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أالي!او!!قفى4!همة

ادو+!)!!قة!

(لجسمارا!-!الوبتندوة)

نيسانا؟و7بينهامةندوةال!ورتفيتكسرو!،:*!بشان!ؤالخريجينوجمعيةتال!وس،معة!نمشسترع*ردء!ز

والمثقفينالمفعرينمنمجهوعةؤ-،،وتارك،أامررياا)وطنفيالحضاويالتطورازمة"موضوعر،لبحثتناوإجتالماضي

حولها.ءخبتإءياأنشعلبقاتتشركمى،صعظمها3عض-از-صثر.ازحهجومنعضوالموتعالجمتنوعةابحاثاافكلدء-و!إلعرب

الداخلبلمروزوبالضياب"يش!مانكوأزراءالف-:اسصرفي-ى،حالصبإمأ!االلهلعبدأسعدانمخمبخاالتد!ةؤحضحاقدو

.فاعلدوا

التالي:مالهاالبيانأضد؟ةانهايةفيوصدر

"الختا!ل!؟ل!بيهـمان

ابريل11-7رءبنه،اللأويتكيايرتهءتالت!!الءدوةاعة"اءان

اتارمركأية4الكواخريحيناوج!ثي!ةالكويتص،معمزمنبرروة7491

.".الوبيالوطنفيالحضاريالت"ورازم!ة

ا!الامص!مإوأمإمالمإريزامامقىالقومىثم8بو-ؤ؟ل!ولمنهمايمان!

الحضاريةالمرحلزبخطورةالفعوراعمقمنهـ3وشهورا،اأقبلةالعبربرية

م!5ووعيا،الراووكأالعا!ةالصوؤطفبم41ربيةاالامةر،،؟مرالتي

اصريعوااكف!اا)ءولو!رورةالع!سهداؤىال*عه،ر*"للمديات

يداثاتطورهافيال!الم!يةاحضارةالسيرةث!ورهم3بزواانعلى

والروص-!زالماديةالقوىاعظيممنهموادراكصا،والت!قدوالنهولسرعةا

الف!أنمصسسةاوالمكلوىالقائمالعاالاا!راعافيا""!،ةل!"صاالهكئأ

وىالةاوالداصليةالعواملمنهـ،س!واءا!فإريتطورهماتعرقل

هـمئكانتكو-امؤه!اممةالةر!قىالامة.أداروت،مو!هه،الخارص"ة

!!والهوالفكروالعدلالخيرفيمل!مللاىالطويلالءبريقتاريخ!ا

ج!ا"وللانسانيةلابنالهـاابدعاال!طاء.لقممولالى،وار؟جددرولملأنيةواله

،الانمسهـانحضإرةثراءافئا.ز-،-!ولاط

حققوهلذيا41خصبالفكرياللقاءهذابمتجصلآفانهمكلهلذلك

العواملبالننحديدتناولواانوبرمد4ندلإةاهذهفيتمالذيوالحوار

اثكال!ساوتدارسواالعربي،ريالحضال!ورلمءقالتىالمتهسإة

مندلكخلاللهمتحققماورنتيجز،!لالم!وبورل!اتوابعاد!،

هـبادىء!-ديلتقو!واؤالي!واؤكارهممنةءأربهماخلاوطرنممان!م!(

يلخصاليذيالبيانهذايصدرواانراواؤقد،وا!رةنىش!كأ

!اسوجو!ولماالرا!نالعرجمطيالحمفا.للموففالفكر،صزرويتهم

وكس!صلعربيمفكركل!بل"ئوابىضاءوا)كفاحا)عهلموضعوني؟

الانية:النقاطحولالرؤيةتلك!!اوههـمتةقون،مسؤول

العربرميماالح!ضهإريا!طورمقنص!ةؤلي!-ا

واالتاهم!يخالمضممانص!من

من!نواصهااخلافدلىا!ربرءالءف،ريالةطورولثاكلا!

علىى4-ممتمقبل!ةواالراهمءالعالمي!كأال!روفضصئوالخطرالالحاح

الفكرممحادينؤحبماالصاملصنكاؤصةجمنديتقتضبء،ث،الم!واء

والضخطيطرض"أقهاالوعيوبثلدرالصصهاا!ؤولهصوكافةوالعول

ؤمصانبمرءعوه""،-؟متداخلةعواملهاكاؤت2،و.)تجاوزه،

كافةفيمتكاملبهـج!هـلشملالايتمانيمكنلالتجاوزهاالتصدي

ا،جوانب.

الهرهـصاحض،رياالتطورتوشلاو"!الوضارليءاعوقاىاار

الاجتماعيومنهاالاقتصاديممهاتاريخيةجنورلهاكانتوان

رغم،اله!فاتتلمفىتاري!صةا!الا،!االم!يأمومهاالمسيومنها

ث!1\لمهور

"،ك!م!ااته(فببمءبئحيدث!ه!صلها!نملفيقألفنلازثشرااالعلمدهذا!عف!اتأ(ا!داب))تخ!مص

ا!اضى:افتت*!(!أو

((ا!ودالوطنؤياا!حفهإريالهعلوراارمةموضوع))اءت!كاالي!بااكويتازدوة:الاا!ل

.ا!بصرةا؟!بماا!ثاي!المربرء؟،و!ان:والثاهأ



يسىلا،العربيةالذاتفياحياناالعهيمثوتجذرهحاخطورتها

الحال!اكخلفانبال!ثصولصتقد،رافن!،هؤابلمةغيرمعوؤإتان!!ا

وان.أثا)ضرأودورالعربيإضيللمفهمناجمصداسبابمنسبب

ال!--بمتطويروعلىالاؤهص!ادية-الاج!ضماعيةالبنىتغييرعلىالممل

جديهـةمعطياتبؤءىكفيلهالكريةالفيمحديتةوعلىاروحيمةا

.المعوفاتتلثتدمراالتاريحعلى

الاسهـطسبمالى،!اؤلأف!س؟

واررؤولونالمفكووناليهيتجهانيجبالذيالاولالهدفان

وءهلهواجتماعياوافتصاديافكرياكبما4الهـمرالانساىتحريرهوال،رب/

اد!الافميقهيردوالذيالعصرعليهيفرضهالذكبالنفالممسؤىفبم

لاالكاملةلحريتهالضماناتبرتوفيرالاذلكي!ونولااليه4نئلىا

ايضصاالاجتطعيةول!-نفحسبوال!ريةالسميالم!بقىال:،حبسةءن

الفكرب-ةالقوىبضوحيدالايكلونلاكما.الننخلفضدللنض،ل

القطريالمستوىعلىالمنثمودالجذريالتغييرلاحداثونعبئتهاافنقلى"ية

كله.ا!ربيالوطنء-توىوعاى

الفلكريالان!فلفؤيص!

،الاصفىالتخلفباؤواعالوببقالارتنلظال!خريالهخالفيرت!بط

كيالهقلاز!العنصرالىمفتقرةالمعامرةالعربيةالحياةجهـلماوهذا

ؤ-!بماالواسسعبدورهإمال!عنأ.ربياالفكرعهجزسبتوجيهها

.الجسإةتلكجوانبشتى

ترقى"ماا!ءها،متدددةعواملالىترجعالننخلفهذاواسباب

انقطاع"نحدثوماس*ضةفكريةرواسبمنالعربيةالانخلاطعهود

كانماثمس"بيالرالهولمةلانهيارنتيجهـةالهربي1الفكرمسىءيرةفي

عنالحديثةالعصور"فبمنهـضتهعاودانبعدااعرببمالفكرعبزمن

الاء:--ةالثقاوصالةومنحزاتالهـعربعهالثقافمةمنجزاتاسصخ!يع،ب

يتيمنء!رل!ةجنوكرظ!رلىاهذادىادؤو.متكاملااص!بلملأالصهبابا

الئنقافةاحياءت!"ولاالتيالمدرلسة:خاكلهـعةاكلنا!ها،مصطبر!ن

دوز،"منوتتجهتنكرهاالتيةوا"درس.تجدأيدهادونالءر-صة

ا!كريةالآالمدر!*ءلحوربرععدتهمقولم.الحديثةر4841نرفافقىنحو

منمعماوصديثاصءلءربيؤك!رتولصصدالىهـء-والتيالىلى!4

ءظاهـليابرز،من.سكوؤيةلاسرجاسبةتجديديةتجاوربقىنظرةخلال

والمقلانيةالطمبس"الروحعنررالبصالسائدالعرب!الفكرفيالصنخلف

باست!وواري!نجددعماالواضءرالانقطاعوالاشبباءالكونالى؟اخفر!ي

هه!.ومنوافاؤ"الحد"ثوالفكرالهامم!جزاتمن؟ستهرارويرتةنح

،والهملالهقلالمىكوا(نهجالعل!ىراضفكهاعرو%؟تعميقمنبدلاكان

علىالة،ئه-ة،التكنولوجهكأ4لممييةالالحضارةم!ىبأسهاممةلهـراربطعاى

للعا!اداةاواطارمجردليسالهفلان.والتخط،!والنةظيمالةلمم

لتحقبقوطريقايض-ااؤكهصادياجتهصاهم!كررروسيلأكأوكنهان!ريا

وانتاجا.وع!ن!بةتوازنااكثرافء،نيءجتهع

.اثنواثافي-4

هـنبحثمناكثرفيا)لندوةواجهتال؟بالقف!كأكانتولقد

الممتقبل.لوجيهفيالعربيالماصيدثشرمومخضلف!الوباش*بحوثها

بالسراثاووالتجديدرالاص،لةالمش*إ-قىهذهينإس.وسواء

رااهاكالىف.ا،دلكغيمراووال!غرب*بالم!ل!اووالتحديرت

لو،الهرببمالحضاكأيالتطورؤءوالافىالوجوهالمتعددالدورهداشاخد

لاتاريخية.نظرةاببهاننظراننا

انح!شءوزلأ*ف؟،إحةه،رياويننا3و،نجز?8،اكهـاثهذاأن

علسىا(،ضيالىقاطمحاولقيان.صاضيللمهملكاالمس!"بليجعل

بىصالفطيعةالى2ؤدي،فان!،فاشلةمحاولةانهاعدا،المستقبل

بمفىالاصالةمعنىدمعوان،م!شقبلهوبينوبينهوعصرهامربيا

التراثبذلكالحرفيبالتثجمثتكونلافالاصالة:خطرمزاقالراث

مرصهـةالىقيمهخللومنبعلاه!االىخلالهمنبالاناللاقولكن

الحقيقيالاحياءاًن.لقيمهالتطويرو!يهالعهالاغناءميسإجديدة

لهالخلاقالتاريخيالنقلأيالاستيعابطريقعنالايكونلاللبراث

"-لامامياالماف!وبتركجديدةصلمقعمليةفيتجاورهكريقوعن

الهمرمنظوريخلالمن41الجديدؤبالتمثلستقبل4واال!،فريزاحم

والغد.

ال!لمنؤسي-5

وكانتالعربيةالذاتفيالجذورعميقةح!قةالدينكانواذا

انتعطيويجبمتفتحةديناميكيةمتماميةروحاالاسلاميةالعقيكةروح

الجامدا!فهمتفهمالافيجبالحضاريةرسالتهالمتابعةالامكانكل

بل.السلفباسمالخلفيفرضهامحدودةصيغثكلوعاىالثابت

بمواكب!ة-الاصولحفظمع-ؤ!يهاللغروعبمحانعلىالعمليجب

الواعيوا!طوررالحكيمبالاجننهادودلك،المستمرالعضاريالتغيير

اللاحقةالنصوص،الساعيةومبادئهاالشريعةروحعلىوبالاغنماد

الموروثة.عالصيعلىلاالمجتمعكأومصلمح!المقلوعلىالعصسورمع

اووعال!ربركطفيالديندورمنافانتكأاىاالندوةاعضاءويرسو

ضه-يئتها5يحداوالحساسيياتتثمل!،،متفتح!ةمناؤثمسةالمعاصر

الايهانيفجر!-،الض!الهائلسةلروحيةاالطاقاتلت!ريروذلكالا!

ا!ل.افنيج!خدمةفيووضحهاالصدورفيالصا!ط

اكمم!/السهباانني!ففيس6

فيتتجلىواؤعةحقيقةالعوبيةالبلادفيالسياسيالتخلفان

الاهدا!القوميةوبينح!هيةمنا-"باسيجمةاالانجازاتبينالقائمالالرافى

منعي!ة،التخلفهذاومظاهر.4ثافيج!"مشال!بيللشعبوالاجتماعية

ورانهومنالسصياسياالعربي؟اوا"علمشكلاتالتجزيئيةالنظرةمنها

لانرشصادي،واالاجتصاع!كه!الواقعورائهومنالسياسيالهدجم!لواقعا

الدافمالطابعاثراككلنيقصرا،فيا،رءبرالارتجا)!المملومنها

افتقادومنهـ،،المستقبليالتخطيطفقدانوبالتاليالعربيمةللثورة

الديمقراطيىصةالروحغيابوء"!ا،3ءبئالىقيالسيالبةالاجؤة

العلمم--!السياسبملىا!كرااؤفيقادواله؟فونصادة-ئرعنوالابض!عاد

سه.لموجىا

تحددعا.يةدرا!سةمنالسياسبمالىكأخافهذالمواجصهةبدولا

فياس!،زرةاوالاؤضصاديةالاجتماع!يةاجن!ىاالىرجعت-سواءا!مبابه

وا،ولمةا!خاربةوالعواملالاستهمهـارائراصااو،ال!ربيةالبلاد

وا،ارريئدهكاالسلوكانماطبرهميظهورقب!ر-اريخيةعواملالى

الاجتو-،عيوالمل!با(وا!كأد!-بكأالىيىقىاكظر،غياباىا

اموامل.ان5ولملمكهذهنحيرالىاوالتكامل

هذا*برأس-العولل!جهانينبغيالصي4الا-،دىبالمع!كلاتو،ن

احكم،اث-كصزابينافنفاعلبتخقميقا،!ننم،مالمتشلفالمسياس!لواؤعا

ا(ءماهبموبي!نالس!ياسيةالسلطةجمنتفصلالتيالهوةبر،زالحة

نالك،!بيتصحديمقرا!مناحوفير،ـزاويستازم.4اش!با

المجالهذافياوالمهـثقفونالمفكرونويلعبمصيرهب:،ءفي.دنتهارك

الشهبيالميويقودونبحيثالدورهذايقاظمانبدولاالى،س-،لورا

واهداو،صهـاالجماهيرمشهإعربينالمرجوةالصلةيحفقوىوبحيمث

م!ذمانف،لبااخلاقبالفكركاناذاالاذلكينمولا.وبرءصنالحكم

ا)واورهة.الجماهيرو"صلحةالقوميةالامةباهداف



التفحياتمنهمتشلزمضخمةمسؤولية41خكرينعلىتقعهنامن

،وانوالشعبةالقومجصةالاهدافرسريكونواانءلمهمونف!رض

كله.العربيالوطنفيبينهمفيمالاقوى2اكضامني!.وا

البلادالمربيةفيالسياسيالنضالمحوريكونانبدلاواخب!ا

ال!ي،الثوريالوحدويبالنضالال!ربيةالامةتوحببسدعلىالعمل

لهربئ،اللممجتورحالثوريةالاجتماعيةالاهدا،،اصلمنالنضالمعيلته!

والطر-!وم!ير!االامةهذهةدرهيالوحدةاًن.معفأويتكامل

الانساني.المجت!عفيواللالقالعضاري(مكان!تاخذافيالى

الاستيمسارف!ص!7

قىالاءبينحالتالتنالعواملاهم"نان4فيشكلامما

م!9المبكوالاستعمار*!خلالمتعددةالتخلفعواملتجاوروبيسنالعربيمة

والثقافبفيالاقتصاديةانطلاؤ"-!امكاناتوح!قومصيرهاقطرها

،سقوطهمنذبالافولالعربيةالحضارةاخذتلفد.والاجتماعية

ال!م!ثانيالتسلطقبضةفيووقعتوال!تتوالمفولاخلاطيدعلى

الغربيصتهمارالالهجاءثم.الصاعدةمس!ير!صاوقطعجصنهاالذي

فيهاشيءكلووجهالاسهتفلا)!يةلمطامعهالكرصيهالامةحياةفاخضع

استيطانيااس!مارابمغسهافيي!م!انوىول!صال!حهخدمةن!و

الوطمنفئأ3سا!اكوسا،الاسلاميوقرائهاالعرب!يةهويتهايفقدها

التكوفياتوكرسىاحتكاريةراسمالجمةاؤننصاديةكلياكلك!"الوبي

وضرباروطنهذاوحد!تويقعلىخاصةوعملالقديمةالا!اءلمية

متص،رءسةوطوائفوف!اتدويلاتبلدولاوجعلهاؤالببمهببنال!دود

الهءهيونيالجسمباقامةاساسيةطعنةلهووجهالواحدهالدولةضمن

الامبريالبمالتكوينمنعطالاهووكل-(اسرائيلبراسم؟يهالفريب

عاىلتعملال!ربيالوطنفلبفيالاصطناءئالزرعررعتالغربي

الال!لمهاراغراضتحقي!فوتتولى"عل!واررببطرةفمزية-4

فيهه."برالا"بويال"

العرب!يةللحضارءتحديانف"الوقتؤجمركارالاستعمارانع!ك

الاق!ن!باسصوعلىومطلقاشأذاتهافيالنكلرجميدانعلىص.لمهـا

مغالبت!ه.مناةةمكنحف،تيهمن

ؤسهـ"إبعفىن"الهربيةالببمةعنالمباشرالاستثماران!-!ارورغم

الثقافيوالاؤتصاديالاست!ارطريقعنالعربيالوفىلا!خغلادمحاولاته

ضدا&ضالكانهنا"ن.والحديثةالقديوكأايةالامبويااشكالوس(،!

من5اسياامطلباالعوبيةا!لادفياجد!دةاوصورهالأسهتووماربقاب!

المصزدوجال!دوضدالمورركةوكانت،الحضارياننطورمطالب

وكالمتال!ربيةالقوىل!هميروالمتحالف(الامب!كريائي-الصهوني)

ا*ميقةاال!فاريةللثورةوا،مثلالاولالمئمكلالموهـقيلهـكأهالتهث!ة

واصوهـ4دوال!لمواجهةالعربيةالامةامكانات-مبئةطربرقفعن

والتكنولوجيةالعاميةنهضتهاايضىاالامةهذهدحققالامبريالية

افطلا!،طر!عنا،نهانيكلابعها!كعدكمطاقومياىا!اوقي!ر

علىالقضاءبمورالعالمفيوالحرةا،فطهـة"وبهالنفل!إثرباس!

جرائمنسجلونحناننا.علىللانه،نالانهانافعطهادمحاولاتاشرس

يهمدواانالعربيالفكربرجالل:هيبضدتا"وء،س"الا-زوه-ار

انفسهمالمربفيهاوؤعاتيالاخطاءتحليلالىاورجاعسةمنبمفىيد

ذا"برنقدفي،اهـ(وريةءممبرتهموفيالاممريالميةغلابهـللقوىخلال

ليكونواوالثقا!يةوالاجمتماعيةالماد-!ةاسبابرهاتلافييسته!فا!ين

الت!رنحوالمتكاملةالمصحيح!ةالمسيرةعاىقدرةواكثررؤيةاوضح

.الحضى،ري

يلاقننص!ادلميالنمخلف-8

وا-مةلظاهرةاخنزاليامصطلحاالاؤخصاديالتخلفكاناذا

التخلففانااحي!صاةنواحيلمخشلف!امل!ةالعواملمعقمهمركبة

بدولاوالاثارالشدةمختلفبدورههوالهربيةالبلاد!ىالافتصاثي

العمقالتفص!ياوالتحليلالم!نمانب-كأااملمهصةبالمرالهصةأخذهمن

محططةانمائيةأشراتيجيةخلالوءنكاملةمسح"عملجفيالوئائقي

الت،ملفرورةعلىخاصةبصو-ةفبب!ساالتركيزيجريجادة

اهـوادساثن8ثروااسننفلملألوور-نالعربريةابلادابينالاؤتصادي

تهيىةوضرورةالبشربةالخبواتومناثا،كأالارمدةومنالاولية

العلومامكاناتلاسضكيعابالهربيللمج!عاثفاسجةاالاجتياعيةالبيىكأ

الحديثة.وافنكنولوجيا

الحاجة،منهاصتعددةالهربتواجهالتيالاؤضمه،ديةا!ترهـ/،تاى

هافلكلياتوازناالجزليةااختلالالم"منيخلقا-إ+عيتنظيمالى

يعب!6ءجتمص!لأاجماعالىال!إجةومنطرء(و!-ةواليالكته"

ومنهطالاقتصاديةالتنميةاغراصسبلوكيأكقياتواا؟طاؤ(لف

!ااتيا!ائدكأالاقحماديةالطقاتاستخدامص-ن!لىالقدرة

احىياروهن!الاحيرةالهترةفيةخاه*ان!!توالتيالعربيةالبلاد

بينالهحيحةال!وارناتمنسلسلةاساسعكللته"شغلالاف!وب4الالس

وبي!نوالعكلالرفاهوبينوالادخارالاستيلان!،بر"طوالاءرصلا،ط

فيالاسراعاخيراومشها.واللامركزيةأركزةاور!ناحواففىواا،ساواة

يتناورببماوالاجنماءيةوالننربوية"ب"اهـفيات-،كه-ا؟-وضء

يمنحالحاليالعرلا-د!الوضعان.الافئ!صاديةالتنه؟-حةحا-إتمع

اتالاتجاه!بالفهلبرزتولقددالموء-بياًرل4المهز،درةفرمة

اولسياعى"ملاالاؤضصاديالاضارانءإ،و.لالهمهذااثلالواضحة

عنبمورهيتعيركاىكما6الثقا"يةتماءبةالاصانىاتعييرفي

الههايةهدهدفعفانالطرفينبىصالجدا-"الهلافقىفبمطريقها

المقمم.الوحدويالعربياالجتهعاقامةثانهننهاياتهاحتى

والنقاثبدوا!حاداتا/ة!به!ولى-9

الحعاريالتطورءثسكلةج!ورفيوالفاليدوالعاداتال!م!تاتي

الصب!ة.الحضارةمم!مروةفيالرئيسية.اتفيراتاحدىبإعتبارهـا

ال!-أةمطالبمعللنعاملمرورواضواء،للسلوكمحركاتفالقيم

العلافماتيعكسمصطلحاتوالتهاليدوالعاداتوجهداوتطاماوا!نعا

حركةتوصفوفد.ورموزهالا!ه"عيادواءروظاهرجمط!ةالا

لصماتمننقلةبانهاالعربيالوطنوملأالاجتاعيقىواإواصفاتالقيم

السماتمناو،وخصائيصهاك*!ضرسص،تاىاوخصالص"االبداوة

الحركةلهذهقيصءهناكانومهما.ا،ماصرةارر"-اتالىالتقلإدبقي

فييعانيهـاضم-ن-يعانيالعربيمجتمص!اانالواصءمنفان

الغردي!ةا!مصمالكوفيالقيمفيوتناةضأصراعا-الح!ضاريةازمته

القريبالمشقبلفيوامالتحدياتمنيواجههماازاءوالاجنماعية

المرتمبطةوالاتجاهاتارقيممجالات!يالتناقضهذاويتمثل،والبعيد

والهـقيادةالسططةومفهوموالاستثماروالالى!--!لاكوالانتاجملباله

مصادرمعالننعاملوف!،والمرأةةالاسلوروؤكبماالاجض.اع-لمةوالمسئولية

وصنعهاالحي!اةصياغةفيالمشاركهةشروطوفيلاوالفكرالمعرفة

بثواتها.والاستمتاع

اطوانمالقيمسطودراهمشةعلىيؤكمونالنثوة2ءضاءكانواذا

العلميا!لتخطيطعلىالمرؤكرا!لمتقمصمعؤبوا،أؤثرةالايجابيئالسلوك

فييشط!عدونفاز!م،للجماهيرالح!نميقيةا!صالحوعكومسلهزرواته

،المحفيزةوالمواكأ."تللقيممالمتعاطفالفهمفرورةعلىنفسهالوقت

ونيس!راتأثراالثقافاتهذهمعالتفاعلوعلىاثكبيةالمثقافات

ث!-ةالقوهـءالمصيرصبباغةفياماصالا-هساممنلتمكينها

امرين:الىخاصةالحاجةزظهراجالهذاوفي.وابداعا



عاداتهيموسشاملاًجتماعيمسحالىال!ربيلوطناحاجة:اولا

الحدبدةبالاوضإعصالتسإوفيالماضيثاريخسافيوقيمهوتقاليده

مياةمنمتخلفةالقيمهذهكانتالهربيسواءالانس!اني!،ه!االمتي

يكشفانالمسحهداشانومن.الزراعةبحياةمرتبطةامالبداوة

منهايصلحماويحلمدالقيمهذهفيوالايجابببةالسلبي!ةالعنامر

الحديث.العربيالانسانلحياةيصلحلاومامنهايصلحوما

فيوالادبالفنورجالالاختصاصوعلصاءالمثقفيندورسثانيا

طريقعنوذلكرائدرفيسيدوروهوالاجتماعيهوالحوافزالقيمتثوير

فييستخعموزهاالتيالوهـائلفاعلبكألمدىالواعيةالدوالسة

4ومجالافالتواصلهذاوكمالكالهـجماهبرمعالفكريالتواصل

ومضامينه.

يلالمرةفو؟ساً.

المجتمعتماسكفيالاكلاميالت!رتثفكلتزاللاالعربيةالاسيرةأن

.وتواجهوالحضريةوالريفيةيةالبدو1المجهمعاتؤبافرادهوتفاهـن

بينبلالاجيالبينفقطلشىعراعاال!(لىوضعهافيالاسة

الت!التقليدبلمةيةالاسوالقيمالعاداتمنذهـفىوور!حاء3!اراتا

منالمم!نوردةال!مريةالاتجاهاتءعجنباىاجنناهيميتزاللا

.صبلفا

فقطتبعلاالمئامرالعربيالمجتمعفبم،ىيالحضالصراًعوحالة

اسمياس!يةواوالالريةالاقتصاديةالنكملبناءالحا)كد9الوا!عمن

ديها3التيبالوظائفكببرةبدرجةيرتبطبلوا،ديفس!ةوالنتربويونة

العربر!الانسانتطلااتالاعتباربعيناخزنامااًذا.النظمووه

والمسنتقبل.اءداضرانححوصرالمط

لله-سردالاجتماعيةلتنميةواوالرفاهيةالاجتماعيالاسضقراران

تلقائيةاوطبيه-قىبصورةتتماتىلاالعربيالوطنفيوالمجتهعوالاسرة

العلمسةالدرامسةطريقعنتات!برل،الب!7اننصرجابالطوراو

فمنالاسرةتواجها!تيا،جننمطصةوالمثءم!الاصتماعيالواقعوقعديد

هذهاساسعلىالجنريوباننغيير،المعاصرالاجمماعيالركيب

الوحدةور،نرازللمجتمعوالافتصاديةالاجتمامحيةللبفج!الدرا!!ة

.ديمقرا!اساسعوالقومية

والمتمىصدبرةبعةالسروالديهئ!اؤقيالاءكماعهـيةالحركةضوءوفي

خريةوال!والريف!يةالبدويةالمجتوماتتشا!دهـاال!نيالا.لجاهات

بدلاشمابةالاكلالخدماتهـهاى،الوبيالعالمفيمننفاوتةبدرجات

والعلاجيةالوقالضهللخدورساتالمتزايدةالاحتياجلتلتلبيةتنمصدىاى

وااأافإتالقرراًتةتنىتس!تهدفبرحيثسميةعلم!كأاسسعلى

والاجصأماعية.الالريةللننمضإهة،ثمارووواستا؟واهبو

ايمؤبجه،ب-11

الاوضاعتوطيدعلىتساعدالحالبموضعها!العربيةاقىبيةان

الاوض!اعهذهلتجاوزالنإجعهالوسيلةتكونولكي،اهنةالبرالمتخلفة

بحةوتنيالهربيةالذاتبناءتستهدفانيجبالبناءبدلارهـثاوققوم

ارادةوخلق،ها!والمواهبالامكاناتعنوالكسفالممببزةخصائصها

التأهـصولببنوالجمعال!"شئةالاجيالفيوالهغييرالبناء

الفنيةالكفايات،العمليةالناحيةمنالتربيةتوفروان،والتخصص

،وذلكالغدفيالعرر!هوللمجتمعاللازمةالعلميةوالكادراتالانتاجية

يتمولا.اًلاجتماعيسالاقتعديالت(ءمعوالتعاونبالتنسيقكله

ذاترهيافيجنرياانقدلاب"التربيهتحدثحينالاجىماذلك

بحيثم!توا!اوفيفتهافلسهوفكطالحاليةبنيتهافيالنظروتعيد

الجديرلم!ديالأمنياتظهوريطرحهلذيااعالمياالتوبويا)تجددتس"يو

عنايةتعنيوانالعمرفيوالتكنولوجيالعلميللتقدمنتيجةالتربية

هذايسهنألزمهاالتيوالابداعالمنهبموالطمالخلقروحبتكوينخاصة

وحدةلتو!يرخاصةعنايةتوجهانمناهابدولا.التق!م

.الوحدةتدكليمهذهفيالعربيةاللغةثورولادراكالقوعية-الثقاةة

الحالف!ي!يرلأ!لميةاليعواة!كي-12

المنظم:الحضاريالتطويرمجالفيليقترحونالنروةاعضاءوار

خطسةلوضعالوبالعل!،ءمن"باحصفريقء)تكوين-اولا

الال!ا-جة"الجنهولتكوب!عربيةئكنولوجيةعلميةثورةلتح!!

والتكمولوجي.الملمي/للتقدمالعربيةالمنكاملة

البحث4منمج!بتطبيكأفيمتخصصان!،ءمعهدانشاء-ثافيا

.عربافيهائي!بنباحثب!تكوينوفيالممتقبليالطمي

":خاملةللبحخورمعاصدلشبكةبانشاءالصبيةالجامهإتو-وصي!ة

الجامعي.بعدوالتىر..-

الأدمصسةاستعاد!عمليةلت!كليمخطةوضعواخيرا-ئاتئا

صر!سصة!ميوابدايكااف؟صبساثميرالتثميره!النارحةالعربية

العربر-.التقدم

ا،مربربالفكرمهسؤولص-ؤوا!بما-!ا

الوطنفيوالمثقفينالمفكرينليعننبوونالختامفيال!ثوةاعضاءان

اتالمعوزفيوداكمرا!ملاىنمبالثرةمسووليةمسرولينالعربي

مبدأيؤكهونويالفكزالارهابشمطلعها2والعرببماوطنا؟!!الحضارية

نهوذبا،ـتدوةهذهفيدارتاقياظؤشعاتافيو!رونالفكرحرية

ءوامله.واشرسالتخلفمظاهوابرزهوافكراخنقلانله

!ك!اثظافيةاوالمجلاتالعلميةوالموس-ماتينالمفينليد!وانهم

الرضماريالمطوركلوضوعلجهلالمخلصةا!مثوةبيالعرالوطنانحاء

واعدادابرهحادهوالتةهعقفيمنماقشتهو!ابعةاهتماماتهممركزكيالوببم

ا&وعيونشرعوارولهوبالحوارمنالمزيدسبيملفىحولهالبحوث

بشانه.

يدءونفههكلحةقوميةصرورةالحوارهقامه،بعةيعتبرونكانواو"ط

اخرىندواتءقداىوا.دوريثكلالىالنموةهذهف!يلارى

.لكلفوىوهم.الةلموةهدهابحاثاءمننهمابالتفصيلتتناولمياثلة

و?،قشاتعاـ!قاتوابحاث!بمع(ؤ!وااعدادعلىالثر!اكباللجنة

المسته،قةانغرارر"ن!والاواىالخطوةيشكلشاملكناب9ء:ارنعوة

.الموضوعول61

اثهخمف!مء!م!لآس14

دولةوشكلرتهنئةعلىاحرء!اكلصونيلحرا)ضدوةاعنكعاءان

تكونانللندوةسم!حوالذيالهفكوتوفرها)ديالحرا(:،!كللىالكويت

والاذاعةالصحافةرجالرننعكلورك!االنتائ!جمثمرةال!وارتاءة

حوثها4وتلخهصاكلموةاتباء!طىقىك!يالممتاريث!م6مرعاىوالتلفزيون

اخصراالط!بباثكوويه!مون.للناسمسوولواعبثىكلومناف،-د!

الحددةعقدفي"باثرةعلىالكويتيةالخريجينوجمعيةالكويتلجام!ة

ضيافتها.وكريمتنطيممهاحسنوعلى


