
ليهاائاص!ضلايئلقوبرو

عبرلر!لر!رصبردل!ا

والاجآعيالادتصاديوالنظام،محنةفيالإنسانيةالحضارة

-ذوالعربيوالوطنالانفجار،علىتثرفأزمةفيالعالمي

منأكلألعاوداءدأئهمنجثم!ءحو-نيةوالإفتالعربيةاذرساذة

حوله.

تحمللاكما،لهتحملىلاوالعشرينالحاديالقرنمسارف

ويجهديجهدلمان،العاقبةبسوءتنذربل،خيرةوعودا،لسواه

جديد.عالمخلقأجلمنسواه

وطاقالتطومثلقيممنفيهابما،العربيةالحضارةتقوىهل

وهلالجديد؟العالمذلكخلقفيالاسهامعلى،وروحيةمادية

وفي،الخاصالحضاريطريقهاتوليدفي،ذلكأجلمن،تفلح

جديد؟عالميحضاريطريقولادةعلىالتحريض

معالمهاهيوماكله؟هذامنالعربيةالتربيةتقعوأين

العربيالمستقبلهذاصنعفيلهايكوناًنارادتانالنشودة

وسأن؟بلاءوالإنساني

بداءةذيبادىعنطرحهالذيالكبيرالسؤالهوذلم

الحديث.هذافيعليهالجواببعضنجدأننحاولوالذي

منبدلاأساسيةحقائقمنننطلقذلكنفعلإذونحن

البداية:منذتوكيدها

منيتجرألااجزعتكونانبدلاالعربيةالتربيةاًنأولها

آفاقطبينالفصلىواًن،عامةالتنميةفيشاملةعربيةنظرية

فصلجملةوالاجتاعيةالاقتصاديةالتنميةافاقطوبينالتربية

كلتيهما.ترديالىيودي

للبلدانالشاملةوالاجآعيةالاقتصاديةالتنميةأنوثانيها

يكوناًنبدلا،التربويةالتنميةتقعمنهاالقلبوفي،العربية

اجماعيةوفلسفةخاصةحضماريةعربيةنظرةوقوامهامهادها

خلالهاومنواًهدافهامعناهاالعربيةالتنميةتسقيمنهل،أصيلة

ووسائلها.سبلهاترصم

نأبدلاالخاصةالحضاريةالعربيةالنظرةهذهأنوثالثها

جمعاع.العاليةللحضارةمحدثتصوراطارفيتبنى

اًدطوهيراسخةحقيقةتنهضكلهاالحقائقهذهوفوق

نأيقبلوا-لنتطلعاتومئتراثمنيملكودطالعرب-بما

لهم،يصاغولعالمعليه!تملىعالميةلحضارةأتباعطمجرديكونوا

مستقبلهمص!نعفيلهميكوناًنوواجبهمحقهممنوأن

وستظل،،دوماوسالتهمنتكللقد.نصيبالإنسا/نيهومستقبل

مسيرةفيالتفري!ومنبهـكاالتفريطومن،شاملةإنسانيةرسالة

تراثها.منالعالمويحرميحرمواوأنعطاؤهايحجبأنالإنسانية

لتوليدجهدهمنويجعل،معناهكاملالعربيالدورلهذايمنحوكا

كونهجانبالىوواقعيا،عمليامطلباجديدةحضاريةصيغة

تقودوأنها،تخفقكادتالعاليةالتجربةأن،اعلىومثلارسالة

منالصيحةوأن،مرذولبلمجهولمصيرنحوكلهاالإنسانية

الكبرىالجمهرةصيحةغدتالدربوتقويما!سميرةاتصحيحأجل

لها.والمنظرينالانسانيةمفكريمن

قسمالتطوتحددالداءالىتوميعالتيقهيبالازمةاذنلنبدأ

.النشودالحل

العالمينالأزمت-1

تعصفالتيالأزمةعناًكثرهوماوكتبالكثيرقيللقد

نقدمانالقصيرالحديثهذامثلفيهدفناوليس.اليومبعالنا

عنها.تفصحالتيوالأرقامبالشواهدناًقيواًنلهاشاملاوصفا

تجمعوالارقامالشواهدتلكانموجزيننقولانوحسبنا

فيتعرفلم-اليوميقالكماوجنوبهاشنمالهافيالإنسانيةأنعلى

،اليوممنهاتشكوالتيكالأزمةمستظيرةأزمة-الدهرمنحين

جهودتقملمانالقادمةالعقودفيواًمرأدهىتكونسوفوالتي

جميعهم.ابناؤهافيهايشةهـبى،تجاوزهاأجلمنجادة

الخطيرةالأزمةهذهاًنالحقيقةهذهعنالانظاريقمللوقد

المتقدم-والعالمالعالمفيهاوصلفترةفيوتبزغتجأر

يعرفلموالتكنولوجيالعلميالتقدممنمستوياتالى-خاصة

قبل.مننظيرالها

القائمةبالهوةالمتصلةالارمةهذهأمائرعنالحديثاًفا

المتخلفة،اًوالناميةوالدولالمتقدمةالدولبينوالمتزايدة

ونكتفيالقليلةالشواهدبعضمنهنجتزىعمكرور،فحديث

:البرقياتبلغةاًشبهلغةخلالمننحلابلموجزاعرضأبعرضها



ما،والبوسالفاقةبنظامالعاليالنظاموصفناإذانغلولا

صروفمنيعانونيزالونماالعمورةسكانأرباعثلالةدام

الدخلمن5.3%مناًكثريجنونلادامواوما،الواناالتخلف

العالمي.

الاوليةالموادمن08%يملكالثالثالعالمباسميسمىماالن

الصناعيالإنتاجمننصيبهيتجاوزلاذلكومع،العالمفي

سكاز!ايعدولاالتي،المتحدةالولاياتتستهلكبينها7%الاجمالي

العالمية.الطبيعيةالثرواتمن05%الأرضسكانمن6%

منا%5أنالعاليةالزراعةمنظمةدراساتبينتلقد

الحاجة،عنيفيضماالغذاءمنلهميتوافرالأرضسكان

يموتبينا،العرفيالشاعريقولكمابطونهمملءالشتىفيويعيشون

منواحدوثمة،التغذيةنقصبسببالعمورةسكانمن.أ%

وتشيرالغذاء،نقصمنيشكوالعالمفياًشخاصستةبين

منخسة0003عامتصبحسوفالنسبةهذهأنالىالتنبوات

عليه.هيماعلىالأموراستمرتماإذا،أشخاصستة

إذا":قائلة"جورجسوزان!السيدةصاحتالصددوبهذا

وقتك،منساعاتستتستغرقسوفالجديدكتابيقراءةكانت

قدالوتيكون،منهالأخيرةالصفحةتقلبعندمااًنكفاعم

اًوالجوعبسببالعالمفيمامكانفيشخص0.25علىقضى

."الجو!عنناجممرضبسبب

غذاءإنمريرةسخريةفييقولواانالكتابلبعضويطيب

البلدال!فيالانسالطغذاءعلىمقدمالغنيةالبلدالنفيالحيوالى

الانتاجربعتستهلكالبلدانتلكحيواناتوان،المتخلفة

الخاصةالغذائيةالصناعةإنتاجادنبل.الحبوبمنالعالمي

الكلبالىبالنسبةتقريبايمثلالمتحدةالولاياتفيبالكلاب

المتخلفة.البلدانفيللفردالمتوسطالدخليقلربماالواحد

03أناليونيسيفمنظمةقدمتهاالتيالاحصاءاتوتبين

عامحتفهملقواسنوات5عنأعمارهمتقلممنطفلىمليون

باسم91لأ9ىامدعيذايلقومع.أءالغتنقصبسبب9!برلأ

ل"الطفل،عام

العالمفيالتسلحعلىسنوياينفقماإنالقولالىحاجةولا

الرسميالعونيتجاوزلابيمادولار،مليار.05اليوميداني

لابل.الرقمهذامن5%كلهاالمتخلفةللبلدانيقدمالذي

مليون3.يقاربثمن)وهوحربيةطائرةثمنانالقولالىحاجة

الريفيةالناطقفيصيدليةاًلفاربعينلاشادةيكنيدولار(

نيالتسلحنفقاتمن،.%هتوفيروان،الرضمنتئنالتي

المعداتسائرشراعمنالمتخلفةالبلدانيمكنبأنقمينالعالم

مشكلةعلىوالتغلبالغذائيالإنتاجلرفعاللازمةالزراعية

العالى.الغذاء

بينالترايدةالهوةالىتشيرالتيالشواهدمنيسيرطرفهذا

يزالماعالمناأنتبينوالتي،المتخلفوالعالمالتقدمالعالم

المتقدمةوللدول،الفقراءدونمنللأغنياءكبيرحدالىمجعولا

نيالعالمبحالالمتصلةوالنبوءات.والمتخلفةالناميةدونمن

نسبةانسمالاتشاؤما،وآعمققيلاآفصحالجديدالقرنمطلع

آخذاللمتقدمةالبلدانسكانالىالمتخلفةالبلدانسكان

نأوهوأهمها:غالبانتسىكثيرةلأسباب،المطردبالازدياد

الفقرقيسببأليسالتخلفةالبلدانفيالكبيرالتناسل

سبيلهالتناسلمنالحدوانلهما،نتيجةهووانماوالتخلف

فيخاصةوالتربويوالاج!اعيالاقتصاديالمستوىرفعالوحيد

.البلدانتللث

الجانبهذاعلىمقصورةليستالعالميةالازمةمعالمانعلى

البلدانتصسبشاملةمعايرهيبل،التخلفهوةنعني،وحده

المتطورةالبلدانفيالعالميالنظاموتمسنفسهاالمتقدمة

وهو،فيهالنظرينعمباًنأجدرنظرنافيوهذاتكنولوجيا..

كله.بالعالمتعصفالتيالازمةعمقعلىدلالةأفصح

أخذت،نفسهاالمتقدمةالبلدانهذهفيالحياةبنيةأنذلم

الإنسادتقودمرلضةبنية،العديدةالدراساتاًجمعت.كل!تبدو

سلطانه،عنيخرجيكادعالمفييحياوتجعله،يدريلاحيثال!

هذهفياليوميقالماوجملة.وطموحاتهمشيئتهويتجاوز

حضارةانهاوالتكنولوجيالعلميالتقدمأفرزهاالتيالحضارة

الأحوالمنبحالتجعلهلمولكنهاتقدماأكثرالإنسانجعلت

فنائها.بلمرضهابذورلناياهافيتحملواغاسعادةاًكثر

حققتهبماتشمخبحضارةفخورينحينحتىالناسكانلقد

غير.قبلمنالإنسانيعرفهالموتكنولوجيةعلميةمكاسبمن

الذيالحضاريالنموذجهذاأنأدركواحتىلبثواماأغم

ادىوأنه،غالياثمنهيدفعون،وتحسبتبصردونإليهانساقوا

عميقة:وإنسانيةحياتيةمشكلأتتوليدألىيومبعديوماويودي

الطاقةومسكلأتوفسادها،وتلوثهاالبيئةمشكلاتمثلمن

الكبيرةالمدنوولادةال!ريعالتحضرومشكلات،وقصورهل

والتسلح،وتزايدهالعنفومشكلات،والرهقةالمهلهلة

،والإنسانالبيثةعلىواًخطارهاالنوويةوالمفاعلأت،وأخطاره

ونقمر،إختزإيخدةوالبطالةاصصحراء،وانتشاشالتربةوتاكل

هذاكثير،ذلكوسوى،جةالحلعنالمساكنوتقصير،الغذاء

الانسانيةالقيملدهورنعنيوأخطر،أدهىهوعمافضلأ

وانحلالها،الاسرةوتفكك،النفسيةالشكلاتوتزايد،والخلقية

والثعوباالأفرادبينالعداءوتزايد،القوميةالثقافاتوذوبادن

الى،الوهومةوالدعةالباطلالاستهلاكعلىالسباقحمأةفي

دلك.غير

بالحضارةفابزا،الساحرعلىالسحرانقلبلقد،الجملةوفى

وإذالعنفوانها،الانسانتخضعالإنسانأجلمنخلقتالتي

صاحبهيستعبد،والتكنولوجياالعممارد،انطلقالذيبالارد

نصوصه:فيالعربيابنالصوفيقولليصححق،ومبدعه

عبدأنتلهلمنربوأنخاعبدفأنت

المشكلأتي،هذهمنمشكلةعلىواحدامثالاولنضرب

تحصى:أنمنأكثروالامثلة

دقيفةكليقضيالإنساناًنالىالاحصاءاتبعضتشير



فالورق،عجبولا.العالمفيالغأنجاتكلنهكشإرعثصرفيعلى

وهو،تايمزالنيوموركجريدةمنالاسبوعيالعددلطباعةاللازم

15تقو!ىيممعقلزم،للاكلاتاتمنه08./حوالىيخصصعدد

الجريدةتصدرهالذيالوميوالعدد،كمد!غاباتمنهكتارأ

.هكتاراتبستةالاطاحةيتطلبنفسها

الآتي:السوالهواذد!إليوميطرحالذيالاساسيالسوال

قدرها،وزمامهامص!ىبأعنةالامسال!علىالإنسانيةلقوىهل

مستقبلها؟وتصوغستقودهاالتيهيوالازماتالاحداثأنأم

وحلولها:الازهةطبيعة2-

البلدانأرمةمنكبيراجانباإنإلقولألىنخفوههنا

هذهبيقالعضويةالصلةإدراك!تالإحجامالىمردهالمتقدمة

رغم-التقدمفالعالم.والناميةالمتخحفةاإلبلدانوأزمةالأزمة

يكونيكادطريقإلطوصولهورغمالتعددهماسيه

نأوهي:أسا!سيةحقيقةكلنبصرهيصههـفطأنيحاولى-مسدودا

لامعاالتخلفللعالمومسكلاتالمتقدمالعالممشكلاتحل

متضامن،الصمالحمتواؤدغ،مشتركعالمينظامبخلقالايكون

العالمبلدانفيهتسهممبتكرعالميبجهدالقيامان.الاهداف

للتغلبالوحيدالطريقهو،القائمالنظامتجاوزأجلمنجميعها

البلدادطاًنعجبومظوجنو!ا.شمالهافيالعالمأزمةعلى

الثالثالعالمتنميةأنتدركأنتحاوللاأوتدركلمالمتقدمة

منهايسكوالتيالاقتصاديةالازماتاحلال!توديالتيهى

لتوظيفجديدةافاقاتفعحالتيوهي،نفسهالتقدمالعا!

نشارورقعةولتوسيع،يملكهاالتيوالتكنولوجيةألعلميةالطاقات

الذيالحديثالتقريريقولوكما.والبشريةالماديةثرواته

الاتحاديةألانيامستشار!برانت،أوليبرئاسةلجنةوضعته

العالم)يعنيللجنوبالسريعةالتنميةبأناليومنعىانناسابقأ:

كانأذا،الغربادذ.لأالشمالشعوبمصالحايضاتخدم(الثالث

لا،العاليةالحلوىقطعةمنوافيةحصةلهتكونأنفييرغب

طرلىعن،الانعليههيمماأكبرجعلهاعلييحرصانبد

تنميتها.فيالثالثالعالماشراك

المتقدمالعالمتنميةبينالعضويةالعلاقةطبيعةندرلئوكيها

تطورتاريخالى،وراءالىقليلالنعدالتخلفالعالموتنمية

الغربية:الحضارة

خلالالغربفيالكبرىالصناعيةالانطلاقةأنيعمكلنا

حسابعلىتمتقدالعشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرن

كانتالتيالثالثالعالملبلدادنالطبيعيةالثرواتاستغلال

اانذاك.مستعمرة

الموارداستغلالبأن،وأبين.أفصحوهذا،يعمكلنابل

أوائلحقالاثمانبأرخصالثالثالعالملبلدانالبترولية

الكبيرالاقتصاديالنموهذاللغربحققالذيهو؟السبعينات

سرفلنجاكجان":يقولوكماالاستهلال!.مجتمعولدالذي

البترولاندكا:العاليالتحدي،عنالجديدكتابهفي"يثريبر

شراؤهاتموالتيمنهالمستخرجة(لبراميوومتياواتالرخيص

وبدايةاس!تيناتواالخمسينأتخلألتتغيرلمسعاروببخسبثمن

المجتمعالاانطلاقةك!ملأتمويلامولتالتيهي،السبعينات

خلاللابتأالبترولسمعرضاطلقد(كلأوأمريكااوروبافيالصناعية

للبارياردولارينمنبأقلوبيععاما،سبعتنمنيقربما

منفقطسعرهارضفع0591وعام0091عامفبينالوا!.

ظل0791الىأ5!ه.عامومق.دولار07.1اردولار.31.

نالنايبيحالذيالأمر.دولار08.1ببيع!إذ،مكانهفيثابتا

يكنلمادنالاستهلاكمجتمعهوما:نفسهلثريبر""معنسائل

منبل؟سخاءفيللغربالمبذول،الثمنالزهيدالبترولمجتمع

قادتالتيالجنونيةالمغامرةهذهتفسيران:معهنقولأنحقنا

منمستعمرةيصبحإنإلىتفكيرأوترددمادون،الغرب

سنواتخلالظلالبةهـولىهذاأنهو،البترولىمستعمرات

كبير.حدإلىمجانياطويلة

بلداناستقل!أنوبعد،انعألمبنيةلغيرتأنبعد،وأنيوم

الثرواتأنويدركسكرتهمنالغربيصحو،الثالثالعابر

يمكنلا،البتروليةالثرواتوأهمها،الثالثالعالمفيالطبيعية

لااستهلاكينظاملخدمةمسخرةتظلوانلهنهباتكونأن

الحاجةاذكاءالالههمولا،الاستهلاكمنالمزيدالالههدف

ليستمرالالشيئءلا،نهمهمواثارةالناسلدىالاستهلالىالى

منهءالنتفعينمنالقلةويسعدمسيرتهفيالاستهلالئمجتمع

نوفيهأنوهيهات،شجونذوالشأنهذافيالحديثإن

أزمة،فيالعالمأنكلههذاوآية.المقامهذامثلفيحقهبعض

نأعلىواصرارهاالمتقدمةالدولعنادإلىالأزمةهذهمردوأن

ادراكهاضعفوإلى،والمستقبلالحاضرلاالماضيتعيمثى

خلقالىتدعووالتيالعالمفيحدثتالتيالجديدةللمتغيرات

وأن،كلهللعاممجعولايكونألنفيهماوأهم،جديدعالينظام

.ـالشالثالعالمتنميةمحورهيكون

:العربدور3-

يحين،أنأجلمنبلالوعود،اليومذلكيحينوحتى

نأ،العربيةالدولراًسهاؤعلى،الناميةالدولعلىيتوجب

الميدانتقتحموأن،متفرجةتقفأنمنبدلأبدلوهالدلي

بمثابةليبالتلتكونوأن،ضعيفةمستخذيةلامتحديةصارخة

الدولأدطسيهالاالجديد.العهدتوليدالىتدفعالتيالخميرة

منتسخرهااًنيرجى،اًسعاسيةورقةالحلبةهذهفيتملل!العربية

ماتملكهيبل.البترولطورقةنعني،الإنسانيةوخبرخبرهاأجلى

الاسلاميالعربيتراثهاقيمنعني،الورقهتلكصنوأغلىأثمنهو

افلأساًمامعزيؤةشامخةجديدمناليومتقفالتيالأصيل

.والغربالثصرىفيالعالميةالايديولوجيات

بعدتدرلئىلمالعربيةالبلدانهذهألطالالمالىيدعوومما

دورهاالوعيحقتعولمعندها،القوةمواطنالادراكحق

وجلعلىتسيربعيدحدالىزالتمابل،والعالىاسربيا



الحضارةوراءتلهث،أخرغوتؤخررجلآتقدم،واستحياء

حيناتصطنعها،الصحييمموضعهاقيتضعهااندونالغربية

نأدونغالبا،حياتهانمصمنهاوتمتاحآخر،حيناوتنكرها

الغربيةالحضارةأبناءفعلكماالتساؤلموضعالنمطذلكتضع

أنفسهم.

إمكاناتهاعلى،العربيةالبلدادنأدن،إبالةمحلىضغثاويزيد

حولها،منالعالميواجهكما،تواجه،والبشريةالادية3!اوطاقا

تللثاستثارإلىجةالحلأمسفيوأنهلحيا!كا.فيهامامنعطفا

الظروفتواجهكيها،ممكناستماراًمثلوالطاقاتالامكانات

بعدمالعصرخاصةنفسهاتعدوكيما،العسيرةوالعربيةالعاليه

النف!.

لهذهالإجماليالقوميالنتاجأدتعابريخمانذكزأنويكفي

منبهتوصمومابهتوصفمارغم،مجتمعةالعربيةالبلدان

9%ولليابانالإجماليالقوميالنتاجمن25%يتجاوزلا،غنى

الاحماليالنتاجمنا%1والتحدةللولاياتالاحماليالنتاجمن

المشتركة.الأوروبيةالسوفلدول

إذاالواحد،العربيللفردالإجماليالنتاجمعدلإنبل

حملمما،العالمفيالعدلاساأضعفمن،البترولنتاجاستثنينا

الهامكتابهفييقول!أنعلىىغيرنييهدموريسمثلكاتبا

الذيالظاهريالغنىرغم"":الثالثللعالمالأخبرةالفرصة"

وليلة،ليلةاًلفباًجواءيذكرناوالذيالعربيةالبلدانفينجده

مناليأسعلىأبعثيكونأنيمكنالعرءثيالسعبمستقبلفإن

بحقيعتبرالذيالمستقبلذلكاسيا،جنوبيشعولامستقبل

مأساويا.مستقبلا

مليونوعشريننيفاأنعابرينكذلكنذكرأنحسبنا

هذهوأن،العربيةالبلدانفيالتغذيةسوءمنيشكونشخص

نسمةمليون385بحوالىألفينعامسكانهايقدرالتيالبلدان

نصفمنيقربمااستيرادإلىالحينذلكفيتحتاجسوف

،والحبوبإلقمحصتحاجت!ا

التيالأزمةهذهتجاوزسبلأهمإنالقولالىحاجةولا

بينها،فيماوالتعاونالتضلمن،العربيةالبلدانمنها!تعاني

تنميةتوليدأجلمنمجتمعةوالبثريةالماليةثرواتهاواستخدام

علىالتاليةللفترةالعدةوتعد،بكاملهاالمنطقةمنهاتفيدذاتية

نإنقولأنالكلامفضلومن.قريبمناوهي،البترولنفاد

الشاملة،الذاتيةالتنميةهذهإطارفيالعربيةالمجتمعاتتحديث

يجريكما،يتمأنينبغيلا،خاصةالنفطيةالمجتمعاتوتحديث

بل،سلعةأيتنقلكماالتكنولوجيانقلطريقعنغالبا،

لاكتسالباللأزمةالشروطتوفرطريقعنيتمأنينبفي

وابتكارها.وهضمهاواستيعابهاالتكنولوجيا

تقدمأصيلةعربيةرؤيةتوليدأهميةيبرزكلههذاإن

مشكلاتعلاجفيوتسهمالعربيةالبلادلسكلأتالسليمةالحلول

الرؤية؟هذهتوليدإلىالسبيلهيفما.ورائهلمنالعالم

.الجنباتعديدةالواسعالضخمالسوالهذاعلىالإجابة

التنعيةمشكلاتمعالجةبيقالوثيقالرب!فيهامااًهمانغير

نإبل.البثصريةالثروةتنميةوممثمكلاهمهوالاجآعيةالاقتصادية

يكونلنوبدونهامنها،القلبفيتقعالبثصريةالنروةتنمية

علاجلا،وذالثهذاوفوقعابرا.زائفاسطحياإلاالعلاج

تكوينهوتجويدنسلنالاتجويدطريقعنإلابمامهاالعاليةللأزمة

مركزفيالإنسانوضعان.المبدعةالخلاقةبطاقاتهوالارتفاع

الوضعوقلبالعالمأزمةلتجاوزالسبيلهوالعاليةالاهآمات

تعدبركلهالعالمفيالساًلةولعل.مجراهعنالنحرفالعالمي

بهاونعني،الإنسانيةالهوةمسألةبلالتكنولوجيةالهوةمسألة

قدرتناوبينتائهمعقداجنماعياقتصادينظامبينالقائمةالهوة

عليه.السيطرةعلى

المرببن:الترببندور-4

العربيةالحضارةخلقفيالعربيةالتربيةدوريرزهناومن

.جديدةعالميةحضارةبناءفيالاسهاموفيالمنشودة

العربيةالبلدادطفيالتربيةلواقعمفصلاعرضاهنانقدمولن

.والدراساتالولفاتبهتمتلىءالعرضهذافمثلولمشكلاتها،

باًدنعندناقمينين،جانبينال!نشيرأدطكلهذلكمنوحسبنا

نكررها،ننيماالتيالاساسيةالمسألةعلىالجواببعضيقدما

مسهمةباًبنائها،جديرة،عربيةحضاريةنظريةتوليدمسألةنعني

العالم.بناءفي

البلأدفيللتربمةالكميبالنموفيتصلالأولالجانباًما

ولنبداً.الكيفيالنوعيبالنموفيتصلالثافيوأما،العربية

باًولهما:

كميانموأحققتجملةالعربيةالبلادفيالتربيةانيعمكلنا

نذكراًنويكفي.والسبعيناتالستيناتخلالسماولا،كبيرا

ثلاثازدادقد0891وعام0691عامبينالطلابعددأن

الطلأبمض63%الىنسبتهووصلتالابتدائيالتعليمفيمرات

التعليمفيمراتستتضاعفوأنه،التعليمذلكسنفيالذين

دضاعفوأنه،سنهفيهمممن36%الىنسبتهووصلتالثانوي

سنفيهمممن7%الىنسبتهووصلتالعاليالتعليمفيمراتثماني

عشرةالخامسةدونالسكانلدك!الاميةنسبةأماءالتعليمذلك

0891.عام96%الى0691عام.8%منهبطتفقد

التعليمعلىيتوجبكبيرةأشواطهناللقتزالفماذلكومع

التعليمتعميمالىطمحهوإذايقطعها،أدنالعربيةالبلدانفي

التعليمفيالتوسععلىعزمهووإذا،التوسطبلالابتدائي

مكافحةنحوالرحالطشدهووإذا،كافياتوسعاوالعاليالثانوي

الشعليمفيالتوصععنفضلامسشرية،تزالماالتيالامية

والتوسهزيلأيزالماالذيالابتدائيةالمرحلةعلىالسابق

.ـالمطلوبالشأوعنمقصرايزالماالذيوالفنيالمهنيالتعليم

وعسير،شاقالمطلوبالتوسعهذاانالشكلة:تبرزوههنا

ذللثفيبما،العربيةللدولوالبشريةالماليةألامكاناتعنهتقصر

التوسعالتعليمفيالتوسعينافسحيتنفسهاالبتروليةالدول



الاقتصاديةالتنميةمجالاتسائرفياللازمالضروري

والاجتهاعية.

العربيةالبلدانأن،ذلكعلىبرهانا،نذكرأنوحسبنا

ميزانيتهامنالتوس!في35%-.2منلقربماتخصصاليوم

.العامالقوميالناتجمن6%علىيزيدمالهاوتخصص،للتربية

فييكمنالتربويةالازمةهذهحلمنجانبأأنشكولا

مختلفة،صورعلىقائمتعاونوهو،الشاملالعربيالتعاون

لاالمشترلثالعربيالجهدهذااًنعلى.ويعززيدنمعاًنويرجى

نطمتوليدهو:أساسيشعارمنانطلقإذاإلايجدىولايكفي

الماليةلاصواردممكناستخدامأمثلتحققأنعلىقادرةتربوية

أكبرلعددأفضلتعليماتقدمألنعلىقادرةاًي،التاحةوالبثصرية

نفسها.المتوافرةبالامكاناتالطلأبمن

تغييرخلالمنإلايتحققلاالجوهريالطلبهذامثلادط

وادارتهاوطرائقهاومحتواهاوبنيتهاالتربيةأهداففيشامل

زيادةعىإرةالاصيدهتقنياتتوأ-بحيث،طوالتخطيطى

الاستخدامعلىقادرةأي،التربويةللعمليةالإجماليالمردود

نقولأنالكرورومن.ونقولقلناكماالمتاحةللمواردالأمثل

والماليةالطبيعيةالمواردنقصعنوأبدادوماالوحيدالبديلان

منالانسانيوالابتكارالابسانيوالذكاءالإنسانيالعقلتوطيف

ولا.سواهاابتداعأجلمناًوالمواردتلكاستخدامحسناًجل

بأنالقمينةالجديدةالتربويةالتقنياتتعدادالىبناحاجة

طافحوالعالميالعربيالتربويفالأدب،الغايةهذهتبلغنا

اطارتغييرالحصر:لاالمثالطسبيلعلىانهااليها.بالاشارة

الصفاطارأبديا،أزليايصبحكادالذيالتقليديالتربية

التعليم،معميعلمهمالطلابمنمحدوداعددايضمالذيالمحدود

الابنيةكلفةتخفيض،والشربالهدرعلىالقضاءبعد،عن

وتمويلالمدارسبناءفيالمحليةالجماعاتاسهامالدرسية،

الىاللجوءالبىحيد،المعمذاتالمدرسةالىاللجوء،التربية

،"المعلمينمنفريق"طريقعنالتعليم،صفوفبلاالمدرسة

...الخ،الذاتيالتعليم

الكميالجانبتحليلاًنهوكلههذامنيعنينامااًنعلى

علىالتأكيدالى،نرىكماحقا،يقودناالعربيةالبلدانفيللتربية

فضلا،والنوعالكيففتجويد،النوعيالكيفيالجانبأهمية

3ـالممشكلاتعلىالتغلبالىالسبيلهو،تهذافيقيمتهعن

نأنودالذيهوهامااخربعداالنوعيللجانبأنسوى

مسألةطرحناها،التيبالمساًلةالوثيقلارتباطهعندهنتريث

عندناالاساسيالمقياسأنذلك.للحضارةالعربيةالرؤية

التنميةتحقيقفيالاسهامعلىقدرتها،التربيةفيالنوعيةللجودة

الرجوالعربيالانسادطخلقفيوبالتالي،والاجتهاعيةالاقتصادية

متقدمة.أصيلةعربيةحضارةتوليدأجلمن

مكروراغداحديثانعيدأنالمجالهذافييقنعناولن

للفجتمالمفماملةالتنميةفيذلتربيةالاسهامهذامثلانفنقول

ويجعلوالفنيالمهنيالتعليمفيبالتوممعشيءكلوقبلاولايكون

6

نأرأيناوفي.المجزىءوالانتاجالمثمراللعملنحوموجهاالتعليم

وأبعد.منهأصكلمقوأ!هاأهميتهعلىالهدفهذاتتجاوزالسألة

التربيةنجعلكيف:واحدةجملةفيتتلخصعندناكلهاالسألة

ابداعفيللاسهام!وأشكالها-أداةأنواعهاشعتىعندنا-في

تبصر.أورويةدولنباستهلاكهاالاكتفاءمنبدلاالحضارة

مسائك:فيهامسأدةوتلبم

والفيئوالمهنيالعلمىالتعليميقولىهلنتساءلطأناولها-ا

للعلوممبدعينفعلايكونأطعنطبلأدنافيالختلفةمراحلهقي

لانويينأتبامحايكونأنيعدولاأنهأم،والتكنولوجياوالفنون

خلقه؟فييدلناليسوتكنولوجيعلميلتقدم

الهدفهلذلكوفوقذلكوراءمننتساءلىأدقوثانيها-3

العلميالتعليمبتطولررخاصةنعنىأنالامموالسبيلالصحيح

نأهذاوقبلهذافوقطاطدفأنأم!والتكنولوجيوالفني

وعلى،البثصريةالمعرفةفنودىشتىفيالخلاقالبدعالإنسادننكون

حنييرأذنحفجأنظامحمحيحهق؟تدح!أفيا!لومأ!أع!

وعمالاجتماععمميدانفيعلماءالىحاجةمادونومهنيين

منوسواهاالإسلاميالعربيوالتراثوالتربيةوالتاريخالسعاسة

صميمها؟فيمجتمعاتناحياةتمسادتىالعلوم

مجالاتشتىفيصالةواةالابداطعهواليهنحتاجماانالحق

نزانطماكلهاهذهفيواناوانسانيها،فنيها،الإنسانيةالمعرفة

أما./يجأركاليسأو.-مو(ئدهوعلىالغربفتاتعلىنعيمث!

نفسهالإسلأميالعربيترالناعنالدرا!م!اتأفضلاًنالاعين

أنناالعجزمرحلةقييبقينلمماليساًوالغرب؟مننسقيها

نعرفه؟لاعربيانسانوعننعرفهلاعربيمجتمععننتحدث

الابداععلىالقادرةالتربيةأهميةنوكدحينأنناعلى

نفعل،الانسانيةالعلوممجالاتسيماولاالمجالاتشنطفيوالعطاء

:عديدةأمورمنانطلاقاذلك

الصحيحغيرمنوأدنيتجزأ،لاكلالابداعأنالأولط

يكوناًنيمكنالإنسانيةالعلوممجالفيالمتخلفانالقول

صحيح.والعكسوالتكضولوجيةالفنيةالعلوممجالفيمتقدمأ

فيالإسلاميةالعربيةلحضارتناالاكبرالفضلأنوالثافي

التطبيقيةالفنيةالعلومبينوليقاجمعاجمعتأنهاازدهارهاأوج

المعجزة!فانتيجويدعوهمابذلكوخلقتالإنسانيةالعلوموبين

."العربية

إنسانيةاًزمة،ذكرناكما،العاليةالحضارةأزمةأنوالثالث

تصويبهافيبدورنانسهمأننستطيعولأ،شيءكلوقبلأولا

التربوية.قلسفتنامحوربالانسانإهكامناجعلناإذاإلا

وأنتتكونأنيمكنلاحضارةأيأن،الأهموهووالرابع

وبذلكخصائصها،ووعتذان!ثاأولاأدركتإذاالاتبدع

الشكلاتومشكلة.أصيلةذاتيةلقافةتوليدعلىقادرةتصبح

تنسينلتكادحضاريةلهجماتمعروضونأنناالعربيةحياتنافي

مشكلةبل.الغاليةقيمناوتشوهالأصيلةثقافتناوتستلبأصولنا

لدىخلقتوالتخلفالاستعمارمنطويلةعهوداادنالشكلات



والانسحاقوالعجزبالدونيةالمثعورمنضرباالعرييالإنسان

،وإيمانعزمفيننطلقكيما،نكونماأحوجوأننا،الغربأمام

.المهزوزةوثقتناالضائعةهويتنانستعيدأنالى

والفنيالعلميالتقدمشأنمننقللأنناقولامنيفهمنولا

العصرروحابيناأمشئناالتقدمهذاان،والتكنولوجي

وكيها،الصحيحإطارهفيالتقدمهذانضعكيماولكن.وقوامه

حاجاتنلوفقنكيفهوكيها،مستهلكينلامبدصكينفيهنكون

العلميةاللتربيةفيلركيزنايكونانبدلأ،الخاصة

،الأخرىال!مربيةأنواععنفضلآنقدمها،التيوالتكنولوجية

حضمارتنافيالتكنولوجيالعلميالتقدمهذامكانعلى

فيه،الابداععلىبقدرتاالثقةاعادةوع!،العالموحضارة

هنيتجزألاجزءاالميدا)طهذافيوبلائناجهدناجعلوعلى

تشدها.التيالحضارةصيغةالىأشملنظره

عصرمنذالسريعةالعاباننهضةعنالكعيرقيللقد

البعوثوليدةأضثاالكثيرونوظن.1868عامالشهير،،ميجي)ؤ

عطاعوثمرة،وتقنياتهمعارفهمنتسقيالغربالىأرسلتالتي

علىللعملأليابانالىجاءواالذربنالغربييناللاختصاصيين

كلها.الحقيقةلاالحقيقةنصفاالظنهذاوفيءصناعتهاتطوير

القانوناكدانلولالتثمركانتماكلهاالجهودهذهأنذلك

منكلههذافيالانطلاقأهميةعلىحينذاكصدرالذيالملكي

العلميالمهاديضعتربوقينظامومنالقوميةالاصالةمنطلق

بتك!شالخاصةعنايتهمعجنبالىجنبااللازمالتكنولوجي

القومي.العملارادة

ولا،يحوللاالذاتيةوالثقافةالذاتيةالاصالةتأكيدان

طريقهيجدلاالتحديثولكن.التحديثدون،يحولانينبغي

لل!وعوداصالةدونمنالسليممجراهيأخذولاالحياةألى

.التراث

نأأخرىمرةذكرنااذاالأعمقمعناهالقولهذاويأخذ

آذلتأنبعدتقليدهانجتنبأدذاوعلينا،أزمةفيالعالمحضارة

تعبيرحدعلىالحضاراتوحوارالثقافاتتفاعلوأن،بالخفوت

إلىالسبيلهيللشعوبالختلفةالهوياتوتضامن"غارودي"

وتقويمها.تصحيحها

:الابداعدور-5

هناومن.الابداعتفجير،الذاتيةموقد،الأصالةوموقد

،الابداعتغذيعربيةتربيةعنالبحثالىكلهاالمسألةترتد

ممكن.مدىأبعداللىنسانالالدىالابتكارطاقاتوتستخرج

نعومةمنذيبدأأنينبغيمطلبللأبداعالتربيةوتعهد

التربيةأنعلى.الختلفةالتربيةمراحلفيويستمرالاظفار

تلعبانالابتدالمئيالتعليممرحلةفيوالتربيةالمدرسةعلىالسابقة

ههنافليسذلكوسائلأما.وتفتيقهرعايتهفيالاكبرالدور

العملعلىالطالبتدريبفيهاماأهمولعل.عنهاالحديثمجال

أصحابأمامالمجالوافساح.المستقلالذاتيواللبحثالشخصي

الذينبالطلابالاسفمعيعنيلاتربوينظامفيالفذةالواهب

أنهمغير،عديدةمدرسيةموادفيالقدرةمتوسطييكونونقد

الابداعأشكالسائروتشجيع،مجالينأومجالفيمبدعونأفذاذ

،الخلاقالخيالوتنميةوسواهما،والرسمالانشاءفيالحر

والتكنولوجيا،العمعالمعلىالصباميعةمنذالصغاروتعريف

فيالذيمماالعقليفوقوالذيأيديهمفيالذيالعقلواستخراج

استخدامفضلئلمنوالافادة،غانديتعبيرحدعلىرؤوسهم

وتكوينوالمناقشةوالتحليلالنقدروحوتنمية،الخمسالاصابع

نإالقولالىحاجةولاكثير.ذلكوغير،البادرةعلىالقدرة

العالي،التعليممرحلةفيسماولا،ووسائلهالعلميالبحثتنمية

توتيلااًغاعلى.هذهالابداعتربيةتعهدجوانبمنهامجانب

طويلةالقدرةلهذهرعايةلهاومهدتسبقتهاإذاإلاثمارها

خطواتالحديثةالتربيةخطتولقدالصغر.منذومستمره

بأنمنهاإخانا،هذهوالابداعالخلقروعتكوينطريقفيكبيرة

وحدها،للصدفالقدرةهذهنموامرنتركأنالجائزغيرمن

يلعبالذيهوالمبدعالخيالطأنهيأساسيةحقيقةمنوانطلاقآ

ومما.الصناعيةالتنميةفيسيهاولا،تنميةأيفيالاكبرالدور

:،الاميركيالتحدي،عنالقديمكتابهفينفسهكأيثريبر"يقوله

التحديأمابم،الاوروبيةالدولتواجهالتيالحربان

البترولاوالدولارطريقعنضرباتهااليناتسددلا،الاميركي

عنبلالحديبةالالاتطرلورعنحقولا،الفولاذأطنانأو

عندهالحديثةوالقوة،.التنظيموموهبةالمبدعالخيالطريق

الابتكار.علىالقدرةفيثاوية

المخليجبناوامناًدطيروناليومالمحدلينالربينمنوكثير

مفهوموتبني،للثقافةالخالصوالموسوعيالعقليالفهومعن

جانبإلى،الطفللدىننهياًنقوامه،للتربيةوأشملاًرهفا

وأن،والابداعوالتغييرالتغيرعلىالقدرة،المعارفتذوق

والاجماعيةالاقتصاديةوالثصروظالعواملعلىالسيطرةلهنتيح

ماأسهليسهموكيمامستقلةثقافيةغاياتيحياكيمابهتحيطالتي

كبتانالمربينأحديقولهومما.والعامالفكريالحوارفيفعالا

أولىهووالمعلمينالاباءقبلمنالطفللدىالمبدعالنشاط

ولقد.المجتمقبلمنالخلأقةالنشاطاتكبتعلىالدالةالامائر

بمساًلةلعنىالتيالولفاتعثصراتالأخيرةالسنواتفيظهرت

والشبالط.الاطفاللدىتكوينهاوأساليبالابداععلىالقدرة

لدىئمةقلبذورهاأدنالىوتشير،القدرةهذةأهميةتوكدوكلها

ليحقحتى،غالباتطفئهاالتيهيالألوفةالتربيةوأن،طفلكل

كيف،:دوماالكسندر"الفرنسيالقصاصمعنتساءلأنلنا

وأن،الذكاءمنكبيرحظعلىالاطفالطمعظميكوناًنيتأتي

نجيبوأن"،حالغباعمنكبيرحظعلىالراشدينمعظميكون

هيالتربيةلكونأنبد،لادائلين:السوالهذاعلىمعه

هذهان،لبسأيمنخوفاةعابرينولنقل."ذلكعنالسؤولة

دونهامنالذكاعولعل،الذكاءالىترتدلاالابداععلىالقدرة

وتحمل،والدربةبالرعاليةتزكوملكةانها.الجافةبالثمرةأشبه



ذيمىوماديةفكريةثرواتوتغللعهدناها،نحنإذاوتتئم

الأتبا،ومجاوزة،اربالمأعلىالخروجانهاحد.لانطلاقتها

السنهوهجرانإلمولد،الطريفوتخيل،المبادرةطريقوركوب

الغلق.واقتحامالمجهولوارتهاد،والنوم

القفز!هذهعنيثألحففيمضينانحنانالخيالبناويشط

فشعالعربشعوإءتاجماتالتيالبعيد!وآفاقهاوعودهاوعن

وجمال!!.الحقضبتوك!قزوص!السعرقيالابدإغوراءبأنالظن

!رلى،توثهيس!تىاذعملأضكلشحمذاوراءمناليهنصلىاًننود

بخي!ث!فقطي!نيأ،ح-!يحمطر!ممضحلقعااقادرةعربية

رتفريعهيعه!فوال!عفيمكفيرعقنطأج!وإنصبأدن،عادةالينا

محعى!"نشيء!اتوقع!أو!*يعنيبق،وئحرائقهمناهجهوتجويد

وعفىمدىأبعفاق؟ذتغخجعر!،-رآ8يتلفالذيالإنسا!

مىمجتم!هيفوقيمجتم!هقغييرثرعلىةو؟بدأدوماذاتهتجاوز

ذيستأو.يت!أرمحلحسفا!م!ا،عيخلاقةمبدعثشظرةخلأل

*.-!؟إخ3.--صقىىيرورء.غصخ1إ،كأاهـحه؟2؟ؤ"/-؟أخ!صتإ(مةأأ

بنثدى،زدصطويلةقروشأقيالرامجنمفيالابد!أعضمورالى

حىأز،وبعط!،خضننمةلأسبألإسللا!حةإنمعربيةال!ولةانهيار

وأتبا!ودالأووألحضاريهووثبتهالإسعلامحرارةمحل

الحضار"عزلحت!انتىالأبدامحيةالوثبةليستأوبلوققليد؟

بذورفجرتألتيهىبأذغربتلقفهاواذتيإسلأم!ةاالعوبية

الحفعاو!بفضلى،اسغولمح!ي!ادرلمأوكلهاعالغربيةالحضارة

الأتباعأن!طاجبماحداقاليونانمةوالحضارةخاصهالعرلية

منذالينصلقوأأوروبمافيأذومعيطالعهدأياء-ممرفوهاا!يوالجعود

التفثيرتنحخماأمحمهاتفضوحضاوةنحوأننهضةعموأيام

منوتجعلالعقير،األارسططاقيوالقياسانجأمدالأسكلائي

شعاهـحيا!كإ،أسرإرهاواسفكنلهالطبيعةأحضانفيالاستلقاء

وأابىءلل!طيئةومسرشموعالمفوادياالطبيعةكانتانبعد

فجرتو%لتي")،بيكونروح3باعرفتائتيالروحليست

!!ضأزةروحالامرحقيقةفيهيالحديثةالغربيةالحضارة

شعابه؟فيوال!تثرتالغرلاالىسرتالإسلاميةالعرر!ية

قواملاعربيةتربيةتولحدعلىالعملاًنالبيانعنوغني

ألتربيةجوانبشتىلتظولمتداملةكاملةخطةيستلؤمالإبداع

بلوأصالمها،ومحتواططرائقهافيالنظووتعيدوأنواعها:

فيوالأبتعاربداعالإرو!تنبتبحيث،كلرهاوإبنيتهافبحق

مترابط،تآخذنحوعلىالتربويالعم!!مقوماتمنمقومكل

واظناهجالمعذمينوعمحدادألؤيويهالإدارةفينلفيها-وبحيث

فيحتيبلكاوالتقويموالاممحماناتالتعليميةوالوسائلالدرسية

فيحالةنجدهابحيمتبل.الؤبويةوالتجهيزاتألمدرسيةالأبنية

وفي،الموازيةالمدرسةوفي،الختلنثةبأشكاالاالنظاميةغيرالتربية

أنماطوفي،المستمرةالاستربيةو!:الجماعيةالاتصالوسائل

كثير.ذلكوسوى،والإنفجالعملمواقعفيالختلفهالتدريمب

لأنحرفيلم!!ه!أنا!ديثهذ!خاكهؤ!ن!زإثت!عفا،زبعلى

مخاطرتجنيتمحلىقادوةمضختكرل!غنض!اقنوليد-!جرهأنففي

العالميلمألكيا!ابناءفيالأع!با!،ممثبناوع!ئأطلميهأشخة11

بيةكووكما4نجمةنؤا!!كولأأبنعل!اكى،أبزلأح!،يدىنجفا

تف!!-افهـ!ورالىتح!ءل!ل!كثيأئحوءنتهـو*فلأخلاق!،؟ق!ىب*إ-حه

لم*نجنأءنظر!!3لاضجمايم؟تأممةإن!هـكأيذب-"خخسجماؤأ.عكلر!أ

ت!صنصه!أتصفهـويخاضعصكخلالىينرغي!4نجظء؟ح!أءأكصف

ن!!ألإقوخيتعفبزيل!!جسأصاقةكنطينمفجعؤخىإك!نجرولم!اشغعنى!

قيفيخنه!!!ذأط!وعت!+،مصت!يهيمقي-برىفد!هتد؟أذعويي

وعندماةئهحههـمم!افيوأنع!أئيصر؟-لوأوبحمكهنهأد!نعوتينثن!الو!ه

إكأستصبق،ئشةيخ!خقم-ف(ننصيبم%لجم!فكالخيطموودهيعرو

في!،لأحكمصك3ء13(دعثط3إننتوإلممأ!.!!دطفيكايححلوماوعند

الصتمأق(اخديرغ!ضرمم!خعمب-غ!ضئؤقا!أهـايصبعأنبر

.-مح!!%-بكرج؟ل!!!كأ

أصيذةاضثاضفاأصيشرؤبيهادصاح!طريةال!وي!أن

4حمحواعبرتعكونت!ي%ذالأدازركلاف)جأذىولق،مبتكرة

د!ءالشبيفاقدأرانمما!دضالأ!4.محجدعةعقو!!تغذيه،خحميم!

ا!تجريةاحذبةف!بم!ذوناالادلأ!ضستطجيماًكطالخلض؟!مز،ءيعطيه

ئمنحنوا!اذاتياتمفللأألتجرجمههذهثتهـخا!لممحقإذااذعالية

الاضيملمإن.قةخلأاقدفىاتمحقنتهتسةساالاشمنهانتجاور

استهدائهأجلصتوضثضمهنتص!لدأرعلت!غزورمعهيئوألتراث

الوقيثواتاضر!%!ىا!هـانحالم!!الحانحر،ومثلهماثوركأوتجاوزه

وأحز."نفيونت!اوزهقسقب4ذصظخلأثهنزروكهألاعلينما

واثفالىالنقدروحتخلقلوبجمهخلألمنألاإيتملاكلهوهدا

-اعفيرامحلاوالتساؤل

لق!تتبينأنليست:وإكألفادكأعظمسأتةليستإذقلةإت

ف!فيلزويدهاخ!ا.يفعكأتعليهعاأنعوبياور!وألطاالعوو

بداء.والاوالتغييرامبادرةاعلىبالقفرة%ح!،ا!علىلالقدرة

اننجق،الأهدافأجملللؤيبقينضيآنكذذت!ليسحتوألمسألة

الربون.يقولكما،عمعدهكبهأانماطالىألإحه!دافلذفثنقلب

والفنيوالمهنيالعالمفكوقأظديهـستهذلق!لهذأ!.المساًلة .وكو!

لدئنكودطإنابى،إلي!ومنا!،جىخ!وعانموالمرل!والمورخ

ماتجاوزعلىوالقدرذالستمرلابدإعالكلىالف-رذجيعا!ولاء

مجزدا.فاميامتعاظ!امحاوز(وفنونكلعم!امنيفمدإوا

لأ!والأجماعيالاقتص!ادجماإنن!وأمامتقفالتيالحدودان

!موالابتكارالزعمع!!الإعسانقدرةمحملهماالايتجارز!ا

حدوداالاقتصاديللنموإنقولنا.ـوأمامطحدلأامكافاف

للعربيترافناوفي.للتعلىحدلامقابلأ:قول!صضعأتينبغي

ثضعلأأنهظقفإذاالعمطلبماعالماالريظلى":الإسلأمي

عمطالب،يشبعانلامنهومالث،،:الث!ريفاحديثوفي(،.جهل

تيءالتيالعمسه%يعنئمعانيهأحدثفىواا3مالوطابى

.جريدةمههـاقفلمواجهةالإنسان



تمهدالتيالعربيةالتربويةللنهضةالثمووطأمهاتعندناتلم

التحدياتعلىالإجابةمحلىقدرةعربيةحضارةلولادةاكسبيل

الازمةحلفيالاسهاموعلىالعربيةإدبلدإنتواجهالاعتي

ا!الية.إالحضماريئ

يخيلكانالذيالدهرمئالحينذلكرجعةغيرإلمازاللتد

فانؤبية.ووسعلتهالتقدمأداةوأبدادوهاببةال!أقفيهاصيفأإ

نأبدلابل،ا!ربيةامننوعأيليست%ذتقدمءلىتؤإقيأصتيأ

لموادن.للتقدماللأزمةالثعروطعلىوكارستهاقعهـا؟!فيششتمل!

اةأفىوكانت4عوناتكونأنتقب!!ععبءآالتربيةنتماح!نفعا!

محالهلاوقادت،فاقديهامنأخطروهمفةألثقطأدعياءلتخريىب

اتحاههماهعكسفيالسيربلوالتقد!التنميةأهدافمجانبةائ

نطمحالذيالأصيلالتربويالجهدهذاأنالبيانعيو!كني

نابدلا،أصيلةعربيةحضارةلتهفجيرالحيالوق!دذيكوعطإ!ب2

بدولا،العرليةاخياةجواننبثتىفيلهمتممةجهود!واكبه

منالصعفوةيسوقها،تنظيريةفكريةمحاولى*تاخاصةسفدهأن

عربيةنظريةلمعالمالتدريجيالتوليدآجلمن،العوبمفكري

العربيةوالقيمالتراثيخغابيممنسماتهاتسقي،ح!ارية

التجوبةحصادومن،العربيالحاضرمعينوصن،الاسلامية

فريداذاتيامركباجميعهاالعناصرهفهفقاءمئو!كلق،اكليةإلعا

نأوعلى،العربيالوجودتحرايرأن.علىقادوةمستقبليةورؤية

،القولالصحبعمنليسأو.لأبنائهاغوعيةأاءبزادءخعبنيء

شعبلايالقوميةقةالصاإأنالإتكليز،ااصكتاباحدآصبأع

وضربت،الطبيعيةالثروةتفاعلتوقدانمثصريةا*صوةاقيتتج!

حولهاتلتفملةمتكلكأؤيةتحرك!االتيالقوميةبئلإرادةا!كذبعدى

النور؟حولالفرابئيتحلقكماوتتحذقدالجهم

ومنطلقاتهاالتنظيريةالجهودتلكثووصفيإدبحثأنعنئ

يضاف.الحديثهذاطاراعقيخرج،تعبئتهاواساليعب(لأساسية

كماعندهوتريثنلإليهأشرناالذجأإنؤبوفيإلع!لأ،هذأألى

ساورهـفي-الجهودمحبصاتشالشواصاالىيا-اقيأا-اص!حىاعيم-!-!/

يحفربأنالخليقوهو،الخاطرعفورهواسهوأتنطذقإنجالات

،اللازبالثرطوهو،وثباتعمقفيالمحسودةألحض!ارةطريق

الحضاريةللنظريةاطيةالصيفةالتو&حد،بمافبيكنظلى؟%ف

المستمر.وإلابتكاروالتجديدالمعاناةخلاز!شبب!!/أعى

ضمورحبيسةولكنهاكب!لرةطافةال!ربيةقةائصا(اط

ميادينشقفيتخلفمننجدهوما.ووكودهالعربيألإن!مما-

وليد،والتكنودوجيةوالعلميةوالصناعيهمفهاالؤرإعيهة،حياتت

الماديةامكاناتنافيثيءكلإذركود.وذتكألضمورحت%

مماحالاأفضلنكونانوالمأمولالمتوقعأنأكيسيريهأصبثووا

لاانناالراجح؟الا!كاناتاتدلىوحقانملكفهلءعليهنحن

ممكن،استفلالأوسعاستغلالهاعلىالقدرةنملكلالاننأضلكها

ماذلكومم.ذلكعلىالقدرالإنسانتكوينمحسنلمولأننأ

العملنقلونجهدفنجهد،!اربسرابنحوالسيرنفابملمحؤأل

محلىالذاتيةالقدهـةنكونأندونوأدوإخهماوأت!كعودوجيا

نعني،الرحىوقتفبائحاورمحورالؤحاموسطوننسى4ابداعهما

المجدد.البدعإلاتسان

ومن،والغنىالقدرةنمتاحأنينبغيالإنسانذلكأعمامىمن

بعدايقاظهومن،الجددالطريقترتادأنينبغي،طاقاتهتفجير

عكربيةرؤيةتوليدنرجووعالهوترالهبذإتهوتعريفهسبات

خلاهأ،منالعالمنحاوربأنقمينةأصيلة

ويسىيا

*ء***،،

-حير.!همم!"مهسى

أ

؟

عيممهومى

اتلفءؤ

مينهحنا

ا!دابدارمنشوراتمى

؟

غم؟

ئجصوايةوالعاصفةالتنراع!ة

"الزرقالمصابيح!لم

ازالناكذغننيأقيالتلجد!:

غائم"يومفيالشمس!:

"صوربفايا!:

"المشنة-خ3:

المرصد"!:

:ءلبارحكابة!:

:(قصص)البيضاءالابنوسة!:

افية،المراة،السجن:حكمتناظم!

لائراحكمتناظم!ة

!...عر...هـ..مر.-.عر..مهميمعم......."..نج..


