
بوبيفد11!يمبو01رر

.-هسافى-ضل+،+إللا

الدوبيمال!فىفيأهصاو*إلنطو!4!!ومة

التحضيرب"اللجنةاختارتهالذيالوركةهذهعنوانان-ا

،الاالعربيالوفىفىافربياالاستعماراثاراهمعاىذانهبحيديدل

اوروبا!يفينشاتواجتماعيةناريخيمةنظرإاتوتقبلقبولوهو

.اثالثاالعادمشعوبالىانتقالاتمثمومنالخاصةكلروفهسا

الحضا/رةباننسلمنعن،الحضارةفيتطورازمةعننتكلمفمندصا

وهذا.احرشكلالىوترتقيتنشائممعمينةنقطةمنتسير"

بدايتهمنوالانسازيةالاجتماءيةالعلومالىانتقلالتفكير1منالنمط

الئشوءنظريةكافتانفبعد،والحيوانيةالطبيعيىفىالهدلومكل

،ةالاسا-!يةا!فييراتلتفسيرجادةمحاولةالداروفيةوالارتقاء

منوغيرهسهـتممركليقعنالنظريةهذهانتقلت،والحيوانالنبات

والاؤسانية.الاجتطلمجبةالتغب!يراتتمفسيرالىالفربعلماء

الانظرياوباؤمشوهاالنظبرقيهدهيتدارسوااًرللعلهإءيهكنو

الثالث،العالمفيالاجتماعيينالناقدلى!من!عيرلدىمعلوماانه

الذينوءةكريهـ-!،الغربيةالمجتممع"ترأن،وامريكااوروبافياوحتى

استخدمواالغربيالاستعهاردعائمارساءهميمافمالةمساههسةساهه!وا

طفالاجتملاءيةالدارونيالنالرية،هذهالىيسصنننمونزالواو!-(

بينيهيزواان،والسياسيالعلهيالصع!يدعلى،الىكررةمحاولاتهم

لمختلفةاالتعبيراتوما.الثالثالعالمفيوالضخلفالغربفيالننقم

المعاصرة،اجتمعاتاتصنيففيوبمبرهماًلغربعاماءإسصخممهاالتبم

العلومفيالدارونيةالنهـظريةهدهصحةلتبهيدورتترةمحاولاتالا

ا!ىنثيرانالاالمجالهذافيعلإ*اوما.والافطنيةالاجتماعية

والكتبالصحافةفييوم!"استخدامهايجريالتيالمصطلحاتبعض

يقصدماحقيقةيعلملامنافمن.بهطوالمذلرةالفربيةوالجامعات

إر"لتطو،بر"وانتنوية"و"با"يدفنجدباو)ء((لهحمثباو"لتخلفبا"به

بكلكهذها،قصوداليس؟"بالعلهية))او"وبالعقلانية""وبالطهانية"

المجتهعاتبانف!تتجانمعبينةمجتهعاتبهاتتهيزا!قيالصفات

متطىورةغيص(،رءمية"تقايديةالصفاتهذهءيىهاتجريلاالتط

علهيقولالابالنتاليوهذه،والغيبيةالدينيةالتفسيراتعليهاتتغلب

التيالغربيةالمجتهعاتباننستنتحانبذلك4قصوداليسوا.عقلالية

،الاخرىالمجمعاتمنتالوراواكثرارقىالاولىبالصهاتتتحلى

يح-صهاولانبدلكالمقصودواليس.اسيوية-افرواوكانتعربية

سياساتيتبعواوانالمقاييسهذهيتقبلواانالمجتهعاتهذهمم!!رو

الحديث!البهطتسعايربحيثمحنتمعا"متطوإرتكفلشكاملةوبرامج

ازمصةهناكاننتصورانلناجازالنظريهةهذهبصحةاسلىاذا

مساههةساهمالاستمهاروان،العربيالعالمفيحضاري"ترور"

يجريلماتصوريفياختلفاننيالا.الازمةهذهاحداثفيفعاله

الصفحاتفيوساحاولالحضانناصعيداعلىالعربيالوطنفي

العرببم.الوطنفيالحضارةلازمةمفهومياوضحانالتالية

9ي!اأيعرالوطنفيالاسهتعمارياًوجودس2

بدلامختلفةاشكالاالعربيالوطنالاستمهاريفيالوجوداتخذ

تعديدها:كا

التهديداسهخدامطريقعنتمالذيالمبلشرغيرالاستعمار)1(

؟9

للسيطرةالاقتصاديةؤوتهاستخدامطريقوعن،الستخدامهاإدونبالقوة

ول!-ح6العربيالوطنفيالطبيعسقىالمواردولسلبالاقتصادبقي

لتقوسهمحاولةايولتقبل،الغربيةللبضائعالعربهتالاسواقي

الطبيعمم!الاؤتصاديإلتعاملولتعطيل،والتصنيعالقوء!،الاقتصاد

علىصللتضييقواخيراوالافري!قىوالاسيويةالعربسهاذلادبر

،ذلك،الاسلاميةالتعاليمالىاستندتادضالعربب"الحضارة

بغطاءاحيا؟!اتسترتالتيالعرببلآوالارسال!ياتافىنتبش!ير1طرقيعن

اوائلفكيمصرخنقمحاولاتباننقولانونستطيكلصحيااوتربوي

وبدابسةاخيم،واالمفربدولعلىوالتضييق،عشرالتاسعلقرنا

ال!كريا،حتلالدونوفلسطبنولبنانسوربالئربيفياخدخلا

خع-،ربالاسادنبب"ء!اوه!االم!نطقةؤ!الاستعماريالتدخلتوضع

اثسارالاستعهاريلوجودامنالبوعلهذاوكان.مبالثرالغير

بعد.فيماتهاتكلمثعديمنة

عسكرياالمنطقةباحتلالتموالذيالمباشرالاستعمار)2(

اهـدافءتخدمبحيثواقمننصادياوثقافياسياسياتسيبيرهاوبالتالي

عنتختلفاخرىائاراالاستعهصاريالوجودلهذاوكهانا(ستع!ر

سابقتهسا.

لوطهنامناجزاءباحت!لتمانيواالالستيطانركم!الاستعهار)3(

اجناسواحلال،بهاالامورزمامعلىالقبضورالتاليعس!يرياامربيا

رالجزاففيا*"لا3!انكهاالمواطنينابدلومختلفةاوروبية

الاسننعمارياوبودارهذاوكان،وفلسطبنليبحافيماحدوالى

سابقيها.منومستقهلمهاالمربرءشه،رةالحضعلىخطورةاكراف،ر

العربمؤرفيمنجاراهمومنالغربي!ونالمورخونروج-3

وبلالعرر!اما)هابانتنئلخصجداخطيبرةفهـرةعليهمتتلمنراالذين

عميق.سباتفيكان،الغرجم!التحديقبلاوالغرجم!الوجود

ال!ياس!شةاوضساعهوان،الوسطىالقرونفيتجص!حصاريا

لتسلطنتجةالاستقرارمن9،ليةدرءةعاىكانتوالابخنهاعية

يحاولوويتساوليتحركبداهـ"وا6معينةلفئهـاتواجت!لم!كلبم!-،لي

اتزاماالفكرةهذهانورغم.الفربيةالقوةصدمةإثرالتغيير

البهـحح!وثان،الاالعربيامالعاعسنيكتبمامعظمعلىمسيطرة

للتصورالفكريةالاسسرفضتالتيالجديدةالقليلةوالدراسات

يفالتغييرحركاتانءلمىواضحكهدلالةتدلثراقيلالاستالتاريخي

والس!ياس--طالفكريالثاطاستئنافومحاولات،الهلىبيالعالم

الاستعهاريللوجودوكان،المنطقةفطالالشنعماريالوجودسبقت

وجهتهاوحولشوههاالهبحيثالاصيلةالحركاتهذهعلىسلبياثر

اصبحبانهايهابالاشارةوالهـجدير.اعالنهاوسلبهاواهدافسإ

المباكثرغيرالاستعماريلوجودإرافقتالتيالفترةبان،بهسامسلما

دلالة،الىتس!هيةلهذهكانوان،النهضةفرةالعربعلإهطاطلق

العربعليهكيانلماالعربيللتصورالةكريالتسليمالاهيفها

هذاةكباعليئوما.اليه.لصلانبالنفيراكلابىةالفئاتحاولتولما

الوجسىودهذاسبقتالتيالحركاتتلكالىنشيرانالاالمجال

الحضاريالثاطلمطرسةجادةمحاولاتكاةتوانننالاستمماربملأ

انتحققشلألهامناجتماعيسةاوتفييراتسياسيةلاحداثاوالهوبي



فحركة!م.الاجتما!والتكاملوالحريةالطلهـتاكبرؤهرا

اثلا!!المتكررةالحركات،الخليجومنطقسةنجدفياوهابيينا

تعديهلطريقعنمصرفيالمعرفةوبنياتنلريسةفي!!ر!لملأت

اثمابيين،وافلسطينفيالعمرظاهروحركة،الارهروتوسعيعبراهيج

!--هـبوض!عوتونسالجزائرفيالمجتمعل!3وميحاولات،لبنانفي

العربي،والمواطنالتركي-الشركسيالحاكمبينالكاملللفصل

المباث!ر.الغربيوالتص!ديالالشن!ماريالوجودقلجاءتىلط

داخل!ئلاحساسنتيجةجاءتالحركاتهذهانبمالنظريرلحدوا

الحضارةحيويةاستمراروبضرورةالمجههعلبناتفيتعديلاتبضرورة

نلاحظانوعالينا.ااًلاسلاميةالفكريةاصولهاالىاستناداالوبية

الحركاتهذهاوشكتانب!دجاءالاستعماريالتدخل1انايضا

ية2اجتمااتجازاتفرةبمدتممثلاالجزانر1لطحتلالى.النجاحعلى

تبدللجزائران،الاستعماريتدخللملو،!نهامنكانضضمة

ونستطيع.العربيةبا/لمنطقةوارتباطاتهوالسياسيةالفكريةحيويننه

احتلالالىالمباثعرفيمرالاكسهـتكماريالتحولبانهذاالىنضيفان

طبيعيافملردكانوربما،الحالاتمناحميرفيجاءمبمالثرعسكري

ناشانهامنكانوفهـريةوسيالس!تجننماعية2لانجازاتللاستعمار

الىنشير4ـنالمجالهذافيونستطيع.المجتمعاتهذهثوكةتقوي

اننجحتبعدجاءتونسالغرنسيوالاحتدللمصرالانكليزيالاحملالان

للح!مطيبةاسسيوضعفيوقونسمصرفيالوطنيةالفئات

القرنعبروتونسمصرفيوالفكريةالوطنيةالهـوكاتاناذ،الوطني

المملحريةمنمزيدعلىللعصولالحهحمةالفئاتصارعتالتاسعثر

دستوريةاسسووضع،فيهعالاولاةا!لقلحكماولتعديد،والفكر

!فالحالوكذلك.الحكم!الشعبية1بالمهاهمةكفيلةوتشريعية

لسلطةاصارعتالتيالعربيةالقوميةالحركةاناذولبنانسوريا

العالميةالحوبابانبالسيطرةلهات!سمحمرحلةالىوصلتالتركية

العثمافية6الامبراطوريةعنالبلدانهذهتستقلانوبدل،الاوس

تصارعه!اوانوالفرنسيالبزيطانيللا-تعمارتضعانلهاكان

سابقا.اليههدفتالذيالاستقكلعلىللحصول

اوالحظريالاجتماءىالتغييرالىهدفتاليالحركاتاًنس؟

التراثاستلهمتلذربئااالت!ديقبلالعربيالوطنفيالس!باسياو

ههـهذ.بانواعتقدت،وجفنهاتحديدفىالعربيةوالاصولالعربي

لوبعطاللمجتمعتعيدب!صثالمناسبالتغييرياحداثكفيلةالاصول

الوجودالاستعماريان،الا.والاجتماعيةوالسياسي!ةادفكريةحيويته

غربية.اخرىالسسا،والاسسالاصول.هذهاكاضافالمباشرغير

!جوهريتنير؟حداثفيالواضحاثرهاالاشعماريةللقوةوكان

وللمفكرين،الحاكمةللفئاتكانذما،المستقبلالىالطر-!تصور

الغربيةالتصورات1بعضيتقبلواانالا،الفثاتهذهخدمواالذين

بحهثالغربمنمقتبسةالجديدهالنننظيماتفجاءت.للت!ركأسالي

فجاءالمجتمعوتقويهـةتجديد،العوبيالوطنفمالحاكمتصورفيتكفل

وانظمسةالاقتصاديوالتنظهـيم،الارضومميةو"لمصنعالجيش

معين.غربينظاممنمستوردةكلهاالجديدةوالقوانين،التعليم

ميزالذيال!فهـريالجوارعلىالكبيهراثرهـ،التنظيمساتلهذهوكان

نظامهناكيكونانفبمل.عشرالتالشمألقرنمنذالعريالعالم

كليل!اختلافامختلفيننظامينالمواطنواجهواحدللمجتمع،تربوي

ونظام،العربياصسهالىوالتنظيىةالمعرفيةاسسهفيي!شندنظام

نابانهالمواطنعرفوقد.البربيالاسلامياصلهاالىيستندتربوي

النظاميتقبلانعليهالاقتصادية-الاصمافىيةالقمةالىيصلاناراد

انهاذ،العربيالمسهتقبلعلىخطيراثرالنطمورلهذاوكان.الجديد

لالقلةس!حبحيثالمجتمعفيوادسياسيالاجتمماعيالض!جمفكرس

لعربي،االوطنعلىالنهاية!تس!كرانغربيات!ثقفتالتي

اجيالالينشيءالمجتمعهيمتوازيينؤظا!نبايجادوساهمت

جميعافتعلمونحن.العلافاتاضعفالاببمضيربطهمالاموازية

المجتصعؤءالساحقةاحريةالىالمستنربةالقلةنظرتكيف

29
بي.لصا

ا؟ننشاتالوطنف!،رةالحضانرمةانهداكل!لألمهمانالا

منطلقاته.وفيالعربر!المجتمعبنياتفيالجوهريةالتغييراتهذه

الحضاريةوالاجابةالحض،ريةالدكلوةانالىهنانشيرانوعليفا

؟لملاحظأاننااذ.الفكري1التممرولهذامناسبهجاءتامذنرةا!ذهاثناء

فيماا!سموا"العرببالمصلحين"تسىتلمى2اصطلعناساان

الافغانن،اًلدينجطلانمثلانعتقد:رب4!يعنقم!!مينالىبينهم

ساههسوا،فياضووم!حمودالتونسيوخيرالدين،عبدهومحمد

ينتمونوحضاريافكرياانهملالاالحديثةالنهضةؤ!فعالةمساهمىة

العربيةالاسلامية،الحفمارةمنءذورهاثتاستهفهـريةس!سةمديرالى

الفهـريوال!لقالتساؤلات،جملاصيلةاشنجابةدعوتهمجاءتوبهذا

بطرلمىبانأمتقدواحدوب!أن.الازمنةتلكفيالمجتمعاتميزالذي

!ءاهىقىساهمواكذاكاسح!اديبو،الثميلوشبلي،لبستانيا

ال!ربي،المج!معفيوالعلميةالعلمافيقىاًسسرارساءفي!الة

تلكعنكميرااخ!تلفتاستجاب!همانالا،كذلكمصلحبنونضنبرهم

نامنبالرغم..وغيرهماوعبدهالافغانيبهاتميزالتنالاستجابات

صارابانالمعروزءمنانهالا،الفئتينبينجوهريةفوارفىهنالك

حميداثرلهكانمما،الفئاتالهذهالفكريالانتاجر؟فقدانما

الاستمصريالوجودوبتكثيف.المثقفةالفثاتبينالصلمةديمومةعلى

انقطىعوقببمهتصورانهقبلتالتيالفشاتلتلكوتبنيهالمباشر

كيراثروالاجتدماءيةالسياسية1شالمستغربيلسيطرةوكان،لحوارا

الاسلاميةاوالعربيةللاصولاعتباردونالعربيةالمجتمعاتتسييرفي

اهميةوحيويةتؤكدوالسميالسة،والافتعاد،التعليمانظمسةفجاءت

العربيللتقممالوحيدالاملوان،العربيللمجتمعالغربمةالوجهة1

يةالفتنالمنطلقاتقبولوعلىالمجتمعتقليديةعلىالتغلب!9يكمن

الغربية.والاجتماعيسة

لاستئنا!م!إواضيينالىؤشيرانالمجالهذافيابناويجدر

ايج!ابيائر،منهملاييكوناندونالمختلف1ال!فثاتبينالحوار

الحكم"واصولالاسلام"كتابهفيعبدالراز!عليمحاولة:يذكر

السياسيللحكململأميةالاسالالسسبعض-!كدانعبرهحاولوالذي

اوخطاها،اقوالهصحةعنالنظروبغض،اختلفهـةبانم!عكالهلعصري1

اصولءلمحىفظةالمحإضجا:ةمحاولةنفنبرهاساننست!عانناالا

الحك3ممارسةفيجوهرية!ديلاتمع،الاسلامبما!ربيالمجتمع

حسينطهالدكتورمحاولةفهاليثاليةالمحاولةامما.السياسي

مصرارتباطفكيرةتبنيجث((،مصر!؟لثقافةمشقثل"في

يرتبطالعضاريممرمست!قبلباناكدحيث،الاوسم!سةبالحضارة

بالسعولالمنتشرةوارحضاريةالفهـربكأبالتياراتبعيدحدالى

لا،وانباوروبالف!يامصرارتباطضاعنىبهذاوهو،الاوسطية

دونوتتطورتنهضان4نطقق!ااًفياخرىدوليةلايةاو-لمصرامل

الاوروبية.والحضارةبالدرارتبعها

انذاكللمفكرينتسمحلمال!فقريةجراتههـارغمالمحاولاتهذهان

للوطمنالحضانريالمستقبلحولواضحعلميحوارفييدخلواان

فرنق:فريقينالىالمجمعانقسمانحقيقةجرىمى"وكل.العربي

كانوربما،ااًلعربيللمجتمعالاسلاميةاوالعربيةالعطةاكد

رغمالثا!يالفريقلشمراجط،الاخرمنصيحةاكثرالغريقهذا

والاجتماىسةالتربوية/التطم!،تبتكريسالجماهيرامامهزيمننه

احضارياالسربرتمب،طاالىالنهايةفيتؤديبحيثوالسياسمية

لصتبلورتثالثةحركةالىنشيرانمنهنابدلناولا.بالفرب

القومبةحوكةوهي،!ياسيةحركةالىتطورت،ثممببنيةافكار

الفريدة،السوريةوا،ورخصيةالسورينادتابالوجودااًلتيالسورية

وبارتباطاكبرىالوريافيالعربيةاللغةبوجوداعترفتانهاورغم

السوربلأالفاص!تالممبزااكم!انهاالا،العربيبالتاريخسوريا

ورطقةفئاهـوريةالفكرةباندقولانونستطيع.رروري11للشعب

الحضاثبةالتسنؤلاتعلىللاجابةجادةمحاولةكانتالخصيبالهص



ولطهعبدالرازقلعلييكناعوكما.اأض!ه!هفؤ!انتشرتالنى

فيتنجحانالسوررهلل!ركةيتسهنلم،مصرفيينجحاانحسين

..اًلخصي!كطا!لمنقفىقي

الاوفاعطبيعةالىالفكريةالحركات1هذهوشليعودربما5-

القرنفىلأالهربيسةالمطقةسادتالتيوالاءضماعيةالسيالسية

ولم،فطهوتهزقيا-تةللالهفقدالعربر!الوطناناذ.العشرين

لرسمتتصارعفئاتبينداخليا-ربياحواراالمطلوباالحواريعد

الصعيدعلىغربيا-محلإ!صراعااصبحبل،الهربيالمسشقبل

تفالعسريةالسياسبكأالمقاومةفحركات.والدسمكريالسياس

.ورغمالفربفيلامستعمرالسياس!ة1العسكريةلسهيطرةاعلىللقضاء

نللوطا(ختلفةللاجزاءالسياسيالاستقددعلىالمقاومةحركاتحرعى

اعترفتبمقايشيانهاالاول:خطيريناينبمإفبلتفانها،العربي

و"لتقدم،التخلففكرةؤبلتوبذلك،الحضاريةومعاييرهالاستعمار

جعحميثالهربيالمجتمعتطوس!علىالاستعمارمنفدرا؟انهاوادعت

تدريجيا،فبلتهوقد،الثانيالمبدأاما.وتقدماحداثةاكثريصبح

وهنا.المستقلةالعولفكرةوقبول!(العربة1التجزئةمبدافهمو

افىالتغييراهدف!حركةايبينالجوهريالفرقالىالنظرفإفت

منطلقاتمنانطلقتالسابقىلآال!وكاتاناذ.وبعدهالاستعمارفبل

ككل،الوبياوضنافيشامل!يب!الىوهدفت،اسلامية-عربية

الاستعمارمهـحلوحلترافق!تالتيأالوطني!ةالحركاتانانجدبينما

منلجزءاذلكتحر!الىاعلاغرب"،وهنفت-اعربيةاقطلقيتمنمئطلقات

الوحم!رفضتفكرةبان!نقولاننود.ولافيهالذيفأتالعربيالوطن

هـدامار-تذلكمعانهاالا،العربيالوجودوحدةاوالعربية

الرركمياتهذلأقولنامنونستبنط.ال!مليالصعيدعلىالرفض

مثلا.العربالقومبناووالناصريةكالبعثالكبرةالعربيهالقومية

ح!ضارب،والجديدةافديمةاالحركاتبينالاختلافووااوو!يةوتعود

،العربالمستوىعلىالطضاريالحواربانمدامملموسةحقيق!ةالى

فيالهرب!يةالثقا!صةانهونعرفهومااليومنلممممهمااناذ.ككل

الكثميرةالشساؤلاتوان،المشرفيةالدولىلدىمج!ولةمشلملاالمغرب

وانالانتقادات،التونسيالمثقفاوالمواهـنيجهلهـاد!قميالدائرة

العربية.الجزررةفيمجهولةتكونتكادالجزائرفيالحضارية

اتاسعالقرنفييجريكانماعكىالح!قةهذهكونوتك!اد

فيلبنان،صدى!اكانتونسفيافننييرحركة!اناًذ.مفلملاعشر

الىليتحد!!ن!يفييقفارعبدهم!مدللمئ!ببخمة!الطهمنوكان

.وا!تحزئةالنخبةهذهتنشدهماحقيقةعلىويتعهـوفلىالا-لاميهـةالنخبة

الحركاتومارستها!تها،الاستعماراحدئهاوا!ياذنالسياسية

تحهاولانوبرلحل.الدولهذهفياحكماتاستلهالتيالوطبممة1

بسنالحصاريال!وارولاستننا!العربيى"الامةربطالىالصدة

علىالنثديدفيبالغالوطنيالحكماننجد،الختلفةفئاتها

والاعلامالثقافةوسانلعلىوبالسيطرة"لصنيرالوطناستقلايى-4

ضاريوال!الثقا!بماالحوارمنععلىررساءم!،،الوطنفىهذا

القومي.المستوىعلىجمركطانيجبالذي

جامه!ةعجزتوالتي،العرببئللوطنلسياسية4المتمجزئةانورغم

منالوطنهذاحرمت،اثارهشااسواعلىتتغلبانالهربمةالدول

ربمااررءليالسياسيالحكمانالا،ككلالعوبيالعهلمنةالافات

ذا.الوطنهذا"ىالحضاريارالحيمسضقيلعلىاكبرخطراثكل

وتغلبوالفهـريالسحياسيالاستعماري1للوجودنهيجةحدثماان

السميطرةالنباثكال!بلت-لآالعربالاوط-إنانهوالفربطا)تفكبى

اللي!براليالغربيالفكرمنا!ممتمدةالحكموبنظرياتالسياسصة

ياالاماءا!ربياسيالمبللفكريعدولم،والماركسيو؟لفاششيا

نن!،-االهنيالمنا!فيالاالعربيالعالمفيالحكمفيانعكاس

مممهتقبلحولمعاصرحوارهـالككانف!ان.اثخيةواالتقليدية

بأنقلتهانابا،غلا!فانفذاكاواالوطنهذافيإواطنواالحاكم

تلكوعربياتث!فتاقىالفئاتتلكعلىاولايقتصرالحوارهذا
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الصعي!رعلىللسياسةال!صيقيةالممارسةاما01لهانموذ!ا

قيم!يلهاتع!فلمالشعبيةوالأماكنوالجبالايفرىكيالننعب!

هذهالدراسةفياهتمامناانورغم.السياسيةاثم،رسءاوالفكر

لاوضحالفجوةهذهالىاشحراشالا،السمياسةعئىينر!رلا

اصولهويستمدببيئتهيرتب!الفكرانوهي،هامةاسماسهـيةكطة

لاىناين-الشصوممارسات،و.لاريغهمه،رساتالشعبمن

الفكر.هذاينشدهمااوالمعاصرألعربىطائسياسسطالفكرهيلفغس

)التتمعبه،لصالحةدومايفكرايذيءالعربياكعقرانأىاأتفصلهذ)ويعود

!عئدما.الفربيالمفكريح!اورانهيعتقدو!ووك!طريفكرحقيمة

اخر،من!باياوا!نم!يوعبكأاوللحكمىساسا!يمفرأطبقييفب!

الفربورضى!بولعلىولي!صلالفدبمنا!يهوردت!دهـل!اي!كبل

الفكربينللرب!ا!"لاجادةمحاولاتهنا!ان.ورغمواحدبآن

باشتراثيهالأشتراكيةتنعتلعربيةاوالأصولالمسنورداررربي

أثعرب!التار!الىيعدلماكلوبيالممكراناكلوأمعررن،عربيه

ساب!.عربيلمجتمعالأصلمةألأشتراكيهالا!سىويوصحلينوس

للفلسفهالتا!بخييةالاصولاثبتمصسنشه،ربا!تخداموىنه

اوعلى،!لوبياتجعبانالقولاردفواذا.كمىضوردة6ا!وبية

ن!رساناذن1علينعا6،بطبيعتي"لديميقراطيةنمارسمنهكنةالاكل

بآنهادقول.واسنتطععحقيقننطعلىدنطهرهاالفعةههـذهمطرلى!تعلميا

انيقومالعربيالمفكرمعلى،عربيمستقبلالعربيةنلعضارةكانان

التاريخكابةيعيهانالاونىالمه!ة:اساسيتصش-صبمهمة

العربيالمو"هـنيتمكنبحيث،عربيبهصدومنعربيمنظورمنالوبي

المهمهوام!ا.وسنإتهبحسشانهتاريخهحقي!ف!ةعلىيق!ان!ناين

على-وحضارياواجتماعياسياسيا-االعربيالواالعيصرسالانالثانيه

الثراساتهذهمجملت!ونبحيث،وا،!وا!وطنياننو*!الم!ىنوى

يلهمانالىالامرنها!ةفىوتس!عربيةمنطنالاتمنمنطلغ!ة

علىتغليناقدنكىونهذالناتحققف!ان.انرعاصرالف!رالوا!ع

اعهادة:؟لوطنيال!كمكرسهكماالغربطللالسعمارسلبييناثرين

وعلى،دحافرهماضيهبشالعربيللوواطنالناريخ!يةالصنة

المواساتهذهمجولتكونبحيث،واثحليوالوط!القوميالمستوى

الت!طوالسياس!يةالاجتماعب"الصلةاعادةونانيا.التاريخية

ممارهـ،تمنالمفكريستفيدبحيثالمجتمع!ئاتبضنترب!

.تنظيرهوفيتفكيرهفيالفربممارساتيسضلمهمانبدل،الشعب

عنالكعيرونيتكلم.التاهـ!االمتالفيالنقطةهذهاهىسالةو!تفح

كثعروااشكاننيألا،وافف!ياتاشيخياالعربيال!،لمفيالطبقيانصراع

الطبفساتطبيعصةتوضحعلميةعربيةدرالساتوجمودفي

عنواحدةدراسةفهناك.العربيجتمع4امنهاتشكلاقىالاءتصادية

!والطبقيالصراعع!ندراسةوهناك،ءصر!كلاانطبقيالصراع

عنالكثيراوالقليلنعرفولا،قاسمعبدالكريمع!*كيالعراق

..الخوالاردنوسورياوالكويتفونسفيديةالأفنص9االطبقات

بنايجدرالمنطقةفيالطبيعيالصراععنانربيالمفكريتكلمانفبدل

الوجودحلإقةعلميانتهـعرفانالعربيالمستقبلصورةلوضيحتمهيدا

اندغرالفنعنالكثيرونويتكلم.الوبيالمجتمعفيافحاليالطبهء

المحافظيةوامكانيةوجودهعناللراساتوصنقصنا،العربيالمممماري

الغربفيالعمارةيدرسونالعرب4هندسينابأنالعلمم!ععليه

الفلاحعننتكلم.لهانموذجاالغربياكم!اتخذتمدارساو

والفنيالماديوانتاجه،معيشتها.ماطواختلافعدده2-نهرولاالعربي

فيبهيساهمانيمكنمانعرفاندون6تحديثهضررةعنونتكلم

.وهكذا.العربيةالحضارةنمو

ا&ربيالوطنفيا!ضاريا!ستقبلبانقلف،اننغاليولا

حقاسقمنالعربيالمفكريستمدهماعلىاساسيااعتم،دايعتمد

للغيرتقليدهوفيقلقهولمحيابداعهبيفي،ومنالانسانالعرالعربفيالاوظع

وتنط!هتصوراتهاسسهدهلتشكلوالاجتماعيةا!نمفسيةمثماكلهوفي



يصبومافياوالعربيالوطنفييحريمالتفسيرمحاولالهفي

تحقيقه.ا)-ى

ككل،العربيالوطناجزاءعلىينطبق،-(بقاالب!بهانترناما-ا.

صركهااليتيالاثارالىالحضاريةل2المشاءنالكئبر.حروانويمكةضا

الاجزاءعلىينطبقهذاكلانورغم.المباشروعيرالنبإنترالاستعمار

اثارا!،لكانالاالاسشيطاني،االاس!نعمارو!ةتحترزحيتالتي

11وعهذاصارعتالض!بالاوطانخاصةال!بهاالاشارةمنبدلااخرى

ايىص!ههدف!م!!اىافقطيهدفلمالاخيراناذتطانالاسمن

ءعنصلالوالاسالعربيةالحضارةوتشويهتغيبيرمنءامبكلألا-صةمارا

مظاهرهابكلالعررية،لىةلحضايستأصلانص،!داءإولبلالاقننصادي

صؤالاصلتيطا.!الاشنعمارصاول.فقدالاو؟سانهذهفيجذ؟ر"ا!امن

الدينيشأصلوان،بكاملهااعربيةا"اللفيطمسانالجزائنر

اجزائربئاالمواطنينمنالسماحقةالاكثريةيحولوانلملأء!مااالاسهـاتظلىوا

اليسرفىثاركانثون،اللغةفرنسيةكادحمةطبقةالى

اث.بيةلفنونواالهربيلفنا-ستاصلانحاولكما.الحضاري

منهإوكلةاولكانهـتيىبب،ؤبالإ)طايىةلمحاوا"اانورغم.المختلؤة

،الهدفنفسيبغيكانالايطاليا،سننوطنانؤ،الجزائرفي

ءفيتمكن،!يثوالتعليمبالفكريالنموعرفلةتدريحياف!حاول

الصهيو؟يوالمستوطن.الليبيةالعربيةالمعالمطهـمسمنلاهرانها؟بقى

الأ:يمالوص"يغبران،بعيدحدالىوز?،حاولؤلملمع!طينفي

اتفسيةايفعفجاداواخذلآالعربائارهاو!م،دهافهولف!طين

ب!دفل-طص-نويالبقاءعلىاصرالديالعربيللمواطنالعربية

الم!تهصع!رمالاستعمارمنالنىوعحذاانالىفبالاضافة.الاحضلوا!1

العربية،الحضارةء!(اعض،ئهمنفعالةع:"صرمهاهمةمنككليالعرب

وتراثيااصواه!امصفةمنالعرببماوطنامنالاءزاءهذهوحرم

واكفسيةالعقلفيشكوكبا!جادالزهـن1بورورساهمؤ،نه،العرد!

بانلمؤكددراساتمنمرفهوما.الاماهـنهدهفيالعربية

تعتالفلسطينيوالمواطن،الاحتلالقىرةاثناءالجزائريالمواطن

طبيع"الار؟باطاتفينظرهووجهاتا(مستعهوافىكارتبفبما!ص!يوني1الحكم

الدراساتهـرزهوتدل.لثهوبابنالساندةاعلاؤاتواالانسمانية

الثقةفلإلعنمريةسياسيةمجتمعاتفيينمثماالعرر!يماالمواهـظ/بان

عالىتهافتااكثرونجدهبستقيلهابالتاليو،وثقافتهحفارتهفي

!ماهممنعف4اذننستغربولا،الهائدالشعبوحضارةثقافةتبني

ي!ف----!لاا!عباوهدا.العربياحظرياالسبرفيالضعيفه

ؤيالادبيئجلىكماالعنصريالممجتمعالحضاريالرفضاشمرارية

الاضأاليهااثنإر،اخرىمشكلةهناكانالا.مالمقاواوالش!ر

اسيالص!امراعاابالصضخداملمتعلفةواالاخيركتابهؤءا)عروىعبدالله

المنطق!ةفيالقائمالحضه،ريالصواعلتحويلالاستيطانيالاستعمارمع

الصناعبانالعرويالاسستاذلاحظفقد.التقليديةالفف،تلخلأهة

المناهـ-تبعضفيكذر،ءسةيستخدمفلسهطينمسننقبل*ولالقائم

الوجودعارضتارةجمطاهـلمفيةلفئاتابةلأولننقوا"كرياالهراعاخق

لاف!م.ا،اسلوكياالتيارهذااستمروان.اشكالهبركللغربيا

المسسنلح!سولللنقالثىفكريةحريةمنتبقى"،انفيهشك

الرببة.احضارةاعاىالائاراسوألهوسميكونسيقرضري4الحض

بها3مسةالحاالسلطاتانالعربييةالبلادبعضكيظهرمااناذ

تقوىانهالشأمنوتربوي!ةوحضاريةؤكربىةسيالهصاتتبنت

الاشتراكيةاواللبرال-قى"لحركاتوتضعفال-لمفيةالمثناتثوكة

ىالنتذبرانالمجالهذاًميبناويجدر.الشعبيةالثقةوراءجريا

حزيرانفيالاسرافيليةال!ربيةللمواجهةةالفهـر!الفعلردودبعض

الهزيمسسةلفسراانحاولافهـرييننيارينووناكانتبيناذ6791

للوضعالتصوراتمنجملةطرجالزريواا)راديكاليالتيار:العربية

(اطديقباناكدتوالقكريالسىياسىووالاقتصاديالاجتماعيالهربط

للى-تل!لراديكايياختيارفطلكمنالناج!ةللمواجههالوحيد

ويتبنىالقائمةواررظيماتالاسسونقويضياشاملاالتغييريتطلب

اسلاهـاجاءفقدالثانيالتياراما.كاهلمة-هـيدةكأثوربانماطإهل

امربيةاالاسلا!ةالاصولعنالقالمهالاوضاعببعدالهزيمةؤسرعربيا

والظاهر،الاصولبهذهوالتمسكبالعودةنتماالناجحةا(واجلاوان

ببناخلطوا؟لمزجف!زاخرىبدائلاخت،رتاًلهربي!ةاللمولبئن

اعربياالحضاريالمستقبلعلىيتونالذينانالا.الن!فجنهذين

كاملةموا-هةالىبؤديالا-شيطالبمالتحديراستمرابانيعتقدون

الفكربلأالهضاصرسيطرةالىيؤديولربرم!االةقيضبنهذبنبين

.!الفكريالادلا!1لىاالامرفىنهابفيلمؤدي،مكلاجةهعاعلىاهـلمفية

الخلمإ-ةالىثصراراسابقةاالصفحاتفيحاوفىنا-7

اربدوا.العربيالوطنفي،رةالحضلارمةافكريةواالسياسبلآ

اجة(ءاجحةالنإللمحاولةا)مريضةالخطوظبهضالفهـالىانالان

الازمة.هذه

ثاالظا*الماتقبلودالتا)!-اهربياالعنقبلاناضحاوااص:ح

ةبافكرال-يادةبااتش&!الىسلأرفاادى!ةامرباللتكةولوجياس

اصثاثااالعالمةكطالامورلدفةالمسيرين،انللم!ربقىاريروالحض

اوسساتاواوالتن!ماتسارالافكمنالمببىببتبةصإهدينحاولوا

عاهـةمبادىءبينالخ!طهذاانواضحااصبحكذلك.الغوبهلآ

النهايةوفي.لهمبررلاال!خاصقىبالمجتمعاتتتبلوروتنظيهـمساتوافكار

الاهـ!ف!العربياله،لممثقفوتدار!ىانااذنالاوانآن.ؤإشل

!ارةالحض-يرفيتساهمانايمكنهالننيوالاجتماتقيالفكرية1

تكلمقيرةالعربيا)وفىؤ!يالفكرقيالحريةانورغم.العربية

ا!حر---اتمدهلو-!!وؤصالتيالعرببقىالمجتمعاتانالا،عام

اكشلالفكري1النقاترتشبمعفيطيبةمةمساه--اهمانبامكانها

والادبريىصةالماديةالوسائلوتوفيرءضافشتهايحمسنالتيالامور

لانفلاؤلممصاذا.العربيةالاوطانسائرمنللمفكر،صوا،صوية

هـناةء:كأتكةلوالظريحياطو!م!؟اللهءسثعرببقىاكاديرميةنؤسى

هذهلتميماهموالمتراكتابةواالبحثحريةدوريبشكلبالرعلماء

التراثمجملمىن"-ت!دةاص!يالةعرب!بةف"فةبايجاد(ذ!قي

لمثلفسوحولماذا-لا،العربربالنموطرقتحدداًنلش،/!امنالعربي

امرة-المهالتعل!!ن!م!اكاملاالن!ريع!واانالعلمواءؤلاء5

التبنالمديدةللضحدياتملائمةهذهتصبحبحيتتأعالمتوالمناهج

بؤلتهدماانظمةساننعلماننااذككلالهربيا،جتمعيو"جهها

مس!ننوردب!صاالمعرفةتنظ!م!و،مستوردةانظمنةالعربياله"لم

بالعربالتراثتخدملامتبافية،ضعيفةومناهجهااصالةدون

اللجوءدونوكفاءةبجراةنواج!هالاؤلمماذا،العربيا،ست!لتص!مولا

نفمارسواالذ.دنوا!-لافهماليونسكوءننستوردهمخببراءالى

ؤيهاوهكذا.المعرفةونطموأعشرالتاسعالقرنفيالعربيالتعليم

معالمستع.رمنياسبالساستقلالبصااورتعادةفينجحنالقد

آثارهان،الاؤلسلإنفيمظاهرهبابرنسعنواءههزلن!اا"ابانتساالعلم

اسلمقلالها:لى؟حرصاجزاءالىالعربياوطناتمزيقفيال!مياسية

وآثاره،اعضائهاببنالطبيعبمالنفاعسل،نلممؤهاايوبإلننا

فيانجحتواكضناؤ-5مناكثيراشوهتوالتيوالحضاريةالفكربلآ

ا!تيالاجتماعيةواثافىلمه،العرب!/للمجتمعالحضاريةالدؤصةتحويل

متمسدنلأواخرىمهـستكربةفعةبينكبيرةفجوةخلقفبم"اه!ت

اًلتاريخيصبحانوالى.نعاؤيهازلف،ماب!الماضفيمرتبطةاو

لمم!تبدانوالىالمعاصراواقعامناجو!برؤءاًالمربيوالتراث

والص،الربيالانجازطريقعنالثقافية-ضارتهفيثقتهالعربي

المواهـنيونب!ثروةالمت!فئاقهارتباطات-نالوطيستبدان

سيبقىاعربياالفكنيلانتاجامحوروامالهومشاكلهبحياتهالعربي

وهنالك.لدراستهـااتيناالتبالحضاريرسةازمتهفيالعربيالوطن

س.تالننيبالذاتالندوةهذهمنهابالخيرتثسعدلأيدةاشعارات

.الحرةبالمناقشهةال!ربا،فكرينمنلحدد


