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ه)-هـود11س،اتوارسى،و"تالجطتارهاآصدنذياوهو،تطما

حد.غيرالى

ةمبراءرافيلهملاءاو،أضلفاًوا)خصلاء/فيلعدوايمضيعئدماو

إؤرقالذيذلك،جهآراا!ارسؤا.لمقيان)ثءوبت،.رتق،رادعبرلا

اا-ؤولمن:اء"ءوافىفيفلههاويثقل،ء"در!عقىولجثم،ؤوء!ا

ؤ-جم!واكردداةع-زوعن؟ء،ثآاد"ةمرارهاوعن؟اولاا!زيمةاعن

الصو؟مواص،ة

ذءا"،وفي،غآبل"ستفطزمابةماص!ىألقي!تالنيالاجاباتمل

..تصركأج2وااتعديرلواالننغييروعود

اختفتومتى..بر-دآي!رفهـ(ؤوى،ا!دوان.عبرءاذيوا

؟اوره*وبئ،أ?نعنالامبريالية

ؤوىآو،و.ابهةلآعهنإاءااصةماعيةؤوىة1ز،5ا/?:عافىيوا

مهركة،صوضاو،آلهدوءواجهةعلى"قوىلأوضحب!ةءةرددة

..لمخططاتهاة"مديااو

قوىابرتماع"قىالا"بر؟ليامدواعلىواكصراتؤوةيصضعاذيوا

كور--ااىاالصيبنمنكلهالعا)موبرشمهـدها،عصرذاعرفهـا،أصرى

وا)ءب!اتاةلملاءونواازههال!مبة.بواءةياآحبران!الىؤيصءاماىا

رءابصةا)وا!-مةاثورفياطبقاتهـ،بنعي!جهالتياكوريةالوطنإقي

خلالمنالا/"اقو"د/"-،وإدءم،اتقبقبةابرالمه.،لح2اوعبوا،الافق

لأالتياببهاتاهذه.بةاديمقراجمهبئاصللألمناوحدةوا..الاختلاف

وغصرها.ولأوسؤ-تض،مءجدالبوموته:ع!اصبنااننهمارتء"ضع

اًلخبر،يفحأذلمؤقد،ء-،غراأصبناالى.بكسونلمب!+مىوءضدء،

أءظمفهـرتاأتكبالؤوةهرزههي،ا"سآن!رفلاذنا،ندصتىلاولكضا

الام!رهـيااث-مباأحشاءفيالثورةت2و"ر،عرناا":رالأورا،ت

كلوحبرب)يةالاهـءريا"واجهةافي،مدا)ءاتخطهذاهـي..ذة-"

لآتةممالتي4اد،إهوؤراًضباأو!يةاا?!اتواةؤهـ؟:،مفياشةبا

ت!سا!-.آوتمييزودونرحقاثوريةوااوءض-قىاالقوى
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ا-صشييريرأ --،

هـ
رس!ىجمز!لقغ

-ام!.تأعاىكثبراإتودد.!معار.لىوتةع،ا-ءرليية-بلملأدتا!كبو

،واهتماماننب،5كلاعرباالمعقةجنمنويتطلب،الايامهذهفيالبهض

ناويرى،اضخلفاأزىا"،عاده"!ببأضراالكوارثعل/ءزووهو

العصراءببأساالاخذوفي،يرقىالعصرفيشعوبض،ا"،ماوصءداالحل

الدولوبينينناا-افا"-.اؤةنقطعوحتى..وافنكضواوصيةاعامبكأا

علىارأياهـتااصنشبعندف.ضقل،اةعصردولاوزقبم،اةقدءقىا

!..ارةتاءنالععولزيحانمنأعجزهزيمنئا

اسء،اءببئحدتى.لآصزرازتيهيتعريفهمفيالعصريرةوالدو!ة

واككئواوجه،..آعاماآحدثوس،زلوتنقل،اأحديثةوالادارةطيماك

لتدطادح!نى..الاررتاسيةهااوولىادواةاهذهاداة!ووالتعليم

..اتهاجماءةؤةفيضحصرزةجواًنبهـ،ركلائورةاقضءبئ.دت-ول

اصطرىآوبطريرقيقياتدءوةهذهاة"حاب.بردداك-ايىسةوؤكخ

ؤدالا-زاباوآفهآلامباسيالمهالتنطبهم!الىاء،جةاانءؤداهءا

التقنرةبوساتلالاخذهـو4آتبنحت،تجولوكلإ!عصرناؤياننفت

طرير--قءن،ولموجيو،،الجماهيرلمكبفوقي،الاعلامفياـحدبرثةا

هيرياًلجهاالاته"،لو!.اث--لءن،غيرها،أتلي!فزيونواالاذاءات

وكان،عصرز؟في!ممب!نبنعاشولو.بةاء،ماالرآيوء.ياعةكأالحديت

ا)-صذيأحزباالىاصةأجلما،ا(تحدثةاوساللاهذهكليملك

!إا!لمثورة4ليءتع

ويرؤ-ع،الانتنفارواسعةالثاتالعا!مبرلادفياهـعوةا!ته

وربر-،لا.كنوؤراطواوالمهنيهنالمثقفينمنؤئاتعادةشعارها

ته،ننبلدانناانفيخلافؤلملأ،طبيع!بة،ات!،فيادعوةوا..الادارة

والم!ةهـ--ح،والعصريةالتمدمتحقبقاتىثدةوتتطاعاتضلمفا

لا..ضاتوالثمانياز-طإيناتاىاينته!ازرياصري41ا

الاخذةكبماااعالاسببنالظتيرفبىتثادلاهض؟كانفيجدالولا

شكؤللا،بلداننافياخورةاحركةودؤعومنجزاق4امصرابأسالمب

بقضءهةارتبل!اوالاميةومحوالتعاهبم؟ضتذرالاسراعأهمبكأفيمعلا

البهضه-سكأؤضيةؤج!نفرقاناكاابة،ص،صقىولا،بلادنافيابنئورة

!إأولأيهـهـالنتساءلوالفبرخة

4ءرمدفعاضارفيب،لهءرإطةالمطالى:كأحدعئدالاءروف!ولو

طدطصب5لان،مض،وثقىاوةربماىااقة.ء-ةااص"،جتثا،اثورةا

قىقدمهاةااءفوىببنصلملاف"حليكونانبرمفىلاذالهؤبامصرإبئا

اهصربربئ،ال،ذه!!طياذياالمهضىمن"ألمئيالمطروحالتتمعارخطورةاكنو

-!يالالامبرا.دواابر،"بوواشعاراوعلملاقة..ت!هلمهالذيوالمضمون



اله-ءوزحديردعنتنعصللاأ"ةعيةاوانلآخاء،الارضلمى3الجا،

وغيراكخلفمنلتإصأأرئيسببةاالفرقيواتجاه،المرحلىقيهذهفي

..ا"-دواووااثارمناتخلأةطا

!همبه-ميمارنباطهلم"ناهممميته-ممبيكا)شحعاردهذااخربيروبتع

المواجهـلآ،فوىونجرديدشمولهافيللمعركةا)ثورإصقىواوطنيقىاالقوى

افترةالدؤءقةاهذهفيكلها،وؤفمعالتعامل،ليبواس،العدووقوى

،ؤ،وواضحاجتمآعيامضموندونهكذاانىعاراطلاقاًما..والحرجة

.ا)شمبهاتاكبريثىر*-اانتباهكليستحتىا)ذيالامر

هذاتتشاكيماعيةالاجتالفتاتنوعا)قضي!ةاهميةمنويزبد

وهـ-كيما،اضحأواحتماعيامضموناتعطبيهان،دونلهوتروجالشعار

الجديدةاطبقاتوال"نبيناوالفنب"نالمتقهـفينءناثرناكماواسعةفئإت

ن!سوذااليومبلداًنهافيتمارسققىوهبم،خاصبوجهدةالصاء

الةعايةفيالسلطة"مارىروهي،والتحربكالحركةعلىوقدرةوفاعلية

وافرروب.اسببلدانمنامدبا

الخيرلو،!يدو،اوطانهاتحب،الاغلبغيوطنيةقوىوهي

ءعادافي،رحكماليصرمراكزفيعموما/قفانهاوالمفروض،والمصلحة

قطلعاتانعلىيدلناوافريقي،أسصابلدانواقعولكن،للاستعمار

لانسصماوطىابأليمهبئتسمينتهميه"ءءمنالفئاتهذهمنواسعة

بفبصقطونوقد،الدائرةالمعركةفي.ديقوالهالعدوبينيخلطون

د،انم---سوذجالتعلقالبهايقودهمالاميركيةوالمعونةالصداقةوهم

للماركصيةيئتهيلاءداءيقودهمكما،الكاذبةوبا!مالالام!يركي

اعداًءاهذالي!تحولحةى،واحزابهاوللشهوعي!ةلممي!ةا)5وللاشتراكية

الامورتماما"يزانوانقلاب،الهـواءطواحينمحاررةمننوعالىاحيانا

هـ!ذاوراءجرياالامبريالياتعدوفبضةفيوسقوطهمافهامهمفي

تل.لقااءاامدا

"عاهـمببعضنلمانا)ء.ورةنتضححتىالمفيدمنيكونوقد

ا!لامقكزهايهـلم!دالهفي..الفئاتلهذه"-ةالسياسوالحركةالفبر

تبدي"،كثيرافهي..وايرخهةالمتقدمة،لهـ"ريرةااكأادووا،العصرية

الالاستغ!-عنا)عزوفوتطهرآس!يينوالسيالمص-ياسةمننفورها

1!.ا!ءقي،افياذني!،اىاتغرقالامرحقيقة9!ما9كنهـملو،بالسياسة

المغنم.اوالمنصبو1لكولوذبأ؟الس!باسةأصصبحتاذاخاصة

،وتقرنهاءزدياوالانقسامالحزب!بةتعأديمنهاواسعةودطاعات

ءم،)يةالرا!والافطاعهةاقديرمةاوبالطبقات،بلادهافيالقديمةبالاوضاع

..احمزبيةامننةورهـاعادةزبديا!ذا..لحزبيةاوتناحراتهاالعميلة

ف!فةوشطرة،الحقيقيةالوطن!يةالجبهاتفي،بففيذلكومع

ابى-عتمارس،الطبةيةالمعالممحددفيرراواص!االتظبماوالحزب

انقهامالهـ،علىوهـمضفي،اقوةاومراكزوالشللأيةالانقسامانواع

..اسمعةاسيىءالحزبيةاسملالاالاسماءكلوتناحراتها

دون3ءلملاوافراداالانتخابية.وروالهخابآتالانتتمارسوهي

ولا-،اط!-،رةوااءهـيةواالنزاهةنشعاراتوترؤع،واضحةبرامج

والت-ايلخاب.يئالانتاصناوراتفيأاذقانو،حتىالغوعرمنهذايمنعها

زسترهاكه!والت؟لفعلالقالمةواحزابهاوشللهااتجاهانواتسويدعلى

!إالاسماءكافةتحتوجودهاوتستر

،لمحيالوى-طفيتقفوهي،الةناتهذهمنلكبيرةاوالاقمسام

وضداليمينضدا.بة.دالماتعجبها،اوسطايساراوالول!يمين

اسبافيالعوراتمناءدي!اماعتاةالتياللعبةهذه،اليسار

افوىواالاحزابمنالعدبردإدعلىالمذاقءروذمناهآ،وافريقيا

بر-لملأوهي67عدوانوبعدفتلارعرببماديمناعلىالسياسية

عا-ىزلقفلكنهـمان،ا"زيمةابةسبآبالصلهةة"قطوءغيمشك

السصطسصرةل.ودةالابوابكلو؟ختالتيوهي،الاسبلبهذهراس

الابناغلبفيالاستعمارية

نقلالاوالفثاتلطبقاتاهذهفكرتشريحفيذمضيانونستطيع

و!.أوكطوقكرهااحركت!وافعمنبل،ياتواكظرا(تظريةاتكتبنء

ط!ىاض،عتو-توهي،ترويجهوساتلثلوتملىك،يروجهالذي

اوطء--قياالجبه!ت4بيبةديا)كثيرهذهوحركأهادهكرهـابلادها

ء،فى-صاص!دملىا)خربيةا)ظاهـرةهذهاتكاع!،اوهي،الحقيقبة

صاغرةباء-ركاتاتياتنتقهرأتهلااوالقوةالصلبالصمود:المعاصر

ا--!ه!االهتثمةاتطموا،السهلل-قوطوا،العالمهذامنجانبعلى

اانهذاؤكداوالاءر.الاحرالحآنبعلىالخرفياوراققنلتت!صآمط

طب!ةفياصةلملافاىايعودلا،والابيضالاسوديبنالضخمالفارق

هـكبمااسقوطبئلانفسمه!سمحظاذاالا،.كوينهافياو،ذاتهالشمعوبا

-ةطبيعىفبمايكمنلااطبعبلفارقاً..مهبونيواله،العنعريالف!ر

هف-لمارر،ئدةالظبقاتوحركةالقالمةا&ظمطبهعةفيبل،الشعوب

.والقادةالساسةةومسئوا-،وهناك

-4وحرفةمكرهاموآلاهتالاتتحفذآكلنوليفنحنهثومن

مقدرات.،جدالبلاتملكزالتلالانها،واتصغيرةالمتو*.طةالفعات

ورمص-،يىس،لسطحاعلى/طةوالتيوهي،اعربياعا!-افيالاءور

نايزعمانلاحد.قيسالاحي،نفياغاباحكموا4والتوجيلسياسيةا

،اوالحقيقيالنفوذل!،اصبحالتيمم!والمهلاجنالعاملةلطبقاتا

كاتاالنسبكأنتمه!،،ممىث؟ليتهاتت!حملصةىالسياسةزوجيه

لاهـ،ر-تأعطي-،التىالاسماءاو،اتكراسيمنلهاخص!.ت

.الطبقاتدينالوهم-ةا)تحالفات

منهل،واسعقمىشعارأحقي!قةافييلخصالعصريهمفهومولان

اًلبراهن،.للمو!ة!اوجيوالايديواهـء،سيالوضعمنهصكليهكسكط

الةكبرهذاءنالا":رياليةموقف!تةيم.كما.جذورهنتتبعانفمنالمفيد

غربية،"نفافةوا!ر.إميااسبابلداناغلبفيالفئاتهذهوثقافة

ء-ننهحثانالطبيعيدمن،غربيالغالبفيايضاالفكريوانتماوها

واقدلفيعمالة9ظبعباهذآبرعنيولا،الغرب"ةكرينرالجذور

.لقديرهابي!صهاءياونتائجهاثارهتهعمهقتآثيرهوبل،كثير

جنورها.تته-علون

المهنيينوؤئاتالتقةهـبئاهميةتماماتع!ه!الامبرياليةانوالواقع

وافريقميا،اسيابلدانكلكيالقويةومكانتهاونفوذهـ،افنيينوا

السدورنقدربىا،واتجاهآو،1حركتهاالعلميةبالدراسةتتابعكما

وءصن.ادحلدانهذهفيالمواقفمنالعد!دفيالحركةلهذهالحاسم

ايهنالاكل:رياالمفكربنعندالهصريافكراجذورعلىاطلالةءنبدلاهنا

انفسمهم.

الفربفيالجفور

،وكهفاسههـ،سةاومخططورياليونالا!الاستراتيجهونيفهـركيف

اى.وا.ومتآتهاطبقاتهاحركةويفههون،الثالثالعالمدولالىينطبرون

؟يتطلعونالفئاتاي

4س-اتالباوايدرا!،تاتبحوثمنلم!موعةبخلاصةهنانائي

جمعتولادطار،ميالهينالامبروالا!-تراتهجيينكرينالمةمنلعدد"الاه!

افواتااكادي!بةفيالب،صيةالعاومعلىاقالهونااءدهةاب3في

اهـراسساتاهذهاهميةعلىللتدليلويكفكماا)1(الاءيريهةالجوية

-?-تءرهنري:ؤ"،،وردتاككبما/الاسماءبعضنذكرانومميلانها

)2(اقذقفوهـ-اسةا!ظنع..مورجئتوه،نز-روستولتوا

-83-الصف!لآع!التئمة-

(1ل3!يي!أ،ح+!5+س!أ!ه"اهالأح:"!م،م!ملأكاه؟؟!هس!أ.،

أ+ء15أأأح،31س!اء+ءس!لا+أءأا،1؟؟91ا!9353ء3ول!ح4ء+لأ.7ا

ل+ياه"هااكاأ؟+!؟3ءميلا!.؟.8651

92(صاسابقاالمرجع)2(
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سسسسير
إ......................أ

يمقراطبى4والديرلأالعصر

-أ-الصلأروةءلىالمةتنورقى6.قى،ا

كااميربلادهعنهذافي"حدو،كسهنجرههري،صاحبهةاناعنووا

رئببسأدمتننظرءفثركهءطتترفاناهماؤمنذلكومع،بلادناعنلا

القومي.الامنلف-.وننيكسونالجمهور،ء

ا.حدةااولاي،تافيآلاز"قيضغ!درا!تهفيكيستجريستشعر

ءرحذطصةفياوربركأؤ-يالمنغقفلدوردراستهيخصصوءـو،الاءيركيئ

الازءصة.

ا:هـروقراًطييىنواواككأوءرا!آلمديريناتىالاز،،ميوجهو!-و

؟اجمودإه-ه،موالاميركبةاؤصظتارأسعاىيقفونالذينالاميركبين

ف-يالاءيركيللمخقفادورواالهومالمعضولمب"انيرى.وإ!لتحجروا

،والخروجداع4والاا)خلقعلىالقدرةمنبهيتصفلما،السياسةءمنع

ف-يمالبيروقراطبون.البيروقراطيوالجمودالافقضيقحصارمن

لىيتوافيالتفكءرابالاخصواطا*هـ،واللتفكيرلاتلتقبذمهياونيهرا

مننجعلآنآءقضيةوليست.اجذريةاالنحولاتاصهـاثة"-هئوا

اهـصطريقانجدانبردلاولكن،ورة2فلاالملوكاوملوكاففلالىمةا

،-رارارقيصنعفي-بلادهيعني-رلم!دناؤفي،العقولاكبراشتراك

اتحطولاتايصنف-ونلا،للتنفبفالمهطوننيووالادارابيروقراطيونوا

رهـ-ةمضظمنردلابل.الجديدةانطرقيكتش!فونولا،الاساسيقي

المءفذين.معالفكررجال

واءس4،علبفيآرولا،اطبعبأكبيرةحكمةؤيههضآالىوالكلام

اعتانظ.افواهمنالحههـكأصذقانمنيمنتاماهناك

اثوريةاال!راتؤ!)):فبقوقاكورةبف،نمبن!ريتحدثو

.للاحداثودمجناءعقبةالعملبونالرجاليكون

وفمطدم،ا)خمطريودهـءدروقينالضخمةالتغييرفتراتوفي

((.الاقيكار؟ح"-،جاثالقالمةالعملميم

اجتمعالذيا،وصطيرةبمرحلةتمر.لقديرهفيالمتحدةاولاياتوا

مضطصرلاالذيالانهيارطريقفي/شيرالنجديدالىبحأبخهيحسلا

وعلمى،الماديرةاطبيعةاءلمىال!.بطرةالمتحدةللولاياتتحققفقد.روغ"

ا--كو.الاجتماعيزلاؤمهاتفقدانائسهلمنولك-ن،الماددةاظروؤطا

زاعلبنشبرل،جديدالتتنبلحتىكارثةننتطران-ل،اي-لنا

والدورالاز.اسواهوملآيآتيانقبلوالابداعالخلقضروراتنواجه

.الدوربهذاليقوماخلاقاابىدعللمثقف

ءلميهلشطاءتراضولا،كثميرةلمحكمةمبهواضحهوما3وا)كلام

هـصذاكليحملنجركيسههنريآناولاالطبريفوا!ن.معظمهفي

ب--زاذاالا"يركيينوالمنفذينوالمنظمبنيريناادالشهوا?لمىالحملة

!إ?كليمالاعلىاتموذجابلدانظفيقىيالعصرشعاراصحابء،دةير*تبرهم

!اوالابداعللخاقثمومن..العالمفيوالتقدموالةظام

؟لطووالميرتنباو،بلادهتخهق!قىداتتيا؟الازكلةثانيايعترفوهـث

اتأااكل-ركاايض!،وهذه..بالطبعبرطريةت4الامريتداركلمان

أ!الاهـاىالنهوذجالعصربر"الدولةاصحاب،اء.حابظيعنتبرها

.ارخاءواالاستقرار

المجت!فيللمتغقفينغس"ءريعطيهاذياالدورهوالاهموا*ن

،رعالمغامر/نضراز،ءراًزهمنالمث!ءطبرالطبعبنيوهو،الاءرر*كط

.ااةةواًفعنيورعونلاالذينالاءر،*ءبئال!،باتوربر،ل،ابىقر

ال!مه-اسه--هفىهاقطابآحدوءـو،ت،م9وفيرؤيتنامفيجريمة

المضففواثبتينه-،..نيثشونفيهجهابزالولاكاناغب!االمغاءرة

ا-ث؟االمعنىعكس!علىواكن،افملبائوريةؤوةان!مالاءبريكيون

الا"ر،بمب-ة11،اممراتوجهفيوقفواؤقد،ونه!-ون،يصخجريربده

..ضدهاولطاهبروا..فيتغ،مفيالمغامرةقىفسياسوا

ابتكارا.-ءسغدؤوةعنيبحثانهفيبهونفمهكيسنءراءا

الضء!بوبرم!وع،51،"لمةاالطبقةاندآصإعلموهو،ومغامرا.ول

يرةلمفتولذاك،،سةالسبهذه"تلص،عتتعاطفولاتؤيدلاالامربكي

..ا)ورون،ينتطر،الاملفيهيضعالامريكيالمعقفالى

)3("جديدةلدولجديدةسياسات((

اليهانترنآالذيالكتابنفسيصممالذيالبحثهذاوكاتب

ءجك!وعضصو62-61منإبلاند+نا!كبماامريركاسفيريو.بمكيتهـو

!س!الدفاعوادارةا-ربيااجالانتومجلس،القومبةالمواردتخطببط

"--ن!هواخرىوبعبارة،ياآل!شرقكأوبفيومتخصصبللأده

ثرقجتوبفيته-تسياسومخططالامريكي!نالامبرياليببنغلاة

آسيا.

وثهء-4ا؟آكلاؤء4يضعا)عللتالعا)مألى4نطاعيخفيلاوهو

هـصذافى.عبلادهمودتاءالامريكيوالنموذجالنالاستيعابفي

.الطراز

مطلىبهوالبلدانهذه!يابارزاالصوتانيقولوهو

بئ.بست:لاامامهاالطبرإقولكن،الععرية

-لمىع-انيقررومحاولانهاالعصريةلممضطكلال!.تعراضوبعد

زقويكيمااةاالجديدةوا)وسانلالافكارتجدانالاءرييمةالدبلوماسية

وفيالثالتارعل)م!بلمدانفيالناميةالمهئيبنمرهوعاتوتدعم

فياجديدةاوجوهاةلندعمامثيرنفعلان،قولهحدعلىمقدورنا

دثء،رآونن-نافيااوالئكوهم،صداتغ!ونكضعبوخارجهااكللأفب

..لصب،سكبماانه-لآردونوالتجديدلبلادهماعحريةاويريدون،قيمنا

ا)تحديد.وجهعلىالئورةبالطبعسبمالسببالانهيارويعغكط

ء-لمادغماءيقبةواالجا*-دةالاف!--،ران:يقولويستطرد

شل"حلأص:-تالبلدانهذهفيالدواقيوملكيةالثقلالمتصنبع

"--!اثءلأوكاوزالت،اخاصةاالملكيةدواؤعار.لفعتبينماوتساول

اصناعاتابرت:ميةالاهتمآموزادالاجنبيةمملراتالاتوحول،حولها

أالفردحس،ةوتحسبنالزراعيوالانتاجازراعةاوتنويعالخفيفة

ا)تنمب-هـلمضطزحوورراًجماؤيةواؤ"--قىاكثراتجاوواتونمت

الىمتحجباةبرألبعيدةط9الاهدامنبدلاقريبةاهدافوضعالاقتصادية

هـ-،بدلاالا!صادقطع،تبعضفيالجزئياتتخطيطوقبول

الامة.لكلالعامالتخطيط

وقراطهاد)5ص*وء،تصنعفييواجهنااتذيالتحديهذاوعلى

تصوق!اسلا"ت!وهـلمى،ا!الثالمعا!مفيوقويرةالعالةوعصرية

!ه:البلداًنلهذهبالنسبةاًررؤاليصبح:ويضبف.سلامتنا

ألماررصنطرةبىلعمريةمتطيحامونالذينالجددالمهنيونهؤلالمياتي

اوللابي!االحرسسةويقصد-((الدراسيةا)فصولثوار((يتغلب

ء"-فا.طربقايختطونالذبنالغاضبونوالو!ون،العورية

4رأيطفيء؟نادضحين"طلببنوالحريطةالتقدمكانماوكضيرا

بشك!الاولالمطلبلحقبقاتشعبارآدفكلما،متعارضبنوهدؤين

الا!رياا-'"يلخ!صهكذا..إ!اكبربالثانهةالتضحيةكانتاسرع

الحرية.حس،بعلىبالضرورةتتم!ي،العصريةفي4نظريرت

ولمضباعصريرةاعنتبحثاذتيالجديدةالوجوههذهويعدد

الاذهيامنعوفياحمكمافيأفضلطريقاتخاذالامريكىامهؤيها

نشأ،الذينوالضباشالمدنيون:حسآبهفيهمهؤلاء،الثورةااي

أالصف))وهم،خامى-ةبمثابةكريبنالعسليويوالحرببعد

((ير-قىلثورالمجنسياالات((اوبتعبيره((لجدداالوطنبونو))((المدربة

-اكنظرهفيهبمالمهنيةالجماعاتؤهذهالاسمكانومهما

16صالىعلبقالمرجع)3(

!ي*!!5اأأأ؟حأ++*ء!أ؟أ؟يم:مما،++ا،35.31لأ7و
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ولثجاهتننبعهانعليهآألذيوالطريقسيالسضلبلدها!رتقرر

المراكزهذهتصلبدأتالتي،عاتالجهوهذهالشرقاوافرباالى

و!يا،-كربسةواالمدني!-4الخدءةوديالسياسةودي9تآبرا!ي

-!ةالوفي"نجديدآضرازانطرهوجهنهمنيمثذونوان.عل!مالاءملل

وعالمي،المثايى-ةمندصىحةاخضلمطوانبرجماتي:ا!.يمييلخص

ء-حمتصمحوللأنهعمريوهو،للوضف"!عدانلونكوزموبو)خي

-لالمبيسودهالم!ءين"نالجديدالجيلهذا.والتقاليداتراث

والايدلوص.خة،العنآئدعنوالعزوف،التضائجوالىلمملاالى

العهلمية.والكفاءةالقوميةاصلحةاهوعندهوالم!ار

كض-ا4الهيتوجهاهـذيالوضنيينمناسجيلفهداودلختصار

الةلمسفة.وبرجماتبمالمنترباميركياطرازاغرد!!لهوالاستعياري

فيفالايردلوصية.!؟لايداوجبيةيهتملاجيلانه(يزعمدهوذلكومع

.الاشترايةهيرايه

-"يدءـتضالاوهـ-طانترقواآسيازائرانبرقولهيخضمول!"

محلإةولكئ،وثقافةايديولوبةعنالبلدانهذهديالداتبال!بحت

!!و!رية

.)4)"المديرينثورة))

ومي،التانجبى-ةاحربآمنذالا*بريا!يينالمفقرينآنوالىواقع

،دةبرقه،الثورركأاحركةاتدلداتضوصعودو"ء،صض4لوبراعقابها

4يتو!ونضجدإتسندوعن،بديلعنربشونوهم،الماملةاطبقةا

يئافضءواالمهنبهـبئوفئاتالصغيرةاوسطىوااجديدةاالطبقاتفي

وصذد--"8رشوهـ،ماشللاومبر،بخ!ليةاتر"تهؤلاء.ات!و!راطوا

.ا!نا""ة؟لبلدانفياوبلادهافيله"واءاتورياالمدعنوابعادهم

التبما!يررينانظريةهيانضوعهذامنليبراتالنظأشصو!ل

و"ا-ؤدى(()نالمديرثورة((المعروفكابهؤ*ابي!رنهامبرء!ردسطها

ر،لتغير"لىميز،مآهـ-كالاجتاتتحول*نؤ!رةفيانناأ:ظريةاهذه

ء-نؤءولو!ووألثقافيا-5ءاسه!ه!واتماعبوالاص،ديالاقتصيعاسا

دز!-هـجد)اىارورجوازيةاورأساليمافه4اجتماعينم!

((.المديرينمجتمع))ون"ميه

المديرينضبقة،فةالطههذهآندقعفييتهخل.ا)تغييروهذا

ؤ-كالطبقةهـ-ذهوستنجح،احكماوالى،الاجتماءيةاس!طرةاالى3

ابىدانكوااسو!بةاالا/حادفياو،افربوااننرقفيهذازصةا

ووهجمه-ءفيا)سص،ئدآاطبقةاهذهوس!صبحءمآالرأسمالضة

.المجتهعات

هـولء-لمطةواالسيادةاظضقي"الهذهسيحققنريااتروا4وث*ل

ؤردإبئ"ءلمكهت،ك.كونفلن.الرئيسيةالاذتاجلولمائلاةادواطكية

.)5(الرئب-يةالازتاجوساللفيمياشرة

ب-ةالادارآطبقاتاهـذهدورعنتعبرانضكماآلايداوجهاتاما

الء:.نجيقيامنخايطفهي،نماما،*وءلنهايتمفلمظلعاتهاووءفلملح(،دا

الت!وقراضية.والامريكبةوالة،ث.-"ايةءقىوالص!نا

عنادثهـفض4291ضت"":زر34.،بقدماذيابيرنهـ،ماناواؤعوا

وؤت1ادلكءتفيهءد!طفهـو،اةنضوياتهذهلمثلىاحق!بقياالودف

أرأ!ءها!بى")6(االا.ر!وواوجب،تانبعد،تنتهلمالثانيةوالحربالمبكر

ع-اىاوهزر،ا)جها!ءرءآىوتآثبرها،جاذبين!ف!دتفقد!ااوشهار

الاءظةا4ءيىتدلا"ربل،ذاتياح!ولارأيااضسا(ؤلفتعبيرحد

صفة.لضا

.ةراكبصةالاسا)شهاراتا)ىآقبربرا.؟فيالمديربنارف!ارات

وإء--لوالنتمعب((ادولةا))علىز3التريصطح((امرداز)ءنفبدلا

ء)أيرآ++!ء4!أم،ا!س!7الاأأ+،لمر*9؟!"م+يا،+او42مءاأ5،+

كا55كا9؟8451

6؟ء!اهـ،برقأربرعا)51!

016عيالسابقالمرجع)6)

ءكانفيالرمعءةاوالاشنراكيةولمقوم()ارزهبا))م!ل((ائملى))

ابى--ادرةو"ةاحرا))"-لالت!خطيط-ويحل((اخاصاا،ضتروع))

مماني"كاز،1اضأصذ((ا)ظتيعيةالحعوق))عنانكلاموسيقل"الحرة

.)7)"لنطاما))و((الواجبات))

والسءايىض---!ةواللينت---ةوا)خازيةالفات"هبئيمضبروهو

ايداوجه-ةجن!ينكل"اوالتكضوؤراطيلآالامريكيةالجديدةواورياسببة

01المديرين

!هعاديلاافيرا

ء!ددابخهأءني"فموندونيقدمادذيللعحريةافهـوماهذا

واا-ثر،!كك،والا!ضصاديالاجتماعبمادولةانقمعنانظراوكاصرؤط

نا6ولى/ء-اتكبماا"لامرإدت"9ت!د/ةالاالنطريئتمنجذورهيسضمد

الاحتكارء-فىلىممصوتخ!،-ط!بماالامررالأفت!.،دفيآ-!قدم/زين

هـذه.اح-،ناوالاشتراكيةإتقدمي"1انجطلاءوتطليه،ايىلآوالامبر

نءالاإباوجيامراًعواالايداوجةتسفطالت!كصاديةالا!النطريات

امالميينااننظاهـينب-ينالاساسيةلةوارلىاوتغعل،الحساب

--ذر"شقياقيواكك3والاثضراالامىريا)كماالرأسمأليالمتصارعيئ

الامبرياليينالمفثرينغلاةعادةويفدمهاالانتشارواسعةالعصريةمفهوم

)8).روسةووالتةالخهسإراحلانطر.قيواثهرهاابرزهاهنولمل

الطلمالختا!ةدول!ككالا!تصادياتمواانالضظريةهذهومجول

اءقليدي،االمجتهع:/خمرهراحلمنءرحلةفييقعوالمتخلفةالمىقد"قى

.ضهلاكالا!مرحاقىوأخيرا،التضج،الانطلاقهـرحلة،قبلالأنطلاقما

.لضخماابماهبهـيا

علىاساسنركيبه؟فومالذيالمجتهءف!وآضقليدياالمجتمعآما

لسقبماوعلى،المحدودةبخجببةالارالوظانفاو،المحدودالانتاج

اـضكنولةجية.وااعلميةاالض،حيتينمننيوتن

سقفوبرودهـوانضط.بيآلممجتمعبالنسهةالاساسيةاـحقيقةوا

و!--فه،الفردانتاي"مناليهالوصوليمكنلآاقصىحداو

ا!دي!تاالعامببحها/كايتالاءكان!اتزوافرعدممنتضعقةالحقب

منظمة.بطر-قةالام!نيتهذهاستخداموعدم،اضكنواوجياوا

نطامهطارزراع"ءنوي!:ع،ازراعةاعنىتقومآلمجن!،تهذه

وكهـ-ذاكبيرادوراةافيضلااوالاسزهوللعب،اهرءياالاجتماعي

الاجتماعي.الضةظيم

"رء-اةوهي،الانطلاقدبل*،مرحلةهيالثانيةوالمرحلة

اعلمماثماراستخداماىاالضقليديةالمجتمم،ت"ناضحولالان،تحول

دبربنالافتصامنعادةااحجةاهذهوتسشخدم.طويلايربزطلبوقتاالحديث

اهـ-رقاووصم،الا!تص،ديرقىالتنمية!ياقيءلتبريرارصميينا

بالتسرعوألافنمص،ديالاجتماعيا?--ولاةلميالثوربرةاجبوالاسا

الاقته"!اديالفكرماضىو).اً)ضسرعهذاًالىفشلكلوارجاع

التنمهةفيمذهاةمعدلاتمنالاثقراكب!ادانالىحققتهعمامىالرص

19ت!خطصهـا)جزئيوا-طيءاات!رجاطر/بئويقدمالا!ضصاديوالتقدم

امكراهـذاويئ،بع.قب-لمن،رافيكماالشاءلاضخطيطامنبدلا

.اتالثالمالمطرلادفيالهصرقيدعاةعادةويتيط،5الاصلاحي

لؤ:ماءرصاة،قىاتآفياارحاقىااهـذهروسهضووصفاىاونمود

رءث(والمغاءرآ،الىلرضربنشاطشميزانهاإرىوهو،الانطالاق

ةراتخلاواف،عاخامااوادواالمواصلاتفيضثه،رالاسو،ا!ربرحءن

"فلبتزالولا،بطءفييجريذاكو،كن،والخارجيةابداخلية

اروءمواالاد:.بئتسودوكذلك،ال"بطةالتةلمهدربئالانتاجيةاجبالاسا

161صا!-اليقالمربم)7)

با)كتابورداذياالملخهرعنروستونكلر/كأتلخيصتنقل)18

ذكرهالسابق
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..ا!تفببديةالاجته،ية

المركزإ-قىاً)دواقىنمثوءالمرحلةهذهفيال!،سبةةهرالمقومن

الادلبصب-قى،احالمصمقابل!باوة"بئلاااو.افو"-كأاوصوهـر!،ا)فومية

استعمر.امواص،كأؤياو،الارضعلىا)قالمة

لىءاتفلباتما،رصاةهؤهوؤك!..الانطلاقءرصآة.آ"يثم

وت-وداطرداالاقىص،ديا):هوءر)قر-دالىتياعقياتواا&والق

.ا)تقدمتصنعالتبماوروىا

لمن3وغهرهاوكأداالىخدةاولاراتالء2برا!،في،ؤكبانهويقول

عقليةعنيعبرههاوروله-إو،"كنولوج!اسالاتفيالملالطلملأقالداؤع

هـبئاسياسواوالاؤتصابقيءهـبئالابرتولالهوا"لت-قط-اتيااطالت*:وؤر

-ااتكنولوجهاح5و،الازهـلملاقاا،فىالمحركةتمامحهةالاصاقيوىوا

يؤةوالء؟3احهءبئيةااًاثورة!واءلحتبوبذاك،إحركاهيوحدها

له"تارؤء.دهود9،وذلكوء-ع،ل.كنبكواالهلممهحا"اا"حلالمجتصع

هـ-ان،الاوروبيةال:لدانفيا)"-اطةاىا"نارأسما!اوء.ولبان

ء--لمىاههآةااقوةاذ،كبما،ودؤعهالانطللاقهـذا/ءريكفيهاماعاءلملأ

ف---اءةطوالمرحاقىهذهفبىأ..الاؤءصادعصر.إفلتحقه!تعبيرهص!

ألوسااحدثو.!قزراعةواةالصت،عةفيالاعمالتم!عومضثمارالا!

.اوبر-ال!صكنوا

*--نءرحلةتاوهفالانطلور،الئة.بممرحلةتآتيالانطلافىبرعد

النشططجههةءولعلىا-د)صةااككنواوصء،وتمتد،ا،طردا)نرقدم

جديس!دةص:اعآتوتظهراتئب"ااسللببضح-نو،الاؤتءع،دي

.ا)تقدماتهج؟هاتيدعمماالاجتمإعجةلوس-،تاوتتصءز

ضجقةمجموعةحولاالانطلاقمرحلةفياص:(عقىا.لتركز:بة،ور

-جةالظمنهسإواهاإرتةعوالئضبممرصاكأفيا)صاعةتتسعنسبي!ا

الفحمعلىالترك!بزمنالصناعةوتضحولءملب،تهاوضعغدالتكنولوجية

ةالحديدبالهككمرحلةفيالثزيلمةلهئدسيةاإعاتوالصاحديدوا

الكهردائية.اوالمعداتوالكيميازياتالميكنةهرحلةالى

بداًب--ةمنللتحركعا"االستينايحواتاري!خباالامروتطلب

ارأسه،!بال:ثاطامقداري!مهـعلىء؟وهو،ا):ضبمالىالانطللأق

اءديرثة.اآضكنولوجبااووف!مءاىاجدمعاوقدرة

وؤ-4الفخمالجماهيريالاستهلاكعصريآتياطافانهايرةوفي

ضهلاديثقىالاس،ئعالبضنحوةالصئاع-فيالقائدالقطاعيتحول

د!بصتصلوأم،تتخطاهاامهبركابداتمرحلةوهي،والخدمات

السوفياتيوالمجتمع،دثمارهـاالتمتعاىاايابانوااغربيةااوروبا

.كببرةصعو؟تتفوقهايى،71بالوصولروفول

حدثالمشربنالقرنالياكفعالىالمجتمعاتوصلتوعنسا

الذيالاسههلاكعلىالقدرةوتحققتالفرددخلارتفع:امران

العاملةالقوة.تريبوتغبو،والملإسوالماوىالضروريارطعاميفوق

واالمكاتبفييعملوناذلمناوعددالمدنسكاننسبةزادتبحهـث

وبدأت،المصانعوكماا"عالهمحنواوجيةمهـارةتتطلبالصباوظائفا

البرفلأتحركهمافيبناوالمهئيينكأوقراطوالتالمديرينطبكقى.أ--طر

النالأضبم.الاقتصادبثمارالتمتعفبم

هـ-ذهفيتخصصانالغربيةالمولاستطاعتفقدهناومن

وبذلك،إماعبىالاصوالضمانالاجتماعهلأللرفاهبقىييراؤدراالمرحلة

الىيتحركالذيالمجتمعهذاءظاهرأحدالرؤاهيةثوا"ظهوريصح

اهـذياًلاملاىانصلايفاوهنا..التكئولوجيالنضجوراءما

ارفاهه--لأ،ادولةحلم،"العمريين))احلاماحقيقةاؤييدغدغ

لثعببقي.ااسبارةواوالخده،تالمعمرةوالسلع

علىبحذافيرهاليطبقهااتقدهةاالدولمنالن!ريرةصاحبوينتقل

واء.بركاالاوسه!اتنرقواوا؟ري!،لمميا7فيوالناميةالمتخلفةالدول

ؤ-كماالانط/بلاقؤ:لءاءرحاقى:ث"،بر"زقديرهفيءؤظروفها،الاتيشب"ا

ؤ-ك!ت؟زعا!تلوهـب.ارءشر-نوا"ائل91-18ا)فيرنه*اتمص

اء-!،اً)ثهـوء-ةوغبرالشهوعجةلد:مبةاءثاهجحبثمنقيارين

،غالب4اوكلنبا.دكلفاؤة!اءزاقىامننوءافتشلمقاشعيوء-ةاالمناهج

ثم-،راتوالاسءا!طواالاغذيةوؤ،ئضاءونةاوؤهـللثافي")ببئما

..اررهـاقىاقرومىوا

-اماءااةطورزاريرخا.كونفدالمراحل!تهاًنالواضحومن

ب!اس"اءثساظورا،*ونانعنا"،تمابهجدةاكنهاو،لننكنولوصياوا

4ت--ارضهعنرمهزل!خارةار!تاؤان،ال!د/تللمجتوعحتىاو

هـو؟لىث"ث،(ه-*؟:"ادهـ!وادءطرارتطوبدو،ةقباطباوكأعها5حبتلاا

رآصشيءالحةلميق!ةوه:ما،ا:ءواوصباا)!طوراو،الجبا)كالن

امراعا*مالم)5امايطوسالاءبريا"كيأالاقته"اديالمهورنجانبة"ه،"ا

3ت!ا،فيحبراحقيقيةاا)علةوكاناتطوراتاهذه?،"باازرياالراد

ا----قىالبما4الازةاجبلاقاتوا!ها:امبةا،ج!الاتاقيوىابصنالصراع

ابابى.ؤةض!حت،الاؤطاععلملأؤاتحطمتاتياوالثورات،والمعرقلة

ارأسم-ا)كباالانتاجوعلاقاتارأسمالاحطمتأو،ارأسه،لبةالنمو

البا!انحققتهااتباالهاف--اقىللقفزاتالضروريالشرطفحققت

ارأسماله--لأاابلهـانافيالضظورمعاييرلل!!اذوهو.الاشتراكية

يطم-ىانيحاولازما،المتخلةةاثالثاالعالمبإدانعلىإتفدمةا

الامبرياببة،برءناءوماافائماارئيماوالتنلؤض،الاساسيالصراع

إخكء-ق4صاعاىيتىؤفاذيواالوطنيةوالدولالمستعمرةابادانوا

صقبلقيى-4تهجةاؤ./ف--دملاياللازءةافروريةاالاو)يةالشروط

يطمس:عصرنافيارئيسيااصراعاان.البلدانهذهفيعصريةاو

اثوربةاالوطنبةأحركةابين،ايبةوالرأسماالاشتراكيةبين

يعفبلاوهادىءبرطيءتطورهكانهليحل،الامبرياليةوالاحتكارات

هـ-و،وا)تقدم((رةالعمر))تحزييعنواًنتحتواًحدشيءسوى

الش!وبوسءب،حياتهواطا)ؤ،الراسماليالنطامعلىالابهاء

لهاي!حققانالذياةنميةواالضقمممنا:مطاهذاداخلالمتخفة

ؤيوالع!"تخلفها4عاامرديداوجهعلىهوبل،عصريةاوتقدما

..وعصريتهاوتنميت!انموهاسبءل

الؤفرةمجةهع

لالفدمابيولوجياالتحلبلمنوا)ئمطالمنهحنفسوعلى

للتقدماطبيعيةاالثهرةانهاعلىوالرخاءالوورةوتصويرصربةواله

واالمجتمعهـءا(هاندالنظامنوعيةعنالنط!ربمرفاتكئواوجيا

للطبقةحسابعصآلممعقفينالمستقبلوقيديطرةالمها)طبقات

كينتجونهوالاهئريالببةمنظريمنهامآخرمنظريسي!ر،الغاملة

المول-*ا))و1((الوفرةمجتمع"اثهبريناكتاب-ءفيجالبرت

.أ)اجديدةاالصناعية

اص:-،عيةاالدولة))كتابهؤيالا"يركيللاقتصادوصفهوهذا

((.الجديدة

.)9(امثلبناءهوالضحدةالمولا؟تالاقتصاديالنظامانويقول

الولاياتفيالقمةالتبرسءزهذاوبرلموغكاراتالاتتركهزعنويتحدث

للزسماحربياالانتاجواحتلالهوويعتبرهبلسديدبفخرالمتحدة

!إالاشتراكيةمطاهربرعضانهاعلىالاميركيالانتاجمنالاكبر

(9)7يس!لأ*!ا4+أ؟لااع،ا،أ؟91:ي!هلول+ءمما+س!9ياح!،كاا،مأأيا

م،+ولاأول!ه؟مماها7؟/هما؟
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ل:ضالعانصفمنيقرب"،"نتجا)يرىالحمسه،ئةفىاؤس-،ت

ر،!حاب،الإ"ادفالاياممنميوؤجمطالمىناعةوىقت،ل!منويااءد*،توا

يناذاارجالفااببوماما،وفوردومهلمونوهاريمانوروكةلمركارنجحي

اس"ماؤهم.تهرفلاليرىااؤلى-اتايقودون

ؤدمت!--االتباخدء،تفا،بآلاؤةصاداهـوا"اعلملأؤةوتغيرت

رب-عاونه.ةطحواليتبلغاولاياتاوح*وء،تالاؤحاديرة"الحكوم

!---لمىبتهانستفوقالارؤ،موهذه،الاؤتصادياضشاطامجموع

و،لمغ،اشتراكيةتسمىال!تدبلهـمثلفياحكو"ةانصءبؤولهحد

واكتض،فالفض،ءاقوء!م!اادقعبايرقياذياالعامالنشاطئصيب

.النشاطهذامجموعمناتصفااوالثلثابحوا

الاص-ور-ىع!اسبطرةواالعاما!!خلاتكلهبمالدواةوبة!دصل

د،لطبعوهو،4791سأةمنذاختفتففدالازماتاما،والاسعار

--سادالاؤتصبخناقتاصذالتبماء،دةا؟لازمة"بباانيه-تطعلا

.الاخيرةاثواتفيالامهركي

،والهـبوطالتراجعفيالنقاباتبدأتفقداخبرىناحيةومن

العمبقة؟لتغءراًتإرتبطاذياالامروهو،تتئاؤصفيهار"والعضو

ؤك!اواسعاالانتشار،اله،رزةالسماتفهن.الاؤتصإديالنطامفي

ا!ب-سةاكفالت"ومتوىالشعببثقاؤةوالاهتمامليااطاالتعاهـما

المتقحمةوالترنواوجياالحديثةفا!ال!ق،المهـارةاىاالحاصةنتيجة

ادةللقبالتقنيقىالكفايةمنمستوىأعلىعلىادربيناارجالاتتطلب

وادحليط.

التكئولوصيىاهـ---لمىتتربا:با4الا!متراكبعنا!رويعدد

وه-ذا،ضخمتمويلالىتحتاجالمتقدء"فالتكنولوجيا،الحديعة

تمتف--لانيمكنالتياعكلمىاالمؤسساتؤيامالىيؤديرلحوره

يتطلبوالتنظيمالماللراسالضخموالاشخدام،4المطلوبرالمهارات

.التخطه!ايالنجاحتوؤماتاوحساباأ:ورءدةارؤإ"ابالضرورة

افنكنولوجيامنثمارهـماالمر؟ةعوالدخلاضءموالتقدمافالانتاج

اعامةاارف؟هيةاتجلبوكاكا،والتخطيطالواسعالتنظيموكذلك

يدب-ن،الرفاهـهبئمجتمع،ال!يالمجتمعان.افقراعلىوتقضي

فانآخروبئعبير،المؤسساتالوا!عالتأظيموانتاجيتهبدخله

بعدالكبيرالاؤتصادءلىويقعللاحتكاراتبوجودهاتدينالرفاهية

الراهئة!الاميركيالشعبثورةاس:ابيفسرانذلك

مدفالانسان،عندهتماءايلتقيانا.ةسما2والروالاثتراًكيلأ

الايديولوجيلأءنالئظربمرف،للتخطيطبل،للسوقيخضعيعد

مر7االسيدهوواصبح،للمستهلكواصبحتالسلطة1.1(السائدة

،اراد"4رهنويض.مهلامرهالمنتجا!لمظاميخضعاًام!وقخلالمنوهو

الصناعية،النكثمبينالعريضالالتدث-اءيحدثلذركونتيجة

وايستشيءكلزحددادبيهيوالتنظيما)ت!ولوجهافضرورات

اًلضرورات.للمجتمعالا!صاديالشكلتحددالتبهيالايديولوجية

اًناهـىالمؤسسةتد!عالتيهيالايديولوجيةوليستالت!واوجية

وحمايمها.االموللأمعونةعن-بحث

لللثورةعراًضالاستهذاكلبعدمثهايخاصالتيوالنتيجة

المعقفين.سلمطةهياتكنولوجبةواالعلمية

،البؤرةمركزفيهمالمثقفينتجعلالتغهبراتهذهكلان

ومن،والعلهكطالتعليميالجهازفييوجدالمثقفينمنالاكبروالعدد

-،درةالمبعنبحثوالتعليمالعلمحقلأىانتجهانبدفلاهنا

ولا،الصناعيالنظاممنتأتيلاالسياسهةفالمبادرات،السياسية

.18ص،ألسابقالمرجع(01)

و،ب،وقوتهاهبوهـعددهااىافبالاةء،فة،النقا.يةالاتحاداتس

.)11)ا!شاعياهداهـارظامااخاوثة.لؤهلهاالذياوضعافيسيست

الحديثرالمجت!-عيسهلمىاما"-تقبلاننقولانلنأولذلك

بوص-"لمهيةوالهواكعايميهعموماءلثقفةاالجماعةتوليعلىبنوؤف

.اقيادةواا&"-،!بالعملمسؤوليةخاص

علىالميادرةاقوةوااقدرةاتماكاك،!وحدطهيالمثقفةوالقوة

اصضماعيا.معقدمجتمعفيا&.-أسبلأ

ولاهثىالا،المسيطرةالقوةهيتعدلمالايديواوجياتولكن

-ا!)2التنظي!ضروداًتبل،والامبركيفي،تيالسوا:كلامفيا،هناك

المائ--سةا،-تواتفي:،قول((اوفرةلأامجتمع))كتابهوفي

الطبف-ةحبمزاد،خاص!بوجهالاخيرةالفترةوفي،الاخيرة

لإاتصاع!ااطهـفةاهذهقنمو،المثقفهنطبقةبهـ،ويعنبم،الجديدة

المحركالعاملهواتعليماكانولما،الممجتمعلرفي-باالهدفهو

،-اوكيةكمازادلتعببمامنالاستثمارفان،الطبقةهذهاتساعفي

.)13)للتقدممنن!سقجمريقوهوالتقدمالىوسيؤدي

المديرولوجيةباللاالعصرية

ءرامينرففيالعرضهذابعدنستطردلانحاجةفيولسنا

(1)(ميونال!ابالقصافاضفقداًيديواوجي،لمبلااتكأولوجيااياتنطر

4اوبر-اجميللةالاميركيةالامبرياليةو*حاولات.فضحهافي

علىقديمهو-ربرالامالمجتمعتزيينومحاواة،تجديتعدلماقبيحا

--كأالاثتراكهبهبئالفروقوطمس،والرفاهيةالوفرةمحتمعانه

مزبد.الىيحتاجلابهاالاضبرةالاحدا!تفضحهاكلهااجةارأ!مواوا

،اثالثااماعاابلدانمنالعمريونعببهيعيشظلاذياوالحلم

،الاميركي،النمطعلىوالرفاهيةاوفرةامجتمعحلم،وراءهويلهثون

.الاحداثمنهوتسخريتبدد

مل51اعثيفزيادةبلاوفرةاتحددلاذاتهـاكياةكنواوجيااان

العظمى.للاحتكاراتالجنوفيقىوالارباحالراسمالظلفيوالاستقلال

بطبءننهاالتكنولوجياقنتموءن.الاحتكاريةالدوولورأسمالية

الىظامظلفيوهي،تعمقهاؤدبلالطبقاتبينالفوارقتقلللا

البلداًن!ى!اطبقاتابينوةال!منتزيمدلا،العاا!الراسمالي

ببناووالمنخلفةالمتقدمةالبلداًنوببنبل،فحسبالرأسمالببة

نهايةفييخوؤفلشكيماءكلاًن.والمدينةيسمونهكماالعالميالريف

والونرةلعصريةوااتقهماوتخيل،الابرتماعيالنظامنوععلىالامر

-صاوالتكنولو!-للعلمطثيعيةاومباشرةثمارانهاعلىوالرفاهببة

وضارخادعوهمكونهيعدولاالاجتماعيالنظامعنادنظربصرف

..السقوطالىالمعقفينبعض"قودالتيالتفاحشجرةهو

9-الديموقراطيةالعصرية

ان!اعلىالعصريةتقدمعندمااحصاناامامتوضعالعربة

.381ص،السابقالمرجع(11)

.351ص،السادقالمرجع(12)

(13)

ي!7ء"هـلال9اول؟هأص!+ء:لكا.هـح!كاا!3ياأأ!.782م9اأءس!!كا55

لتكنولوجيا،واالايديولوجية:يسالسيدمقالاتتراجع)(1)

.9691سنةاًكتوبرسديسمبر-اغسطس،االكاتبمجلة

ء8



واببمىمتلياهـان:،كويضه،4الاصاكءولثمرة!يؤالعصرير".اطلب

الحااطلبااصا.اطرؤهـنابمنا)تآنهبرفى،دلهذآإهنعولا،مببه

اثالثاا)عارمبلدانملوؤي/ليل،11،رليهـة،بلداتكلفيارءابرل

ث.ي?طابملقهبلؤ،و،ةءهإريالاساق!!راسجب:كأعاشتثي

أوابر،-شتانجبروهـي،قىاحق.قبااً؟-قىإهوؤرادوا،4ادبرهوؤراطب

يو!،اوطنبقىااءطبقاتللدإهـوؤراطبة!ي،لمداًننا4فيازلفة

اتكأوة-راًطواا،:جونوااثقةونوا.يرقىاءصا/قطر،آةتولاريرق

يروبر-ونانما،ا)ءصرابئشه،ر،امئه*،راا!ذادة14بربروبرونلذرن

ان!مبرعاهونلاقهم،اف.ققىاالانانيةوسلعا"!مواء"اط،نهمنفسهم

م*و*-ن...لوهـلاتاوحها"اءكنواوجصآوااءرؤةاوا)ءامء-تاب

ال!---،دةفياضهةرداهـفا..ارورىااءضهعا)قب،دة"ؤهلون،م

..-اصقبقيتق-د"--،ولا،رة?رركا؟4ؤكأيحلمبامياخا"إطاصا

قطر!إهاكالذيانالا"رقةوحقب..والهزيهةا)ضضسخصلبل

ؤوىى5،كا"اثاخاا1،،اماو.لدان،بلداًنئاوباصريةوارنقدم

*هر.المجزءالاهالاة.،،اضقةوناإفئلولا،بكثهروأود،عركثبركرض

ءةفوصةوبأنانيةءادة!بحثا)ةضاتهذهان!يلثكاكأااكنو

ات:--يوا،زوا"51اا)صقوة!زره،((ازةالمصاص!ةا))حكملن

ف.ور"---امنامامةااجمهرةاعلىوزءاليهـابهزاصأالبلادهاتصنع'

ودون.ا-!وإكأاا،زائموااخبراباسوى،والام!قياجا!اةاافقيرة

عبيرمهلا،لم:كأاقراءالمناأحداثاءو؟سهض!قر،إ،تطرااؤيأاقغر

الم!:ب-منالمث!ةةةاةا"وا((أ!هةوةا((-كمنت---،زجفرىان

وفي-،واؤريقه،آسءابادان"نل*ديردافيوالة:ييئافنبكنوقراًط0

المكيا،قهـاطر.دائماا-4اإالاء:(ر!وابىؤقد..اتاف؟لي-بئاءراثالمدا

اوطن-ةااءكوهـاتا"نلتخلهىوا،انقلاد،تواونة.خو،امرا/،،*ؤ!نجاح

.وصكا"،او"!ندسوهـارر-ادتهـاهمكاتواالضي

ة،ا،ز،5واا)إثافوطريئ،اعزاقىاطريئهوالصةوةطربرقان

ءب-ةالحقبقاج!"اتاهوا:،عإؤيا"صرواا!قدمص:عاظيا-ضما

صواراىااورة-.بئواوالمهـضب.بئالمثقة"بئ"""ماتيوااعر،ةءقيوااواسءكأا

"قايل!فافيولبس.اثورإقىوا1)وفي"وؤوا!،ثوبوم!صموعكل

اء.ءيحاءكانهمبرجتلواانهياقض"صةابل،ثيءفيلثقةينادوردن

.اثورإةوااوصءبئاقواهووحدةاثءبقوىافتعااكالمرنج!

ليادانانو?ر!،و!"ة:أماوكوليايصينمنءفادةالمصا-برةوا

امرءدناىاأحتاحالامير؟لبفىصدالضاريةمعركت!اؤبم؟اثالثاأ)هالم

السىت!ة،ج:والحتهجةالاهميةمنالدرجةوبقس،ينفصلانلأ

اوفي--ةاا-"،)تاالىىتحتاج،التوعالىتعتاجكماالوحدة

وهي،ا*هليااتط:يقافيتاخذهاالمتياصبخاكانتأيا،المتحدة

،ث--4غنىلاهىا:لمداؤظةروريااور"تقراراتحققا)نكبماالجبهات

!-،نب،ووذا.فيرهاولخلقااحزبيااتمز!امنت!طهاصدةوو

نفسفيا)حاصقىؤهووحتمصةا)حاحايقللاالذيا،خرثالح،نب

ؤ-ب،المطاقأ،،وؤئاطبقاز"،و-ق،اءبهةاقوىرضوعالىا)وقت

اءزبفي،اوفيرالحزريضقلالمسا)ثظضموفي،اًاديموؤرا؟يالتعبر

وته"لمبإجبهاتا!طهؤء،مشرطهذا.لمجموعهادفىالهظوالننمثيل

اله!لب--قىاخبرةاهياضحدإدباوهذه..وحدت!،دوتا3،عودها

ء؟-ل،ل"ربرياالاديمعلىالتنظيماتمناعديرداتاريخ"نالمصءفادة

.غرهاوالاشىضراليالاتحاد

-والذي،العفوةؤلسفةعله.لمنطويالذيالاؤقضيقولكن

ب-دازة-اأمنا)عد!!!-يابنوالمهنا(تق!ئ!ئات"نا)عد)!4لمرلى

.برومبعدإوماا)نةوذلمراكزوتفريخا،وتفوقاتمزقاًلايثمر

اءس،رزةااررمةو!و،ولك-.وءيةاولرى+ك!لاهكراعداءاأما

كأارغبالاخفاءلموهااعطاءاسوىؤا--!،الورلصمةهذهاسمات،

صاصب!قىاحقصقيةاتاطضظاواد،،د،بالسهإط"اضةردواالانفراد؟

4اء--،"لاا!قاتاو!ك!،اعصرإبئاوفياضقدمافيالاواىمملحة

.الفلاص.-ن

ورصالي-!قي،الاؤقدصءقياتىترة،جمآاولتش"ح%برلدادان

والمتقف--ون..اثورإقىوا4اوكلياقاتا!لإاكا!ةجانبمنتة*،بر

بارنضلطة،لتفرداوارادةأ*زاة،اضعالي2اءنالتخليااىا!عوون

..ازوحبنؤاا)حاملةبر،لطبقةالمسماواةقدمعلىا،بيهميفعواأن

وءس!إى،و!راطبتهـاد)5علىاؤحادهايقومالتيإضحدةااجب!ةا،

اطهقاتادداخله،"أحضةفاةيوا،تلمطلونطبقاللاببنالحر.تحاد

وحدها!ي..43احروااتوركيرواوافنعببواضضطبمافي!احرقيلى

اشو!يةء!-كاضتر-لى،بلدانف،فيالشاقاةرابئر

امصررقي.واا)ضقدموطريئ،اءنج!الامبريادحرطرإق..(صادقة

رمربدليجطداهرةاولاا

لعوح1وكللى

س!...!!ا

تألمف-عزيىلمجيزيموكهافا

البلبيناصن!لرنةلئانرالوخطهصصادرالالنذإ

فيوقبتلأالكلابهز%نهابؤلمجىي!صينصرنرضاخيرتصلأاكلزيردفلمجضانأكهو

..ها!ضالى!زئن

ؤءير!كافقبنلتوصطيؤالزابطليري.حمبنل!غنتحداسطرضرلمغ

.ـ..!لإنضؤارخيزنكنمنفي!الاوجمححمارلمجنرقيياصقا/!فينقي!ا

نملنحطصوص!يخيإق!يحغصصصغنثقو،يركتراقاف!كألمجترلو!ص!نلأ

يقأأة44ء-5أ/!لإحب/لاتارلمص!يزبىوأو!ؤكص،رةلق!!ض!ؤ!اإنولمعقلم

...اصمتحانريمفيثلطنرايم

...وكوضيه!لمجيى%لينولىترقىتجالمضوغافرخيراديئقيادزريضاسصن!ماتلم

فلخ!تجليد"بالالولمقطصإتة5(لطبي!ا!ثطعمزصهحة!!؟

للهلإيينالعل!أدارفقطبةل.ل01إفن

87


