
العسيمنيت!!لم.د

ل!نخالالتىلع!اهلالدالرالللةهةه!د

لقوالاللفاءامقاةدا!لللتفا

مراحلباهمالعشرينالقرناواخرفيالعربيالوطن!مر

،اجيدةاالعربيةالفهضةاسى2ارسطءوحكةهىؤ؟فه..نجيره

كلبقاتيةوالحطالحريةيضىالذيا)!نقدكيالمب!عب؟ءباضادة

المحرومة.الشعب

الوطن.الانتقالمراحلاصعبهيا،ستقلالبكدماومرحلة

والاستغلالوالفقرالتخلفواجهالذيالثالثالعالممنجزءالعربي

ورغم،عشروالتاسععشرالثامنالقرنينفيالاستعماربسبب

التخلفمشاكلفانالعكوين؟لانرنفيالغربيالاستعمارانحسار

العربي.المجتمعامامالاساسيالتحدينزاللا

المشاكلهذهعلىالتقلبمنالعربيةالامةستتمكنفهل

الجد!د؟المناءمرحلةاى4و،،نطلاق،ارزجسيةا

واضافة.البشريةالطاقةهىالعربيالوطنقوةمصادراهمان

والتحولالتحررمرحلةاساسهيالبشريةالطاقةفان،دلكالى

اثبتتولقد.الجديدةالبناءمرحلةفيبعدتستغللموهيالجذري

وفيتنامالنسحبيةالصينوخاصة،الثالثالعالمشعوببعضتعجارب

والتحولالتحررمرحلةاساسهيالبشريةالطاقةبان،وكمبوديا

3.)1(المجتمعفيالجذري

الغربيةالتكنولوجيادوروالعربالغربيينالكتاببعضويضخم

الاساسىالعاملبعضهمويعتبرها.العربيالوطنمشاكلحلفي

العربيالوطنفيايساسيةالقوةولكن.)2(التخلفمشاكللحل

المجت!حطبقاتتحليلحولؤونجماوتسيكتاباتراجح)1(

فيالرئيسيةالقوةيعتبرهمالذيئالفلاحينصفوفوتنظيمالصيني

النسدار،بكبن)"ا!متارةتونج!اوتسيلفاتصؤ".المجتمع

.الاولالمجلد(68!ا،الاجنبيةباللغات

حول"م!سيةكتابات"مجلةفين!ستالتيالمقالاتواجع)2)

الاستثماراتنحووالاتجاهكهسفيالجديدةالاتتماديالانفتاحدراسة

هـئعددقبلمئالسياسةلهذهالشديدوالنندالغسبيةكاتواكس

الكارزصف،ابراهيمعمر،يفاكسكمالعادلمومن!المصريينالكتاب
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فان،ومضطهدةمفيدة،مبعثرةحالياوهي.البتذريةالطانفيهي

والخبرةالامريكيةللممم!اعداتالح!يلفستكونو!:كخاجمعت

الغربية.

فان.العدرلاالغربيةالالةتوجهالتيهيالبشريةالارادةان

منالاستفادةيمكنفلاالجماهريوالتنطيمالعربيةالارادةانعدمت

الغربية.التكنولوجية

جزءفهم.العربوالعلما!المثقغيندوراه!بةتاتيهنامن

يمثلونوهم،مقوماتهااهمبل،البشريةاًلطاقةمناسالصي

الف*عمليةفيرئيسيادوراستتحملىالتيوا!خبيرةالمدربةالفئة

الجديد.

مثقفيهالىالحاجةامسفيالعربيوالعالمالثالثالمالمان

علىالدولاراتملالهينالعر/بيةالدولصوفتولقد.وعلمائه

مزدوجة.خسارةالعربيةالكفاءاتهجر!تعتبرلذلك.العلميةبعثاتها

فيمطلوبةلطاقاتخسارةانهاكماهامةلاستثماراتضياعفهي

.)3(الناميالمجتمع

:"الوركأبيةالك!-أءات)1مفهومصول

العربي.الوطنقبلمنمهملة"العرب!بةالكفاءاًت"انشكلا

ااعربلعلماءاعلى((العربيةالكفاءات))تعيبريرطلقونولهـالكتاب

والكفاءاًتخارجالعلماءالتعبيرهذايشملانيجببينما،الخارجفي

وداخله.ا!ربى9مالعا

ايضا.هامةطاقاتالعربيالوطنداخل"العربيةالكفاءات"ان

الاسباباحدهوالداخلفيوالكفاءاتالطاقاتهذهاهمالولعل

لهجرتها.الرئيسية

واهمال.المجتمعفيالاساسيةالطاقةهوالعربيوالانسان

لعدمالرئيمسيةالاسباباحدهوبناءةخلاقةكطاقةا!الافطذا

المرتف!!ةالتكلليفالىاحمدعبدالقادرمحمدد.يشس)3(

العلماءهجسة"العربيةالخبراتواعداد،الفنيةالخبواتلا!تراد

.؟ا-23ص75911-ابريل)العربيةالمثقافة"العرب



فالفلاج.الحاليةمشاكلهمواجهةمنالعربيالوطنتمكن

يمكنولا.المهملةالعربيةالطاقاتمنجزءهماالعربيوالعامل

الفلاحفيهيضطهدمجتمعفيف!الادور(روكبانالعالماوللمثقف

.)؟(والعامل

فيالبشريةالطاقةنصفتمثلالتي،العربيةالمراةانكما

الف*عمليةفيالمشاركةمنمحرومةتزاللا،العربكجاالوطن

.،5(العملمنالمراةتمنعالعربيةالدولبعضوفي.الجديد

العربمةالكفاءاتاستعادةكيفيةفقطليستادنفالمشكلة

منللاستفادةالملائمةالطروفخلئيمكنيمفانما،الخارجمن

عل!ىالقضاءوبالتالي6الداخلفيالبشريةوالكفاءاتالطاقات

.للخارجالعربيةالكفا،اتهجرةاسباب

الاستفادةتمثعالتيالعواملبعضمعالجةالدراسةهذهتحاول

لدراسةمقدمةبذلكوهي،العربيالوطنفيالعربيةالكفاءاتمن

كما،مجتمعهمفيالعربالمثقفونيواجههاالعيالمشاكلبعض

التخلفاسبابفيالبحثمجالاتوفتحالاسمئلةلاؤارةمحاولةانها

.الهامالمجالهذافي

العواملعلىالموصوعهذاحولالدراساتبعضركزتولقد

العواملولكن.العربية)6(الكفاءاتهجرةعلىؤثراتيالخارجية

الوطناستفاعولو.الخارجيةاًل!و؟ملمنبكميراهمالداخببة

السيالسيالجووتامينالداخليةمشاكلهبعضحلالعربي

العربيةالكفاءاتهاجرتلمأالمنالسبوالاجتماعيوالاقتصادي

الخارجية.ملالعوااغراءكانءىولا

الطاقاتمنالاستفادةتعبم!ئالتيالداخليةالعواملهيما

العربي؟العالمفىالبشرية

السياسية:العوامل

الاستفادة9لعطيةالاساسيالاطارهوالسيماسيالوصعاؤ،

الديمقراطيةفيهاتزدهرالتيالمراحلففي.البشريةالطافاتمن

البشريالعقلايضافيهايزدهر،السياسيوالاستقراروالحرية

مجتمعه.بناءعمليةفيويساهم

الاضطهادمراحلفيالعرب!بةالكفاءاتهجرةحدثتلقد

اوائلفيالعثمافيالاضطهادفترةففي.)7(السياسيوالاستبداد

كما،امريكاالىالبشريةالط،اقاتهجرةانمم!تدتالعشرينالقرن

05!امنالفترةفيوتصاعدتازدادتالعربالعلماءهجرةان

الثورةفيالباعثةالقوىحولىتونجماوتمسيكتاباتراجع)،(

الفلاحين.وخاصة

نااعتبوحيت،العربيةالرأةحولاصينقاسمتكتابلراجع)5(

باندوا!،الامةوانحطاروانحطاهـالمرأةبينت!زماهناك

اديب.المراةارتقاءاهمهاصنصختلفةعواصلالىيحتاجألاممارتقاء

0185)عاممائةفيالعوبىالمسيما!سيالفكرلدراسة!فدمة"فور

الجى،صعىة،وتبر!سنةمئةفيالعربيالفكر."(8،91-

.3!ص.67911الاصز

الخار-ليةالعواصللجاذبيةالاولويةزيناليلسد.لعطي)6(

الادمفةتهجيروفنيدةلجداالامريكيةلهجرةاو!،ت)ثس،ومني

هجرة،زينالياس!الدكتوو.وغيرهاالمغريةوالرواتبالغوهـبي

،واتسللدراساتالعربيةالمؤسسة،بيروت)العربيةالادصغة

.85-69ص،73!ا

.ا،ءق،احمدالقادرب!صحمدد.)7!

العربي.الوطنفيالسياسيالاستقراربعدمتميزتالتي6791الى

فتراتفيسيضىءالعربيوالعقلال!لمبمالفكرانقلت

العربالهاحثيناحدأكدوفد.السىاسيوالاستبدادالظلم

.)8(العلميةالمراكرءعالىسضحتلالعر!ه"الدولانط

الحرية:مشكلة-ا

الحريةوانعدام.والعقلالفكرلانطلاقالاساسهيالحريةان

الكفاءاتلهروبالرئيمص!ةالاس!أبأح!هوالعربيالعالمفي

.)9(العربية

وانما،الغربيبالشكلالمطلقةالحريةمفهوملشرهناوالمطروح

التيالواضحةبالايديولوجيةالالتزامضمنوالتفكمرالرايحرية

الجديد.التقدميالمتحررالمجتمعببناءالانزاممنتنبع

ناالعالماوللمثقفيمكنلاالتعيبروحريةالرايحريةبدون

الرأيحريةنجدالعربيةالدولمنعددففي.مجتمعهفيينتج

واوالمتقف،الحاكمةللفعةتابعةفالصحافة.مقيدةوالكلمة

بحرية.رايهعنالتعبيربسببالاضطهادمنيتخوفالعالم

السياسيةللدراساتقسميوجدلاالعربيةالدولبعضوفي

الموضوعاتتدريسمنالحاكمةالفئةتخوفبسببالجامعاتفي

المختلفة.السياسية

حقوققضيةفهيبالحريةالمرتبطسةالاخرىالقضيةاما

معدومة،تكونالانسانحقوقتكاد،العرببمالوطنففي.الانسان

.الرايعنوالتعيروالعملالحياةفيالانسانحئ

حقوقهوتامبنالانسانلحمايةهماوالقانونفالسلطة

العالمفيالعاديالانسانلحمايهالسلطةتعملفهل.الاساس!ية

للسلطة؟اداةدكتبرام،العرجمر

الحريةوراءسعياالعربالعلماءمنا!ديدهاجرلقد

والاستفادةالعربيةالكفاءاًتعودةفانلذلك.الاساسيةوالحقوق

الحريةمنجوبتأمينمرتبطةالعربيالوطنفيمنهاتوفرمما

..الاأ.مممانحقوفىوضمان

الدي!قراطية:المنساركةمفسكلة-2

فيالسلطةفيالمشاركةمشكلةالعربالمثقفونيواجه

يدفيالسلطةتنحصرالعربيةالدولمنعددففي.العربيالوطن

واعضاءعسكرييناممالكةعائلةكانتسواء،صفيرةمجموعة

.)01(الحاكمالحزب

العلمى"الفكر-سنةمائةفيالعربيالفكر"حجلبفىوء81(

.8؟6من،سنةمائةفيالعربيالفثر

الفكرصطالباؤز"الحريةانزريقفطنطيند.يعتبر)!(

استطاعلماالحريةلولاانهوليؤكد،"وازدهارهفعلهشروطواهم

فىرائعةانجازاتصنالانسانيةتاريخفياحرزدمايحرزانالفكر

العربي"الفكروصستقبلالجاصعة"،زويققسطنطين.الحقولثتى

.6(6حمما.سنةمائةفيا!رجم!الفكر

خمسمنءاتالكفلهجرةعنالمتحدةالاممدرالمةوجدت)01(

كصةالحلالاقليةبينالتصادم!والهجرةاكسباباحدبانناصجةدولى

للمشاركةفرصةتعطولماصملتات2الكفاوبان،المتخحينوالخبهراء

.للهجرةدفعهامماا!نثطوفاححلحلىب

5+كاس!لأع،ول3ءأءول*3+54ا!335?اح5كل4ول:حه،ع!+،-؟4!!ه.

(ح515س؟ا!-سأء؟!ث!5ول-!طر)اكل!،،اص!3-+3أ،ا4!كاه+!جا!5)
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والعلماءالمثقفيندوروهل؟والمثقفالحاكمبينالعلاقةهيما

وانتقادبحريةرأيهعنالتعببراماخطائهرعمومدحهالحاكمدعمهو

هامة؟يراهاالتيالمجالاتفيالحاكم

يبعدهمولاءعليهمويشترط،المثقفينفيالعربيالحاكميشك

ؤيمالمثقفمشاركةمعيارانكما.الموضوعيالعلميالجوعن

كفاءنهبدل،الحاكمالحزببعضويةالتزامهمدىيصبحالسلطة

تصفيالدولةاوالحزبداخلالصراعمرحلةوفي.العلميةومقدرته

عددوفي.للوطنبالنسبةهامةكفاءاتتمثلوعلميةفكريةقوى

مندييغانفسمالعربوالعلماءالمثقفونيجدالعربيةالدولبن

.السياسية)11(الاوضاعهذهبسبباوطانهممن

منالعربيةالكفاءاًتتمعزل،السياسيةالظروفهذهمثلفي

المجتمعالىواللجوءالخارجالىال!روبونفضل،السلطةمراكر

ا!رفيالعربيالمجتمعفيهايكورافنيالمرحلةفيهدا،؟لفربي

والفكرية.العلميةالكفاءاتالىالحاجة

السياسي:الاستقرارعدم-3

العربيةوالهزائموالنكساتالمفاجئةالسياسيةالانقلابأتساهمت

الىادىممامضطربسياسيجوخلقفيالاخيرةالمرحلةفي

جوالىيحتاجوالعالمفالمفكر.مجتم!هاعنالعربيةالكؤاءات!ال؟

منليتمكنالسياسيالالجاهووضوجالسياليالاستقرارمن

06!ا-.591بينالعربيةالاهليةالحروبادتكما.والعملالانتاج

العربيةالكفاءاتهروبالى(وسورياالعرافىفيخاصة)

.النسإءعمليةفيللمشاركةمؤهلةفكريةطاقات؟"!فية

مافترةفيطبيعيةالسياسيالاستقرارعدممرحلةتكونوقد

.الحادةوالطبقيةالسياسيةالتناقضاتوجودبسببالاستقلالبعد

الوحسدةمرحلةمنهاوتنبثقتنتهيانيجبالمرحلةهذهولكن

الشعب،قوىجميعلتتمكنواضحسياسياساسعلىالوطنية

البنا،لعمليةالتفرغمن،والعلماءالمثقفونفيهابما

.الجديدل12(

والجزائروليبياكالعراق،حالياالعربيةالدولبعضوتحاول

الوطنيةالقوىوحدةوتعميقالسياليالاستقرارتامين،ونجرها

.وتطويرهاًلمجتمعبناءنحوالطاقاتكلتوجيهاجلمن

العربية:اليبروقراطيةمشكلة

انحطاهـالمسلميناسباباحدبانالافغانيالدينجمال)11(كتب

رتبةعنالعلميةالرتبةوانفصاموالملوكالعلهأءبينالفجوةهو

العربىالسياليالفكرلدراسةمقدمة"،نصوراديب.الخلافة

الىالمحهمينيعولسىاهـحهت.داشاركط،98ىلى"تمصائةفي

مثله،بفسلدالفمادعنتسكتحاشيةوا.خاذ!الحكامفساد

الاعلىصالمجلس،القاهرة)،(وحهاضرهمالمسلميماتماضيفيابحاث"

.75ص(66!اعامالاسلاميةللشئون

الوطنيةالقوىوحدةاهميةعلىالعوبالكتاببعضيشدد)12(

رفعحاد.،العربيةلوحدة1نحوكخطوةعربيقطركلىفيوالمثورية

الطليعة"ونقاهـالخلاتالاتفاقنقاط-العربيةالوحدة"السعيد

التجربةلمبالفبعضينتقدكما.(،7!امايو،القاهرة-

الفلاحينخ،ءصةالشعبقوىتقولةاهمالهلحيصمنالناءسية

!رةاثواستكصالالعاملةالطبقةبناءطريقعن،والعمال

قضايا"شاكر.ث!.الاشتراكيةنحوكخطوةالديمقراطيةالوطنية

الفارابي،داربيروت1(،مصرفىالاشتراكيةوالثووةالوطفيالتحرر

7391).

الحكمعصورخلفتهايروقراطيةاجهزةالعربالمثقفون.يواجه

الحكومية،اليبروقراًطيةهدهتقف.الغربيوالاستعمارالعثماني

التغيروجهفيرنيسياعاتقا،ومؤسساتهاواحكامهابقوانينها

العربي.المجتمعفيالمطلوبالجذري

المؤلسمماتهدهقبلمنمقيدانفسها!عربيوالمثقفالعالمويجد

العإمبممجا!هفيوالابداعالانتاجعلىالقدرةويفقدالحكومية

والثقافي.

هدهيقتلعجذري.لعرالىالعربيالوطقيحتاجلذلك

معيتلاءمبشكلالحكوميةاًلمؤسساتبتاءويعيدالقديمةلؤسساتا

العربيوالفكرالعقلامامالمجالويفتحالجديدالمجتمعمتطلبات

علميةمؤسساتانشاءمنبدلاانهكما.المطلوببدورهللقيام

مراكرثتكون،الحكوميةالبيروقراطيةعنبعميدة،جديدةوثقافية

.)13(الجديدةالعربيةللنهضةبركت

اسبابهافيوافتعمق،اس!يةالسيالمتفاكلكؤهدراسةان

السياسيالجوخلقعلىيساعد،حلهاووسائلوجذورها

فيوالعلميةالبمثريةوالكفاءاتالطاقاتمنللاستفادةالمناسب

العربي.الوطن

والإحضمحاعية:ف!بة؟لم!ال!!ه!أ!ول

انتقائية،تطوربمرحلةمرورهبحسبب،العربىالوطنيواحه

المشاكلهذهوتؤتر.عديدةواجتماع!ةثقافيةوازماتمشاكل

العربي.المجتمعفيدورهموعلىالعربالمثقفينعلىمباشراتأتيرا

والثقافيةالاجتماعيةالمشاكلحولالدراساتانالملاحظومن

والبحثالاسئلةاثارةمنادنبدفلا.قليلةالعربيالوطنفي

العربية.الكفاءاتتواجهالتيوالازماتالمشاكلهذهحول

العربية:الهويةازمة-ا

يافالى،العربيالانتماءاوالهويةازمةالعرببمالمثقفيواجه

ما،المحافظالاسلاميالمجتمع؟العربيالانسانينتميمجتمع

عليهايقومالتيالاسسهيوما؟التقدميالاشتراكيالمجتمع

الغربيةالمفاهيمامالاسلاميةوالعاداتالتقاليدهىهل؟المجتمع

؟الجديدة

فترةقضىالذيوالعاليمللمثقفبالنسبةالازماتانسدهذهان

لدىلذلك.المجتمعهذامنوعلمهفقافتهواستمدالغربيالمجتمعفي

تصطدمالتىوعاداتهتقاليدهلهمجتمعايواجهالعربيللوطنعودته

الازمةهذهحدةوتزداد.للمثنفالغربيةوالتمنشئةالترببة"ح

خاصة،القضيةهذهحولالعربيالوطنفيالدائرالصراعبسبب

العربيةالهويةمعالمفيهاتتضحلمالتيالانتقالمرحلةفي

.المعاصرة

الحربيالفثرازمة-2

الفكرازمةهياخرىاساسيةبازمةمرتبطةالهويةوازمة

ملامحهتوصيحيمكنوكيف؟المعاصرالعربيالفكرهوفما.العربي

انشاءحولالفيمةالاقتراحاتمنعدداقطريبعلىقدم)13(

بعيدعلمياساسعلىالعربيةالك!،ءاتمنللا!ستنهادةجددةاجهزة

ومراكز،للابحاثعربيمجلىانشاءمنها،البيروقراطيةعن

وتمويلها،للوتائقمركزيةومكتبة،والتطبيقيةالعلميةللابحاث

العربية"الكفاءاتهجرة"،قطريبعليد..العربيةالدولىهـن

.،؟ص(،791ديسمبر،ليبيااالعربيةالثقافة



الطبقيةالتناقضات"راللاحيثالانتقاليةالمرحذةهدهفي

.؟)14(العربيالمجتمعتمزقوالافتصادية

نامنفلابد،العربيالعالمعلىالفكريةالازمةهذهتؤثر

نفسهالوقتفيولكنه،المطروحةالفكريةاراتالتىمنموكفهيوضح

العربيالعقليقفلذلك.الموضوعيالعل!لعملهالتفرغيرغب

الفكرية.الازمةهذهبسببمشتتا

يمراننيالانتقالمرحلةمنطبيعيجزءالفكريالصراعان

اًلمدارسملامحتتضحالمرحلةهذهففي.العربيالوطنبها

القومي!والمدرسةالاسلاميةالمدرسةفمنها،المنصارعةالفكرية

.)15(الماركسيةالاشتراكيةوالمدهـرسة

العربيالمجتمعتطورمعسيتمثالحدالعررب!الفكرتبلوروأفى

الشعبفئاتبمصالحالعقيدةتربطانتستطيعجديدةطبقاتوظهور

والعالمللمتقضلابدلذلك.والعمالالفلاحينوخاصة،المسحوقة

يشاركوبهدا،ش!بهمنالطبقاتهدهلخدمةوعلمهثقافتهيواجهان

الفكرية.الازمةهذهحلفي

:والتعليمبةيةالترروا(ودسساتمشكلمة-3

المعاهدوالجامعات،المدارس،التربويةالمؤسساتساهمتلقد

فوجود.كبيرحدالىالفكريةالازمةهذهخلقفي،اعرب!ةا

مشكلةتعقيدالىادىالعربيالوطنفياجنبيةومعاهدمدارس

المدارسفيدرسواالذينالعربالمثقفينفمعظم.الهوية

الغربيةبالثقافةتشبعوا،العربيالوطنفيالامركيةوالجامعات

العربي.وتاريحهمثقافتهمعنبمعزلالامريكية

هدهتعمبقفيالعربيةوالجامعاتالمدارستخلفساهمولقد

المجتمع،فيالفهـرومراكروالمدارسالجامعاتتضعففعندما.الازمة

.)16(والعلمالحضارةركبعنالانسانويتخلفالفكرينطفىء

الاسسحولالبلبلةخلقفيساهمالفكريالمراعانكما

الاسسعلىالتعليميقومقهل.التعليىةاتالمؤسعليهاتقوما!تى

العلممنالدينوقفهووما؟الاشتراجمبةالاسسام،الاسلامية

.؟)17(الحديثوالتطور

،"عربيةقضايا"مجلةفيالعوبىالفكرحولالندوةراجع)(1(

وعلاقته،معاصرعربىفكروجودحولالتساولاتطرحتوالتي

واستخلحست.العربيالعالمبهايمرالتيوبللمرحلةالمجتمعبمثماكل

مستوىعلىحشمحنة"فيحاليايمرالعربىالوطنبانالندوة

رااذ،بيروت)عربيةياقضل"لعبرلييالفكرايدتجد"."لفكرا

.03-21?ط،.االعددا(7591

الاسلا!ىالفكرحولالبهيمحمدد.دراسةراجع)15(

.طودراسة،الاللاميالفكريالاتجاهعلىللتعر!الحديث

مصحرفيالاشتراكيةوالثورةالوطنيالتحررقضاياحولىشاكر

الاركمي.الاشتراكيالفكرعلىللتعرف

رضارشيدومحمدالكواكبيالرحمئعبدتكتابلراجع)16(

انحطلهـالعالماسبابحولالبتلننوبطرسالافغانيوجمالالدين

الجهل،وانقثاروالعقلالعلما!عمالالىمعنههرو!اوحرجعوالتيالاسلأمي

الفكرلدراسةمفدمة"نحموراديب.الحكامعنالعلماءوانفام

.،8-ا!ص!"العربيالسياررص

العالمفيالتقافيةالمشكلةسببانالمباركمحمديرى)17(

النظامعلىللاهـ!ومالضالفةوالمذاهبالاف!،رسيطرةهوالعروى

الافكار!واجهةفيالحديثالاسلاميالفكر،مبلركمحمد.الثقافي

.131ص(68!ا،الفكردار،بيروت)الؤهـبية

خطةفيالاولويةواًعطا*هاالعربيةالتربويةاًلمعاهدبناءاعادةان

نابدولا.الهويةمشكلةحلعمليةمناًساسيجزءهماالتنمية

التغييربعمليةالمرتب!بالبرنامجالتعليميةالمؤسساتهذهتلتزم

والجامعاتالمدارسربطاًن.العربىالمجتمعفياًلجديدوالبناء

العربيوالعقلالفكرتوجيهعلىيساعدالمجتمعبمشاكلالعربية

العلميالبحثطريقعنالعديدةالمجتمعمشاكلبحلالاهتمامنحو

بهويتهاتحتفظانالتمهيدلةالمعاهدلهذهبدلاكما.والموضوعي

العلميبدورهالتقومالحاكمةالفئةعنواستقلاليتهاالعلمية

.)18(الموضوعي

والعائلية:الاجتماعيةالمشاكل-!!

علىتؤثرعديدةايخنماديةمشاكلالعربيوالعالمالمثقفيواجه

والعاداتالتقاليدبينفالصراع.العربىالمجتمعفيوعملهافامته

ازمةيسببالجديدةالغربيةالعاداتوبينوالعربيةالاسلامية

المثقفين.لدى

المجتمعالىالتقليديالقرويالمجتمعمنالسريعالتطورانكما

العلاللةدورهوفمل.عديدةجدريىةمنعصاكليسببالحداوثالمدني

تبقىوهل،العربيةالمراةدورهووما؟الحديثالمجتمعهدافي

عمليةفييثاركالمجتمعفيعاملكفرددورهـا-أخدامالمنزلاشبرة

؟والبناءالتفيير

حيثالريفيالمجتمعفييساهمانوالعالمللمثقفيمكنوكيف

دراستهخلالعليهاتعودالتيالحديثةالمدنيةرفاهيةتتوفرلا

؟الغربفى

.عديدةاجتماعيةمشاكليثيرالدينيادثراثموضوعانكما

يمكنالاسسايوعلى؟الحديثةالمدنجبةفىالديندورهوفما

هذهكل؟العربيالوطنفيالعلماءوابناءالجديدالجيلتربية

العلمي،الانتاجفيقدرتهعلىوتؤثرالعربيالمثقفيواجههاالمشاكل

العربي.مجتمعهفيوالاستقرار

منهرباللغربيلسوناًلعربوالعلماءالمنقفينمنالكيمان

العربيفالعقل.العربيالمجتمعفيالحادةالاجتماعيةالتنافضاتهذه

مجتمعهمشاكلمواجهةيستطيعلاعربيةعلمافيةنشأةانشيءالذي

منهاتشبعالتيللبيئةالعودةيفضلوبدلك،العربيالتقليدي

والعلم.بالفكر

العربيالوطنفيوالعائليةالاجتماعيةالمشاكلدراسةان

ولعل.معدومةتكون-كلادالراهنةالعربيةالتنافضاتلفهمكمدخل

فريدة(العربيالمجتمعلدراسةمقدمات)شرابيهشامد.دراسة

واكتشافالعربيالطفلتربيةمشاكلدراسةتحاولحيثنوعهامن

العربيةالشخصيةتكونالتيوالتربويةالعائليةالعوامل

.المعاصرة

افذأتية:االتماكل

مشاركتهمعلىتؤنرعديدةذاتيةمشاكلالعربالمثقفونيواجه

يتطلع،المأديةالغربيةثقافتهوافعفمن.العربيبالوطنالعملفي

المجتمكلفيالاندماجالىالجامعةزرلقفضنطينيدعو1811(

المجتمع.نقدفيبدور!اوالأحتفا!ومطامحدملل!فيوأث-اركة

652.-651ص،أالعربيالفكرومستقبلالجامعة"،زريققسطنطين



هبىوسيلةلهبالئمسبةفالشهادة.المجتمعفيالسريعالتقدمالىالمثقف

المثقفينبعضيلجألذلك.المجتمعفيالعاليةالمناصبالىللوصول

سبيلفيالعلميةوالقيمالمباديءعنوالتخليللسلطةالتفربأ)ى

.الكبيرةللمناصبالوصول

الانتهارية"بالنزعة"هؤلاءالمثقفينشرابيهشامد.ويصف

المباديءعنوالابتعادللمسعاومةاستعداد!مرسبب
العليا)!1(.

وكيف،المسحوقةالعربيةالجماهر،اذن،المثقفيخدميهف

العلميدورهعنالتخليبدون"الفردية"بالمفاهيمالاننزاميستطيع

التضحيةوالعالمالمثقفيستط!معحدايوالى؟المجتمعفيوالموصوعي

.؟العرجم!شعبهبقضاياافنزامهسبيلفيالماديةبما!اس!مط

يقفالذي،"الملتزمالمثقف"الىبحاجةالعربيالوطنان

نضالمنالنابعةوالمباديءالحرةبألكلمةويلتزمشعبهجانبالى

تربيةكيفيةهيالعربيالوطنيواجههاالتيالمنسكلةولكن.شعبه

الانتقاليةالمرحلةهدهفىخاصة،والملتزمةالمثقفةالكوادرهده

والسياسيما؟الفكريةالتئافضات!ص!تنتنندالتي

والمالية:الاالمص!ديةال!اءل

المغريةالماليةالمكافاتتآمينانال!ربالكتاببعضيعتقد

ا!وطنفيواسننقرارهاالعربيةامفاءاتعودةعلى،شجع

باهميةليسىولكنه،هامالماليةالمواردتأمينان)02(.العربي

والفكرية.والاجتماعيةالسياسيةالعواماط

والثقافيةالسياسيةللعواملبالنسبةئانويةالماليةالمشاكلان

والاجتماعيالسياسيالجووتأمينبحثها.سبقالتيوالاجتماعية

الماليةللتضحيةمستعدالملتزمالمثقفلانالاهمهوالمنالسبوالفكري

.هذهالاخرىاللرولىتوفرتاذا

عمسلفيللمشاركةالعربوالعلماءالمثقفيئبعضعودةان

استعدادعلىلدليلالجنوجمياليونفيوا!ثورةالفلسطينيةالثورة

السياسيةالظروفتوافرتاداالماديبالعئصرللتضحيةالمثقفين

اليمنفيالثورةمعبالعملهـؤلاءالزامان.المناسبةوالفكرية

الالتزامبسببوانما،الماديالاغراءبسببيكنلموفلسطينالجنوبي

الحالتين.هاتينفيالاوضاعامنتهالذيالسياسيالجووبسببالفكري

الحاجاتوتامينالاقتصاديالاستقرارتوفرفاندلكمع

العمل.فيومشاركتهاالكفاءاتلعودةاساسيشرط!احجشيةاالاساسية

ابنا!كتعليمالاساسيةالاحتياجاتتأميناذنالدولةواجبؤهن

لمجسعرفعندما.والاجتماعيالصحيالضمانوتأمينالمثقفين

.ديعالجحيثا"والمستقبلالمعربيالمثقف)ءفصلراجع)!ا(

تعريفاويقدم،كلهمومثلالعربالمثقفيندوربالتفصيللثرابيهثام

دورهمتحملالىيدعوهمكما.الثقفينلدىالمختلفةبالاتجاهات

هشام.الصرليىالمجتمعفيالتغيرتحقيقفيوالمساهمةالتاريخي

المتحدةالداًر،بروت)العربيالمجتمعلدراسةمقدماتلثرابي

.014،!12ص(75!ا،للنشو

تهيئةهوعملهيجبمااولانزينالياس!د.رؤكد)02(

هناكأنيعتقداذ،العربللاختماصيينالمناسبةوالرواتبالمعاشات

زين،الياسد..والهجرةالمنخفضةالرواتببينوثيقةعلاقة

.127صا،العيهـليةالا!مغةهجرة"

نايستطيع،"ومناولادهومستقبلمستقبلهبأنوال!كاأ!المثقف

.واخلاصباطمئناىال!ل!يلعه!هيتفرغ

بسن،وليبياالعراقمنها،العرب!ةالدولمنعددقاموقد

التسهيلاتكللهايقدم،العرببمبةا!كفاءاتلع!دةج!يدقانوى

فيوآلعملبالعودةالعربالعلماءلاغراءوذللف،الماليةوالمساعدات

منولكن،الفكزيالكبتيتحملاىللمثقفيمكن.العربيالوطن

نفسه.الوقتفيالماديوا!كبتالفكريا!كبتتحملعلمها!صعب

لمعالجةالمالميةالامكانياتتملكالحديثةالعربيالخطميجدولان

الاجتماعيوالاستقرارالسياسيةالحريةتوقرتفانالمشم!كل.هذه

فيشامنةعربجةلنهضةالاسسارساءالحديثةالدولهدهتستطيع

.الاخرىالعربيةللدولالقدوةتكونا!عربيالنليجمفطقة

الخلاصة:

الباعثانهماالعربيالانسانوطاقةالبشريالعقلان

عربيةونهضةحضارةبعثيمكنفلا.العربيةللنهضةالاساسيان

فيالفعالةالمساهمةمنوتمكينهالعربىالانسانتحريربدونجديدة

طريقعنالاالعرجميالعكلتحريريمكنولا.الجديدمجتمعهبناء

.الانسانمنجزءهوالعقللان،العرصالانسانتحرير

مشاكلمنجزعالاهوماالعربيةالكفاءاتهروبان

الاوضاعمعالجةمنلابدلذلك.العربيالعالمفيوالت!سفالاضعطهاد

هجرةلمشكلةجذريحللوضعالعربيالعالمفيالداخلية

الهوب!بة.الكفاءاًت

الحرسسةتنقصهمجتمعفيينتجانالعربيللفكريمكنولا

موسساتواقامةالعربيالانسانتحريرفانلذلك،والديمقراطية

المشكلة.لهذهالجذريالحلهوشعبيةديمقراطية

العربيالوطنفيوالفكريةوالاجتماعيةالسياسيةالاوضاعان

وانعدامالعربيالفكرولثملالعربيةالكفاءاتهروبتسحببالتيهي

معالجتهاومحاولةالاساسيةالمشاكلهدهفمعرفة.العلميالتقدم

البناءتحووانطلاقهالعربيالعقللتحريرالسليمالطريرقهو

.الذلاق

هيانما،فقطالعرب!مةالكفاءاًتهروبليستالمشكلةان

تغيريمكنهاخلاقةطاقةلااداةواعتبارهعامةالعربيالانساناهمال

تحريروخاصة،العربيالانسعانتحريرعمليةفانلذلك.المجتمع

تمثلاننيالمرأةوتحرير،المجتمعفياساسيةقوةيانلالذيالفلاج

الكفاءاتهجرةمشكلةلمواجهةالاساسهوالمجتمعفيكبرىقوة

العربية.

حلتستطيعالعربيالخليجمنطقةأنالىهناالاشارةوتجدر

عددففي.اًلجديدالبناءعمليةفيوالانطلاقاًلمشاكلهذهمنكئير

الرواسبتوجدلا(وغيرهاوقطروالاماراتكالكويتةالخليجدولمن

الاجتماعيةالتناقضاتتوجدولا،القديمةالحكوميةالبيروقراًطية

تستطيع،السياسيوالاستقرارالرايحريةتوفرتفان،الحادة

المعاصرالعربيالتاريحفيرائدةتجربةتحقيقالعربيالخليجدول

مشعة.عربيةحضارةبناءحيثمن

الحسينيحاتمد.

بواشنطنالعربيالاعلاممكتب

!.


