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صممو!صصصءبر!ص!برص!ر!!هير!ممر!و!هه!ههههو!هههههو!ههههه!ير

الئويهيالدكتورأصحيرلمعللة!لى

أيوبالنونذوبقام
كيو!ممممممممم3

،المحترماكوي!محمدالدكتورسيدي
فحسال،ودتكبينيشخصيةارسالةاهذهمحونانبوديكان

،اخرىءرة"،4اواسطاالاداب!جلةوكانت،التاوينجهلذلكدون

ءا4الادوبينبينكالدالرلكقاشالمتتبعينمنافي.اثكرواها

ياءا،الطافرةالاجتماعيةالحركاتفيالفعلردودحول،الافاضل

وا،التطورود!رية،والانئراكيةكالاسلامالامامالىلبشريةادؤمت

علىخفىوءا.القرنهذاطلءفيتسمىكانتكما.واًلارتقاءانشوءا

،بهداهالاشنرشاداو،بهالاخذعند،خاصلمإ!بتعصبكءدم

وبرءنبينيالمتبادالأالرسائلفي،تفكيركبطرازاعجابيكتمتو*ا

التيا)كتبقائمةراسفيوضعتانيحتى،ادريسسهيلادكتورا

دراهـ-"لكانعلمتولو،بشارعن!ةابك،بهايجهزننانطابت

بالاستفادةتفسيومنيت،القلألمةالىلاصغته،تؤاسابيعناخرى

استملكتقدنفسياجدلمفانا،علإ4سلاشلمذجديدعربيءهكرمن

لملانيلمومننيولا.الموتحتيذلكبنفسبماعهقدولن،اإعرفة

طهللأ،الادبودنيا،امرباعالمعنانقطتثقدا!نقبلاعرلمحكلم

عاحب،ب!زكادتوامراة!وتشريدنفيبينقضيتها،سنينعشر

،ا!سأساةهذهءناصراهممنوكان،هـناللا"ء،للاقصكأولذلك

وممتاء.معجببين،وانتعليالردفيبهانو!تاقيا،الصراحة

اكرهانغ-م!عبقولي،بشارعندؤاعيبدأتكيفاستاذييارأيتاقد

بحججبىسادايبلنيوقلت،الادباءاعتادهالذيوالجدلاردواالاخذ

هـصاادريسالدكتورثيهاداى،اراءاللقبراءوقدمت،طريقتيعلى

لمثبقوالىالمكررت!خطيئكجاءتم.المحترمةمجلتهفيالنشريستحق

اقت:-علمواكني،مخطئااكونو!د.واخطت،واخإأت،اخطأت

قلتءالاءيدا"لرل!(اكأهذهاكاوجهولم.را4ًمكاوا-ت،الخطأبهذا

نااحبب!تولكني.تحتهطالللاعبثفذلك.قلتماانتوتعيد

ب!ااى"تقهلتاذن،وشدات،صفعاتبضءاوصفعةعلىامحترض

اقدرمة.الاالتربطريقةعلى.الجلإبدتلمهذك

ثلس-ت.بالاتجيليستشيدقدالشصطانان؟استاذيياقلت

ناعلىلاتدليلادبيةنصوصاوقرآنيةياتب!استشهدتوقدشبطانا

دلسل،ذلككل،الاخلاثيةالمقاييسوصعوفي،المراةتجاهتزتنا

بحضارتناولا،بالدينلذلكعلاثةلاوان،وتاخروجهلانحطاط

سة.الاباكمالعنسكتتم"الصلملاةتقربوالا"قلتوما،القديمة

.خيغيطكالتعمففتوثدالناحيةهذهمننواسابااشبهفلست

استاذيياومدقني.الكرلمةالايةفيجداالنابريمبالباءععرتعندما

قاف-لارساكأتواو.انكةىءوكدت،ابضابهاععرتباني

الواضحة.هـةالفلهذهمثلارتكبت11،تعالىاللهلا،الاية

فياالى.اًلمراجعدحاجةولست؟انوعاهذامنانياسلوبيمناترى

.جلةكلبرذلكاكعروما؟مطبعيةغلطةانهاتدركا)م.البابهذا

هـ--ندث،عبفيوردتاباتاادريسالدكتورليحذف!لقد،عربية

برل،اعترفىثلم،اءاء"اا!دابمعيتنافىمافيهارأىولعله،بشار

علي"،ثا"تلما،أاقامالشطحاتمنالباءكانتولو.عنايتهعلىشكرته

رصة9وجدت"اكنهاو.اثطحاتهذهامعالعإ+4تخفىلا،اديبوهو

ذلك.ليحتهتلمهذوانا.اذنلفركة

لملأقالاخسء-صالجنسبفصل"استثهدتعندء!قصديكانوما

اهـىاد!انيى،1الجنسيةبالثورةيسممىبماونوهت،اوروبافي

!---دقاربتالتيالجنسهلاالمحرر"انتصرانياو،خاصط!به

.بشارعلىبالحكمعلاقةولذلك.التطرفحدالى!صلثدانطلاقات

الازواجبمادلفييي2رعنتهالغصامضيتبل،ذلكبكلتكتفولم

.ا:ورنوغرافي"ا))-جةؤكباصهحتننبم.وئذلكغيرالىلزوجاتااو

ءجتهعاوفئةعنوصدرلصلموكمناثمئزلااننانرلا.اسماذيمهلا

ء-نوهذا،تكنةالم!المحللالدارسنظرةاليهانطربل،ابشراءن

،ص--دااما!ايعت!ببرونءهنكأتوقد.العلميةأكودراتكبمانشاأثر

،ادإبكلاًناىااذهبصجعلغيماوهذا،افراغاالءيةهواوالادب

هـيممىرالذيبالمقدارولولموم511علىإطلع)مالادبفيبراحثاو

اجدادت!كانوما،جبمةاخطاءفييقع(عامةمعلومات)اوروبا

دراساتهم.فيوالادبالعلمبينبفرقون

ؤ*لميلمث،الموضوعهذاوفبى3؟راومرشدااستاذييااردتواذا

فياثهورةوآراؤها،ستوبز"اريوباادكورةوبفرويدانفسابعلماء

الاهـركيكلب:كماالقاضبمؤلفاتوعلميك.القرنهذامطلعفيالزواج

آراءالىبالاض،فة،الت!جربةئواجاو.التجربيالزواجفيوآراله

ذويهـناناوما.اوروبافيكعيبرونوهبماجنساوعلماءالدكاترة

.البابهذافيالاختصاص

الىبالاشارةعنيتبانيالدكتوراستاذنا-توهمكيفادريولا

قصئدتبافي،الاشتراكبلةسيادةتدالجئسبئحريرالماركسيهنراي

الحنرتحريرقصدت)قد.استاذيياواضحالامر.ايضاالاباحية

حرالا،والسطوةاجاهواللمالعبداًالجنسزالفطالعبوديةمن

تنفيوجودكلمضيتكيفقرات.ولقدالمخلصةالصادقةللرغباتيخضع

عارية،صورفلا،افبيوعيةاوالاشتبراكيةالدولفيخلاعةاوشذوذ

ولا...ولا..ولا

كلفيوموصود،مصرفيموجودذكرهكل،انلاستاذيواقول

واخرا!الاسلمول51فيكوجودهوتزمتتعصبم!ماعر!يلمد4

جيكوسلوفاء.االىتهرباجنسيةاالعربدةصوررايتاقد.الشيوعية

اتصويربايستنسخونهايمضونأم،انفهمالسياحيهربها،معلا

ذمرناههـلاا"ثالان،عايىةباسعارالسوداءالسوقفيويبيعونها

فلا،ا:اباهذافياحكمالانطمةءللاقة،!ولاالعالمكلفيموجودة

شئستان.انجبةاهـأسمااءنعتشجبهوولا،نرراكيةالافمنتقصيرهو

نايندرذيا)كالاستمناءانه.معكوانا،ثسمهمرض!تسميهان

.الحيواناتبعضتتعاطاهوكد-انسانمنهينجو

وما،الجنسيالع!لعلىالمحرضاتذكرتتدما!صدتوما

الحسسبن5احقران،اخطيئةافياسقوطااوالزللءنيعقبها

داءمهـ.!اوهو،لهلميالاصادالمحعاعنيخرجثدالذي،المتسامي

علاقكألا،ربانياحبااو،!افلاطو.عشقالهيصبح.الجنسيللانصال

اءلممي،ابالاسلوبالدارسيتكلمكماعنهتكدتبل.اطلاثابالجنسله

!يا47ءإ،وليم!!العاريالقردكتابمرلفتكلمكمااي

عددهايتجاوزالتيالعليااقرودامنفصيلة"باعت!بارهالانسانفدرس

لجنسي.اسلموكهفيالطبيعةعنانحرافهمبلغواظهرفصيلةا09

اتركولكني،للادابمنهالفصلهذاتلخيصااقدمانبوديكانوالد

بذلك.سهقوممغطاقدرهومنولعل.للظروفذلك

احمودءاحامببةمه!نبماا9ث!قهللبنانالىؤ!متاقد

اليهاطردتمدينةا؟ربكانتو.أ*(المبباجهلزلتوما،دخوله

بانيواثقاناذنبعنعفومرحمةانتطارملل،الملل.ودفعنيطرطوس

في!،وعثرتاكأبابيعمخازنزيارةالى،لبنانبحق،ارتكبهام

شابقصة"الرابء)محفوظلغجيببهااسبقلمجد/دةقصةعلى

!اةلمحت.وءمثه!ق.سواهالحياةبرهدفلهاكانماامبتدليلتربى

بواتجباتهالقيامعنعجزو)!كنه،بهاالزواجواتطاعمبرحاثقا

عن!(يقالمننساءمعذاكيفصلىانبظ!كانانهمع،الزوجية

وماتت.4زوبخفبهاخصالنيالمرحالحبرمنزلةيتمتعنولا.جمالا

وتكشفت-دكنور-الحقيقيرجلهابهاقاماجهاضعملةاثرالزوجة

متناقفى!اتءنفيهـامابكلالحياةحقيقة.المسكينامامقةالحقه

اعلملا.اتحإيلواالتصويرذلكفيمحفوظادرعكانوما.وثاعة

ا-%ء!اء..-هـ؟ا..؟'.ه؟ه..ا:"لا،-.كا-عس..-أ"ألا-!ة5،لأعثه
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ب!العلاقتهاالاالحادثةهذهسقتوما.ا!وىاعنينطقلامحفوظ

فيه.نحن

بشارعنالمازنيالمرحومكتابعلىاعثرانالصدفغريبومن

بلهفة.و!اته.المكنبةنفسفي

عدمواو.بالمرحاسوبيالئويهيادكتورااستاذيوصفاقد

هـنوهوواثقولكني،مرحاكونان،لعجب،اديبا،حياتيتاريخ

هـخربغيرذلكبان،وتحليلالهابحاثهفيالنفسيبالتحليلالمؤمن

بعدهذاتذكرت.الواقعآ!م!نتعبىبمىاوتنفيسفالمرح.عنده

الجماليهوىكانبشارانعلىفيهاكدوقد.المازنيكتابمنالانتهاء

وهـنمئطفيسخرن،ادبمجالسللنساءيجلسوكان،غثجمابوا

منزلهاالىفقادتهغازلهاانبعدبهعبثتاحداهنوانبل،قبحه

عدى)النظربدل،اللمسارادعندما،يدهوضعتزوجهاوبهعونة

وقلت.لمثلهايعودالاوحلفصوابه!ار(احديدامناشدف9ء

لىنفيالصباياعلىبالاتضاريتباهىانبشاراجدرماكمالنفس

ذدكويكون،حبياتهاؤعوفيالقاسيةاخيبةا.المكليعوض،ازهورا

؟استاذياقولما.الجد!لمثاركالقصيدة.4فهليسبمابالتباهبى

هذهرأ!حماعاىكفخةمنإخوفا،حذراالرايبهذااليكا)قدماني

.المرة

الحمارعنادلهجديدبتلميذيرققانالاستاذمنارجووخ!ما

.يهاتوالشالتهملدفعكافياهذاايضاحبميكوناًنوارجو،وصببره

إراسلة،بامنهالدروستلقيالىساسعىالدكتورعنواناءرفويوم

وتطورها،ونشوئهاالاديانعلىيصدقوما،يقاليعرفطماكلفما

الجرائدصفحاتعلىبسمطهيمكنلامما،وخفاياهالجنسعلىيصدق

،الضاب،هذافيمنهمناصلا،لييبدوكما،والنفاق،والمجلات

والسياسي!ةوالادبيةالملميةالابحاثفياطلقةااحريةادامتما

.وقيودبس!عودعندناتودةمالاجنماب"و

ايوبالنونذو

العيدريوإ)اهلالكهف"

الجبوريمعدبفثم

بلئسدالشماعرالاستاذكتبهماحولملاحظاتياسجلانقبل

التاسعالعددلقصا.لدنقدهفي"الكهفاهل))قصيدتيعنالحيدري

علىاننياناريد..منهاالعاشرالعددفيالمثور،داب7امن

وملاحالاض-"،العددلقصائدالعميقتحليلهفيبذ)4الذيالجهد

الحديث.الشعرعنالقيمة

،بلككلقصيدتيمعيتمامللمالاستاذانالى-اولا-اث!ير

واشير.بذلكيمرحلموان،والشكلالمضمونجانبيمنالبهادخل

الجانبين.هذينبينيربطانيحاولامانهاًلىسثانياس

جديدابعداعملهيهبانيستطعلم\االشاعران:الاستاذيقول

القصيدةيفهمثم"جديدحيزالىالقديمحيزهامنالاسطورةيحمل

وههـا،املظااوالملكا)كهفيحرسالذيبالكلبمحدودة))انهاعلى

اتياوبالكيفيةالعصورمنعصرايعبراليهيرمزاناو،نيعنهبما

الك!فاهل"اسطورة))الىعدناولو.((...متاعسقطبهاجاء

اهلوئجد،الكهف/اصحابونجترهامللخلاصهلجاالبههفنجد

فهطم،الحقمعوؤوفهادىمعلابهماللهضربمؤمنينرجالاالكهف

الحارس،الاسطورةفيالكلبونجد.بهمقتنعونبمصيرهمراضون

الظالموالملك،احباءالمؤمنينهرلاءوجودعلىالماديوالدليل،المرعب

.الاسطورةفيالمخذولالجانبابدايبقى

الغيابهو،بااحتيارمنفىالكهففاجد،ةالصإالىواءود

وليسر،المنفيونفهمالكهفاهلاما،ال!راًنسان..اًلعصر..

نجيىصبنباحهحاضراتبقىاهـياالوحيدالغيابصوتالاالكلب

صرالمتال!انبهوسالقصيدةكياليهيرمزبما-والملك،المجدي

...الكهفانتكنت

بايحاهاالاسطورةتنقللاالقصيدةان،هذابعدواصح

لطماذنفكيف.((الافقضيقةاشنعارة"ليستوهي،التاريخي

ثئاأاضفولم،جديدحيزالىاحملها

ماعلىظل))جمدةالقص!يالزمنانالناقدالاسظذ.لرىثم

فينفيا(الغياب)رأيتات!بما:واقول،((متخثراكماعليهكان

المتكور"المتخثر))التشكلءوقفوالنفي،والانسانوالع!عرازمنا

الغيصابفيفالزمن،الزمنفيداخلاالنة!ماداموما،ذانهعاى

وما((سبيلعابرلاي"الاسطورةتوحيهعمااكظربغض"ءتخثر))

وايوما)كهفولاهل،كلتخثركمفيهاالزمنانمنللحيدرياوحثه

.يومبعض

الثانيىلأالصورةاما!.افياباصورةسالاولىالصورةعنهذا

فتتسا!سط،الزمنومنا!كهفمنبتحررهمالمنفيونيحلمففيها

-دقيافوسانيكتشفونثم..اللهارضفوقوينفلمتون،الجدران

الحقي"!.لكهفاهووانه،اهمومنفملحؤهمهو،اظلما

ومجاوزهالمتراكمالز"نيالكمتسمقطللكهفاهلفرويا،اذن

.؟الالصطورةالىجديدةاضافةهذافميمااليس.المسةقبلالى

وراءتاهثاهـمععلمىثقيلةجاءتالقصبيدةلااناناؤداويرى

بالقوافياكتفيتانئي"اىايعودذلكوسبب((المكرورةتفعيلاتها

*كلرارفياهل:الاستاذواسال،"مقطعكلنهايةفياخارجيةا

؟ومقفءقطعيذكرهالذيالسببوهل؟السمععلىثقلالمتفعيلة

الجديد،الشعرعلىهذارايهيعممانيرضىلاريالحيداناًعتفد

ثقسل.السمععلىثقيلةبانها،ذكرهمافبيهاقصإةعلىفنحكم

اكثر.لاالخامة؟راءتهمن-برأيي-جاءسمعهعلىالقصدة

غيرالوفي:يقولعندمابلاغت"منبشيءالحيدرييتحفناذلكبعد

؟سخصاندون"...جادتهعنالبحرويزوعالزمامينفلتموضع

برالشععلىتعميماتهالىللعبورجسراًمنهااتخذا!؟كبالمواضعتلك

الجديد.

اعرفإ):فبيهاقالالتيالاخيرةملاحظتهباهميةاعترفانبقي

اداءاًالعصرفيانفسهمي!جدواانيحاولونبررةلاخوةاسأتانني

حقهممنوانالعصرلغةضمنالخاصةاقنهمعنيبحثونوانهموادراكا

((.الفناالتيغيرمفاهيمولتاكيدجديدةبمقاييسالشعرجمولواان

نااددكىصتولانسط،اساءانهادركالحيونيلانباهميةهااعترف

يالفها.لم1ياوالمفاهيمالجديدةالمقاييسبسببكانتربماأساعته

.الغراءا!دانيولقراء،الفاضلللناقد9.ليتحه

الجبوريمعد(الراق)الموصل

لعصراواًلنالجديدوتعدياتالاصالةأ

داوديولممفاحمدبفلم
سمسسيي

تاريخيةملاحطاتهوافىياالراعيعلبملدكؤرامقالاستثنينااذا

نتشربروا!دابفبمانثرتالتيالابحاثجيمفان،المسرحكطور

والتجديد"الاصالة))بمؤتمردعيلهامقدمةكأبحاث،اًولضيالثاني

فيجوهرهسكوني،واحدفكريمنهج"نتنطلقالعربيةاجاءعةافي

الىمنظوراأالقيمةفيالابحاثهذهبينمااختلافمعومعطياته

مسصوىالىيصلمتكاملثكلالمنهجتقديممنطارمنالقيمةكلمة

الدلالاتتحديدموضوععيادالدكورمتناولفبينما.(التنطير

موفوعالشرقاويعفتالدكوريتناول،جديدوا!ةاةالاصالكلمتجمما

هي!لاحمدالدكتوريعالجوبيئماللقرآنالجديدالعله!التفءير

"حمدواهـيدمحمودنجيبزكيالدكتورفنالمماصرالشعر4قضب

))عفس"ضرورةالىنمنتهب،اعاصرةواالاصالةلقضيةين!رانالمزالي

لحب"علىوربماالعربيالانسانايمانعلىخوفاالتقدمحركة

ايضا!ومسبحته

حدثةتكادمبثبمؤبممبةاربباطال!االإناواهامنقىبالقصولنبدا.



سسحيح.-:..-.-!-.!5س!'م.س
المجيد!اورتهرالىالدم!وةصاحبه

علىعاماوءمثرونثلا!لةمرقدوكان791اعاممنيومذاتففي

!ما!متقدالجام!لأوكانتحزيراننكسةعاى"واربعفلسطببننكبة

الاهـوروتزييفالجماهيركضبوتمييعالمآمرينسترهيساهمتهما

دالأسقطنهاوحياتهاالجا"عةهذهخلقفيالمهزلةانكثفتحى،عليها

وتصمدتالعربببةأ-قدماحركةونمت،ونسضهاحسابهامنالجماوور

اصبحبل..العربيالوطرفيرجعيهوماكلعلىخطراواصبحت

..مصيرياممهاا)مراع

ورادرتهـهـاكلحدثقدوكان7191عاماياممنيومذاتفي

فبءيخططموتمرالىفدحعت"مهمتها)ءلاتللأمجديدمنالجامعة

،فهذها!كبارالسادةايديفيالتقدم"رسن"يبقيتخطيطاللاصالة

يبقولم.تحتمللااص:حتقدالجديدةوالفكريرلأالادبعيةالانجازات

..المارقينوجهفيالالحادبعصاألويحاالا

ك!اق!و"حمودلجيبزبرا(دكتورمقالعلىبالردوساكتفي

تم!!المؤمئظريى-دو

في!اليعالجاولاالعربيةللثقافةالعامالهحكلتحديديريدانه

افكارهالخصانوقبل.ألثقااللأاهذهتواجههادياالجديداك!عدي/ءد

مقاهـ4مني!هركما-الثقاالةيعتبرالدكضورانالىالاشارةمنبدلا

نا،المجتمعلتطورالتاريخبمالسياقخارجموجوداتشكلا-عاموشكل

لهاينبننولابهتآثرلمفهيو)هـلك،عليهسابقاقبلياوجودااها

الد-لمهابينذلكفيفرقلا-العربيةالثقافالةصميم))ان!بهتتاثران

ببن،وخلقهاللهببصحاسمةتفرقةتفرقاتهاهو-وحد،ثها

ازوال(ا7لكلمةالانض:اهيرجى)والزوالاتحولاوعالمالمطلقةالفكرة

تتفذبلواحدمسهنوىعلىالوجودينتجعللاتفرقصةافهاعلبى..

ص!م"ينط((هكذا.((.اخلوداعالمالىيش!ررمزاالحوادثعالممن

متنعماوتطورهموحياتهمالناسعلا!اتفوقمرناخفيفاالعر،يةالعقافة

الزائلي!صبوؤلاءكثيرا/جفلاندونالخلودعا)مالىالدالمبالتفاته

يشفيدونالذينهمو&سواالعقافةيبدعونالذينهمليسواكانهم

!شيءكلقبلمنها

العصورطيلة"يرامماعلى"كانتالعقافةامورانوبامحتبار

!بالاقيدآلاالقفهجلأكان،((اريحابعضهبوبرغم"،الماض!ية

انالرجعيينالىيصلبعدهاجرىء؟صو"وعلى،اقوناهذاعشريئات

مبزتا&نينفسهاوبالصورة..نفسها؟لمبادىءيلوذونالذبن"هم

لوبودونبن31ا))فهمأ.قد"يوناواماالكلاسييلأالعربهلأالثقافة

!"جذورهامنالصورةبتروا

القبسصمأثباتنظراثابت،ن!رهفيالعربي!ةالثقافةوهيكل

!ةمفروضهيبلصئعهمنا).هايحتكماكيالانسانمعاييرفليست"

لاالذيالموضوعي"اًلح!)ءبمئئرلةلانهاعليماالرصتانماوهيعليه

عي"الموفوالحق))هذاعممومتى!"ويحورهيفيرهانل!نسانكثل

لنفستخضعحركةاوللانهانخلجةكلفاناهـلموكمعاييركلعلى

يتمانهف!ه!منحمرةالانسانقبمةوتصبحوفوقيتهاالقيمهلىهقبليه

فثه-قى..تماثهصاواثرايالهبكوناندونا!فهبمهذهتح!ققعبره

هـرزه3"حرايمااتض!يالتياثركةالئقطةهينهافكأغاية

الصنية.الوقاءلع

الانسانلدىارادةكلالنهايةفيعطلالذيالملفق؟لمنهجهذاورفم

اءفيفياأعصقةالاسسمنانفيزعميع-ودالدكتورفانرايناكما

اعفلاعلىهنطقيةاولويةللارادةكونانالصحيحةالعربيةاثقافةا

إرسمانالايؤديهامهمةمناذنللعقل-لبقولم..فعلفلارادة

.فليختلف.امامناالمنصويةالعلبالنماذجتحقيئالىاووديةالطريق

اعقلاهومسكينإ!((ا،ممرسومةالغاياتتكن..ثاؤواكيفالنابر

،منجرإمةبلااعدام..الارادةهيومسكينةالدكتورفخ!يوثعلقد

!طيل،ما.بعدالمصيرالىمطمعنا،منعمالدكتوربئهجيمضياناجل

عملداموما"إ!اراثلا"عالمنا!وقالقيمعالمدامماا.لهالا

هـسنبدفلاالزائلالعالمهذاردهاتف!الخدمةعلىمقصوراالضل

كماهه15،احدلهاانه!حم!نا05القم!لعا&للاتصالكاا-و؟سطة

حعويركونواانيست!ءمونولااـخاص"امرتبةالىالسمويستطيعونلا

وعلي!التنفيذ.ءليهم.بالكشفرينانواا!-،دةردهاتفيخدممن

ولاللفوراتداعيفلامحتمةاغايةوازوالاىافكلهمبذلكالاقتناع

امفلاثقافةعلىانتممراغزاليامالاولحدسان"الىوفي؟هبمايىونانية

بصلمة.القيمعالماكااإ!ت

لموقف"الهيكلمبتسرقي!حليل"إصآدانه))صحةع!يستشهدثم

افلىفةاهيقديمةغربية!ئقافةمواج!"في"العربيةللثقافةاعاما

العقلثقافةعلىانتصرالضزال!الامامحدس))الىوينتهياليونانه!ة

اليه.اسضراحوالفهبميافلاذ

فهواكاريخيةالعقائقمنكفبرالشوهقدالدكضوراناقولولن

وبفك!"المناؤشالعامالحدث))عنوان!طالامنهايقتربمااصللا

بطائل.الينايخرجاندونهيهلهاركانفيويجوليصول

احادثةلاناالسكونيةهذهبمثلالىالمافيتسيرالاموردامتوما

مطمئنونفيونحن-تفاجئناحيثالصورةنفسعلىترجعالتاريخية

الاستجاباتوتنقسمالغربابداعمنهياكثما/المصرثقافة-هيكلنىا

،وبينالمطلقواأرفضد؟لمطلقاقبولا:الاولىالمرةفيالاقهامنفسالى

نابر.دالثالعةالحالمةكانهناالمنتصرانهوصفر!ارقمع،بين

ال!مرمديال!ثقافياهيكلابرلقاءمعواكن.هناكا)ثانيةالحالةكان

الدكتورانللقارىءصخيلالوابعلأالفقرةمطلع،في.تير/لاالذي

خضمهوانماانه))إقولفهـوالعصرلمفهومعميقعرضالىسيصل

تنفكماوهياخرحيثاوتضفككحبخاتتشابكوا)كانناتالاحداثمن

اكسطيحالىبهيعودامسكوننامنطقهانالا.".دالمةحركةفي

عصرغيرالفلاحفععرلاخرفردمنيختلفالعصرانيرىحيثفورا

وهكذا.والمكانالزماننفسفيعاشاوان،معلاالبرولعنالباحث

اًافرد،لدىذاتيةروو"محرديصبححتىعئدهاممرامفهوميتراجع

الا!رادجم!بمتلمكارنيالخارجي!لا(لمو!وبر"للعواملادراكايدون

ونتائجها.تاثيرا"هااطارفي

معلالئايقدم!انواحالتيالععرثقافةطبيع-لاعن4تساؤاوعند

قسناهاا؟الف،باك-بة(!الفضصواريغاهميةعلأمعنساذجا

بيزوضعئاالقائمةالعلاقاتوينسى..تضبئلافالاواىاسرائيلبخطر

مياشرمساسلهاالتيالصواريختلكواستخداماتاسرائيلمع

جل!فتظهرحقاللشفقةالمثهرةاهـذاجةاًما.ا)وصعبذلكوحيوي

الثقا!ي+ـ-كلهفبم/اطمئنانهوازعجقلقهانادءاانلفايوضحعنركل(

فهو:يدلسعا

الدلنعلىخسببتهوثانياالطبي!كألعلومالهائلةاقفزةا:اولا

وتشربدهالعرببااأشعبابادةاماإ!المؤمنيننفوسفي4هكاتتهتزان

اثارةيستحقلاتافهبمسيطفشيءبذلكيئعأقماوكلارص"واخذ

!االكريم؟لمقه

آففا"رزكودةالثلاثبلاستجاباتمارااوجزفبمالنابفصلثم

هـذهالاصي!"العربوثقافةالعصرثقافةببىنالمزجبطريقةمشببدا

معتتفقلاالاصوللأن4اصوالانتائجهاعلمامنزأخذالتيالطريكة

والله!اي!البربيالثقا!يالبئاء

ثماقببصلاثومبباتتبد2،انهامعلناالقوميةموضوعيئاالشثم

ناالملاح!ةمنيتموسناندون)مصشركةعررية!ومب"الىتطورت

تكنولم..اًلعربريةالقومبهلاسقاططرحتقدالاقليمبلاا!وميات

."بذلكيسمحانلاومنهجهمئطقهانذلك..اليهامرحلة

احديخالفهلاالتياللغةوهواقوميةبايتعلمقموضووليناثعثنثم

،منهجهيربطهاانالا.إملكلاكانوان،بفصحاهاالاهتمامضرورةفى

اصراًعاعبارة!بذكراحرب*اموضوعالىيئتقلثم.ا-كناالقباي

تشحقلاقفهبز*الامركانتحلإلاومئا!مثه*اوتعلي!قافيدونالمياسي

فياثموببةء1هواهمموصوعفبمللخوضسرعهـوبل،الن!ر

حتىتهمحرياالملاكراديصونبموقفومواجهتهالاوالصناعاسياد"لاا

والقوبلااحريلأابينارتباكلايهئاكاًن.لبدوولا((اكياركلاتئجرلىلا

منعزلركنكيالدكتودنصمةينضكلرشص؟د!ب!وماعلىورالافكلواللغة

ماركهذرأىام،احودبةالومنالقظ51وفي(!"؟لهمكل"ار!(نمئ

ا



التيالوجوديةوبين"ايرمان))بينيو!قسفاحديدريولا،برمد.

بمواجهـلأوتضعسارديةاةاؤؤكدداءت"ا،طرباسيركرسهاانينسىلا

بةالصرمنالمرحلةهذهفي،تقدكلء"سمةهيالتيالجماعهة

بصداحراباحتيارهويدعراخذالاذ-انيجعلكبفاحدإلمريولا

ودوند"تحفلاندونالحوادثخلااها"نتهراداةمجردقبلاجعلهان

حالةررئهإ!واتسقهـالمنهجالايفسرهلاخلطاذ4..اثرلهر*ونان

قدل!معانه4الثاورافقرةااىاقب!الا،.تقالرنا3يرذانينسىلاوهو

اقبماثباتاىامنهيخلعىكيفاما.1)ضسبهة4اسوالذيالمبدأورز)ك

اعو،!يةاةاالمسأهيقتلىكاضسبيةاءمرمر51ابانيمانهارغمالاخلاؤية

!ابالحسيومانه!!حسنا؟متىواكن..لله:حرؤهنوالىويل

اثناف-ةاموؤفم،-للدكأورالكلام-قدمناهالذيدعدون!مال

اراًفضاهـوقفهـ-و:فن!بارهـمرمواجهةفيالحد/ثةالعررية

مبتورةالتائجبعضي!لانذاكبعد4علهباسولااء!وروا،دىءللمه

هذاترحمناواذا((جذورهاعنمستغنياالثماربعضوبنبلىمبادئهاعئ

عنالحباةاصقاؤقىافصليمكنلاانهباءتبار-العمليةاللغةاىاالقول

علومالطبهءةثهارمن2.رهاوا"والغساا&رادنقبلانيعنيذاكؤإن-

احاد..واكفرلالهـ(لموم41ا-لمكبمبادىءنأخذاناونتعا!انونرفض.ـ!

ء-نايمانن،علىخوفابرياليةللامقاسولنبق:الاقتصادوبلغة.

!!)ملوماهـادىء

تح!4ارجعباالمناهحاليهاتنتهياككيا)نتالحهيءاارأيتم

ذكرايهنلكلهبمىانهارايمأالايمانمنالغريبالنوعهذاد"نار

فيهبملقئااوصراعوهولأوألامبريايىالصهبونبلأمعالمصبريللصراع

الايمانمعناوانتهىلانتههناالحهـ،بببومالاموروأخرناةور3اداب!هج

تلغياالضنيالخوارقتلك؟ظهراندونالابديالعرببلأالثقافةوهي!ل

!إا"مقاثنايا!مابطيعدناواليمب-4اعلماالا-باب

هذاومضارسماتتبينمنلنابدفلا؟الهءلةلماذا..وا*نا

التفدمحركةاىاكمنت!ننطرحهالذيابدللاهـوماثم،المة!ج

والانسافي!ة؟اعربي-ةا

:اثامضلرهإلمنهجهذاسماك

وكبفالناسعا)مءنالنيمعالمالدكتوريفصلكيفرأينااقد-

اتطوراوحركةوالث!قاقةاقيماحركةبينالجدليةالروابطفصم

يقالماواقل.اهاوغايةالعانيةمناسهىالاولىوجعل،الاجته،ءب

وانهوالاخلاقيالثقافيالاجتماعيالملابداع"عطيلاف"اكلاماهىظفي

الذيالنحوعلىالناسعالموخضوعالاخلاقبقىالقبم!ثباتصحلو

لاونحنالاولىلوثهكأاعصورعنواءدةخطوةالانسانتقدملماورد

احفاظاغابلأالىيرميانها،ا"وامثاالطرحهذانتبرانالانملك

مكافةعلىالمحا؟ظةوبالتمالياعربياالمجتمع!ياراًهنةاالعلاقاتعلى

استغلالهم.دةوزياالمستغلين

جوءـريحبلالناسوعا"القيمعالمبنالفصلهذاان-

مجردا،!كرياصراعااقيماببنصراًعالىا)كبيرالانسانيامراعا

الغاشمةلدىالماديةا)قوىنصارعانناتبهبداىاحاجةؤيلستولعلي

افهـريااصراعاوانثكاءكلقبلاسائيلوركبزتهالامبرياليةالغرب

ممصاهمةير-"همالدكورومنهج.لهوخادمالاولبالصراعوماحقتابع

عنه.جماهيرناتضليىلوطممسهفيكبرى

شيئاوايساهـاهـناالبشربةلتطورحتميةئتب!لأالصراعهذاان

.مذررا؟بليسا

وطمسا)عاهـسمعنيعزلناا!ءكونبى11،خجرافكراهذااًنس

فيه.رةاءااقوىامعالمعمرتفاعلناخر9وقضايانا

لدىالجماهر-لملاميةالاستالنزعةيكرسويخلقالمنهجهذاان-

فليختلف"عليهاإلجهلطوقويحكمثورتهاويؤخرالمضطهدهالفقيرة

بالتادبمانهاإ((اهممبرسومةالغاياتواكن..شا.وواماالناس

وازد!اراتقدمااكثراذ-انهلأعنباحثينناحباءلاتسىقبورايجعلهم

لامالالىاقصد،الا!لاممعجتريااختلافاءمختلةإضهجاهذاان-

الاسلاملابعدهوعمربكرابووطبقه)صنأالرورولبهجاءالذي

ا-مأمصا!!-عا'ظ.طص5دعء!!عت"أصاحصفياد!منع!همالد!.

جديدينأوثقالهةفكرمننبدعبمافبهاللاص،لةاستمراران!ونوكيف

اء"صهومعاتاريخضاالىعودتناتقتضيالاسئلةهذهعلىالاجابةان

يرلمي:ءا.للاحظانلهابدلاديالكتيكيةاجةمعا

وكانتالقبلبقىحروبه"زقتهرعيمسةمعاجاهلياالمجتمعكان-ا

بزح!ما)فقراءوللعببدؤء"الارستقبراطيةاستثمارعلىتقومفي"احياةا

..ا!لماعمالفياخرىبرهةمنو؟سءخدامهملمصمطحتهماحروبافي

التيكانتالصهلمكةظاهوةهيؤيهوالاصلميةالصحيةالطاهرةكانتوقد

لص-دمنتيجةاكلاهرةاووذ"فشلمتوقدالكالمالقبليةنظامعلىتمردا

التيالصايةاو!هاالاقتصاديةسواءبهاالمحهطةال!روفنضبم

دالرتهامننهالب(الافلملاتدكالصوليسدهطعلمالمقبا-ةولاءعقليةكانت

امالنلسلتغييريسعوالموئطامهاداخلمواقيملتغيبرسعواولهذا

.نة--4

ال!اجةوليدةكانتانماوغيرهاوالمروءةاكرموااثجاعةا؟يه!ان

يقنعناانادكورااحبكمافوقمنتهبطو"تماعبلأالاص

هـ-ةعسكرضفوطمنيعانيكاناالقبليالم!تمعهذاان-2

غى!دةحدثتبحيثالحزيرةاطرافعلىالمجاورةللامبرا؟وريات

وموكة..يزنسيبنذيحركةةمنهافووطبة"حرراتفاف،ت

وهـكذا.عربيقومينصربانه!اوصرحارسولا3هاد،رالتيقارذي

صةوطبقهقوميةحركةثهدقدالجاهليالمجتمعاننقولانيمكن

مابشكل

اطهقياالتمزقمنداخلياتعاننالمجاورةالاءبراطورياتكانتس3

احتضارهطوريدخلالعبودينظام!اكاناذفيها

د!لعربياالانسانوطهوحوفقرهاقىالوبيالجزيرةجدبان-4

ماليةاطيةارستقربداومماالتجارةعلىتعتمدمدنبكأاكرمرخلقا

الممشعاينالمساكينمنصةواسعفئاتمفابلالجزيرةفيقوينفوذذات

وخاص!ةالمترلمحينالمسادة*قيقياتحدياثكلاوضاعهمبدأتالذإ-ن

وخلفتالمراكرا!ذها:مب!با.اقبلياا)!ظامتحطملفد.ؤرث!في

احاصةباثعراجديداالمجتمعوبداونضجانقدمااكثراخرىاوضاع

التقدم.هذايسايرلنظام

ء-نمجموعةلحل-االمن!مالمجتمعدين-الاسلامظهروهكذا-5

اقبليئ.االاهليةالحروب-ب-القوميالتحدي-أهيالتعديات

ادوهـقىاخلقطريقهـنالاالمس(لتفيها!هصنحلبالامكانيكنولم

دالجدبالمجتمعفيااالطبقيالتحديس.!اردعاعلىالقادرةالمركرية

!عليثرالاالمسالةهذهحلبالامكانيكنلمو.اجتماعيةعدالةوتحقيق

.مثفوقاجتماعي

تهماثاني"--:دكبيرتينطائهت-نفيثدرجالاسلامتعالي!اًن-6

عنعقالدكعيراتختلفلااالتيلروحيةاالعقائدمجهوعة-ا؟الاولىعلى

4الااف!رةهيجميعااعقائداهذهومركز.السابقةالموحدةالديانات

ندب"حضةذاتيةعلاقةهياا)شعائريةوالممارتت.الكاملالواحد

الفردلبصبحوسيلةاًنها،بذاتهاغاية!توهي.وربهالفرد

دوؤ،اجتماعيةوظيفةذاتبالتاليف!بالمجتمعويناثعاعضوا

ا-!ااواح*"مالمهاعيال.كلهمالخلق:بقولهذاك)مرياارسولااوصء

..المعاملةالدينوكوله.4،ه،لهانصهمالله

رأيه:علىللنزولالضاسىباكراهلرسولهسبحانهاللهيسمحولم

الاهـورؤ!-ذهوهـك!ا.بص!بطرعلبهملست،مذكرانتازمافذكر

هو:الاهمالشبمءوانما.ؤبردية"قف

صابوهياجد.دداالمجتمعلعللاقاتاضاظمةاالمبادىء?هوء*-ب

لتحقبقهدفتالهيير.،تاتمثراكافةثملوهيالمتقدمة4ت3وحرالدين

اسية(سوالض،س-اعول"بااحكموا-اخوةمنونالمؤ)ديموقراطيةثورة

ومترفيهايشثرءممتغليضدالمرخلىلاثعاراتابها

علسحمااصلىالمهواطبهي،االهجوماد،ذمليئانوالحديثوالقرآن

..الم!ضغا.الاغنياء

ثعيةلورةفيكماللحكمكوسيلةانشورىاساسالاسلاموطرح

كماللاسهفعطا.المدأهذال!ء..؟للحما!مىةا!ىاالاوادة،علهتعتمد



عبسي!'لعو'ءواسرذوأسسلاسار2و'لربا'لاسلامحارب/لع!

واثركذلكمنباكثرتسمحتكنامالمرحلةلانالاغن!ياءاموالفي

الاساسيةالإمةاًلعملواء؟:ر.الارضمعادنبعضفيجمي!(الناس

فيالرجلالىوقرن!االمراةوحرروالاجتماعيافردياالمشويصنعلى

؟الا!-للاماتمتر/نظامايبهايأخذي!دلمحاقىوهذه..الاموركل

!'اليوم

طلبلىوافي،1وا)تدرا)كليعةلأدراسالىايض،الاورلامدعاوقد

،!العلموكرم(حتى"))ومواقعابلاغةاعلمكوليسااحقبق1)علم)العلم

ف-لأادكتوراسيدنايرغضباًلذياًثكيء..المواقعمنكفربنفي

!أثمرالمهارعضالاالطببءةعلوممننأخذانسايسمح

القادرةا)كاماةالقوةهوالاسلامنظرؤكمسبحانهالاولان-7

اب-،دىءاتلىكشنفبثعدمبالتءديدهوالذيامثراعنالرادهـة

.!سكتنفبتيدباك!دهـوادياالخيرلىاوالداعه"،صماعبةأةا

منؤوقيئطان،ءطاقاخيرااخيراولامطلقاشراالفرليسوالمبادىء

ابىحث.الدكورلهماشاءكماالاجتماعيةاحاجاتا

معوحيداتركقدالفردانهي،المميهكأالضعفنقطةان-8

المشبصينالمسهلممينوان،ابى(دىءهذهتنفيذاجلمن،ايرمانهعمق

الاسلاميترلسغانقبلالاولىالحروباستاصلت!مق!الاسهللأمبفكر

صدادارجعل"ما)التاريخياطارهداخلمنطبعا)ثوريكفكر

امرا)لمصطاحلالتسخيرهبهاتحقتاااتيتلك)ءببهالارستوقراطب"

.يسراوسهواصةاكثر

بابفتحبدببلنهائياجتمعالممتنطبمهي!براململأمالاسىان-9

الاوف--اعانيههـلىالاسلاميالمشرعكانفلقد،والاجتهادالقياس

وه!فىاظتجاوزهالابرع،ضهاحالةعلىتمسكنانيهكنلاعيةالاجتها

اظورااولاالجديدةاـاحاجاتوفقاالمبادىءهذهتطويريمكنهـان

بعد.فيهـ!االعربيةةاحيماااصابافىياالمعكوس

فهوالرسوللضهحاستمراراالصديئبكرابيخلافقىكانت-01

المزودةالجيوشبرارسالوبداالمركزإلأالدولةدعائمنهائياثبعتالذي

ا!-"رساواداءالمتعفنةالجمبدياتامبراطورلهدماجديدةابالمبادىء

التقممية:اصربا

السادف-لأالحضاريرقىالمهمةلانجازتتمةعمرخلافةكانت-11

ناالاجت!اعبالشنظيم!يالاسلامغايةلنصفووربنا،لهاواتطما

واعتبرهاالا!رادعلى-ملكهاحكراذالمفتوحةالارضفيءهـرسنةنذكبر

"ارضبضمعلب4لملأمالاسفيجديدايدخلومنالممسلمينعامالمكا5

و!ءيالأكانتاؤممةاالارضهذهانعرفئافاذا..الجماعيةللما*بة

واي؟امامنامالعلبالممسلممهذايف"حهاآفاقفأيةابرئيسيةالانتاج

ءبةرهفيظللولانجازهايخطكانالتي-لكاتعاونياللمجتمعصورة

اءماعيةللمكب"اا.ألمكتفيماننفترضانالانستطيعلاطبعا)؟بقية

(بةاستمرتلومنهبدلاامر

كبرىحضاريةمسا!مةكانلملامالا!اننقولانالاننستطبعس12

قوانانيةوطبقه؟وميةثورةكانوانهمتقدمةمرحلةالىالبثريةنقلالي

التفوقهذاملكوااذيناالعربوانالعباراتهذهمداليلباوسع

كيفنفهموبذلك،الحقيقبببنثوارهكانوااعمراذلكفىالحضاري

القليل،بعددهمقليلزمنفياعالماءناهائلةاارقعةاهذهؤتحوا

وآرائه.تورالد3منهجرغممحضةارة"هلأكانتلتهمرلطغابقىانونفهـم

ناواضحةدكلمةلنقل؟ذ)كبعدحدثالذيما..ولكن-13

للاتلاممجالثضيكونوحتى..شيءمض4يبق)مال!ثوريالاسلامهذا

الدليل:هوهـذا،الجائر

الفتوحاوثكتوعندماالدوا"ثيادةقريشارستقراطيوتسلم

الارضملاكمنطبقةاىايتحواونوددأواااغاتحوناستقرالانتهاءعلى

المغلوبينا-تغلالوعلىجهةمنالمالبيتمناعطياتهاعلىتعيشالجدد

و!رضت.الارضتهلمكفيعمرسنةفربتوءـكذا.اخرىجهةمن

-.------.-ص-.هـ-ص'-'س..حي-م'رسس-
وعلى(...اثرافنقباءوزراء.جيشقواد.امراء"النبلا،منطبقة

و!حك!ملابنهاخلاهـ"ايورثاًمبراطورااصبحالذيالخليفةرأسها

وفقاالدينسنهاالتيالاجتماعيةالمبادىءمعهتتكيفمطلقاحكما

فيب!ايتصرففهويرآسهـ،التيالطبقةومه.لحة4ومصلحتلرغباته

مايضاءوي!لالممتلكاتويصادروي!ليريدلمنالارضويقطعالمالبيت

..رقيببدون

ابؤلىاوخيمالعدالةشعاروسقطالشورىمفهـومسقطوهكذا

/.الدنيا(لمستغلةالطبقاتحياةعلىصديدمن

قيممحلهـاوحلتسقطتقدالاواىا)!ثوريةالقماننرىوهكذا

اوائكوكرسهالهـانظراحاكمةاا!بقةمصالحمعمتنالسبةجديدة

اطبقة.اقيلمكدينهمرب!واالذبن

لنس،سيقدمالعربياكاريخلمجرياتهذهرؤيتنااستمراران

%ثير4المتراكمةالاج!نماعيةللعقليةوخاصةظواهرهلكلحياتفمبراً

ف!صزاصبحتالعقليةوهذهللأمالاسعنالانعرافراققاهـيااقسرا

لامما..سللعبوديةوقبولهاوتواكلهاوانتهازيههالام"واست!بجبنها

والمجتمع.للفردلملامالاسارادهمامعصورةبابلايتفق

؟الانتحئبالناما:"الاخبرالالس!ويعود

ثدوالحياةونيف!رناعشرثلاثةللحقيقيالالصلاموبينبخاان

أعلى:بصورةدياا*؟هكيانفس!اتعيداظاهرةفاذلكومعوتعقدتتطورت

ونحن،الامبرياليةهيجديدةعبودثةمرحد*اطارفبمنعيشاننا

!ت!ننلبعليفا،بثقل!"ففظالامبرياليةوهذه،انهيارهاابوابعلى

وت،ددنا،وفءبهشعبناوتشردقواناوتمزقارصناوتحبلثرو،ننا

القادرةوسائلهابمختلفوثقافتناعقو)ناثوهانوتحاولباتمرار

مرغمة-!ستغلةطبقاتالفقيرةجماهيرئااتمشلبالداخلفيونحظ+-

الامبرياليةتلكهعذإلهياتحالفاتتحالفانالمرحلةطبيصةبحكم

قوانا.وتمزيقافقارنافبىؤتهاهم

هـجمطمتكاملا!بقمياقوميايكونالا!(ءكطالاجت)تحركأاافيمكن

واذةصمارانضارنااجلمننحاربانالاانستلإع؟الراهنةالمرحلة

)يرجى؟المالعاثواروكلاولاررلممونمل9كمااعدائئصاكلمبلدئنا

حيثياتعادةلا-ةتلالالاسمنهـ-االغاير"انعلىللمقارنةينظران

.(الوقائع

التيالقوىكلمعنتحالفانالاايمكنناكذلكالامرداموما

يكونانينبغيالاوبالتالي؟انتصارناتسهلواننيالامبريالب"تحارب

اسقاطالا!لأمحاولكماا-د-دةااعبوديةاا!عقاطوووالاسالىمبماعملفا

القديصلآ؟العبودية

ل!يخد!الجديدالحضارياكحبركهذااناًادكتوريرىالاثم

بوحسودهتوحدللسلوكمعايبرالقيمباعبارمنهنابعةجديدةقيما

به؟الاا)وجودمنتتهكناندونبانتهائهولينننهى

والفنافينوالادباءللمفكلينابداعاطارهوهذااناوكدانني

امتدادهـوالذيالبراهنالحاصر.عنجاقضرولانهجديدالابداعوهذا

اثوريةاالروحمعتمامانسجملانهواص-لاثورياالاسلاملس!لهوط

اف"يىصالاوهـهـا)لهاومطورالاجتماعصلالملأمالاسلمبادىء

)ها(طورا"ةامتدادالسهكونولكنهتماماسبعيدها

استخدامولكنه.ومبادزلمهالعلمليسالانيتحدانارواان

اطمباالاالعلمنجابهاننستطيعولن،للطمالشريرالامبرياليين

هامشعلىسنبقىفنحن"ثمراتهبعض"الاتستخدملادمناوما

اعه.لا.الاسلاميردهلمماوهذالئااثرلاطفبليهن،الحضارة

ار!لوذلك(ل!لمعلىالثورةتلكهيتاريخنا!ىالاصالةان

استمراريكونولناطغاةابرائنمنجميعاالعالمبانقاذالم!!المتحرر

الاحقيقيانوفكروفنحقيقيادبيكونوان.بهذاالااص!التنا

وبر!ذا.وتثبيتهاالاصالةهذهتكريسجميعامئهااغايةاكانتاذا

اطلاقا.والتجديدالاصالةبنفرقايهئادي!ونلنالمعئى

ر


