
باامداستنفتناع

ل!ههفهـنررنم

ه..؟
رؤوفوفيق.دإعداد

،المعاصرةالغربحضارةتجاهالانفعافيالانبهارعنبمنأى

،الحضاريالزمكادنداخلوالاحتكاكالمعايسةطردورعنسواء

ااواجهةتكون،الحضارةلهذهالناقلةالوسائلطريقعنأو

والنقص.بالضعفالإحساسمركباتعنوبعيدا،المعقولة

وذويهاالحضارةبين،نرضلمأمرضينا،واردةالأزمة،إذا

.أخرىجهةمن،العربنحنوبيننا،جهةمن

معطياتمعيتعاملالذيبينالفارقماذلكثمةيظللكن

معهايتعاملوالذي،الطبيعةعلىيوميا--الغربيةالحضارة

.لالطبيعةغيرعلى

.ـبلغةالأولىللحالةبالنسبة،التحاور/المحاولةهذاكانلهذا

الحضاريمكانالداخلوجدواالذينلأولئكبالنسبة:أخرى

الغريي.

؟الحضارةمانحن؟من..لكن

فهيالحضارةوأما.العربيةالأمة،موضوعيةببساطة،نحن

.الغربفياليومقصاهاًاًدرلثالذيالتطورثمالنموفيالتدرج

لاديمومةحضارةكهذهوهل؟الحضارةهذهمننحنأين

؟تموت

حضارةومنها-فالحضارة.نفياالإجابةاًوردناإذانغاليلا

رغمبأغا-قالمنبلخلوديا،باقيةغير-المعاصرةالغرب

)إشبنغلر:واللموتالتفككإلىايلةغير-الأخاذةالمظاهر

منأخرىبقعةفوفجدلدمنولادتهالتظهر(توينيو....

إليهالتبماالرؤيةهذهعلىدليلثمة..أجل.الأرضيكوكبنا

!.القريب-البعيدالأمسفيالإسلاميةالعربيةالحضارة

بصددالحاضر،بوضعها،العربيةالأمةهلاخر:تساؤل

.(7491عامالكويتاجامعة)موتموفعلا؟حضاريتطوراًزمة

حضارى.تراجعاًرمة:اًخرىصياغةتفضيلا،،نرتاًي

حضاريا،مقطوعةغيرأمةالعربيةالأمةأنوهوبسيطالسبب

)الدورةمنظورمقياسعلىالحضاريالوتأدركهابل

سبقحيث،حسبحضارياتراجعانشهدنحن،اابى(.الحضارية

عندنا،الحضارةموتاقبل"الحضارىالتطور"أزمةعشناأدط

سنةبغدأدسقوطمنذحضارياتراجعاونشهدشهدناموتهاوبعد

اًزمةمن-نعتقدكما-الأزمةموضوعةتتحولوهكذا.1358

العربي.الحضاريالتراجعأزمةإل!،العربيالحضاريالتطور

مجاللاقدرايحتمل"الحضاريالتخلف"مفهوموحتى

المجردإ.المنصفالمنظورعلىالتجنيمنلإنكاره

الحضاريالتراجعهذاتجاهالفعلردةعنماذا..لكن

إيرادفيبجديدنأقيلاغربيا؟الحضاريالوضعقبالةعربيا،

:هذهالفعلردةعبرللاثمجاميع

مكتفين،الحضاريالسلفأمجادمنيغتذونعرباولا:

المعاصر.الغربيالحضاريللوصبعظهورهمبإدارة

الوضعلمجملالانفعاليبالانبهارماخوذونعربثانيا:

لكلظهورهمبإدارةأيضامكتفونلكنهم،الغربيالحضاري

ذكرىمناًنهاعتبارعلى،الإسلأميالعرثيماالحضاريالمعطى

إ.الغابرالزكما

الفئتين.بينالوضوعيةيتوسلونوعربلالثا:

فيالركزيةهذهعنماشيئااليومتبتعدقدالسألةلكن

العربالمثقفينوأوساطبالقصيرليسزمنمنذحيثالتفكير،

.للحضارةالتخصيصيةالث!رائج-بحدةوأحيانا-تتداول

ينبغيوماالغربحضارةمنيستمدأنينبغيما:آخربتعبير

يرلث.أويتجاهلأن

حديوفي.أخرىعلىحضاريةلتنربجةأفضليةثمةأنأي

يهماأإلى.الإنسانيةوالعلوملتكنوليجيالعلوم:الثنافإالحضارة

؟.التوجهيكونأنيجبأويكون

المعنيينمنالبعضيقولحضاريا.،ا"متخلفهأمةنحن



كالسوسيولوجيابعلومهذهلةوالحل،شأنناما.العربوالثقفين

؟إ.إلخ..والآدابوالتاريغ

تبقىوما،تقنيةنهضةإلى-البعضهذايتابع-بحاجةنحن

إ!.الثانوياتمنمعتبر

العلومباًن،الرؤية-الرأيهذاعكآخرفريقيرد

المحضالعلومفيأخواتهاعنشأناتقللافروعهابشتىالإنسانية

شأنها.منالا-نتقاصعنصروينكرونبل،تقنية

التوافقإيجادبموضوعيةمحاولالللثفريقينبريبينها

لاالذيالمنطقيالتزاوجحيث،العادلةشطريبينوالتجانس

إنسانيه،أوتقنية.عالعلومبينينفصم

منثلأثةالما،شقيهفي،محوريبسوالتوجهناوهكذا

العايثةطريقعنالغر!بحضارةاحتكواالذينالعربالثقفين

عدماثرناالتيرؤالهمكانت..ولسنواتاليوميةوالعاناة

عنمفصحةبذاتها،قائمةفكرةتأتيكي4سياقهافيالتدخل

الحرية.دآمنفسها

:سوال

تعتبرهل،العتنرينالقرننهايالامشارفعلىوالعرب.ء

حياةفيفرادةوذافاصلااستثنائيآتاريخآالزمنيةالحقبةهذه

؟.الغربفيالسائدةالحضاريةالمعطياتضوءعلىالعربيةالأمة

والعلومالتكنولوجياعلوم:بحديهالحضاريوالوضع

إنكاومالأولويةوإعطاءالتركيزيجبأيهماعلى...الإنسانية

اخهما،أوضحبتعبيرالاخر.عنيستفنيلاأحدهمابأنترى

الأجوبة:وكانتا؟.واحدةتكميليةمعادلةفيمتجانسان

الكتبفيعضو)جزائري(..محساس...أحمدا-

سابقورير،سابقآالثورةومجلسالتحريرجبهةلحزبالسياسي

الزرلعي:والاضلاحللزراعة

فيالكثيرأنجزتالعربيةالأمة،بإنصاف،خصوصيةثمةنعم

البثصريةلإمكاناتهانظرا،طبيعيهذا.والتطورالنهضةطردور

هذا.الماديةبإم!!اناتهاناهيل!،التاريخفيالحضاريووزنها

القوىتوازنمعادلةعلىواضحاتغييراأدخلالنهضويالإنجاز

بعضتوفرحالةفيالأحسنإلىالوضعوسينتقل،العالمفي

يتطلب،بالتاليهذا.استراتيجيةاستحداثأولتجديدالشروط

،بالضرورة،سيدعمكاوالقوميةالسياسيةالأهدافتوحيد

نأيجبومماقائمهومماإيجابيجانبهذا.النهضويالعامل

.يقوم

العربيةالأمةتعيشهاالتيالزمنيةالحقبة:أخرىجهةمن

الحقبةهذهكون،المنظورالمستقبلىوفيحاضراخصوصيةذات

)الهيمنة(أوالتسلطأجلمنعاليةصراعاتتفرز

بؤةالأبمعنى،"الصغار"على،(الكبار"!إلاهالاأس!ك!ح+

الضعيف.علىالقوييمارسهاالتي

ومنالحاضر،الوقتفيالسائدةهيالواقعيةللرؤيةهذه

الاستقلاليالتطوردونيحولوضعاالحالهذهتفرزأنالطبيعي

وأتحرف!الهيمنيةهذه.القوميةالفائدةعلىوالبني،المحض

العربية.للأمةوالقوميةالسياسيةالإرادةتحرفاًنتحاول

علميةبطروحاتلنفسهاتدعماًن-تحاوللكنها-الهيمنية

عرقيةنعراتبعث-الإقليمية:شتىميادينفيوتاريخية

علىالقوميالتراثطاقةفيالتشكيك-للأقليات

بمعنى،لساكلهاالتصفيعلىالأمةقدوةفيالتسكيك-العطاء

م!ها.المبادرةعاملاستلأبااخر

منالكثير-للأسف-ح!قققد،الهيمني-الطغيانهذاإن

فياجماعيةسزائحأوأنظمةعلىبارتكازه،النجاحمواقع

جتهاعيةلاائحلشراواأنظمةلأاههذ،بيةلعراالخارطةمننبجوا

وضعمنتعافيالتيالجماهيرتيقيطمسألةفيلهارئيسيادورلا

الحضارية.التعادليهمستوىإلىالشرعيالارتقاءمنيمنعهايكاد

الطاقةوالتساوى:الارتقاءهذالثصروطتوفرثمة

النفسيالتعاضد-الجيوبوليتعكيالامتداد-البشرية

الحضاريةالسخصيةخصوصية.والمصير(والدين)اللغةوالتاريخي

5(5وسوا)البترولالاديةالطاقة(-الإسلامية)العربية

الداخليةالأوضاعيسغل،والخفيالمرئيالأجنيالنفوذإن

الغربية،الصحراء،)لبنانالأساسفينحتلفةبصراعاتالعربية

النهضويالشرطإنآخربتعبير(الساداتيةالظاهرة،اليمن

عدوانيا،،تتصدىالمفتعلةالموانعهدهلكن،العربعندمتوفر

.الشرطهذاإنضاجدونللحؤول

الزمنيةالحقبةهذهبأنالقوليمكن،الرؤيةهذهمنانطلافا

العربيةءالأمةتاريخفيعابرةوليستخصوصيةذات

منالغربحضارةجانبمنواضحاتخوفاثمةأدذالييبدو

ومرتقب.جديدعربينهوض

السياسي)النظامالقائمةبهيكليتهاالغربيةالحضارةطبعا،

القرسماالتاريخقراءةمنتتحسسالختلفة(وموسساتهالاجتماعي

حضسارتهافإنبالعكسلححضاريأمقطوعةأمةليستالعرببأن

الذيالإنسانياجتياحهابدليلالبقاءبعواملومطعمةأصيلة

العالم.أقاجمماإكطأوصلها

تعريفها؟وماالتقنيةهيماأولا،السؤالمنالثافيالشق

المادةأوالأوليةالادةتجعل،مستمرةحركاتمجموعةهي

حيثمل،متكلإنتاجيعاملإلىتتحولللتصنيعالمهماة

.خدماتأوبضاعةإلىالنتيجةفيتتحول

)الأساسيةالحركاتكلفيهامتوفرةالصناعيةالتقنيةإن

:دضروريةوالملحقاتا(

-4.الوظيفية-3.البناء-3.الفكريفرازالإ-1

.ل!نتاجالاستمراريالث!رط

العاملعنالإنسانيالفكريالعاملفصلنستطيعلاوهنا

الإدتاجي.التصنيعي

دخلتقدإنمابجديد،طرحهالش،كموضوعةالتقنيةإن

عنصرعلىتوفرهاخلالمقالبشريالصراعميدان

آيديولوجيبعنصرمطعمةالغربتقنيةأنبمعنى.الايديولوجية

(.والشيوعي)الرأسمالبالمتنافس!تالنظام!!خلال!!

-ه



ليسالتنميةبمسألةمرتبطة،بالتالي،التقنيةمسألةإن

هوكماالثالثالعالملبلدانبالنسبةبل،فحسبللعرببالنسبة

.معروف

عمليةهيمعينةشروطوتحتالفقنية"بيع*عمليةإن

تنقلباًنيمكن،المشتريمنغفلةوفيومشتر(،)بائعبحلتةتجارية

اخر،بمعنى.واستغلالياستعباديطابعإلىهذهالبيععملية

بحمهوالذيالبائعجانبمنالقوميةالثروةفوائدسحبإعادة

معمقةودراسةبحذرمعهالتعامليجبالقويالحضارفيمركزه

الدوريبرزوهنا،والبعيدةالقريبةبمدياتهللمستقبلنظروبعد

،الستراةالتقنيةضروراتمنحيث،الانسانيةللعلومالابجابي

التقنية.هذهمعالمناسبالتعاملبغيةالفكربةالطاقةتجنيد

***

العربيالإنسانبهايمالتيللقدرةتكونالأهميةأنرأييفي

)تاربغالانسانيةالعلومودور.إليهينتميالذيالمجتمعوبحقائق

تعميقبصددللأءنكارقابلغيرالم!حقات(وا،اداب،سوسيولوجيا

ومجتمعه.الإنسانبينالتعارفعناصر

الإيجابيالتطبيققابليةمدىفي!النهج)،عامليبرزوهنا

القائم.العربيالاجآعيالوأقععلىالعلوملهذه

السائدةالعطياتضوءعلىالبحثمعالتعامل،اخربتعبير

آيديولوجيةأصداءتحملالعلومهذهأل!إلىبالإضافة،قعالوافي

هذافيالاركسية(،الإسلام،العربية)القوميةومختلفةخاصة

(.الديمقراطي)التسامحالبحثفيالرأيبتعددبةأرى،المجال

لظهوربالنسبةالإلغاءتقبللاكفالةالرأيتعدديةفيإن

ونهضته.المجتمعمسيرةفيالناسبةالأفكار

نافع،غيروالآيديولوجيالفكريالإرهاباعتهاد:ثانيةبلغة

التاربغفجرمنذوالوقائعالأحداثألبتتكمابمضارهناهيك

.الآنوإلى

هذهكانتإذاأنهبمعنى،الموضوعجوهرفيندخلهنا

حتهاستلعبف!!هاجيدصحيوضعوفيمزدهرةالانسانيةالعلوم

اًقصد.العلوممنالاخرالجانباستيعابفيالطلوبدورها

اًساسعلىمعهاوالتعاملشديدةوبموضوعية،الستوردةالتقنية

العصر.ضروراتإحدى

)التقنيالعلومحانيإنالسوال:علىتركيزيةوإجابة

لعلومااجعنر!أحيث،للنجزئةبل!تقاوغيربطانمترا!نسانيوالا

فيوالفوضىالارتباكمنحالةإلىباذضرورةيوديالإنسانية

،معروفهوكما،الاجآعيالتنورلأن،التقنيةاستيعابعملية

فيالجهلتفسيونسبة،محضةكمادةالتقنيةباستيراديتملا

إحصاءاتضوءعلىقياسيةأرقاماتضربالعربيةمجتمعاتنا

مثلا.اليونسكو

وروحياءفيزيقياالإنسادنجسدكمامترابطةعمليةالازدهار

للفصل.قابلةوغيرمتوحدةثنائيةلكنهاقعلا،،ثنائيةإنها

للتقنيةغنىلاروحيكغذاءهناالانسانيةالعلومدور

منديمومتهاتستمدأنينبغيالتقنيةفإنوأكثربل،عنهنفسها

الإنسادنوانقلبالاديالجانبطغىوإلا،الإنسانيةالعلوم

لهذهميكانيكيامتدادإلىالطغيادقهذاظلفيرأسمالكأثمن

التق!ية.

عنعبارةمجملهافيالتقنيةبأنقلتإذاأبالغلاختاما،

الحضارية.المحصلأتإحدىومي/تراليثقافيمجمع

فيأقامالذيالبياقيالوهابعبدالعراقيالشاعرأما3-

أننا:فيرى9591العاممنذوأوروباالسوفياتيالاتحاد

تتميزإغابل،عابرةحقبة،الحقبةهذهنعتبرأننستطيعلا

منلنابدلاذلكنوكدأنقبلولكننا،وخصوصيةبفرادة

تأثيرومعرفةبأوروباالعرييالثرقعلأقاتتفاصيلإلىالعودة

وتكنولوجيا،وعلوموثقافةوادالافلسفةمنالأوروييالفكر

الاتي:!لأحط

الثقافةعلىالأوروبيةالانسانيةالعلومتأث!يرإنأولا:

يلعبلىفإنهانتقائيتهصتوبالرغمظإنتقائياظاابأثيرا!العربية

ونوعاكما،العربيةالثقافةتطورناحيةمنوكبيرابارزادورا

بدونأوبقصدكانتسواء،الإنتقاءالذامقاومةهناكإلتبل

عنالأوروبيةللثقافةأخذهممنبالرغمالعربأنأي.قصد

فيمهمادوراتلعبلاتزالوماكانتفإغا،الإنتقاءطريق

والحياتي.الثقافيسلوكهمفيذلكانعكاسوإلىالعالمإلمارؤيتهم

الأوروبية.الثقافةألوانلكافةرفضتياراتهناك:ثانيا

وطننافيالثقافيةالفئاتبعضمنمطلقارفضاهناكأدنأي

إلىبالرجوعوتتجلىوتفصيلأ،جملةالغربيةللثقافةالعريي

وهذا،فيهوالتقوقعمنهالسلبيةالجوانبخاصعة،وحدهالتراث

بالرغمهذا،الدينيةالتياراتلبعضالسياسيةبالدعواتتجلىما

نفسها.معالسياسيةالدينيةالتياراتهذهتناقضمن

وجهةيعززمايأخذطبقييمينيإنتقافيماتيارهناكثالثا:

.يأخذهمايتمثلأندونلكنالغربثقافةمننظره

نصفهأنويمكن،العربيةللثقافةثورفيتيارهناكرابعا:

لاأيضاالتياروهذا،والانتقائيةالتطابقبينمايتراوحبأنه

.الأخرىالتياراتسلبياتنفسيعابىبزال

فييظهرولكنهكتياريظهرلااخرتارهناكخامسا:

وباحثينوشعراءروائيينمنالعربالمبدعينبعضأعمال

نإيخا،وإنسانيتهالأدبقومنةضرورةعلىبوكدوكتاب

ضروريأمرالانسانيةالثقافاتبينوالتساميالتواصل

بالرغمألاتجاههذاممثلواستطاعوقد،الوطنيةبالثقافةللنهوض

للثقافهالانسانيةالتيارالامنكثيرةبأشياءيلتقواأنقلتهمس

الأوروبية.

النظروجهةمعألفق،السوالمنالثانيللشقبالنسبة

معجنبإفجت!الانسانيةالعلومبطرفبالأخذالأخ!مرة

التقدمبأنذلك،الأخرىوالعلومالتكنولوجيةبالعلومالأخذ

يتحدانإنهمابل،الآخرعنأحدهماينفصللاوالروحيالمادي



العلومبجانجاالأخذألناعتقاديوفي،بالاخرمنهماكلويحل

الجانبإنماعأدغأيبها.التقدمإلىيوديلاوحدهالانسانية

ينضجأوثمارهيوتيأنيمكنلاوحدهالانسانعندالروح

..الأمروهكذاعامةوالعلومبالتقنيةالأخذدونكليانضوجا

حضارتهم،أونهضتهمبدءعلىمقبلونوهمبخاصةالعرباًنأي

فيالانالقائمةالثنائيةمشكلةلحلمعابالتيارينالأخذيمكنهم

عنوباستطاعتهم،الأخرىالعالمبلدانمنكثيروفيلفسهاأوربا

!ماجديدةفريدةتجربةيقدمواأنالجديدةالرؤياهذهطريق

البثصريئ.إلمانو!ا

)العلومالاخرالجانبعلىالتكنولوجيابقفزةأنهوالدذيل

الحياةنمطفيواليكانيكيةالعدميةتفشيإلىصيرقد(الانسانية

الروحي.الجانبحسابعلىجاعهذاوكل،صرةالمعلالغربية

العلومبجانببالأخذتسمحلاعصرناقوانيناًنكما

أدنلكونالقديمةالعصورفيالأمركانكماوحدهاالانسانية

بالجانجاأخذقدالبشريةمنبهيستهانلاجزعا-كب!مرأ

التكنولوجي!

مدنيةعزلةإلىسيؤديفقطاللجانبينهذينبهأحدالأخذإن

لغةوفقدانوثقافيةوإجماعيةوفكريةوحضاريةمدينة

تفشيوإلىوالقادمةالحديثةالأزمنةفيالبشربينالتخاطب

والدفي.والقوميالعرقيوالتعصبوالفاشيةالشوفينية

***

المساعدالنقداستاذ،شكريغاليد.المصريالناقدوأما

:فيقول3()باريسالسوربونبجامعة

كيفيةبمرحلةيروالعالم،الثانيةالعالميةالحربنهايةمنذ

علىبانجازاك!كاتتفوقمرحلةوهي،المتصلتاريخهفيجديدة

.التارتهذامنالسابقةقرناالعشرين

،مستمرةجوهريا،زالتلاثيفياالجديدةالرحلةهذه

لاهذاول!ت003.العامبعدماإىقاتمةتقديرتجمافيوستظل

خاصة،الاصعدةكافةعلى،التغيراتتتوالىأنمطلقايمنع

تغيراتبالضرورةعليهسيترت!كا..والتكنولوجيةالعلمية

العالم.خريطةفياستراتيجية

،العربمنهيعانيالذيالتخلفمظاهركافةمنوبالركعم

الصلحمعاهدةفيذروننهابلغتالتيالسقوططواهروبعضبل

الظواهرهذهبأنأعتقدفانني..واسرائيلمصرب!ناللنفرد

يجدر،العرييالواقعمنواحداجانباإلاتمثللاالمظاهروتلك

ستاتيكية.حالةفينراهألابنا

العربية،للمجتمعلتثقافيةالسوسيو-الرؤيةديناميةإن

البنيصعيدعلىكامنةنموعواملاكتشافإلىبناتؤدي

وفيالاحباطاتكافةمنوبالرغم،والاجماعيةالاقتصادية

بالإضافة:الوعيمستوىوانخفاضالأميةنسبةارتفاعمقدمتها

الدبمقرأ"طيه،وغياب،التطورلقرارالاالعلويةالضغوطإلى

تثبيتشأغامناللعصر،تغيراتامعالعرييالواقعتفاعلأتفان

لهما:ثالثلااتجاهينفيالنموعوامل

إطارفيوالشاملةالجذريةالاجتماعية-الاقتصاديةالتنمية"

وبالتالي..وهياكلهالنمومعدلاتتنلسبدطوقرأطيةصيغة

إلاذلكيتمولن.الأجنبيةالاخنكاراتربقةمنالتامالانفلأت

عربية.بتنمية

الغرييوالاستهلأكالالتاجلمجتمعكاملةتبعيةوإما"

للسلع،("سوقمجردجديدمننعودبحيث،ألتطورةبانماطه

والايديالطبيعيةللخامات""حقولو،الخارجفيالصنفة

تخدش،،احتلالجيوش)،إلىالحاجةدودنء.الرخيصةالعاملة

الزيف.الاستقلالراياتحياء

القبلة،القليلةالسنواتفيحالممطرقمفترفقفياتنا

الأوسط،الشرقمابأزمةخطأيسمىماأو،السطحعلىفالصراع

العربيةالمجيتمعاتبنيهفيأعمقلصراععنواد!مجردهو

الاساسبة.

الحببويةاهتماماتهمتحويلبمعنى،العرب"علمنة،)الماالدعوة

عنالنظروصرف،وحدهاالتجريبيةالعلوممنالاستفادةإل!

هي..بعضهمتعبيرحدعلى،(بها)،المتخمينالانسانيةالعلوم

دعوةوهي.موصىوسلامةشميق.شبليإلىتعودقديمةدعوة

ومضمونا.شكلاخاطئة

الماكينة.عقلبلاآلةهناكليست،الشكلصعيىعلى

علمي.غيرالظاهرتينبينوالفصل.واحدةمقولةوالفكر

بالعلوم(،"متخمونأنناصحيحاليسأنهالىبالإضافة

لهكانتالذيوحدهالقوميتراثناعلىفالاعآد!الانسانية

يلغياعتهادهو،حينذاكالطبيعيةالعلومفيتجلياتبدوره

ذاته.الانسانيوالتطورالعقليلغيانهأي.الزمادنمنالحركة

أدىوقدعمليا،المفهومهذهيؤديالمضمونصعيدعلى

ومن.فيهامشاركينلاللحضارةمستهلكيننصبحلأكما،بالفعل

بينالجماعيالانفصاممرض،دذلكثقافيةالسوسيو-النتاؤج

السيارةهومالكلجانبنا()منوالاستهلاك)لغيرنا(الانتاج

والقيمالوعيمستوىبينهاالتكييفوأجهزةوالتلفزيون

والساقية.المحراثحدودعنديربضوالسلوك

معاالانسانيةوالعلومالطبيعيةللعلومئحتاجانناالبدييمن

تنميةذلكينتاركالطجوهريواحدبتنرط،جنبإلىوجنبا

مضمودطنخدد،ثقا!يةوتنميةاجتماعيةوتنميةاقتصادية

واسلوبه.اخنياجاتنا

بل،للتنمالولاللغربفيهنخضعلاالذيالتحديدوهذا

حدعلىوخارجهداخلهالمضمرةقوانينهإواكتشافلواقعنا

والستقبل.الحاضرفيوممكناتهالعرييبداعالاهووهذا.سواء


