها

الدولة؟قدمفم،ذا..التناقضلهذاالدولةمدمهااًلتيالحلول

لتافض..اقمعاحدطرفي!والمجالهذافيالمولةاأمعلهالذي

نطاقاوس!عاىاحا!هافمع.ايلهنازكمااًلثىعبجماهبرحاصةقهعاي

وأع!ا"مليمهفىمادةأثىألىوحاجتهاوالكمبمالادقيبالقياسللتعلإم

الدولةاختارتهالذياقمعياا!لاهذا..اةوعيواالعيوديبالق!،ل!

اية:الظص،ئيةالاحالحقا"ئفييتجلى

للتهليم.البشريةالمادةاستيهابعنالرسميةالمدارس-خلف-اا

:ظاهرتانامامناتبرزالمجالهذاففي

أهـ-لأ.ارسمياالتعليه!مراحلمنالروضةمرحلةفقدان-ا

هـناخام!سةاتخطيهبعدالاالولدتقيلفلاالرسميةالاقيداؤءيئالمدارس

ل!غتيناو-ضةيتأخرونا!رسميالانجداليالضعليمتلامذةانأي.العمر

تلامذةمن%07انلتحدةاالامماحص،ءاًتتقولولذا،التعليمعن

والرابعةعشرةاحاديةابينماهـنفيهم!بنانفيالابتداقيةالمرحلة

الظاهرةوهذه..الاقيداإةلاالمتوسطةالدراسةسنووو!)5)عشرة

ة.باجحافهاالمؤيرةاثمبقىالطبقاتتخمى

منالانجندائيةالشهادة&يلسنةكليتقدءونالذينمعدل-ب

و)كن،لمميذةوتلميذا423،35-:لغ4والمجافي4ارسممهالدارساتلامذة

هـنيزيدونلاطةالمولىالدراسةيتابعواأنمنهميستطيعونبئالذ

1دارساتصتوعبهماأفصىهوالاخيرالعددهذالان)6(.!،.17

!ةالدراسى4لمر!سامجافيةلمدارسواجودولا،الرسميةابضك!لب"

اتوسطة.

تمليمي!ةمرحلةمنالانتقالخلالالطلابيةميةالتصمطا!ر-2

:اخرىالى

كأ-لاصءناصهاثأنابر!ذاالمتحدةالامماحصاءاتتقول-أ

ينهيلبض-،نمبمالرسيإةالانجدائيةالمدارستلامذةمنا!اً...)ابف

الر!لمةينهيلاوانه...لمحقطونلميذةاتلهذ383الابتدائيةالمرحلة

الثاؤويةالمرحلةينهءولاذةوتلهتلميذا165ًسوىهؤلاءمنالمتوسطة

النلملامذةمنفقط%4انأي)7)وتلميذةتلأميذا04ً!.وىهؤلاءمن

الثانورقى.النراسةفي،وناللبغانجين

اهـ-دارسفيالنئانويةالممرحلةالاولىالسنةتلامذةمعدل-ب

يصل!!م.ؤا!دةوتلميذا215،3يبغ،0791سنةحتى،كأرسمها

الاواصالسنةتللامذةأما.-لملا(مذة507،1ا)ئانويةاثالثةاالسغةالى

تلمبذا،1138فمعدالمالخاصةالمدارسفبم(اثاؤويئا)نفمهاهذه

مجموعفيكون209،؟النئانويةالثا)حةالسنةالىمنهمايكل*ل،وتلميذة

ار!-لمةايجتاذلا706!اللامذةمنالسنههذهالىيصاونالذين

.)8)وتلميذةتلميذا؟38،؟سوىمنهمالثانوية

يتجلى:الثانويةللثقاؤةالنئلامذةاعدادفيالنوعى،التخلف-3

فيمسنوىمطهرءعلىهئاهـأقننصرولكن.عدةمطاهرفيالتخلفهذا

اثكي.الثاؤويللتعليمالبث!ريةالمادقيتهيىءالتيالتطيميةالهيئة

ومعلماتها.ارسميةاوالمتوسطةالابتداليةالمدارسمعلمط

معلميعددان07!ا-96لسنةالنربيةوزارةاحصاءاتنقول

فق!هم5%25ومعلمةمعلما938،11يبلغومملماتهااًلمدارسهذه

المنوسطةالشهادةيحملونمنهم%594،عوالنخليميةالث!اللدةيحملون

فيللتعليممعدونالنئوسطةالمدارسمعلميمنفقط%36،7و،فقط

.)9)المرحلةهذه

الم!الهذا:فيالايضاحيمةواصص"واالانسانيةانئروطا-،

ةتقولاذ،التربيةوزارةاحصاءاتنعنمدايضا

مدارسى.لتكونمبئميةالرس!يةالمدارسأبنيةمنفقط%9-أ

مقاعدالىيحتاجونالرسه4المدارستلامذةمن%04-ب

صالحة.

سائرومنالمختبراتمنخاليةالمدارسهذهمن%87-ج

الب!دانفيالنربويللىخمطصالاقلي!ل!كزدراسصقى(5)

.0791سنة،امرب!يةا

اةربمةاوزارتيعناصالرةا((اتربويالاحه.،ءنشرة(6)

.9691-6891سنغهلب!انفيوالتصميم

العربيةالبلدانفياالتربويللتخطيطالاقليمياركزا(7)

.0791سنة

.بقلسااالمصدر)8)

،لبنانفيوالمتوسطالابتدائبماسمياراالتطيبمنشرة)9)

..7!ا-9691سغةالابتدائيالتعليممديريةعنالصادرة

نم



ة)0\(المختبريةيالمعدات

أجالاهذافي:التعليميةالمؤسساتخارجالبمئريةالمادة-5

ل!صممكانولاحايما،ةسنا)بلغينالأولادجينتيعنرهبةاحص،ءات

الخماءعةالمدارسميي*ونواانلاهليهممدرةولأ،ارسميةاالمدارس!"

نألهول6891لعامنعسهااننربيى-ةوزارةاحصاءاتمان،والأجنبيه

أحدوانالمدرلسةخارجهمالصيمسنالباأ!ناللبنانيينالأولادتلت

الاولاديننصهل(ولدالف..اً)المدرصكأدياللدينالاخير!نافتلث!بن

لدخوا!ا.!4الطباد.نلجاوزوابعمماالمدرسةدخلواالذين

وور-ولأرصاالمجللو!كهذا:الثانوياذنعليميالملاك!كط-!

الثافويالرلىمبيالتعايماساتذةمنأشناذا757انالنربيةوزارةوئانق

ددال!وهذا.صخا!دونهماتاذا087و،الدائمالملاك!ك!هم

دثولا.دائمااسصاذا042ل!لف،مخرةمرانريملؤالمحاورينمنالكبير

ايتعلإم!ضوىء)ى-طبعاسسا:ياتفع!!اللإ?كاكيرالوالمحعهذاان

--ماش!عل!كونايضامستواهءلمىيه!سماب!درومردودهالثانوي

لاهـصداد،بىلاغلب،اكعاءةالها!ي!*ت)حلإميةوو-عةيضمدالمتوسط

هـنالتاأضةاه!رةادياوضسحنلكيا،ا!تانويللنعلإماللانفينايتلامذة

،والأم!زرى51!-عيفيراوا!ءاهذاورغم.4الأحص،فيالنكلاذجهذه

اللبنانية.الجا"مةدبماكرر-بئكليهمنالمت!رجيئعددلنقليصجاد!

ف-4!كيا)دولةامناوا!فابهذهيلحقان،أخهدأ،ويمكن-7

منمتوسطيهانلعددمهناك.دبلادا!يالامهكأدضه"منمودعه،لتعليما

نءدكلملا،يئمامواوامالاس!قلالعهددياالدرأسةسنبلغواالاعمار

1.1ولكن4كا*إفيرذ!ك!لىأمثلةهنلودحضرنن..الثبمارالاهـين!نتى

ف!لا:.البعيدةدلافنها

..أميونابىفاع!كانمن45%-

بىصروتديالصضاع-4اإؤسساتعمالمجهوع"ن303%،-

..أهونحيهااصتوو

سارهمالحمىلقلالمؤسص-،تهذه!كيالاء-ن"جهوعمن6،62%-

.اً))1والثلائيناخامسةاعن

الدواةبرمننمدهأرزيإالمباثرغيرالكلهعمظاهرمندلإلةنماذجهذه

انف،ماء،جةبينالننهارضعناك!صاشىء،الم!دمللتافضحلا

لهذاالطبصمبمفيرأزرطورابحدودالرسميالتعلإم.لصديداىاالاج!ماعي

بمختلفأذنهلتمهـذازوس.يمالىعبالت!آكريةحاجةوبين،الشظام

.الاهكانحدودلادصىمراحله

زحسوعلىالصذادضهذاحلفريدالكادحةالنتمعبجماهيراها

تإنو*ردونتحولالتيدلواالهوائقازاحةتريدانهااي..معاكس

وتوشبعه.التعلإما

به؟قخذحل"فأي

تفض-ءديهالاخلافمجاللاالنكمالديممقرالتةابىءهـمفاهيمان

..الافليةدونالاكثرية4حايرجانبيأخذالذياحلانش،ربأن

عاىنحكماني!مكناض!صيطاالدينفراطيالمفهومهـدامنوانطلافا

.يىموالته-سصامةانففيعاديبئنهلبنانفيالفالمالاجتماعيالشظام

عاىالرواقمبسوطايجهلبقاءأوالتجهيليئصن-آخربقول-أو

ءادلىول!"،داسياا)حصدتهذايبدو!د..شعبناجماهيرمنالكثرة

...حالكلعاى

اء---اصر9االصحب!حةاحض،ريةاا!اه!م!بعضاىاالربروعان

زأيش:غيالكادحة!داجنأاحاصقىليجانبيق!نالذينبانايصتايقضي

يمك--ذلااءإجةاهذهومعبجانبيقفونيئالذوان،.لقدمينزسهيهم

اإنئءملة."نننضيئايحللاا*لملأماهذاولكن..رجحب"يئالانمصمههمان

احل؟افأين

بق.لممص،المكلمدرا(اً.)

.6891ديروتؤكماارلتطهه!كيمااوطةاالمؤتصوثالق(ا1)

قيررسميتعليمالىلثنعبناجماهيرحاجةمعس3قلناكما-نحن

لايجاديكفيلاهذاانغير.مراحله"نمرحلةأيةفيافلالمحابغيدمقيد

اذاالفاعدةهذهنجدانيمكنولا.4اور*كادحلالاررماسى"العاعدة

!فصلةبرتانلادائمةؤفيمةكونهابوصفالتعلإملفضيةالىننظربفينا

ايفضهقي-هيال!يءملالاتالقضيهءنم!ه.تفلةالاجظم،عيةحقيعض!اءن

..إشا"-لمةاالالمحتصاديةالتهميةثصةبهانعني..منهاجزء-فنعليما

نأوصب،كيوددونالتعليمأليوابفتحأنصارمنحفاكشااذا،فنحن

زط--ورن4نضاناي:!وددوننف،ملهميةولمةا!"مهأديا/طورانضمن

ال!اةموا!قسائرودظور،وتفنصتها.دهاومئ!مآ،لىزراعةوا،إصنلعةا

هـجمي!رزهلأن،منهاالمننج!ارادقاسحيماولاوالادصه،ديةالاصنماءية

يجين،وا!خررنالجاهزللمضإننكف؟اسض!ابعلى،أولا،ا!قادرة

مادير--اأ!اسايقيمالديالمادبمرالانناجعلى-نان!با-القادرةوهكي

ا)جامع4لفضاياالحلا-،سيكمنوهنا..للتعإنم"*ولوردائم!وسءع

المثففين.دطاعولر-اتركلهامصلتالجلاوحرببم4اللبنافي

اذياالبنا!ضيحلانكفبل،اإنتملألمةبرذوررويهفيالالجاههذا

ب!هءيحلانيرمثنلاا!ت،شضلان،ووا!عياعل!حلا،لمعنهتعدفا

طرفيه.كلافيكبماأساسهبعغييربرل،طرالميهأحد

4المصوصاك-كلةرويركأ!كطالجزذجماغير)جمطأدحنمهالانجاه!زرااننم

فه-قىبهـئاجوهرفيوأا)حيويالار.باصمدىكذلكيرينا،اكلامنا

التشميةا"امسهأ/حدكالت.ه،ءه"الاصوا)فضصبئء،مبروص"الوطنب"الثقافة

ا!---سوياالارلباصوهذا..-فىالاس!اسكاعدنهاات"،مإةاالامتصهادية

النضمالبننئت،كاتهعلىارز:،طادا)طبعلمزميم!تالهصميضءبئبهبئااجوهري

اينكل--،لوبينالننصهبجماهير"لمكن.لكووكلء4"لهأدةبناءصجميلةك!

احسلبشماءلمةاس.مابةو)لمحصةمنالورمسضقلوقياضص،دس:ءلي!ي

.هذهالتنعبيةهبيرا!جملمصلم!4

برمتهاسا)ضعلإموضيةوضمشفا-اثفافةامذضلب"اننرىهنا"ن

وا"ذا.الوا!عيمحنواها!تعناجننما!"وطنيةصضة،سبالاسهي

ذ"بر-،لاشبهالمحتوىهذاعنزلبرهةأضفادةاصعهبىؤكبماالنضالكان

الهذبهالماءوراءيجريانهيحىبوهوادسرابنحويلهث

الفكرية:الت!م!اراتق!عية

تظم،اض!لمبمالقإةذأ.ل!االىةكامايةالمنهجهةا:ظرةاضوءوقول

زريحينؤة-ن..لبشانفننالإصنالعائمهالفكريهالتيارات!ضنةالى

افكريةاالتياراتأ"ريكونأنبدلا،اجتماعيةفضهوصيهالتعليم!صنية

أولا،:جهههـبئمنور-تركبرباطاكءليمفضيةمعنظرزافيمرتط،

أج!سمن،ونانه،..كلأضفافة!3امة""كأيرؤافانهعا)ون!ه،ج!ةمن

بلادنا.ميظماعيةالاصلوطنيةاالقصنمنيننجزألاجزءامعاونهما3

ومضتمكلاض)بانميالتعليمهـحلاتبهـيئالتلازمل!ارويتناان

ف-7،!كاا!فهأمكرافكلاتبآنالجزمحدنبهغ،اللبنانيالفكر

وءوصاص،!قيمنع!لاوانعكاسالتعليملخه.كلاتامتداد،واحدوفت

نانية.جبهةهـنعلإبهاض!اف!ا

والارؤ،ما"موسمةالاءثاكأضوءفي،رأير!ااةجمطااطصيةاالسمةان

اضهيى،اخطواتولوجهبرلملأدزافيالتهلجبيلمكظامالعامهالانجلترسمكيف

دوننئهكء-ؤهـأنتجت،لأليوماحنىلانهداباعهدونذهـراحله،نم!ه!امخ!لف

ززع،أ،-!تقولبتأناسفيهماجيمالاأوجصبلأ،اطويرلااز":!مااالمدىفي

مف،لاةعإ-مايب"ااكظامهذايديولوص-4اوؤق-ملء+كأالاصويةام!را

احب--اامنوالم!ركةالمتم!ركةالمراكزفياتنهفين!ؤلاءمنؤريرقصطر

-ا)ضعلأيمب-.المؤسساتأننج!4ء،الى"ض،ؤا.ا:لمداهذاؤيالفكرية

زصىددز"!ها-!ي(ثقافاتمنالاطولالمدىعلىوالابر:ببكأاخاء.ةا

صانبمنذاتهـالطتميةايواوبريةيدالاب.إكمعجولمقىثقاؤ،ت-وتوعت

التيارازكانص!،من..اخربر،نب)منية!نصاكالالىووإلايديرواوجية
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ولدإنةعئهاإوانعكاساالتعلإمدنشإكإلاتإداامتدأقدإنالأتكمالأ-اإلالنهرية

ايديولوجيه.لمثلالتيالفكريةللتياراتداسإماكاننفسهلودتافدكه!

انة-اجاعادةميالضاغدإاتوبريهيااثرهالبئنفيارر،ئدةالطبقة

س--واء،افإ-.كطاانحئلدوالطةالا!!!واوجيةبهذهمعجونةثقالمحة

البيرووراطيإسقيبنطمهأمومناهجهاينتعلإيميةملدسهأمالبشريةبمادته

...لغأوا)نتصيسنشإالتصيينونطموالادارةسإاناتالا!نطم:المختالفة

ابخشإاعدسإوامعممىأول-وجدلعتهابتكاهلها-هياذن!ارر،لة

الد،!-"،الحياه"+،د!مناميدانكل!يا!اخليةالحركتهمجالاقيكذ

غي!رقيرالشإعلىا!درمجالاوالثفاسإيالفإكريالميدان!!ه!يجدوهو

هـ"ولذاكان،معفدري5عالمواالثقاالةالالثرعالملانالمبانتر

النسمب-ةتعلاليةالالىوب!فه.اكباشرا)وامععا)ممحناكسببماسفلانه

ولممسإالحللتعدمالمعادي"لمكريةااالنزعاتدإوويستلإعوالثسإادةللفكر

اك!ءا!ور-!اةنشاروراءالزعأت!ذهخ!واأناقنعبيهالجماهير-

--لكءوبيجهدونهم!ن!بموالمج!عاك،ريحلأحركهعنالمكل.طشع

"،ديةفوةالىاللمنزعاتللكءنالمعبرةونصورهإمويإمهما!كارهم

.انتقدموبرهةغبرميوالمسإءعلتار!غ2!حركةوءوبرهه!اعله

ا!در،وش،ا،ادإتعالمحةلمفهوماماتحديداىايستدرجناادغلامهذا

واض!حصعبدعلىبىضاندياقفافةاوضصعاىاذلكمنلصللكي

المعالمة

الثقامه؟هـكيما-

-كلشيءفبل-)قولانود،اتثقالمحةمفإهومنحديدلتهامحاونمج-

طوعدكل!ااووجود!"-!ىمبوجهالمعرفةمادةاولعلصور1المادةان

وذلك.المثقفوغيرالمثففالأسحانبينال!اسمها!حدإوديض!عارذي

المعرؤ-بلأاوا!اميةالمادةهيليستالحضاريبم!،و!هاالثفاكهلان

الن!نفيالمادةهذهامصللاكمجردفان.ماانسانيمتاكلها!نبذازها

ذ!ك،منأبعدالاروروالما.مثقفاف،نالىيحولهلاالذاثرةلمحيأو

مهشإ-ومفبما،سرإالاسانوهو..أعسإدآوذللسإمنأبدإدانوربرءا

عامةرويةاديمهبهاز"كونم!ريهملكةالمث!قفللالسانلبنياناثأ،كةا

صإالوالعمل-ءاص!ور*ريمومفهيتحدد،لمحيضودهإوالمجتمعالحيماةالى

اولرسشإتكدسرإ"نورنتقفادإإ.والمجتمماحياةاكضاياءنلمحض!سإةكل

-ةالعلىالمادةانثىكولا.اكوعهدإامنرويةدونوهورا-4!ي

سإسالةالمسشإواكن.ارويةاهذهباورةفي!عالادورادإدي2واومردية

:هذههي

ه!-ل؟والمجتمعالصإ،ةاىاالعامةالرويةهذهننطلقأ)بئمن-

المو!ف"نأم،المحسإالفكريالت،ملمنأم،ذاؤهاالمعرفةمنئإطاق

الاخلافي؟أواوجدانيا

ا--تف!،ماجم!الاباوففامنأسالى،تئطلقانها!كبرايرشا-

هـجوانما،اخلا!يةأووجدانيةمسألةول!يست،محض!فكريةمسألة

ا::ءبئمنلفياكلموقعاساسإايحددها4اجتماعهمسآلة-جوهرهافي-ا

..الاجتمايإةالانتاجعمليهإفيالفئويدإدورهوامكانهاث،ملةالابرتإاعية

،والمجتمهعالحياةالى"ناكلنكلة،الامرأول،تنطلقالموقعه!امن

هذاؤدماوننركزونجفشنيتةهمقو!د،تنئبتوؤ-دا)ضظرةتتغيروقد

ةاعإرؤإ.لكونودالما..الا-تماعياشإراعجوانبمنذاكاوالجانب

هـصةارواتغيير!يفعالدورذاتالمعرفىةومصادرالمةرفةووهائل

ولرإسإ،فيهشكلامط،دا..تسطيحهاأو.لعمءق!افي،تثإبيتهاأو

الابرخطعبمالموؤفيتضيراندونالفلأبررويةتت!ص!آنا!بم!بماامنايس

اثاإملة.الاجتماعيهإالبئيإةفياوفعايتصرأو

و"وق!،مهرفيةذهفقىعمية-ءماوقخطمي-هياذنفالثقافة

لاوسإوخلاؤياوأوجدانياسإلوكايم!صتجمعفكريولم!لموك،سإبهكه!اصمإ،جمما

لمصاروكذهك*ستننبعالىيةاالمواهبذويوعند،وءخيرامحركاعمليا

الكامليجالمزهذا"ن-تقا"ثا-وافجلهلآواونهاطبيفنهآلم-تمد!4فئإ

الثقافة.منهلم*ونتالذي

أنتعررإالمعقدالمركبالكماملإالمزيحهذاالىنرجعن3عليناوهئإا

مجإتمعأوأمةأوشعبفيانئفافةلكلنبهاالتيالاسهاسيهإعناسإه

المسإمع،هذااوالامةهذهاواثعبءـذاآىاانتسي،بها-صحتقافة

وطنإبيةثفالمحةتسمىأو...الخدرنس!يمةاوعربيةثقالمحةهـثلافيقال

الانشصابه.هذابمقمتضى

حسإالتكونمعينمجتمعكللثقاؤإةسيمةالاسلالعناصرهذههيما

.؟زيفالااصالةالمجتمعهذاثقافة

مفهوأعلىالكلامعندالاءضاعياالموكفزكرفينشددالنارون-

واحداوكونهمنطلقاالموك!هذاكونمناكثرن!نيلشا.واكنالثقافه

..وارإعسإيدالىةركيبامنغايةلمحيالهامدناادتيالعمليةهدهعناسإرمن

الطبعي،الأجنماعياهـ!و!جانبأىاأساسيانعنعرانايصا!هت،ك

.الخاصاال!وميوالع!مر..العامالأل!في11ةصهما

وحضاريا،لاريخيا،2لتكونالمصنالمحتمعتثادهانذلكوايض،ح

*اةهي،أسالم!يةعناصرثلانهمن

مختلفةعدةشعوبكدلى!االنيالبتنريةالضجمارب"حلا!،اولا

المحاماينماالاسإ!انبمانرالسإوو،الطويلالثتنرإيا!طورلاريخعبر

لتطويروتطويعهاايطبيعةثو!سيندكل!فورالرانعهمحاولاله!كطالارصمن

والروحي!.الماديةحيايه

خلاهـة-لنحضاريسإلامحت،جهوالديالظوميالعنسإ،تافيا

الم!نالمجتمعلهذاالحاصهالتجاربو.هـنامهالماالبننريهالنجارب

لاريصإ4!روورلطويله1ممارستهمنمعينهووميهاثتسبحصانعرإالذي

تحالقمنتنكوندوميةنفالمحةننمن!ابدث.مننييزنوعءنواجصماعية

ب-اولذلك.الموميصور!لمحيا!ننريةا!خاصيلك!ورهكيالعام

بتريخ،وءوض!عياعضويارربةلبطانولراتلاريحالمعاكهلهدهايض

التاريخية.دالومية2وبخصانصه4مصمعها

الثفادةداخلدييئإبتقوهو.االطبسإالاجتماعيالعنسإ،.دادتا

مإتعددعنمراسإه.تاريحادإميزهخص"الصهإاوضمطاواحدةاافوميةا

الطباليالمسممميالطبعيهوالمصابحالايديولوجياتلعددبسإدرمتنوع

ول!ن،مننامصهتماداتبيننناكصعنموسلمزردك-وهـو.المعين

العوميةالثمالمحةوحدةه!ا،الوحدةمناط!ارهـسءيبعى.دنامضها

داخزإايديوأوجياتعدةعنمعبرةطبعية"لعاسإاتوجودانايمما.ارجامعه

!ننماكةوبينبينهاالمصاموجودبالضرورةي!شيلاالواحدالمجتمع

ونترإأنهووووالمحكس..االعكلسيعضيبل،المجتمعدهداالالومية

ارخص،نسإ!نمستمدةانطبعيالطابعذاتللثفاؤإةاًلاساسيهالملاامح

هذاومعنى.لإمينامجتمعهاوءالسإوميهالثالافةبهادإميزالتيابعامة

ارإوسإمنسإصلوهومعالمص!كسإيطهرلمحكريأو.لعافي.*ارمنماانه

وفتراثها،وفتاريخهاالفوميةللثمافةزةالمسإاخصائسشإاهذهعنواصولا

يغنيلا،أصيلغيرزال!غر!ب.لياربأنهالاعليهللحكمسبيلمنليس

عنأهلهاونغريبومسخهالاففارهايعملبل،الوصإيمة؟لملأدهثقالمحة

واإفادإحاضرهمياف!ضشإوعن،وركلابهمحقيقةوعنوجدانهمطبيعة

..مطمستقبلهم

**،
الثقافةاىؤضيةااي،النخعبمقالىالت!ميممننئتقلهذابعد

.نصصورهكما!الثقافة"فهومحولالدالرةالمقولاتهذهضوءفيبلبنان

ايسرياالصنمربينالحضاريافتنإ!ا!يا!تفاعلانراينانجرإ

هـوالطبة!الاجتماعكاالعنصروصلخ!لمااقو!طامرلصوالاشهلا

!ةثقافىلكلوالصيمورةالنمكونعمليةمياص-لأءلستم!رنافي-

قوميهإ.اووطنيةثقاؤإةتمسمىأنيصح

الإوميةاوالوطنيةصفتهاالثقافةاكش!اباناأيضارأيناونحن

،4قيىتئتحالذيالمكانالىوحصبالجغرافيانتساد!امن!تألا

عضويا،يرتبطانوتراتإتاريخذاتكونهامنالصفيةهذهتكتسبهيبل

ا!ءاريخيةالقو!يةوبالخصائص،المإنمجت!عهابتار-ح،وموضوعيا
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المحتمع.لهذا

مفمونها،حيث!ن،بلبتانالعقافةمشكلةنضعكلهذلكعلىبنلء

الملازمنين:المسآلنينهانيناطارفي

.الثقافاتتغاعللةمشآ-ا

الوطني.الثقافيالنراثمنالموقفمسالة-2

و!كرر،جداعندناشائعهورواذهنيالييتبادرالاطارهذا!ي

السنةعلىلبنانعنحديثكللاذملتمنلازمةيكلنوي!د،جدا

مركزهولننانبانفولهمذلك..أقلامهماواللبنانيينالمفكرينبعض

المثرفى.فيوابحضاراتالثعافاتت!مل

اتين!اا!علةمنجزءاآبعادهفييحملا\لقولهذاانرآىفي

ترديداالنلسأكثريقصدهالذجموالمدلولن14.لينانلمحيالثقافةروكلة

القريض-أولا-"يقص!ون!ما..الحقيقيمداولهغيرهوالقولالذا

الثقالمحاتببنللنفاعلمن!نحةغيراقهابزعم،للبنانشقيقةبنإدان-

..المنطفةهذهديالانفتاحبهذابفردلبظنوانوالحفارات

ن"معيناونوعا،التفاعلمنمعينأنمطمقصدون-ثانيا-وهم

يخادعونواتفسهميخادعونهماًلقمدينكلاوفي،الثقاداتوالحضارات

العكل!يدة،ومشكلتهاتعامتنامحنههوادديالوا!ععنسغبناجماهير

كا"ذلكوبحكم.ألتفاعللمفهومأطميةاال!فصةعنيخادعونناهمثم

الذيالحقيفيالطعلعنالانفلا!لاخطارا(وطينىةنقافتناضونيعرهم

ضولهايعرانهمكما،وطنيةئقافةكلمقوماتمناسا-،مقومااعتبرناه

أعربيةالثفأدهأأرضلمحيالضاربجدؤرهاعنالانصاعاوالانعزاللاخطار

وترائها.ولاريخهاالام

تخضعلمموضوعيةسآلةوارحض،راتالعقافاتتفاعلان

ايرجابا.ولاسلبالا،البنتريالتاريغمنعصورعمرميالذا.ليةللرغبات

علالتطأسبابلان.وارسخواعم!موضوعية(كثرهذاعصرنا!يوهي

ليلديحقيي!دلم،ورضىعمرأيميمنهاوأ!رعأولمحرالصمرهذامي

منغيرهدون.لعاعلءركزبألهنفسهيختصانالحاضرعالمنافي

.البعلدان

الموضو!الوالمحعهذاب!كمفانناالثانيةوأما.واحدةهذه

والحصشاريالئقاكلأفنفاعلقانونانلبتأنبلدناعلىننكرأنيمكنلا

وجيل.عصركلفي،العالمبلدانسنغيرهعلىيجريم!كماعليهيجري

نساز:مانتأ-المشكلةنقطةوهنا-انثالثهوأما

؟لبنانفيالتفاعلهذا،عمليا،يجريكيف-

دامتوما،بالفعلفائمةمثىكلةيعالحمنموفففيالآندمناما

نأعلينايفرضذلكفان،بالاساسوطنيةلةشآ،نظرنافي،لةالمسإ

وصراحةةوامانةبصدفيالسوالهذأعننجيب

يدعسماعل!!اءبريالننيللصورةوصفمنلييبدوماأولان.

يبسريبانهالقولهو،لبنانفيواخص،راتاالثقافاتبينبانئفاعل

كونهبقدراوافعباتفاعلاهوفلشي،ومضحيزةومشوهةنادصةبصورة

..للتفاعلافتعالا

لقوافيناوهذه.الموضوعيةقوانينهلحضاريواالثهافيللتفاعلان

مناأخارجفرظالاشياءوفرضوالافتعالبالقسالتفاعليعصلانتابى

تف،عليحصلأنيهكنلاانه.الداخل"نطواعيةذلكيجيءأندون"

ا!داخليتركيبهفييحملمن!ماواحدكليكنام!ماموضوبنبين

طبي!ةفينوعيتحوللخافبهالانفطلاوا!خرمعا&بخاوبقابلية

علىا!نإحااوائفافاتابنتفاعلايسمونهماانحينفي..كل-منهما

البم!ية.المقواةهذهمضهونمندفيئايراعيلا،لبنانفيالثقاؤات

العقافةعلىمفروضةافن!زاإسوه((التفاعل))مناشكالهناك

ال!إةفي،افنعليمميادينفي:جوانبها"نعدةجوانبفياللبنافية

في،اسبنمائياالعرضصالاتفي،والفنالادبمجالاتفي،الفكرية

المخفلمفة.الاعلاميةالوساللموسسلت

هـمالوزاره؟لمسوولينكبارلاحدكلامانذكرابتعيمي؟لحقلثفي

يقولالثانويللثدماجديداالمنهحعنالحديرثبمنلسبة)؟ا(النبربية

أوضحوور،((العمرومسايرةاللبشنة))هوالمنهحلهذاالعامالخطان

يحترماورريةامناطارفي))ت!دثانهالقولهاللبننةمنالقصد

الفوارقانهانفهمكلامهب!ةفي.؟.افوارقبايعنبملمحماذا.((الفوارق

.)واتدنيكينيألاساوالغربالمنصو!الئرق((بن

..التعليمفطامموص!يزظرفياللتفةمفهوم3،اذن،هوهذا

تفاهـلأو،الانفتاحاي،عندهمالعصرمسايرةمفهومهووهذا

..الثقافات

والتفاعل..((افوارقايرحترمالحريةمناطارفي/قوم))ف!اللبئنة

الفرب((ة3اف،((وا)نترق((تصوفية))بينلتزاوجبليقومالثقاؤي!

..وتقنيته

هـ"الوطنهالثقاؤةلمفهومتشويهاكلإهماالمفهو"ينفينرىاننل

.أخرىجهةمنالثقافياكماعلولمفهومجهة

وعسران!ريةاطارثنيتحدث!ناكلاماهذااللؤن،اولاأما

،لهخانفيا!ائةيةوارقاةاحريةيقصدانما،الفوارقاخرام

مفهومهوهذامهل..الطائفيهعلىا!ائمةافئقا!،تاحرقيوباتالي

رسمياوعمليامكريا،((تكريسا))هذاأش؟اللبنانيةالوطنيةالثقافة

ايديولوجيةالىالاجنماعيمضمونهاؤكم!ترجعالتيا!الفيةلوجهةللايديو

غرسهاعلىعئدناالتعليمنظاميقوموالةكط،1لبنانفيالى،ددةالطبقة

والمصاهدالمدارسكيالميكانيك!ياكلمقينبوساطةوتخليدهاوتوطيدها

اللبنانيةأ

عنمعيرةخاصةثقافةخل!-هذاعالى-تط!التطيمللبننة

اوطنية،انلئقاؤةالماهـةلعيالخصمندارغة،م!تةايديولوجية

حماهيرحريرء،ا!ريةنفسها!وقتمينافية،بسرهاثهبثفافة

تصطهدئقافةذلكمعوهي..ايضاثقا!هاخلقفيالكادحةالمشعب

-بدوره-يعبرأ!:ياهوماكلعليهوتقدموالقوميالوطنيالمنراث

وهذا.الفربعالمفيالاسنعماريةالاحنكاريةالطيقةايديواوجيةعن

الص؟بةاللغةمنهحفي:كلهاالئكممناهحفي،بوةسوح،يطهركله

!!عفي،الفرف!يوالادبالةربيالادبءضهحفي،الاجنبيةواللغة

والجفرأفية.التاريخمنهحفي،العامةوالغإسفةالعربيةالفلسفة

محاولةباطةيرلمحظأنالمتجرداباحثبظيعكلهاالمناهحهذهفي

ت!ةهدف..اح!قيةااللأ::"غيرخرآ(مراتسنهدفمدروسةجدية

اللإتادشيانالات((خريب))وبالتالي،اللبنانيةالثقافة"تغريب))

والثدليل..الطالفية((الايديولوجية((نكريسهدف4بعيهوهذا.ذاله

.)13)هذهالنعليملمنلهحتفصيليةدراسةالىيحتاجذلكعلى

صعالحديثفان،اقنقافيالتفاءلمف!متشويه،-آيظلياوأما

تشويهبذاتههو((برواكفيالانسانبماوالفربالمنصوفالشرق))

الشرقيةلخذقافةثويهانه..التفاعلهذاعليهيقومالذيللاساس

نامه!حؤهل..واضحاخربيةالالثقافةتحيزيقابله،بكاملهوتراثها

سوىيننحلمالغربانصنحيحوهل،التصوفسوىينتحلمالشرق

تح!سلكلمة..؟هنا((لاتانيا))معنىماثم.؟.لتكفكيواالافهاني

التدقيقعند!ضيئاتحوللا-ذلكمع-و!ماا،المقاصدءنالكشر

..اتهنااعالمخارج41وجودلامحضمجردوالمطلق،-مطلقةلانها

اللبنا!ين:منفريقينبهيقصدكانالقولهذاصاحبانعلى

الشد!ةلوزارةالطمالمديرزعرورجوزيفادكتوراهو)12)

.6891سنةأوائلالبيروقية((الاوريان))جريدةلهنشرتهمقالمن

منهحصدوربهاسبةوضمتالتنالدراساتراجع(ا3)

-6891سنة-9العدد-((اطريق((مجلة:اجديداالثانويل؟ملإما

.بيروت
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يرتبط،لهيفترضونوفريقا،2!مثر!بتصوفيرتبطأنهيفترضون!يقا

انهماللبنانيينالىالقولبهذايوحيف!نه.إ.وتقنيتهالفرببانسانية

وريس!ةوطبيتاريخيةحقيقةبينهمالاختللا!وان،فعلاهكذامختلفون

لضموناهوبالضبطوذلك..وآبديةثابتةاحقيعةاهذهوان،وعقلية

إ..المزعوم((الوكلنيالميذاق))!يدعىلماالايديولوجي

هووانى،،عادرشخصيرايعنتعب!رايكنلمالقولهذاان

وفي،جهةمنالتفليميةالمناهح!يقيقنلانمتكاملينلوا!صنانعكاس

ووساللهمؤسس،تهله،ثانيةجهةمن&!نانفيواسعدكري"يار

صةجام!،ونظرية!لسفيةمنابرعلى4تالمعبرةودفخصيالهالاعلامية

جامعية.وغير

نج!ؤاص-له،،اتانوياتافياعربيىءاالفلسفةلمنهعنظرةقان

الظسفلأفضايامن!هاختارواقد،المنهحهذاواضعيانتنبىء

وأهملواوالمثاليةوالتصوفيةالغيبية؟لنزعاتيتصلماكلالعرب4

وكل،الفلس!4والماديةالواقعيةبالالجاهاتيتصل"!كلسبالمقابل-

ابانالسابقةالةربةالعصورفيالاجتماعيباوافعارتباطلهما

الفلسفة.هذهازدهار

هناكانرأينا،دايجاز،جديدمناللوحةا-تعرضنااذاوا!ن

ولذلك،بلبنانفةالعقلتطورلمسيرةفسر؟اصطمناعااصطنعتاريخياخطا

مجس-الفيأمالتعليممجللديسواء،الا-نصىنطورهااتجاهجاء

مباث!رةوفيرحبنامباثرةبصورة،يعكسلعامالثقافيالفكريوالنشاطا

الاجتماعيالنط!ام"طوراتجاهعنالمعبرةالايديولوجيةسيطرة،حينا

.ابنانفيالقالم-

انتقابام!قفا-اولا-فرضفدالمصطنعاكاريخيالخطهذاان

!بنانثنقامةالامالطبيعيةالارضهوالذيالعربيالثقا!االتراثمن

فيالحديثةن!ضضناولتراث،كلهو.لراثهاوتاريخهالجذورها،الوطنمية

بالاخص.عثرالتاسعالمقرن

معادفاعلعمليةمنمتحيزامشوهاموففا-ثافي،سوفرض

..الثقافات

الجماهي-رحاجةيقمعقمعياطبقياتعليميانطاما-ثالثاسوفرض

حاضرهاوحاجاتوترالهاوتاريخهاحياتهاعن،برثقافةالىاشعبيةا

الا!فل.مستقلطوآفاق

اللبنانيةةالثقافةأفرغتانكلههذانتاجكانوقد

وطنيمتصاعدخطفي!فتطورهاالداؤعةاداخلإةافواهامن-ا

تقدمي.ديمقراطي

العتصر:اسهةالاسالنتكوينميةعناصرهابنطبيعيتفاعلمن-2

اطبقيالاجتماعيوالعنصر،الخاصالقو"ءوال!صر،العامالبشري

بخمالصهااقوميةاالنئقافةوحدة،الجامعةالوحدةضمنالانواعالىعدد

.المميزة

قفنسدت،الغنيةالعمقةالفكريرقى41ضموناتمنوأقرغتس3

علإهاوغلب.المستقلةواوشخصصيةالابداعروح-الغالبفيس

للافكارالميكانيكيوالنقلاتيطواطيسسبافنمىاتجاه-لذلكس

"نجضلمفبريئاتعنوالفبةوالفلىفيةالفكريةاراتواقيوللمدارس

الابرتماعيةوالمثمكلاتالقضايانوعحيثمنبيئتنلعنا!اسصااختلافا

والطروفوالقيموالحاجاتالمطاليبونوعيةا-اسهةواصادبةوالاف

لتاريخية.ا

:الموالهذالمثل،البمادخارج،نعرضتماكعيرا

؟..المعاصرةاللبنانميةالمة!سحفةالمميزةالملامحه!ما-

نفسي:أساللوأنا،ا!ؤالهذاامامحائراوؤفتماوكفرا

فلاسفةعندناوهل،معاصرةفه-فلألبنلنفيلناهل-

معاعرونأ

اناصحابهاأعرفالتيالاسماءمستعرضاالجولةاميدكنتودالما

بخيبة؟ا"لجولةمنانتهيكنتدائماثم،لقلسفة1باسمعنر!نايتحد!ن

!لملأسفة،وبيسوافلسفة"ؤرخواءماةجميعاهؤلاءلانذلك..الامل

!مبها.لظهرالتينفهـابملامحهاغربيةفلىفيةتياراتناكلوواما

الغربوكيسائعهملسفةكلمنأخذ،1انثمائيونوا"ا،ا!فرب،طأولى

فلسعةخاص!لكوينعلىي!وىلاءافكاراذلكمنونسجواخيطااوطرفا

كونهاءدا..محددةوا!عيةمشكلاتمنهـمدةمتميزةملامحذات

.عامبوجها)تعدميالفكرمناهضةهو،منبعواحدالىلرجعافكارا

عاىدلالةالتعلأمي!هظهراشااشدهيالفلىفيالمجالىديالظاهرههذه

،،راتبينافئماماتوالحضللتفاعلالمفهـومالمشوهوعلى،اولاالددعالفقر

..ثانيا

لقضميةوج!نتمثللبنان"لقادةفيآخربشكلظاهراتوهناك

الغربية،الفكريةالتياراتعنالاعنباطيالميظنيبراناللاوجهواحدة

لنالل.لاكعند!المفكرين1ولكماب2بعضيدمعادديالأيديولو-ك!والوجه

حينمي،بلادناكياطلاداموضوعلهاليسمضاياولمعالجةالتيارا!

ا"نالنت!غبيةجماهيرداوحياةمجتمعناحياةلمحي-ةحركماكليتجاهلون

العلقدون،والاجتماعيالو!طالمدق،المشروعالوا!عيافلقاعوامل

بلادلاظرو!عنالص،درالعلقذنك..المغلقالأنطوائيادفردي

.الكلوفلهذهحعيقيةمعاناةوعن،بالذات

مثلين:ذلكعلىنضرب

والت!نولوجهباالالسان-ا

هـ-نعندناوالكنابالمفكر!منالفريقهذابهيتحددتماأولهما

هدهعنالحديثيعنيماذا...والتكنولوجياالمعاصرانالانشمشكلة

..بعدالتكنولوجياعصريدخل)ممج!هعفنحن3..ب!لادناديالمتسكله

لفضية1بهدهقيحدثالذيالفكريالتيارلمحان،تانياوأما.أولاهذا

ن5هيعميالهحعيفيةأزمةعنبذلكيعبرانما،الفربفيويعالجها

لرأسماليه،االبلدان!ءالمعاصر،نالا!يعانيلااليالازماتأشد

كلمااغتراباظلهديالألسانيزدادالذيارأسمالي1النظموطةلحت

..اليوميهاوحمياهميو/غلعلالطوراالتكنواوجيازادت

ماضاسكماسهونبنانكلالاكمصادياكطورانجاهانصحيح

هوعمايحتلفانومتواهالتطورهذادوب"ولكن،3الراسماليالتطور

أشواهـ،لطورهفيوابتعدالتكنواوجياعمرظهـرحيتافربامي!الم

ايض!ا.اخظفاللبنانيءجتمعنايعانيهااقىالأزماتكانتولذلك.هائلة

اهتماماذنيعني!ماذا.الغربميالانسانيعانيهاالتبمالازماتعن

بلاد!،فيموضوءلهليسبموصععندناوالمفكربنالكتابأولئك

الاعتباطيالميكانيكيالنفلاما:امريناحدسرأينامي-يعني

واما..ثقامتنلبهالمصابةالعاهاتاحدىوهذا،اليهأنئرناالذي

القضاياعنشعبنالدىالابرتماعيالوطنياوعيالحويلالىالنمد

كبرسساوذلك.المباشرةمعاناتهصهمفيزدخلالتيالملتهبةالحية

4!نضرمستقبللاشق!رافالتحررالى-السيرعنشعبنالنضالات

حالةمننهاقيابهيخرجمحوعاىوالروحيةالجسديةالانسانطامات

الروحي.الاغتراب

()!الاصالصراعإ)-برب،لأ

عماا!االايامهذهكثيرابهيرخدثونمافهوالثانيالمثلواما

فيظهرتهذه((الاجبالصراع))نغمةاًنإ..الاجيالصراعيسمونه

امنفطابعاحملتاك!الشبابتوصدكاالطلابيمةالحركاتبكلهورافربا

"سنكظاهرةافربافيبرزتاحركاتاهره...الافرةأسنواتافي

قع-لردعنتعبيراهناكوالشبانالطلبةصفوففيالرفضظاهرات

طورةالمهلرأسهالية!االغربيةالمجتمعاتحياةاليهلفتلماشاملاجتهاعي

وا!بطناطلبةابهايرزحروجمهاوانسلابمفرطةآليةءنتكنواو!ا

بانوالفاطلبةارفضولكن.الاخرى.ةالاجتماعالفئاتمنكغيرهم

اولا،الاءمارحيثمنالخاصةحسلسيتهممعيتفقمهميزاشكلاا!خذ

منكلواورءفلال...ثانياالمختلفةالطبقيةمواقعهمتعددمنوينثنت

!



قوة":ةمأ-جهلوا،أ،اخا!مت!ركاا)موضويوا)-*ءهـارارصءياءناليه

ا؟!س-طوحلةا)ظ"أقىاط."قىاقوىبلا"ونإعارةمفضعلةاًجتماعيت!يير

حمفقةبر،اااهـثجبو((لابر-،لااعصر((نفهةرروت؟!*،وءن..ناثور،ثرا

لصراعا"،بزءتكيما،احه-قبكأاوقواهوبروهرهىوءصدرهءيتطالاصالصراع

كبما.اطمق!ا

ا!ا()ءالالاصصراع((حكايلآانتفاتب،اىم!اررىالاسهذاعلى

اط:ف!!ةاو!وسهبئايدي،مثاونافيإناوالمفلأرينالكض،بطريرقعنبلادنا

راعاصالاخفاءؤصدا،ض!هـارلةالاصالايدبرولوبر-بئير،ضلونآوالمائدة

ؤ-بداخاةا+ضان!كمااانتبانوااطلاباوضمايرلمانصءبئعإكا..(لطبمزب

،":!،برءجؤألابرؤء!!ي،تماعقيوالاصاوطن!يةااا!ركةقض،ياصىمم

اث"*-،نوااطلإ"وا...اتمعبيئااجماهيريةاااظا)ب"نصزءكل!اوءطالى

اأثمه:-قىة3اثراءنوتضالاأىم!ركا.ز!ميرةء!--اوقلا?هـز،أنةم!"م

.الاخرىا)وطت"بئالعوىونفالات

***

..تلأتهلام،اءصانوئياؤضقاؤفامنص"كا"،اث-كلةاءكلورةانؤ،بهدو

إ--ةأؤ!ن.51ءورةاا-!اازءة،جأخرىظا!رفيمنأكثرص،كزالفلا

ا!ردير-قىااروحاظا!رةعنآتخدث.؟.ليهدنشحدثالظا!راتهذهمن

ا،:لىكهاواالادبريزت،صرز!إ)ىله(ودال!كبا-هـير!ةااوو("لمنطهـقي-بئاأ+كأوالازطوا

ف-بماا)ضاز-قيا)،المىةاثربابر"---دالابر:!لاءك!ته*حهعلىلم!ىو/رزاد

؟الاربمي!نات

أرصءسةعلىاتة،هاتامنالمتراًكصهسالا؟ولهذهءنزإحدثأم

بر،سكل-!أو،اةهـ،صوااثمهرابر،!مالمدنورر"ائر.ةالعاصفيالشوارع

ذاتاصط!ءبئاابنرا((تهاؤة))هـننتح!رثأم.؟.القيةالض!حطوقى

ا!،ءراًتواا)*ه-،بر،فأفلاموعن،واكل"مةأوور"،ط!ك!الطءلالاست!لاك

ؤ--كماالاج!ه،عكبوالازءلملألالاصرامء!صكأيدلمزك!االا!رامبكأاةرديةا

نجيقىلحضمارا)امما!تهاحاوانتشارابلادظ

ؤ--كلبمززارةأطه،زت،اىاا!ىأالتكطال!ىمصهـ"-5ءنزمحالىئأم

اة"هوزايه!و،،امص،درذاتصجم!ه،و!كبما،الاث!ارةوالاغراءشديدةمجلات

ا:راً"-؟ا"ها!،تءنذ.ءدثآم؟..ا*"،نفيا(ع!،عالا!))4!مناعلى

فضهلىا?لةةا/وبر-"،ز"كاوعن،لظةز.لونوالاذاعةا!كطأفنبةوااخقافيماا

.؟4المثهر"نوله*طحيتاقراء،1عن

أ"--رهـفاا-س؟ا:ء،ن!ياثنتظفةيرممهودافياه!فىا-للأانءن

وحمويرء،،وؤراثهـ،زقاؤضت،أصولمبمنقصعنوووىضمرو،نتكدونع!ويا

اذن!وأينءن..المبدعةش!بنمامواهبفينةهطعنولا،وؤههها

ذإكندإنأنحاوكا..المحافرةخلالاوراؤلاالعنالاجابةحاواخالقد

-فياارفي-ك!و،نفاطهبرزآعاىا-داوةمص،كط)تااي!ىاراةااخ!ا

..لبنانفيالثقاوفىلمئمكلةالحممطسهاخقاطا

،مى*

برءلمآ،صقاوط:.بئثها!ةلخ؟ون،ز-قىاء:لمااان!م،فةترريرنريردنحن

لمخادحة.2،ل!لإرهبرد*عآفىدور-ه،،!اعقيهو،فى.كل::،

الطازة.كأقىالايرديرياو--كأ2ء-طرة"نالا":انياًاوركرإرن!رزريدنحش

لملاصبةلمو:!ؤوءةةاصؤاووع!طكأ!ثقاا:اايبدع،يةالاستعاراوبر-لأيويدوالا

ؤ-3لىقثس:ازفء-عألطدوت!ربرحةاحؤ-بئكأان!ولذلكنربربىلاذةاونص

وهـ-اارله:افي((علىلالىتكللم((بئتق.ها،وثبه:ناآنقت!ةا-نمخادعإرمالا

..اهـنالاوأورءا"،رؤ!مااطورةأصيرهـع:ءير*ادوء-تانرؤث"-ث،فيطةىء

)اق"--ول،وكحأاء:لمااافماروااللت،فيقىا)ض!افة-ر-ر.رارنريردلازن،

نة"اكواناصةه،ء-ةوطة-ة!فهءقىهـ!اكراوووااتقاةفىاهذهؤة-"بئ

.،(ةاعيوالابر!همىةبااوا2ءمى:،لإ!"لمجؤ?ن!وسبها!اؤجمط

ممىوهص"صءىم

لماىناناكلءتئعن?اضساتسإ?ل"فبماقي؟لأمفأمحاضسة(*)

جبيل.فيالثقافيةارابرطةانكلمىتها

11

:.لدةجدكضجاتلاثة ا
البازبفزارءو.للمنما

ح!ر!ا!درت

هـلطأمىىمنهـىا!

الاولىالهرةقةتمرحقيآجةعتنهقطرسافل

ارؤضافعصاليدمنمج!عة

7

!1صكص
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