
لمبنبو.!طء9رر

ببب!ال!و4ليدقا41قى!قه4!الماا!لكيما

العضافىثي!قطوواؤه!4د

النظمفيمستمرينوتعقيداتث!عناالتنميةتسصننلزمماحيرا

فيأتغيراتتستلزمماو!را،المجتمممنهايتكونالتيالاجتماعية

والس!يهـولوجية.واهـياسبميةوالافتص(ديةالاجتماعيةالشعبالتزامات

نانب،افربيةاباكقافاتالمباشروفيرالمبثثرللا!طلوكئتيجة

اماماامنكثيرةابرزاءفيؤزنمناكثرمنذ،قدمايسيرالتحضر

التال!عالقرنينفيالعرباصليمنامنعدالدالضيقةفي.العربي

كادافصاسالفربيةللحضارةا،نجازاتهستلهمين-اوالعثرينمثر

التغيرو!كن.الاجضماعية1للحياة!رةمجلاتكلوالنشفيالاصلاح

العالميةالحربتلتالىالفنرةفيالاخطاهفييرعلمالاجتهماعي

الفدفية.

ال!دولوجهت،الثانيةالعالميةللحربالتاليةالسنواتففي

التنميةنحوالقوميةجهورهامنكبيراجزءاالاستقص؟لحديثةفىالعرب

التطويهذاالجهوررهذهثمرةكانتوقد.الاجتماعيةالاقتصادية

التمسدنعملياتفنموالتركيزآلتعليميةوالانماطالنظمفىوالتوسع

ابعدحدالى1المعا!رةالعربيةالممنمنكثيرنمتولقد.والتصنيع

تجدانيندوالواسعةالعربيةالمدنفهذه.سابقجيليصعفانمن

حيثمن،والامريكيةالاوروبيةالنامننصرات!وبينبينهاافتلافا

القويةالمالعيةونظ!ها،المعقدةاتصالا-لهاوشبكات،؟لشاهقةعماراتها

الصناعةانذاكالىويضاالط.الانيقةآننقنةالتجاريةوآنشطتها

التقنيوالتطبيقالم!زايد*للتاليةكنتيجةثورةلمحيهماحدثتفدوالزراعة

العربيةللثقافةا("ديةالبمانبفيالتغيرات"ننجدثمومن.المنزايد

."ثورية"مناقلمحنلمالسابقةعاء،ال!ثلاينخص

العالممنكشرةانحاءمىحدثتالتيالتغرراتانبالذكروجدير

كانوربما.ماديةغيرثقافيةمطاهرعلىايضااشتملتقدالعربي

الدولمنرويدو!الملكيةبناءفيالتغيرهوثوريةالجو"نبهذهحعر

.الاقنصاديالمجالفيالعامللقطاعالراسخالنمووكذلكالعربية

التعفةمنعاليةدرجة،ايضا،العربيةالممناممثرشهدتولقد

وكنف!بةالمدنلعمالبالنسبةنش!سياسيلموركنتيجةالسيتسية

تغييراتانكثيرة!راساتكشفتولقد.المتوسطةالطبقةدالرة!ساع

فيحدثتؤدوالاقتصاديةيةالاسالابخنماعيةالعلاةاتفياساسية

الواضحةالامثلةومن.الاشتراقيوغي!الاشتراكيةالعربيةالبلاد

فيوخامةالعربيةالبلادفيإلاجتماعيةوالتنميةالاجتمامم!للتفرر

المتفيرة،ا+سجلا*،الموسعةللالرةالنسبيالانحلكل:المدينيةالمنافى

فيالعلمية،الضليةالطريقةعليوالسير،المراةلدوربالنسبة
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ليستوهذه.التقايديللتوص"العامالضعفوا،الافتصاديةالانشطة

تغييراتواكبتهؤدالعربيالمعالمفيالتحهـضيربانجزئيةتذكرةالا

اولدية.وغيرالماديةالثقافيةاجالات1فيبارزة

ءنلباعاز4ااو!ر؟8،و!د،وتطلعاتهالعربيانىمبمطامحاى

بوجه،العربيالعاليزالولا.التنةيذالىحاجةفينرالتلاالفرب

الفرريالدخلمتوسطاستحدمضااذا.رراعببايزالولاتقذديا،عام

ابياضاتااحدثؤ،نكمقياس("لأح!لالقومياًلانتاجا*ءملبالنسبة

هولدترولءننرجةلغيراالاؤطارفيافرث!ياالدخلمتولمط-بن!طق

لكالعرافىللبترولالمةتجة1الاؤطاربعضانبل.سنوياثئلار003حوالي

منتجةالغيرالاؤطارمن،المتوسطفج،كيراافضلمثهـ؟!م!ت

متوسطؤطرآلتي9سويدبا،الصددهذافي،ؤارنافادا.المبترول

4.؟.ربقدر،7391عامالقوميللانتاجبااكسبةفيهاالفرددخل

ةالنابسن5كهـيرامتخلفايزاللالعربياالعالمانلو"!؟؟لولار

ذاتررجةاىامعيوفيلمال!ربيالغرددخلمتوس!وانالاقننصادية

قيمة.

الفردبمالدكألمتوسطاحصائياتانبهالمسلممنانهعلى

السجللترؤجمإ،سامغملليستالقوميالانتاجلحجمبالنسبة

للاممالشبةالثروةتتجاهلا!حصائياتهذهقمثل.الصمريةللدولة

معرفةءئالبشريةالموارد!هـهتطكبماالبشريةمواردها"فيفنمثلة

ىصلكنو.(1ك!8'لا+8؟أ؟53سهاربعيسون)"ؤدراتوو!ارات!

نسصبنفحصئن،انهـصموضعالبشريةالموارداسسوضعتاذا

هـكلا!ند!ينواالعلماءنسبةاو،ا(م!ارسفيالانتسابقوائم

يعانيالعربيالعالمبانال!نتيجةالىالوصولمنمؤلافانه...ر.اً

البشريةءموإردهفيالتخلفمن

المجاربولا،العربيللعالمالاجتواإكأالاحوالتختلفولا

لا،المشرينالقرنمنا!حيرا)بربرعقيمننعددةعربيةلدولالسياسية

لولوتجارباحوالعنكثيراالتجاربتلكولاالاحوالهذهتخننلف

((:7291)لاح!!!وللمملأد!الأ،!3مردالجتار!حظفلفد.اخرىنامية

الاحوال"ان،آةالثرقيبرنوبدولفيللتحضير،زةالم!د!استهفي

تختلفلا،اسياشرزلميبرنوب!المولالمعامرةوالاجتماعيةا!ؤلتصادية

الالصتعماري.ادظام!ةانحل!قملسودكانتالنى،احوالهاعنحثيرا

وبو*".السكانيةالزياثقنس!ب!ةاسراعفييت!ثلالوحيدالبارزالتغبر

التجفقرهاعلىتزاللاآسياشر!صوبفيالشعوبجماهير(نعام

زالتلاالتعسصةحيا-هاانكما،الحربفبلماقراتفيعليهكا.ت



."الانحتى،الفتراتتلككل:تهيكما

للدولالتصةالاصتماعيةالاحوالالاجتماعيونالعلما،ءيغهمولكي

اصبحبلالاجتماعيةالاحوالبوصفيكتغوناالاني!عودوالمفانهمالنامية

التحضعررلدينا.ياتالتحلصلميالنطريالفه-م!ذلك:يرتضونهالذي

تمار،الاسانورغم.اًلاجتماعيوال!بناءالءحض-يرببئالمتبادلةوللعلاقة

الانسطفيلاقهانرئيسيالس!ببااعتيرقديرالتبرمنوبضوع،اراوتيمرارا

الحديمةالدولتجاربعاىبناء،وافرحاالاناصبحفقدالجتروظلم

نادلك،للتنهيةكافياثمرطالشىالاستعمار-*لطيمان،الاشنقلال

حويلاتالىانجاحها1يحتاجععفدةع.أيةالاجتماعيةالاقتصاديةالتنمية

بالاهمية،برديرهوومما.الاجتماءبهما3؟بالترفياس،سيةوتبييبرات

الناميةالدولديظموا!نوالاتجاهاتالفببمفيا!جوهريةالتعييراتان

.الدولهدهفيوالتجديدللتنميةوضروريةلازمةتبدو

الاجتماعيةوالمعاييراككلمعلىا&نرفدصحاوللبصتاهذاوؤي

منصباالاساسيالتركيزول!ءكون.التلحضصرفي!زئراككه!ا:هاذجوا

الض-موالاحوالالتئميةعملهبئتيسرا)قيللاحوالتحإءلمبم/دمعلى

والنظمللثفاكةتغصيليوصفعلىمنصبليكونانمناكثر،تعمعرهـا

بمفارفلأ-نستهءنللتحضيرالديئ(ميةالمشكلاتنغ!ولكي.العبربية

ثفافاتتخصصاخرىبظواهرالمربيةوالنظمالمثقاف4معينظواهر

-تعينالمقارنةهذه.الصناجمبةالمجتمعاتلقالمحاتوخاصةاخرىعاببة

علىا!بصر؟تهينقداكىالمختلفةالمجقمعاتئبنالفروقمعرفةعلى

للامم.ارر"بيةالترقيةؤبدرجاتالغروقوض،بم

والطفساجقرافيهاالعواملانبتوكيدنبدأانوينبقي،هذا

للتمئميةكتإسبذلككل،الاخرىالفيزيقيةأوالعواملا!بيعيةوالموارد

كالأ!ل!3!ء"ههيلبرونرلاحظكماسالعواكللهذهاكنو،يروالتحف

إيةالاقتصاالتئ!ليةفي،مساعدبدورالايفوملا!*هـيثا(63!\)

التنهيس"ت.يممرقدالغيزيفيةالعواء-لاًنالواضسحكلجن.الا"نرءإعية

ناينبعيولكناخرىاقطارفيوتعسرهاالاورطار1بعضؤيالاقننصادية

،الوفيرةالطبيهيةالمواردداتالغفيرةالبلادبعضالعالمؤياننتذكر

مواردهاؤ!فقيرةل!!االثراءواسعةاصرىرلادبعضن!لىال*!كل!ودلى

الابرماعيينالعاماءارءمتقدالمتخالفةضادةالمهلظواهراهذه.الطبعية1

التيالفعالالحاس3الصررامنيتحققواانعلىالاخهبرةالسنواتخلو

.الحضاريال!طورفيوالثفاؤيةالاجننماءيةا*واءلاتوديه

للشروطبالنسبقىفكريتانمدرستان،لحاضر11الوقتفىونويرد

:ا*فارياللتطورلسابفةا

الحديخت،العصرطريفةواتباعهالانسانتجددترىاحداهما-

التئروطاولذلكترى-وتوجيهاتمعينةعصربةاتجاهاتووجود

بالذكر.واولاهماواًلتذميةللتحضراسابفةا

والحوافزالغرصواتاحةالاجتماعيابناءاتجديدتؤكدواخرى-

:6691،م،+أءمم!فيرو).كنميةاولتحهـضراباق،اولكشرط

.(1؟-ا

اولا:يأتطيدطداالخاصالهامالنساولتثيراثرستيراكلتإ

كليهما،سنناقثهمااصمالانهذان؟النظامتجديداوالانسهانجديد

فيمااكفديةالملاحظاتبعضسنضعالبحثهذامناًلاخيرالجزءوؤي

.الضاريوالتطورالعريبةالنظمبتجديديتعلق

:ا(التقل!!يالانهان")33،1ولأ،*53"3أهولا"زفلة"

التصنيعانحولاكقاثراثير:الاولىالغكريةللمدرسةبالنسبة

"لمركريالتخطيطتنمية-ا:اخرلىاشبياءمنيستلزمهنجب!مايستازم

اعفلي!ة،االطريفةعلىواجراؤهاالبيروقراطيةالتركيباتوتشعيب

والاستفادةواالضمدينوالمواصلات9لمنقلكأالواور-5الوسائلو!ه*بئاءلممبةا

بروزان.الانتاجيةمستوىرفعاجلمنوالتقنيةالعلمن3المرايدظ
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يستلزماو،معتقىعصريةوتوجيهاتاتجاهاتيسننلزمالخصا!صطهذه

الصناء!يية.ا:أداناديغابىنجدهالذي؟لطوازنفسمنشخصيةسمات

ذلك،مقابلؤكما،!ائامنص:اءبلنكلامالبارزةالخمصاثصهذهانكما

ال!قصن!عووذاولدتال!ياحياةاوانماطاثحصيةاسماتتقويان

سوف-بمالتضنانإعبيناًلاجتمالعلماءبعضبعتفدثمومن.اولا

ا،شفدهـة)اصمناعي!ةاادولابينالنئقافي!ة1الهـوة،محالةلا،يضيق

.(ص،بجاات،ءيةا)نبعالتصإقطرفي،اهـ،ئرةوالدول(صاعيا

الننبماث!ذصيةالطابرععليهامتغققزمة،الانحنىيوجط!لاانه

ففد:احديثاصر8الرطابعانط،عهءدىوتحددامرداعصريةتعرلى

فيالرواد1احد-(6691)*ءا!؟91!،+اافيلم!يساكساافترح

واقصرح،سلوكيةخصإئصقي-عقا!مةاقترج-لأالمدراسياالمجللهدا

عشرةتسملاثئسة!س()37291،ول+ولح!ملأا"ا!4ءردالءونار

قدموقد،انكيلشىؤإئمةمعماحدالىت!اخلجةسلو3حصيصية

الاسيويةالمولعنالمستغيضةاستهدرامناى-اسعلىالفائمةهذهمردال

حديركثاش!اض!كبا،(7391)3*داممامكوماروافرد،الجؤب"

من،هي،سلموكيةخصيصبيةعشراثناافرد-الفردعصريةعنكتمطثا

للاهتمامونظرا."لعموم4وحعلى،قبولاالخصائمصاكثبرنظرهوجهه

هـ-فافيا:احثهبئواالاساتدةمقانكيا-مسفائمة!لاؤيهالذيالمستمر

وانا-،ساا.ثيران،هنا،تهستاهلاخص،يضراهدهؤ،ن6الميدان

عليها:نعلق

التخيير.واا"جديردان!والان!إع(1

وللأي!3،مالغيركلثاعرتفديرءلىوقدأتةديرموؤراطى!يل(2

.9الماضي"ناعلثروالممه-تنبلالحاصرالىاتجاه(3

التخدهـ.اىااترإه(؟

.بيت"على"طرةاا!عاىالاذ-،نمقدرةؤكرا،عننقاد(5

الغير.فيالثقة1(6

الاخرين.كرامةاحتزام71

(-االتكبولوح)والتفنبيهالعلمفيالثفة(8

س!!هأ+ص!*!7!533+هأأ،1+ءأالفذوال*ملالان!ازن!ومببل،9

ناثنه"ن"الىفليدياثخمص"ان+ا5ءاولاتكليس!ويرى

ا(ثخصاكل!ا،الهـلموكيةالخصيصاته!همنضئيلبنصءيبيحظى

نابها!ممى!ممنانهورغم.الكئير!!ايمببانشاتهفمنالعصري

،الاخرىاك،ميةالبلاداتإءبعضوكذلك،العربرىاالعالمفيمنبعض

ودلك،ضضيلنه"ءب/الا،يصاتالخصهذه"نوافرنصيبالهـم

،التقليدي؟لتوبر.4الىيؤى

داتالصلحر،داؤكبأافكارهان!افتطالتيالغهـريمةا،درسةهده

تاليرافهراضانلاتااايتيلامماانه3،غرابةولاكثيرينازصار

والاختبارالشجورقيت!ء"افننراف!،سصلموكهعلىوالمتجاهاز4الشمخصقيم

ماصى،الاجتالى!سو!ل!ولعالاجتعلهمجالاتانبل.كبيرحدالى

ومن.ةافىط!مقدكلخنهاوتعتهبره،الفرضهداالىالحقميفةفبىتستند

ي!ونانيحتملالسلوكتغيرانأي!رراقىياالاؤضراضاقنلاحظثم

للاؤتراضموافقاليساالشنواضهووالقيمالاتجا!أتو!المتغيرتابعا

،(يضا،تدعمهإراتوالاصبالنتجاربانبل،فحسهـبالسابقالهام

.بالاعتبارجديرحدالى

لمالطؤحماالحاجةالعربوالصلماءالمغكرينمنكثيراكدولفد

بفةالم!4السلوكبكأوالاتجاهاتالخصائ!ص3نكثيراغذاءالىالعررءا

ضرورةاكأاعديع!صراتالمصري؟691"-ظقيشهيرثموءن6وتعضيدها

ارولن،ا،ءببثافط)تحأءلوفبم-4وقبدا!رياكء*مطاتجاهاتتجديد

وتحديدالباررةالمصريةبالوقي-للتعري!عريضةابعادل*ننةبيار(6791

جيهلتوا)3(،يدلتجدا1(؟)،يةلثورا(1):هيو،زغةلبلا،1ستاذ



)6(،المساواةمف!ب)5(،الذاقيةامىة)،(،المستديللعو

ا!انزالية.

ظاهرها،!مقبولةتبدوالفردعمريةعنالسابقةالنظريةهذه

"قدوةشخص"بتكوينجديرةوكاذلأتبدوالمفترضةالخصائصانكما

النقصاوجهتضمفهاالحاليبوفعهاالنكريةهذهومنالصددررافي

ا!لية:وامصور

ت!كمياتعيرايتغيرالفردععر-"يحدلاالذيالغصائصمد(ا

اثضص"خصافصفوائممنثالمةهناكهيستاخرالىباحثمن

الواضحومن،بها!هرفاورلسميةنطريةعلىمؤسسة"السري

لكميروبالنسبة.عقالياتجتذبهالتيالقائمةالمترضقدباحثكلان

مناساسعاىالغردعصربةيعرفوننجدهممالفربيينالباحثينمن

ا!تفريبمعادلةانثم،"الغربيللشسخص"التخميمنية"لخصثص

الدوليعينلاوالممريةبالتجديدالغربيةالحياةطريقةعليوالسميير

اًلتص-وكهسذاً،موجزةعبارةوفي.قليلا*يرشدهاولاالنامية

الغربية.بالثقاةةمقيدانهكماغامضكعوراليغردل!ت

ولاالاجتطعيينالملماءبيناتفا!اي،يلانحى،يوجدلا،2

لكلبالنسبةالصاسوطريقةالدقيقالمعنىهماالسياسيينالقادهبين

من-.وهذاسابقااليهاالمثارالسلوكيةالمخصائصقىائممن،لمة

تلقينمنالهدوانيعني،سالتطبييقيةالابخنماعيةلألعلميةادثظروجهة

وء9علىف!هامرغوبخصائصعلىوتدريبهمالناميةالدولفيالسعك!

التنفيذية.الوسائلوتعرقلهالغإم!يةالناحيةتعوفهد!ذلكالتخمين

ارشادانجدلا6الصد!هيافيكتبماالىنظرنااذا(3

-.لأ+ليةللاصربالنسبة

خصاءلصتظهرانيجبالتيالسكانعددلنسبةالالنىادص11

التعفر.

.للىكانتلقنانيجبالهجاالخصائصلعددالاررىالى(ب

هناككاناذا،ال!ائعىلهذهالنسبيةالاهبفىاحت!(-

احتت!.اي

الاجزاءاو،الزمتحغرهيمتبرالذيالسكانيالجزءذلك(د

كذلك.تحغرهايعتبرالتيالسكانية

قطركلوعلىعديداتغارراالناقيالدولفياليثقا!اتتتغاءس(4

اخلافعلىالتحغرمستلزماتوبينتراثهبينيوقىانالا!طارهذهمن

الفذةوالمقاليدالعاداتكلطرحيستلزملاالم!رداموماسانواعها

ق-،ئمةانيدكيالذيالفرضذلكمضللايكونفقد،جانباللمجتمع

هذهحاجاتوتقضيرغباتتحق!السيكولوجية"لؤجيهاتمنمحدودة

!سذهاناو،اللاتينيةوامريكاوافريقياآسيافيالمتغا-كاسةالشعوب

الناقي.للدولالمتوعةالثقافاتمعفنماثلةبطريقةتتفاعلالخصلألص

مخننلفةاشكالايستلزمقدلانه،واحدم!ورعلىيعتمدلاالتحفيران

توفيقاتطريقعنيت!قاني!كنقدالتحغرولان،لموائم1التنيرمن

الخصائص.منمتباينة

فيالعربيال!الماجهيوافياالتح!بمبا،حرىاوالمشكلةان

النظرةمنذ؟بدوؤدنقافيةعنامرطرحتجنبفييتمثلالصددهذا

ضارة؟لىالوصولتيسرفدالحقيقةفيمهـنهاللت!رمعوفة،يلاولي

فذ!.عمرية!بية

نتالفردلتضرالكافية،اللازمةالشروطشانكانومهما

اليسير.بالامريستوانجاهالهاالشوبلقيمبالنسبةالننعفرمه!ة

العديم!!ولي!3*؟أ+!"ايىكانزمات"حولا؟راءتمفقلاوحيث

آراء،ا،خرىالجهةمن،نجدالؤدتحغرلأيجادفيكستفمالتي

نقطةالىوتتجهتتقاربوكانهاالسياسةورجالالاجتماعيينالعلماء

اهصكأةالعناعراكثرتعتبرالت!الاييةللعناعربالمنسبةواحدة
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الرسى:التحليم(ا

تيسيرعلىالق!رةلهاالوسيد!ةهذهانعامبوجهعلب"المتفقمن

)الشكنولوجحالتقئيللتغبرالحرمةوالانجاهاتللمهاراتبالنمسبةاا!نمو

صناعبم.مجتمعفيوللمشاركة

ول؟؟48!ولهـألا؟هم!هـ3الاعسلاماوس،ئلالننعرض،2

مبيوذلكالتحصرتحقيقفيوافربنصيبتسهمالوسائلءـذه

نايمكنالاعلاميةالوسائلفهذه.القوميلجهدامعالتوا!قمدىعلى

ت!افقاننىا!جديدةوالقوانينالقواعدوتمية،المعرفةانتشارتشر

التحهـضر.مع

ملا!ع3لأأ+ه"3ول،أأمءأالمصفصعف!3(المشاركسة

دمالتعئانيمكنالمصنعفياثإركةبأنالجدليثارماكنكلا

الحديثة،المشروعاتلتوظءفاًلمناسبةوالقيمءالمعاييراكسبعلىالمدن

القرارعمنماعةعمليةفيالعاملاششاكانالامكان"فىاالمصوالغرض

الحديثة.التحغريةوالقيمالاتجاهاتاكتسابكليسرع

الايديولوجية:41

قوية،ايديولوجيةكانتاذاوخاصة،الايديولوجيةانماءان

ود!هىماك،سل!فزلثطملةمملةتكوينعلييقدرمماذلك،وط!نية

.والتن!"التغيرلمستلزماتالايجابيةالاستجابةالىففسببا

الطر.ةبالوةتمدالسابقةالميكانزماتبئنالاعتقاديسودوبي!نما

يكونوقد.مينةبشروطالاتتحققلاقوتهابانتؤكدانينبغطللتحضر

والتيالهملفيالمرعوبةالبيئةاقوفرقبرورةهيالشروطهذهاهم

المفتلفة.انظمابينالمتبادلةالامداداتوتقممالت*!ريةالاتجاهاتقؤيد

النظمفبر"تؤكداالتنالفكريةالمدرسةفيال!ن!رالى!نجهن7وا

للتحضر."!ابقاولكشرطللمجضمعالمرك!بة

لاجتماعي:البناءا31ممفىولكاأأ8*مء4ولل"نقلة)،

التفييرانهوالفكرية1المدرسلأ!ذهالرب!اليحثموفمىان

اردنااذاثمومن،السلوكتعيريتبعالاجتهإعيةوالاتجاهاتالقيمفي

البنائيةالظروفتهيئةيلزمفانه!بهامرغوبظحيةالىالسلوكنغيران

،لسلوكجديدةذء،ذجبروزتيسرالتيالحافزةوالبواعث"لجديدة

الصناعية.المجتمعاتي!ودالذيالنوعذانمناتجاه!اتوظهور

التيالمتبادلةالعلالأاتمنمعقدنسبجالاالاجضماعيالبناءوما

يتضمنكما،وجودهامنبدلاللافرادمختلفةومستوباتادواراتتضمن

ومجتمع.وتقليدياومثرعياقانو/يااإقبولةالسلوك1بانماطالتعريف

تتميزوطبقاتمستوياتاليتنظي!ينقسمالعرببمكالمجتىعمقد

والمس!كن5حياةاو!ريقةوالدخلوالتعليم،والمهنالمراكزفيباختلافها

التقاليدفياباختلافهااحيانا،ايضاوتتم!يز،ال!قريةاوالمدينةفي

الثقافية.

الاستقرارعده!منوصورانشقاقاتا&ربيالعالمفينبوبتما

الدينيوالانتماءالطبقياالاجتماعيالوضعاوالاسرةعضويةمنالناشىء

العلاقاتفيالمتمثلالاستقرارايضادجد،التنظيم،تمنغيرهاو

الاستهراريةالظواهرهذه،الهركيبيوالالتحام،المتبادلةالشخصية

طر"قعنتحققكما،التكافلطريقعن،العربيالعالمفي،تتخقق

الرسمية.وغيرإوس!كأالضوابطى

بسببمضللاالعربيالشعبلسلوكبالنسمبةالتعميعميكونوقد

طبقةالىاجتماعيةطبقةومن،اخرىالىمن!ةمنالسلوكفيالتنوع

على،القوليمكنقدهذاورغم.اخرىالىدينيةجماعةومن،غيرها

العالمانحاءمن!وفيللسلوكالسائدالنم!انا،الدالةمنوجه

-"يكونان+لمكنوما""كائنهوما"بينواسمافراظايعكسالعربي

ال!توجيهويناقثرهذا.للشعبالكامنوالنتاجالفليالنتاحوبين



الاج!اعي1البماءمنمختارةلنطمانسبةباالملائمانمغيربأنالت،ئن

.يكونانيمكنوماكائنهومابينالفراغنطاقىمنسيضيق

البناءعورمنقليللحددالى،المنافشة-يلعلىوسنشهبى

الفكرية.الممرسةهذهءوففبهايتضحفقدالاجتماعي

اوئنميةنافيعديمةلسنواتوالاجتطعالاؤتصاد!لماءتجاثللقد

ازيلتاذا،تقممهاسرءسةقئدادانيمكنوالاجتماعيةالاوتصادية

نا،فيعتقدالانتاصقيالافئطةطريقمنالرس!ةالقانونيةا"هوقت

ستزيدالزرافيالانتاجيةوان،سيشعرووالزراع!نالفلاحين1سلوك

واعم.الارضملكيةونكامالزراعيالاقطاعطريفة،مث!لا،اصل!تالا

تغيرتاذاانتاكليتهاوتتحسنالعاملةالطبقةبواعثتقويقدهذامن

بالنسب!الالزاميةا!عاملدوحتزكيالنن1بالطريقةلمكية4اعلافاتلأ

لتقدمهبالنسبةالاملمنبقدروتفمرهالمكلوموسسةللمشروع

اصلاحالىللحاجةبالنسبةالانظارالتقنتلقد،وبالمثل.الشخصي

الابتكارعلىالبيروقراقيالطريقةوصهـانغام،الضرائبنظام

.الاستثماروحاجات

نرىفقد:كريةالةالمد-سةهذهموقفييدلىمثلاضربناواذا

وتوديالفرص!يىءلانها،البيئاتاحدىديالانتاجحسنشخصا

لانها،اخرىبيئةدي،كسولامسترخياالثمخصنفسونرى،الحواالز

المثليفربالمؤهامهذامثلودي.الاوليالبيئةبهزودتهماالىتفنقر

.لبحاراوراءفيماوالصينيينالهنودعندبالمقاولة

المعوقاتمنكثيرايشغعىان،الباحثءلى،البرمنوليس

النثريالنشاطمجالاتمنكئمررفيالتنميةطريقةديتقفالتي

كانوان،والدينوالتعليم،والس!ياسة،والافنصاد،الاسرةمتل

فىثانويةالمهوقاتهذهانيعتقمونالراديكارونالاجتما!ونالعلماء

شمولياتأثيرايبدينظاموهوالاجتماعيةالطبقةكظامبالنسبةاهميتها

التقدير.وجهعلىالبثر1نشاظمجالاتكلفيالبشرياسلوكاعلى

المحلية،الافالي!ةوالتغايراتالتبايناتبعضعنا!نظرصر!،واذا

ثلاتهـنيتكونالربيالهالمفيالاجتماعيةا!طبقةنظامان!جد

:طبقات

مفضلة.،ميزةصاحبةلكنهانسهبياصعيرةعلياطبقة11

الطبقةعنحجمهارزيدلا،الاتساعفيخت!2وسطىطبقة(2

محدودةوالس!ياسيةوالاؤتصاديةا،جتماعهيةميزاتها،فليلاالاالعليا

ال!هلميا.الطبفةلمبزاتبال!سبة

صءوتتكونواضدحةبدرجةمجحفةجداكبيرةدنياطبقة(3

والعهس"ل،الممنفيالفنيين1واشباهاف-ييناغيروالعمالالفلاحين

اثدنيين.

فعليا،ترويداومطامحهادوافمهافيه!دةالدباالطبقةهذه

يولية:لاسهباباالىراجعاا)تقييدهذايكونانا!ه!ملومن

ماحدوالى،العلياالطبقةعلىالمطلقالاقننصاديالاعتماد(11

بهرورالاقتصاديةالتبعبيةهذهتحولتوقد.اولصطىاالطبقةعلى

بالن!بةوت!كماغلبةازضجتوسياسيةاجتماعيةتبعيةالىالزمن

الجماعة.داخلالتقليديةايسلطةلتغلغل

الاجتماعيال!ثمهدجبالجداضيقةدرصميالامحتؤ؟د(2

الحسبعلىعامبوجهالاعتمادهولذلكالرنيسيوالسبب،الصاعد

ميها.وا!رقىالوظائفثخلفئاوالجاه

يزدادحيثالملياوالطبقةالعاملةالطبقةيبنالهوةاتساع13

.فقراوالفقيرغنىالغني

الطبقةمصالحلحمايةالفعالةالاجتماعيةالضوابطعيبة((

الافتصادية.العلياالطبقة!طرةمنوال!د،الدنب

؟6

وعمالللفلاحينالاقتصاديةالانشطةمنتحدالظروفهذهمثل

آثارمنالتخلصفيللشسبالمرتقبةالواق!قيمال7اوعلى6المدن

الا!يم.إلاء!اب

الفكررجالل!طكما،التقدميةالعربيةامحكوماتاد!تو!د

للتصنيعلازمكاستهل!الطنقيالبناءفياساسيبحويلالىالعرب

مثلالعربيةالاشتراكيةالملالفيالننجريبيةالناحيةومن.والتحغر

للحكومةالمنزايداتدخلفيهذاتمثلوالجزا"رال!را!واوسوريامصر

ومن،للاراضيالواسهصةالحيازةمنالحدوفى،الافت!صادفي

حرةمؤلسساتتاهيموفي،التوزيعاعادةوفي،الارضارستقراطية

عائروعلى،المساواةعلىالمتزايدادعثيدفيتمثلكما،واسهة

ايدالصياقوكيدو!،المهنمختلفضوالعملالننعإم!فيالفرص

للمواط!نين.والاجتماعيةوادسياسية1رنيةاالحقو!ءلمى

ازالةفى!اساسيبمورتقومانالحكومةعلىنقهسافرورةا

فيالموضوعة،الاجتماعيةوالمعوقات،القانونية-الرسميةالمهوقات

التنمةفيفعالبمورتقومانتستطيعلاالحكومةولكنالهـت!"هـ،1طريق

ناثم،كفمىفعالبوووراطيجهازبدونللتن!ةالتخطيصلمح!ولا

اهميةدىازدادقدالبيروقراطيللجهازالسليم،المناسبالتوظيف

سيطرةتحفوافع؟لرئيسيالاقتصاديالقطاعحيثالاشهـتراكيةالدولة

توارئت،قد،م!نهاقليلعمدباستثناء،ال!وبيةالدولولكن.الدولة

،الكفاءةمستوىمنادنى،معقدابصبروقراطياجهازاال!طرروء

يقفجهارع!امبوجهفهو،الحالاتبعض!الرشوة،1الفسطديسوده

اتجاهاتاما.الاستجابةعسيرمتح!اموقفاالتحضرمستلزماتمن

التنظيمونحوالعملونحوالعامةا)!خدمةحيالاررنيينالموظفيناكثر

"لحديثةالتجربةتشيرمصروفي.ايجابيةكلهاتكنلمفانها،واهدافه

لياما.للتطورععوقايصبحانيمكنالبيروقراطيزالجهلانالى

الضليةال!ريقةعلىالسيرواغفالارروسمالاصلاحعيبة

العربيةالبلادمختلففيالبروقراطيالجهازفانآول"ا+ل،وللاه

والاجتماعيه.الاقتصاديةالتنميةعلىخطراالم!وقاتاكثومنليكون

لاجتماعية،لنظمابناء833*مهأ؟*،مأ+ه"نقلة"ا،!1نصلولكي

مه!ةولكن.التقليميالانسان"نقلة"عنصهوبةيقل،امرذلك

حلولاتستلزمقدلانهاصعوبةاكثرانهاعلىتقدماقىكيبيالتغي!ير

مقاومةاليبدوره،يؤلبمقدالحلولمنا)ضوعوهذاراديكا!ليةثورية

جراءمناكبرلخسارةتتعرضاليالتقليديةالصفوةجانبمنعنيمف

بانقويامتمالوجودعلىدلتقدالتجربةانبل.التغ!جرهذامثل

مقعادة،حركةينظمونقد،شديداثيماقبالنغييريتاثرونفيافااولئك

التغيير.فيالحكومهجهودتخطيمويحاولون

يمكنمدلىايالى:هوالانيكونيئبغيالذيالهاموالسؤال

الدليلانأالمرجوةثمراتهيثمرانالاجتماعيةالنكلفيالتغيرهذا(فى

الاشترإكية،الثورةحتىانهيقررالناميةالدولمنبهيستشهدالنبي

المنوطةالنتاءلعتثمرانوحدهاتستطيعلا،المتعثرةفوائدهامنبالرغم

لكيتت!قانيجباخرىعديدةشروط!افان،قعبروقتخلالبها

اثارة:الشروطهذهبينمن.المرجوة1ثمراتهالرسميالتغييريثمر

شعبي،توا!.السكانيللنمومنخفضةوتبة،الكفاءةمسوىعلى

ال!يثةوالتقنيةالعلماستخدامو!ن،ارحكوميةالجهودمععام

رفيع.طرازمنسياسيةوقبادة،المألاسراواستثمار

بالنسبةالتحفطاتبعضلهيكونقدا)باحثانورغم،هذا

ئص،رفمسخارفةنتائ!عنالرسميالتغييريتمخفيانلاحتمال

لثخيقكافيالشىوحدهالفرديالسلوكعلىالتر!يمزانصحيحاسيظل

الانتا!ظالانشطةديريقمنالتركيبيةالمعوقاتازالةانكماالتحضر

ازالةانيمنيلاذلككانوان،للتحفرفروريشرط،ايضا،هو

التحفر.لتصور،وحدهكاوطالمهوقاتهذه



اثاخواز،ه!:قديرةةملاحظأت

الهريبكأافترةافي/خطسهـافال!ربياو؟ناانال:-ءثكأخلاص

وندووالتقدمالتطورنحوسيعةخطوات،يخطويزالولا،.قيالماص

ناغيو.الحبباةءراؤقمنكثببرقبمايثةال!!ا(دن!بةبالصاامب؟لاخذ

اًامربيةالدوليىىواضحتباينؤهناك،4"ءزوادل!فىلما)تحضررياج

الءظمو!ءوىلفردياالمستوى-الشتويينكلاغكطاالتطوردرج!في

أجمطع،تا!دتنفءؤيايضا،اضحا5يناً!لمه:،يهسو7ما،م،عجمةالاير؟

اءظوراا!الا!والامنصاديةالأجشماء*بئواللإقاتالدفييةوالطوائف

،ء'موجهعاى،ا*ربر!طااله،)معلىطرأاإفي،ديول"3والاتطعيالاح

يطوحوالضي.نيوالذة!اهـياوريئاقياداتاقي:ض!ح!،الزركاإقىبالظي!فلم

قجم!ؤرداءلارءد!؟وفل،1حبأة،تقصقودكبما/الا:المربركطءبالثالهـ،ا

العرب".الامة

لاذء،ج-!ريةطريالةوجودبعدمء-زناصتررعكبا!عاكلور"ترؤط

ا!ربيمةالافطار"ميرةمننمعتهي!انيمكنانهءنارغموباافنحضى

ناكيها(رغوباوالفروري"ن4.-رؤن،41جأل*!ا!ياصناع!قىا

الحضا-ةمنا)حديثةا،!نيةاشأأيبيرم؟عال!رلييا!ا)-ميقت"ى

وافطركلى4وعواذن.م!مدئ،الاء":إسهذاكانأوحه!،احربيةا

الىباررء"قىاكورفراجلمنكة،حهدوا)كااناءجابم!ةهدهؤجمطلأاقليم

وتراتهريخهو/6الطبيهميةومواردهشهن4طموحوءهـىالخاصةمث،كله

الث!،في.

برفير،الىالصبامرالثقا!ثاأ)خطوران،بالذكرالجد!رومن

التحضى1سبيلانوهوبالذكربرهـرآ"راشوتصة.أ!واولمبامأمون

والايديواوحشأتيمبال!ايض،وما.ئة،الصعبةبالاختص-محاراتمليئة

ال،م!ؤءالىاوصولاصه،وبة!جم!/يريدالذيالا!ر-،!س!زوالمتوالمالايى-

فياأدكوماتبهضء"ماء!يتعسيرالىايف،ذلكدؤدي،ؤد.المرغوب

و"نوالافتص،ديةالاحبتم،عيةء"بال*فا،?اكة1،ساءمط،الئا?"الدولى

والوطن.ا!ءمبىهـيالنتيجةهذهء"ر!بيرخ!مرالذي

بطابعالعربيهالنممخ!عيةلضجمعالغوبيال!المم.ل!،ربارر"!لاء!ان

قبعد.ءديدةنىكلات،خمبراءرذلك،ا&دراجلمنو!صهعربي

.ماتالولانتوبربازءناروئ!دين!رابهاءرصكاتورألذبرفص!تان

وامءص"اوبشقلتوؤرة5فيرالذكرالأفلأ"سةالمصحةللشىخصءةالمميزة

بصديهـاص،بىا،41متطلل!:يلوعهـلى.ا،ء!ويكيالثعبوب!ت!م

تهصباالايرءماعفيةال-بصوا.ج!لضتكافىجااكأديينواالاءر،يجمطبرءض

دفيسيوي!عصب،نعقلولمةيندونكما،نحايررهم*نبعضشجاهبرلميا

وكذاك،ا)حهرؤباقنقةوصعف،التدط-ط*ء"لىاقدوةاؤبمااوافتقار

وهكذام!عأ+95+93ةأ،33مهالالأع!إئسةعاىبممهـقعلأس/8ؤاى!إ&قص

دواليك.

يفهما!دوةبطابعالغربيةالثخصءيئطبعفان،ذلكعئىوعلاوة

اثمباوانؤيها!مرغوبالمتءفرةأكربيةاالشخصبقىسوللتبئنف!ا

الطيبة.السماتووهقنلءمتقدا)نتىفيةانف*وباءنفيرهاوار*ربتىا

واالتاجرز!ي،،مثلا،الطبقىالسماتادراكعنيغفلإلاتجاههذا

سورياوفيأكويتافينجدهماكثيراالذيالمقدامالعربيالرجل

هذاسياقوفي.جمةالهربالافطاربافي9!ومهـصروؤىل:ش،نوؤمطا

قيالماصالقرير!بةالفترةفيلبترولاا،"تمحدامانا)فولكن8يرالدديث

عاتيدلانماالعامةالعوبيةللمصلحةا)مالىقىي!ية"راالاسفيكسلعة

مثلوان.ال،ربيةللتنهءص-"ال!و"شالطاب!فيوب،سكاتجارينبع

ا،خرىالايجاورةمإتا-امنوافرعددوبرودعلىة!كل:!يدلاشبوغا!!ا

الهربية.اثخصء"في

بعضحتىو،الفربهـونالتحغرعالماءغفلماكثيراالدظورر-وء

الايجابيةا،يزاتاىاالانتيه-نبعن،المعاصرءنإلههـبالمفكرين
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العربية.الشدصيةبهاتخس!التي

لنقبلور"ضدورلعلنا،البحثهذاًضوءفي،ثموءن

كازتمهـما،حصرال!صلمسننلزماتواكظمالافرادمناوفرعدد

يهكنالاح!قةد"قريرالموضوعهذامعا)جةوذبدأ،استلزماتا

ااجما)ءةارفيا)ةوراباوا(عتفداتالتعاليمعلىاةف،ءاصرورةوجمط

و"ن.عاعبوجهالقوميةاء4المصءعاواءراهىاواؤعامعتتغق

اجمههاال:اوالازجاهاتلطداتاالاؤرادب-ت:كلأنال*اه*رو4علب

افضل.-ث"ثةواؤجاهاتبه،دات

هذه

هانكاى

!اتب

ف8"11

ةرقلال

لا،ال"وبرجم!اهال!افيرأطورتن!قىا-داثا،مكل*نجمونواءضلأ

!:يلؤ(صاهومهةااجولاوا-تغلالا)ـوعظصولال،ول3!رواريك!كي

ا-:ميىكأاضص*ةءا!ال!د!تؤ،ريضة،رروس"!اـتيءقاز.ان!فرا

نءلاتجدلك،اعريي"ا،توالاتجا!والقيمال:ظمؤبماارفرورياخعبروا

هامة:؟مورتلاثة

ؤضه،.باؤحيالثع:يالفهليوالدعبماشاركةاقىنهصوجود(ا

كأ2والاا(ت!-ددةالان!مةبتعيهيرالتوارنؤفينةءىوص-ود(2

ال!ديثة.الممنيةبئل!،ليب

،رةالحضبهة،ءسللننهوف!واتو!4الارشادفيهصوجود(3

حفظهـ،ؤئيالمرغوب،واتجاهاتوتقاليدوعاداتفتمكلن،الغربية

،ا.اقت:،سرغوب4االاجبيةلحضاراتاوب:اصر،علي،1والابقاء

وصبزارءثاالثلانةالامورهذهلبحثن3اوسئظرق

ح!0/033؟،3؟أأأ،"أءأ+،مهولثمبيالدع!وااور،-كة(ا

ل8الىال?غرق!فهايافيالشعبيوالدكلمة3المثارالىالمثوةاى

ث3فواء،رنةاالحضاريةالب!وثاستنتا-"تانغير.عهلأمئه!ولا

ا؟دنىقى؟سإليبالاخذؤياثهبيوالدعمارراركةانحلميةبصورة

نعانف:،!اا!كنلحاء،،آ)ا!شعبافرادالراكوكذلك،الحديثة

افىتفودة.الفاتةاًا!الوصولؤكبمالنجاخاصةمالمنيزيدالت!فرطريق

ال*فاريادطوروعئاءرمراحلتخطيطفيا"ركزيةضىورةأيه:جماوهدا

3رالرزبيراباومن.الهندذفيارثم!بيالصهيدءلمىوارلامركزية

ادح!موااثاركةااىاللوصولا:،!اا،مهنالاسأيبعددايضا

والتحذير،ا:صوا،وا،لزامالقهرا-بالاساهذهبينور.الشعبي

!ده4فاعلبتفوفد.الشعباؤرادبرهنوافنفاعلهوالمشاركة

المجضلمعفياوظورمرحلهباختلاف/او،المدءممات؟ختلافالا-ايىب1

التطوعيالاشتبراكعاىاساسايعتمدالديالاسلوبانالا.الواحد

عي-ره"ذفهلى3ايكون،الثابتالتغييردفايةويفيالشه-ئي2لىوالتفا

الاساليب.من

-،لارشادالميماماثمبيوالدكلماقذماركةوراءالس!مي1وفيطلب

الةردوحثالاءيةمحويتفمندلكانريبولا.والهوعيةالسياسي

ومن.افيرواىرامالذاتلتتويمالاجتماعى،ونوالتهالاشتراكعلى

الةوملصفارباأئسجمةلقضايااهذهؤيالمسماعيتركيزالضروري

ا(-تنل!-كان-بةوباك،واتءالربرالوباررة،وكبارهـ!

ؤاس؟الثهـ!كماأوا!لكمالمشاركةوراءارو،كمهفان،ثمومن.والقرى

عد!وبرودو!-ائرمباهكلةايفتكاالدولةخزينةيكلفالتحضلبل

ارربلم!يااتوجيهاودعمانهاشعلىالقاثربنالمدربينالموظفينمنيبى

،اليهـ-،اشرنااقيالخلةاننبينانبدولا.المناسبينواا!ثقافيا

"الغاباًلىللوصولطويلاوفنناتستدعي،فدمناهاالتكاوالفروص

احيساغاايباسانحسهينهوالتحضرههدف!انوحيث.المنشودة

تحقيقمنالغردتميئوكذلك،والاقتصادقيوالس!ياسيةالاجتمابجة



الوقتواتاحةالمالىعرفبف!ورة3التسلإمنبدؤلمر،الكامنةطاقاكه

-.اليهالوصولينبة!ماالىالكافي

الن!فها:ت؟رؤكبماا9ننوارن-2

،وجهازلعقلياي!التخطبنهامناوليةتروطاالن!حونسيفرض

الابخنماعبةانظماتعيهـيرفي،وتوافتوتوازن،؟فءفع،لسروفراطي

،ايضا،التحضرويفصض.والتربويةوالسياسببةوالالخنتصادية

واو!باتح!روقىخطةحسبالىظمهدهمنكدةكبمااكهييرانتظام

ل*فاري،التطورابستلزمهاالتءالتسو!ه+ـذتحصللموادا.معينة

الاجصماعية،الهلملافاتوتتوترالمج!توعؤ!متعددةمشاكلتبرز9تمد

تعريفتستلمزماًلاجضما!البنلءعييرؤ-الكأوارناىاالدكلوةان

علىتؤثرانشانهامنالي،المتصدةا&ظمؤكع!المتبادلةالاولويات

هذاحسبالاجتماع!عةلأالنظملت!غييرخطضةورورم،البعضبعض!،

ليسانهنرىفقد:اليتعليملنكامبالنسبةمثلا!سبناواذا.التعرإورء

اهـذيالوقتفيالخريجينمنفائضاالجامعاتتفحانالحكمةمن

عنالعاطلينصفووطتضخيمالى-جنالجام!منالفاةضهذا4ويذهمب

منفائضااجاء!اتاتنتحانالحكمةمنليسؤ"نه،وبالمشل.العمل

يستلز!عاالتيالفروعانببما،الطلبقليلةدروعفيالمختصين

!داعاتالجاهتتغان،اومتخلفبانضلجتتصفالحضاريالتطور

المد.ضةوالاتجاهاتا،هاراتيفتقمونالذبن1الخريجينمنوافرا

فهييهمثلالسياسيةالقياداتيواص4الذيالتحديان،الحديثة

والمطالي!بوالايديولوبر-،تالقيمبينمناحالصاالاتيارفرورة

التركيز؟اواىايهما:لتساؤلايمكن،المثالسبيلوعلى.المننافة

هذهت!نؤكطالتركيزامالجامعيةالصراسصقىابوابفتحفي

وحتميا،نهائيا1-ؤالاهذامثلنجيبانالعبثومن؟الدرالعمة

المختلفةالاقطار-اجاتبرتظصبيتغاير(ال!حيحاجوابالان

الهالا.مختلفةانازءفيالواحدالمطرحا-اتتغايرحسباو

الدراهـ-ةلسبلاسةبالنهمةقطوايقرارنقومانا،محكنمن

غيرسليمهاوسلميصاالقكلهذاقراركاناذااعمالنجيدالجامعية

الضطورطريقيف!غ،ظالر!الضلصمبانالاعتقاديسودوبينما

هج1يكفيلاوحدهالرسىالضطيمباننؤكداننجي،العضاري

السياسيلآ،واوالاؤضصاديةالاءضماعيةالظروفاناذ.الطريقهذا

فيفعالبمورالتعلإمسيقوماذاعص،تقرر،التهلميمنظامواهداف

.الحضاريالن!رطرالقفح

النظمترابطتاكيدالىالذكرا!نفةالوجيزةالملاحظاتوترصيا

تاكيدو،والعائليةوالضربويةوالاقتصاديةوالسياسيةا،جتواعية

باساليبوالاخذالمتطمدةالنظمهدهبتغييروالىواقتالتوارنفدورة

باقىكمثالهووردالذي1التعليمنطهـامومثال.الحديثةالملأفي-"

نعرفانالضروريم!نانهاذا،جتمعمنهايتكونالنىا(نظم

مساعيجميعفيالتماثلنوحروانالىظمهذهكلفيالاولويات

.الحضاريافنطور

ا(!صابهةاثمقا!قىعناعرطى2!فظافييلانتقاء-3

:يلاقننباسوفي

ناعلىيكلللشعوببا!زامثالاتعطياليابانانعليه،المتةئمن

الثقافيتراثهاظرحاندونيحدثانالحضاريوالتطورالتصن!-ع

والاتجاهاتوالتقاليدوالعاداتالقيمءنكبيراجزءاتطرجاناو

لأالىضاريالتطوركانولما.عليهاوالابقاءحفظهاف!ارفوبا
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يصلانايضاالعربيللعالمالممكنمنفانه،واحدمخط!علىيعتمد

يدممووهئا.الثقاسوتراثهتاريخهمعتتفقفذةعربيةحضارةالى

عناصروتقويمالذاتنقدالىالعربمنوالمفريناًلاجهماععلمساء

منذ،تب!وقدثقافيةعناصرطرحيتجنبوا!كيالعربيةالثقافهـة1

الضيقةفيلكنهاالحضاريللتطورمعوقة،الاولسالن!رة

العناصرهذهمثلحفظالضروريمنانهنؤكدوهنا.!رهقيقيد

عليها.والابقاء

عنامراقتباسفييتروىانالعربيالعالمعلىتقضيالحكمة

الافتباسيكونوان،الصناسةالغربجضة1الاقطارتميزالتيالثقاكة

تاثيروكيفيةمىتبينو-تالطربتنيرث،إملةغمونعلىمبنما

يواجهالذيفالضحدي.العربيةالثقافةعلىالجديدةالع!ناعرهذه

ا!لرغضوبالربيةالهـثقاهـةعناعرتعريفهو،اذن،الربيالعالم

الشع!وبئقافاتع!ناعرتعريفوكذلك،علإهاوالابقاءحفطهافي

اقتباسها.المرغوبالاجرى

الخر.علىيبعتالعربيالثقافيالضراثانالبحثهذاخلاصة

الحضاريتجريالتطوراموريترلرانالعربيبا!ثممعبيج!رلالذلك

وا،والتحغراتنميسةاعنانضبطفييفشلاناو،مجاربهافي

ومستقبله.ال!ثقافيتراثهصياكألآفيايقصران

صصيسيير

الالليعةدارعنحديثامسدر
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*
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