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والاقتصاديةالاجتماعيةالمساوىء،واعتبرالناحيةهدهعأىبدايةللاولىألفترةنتمهدتلفد.يلموضوعولنعد

بطببهـ4سيؤديالتحرربأنونادىعنهزانجمةوالخلقيةونتيجة،الاسلامزطاقفيالذاتىالتنبهنتيجةالتوثب

.مالاوضاعتح!جنالىالحالؤكرةقداصاتينالوجهتانكانتو.العربيالثقافيالإحياء

اهـى-القوكل-ونفدعا،-بالذاتالشعوراولياتوبدتالعودةيريذمئنجدالاسملاميالخطقفي.الزمنمن

والنظموالاقتصادكالعلمالغربيةالحضلرةصنصوانباخذ-التاليةفاتوالانحرالرواسبوابعادالاولالاسلامالى

وأتجة.الورربي.التراثفىماخيرأخذوالى،البرلانجةبهاالمتصلةوالحركاتسبةلسضوولالوهابيةوجهةوهذه

الفترةشهدتلئن.العإميالتياروقوىالعلمالىالاهتمابم.الغربيةالموجةجهوفيالابواب.سدتتضمنوهي-

هذهفان،والسياسيةالفكريةالجمعياتتكوينالسابقةالاتجاهتجعلالحركةهذهاتنتارمناطقانيخفىولا

،ةالجبهـبالفعليةومساهمشطالاحزابلشآةشهدت،الغربيالسياسيبالااخطرشعر-امنوهناك.مفهوما

العامة.الوهـيبثفلدادالغربيوالاقتصادالعلماهميةواددك

كأ!فعلددفححهل،الاسلامىالاتجاهفياماالديةء!كا!طمعاسلام!يةجامعةوتكوينالسياسي

ثلشالد.غواتوظهرت،انجماعيااغربيةإالموجهطغيانفعلكما)اخطراوجهفيالمجتمعليقفالغربيوالتحلل

.ا!،ديالمدكقاومة5والكا،الاسلاميةوالمفاهيمالثقافة،الحديثالعلبممنالاخذاهميةاىاتددجثم.(الافغاني

كنظإمالاولالم!سلامالعوددالىبدعواتا!فترة100000وفح،ارويتللتطوروملاءمتهالاسلاممرونةؤاظهار

.(المسلمينالاخوانحركأؤىكما)وئنالهم!للحياذو!اىارعربرقيءلىوالكطكيد،فميهوالتوسمعالاجتهادباب

؟......عبدهءحمدفعلكمما-،بالاسلامتسترشدالتيالثقافة

ءسالمبتعلىكدهـؤائذطفيبكطلعرلمكرال!كطلتايملمنهماجهاولو.ا-وتجم!انكته

الذفيالمادىإتجاراومنهاوالاس!لامية،العربيةوالمثلالت)قيةوان،عربيةوجهةالخطهذأفيتظ"رانوطبيعي

لالمثلبتهكمالمقروزةالماديةوالؤلسساتالظاهربكلىرأؤكدلهضةلتتحققعربيةولخلافةالعرنيلنهضةيدعومننجد

الصراثمنتاكيهـالجازبالاالاول-الخطيكنولم.والقيملجنسيةااوالمواطنةرابب"الىذدكمنويتددجبل،الاسلام

الغربية.الحياةلمظاهرتأ؟كيدالثازيانحينفيرةالفكشاتجاه،انثانيبالاتجاهيبتقيوبهذا،البرببين

الاتبلموالاقتصاد!4الاجتماعيةالجوازبولكنفيالاسلامىالخطهذايظهرانالمنتظرومن.العربية

الثاذص-ةربال-جاءتحتى،الفكرفيخافتاصدى.مصرمثلغيرهامناكثرالغربيةلالمموجةتعرضتبلاد

.وبةوالنتسة-الكربالتياداًتعلىالابوابوانفتحتيستندثقافيعربياتجاهفيالعربيالوعىوتميثل

تخلحمفكم،.،ملحوظالشتصارأا)تورليمارزنتباددلكوسبمفيكثيرةتعوا.لدخلوقد،والثقافةاللغةدابطةالى

كببساز،توتكونتالباشرتعمادالالىن5العربيةا)بلادبعضفيريةوسىومصرفييةواللعوالثقافيةالنهضةفنهاينهتكو

وبصأتخ"بضوج!هاتتروتتلخربااوبشكلبالغربتتصلفبالاولالاتجاهحملةاثرومنهاعشرالتاسع0كاالقرن

3،اًلارجفيتتبينثقةذلكودافهـق،الاجتماعىالتباينالتفاعلومنها،العربدودعلىوالآكيدبالعربيةعنايتهم

رصاةمتبانت!يروبىزت،جديدمنوالؤجهةالذاتلفححيالربعفيانبطلاقهفيللاتجاهوتددج..الغزبيةالاداءمع

.الاخرىبالمشاكلالتحسسوبدا،جديدةالا.وضاعاصلاحالىالدعوةمنعثرالتاسعالقرنمنالاحير

في"ا)---،لىيةالبهباز،تكشفتفلسطينكارثةولكنالى،العثمانيالنط!اقضصنالحضادةبركبواللحاق

أص؟،نياز*،كفور!الىال!،طهيالوعيصنالماةىالخلىانحينالدء--وةالىثم،الاطاراهذاداخلذاتيحكمالىالدعوة

"ع!دبالقياسفةلوالوالاحزابالقيادات3ودررانكماكلورافق.العربيةاسيافيوالوحدةوالاستقلالللثودة

تقدمو!ضا.جديددؤعصنبدلاوكلن،المتزايدالشعبيالطريقهذاعنللهممواستشادةالعرببامجادتغنذلك

اوجددالذيالدا!ليالفرايخليشغلواللميدانالعسكريوننبرغكل"ذلكوصحبت.كالستراإت،رلخءلىوالتأكيجد

وألجه،هير،المثقفين!وىرون،ولشمتفيدواالسياسيينعجزمنالاولالثلثنهايةحتىللعرجم!الوءدالازصت.عاطفصة

وج،"عنبعضهاتمخضإ"عسكرازقلاباتهـلسل"لأوحدثتالغرببىالتفوقالاتجاههذااصحابودأى!.ينالعشرالقرن

.جذرياثرالاخرللبعضجيكنولم،ثوديةالاخذالىودعوا،والاقتصادالعلمفي،والانتاجالقوةفي

،"الثوربالفترةو!ي،الثالثةالفترذالىولننظبر-.حضارتهبعضواقتباسمنه

الرئيسية،خطوطهبعضفيالفكريا)توثبنطا.قلنفحىووقفتالغربيةالحضارةوداءكليااند.فعت،فئةوهنالش

ألاسلاصي.والخطالاشتراكيوالخطالقوميكالخط،ولكنهءوأل!صلبىالايجابياثر.هالهاوكانالمقلدقة!موفنها

-ةبالعربالقو.!بةدرألىةالىالكتابع!نكثيراتجه.البعيدمداهفيالفكريثبألتودراسةفيتعنينالا

التطوراتبفوءهامفاهيمفيالنظراعادةوالى،ذاتهاكانفميهس،الوعينطاقرانالفترةهذه.وتتميز

لفاتبهؤفيعر(1)كراسصدرقدو.المكتسجةلخبراتلو.ينوالمفكرالمثقفينمن--القلةيتعدىلامحدودا

ومع،بالقوصيةتتصل،ا!5!-3؟91الفترةفيصدرتالغرلييةالموجةطغيلنيفشهدتالثانيةالمرحلةاما

فقد.حسنةفكرةرصطيانهالا،تماماجامعايكنلمانه،الغزبيةآوالؤلسسناالنظمفرض.ودافقها،سياسيا

وعنتر،غامةبصثرةالقوهـةعن،!،باوثلاثينواحداذصالحريةمن//افقدانظرو!لبى،واسعنط!اقعلىتقليدهااو

كتاباتصواربعة"العربيةوالوحدةالقو.ية"عنكتبتقليسدالىبدعومنوجهة2وقويت.وغيرهاالسياسية

"القوميئعنيكا/!اعنتصواربعةوالاسلامالعربيةاإقوميةعنالىودعوايمقكلكلتنكرواحينالبعضوتطرف!،3الغرت

العربيةالقومية"عنكتبوتسعة"والشيونجهـيةالعربية.الغربيالمجتمحىشاكلةعلىمجتمعتكوينوالىالتزاثفبذ

وال-رم،تالعربيةية"القوصءنكتبوثمانية"والانفصاليةالتذاهباب!ضمفاه-مالفترةهذهفيوتخللتهذا

-ولحالكتبءنقل-لملغيرعددصدرقدو."اهـفىبية0/.والشيوعيةقراطيةكالدر!و،واهـيالىيةالاجتماعية

السابقة.الاتجاهاتفيوتطوركزترفترةهذهوكانت

أيكايم+آاأكاو!لله7-3+اس!!أ!يأكا!م!7لا+أاكاواالفكروانصب،.الاستعمادفحةءكلالىالعرببىالوعياتجه
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.ا"....+01(0000ولفل.ألاشتراكيةعنخاصةوبصورة!591بعدالقومية

ابرئشمةوالشاكلالاتجاهاتعنفكرةتعطيالعناوينهذه

-..القوميينالمفكرينشغلتالتي

مممممورإثإنليورجدو.الظاهرةهذهعننتساءلانولنا

اً..مرحلةاصتازتبجةلعرلالقوميةانمنها،عدةاملءوهناك
بيروث-اًلملرسيلتألي!لجنهتركيزالىولتتجه،ذاتينقدمرحلةلتدخلالروه،زخبكية

الفكر"في-التجزئةمرحلةمنخرجتأنهاكما.اسسها

العرليةالقراءةفيمصودةخديثةسلسلة:المريالسياسيردالتحىالىتنظركانت"مرحلوهي،القوكلي.
...عالحياةحوانبالىالنظرمرصلةالى،ش؟ءكلوتمعتبره

(اجزاءسته)انتبهوقد..صتماسكككل،وغببرهاسياسية،الختلفة

.-005-ء.........اًبسبب،شاملةبأزهـ"مرتالعربيةالقوميةانألىالمفكرون

المراءلىمصوددخمسهسملسملهءجديد)العرحعللية.+4صالتدفعتياداتوظهود،عمقه-وازديادالوممهاازخشار

..(هذا.القوكلجةالكتاباتفيذلكفهازعكس،واسعتحول-

1000009خلالخاصة،خادجيةواتجاهاتمبادىءلانتشادوكان

حديثهسلسله:الحسصلىدروس!يجديداً!.فكريحراعقجانمفيدورة،وبعدهاالثانيةالحرب

الاطفاللحدائقدفتران)الرياضياتفيمصوره.ا!ار!ةا!،!جمفيادظراعادةاستوجبوتوثب
-(اجزاءوخمسة

،!فعالةبح!ورةالعرببىاليدانفيمصرلدخولوكان

مصودةحديثةسلسلة:الاشياءلمحروسفيالج!يد+قفهابموالقوهـةللموبهةودع!ط،العربيةالةكرةوازخاذها

(اجزاءادبعة)العلومفيبذاتهاجدإهـةثقةالقوميةالحركةاك!سبأثر،المتررر

حدلفةسلسلة:اً!عربعةاللغةقواعدفياًلحدند!4د-6وبعضالثاز-"العاء"الحرببرعدللقومبينوتبين
.......-..........،البنلاتىوالعدوأنيؤلأامحطجنكارثةوخاصةالجديدةتالتحديا

(اجزإءادبعه.)4العربىاللعهشواعدجممامصورد4..اعرب-ءااإقومةواف"فلحصةوكأ!عأ!ه-"محرءلى

الاننتعلعفيءصودةحدلثةسلىلة:أكتكف!ىإوء،موالوررب-ةالقوجميةاتخاذفيماحدالىيتمثلو!ذا
--.....هـعرو--،تالجاهك!ىبرووباقيالعاالدراسةموكأ-وء،ترون

(احزاءادرعه)الورررى
ء....سساتإؤوا

فيمصودةحديثةسلسلةةالمتاريحفيا!جدبربرعأأزصزر،ر،لافروةا%-ورورأ!وخمثموحبويبرزاتجاهوأول

--اسماعيلعادلالدكتودافضزأ،لىجال-،ر+.روبالقوالءكرفياكوري5جاا،.3-دوتأ،اعرب!مااجودا)و

(اجزاءثمانية)ارنء!داءا(يةر1)ثو)1و"نقلابيةالا"تعبيرادإبىوهن،

لأاىا)تتظر؟ةرلخوبايقحداذص،-:هيلمشكلةاو.ملمفهـوا

دادليالاستاذاتهيرافيالاجعر:المالع4جعراوبهع4ليث"الحدالعربقياخظرةاان))احد!ميقول.الاجوبةبعه!

.(اجزاءاربعةأس--،ءت4جى،ةفياشاور-يتب!دليلرروقبقذوربهسزؤمنانقلابيةرخلرة

4،اًل!صالشبةضاعالاوفيأحيا)تو"عختلمء!فيالعربيةإلامة

مستحدثة"سلسل:"ورربىالادبويبىبفا!تمع11.4لمرزوالفكروريةالخللةالطفيوالاجتماعيةضاعألاوفيو

الجديدالرسميالمنهج!مباعررياالادبؤي4بف-ور،الاتحللاصرء-ةور-،صا"أرمةانها"اخرونوبقول

(جزءان)حوديرئيف،ذللاتأش-عالوهذاعلىوالقضاءجذورهمنالقائمالعربيالواقع

هـ.وزض-ظمومفاه!ماسسرضعوو،فب"نعبننىالذيماذالنت
والنهضةالاحياءءلعمر:الذتمريف،"صوء!ع"ء--زر-طالاجا!لائقوتخلقعوالمجتمالفرد.ت،ولجديدة

خوريرئيفللاستاذ(ا!5.-183.ا،."و!ستلزء،شهالعربيصيالقودجوا)ووطب!عةيتلاءمبم،

....إء....اًاولنم!فةاعىلاالت،ملالجذريالخعييرتعنيبةالتوراناذنيتضح

الكبيرمنولدالححمص!فحةدمىلعرييها.ضموعه،ويقعموعالعربيعياوابةسولىتناقضحم!حتأوصؤس!،توضاعلا

مكرانطونوالدكؤداليازحمماكمالادثوداتأدفالخى..أ!ح-،ذكنيققهانطلملأوزع!ق.بهايمرالتيوالمرحله

7-..-.حديثعرريمجتمعولتكوينيريدها

فكطحديثةسلسلة:اًلعربىال!ةباًلجدير!ع4لاصهولؤص-لردبشخ!ءنإنم،الازجاههذاومثل

باالبلكاملالاستاذالخطاطبقلمالعربي-التط4وه-وبراخرىاوزاحيةفيالاصلاصيةوللدعواتالجزئية

دفاتر(خمسة)(وح،رج-لأت-"داخلوتحدر،تقورةاجتماء-"تناقضاتنتذ

.4ء.الوررجمماالوجودعلىتنحسب

فاتر(دستة).الرسمديا!نريردع4.هـإى.نق-تص)بمالجذرييرللاتحدالدء!ةهذهومثل

.ء،........يدلص!لماايضاالاسلاءيةالحركةشصاتبلالقوصجةالحركة

لي!.تل،المطالعهءجادىءفيكتاب.وار!لمرآلا!ع(.العرجم!المجتهعفيعه،مقويتوتبءنتعبيرأزهاعلى

إعريس.ارلض-،د،د4

.--.سيمههـ-سقسي.....هـ.محم"...0...؟..-94ا!صووةعلىا!لآ-

!



الا!وأرونهايةالاخيرالهد!قيامهامجردويرىخر1اغبارايألىالنطرمسسيمه!ييييحميوءحيسس!-رر..رر."..رر

فيفهي،الواسعالقوميالوجورمنكجانبالاخرالبعضاببهاوفر.اًلعربيةاًلائط!قة

اورثةولماالتحزئةدعمالة.المناقضنوالنضالخلالتفكير"او،ادئورية4-3اًلصف!ةع!اىالميثشورتنمة-
الوجهةمىجرءهيبل،لبمصهااًلاجراءصممجردليسىلطرهمهـ

وافتصاريةسياسيةومصالحوطواطف.عقببةمناًلتجزئةواص!طنعنه-4..عه.هـهـء"!يهـ.-هـ.........ء

عنالوحدهفصلإتعذرانههذاومعنى."التجزئ!ةد؟خلوانجنمايمة

ا!ربيالنضالوجوهمنوجهفهي،الىمربيلا!جضمعالها!انننظيما.فنهضأنلايمكن،اهربيةاللقوميةشاماةنظرةيتطلبالانجاء،هذا

ولاشردادالاجنبيمالمحكممنحريته"العرببماثعب"لاسزدادالشاكللويرةننسرض،الثانيةاًلحرب-تىى-،دتاتيالرومانبببهبةالقوميةبها

الطبقةمنالانسانيةاللائقةحيافهولاستردادالطظةمناًوراخليةصرنجةابفكر.)بئالتحدياتامامإثبتالقوميللانجاه"عاها+بكنواًن"م!ططا

حريةباستردادمرتبطةالوحمةثضيةانأخرونو!رى!ذا.اهـءضغلةيفول.الثوريةالوجهـةيناسبالعملفياسلو!اويوجب،خاصة

قائمةمرحلةوانها،اًهـتعمرومنالغاصبالاجنببمءنالعربربالتنمعبللحهاةنظريرةكانتاذاالاتنجغانالعربيةللقوميةلايمكن"احدهم

تنظيممرحلةهي،ئانجبةمرحيلةتتلوهااًناصتعققتوء"ت،بذافهاوالنظىاموايدينالا!صارفيالمصريمرأ؟هالمها.للمجتمعونظاها

الهربي.المجتمعاككاالجديدةالفلسفاتمواجهةمن.نتمكنلكي،والانسانيةوالاخلاق

المر!العربيلمحييظهركماالمعربيالمجتمعصورة!،نطفثى،لن".اًوروبافيتعيش

الديموقراطية(علىتؤك!اًلسائدةالوجهةانزذكرانوير!ي،اًلقوء!.فلسفبفياسى!لوضعمحاولاتفيدالاولىاًلنقطةالىننظروحين

.الوحدةجنبوآلالتمتراكيةمنالمحننلفةالمحياةنواحيفيوبرصتهارسم!الىجهةمناقومةاللفكرة

....وي-ن!وهـبالامة.لملمريحيستقرلىءانحاولمنفهناك.اخرىحهة

اًلديموقراطيةعنكلمةمنلدولا،ملبللعدءراًكيةالاتلاسنتناولى3

..0101بذلكويبعدهـا،العربيةللقوميةالذاتيةالاصولليرىالتادإخيكةخبراًفها

باعتبادها"علببهاتأكيدمنماورداستثنيناانولحن،لعربيلدكرو!طارث"هرحلةمحرركأوناناو،اخرىلقو?؟تصدىتكونانلحن

والجماعة"الفردلانطلاقالحيويالمجالاو،ا-يا!ميةاا!مدالةشءلي.

السنينفي(لامحدودة!نهاالكتاباتفان،الاحزاببصصبر(مبصفيعمصشقىاشىعليالقومةتضعالدراساتهـذهومثل.اصتطورفي

ذبهت،المربيةاًلبلادبعضفيالاخيرةااسنينتجاربولعل.ا!خصيرةاولدد-بتعبواصتتالذيالمربيأ،وجم!انهاوتبينارن!صورمجرد.تصدى

فيالاشعمارويرىالتحرداًلىيتجهالفكركماناذ،ءالمةتزفرةإلىاـا!كلر،بئا)تهريف"وناالىاتمع.اًترإثاممراجمطا!وكبزوثبهفي!انطلق

بصودةالاهورسيعيدالكابوسهدارمعوانبلاءكلاساد!بعيةوالىعهقوتفاعلطويلم3فرانتبجة!!جما؟،وقرونابريالصعمنالقوصة"

اتأكيساهميةاظهرتالاحداثولكن.والازل!ارالحرية!،ةالىتلقائية!وهـ-ةبينوماديةروصهكأ-وروابطمشتركةصفاتخلقالىاوصل

الحريةعنالمكظباتككثرت.بهاوناتهاوخ!ركأا!دإهوؤراًطءلىاذن!!ط".ا(ءموعة!فهءن.ا،مرةالشضمةهياصبحتالثشرمن

الدائم.للإئاءالشاملةالحر،يئضرورةعلىلاتراه1وتأكدوءناًلديرءودراطيهاهـ-صاتؤديهرحلةيى*تو!!،دا""ألامةاصالةالامةؤ!اصيلة

تصربضفيلشسب1شبادةفؤكدالتيالبرلمانيةالد،موؤراطهكأانوبهـو!ومالمففطور))"تل4ةهـلإةتب!2فيالم!اولات.هذهوتظ!ر).غيرها

.بة.،"*ء..لاقو"جةالتاريخيةوالجذور"،إغص!اليوسف"المربعئدالقومي

اًلننمممببعرسمعلبافيااً!لمالنسافيال!عضح!هة!ماوبرؤكدبطاولدثبم.ومحااطيةلمق!ملهالنكبىكأ)1متلعامةدراساتتناياوفي،الدوديالعزإرلعبد"امرببةا

الاخرالبمضيشككبينما،لنفسه!لكوتهاالتيوهيانهومنظطتهاحشابه.(قمحاوياوليد"والبناء

الاقل.علىلمفؤة1هذهفيجدواهافياو،الاصنرابتعدثؤكرةفى!صت!روتكوينهاييهتهالمحيالعربيةالقوميةن1نرىوهكذ؟

معلنغسهاال!رية!إد،ديرموقراطيكيرافجاها.نوسلفثةوهناك!-!حركتهاوان،اكاريشب./طورهؤكيومقوما،4العربيالشعبذا.نبة

بعدميرشعرفانهشيءعا!للانوهذا،منعطاوالاصرينحربربئتقببد..الهـحاضرةمر-حلتهفيو(لبناءلكء!ر2وافجاههوعهعنتعبير

الروحبانيقولمن!خآفغفلولن.دهاالإبرمانبعدماو،ال!ر-/ذدو!-ةالخاصالمزايامحاىيؤكمونالكتابتجعلىالدراـساتووذو!ل

كما"العربيةالدإموقراطية"وان،العربمياصص"لةالدلىمووراط-ةؤيئفاهيةانهاعاىا.،بربكا،غيره،عنالعربيةالقوزصتميزالنبم

اًلاخذوان،للديرموقراطيةحيانموذجا)مدا،سلام5-،ردصزظهرتكطوإ""،-،عن!ري!ولاعدافيةلبصت،وجهخهافىانسانية،رابط!نها

حي.اتلراستيعابا،و5انواء-هابم:،دئها01ترهكيةالأنوجهنهاءلىاتع-!الىاًلبعض

بذاىنهـافالمةكوجهةوهاي!ناديمننجد،الأنضضابهبةاىالظرد(،انلان،رت*%%راو،اًكري!الىوء-ةتريرهـهنظاماي-انتانيةوالنهفطة

اغصجهةفيتمارضاويرى،العربص"انقو?كأءدكةعندم*رلل!،يعول-ا،حص!وسهـلباءبن-نرى،هنأ؟)،المقصالعربيالمجصمعوج!"ء(هي

الوحدةمنالاخيرةءوففوك،خاهصةازلموميهةالوجهـ"رببنبهنجهاظ:"قوالى،اوحدةااو،ا!يرال!رلي!ا)ي،ننعقيقاًلىالأتجاه

الغربواعجبتمنالفكلةاخذتدئاتنطرةوهذ،،اعربر!ااةرأتاومن01ا!.؟صةوطةاة.راكليةالاتاو،وا)مدا!ةالحريةفكر.ني

العربية.ال!وميةنطاقضمنبهااخذإمنونجد.بهاونجشرتبا.ئارووالاهسمعضرورةاًلوحدةؤىال!وميااـفكربرلىاناللإببعي،ءن

فياتسعنطاقهاولكن،القرن"طعصنذبذورهاألالتراي"ور(وجهـةرا)ةوميالمن!*قيمنهاءا-انياالوحد!فضيةلشغلتوقد.اتوثبالعربي

افساكلالىالانتباهواتجاهالوعبملود-عؤت-جةصيرةالا3السنواتهـاًتالاصوشرالوعينضجوزتيجة،الاس!مادرسمهاالتكيب!هـا!نجزئة

الواقحبضوءذلككلالسحاشبةكلةالمف?وآلا!ء-،دبربئمايكأالاسخاصةفئب-ديزلكوظهر،ات-،رة1اصربهقىاالجمهور!ةقيامبعدخاصة

ا!حرجمما.دا!صتا)تركةموميةامنيةاًلوحدةأنومع.ازعاكلكأاسلت1الدضمنأو

عامةخطوطانرلىالعربيأؤزورفي،؟ايهةرالأت"الىلىطروحيند.هـا(ءربالاستعمارفرةء!ااك!التجززكأانالا،بيذهامنذالةومة

محاولةونرىنفصيلا!،اكنرخطوطإوضع!اجلةمراولا!،برتب،!4نغالمبت!هةجز!كلفلتو.ا(-اباعالهسعلىالجهـوددكزتالاولىالعامة

كتاباتفيويبد،،.ء!ةج41العربيةالج!،ور/كأوبلىاةطببقءعا!بة!!ور-،لب"كضسورةالة*رةنباورت،العريةالباددبعضتحررتازهحتى

انهاعلىبهايرومنءرزبينالانتتراي"ءنا،!ؤفوي!:،،ن(لهو!ببننت:-رصدلتنوبعهـ1.ار،ةاصواهـا*"يةخاصةالماديرنمختلمف

البربية،القوميةطبيعةعنو./ءحممدرالهربيأ!وا!عو،رةصهاضستررةماء"اوفيإفش-ء،-طيهااكريهزتر!د،العرببةالقوهـيةلسعبرمنطقيةزهايرة

اولىخطوةتسبقهانانيةخطوةؤكونان!لمى/"فرو\ازهـ،لم!ىمن،،ينتطهرالوحدةؤضية/جمعلوهدا.تاملاوامتيةمجررلاعملميئمر

والوحدة"اسرائيلعاى،ءالقض))اءأروا((.لم*-ء*مار1ءنإ)ار*ررو!بدونعنهافيءبثفالبعض.محخلفةتمستوياءإىالىربيالفكرفي
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.!الذإت?لور،بالذاتالعرببةالاشننراكيةاو،عأمة.قبولهانحوهوالغالبالعامالانجاهولكن،اليهالافميلفئةزبين

بادىءلي،لمتأخداز،،وهو،العرب-ةاكيمةترلللاثخرآ.نةشبروهناك2

ات!ترا،مةؤ!ط،ءهاعهكأالاصتصاد،نم!الاةالمفا!هـمص:!"لآالاسلامأثلاوالاشتراكية))قرجمةمثلكبعدةفيبالاشتراكيةالاهتماميتمثلو

..امة.كا،......-...الاشتراكية"و"القادمةأكورة"و"الاستراكيةمستقبل"و"الفابية

س!رئه،!ايعهسانمية"و(يرلمصةهاواًنقرصبمار،31ةا!قالو!لىإجافينبنة!سللاءلوؤوتمثكبئط!وكب"اًشتراكبلةدراسات"ف!لىعريبةليفتآوفي."بهاغدروااني

هـاىيمةالاج!ملأكأالعدامبادلىءوبرمهءلوالانسافيةالاخوةالىيد!و"ار!-ز"و"ا!عر!يي!راازمة"و"والدإموقرأطةالاشتراكية"و

،ا.ء.-صلفيا!تة-لىءلىوالاا!راًلاخوىكا!لوأونرالراصمنالاس"اومربيةفي3الاششا))و"ءربيةاشتراكيةن!و"و"الكؤامةس
.......منطاقضمنتظونهاعدأهدا"الفردوحقوقاًلابرتمابميةالعدالة"و

الك"رولالهأذلالولا-ا!ةردصريرةءلىطعيانفيمنللمجماءةالعامالى!

لذمعنر"محاولاتوهي."الجدإهـةالعريبةاًلحياةبرمعار"هـلالعامةالدرالات

..في،اًلنظريةوا!تأءللاتاكعيممنبركثيرطريقهاتتلأمسولكنهامفيرة

لاعية.الاسللاشنرراكي"عرضاو،للاشتراءيةا-لأميتفسيمو!ئاكبخنوضيحواخرحينبينالمحاولاتتتجددولذا.لهاالمفننرضنطاقها

المفاهـ!بمد?!على.ننطويا(سلمينالاخوانوجهةإننبينانبدولاالاشرراكيةتقناولحالكلعلىوهي،ال!وميرهـبالاكلمفهومها

وتحرإبى!--اوحهاقيهاالقو!بيةالثروةتنميةاداًدو.اانهماذ،لوازإقىا.الاداءبعضاًدىودنئظر.؟خرأوبمكلاًلديهوقراطية

الاؤرادبينالا!ماغيةال!دالةوترقيقالمعيشةمستوىدفععلىامملواعنتيبيرا(كان)الاثننرايراًلتفكيرظ!ولى))انالبعضنرى

للجميعونظرت"ومبالفرىصىا.عنتماإعبمنعرلكلضمونبثقهواًاًلأكفننراك!ةوللالجماعاافهادهـكمنابعدالىيط!و!بل،"البدايةممدالعربببةةالفيتقدمية
وصظ

وجههاو؟ازهاألعربيةالقوميةفياصيلةالاشنراكي!ةانعلىكيدبال!
ك!4غرلنظامصدىبيستة،ي،"لالامالئظامنها9و،والمحتمعد

لفر.علىطارئةليستاًلاشتراكيةان"فيقولون،.فتضحعئدمااًلصحيع

اسلاميةاسىعلىنقومانهافيالفربية؟رالميةالاشءنصاهيلصهلختلفوصحيحا،دميقاوبذاًتهاتعيعئدماالعربيةفالمقومية،العربيةالقومية

فيمندالعةنترؤ-ة!!!لا!)،ءيرهـاءن!فأ!مرليقي!3والأنترا،!سووعنوتعبرالصحيحالئضحتئضجلكيالشروطتتهيأوعئدما

ءبدها،دونبالمادةوزومنوالاديان؟(خلتكفيرحتىايىمادنحونترقيتها."فيهااصيلنسيءالاشتراًيهةا!نجد

.الحزيبة-"أوالطبقيةمنتنبعغربيةهيولاظور!ااًلخدلمت/فيالقوم!بةالفكرةلاتساعظاهرةاًنهااخرونويرى

ء--نالمرحلة!ذءؤ!اًلحيئا"ءادبااخدى!!صة3الاشنرا"ولونوية
ال*!طالقوىءفن!طاة!!امرر!ااوطنافيلت-لةإانبمصهبمىوير

وعن،القوميةوضدوالخارجالداخلىؤ!تماءيةالاجأةا"هـااتد!نهر."القوميتاريخئا

المتعكلةطرحنافنحن"احدهميقول.؟راءية-الانتانثثقتالوضعهذاولكن،عربي!ةاشسراًكيةبازهاالقوميينلدىالاسترأكيمةوتوسم

الماركسيةفعاتكمافقطجزءا!انأخذولمتتجزألاكوحدةاةومبةأب!االمقصودفهل.ينتظركمااًلمعالمواضحليسالتسهةمدلول

بعضفيمستعمرهـءزأوطن!نتعكللة.0الاقتصادإ"اناحيةااخذتحينام،ا!رادااوحكومات،عرببهايناديحينالدإموهراطيةالاشرا،ية

مشك!ةو!!ه!،نهـضتهطر/بئفيعائق3:راًوو!وا!تجزئة-،اجزائهاًنهـ-لمام،الاشتراكيةلهذهكمادةالعربيانتراتمنالاخذبهاالمقصود

وفي،،لىةوالسبوالا!ء.،دالةكرفي،النواحبمشتىفيمتخلفوطنؤ--ءمليةمحاولاتب!دالعر؟!يةالبلادفيشنتبلورالتيالاشتراكية

."جدبربىمن!شيءلال3ةيهيربنيانالىإءةاجو،نسيءكلفيرى.الواحدةعةالرملبينحتىاتفيرفيتباينانرى.هنا؟اًلتطبيق

العرببةالاثتراكيةان)!يقولمنؤجد،الانجاههذاولمتوضحالعربياًلمجضهـعواوضاعحاجاتعنالمنبثقةةبئ3الاسض!اانهاالبعض

وشاهـلىكما"لطرازءـ!وانما،سيارر!ياواقتصادينظاممجردررصتبديوباتصميممن.ننبعاًنماالعربيةفالاشتراكية".معهاننفاعلة

فسألى*ربيالانسانت01طاوتحرإدوالاخبرالاولهدقهاالجبماةفيالواعيللفهمطبيعيةنتيجةوءـ!،العربيالقوميالوجودومستلزمات

ءازةالم!ةو!و/شهمامخهحضادةو!ة!حقاتجانعيىءتطاغلالهاًلاصيلةالمخلصةالنظرةاو،الوجودهذاوبر!إ،ياتلمسشلزماتالاصيل

ووجهكأللقوور-كأشاملازظاءاالاشتراكهقى.قدووبهـذا."انجبةالازثالشعبويمنمتفوقةدرجةتمثلفهي.والانسانيةالقوميةللحياة

طبقية.لاانسانيةوجودهأتوبديهيلاسسووعيه،القوميةلشخصيةالمتزايدالعربي

العربريةالبلادفييتبلورنظاماًدنف!كا."القوميةووحدتهالقومي

ارنبا؟صا(ونرفيهـ4،ةراطقي9بارر.؟هـوزة*رنفي3إراالاتفانلذامرصتةالقومياًلوعيبلوغتيجةالاشننراكيةللمفاهيمالواعبمبالاخذ

وففدان.دإهو!راًطةدونايهةالأرز-تر.!نحققانيمكنولا،عه*وير،
متقدمة.

مكالانفصاافيمل!ت-4عكومنآلمهيرقدفهمبترا!ىلبعضةؤدكببللىنتحالفرمووقرلحماطيةووءاالعربيةا؟يةلمحالاتر.اخراتفس.يرالمفهـومهداءيرهميرفرو

اراقبةاهذهشظيمءاىالىدوا"وتنر!طمنظمانهاةبهتركممحجموعللشعب:ثيئيتتصمن

.اوووعاوالافرادفيالذورة-!تحكمشلأ"ا&رر!مانرهءالمجوحاجاتلظرووءملائمةيية3اشترااذها-ا"

تفاعلةءفهياكلربيةأبقوهـظوثيقاارفياطامر"بطةازها-2"

ارهـومي،"وبودآفرورةشماءيةالاجالعدالمةالىالبعضو/خظرالقوءيةقنلاساساًهـفاًوعلى."منهااصهلجزعو!!القوميةهذهمع

منت!ققا!ت!الامتهأدركأاىدالمقىااصهـهماشفيينمنلةءثانهايرونواكظامعلىمبنهقىاي،.،صجح"كياقىراكيفئتكونانإجبالعربهة

مادبة،الا!نرالعدالة4!فوريقهاةفي3الانتراان!فيولمون.الاشتراكيةطريقومرحلةحيا،"وث..روطالعربريالمصتمعظروفمناهـتوحىالاشتراكي

اسبتانالااالمربرز"انهماالسياسيةاقىاكداابتحقه!اوالريموقراطيةالقومية"بانإومنونالاتجاههذام!اب51داموهـا.وحضاكته.نقدمه

جزءالاشتراكيةان!نرىهداوفي.والمساواةالاصتماعيةالعد؟لةلايجادلو"ة،!-طو/لي3*ازراًز.يجةو!!،وؤدوناجيالصنعمنالعربية

ث،ملا.كلاالاشترايهةتدةبرلهذهالسابهةالنظرةانحينؤكما،كلمنفا!ؤصاجذود!ية3قيراللاق.،كوناننفنرضفاننا.."ءمهق

الع!بيةالجمهـوريرةلمحيعماياتطيقاالاشراًيهةوجدتوفدوسكن.ادجذود!ذهعنا*"-فالضروريمنوان،العمهبئالتفاعل

،"الاجتماعيةالحر.بةمعركةا)اليهاا"ؤدإ"الجهـودواعتبرتهـةالمع!فا!!هاعلى"المنقط!فهقابعةيحاولوالمارأياهذااصحاب

تعنيالكفايةو"0والعدلالكفايةمنصينجظذاتانرهاعلىعرضتوؤ!بعضفح!.ؤننطابالم!اولةهـذهل!2انييإبدوو.اً!وج"قىتوضيح

الةوهـيا!هـخلنوزيرع))511دلينم،"المجالاتجميمفيالازناجزيادةوالانجاهـ،تل:،ديءواالمتلرعضرءدلأءال!ءةش،بالاء"متتارتيالتجارب

مة!وم/"-ينهـذاومن.ااحرء،ناًواستغلالمادونطنا)3اتاءءلى.الربباةالىنطرتهاوفيماديال*ةهاتكلفيفي2اثرتالتي

نابدلااز"!و((3-ةرا!لاثءنراب"-ط-االواة"عالمفهـومو."3-ة)سترابة3الأفرالوضيحؤ!هـضطربةمحاولاتالىنشطرقاننريدولا



صالفتهااوالاخرىالنظمجميمواةثسواء"ءلمةأ-دليأنهاكاملهـياًلحم!يقيج،تهد"ددآلاًلمواطنينبينفترآهإلقومكه!الدخلإكون

معوموافقاتمشابهمنالاسلاملنظلمييدالط"طلبومحرد.جىكاعاىوهـ!.للجميعالفرصتكاؤ؟مع!ذا"الةوميا)هـخل!ذاتحقيق

."مسلمباحثعليهيقدملا..بالهـترإمةا"سالس!والاخرىا:ظماالىنظراعارةدان/صحبانا،نتظرومن،التطبيقدورفيأزاللاآل

النظرةمحسلتحلالتيالايحابيةوادنظرةالمطلقهألثقةزرىوهنا.كبماالعربالمجتمعفيالبعيداثرهالهاوسيكون،التخطيطبعض9!ه!

قبل.منالاغذابىقي،قليلى-ةمالةالشغصيلببعضالعربيةاًلاشترابرقيتناولوامنان

فيمتمثلا،الاولالاسلامالىرجوءاالكاباتهذهفيونربلأص!ظعلىنظديى،تهدفالاشتراكيةاًنويبدو.بينةالعامةالخطوطؤلكن.

وتفسبرالراثدين-وفترةاًلرسالةدورالىوعودة،ديرتوالحا)ةراناًلىدف-لوفحد؟-د،..يسةالمعء-منوىمنادنيحدضماناًلى.اًلاقل

العملي.التارلمء!الا-اسدلاعطاء"ادتوادقالملكي4وتحديد،استغلالبء-:4لاانعلىالفرديالنس،طوتشجيع

للنظاموالخططوالتفسبراتالاراءهق!ههل:السؤال/ررو!االنفعاًوا)طابمذاتالمتاربربم.روضعلىالىدورةوسيطرة،اًلزداًمة

منمنبثقةعمليةوامكانياتنظريجانبفيهاا!هاداتءجرد-لملأ?الا!فيزيادةذلكآل1ءوور،ت13واًلشرانىروةمصادربعضوزأ!3،العام

فيههيكلاتعطىوبذلكالحديتةبالاراءمتاثيرةاًزهاامالا!لملأمرراسته.اكوزيمفيوعدالةالاززاج

يتدرجالموقفاننييبدو؟اسلامياطارفيبالموروثال!اهـ/ت.لطعيم!تاتنال!صباتيالعميقةاـءديرةاتالدداًلطأرىلاذلكمعرل!!

فييجداًنيحاولمنوبينلذاتهاالالح!لاميةالم*اهيمءرضبرجاولمنبيناًستيالمحاولاتأجدولا،اطيةا)ديرمو!راالاشتراآيةبأ!ميةاًككحسي

01حديئةتطوراتإعززماالاسلام.العربياً(جتمعبواقعاًلاتراآيةلفاهيماتفاعلدقيقةبصورةتبين

كمااحم!معنهماعبر،اساسيينهدفين!الاسلاميالاتجاءيضوخىكون!قد؟العمليوالمتطوروعي51امابمالفكلفيتخفاهذانعتبرةهل

يلي:لدفسشبجهـيردحافزالعمليالىتطيبقفيير*وناننأملولكننا،ذلك

)2("و)،اجنبيسلطايئآلمنالاسلاميالوطنيررران(1))).المجالهذاا-ؤوليتهـفيأءهفتقببرالىاًافكرين

الاسلامباحكام.نعمل،حرةا-لاميةرولةالحراوطناهذاكل!ومانزحدد3ءطوهـ!،واك!ايلالدراسةتتطلبعمليةمشكلةوهناك

."القويمةءبادلهوتعلنخماعكبالاجنطامهط:قوس1)-،يى،،واق!بضءالهـ!لباتاليقفي4،لديربةوؤراطيةالاشترايهةص!ة

السياسي،المت!رريكفبملافقالواقويةبلهجةهذاعنابىعضوعبرالىىا!يريرتتر!اندونواصدانفيالائنيننحظق؟يفبالاحرىاو

التيوالفلسفةوالثقافةوالةوانبنالانظمةمناكءررمنبىلابلزت،ح)توقفوحلهاالمتكلةهذءا!تحدإومحاى.الاخرىحسابءلىجهة

المستعمر.د،1بشراووةولإأ.نريدالذيالبناءنوعوووها،يبرحدالىاعربيةاالاشترا؟-كأ

أء"--نؤفد،الفترة5!ذفيالاد-للأء!هبالافي.نطوروحصل

الىنشبران-يكفيبل،الاراءلةاء-ءلىعرض!لهذأرا.س!،ةا!غرب--؟أوجةمهـهـديرنأصبراواكةات.المجتمعانممئليهبعض

هناوالانجاه،ال!كمنظامواولها.الالجاههذاب2الطءةألخطوط.اخردتظامالا(ومؤسسالهالغربكأظم)نظاممجابهةيرءعذراًنهو!لمالواً

رأسفيلاعادتهـاوالعملالشلافةوكرةإجهاون))و!ءالىخلاؤقىالىاء-!انوؤاهـوا،فيسباسؤوةانهاعا!(لعرنجيةالقوميةالىونظروا

اممبينالارتباظومظهرالاسلاميةالوحدةرمزلأيروزهالانهمير:،هـ-،3أبر.،ووابنقوياالاتجاههظأثروكان.الاسلاميالنظامالالظامووناك

للجماعة،الاصلفيالسلطةاناذ،لانتخاب4والخلاؤكأ."المئلام)-آم-،ةويركأراغرباستقلبدموجة،"ونصيتخاصةلنفسها.نرآتالتي

بالس-لستمدلبقابح!موائثرغلنئمولضمنعى!عألامة\)خل!لممفهمماكسشلمتزمديبوبةولئيلر،نمصلا)هـاخاجمطديالتيركونحيثاواقرن(اخىحامنتصفا!يشيومص!ركاكتحديل

السلطة،ونقدالرايابداءفيالستباسيةحر.لمء4،آاءلمةبراتهصرولةرد

مقصورةالحريةببست))احم!ميقول.العملحر)4اوا(!نج!وحررصهانشظمألىحابر"اءبدمموةنتمولاالا!-لاميالاتجاهاكتسبوهكذا

-!السياسيةالحريةهيفتلك،الاسفلالفيح!ة،1اقيعوبنوالءإىء--نثر"9وان،متطورحيالاسلامانالاتجاهممئلوويرى.الاسلامي

."الكريمةالانسانية،اتجاهاتهاوثقافتهاتفببرهافيالامةحربةوورا،طظمافكلمنأسمىهوماليل،ءمرلكليصلمحماوالنطمالمبادىء

الكدامة.وصونالعدالة"حوريقى51الحاآم*"-اسةورهـدف*.الحدينئة

كتاباتفيكبراا!مامااًلاتصاديةه،غبةالاجةالنابر،امى!-مهعلىوصطة،الغربء،د/فىزقدنرىكأ،با.ؤهمالىننظروحببن

قطب،لسيدالاسلامفيخماعةالاجالعدالة)":هاد3و./ذالا،لاء"ببن3ءبزا"رافي"ةناص؟يةمنونرى،وز"برقداذينابأولتكوتندإهـارةاًلمنها

للنبهاني،الاسلامفيوالاقتص،د،المسمباممماطة!لمصا،سلامةرا؟-ةواوروغاىا)-*مؤ!ياررودىوعلى-لملامالا!فيوالكرامةالحر.بةمفاهيمعلى

.(للخطيبالاسلامديلي111وآكظام.ألاجتمابميةالعدالة

والممل،التملكحريةعاىهإد3الظتبالكتاكدذهمنو.؟إءينللحضارةالا?-لامملاءمةييانهـحاولاتمجزدالموضوعيعدولىم

التوزيع.!ياةوالعدا،الاجتماعب!واككا!لفارنةبالمالاوربلأماصالةعرضو!الاعتدار/ةالروحواصتفت،الحديتة

الاجتماعية"العدالة"أولهما،للتمثيلآتابينالىنتظرانربرم*تاف-يالأس-للاموجهةءرةدعلىالا!تضامز3.ررل،ضعةتاو،بغره

،السباسمصطفىللدكتور"الاسلامايةراتة))و.لادءهـهاولب)-ء-دلء--وصلمت،لمقىيوالشماديالافةووالاجتماعياور-اسيالتنطيم

الكلي.اًلاسلاميالنظامبضوءصادير"الاةاك،صءكأمهالجكأشىو!-!هه،"/*--رظاهـرةو!!،اسلامهةاصزاب،الثلاثينفيلأمبةالأورعياتاوبره

،واًلمساواةالفرديرةالحريةيره:جالاسلامبأندطب،!-دبأو/.ا)خحولهذاءناثكلاناصيةمن

فيالجماعةعنبوكيلأشبهالةردولكن0ا!"ردياثالنممدأورفيرر./*-وتإجدوهـ"االاواءصماكأرمض!اوواللمحبما!وجهةهذهو.ضمخل

حقفالحال.امتلاكامنهااكثروظيفةهيازما41و!يازز"احالاس!دارو!-4و،و،جمبماالح-،ة"ظا!ر،نجناولشاملنظامالاسلام))احدهم

هذهوبقاء.سواءلشبمءما!كلاالذيلاله!،"مستخلفةو!يلابرماءفئثةاو-"و!و،وعدالةرحمةاووقوةخإقوهو،وأمةحكومةاو،ووطن

الاشعلام-عودةالقادربعبدقادن)إزتمرفلأحب!ر!!5اوظيةةاادج!و!و،وغنىكسباووتروةمادةو!و،وؤضاءعل!اوودازون

حقيملكونوالبشر،للهالمالأنيبببنص"ت،اررمهةالسبواوضاعتالى-واءء.ءيحةوءبادةصادقةع!ءدةهوكما،وؤكرةب!اوودءوة

برأيهوهذاالعبادبينومضاعجميماللإضرمىخروالمال،بهالانتفاعاف-رو.بقول.الشاملةالاررءللا"-ةاكطرة/"رضهـفا4وهو،ا(بسواء

تجنظموانمالكهمنالم،ل!خذوان،لامإكيةاكءهـإد-ؤ"الجماع-ومطيامانظاعقلا-د./ت،عرضصين!لاء!الا!ابىاحتوظيفةولمبصت))

منالاخذفيالسلطةحقوهو،آخرمبدأو/فآر.(4"؟لاذةةآعط!رةةو--هـ./بماخى-رزظامأيمعوالموافقاتاتابهله.بدمسان!الاسلام

الواقعمندلكيعزروهنا،العامةاءعوالمعالم!اجينسمراعإةاالا?-،ءإمانور،1،لؤاز،،دو-"مأ!"-!.بروررصانالصءيجوطر./كأالم..-د/تاو
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الاسلامبم(5الأنج.رفيلاًناو.،الاهـ!فضعلىالخطانيسيرأن!كلالعاموالتأمينالاسرةرعايرقىمبدأالىليتوصلللاسلامالتارجي.

ذلك.دونالهوء!المخططف!الارثنظامأهميةالىيشرثم.النكافلومبداومحتاجعاجز

ن!،وحدهالاسلاماليالصلملأحىير!الاسلامألاتجاهكانواذاالماكيةتنميةصدودوالى،التروةتفتيتوفيالملكيةفيالتصرفتعديد

ومخترعانهبأدواتهوالعلم،انقوةالىرحاجةوالاممضرورإاولومالاموالعنويتحدث،اًلئإستدوراتواصتكاروالرباالضثطبمنع

منفريرضةيجعلهبلالعلمبر،ئىلا!والاسلام))،ذدك،!ققا.نهوم!شة.اًصتص(رها.-للافرادي!ورلاالتيالشائعة

.((فرائفالمله"لآطبيعةعناًلحقيقةف!لملأصة"بقولهاراءهيل!ىوهو

."اًلعربي!ةالمبلادفيالشيوعيةعآىالقوميفكر51منجانبوانصبوان،عمومهافيللجماعةاًوللانهوالاصلاًنالاسلامفيالفردية

نىبى،اذمدبقيا!ا؟منواصهـاا،ءكاليةلحبةافيموؤفوركنولملاهـدحقلاالمالبعضواًن/،وقيودشروطذاتوظيفةالفرديةالملكية

نشاط!،أن.الثانيةاًلحربتلتالض!القنرةخلالوءقاومةتأيرءببينفاتعلى!ردءالجماعةالى-ردمنه"كذلكجزءاوان،امتلاكهفي

الىوتدعو،!الثودية!ادي.!اءت!لىا!مترة!زهفيتو!متووالياتها."معهااًلجماعةوحمالحالهالصلاحالي4حاجةفيهيفيهامعينة

اكفاوتفيوجدتوقد.جذ!/بئاجتماعيةاقتصاديةتبدلاتاص!اًلظانيوالاحكامالقوانينسميتلقد"فيقولالسباعيالدكتور.اًما

عاى!صاعدماالأقطاعيالنظامتركزوفيالتخلفوفي،السائدوالمظلمباشتراكيةالاجتماعياونكا!راو"حقبقلمكالتملنظيمالاسلامفيجاءت

،لةظ-راء"نييركونوالمالحرح،ؤادةأنزجذكرأنإاوعلي،دعوتهاانتشارالاشتراكيةان-عتقدلالانهالتسميةهذهاًتخذانهيبينثم"الاسلام

المتوسطة.الطبقةمنالمثقفينمنبلالافاءتعاليمفيتتجلىانسانيةنزعةهيبل"،ستزول(موضة)

بة"المعصورأؤدممنذالمصلحينومحاولات
وبرفربون،ارةراتالىللارستعماربالاضافةالتخلفبرنجسبونو!م

هوالاساليضعفومولكن.وذاتيتهمثلهفيالمجتمعتحديدرجةالىنحمتماجماكللناتصقق"لانهاكليةنطرةالاثتراكيةلهذءينظروهو

دظروؤءاقارروز"الذيالنظام/تكييفمنيرتمكنوافلم،يقلدونانهمفيو.لذا"والسياسيةوالاجتماعيةصلمديةالاقتئالاوضاعاصلاعمناليه

ءوفؤ!ورحلواأزهمكما،ألاصرءنكليا،-ضلفمجتمعوأوضاعالاخاءوكرامةواًلمدنيةالسياسيةالحرية،الاسلامهيالحريةعنيتحدث

اًلاؤتصادية.مفاهيمهممنيعبربرررامح.الالساني

الارءـإبالامنهايبدلمذاتهاء.ندرسللتعبرلملثءيوعيةتواقرتولمابحسبانانلكل"العملحقفردنكلأنليبينبغدها.ويتدرج

كم،بمثلهانسمعامأعنفامنأس،لببالىواللحوءاتالحرإوكبحانوربىى،التملمكوسائلاهمهواًلعملىواق"وكفإفيز"وجهده4طاؤت

كلوتطمس،والارتالتماررغ!نتوهوجهةاكعلص"4.لوجانحاونتاذ،1اًلاجتماعيالتكافلؤوانينانكما،العائلبيةنفقاتهتأمينفيحقاللعامل

المشاكلع!لىالاهتمام3:بزترعا!لى،عدتواقوهي،-كأعرفكرةعنا؟اًلعجزوكرام!"معيمئته.فمامينفيالمواطنحق))تضمنالاسلامفي

سلبيا.كاندورهاانالاالاؤتصاد،قىماتانوفانهبعداسرتهحمايةحقلهتضهـنكما"والشيخوخةوالمرض

الستواتديالهحليةااشيوعيتمامعؤوبةإلفكربةة3ا.عركانتلقد.ثروعرمن

نتنافىاًلحادقيصركةالا-د!ميالافجاهممثلواعكبرهاؤقد،الانجرةنج-موأؤ"،اًلجماعةبمصلحةفذةالفرديةاًلملمكيةانيبينثم

أديوناًلمد/-ونعترالاسلامتهدداذلكوهي،السماويةوالاديران.الجماعةمصلحةاقتضتاًنالملكيةتحديد

بتحريمها.أ!خواصتىسبيلب*لىتيارهافهدواالشعوبالاخ!ىاً(،ليةوالقوانينالزكاة.فكفلماذاانه"ذلكبعدويبين

فدعو3صرالالا!!و!ا!هاعلمىا*لىب-ةاالفكرة!رنهايهـاوذظربتاكيقومماالماليبتفيإكنولمالاجتماعيالتكافلحاجاتلسد

ف-ذتضمنوان!،،ا!ةربيةالحفادةتي،داتأحدفيالذاتطمىالىيؤخ-ذصيثاًلناساموالالىبهاالقيامواجب41ننقلفقد،الحاجات

ا!ءر*ءتطمىأنهاكما،بئالعررالخلفةوالمئلىالقيمواهمالالترات."اًلثرواتتلكمنأشنفدتمهماالحاجةتلكيرسدمامئها

ص!-ااةضةاالكنالياتمنويضبببن0حد/ديةاطرفيالقوايةو!قرضضورياكانماكل))ويقولأهمةوس!كداكأميمالىيتطرقوهو

العربة/قىارء.هـولىؤبم؟!وخ،صةربية411الةكرةعلىرووانهـا!جبعن،ثأكاناذاتملمكها!رادأولفردقيركاًن-صحلاللمجتمع

العررء-ةالىوصذه!ر!قو!وو!و،ها،راقية511واربرمهـور!كأالمحدة!لىالدولهتشرفانيجببل،اليهالجهوداًستغلاللهاحتكارهم

كأالمحا-الاوضاعاخطريةكا"و./،الجانبيةألاتجاهاتلبعضوث-طهـا."الجمهـورعلىو.يورير،4اًستثماره

الهريىكأ.والوص!ةا!ءفامنهـابءاىالاكلهميةوالو!هـاتةالاقتصاد!النظمالىاتفتاالاسلاميالات!جاءانيرغضحهذامن

ا!وؤت!ي،دلزنر-ازلدعوانو،عإىااحا-!ات-وبةر!وجمتمنبكثبروحاولالموجودالوعيمشوىالىأتفتوا،إ-!يرتآالمصرفي

آلىررةا!امرب!اا!ءلادوركأجهوا!ء.ء.لأالار?ه،رفيرهاجماًلذي.اتصكلاتالهذهاجابةفيهااحاولايبينانالاجتهادومنالتفسر

الإبجابي.الحيادأرىوهنا.العربيةالقوميةمنالموؤفالىاخرانشيرأنبدولا

اد!يردعومنتجاهخاصةأجاناثديدالفعلردوأن،حدةيزدادانه

،!ية،اللهالانثنلا!.ةديأنرهااثيوعصةهـعا)فكريةللمعركةوكان.اًلعامانية

النفراءادةالىودفعت،؟لقوميالوعي.ز"ميقالىجهةبنادتفقد

،،وجهةكوعبجالقوميهلل!ركة2"!ةوالتضطالفكريةافا!-ماليعضيفيهـواهعلىإقدمهواً!لوص"انادكليرمملأدبعفهـث!فرى

-بالنواحالاهتمامزيادةالىوأدت،!"اأؤومؤور!ةأسىولوضعويفهمون!االثانيةالحلقةباعتبار!اأعري!ااو*دةاذلكبعدويو-هـون

-!ا!اور--عبصورةيرتجهونالمفكردنجعلتانهاكما،الاقتصادية.اللسأنعربيةبأنها

التثقيفيالجهدباهميةو.،حسونج!ود!م!وفيكنادار،3في،هرالجموجودا)و(هـميةالاسلاملغةالعربيةاعتبارفرودةغر!مويرى

وانانتوىالنظريالحديثمجالانالبعضظنانبعدالواسعالفكريامةكللدىكلياامتراجاالاسلامةالطافةمعممتزجةالعربيةاًلطاقة

للعمل.الدورعلىكان"لمذا"..العربيةالامةءيرانت2ولودسالتهاالاسلامتتخذ

-**صضنىالاسلاميةالرسالةحملفيالالاس!العامليكونواانالعرب

بر،--ةءنوزط،!4اكوديا!*وتب.مدىثبئرالموجزالمرضهذا.((الا!!لاميةأاطاقةمع!هـ!عةالعرإءةالطاقةتبقى

المعرر!الفكرلشلمفنلاحظهماواول.أخرىجهةمنثغراتهعنو/كفوعلىالاسلاماطار!!إ*ونانيجبهذا3لانننسىلاولكن

(فا!يموبىمميم،تبارةحا!لاافكر1طادع/إزاللااذ،الاحدات-برعنإختظرلافانهولذا،الاللاميهالاتب/فوه"كم،/الا-لرميالنظامأساس
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هـولطشىارر!هاهم!ابلمورهوهذا،.البناءلىتحقيقإوجهه-واًلتوثبيئتظم.مخطط0.الىالعامة

الحيوير"اًلجوالبساولولا،واصحهوجههلعطيلااليالعظريه

اًلعربي.اًلفيفيو؟تبابنالقاقمنالكثبىيفسروهدا،للموضوع

النظريةالاسس.فجاوزشطل!وهدابقوةالثوريالوعياندفعلقد

التخطيط.ليكونالواقعبضوءالاراءاختبا!وبدقةالاوضاعدراسةيوجب

فتينة.أسسعلى

مجموسةالادابدارفيهاتقدمجإبد!سلسلةطبقتفقد،التخدفهـنخطرةأمثلةننطلالىهناومن

كباروضعهاالتيالممالميةالمسرحياتاشهرمنراًئعةالاشترابهبةانبل،لافكرالقيادياهورانصدلاولكنا،عملياالاشتر.اكية

الممهرحبكأ2.ومقالاتكبمننرىفيماتظهرتبمكمخططالعربية

منها:ص!در!،لافشابصعضو!!تتصلوهي،الديمقراطيةمشكلة،هناك

بصورةالعربيالفئريتخلفوهنا.ديمقراطيةأشتراًكيةفهي،اًلعربية

....لتحقيقنتعرضاندونادديمقراطيةالاشتراكيةتحققفكيف.واصحة

اًلالادغللهادغبب-1،دالديرمقراطيةعلتمج!الفكراقتصر.دقد.الاخرحساب!على-جانب

رزبذتلاوزبتببتالاشترابمبة،التجربةفيتحقهورهاسبيلتوةءينئفيجديئإساهماندون

الانتكاسلبعضوربماوعقباتلمئفاكلالتطبيقيتعرضانذلكومعئى

سارتربولجانبقلم.التخدفهذانتيجة

مطرجيجلالوالمحاميادر،صسهيلةود3الدترجمةيكونوؤ!،ا،ضطرابدمضانرىالو-!ةمف!ومالىنظرناوان

!.ل02.الثمنومثاكلعقباتمنباهايصرض"الد!قالتفهمعدمعنناشئاذلك

افافة،مشتركةوجهودتضحياتمن.نحق!يق،1يتطابولما،جهةمن

جدرهـة.وعمليةفكريةاطرمنقيامهايفرفهماالى

ماو؟تشا-؟،اجيافارد.نهاوفي،للاماماضدفعاشبرهافياًلاحداتسبقتنالقد

لوركاغارس!بأفديريكو!!برةهـ--اتافاهـدونحىإسبلاتبيندمانوانتكاساتدهزاتوسنتعرض

وونزىتبمرترصه".المربيالثوريالتوثبلانتظامالعملية

يفشهـحا،الفكريتوثبنافياخرىثغرةنجدهذاجانبوالى

.لق.2ءالثمنن!وهوء،5الاانفقوكا،/بهنرالذيالمجتمعطبيعةمنالموقفتحديد

يبقىوانص،،يكفيلاأءسيلعرد!بلفربر!و!شدفيلامجتمعتكوين

مشنهـرنئسرا-3فتطيءهل؟الغربيةالحضارةمنموؤوراهوما:اتسا؟لمنكثر
..........أمامناالخيارمجالوهل؟متماسككلالحضارةاناملننضقياًلتجزئة.

دورامرغربتتاليفاًتمقمن3ضا"وجب،اشواطقطعناا.ناام،والسعةابىساطةرمذه

هـلطادر)ص!هجلتور3الدكرصء،،وهلالملميةوالروحالعلميةد،!ريقةأخذذاعلىهذاوبعد؟والتحليل

وهـل؟اعياوموقفامنهانتخدالغربهةالحضارةمقوماتبعمقؤهمنا

.كفى0.2الثمنتهرالتيالتياداتفينتحكمءأنالمتشابكالمالمهذافيإمكشنا

الثقافي؟والافصالالا*نر*اكعنتنتجاك!والموثرات

حف!فمئه!-4زت،ولهايفةساساشةؤضيةالتراتمنموقفناتحديدانليب!و
..انمنايتطلبوهذا،الغرد-ةالحضارةمنموقفاتخطذمحاولهقبل

بيراتدللولوي!يتآليفنرب!،وتنفهم"الحياشراث!زواعةنطرةالتراثهذاالىننظر

7حمرابيثبجورخزرص!ةوتاجاداؤهةوالقوىالحر!جوانبفحصيراثناالىمفتوحةنظرة

تميزالتيوالمقوماتالقيمزدىاننريد.البناءوالفكرالمتوثبالعقل

.لق.2الثمندونر،.الامامالىانطلاقنافيقوةالتراثليئ!ونذازهاوتحفطالابة

ا،ءتم-عبناءفيوتساهمذا.نهاتعيالتيالاجيال.نكونتريويةفلسفة

اًللصةتمف-5إهـزر.وخاقاباخودتموهـنتكونجامعاتادونرإالجبإهـ.العربي
إبحتاوأسرالعامهةلنظرةء1ونستف!بمازواعهبكلالتقبيدعننبتعداًن

سارتربولجانأببفتأمشةلمففيافياءفيو!وةالةكريتوثبأفيقوةمنهالنجعلالعلمي

ورجاهـد.عروجاهدترجمة..الحقول

والاقتصادةوا!ءا*الاجتماعميادينفينشاطئايكونانونريد

.لبت002الثمن.ءنهاومعبراالانسافيةبقيمنامتصلا

رذاتناوثزنامتىلاننا،البشر،ةجدنتامفتوحةنظرةهدابعدونرإد

!وتقلتدولاراه31بلامفتوحبذهنالنتاجههـانتناولانفيله3فالخبى

....:.وتءمل،الحد/تاءت.عاتكوإنةء-؟ولينتخملفنحن،ة*يقتعصب

/بيرو!-اًلاداًبداًرمسسوراً!،ينا!/كنلمانفيناخبرولا،!فئالهضسال!فارةفيهـاهمته!؟ولية

.الجد/درنلف،و!نحماهاحضار،ةدساله

اً)دوريبزاًلعرعصفادبند
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