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يع̀`````رف كان̀`````§ الثقافة }باأنه̀`````ا ‹موعة من الغايات الك̀`````ربى التي ميكن 

 .
(1)

zنيةÓبيعته العقW قا منÓن�سان –قيقها ب�سورة ح̀`````رة وتلقائية, انط لÓإ

ن�سانية اأن ترقى  وهكذا تكون الثقافة يف نظر كان§ اأعلى ما ميكن للطبيعة الإ

ن�سان  ن�سانية �سورة فل�سفة تنموية ترقى بالإ اإليه وPلك عندما تاأخذ الثقافة الإ

ن�سانية اأن ترتقي اإليه من �سمو اأخÓقي وروحي.  اإ¤ اأعلى ما ميكن للطبيعة الإ

ن�سان ل ي�سري اإن�سانا اإل بالثقافة, بل هو ما �سنعâ منه الثقافة. فالإ

.âjƒµdG á©eÉL ‘ á«HÎdG PÉà°SCG

.äƒë°ùc OÉªY ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 á«aÉ≤ãdG á©fÉªŸG

»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«ªæà∏d

áØWh ó©°SCG »∏Y .OáØWh ó©°SCG »∏Y .O

❁



»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«ªæà∏d á«aÉ≤ãdG á©fÉªŸG

85 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

ن�سان ي�سكل Zاية التنمية ومنطلقها  فالإ

يف جميع ال�öائ̀`````ع التنموية املعا�öة, وهذا 

أنه يé̀`````ب عل̀`````ى العملي̀`````ة التنموية  يعن̀`````ي ا

اأن تخاẀ`````ب البع̀`````د العق̀`````Óين والأخÓقي 

أية  ن�س̀`````ان. وه̀`````ذا يُلزم التنمي̀`````ة, يف ا يف الإ

ن�سان  أو تعري∞ تاأخ̀`````ذه, اأن تتخذ الإ �سيغة ا

�سمى يف الوجود.  Zايتها بو�سفه الكائ̀`````ن الأ

فغاي̀`````ة التنمي̀`````ة تكمن يف تفé̀`````ري الطاقات 

ن�سان و–قي≤ مطل≤  ن�سانية الكامنة يف الإ الإ

ن�ساين.  الزده̀`````ار والتكامل يف �سخ�س̀`````ه الإ

وم̀`````ن ه̀`````ذا املنطل≤ ف̀`````اإن تنمي̀`````ة اجلوانب 

Wار  منية ت�سكل الإ املادية والقت�سادي̀`````ة والأ

ن�سن̀`````ة الثقافية التي ل  املو�سوع̀`````ي لهذه الأ

تك̀`````ون, ول ميكن اأن تك̀`````ون, اإل فعÓ ثقافيا 

يتéل̀`````ى يف منظوم̀`````ة من القي̀`````م الأخÓقية 

ن�سان  ن�ساني̀`````ة التي –ق≤ التوازن بني الإ والإ

والوجود. 

 :á«fÉ°ùf E’G á«ªæà∏d ‘É≤ãdG ôgƒ÷G

Daniel يقول دانييل باتريك موينيهان Daniel يقول دانييل باتريك موينيهان Daniel
Patrick Moynihan اإن }الثقاف̀`````ة هي 
التي –دد وتقرر ‚اì وتقدم املéتمع ولي�س 

. فالثقاف̀`````ة تتفاعل جوهريا مع 
(2)

zال�سيا�سة

التنمي̀`````ة وت�س̀`````كل املناñ احلي̀`````وي لكل فعل 

ألí ماك�س في̀`````رب على اأهمية  تنموي. وق̀`````د ا

البعد الثق̀`````ايف للتنمية واحل†سارة حيå كان 

يق̀`````ول }اإننا لو ا�ستطعن̀`````ا اأن نتعلم �سيÄا من 

تاريخ التنمي̀`````ة القت�سادية فاإن Pلك ال�سيء 

ه̀`````و اأن الثقافة هي التي ت�سنع كل التغريات 

 .zفاتÓوالخت

وتاأ�سي�سا على ه̀`````ذه الروؤية فاإن الثقافة 

ل تلع̀`````ب دورا حيوي̀`````ا يف اإ‚̀`````از التنمي̀`````ة 

ال�سامل̀`````ة بنéاì فح�سب, ب̀`````ل ت�سكل جوهر 

العملي̀`````ة التنموية وحمورها بو�سفها دينامية 

ن�س̀`````ان فيها هدف  اإن�ساني̀`````ة Zائية يكون الإ

التنمي̀`````ة وZايتها. وكان قد �سب≤ ملاك�س فيرب 

أعل̀`````ن عن هذه الغائية الثقافية يف كتابه  اأن ا

 zأ�سمالية }الأخÓق الربوت�ستانتي̀`````ة وروì الرا

ع̀`````ام 1904, لقد Pه̀`````ب يف اإعÓنه هذا اأن 

القي̀`````م الربوت�ستانتية كان̀`````â منطل≤ التنمية 

واأن  أوروب̀`````ة,  ا يف  احلديث̀`````ة  القت�سادي̀`````ة 

النه†س̀`````ة احل†ساري̀`````ة يف اأوروبة تدين للقيم 

الربوت�ستانتية التي ح†öّت املéتمع الغربي 

لنه†ست̀`````ه ال�سناعي̀`````ة عرب القي̀`````م الثقافية 

اجلدي̀`````دة الت̀`````ي اأوجدتها يف ‹̀`````ال العمل 

والزم̀`````ن وامل�سوؤولي̀`````ة واملغام̀`````رة واملطالعة 

والتثقي∞.

م̀`````ر فاإن التنمي̀`````ة تاأخذ  ومهم̀`````ا يكن الأ

جوهرها يف م†سمونها الثقايف, حيå يرتهن 

أو اإخفاقها بامل†سام̀`````ني الثقافية  ‚احه̀`````ا ا

ال�سائدة يف املéتم̀`````ع, ول�سيما يف منظومته 

القيمي̀`````ة يف الع̀`````ادات والتقالي̀`````د ال�سائدة 

في̀`````ه, ويف معاي̀`````ري الفل�سف̀`````ات التي –دد 
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موق∞ اأفراده من احلياة والوجود. 

وتاأ�سي�سا على ه̀`````ذا الت�سور اأرجع 

 åعمليات التحدي ìماك�س فيرب ‚ا

التي �سهدتها اأوروبة والعا⁄ اجلديد 

يف ع�̀`````ö النه†س̀`````ة اإ¤ القيم التي 

كقي̀`````م:  الربوت�ستانتي̀`````ة  ر�سخته̀`````ا 

 ,íوالرب ,ìاéالفردية, والدخار, والن

ح�سا�س بامل�سوؤولية,  واملغام̀`````رة, والإ

هي   âوكان الئتماني̀`````ة,  والنظ̀`````رة 

القيم التي �سكلâ اجلدار ال�ستنادي 

للتط̀`````ور القت�س̀`````ادي والجتماعي 

وروبية  الذي �سهدت̀`````ه املéتمعات الأ

يف ع�ö النه†س̀`````ة, وكانâ مرتكزا 

 Óللث̀`````ورة ال�سناعية الك̀`````ربى وموئ

أ�سم̀`````ا› اجلديد. ومن  للنظ̀`````ام الرا

همية  ه̀`````ذا املنطل̀`````≤ احلي̀`````وي, لأ

التكوينات الثقافية والقيمية, يدعو 

عا⁄ ال̀`````ذرة الباك�ستاين عبد القادر 

خان, امل�öف على برنامè باك�ستان 

نفاق  �سÓمية للمزيد من الإ النووي, الدول الإ

 âيقول }كن åيف ‹̀`````ال الثقافة والتعليم حي

اأكرر دائم̀`````ا وما زلâ اأكرر ب̀`````اأن على العا⁄ 

�سÓمي اأن يتéه نحو ال�ستثمار يف الثقافة  الإ

أراد اأن  والتعلي̀`````م ويف راأ�س املال الب�öي اإPا ا

 .ìي�سرتج̀`````ع هيبته املفقودة وحم̀`````اه امل�ستبا

ن�سان وفقا  ن�سان وت�سكيل الإ فالتعلي̀`````م يف الإ

لروì ثقافية جديدة ميث̀`````ل راأ�س املال الذي 

يéب اإ‰̀`````اوؤه وال�سهر علي̀`````ه بو�سفه الرثاء 

.
(3)

zö�الذي ل ي†ساهيه ثراء يف العا⁄ املعا

 øWƒdG ‘ á```«ªæà∏d á```«aÉ≤ãdG á```©fÉªŸG

 :»Hô©dG

ية  ت�س̀`````كل الثقافة اجل̀`````دار ال�ستنادي لأ

ية حماولة تنموية  عملية تنموية, ول ميكن لأ

اأن –ق≤ اأهدافها م̀`````ا ⁄ تنطل≤ من الثقافة 
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وترت̀`````د اإليها يف �سيغة تفاع̀`````ل بني الغايات 

ن�س̀`````ان كغاية ثقافية عليا,  والو�سائل, بني الإ

 åوبني متطلبات وجوده املادي واملعي�سي, حي

تكون الثقافة منطلقا للعملية التنموية تر�سم 

لها Zاياته̀`````ا واأهدافها م̀`````ن اأجل التح†سري 

أبهى  أكم̀`````ل وجه وا ن�سان يف ا لعملية بن̀`````اء الإ

�سورة. 

لقد اأ�سبí م̀`````ن ال�سعوبة Ãكان –قي≤ 

‚اح̀`````ات فعلية يف ‹̀`````ال التنمية من دون 

الرتكيز على البعد الثقايف للعملية التنموية, 

فثقاف̀`````ة التنمي̀`````ة ت�سكل مهم̀`````ازا لنطÓق 

احلداث̀`````ة والتقدم واحل†س̀`````ارة, وهذا يعني 

اأن الثقافة احلقيقية -اأي ثقافة النطÓق- 

ت�سكل ال†سم̀`````ان احليوي للعملي̀`````ة التنموية 

واحل†سارية برمتها. 

ن: ما  Bنف�س̀`````ه ال ìوال�س̀`````وؤال ال̀`````ذي يطر

الثقافة التي ميكن اأن يعّول عليها يف عملية 

ن�سانية املن�س̀`````ودة? ويف معر�س  التنمي̀`````ة الإ

جاب̀`````ة عن هذا ال�س̀`````وؤال اجلوهري, ميّيز  الإ

الباحثون ب̀`````ني ‰طني من الثقافة, اأحدهما 

 íيح†ّس على التنمية ويعزز م�سارها, بينما يكب

خ̀`````ر متطلباتها ويعرق̀`````ل تقدمها. فهنا∑  Bال

ثقافات دينامية تتميز بقدرة عنا�öها على 

احلرك̀`````ة والتوالد والنت�سار خ̀`````ارê اإWارها 

قناع  اجلغرايف, حيå تتميز بقدرتها على الإ

فراد, وهنا∑  والتح̀`````دي وتلبية حاج̀`````ات الأ

ثقاف̀`````ات تقليدية, وه̀`````ي ثقاف̀`````ات جامدة 

 ö�منغلق̀`````ة مناه†سة للتغي̀`````ري مت�سبعة بعنا

قيمية م†س̀`````ادة للتنمية والتطوير, كالتواكل, 

واجلمود,  والع�سبية,  والتع�سب,  والتكالية 

وال�سلفية, والقدا�س̀`````ة والقد�سية, والتق�س∞ 

والت�سوف, والتمييز العن�öي والجتماعي, 

ميان بال�سحر واخلرافة.  والإ

 هذا وتب̀`````ني الدرا�س̀`````ات اجلارية حول 

أنح̀`````اء  ا flتل̀`````∞  يف  التنموي̀`````ة   Üار`````̀éالت

املعمورة, اأن البيÄة الثقافية قد “ار�س دورا 

�سلبي̀`````ا يعطل عملي̀`````ة التنمي̀`````ة القت�سادية 

والجتماعية, وي†سع∞ م�سارها, وقد تُ�سكل 

ه̀`````ذه البيÄة نف�سها مناخ̀`````ا مواتيا وم�سéعا 

لنéاì العملية التنموية. 

لقد مار�سâ الثقافة التقليدية دورا �سلبيا 

أة يف  يف عملي̀`````ة منí احلقوق ال�سيا�سية للمرا

 åمية, حيÓس� كثري م̀`````ن البلدان العربية والإ

أة حقوقها  كان الق̀`````رار ال�سيا�سي Ãنí امل̀`````را

ال�سيا�سية, متقدما عل̀`````ى الثقافة التقليدية 

ال�سائ̀`````دة يف املéتمع, اأي ه̀`````ذه التي تبخ�س 

أة هذه احلقوق ; ولحظن̀`````ا باأن �سدور  امل̀`````را

ال�سيا�سية  باحلق̀`````وق  اخلا�سة  الت�öيع̀`````ات 

أتون عا�سف̀`````ة كبرية من  أة قد م̀`````ّر يف ا للمرا

اجل̀`````دل ال�سيا�س̀`````ي والثق̀`````ايف يف كث̀`````ري من 

البلدان العربية انته̀`````â اأخريا بانت�سار املّد 

أة ال�سيا�سية, ومع اأن  احل†ساري حلق̀`````وق املرا
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 â– أة تتمت̀`````ع اليوم بحقوقها ال�سيا�سية املرا

ال†سغ̀`````وط ال�سيا�سية للدولة, فاإن الدرا�سات 

أة اإ¤ املéال�س النيابية  تبني باأن و�س̀`````ول املرا

واملنا�سب الوزارية ما زال يعاين من مقاومة 

كب̀`````رية لثقاف̀`````ة ا�ستÓبية را�سخ̀`````ة وراف†سة 

أة يف العمل ال�سيا�سي الت�öيعي.  حلقوق املرا

ويف هذا ال�سياق, يرى كثري من املفكرين, 

باأن هيمن̀`````ة الثقافات التقليدية تعي≤ عملية 

التنمي̀`````ة احلقيقي̀`````ة وت̀`````وؤدي اإ¤ ا�ستم̀`````رار 

التخل∞ واجلمود, وقد و�سفâ هذه الثقافات 

أو  أو ال�سلبية ا أو القدرية ا التقليدي̀`````ة بالغيبية ا

أو التواكلي̀`````ة, ووفقا  أو ال�سلطوي̀`````ة ا بوي̀`````ة ا الأ

لهذا الت�سور ف̀`````اإن الثقافة التقليدية ت�سكل 

ثقافة املمانعة بامتياز بو�سفها ثقافة جامدة 

منغلق̀`````ة ومت�سبع̀`````ة بعنا�ö قيمي̀`````ة م†سادة 

للتنمية كالت̀`````ي اأ�öنا اإليها مث̀`````ل: التع�سب 

والع�سبي̀`````ة واجلم̀`````ود وال�سلفي̀`````ة والتق�س∞ 

ميان  والت�س̀`````وف والتميي̀`````ز الجتماعي والإ

بال�سحر واخلرافة. 

وعندم̀`````ا ننظر اإ¤ الثقاف̀`````ة العربية من 

منظور اأنرتوبولوجي, اأي, بو�سفها ‹موعة 

قي̀`````م وت�سورات ومفاهيم وع̀`````ادات وتقاليد 

ومعتقدات ومعايري وروؤى وPهنيات ومواق∞, 

�سنé̀`````د بالتاأكيد اأن العنا�ö املعطلة للتنمية 

واملقاوم̀`````ة للنه†سة ت�س̀`````ود وتهيمن وت�سيطر 

عل̀`````ى العنا�ö احلاف̀`````زة واملي�̀`````öة للعملية 

التنموية وتبزها.

الثقافي̀`````ة  التنموي̀`````ة  زم̀`````ة  الأ وتتمث̀`````ل 

العربية يف التناق†س ما بني القيم والعادات 

والتقالي̀`````د ومتطلب̀`````ات التنمي̀`````ة ال�سامل̀`````ة, 

فالثقاف̀`````ة التقليدية, امل�سبعة بعنا�ö ثقافية 

م†سادة للتنمي̀`````ة, تناه†س اأي فعالية تنموية 

نها “ثل  وتتناق†س مع معطياته̀`````ا, وPلك لأ

‰ط̀`````ا م̀`````ن وع̀`````ي التخل̀`````∞ يف جوهره̀`````ا 

نرتوبولوجي̀`````ة, وه̀`````ذا ناجم عن  وبنيته̀`````ا الأ

و�سعية التخل̀`````∞ الفكري الرا�سخ يف احلياة 

الجتماعي̀`````ة التقليدية الذي يتبلور يف ن�س≤ 

من القيم والع̀`````ادات والتقاليد ال�سلبية التي 

ن�س̀`````اين يف م�ستوى  تعرقل م�س̀`````ار النماء الإ

الف̀`````رد واجلماعة واملéتم̀`````ع. وميكن تف�سري 

ه̀`````ذه الو�سعية Ãا تركته ع�سور النحطاط 

الطويلة م̀`````ن مفاهيم متخلفة ومن مقومات 

نف�سية واجتماعية –̀`````ول دون التقدم. من 

�سياء,  مثل التواكل, والتف�س̀`````ري ال�سحري لÓأ

و�سيط̀`````رة ال�س̀`````كل واملظهر عل̀`````ى امل†سمون 

واجلوهر يف �ستى جوانب ال�سلو∑, وتعطيل 

حéام  أة, و�سيادة الت�سل§ والق�ö والإ دور املرا

عن العمل اليدوي وZياÜ النزعة العقÓنية, 

وZ̀`````ري Pلك من اأ‰اط ال�سل̀`````و∑ ال�سلبية يف 

 .
(4)

املéتمع
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 Üيعل̀`````ن ع̀`````دد كبري من املفكري̀`````ن العر 

يف ه̀`````ذا ال�سي̀`````اق عن هيمنة كب̀`````رية لثقافة 

املمانع̀`````ة يف flتل∞ البلدان العربية, وتتمثل 

ثقافة املمانعة يف اأ‰اط الثقافات التقليدية 

الرتاثية املا�سوية الع�سائرية القبلية التواكلية 

التي تنط̀`````وي على عنا�̀`````ö ثقافية م†سادة 

ن�سن̀`````ة والتنمية Ãختل∞ Œلياتها  لعملية الأ

وتنوعاتها. 

ويف ه̀`````ذا ال�س̀`````دد يق̀`````ول اأحمد ‹دي 

حéازي: }يف املéتمعات العربية ‚د ثقافة 

Zري مبدعة ل تقوى على خل≤ فكر اجتماعي 

م�ستق̀`````ل قادر على التéديد على رZم وجود 

مظاهر التحديå امل̀`````ادي مثل: زيادة اأعداد 

املتعلمني, وتنامي Xاهرة ال�ستهÓ∑ الرتيف, 

ب̀`````ل اإن قيم ال̀`````رثاء اأ�سبحâ قيم̀`````ا كمية ل 

نوعي̀`````ة, حيå اأ�سب̀`````í ال̀`````رثاء �سلطانا على 

. فال�سخ�سية 
(5)

zالثقاف̀`````ة واملعرفة والقي̀`````م

العربي̀`````ة �سخ�سية تقليدي̀`````ة حمافظة نتيéة 

لهيمنة القيم الجتماعية القبلية والع�سائرية 

امل†سادة للح†سارة واملدنية, وقد اأدت عوامل 

يéابية  التغري ال�öي̀`````ع اإ¤ ت�سويه القي̀`````م الإ

يف ال�سخ�سي̀`````ة العربية فتح̀`````ول الكرم اإ¤ 

تبذير, والرجول̀`````ة اإ¤ رف†س لدور املراأة يف 

املéتم̀`````ع, والعتدال اإ¤ تطرف, واجلّد اإ¤ 

الك�سل, والتوكل اإ¤ تواكل, وقوة العزمية اإ¤ 

مهادنة, والعتماد على الذات اإ¤ العتماد 

عل̀`````ى الغري. ومثل ه̀`````ذا الت�سور ‚ده لدى 

عل̀`````ي خليفة الكواري الذي يقّر بوجود اأزمة 

قي̀`````م يف اخلليè العربي تتمث̀`````ل بظهور قيم 

جدي̀`````دة قوامها ا�ست�öاء ال̀`````روì التكالية, 

والنتهازية, والرتزاق, وامل†ساربة, والبطالة 

املقنع̀`````ة, و�سعور الÓمب̀`````الة, والنغما�س يف 

ماديات احلياة على ح�ساÜ اإمكانيات ال�سمو 

 .
(6)

فراد واجلماعات دبي لÓأ املعنوي والأ

 âفالثقافات التقليدي̀`````ة العربية ما زال{

ت̀`````دور يف فلك املحافظ̀`````ة واجلمود الثقايف 

على الرZم من Wفرات التنمية القت�سادية, 

واحل̀`````≤ يقال اإن Xاه̀`````رة املحافظة ورف†س 

التغري والتéديد من اأخطر Xواهر التخل∞ 

واأعمقه̀`````ا لكونه̀`````ا Xاهرة ي�سع̀`````ب تغريها, 

أنها ت†̀`````Üö بéذورها يف اأعماق حياة  Pلك ا

ألفه الفرد وما عرفه  ن�سان اإP ترتب§ Ãا ا الإ

Bب̀`````اوؤه واأجداده  وما تاأ�سل في̀`````ه, وÃا األ∞ ا

وعرفوه, و–مل بالتا› جانبا من القد�سية 

(7)
.zبا من ن�سوة احلنني اإ¤ املا�سيö� اأو

لثقافة   êPكنم̀`````و والثقاف̀`````ة اخلليéي̀`````ة 

عربي̀`````ة, تنط̀`````وي على ‹موعة م̀`````ن القيم 

واملعايري والبنى الذهنية التي تناه†س عملية 

التنمية ومنه̀`````ا: رف†س العمل اليدوي واحلر 

ول�سيم̀`````ا اأعمال املخاب̀`````ز واملتاجر وخدمة 

. فكي∞ 
(8)

ليات واأعم̀`````ال النظافة وZريها Bال

تك̀`````ون التنمي̀`````ة يف ‹تمع يرف†̀`````س القيام 



»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«ªæà∏d á«aÉ≤ãdG á©fÉªŸG

902011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

عم̀`````ال احليوية يف  أداء الأ بخدمة نف�س̀`````ه وا

‹ال احلياة الجتماعية. 

ويف ه̀`````ذا اخل�سو�̀`````س, ي̀`````رى فو�س̀`````رت 

Foster George يف اأبحاثه حول الثقافات 
التقليدي̀`````ة و�سدم̀`````ة التغ̀`````ري التكنولوج̀`````ي 

واحلداثي, اأن القي̀`````م والŒاهات الثقافية 

التقليدي̀`````ة مثل: الكربياء والكرامة والتمركز 

حول الذات, ت�سكل اأخطر املعوقات يف وجه 

.
(9)

النماء احل†ساري لهذه املéتمعات

أبو ه̀`````Óل موؤكدا  يق̀`````ول اأحمد خ†̀`````ö ا

ن�سان  ال̀`````دور ال�سلبي للثقاف̀`````ة التقليدية }الإ

التقليدي يخ†سع للطبيعة, ول يع�س≤ التغيري 

بل يخ�س̀`````اه, اإنه يوؤمن بال�سح̀`````ر والغيبيات, 

ويرZب يف البتعاد عن ال�سلطة وعن مراكز 

امل�سوؤولي̀`````ة, اإنه مت̀`````واكل اإ¤ درجة التخاPل 

نه يعي�س باملا�سي  ول يبح̀`````å يف امل�ستقبل لأ

. وعل̀`````ى خÓف Pل̀`````ك فاإن 
(10)

وينع̀`````زل ب̀`````ه

ن�سان يف املéتمعات املتطورة ن�سي§ يحب  الإ

العمل و–مل امل�سوؤولية, ويخط§ للم�ستقبل 

ويعتقد باإمكانية التحكم فيه, يوؤمن بالتغيري 

. و‡̀`````ا ل �سك فيه اأن 
(11)

zويع�س̀`````≤ املغامرة

ن�س̀`````ان العربي تقليدي  التكوي̀`````ن الثقايف لÓإ

فر�سته عوام̀`````ل وXروف تاريخي̀`````ة �ساربة 

بع̀`````اد, وهذا يعن̀`````ي اأن الثقافة  اجلذور والأ

ال�سائ̀`````دة يف الغال̀`````ب ه̀`````ي ثقاف̀`````ة ‡انعة 

لعملية التنمية احلقيقية التي يéب اأن تكون 

يف ه̀`````ذه املراحل التاريخي̀`````ة من تطور هذه 

املéتمعات. 

فالثقاف̀`````ة العربي̀`````ة التقليدي̀`````ة ال�سائدة 

عéاز اأكرث من  }ثقافة خرافية “ي̀`````ل اإ¤ الإ

ميلها اإ¤ العلم, و“يل اإ¤ ال�ست�سÓم اأكرث من 

ميله̀`````ا اإ¤ املنحى التحريري... والربجوازية 

العربي̀`````ة ت�سيع ه̀`````ذا النم§ اخل̀`````رايف من 

التفك̀`````ري وت�ساعد على بثه به̀`````دف اإ�سعاف 

الفك̀`````ر العلم̀`````ي ل̀`````دى الطبق̀`````ات ال�سعبية, 

 .
(12)

zفي�سهل تخويفها وال�سيطرة عليها

وباخت�س̀`````ار ميكن القول ب̀`````اأن الثقافات 

التقليدي̀`````ة ال�سائ̀`````دة يف الع̀`````ا⁄ العربي قد 

Zر�س̀`````â ن�سقا من القي̀`````م ال�سلبية املناه†سة 

م̀`````ر الواقع,  للتنمي̀`````ة مث̀`````ل: اخل†س̀`````وع لÓأ

القدري̀`````ة, التكالي̀`````ة, القبلي̀`````ة, الع�سائرية, 

الطائفي̀`````ة, القبول Ãا هو قائ̀`````م, واأن هذه 

 ìريد الفرد من روŒ الثقافات تعمل عل̀`````ى

املب̀`````ادرة, وتغييب ح�̀`````س امل�سوؤولية, واإ�سفاء 

الطابع القد�سي عل̀`````ى اأZلب جوانب احلياة 

وتغيب الروì النقدية. 

 :á«ªæàdGh ƒªædG ábQÉØe

لق̀`````د �س̀`````اع يف الع̀`````ا⁄ العرب̀`````ي ول�سيما 

يف اخللي̀`````è العربي عدد كب̀`````ري من مظاهر 

التحديå ال̀`````ذي اتخذ �سورة م̀`````ن الت�ساب≤ 

ب̀`````راê العمÓق̀`````ة ال�ساهق̀`````ة  يف ت�سيي̀`````د الأ

أب̀`````راê دبي, وبناء من�س̀`````اBت �سخمة هائلة,  كا
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أ�سكال وWراز  ومب̀`````اين رائعة تاأخذ اأح̀`````دç ا

جنبية احلديث̀`````ة, ويف التاأ�سي�س  العم̀`````ارة الأ

للمéمعات التéارية التي تفوق ما عداها يف 

B�سية. لق̀`````د انطلقâ هذه التغريات  اأوروبة وا

احل†سارية املادية الهائل̀`````ة بوتائر مت�سارعة 

دون اأن يرافقها تنمية ثقافية وعقلية وPهنية 

يف الكيان الجتماعي وهذا قد ولد �öوخا 

وت�سدعات كبرية يف بنية احلياة احل†سارية 

بني ثقاف̀`````ة تقليدية �ساكنة جامدة, وبني ‰و 

ما› واقت�سادي بنيوي هائل مت�سارع يتميز 

بالعم≤ وال�سمول, وق̀`````د اأدت هذه الو�سعية 

اإ¤ ان�سط̀`````ار كبري بني الوع̀`````ي الجتماعي 

والتق̀`````دم امل̀`````ادي بني ثقاف̀`````ة تقليدية ونقلة 

ح†ساري̀`````ة مادية نوعية تفوق حدود الو�س∞ 

من حيå قوتها و�öعتها وتقدمها, واأخذت 

احل†سارة �سورة مادي̀`````ة �سنعية ل روì فيها 

ول معنى اأو دللة اإن�سانية. 

واإPا كان العلم ي�سكل وعيا باحل†سارة, فاإن 

النقلة الطفرية النوعية للنمو القت�سادي يف 

الع̀`````ا⁄ العربي ⁄ يرتاف≤ حت̀`````ى اليوم بتوWني 

أو بتكوين العقول  العل̀`````م واملعرفة العلمي̀`````ة, ا

 åب حيéنية املبدعة كما يWواخل̀`````ربات الو

جنبي هو مبتداأ هذه النه†سة  بق̀`````ي العقل الأ

وخربها. 

ن املهند�سون واخلرباء  nولو �ساألنا اليوم م

أبراê دب̀`````ي واملاBثر  الذين قام̀`````وا بت�سيي̀`````د ا

العمراني̀`````ة يف العا⁄ العربي? مل̀`````ا تردد اأحد 

جابة ق̀`````ول باأن اخل̀`````ربات والعقول هي  بالإ

خربات وعقول اأجنبي̀`````ة بامتياز, فهم لي�سوا 

 êبرا Zل̀`````ب, فالأ عرب̀`````ا اأو خليéيني على الأ

واملن�ساBت �سناع̀`````ة اأجنبية ونحن نفخر بكل 

أ�سوق  م̀`````ا هو اأجنبي ول فخر. واأريد هنا اأن ا

مثال يو�سí هذه املفارقة بني برê دبي وبني 

 êاإيفيل يف فرن�سا, فعندما ت�سعد اإ¤ بر êبر

اإيفيل ترى اأن الفرن�سيني يفتخرون Ãهند�سهم 

اإيفي̀`````ل اأكرث باأل∞ مرة من الربê نف�سه ككيان 

أنهم يفخرون بالعبقرية الفرن�سية  مادي, اأي ا

 êيف ‹̀`````ال الهند�سة العمراني̀`````ة, ولي�س برب

اإيفل نف�سه, وقد خ�س�س̀`````وا يف الربê مكانا 

�ساfl̀`````ا للمهند�̀`````س وزوجت̀`````ه وم�ساعدي̀`````ه 

وXروف عمل̀`````ه وتاريخه, وPلك هو اجلانب 

هم رÃ̀`````ا يف برê اإيفي̀`````ل, فهل ‚د مثل  الأ

براê العربية التي ت�سدم اخليال  هذا يف الأ

بقوتها وعظمتها? 

مر يف م�ساره ال�سحيí لوجب  ل̀`````و كان الأ

علين̀`````ا اأن نفخر بع̀`````دد العلم̀`````اء واملبدعني 

أبن̀`````اء الوẀ`````ن واملوؤ�س�سات  واملفكري̀`````ن من ا

الوWنية  كادميي̀`````ة  والأ والفكري̀`````ة  العلمي̀`````ة 

الت̀`````ي ميكنها اأن تنه†̀`````س بالتنمية احلقيقية 

واأن تتé̀`````اوÜ ملتطلباته̀`````ا. ولو كان من فخر 

لكان علين̀`````ا اأن نعمل عل̀`````ى توWني املعرفة 

واخلربات العلمي̀`````ة وا�ستثمار بع†س املال يف 
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دمغة واخل̀`````ربات الوWنية  بناء العق̀`````ول والأ

أ النه†سة وخربها. لو كان  التي ت�سكل مبت̀`````دا

علينا اأن نفخر! لكان علينا اأن نفخر بعملية 

ن�سان العرب̀`````ي وال�ستثمار يف بنائه  بن̀`````اء الإ

ن�س̀`````ان الفاعل املبدع  الثقايف على �سورة الإ

املخط§ املنت̀`````è املغامر اخلÓق الذي ير�سم 

احل†سارة ويوؤمن بالقي̀`````م اخلÓقة املوؤ�س�سة 

ن�سانية وهنا تكمن روì احل†سارة  للنه†سة الإ

وعبقريتها. 

 å```jóëàdG  ΩGó```°U  :á```gƒ°ûe  á```«ªæJ

 .áKGó◊Gh

 لقد عمل̀`````â الدول العربي̀`````ة منذ عهد 

ال�ستقÓل, على –ديå ‹تمعاتها وتنميتها, 

مر  وقد �سهدت هذه املéتمعات يف حقيقة الأ

عملية تنموي̀`````ة اقت�سادية وعمرانية ل مثيل 

لها, فر�ستها عوام̀`````ل متعددة اأهمها الوفرة 

القت�سادية املتمثلة يف الرثوة الطبيعية لهذه 

 âالبلدان, ورخ�̀`````س اليد العاملة. وا�ستطاع

ه̀`````ذه البل̀`````دان, ول�سيما اخلليéي̀`````ة منها, 

خÓل عق̀`````ود قليلة اأن توؤ�س�̀`````س لعملية ‰و 

عم̀`````راين واقت�س̀`````ادي وا�سحة املع̀`````ا⁄, واأن 

تنتقل éÃتمعاته̀`````ا – يف م�ستويات التطور 

العمراين واملادي- عرب عملية حرق املراحل 

من ‹تمعات بدوية �سحراوية اإ¤ ‹تمعات 

ت†ساه̀`````ي اأح̀`````دç دول الع̀`````ا⁄ عمرانا وبناء 

 âم�سافات ح†سارية بلغ ö�وموؤ�س�سات لتخت

ن�سانية,  مÄات ال�سنني Ãقايي�س احل†سارة الإ

اأ�سبحâ املن�ساBت القت�سادية واملالية   åحي

والتéاري̀`````ة ت†ساهي باري�س ولن̀`````دن وروما. 

ولكن امل�سكلة هي اأن هذه النقلة احل†سارية ⁄ 

ترافقها نقلة ح†سارية فيما يتعل≤ باحلداثة 

الفكري̀`````ة والثقافية, حيå بقي̀`````â الثقافات 

التقليدي̀`````ة البدوي̀`````ة املحلي̀`````ة وال�سحراوية 

همية وال�س̀`````دارة يف احلياة  –ت̀`````ل مكان الأ

الجتماعية دون تغيري يذكر. بل وعلى خÓف 

Pل̀`````ك كله فاإن املوؤ�̀`````öات الثقافية تدل على 

 åديد هذه قد اأدت اإ¤ –ديéاأن حركة الت

 ,kالق̀`````دمي وتطوي̀`````ره من دون تغي̀`````ريه جذريا

وما ي̀`````راد بهذا القول اإن ثم̀`````ة قيم تقليدية 

 â– انعة ق̀`````د وجدت نوعا من التاأ�سيل‡

أبرزها  أيديولوجية متعددة ا �سغ§ م̀`````ربرات ا

 êPق والعودة اإ¤ النماÓقيم النكفاء والنغ

 .
(13)

�سولية الأ

 فالوẀ`````ن العربي يعي�̀`````س حالة تناق†س 

وان�سطار وجودي كب̀`````ري, يتمثل يف الت�سادم 

ب̀`````ني اأح̀`````دç مظاه̀`````ر احلي̀`````اة احل†سارية 

الغربية املتقدمة, وب̀`````ني ثقافات تقليدية ما 

قبل �سناعية –كمها الروì القبلية ال�سابقة 

للح†س̀`````ارة Ãعايريه̀`````ا وقيمه̀`````ا وŒلياتها 

املختلفة, وهذا يعني وجود ان�سطار كبري بني 

 íاحل†سارة وكينونتها املادية, ومن الوا�س ìرو

اأن هذا التناق†س ميثل �سورة املفارقة القائمة 
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 åبني منتهى التقدم احل†ساري ومبتداه, حي

ياأخذ ه̀`````ذا التناق†س يف وجهه �سورة ثقافة 

أ�س�س مادي̀`````ة, كما ياأخذ  تقليدي̀`````ة من Z̀`````ري ا

يف وجه̀`````ه الثاين �سورة ح†س̀`````ارة مادية من 

أ�س�س ثقافي̀`````ة حداثية. وهذا التناق†س  Zري ا

امل̀`````زدوê يولد بال†̀`````öورة م�ساعر التناق†س 

زمة  الكبري والت�سادم الثقايف الذي يوؤ�س�س لأ

هوية تت�سم بالعم≤ وال�سمول. 

ن�س̀`````ان العربي يعي�̀`````س خ�سو�سياته  فالإ

 âالثقافي̀`````ة التقليدية حت̀`````ى العظم يف الوق

الذي يرفل فيه Ãعطيات احل†سارة الغربية 

 Üحت̀`````ى الثمالة, فنحن كم̀`````ا يقول علي حر

أو م�سلمون فيم̀`````ا يت�سل باملقد�سات  }عرÜ ا

واملحرم̀`````ات; ولكنن̀`````ا Zربيون فيم̀`````ا يتعل≤ 

دوات وال�س`لع وال�س`ور واملتع التي  با�س`ترياد الأ

أف̀`````Óم البورنو...  توفره̀`````ا اأجهزة الفيديو وا

 Üأ�سبا اأي يف كل م̀`````ا يت�سل Ã̀`````ادة احلياة وا

. فثقاف̀`````ة احلداثة تركز على 
(14)

zاحل†سارة

ميان بالعلم والقيم  العقÓنية والفردي̀`````ة والإ

الدميقراWي̀`````ة, اأما ثقافتن̀`````ا التقليدية فهي 

ثقاف̀`````ة ما قب̀`````ل احل†س̀`````ارة الزراعية ثقافة 

البداوة, وهي ثقافة جمعية عاWفية ترف†س 

أ الفردانية وت�ستم̀`````د ن�س≠ وجودها من  مب̀`````دا

�ساẀ`````ري واخلراف̀`````ات والقي̀`````م  مي̀`````ان بالأ الإ

التقليدية الت̀`````ي ل تتواف≤ مع قيم احل†سارة 

املادية الغربية. 

أح̀`````د الكتاÜ العرÜ خري تعبري  لقد عرب ا

�سكالية يف Wبيعة  عن هذا الن�سطار وتلك الإ

العÓقة بني احلداث̀`````ة والتحديå بني النمو 

والتنمي̀`````ة حيå يقول: }يف القبيلة ت�سود قيم 

ق̀`````د ل تتما�سى مع كينونة الدولة وتراكيبها, 

فقيم الدخال̀`````ة والع�سبية والفزعة والنخوة 

والفخر والهéاء والطاعة والن�ö واحلماية 

واحلل∞ وZريها من قيم القبيلة ل ميكن اأن 

 .zية وتواجدهاö�تتحمل فكرة الدول̀`````ة الع

 
(15)

âويف اإ�سارة منه اإ¤ واقع التطور يف الكوي

ي̀`````رى النفي�س̀`````ي - وه̀`````ذا الراأي يع̀`````ود اإ¤ 

مرحل̀`````ة الثمانينات من القرن املا�سي ولكنه 

أين̀`````ا ما زال يحمل دلل̀`````ة معا�öة ت�سمل  برا

معظم دول اخلليè العربي ما زالâ يف Wور 

النتقال من كونها القبلي اإ¤ كونها الع�öي 

ن ⁄ –ق≤ (بع†س  Bيف �سكل الدول̀`````ة. حتى ال

هذه الدول) العب̀`````ور الكامل من القبيلة اإ¤ 

 .
(16)

الدولة

اإن̀`````ه مل̀`````ن الب�ساWة Ã̀`````كان الق̀`````ول باأن 

التنمية احلقيقية تقا�س Ãدى ح†سور القيم 

الثقافية التنموية يف �سل̀`````و∑ النا�س, ومدى 

Œليها يف اأ‰اط حياتهم ووجودهم, ووفقا 

لهذا املعيار ميك̀`````ن القول باأن ثقافة التنمية 

يف ‹تمعاتن̀`````ا ل تاأخ̀`````ذ موق̀`````ع الهيمنة يف 

احلي̀`````اة العامة للنا�س, فاأ‰̀`````اط ال�سلو∑ ما 

زالâ ت�ستمد وجودها م̀`````ن ثقافات تقليدية 
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قبلي̀`````ة اإثنية اأو Wائفي̀`````ة واإقليمية يف Zالب 

م̀`````ر, ويتمثل Pلك يف �سع∞ الولء للدولة  الأ

وقيمه̀`````ا باملقارن̀`````ة مع قيم ال̀`````ولء للطائفة 

والقبيلة وZريها من الولءات ال�سغرى. هذا 

وينبÄنا واقع احل̀`````ال اأن التنمية ⁄ تنéز بعد 

كثقافة حي̀`````اة ووجود وبقيâ تنمية تنظيمية 

للحياة مرهونة Ãوؤ�س�سات الدولة وقوانينها 

و‡ار�ساتها اليومية. 

وهذا يعني اأن التنمية احلقيقية يف العا⁄ 

 èيف اأم�س احلاجة اإ¤ دم â`````̀العربي ما زال

النب†سة الوجداني̀`````ة والروحية احلداثية يف 

بنية احلياة املادية والقت�سادية, وباخت�سار 

ميك̀`````ن القول هن̀`````ا اإن ه̀`````ذا الن�سطار بني 

احل†س̀`````ارة املادية وروحها ي�س̀`````كل التحدي 

ول الذي يواج̀`````ه عملية تنمية  التاريخ̀`````ي الأ

وWنية حقيقية متكاملة و�ساملة, حيå تعمل 

هذه التناق†س̀`````ات الكربى, ما ب̀`````ني الثقافة 

التقليدية البدوية ال�öقية واحل†سارة املادية 

الغربي̀`````ة, على توليد م�ساعر القل≤ وال†سياع 

ح�سا�̀`````س  ن�س̀`````اين لÓإ والتوت̀`````ر يف العم̀`````≤ الإ

بالهوية والنتماء. واأخريا فاإن امل�ساحلة بني 

روì احل†سارة وج�سده̀`````ا, ي�سكل اليوم اأحد 

أه̀`````م واأخطر التحديات التي تواجهها  اأكرب وا

املéتمعات العربية, ول تكون هذه امل�ساحلة 

اإل برت�سيخ ثقافة العقÓنية والروì التنويرية 

التي ميكنها اأن ت�سكل منطل≤ هذه امل�ساحلة 

احل†ساري̀`````ة مع ال̀`````ذات والوج̀`````ود والهوية. 

وعلى ه̀`````ذا النحو ف̀`````اإن الع̀`````رÜ مطالبون 

اليوم با�ستخدام الطاقة النقدية والعقÓنية 

العلم  بتوXي∞  والدميقراWي̀`````ة, مطالب̀`````ون 

واملعرف̀`````ة العلمي̀`````ة, وتوXي̀`````∞ كل القي̀`````م 

ن�ساني̀`````ة اخلÓق̀`````ة يف مواجه̀`````ة –ديات  الإ

التنمي̀`````ة وZريه̀`````ا م̀`````ن التحدي̀`````ات الكربى 

للمحافظة على الهوي̀`````ة والكينونة والوجود 

و–قي≤ تنمية �ساملة متكاملة.

 íاإ¤ }عقل منفت êفثقافة التنمي̀`````ة –تا

Z̀`````ري متع�س̀`````ب, ونق̀`````دي يقب̀`````ل الختÓف 

أ�س�س  وينتè الختÓف, وي�سعى لÓتفاق على ا

مقبولة عقلية وعقÓنية, فنحن اإPا حمتاجون 

اإ¤ تفت̀`````í فكر ي اإ¤ روì نقدية, وحمتاجون 

أنف�سنا  حب̀`````اط الذي يف ا اإ¤ فكر يحارÜ الإ

. اإننا }بحاجة 
(17)

zأو ال̀`````ذي يف نفو�س بع†سنا ا

اإ¤ التحدي̀`````å والنخ̀`````راط يف ع�ö العلم 

والثقاف̀`````ة كفاعلني وم�ساهم̀`````ني. كما نحن 

بحاج̀`````ة اأي†سا اإ¤ مقاوم̀`````ة ثقافة الخرتاق 

وحماي̀`````ة هويتن̀`````ا القومي̀`````ة وخ�سو�سيتن̀`````ا 

الثقافية من النحÓل والتÓ�سي –â تاأثري 

موج̀`````ات الغزو الثقايف ال̀`````ذي مُيار�س علينا 

وعل̀`````ى العا⁄ اأجمع بو�سائ̀`````ل العلم والثقافة. 

والو�سيل̀`````ة يف كل Pلك واح̀`````دة هي اعتماد 

مكانيات الÓحمدودة التي توفرها العوملة  الإ

يéابية منها ويف  نف�سها, اأعن̀`````ي اجلوانب الإ

.
(18)

zمقدمتها العلم والتقانة
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 لقد رn�سخ يف flتل∞ التéارÜ التنموية 

أ�̀`````س املال وحده ل ميكنه اأن يكون كافيا  اأن را

يف العملي̀`````ة التنموي̀`````ة, اأو حت̀`````ى يف عملية 

نت̀`````اP êاتها, وب̀`````ات وا�سح̀`````ا اأن الن�ساط  الإ

الذهن̀`````ي Ãادت̀`````ه وقدرات̀`````ه املعلوماتية هو 

نت̀`````اê يف حني اأ�سب̀`````í راأ�س املال  أ�سا�̀`````س الإ ا

‹̀`````رد عن�ö من عنا�̀`````öه, وهو بذلك قد 

ولوي̀`````ة الرئي�سي̀`````ة كما كان  فق̀`````د عن�ö الأ

. وقد 
(19)

العتق̀`````اد يف الع�̀`````ö ال�سناع̀`````ي

 å`````̀دم �سميB نكلي̀`````زي ا كان لÓقت�س̀`````ادي الإ

�سارة اإ¤  ف†سل ال�سب̀`````≤ على معا�öيه يف الإ

أ�س امل̀`````ال الب�öي ودوره يف الدخل  اأهمية را

القت�سادي القوم̀`````ي, والذي �سب≤ له القول 

: }اإن الرجل املوؤه̀`````ل علميا ميكن اأن يقارن 

لت املتط̀`````ورة واحلديثة واملكلفة  Bباإحدى ال

 .
(20)

zي∞ وال�ستثمارXوالتو êنتا يف ‹ال الإ

أنه ل ميكنن̀`````ا اأن نتحدç عن  وهذا يعن̀`````ي ا

تنمية حقيقية من دون ال�ستثمار يف مناجم 

العق̀`````ول وبناء الب�ö, وهو ما ل يتم من دون 

 kتعليما íالتطوير اجل̀`````ذري للتعليم كي ي�سب

منتéاk للمعرف̀`````ة ومنتéاk للثقافة, وكي يكون 

مة ال̀`````ذي تواجه ب̀`````ه كل تيارات  �س̀`````ìÓ الأ

الغ̀`````زو الثقايف وحم̀`````اولت التغريب وWم�س 

مان يف اأمنها الثقايف  الهوية وهو �سم̀`````ام الأ

 ..
(21)

وم�ستقبلها

اإن اأخط̀`````ر م̀`````ا ميك̀`````ن اأن ي�ستق̀`````ر يف 

العقل العربي هو العتق̀`````اد باأن توافر املال 

 Óات̀`````ه م�ستقبP والرج̀`````ال ي†سم̀`````ن يف حد

م�öقا للعا⁄ العربي, وهذا يعني اأن البلدان 

 êريها –تاZالعرب̀`````ي و èالعربي̀`````ة يف اخللي

اإ¤ تر�سي̀`````خ ثقاف̀`````ة تنموية جدي̀`````دة تنه†س 

ن�س̀`````ان واملéتم̀`````ع ثقاف̀`````ة تنموي̀`````ة تقوم  بالإ

أنقا�̀`````س الثقافة التقليدي̀`````ة املناه†سة  على ا

للتقدم والتنمية وتتéاوزها. فكل النه†سات 

ن�سانية املعروف̀`````ة تاريخياk بداأت بنوع من  الإ

بي�ستيمولوجي̀`````ة الت̀`````ي Zريت من  الث̀`````ورة الإ

ن�س̀`````ان اإ¤ نف�س̀`````ه و‹تمعة واإ¤  نظ̀`````رة الإ

العا⁄ من حوله, �س̀`````واء –دثنا عن النه†سة 

أو النه†سة  وروبية ا أو النه†سة الأ �سÓمي̀`````ة ا الإ

الياباني̀`````ة, ابتداأت ه̀`````ذه النه†س̀`````ات بثورة 

اإبي�ستيمولوجي̀`````ة Zريت من العÓقة الذهنية 

 âبني الكائن واملحي§ الذي يعي�س فيه فكان

 ⁄ .
(22)

بداع والعق̀`````ل اخلطابي النه†س̀`````ة والإ

تتم نه†س̀`````ة يف التاري̀`````خ اإل وكانâ م�سبوقة 

بث̀`````ورة اإبي�ستيمولوجية Zريت من ن�س≤ القيم 

واملفاهي̀`````م والت�س̀`````ورات ال�سائ̀`````دة يف هذه 

املرحلة اأو يف Pلك املéتمع. 

وه̀`````ذا هو ح̀`````ال الث̀`````ورة الثقافية التي 

�سهدته̀`````ا ال�سني, يف ع�ö ماوت�سي تون≠ يف 

ال�سبعين̀`````ات من القرن املا�س̀`````ي, اأي عندما 

اأعلن ماوت�سي الثورة على الثقافة التقليدية 
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القدمية املمانعة لنه†س̀`````ة ال�سني وحركتها, 

أ�س�س خلارẀ`````ة ثقافية جدي̀`````دة تعلي من  وا

قي̀`````م العمل واجل̀`````د والنظ̀`````ام وترف†س قيم 

التكالي̀`````ة والهزمي̀`````ة والك�س̀`````ل والقدا�س̀`````ة 

واخلرافة وال�سح̀`````ر وال�سعوPة من اأجل بناء 

ثقاف̀`````ة تنموية كربى “ه̀`````د لعملية النه†سة 

احل†ساري̀`````ة ال�ساملة. وهذا هو حال ال�سني 

أم̀`````ة تف̀`````وق الأ· يف م̀`````دى قوتها  الي̀`````وم ا

وح†سارتها وعظمتها. 

أ�سد  ونحن يف الع̀`````ا⁄ العربي الي̀`````وم يف ا

احلاجة لثورة ثقافي̀`````ة جديدة من اأجل بناء 

ثقاف̀`````ة تنموية تنطل≤ بن̀`````ا جميعا اإ¤ م�سهد 

فراد واملéتمعات  ح†ساري اإن�ساين ي�سمو بالأ

اإ¤ اBفاق ح†سارية اإن�سانية جديدة. 

 وم̀`````ن اأجل بناء ه̀`````ذه الثقافة اأي ثقافة 

النط̀`````Óق, ميك̀`````ن }للتعلي̀`````م اأن يلعب دورا 

كب̀`````ريا يف ت�سحي̀`````í اخلل̀`````ل ال̀`````ذي يعانيه 

ن�س̀`````≤ القيم الراه̀`````ن, واإر�ساء قي̀`````م تنموية 

واŒاه̀`````ات ‹تمعية ت�ساع̀`````د املنطقة على 

مواجهة التحدي ال̀`````ذي اأفرزه ت�سدع القيم 

نتاê من تغييب الرتباط  املتعلقة بالعمل والإ

نتاجية,  نت̀`````اê, واجلهد والإ بني احلوافز والإ

 íتمعية ل�سالéوتراج̀`````ع القيم املعنوي̀`````ة وامل

نانية ول�سيما  القيم املادي̀`````ة والفردي̀`````ة والأ

 .
(23)

نتاê التفاخري الراهن ‰§ الإ

اإن تغي̀`````ري الذهني̀`````ة ل ميكن̀`````ه اأن يكون 

–̀`````ول �سكليا يتم من اخل̀`````ارê, بل هو حالة 

تغري Pاتي تتم يف داخل اجل�سد الجتماعي, 

وه̀`````ذا يعن̀`````ي اأن اإحداç التح̀`````ول يف داخل 

الذهنية ل ميكنه اأن يكون –ول يف الثقافة 

ب̀`````ل هو –ول يف داخل الثقافة نف�سها. ومن 

اأجل Pلك يéب البحå يف اجلذور الثقافية 

ع̀`````ن مفاتي̀`````í التغري يف الذهني̀`````ة. اإن تغيري 

الذهنية يعن̀`````ي تن�سي§ منط≤ ثقايف م†سمر 

م̀`````ن اأجل تعزيز Wرق جديدة يف التفكري عن 

Wري≤ القيم وامل�ساعر. 

اإن الثقافة الت̀`````ي تقت†سيها هذه املرحلة 

التاريخي̀`````ة ه̀`````ي الثقاف̀`````ة العلمي̀`````ة, ثقافة 

النط̀`````Óق التي ترتك̀`````ز اإ¤ العقل والتéربة 

ن�ساني̀`````ة اخلÓقة, اإنها  واحلرية والقي̀`````م الإ

الثقاف̀`````ة التي تنطوي على قيم احل≤ واخلري 

ميان بقيمة  والعدال̀`````ة واجلمال, ثقاف̀`````ة الإ

ب̀`````داع واملغام̀`````رة, ثقافة الرف†س  العمل والإ

�öاف واملباهاة  جلميع مظاهر ال̀`````رتف والإ

والت�سنع  والتزل̀`````∞  والتملك   ∑Ó`````̀وال�سته

وال�ستكب̀`````ار والغ�̀`````س واخل̀`````داع والوا�سطة 

واملح�سوبي̀`````ة والف�ساد واملفاخ̀`````رة والعتزاز 

والفزع̀`````ة والتع�س̀`````ب والنك�س̀`````ار واحتقار 

ميان  أة واملتعة, اإنه̀`````ا ثقافة املواWنة والإ املرا

بالوẀ`````ن, ثقافة العدالة والت†سحية واملعرفة 

ميان بالعل̀`````م رف†سا للخرافات وال�سحر,  والإ
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اإنه̀`````ا باخت�سار ثقاف̀`````ة النه†سة ب̀`````ل ثقافة 

النطÓق يف مواجهة ثقافة املمانعة واجلمود 

والنغÓق. 

اإن تنمية حقيقية يف العا⁄ العربي يéب اأن 

و¤,  تاأخذ اليوم توجهات ثقافية بالدرجة الأ

لقد حققâ هذه الدول انت�سارات هائلة يف 

‹ال تراكم الرثوة واملال, وانعك�س Pلك على 

flتل∞ مظاه̀`````ر احلياة يف ال�سحة والدخل 

 Üوالتعليم واخلدم̀`````ات, و⁄ يب≤ اأمام ال�سعو

العربي̀`````ة Zري التنمي̀`````ة الثقافية, وهي تنمية 

ن�سان, وتلك هي التنمية التي  يف الب�̀`````ö والإ

أ�ّس احل†س̀`````ارة احلقيقية ومنطلقها,  ت�سكل ا

وهذا كل̀`````ه ل يتحق≤ اإل باإر�ساء قيم العدالة 

ميان  واحل≤ واخلري واحلري̀`````ة وامل�ساواة والإ

ن�سانية اخلÓقة جميعها. بالقيم الإ

 فالتنمي̀`````ة احلقيقية التنمي̀`````ة ال�ساملة 

–تاê الي̀`````وم اإ¤ تثوير الع̀`````ادات والتقاليد 

لتن�سéم م̀`````ع معطيات التنمي̀`````ة ومتطلبات 

ن�ساين, وهذا  احل†سارات ودواعي التقدم الإ

يتطلب بال†̀`````öورة رف†س منط̀`````≤ التع�سب 

 ñاف والب̀`````ذö`````̀� والتح̀`````زÜ واملباه̀`````اة والإ

والتبذي̀`````ر والتبديد والÓمبالة, اإP ل بد من 

ميان بالوWن  ح�سا�س بامل�سوؤولية والإ تنمية الإ

ن�سان على  ف̀`````وق كل النتم̀`````اءات, وبن̀`````اء الإ

قي̀`````م الت�سامí واملواWن̀`````ة, ورف†س الطائفية 

ميان  والع�سائرية والنتماءات ال�سغرى, والإ

ن�ساين,  بقيمة العمل الي̀`````دوي والفكري والإ

والنظر اإ¤ الك̀`````ون بعقÓنية را�سخة واإميان 

عظي̀`````م, وتلك هي �سورة عامة لثورة ثقافية 

أورام التخل∞ وتطهر  تنموية خÓقة تقتل̀`````ع ا

الثقافة الوWنية من اأع�ساÜ الثقافة املر�سية 

التي تثقل على احلياة والوجود يف ‹تمعاتنا 

العربية.
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