
روبلفزاا!ضضعا

نجايصجمعرتىتهروهفيهـرهـصه
لقرر!ىصببخاتصمححححص

ءس*.!جججص

وينزع،وانبعاثتمخضبمرحلةاليومبرمرال!ربيالمجتمعان

،النزوعهذاوان،الهياكلوؤلب،الاوصش،عتبديلانىجاهدا

مرهـلمةفبانتر،عوا،معبكأ"،رنهئيةمرحلةاتجاورالثوريوالسعي

الوطنيقىوقواها،هـةالجدوأ؟ضا+،!،الواضحةمعالمهألهاجدالمة

الت!المرحلةتستلزمهالذي،المتجددالئضال(شعلالحاملةاطليعيةا

بمحشواهآلقوميالط!ابع!ضخذ،طوشلمةمدة""زرالانظارلهاترنو

نهضةالىتواقة،متحىدة،متورةأمةلاأثساءالاصيل،نيالاف

المهشرفسةالحوالبمنهذاًتوقهاؤبامنطلقة،حديثةوتؤنيةعلمية

وتقايىدها،البناءوفكرها،-ةالخه*.حضارتههـاتاريخفيالخالدة

لخالد.اونضاأهـ،،يؤةالهر

منالجوانببمضعلىورهـيىهـأضواءالصراسةهذهستحىل

ب!افعلاقته،الجدثدةالىضار.انجيةإر"اقيراوصلمته،التراث.موصوع

إرية.الحضكدمص،ته،صميمؤجاحتمآو،دخل،،فيقة-اثن-

عنالقيماكشفاموضوعالباحثونبهلأايمأنالبهضي!ستعربقد

علىوالانكل:ب،"الهربالامةتراثؤيإيةالانساالوعةداتالتقمهة

مثلث:ءروضسدحاسمةمعركةتخوةىرهي،بهوالتعر/فاحياله

والتلخلف.،والص!ونية،الامبر/،لية

ضروبمنضربادزرفييروناوو،حيةالنطرةأصحابولعل

.اليوم4العربالامةتهجشهالذيأويالألىالواقعءنال!وب

تعوزاتجاهفهو،(ألافتراقكلارآيافك!هؤلاءمعنفترقاننا

استغلالمحاولينالومال!رنناالع"لملمشاكلاثموايةالنطرةانصاره

يتغافلونانهم.العربي!ةلامةآقيممنلكثيرللتنكرالعسكر!ةاهزيمةل

وليست،حضاريةأسبسصابا.ها،للهزيمةالحقيقيةالاسبابعن.

يرصة.عسكر

رأينا-في-يهزرتراثنافيالمضيئةالجوانبءنالكسفاى

العربي،المصيربمعركةالصلهوثيقوهو،ارواء"موصوعاتاحد

عدمعنأو،وتصنبعهبالماضكمااعتزازعاطفةءئناشئاهذاوليس

موضوعيتحليلبجةبل،واقعظفياحقيقيةاالضعفبنقاظوعي

لمعالممدركةهسادفة4مسنتقبلينظرةوتبنبم،العربيةالامةلحاضر

الهـنهف4هذهىماد،أ.ربياالانساىار.الحديئنةالهربةةالن!

معطياتهالواكتوو،العملاقةانرشلاقتهاالىشوقاشحرقالتي

حاضرناءبرالاموجودايعدلمالذيالماضيوليدهو،لحت!ةا

المستقنل.نحولاندفاعاوقوة،الالمم
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فترةوهي،قرنايتجاورلاالعريالذا!اوعياءحراى

اتاريخياالوعييمسه4لممنالاطويلةالشعوبحياةفءيحسبهألا

مليئةكالتدؤسدقصرهاعنوبالرغم،البشريئالمجتمعاتلتطور

الوعيهذااتسموفد،البطوليبالنضالغنية،الكبرىبالاحداث

اهمها:منبادروةبسماتالذاتي

والاجتماعيالاقتصادي"ظهـر-"فيالركودمن-الانتقالمحاولةس

العصر.معالتفاعلالي

الاقتصالاديادخررببنمهم!نسةتاريخيةمرصلةفياةفل

للثاني.ولويةاءواعطاء،والسياسي

المرحلةفيالاولىا(ممانةالب،سيالتحرريحتلانالطبميومن

الو!دة.

بعثرافقهقدالعد!ثالهمرفياحى!اءكل،انالمعروفومن

طالب.وا،والمانيا،فر.ساا،ثالسبيلعلىونذكر،القوميللتاريخ

الفصمبداعلينا-عسرانهونقمن،القوميالتاريخركيزةوا)تراث

لاسبابمهـمتزجانفهـما،وتراثهاالعربيسةللملامةالقوميا!تاريخبن

الاممحياةفيمثيلملالهانجدأنالصعبمنبرصورةموضوعيةتاريخية

.الاخرى

فقد،الاخرىوباثكل-رلقطاتعنألعربيةا&فطةتشذولم

لطمسالاستهمارلمخططاتالصا"لمةمواجهتهاءنبالرغم،رافقتها

والاحتلال6ماضيهاءنالعربيةالامةوبتر،الوطنيةالشخصيةمعالم

الس-ابعالىللعودةعشرالثاسعالقرنمنذجادة،محاولات،المب!اشر

محاولاتوهي،الجديدةاليقكلةوبينبينهاالتوفيقومحاولة،الاواى

ور!ارغماووللهاكانوقد،الامربدايةفيسلمفيةنزعةدات

انتاجالىوالربروع،الفكريوالتححر،الجمودعصورتجاوزفي

وتفتحه.ازدهارهايامالاسلاميالعربيالفكر

تيارينظهورعثرتاسعاالقزنمنالاصيرالثنمندونلاحظ

وقهـغلب.تحرريوتيار،سلفيتيار:التراثمنالنخبةموقففي

.آتراتابشؤوناهتماءهمفيلت!يارين1اأصحابعلىالدينيالطابع

العالميةالحرببع!دلتراثامنالمثقفةالنخبةموقفتبلوروقد

ثلاثالىالتراثمنموقفهاحسبالنخبةترليبونستطيم،الاولى

:فئات

فيواررتقبلالحاضرصورةيرونالذينالسلفيينفئةساولا

،فيبللغونبهيتغنونوحدهبالتراثولاذوا،العصرفرفضوا،الماضي



،انتراثديا(نقلومطاهر،المحافطةبروانبخاصةمتعلقونوهم

ولهذه.المتحررالتقد!ك!لملاميالاسالعربيالفكرتراثءنيتحرجونو

وموفقها،هديومناالىالعربيةالجماهيرصفوففيقويتأثير)الفئة

موقفمنوتحجراتزكلننااكئنرتراثن!فيالمشرقةقىالثورالحوانبمن

الوسطى.القرونفيالعربيةالحفصارةازدهارأياما(-لمفيين

هـورةيرونفهم،المعاصرةباسملذشاثالراكضينمئة-ثانيا

أحفيانفيآرتهوافقد،فق!المسمتقبلوفبم،المسفقبلفيال!،فر

ار-واؤعهـالعرببم،فيعززلآأنفسم"معلىوؤرضوا،تربواواالآهـر/ن

نظرناسفي-ل!ويىسيالمركباتء-ن؟فىسوبات!ذمكوفلصلمةفئةوهي

اذهاو!.صعود.البعضيراهلماخلاثاهيرالجماصفوففيتيراي

حين.بعد

آبرفسهم1،اؤزود،والم!صاصرةالتر)ثيبنالموفقينفئة-ثايثا

،العصر،"النهفةوثقافة،الاصيا"الربيةالثقافة:اًلزاديئبكلا

الثقاؤة"دليهنطفقالذيالمزيجذلمثمنهمايخرجواأنوحاو)وا

."الحديثةا،عرب."

بينخظيراوجابيبدور،تزآلوما،الفئةهـ-ذهقامتوقد

يقافحقيقيالنضالمئنحلحاملة،المثقفةالعربيةالىخبةصفوف

الحضاريةالمواج!ةمعركةمنالاماميةالصفو!مياتقفولفاؤلاءماى

،الاجداد2ماضيداخلتتقوفعلمف!ي،آلعربيةاًلامةتخوضهلاقي

،الاخرءن"بمعطمرة"مفتخرة،جنررهامنالفجرةتبتدولم

ناواف!فيغرنج!صاتبررأن"الموضة"تقليدضرورةباسممحاولة

انبتاته!ا.تخفيوان،العربي

الثالفسكأالفئةحلتهاالتيوالمصهـاصرةالتراثبنآةالمعاداان

وفيمثقافتهمالتقتحينقنلمنالعربحلهافقد،جدإدةليست

الساسانيين،بحضارةصوحاتلفضاعهدبعدالجديدلدينيافكرهم

النقص،مركباتموضانداكالعربيصبفلم،الاغرإبئوثقافة

والمتكلمون،المعننزلةفبل!لما.الراف!ضينلفئةاثرعلىنعئنرفلاولذا

وحضارات،اليوز،ني!ةالثقامةءامةالعربوالمفكرإنحةالفلاسمنوفرإق

قء-هـالث!ازلالىالثقاقتلتلكقبولهملؤدلم،الاخرىا،شعوب

هـ،نوقد.الاصيلةالعربيةالثقافةمقوماتمنشي+آيعنانملة

له!،كتبالتيهيالتوفيه.يئالفعةولكن،القويتأبهـهملدلمفيين

ايضا.اليومالمستقبلفئةانهاتكلاونحن،النهايةفيالنجاح

البلدانمنكثيرفيبرؤجديدييارالىنشيرانعلإناولزام

+شاناتراثامنلموقفهوأصبح،اتذانيةاعالميةاالحربنحداةالعربية

الوط!هن،الطابعداتراكيالاشىالنتيارهناونعني،الاخب!ةالس!نواتفي

دفالعرببمالتقدميالفكربأني!عترفواأن*رإدونلاالناسورنفكثير

والاجتماءكما،الافتصاديآلتخلفحصماررغمايجابيادورالعب

الشخصءيئملاءحبلورةفيساهموقد،المتواصلالسياسبمأوالضغط

موقفمنطلقكالتصائبةنطرةالترأثأىانظر9،والفكريةلقوميةا

.النراثفيالتقدميةعناصرا)تجاهاليومالهربلمثقفينامنكبهـيرعدد

الفئىةءوففؤيالنقاطبعضعنالكشفالىأعودانوأود

نظرصافمنطق،ادقالهاربةبالمةتسميتهاولعل،الرافضة

هروبي.نطريمنطقالتراثالىالاونحار"ء

والتفتحالم!اصرةوراءمطلقارفضاللتراثراؤضون2ايتستر

واصبحوا،التكنولوجيةوالثورة،خلابةبهرجةمنالجدلمإدوادعاء

مزاعمهم.ص!سةعلىحجةحزلرانمنا!طمسهزإمةءن!خذون

بعضوراءهيقفتي،را(العربيالعالمفبمالفعةهذهصفوففيونجد

با-مالرأسهماليالعالماحضصانفيارت!-ائهملتبريرالهسمؤولين

المثقفينبهفىيئمحرهثانياوتيارا،"التذقدم))وحب،"المعاصرة"

والشعارات،الاشراكيةاتنظرياتبعضلواءتحتالانضواءبادعاء

يدعونفهم،والاخلاق،والفن،ويلاثب،السيماسةفياننقدمية

اتجى!اهالحقيقةفيولكنه،"اشتراكياتجاه"تمثيل-ادن-

اتفتح""و،((المعاصرة"وراءمنث!،،لوناذ،تصرصفيانننهاري

شجب:هم،العربيا)واوعفيوألايدإولوجيةالروحيةغربتهمتبررر

ما،يومابهاآءضواادنيالا!عصرابهبةالمبادىءعنالدشاعفيالسياسي

الرجعيآسلطانأذييبهآيساومونانتهارإبئشء،راتانىلوهاحوثم

احالممكأ.االفئاتامتي،زاتوبينبيتهمتجمعامتيازآتعلىفظةللمحل

امربربما،االغربنبلدابص!ىؤ!لبه،؟لا،هذاالمئماذموقفهمويجعلهم

ليجمواآلوطضكاأديساردربعنءراقالاقكليفنرفىدربفييسيرون

ي!اصصهرونإ-وء!فيرعنآو،وعيعن-الظافخازمةفيأنفسهم

!إالحاكمةالفئاتدرب

تقلبدضرورةثمم!إر-ردكل--ونالت،رإننهذأنصاراىوالغريب

ن-ءير-/.كأونملولكن!،وتقم!،نهضتنا!يصن!اء!يااثننطورةالبلدان

"،ما4ولم،لتراثهاالنلدانهدهنسعوبتوليهالذيكبيراالاهتمام

ن"إحضوء4"!بكىلتعنتزوه!بما،الحديثةنهضهـتهانحوانطلاقهاأيام

أجلفهنالبالدأنهذهقياالتراثقضهبئتثاروحين.و-مينغث

وليس،بقوإ"والعناية،علب-"للمحافظةالسبلافضلايجا!

بعضالس!ياسيئلدىا،انذن!وكمامنهالموففلتحديدمبدئيةلمت،قشة

الةربيالضراثانءقناتجذاكم!--ل،العربيالعالمفيوالمثقفب!

يزءمط3والرجعهةواللفف-قى،باةسطص!يةكلهيننسمخآصىتراث

ءاى؟وفياا"دناأبردانيدركالرأثهدايعرفطمنكلان؟البعض

اءم!ول،واءكروا،أخطاوابل،دانمايجددواولم،مطلقصواب

واحىن.'لعصهورميع2قيمجنرإن،بالا!لاقمحلئينيكونوالم

الع!مرؤك!الاوروب"الت!ى!وبؤكتراثالرافضينهؤلاءرأيما

مىبماءلم-"وتسي!طر،الدصت!ماا،ءلاليععا-4يطغىتراثو!و،الوة!

المطلقة،سته،بقدا!نكنيمسهةالمني*4مبدعودوق،ومحتواه،روحه

،أ-روبا،ربأخبىمليءوهو،المتحجرةالمعقدة/الشكليةو!وسها

فج؟انب!ه،الحر،آنيالاف"دفكروىت،ا.شعوباضطهادومماسي

انطخرةالبوانبءن12اتنرا2،دوآ،انس،نيةآكثرإل!ستالسلب!ية
لاهـجمما.الالهالوبيالننراثفيلمظامةا

الرا!صىكأالفئةف3رووو-اءادكمامنلآالحقيور.ةالاسباب!فما

مطلقا؟رؤضاالعربيزتراثنهـا

اسمياسية،االان!صاهاتبتيين.ة:لأنرنالاسبابهىتهان

بارزرز-!مصىسببعلىأضرآووزازر)بيخاوز؟،العقائديئوالاختلافات

،المفد.رمالاسنعماربئلأمسىءررر"،!انتيالنقصمركباقفييتلخص

اثففي!نواال-ا--ن"نأثتهبرا4،رر!ز2يأتجديدالاستكلهارواليوم

ام!*لىا"هركةباكسبةالطمل!فأخ!ورهوندرك،العرجممهالعالمفي

صفود!ؤيسدزايردأصجمحرزيا)-ءثيالطتائيرهنلمسحينالعربي

إحمرو،الم!ركةهذه!!ءور!دفياالجبلوهو6الصاعدالجيل

نءكببرءبالكط!هدار،-نسرب.الجدإدةالعوبيةالنهضةمشعل

اهـء:-ل94!ههدوا؟تق(ؤيالىربويالغفىوطريقعنالهـبىبيةالبلدان

تنحمرد/كدلتىا"ةصرلمعاا"للك،لسطحيةا"المعاصرة"اتشطر

ب!رجتها.رغمفالثرة((تقليعاتو))،لمكليةمظاهرفي

ألانسانووصع،رانحزهز!ه"المقنعالاستعماروبضفل

نفوسىفيوخاصة،كرهاوربىاركباتاتلكليغزوادصومالىزومالعربي

الكيرين-نظرفي-العر/بيالعالمآصبحوهكذا،العربيالشباب

الحضارية.النقصعقدةسجين

،رهباءتاكراثبنالم!طنميحأو!وكللتراثالرافضينهؤلاءان

!عائق،صسة-الم!معمتناقغى(لةالاصمظاهومنسياسيامظهرا

الهربي،!راثنافي،ا!كن!حرزةارر"لمبقىالمطاهرمنمتخذين،التقدم

وهل،برذومحهامناثجرةبقطعا:ونويطا،غونفيبا،وبرهاناحجة

حتشىآو،واحدةبشجرةالغابةطبيعةعلىنحكمأننسهتطيهـع

!؟بشجرات

باعتبارهـاألاصالةبنتنالمحسايهنالكليسانهالبديهيومن



واك-راث،للامةوالوجداتيةواكهسيةالعفليهالخه،،ئصءن4لعبر

يجبعلهناانهالاصالةدمعنى،وا،رو،صرة،وأغزرهارء،بيعهاأترىصد

ان-الافمسيرةومكاسب،اترات!ةالاستراكيةتجربتضاضوءمي

دون،يرناتجربةعنلا،اًلحقيفيةذواننلعننصدران،المعاصر

،ا)وامعيةنجرنجتانعيتنىآناطصرةوا،حمو)ضامنا*،دمات!انغلاق

نقطعأندونيةوالسلبالايجابي!ةمظاهرهاوطالغيربنجاربونقارنها

الماضي.بتراث4الصا

بينالجدليةللهثلا!ةالسليمل:طعيا'دفهمهوهذانونعتقد

متنا!ضين،وليسا،متكإء--لملأنأنء:صركهى،والمعاءسةالأص،قى

فيلهليدهانريداتتطادتنمعى!وبنجاربذدك:لمىبرهانوأسطع

.((معاصر)،،"

والمعاعرة،((موضة))باعتبارهاالمعاصرةي-ننفرلىنيجبولكن

آصيله،!ماجديد!اخلقصعبةجادةوعملية،مستمراابداعاباعتبارها

ى!الاسضمادةعليهمي!بمي41،واث،!رةالمهدء،ةيت!نثر!لىوضى

العربي.التراثلمحيالاور،نيةوألمضامين،النفدميةالىجو؟زب

وحضارننا،نراثناعلىالهزيمةتبعةنلقيانسهلحلانه

شعببانناأنفسناومتهمببن،((لفؤ،حضارة"بىنهاا؟،هامتههن

فحولالنيالحقيفيةالاسبابنب!تاندونيفعل"6،ترايتكلم

.الخلاقالقعلوبينبينه

،تمقومعنالنودوفي،انراثفطيرونالذينآولئكان

ايجابية،ونقاليد،عةو،وككر،حضارةمنالعربيةالامةأصالة

وفعودا،العصرحضارةبركبالآلتحاقعنعانقابئءةأخلافيةوفيم

يعرفلالذيقيالحفياث!كلمواجهةءلمنيفرولىالتقنية4النهضعن

فيآلح!منطممشكل،والازدهارالتقدملحوالعربيةالامةعسيرة

واًنواع،الاج!ماعيوالفكريالجمودمطاهرمنإرتهـبهاوما،جدنا

مشكلةالحكمن!مروالكما.و!كر؟سيا-اافىخماربربالتلأنير

المصلحبنشغلتكقد،الحديثةعربيهاآليقظةبدايةكل:فالمشاكل

انتصبتثم،عشرالتاسعالقرنمنذالاسلاميالعربيلمم!الطؤطيرللاطؤ

قضيةزوختفت،العربةالبلدانجل!ياالمباتنرةيةالاس!فاه،!ادظم

الاجنببمبداًلحكمأصبحوفد،واصلاحها-قي؟ريإثالمطالحكم

وخزمت،كيالقوهثتحرروا،ا)وكئيةالسيادة!ضيةوررزت،الدفي

،الىمياسيةالحركةرمكرةالعربياكامفيبعد!مافوميةآفكرة

.والمساواةالاجتمابةبال!!دالةالاحزابلبهفيبةبانن!واقترنت

تطفحالمشكلةولكن،ذلكبكل/بزفيالقوهفكرةتقترنآناللإي!عيومن

استقلالهاعلىالعربيةالبلداناحرازغداةجديدمنالسطحفوق

لمشكلةحلالىانيومالىالاستقلالمندتوصلهاوعدم،السيال!!

المطلق،ال!كممظاهرال!ربيةا/:(!اناكثرفيوءإدت،احكمان!ام

الحركساتاكثردجحتوفخاء!ة،يتعقد5الوضعي!تآزموهنا

الوطني،التحررمرهـلم!آثإءا!قومياوعبمابعثكط9الىياسية

ففقهدت،ألاستقلالعداةاجهضتآلتياتسياش"بالحريةوربطتها

مرحلهتحجر،يقولونكط،بلةانطينزادوءما،حماسهاالجماهير

وبناء،الاجتماعياتتحررمرحلةالىتطورهاوعدم،السياسيالتحرر

خلالالعربيةآلجماهيربهحلمتالذياعادلاالاشتراكيالمجتمع

الملى-لريحعليهاوهتت،الجماهيممعنطتفقد،التحرير.هـحلة

،الشاش"الحريةلمبداالحئغالبتنكربوضوحولم!ست،والشل

آوطني.االحماسة؟-هـه،القوميالشعورءنوفصه"

العربية،للامةوالصهيوليةالامبرياليةتعدياتاولاانهوأعتقد

،التحدياتهذهمواجهةلتستطيعواليتكتلالتوحدبفرورةوشعورها

العسفعلىصا،برة،والديمقراجمةالسياسيةالحريةقضيةمتناسية

نفسىاالقوميةفكرةلاصيبتالاجتماعيا)ص.مونجبر،السياسي

لانهـ،،مبالاةبدونتهالفماراتتلقىالجماهيبرولاصبحت،بنكسات

بهمالبررعريصةلامتاتوآصبحت،الحلإروطمخنواهامقا!رعت

وجودها.البلدانمنكثير!يالقائمةالنظم

فيالسنواتوؤكريةسياس!لمة"ياراتبرورهذابعدنستعربوهل

ر،)نضالعضويالمحرنا8"ونيةوالصالامبرياليةضدنضالهات!قرنالاخيرة

العرب!ية؟البلدانفيا(طلقالحكممظاهرفد

أسإ-باطنفايمثلالمعقداشكلاهذالخإاتتوصلعلممان

ا،حقة،المعامرةبركب،ولحا!،عصرةنهـضه.لحفيقعنهوقنا

يالت!جىءالحكمزظمبقصيةالمضصلةا(-وريقية،دلالمش!نواجهانوعوض

مقوهـاتعنيئوا)دائد،التراثلمى4ادهنجعةالقاءء)ىمناالبهض

الاصءبة.القوميةشخصي!تنا

نافبلواءئإكه،التراثمة،ومن2نتساءلانالاوانانوف

.!4موففنانحدد

علىوصاناماف!يه!دخلال!ضاريالانسما/يبمصه،5التراثان

،والافتصادي،والارإب-ي،يثار71الانتاجمنوالازءرز"الهصورمر

ناوءمكن،والاخلافي،وألديني،والعلم!؟،والاجتمعى،والفني

:ا!سامثلاثةآىا4نفه

ودور،المتاحفتضمهاآكيىالكبرالثروةفييتمثلفسم-

،الآلاريالعربيالتراثمنوالاجنبهبئالعربيةالبلادفيالكتب

والديني.،والادبرط،والعلمي،الفهـريو

الائرية.اعالمعاؤ!إتمثلئان،و!سم-

اشهبية،اوالفنون،نتفايىدوا،العارات.لضمهثالثوفسم-

الموسيقية.والثروة

كلا-السلفعنالخلفيتلغاهاالراثمنمختلفةالانواعوهده

شعر،منا،دابفنونأيض،يتجاورفالتراث،منفصلىغيرمتحدا

التراثسيماولا،المذكورةالتراثانواعويشتمل،ولغة،وأب

الشعبية.والفنون،العلص

ا)تاءاأسسنطرز،فيدشكلهذهالتراثخم!مروبان

العربيكأ.للثقافةالهيكلي

الذيوبالمراع،العربنىالتاريخبحركةالتراثهدانآثروقد

.أنتجوهالذينالبشرسماتويحمل،عرفته

الترالى،حاوظةباعتبارهااللمغةعلىخاصةبصفةهناونلح

العربيألوصودعنآلتعبيرمشكلةهياللغةو!كلة،أزمتهمنفالىمتها

لمفومتنكروب!الضالي،القوءيللتراثتنكرلهاوا،صنكر،صرالمط

ميالتراثور؟كلمنإءخذفالبعض،الامةمقوماتمنحساس

واللغهويلغكريأاالغزوتآتيرتحت،للاهـتصاءحجةاللغويالميدان

اللغةاستحدامطريرقةننخدانيمكنفلا،المستعمرلغةاحضانفي

فيللطعنحجةولاءخادالابهامآىايميلونحيتالمحافهـظينطرفمن

الواضحةبالطريقةيستعملهاالتقدميألانجاهان.القوعيةاللغة

والانساني.العربيادواقعومنبهل،حياةاةقضايالتتبعكبالثرةا

انالاعتراففييتلخصوحيدلسببالتراثيرهضمنهناكانونعتقد

يئتحفقظمنهالتقدميةالثوريةبالجوانب*عترافوحتى،بالتراث

ليومياالاستعمالطريقعنوباحيائها،باللذةالاعترافحتماءنه

لاهـةالالىال!ربيةالحضارةتراثان.السمبيةالجماهيرحياةد!

لطولطاغيئالسلبية2ألجوانبولعل،"وسلبايجايبةجوانبيضم

تبغيالذيالتراثنوعهوفما،الفكريوالت!جر،الجمودعصور

به؟الاعتناء

عليه،والمحافظة،التراثعنالكشفبينشخصياافرقانني

والعنايةالكشفعمليةان.الواسعوالتعريف،والننترالاحياءوبين

مط،والايجابيال!لبيبمحتواهالتراثأنواعجميعتشمل(نيحب

وتساءهـنا،معينةمطيلاتعنايضالناتكشفالسلبيةالجوانبفا

ءصورانهالمجردنتجاهلهاانيمكنلاطويلةتاريخيةدصورفهمعلى

الاختصاصذووههـذهامشفبعملإصةوسيقوم.وتاخرانصاظ



6لجامعيوننوارل!!لداو

الجماهيريالاتص!الوسائلواًستعمال،وا&صئرالاحيا،ااما

سلىءيقتصرانفينبعيبتراثهاالعرلمبيةالشعوبلتعريفالحديثة

ذاته،فيهدفارتىالتراثاحياءلان،تراثاقيانتقدمي"الجوانب

،حاضر.الفهمضرورفيعفروانص-ا،والمباهاةبالفخرمنهنكتنى

تحقيقمناجلالعربيةالامةونضال،الحاضرة"لجربتنافيدئاودافع

.الم!نشودالغدوبناء،اصيرامعركةفيالنصر

احيلءوارتباصخطورةمنبهانمرالنيالحاسمةللفترةواا

ا)ثالية،للعمليةالاولويةاعطاءفيبغيبهاتراثنافيالوريالمحتوى

تتهلمه-نجةمضا!!احياءعلىمعينةتاريحيةمرحلةفبموالاقننصار

شاملة.حديثةنهضةلبناءبسعيناالمباتنرةلصلتهاتراثناعليها

موؤف!،حدإبمنبالخصوص4العربالمثقفةالمنخبةمناصولا

انجاهاتهـحاباختلافسربدون-يختلفموقفهااًن.التراثتجاه

.ء!برضماالاقتمائهااو،لوجيةيويدالاتهاينابتكوو،يةلفكلا

هنا:ملاحظتهنابديانوأود

.الفكر،ةوالرجعيقىالتراثبيننفصلاريجب-اولا

لجتهمحاتافيبسرعهةالاحداثالسريعوتطوراننحولان-ثانجا

منالموففتحديدموضوعجعلبالخصوصىازخمسيناتمنذالعريبة

حادرث-كلخاصةوالمثعقغهـهبئ،ع،مةالمسؤولينعلىيطرجاتراث

والفكريةالقوميةبالاختياراتمرنبطالموقفهذاتحديدلان،وحتى

كانانهمنارغمفبا،الجديدةالعربيةللنهضةنرسمهااننريدالتي

النخبى-ؤعلىفرضفقدألاولىبا،ا-در*قىوشباشاتاريبتطورا

برزاوهئا،آتراثامنموقفهاتوض!يحأناالعرببمالعالمفيالمسؤولة

:رفيانتياران

العربيالتراثويقلأس،آلماصىفييعينرمحافظرجعيتيار-

فكراكاملةوب-وديةءدميةفيفيسقظعندهويجمد،الاسلامي

ورءسة4علىويضفي،ثالتراننىكليهيؤهـررتياروهو.وسلوكا

منه.ل"،ساوينفر،ويحجره،بارنراثيضرفهو،القداسة

وفصلأ-فيكبيراتااتيراا)ضيارلهذاباننمترفأنوينبغي

وحدهالننراثالحاببةصهورةفيتظهرفالرجعية،العربيةالجماهير

!ثوبنا.لدى

رويت!4فييختلفمجددتقدميتارفهوالثانيالته(راما-

كحريرجاهدايسعىمهـو،*خرال!تيارعنالاخلافكلالتاريخية

وتخليصه،والتزييفالخرافةمظاهرمنوغربلته،والتراثادئاريغ

ال!له.صة،افىهجيةلمقاييسواخضاعه،والقداسةالتوثيننظرةمن

كأالم!لمىالجوانبتستقطبالتيللننراثالطوباويةالنظرةيقاومفهو

النراًث)حولانيربدالذيالموؤفبهداويئدد،انفلئندونإبلهاءا

الانساني.محتواهمنخالشكليتراثالى

هـنوحضارةقكراتراثئاالىيتطلعاثوريالعربيالمثقفان

كىلمضامينهلمنتسصقظتقدمي"أبعادداتمتحد"لشموليةزاوية

.لراثنافيماعلىونمؤكد،والسوداوية،والانغلافى،الاندحارمظاهر

،إصبحوفيلك،ثوريعملاقوفكر،عميقوتمردورفضشكمن

فيالصهـودعلىالعربيالانسانتساعدائعةراانسانيةوثيقةتراثنا

،الحضس!ارةركبمعمسيرتهفيسبيلهوتئير،التحدياتمواجهة

التار/غءجلةسيوفيوالطاتبر،اًلحهـياةتغبرعمليةديوالاسهام

.البشري

اًلعرببةاةجماههر1يهزلنانهيؤمئونالتيارهذاأنصاران

وكسر،لالالاففكالىيدعواًلاجدادنضالمنصوتالاالكادحة

.والثورةلديمقراكلكأ؟االعدلالىيدمموصوتالا،القيود

ياضقيما.انيمكنولا،يلتقيانلاتيارانانهما

الن!قدميالتيارداخلالتراثتجاهمتبايعةمواؤفلجدولكننا

السياسيةوالمواقف،العقائد/قىبالافياهاتقأئرتباينوهو،نفسه

علىالمي(دىءكفافيوالا،واحدةارضيةاي!جاديمكنانهونعننقد،المختلفة

لطئيبرهوتدءيما،التراثلهذاتقو!4آمقاندافيالفروقرغماله،مة

هـنابعداالارفبئهذهنحوالاولىلخطوةوا.الجماهيرفي

وتجصد،كلياوالحاصرالمأصبمتحدفالتبم"المفركليةالتقدمية))

،الاز-إنمدبحهعهـلىشض!ىمقدساصنمايصبحستقبلفيالرؤية

الحد.بتجاوزهاكيانهاتفقدالمفرطةفالايجابية

4!فخروأن،يدعمأنيجبالضراثلفهمالتقدءيالتي،ران

أ)ثوريا"-سانبال!لابرازكببرىفرزعمليةمنأيتمكنالعملوسائل

قىالاء-نضاليهكسيالتيالجانبفهو،النراثفيالمضيءالانساني

الذاتءئيعبرو،الهربيانالافوعيمنازماطاو-مثلالعربية

،ات،،واصااشحصيت"-يبرزو،تهامميزايحددووتجربنهاالعربيهة

الءظرةنتيحةاءترابهورنالتخلصعلىالعربيالعقليساعدلعملافهذا

.للتراثالمتحجرة

كأال!ثور/اثقافةافتطيعالتي!يلتراثالعلميةارئكلرةاوهذه

تاعكيهـهاوف،ى،الجدإبللمجتمعمسايرا"هافيانطلا!نقطةتهتمدهاآن

.المستقهلووالحاضريالماضبينآلقائمارنواصلىعلى

والعقل،4اثنترفالمضيئةباللحظاتحافلالعربيالتاريغان

ال!د،جت،احهلاوءصهحيةحريمةعنومنهجببةحريةيقللمالعرببم

الءرلي-كأفتراتفيالعرببمفكراعرفهاالمئهجيةالديكارتيةفالشكية

مقامالسيفؤامعندماالابهـألمالانحطاصان.والحوار4،لفهـرلم

.والحوار؟لاقئاع

ع--لمىالقادراوحيداهوال!نراثءنال:قديالعلميالموكفار

المزاو----كأيستط"عالذيوءـو،"راث،فيالجوانبهذهكل"برار

!رباتراثمناثعاالاتسافيي؟والجانب،فيهالتقمميالاصبلبين

.تاشخصهأمومعا،واؤعئامعظياتمعانسجامها-اسءلمى

اخقدكل.كأاالعئاصرابرازفيالحترمرورةالى!ناالاشارةوتجدر

ا)عقائدي،أأسحجر،ساوىءألمحيالوؤوعمنالعربياقراثفيالثورية1

نعمنهزلةميرزمضةاءواحي،ءالعربجتمع4اءنغريبةمطييروظييق

.لضاريوالحالتاريخياطارها

نجاطمدىارعن-الانحتىكتبممابالرغم-المرءيساعلوفد

عرببكأنهضةببئاءترائنافيالانهانيةالتق!!ميةا،ضامينلأاحياء

ارتباصفضية،الم!لوءةياتالاومنأمدفضيةآلىلمحئافقد

الجدإ--داعربرءافالأفان،بالحا!سوالمستقبل،بالماضيالحاصر

ولا،اثاضيولببدالحديثةالنهضةهذهبناءكلسيساهمالذي

وأصبح،بهـ!و،مصزج،المعاموةعشقمهـعا،عئهينفصلانيستطيع

اصنإعيفى.ا،رةالحضتجاهالنقصمركبعلىوتغلب،صانعيهااحد

تراث!لىالحدإثةالعرلمب-قيالنوضةتعتمدآرلطبيعياومن

ن!ضىةنر،يه،بل،مجردةتقنيئعلميةنهضةليسمتلانها،الماضي

بردي،بقضا.54"قروظ،حرعربيمواطنخاقاةىتهدقءمتكاملةشاملة

رريء،وامتهببلادهمعهنر،بمسضقبلهمتفائل،ومواقفهأفعالهفي

مصبوالت،الضي!قةالنسوفهـينيةاكظرةءنبعيد،فعى411مركباتمن

علماؤي،زفكصرهفيمنطكلب،وشعورهضضاشهفيانساني،الاعمى

3.زةر،اجدبر!االانهانهذاخلقنستطيعؤهل.الكونيةنظرتهفي

"المعامرة"،ولاقاتالتكنولوح."شعاراترفعبمجررالمنشودةالنهضة

التراف-!ة؟لثورةو.الحضء،ريةالمعطياتوتجاهل،)ءاًلتفني(و

القومي،صوعياة-خلقفيتساهمالتيهيالحضاريةفالمعطيات

مجتمعانيتصوروهل،تنت!ئتهعلىنعملالذيا!واطنمميزاتوتحديد

وارتباظ،"ضه،ريوع!د-نالتكنولوجي!اظاهرةعليهتطنىصناعيا

،دين.اشتىتشملتاريحيظورومراحل،وفىيةبقيم

وبالذاتآولا/*طلبصنلءيةنهضهوبئاء،تقنيةعقليةخلقان

القالاوضياعولكن،النفسفيوثقة،متقشفةوحياة،جديةروحا



بناءمقوماتجميعءنالبمدكلبعيدةامربيةاالمجتهعاتاكثرتعبشها

واصحة،نابرهةدفيقةبرقىتربونظم!،كفليست،مت!الور.لقبممجنمع

الفوعىىواحفطا"ظاهرلمتثكوف!،وس،ئلهافيفة،لة،الاهداف

الهاطفه.وسيطرة،التفكيرفي

النتابمنوالقنوهـكأراًالتشاؤمروحاننتأرجعلوفد

العصريةالجباةمظاهر،راءاهـكضوآ،اررهلةالحياةالى،لمجرالعربي

البلداناممثرار!،فذكرارالمفيدمنولعله،نصكلياتهامختلففي

الجبارةالطاقاتهـحذهوتعركتنكمشبابمنظمات.ملكلا"العرب

عمى!لأيتؤدفوقيةهمنظماتفهيا،الصاعدةآلابري،لنةوسفيالكامنة

بيروقراطيا.روتينيا

مواطنعرببمكلفلب!،"فقودةتكورتكادفإبالنفسالثقةأما

النطممنكثيرمصطحىةاليويىسى،للهزبمقىحقيقيةاالاسبابفهم

يستطيعفلا،الحفيهية:ابالاس-د!كلمراموما،يعرفهاانالقائهلآ

التربويألغزويغذوهامركباتوهي،النقصمركباتمنيتهـخلعىان

بشبابصناعيةنهضةنشيدانأبدأنستطيءلااز:!ءوالثقافي

احمللاانعي:فافولوأسرع،الارماتهذهمنهالاوفرالى*لمريشكو

تتحملهااورووليةان،يعبشهاالتيالاوضاعهدهمسؤ،ليهالشباب

مشكلةحلعنقرنعنيربوماصذعلجزتوفد،جمعاءالربيةالامة

لتصبئةالسبلآكوموا(جاد،الحكمنظهمشكلة،بلدانناكبمالمشاكل

نهض.ضنا.لتشييدبالننطورمنةالممألصادفةالحيةاوطنيةاالقوىجميع

النهفةمرحلةانالىالملاحكلاتهذهوراءمناصاناريدولا

كأوضء-نعاجزونآننااو،العوبيةكألمجتوعب!دتحنلمالتقهكية

طاقالهكليكرسانالهربيالعالمعلىينبغيانهأءتقدرل،معركضها

مركبعلىوالقضاء،ا!تكنولوجيالتخلفمنللخروجوالشريةالمادية

با.تالايمانع!قأومنولكن:!بما،صناعيةاآلحضارةقجاهالنقص

نطاقفيالاالسبيلهذافياثافيقيجد-"بخطواتنتقدمان1نستطيعلا

العربيبمظهريهلحصأرياالوعييكون،نت،ملةحديثةءرأبيةنهضة

انورقها.زفلةوالانساني

وطنبةثقافةونثر،العربيالوءكالحضاريبلورةأبرلومن

الاحرىالسموبثقافاتفيالخالداًلانس!ايالمحنوىمعتلتقياصيلة

هـنوغربذنه،اليهنظرتناتجدإدبعدالهربيالتراثالىنعتاج

وقد.والقداوللزمتواالجمودومظاهر،أزيفواالنتمخلفجوازب

،للتراثحرةواستعادةنيةالقرساعلىالثورةءؤجديةمحاولاتكمت

معابرخلالمنالجاهليللشعرحسينطهاست!،دةنجدالادبففي

عليهاثارالتيهيالتقديينظرةان.المذهجيةالديركارتيةالشكية

وفيالعشريئات،ال!هاتوصلالتيالمتائجعنالنظربصرفحسينطه

زق،الراعبدالهبر"الحكمواصول،الاسلام"اخرىم!حاولةظهـرتايضا

للطاهر"والم!جننمعالشريعةفيامرأتنا"ثالثةمحاولةالثلاثيناتوفى

هـلاسلاميةدراساتحولالكتبمنعدداىابالاضافه،الحداد

الاسلاورحةوالموسوعة،دانرلجرجي"لمرمبمالاسالننمدنتاريح"

واذتهائها3691و3591سنةانتفاضاتاثرو،تبرز،امنلاحمد

فيهروبتتمثلظاهرةالبويطانيةالمصريةالمعاهدةفيمتجسدتبهزيمة

لمحيالاشتراكيالفهـرروادسبقواوقد،الليبراليالفكررواداكثر

مواجهةمن،جديدةمنههـجيةمقاييسحسبالعربيا!واثتقبم!

علىالالأنكبابالىالاولىخيبةبمدجداررةمعركةوخوض،الواقع

الاهتمامهذااسبابعنالنظروبغض.ودراسته،الاسلامىالتاريخ

،الاسلامونشه؟ة،النبويةالسيرةعنشنروهفي!االكثيرغربلوافقد

وعلى،الحكيملتوفيق((محمد"وكتاب،العقادءبقر؟تفظهرت

محمد"حياة"و،حسينلالهالكبرىوالقننة،السيرةهامش

م7

ليتصدلىالم!جالهذافي!راعفعترةذلكب!دوتمر.هيكلحسينلمحمد

"النج!بالفعللردبالخصوصحزيرانهزيمةبعدالهـتقدمياتي!ار11

منكثيرمنو/غربلها6النقدمهـجهرتحتالتراثجوانببعضفيضع

ال"ادفة،اجري!عةااحاولاتابعصاًلعرجمماللقارىءليقدمالزثفمطاهر

اليمبن))و،الشرقاويالرحهنلع!"يةالحررسولمحه"من(همها

((الانمىانواللا"و،ص،لحء:،لى!لاحه!"الاسلامفيواًليسار

امطن!،اصلمرللصهادق"!إ:ياالفكرنفد"و،محمودلمصطفى

وهبم،"الولىيطاامصرؤك!الهربيللفكرجديدةرؤيةمشروع"و

ونتائجها،جزئيماتهامنكثيرفيللنقاشسشكدون-قابلةمحاولات

انطلقتالتيالمنهجيهالعلما،!كأالاسسفبميبرزالايجابيجانبهاولكن

وتحهجر.تزمتمنبهعلقماوازالة،للتراثنقدهافيمنها

:هابالصد!هدافيالرئيسيةوا(لأحظات

إبضطعلمواأيساريلليبراليابتيارث4البربيالفكران-اولا

اء،دةفيوالاهدافلمعالماواضحةمذرسةيخا4قانقرننصمفخهـلال

فيمى-،اسبباهووهدا،سنرسلةصكلمةبصورةالتراثفبمالنظر

لاصهـىفتوةمنجريئةمحاولاتطهوروفي،فراعفتراتمننلاحاله

بهاتهتماالىأولايعودذلكتفسيرولعل.وارلأنباظتواصلالون

مفذسيماولا،وجزرمدمنالعربيالعالمفبىالسيابكأإالعياة

رئهسببيئ،قيرينبهـينفكريعراعمنبذلكاقترنوما،الاربعينات

6ال!،ريواباألنبرا؟بجناحيهتقدمياوقي،ر،محافظرجعيتبر

المثقفة،النخبةمنلاتشدوالتبمالاصبىيولوجي!ةالانقساماتالىوثانيا

العبربية.

والةصصيمالننقدثسظرةلهيم"كنلمالمسلم!نالعربار-ثانيا

اسب!ةالا!فالمصالر،الاسلاصبماالتاريرحمنالاولىالقروطقيللماصب

ةسسيازجاهأرفضوا،والشك،انقدوا،الحريةبمواقفزاخرة

ويمكغ.ثؤونهـاعنالمسؤولينوتجاه،نس(تهافيالاسلا!لاالدولة

انفس!.السلفكتببهاتغضالنسنههـذافيكثبرةأمثلةنذكران

يد!ونالتبراثتقديمسرظرةانصارلان،أهميتهاالنقطةلهذهانوارى

ا--4،اواثكالنقدتطرقفبالخصوصالديئيالغراثعنالثود

الدفيي"بالاإمان"رتبطالاسلا!طلمرجم!ااثالتراباننعترفانبدفلا

الا!جالي*ب-"اجوانباءنكثيرعلىيحتوينفسهالد،ضيالتراثولكن

يؤؤقطتمثلإوالخطر.الانسانيةالثوريةالنزعةذاتالمشرقة

ملءدء،-رصعببةأ!اتيااىاتنتسبفعاتمنالجوا!بهذهاستغلكل

العربي.ا!المفيامتيازاتهاعلىوالمحافظة،نفوذها

توفقاناالح!إثةيقظ!ته(هـزرتسهطعلمالهربيةالامةان-ثانيا

ؤيههلء،ؤزةاالتقدميةالعناصرعلىوالاعتماد،بتراثهاالاعتزازبين

.معاصرةحياة4تمقتصبوبين

مميمربئ،تقدمبةووحدةحدإثةءربببةنهضةتقومانيمكنفلا

التقني،لتطوربامؤصكأ،اكيةالاشترو،لمءآلحرو،الدلاساسها

مننطلقاندونلوجيةا"صكو؟لثورةالالتحاقفيللمساهمةجاهدة

في"بماالضراثتاثيراواعمقها،فعاليةاكثرهاومن،د(تيتهامقومات

ؤانسانية.!يةمض،مينمن

قوميمةحفلاله!دعمتاريخيةمرحلةالتراثيتجاوزانويجب

فهي،وتعممولا،اتساعااكثرقوميةمفاهيمتديمالىضيقةمحلية

وتحهـق،اراءلوطي.بسرعةالاشواظ!ععلىالقاررةالقومهـية

وحدةحنقؤىاخطيرةارسالتهوللتراث،لشاملةاالحديثةالنهفة

اشاملة.االنهضةهذه

احص-اءفضيةانالكلمةهذهخلالمناتضحقديكونانوامل

قبورنبشقضيةيىمستالعربيالتراثافيالخالرهالثوريةالمضاين



للالصثآسآلرضسمال!

،غاب!ضلالك

ندامىالغابراتواشجانك

،صدىرجعالعينهدبعلىبقبن

جوائح،اتقادالذكرياتومع

"عزاءمنما"

،الترابالزهورفوقهيلفقد

الطفوله،بعشالهجبروأودى

،العذابالامسياتطمأئينةضاعت

،صحارىلهاثالربيع

،تطفطنلجلمصابيحالحبيبووعد

والهاوياتوالجوعالنارالىالدروبكل

،التضرعوكل

،البراءهكل

،الظلامشراككانا

ودمع،دماءونهر

والقهر،الحزنتكتمأنتعلمت

،الجراجرغمتبتسمأن

الوجد.ساعةفيقيودكتتخطىوأن

،كغولالشتاءكان

وخب،يذيكيذوش

الرعب،كفة،قيالعواصفبيندارلث

،صلالى!القادماتأيامك

:تسألكنتلكم

،الجفاءلماذا.؟.كيف

الذبيح،المساءارتعاش)

منيتجزألاجزءهيبل،افيسماويالحاضرمنهروبأو،لماضيا

8،91هزيمة،هزيمتينالعربيةالامةعاشتفقد.المصيرمعركة

الحمضاريالضعف؟قاصعلىكاثفةأضواءسلطتا،6791وهزيمة

هدها(ثانيةوجعلت،العوبيةالقوميةنظريةبلورتلىء!لاو،!اتهاذي

ونهائي:حاسماخت!يارارمة،خانقة،حادةارمةتعيتطالقومية

ا)كاملالوءكبمامعاًلوحيدالوعرالطرإقباعتبارهااوحدةااما-

ؤ-يلهاا!ادي"والقوى،الداخايةوتناق!ضاتها،المعقدةبمشاكلها

والصمودالمس!يرةائناءالداخلبةالتفاقضاتحلعلىوذدرتها،لخارجا

الوعيذلكأهم-بئعلىهناونلح.الخارجيةالمعاديةالقوىوجهذي

الجماههر:ح!-،تهااهالوتخيب،اككسةتحدثلاحهـتىالكامل

قى.ببلعرا

الداخلب4الاوضاعاحتلرفبحجةوالانهزاميةالانكماشاو-

مصالح:من"صالحولكن،المصالحوتض،رب،امربيةاللمجتمعات

؟7

،ياحالارفيفز

،والدائنونالنحيلةالعظام

وصسثنةذلاالمخفصدالابووجه

يرأوارتمباكا

،الاء،ليفيصورةيا:وتسمأل

؟الجة،ءلماذا،الجفاءلاذا

،موءدءلىوالدائنونالخرافةنيوب

حاوىالامتنازصثويكيف

عيد؟ثوبللناتنترىأينومن

....الجفاءلماذا

أنينبدونتتشظىأنتعلمتولكن

،فقركالناسيكشفأنالعارمن"

("الميتينأشقائكجوع،ءريك

القدامىالدامياتاصفادكهيوها

عاماعشرينبعدعلى

،لامعات،صدأبلا

/ليايىثتجوسالنجوممثلشوقكوأشباح

،تدورتزاللاالرحمماتلك

ونوموخمرفروالليلكأي

،الظهيرةقب-لمىماالى

،تتألقتزللماحبكجذوةلكن

المرهفينابائكحصرات

الاخير.لقاكحقول

عقلرفثعوانيةسور

الحاكمة؟الفعاتمصالحأم،اشعوبا

البلدانفان،ؤرضاو،الثايالطريرقعلىالاختيار!واذا

فضستسلم.،التحدياتواص"ةفيالوفوفعنمذفردةستعجزالعرببة

واًوضصاع،طميلةفرونتضافعلىآننغلبحقاالصعبمنان

!بةفيولنعنم!مد،ك!هـأوللأن،بقفزاتحتىاو،بقفزةمعقدة

علىواتكشف،اتفوم!يالضراث:ايضاناجح!لمرحعلىهدهالمصير

غنبب!ةجوانبوهي،الصعبةالمصيريةالمعركةهذهتخدمالتيجوانبه

،اأسلود،-،صغل،الحرابئ:المعركةاداةشحذءلمىقالرةهشرقة

الوحدة:الصحد؟تلكلالجدية1المواجهةسبيلوصجو،الثورة

.(*)المرحلية

ا!!ءاأ!يجمبالر؟!تونس

ف!ي!انحقدالذيلننارءغالدوا!الموتمرالىقدمتم!،فرة(*)
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