
!!هرلمح!صوا!رلزاس
/لخض!لفؤور!ضلمحرلمجصيخض

-ا-
تماذ،مصرعلىنابليونبحملةالقوميةلليقظة-سرخماعادة

عصرفبمالاولى،العربيوالعالمالغربيةالحضارةبينلقاءاولخلا)ها

.الانهخطاظمنقرونبعدوالثانية،نهضتها

-ا)احضاريالوجه-الايجابيالا"لرنعزوانيمكنلاانهاوالواقع

جهدانصباذالمستعمرجافبمتموجهةخطةالىالفرنسيللاحدل

القديمالتاريخمراسةعلىالفرنسيةالحملةصحبواالذينالعلماء

لا،المعارفوينقل!واالضصاثمنلينهـلمواانهـجاووااي،وتس!ءلمه

يفامتصوامافسرعانحالايةوعلى.وعلومهمحضالىتهمليبثوا

الاستعمارية.للسلطةالاداريةوالاجهرةاليوميةال!؟ةمشكلات

بنحسنالشيخفييتمثلالاوروبيةللمعارفرجسراهمكانلقد

علىمقمسورةمهقهكانتالذي(1835-1766)العطارمحمد

عاومهمباشيعابفقامبحضارتر!موشعفب!رو)كنه6العربيةن!ليمهـم

الملومكلاوروباعنناخذبان،"التغيير"ضرورةالىيدكلووراج

بلاالذا.فياليهالفتقرالتيا!حديثة

ورعىفأوود،فوةمنوالمعرفةالعلميجس!دههاعليمره!والرك

الالسن،ملأرسةواؤ،موايطالياوافجلترافرنساالىالتعليميةالبعثات

مدرسفن،*وأنشام95،مأ+9*أمالحربيةمصلمحةكل،التعليموفصل

بع!دالمبعوثينوطالب،ابتدائيةمدرسةخمسينونحواعداديتين

كتىاب0002نحوبتربرمةفقاموا،الناسالىمعارفهمبنقلعودتهم

-"الابريزتلخيعى)ءاوروباعنكتاباولبقراءةوامر،علمي!ةونمثرة

.المدارسجيمفي-الطهطاويلرفاعه

ا!ه!المثقفالليبرانموذجهو(1872-1018)الطهطاويرفلأعةوكان

خاصة)كته4فيعالح.التعل!ميقىعليمحمدسياسةالمرتهالذي

اورفر!ةالىالمواطنبنفدمعا،الاجتطعيالاصلاحجوانبكل("المناهج)ء

الح!،م،وواجباتحقوونافثى"يئالدواخوةالبلداخوة"بين

نزواتضدللضغظىداةلاستخدامهعامرايبلورةضرورةواوضعح

،"املالماكحاص"لا"وانه"للرعيةبالكليةالحكميكون"وانالحدام

.(،المحكممنهاتختارهمنعنهاتوكلانيجبالامة"وان

ال!قولى(لافضلالمشرفة"الثمارانهاساسعلى"الاجتهاد"شجع

يدارماادا"الثريعةفيالحنيفيةا!رسةتعا!بمعنبالابتعادطالب

؟فيدالاسلاميةالثريعةانواوضح.(،لشثونهاحديثةممارساتللبلاد

للتطورالاقتصاديةالاحنياجاتلكن.الاجتماعيةاًلمنفيعةمبادىءتعليمفي

أتجاربةاالقوان!ينمنالا!شفادةالغروريمنتج!لالممريالحضاري

دراسى-قيعنلابنعادهالازهروانتقد.الاوروبيةالالتماليةوالتشريعات

رهـنالازهرؤيالثقافيةاحركةاانعاشانوأكد،العلمانيةالمواضيع

الاوروريةالملومومختلفوالحكمللاداًرةالحديثةالفنونبدراسة

.المعاعرة

دافلىمنتميزةقوميةمصرفيراىمناولالطهطاويرفاعةكان

فيالط!طاويبهابثراتيارريىبةالافكاراما.الاسلاءيالمجتمع

يلبم؟فيماتلخهصهافيمكنالالبابمناهج

المصر!ة.أقوميةافهرةتثبيت:اولا

الزمنية.اوالعلمانيةالدولةفكرةتثبيت-ثلنيا

سياسبساالتقدميالببرجوازيالمجتمعمقوماتتثبيت-ئالثا

."واقتصاديا

والتيار4حةالحضارالصحوةنلكببجهضالاجنبيالتدخلوجاء

باثى!اعباسعودفيا)ثن!ورمنمر-لمةوبداتالعلمانيالليبرالي

الجانبتبنىالذي(9187-1863)اسهمالمجبلجاءثم،باشاوسصيد

ومن)ال!صورازهىمنعصرهوكان.بأوروباالاتصالفيالحضاري

هسمابينما،البحهةالطومعلىيركزكانعلىمحمدانالملاحظ

العلمية(البعثاتالىبالاضافةوالموسيقىوالاداببالفنوناسماعل

الذيالافغانىاديناجمالالعهدهذافيالفكوروادمنوبرز

المسلمينيضم"الوكلنياالحزب"قومىحزباولتكوينعلىساعد

وكان.وحدهااسياسميةاالمسائلعلىنشاطهوينصبواليهودوالاقهـباظ

وهـعالصناعةوتقويةالحرفدءمالىإدءوالمرصفيحسنالفيم

المت!خلفين.الدينرج،لعاكماضاريةحملةشنكما.الاجإجة،اؤمعالبض

الكتابيدعلىالصحافةاذتعاشاسماعيلعهدمعالماهمومن

ومعالجت!صا(النديمعبداًلله-مرث!،ناديب)اسوريينوانالمصرب

ليبرالي.مئح!منوالاجتماعيةالسمياسيةالثعممونلمختلف

العاموفر،.الثسيعيةالجمعيةاسماعيلجمع1866عاموفي

وطالبتالمأذلأالخديويسياسةبمعارضةاعضالمذهاقاممباث!رةالتالي

ممثلإ--نتعبييناثرعلىا،حارضةوازدادت.البلادميزانيةاقراربح!

الافغانيتلاءذةالمعارضةوقادالوزراءمجلسفيو!رلسالبريطانيا

الفكريةالحركةيبنالؤاوجلهذاوكان.(المويلحيالمسلامعبد)

واًاى((الوفىيةالجمعية"تشيمفياثرهالسياسيةوالحركةالثطة

هـ-نالنصريرىان4لرر!ررلثماديا،بالحشاثمريفدلمتورعةصيما

الترخىلالىالاوروبيةالقوىبادرتماسرعانادالتطبيقيةالناحية

مهدها.اليالحركةوضرباسماعيلوعزل

و-حالفالوطإةالمنسا!تاجيبماذدخلهذانتبجةكانت،لكن

فا"يبراليون.الجيشفيالمعرينالضباظمعالببرال!يينالبرلمانيمين



والخديويالاوروجماللارهابالتصديعلىفالرةقوةالجشىفيراوا

هزيمةبعدالمعريينالضبا!بينيسودكاناثمنمرانكما،توفيق

.المرتباتدفعانتظاموععمالشركسةالضباظسيطرةونتيجةالجيش

عليبالازهرثرسقدوكان)وطنيوزعيمكقائدعرابياحمدثوروبرئر

.(الافنانيتلامذةمنسالطويلوحسنعبدهمحمد

علىليقصي،سافرةبصورةالر!طانيالاستعمارتدخل،حينئذ

مؤكدابعدفيماكرومروحمب.والسياسيةوالاجتماعيةالفكريةاليقطة

.النجاحلهلتحققلحالهتركلوعرابيانفيشكثمةيوجدلا"انه

."النصرتحقيقعنعجزهفيشباكانالبريطانياق!عخلان

)1(الافغافيارحتى،والعلمانيةالليبراليةللحركةنكسةكانت

تحتمجلةواصموا،الوثصالصوةجم!"اانثممأعندماعبدهومح!مد

الاسلامية.الجامعةنغمةالىعادا؟188عامباريسفيالاسمنفس

هيالمسلمينبينالدينيةالرابطةان"للمجلةالاولالعددفيجاءفقد

متالرةظلتلموتهماكانتوان."لضيةاوعرقيةرابطةايكااقوى

معيتعارفيلاالايمانتفسير"بكونبانطالبااذ،الليبراليبالفر

."المصريةالاحتياجات

ادركاالتعليمنشرفىالمرحلةلهذهالوخميةالحركةنشاظوتركر

السياسةبمناهضةالنضالاشكالمنوكشكل،الععريةالثقافةلاهمية

منكبرممدبتكوينالتاليةالسنواتوتميزت.ابرجمانيةاالتعليمية

تضمكانتمعاهدانشاءفينجحت،المدارسلافتتاحالوطنيةاللجان

ينتطمون!لىا...رامقابل،تلميذ18...رانو-ا798عامس

الحكومية.بالمدارس!المراسفي

صفحاتالىالفكريالعراعوامتدصحفيةنهضةالبلادشهدتكما

وكان.،اًلخ...واللواءوالهلكلوالمقتطف،المكد)والمجلاتئدالبما

وضرحمطهراسمايلوشميلشبليتقدماواكثرهمالكتابابرزمن

بشمولخاصةشمبلشبليوتميز.الفنمنالهلميالمهحروادانطون

المأديةوفلسفةبوخنركتابترجموقداهتماماتهوتشعبالعالميةنظرته

الحديثة.والنييرياتالعلممةالمنجزاتاهمواستعرض

الف!روانتعش،،ويلارققاءالنشوء"نطريةمظهراسماعيلوترجم

اً!حسالمروةحرية-امينوفاسم-اتعليمافي-مباركعلي)الليبرالي

الممرية.للوطنيةالصحافيةبالمرحلة"الفنرةهذهسميتوقد

:اساسيانتيارانوبرنر

باسياهنهمبر،المنتلفةباتجاهاكهالغربيةالحصارةمعتيار-

لطفياهمد)-الوفدحزبالىبعدفيماتحولالذي-الامةحزب

الخ،..زفلولسعد،لسيدا

!رالوطنىالحزبعنهمبر،الغربيةللحفار!مناهضلييار-

يالفكربمدفيماالتضفريدمن،فريدمحمد-كاملمصطنى)

.(متميزتفكيرلهواصبحبهوتائرالاولوبي

البريطاني.الاستممارق!دشعبيةوطنيةلورةاحركةاهذهولألمرت

...السابقةالثوراتمصيرنفسهو9191لورةمصيروكان

المصر)ة.النهضةلاجهاضالاحتلاللقواتالاجنبيالتدخل

الفكركةا)ننياراتنص!انيمكن،تلاهاوماالمرحلةهذهفى

-:يليفيماتحديدااكثراتجاهاتهمعتبلورتالتى

الاستعمارويعادي،الئربيةالحفارةمعيلتقيمصريتيار-

.سواءحدعلىالعمثانيةوالخلافةالبريطاني

صسينفوزي--الحكيمتوفيق-حسينطه-موسىسلامة)

....،هيكلحسينمعمد،العقهـاد

مستنير.متحرراسلاميدينيتيار-

تبنىفقدعبدهمحمداماالاسلاميةالجامعةرلحاةمنالا!غانيكان)1(

الىالع!لتوصلاذاانهويرى،الاسلامتفسيرفيالعقليالمنهح

بات!ل.ووخذ،مصادةنتانع

خلفالله-محمدسالخولياًمينس)؟(عبدالراز!عليالنسخ)

!...خالدمحمدخالد

.(قطبسيد-البناصعن)رجعيدينيتيار-

والفاشية.النازيةبالحركاتمتاثرشوفينيمصريتيار-

!ددممر"وشعارهحسيناحمدبقيادةالفتاةممرحزب)

."الحميع

معنىالعلهيالاشراكيالفيعلىمتفتحاشننراكيتيارس

الاجتماعي.اهراعابقضيةاسا-ا

اخرىمرةلتنتكس،3691وا359عامانتفاضاتوجاءت

البريطانية.الممريةالمعاهدةفيالهزيمةوتتحسد

العلمانيالتياران!ارالتاليةللمرحلةالبارزةالمعالمومن

منأهروبافيالليبراليالفكرروادمصمبشروع،الديمقرابر

والتاريخاللاهوتمتاهاتلهيوالدخولالمعاعرالواقعمواجهة

المحمديةالسيرةصياغةاعاثةفينشا!موتر!ز.الاسلامي

عبقريات)الاسلامفيالاولىالععورعنالكتابلأبروالتخصص

هامثيعلي-الحكيملتوفيقمحمدكتابسالصيتذانعةالعقاد

بالمنهحتبشيرهماستمروان،(حسينلطهالممبرىوالفتنةالسيرة

الحكيم:وتوفيقحسمينطهخاصهكتابا-هممعظمفيوالعقا!الطمي

.بديكارتالعقليالمنهي-بنيا-ا

نفسه.للعقلالا.العقلعلىسلطانلاوان-2

هـؤلاءجانبمنالبيضاءالرايةرفعبمثابةالاتجاههذاكان

الافكاراماممصرفيالفكريالميدان4فرايفسرماهذاولعل.المفكرين

معاي-الثلاثي!نياتاواخرمنذ)منهاالاشتراكيةوخاصةالجديدة

يانهذهالقوليمكنالاربعينياتنهايةالىالثانيةالعالميةالحرببداية

ام!تدادايهـفنبرالتيارهذاولكن"الاشتراكيافكراعقد"هيالقنرة

*وائل.لروادهالعقلاليللمنهع

س2س

الاساسيالفهـرمصدرهيوالانجلإزيةالفرنس!يةالثقافةكانت

السويش4أثقافةاالىبالاضافة،الحربمعالوافدالتيارلهذا

نلاف"لانحوعلىبالفكرفيهالتقىوقد.منهاالاخيرةالمراحلكل

.اخرىمرحلةايلي

عامفيالتلمسانيكاملأسسهاالتيوالحريةالفنجماء"فمثلا

الات!اهتتبنىكانت،وغيرهميونانورمسشي3املانورمع9391

هـناعضائهاب!ضكانكماالفكرفيوالماركسيةالفنفي2ال!ريالي

والبلبلةمنناحيةالاضطرابمدىعلىيدلالذيالامروهوالتروكسكيين

علسىالمتعاظموالانفتاحالتفاعلعلىالوقتنفسفييدلولكن

.الغربمنالوافد*التقدهـةالثقافات

الحركةفياشتركواالذيئمعظمانايضاهنانلاحظلعلنابل

الانسانيةالعلومفروعفيالمثقفينمنكانواالمرحلةتلكفيالاشتراكية

الاشتراكي.الفقرالىمدخلهموالفنالادبفكانوالفنون

الشرقاويعبدالرحمن-الخميسيعبدالرحمن-صالحرشدي)

السوفييتي)الاشتراكيالادبنماذجوكانت(يوسفسيفابوس

منويخلقونفهـرمنيكتبوهفيماالرئيسيالااهاممصاثرهي(والغربي

بها.قامواالتيالنشطةالترجمةحركةالىبالاضافة،فن

.التيارلهذااس،سيةمنابرثلاثةوظهرت

راس(0،91ينايرفيالاولالعددصدر)التطورمجلة-

كامل.انورتحريرها

2،91عامفيتحريرهاعلىالاثرافتسلم:الجديدةالمجلة-

موسى.سلامةبعدوزمللاهيونانرمسشى

السياسيةثوافعهراعينااذا،اتجاهالهفيتحفظهناككانوان)2(

الملك.منموقفه



صالح.رشدياحمدبرئاسة:الجديدالفجرمجلةس

الى:اححاهيدممونالمصريونالاشتراكيونكانالمنابرهذهوكل

اًلعلمانية.سا

الديمقراطية.-2

الاجتماعية.الافكاربلر-3

العرب!ثومنالرومانسيةبالادبالتاليرمنوالفنونالادابتغيير-،

ثوالانحاهالخصوصوجهعلىالاشتراكية)الغربيةبلادابالتافىالى

الواقعية.الى

ليواليمينا!ساربينمنيفاعراعاالاربعينياتشهدتوقد

سياسيةانتصاراتالديمقراطيالوطنيالفهـرفيهحققالممريالفهـر

ناذلك.والعمالللطلبةالوطنيةاللجنةبتكوين4691عامبارزة

الوفدية"بالطليعة"يسمىماداخلهمناثمرقدكانالوفدحزب

مندوولفهميعزيز)الوحميةالحركةفيراديكالياتياراشكلتالي

لنفسى"ويتخذ،والديمقراطيةالعلمانيةفيالاشتراكيةمعيلتقي

الاجهـتماعي.العراعقأميةومعالجةفهمفيمتميزاخاصاطريقا

فوىبرزتوالاشتراكياليساريالالتعاشهذامواجهةوفي

التيالعظمىالاستقطابعمليةخلالمنوالرجعيالشوفينياليمين

المسل!ن.الاخوانجماعةنشاظوتضاعفالمجتمعداخلتجويكات

المتأررأفاليمينمعوقحالفبتأأييداحاكأمةاالرجعيةانغأير

الاقلب4واحزابوالسرايالكومبرادوريةالراسماليةممثلصدقي)

كللكن.التيارهذالفربتضافروا(المسلمينالاخوانوحزب

القهراجراءاترغم،اجهاضهعنعاجزةكانتمجتمعةالقوىهذه

فقردكانتاذ،الشعبيةالحركةضدمارستهاالتيالعنيفة

ارأذيالتقدمدرجةتمثيلفمأموضوعيابديلاتصبحانعلىقدرتها

.البلاداليهوصلت

المهامانجازمنوصزهالنطامتفسخمدى8،هزيمةوفضحت

القومي.النطائعلىالمطروحة

الاحتلكلقياتفدالمسلعامفاحفينروتهالشعبيالمدوبلغ

وانتفاضاتالملكيالنطاماسقا!الىوالسوة،اقنالافيالبريطاني

السلطة.ضدمسلحةمعاركودخولهمالاقطاعضدالفلاحين

جبهةفيوينتظمب!مرعةيئشكلوالمنطقيالطبيعيالبديلكان

الحالدوالاشترارأصوالشيوعيةالليبراليةالقوىتضمعريضةوطنية

اتحاهاته.بمختلفعامةالوطنيواليسار

صوقالقاهوةالىافمطرتانبمدجديدةفربةالرجعيةوكالت

.والنارالحديدحكموفرشالعرفيةالاحكاملاعلان

مهرءاً.صزاالنظامظلذلكورغم

؟ا،ورو23حركةوهوالا!!ملىمتوفعكيربديلوجاء

فهرك!اخلقيارايحينئذيمثلونمجموعهمفيارهسويونيكنلم

منتخلصماوسرعان،سري!سييثننظيم)الثوريةالحركة

هـسذابراءوقدوالاخواناولركسيالتنثيمالىالمنتميناعضائه

قطبيوعجزوالتقمميةالوطنيةالقوىتفتتنتيجةبالدقة*نتصار

.(السدةاستلامعنوالبروليتاريااثكبيرةالبرجوازية)العراع

اجهاضا..الشعبيةالحركةاًجهاشسموفوعيا-تموهكذا

"-فييولبوحركةحققتهماكلرغم،الداخلمن..جديدنوعمن

تقمعية.وطنيةانتصارات

الفكرهـنكلاالجديدةالحاكمةالفئةقرأفضانالطبيعيمنوكان

وتبنتالسلطة(اللينينيةالماركسية)العلميالاشتراكيوالمنهحالرجعي

السلطوية".للمنفعةالشعبيةالحقيقةيأضع"الذيالبراجماتيالفكر

فيهاكان،متباينةتياراتمصرفيالثورةقيادةتجاذبتوقد

الاستعمارمعالمعركةمستوىبتباين،ذاكاوالاتجاهلهذا*كبرالوزن

ولكنها،الداخلفيالقوىعلاقاتتبوومعوالرحعيةوالصهيونية

الوطني.ا)برجوازيالفكراطارعنابداتخرجلم

لتزايدمباشراسبباالامبرياليةمعالحراعواحتدامقصاعدوكان

في5691عدوانوؤوعثم،5591يناررمنذالالمراليليةالاعتداماًت

.الخارجمنالتحريريالوطنيالخطلاجهافيجديدةمعاولة

حتى6191عاممنذممرفيتحققتاز!الانبازاتكانتثم

افتصاديوتقدموسياسيةفكزيهصحوةمنعنهكمخضتوماء691

العربيةالنهضسةولفرب6791معوانلشنمبرراكانت،واجتماعي

الشاملسة.

-اشدهعليالفكريالعراعظل5291يوليوحركةنجاحومنذ

المختلفلأالفكريةالمدارأربين-الحالبطبيعةالمشدرةالرقاقيتحكمه

تتنازعهالذيوالمتوسطةالصغيرة،الوطنيةالبرجوازيةفكرابرزها

،"الاشترارأثة)ءلافماتتحتجميعهاحثرت،متباينةتصورات

،واهمالعربيةوالاشتراكيةالتعاونيةوالاثتراكيةالاسلاميةالاشزكية

ثم،(،واق!أنامنالاننثاقي"والذاتماىالانغلوأيحكمهاما

التضارانهاالا--براءالعلميةمنوهيسالعلميةالاشتراكية

معينبمنهعتلتزملأ،العالمعلىبالانقناحيتميزالذيالراديكالي

ظروفنا"معيتفقلمأ-والافكاراًلمذاهبكلمنسبالانتقاثثةوانما

."وعقائدظوتقاليدفالواالمنا

بدرج!طتالسلطةتتبناهاالتيالرليسيةالتياراتكانتتلك

مناللينينيالماركسالفكرمواجهةفيالمختلفةالمراحلفيمتفاوتة

الاخر.الجانبمنالرجعيوالفكرجانب

التعبير!العناءمناحبرالقدريلقيالمأركسيالفكروظل

والمراجعةوالتحريفيةالانتهازية*تجاهاتبعضعدافيما،ئفسهعن

الفكرخعمةفيالاقلاموتسخرالمأركسيةباسمتتحدءظلتالتي

الوطني.البرجوازي

الوطنيةالقضايايمسماكلحولهحت!ماالصراءواستمر

مناقشات!وحوارالىوام!تدوالثقااليةوالفريةوالاجتماعيةوالسباسية

والوحدقوالوافعيةوالقوم!يةالاجتماقيوالثورةالحريةمفهومعنعنيف

السياسيةاحياةاجوانبوكل،والتن!يموالتحالفال!ريةوالدولة

والثقالية.و*جتماعية

مناأكبربالنصيبوالدولةالدينبينوالعلافةالتراتوحظي

الرجعىأللتياركمصدىالتقعميةالقوىنجدجانبفمن.الاهتمام

الرحمنلعبد"الحريةرسولمح!د"اهمهامنعديدةكتاباتفى

صالحعباسىلاحمد(،الاسلام!واليساراليمين"والشرقاوي

الىيتصلان!بلامحمودمصطفىللدكتور"والانسانالله"و

المؤتهراجتماعاثناءعبدالناعرجمالانالطريفومن،الاخرالجانب

يصاعرطيلةلمانهقائلاخالدمحمدلخالدسؤالعلىرد*ولالقومي

وكتابات(اا!كيابهذايقصدوكا!.الدينضدواحداكتاباالاحياكه

عاطفالدكتورالشابالمفكروكتأبالاسلاميالتراثفيعمارةمحمد

وكتاباتايضامصادروهو."2نللمقرالمعريالفهمنقد"احمد

الديف!ا(الفرنقد"كتابمثلواللبنانيينالسوريينالمفرينبعفي

للفكرالعربيجديدةدؤيةمشروع"وكتابامظماجلالصادئللدكتور

يسارأسةدراسات"وكتأابتزيةيطيبللدكتور"الوبطالعصرفي

فرأاضأ.لعفيف(،اليمينيالفكركل

حالأسساالترا&قضيةحولالدائرالحوارالىبلاصافةهذا

فيافمابر(سكريوغالياسكندرواميرديمترياديبمثلنقديةبا!لام

عنيقظةكعبروالتيوالجمهوريةوالكاتبالطليعةمثلالمصريةيةالفي

الرجبم.الطوفانمواجهةفيالألميالذكر

:هيانالاناتقعميةاالكتاباتفيالتراثعنالرئيسيةوالافكار

تعنيوانمافقطالاسلاميالتراثتمنيلاالترافىكلمةسا

.الانحتىالعصوراقدممنذباسرهاالأربيةالمنطقةفيالتراث

س96-الصفحةعلىاًلنتمةس



والعمرالتراثحوار

س-7المثشورعاكالصفحةتابع

يهميصخيص"
احدىهودائما،اثعدممنمخلوقتراتهناكليسانه-2

وانماالمقسعاتمنمقدلسايسفهواءوباأتا،الانسانفهـرثمرات

والخط.الصوابيحتملانسانيعملهو

تراثف!حعبهالمحيطةفراتالنطمننقيتراثهناكلشي-3

تراثاتتفاعلهوللحضارةالاساسيالقانو!وانما،الاحرىالشعوب

.الاوطانبرميع

يتمانينبغيانماالتراثمنذالراوالجانبهذااختيارانس؟

التقمم.اجلمن2فمايةاواحتياجا-دهالمعاصرالواقعمتطلباتضو،على

هي:عناعرثلاثةاأتراثالىنظرتناتحكمانبدؤلأثم!و

الانسانية.النظرة-القوميةالنالرة-الطبقيةالنظرة

الاسلاميةالاشتراكيةالىدكوتهعنفيمفصحالاخرالجانباما

اخطرومن.مبكرةمرحلةفيالاتجاههذاوظهر.واقعنامنالمنبثقة

الس!باعي"مصطفى"كنابالمجالهذافيتاثيراواعلمهااسماث!

،اضعالىوشعبيارسمياتوزصامصرفيوزع"الاسلاماًشتراكمية)ءعن

قطب-"قطبسيد)ءكتاباتثم،خر23عربيبلدايفيتوزيعه

مؤسساتفيوتوزعتثبعكانتاقي-المسلمينالاخوانجماءةوور!ر

الدولة.

المعاديةاأتيوقراطيةالدعوةكبيرحدالىانتعشت67هزيمةصبمد

الناصرعبدو!اةبعدبالغاازثعارا،كبيرصدالىوازدهرتللعنم

لنظريةاوسادت.الطبقيوتمثيلهاالسلطةطبيعةفيالتفراتونتيجة

الىعناصرهابمضوتممربتاثرجعيةنفوذزادفقد.للعالمالغيبية

بمدالزراعيةالبرجوازيةنفوذواستفحلالسل!ومؤلسس،تاجهزة

تقدمهمالداماليستالقوىهذه.اأضامرياليسارممثلياقصاء

بنوا،نتشارا!لرالمتزايدالراديكاليالفهـرعنكبديلفكرمن

المحمراًلتراث..بهيقرمونهاقيبالصورةافنراثغير-الجماهير

حكمقبلو"ضتصالعوبيالفتحاوالاسلامظهورمنتبداتاريخيةبفترة

واكئعرسلبهلأعناصرهااكثرالقنرةهذهمنيختارون..عليمحمد

.الوراءالىنكوصارموزها

الاسلاملواءومجلةالاسلاممنبرمجلةاليوماأكتاباتهذهتتبنى

،وبعضوالازهرالاداببكلياتالعربيةاللغةواف(مالعرمداروكلية

اجهزةاكثرفيثم،واليوميهالاسبوعيةالصحافة.فيالثابتةالابواب

.والتلفزيونالأذاء*ونقصد،وجماهيريةانتشاراالاعلام

هـءفى.دو..اأدبمنقد!سيلالىبالاضافة،هذا

الذيالجذابباسلوبهللقرانعصرياتفسيرايدمموهمايكتبمعمود

خياليرقموهوفسخةالف.8وزع)شبابنامنآل!ف4علإيقبل

فيجريدةمنصورانيسكناباطثم(ممرفيالتوزيعلمستوىبالنسبة

..واًل!نيللعالمالغيبيةالنفرةاشاع4فيتذصصوقدالرانجةالاخميار

منالسماعه(هبطواالذين"كتابهوزع)كا-حتيارعنجملتهافيتعبر

.(نسخةالف45

لممكنفيما،الرسميةالوثا!لقالىطريقهالتيارهذااتخذولقد

الذيالجديدواورياسيافكرياال!ملدليلمشروععلىنلاحظهان

علىيمينيةردةيشكلاذ،الاشتراكيللاتحادالعامةالامانةاصثرته

السياسيألمملاليوميةالممارسةان"قولهمثال..الفكريالمستوى

وفكرمباىءلتفسيرالمحاولاتبعضعنكشفتفدطويلةفترةعبر

وانما،الاصيلوالعربيالمصريالوافعتلتزملاتفسيراتالثورة

وطروحةواروةومذ!بياتعقائدياتاىامصمونهافيالاستناد!حاول

،ولكنهاالمجتمعاتبعفيفيصالحةكانتربما،العاثيةالساحةعلي

استيرادداىوبالتالي.ثشعبناالذاتيةالمقوماتمعتتلاقىلاعندنا

ويهيد"لرؤلمتناحديدوتوضيحعاملتكونلاالنوعهذامنمضامين

الاشترا3.ةالعربية"".."لاشصضراكيتناالمميزةا!خصائ!ىعلىالتاكيد

التسهية،هذهير(ؤ!ضكانعبدالناصرانأيهاالاشارةتجدرومما)

التيوهي،(الميثاقيؤي"العلميةالاششراكية"تعه.يرمكانهاواحل

الروحيسةواصوأهاالشعبهذاعقيدة!اديإمناصولهاتسضمد"

ىاقؤمنتجعلنلاللهلفريعة،الحقلثريركة،آضاريحااعماقفيالضاربة

علىاتكهدرويكواأوافدةالمذاهباي)عهـنهـابهنستغيماعندنا

."ودينناتراثنا"

دهنث!--وتشنجاييصنيةاكثربصوهـة-الاتجاههذانفس

الشعبمجلساءفاءبعضومواقفتمريحاتمنعدإدفياليوم

وتصرماتهم.المسعولينبعهـيوكتاباتالاشتراكيللاثحادالعامةواًلامانة

ادانةصفيتخصصقدالاوقاؤطوزير-محهودعبدالحل!يمفالشيخ

اليوناييةؤ،لحضارة،ب!يداوقبرببمنوال!لانيةالعقلالى!متما

ابتهلم!تعنهما(،وتلمج!هن!صهفيالبشريا(ستوىالى.مابالهنزلت"

الجدلوبدءة،الب!ثةيالفونالناسواًخذ،الروحع(السمو"عن

بينثلتمييزاةءقليالمقياس"و.وصخبظنقصمنؤليه2بماالبشري

يخترعهلمايوجدولنيوجدلمالعقلياتعالمفياوالباطلالحق

سيناوابنوالفارابياأكعدييرهاجم"(ديكارتيبتدكلهولمارسطو

ادلةالىاباطلواالحقاثباتفييرحبونلان!رشدوابنوالغزا!ي

والشعورالطاهرةالفطرةجو)"الىالرجوعالىيدممووهو"عقلية

فليكنشاذذلكفيشذاذا"يههدثم(،اواصحةاوالبداهةالصافبملم

*"ردعهمنالقضاءدمكنمااقانونافي

الفهـويةوانجازاتها("الليبيةاًلثورة)ءظاهرةنشلانيمكنولا

يقهموناذ.الهزيقةثمارمن"مرةفهيوآثارهاالنكس4ازمةظروفعن

الإرب!صةللقوميةكبديلتخافاصورهااكثرهمأالاسلاميةالجام!فكر

مستنيرفكر"الىتستندوالثانية.لدينياالتهصبعمادهاالاولى)

جاءوو!اعربيةاالامةوفيثاتطوائفكلتوحيديستهدلىعلماني

-ؤكد))*اللمهبيالاشتراكيللملىيحادالاولالوطمنيالمؤتصتوصهـياتفي

وهوالانسانيةوالحضاراتللقيمالوحيدالمنبعهوالاسلامانالمثتمر

جمرحكافةالبشريةالىينصبلافهـكريرادذاتسماويةرسالة

وهي،كلحهافيالمذاهبكافة؟شعلتشاملةنظريةووعسوجبع!ث

وارقها.19وتذيبالشعوبتناقضاتتحلرسالة

الاسلاميالدين"انمؤكرةمنالقذافي2يبدالاهرامنموةوفي

الناسكلبتدخلوءليه"بقولهحديثهليتابع"المشتركاقاسماهو

*"المناقصةعملياتوتنتهي،كافةاللهدينلمفي

الهغرفتالاتجاهاتتنت!عشانالطبيعيمنكانالمناغهذافي

2بذلوانالشوفينيةوالنزعاتط9والتطروالدروشةالغيبيةفي

الاقباظبينطائفيةفتنةلائارةالمعاد)قىالدوانربعضمنمحاولات

التاريحي.بتم"سممهتهيز4االموحدالكيانتفتلمتبهدفواًاسل!ين

.(الاقباظمحلاتوبعضالكنائسحرقحوادت)

الممريالمجتمعداخليجريالتيالاسننقطالطعمليةخلال،لكن

الشوفيئيىةاليمينيةةالص-الت،راتمواج!وفي،والمربي

ارضاوتكتسبواليساريةالتقدميةالاتجاهاتأيضء،تنمو،والديئية

الليبراليالفر.الشعبيةالقوىجانبمنمتزايدااوتايإجديد"

اللينيني.الماركسميوالاتجاهاليساريالنلصريوالتيارالتقدمي

التالية:الملاحكاتالسابقا)عمرإعاعرضامننستخلصانلمكن

وحصارالفقرالاسلاميةالخلافةدائرةداصلوالازر!4العزر-ا

7291.اكطبر22ت91-15او،مبالاهراًمنشرتمقالاتمنت

5/9/7291اهرامت

؟7/1791/فيالقذافيمممرالرئيسمعالاهوامندوة!!



الحضاريالانحطاطمنطويلةقروناسوفيالبلاداغرىالسلفي

.والفكري

عابرغم-المنق!مةالصعضاعيةالحضارةمعاللقاما!-2

-ارةالحضمنالايجابيةالجوافببتمثلللعربسمح-الاستمماري

عربية،نهضةوخلقالعربيالفكرلحد-تمي!هاوالاستفادةالفربية

متحررةعربيةقومي!فواعدوارساءالاص:بللتدخلالتصديع!ىقالرة

احضارةاويالايجابيةالجوانباستخداماي،وعصريةمتحفرة

.الحضارةلهذهاهـءلمبقيالمظاهرلقهرالغربية

التقمم،طريقؤكرشوضاالههـبيةالنهضةفطعتكلماايه-3

نااي،ووأدهاالحركةهذهلاجهاضالضدخلالىضعمارالا!يسارع

ؤيهايبدااقيالل!ظةؤيالتدخلالىتبادركانتخارج!يةقوى

ثورة-عرابياح!د-باشااسماعيل-علىمحمد)حركة.الحصاد

-تصاعد1647-6،91فىالشريةالهـب،ت-3691انتفاضات-9191

لمرحلةوالسياسية6،عي!ةالاجضوالانجازات-5691عام4الوفيالحركة

جانسنلمبمنالاخيرةالثلاثؤيالحالاتالتدخلوجاء65!ا-61!ا

وعلأوان5691وعدوان4891ولمفلمسطينحربفيوتهثلتاسرائيل

6791).

منلأؤترةتسودكانت،ا)وطنيةللحركةهزيمةكلاثرعلى-؟

والثقافة.الفكرمصالىلمحطالردة

لمجالاؤيانجزب"ماوكل،5291لحركةالوطنيالطابعرغم-5

موض!وعيا--تشكلكانتالحركةهذهفان،والاجتماعىالوطني

علىب!داتالتيالثوريةللحركة-الداخلمن-الاجهاضرمننوعا

اعتبارناؤي(خذنااذاالواقعهذايتاكد.الثانيهالعالميةاحربااثر

الرادجماليالثوريالفكبروانتعاشالوعيونضجالثوريالمدضخامة

الثورية.الحركةلهذههيريالصولالشعبيوال!ابع

اجناحاكسرعلى4حرصثيتتمثلالنظامسلبياتاخطروكانت

علسنىوالحجر(،الديمقراطنة"الوطيةللثورةالشعبيالدرمقراطي

ودالرةواحدة"رسميةايديولوجيكأ"صياعةواحتكارالفكرحرية

متطلباتالىالافتقارذاكعلىبوتر.عنهااخروجايجورلاؤكرية

حماإس*مقوماتتوؤنرعنوالعجزاخورةازليوالتجددالاستمرار،4

.البلاد

العروالىدائماتتجهمصرؤيالتعرريةالوطنيةالحركةوكانت

،وتتمبلومنهجهافكارهلتستوعبالمنتصرالحضاريالنموذجاوالقوى

ؤيود!لمرحاالقوميةمعركتها،9يهاءونامنهالتجهلالحضارةهذه

شاملة.فوميةنهضةخلالمنالخارجيللغزوالتصدي

وؤ!رالاوروبيالنموذجكانعثرالتاسعالقرنبدايةومنذ

مركرالجذبهيالمعلميةوالنظرةاللإبراليوالمنهحالبرجوازيةالثورة

المربي.المجتمعؤيالاساسي

نموذجظهريتيةالسوبالثورةوانننصءارالاشتراكيالمدومع

ا!لحادانهكصاربعدخاصة-الاشتراكيالنموذجهو..جديد

مراي!دةضاعاتوتبنت-الثانيةعالمية2االحرب"لىالسوفبص

اللينينيهساًلماركسيةسالعلميالاشتراكيالفكرالثوريةالقوىمن

البرجوازيةالحضارةهزيمةؤينجحتحضارةيشيدلانهوبالذات

منلشى-،نالاتوحررتالابخنماعيةالثورةمهاموانجزتالغربية

الاشتراكيةللثورةوكان.الانمساناخيهاستغلالىمنبرلؤحسبالاجنبي

الوطنيةوالثورةالثورةبينالمزاوجوامكانيةحقيقةتاكيدؤيبعيداثر

الاجتماعيه.

دولة)نموذجثالثنموذجارضذاعلىزرعالاستمارلكن

ؤيحروباتنصاراتمنحققتهوما،الصهيونيبفكرها،!،،اسرائييل

حدبلحتبانهاوصفتتحربةوافيعاماعثرينمنافلمدىعلىثلاث

."عربيمليونمائة"ضدصغيرةدولةجانبمن،(الاجاز"

ثلاثةالعربيالعارمؤيالأجتمايمةالقوىعلىالمطروحاصبحوهكذا

الصههوني،والمعيارالاشتراكيوالمعيارالليبراليالمعيار:للنصرمعايير

.القوةمقوماتيوؤرالذيالطريقباعت!بارها

طبقيةمنطلقاتمنالوطنيةالقوىتتبناهماوالثانيالاولالمعيار

تتجهالكادحةالشعبيةوالفئاتاساساالغاملةؤالطبقة،منباينة

اليسار-الوطنيةوالبورجواريةالاشتراكيالنموذجاختي!ارالي

منوقطاعاتالرجعياليميناًماسالليبراليهيار4ايتبنى-والو-ط

الصهيونية.للفكرةالمقابلالجانبفتتبنى،الوطنياليمين

النقاءهواسانيلعندالنصرمقوماتعنالمبسطالمفهومان

التعايش"اباسض!حا)قولوالذي،هـينياالنقاءءلمىالمعتمدالعرقي

مواجهـة9-بالواحدياجتمعا،البشربعيمنوغيرها)يهـوديبين

اما،مدا*؟أةالكثرمقابل7أ+ه*3الواحديةاوامثرىالمجتمع

المعهكرعلىدوالاعتمااًلارلباط..ثم..الاديانتعددلاالدينوحد!

العالمي.الامبريالي

المتطرلأؤ!الاسلاميا)فكروانتعشالغيبيةالتياراتسادتلذلك

اي!بنفوىر-نالاء؟ي!ىالحلشعاروراجاثوورنهبئوالعقلبة

كلبيئوالسعةفطاعاتبيئالاكالجاهاتهذهوانتشرتوالوعنيالرجعي

للب!ضسقيبهيهـضهانلاتهبإهـايشكلممامننفاوتةبدتجاتالطيقات

اوطني.االتدحرروحركةالعرصة

سس،دةعنالاساسيالمستولهيليمستالهزيمةا!والواقع

الاست!سلامحالةمس!وليةبقدر،الرجعيةالفكريةالتياراتهذه

عنا)قوىهذهعقمواؤتضاج،العربيةاًلحاكمةالقوىجانبمنلها

ناءسنعاجزةالعربريةالثوريةالقوىانكما.التحريرم!ةانجاز

تقدمولم،القريبالمدىؤيالمتخاذلةالحاكمةللبظمالبديلتصبح

.التحرريللخطالفعالةالممليئا"مارسةاوالمقنعاحلابعد

وؤقدانالقهاداتوعقمالفكريةوالبلبلةبالعجزالاحسابران

دفءالمموميالنطاقيعلىالمطروح!ةالمهامانجازامكانياتفيالثقة

ابتغاءالدينيةالمووشةالىللهروباًثمبابناءمنكبيرةقيطاعات

للملإمنيئيتبقىولا،العدوبردعالمطالبوحدهباعتباره،اللهرضى

.القتاللثرالومنينويكفي،فيهارادتهانفاذانتظارنجرمهمةمن

المرحلةفؤهـشهدتالاتجاهلهذاحكراالارضليستالحالوبطبيعة

الراديكاليسكأالليبراليةوالاتجاهاتالماركسيللفهـرصحوة*خيرة

علىىايرماتجريالتيواهـياسيالفكنيالاستقطابعمليكأخلالى

.وسادقمم

كاملميشيل

((العديثةالعريبةالقصة))

(())!دابمنعلدممتصر

اوائلفيممتازعدداصدار"يلاداب"تعتزم

العربيةالقصةنماذجاحدثيضم7391القادمالعام

الوطنقطارمختلفقياتقصاصينانتاجمنالقصيرة

العربى.

الىالقصيرةالعربيةالقصةكتابتدعوفالمجلة

.الممتازالعددهذاتحرلرفيالاسهام


