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فضال عن الحقيقة التي ترسخت منذ قرون حول أهمية الثقافة وفاعليتها في تحقيق النهضة  

في السنوات األخيرة، هو تزايد االقتناع بأن الثقافة المنشودة، فإن الجديد الذي بدأ يفرض نفسه 

المطلوبة، هي تلك التي يجب أن تهيء الفرد والمجتمع لمواجهة تحديات العصر الجديد، 

عصر الثورة التكنولوجية واالنفتاح اإلعالمي، عصر التحاور الثقافي واالتجاه نحو وحدة 

 .الثقافة اإلنسانية

رة للتحديات الكبرى التي بدأت كل الثقافات تواجهها إذا كانت هذه هي الصورة المصغ

وتعمل على تجاوزها بتعديل طرق تفكيرها وأساليب إبداعاتها وأدوات اشتغالها، فإن األسئلة 

 :قالة هي التالية التي ستستأثر باهتمامنا في هذه الم

رزة؟ وما ما هي مكانة الثقافة العربية من هذه التحديات؟ ما هي مظاهرها وخصائصها البا

هي شروط تحديثها وإجراءات تطويرها؟، وهي األسئلة التي سنحاول اإلجابة عنها من خالل 

التركيز على مجموعة من الوقائع واألفكار التي رأينا ضرورة توزيعها تبعا للمحورين 

 :التاليين

 

 مظاهر الثقافة العربية وخصائصها البارزة. 1

لحديث عن مظاهر الثقافة العربية وخصائصها قد ال نجانب الصواب، إذا اعتبرنا أن ا

البارزة، هو في اآلن نفسه حديث عن بنية هذه الثقافة بجميع محدداتها ومكوناتها، بكل 

فهذه مسألة ال يمكن ألي كان أن يجادل . مصادرها ومرجعياتها، بمختلف ثوابتها ومتغيراتها

، االنعكاس الطبيعي لمصادر فيها، ألن المظاهر والخصائص المقصودة تشكل، وبدون منازع

وتفاديا ألي ترحال عبر المحطات المختلفة التي قطعتها . الثقافة العربية ومحدداتها األساسية

هذه الثقافة منذ ظهورها إلى اليوم، وهو أمر ال بستدعيه الهدف المرسوم لهذا الفصل،نرى 

بالمظاهر المقصودة، ضرورة التركيز على ثالث مسائل فقط، نفترض فيها إمكانية اإلحاطة 
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 :وبالتالي إمكانية توضيح ما المقصود بالقضية المطروحة

 التأرجح بين الماضي والحاضر  �

يشكل القرن الرابع الهجري،المحطة التاريخية البارزة التي عاشت فيها الثقافة العربية 

الفلسفية، األدبية، : اإلسالمية، قمة عطائها وأوج ازدهارها على مختلف األصعدة

فهذه واحدة من الخالصات األساسية التي يمكن الخروج بها من االستنطاق . الخ...لعلميةا

وما أعتقد أن هناك من المثقفين العرب المعاصرين، من . الموضوعي لتاريخ الثقافة العربية

سيخامره الشك في مصداقية هذه الحقيقة؛ إذ أن الجميع يدرك حق اإلدراك أن الثقافة العربية 

وهذا ما كان له وقعه الكبير على مسار هذه . بعد تلك المحطة أي نشاط ثقافي مماثللم تشهد 

 :وترتبت عنه نتائج شتى أهمها, الثقافة في محطاتها الالحقة

تغليب منطق المواجهة الثقافية على منطق االنفتاح الثقافي، وذلك بفعل المواجهة   �

المجتمعات العربية ضد المجتمعات التاريخية القديمة والحديثة التي خاضتها وتخوضها 

العرب ضد الغرب، اإلسالم ضد : الغربية، والتي تجسدت في أشكال وصور متنوعة مثل

وقد كانت لهذه الوضعية، . المسيحية، والثقافة العربية اإلسالمية ضد الثقافة الغربية المسيحية

ات األوروبية والغربية بشكل التي تميزت فيها الثقافة العربية بتغليب منطق المواجهة مع الثقاف

عام، آثارها العميقة في توجهات المثقفين العرب ومواقفهم الثقافية كما سنوضح ذلك في 

 .المسألة الموالية

إطارا مرجعيا أساسيا لبناء الحاضر " الخالد"ضرورة، بل لزوم اتخاذ الماضي الثقافي   �

الماضي وإلى إرثه الثقافي الحافل، ال  فبدون الرجوع إلى هذا. والمستقبل الثقافيين المنشودين

يمكن النجاح في تجاوز مظاهر انحطاط ثقافة الحاضر وركودها، وبالتالي ال يمكن المراهنة 

والحقيقة . على بناء ثقافة المستقبل التي هي بالتحديد ثقافة الماضي في أوج ازدهارها وعطائها

فة الماضي لبناء ثقافة الحاضر نحو ثقا" النكوصي"أن ما يميز هذه النظرة هو طابعها 

والمستقبل، وهي نظرة مناقضة للنظرة المتداولة، والتي ترى التاريخ الثقافي تطورا مستقيما 

 .من ماض منحط إلى مستقبل راق

فرغم التقائنا بالثقافة . مواجهة الثقافة المعاصرة بمقوالتنا الفكرية والثقافية القديمة  �

نصف، فإن ثقافتنا ماتزال ترزح تحت عبء التراث الثقافي الغربية منذ ما يزيد عن قرن و

فهي تعيش أزمة تحقيق الوحدة بين القديم . القديم وفي مواجهة التراث الثقافي الغربي المعاصر

ويعني هذا أن الثقافة العربية، وباتفاق جل . والجديد، وبالتالي أزمة تحقيق الوحدة الثقافية

تتعايش بداخله، وبشكل تقاطعي، شبكة من النزعات  الباحثين، أضحت تشكل نسقا واسعا

فهناك الثقافة العربية الكالسيكية التي . واالتجاهات التي يسودها االختالف ويعوزها االئتالف

وهناك الثقافة العربية الحديثة التي، وبفعل . تمجد الماضي وتقدسه، وترى فيه منفذ الخالص
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منها الثقافي بعيد كل البعد عن ذاتية الفكر العربي ازدواجيتها، تعيش في ضياع شبه تام ألن ز

وبفعل هذه التلونات والمفارقات، أصبحت هذه الثقافة . وخصوصياته الحضارية والثقافية

موطنا لخليط من التوجهات المتباينة، تسعى إلى تحقيق كل شيء وهي في الواقع ال تحقق أي 

زمنة ثقافية وممارسات فكرية ال تزيدها فباسم األصالة والمعاصرة، نجدها تخلط بين أ. شيء

إال الغموض والضياع، حيث تنكص تارة إلى الماضي وتنشد إلى السلف إلحياء التراث، 

وتتطلع تارة أخرى إلى المستقبل لتتشبث بإنتاج الغرب عساها تحقق التقدم الثقافي ولو عن 

 .طريق التقليد والتبعية

 

 التأرجح بين األصالة والمعاصرة  �

عدة عقود والنقاش الدائر حول الثقافة العربية يهيمن عليه هاجس االستعمال غير  منذ

فبفعل الغموض الذي رافق توظيف هذين . أصالة، معاصرة: الدقيق لداللة ألفاظ من قبيل

اللفظين، بقي النقاش مفتوحا ومستمرا، ينتعش يوما بعد يوم، وينعم بمقعد الشرف في تحليالت 

العرب دون التوصل إلى إمكانية البت النهائي في محاوره أو الحسم التام  العديد من المثقفين

وهكذا، وفي غياب التفاهم الكامل بين مختلف المسؤولين والمثقفين . في القضايا التي يطرحها

حول المسائل المرتبطة بطرفي هذه اإلشكالية، أعني إشكالية األصالة والمعاصرة، أضحت 

ة مسرحا آلراء وتحليالت متباينة في األسلوب والنهج، رغم أن الهدف المنظومة الثقافية العربي

وهي التحليالت واآلراء التي تؤطرها مواقف . واحد أال وهو بناء الثقافة العربية المنشودة

 :متعددة وعلى رأسها الموقفين التاليين

إلى  األول، قوامه أن تحديث الثقافة العربية يجب أن يتم عبر العودة الالمشروطة  �

ماضيها الحافل وتراثها الخالد وإرثها الزاهر؛ وبالتالي فمن العبث المراهنة على تأسيس ثقافة 

عربية بالمعنى المعاصر، إال إذا كانت في مقامها األول شبيهة المستوى للثقافية العربية القديمة 

ثقافات الشعوب األخرى، وبشكل خاص تلك وفي مقامها الثاني متميزة عن . أيام ازدهارها

والحقيقة أنه إذا نظرنا إلى أبعاد هذا الموقف، أعني موقف دعاة . التي تدعي ثقافة كونية زائفة

األصالة في حدودها القصوى، أي إذا اعتبرنا أن تحديث الثقافة العربية يعني أساسا جعلها 

فإن هذا الموقف يعود "ب األخرى، تماثل أو تضاهي ثقافة األمس وتتميز عن ثقافة الشعو

بدعوى أنها معارضة لما , وسيلة رفض االقتباسات من الخارج، حتى الصالحة منها والمفيدة

وكلما قل االقتباس من الخارج . يطمح إليه العرب من تميز ومغايرة، إن لم نقل من تفوق

نفوذ النخبة التقليدية والتفاعل معه، تقوت حظوظ المحافظة على التشكيلة االجتماعية، وعلى 

هذا رغم استيراد منتجات استهالكية ترفيهية ال تمس في شيء المثل والرموز . فيها

 ".الموروثة
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الثاني، مفاده أن تحديث الثقافة العربية وتخليصها من أوضاعها المتردية يستوجب   �

. ون إلى الوراءتقليد الثقافة الغربية جملة وتفصيال، وبالتالي الهروب إلى األمام عوض الرك

فالتأسيس . بمعنى التطلع إلى كل ما هو جديد ومعاصر عوض التشبث بكل ما هو قديم وتراث

الفعلي للثقافة العربية يستدعي من منظور دعاة هذا الموقف، أعني دعاة المعاصرة، ضرورة 

رة حرق المراحل واختصار الطريق الستدراك ما ضاع واللحاق بركب الثقافة العالمية المعاص

 .التي ال تولي أية أهمية لما هو متجذر في أعماق التراث وإنجازات الماضي

 

 التأرجح بين الثوابت والمتغيرات  �

، بمعنى أن ما "الثقافة هي ما يبقى عندما يتم نسيان كل شيء: "إذا أخذنا بالتعريف القائل

ر في الثقافة العربية يبقى هو الثابت وما ينسى هو المتغير، فإن السؤال المطروح هو ماذا تغي

 وماذا بقي ثابتا منذ ظهورها إلى اليوم؟

بالتأكيد أن أشياء كثيرة لم تتغير في بنية الثقافة العربية، بدليل أن الثوابت التي تشكل 

بقيت هي هي، , الخ...منطقها الذاتي، أعني اللغة، السلوك، الخيال، اإلبداع، النظرة إلى الكون

وكما أن مضامينها المعرفية بقيت كما كانت وكما حددت . ييرلم يلحقها أي تحريف أو تغ

وقد كانت لهذه . بشكل شبه كامل منذ عصر التدوين، وهو عصر بناء الثقافة العربية اإلسالمية

الوضعية وألسبابها آثارها العميقة في مسار الثقافة العربية ومنجزاتها الالحقة، يمكن إجماها 

 :في المظاهر التالية

داخل في األزمنة الثقافية العربية، إذ ال يمكن إقامة حدود فاصلة بين العصور هناك ت  �

إن الظاهرة السائدة هي حضور القديم في جوف الجديد . الثقافية العربية منذ الجاهلية إلى اليوم

 .يغنيه ويؤصله، بل حضوره معه جنبا إلى جنب ينافسه ويكبله

تاريخ الثقافي العربي، انفصاال يجعل الزمن هناك انفصال بين الزمان والمكان في ال  �

 .الثقافي العربي، متداخال ومتموجا طوالنيا وعرضانيا في نفس الوقت

توقف العلوم العربية اإلسالمية عن النمو بمجرد ميالدها بسبب من ذات موضوعاتها   �

سالمية، مما ثم بقاء العلوم الرياضية والطبيعية خارج الصراع الفكري في الثقافة العربية اإل

 .جعلها تعيش على الهامش، ال تؤثر وال تتأثر إال بصورة ضعيفة جدا

 

 .شورط تحديث الثقافة العربية وإجراءات تطويرها.  2

ال مناص من أن مسألة تحديث الثقافة العربية أضحت من األمور الملحة التي تفرض 

لهما ذاتي صرف يهم تاريخ أو: نفسها على المجتمع العربي المعاصر، وذلك العتبارين اثنين

وقوامه أنه على الثقافة العربية المعاصرة أن تحتل بين الثقافات األخرى نفس . العرب أنفسهم
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<^ãÚ^ÏÚ<»<î�^Ûjiæ
<l^Ë‘]çÚ<ÄÚ<êÞ^nÖ]
íÚ‚Ïj¹]<l^Ê^ÏnÖ] 

 

< <
 

<Híée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<†èçŞi
<áæ‚e<ØÓ�i<�Ö]
Ê^ÏnÖ]<á]ˆ}<HÅ‡^ßÚ<í

íée†ÃÖ]<J<oè‚�<îßÃ²
<^ãâ‚Â]çÎæ<^ãßéÚ^–Ú
<Í^’Ú<»<xf’jÖ
<ì…�^Î<HíÚ‚Ïj¹]<l^Ç×Ö]
<î×Â<äŠËÞ<áû]<»
<l]ˆrßÚ<h^Ãéj‰]
<l^Ê^ÏnÖ]<l]†ÓjfÚæ
<†è‚’i<î×Âæ<ï†}ù]
<l^Â]‚ecæ<l]ˆrßÚ
íé×‘ù]<^ãjÊ^Ïm 

 

< <
 

<íßâ]†Ö]<íée†ÃÖ]<íÊ^ÏnÖ]
<÷<í¹^ŠÚ<íÊ^Ïm<êâ
<l�çÃi<Hì†Ú^Ç¹]<g�
æ�<„}ù]<î×Â<á

<Õøãj‰÷]<î×Âæ<ð^ŞÃÖ]
t^jÞý]<áæ�<J<êãÊ

<àÂ<ìˆq^Â<Hì‚Ú^q<íÊ^Ïm
Å]‚eý]æ<…^Óje÷] 

< <
 
 

<ð^ße<çâ<‚u]æ<Í‚�]
<Híè†’Â<íée†Â<íÊ^Ïm

وثانيهما . المكانة التي احتلتها الثقافة العربية القديمة في عصور ازدهارها وإشعاعها

األخيرة، هو موضوعي محض، مفاده أن الواقع الجديد الذي بدأ يفرض نفسه في السنوات 

تزايد االقتناع بأن الثقافة المطلوبة يجب أن تكون في مستوى تحديات العصر الجديد، عصر 

 .الثورة التكنولوجية واالنفتاح الثقافي

ما هي إذن سبل االستجابة لهذين االعتبارين؟ بمعنى ما هي الشروط واإلجراءات الواجب 

المستوى الذي يؤهلها لمواجهة تحديات  اعتمادها في تحديث الثقافة العربية حتى تصبح في

الواقع أن تحقيق . العصر الجديد؟ وبالتالي المساهمة الفعلية في صنع الثقافة اإلنسانية المأمولة؟

 :المرامي والغايات التي تحمل عليها هذه األسئلة يقتضي توفير عدة شروط وإجراءات أهمها

 

د في المجهود وتفادي تبديد الطاقة النظرة الجديدة إلى التراث وذلك بهدف االقتصا  �

وهذا . وضياع الوقت في أمور هامشية ال تخدم الثقافة المعاصرة في أي جانب من الجوانب

يعني أن العودة إلى التراث القديم قصد إحياء بعض مضامينه الثقافية المشرقة أمر واجب، 

األمام من خالل تحديث  خاصة إذا كان الغرض هو الدفع بعملية اإلبداع الثقافي العربي نحو

وتحيين تلك المضامين، ولكن شريطة أن يتم ذلك عبر التوظيف الممنهج لمبتكرات العلم 

اإلعالميات بهدف التنظيم والحفظ واإلبستمولوجيا : المعاصر وتقنياته الجديدة، وفي مقدمتها

 . بهدف التمييز بين الكم والكيف

 

بناء ثقافة عصرية تستجيب في مقامها األول النظرة الجديدة إلى اللغة العربية قصد   �

لمطامح العرب اآلنية وتطلعاتهم المستقبلية، وتتماشى في مقامها الثاني مع مواصفات الثقافات 

وهذا مطمح ال يمكن بلوغه إال عن طريق تطوير اللغة العربية، التي تشكل بدون . المتقدمة

ها وقواعدهها لتصبح في مصاف اللغات بمعنى تحديث مضامين. منازع، خزان الثقافة العربية

المتقدمة، قادرة في اآلن نفسه على استيعاب منجزات ومبتكرات الثقافات األخرى وعلى 

والحقيقة أن عملية التطوير هاته أضحت من . تصدير منجزات وإبداعات ثقافتها األصلية

؛ إذ بدونها ال األمور الملحة التي يفرضها منطق العصر ويعيها كل مثقف وكل مسؤول عربي

يمكن المراهنة على بناء ثقافة عربية عصرية واعية بهويتها القومية وذاتيتها الحضارية، 

 .ومتأهبة للمساهمة في صنع الثقافة اإلنسانية الكونية

 

 النظرة الجديدة إلى اإلبداع  �

العودة إلى أولهما يدعو إلى تحديثها ب: لماذا نجد الثقافة العربية الحالية تتأرجح بين موقفين

كل ما هو أصيل وخالد في التراث العربي القديم، وثانيهما يدعو إلى تأصيلها بتقليد الغرب 



 6 

<…^Óje÷]æ<Å]‚eý]<^ãÚ]çÎ
íéÊ^•ý]æ<ð^ŞÃÖ]æ 

 

< <
 

<»^ÏnÖ]<Å]‚eý^Ê
<÷c<ÐÏvjè<÷<êÏéÏ£]
<HíÚ‡øÖ]<ä� æ†�<�Êçje
<»<^‰^‰_<�‚vji<�Ö]æ

í‰^é‰<sãÞ<<íéÊ^Ïm
<íè†£]<^ãÚ]çÎ<HíÛÓ¦
<ovfÖ]æ<�^ãjq÷]<»
<Ìé¾çi<»<íéÃÎ]çÖ]æ
<íéÛ×ÃÖ]<äi]†ÓjfÚæ<ØÏÃÖ]
íéßËÖ]æ<íée�ù]æ<íéËŠ×ËÖ]æ 

 
 

<ê×ÃËÖ]<‹é‰`jÖ]<á_
<íÃf�jÚ<íée†Â<íÊ^ÏnÖ
<äÏŞßÚæ<†’ÃÖ]<|æ†e
<á_<äßÓµ<÷<‚è‚¢]
<…^� c<»<÷c<ÐÏvjè
<çâ<^Ú<°e<íqæ]ˆ¹]

ê‘ç’}I<<^Úæ<êÚçÎ
êÞçÒ<çâI<êÞ^ŠÞc 

 

< <
 

<íÊ^ÏnÖ]<íèçâ<kÞ^Ò<]ƒc
<àÚ<„~ji<íßâ]†Ö]<íée†ÃÖ]
<ì…^–£]<l^é‘ç’}
<^â…^� c<íée†ÃÖ]
<ádÊ<HêŠéñ†Ö]<êÃq†¹]
<íÊ^ÏnÖ]<å„â<ØfÏjŠÚ
<ï‚Ú<°â…<îÏfè
<íÛâ^ŠÛ×Ö<^â�]‚Ãj‰]
íÊ^ÏnÖ]<ð^ße<»<

أكيد أن هذا التأرجح وراءه سر ما؟ ما هو . وحرق المراحل للحاق بركب الثقافات المعاصرة

الراهنة  إذن هذا السر؟ إنه ببساطة تامة إدراك دعاة كل موقف من الموقفين أن الثقافة العربية

هي ثقافة مسالمة ال تحب المغامرة، تعودت على األخذ دون العطاء وعلى االستهالك دون 

وإن إخراجها من هذه الوضعية . فهي ثقافة جامدة، عاجزة عن االبتكار واإلبداع. اإلنتاج

واالنتقال بها إلى وضعية تؤهلها لمجاراة الثقافات المعاصرة ومحاورتها يشترط " المأزومة"

إما الركون بها إلى الوراء، إلى ماضيها الثقافي المجيد لتنهل من مصادره : األمرين أحد

ومنجزاته الثقافية، وإما الهروب بها إلى األمام، إلى واقع الثقافة الغربية لتستلهم من تراكماته 

 .ومبتكراته اإلبداعية

هذين  رغم ما قد يبدو من وجاهة على المبررات التي يقدمها دعاة كل موقف من

الموقفين؛ إذ أن الهدف واحد هو بناء ثقافة عربية عصرية، قوامها اإلبداع واالبتكار والعطاء 

واإلضافية، إال أن الشيء الذي ال يمكن استساغته أو قبوله هو االعتقاد أن استحضار منجزات 

ع الماضي الثقافي العربي، أو تقليد منجزات الحاضر الثقافي الغربي، سيضمن شرط اإلبدا

الثقافي المأمول، المشبع بروح العقل والعلم والخيال، أو على األحرى سيفك رقبة الثقافة 

نقول هذا ألننا ندرك حق اإلدراك أن كل من . العربية الراهنة من وضعية تأزمها وانحطاطها

يعتقد في استحضار التراث الثقافي القديم أو تقليد النموذج الثقافي الغربي، إمكانية تحقيق 

فاإلبداع . بداع الثقافي العربي المنشود، إنما يعتقد في تحقيق وهم زائف أو سراب خادعاإل

الثقافي الحقيقي ال يتحقق إال بتوفير شروطه الالزمة، والتي تتحدد أساسا في نهج سياسة ثقافية 

محكمة، قوامها الحرية في االجتهاد والبحث والواقعية في توظيف العقل ومبتكراته العلمية 

 .لفلسفية واألدبية والفنيةوا

 

 إنسانية- بلورة ثقافة قومية  �

الواقع أن التأسيس الفعلي لثقافة عربية متشبعة بروح العصر ومنطقه الجديد ال يمكنه أن 

فهذه . إنساني -قومي وما هو كوني -يتحقق إال في إطار المزاوجة بين ما هو خصوصي

أي مبرر واقعي يسمح لثقافة من الثقافات مسألة ال أحد يجادل فيها؛ إذ أنه لم يعد هناك 

بالتقوقع على نفسها أو باالنغالق على ذاتها، ألنه حتى وإن أرادت ذلك فإن مستجدات العصر 

الجديد، عصر التقدم التكنولوجي واالنفتاح اإلعالمي والتحاور الثقافي، لن تتوارى في 

ة الثقافية ومضمونها اإلنساني عوض إخضاعها لمنطق االنفتاح الثقافي، وبالتالي األخذ بالكوني

البقاء عند حدود التهافت والبحث عن أنجع الوسائل للمحافظة على الخصوصية الثقافية وبعدها 

وهذا يعني أنه إذا كانت هوية الثقافة العربية الراهنة تتخذ من خصوصيات الحضارة . القومي

يبقى رهين مدى استعدادها  العربية إطارها المرجعي الرئيسي، فإن مستقبل هذه الثقافة
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<Äe^ŞÖ]<l]ƒ<íéÞ^ŠÞý]
êÞçÓÖ] 

 
 

< <
 

<íÊ^ÏnÖ<ÝçéÖ]<�çqæ<÷
<H^ãi]„e<íéËjÓÚ<íéÚçÎ

â<^´cæíéÚçÎ<íÊ^Ïm<ê<I
íéÞ^ŠÞc<JJJ<íÊ^•c<á_<÷c

<^ßjÊ^Ïm<±c<êÞ^ŠÞý]
<�†¥<áçÓè<÷_<g«
<�†¥<æ_<…^Ã�Ö<ÐéË×i

<Ñ^’Öc>íjÊ÷<><ì‚è‚q
<î×Â>íÂ^–e<>íµ‚Î 

ال وجود اليوم لثقافة قومية "فالحقيقة أنه . للمساهمة في بناء الثقافة اإلنسانية ذات الطابع الكوني

إال أن إضافة اإلنساني إلى ثقافتنا يجب أال ... إنسانية-مكتفية بذاتها، وإنما هي ثقافة قومية

كما يؤكد على " قديمة" بضاعة"دة على جدي" الفتة"يكون مجرد تلفيق لشعار أو مجرد إلصاق 

 .ذلك زميلنا محمد الشيا

 

وفي النهاية نشير إلى أن الثقافة العربية، التي أتينا على تشخيص بعض مظاهرها واقتراح 

فهي ثقافة مسالمة، ال تحب . بعض شروط تحديثها، أصبحت في وضعية ال تحسد عليها

فهي ثقافة . وعلى االستهالك دون اإلنتاج المغامرة، ألنها تعودت على األخذ دون العطاء

هاته، باتت من " المأزومة"لهذا فإن مراجعة وضعيتها . جامدة، عاجزة عن اإلبداع واالبتكار

وأي تهاون في هذا النطاق سيؤدي حتما إلى تقوية وتعزيز . األمور الضرورية والملحة

 .حظوظ انحطاطها وانكماشها أكثر فأكثر

  

>íÓf�Ö]<lø‰]†Ú<>Âî× Õçe<‹è^ËÖ] 
http://www.facebook.com/Arabpsynet  
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