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 يف العامل العربي لثقافية االتنمية 
 

بأنها جمموعة من الغايات الكربى اليت ميكن لإلنسان  الثقافة"كانط يعرف 

الثقافة  تكونوهكذا  .(1)" انطالقا من طبيعته العقالنية، حتقيقها بصورة حرة وتلقائية

الثقافة تأخذ وذلك عندما أن ترقى إليه اإلنسانية أعلى ما ميكن للطبيعة  طنايف نظر ك

 ترقى باإلنسان إىل أعلى ما ميكن للطبيعة اإلنسانية أنفلسفة تنموية اإلنسانية صورة 

هو ما بل ، بالثقافةال يصري إنسانا إال اإلنسان ف .مسو أخالقي وروحي إليه من ترتقي

 .لثقافةا صنعت منه

وهذا ، يف مجيع الشرائع التنموية املعاصرة اإلنسان يشكل غاية التنمية ومنطلقهاف

يف اإلنسان. واألخالقي العقالني البعد أن ختاطب التنموية ه جيب على العملية يعين أن

بوصفه اإلنسان غايتها أن تتخذ ، تأخذهيف أية صيغة أو تعريف ، التنميةيلزم وهذا 

تفجري الطاقات اإلنسانية الكامنة تكمن يف غاية التنمية ف يف الوجود.الكائن األمسى 

ومن هذا املنطلق فإن . وحتقيق مطلق االزدهار والتكامل يف شخصه اإلنسانييف اإلنسان 

الثقافية  تنمية اجلوانب املادية واالقتصادية واألمنية تشكل اإلطار املوضوعي هلذه األنسنة

تجلى يف منظومة من القيم يإال فعال ثقافيا ، تكونوال ميكن أن ، ال تكون اليت

 األخالقية واإلنسانية اليت حتقق التوازن بني اإلنسان والوجود. 

 

                                           
صص ، عدد غري مذكور، جملة الوحدة، الثقافة العربية ومعطيات الواقع الراهن واآلفاق املنظورة، نقال عن املختار بنعبدالوي 1

.45ص ، 44-50  Kant , critique de la raison pratique trad. J.Giblin .Paris , 1965.  
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 : اجلوهر الثقايف للتنمية اإلنسانية
هي اليت حتدد الثقافة »إن  Daniel Patrick Moynihanيقول دانييل باتريك موينيهان  

جوهريا مع التنمية فالثقافة تتفاعل . 2«اسةوليس السي وتقرر جناح وتقدم اجملتمع

ماكس فيرب على أهمية البعد الثقايف  وقد أحل. وتشكل املناخ احليوي لكل فعل تنموي

للتنمية واحلضارة حيث كان يقول " إننا لو استطعنا أن نتعلم شيئا من تاريخ التنمية 

 . " ريات واالختالفاتاالقتصادية فإن ذلك الشيء هو أن الثقافة هي اليت تصنع كل التغ

الشاملة إجناز التنمية يف ال تلعب دورا حيويا ن الثقافة إف وتأسيسا على هذه الرؤية

وحمورها بوصفها دينامية إنسانية  جوهر العملية التنمويةبل تشكل ، بنجاح فحسب

اكس فيرب أن أعلن وكان قد سبق مل .وغايتهاالتنمية  غائية يكون اإلنسان فيها هدف

، 1904عام « األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية»يف كتابه الغائية الثقافية عن هذه 

أن القيم الربوتستانتية كانت منطلق التنمية االقتصادية احلديثة لقد ذهب يف إعالنه هذا 

رت اجملتمع                                                            وأن النهضة احلضارية يف أوروبا تدين للقيم الربوتستانتية اليت حض ، يف أوروبا

ه الصناعية عرب القيم الثقافية اجلديدة اليت أوجدتها يف جمال العمل الغربي لنهضت

 والزمن واملسؤولية واملغامرة واملطالعة والتثقيف.

              حيااث ياارتهن   ،                                      تأخااذ جوهرهااا يف مضاامونها الثقااايف              إن التنميااة    فاا                       ومهمااا يكاان األماار 

     ياة       القيم     تاه       منظوم  يف          والسايما    ،                         الثقافية السائدة يف اجملتمع                إخفاقها باملضامني          جناحها أو 

                                             الفلساافات الاايت حتاادد موقااف أفااراده ماان          معااايري    ويف   ،                                        يف العااادات والتقاليااد السااائدة فيااه

                         جنااح عملياات التحاديث                 مااكس فيارب           أرجاع                              وتأسيسا علاى هاذا التصاور       .             احلياة والوجود

                                 إىل القيم اليت رسختها الربوتستانتية              يف عصر النهضة                                 اليت شهدتها أوروبا والعامل اجلديد

        والنظرة   ،                  واإلحساس باملسؤولية  ،         واملغامرة  ،       والربح  ،        والنجاح  ،        واالدخار  ،      فردية  ال  :    قيم ك

                     لتطاااور االقتصاااادي                                                القااايم الااايت شاااكلت اجلااادار االساااتنادي ل                وكانااات هاااي   ،             االئتمانياااة

                        وكانت مرتكازا للثاورة      ،        ر النهضة ص            األوروبية يف ع                    الذي شهدته اجملتمعات          واالجتماعي 

                                           
اجمللس الوطين للثقافة والفنون نقال عن : أمحد أبو زيد، الثقافة: اإلنسان والتنمية ، حبث منشور على موقع  2

 ، مهرجان القرين الرابع عشر .  واآلداب

www.kuwaitculture.org/qurain14/word/drahmed_bozed.doc  

http://www.kuwaitculture.org/qurain14/word/drahmed_bozed.doc
http://www.kuwaitculture.org/qurain14/word/drahmed_bozed.doc
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        ألهمياة      ن،                         من هاذا املنطلاق احلياوي    و            مسالي اجلديد.           لنظام الرأ       وموئال ل               الصناعية الكربى 

         املشارف   ،                                        عامل الذرة الباكستاني عبد القاادر خاان       يدعو    ،                           التكوينات الثقافية والقيمية

                                                           الاادول اإلسااالمية للمزيااد ماان اإلنفاااق يف جمااال الثقافااة   ،                                  علااى برنااامك باكسااتان النااووي

                      ى العاامل اإلساالمي أن                                                                 والتعليم حيث يقول " كنت أكرر دائما وما زلات أكارر باأن علا    

                        إذا أراد أن يسرتجع هيبته                    ويف رأس املال البشري         التعليم           الثقافية و                   يتجه حنو االستثمار يف 

                                              يف اإلنسان وتشكيل اإلنسان وفقا لروح ثقافية جديدة                                املفقودة ومحاه املستباح. فالتعليم 

  يف        ثاراء           اهيه                             بوصفه الثاراء الاذي ال يضا                                      رأس املال الذي جيب إمناؤه والسهر عليه      ميثل

  . (3 ) "      املعاصر       العامل

 يف الوطن العربي: املمانعة الثقافية للتنمية 
وال ميكن ألية حماولة تنموية ، تشكل الثقافة اجلدار االستنادي ألية عملية تنموية

أن حتقق أهدافها ما مل تنطلق من الثقافة وترتد إليها يف صيغة تفاعل بني الغايات 

حيث ،وبني متطلبات وجوده املادي واملعيشي، غاية ثقافية عليا بني اإلنسان ك، والوسائل

من أجل التحضري وأهدافها غاياتها هلا  تكون الثقافة منطلقا للعملية التنموية ترسم

 . صورة وأبهىلعملية بناء اإلنسان يف أكمل وجه 

رتكيز الالتنمية دون جمال يف فعلية جناحات الصعوبة مبكان حتقيق  قد أصبح منل

فثقافة التنمية تشكل مهمازا النطالق احلداثة ، يةوالتنمللعملية ى البعد الثقايف عل

تشكل  -أي ثقافة االنطالق-وهذا يعين أن الثقافة احلقيقية ، والتقدم واحلضارة

 الضمان احليوي للعملية التنموية واحلضارية برمتها. 

ل عليها يف عملية                        الثقافة اليت ميكن أن يعو  ما: والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن

الباحثون     ي زمي ،ويف معرض اإلجابة عن هذا السؤال اجلوهري؟ التنمية اإلنسانية املنشودة

بينما يكبح اآلخر ،                                    أحدهما حيض  على التنمية ويعزز مسارها، بني منطني من الثقافة

ثقافات دينامية تتميز بقدرة عناصرها على احلركة ويعرقل تقدمها. فهناك ها متطلبات

                                           
  

                                                                                                     حممد عباس نور الدين، التمويه يف اجملتمع العربي السلطوي، قراءة نفسية للعالقة باني الاذات واآلخار، املركاز     3

  ( 6   ، ص    1991 / 5 /  19      تاريخ                     . ) عن صحيفة احلياة   124    ، ص     2000                     الثقايف العربي، بريوت، 
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قدرتها على اإلقناع والتحدي تتميز بحيث ، التوالد واالنتشار خارج إطارها اجلغرايفو

منغلقة مناهضة وهي ثقافات جامدة ، ثقافات تقليديةوهناك  ،وتلبية حاجات األفراد

واالتكالية ، كالتواكل، والتطوير بعناصر قيمية مضادة للتنميةللتغيري متشبعة 

 ،والتقشف والتصوف ،والقداسة والقدسية، السلفية و، واجلمود ، والعصبية،والتعصب 

 واإلميان بالسحر واخلرافة. العنصري واالجتماعي ، والتمييز 

أن ، خمتلف أحناء املعمورةالتجارب التنموية يف تبني الدراسات اجلارية حول هذا و 

 ،ةعملية التنمية االقتصادية واالجتماعييعطل متارس دورا سلبيا البيئة الثقافية قد 

لعملية لنجاح امواتيا ومشجعا  مناخاهذه البيئة نفسها  شكل  ت وقد ، ويضعف مسارها

  .التنموية 

لقد مارست الثقافة التقليدية دورا سلبيا يف عملية منح احلقوق السياسية للمرأة يف 

مبنح املرأة حقوقها حيث كان القرار السياسي ،كثري من البلدان العربية واإلسالمية 

تبخس املرأة أي هذه اليت ، يف اجملتمع السائدة التقليدية متقدما على الثقافة ، السياسية

                                                              والحظنا بأن صدور التشريعات اخلاصة باحلقوق السياسية للمرأة قد مر  ؛ قوقهذه احل

انتهت يف كثري من البلدان العربية  عاصفة كبرية من اجلدل السياسي والثقايفأتون يف 

ومع أن املرأة تتمتع اليوم حبقوقها ، ري حلقوق املرأة السياسية                      أخريا بانتصار املد  احلضا

فإن الدراسات تبني بأن وصول املرأة إىل ، حتت الضغوط السياسية للدولةالسياسية 

ثقافة استالبية ل كبريةيعاني من مقاومة ما زال واملناصب الوزارية  اجملالس النيابية

 . التشريعي يرافضة حلقوق املرأة يف العمل السياسراسخة و

       تعيااق             التقليديااة    ات         الثقافاا        هيمنااة    أن    باا  ،                            ياارى كااثري ماان املفكاارين                     ويف هااذا السااياق ، 

                      وصفت هاذه الثقافاات       وقد   ،             لتخلف واجلمود                                        عملية التنمية احلقيقية وتؤدي إىل استمرار ا

            ووفقا هلاذا    ،                                                                  بالغيبية أو القدرية أو السلبية أو األبوية أو السلطوية أو التواكلية          التقليدية 

       منغلقة                                                                       فإن الثقافة التقليدية تشكل ثقافة املمانعة بامتياز بوصفها ثقافة جامدة       لتصور  ا

                    التعصاب والعصابية                                   كااليت أشارنا إليهاا  مثال :                                                 ومتشبعة بعناصار قيمياة مضاادة للتنمياة    

   .                      واإلميان بالسحر واخلرافة         االجتماعي                                          واجلمود والسلفية والتقشف والتصوف والتمييز 
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يم قبوصفها جمموعة ، أي، أنرتوبولوجيمن منظور ثقافة العربية الوعندما ننظر إىل 

سنجد ، ومواقفورؤى وذهنيات  وتقاليد ومعتقدات ومعايريوعادات  ومفاهيموتصورات 

املعطلة للتنمية واملقاومة للنهضة تسود وتهيمن وتسيطر على عناصر بالتأكيد أن ال

 .العناصر احلافزة وامليسرة للعملية التنموية وتبزها

         تقالياد               العاادات وال          القايم و                     التنااقض ماا باني      يف           العربياة             الثقافياة             التنموياة              تتمثل األزمة  و

                                                                                               ومتطلبات التنمية الشاملة، فالثقافة التقليدياة ،املشابعة بعناصار ثقافياة مضاادة للتنمياة ،       

                وعاي التخلاف                                            وتتناقض مع معطياتها، وذلك ألنها متثل منطا من                        تناهض أي فعالية تنموية 

           الراساخ يف           الفكاري                        عان وضاعية التخلاف              وهذا ناجم   ،  ة                     ا وبنيتها األنرتوبولوجي       يف جوهره

                                                يف نسق من القيم والعادات والتقاليد السلبية الايت          يتبلور               التقليدية الذي                 احلياة االجتماعية 

                                                                                          تعرقل مساار النمااء اإلنسااني يف مساتوى الفارد واجلماعاة واجملتماع. وميكان تفساري هاذه           

                                                               االحنطاط الطويلاة مان مفااهيم متخلفاة ومان مقوماات نفساية                       مبا تركته عصور        الوضعية 

         وسايطرة    ،                            والتفساري الساحري ليشاياء     ،                   من مثال التواكال                            واجتماعية حتول دون التقدم. 

  ،                     وتعطيال دور املارأة    ،                                                          الشكل واملظهر على املضمون واجلاوهر يف شاتى جواناب السالوك    

      تلاك        وغاري    ،             زعة العقالنية         وغياب الن              العمل اليدوي                        لتسلط والقسر واألحجام عن         وسيادة ا

    .4     اجملتمع  يف         السلبية                من أمناط السلوك 

        ثقافااة                       عاان هيمنااة كاابرية ل                           العاارب يف هااذا السااياق                                      يعلاان عاادد كاابري ماان املفكاارين     

                                                            وتتمثاال ثقافااة املمانعااة يف أمناااط الثقافااات التقليديااة    ،                                       املمانعااة يف خمتلااف البلاادان العربيااة

         مضااادة                                      الاايت تنطااوي علااى عناصاار ثقافيااة          اكليااة     التو                                           الرتاثيااة املاضااوية العشااائرية القبليااة  

                                                 لعملية األنسنة والتنمية مبختلف جتلياتها وتنوعاتها. 

                  جناد ثقافاة غاري              العربياة              يف اجملتمعاات   "   :                   أمحاد جمادي حجاازي                         ويف هذا الصادد يقاول   

                                التجدياد بارغم وجاود مظااهر           علاى                                                مبدعة ال تقوى على خلق فكر اجتماعي مستقل قاادر  

              بال إن قايم     ،                     ظاهرة االستهالك الارتيف        وتنامي   ،                    زيادة أعداد املتعلمني   :                 التحديث املادي مثل

          واملعرفااة                                          أصابح الثااراء سالطانا علااى الثقافاة          حيااث    ،                                        الثاراء أصاابحت قيماا كميااة ال نوعياة   

                                           
4
  ،                       كااانون الثاني/يناااير  ،    203                        املساتقبل العربااي عادد    .                                                           العاارب والعلاام باني صاادام الثقافاات وحااوار الثقافااات    :                        عباد ا  عبااد الادايم  - 

  .  33  (ص  33-  21   صص)  ،     1996
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            االجتماعياة                  هليمنة القايم                            شخصية تقليدية حمافظة نتيجة          العربية        الشخصية  ف   . (5 )   "      والقيم

                                              وقاد أدت عوامال الاتغري الساريع إىل تشاويه                    رة واملدنياة،                  املضاادة للحضاا             والعشائرية          القبلية

    دور          رفاض لا                والرجولاة إىل    ،                     فتحول الكرم إىل تبذير         العربية                        القيم اإلجيابية يف الشخصية 

  ،                     والتوكاال إىل تواكاال  ،                   واجلااد  إىل الكساال  ،                     واالعتاادال إىل تطاارف  ،                  املاارأة يف اجملتمااع

                هاذا التصاور       ومثل   .                 االعتماد على الغري                      واالعتماد على الذات إىل   ،                      وقوة العزمية إىل مهادنة

        بظهاور        تتمثل                         أزمة قيم يف اخلليك العربي       بوجود           الذي يقر                    علي خليفة الكواري         جنده لدى 

  ،            واملضااااربة  ،            واالرتااازاق  ،              واالنتهازياااة  ،                                                           قااايم جديااادة قوامهاااا استشاااراء الاااروح االتكالياااة 

                      على حسااب إمكانياات                            واالنغماس يف ماديات احلياة  ،               وشعور الالمباالة  ،                والبطالة املقنعة

   . 6 ت                                  السمو املعنوي واألدبي ليفراد واجلماعا

                                                              مااا زالاات تاادور يف فلااك اجلافظااة واجلمااود الثقااايف علااى             العربيااة                         فالثقافااات التقليديااة 

                                   ن ظاااهرة اجلافظااة ورفااض الااتغري   إ              واحلااق يقااال   ،                                            الاارغم ماان طفاارات التنميااة االقتصااادية 

             ذلاك أنهاا     ،                             نهاا ظااهرة يصاعب تغريهاا       لكو           وأعمقهاا                                   والتجديد من أخطر ظاواهر التخلاف   

             وماا تأصال      ه     عرفا                 ه الفارد وماا                     تارتبط مباا ألفا       إذ                      أعماق حيااة اإلنساان                  تضرب جبذورها يف

                                                       وحتمال بالتاالي جانباا مان القدساية أو ضاربا مان          ،                                       ومباا ألاف ابااؤه وأجاداده وعرفاوه       ،    فيه

         ي علاااى        تنطاااو  ،                             كنماااوذج لثقافاااة عربياااة                        والثقافاااة اخلليجياااة   .7 "        املاضاااي    إىل                نشاااوة احلااانني 

                                                                                     جمموعة من القيم واملعايري والبنى الذهنية اليت تناهض عملية التنمية ومنهاا: رفاض العمال    

   . (8 )                                                               والسيما أعمال املخابز واملتاجر وخدمة اآلليات وأعمال النظافة وغريهاا              اليدوي واحلر

                                                                                       فكيف تكاون التنمياة يف جمتماع يارفض القياام ندماة نفساه وأداء األعماال احليوياة يف          

   .              ياة االجتماعية      جمال احل

                                           
أيلول / ، 151عدد ، املستقبل العربي، اإلبداع وأزمة الفكر السوسيولوجي: أمية املثقف العربي: أمحد جمدي حجازي- 5

 . 104( ص 113-97)صص 1991، سبتمرب
 .33ص، 1915بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية، بديلة للتنمية االجتماعية إسرتاتيجيةحنو : علي خليفة الكواري - 6

  ،       باريوت   ،      بياة                              مركاز دراساات الوحادة العر     .                                               الفلسافة الرتبوياة ومساتقبل الاوطن العرباي       .                        حنو فلسفة تربوية عربياة   :                عبدا  عبدالدايم  7

   .    254    ؟ ص       1991
ضمن حماضرات املوسم الثقايف الثاني ، الرتاث الشعيب والتغريات االجتماعية السريعة يف اخلليك، علي عبد ا  خليفة 8

  .  1916، أبو ظيب، اجملمع الثقايف، 15/1916
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                                       يف أحباثاه حاول الثقافاات التقليدياة       Foster  George       فوسارت                       ويف هذا اخلصوص ، يارى  

                                                       أن القاايم واالجتاهااات الثقافيااة التقليديااة مثاال:      ،                                         وصاادمة الااتغري التكنولااوجي واحلااداثي  

           ه النماااء                                 تشااكل أخطاار املعوقااات يف وجاا    ،                                                الكربياااء والكرامااة والتمركااز حااول الااذات  

  . (9 )     تمعات             احلضاري هلذه اجمل

          اإلنساااان   "                                                      مؤكااادا الااادور الساااليب للثقافاااة التقليدياااة                                     يقاااول أمحاااد خضااار أباااو هاااالل 

  ،   ات     يبياا                           إنااه يااؤن بالسااحر والغ    ،                                 وال يعشااق التغاايري باال عشاااه     ،                            التقلياادي عضااع للطبيعااة  

                             نه متواكل إىل درجة التخاذل وال  إ  ،                                             ويرغب يف االبتعاد عن السلطة وعن مراكز املسؤولية

              إن اإلنساان يف                  وعلى خالف ذلك فا    . (10 )                باملاضي وينعزل به      ويعيش     ألنه               يبحث يف املستقبل 

                             وعطااط للمسااتقبل ويعتقااد     ،                                                               اجملتمعااات املتطااورة نشاايط حيااب العماال وحتماال املسااؤولية     

                         ومماااا ال شاااك فياااه أن    . (11 )  "                                       ياااؤمن باااالتغيري ويعشاااق املغاااامرة  ،                 الاااتحكم فياااه             بإمكانياااة

                                      مال وظاروف تارعياة ضااربة اجلاذور                                                   التكوين الثقايف لإلنسان العربي تقليدي فرضته عوا

                                            هااي ثقافااة ممانعااة لعمليااة التنميااة                يف الغالااب                                        وهااذا يعااين أن الثقافااة السااائدة      ،           واألبعاااد 

    .                                                                  احلقيقية اليت جيب أن تكون يف هذه املراحل التارعية من تطور هذه اجملتمعات

  ،              ها إىل العلام                                       ثقافة خرافية متيل إىل اإلعجاز أكثر من ميل  "           التقليدية                   فالثقافة العربية

  .   ..                                                                                       ومتيل إىل الدين فيما هاو تساليمي أو استساالمي أكثار مان ميلاها إىل املنحاى التحرياري        

                                                                                                       والربجوازيااة العربيااة تشاايع هااذا الاانمط اخلاارايف ماان الااتفكري وتساااعد علااى بثااه بهاادف          

   .  (12 )                  ها والسيطرة عليها  ف         فيسهل ختوي  ،                                       إضعاف الفكر العلمي لدى الطبقات الشعبية

غرست القول بأن الثقافات التقليدية السائدة يف العامل العربي قد  وباختصار ميكن

، القدرية، اخلضوع ليمر الواقعالسلبية املناهضة للتنمية مثل: قيم نسقا من ال

                                           
9 Foster George M.. Traditional culture and the impact of technological change, Harper Row publisher , 

New York , 1962 , pp 25-31.  
دراسة أنرتبولوجية لدور اجلامعات العربية يف تطوير اجملتمع العربي: املؤمتر العام الثاني الحتاد اجلامعات  ،أمحد خضر أبو هالل10

 .133ص، (141-113صص)، 1973شباط  4-7العربية: اجلامعات العربية واجملتمع العربي املعاصر 
 .133صاملرجع السابق  دراسة أنرتبولوجية لدور اجلامعات العربية يف تطوير اجملتمع العربي:  ،أمحد خضر أبو هالل 11
-192)صص ، 1911، حزيران/يوليو، 20السنة ، املعرفة السورية، أزمة الثقافة العربية املعاصرة، عبد الرمحن محادي 12

 . 203( ص225
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وأن هذه الثقافات تعمل ، القبول مبا هو قائم، الطائفية، العشائرية، القبلية، االتكالية

الطابع القدسي على وإضفاء ، حس املسؤوليةييب وتغ، جتريد الفرد من روح املبادرةعلى 

 النقدية. وتغيب الروح  أغلب جوانب احلياة

 : مفارقة النمو والتنمية
عدد كبري من مظاهر التحديث العامل العربي والسيما يف اخلليك العربي لقد شاع يف 

بناء و، العمالقة الشاهقة كأبراج دبي الذي اختذ صورة من التسابق يف تشييد األبراج

ومباني رائعة تأخذ أحدث أشكال وطراز العمارة األجنبية ، منشآت ضخمة هائلة

. لقد سيس للمجمعات التجارية اليت تفوق ما عداها يف أوروبا واسياتأويف ال، احلديثة

انطلقت هذه التغريات احلضارية املادية اهلائلة بوتائر متسارعة دون أن يرافقها تنمية 

يف الكيان االجتماعي وهذا قد ولد شروخا وتصدعات كبرية يف ثقافية وعقلية وذهنية 

وبني منو مالي واقتصادي بنيوي  ،تقليدية ساكنة جامدةثقافة بنية احلياة احلضارية بني 

وقد أدت هذه الوضعية إىل انشطار كبري بني ، هائل متسارع يتميز بالعمق والشمول

ية ونقلة حضارية مادية نوعية تفوق حدود الوعي االجتماعي والتقدم املادي بني ثقافة تقليد

مادية صنعية ال روح صورة ضارة احل أخذتو، الوصف من حيث قوتها وسرعتها وتقدمها

 . فيها وال معنى أو داللة إنسانية

فإن النقلة الطفرية النوعية للنمو االقتصادي ،وإذا كان العلم يشكل وعيا باحلضارة 

تكوين العقول أو ب ،العلميةالعلم واملعرفة يوم بتوطني مل يرتافق حتى ال العامل العربييف 

قي العقل األجنيب هو مبتدأ هذه النهضة بكما جيب حيث الوطنية املبدعة واخلربات 

 . وخربها

أبراج دبي واملآثر قاموا بتشييد  نالذيواخلرباء املهندسون اليوم من هم ولو سألنا 

أن اخلربات والعقول هي خربات قوال باإلجابة ملا تردد أحد ب؟ اخلليك العربي العمرانية يف

 فاألبراج واملنشآت، على األغلبليسوا عربا أو خليجيني فهم ،  وعقول أجنبية بامتياز

وأريد هنا أن أسوق مثاال يوضح . وال فخرصناعة أجنبية وحنن نفخر بكل ما هو أجنيب 

صعد إىل برج إيفيل ترى أن فعندما ت، هذه املفارقة بني برج دبي وبني برج إيفيل يف فرنسا
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، ككيان ماديفسه نون مبهندسهم إيفيل أكثر بألف مرة من الربج رالفرنسيني يفتخ

وليس بربج إيفل نفسه،  ،أي أنهم يفخرون بالعبقرية الفرنسية يف جمال اهلندسة العمرانية

خصصوا يف الربج مكانا شاخما للمهندس وزوجته ومساعديه وظروف عمله  وقد

فهل جند مثل هذا يف األبراج ، يف برج إيفيلرمبا  ذلك هو اجلانب األهم و، وتارعه

  وعظمتها؟ اليت تصدم اخليال بقوتهاالعربية 

لو كان األمر يف مساره الصحيح لوجب علينا أن نفخر بعدد العلماء واملبدعني 

 اليتالوطنية واملؤسسات العلمية والفكرية واألكادميية من أبناء الوطن واملفكرين 

. ولو كان من فخر لكان وأن تتجاوب ملتطلباتها ميكنها أن تنهض بالتنمية احلقيقية

واستثمار بعض املال يف بناء العقول واخلربات العلمية علينا أن نعمل على توطني املعرفة 

! واألدمغة واخلربات الوطنية اليت تشكل مبتدأ النهضة وخربها. لو كان علينا أن نفخر

واالستثمار يف بنائه الثقايف على صورة  العربير بعملية بناء اإلنسان لكان علينا أن نفخ

القيم ب ويؤمناإلنسان الفاعل املبدع املخطط املنتك املغامر اخلالق الذي يرسم احلضارة 

 اخلالقة املؤسسة للنهضة اإلنسانية وهنا تكمن روح احلضارة وعبقريتها. 

 . صدام التحديث واحلداثة: تنمية مشوهة
وقد ، على حتديث جمتمعاتها وتنميها، منذ عهد االستقاللالعربية دول العملت  لقد 

، ال مثيل هلااقتصادية وعمرانية شهدت هذه اجملتمعات يف حقيقة األمر عملية تنموية 

، هلذه البلدان الطبيعيةفرضتها عوامل متعددة أهمها الوفرة االقتصادية املتمثلة يف الثروة 

خالل عقود ، والسيما اخلليجية منها، واستطاعت هذه البلدان ورخص اليد العاملة . 

 –وأن تنتقل مبجتمعاتها واضحة املعامل ، قليلة أن تؤسس لعملية منو عمراني واقتصادي 

عرب عملية حرق املراحل من جمتمعات بدوية  -يف مستويات التطور العمراني واملادي

انا وبناء ومؤسسات لتختصر صحراوية إىل جمتمعات تضاهي أحدث دول العامل عمر

حيث أصبحت ، مسافات حضارية بلغت مئات السنني مبقاييس احلضارة اإلنسانية

املنشآت االقتصادية واملالية والتجارية تضاهي باريس ولندن وروما. ولكن املشكلة هي 

أن هذه النقلة احلضارية مل ترافقها نقلة حضارية فيما يتعلق باحلداثة الفكرية 
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حيث بقيت الثقافات التقليدية البدوية اجللية والصحراوية حتتل مكان  ،والثقافية

بل وعلى خالف ذلك كله فإن األهمية والصدارة يف احلياة االجتماعية دون تغيري يذكر. 

وتطويره دون  حتديث القديماملؤشرات الثقافية تدل على أن حركة التجديد هذه قد أدت 

ل أن مثة قيم تقليدية ممانعة قد وجدت نوعا من وما يراد بهذا القو،             تغيريه جذريا 

التأصيل حتت ضغط مربرات أيديولوجية متعددة أبرزها قيم االنكفاء واالنغالق والعودة 

 ، 13 إىل النماذج األصولية

يتمثل يف التصادم بني  ،العربي يعيش حالة تناقض وانشطار وجودي كبري فالوطن 

وبني ثقافات تقليدية ما قبل صناعية  ،ملتقدمةة الغربية اياحلضارأحدث مظاهر احلياة 

وهذا يعين ، الروح القبلية السابقة للحضارة مبعايريها وقيمها وجتلياتها املختلفةحتكمها 

أن هذا التناقض الواضح ومن ، وكينونتها املاديةوجود انشطار كبري بني روح احلضارة 

هذا حيث يأخذ ، ومبتداه بني منتهى التقدم احلضاري ةالقائماملفارقة ميثل صورة 

يف وجهه الثاني كما يأخذ ، ثقافة تقليدية من غري أسس ماديةيف وجهه صورة التناقض 

بالضرورة صورة حضارة مادية من غري أسس ثقافية حداثية. وهذا التناقض املزدوج يولد 

الذي يؤسس ألزمة هوية تتسم بالعمق والتصادم الثقايف مشاعر التناقض الكبري 

 . والشمول

يف الوقت الذي حتى العظم ه الثقافية التقليدية خصوصياتيعيش  العربيفاإلنسان 

" عرب أو كما يقول علي حرب فنحن ، الثمالةيرفل فيه مبعطيات احلضارة الغربية حتى 

مسلمون فيما يتصل باملقدسات واجلرمات؛ ولكننا غربيون فيما يتعلق باساترياد األدوات 

اليت توفرها أجهزة الفيديو وأفالم البورنو... أي يف كل ما يتصل  واملتع والسالع والصاور

فثقافة احلداثة تركز على العقالنية والفردية  .(1144)مبادة احلياة وأسباب احلضارة"

أما ثقافتنا التقليدية فهي ثقافة ما قبل احلضارة ، ةواإلميان بالعلم والقيم الدميقراطي

مجعية عاطفية ترفض مبدأ الفردانية وتستمد نسغ وهي ثقافة ، الزراعية ثقافة البداوة 

                                           
 149ص-2000الطبعة األوىل  –دمشق  –دار املدى  –ربيات النهضة يف الفكر العرهان –اهر الشريف م-  13  

 . 64ص: السابق العربي، املرجع الفكر فكرية فتوحات أم ثقايف حرب، غزو علي - 14
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وجودها من اإلميان باألساطري واخلرافات والقيم التقليدية اليت ال تتوافق مع قيم 

 احلضارة املادية الغربية. 

لقد عرب الكاتب واملفكر الكوييت عبد ا  النفيسي خري تعبري عن هذا االنشطار 

حيث بني النمو والتنمية احلداثة والتحديث  وتلك اإلشكالية يف طبيعة العالقة بني

فقيم الدخالة ، يف القبيلة تسود قيم قد ال تتماشى مع كينونة الدولة وتراكيبهايقول:"

والعصبية والفزعة والنهوة والفخر واهلجاء والطاعة والنصر واحلماية واحللف وغريها من 

دها ". ويف إشارة منه إىل قيم القبيلة ال ميكن أن تتحمل فكرة الدولة العصرية وتواج

وهذا الرأي يعود إىل مرحلة الثمانينات من  -يرى النفيسي  1155واقع التطور يف الكويت

 دول اخلليك العربيمعظم القرن املاضي ولكنه برأينا ما زال حيمل داللة معاصرة تشمل 

إىل ما زالت يف طور االنتقال من كونها القبلي إن مل يكن معظم الدول العربية  اليت 

كونها العصري يف شكل الدولة. حتى اآلن مل حتقق )بعض هذه الدول( العبور الكامل 

 . 1166من القبيلة إىل الدولة
الثقافية القيم قاس مبدى حضور التنمية احلقيقية تإنه ملن البساطة مبكان القول بأن 

املعيار ووفقا هلذا ، ومدى جتليها يف أمناط حياتهم ووجودهم، يف سلوك الناس التنموية 

ال تأخذ موقع اهليمنة يف احلياة العامة يف جمتمعاتنا ثقافة التنمية ميكن القول بأن 

تقليدية قبلية إثنية أو طائفية ات فأمناط السلوك ما زالت تستمد وجودها من ثقاف، للناس

ويتمثل ذلك يف ضعف الوالء للدولة وقيمها باملقارنة مع قيم ، وإقليمية يف غالب األمر

مل التنمية للطائفة والقبيلة وغريها من الوالءات الصغرى. هذا وينبئنا واقع احلال أن  الوالء

تنظيمية للحياة مرهونة مبؤسسات الدولة تنمية تنجز بعد كثقافة حياة ووجود وبقيت 

 . وقوانينها وممارساتها اليومية

ة إىل دمك العربي ما زالت يف أمس احلاج العامليف التنمية احلقيقية وهذا يعين أن 

وباختصار ، النبضة الوجدانية والروحية احلداثية يف بنية احلياة املادية واالقتصادية

وروحها يشكل التحدي التارعي ميكن القول هنا إن هذا االنشطار بني احلضارة املادية 

                                           
 .14، ص 1971عبد ا  النفيسي، الكويت: الرأي اآلخر، لندن، - 15

 .14ص ، 1978، لندن، الكويت: الرأي اآلخر، عبد ا  النفيسي- 16
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حيث تعمل هذه ، األول الذي يواجه عملية تنمية وطنية حقيقية متكاملة وشاملة

 ،ما بني الثقافة التقليدية البدوية الشرقية واحلضارة املادية الغربية ،التناقضات الكربى

. على توليد مشاعر القلق والضياع والتوتر يف العمق اإلنساني لإلحساس باهلوية واالنتماء

يشكل اليوم أحد أكرب وأهم وأخطر  ،وأخريا فإن املصاحلة بني روح احلضارة وجسدها

وال تكون هذه املصاحلة إال برتسيخ ثقافة ، ات العربيةاجملتمعالتحديات اليت تواجهها 

العقالنية والروح التنويرية اليت ميكنها أن تشكل منطلق هذه املصاحلة احلضارية مع 

اليوم باستخدام الطاقة  ون مطالب العربوعلى هذا النحو فإن الذات والوجود واهلوية. 

توظيف كل و ،العلم واملعرف العلميةبتوظيف  ونمطالب، النقدية والعقالنية والدميقراطية

القيم اإلنسانية اخلالقة يف مواجهة حتديات التنمية وغريها من التحديات الكربى 

 .وحتقيق تنمية شاملة متكاملة للمحافظة على اهلوية والكينونة والوجود

                                ونقادي يقبال االخاتالف ويناتك       ،                                                  فثقافة التنمية حتتاج إىل " عقل منفاتح غاري متعصاب   

                       فانحن إذا حمتااجون إىل     ،                                            ويسعى لالتفاق على أسس مقبولة عقلية وعقالنياة   ،       االختالف

                                                  وحمتاجون إىل فكر حيارب اإلحبااط الاذي يف أنفسانا أو      ،                        تفتح فكر ي إىل روح نقدية

                                                                 . إنناااا " حباجاااة إىل التحاااديث واالراااراط يف عصااار العلااام     ((1177  ))  "                              الاااذي يف نفاااوس بعضااانا 

                                             جااة أيضااا إىل مقاومااة ثقافااة االخاارتاق      ا             كمااا حناان حب                                    والثقافااة كفاااعلني ومساااهمني.   

                                                                                       ومحاية هويتنا القومية وخصوصايتنا الثقافياة مان االحناالل والتالشاي حتات تاأثري موجاات         

                                                                              ماارس عليناا وعلاى العاامل أمجاع بوساائل العلام والثقافاة. والوسايلة يف                    الاذي ي         الثقايف       الغزو 

      أعاين    ،              وملاة نفساها                                                                كل ذلك واحدة هي اعتماد اإلمكانيات الالحمادودة الايت توفرهاا الع   

  .  ((1188  ))                                                اجلوانب اإلجيابية منها ويف مقدمتها العلم والتقانة " 

 ثقافة االنطالق: 
ال ميكنه أن يكون  هرأس املال وحدلقد رسخ يف خمتلف التجارب التنموية أن  

النشاط بات واضحا أن و، ذاتها اإلنتاجالتنموية أو حتى يف عملية العملية كافيا يف 

                                           
  .131، ص 131-137، صص 1991، شتاء 5، السنة 11حممد عابد اجلابري، مستقبل الثقافة العربية يف ظل العوملة الثقافية، الكلمة، العدد  - 17
    .   131                                                                              حممد عابد اجلابري، مستقبل الثقافة العربية يف ظل العوملة الثقافية، املرجع السابق، ص -  18
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رأس املال جمرد  أصبحيف حني  اإلنتاجراته املعلوماتية هو أساس الذهين مبادته وقد

يف االعتقاد األولوية الرئيسية كما كان وهو بذلك قد فقد عنصر ، عنصر من عناصره 

وقد كان لالقتصادي اإلنكليزي ادم مسيث فضل السبق على  .(19)العصر الصناعي 

، ه يف الدخل االقتصادي القوميمعاصريه يف اإلشارة إىل أهمية رأس املال البشري ودور

دى اآلالت املتطورة إحوالذي سبق له القول إن الرجل املؤهل علميا ميكن أن يقارن ب

وهذا يعين أنه ال ميكننا  .(20)والتوظيف واالستثمار واملكلفة يف جمال اإلنتاجواحلديثة 

وهو ما ال يتم ، تنمية حقيقية دون االستثمار يف مناجم العقول وبناء البشرأن نتحدث عن 

وكي ،                                                                         دون التطوير اجلذري للتعليم كي يصبح تعليما  منتجا  للمعرفة ومنتجا  للثقافة

يكون سالح األمة اليت تواجه به كل تيارات الغزو الثقايف وحماوالت التغريب وطمس 

 .. 21اهلوية وهو صمام األمان يف أمنها الثقايف ومستقبلها

                                                العربي هو االعتقاد باأن تاوفر املاال والرجاال                                   أخطر ما ميكن أن يستقر يف العقل    إن

                      البلاادان العربيااة يف                 وهااذا يعااين أن   ،                                                       يضاامن يف حااد ذاتااه مسااتقبال مشاارقا للعااامل العربااي

                                                                                    اخلليك العربي وغريها حتتاج إىل ترسيخ ثقافاة تنموياة جديادة تانهض باإلنساان واجملتماع       

   كل    . ف ا        وتتجاوزه               تقدم والتنمية                                      على أنقاض الثقافة التقليدية املناهضة لل                  ثقافة تنموية تقوم 

     مان         غاريت                                                                           النهضات اإلنسانية املعروفة تارعيا  بدأت بنوع من الثورة إإليبستيمولوجية الايت  

                               سااواء حتاادثنا عاان النهضااة     ،                                           نفسااه وجمتمعااة واىل العااامل ماان حولااه      إىل                 نظاارة اإلنسااان 

          بثااااورة                                 ابتاااادأت هااااذه النهضااااات  ،                                                                    اإلسااااالمية أو النهضااااة األوروبيااااة أو النهضااااة اليابانيااااة 

                                                                                إبيستيمولوجية غريت من العالقة الذهنية بني الكائن واجليط الاذي يعايش فياه فكانات     

                                           مل تتم نهضة يف التاريخ إال وكانت مسبوقة بثورة    .(22)                             النهضة واإلبداع والعقل اخلطابي 

                                           
 .  1، ص1993بية أمام حتديات التغيري . دار الساقي ،بريوت، الثقافة العر ،تركي احلمد   19

20 Watfa Ali, l'interallié sociale dans l'enseignement supérieur français, 

université de Caen Comparée aux universités françaises, Thčse de doctorat, 

Université de Caen, Caen .1988,P51. 

    26           األربعااء                                ، موقع  كتاب من أجل احلرية ،                                        دور الثقافة يف التنمية البشرية املستدامة      الوة ،           كريم أبو ح  -  21

 http://iwffo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=7  ،        10:11      2010     مايو 
    .  77 ص  ،     1993  ،     بريوت  ،           دار الساقي  .                                  الثقافة العربية أمام حتديات التغيري  :         ركي احلمد ت  - 22

http://iwffo.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemid=7
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                                                                                إبيستيمولوجية غريت من نسق القيم واملفاهيم والتصورات السائدة هذه املرحلة أو يف ذلاك  

           اجملتمع.

                             يف عصااار ماوتساااي توناااغ يف  ،                                                                     وهاااذا هاااو حاااال الثاااورة الثقافياااة الااايت شاااهدتها الصاااني  

                                                         أعلاان ماوتسااي الثااورة علااى الثقافااة التقليديااة                أي عناادما   ،                                   الساابعينات ماان القاارن املاضااي  

                  تعلاي مان قايم                            ارطاة ثقافياة جديادة            وأساس خل   ،                                        القدمية املمانعة لنهضاة الصاني وحركتهاا   

                                                   تكاليااة واهلزميااة والكساال والقداسااة واخلرافااة                                والنظااام وتاارفض قاايم اال         واجلااد         العماال 

                                                                                                      والسااحر والشااعوذة ماان أجاال بناااء ثقافااة تنمويااة كااربى متهااد لعمليااة النهضااة احلضااارية        

                                                                             الشاملة. وهذا هو حال الصني اليوم أمة تفوق األمم يف مدى قوتها وحضارتها وعظمتها. 

                          مان أجال بنااء ثقافاة                                             اليوم يف اشد احلاجة لثورة ثقافية جديادة                العامل العربي       وحنن يف 

                                     سامو بااألفراد واجملتمعاات إىل افااق      ي                                                 تنموية تنطلق بنا مجيعا إىل مشاهد حضااري إنسااني    

                       حضارية إنسانية جديدة. 

للتعليم أن يلعب دورا ميكن " ، ثقافة االنطالق هذه الثقافة أي ومن أجل بناء  

تنموية واجتاهات  إرساء قيمو ،كبريا يف تصحيح اخللل الذي يعانيه نسق القيم الراهن

العمل املتعلقة بقيم الجمتمعية تساعد املنطقة على مواجهة التحدي الذي أفرزه تصدع 

وتراجع القيم ، واإلنتاجيةواجلهد ، واإلنتاجاالرتباط بني احلوافز  من تغييبواإلنتاج 

 لتفاخريا اإلنتاجاملعنوية واجملتمعية لصاحل القيم املادية والفردية واألنانية والسيما منط 

  .23الراهن

               بل هو حالة تغري   ،             يتم من اخلارج   ا    شكلي   ال                                 إن تغيري الذهنية ال ميكنه أن يكون حتو

                                          وهذا يعين أن إحداث التحول يف داخل الذهنية ال     ،              اجلسد االجتماعي           تتم يف داخل      ذاتي 

                  ومان أجال ذلاك                                                                 ميكنه أن يكون حتوال يف الثقافة بل هو حتول يف داخل الثقافة نفساها.  

                        تغاايري الذهنيااة يعااين     إن                                                                      البحااث يف اجلااذور الثقافيااة عاان مفاااتيح الااتغري يف الذهنيااة.         جيااب 

                                                                             تنشيط منطق ثقايف مضمر من أجل تعزيز طرق جديدة يف التفكري عن طريق القيم واملشاعر. 

                                           
 . 100ص ، 1915، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، حنو اسرتاتيجية بديلة للتنمية االجتماعية: علي خليفة الكواري 23
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      الايت                   ثقافاة االنطاالق      ،                                                             إن الثقافة اليت تقتضيها هذه املرحلة التارعية هي الثقافة العلمية

                                 إنها الثقافة الايت تنطاوي علاى      ،                                         قل والتجربة واحلرية والقيم اإلنسانية اخلالقة            ترتكز إىل الع

        ثقافااة   ،                     واإلبااداع واملغااامرة                        اإلميااان بقيمااة العماال         ثقافااة   ،                                       قاايم احلااق واخلااري والعدالااة واحلريااة

                                                     واملباهاااة واالسااتهالك والتملااك والتزلااف والتصاانع                            مظاااهر الاارتف واإلسااراف       ميااع جل    رفض     الاا

                                واملفاااخرة واالعتاازاز والفزعااة           والفساااد                               اخلااداع والواسااطة واجلسااوبية                      واالسااتكبار والغااش و

              ثقافة العدالة   ،                                 إنها ثقافة املواطنة واإلميان بالوطن  ،                     واحتقار املرأة واملتعة                 والتعصب واالنكسار 

                               إنها باختصار ثقافة النهضة بال    ،                                                    والتضحية واملعرفة واإلميان بالعلم رفضا للخرافات والسحر

   .                                      يف مواجهة ثقافة املمانعة واجلمود واالنغالق             ثقافة االنطالق 

    لقد   ،                                                   العربي جيب أن تأخذ اليوم توجهات ثقافية بالدرجة األوىل       العامل                  إن تنمية حقيقية يف 

                        وانعكس ذلك علاى خمتلاف     ،                                                       حققت هذه الدول انتصارات هائلة يف جمال تراكم الثروة واملال

           غري التنمية    ة           شعوب العربي  ال           ومل يبق أما   ،                                            مظاهر احلياة يف الصحة والدخل والتعليم واخلدمات

          احلضااارة                  الاايت تشااكل أس             التنميااة              وتلااك هااي    ،                   البشاار واإلنسااان   يف                وهااي تنميااة    ،           الثقافيااة

                                          قاايم العدالااة واحلااق واخلااري واحلريااة                            ال يتحقااق إال بإرساااء       كلااه        وهااذا   ،                      احلقيقيااة ومنطلقهااا 

  .     مجيعها      اخلالقة                        واإلميان بالقيم اإلنسانية           واملساواة

                                            تثااوير العااادات والتقاليااد لتنسااجم مااع    إىل         اليااوم        تاااج                                      نميااة احلقيقيااة التنميااة الشاااملة حت    فالت  

    رفض          بالضرورة            وهذا يتطلب   ،                                       ومتطلبات احلضارات ودواعي التقدم اإلنساني               معطيات التنمية 

           إذ ال بد من   ،                   والتبديد والالمباالة         والتبذير                واإلسراف والبذخ          واملباهاة                     منطق التعصب والتحزب 

                             وبنااء اإلنساان علاى قايم       ،                                                            اإلحساس باملساؤولية واإلمياان باالوطن فاوق كال االنتمااءات            تنمية 

                         واإلمياان بقيماة العمال      ،                                           ورفض الطائفية والعشائرية واالنتماءات الصغرى  ،                 التسامح واملواطنة

            وتلاك هاي     ،               وإمياان عظايم             نية راسخة ال                   والنظر إىل الكون بعق  ،                        اليدوي والفكري واإلنساني

        أعشااب                                                                 ثقافية تنموية خالقة تقتلع أورام التخلف وتطهر الثقافة الوطنية من                 صورة عامة لثورة 

  .                                                               الثقافة املرضية اليت تثقل على احلياة والوجود يف خليجنا العربي األصيل




