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ذادماتجديدا!ادتاذافكيف.البقاءارادتانذاتها:عنتنسلخانوضمانحريتهتحقيقالىتهد!شاملةبثورةالعربيالمجتمعيمر

!بنائها.كريمةحياةوتحقيق.الرخاءويعمهالعدالةتسودهمج!عوبناءامكانياتهواطلاقوحدته

وانما،ولماركسيةاخرىصورةليستاكربيةا!شتراكيةانعلى،العربيةالبلادفيوالحلفاتالجوانبمتصاةتورةوهي

فيمهاتهصثلوانها،الحضاريارثهاومنالعوبيةالاعةواقعهنانبعثتا!جمطالتسلطعلىثورةدهي..نحديداولركيزمنيندومماالرغم

الوؤتفيانهابلعزلتهايعني!وصذا..الخلقيةومفاهيطا!ساب"عىوثورة،جزءفيوالتمخلفغلالا!سضعلىوثورة،جزءفياو!

الانسانبمالفكرنضأجومنالاخرىالاممخبراتمنتستفيدنغسهالوطنسناخرىاجزاءفيهذ..جميعاعلىوثورة،جزءفيالتجزئة

ذاتها.لاغناء.العربي

العربيهللاشتراكيةا!سلاميةالعربيةالجذو.رعاىنؤكدحينانناهـناتخلصعلىتقتصر!منهاجانبمياوشمولهافيوالثورة

!،للحياةالاسلامبةوللئظرةا!للاميةالعربيةللقيمتمثلهاعلىونؤكدوهي،الفعليةللثورةتمهيدااوتهيئةيكونانيعدولامذلك6وضع

.احداثفياوالتراثفي،منقولةالاشتراكيةمبرراتعنالبحثنقصدعابرةالتربةفيجذورهامتكون،ا!ليالتبيرتخلفالتيأءالبنعملجة

فظاآعلىلث!فامةاقئعةوضعيعدولاووا!ن،ا!سدميالعربيالنناديخ.المرسومالمستقنلالىالواقع

قيمهاوفيالحضاريةجذورهافيعربيةاشراكيةلريدهاننا5.منقولانبدولا،للثورةالتمهيدوميالتوعية!يالكىيردورهولللفكر

وعلمه.الحديتالعصرخراتعلىمفتوحة،ونظرتهاركناندورهيؤديلنا!ولكن.النناءفياًلاساهـ؟دورهله-يكلن

د!لتهررتكونولن،عاماهدفا؟كونانيعدو!ذكرناماانالتراثهـ-نيضمثقانب!لابل،الطملعلىاقخصراوالنقلالى

التاريخية.الاصولالىباكظرالاومعناه.باستمرارمعهفاويتاعلوالواقع

عننتحدثانوجمفي،هناالاشراكيالفكردراسةلركد!اننارغبةتعمه،دائبةوحركةمتمبلدورانفيالانالعربيوالمجتمع

.الموضوءطبيعةتطلبةبايجازالمادكسية.اللبرىاهدافهونحقيقا!نيةابركبواللحطقالزمنلنخطيجادمة

وعن،ا!حتمادلآالعدا!ةعنآراءالحضاراتمنعددن!هـفيانناوانالاحياقمنكثيرفيالف!نطاقالحوادثتسبقاىألىهداادى.وؤ!

....قوبةحيويةظاهرةهدهان.النظريةتتحددانقبلقالتطبييأتي

لعصفيونجدفيعنطفكرلكارالهندستغحللصينيالمتوكالحمععأال!ولمرصىبوللفكرالقكوعلىتؤضفانهالذا،الطموحوالهبتوالاملايثقةاورثت

-.".للمستقبلالتخطيطوفيوتفهمهاا!حداثمتابعةديخطيرة.مسوولية

اولركسية.قي!امقبلالحديثةاعضفرفي!،ونجسالوسيطاأسيحط!لالاضصأديالاجتماعيالحقلفيالعربيةالتورةمحتوىان

تطلععنوتعبيرا-الاجتماعيمةللمساوىءفعلردالااً!راءهدءتكنو"،العربيةالالمخنواكيةفييتثلالمحتوىوه!ا،الضورةاـ،ـذهحيوياجانبا

افضل.حياةالىاجمماعاتواا"فكوينالمجتمعفيالواسعبمعئاهاالاجتماعيةالعدالةمفهومتمثللانها

نتاجف!.العامالاطارهذاعنخارجةالماركسيةتكنرلم.الجديدالعربي

صورة)ةدموهي،ثرالتاسعالقرنفياللصناعيةا!وروريةالحضارةو!الىالعربيةا!شتراكيةبحثالىالعريايف!يتجهانوطبيعي

للتاريخءأد؟ديالكنييىتحليلاتعطيمهي.تريدهاللذيللمجصعكليةمثلمرحلةفيوطيعي.الئظريةخطوطهاورسمالفكرياطاده،تحديد.

ونتغييرالمجتمعلتغييرساسااالاناجوسائلتغيروتمتبر،ابصشرياقوية.ؤكريةبازمةنحسوان،وللنقلللاجتهادرحبامجالانرىانهذه

وسيلةصارتعابرةتاريخيةظاهرةوتعننبرهالدينتنىوهيومثاهقيمهالواقعمنانطلقتاذاالاترسخولنتستقرلنا!ةولكئ

عا-صمبدفي،قامتالتكطالاوروبيةالحضارةتطورنتاجانها0اشعغلالوتجسيداا!مةلامالتحقيقاكانتاذاوالا،التراتفيجذورها.ووج!ت

ماوعلىالعلميةالنهضةعلىواخيراالمسيحيةوالديانةاليوناليالارث.!مانيها

المنصادمالعلقالازدواجهذاوعلىوالعلمالدينبينصاعمنتهيهالاضسترا!ليةعليهتنطويالذىالمفهومعنمبشياتنساءلانولنا

.الدنيويوالنطاقالدينيالنطالىبينياهااًلاشضراكيةه!هنعتسيبنفحه!وان،محءواه!وعنالعربية

-ة،ا!كنهعلىاورو؟فياادينيةالتودةبحثد!دهناولسناصمننعتللهسميةاساساالتطبجقنصة:رفهل.وجهـةخالنرىعربيه

او!،الرأ!أ!ةثبظفياثرمنلهاكانوما،اللبروتس!نانيةوقيامانيفترصالاتجاههداان؟يطمهالذيالبلدباسمماشه!اكيتطبثرق

ودفعالاوروب!الاقطاعفربفيالفرنسيةاكودةاثرتحليلبصددالتسميالفز!عدوولن،صقتوكيف،وجدتحيثما،واحدةا!شراكية

لتو-عمحاولاتهـصالحركةهد.لارموماا!وروبيةالقو!ةا!حركةنظاممجردليسفوالاشتراكية.الاقط!يميةاوا!جغراميةالاوصاف

بالامرىالغربيةوالسيادةبيدالمساواةمفاهيموبث،الال!شعماررقعةهذاكل.للحياةونظرتهومفاهيمهقيمهله3لينظامهيبل،اقتصادي

مهدقالتيالصورةالىثبرولكنا،عميقةاتارمنذهنصحبوما.التطبيقفياءسبيةاوالملاءمةعليهينطويوماا!ضطامكافافتولدصني

الصناعيةاثورةااحدثتفقد.اورصناعيةالثودةوهيالماركسيةلقيامو!،العربيةالاشتراكيةعلىينطقلافهو،الت!فسيرهؤانقر!اننا

خطيكرةاجتماعيةهاسرا!ته،الغربيةمعاتهالمجتميواسحاتحو!.اهاءف!وم!فبو،ه!كن

تنا!اتوابرزتحدكلتجاوزتالاستغلالمناندداعاواوجدتيمكنهاولاقيهـهاوعنالحضاريارثهاعنالتخليتظيع4!الامان
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تبدلوهو،المجشطتل!ييرواحدسبباغطاءعلىتقوماسسهاواقالفكرفيالتقدممنعصرفيهذاوحصل.ثديدةاقتصاديةاجتماعية

،الطبقاتبين(لصراعطريقعنيحصلالتغييروان،الانتاجوسائل-.الواسش

تطورفيسيبلاظاهرةهيالفكريةاو4ألروصالنواحيوانالتاسعالقر!فيالاوروبيةالحضارةاطارفيالمارهـةظهرت

العاملبئهميةقولناعناساساتحتلمفالغظريةوهذه.المج!صاتتجاربانمفكروهبرىم!طرساوروبيمجقمعنن!أجوهي،ءثحو

الأفتصاديعتبرلاالاقتصطديلانالتف!هصير،المجممعاتلاقتصاديفيتصير7لافيهايحصلانيمكناوحصلماكلوانايى"ـ،انتهتالبثرإ"

(لمجتمعاتتعييرفياخرىعواملمعذهماعاعلابلحيدالوالعامل.الغربيالمجتمعتجربةنرطاقعنيخرج

.الحضاريالتطوروفيالىالننفتحينهنهاانطاقبل،النظرة!ذهعنماركسيشذوللم

العصورعرالمجنمعسيرلنرىالعربياك،ريخالىالانلننظرلمطرورعامةقوانينالىذلكحولثمتفسيرهوحاولالغربيالتاريخ

طبيعته.ولنتفم.تاديخهوفلاسفةالغربمؤلىخيانوالواقع.اوثريةالمجتمعات

عبقريى-هميهامكامثلحضارةالاس!لاميالعربيالمجتمعكونلقدقامحتفلما،أقرناهذااواسطالىالفكرةلفسيحملوناستمروا

والمثلوالقيملىخللهااقيالروح-ضارةاـيةفيماوادق.ومفاهيمهيدر!ونبدأواوامريقيااسياسعوببينالكبرىالتحرريةالنورات

..بها.لعزالتيلتجاربتفسصرايتعميميمكنلاانهويرونوضيقهاالفكرةخطأ

الارثفي؟ولياتهاوجدتالحضارةهذهاننذكرانبناوجدير.الاخرئالبشرقيالمجتمعاتعاىاغربيةاالمجتمعات

قبلس!هالفيمنلاكثريعودعريقارثوهو.؟لقديمبالعربالتقافيواعتبرت،البشريللفاريحمادياكض-ء!طديابضةممببرالماركسيةجاءت

مر.وفد.سومصروسوريةواليمنالرافدينواديفيهويشاركالميلاداذ.وقيمهمثلهوتغيرالمجتمعتغيراساسوملكيهاالانتاجوسأئلتبر

مناظقولكن،والركودالازدهأر.منبعتراتا!ربيالحضاديالنشاظ-والطبقة-،لياالمسيطرةالطبقةبينصراعالانتاجوسأرلتبريرا!ق

وجنوبها.العربيةالجزيرةشمالافيالاسلامفبجلتمثلتنشاطهاللطبقاتههبصراعالايكونلاالجذرياتغبرفاوهكؤا،الصاعدةالجديدة

قديمةاصوللهوكانت.العربيوالصشعراللعربي"اللغةمظاهرهوأوضح.استغلالوسيلتاريسخيةظاهرةونعتبرهالديننكلوالماركسية

.الفترةهذهفيالوثنيةطغيانمنالرغمعلىالتوحيدميوتفرض،حديديةلقوانيناللبشريةتطيرتخضعفالماركسيةوهكذا

،للحياةونظرتهموفيمهممثلهمفيهالعربووجد،الاسلاموظ!ربمعنىالمجتمعاتكلعلىتصدقفوانينهاانوترى.افناريخفيالحتمية

في!هو.راوا،الارضعلىانتشارهموطريقوحدتهمميهوجدواكماالتيالتغييررمنالادوابنقسالمجتمعاتمرورتفرضالتاريخحتميةان

جديد.حضأريلبناءمنطدافيالتغييرمنمتوازنةمتاليةصورفهي،الغربيءالمجتمفيراهـ،

الاجننية،الحضاراتمنالعباسيامصرافياخذواالعربانوعع-اذامجتمعنالابناء"،دكسيةالمفاهيمنقربوقد.البشريةالمجت!معات

العربيةالحضارةخطوطميهارسمتالتجطالفترةدعدجاءذلكانالا.العربيالتاريخ-فيرالماركسيين"؟رخنبعضمحاولاتالىاثرنا

-ؤخايصةعربيةمراكزفيقافيااالثصاطظهرفقد.واسسها)الرع!،البدائجةبالمرحلةالاسلامقبل"رالعربيالمجةمعانيرونؤ!م

العربيةالدراساتفيوتمثل،الفسطا!ثموالكوفةوالبصرةالمدينةالتطودوهذا.الاقطاعيةحلةالروض،رؤطورهبئالرامتلاكمرحلةالى

التاريخيةواللغويةواللدراساتوالفقهوالقرآناحديثاكعلومالاسلاميهارستقراطيةوحاولت.الاسلامازتجتاقتصاديةاجتماعيةازمةولد

الدراساتظهرتابشظوبعبارة.الخصبالادبيالنشاظوفيعرونتح،يالفوحاتالازمةمنالخروج(الرقيقتجار)الملاكين

اشكالها.كمانتمهمابالترجمةالبدءفياطارهاواتخذتالأنسانيةفيذلكوتم،اقطاعيمجتمعالىكلياالمج!نمعتحولالفتوحات

اليثقافيطابعهاوتحددوؤيمتهاالامةدوحتمعلالدراساتوهذ..العباسيالعصر

الحضارية.ووجهننهاعلافاتهتبدلسببهااجننماعيةاقمتصاديةأزمةتاجالنفالالعلام

واخذواعلو"!ممنشيئااخذواايىونانمنالعر!اخذوحينما.ماديةكاهرةيكونانيعدوولاالناشئةا)طبقةلصالحتعزيزوهوالانتاج

ا!...انيرىمنفمنهم.الخطوطرسمفيمضطرنجونفهمذلكومع

رافامنلكحضالمرتهمىلما،ديرلمةكلمنتطورهملحهولف!اكيميأفابذهمو!ولانمامعل!ممل!عمهمقيمهميلائمانهاخرونيرىبينما،الرقيقارستقراطيةمصالحيلالمالاسلاآ

...-ىيرحينفي،الافطاعوارسعقراطيةملاكمنخلةالمستالطبقاتمصالح

نظرتهوكوناساسيةفيماالمجشمعآ!عرلهمحيرلاس!لايبمتفعلتطولمديرفيالىاصحابهفل!الجديدةالحاكمةالطبقاتاحمصايلائملاانهغيرهم

العدالة.مبداالمجنمعهذافيالاساسبماددأوكان،للحياة.الا!طا!الاستغلالنبريرالتديتفي(لوضع

وتمثيتاللعرليةالحضارة!!ه!التناملة4ملىالةاروحجحلتلقدا!عر-ةا!ئلوحدتالارستقراطةانالبعضيقولوبينما

.ا-مجاءللوحدةتنوثبكانتالقبائلانغيرهميقول،اغراضهالتح!ق

الاقضصاديةوالعلافارروالشريعالسياسةفيع!ةلمخلفةمبملاكأحوهنحتى؟لموقفيضكلببل.التوثب-ذلكعنيعبرموحداالاسلام

الحاكمعلى(الغانون)ي!ةاكسسيادةفيا!الةدكرة-ف!و.و"صواحد(ص)محمدا-اناللبعضيدعيفيينما.ذاتهالاللامنفة

شخصيةنفيالىاخرونيذ!ب،بالتوحيدوبشرواظهرواانبياءعدة

الفقهارالعداى-واتلزعلنىهنالىوائن!رلنصموها"نفيصهةسعننناوالمحكوبمن6الىالبعضوذهب.السطوريةشخصيةاغيادهوالىك!4الوالنبي

الطبقىةهلمصلحةالخللأفةفنرةفيوصعتاسطورةعننشأالاسلام
فلالا.صركأن،ع!لكعلىخروجايوؤرى.الحنفيةتسمىسابقةلاعتماداتتعودجذلادهاوانالحاكمة

.-الامةرأيحرمةوعلىالئورىعلىالطكيدفيالفرةونندوانالعربياتريختفهمعنوالانحرافالرايفيالاضطرابوهذا

وتدير.توجهالتكطوا!عقدا!حلاهلمجموعةفيالعئورىوتتمثلنننيجةوهو،ا!ربيالتاريحعلىخارجيةنظريةلةرضظهرالاهو

والعقدالحلاهل!مثلانوجب،العامالمكياناساسالامةدامتوما!نذلكابغدوما،ودعمهاالماركسيةلتبريرسبيلأاتاريخالاتخاذ

!فأهـ،يكفيلاذلكوللكن.فابلأبءهاخلرصة،وهمالمختلفةجماعاتهاذاكتفصيلنجد)العالمبمالتاريخيالبحثوعنالعربيالهأريخطبيعة

الامةا!تفمتى.الأجطعهـرافي!نمثلكماللا!الشاملالرأي.(وتولستوف،وكليهوفميج،وبلاي!بف،بيجولفسكايااساتدرفي

ذلككاناجماعاالاتفاقوعدشيءعلىومجصهديهافقهائهاارآءاو(لمجتمعلت!ربالنشبةحتىالماركسيمةتقييمبصددهناولسظ

مشعاكالهـ،لنتجابهالبأدطو!تح،ملزمةحرمةالامةرأيفاكثمسب.ملزماحولتالماركسيةوان،واسعحولهاالجدلانزقولانويكفي،الغربي

.العامالخيراواـجماعةامصإهحعراعاةبعدمفتفىحبافقعأغبرفيحصلتخطيرةتطوراتانكما،جهةمن!نظراتهابعض

صلابةوفيالسلطةعنالقضاءاسقلالفيالفرةوتتأكد،كليةنظريةالماركسيةاننتذكرانيلزمناولكن.نظرتهاافترضتها
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الهجريالاودالقرنخلالمراللعربيالمجنمعأن4يامبدولنذكروتجاهالمنفذينتجاعالعدالةجنبوقوؤ،!وفيالحقفيالقضاة

كانتوانضمنيةالاخرىالجوانبوبنيتجوانبهبعضظ!رتبصراع.الافرادعامة

فيوتنهنئل،ءوأفيالج!يدةالمورةقوىبيندارصراعوهو،ةويةالاستضلالمعفيالاقتصاديةالناحيةفيامدالةامكرةؤظهر

وهيوالتجزئةالمحامظةفوىوبين،الاسلاميةوالانجاهاتالمبادىء.الاجتماعبة(لرعايةعاىوالطيدالمالسيطرةانكاروفيبأث!كاله

الع،مالسياسيالنطاقفيإلصراعهذاوتمثل.القبليةالاتجاهات.الناسبمعاشيتعلقميماخاصةمرفوضوالاحتكار،محرمبافالر

،الاقتصاديالتطورفيوحنىوالاجتماعيالفكؤيالنمشاظفيوتمئلفيالفرديقدمعايتع!دىللضعفاءمعلومحقوضعفيالقهرةوتظهـر

وتوسعهاقوتهانتيجةالاسلاميةرالمبادىءبانثصاةهتاالفترةوكنمغهومويصل.بأشكاله(لفقربمكادحةالامةالزامالىوالهبهالزكاة

.مستقرةمدنيةحياةالىالجديدةالبلادفيالقبائلاننقالونتيجةمعاشيمستوىضمانضرورةعلىيؤكدحينذلكمنابعدالىالعدالة

بيناالمملطةعلىالصراعنتيجة!شأتسياسيةاحزابوتكونتهـنبينألمعيشةشؤونفيالرايتب،ينفمع.كافةللدنأسمقبول

الىالعربغيرانضماممنالرغموعلى.عربيةاحزابوهي،العربوالفضلالخدمةاساسعلىالشباينيقر.منوبنالمساو(ةيرى

العربية.الفئاتبيدبقيتوتوجيههاقيادتهاانالا،الاحزابهذهالحدضمأنفرورةالىعوالعامالانجاهانالا،اخرىومؤهلات

بل،اخرىدوناجتماعيةطبقة+نمثلفكنلمالاحئرابهذهائوالمهمحفظا"لافتصاديةالغوادقلترفيف"نسعيمعالاعةلافراداـلا!لى

وهيمدارس،المختلفةالفقهيةالمدارسبالتدريجوظهرت.شاملةكانت.العامللكيان

الخلافاتورغم،الحياةثواحيلمحتلمفبالمثممولتفكيرهافيتتصفمنميهاوماالمفتوحةالاراضياعتبارفياةالعدامكرةورزمثل

احداهاتخنصاندونواتباعهامنزلتهامددسةلكلكانفقدالاراءفيومع.ومستقبلهاحاضرهافيءليهاووؤفاللامةهـإركامالكالروات

.اخرىدوناجتماعيةبفئةفكرةانالا،مخبدفةمتراتميذلكجاهـللتمحاولاتعدةؤيام

تطوراتذلكورافق،الاستقرارالىتدريجياالمجتمعوتحول.ورسختاتعرتالامةملكية

سيمالاالمدناهلبعض!لانالبدا-ةمفي.مهمةاجتماعيةاقتصادية!لىالطكج!فيالعدالةفكرةتبدوضماعببةالاجالن،حيةوفي

وكونتواسعةسوؤاالفتوحاتفيووجدوابالت!جارةيننننغاونمكةاداءتجاهوالتسامحافىرأياحترام.وعلى،وكرامهالانسانحركة

فتوانصر،الزراعةعنمدئياعزفتوقدالقبائلاما.قويةجاريةمئةانتآدشدميايضاوتبدو.المثستركالكيانتهدلادامتماالاخرين

الىتدريجياتميلجعلهاالجديدةالمدنفيسكناهاولكئ.للقتال.المساواةفيالمطلق

لثعرلكوفعلكم!لهجرةالا،رضىهيظهرلمعكراتي،صةولىوداورلىووالحوئتالاستؤارالاجتمابر،!الكياساساجياعةااع!نبارفيالعدالةةؤاو-تزكؤ

وبدأت.مهمةحضريةمراكسزالى،والقيروانوادفس!طاظوالبمرةالمدنبناءفي،التضاديالابلىاع!رة.فيبقوةالناحيةهذهوتتجلى

ونطاةها.آماقهافيباتدريجتتسعالتجارةفىكا،أدإجوالتوالادبالفكروفي،جمايكأفنو!وهي،والريارة

والمعرف-ةالفكرة"ربطهاالتيوالارييةائأريخيةواالفقهيةالمدارس

الكبيرةالملكياتظهورالىالاولالقرننهايةؤبلالامروتدرج.اشخصياتالا

ن"الحدالعزيزعبدبنعمرحاولوقد.الصغيرةالملكياتحساب
الاسلامفيالمغتوحةالبلاداهلمناللكي!رودخل.يفلحلمولكنهجملىلك.باليدااـكسبوصرمةالعملحرمةالعربيالمجههعقيمومن

.11-ء00صال!صديمكنابخنم،محيةوفي،4الاصلؤىالمايةاعترتؤقدذقكوممع
.عوهلزروالصناجلشجاربينهموكانليالوم!سصمحتو

القبائلبينانتشرتالسياسيةالاحزاباننلاحظانبدولايو.(لمة"ـومهذاًبضوءذللكبغبراواضريبةاب!رضمنها

للسلطسان!،هضةتيا!اتبوادرانكما.القبليالتطسكتواضعةوتقد.بأا)م!وطلبةا)ملماءوتشجيعا&أماتقديراقبماهدهومن

واتسطملممئاتبجنممستوربشكلبهبدأتالقائموللوضعالعرجمطللمعرفةءبذلكثصحب4،تمبيردونعج،لاتهومتجلهموا،:حالهبات

لاوهي،اسلامةعربيةبراياتتءضرتوكلهابالاسلام.طأهر!ونأ!لدىللعلملتاملونسسفيذلكولغكر.زالفاقةبالمشاقيركترثلا

111110001-.أصةوالخالعامة
لمجشمعويظهرتجتماعيهلحركاترستمرتكلنن.نعدو

خفية.بصورةالاسلاميالفتح؟عدو(ستمرتانايرفيالسطساليبالعملالاالتفاضلوعدم،الانسانيةالاخوةاأوريم5هذومن

بيق.لراوحمخ!لفةلدوافعالواليبينإلمعارضةتياربدأكمأالا!رادئبجالروابطانواعا!مىالعقيدةواء"؟راء!محةوا

السلطة.الىالطموحوبيئ.الاسلاعيةبالمساواةاًلمناداة..والجماعات

للسلطانالمناوئةالتياراتكافةلتضما!باسيةالدمموةوجاءت

هذهجميعانصارهاصفوفبينوضمت،عربيسلطانوهو،المائماقيمنهياـصبركطاالمجهمغتتخلملالت!طالاذصانيةاينظرةان

النج!يعسيماسةلتجنيوالاتسماعالظوورمنوعنهاوشجعتهاالتياراتا)وان!م.سببالناسبينالتمايزالمجتمعجنبنالشالاساسية

الايرانيينبينوخأصةالعبمال!عيينضدفامتحركاتس!لةفيهذه.معالمجتفيالمدمرةالافياهاتهذهك!ثلظ!ورمن.وحدت،وأجنماس!

الاولالفرنفيمثيللهي!مبقللممما،العناسيةالثورةنصرواالذينالجماعاتبيناءت،ونااسا!طكادتالانسطنيةالنظرةهذهانكما

.اًلهجري.الاخرينعقاةتاحتراموسبب

الملكياقوتوسعت،اننجاديالنشاطاتسع،العباسيونجاءولماشيءكلقبلتمفلتطحياةوالنظرة،الاسلاميهالعربيةال!مان

نخعي.جديدة!صيا!ببةاجهماعيةتياراتوظهرت،العربببنالزراعيةمنالرغموعاى.صالمجضم!حبباةمنمظاهرفيوتألمت،الفكرفي

تناهفيدينيةوتياراتالجهاتبعضفيتقوميةيي،رامنهابالذكر،عليهاتأكيدءفياستمرا!ربيارفامان،والانجراماتالتطورات

رثوهوهذينوراءاخرتيارو!ر.ستاروراءمناوعلناالاسلام.الفكروبينالواقعبيناـلشقةافمعتكلماالضأيهـيزدادكانلقدبل

توسعضد-ايرانبماولأ-المناطقبعضوبا!لاحينلدىالفعلبهـتهتأثرتالاسللاميالعربي.المجتمعحياةاننلا-ظانوي!هـ.،

وتحولولاراض-،ماخسرواالذيرنالصغارالمزارعينحسابعلىالملكياتعمل!بةاوض،ععنمكشفذلكمعالواقعولكن،اكيدةبصورةالقيم

مشجولين.اجراءالى.خطيرةمتناقضاتالعربيأجتهعاش!دكما،أه!-هالهاوتطورات

الاسدهيالعربيالمجتمعفيالصراعمظاهرنلاحظانويهمنافوىلهكانت3هـأ،متصارعةقوىاعربيالجتمعافى،ـدلقد

المتضاربة.الاتجاهاتطييعةلنرىالعباسيالعصرخلالالمجتمعتطورطنيعةلنرىهذه-نتفهمانويهمنا.وا!بناءللاعداخرى

الاسلالي(لعربي.المجتمعفيالكبرىالصراعمظاهرتمثلتلقد.وتكوينه
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.ل-لاديالتاسعا-الهجريالتاللثالقرنفيالحركتينوالشعوبيقهالعرببينالمعركةفيللهجرةوالثالثالاأنيالقرنينفي

كانواحيتالبصرةسياخفيالرقيقثودةفهي،الزنجثورةاهاالاجتمابةالحركاتبعضفيوتمثلت،والرندقةالاسلإمبينالمعركةوفي

اعدادفيجمعواوحيث،البصرةامنطقةفيالاراضيملاكيلكثارأرقاءالشمعوببينللصراعمظاهرجميعاوهي،(لخرميةكثوراتالايرانببة

يدخللموبعضهم،العربيةيعرفيكنلمبعضهمانومع.كبيرةالعربوبينجهة"نالموروثةودياناتها،اللؤسسيماولا،العربرلبةغير

ناالاالاسلاميالغربي.المج؟خععنغريبابقيجلهموعان،الاسلامحركاتبعدفماالثالثالقرنفيظهرتثم.اخرىجهةمنوالاسلام

وكانت،العدالمةوباسمالاسلاميةالمبادىءباسمخرجمنقاث!اثورتهموحركات،الزنجثورةمنلالاسلامي-العربيالمجتمعنطاقفياجتماعي!ة

والحرمانالضنكالافيهيروالموضععلىالرقيقثورةعنتعبيراثورةكانتوبينما.والاسماعيليةالقرامطةوحركةوالنهئ!طارالعياردن

.والاستغلالمان(عاماءشراربعة)قصيرةولفشةالعرا!جنوبفىمحليةالزنج

الاعوالدؤوسوتوفرالبصرةمئطقةفيالكبيرةالملكياتظ؟ورانمشيرةقرونااس!نمرتا!سهأبليةوحركةوالشطارالعيارينحركات

شراءالىادىاـكثيفةاالزراعةاساليبو(ستعمالالملاينلدى.الاسلاميالعربيالمجتمعفي(عمقازءةالىبذلك

منيجلبونهمكانواالذين(لرقتجارمنالرقيقمنتكبيرةمجموعاطبيعةعنوللكشفوجهتهالمعرفةبايجاز.الحركاتهذهولضتناول

السباخلكسحالسورالرقيقمنالالو!استخداموالى،افريقية.القائمةالتناقضات

علىهامشهؤلاءعاشلقد.وزرعهاألاراضيتصلاجولاسالبصرةحولعربيةغيرشعوبولاتبمحابدأتوالشعوبيةالعربيةبينفالمعركة

اللذيالغظيعوالاستغلالالمضنيالعملالايرواوهمالاسلامياًلمجتمع.اسلاميه(وعربيةبمظاهرفنسترة،المتوثبالعربيالسانلمقاومة

السيىءالمعاشيوضعهمفيفكانوا،الالسلام!بةالمبادىءوابصطيتناؤىللارثإلحضاريوالرويجالاسلاميةالعربيةالثقافة؟ضعافتءلىوعملت

باسميصدرنداءلكلخصباحقلاالارضءأىالكبيرة.نجمعاقيموفيومحاولةادكانهجمةبمهاالعربيالسالطانزعزعةوحاولت،الاعجمي

المثلوباسمالمساواةباسمالنداعاوجاء.ماعيةالابالعدالةوتفسيخالمجتمعقيمتفتيتحاولتكما،والعربيةالاسلاموهيهد!ا

الاسدعي!ة.فانت.والادبيالثقافيالئطاقفيالمعركةوجهبرزوقد.اخلاقه

فان،الزفيجثقافةوفي،الزنحصاحبدوافعفيقذاومهملأبردبنبشارمثلمكانتهملهموادباءشعراءالحركةزعماءبينتجد

وجماهرة،الاسلاموميادىءيننافىبمتععاستغلالنتيجةكانتالزنحثورة.الانلحدنقاشموضعدورهميزاللاممنالمقفعوابنعجردوحماد

فيامامهمالماثلالمجتمعوبينالسودالرقيقمئةب!ينمر-سبصراعتوهمكمااخرىطبقةضداجتماغيةطبقةحركةتكئلمفاالثمعوبية

صراحولكنه.البحرةملطقةفيالكبادوالملاكينالاقطاعياتاضحابثريوتاجرضنسلطوزير.بينكانوافيهاساهمواالذينلان،البعض

وللكن،السودالرقيقتحريرالايقصدلمفهو،الاهدافواضح!كنلميكونوالموانمثقفوناناسوهعهم،معروفوأديبالدواودنفيوكاتب

وارتكبوا،قدرواحيخ!الاسي!ادعلىالرقفرضالىذهبواالثوارالخاضعةالثصعوبمن.وفئاتالعرببينءلراعاكانتانها.اغنياء

الىادىمماعليهموالدانيالقاصياتارماوالمضائح"قخريبمنوالمفاههمالاسلامية(لميادىءيت.ثلوالمممنالصومعلىلسلطانهم

اثرهم.ومحوثورتهمسحقاعلاما.والاسلامالعربيةانصاربيننجدفاننالذا.الجدثهـةالحضارية

اوهـءمعنى!اكانفقدوالاسماعيليةألقرامطةحركةاما.والبلاذريقنيبةابنءثلالعربمنيركونوالم

الاقتصاديالتطورتركيزفترةفيالحركةظهرتللقد.ابقىوالرالمعركةكانت،احيأنامعهاوتتداخل،المعركةهذ.وبجنب

بعدنجاحهاوبدااتشرتالاسماعيليةالحركةانومع.والاجتماعيتسترتانبعدالمانويةلحركةامتدادالاصلفيوالزندقة.الرندقةمع

سدو،؟لثانيالقرنفيدهـأتفانهاولهجرةافتالثالقرنمنتصمفالداخلمنولسفهالاسلامتمثعويهالزندقةحركةارادت.اسلمومي!مظر

اقضصادية-العاعةالظرو!فوفرتحينانضشرت!ازهايعني،بهقامالذيالسلأطانضربوارادت،وجودهاوهددلوسعانبعد

القائمةوالاوضاعالفكلتفاعلنتاجفهي.لنجاحهاالمواتية-واج!نماعيةاخرىديلالاتانصارالمعركةفيشاركوقد.يةالماثواساوبهووءـذا

وسي!اسي!ة.واجتهأعيةاقتصاديةمعاللصراعان.اقللآبدرجالزردشتيةثمالمزدكيةسميماولامجيسية

الهجريالثاللثالقرنمنذالمجتمعفيهامةتطوراتحدثتلقدوالمجوسية،العربيالسلطاناساسالاسلامبين!راعهوانماالرندقة

افاقورواتسعتالمجتمعميالتجارةنمشطتفقد(ء.الميلاذيالناسع)هنددتالمعنويةوقوتهالاسلاميوسعان.خادعةبمظاهرالمت!سترة

للهؤلاءمثلوخيركبيرةاموالدؤوسلهاالكبارالتجارمنطبقةوظهرت،الفعلدلرظاهرةالرندقةحركةفكانت،المتصلبالانحنارالمجوسية

نطاقوامت!.الدئانجبرملاييناهراسمابلغالذيالجصاصابنالت!جارالزندقةتداخلتهناومن،العربي(لسلطأنلفربوسبشلا

منواجزاءامريقيافيوتغلغلالبلطيقالى!لوريامنالغربيةاجتماجماللتجارةصراععن.نتحدثلاالزنادقةعننتحدثوحين.والشعوبية

والجهابذةالصرافينمنفئةقيامال!نجاريلنش!اظاويسر.اوروباالمترفينبينالزندقةاعلامنجدبلهـكودةفئاتعنولادينيبل

بتسيببرسالحاضايعصرفيالبنوكبدورويقومؤنبالنقديتعاملونالذين.المفكربنوبعضى

ووصل.المسلمينغيرمنجلهموكان،والتسليفالائتمانعملياتسلطانمناليهيستندماوبينالاسلامبينالصراعيقتصرولم

الحكومة.تعتمدهرسميمصرفقيامالىالرابعالقرنمطلعفيالامر،اجتماعيةتبدوحركاتفيتمثلبل،الرندقةعلىالمجوسيةوبن

الكيفةالزراعةاساليبوظ!لورايزراعةتوسعالغنرةوشهدتاالحرى4تلك،للمزدكيةامتداداالاالخرميةتكنولم.الخرميةكحركة

الاقطاعيينمندـئةوقيام51وادفي!حيماولاالواسعةالمالكياتوظهورالانطعت،الساسانجبةايرانفيظهرتاالتكاالاج!نماعيةالدي!جة

الفلاح!ينعدد-وارديادالاستغلالمنكثيرنشاطهـمق9ورأ،المثرفيالصباسىالعصرفيايرانفيالعامةالطبقةحركةوصارتاسلاميثوب

الدعواتلكلملائمةبيئةالفلاحونهؤلاءمكان،واتجولينالاجراءفىوف!عننشأتقديملآاجتماعبلآلحركةامتدادهيفالخرمية.الاول

.الاوضاحبتحسينتعدالتيوالىالعربيالسلطانالىالسخطحولتولدنهااًلايراليارومع

بشنحركاتوظهرتالمدنفيالعامةاتسعتالفترةهذهوفيوالخرمية.الساسانيا&ملطانضدموجهةكازتانبعدفاعد"هالاسلام

تهد!تنظيماتفيء-ودلك،والحرفالصنائعاصحمابوبينالعامةلستركاف!يةارتدوهاال!تيالرقيقةالغلالةتكنولممسامينيكونواللم

فياو،الخرفيةوالنقاباتالاصثافثعانكانكمامصالحهمحمايةالى.المزدكيةحقيقتهم

حركاتفيكماالاوضأععلىالثودةعلىبطويمتصلتمردحركاتالمصراعمظاهروالخرميةو(يزلدقةاالشعوبيةحركاتكانتوادا

.والشطارالعيارين،والاسلامالعربةوبيناجنبهةودياناتشعوببينسىالسياللدينى

المصالحتضاربعنتكشفالاسمماعيليةارحمركةفيامظرو!انفيالاسلاميالمجتمعظروفعنمدرتااجتماعيتينحرىيختنجدفاننا

تتصلالحوكةجذورانومع.والاقتصاديالاجتما!الصراع-وعنانفجاداتبدأتانوصادف.الزنجثورةوفي،الاسماجمبليةحركة
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مجموعانوكثرته.والنسيجوالجلودوالورقوالسيالزجاجكمعاملباسمصعتانهاالا،الاسلامعنغريبةاراءعلىينطوياللذيبالغلو

مفاهيمكااهاونقاباتاصناففيانفس!ونظمواوالحرفالصنايعاهلالمبادىءنطاقفيالمساواةالىالحركةدعتلقد.الاجهماعيةالعدالة

الاقتصادية.فيالحياةالرهاولهاوشعائرهااصحابهادعوةحسبوارادت،الدينباسمالغصريةلفوارقوانكلت.

!اجالارتحسينعلىالمهنيةوالاصنا!النقاباتعملتوقد.واد(ئهامبادئهانطاقفيتصهرهموانجميعاالناستكسبان

علىعملتانهاكما.الاسعادشظيموعلى،الصن،عهسو؟4ورفعالسياسيةالاوضاعتقلبثورةاحدفيعلىالاسماعيليةالدعوةوعطت

فبمجا،أدرحرفةلكلوكان.حياتهمتنظيموءلى،الصناعحمايةلقأبسلاحالغذمرةاالجماعاتكلمنواءذ!،ونجبرها

ناجانبهامنالسلطةوحاولت/.السلطاتامامممثلوهاولهاالصنعة.الاوضاع

فيدلكوتمثل،الاصأفسلوكوعلىالانتاجثوعيةعلىرفابةتضعمختلفةوبرامجاثمكالااتحدتالحركةهدهأننبينالىفيولا

تتجمعحيثالاسواقعلىلليثرفواواعوانهالمحهبسلمطةتوسيعبرامجهافيالتباينيوضحوهذا،فيهاعمأتالتيالبيئاتحسب

جنبتربطهاكانمتوالحرفالاصنا!اننذكرانويهمنا.،فالاصحيثالصصيوعيةمننوعالىالسوادفياقرامطةادعاؤقد.اوعما-4

بايغمساهـع،اتصفتوانها،اسلام!ةواجظنماعحمةخلقيةقيمالمهنةرابالةحاج!نهقدركليأخدوحي!،سلاحهالا-للؤدوليس،فرديةملكيةلا

واجناسهم،اديان"!عنالنظربصرفاليهاللصناع.بالانضماممسمجتالازتاجبزيادةمصرفيألفاطميونواهتم.انتاجهكلللجه،عةويعطي

ك!نتلاز،،الوسطىالعصورفيالاوروبريةالنقاياتتعرؤهلمماوهداوأبدوا،والحرفالصنايعاصحابورء،يةالمعاشيالوءمع-نو.نحس

تلتزملماز!اكماالعقيدةاوالمذهبفيمخالفيهاصفومهاءنتبعدالاوضاععنكثهرانظامهميب!عدولغ،الفئاتجميعمعكببيراتسامحا

فييراكبالاصناؤءدوبىوكان.فالواضحالخلأقيةالقيمهذهبمثل..-الاخرىالصبفيالبلادكي

اللعامة.الحيأةفيواحياناالاقتصاديةالحياةاد،الاشتراكيةمنثوحالىالقرامطةرعافقد(لبحرينفياما

العاعة،تنظي!ماتمنالسلميالجانبتمشلالاصنافكانتوادااللزراحتسليفوعلىالرقالغاءعلىوعملواالموجهالاقتصاذاعتمدوا

الاقتصاديةطللاوضاععنيغفعلردتمثلوالثمعطارالعببابىبن3اتحرفانوسيطروا،انت!اج!موتثميطواربيام!دياا)صفأعةومساءر

ؤك!ظهرواوالشطارالعيارينانثوضحانويهمنا.والسياسيةالثرواتتسربلمنعخاصةعملةوسكواالخأرجبةالتجارةعلى

أنتنظيملهمكانتولكئ،والنهابيناللصوصبمظهرالتاريخصفحات.للخارج

تبلورتانهمكما.شعالرهملهموكانت،النقاباتتشبه،سريةالوصولفينجحتالاسماءيليةالحركةانبالذكرالجديرومن

وعدم،اسلطةاعقاومةوجهتهموكازت.الفتوةفيخلقيةقيملديرهموالبحرينومصراليمنمثل(لعربيةالبلأدبعضفيودامتالحكمالى

الدنمبادىءاهملواشين41انادعواانهمبلوالنساءللضعفاءالتعرضوالبحرينمصرفينجحتلقد.والعراقسوريةفياخفقتولكنها

قامواالبيأرينوانواللضعفاءالفقراءاوادوفاسغعلواالشريعةونصوصالاجتماعيةالعدالةمنشيءؤءهااقتضادية-بابيروصعتلا.ها

ل!ثرطةارجالعلىتتركزهجماتهموكانت.عنوةالمهـدورةحقوقهملاخذاما.الاستمرارمنفتمكنت،الاسد!"العربيالمجتمعظروفعالجت

الاميبحفظالقلقةالقراتبعضفيقامواوفد.الننجاروعلىولذلكومفاهيمهلمجتمع1فيمتناقضبتدابيرجاءتادقدءالعراقفي

متصففيبعدادحصارفيفعلواكماالاجانبالغزاةومكادحةيرلمسوريةوفي.قصيرةفترةفيوانتهتبقاومةاععفمنهللقيت

الغ-لمصفتراتفيقوينشاطهمانتحسىولا.الثالثالقرنولم.هوادةدونوحاربهافنبت!اوالتنكيلالعنفالامنهاالمج!نمع

والسلجوفي0البوي!حركةهبمارهابيةحركةفيتركزتوازبةأ،ادراىفيافىءركةجنجح

اللذيالافطاعانوهو،اخرج،نبالىنشيراننود،هذابعدفيمعتصمةالاسلاميللمجتمعشاءأرت،ـديداشكلتالتىالحثعاشين

ايعربيةهعالمجفيمثيلالهيجدلمارجاءهاعموالذياوروباعرفضه.حه!ااقيتص*ى-جبلقمة

اءيأةالاؤتصادوة،افيم!هاعا"لادائماكانتالتجارةلانوذلكالاىطميعنيكشفوان!شارهاالاسماعيليةة3الحرظروف؟خأيلان

الاسلاميةالثلادبينمفتوحةكأنتوبحريةبريةالتجاريةالطرلىولانالاقتصاديةالمصالحدوروعنالمصالحضاربوعنالاف!تص،ديةالفوارفى

لفهوحاتبافيامهماثناءفيالعربنجدؤانيمةجهحةومن.والخارجفيالدينيةوالاراءالافكاردورعنايضاولكن"ـي!ف،الت،ريحفي

واإمنرؤ-ولم،الارضرقيقرواولماحراراالفلاحينيعت!برونللحركةالفكريةالجذورعنفي!لوم،.،.اندفا!اوفىالجماعاتجخركك

الاهـودقيقالرشراءالىرمدفيطاللجوءيفسسماوهدا)لاقنانبافيالاجتماعيةالعدالةمبادىءؤىوج!وادعاهافانتطورهاوعن

!ىوريمنعيمهذاوللكن.(وبفرهاالبصرةمضطةةفيلاست!خدامهمهذهبينالتناقضفيووجدوا،دعوتهملبثسبيلاالاسلاءبالفكر

ا"كيات--يمابعلىالكبيرةالملكيأتقياموهواخرنوعمناقطاع.دعوتهملترويجرحبأمجالاوالواقع؟لمبادىء

الملاكين!لمنغلالهمالاجراء-وا-ةالفرحينوتكالرالصغيرةباراءجاءتلانهاتدملمالاسماعيليةالحركة!انهذاكلوبعد

.الكبار.معزولةاماءز،فيالاشاملازوالهاكانولذا،الهامةواًلمفاهيمتأفافلا

في!لورتا!"نيالاقتص،ديةالاوصأعهذهفيمن!نظراكا!و!ك!اأملالمعو!رت،نطاقهاوتوسعالصأعةنشطتأيفزةكرهد.ة

المصاللعتصط!دمان-الميلاديالعاشر-اللهجرىالرابعالقرن

-.3.-..ااحسحمى!سيجحييع!.سىسير.-.عهمعى-..ر. !حرفيدلكوتمنلحطيرءجت!اعيهلهزاتلمجتمعيتعرضوان

كحركاقاخرىحركاتوفي،شاملف-ورصاللعاسمالتىعمديةالشطاص!البخرينفي

ررءفياكهنا!شتفقد.اخرىجوانبعرفالمجتمعو!ن"*دابدار"و!ثنب"*داب"تطلب
ستشفياق41هناك.الشعبلفذاتاـدولةاتقدمهاالتيالخدمات

الوؤوقوهناك،المجاليوللعلاجبالرضىللعنايةاررومةاًدخىرتسغأمن
هسذا.ولذخليموالفقراءللمختأجيئوالوباتاسعةالو-يةءا

مكا!حةالىاحياناا!حكوماتمحاولاتالىنتببرانراضافةويمكن-اوالتوزيعللوكالاتاللعربيةالشركة

لزنلاحظومحابم!هلهلال!سحعانقإلردراعللناوجمماو!سغهمالتف!تمليفالحكومةتحفيفىناالمتنبيشارع

-131لصفجةاصثنىالتتمة-4.سسمر-
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سبيلاذلكوكان.ا!خرىالمجتمعاتفيكما-صواحدودب!بما.أاالعرييةللاشتراكيةاالتاريخيةا!جدورإ

شانذابفكرهجالجهطيلةبر:!ىالموولردوقئث.بأا،!ولمنعل!ةتكدعلىا!رلعدوإلتحقيقم-2؟يو!ة!ةدلىالمئشورتتمة-

.العامللصالحالغريبةفرضفيالنوسع

الىادتالتيا!قتصاديةاننطوراتتلكالعزبيالمجتمععرفالبضائعمنالواععلىالضرائبلتخفيضكعحاولاتوجرت.الماشية

خضعحينخطيرتحولاصابهالوضعولكن.فيههزاتحدوثمحاولاتنجدكماا.توفيرهاعلىوتشجيعاللناسفمييراالمسضوردة

الىالسيطرةهذبةادت.سلجوقيةثمبويهية،الاجنبيةللسيطرة!دلوضعالغدائيةوالموادالاطعمةاحتكارسيماو!الاحتكارلكامحة

خيراتاسحتغلالالىوادت،انعدا!ااوالاجممامحيةالخدماتتضا؟ل.ا!ورمينالتجار!-لم!ل

المحتلونهؤلاءوادخل.ابنالهاحسابوعلىالاجنبيقنلمنالبلادالتياللعدالةلفكرةالرالكونانتعدولاالتدابيرهذهكل

ليئتفعواوالامراءلاقادةالمزروعةالاراضي(عطاءاوالعسكريالاقطاعكاشتولكئها،العامةكاهلعنالتخفيفتوختواقي(لمجتمععرفها

النشاطوضعف.بالزراعةاوا!رضبرييعنوااندونبموارث!ا..ا!نرهـ!رودة

الاجنبيمعيتعاوثونوالمستعلينالاتباعمن!ذةو!رت،التجاركطةالضريبىوكانت،الواريثعلىضريبةافرضمحاولاتوجرت

الفرقةالباباثارةالاجانبوحاول.واستغلالهالمج!معاكعارعلىوسم5قاومةوجدتولكنها.اكتر؟والنصفتبلغاحياناالمفروضة

.عمنصريتمييزالىمن!بيةنعراتمن..مشروعةكضريبةز-ةقر

الضرائب،وكثرتالري،نظاماهملانذفكاثارمنوكانففبم.محدودنطاقفي-نجدهافاننااخرىامثلتةاردناوان

،الحاضرةحسابعلىالبداوةواستشرت،الزرأعةقندعورت.البلادتحكمالعقدانيةمجلسبالمجماعيةقيادةنجدمثلاالبحرين

واصبحت.والفتنالفوضىوشاعت،التجارةحركةوتدهورتمنالرصاصنقداوتسكالخادجيةارتجارةعلىتسيطرالحكومةونجد

قرونادامتالتيالاجنبيعلطاننىفتراتفيالبلادقصةهذهاللذاتيا!كتفاءسياسةولطكيدالخارجالىالثروةتسربلمنعوذلك

طويلة.والصناعالزراعتشجيعحاولتالحكومةانكما.الوجهوالاقتصاد

اسضمربل،صركدلمآلفكرفان،الانحلالهدامنالرغموعلىالغاءعلىوعملتالضرائبفيالنظرواعادةافليفطريقعن

القرنمنذازثعرتاليالمدارسفيولالسيما،طويلةفتراتنشاطهانوهي.ا!جتماعيةاللعدالةتحقيقبهااريدتدابيروهي.الرق

عناصالةيقلصرانهومع.للميلادعشرالحاري-الهجركطالخامسالفكربضسوءالعدالةتطبيقمجالاتتظهرزهافاشيءعلىدلت

انهفيهوا".امذاذامفكرينيعدملمانها!،الماضيةاًلقترات.الاسلاميمالعربي

والحياةا!جتمامميةالعدالهفيالاس!يالعرببمالعكرمفاهيمحفظلتبريرسنيلالنتخططالتدابيرهذ.نؤكد!اننانذكرانولود

والكرامة.الحريةجذوةوحفظ،الكريمةالتيوالمفاهيمءا!رإ"تتضحانيهمنابل،الجاليةاتجاهاتنا

اففارالنىدامقهاوماالاجنبيةالسيطرةادت،اخرىناحيةومنومن،الحيتراثنامنجزءاتكونوالىالتدابيرهذ.وراءكانت

مظاهرومن.بعيدةثرجةالىالمعيتبعةمسنتوىهنوطوالىالشعب.ا!صييةووأ

الطالبييئمنجماعةوالشطالىالعيارينصفوفبيننجدانناذلكانكارفهتاك.بوضوحالمفاهيمهذهبعضعننتحدثانويمكننا

واللعباسيين.علىالتسلطفيوالامعانالاموالاكتنازالى-!دياللذيالاستغلال

يظهركما،البمةحركاتنوسعالىادتالاجانبسيطرةانبتدولةهنإرتكونلالكبمذلكالاسلامانكرلقد.الاخريق

الفئاتحركةتوسعوالى،والشظارالعيارينحركاتاشتدادمن.الاغنياء

مثيل.لهيسبقلموعيصوروالى،ا!جنبيةالىلمطةضدالشعبيةالاستغلالضروبوابشعاوضحوهو،الرباتحريمبذلكويتصل

6بعدهوماالرابعالقرنفيسيماولا،العاعةحركةالىننظروحين!نههجوماقسىالرباالاسلامهاجموقد.النجاريمكةمجتمعفي

حركةديتنظيمهماعادةمنمكئتواضحةخلقيةميماتتخذانهانجد(لعمل،حرمةعلىالاسلامواكد.الفقراءعنادلا!تا!غشياءطريقكان

لله.4لديقالنامركيقمنالهجر!ياتساثسالقوئ؟واخرفيالفضوةاثواعاقحتقرالتيالبدويةالتظرةتخالفنظرةوهي،وفروبهباثواعه

وكانت-،واصئافنقاباتفي،تنظيماتهمللعامةكانلقدنظرةوهبم،اتوكلمعالعيادةعلىالعملالاسلاموفضل،العملمن

باللصوصيةاقهمواحىاللظاهرفيسلبياطابعاانخذتاليحركالهمعلىوحث،الاياممرعلىالاس!ميالعربيالفكرفيقوةازدادت

مساعدةومنهامفهومةلديهمالايجابيةالقيمتكنولمبالامنوبالعبثسييلايكون!انوعلىوث!ريغةسليمةبطرقيكلنانعلىالكسب

بعدالحركةولكن.ومتنفذينتجارمنالمسضظينومكامحةالضعيف-.بالاخرين!ل!فرار

معوتشونتالايامبمرورتوسعشعبياطابعاانخذتالاجنبيالتبسلصهـنلكلفرضحين،الاولىمترتهفيالاسلاميالمجتمعواتجه

العامةشظيماتونلاحمتالاجنبيضداياصماواخرفيالعباسيينمنوعيناتمرتباتالجزيرةخارجالىالهجرةاوالقنوحفيشارك

الاستغلالوبينالاجنببمالتسلطبينالصلة!هتالتبمالفتوةحركاتفييمثلالادلىحدهاوكانالرواتببينالفروفى.نقليلالى،الاطعمة

وحماية،الفوضىومكافحة،اللعدلتحقيقاهدا!هامنوبات.والظلمالعربيالفكرفيائرهاستمراتجاهوهو.الضروريالمعاشمستلزمات

الطحالو.ومكافحةالمظلومين.الاسلامي

وكان،المتأخرةالفتراتهذهقبلقوياالعربيالوجمعكانلقدللامة،مشتركاملكاالرنيسيةالطبيعيةالمواردالاسلامواعتير

العربيةالىيستندوكان،المتنفذينمنمئاتوفيالكنابفييتمثلفيا"طدنواعتبر.المقوحةا!راضيعلىذللكوطبقا!راضيشملثم

ا!جنببماننسلطولكن.ا!سلاميةالعربيةوالقيمالمبادىءوالىسمعاوارادتانمباشرةتستغلهاالاساسفيالامةملكالارضجوف

الفكر.وفيالثعبيةالقاعدةفييتمثلوجعله،الوعبمقاعدةوسع.الماللبيتوارهـهاخمسيكونانعلىباستغلالها

القرناواخرفيالشعبيةالقاعمهأههيةالىالعباسيونتنبهوقدالمواتفا!رض.الفرديللنشاظمجالاالاسلامتركذلكوبجنب

وحين،الفتوةتنظيمفياثعبيةمالحركهاتفقواحين،السادسللافرادتسمحانولها،منهاوتفيدتحييهاانقها،لثمةالاصلفي

لكيانهسنداجعلهاحاولوحينالحركةهذهاللهلدفيالناصرتراسفمحوقدللامةالاصلفيفهيا!مربالنسبةللمعادنوكذا.باحيائها

الخطيرالتطورهذاحدث.اليهمرجعهاوجعلا!فاقفيبثهاوحاولحصلكما،الخمسدفعمقابلباستغلالهااللشركاتاوللافرادالحكومة

وبقيشيءكلالمغوليةاًلموجة.غمرتماسرعاناذالاوانفواتبعد.النوبةحدودعلىللمناجمبالنسبة
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وهبم،الأجنبيبالتسلطوالاستغلالالتخلفوربط،الواغينالمثقفين.والاحداثارتالكلنصالىعالعربيالشعب

السودالفتراتواكدتهاقرونمنذالمجتمع"!ىتونتطبيعيةصورةالتسلطبمقارعةاكريمااعث!واريةال!فكرةاذتبظتلقد

الخطرفيورأىذاتياالوعيبدا.حرينهاالامهفقدتعذالمنعاقبةالعربيالوعيواتخذ.ركائزهمنلمعىوالشحالتغلالهومكاطحةالاجنبي

وللعمل.الذاتلاصلاححافزا"لاجمبياللعربيالتراثيعزز.،الفتراتتلكخلالأستمرتشعبيةصهفة

احياءهدحاولوناللغةفيهبمااننراثالىاثوعيممثاووالتفتفيقنراتمجزءااومبعثرابداهذاالوعيانومع.الأسلاميةوالمبادىء

و)ـكنهم،بالضفسالثقةلتكوينس!ب!يلااناريحفيوا3ور،صهلييرهومنالمفكرينبينووصهـاحي،ظأستمرتالوحدةجذورهانالامختلفة

الاسلامصدرفيورأوا.طويلةمدةاسمرتعاظفيةنظرةاليهنظروأجذوتهيذكيما.الاحداثوفي،يغذيه

نالهـدفوكا.بمبادئهضيرونويستمثلهيستله.وناليهيرجعونضلا5فيميجد،حيويةمصاددالىيستندالعربيلوعي2وبقي

وعلىالتجديدعلىوالعملرأكدمجتمعفيا!حيويةبثادادوهالذيعلى،وحدتهوالاسفاعدتهالعربيالثقافياالاربئوفيالعروبة

،الوحدةالىعاطفيةنظرةذلكورافقت.الاجنبياففصلطمنالشحررويجد،داتهللطمسالمتصلة(ولاتوالمحالمصطنعةاكجزبئمنالرغم

العثمالي.الحكمتحتكانتالعربيةالبلادجلانسيمالادوحه"لانافيةوالمثل"لحلقيةاـقيماوفيالاسلا!ةالمبادىءفي

الغربتسلطوودأ،واـقتصادياثقاؤيا،اغربياالتحديوجاء.حيويشهوضبح

الجزيرةسواحلومحلىاقريقي!اشصالدي.العربياللعالماطرافعلىكلانبمعنى،الحلقاتءتصلةسلص!لةيكونالامةتاريخانومع

بالفكرابعضاوتأثر،العربيالعالمفلبيهددوددا،العربيةهصدرتبقىالامةتاريخكراتبمضلمحان،تليهاالتوالىتؤديحلقة

المحزية.الىالدعوةواتمسعتالفرنئةالثورةوبمبادىء.الايبرا!يميالعربيةالامةنج!ولذا.افضلخياةالى.تطلعهافيحيوية

،وفيالعملالاسلامفجبيدالىالدعوةفي"خمثلالحيويةخطوظوكانتتمثلتالتيالفترات.للكاًلىتتطلع-القويواندماعاالحديثةيفظتها

الجمصأتوظهرت.مض!اخلهنالخطانوكان،ا!روبةتاكيدعلىالعرب!جهرالت،ريخقراتالى،ااحضاريوالنقوينوالابد(حبالحيوية

الىصريحةالدعوةظهرتثم.الموعيةفيبدورهارنوماـلعربيةالامةقشخطىانوطنيعي.أءوالبضالفتوةفترات،الاولى؟لأميالاس

.والاسنفلالالشحررنتخ!ىانطبيعي،وقيمهاارثهالمهه!وزرتذانهاميدذس!جوءا!رالعربرية

بينالمجزأالعربيالمجتمعوشهدةأسياالغربيةالموجةوطغتلتنفضال!ضارجم!الابداعمتراتالىتنظروانوالركوداخضوعافرات

العنيفةالتجزئةمرارةالعشرينالقرنمنالثاليالعقدفيالغربدولبناءفيسببلوتغنيهاؤيهاالحياةجذو.رولتغذي،الرواسبعنها

التحديوكان.الغربية"الموجفيوالانجرافالذاتفانوخطر.جديدةحياة

(لمجتمعوشمهد،افقهووسءمقاومتهاكدالعرببملوعيقاسياعنبفابالاراءتعومول!،اينظريةبالظملاتتبنىلاالجد-!ةوالحياة

ثهدلمالسياسي.والنسلطالاقتصاديالاستغلالمنأنواعااـلعربينتيجةتبعضانها.ض!كلوبن،ءعضويتجديدعمليةهيدل،المجردة

.شديداالتحديوكان.فئلهيخبولاالذيالذاتيالوعيعاملل!مالو،اسالينعاءلمينتفاءر

التجزئةولكن،العريضةالخطوطفيمتماثلةالفعلردودوجاءتوفي.اخرىفراتفيويضحفالفتراتبعضفييقوىوكنه،مطلقا

والعمقالسعةفيفوةالعربيالوعيوازداد.بنضسهجزعكلشغلتكحاوهو.فوتهاومنابعالامةحيويةاسستتمثلالذاتبمالوعيهذا

العربيالجهادواتجه.الاجزاءبينوالتجاوبالاتصلايعدموه!ونفضاصالةوازداد،المنابعتلكمنارتواءازدادعمقاوأزداداتسع

العنايظوالىجهةمنالاجننيالكابوسمنالشاسيالشحررالىوب!ينالاخذالتقليدبينكبيروالفرق،التقليدعنوارتفعالرواسبعنه

يعنيالاستعمإرمنالشخلمص.انالرأيوكان.االذاتلحفضبالتراثالتبمالتح!يا!،أـحامليناهذينوتجاني.وتىقوةيزيدهالني

الاحزابوبدأت.والمشاكلالادواءمنوالتخلصالحريةتحقيقتعرضولقد.وداخليةخارجيةءهـيات،هي،الوءبهلهايتعرض

مكامضل،داخليةوتحدياتالحديثالعصرفيبزوعهعندالعربيالوعي

!!!ىاثم.المركزةوالمصالحالاجنبيالاستغلالوفيوالركود؟لنخلففي
دمرةلتحدياتعشر-التاسعالقرناواخرزبي4العر.عتالمجتعرض

سعر.وداتهثقافتهولطمسلتةريكهيائسةمحاولةصيرفيوالتالانحاد

الاداىدارمفهورانظمنثم،ةواقضاديةوفكلبدأتالتي،الغربيالغزولتحدياتتعرضثم

ل.قث"صدانندرنحدياتوهي.،السيأسبماله-!رياللفزوفيطفص

..".والأستغلالوالثسدةصاحالاتفيمشيلايهاعا&ربيالمجقه

035المرويللساعرلإعاصير"يقالصعبم،مجزأوهو،التحدياتدهذعالعرريالمجتمعقعرض

003طوقانلفدوىوجدتها"انبينفكان،الأخطاد!ذهمتهيأفيرمتخلمفوهو،والضياعالبعثرة

003""الاييممعوحدي.7ليجدالمتصلالشاقاللكفاحطريقيأخذانوبينذاتهفيهار.ويغقد

05؟""حبااعطنا-..يريداليالحياة

؟..حجازي.علإحمداقلبيلامدي!ة.الحديثةالحضاريةالتياراتعننفسهيعزلان.عالمجتاماموكان

؟..المعلوفلثمفيقم!جانعينار"انوبين،البعضارادكما،واـلأستغلالهـاءاـتلاع!5مصادد4لارتأ!ا

الموفىال!اسطر!مدردفيةاييالت5ءوضفيايكون،واسنحتهمامكانياتهمومنخهومهانجازاتعني!

..5-..10:اب-،اخرونادادكماذاتهشجديدعاىاقددليكونوالاخطارمجار"4علىهوى1

002-عيدلل!ارردوسمسيفي5.طويلينوج!،دج!دبعفالثانيالبيلفاختار

..؟ناجمبوولعراقياآتالفجر5قصةفتلكجما!ربيالوتطورتحليلب!-ددهناواسنا

002الراويللعدغاروالسلامالمشالقهـالمحىادتمراحلالتج!خطوطيجازبانلىانزريدودكننا،طوردة

؟..الشوافلخالدوغناءحداء.اي-ىا"!!افهارسمتواريبهانمرالننياثأمدهاـدعربيةالثورة

؟..كديتوريلحمدافريفيامنعقنمق5وهى،هلآالعراكيةالابر!او،.اعورلآتالاجوو،روردا)ة-هـةوالوبالحوية

025*ص!وردر!لاحالقديما،فارساحلام"الحضارربئبجذور.الوعىءـذاصلةلرىوان،ث"ءلهة?شناركةاهدا!!
..ثهاقيو

منفأت.بنقرنمناكثرقبلالرديثالعربيالوعيبدا
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واهدافها.الامةامكانجباتيحققوانيرسحبدرجاتالمعركةفيولتساهمالتوعيةفيبدور-لتقومتظهرالسياشية

ءنمصادروالكشف،وتقييمهالامةارثفححصوجب،هذابضوء.مختلفة

الركونيمكنالنيوالاتجاهاتوالقيمالهثلواتخاذوطاقاتهاحيويتهاالاستعمارصدالمسلحةاثوراتهامنسلسلةالعربيةالبلادوشهدت

المبادىء.فينجدانطبيعياوكان.نريدالذيالجديدالبناءفياليهامنفصلةاًلثوراتهذهوكانت،وافريقيااسيافيا&ربيةاللبلادفي

الروحيةالقيموفي.الشاونيةوبمفاه!يمهاالانسابةبنظراتهاالاللاميةجميعاوكانت.الاخرىالبلادفيالفعالصداهاوجدتوهن،البدءفي

عملنا،طريةفيواضحملطلف-وهذا،للبناءاساساالخلعيةوا"ثلالعربيةالبلادبعضوحصلت.الاجنبيطردوالىالاستقلالالى"فعو

وتظكيرنا.تنعتلماصلاحيةبرامح(لىمطواتذلكوصحب.الكيانمنلوعءلى

ومثلحيةمبارىءمنيحتويهوماالتراثالىننظرحيناننايتغلغلوبدءأالوعيؤاعدةوانسعت0اساسيةماتحدثتغييراتولبعيدا

جذور-هذ5تغهمانلريدانماحفراتمنعليهينطويوماوقيم.الجماهيربينومتدرجمحدودبشكل

ن!اللبحثنريدلاننا05الانالعربيالوعيفيالثوريةالافجاهاتوعلى.اللثسكلب،تحدودللوحدةلدعوةأتتعدلماللضرةهذهوفي

ذاتيتعبيرالاراءهذهانلنكلشعفبلبهاناديناانسبقلاداءتبريراتفينذكراصلاحاتتحصللموالثقافةانتشاهـالتعليممنالرغم

واتجاهاته.الثوربمهالوعيطبيعةعنالشعبالى-الحكميستدولم.والاصماعيةالاقتصاديةالاوضاع

فانكرباشكالهالاستغلالمنععلىالعكريتراثئااكدنالقدوبرزت.القائمةالمصالحخدمتالت!البرلمانيةالاشكالمنالرغمعلى

وحرم.ومعاشهمالناس-ياةفيالبعهلىيتحكملئلامثلاالاحتكارمصالحظهرتممما،بهاالمتصلةوالنظراتبالتجشئةالمرلطةالمصالح

منالحدالىواتجهالاستغلالمنبشعانوعاليمنعالرباالاسلام.ترتبط،جديدةاقتصاديكأمصالحوقاصتسةالمتبالدولترتظ

قئةتحكموليمنعدولةالاغنياءبيبن.لكونلالكيالملكيةفيالفوارق5اننبعيةمنجديدةباثواعالكياناتظهرتوهكذا.التبعيةبأوضاع

زمنالراشدينوالرواتبالاعطياتا.نصنيففيهذاويتمثل.اخرىفيعاطفيةبروحبالماضيوالتمجدو-دهالتراثاحياءانونبين

العربي،الفكرقيحللالديالمبداعوهدا.لكذننحقيقعمليةكمحاولةوعصفت.ومتطلباتهالحاضرنانوالىالتواكلالى-!ديقد

ان.لكونيمكنخطيرةلهزاتالمجتمعوعرضتالمعمليةالانحرافاتوجاءتالاراءدوامةفيودخلالغربيةالاراءمنتياراتالعربيباأجتمع

.ألاجنماعية.العدالةطريقفيللسيراخرحافزا.ووافدواردلكلمعتوحافراغاالمجتمعوكأنالمصطرعة

،ونوميرهالتعليما؟يخسيرالواسعةالمحاولاتالمبداب!ذاويرتبطاهـى،القائمة.الشجزئةمع،جدصدمنالعربيالمجتمعوفعرض

العربي،المجتمعفيالمجانيةبالمستنشعياتالصحيةالعنايةولتوفيربدورهاكشفتالتجفلسطينكارثةفيالغربيةاننحدياتاقسى

الاجتماعية.الرعايةلتوميراتخذتاننيوالمحاولاتالتجزئةاخطاروعنوزيقهاو،ركزهاالتبعيةدوروعنالكياناتهزالعن

الفرديةالذاتونرانللعملكأساسللتعاونقكيدتراثناوميبينالواسعةالهوةعنالكارثةهذهوكشفت.العرببمالوجودعلى

فيالمجتهعءا!افام(لقيالاصسي؟هممنالمبداهذاوكان.ذلكفيالامةطاقاتالكارثةهذهتحدتهلقد.الحاكمةارفئا!وبينالجماهير

القرىفيالزراعيإلحاونفيالمبدأهـذاظهر.ابداعهوتقدمهدورالثورةطريقالجديدالكفاحطرئقننبهاودفعت،ووجودهاالعربية

فيظهركماوتنظيمالهالعملنطاقمجوظهر،العربيةالبلادبعضفي.العربية

الاجتماعبم.المجألاللكزامةطريقبينالعربيةالامةليخيرالثلاثبئالعدوانجاءثم

تأيهـحربةالاسلاميالعربيافكراعليهاأكدالتيالمذادىءومنميدعيداالر.وكان.والعبوديةالتبعيةالىالكليالانحداروبين

العيشلضمان،الواكلونركالحلالاللكسبعلىوالحث،العملالمحليوالاستغلالالمحليةلتبعيةاجفوربكشفالثوريالطريقتوضيح

تحد-هـهذامنها،اساسيةخلقيةؤيمتحوطهتأكيدوهو.الكريم.الاجتماعيةالتحرهـوالعدالهخطالىالانجا.وفي

بالاخرين.للاضرار-بيلايكونلاان4ومصانحهاالامةبخيرالعملالنواحيالىالاننباهتوجيهفيرورهاالثانيةالحربلفتوةوكان

انهاالامحنرمةكانتوانفهي،الفرديةالملكيةطبيعةويبصلبهذالهاكاناسيافيالتحرريةاالحركاتانكما،والاجتماعيةالاقتصادية

جتنض!انوللامة،اجضماعيةوظيفةنكونانالمبدأجثمنتعدولا،.العربيةالبلادفيالملموسائرها

ويصة!.التوجيهاوالر!او"-يدبالتلمصلحتها-اضمنتراهماجالهافيالعربيالوعيمراىوالاوضاعالعواملهدهاثرمنوكان

ابر،-يرادضرائبالاساسفيوهيتفرضالت!ه!الضرائبالىهذامغهوم-كلونلقد.للذاتجذرينقد!بمرحلةإلخاليالقرنستشصف

وللكنهاالمحننإجيئالىالعونوتقديمجهةفيلتقليصالثروةالمجتمعخدمةالكياناتمنوالتخلصالتبعيةالواعكلمنالتحلصوهوللتحررجديد

نظامانكما.العمالبةالتطوراتبعدالمنطق!يةالنتيجةالىتؤدلمالشكلياتطريقعنلا،للحريةجديدمفهومونجكون.بالنبعيةالمقرونة

ال!سلطوجهفيوالوؤو!الثرواتكدبرمتءاسته!دفالارثالحكمباستنادبل،محدودةمئة.نحكمورا!اتخفيالنىالبرلمانية

الاقتمادجم!.الد!وةانوتبين.الشحبيةالمقواعدالىوالاركازالجماهرالى

المجتمعفيالثروةلمصادرفالامملكيةوهو،ألساسيمبدهوهناكالاتعنيلاوالتحولا!حركةسريععالم!يالندريجيةالاصلاحاتالى

والماءفالارضق.الاساسيةإلعامةللمرافقوفياالانتاجلوسائلاوبالتغييرالاطريقلاوان،باخراوبشكلالتبعيةوابقاءسالتخلفتأكيد

تديرهـ-،الاهةملك-الالساسفيهيوالمعادنالامةماثهيوالمراعياؤصىابىعربية51بالطاقاتويدفعافنخلف-يتخطىالذياللجفري

ملكي!فهالاانطميموليى.ولمصلحهاباسمهاالصكومةعليهاوتشرف.البناءميامكانيالها

لمصلحها.اسعتظلااـهاطريقةعلىواسرافهاالانتاجلوسائلالامةيضعلاتبركلان.،وعمعهالعريالوعياتساعنتيجة،وتبين

للصا)ـحالرئيسيةاللصئاعاتبعضعلىالدولةسيطرتوقدالاقتصاديالحقلفيسيماولاالاساسفي.الشعبجماهيرمصلحة

تعبي!روهذا..والاسلحة(اللطراز)الافمشةبعضصتاعةمثلالعاماوبشكلوالاسضغلالبعيةالتأكيدغيرفيكرالرلهيكونانيوالاجظعي

حدودهوتتضحووجهتهاالامةبصةنطبيقهيتصلعبدأعنيكون(لاانوجودولالهمععىلاا!جذريالتغيبرانبل.باخر

ذلك.بضوءاللمدا*برزتهناومن.واساسهقاعدتهليكوثواالجماهيرلصالح

اله!و-نه!ميداالادملام!طالعربيللمج!عالا!ماسيةالمبادىء3ومن.متيئبنإءايعناءديتافياوايةضرودةالابخنىاعي!

الاسلامكانوهل.امضلمجصمعولبئاءالعدلولتحقيقالجودلرفع-ةوالع!ابالتراثاجياءانينفعحبدأ،وبعدهكلههداوقبل

نواحيفيجذرية.غيببراتواحدتتالاوضاعقلبتشاملةثورةالاجوهـرهفيعربيا.اًلبئاءيكوناناردناانيكفيلاوحدهانجالعرببية

للقضاءثورةمنابهثرالاسلاميالعربيالمجشمععر!وقذ.كلهاالمجتمعن!-رةمثللايتبناءكلانواتضح.الانسان!بةوعنادئهاالامةقيمي!لل

مبدا،وبعدهاالميادىءهد.وقبل.511!الةفيتو!شحا!جورطىانيصلاهـب!ية(له-اشديةافيجدورهتغونولاوقيمهاللحياةالامة
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حفوميةمصلحةوكلعأمعملوكلالاساسهيالامةانهو؟ساسي

العربنيالفكراكدءالنيالمبداهوهذا.ولخدهتهاباسمهاتقومانما

ارالعلا-ل!ح!اوافئكانوللذا،مادئنااودالنممورىمدأكانودذا.عامعمدكدولداية
ولاءكلاساسلهاالولاءاىكما.احلكهافيحىالطرو!كلكي

.العصورالتشريعبرفيحيااساساالاجماع

!حم!والتوربعواالنشرلياعةفهناك.الاسلامصدرفياللعمليتطنيقهاالمفاهيمهذ.وجدتوقد

كل-وان،واحدلكوينفيوتشدهاالعقيدةتحو!االامةاننلاحظ

بجلنب،اللعازاريةبنهاية،بيروت:الرئيسيالمركزالخارجيةالامةرسالةكانتولما.واحدةخطوطفيتعملالامةمئات

الصحافةنقابةفئاترهيفييتبلوردأيهااننجدالبناءالداخليةورسالتهاالجهاد

526لح:ب.ص.!25566تلفون،للخارجالرسالةحملالذندالجيتنتكونوانها.بمجموعهاكافةالامة

-(الهجرةدور)اللجديدةالمدنوبناء،الضرائبآنظااننجدكما

العربيألتراثروائعمقمخننارات.واحدتخطيطمبمالمفاهيمهذ.ليحققوضعالعطاءونظام

تحققالتيالخطوطووجدة،العامالعملوحدةيعنبمهذاكل

اليعقوبيللم!ؤرخلزمان!الناسثلةمشاالىالمستندالتنظيمووضع،واضحنطاقفيالرئيسية"لاهداف
..:....-المجتمعيجدولم.الرئيسيةالاهدافتحقيقمنيمكنوالذياللعقيدة

ءلوردوليمالمستسرك!نحميىابر!أمة،والا!راة!الرب!الخطوطاطارفيالاجتهادتنوعفيبئسا

صحيح،علمينهجعلىنثر،العالمفيفريداثر.بذلكرحبانهبل

الحديث.الاجتماعلعلمالاولىالاصولفيهعلىاكدالعربيالمجنمعانوهـو،اخرجمبدأالىنشيرانبدولا

ردارالتطوراتبصوءعثهاانبثقواناتشريعالاساسيةوالقيمالمبادىء

درلدالنلرواية،للاشنالدانيابشعرمعاليالتشريعات"سبقوالت!قالخبرةنجدولذا.والحاجاتالعملية

..ع....-يعبيوهذا.التشريعلغرضواحدةاصولالىالرجوعمعالتفصيلية
المنحدالدلنصلاحالدكتور.-

لحعنر-الابتداءنقطةكانتوواقعهالمجتمعتجربةاوالممليةالتطبيقاتان

القديمالعربيالشعرروائعيتضمن،نادركنابهوعلىالامةصالحعدىباستمراراللطكيدنجدودذا.التفهـيرواساس

ومعانيه.المرارهبيانمع.اوضاعهاتطوريوجبهاالتبمالضرورات

*!الظرو!جميعفياكدالاسميالعربيالمجتمعاننذكرواخيرا

الغدادىالحسنلنلمحمدا!طخثن!وفاعدةخيمكلاساسذلكواعتبر،الشاملةالمدالةمندأعلى
...........القانوناماموالمحكومالحاكمدساويفيالعدالةمبدأويتمثل.ايناءا

البارودي!حري.تحميقالتيالاجتماعيةاكأمعاتامنالكثيروفي،الاجتماعيالتطفلوفي

الحضارةازدهارعصرفيالطبيخعلىيدلككتابوفتحهالتمديمتيسيروفيمخنلةقنراتفيال!ودةبهاقامت

العباسيين.ايامالعربيةالعربيللمجتمعالاولىالقاعدةيفنبرالعدالةمبدأانواى.للجميع

فيالدمشقيةبالماكلمعجماالمحققبهوالح!.الاسلاعبم

تحضيرها.وطرق،الحاضرعصرناالاسلامبمالعوبيتراثناتتخللالتيالمبادىءهذ.نذكرحيناننا

!باريالعدالةاننبيناننريدانما،العرببمالمجتمعللخبراتتعرضناانبعد

-.....ءوقيهكامفاهيمهاقها،؟لعرييةاوالاشتراكية،دريدارتبمالاجتماعية

بالضرا!تصدرسلس!لمهعو!موصرل!ووينيثقانمااتش!؟و؟ا!ي!اثوجهةانبىانهاكط.الاصيدة

فيهاصلاحسائليىنادالمنجدبهتواحر4منهاطهرالعبر،عليهيؤضالغيوا!مناومن6؟لعرييلوعي4طبيعهمن

مرفه.عاثلمجتمعبناءالىلنتوصلالج!وي

ارذاالحريةفتراتهيوالليناءالازدهار!راتاننلاحظونحن

العربي.آلتراثمنكانالازدهارهذاواناهدافها،وضمننطاقهافيوللفرد،للامةالثاملة

طولونابن+للممؤرخالاسلامفيامرا?حر-ادموحينالواحدةالعقيدةاطارفيوقواهاالامةفئاتتضا!رتحين

الباقرالا*،متأليف،الرسولبنتافاطمةتزويج-؟.الداخليالاستغلاليشع

الاصفهاني.للعماددمشتىمدحفيرساثل-3الةداب-رتتخدلالنيماسيةالا!المبادىءانهذابعدلرىونحن

الفاضل.والقاضئهـ!تتخللهاالتيوالقيمالعربيةالاثشرايهةنهجتهاالتيالعملية

للسرط!ا!واريافرمناستظرف-4الوجهةانلاحض،انناكما.تراتناصميممننابعةوقيممبادىء

تيميةلابنوأ!عودا!امفيفتوى-5!طلباتبضوءالعربيالمجتمعواقععنصادرةوالتطب!يقاتالعملية

لللزهريالقرانتنزيلكتابا-06اهدافهاتحقيقسنيلوفيالعبربةالتورة

.للمعريالسبيلملقىلكتابالابارابنمعارضة-7بمعزلالماضيفينعشلمكما،الانلاانحيشهذابعدونحن

وا!ريقا!راقةر!!ةمننصوص-8اقلريدا!ظبل،والعمليةالعلميةخبراتهاوعنالبشريةتجاربعن

الصداقةمعنىعندراسةح3للتوحيدي.البناءفتراتتخدلتعربيةنظرةوهذه.مفتوحةبافطنمنهانفد

برجيه.مالفرنسيللمستشرق.العربيللمجتمعوالازثطد

العربيةالأشتراكيةفيتتمثلننثدالتيالاجتماعيةالعدالةان

لعماالف!هرساط!واالا!اب!ه!تفاء!افي،الانسانيةومبادئناوقيمنامثلناحصيلةوهي

تطميق!لهافيمستفيدةنريداللذيالجديدالمجتمعسبيلوفيوافعنامع

أللدوريلعئربزدبداا!دكنود.العدميوتطورهاالبشريةتجاربمن
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