
-حرت--حح!ع!-حر3-ء--سرء

ائهثثقلش!!!ا!س!أ

حححححح!ححمم!صحححح!ءحححمحرصى

السوؤدب!تالكنابمعبروتو*همول

بينمولسيكوفيعقد،،791حزبرانكلنوالعشرينالرابعفي

ثقافسيبروتوكولالسوةء!تالكتابواتحاداللبنانيينلكتابااتحاد

!يأبرويو!لاوؤعوفد.7591-؟791عاميالاقحادينبنللن!عاون

الدكتوراللبنانيينالكنابانحادعامامينمنكلال!وؤيماتيةاله!اصمة

!يديرنكو.اةدااهـ-وفدياتاكتاباتحادرئيسونائبا:ريساسهـجل

الكحاباتحادلسرامينصإدقحبءبالاسضاذانالنوؤيعحظةحضروؤد

شءحضرهكما،التنفيذية،دالاتهيشةءضومروةوح!صيناللبضإنيين

الكتابلاحادالثاننالى،ئبياشينكمالالسيد،نيالسهو!الجإنب

النتنفيذية.ههمتهاعضاءمنوعددالسوفييات

الادفيءمنممثلينايفادعلىالاتحادفيبيظالتماونخط!ةوتنص

لالقاءمختلفةمناسباتفيوموسكوبيروتالىوالسوثياتاللبناسين

الا.كهـادوترجمةالتعاونوسائلفيوالتشاورالنمواتوعقدالمحافرات

ا!لغاتالىاللبنانيةلائاراوترجمةصةالهرباللغةالىالسوفبنية

كلادابعندراساتواعدادارلبلديشفيالضضئروتبادلالسوفيلايية

هيعاتبريناتعاوناوظويرالاخرافلمدمجلاتفيكشرهاالبلدبنمن

المتعلقةوالاقتراحاتالجدي!المنفوراتوتباللالادبيةاثهصتتحرر

ناالبروتوكولينصكما.الطرفصنتهمالتيالادبصةالموادبترجمة

اض!اولعا!نهاكلالهأصمتين!لقاءاتبتنكيمالالحادينرتاس!!تقوم

الجديدة.البروتوكولاتوافرارالتعاوننتائعحولالاراء

فيه!اوصس!كلمةانتوقيعحفلةفيفيديرنكوالسيدالقىوق!د

صاتوفيالس!القنعاببيناملاقاتاتارلخ!ادبياحلأثبرلأفاللقاء

.الاياممعيتعمقوالته،ونيزدادانفياملهعنوعوواللبنانبن

ادديسل!صلالدكتوراللبضافيء!يئالكتاباتحادعامامينوالقى

التالية:الكرصة

الاصدقاءايها

اتحاديهـنابيمناث!فياالاتعا؟نخطةرسميانوفعصيئاليوما/ضا

والاد؟ءاًلسوفياتالادباءبينقامتوثيت!ةعلاقةسنكوانالانفمللا

اتح!ادقي-(مكل:!ذاي،الاقلعلىعام!عشرخمسة!كأاللبنانبن

ا،سيويين.الافريقيينالكتاب

التنطيمكابنوعنبد"دهااىدوماشمس!معخاقديمةعل!قةاننانلا

ث!رارحمزيدنااتحاديناب!نادرو!اونعلاتيعزراىا،شانهمنليس

ا!وفياف-الث!مبينبينالصداقةاوامرتمننىيئتجاهباثشؤولية

عليهـاللحفاظاضاطاقاكلنجندانينبؤ؟التفيالصداقهة،هذهواللبناني

.وا!+لم!موالتقدمالحريةول!سالحلضهتإ،4!صالحوكعهي!قها

الثلا"لأ،الملايينيتجاوزرنلاوالاتلانهون،صغيربلدا:نانان

سلميمعرجمطء!تهـوعمموحفىفيدورهيلهمطانيريىدطهوحثهبولكنه

الكتابواتحاد.بارزدورفيهوالفيوالادبللثقافةيكونمتقدم

ايىصماصبحعمرهمنالسادسال!"مرهد-بإ!لملذيااللبنانيبن

اله،لمفيبل،وحدهلبنانفيليسافى!ثقافيةال!ياةف!بكزةءل!مة

الادبريةالعلاقاتمسضوىعلىالتن"طالوانمنيبذله4!ا،كلهالصبي

انتاجمناعفماؤهبهيسهمولمأ،والاجنبيةالهربيةا!لحاداتهـائبرمع

الو!:يئا!!ثقاهـكأو"وو!قوالتقعميةا!تحررفيزعاتيتسمهامادبي

الكتاباتمنالوانوجه!اجمالا،بمالن!هذاويقوم.الاصهبة
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حح!-ححححم!حح!ححح!كأخ!!ج!حح!أ

ال!أ!م!محصئحر!أ

!ح!حىء!ممح!حمححححر*ح!-حى-ح!أ

ولامبدايلنزهونلاالدينللبنانييناالقعابممامحدودعدديمارسصلأ

ه!ومتمهويرعنوابتعادهم/هبثيعتهميفسرونوثد،غا!ةالى!سصون

اعضاءاما.لبنانفيالادبيةلحياةاجوانبمنكث!راال!يقيمهالشعب

الشعبلوازعحقيكيةدويةعنيتجو!ماكلفيفببصد!وط،اتحادنا

ثقافةخلق!يف!عالمور4ويقوهون،الاخرىالعر!قىوالشعوباللب!اني

غيرمن،والوعيالمسؤولينمنبروءالمجض!عمشك!ته(لحوطنية

الا؟،بي.الانرصياغةف!ىالف!نيةبالمنطلباتاكللآقهـا.لضحيان

الىخاصكأاثارةه!نانشيرانمن،الاصدقاءايها،لنابدولا

أئفكربةلسيماولا،احرياتاامعركةفياتحادنابهيقومالذكيال!دور

.افضلحياةاح،منالعربي!ةالش!عوباليوم"ساتخوضالض-مط،ع!نها

هجمة،بلادت!تتسهس،الوطهنيتارصخ!امنبالذاتالمرحلىقىهذهومي

حريةعلىالهض!ييتىتس!تهدؤط!ماتستهدفجديدظورج!ءامبرياليية

ات!ادفاويحرص.قمه!ا"الىل!بلهناكينلمانواككبببرالفكر

للبنانيهـيووالمرباالمفكرينحريسةعنالدفاعفيبرسالض"المشامعلى

اصيحح!ى،المغاوبالاض!ادحريات!3علىالاعننداءم!كاولاتوشجب

حريةعندفاطاكةالعربيال!ل!فيالمدويالادبر!ا!وتثنااتط

.*دباءوكدامهـةالصطبير

وانجازاته،اقحادنالاعملعنلنت!دت،الاصدقاءايها،!نالسصتما

،التعاونخطةاناكمنؤكدلكلال"!يعةالإشاراتهذهاشرن-(وانوط

تزيدفاانشأثهـ-!من،واتحاثفااقحادكمبيناليومنوو!هااننىهذه

الفكرية"واؤسنايوتقوبالمسوولهيةحسمازر4وونشابرسايهانا

.الحضاريالوفىكاوالبناءوالننقممالحريةخد!فيالصلبةومبادئنا

عامينكلت!ديدهانا!لالتمبهدهخطتناتتض!4مااهمولثلس

بترج!كأالاءر1(:لمدفرا،الىبلدكلاد!قويفمنانر!دالىالس!

اىااله"رؤءكا3!جمبرحدالىيس!هذااًن.وتبالمدللاالادبرةالاثار

ووثوقا،ؤوة!داقتهماو!زلدوعادايوما51،هياكلااشك!بيناهموم

علىالواورعالاطلاعمىنخاصةاللبنانبنلادبائنمايتيحهعمافضلا

التطورا-،ل!يبمنحققوهمماالافادة!ربماالسوفياتالكئاباداب

الادبية.الا!ال!يوالض!ىكأ

اق!ادكمأخطةمعاهدهلىوؤيم،!قاءالاصيهاا،حقادض*!اء%اد

ألادبعيةالاتحاداتمنفي!مع،ثيقةعلاؤءتما!4الذ!مااأمرو!اأدير

الىلملاقماتتمتبورفيهامبدوريقومدلق!يأو!و،اًلمالمانحماءفي

بها.ف!كهـاالشهوبمحلافاتات!مينصروريةمقهيانر!االادببب!ة

الثقافيةعلا!متناترساواىصفيرةخطوةافنهذهخطتمالتكن

والتعاوناصدافةادربعاىقىواسهاخرىخطواتالىوتدفعالقديمة

اللبنانيالشسعبينوب!-ن،السومي!لا!االانحادوادباءلبنانادباءبين

تي.افبلسواو

ص!م--،-م"ات.ا

خشبةسمامي"نالقاهرةرسالة

ا!ا!ميةوالفالصيمفة4ا؟هرهيافم!لمءحقيفةعنالبحث

عاماواربصنثمانيةاو،بااتقريب!نن!فكل!هموعوع!ذا

فيالملميالعقلينتمرحهـتىالتجددعنيكفلنولكنه،بالت!دبد

مرةلاول،مبماشرةبصورةالموضهوعهذاطوحلقد.ا!يدانتصارهبلادنا

احداليقينوجهعلىيمرفهبمدلما)فىيالمشهورطهـحسمنكتابفي



ذلكفيطرحهانرغم،(1ءهـالجا!لميال!فؤ!)):اسابقبناالجيلينمن

ناهـن،العظيمالراحلالرائداناو،وناق!امبتوراجاءالكتاب

يسهلةد،والفسفةا!تاريخبابمايصفهانعلإ"يصبقدما

يواربانعليهفهرضيذاتهمنهجهولكنه6والشعرالادببابمنيلجهان

انهالالالببابف!حفل!ا،يفتحهاندون،والعلسفةا!اريخاباب

اكألملى!4ىعالربرلفي،جبرواالجهـللةيينالفرساداجمبصااحجارعليه

اأثكةطا!!-امنكثيفةاسعضاراءوراوالاخض!اء،اربهوومافتحهما

-إدوال!ةائهرواالجهلظلاميحكمهمجتمعديوالاعزلالمهـنغردالم!شتير

الغب!

الا-بء-ئالبحثنسمقبلحينيجب!إهم!).ءسينطهقهـال

دين!اىننس!وان،هـ*صاتهاوكلفوميتناأشسعىانوتاريخهالعربي

هذايض(دوماةاقو!اهذهيضادءساشسىوان،بهيتصلماوكل

ال!أه!،صاهحالبرثالالث!ءنذعنولابثصينتقيدالايجب،الدين

،هس(يتصلوما،ودقيووميتناننسلى-ماذااناذلك.الص!حيح

يلائمبماعفولناوسنغل،العواطف،عوارضهالمحاباةاىافسنضطر

افدىءكان؟هذاغيرالقد!اءفعلوهل.الدينوعفىاالقوميةهذه

فلىم،ا)عربعلىيتعهـصبونساعج6كانوااو،للعوبيتهيم!بونعربا

يةرؤواانا-ضطاعواالقد!ءانولو....الفاد"نعله!ميبرا

الم!دئرن4ت،واسا8نحوعليالعلمي!اولواوان،وؤلموبهميم8عقوابين

كلهبهذايت!لماولادينولاعصبيةولابقوميىةفيلكفييتالرونلا

ايدينا،بي!ننردهالذيالادبغير"4ادرو-(لننركوا،الاهواءمن

اءعلىالقد"لومفلندع...الانلهكلفهاًلذيالمياءهذامناولاراحوأ

ديواخج!،صد.اماماعلإهماؤمسدمو،العلمي!ةحملالهمفير"تاثرواما

.)1("افسدوهكماالعلمنفسدالاو!تاثرواكمانتائرالا1

ونقىءت!اعادةموصم!هـو،اذنالمتجددالقديمالموضوع

لمحاولة،بالذاتالعربيةاأثقافهـةولم"ريخ،باسرهالعربيال!تاديخ

بالغة،ارراطةبا!ةحسينطهفضيةوكانت.حقيقتهااكثاف!1

انه-افظاًلصيمنحوءـاعاىيطرحهالمانهرنحم،الموضوعيهـة

ا!سعوانروا،بمهواربتهاكتفىالذيوالفلسفةالتاريحبابمنيطرحها

لوو)المفشكأ"1الكاءلمةالا-سعلىشهجهي!-ك!اندونالادببابالى

اكصماللكان6حدكهاالسكونعلىاجبراوتراجع!ذلكفعل

دلم!لها!هرهـملاملمةمدرسةتوليداىادافعساذاته!ياكهح

.(الدوبمنالانصىراص-!

الفيا)س!ريكونانالمعقولمنفسانهحسببنطهفضيةكا/نت

ءجص4وكانت.الي!4فىنسبه!حيحاالجاهلبنالهربالىينسب

،ؤلاءانهىووا-ماعيلونوحآدمالىثهرمنينسبماعلىالاولى

(4وعروضشعرهاموازبنبله)ا،عربيةاللغةعرؤواؤديكونوالم

هـ-منعرف!مااتطواالنسعرهداابر،-فيلال*طاعربيكأااللفةلان

لثمرانتحالاانعلىقائمةالث!انيةحجن!هوكانت.4ءدتوبررؤدتكن

صررشذ8صإرولفويةوقمصيةوشهونجيةوسيا!بةدينييةلاسباب

،سيةالاسفرضيتهوكانت.مطلوبهرائجةتجارةالامويةواللحولة،سلاما

هوالجاهليلثعراولءسي،القرآن1انهي،الدنياعايهاهاجتالتئا

اثقة،ال3بصءتهموثوقلغوينصاوللانه،ال*،هليةالجي،ةمرآة

اهلى"اناؤكدمنكانالشباللفة،اد*!صر!فاءنكاملاثصلنا

.بهاقيما!هونويضخاطبون

))الثورهباطرافدنامانعلى،اكل!ثةاهذهفبئ،هناقادرينولسصنا

ة"همهىذه5وليست،حسينطهكتاباحدثهاالتمه!"المضادة

ا!وجة"ا"تدصكت!هطانما.حالايةعلى5"!انريدهـطاك!ماا

مطبعة،الاولىالطبعة،الجاهليالشعرهـط،دسينطه)1(

.(؟او12و12ص).6؟91،بالقاهرةامريةاال!نبدار
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،*دورالاخيرينالعاهـنفيصدرتهـ--ئلاثة،ائارا،اتياالمو،.للة

تقييمونقداعادة:كض+بئاإفض"!ةنفئونتبمى،أوضوعانغسحولكلها

اتخس!مافلمحاولة،بالذاتالعهـبيةا!ثقافىةاو؟ر!ا)ـصرد!التاريح

باوهمام،وليسانفسهمابحقانتىهـنالعرب"نشؤأرزاجلمن،حقيقت!ا،

دونيستوعبوهاوانيناؤتوهساانوعاليهمفهمباي!ننعفونهاحقائق

اوهامعلىكائصورانفسهمعنفتاعاتهمنظلانمنبدلا،بغضولاعداء

انعليهميكونحتىتناقضهاالتيالمعلوماتبعضيواجهواانما،هشة

الهلمسم"هط11،لموماتبعض"انصوراءأ:طريقينلي-لمنيخناروا

ئقاهـصة!ود!ةعىنرءثاارضكلفييغربواولحفيقتهم!يتن!وا

الغررقيالراسمالية(الثقافاتمنمقرئاجانباكونمااباغا)يلنبسونها

ءملوماتكلرفضي!ممضحيمانغل!!مبااد.ان!!انبصورواانواما

بايمطنمكتلإنتهدا"المام"بال.،ليفيرؤضوايملنالاهذامعلالتنامض

وكل!زممانايهيصلحقد!انان)!صإءيعدلمالذيالهجالز

وانويتها5آكتثةطاناحقهـ!-دامةوءدانقيتهذبعلىدرا!4يعد

المض4نااثقاؤصةوا،رةالحصونوعاله،31هداق/بي!1ءكات،بالثحديدتعرؤء

الهقلإصة،نيةالانسحياة5!بر،ماوثاركلنور-،1رزء"هساانعلي"،

!عة.العرواووحبهبىقي

الانساب!ة"ال*!ير-ةومشكالة،المعتئرلة":هبمالثلاثةالكتب

المؤ-سةعن1672عاماء؟وبرفيوصدو،ءما-ءةمصمد"ال!فالذي

فيسارليوااليمين"ثم،يروتال!9ادضرواللدراساتالوبيض!

يناير!ن!"النا!عنوصلمرصالحعباساحمدالفه"الاسلام

محمودادتوراايفظ6(،الاسلامضالمر!"الحركات"ثم،73!ا

.7391افطى!كاايغىابيروتفيالقلمدارعغوصدراسماعيل

طهاليهسبفه)بوفوحمقدممتهؤ!ةف"يةعمارةحهـمد3يطرح

الا،"الهلمم"عدوهمالذبندالقوم،شيذايفنهولم،حسين

:(أالعلماءوصأيعادون

نطا!طتته!لى،الانلهنقبمالديالب!ثهذائةواهه"ةيقول

الى،القضيةهذهحولمناحث!وابراز،الاسلافالاتصاهـلؤلاء

ايجادزاويةءنلا...اسإمااعربياوانسانناالحاضرعصرش-؟ف،كل

هؤلاءلعبوهالحريةفينبتغيهالذيارزهببينواسإبصلات

منولا...الانسانلحريةوانتصرو(1بالاختيرفالواالذينلملافالال!

زاوي!ةمن..ا.ماوا..4جدوااعزةامنامفتاارءررةزيادةزاوية

هياهميتهاعلىالمؤلفيؤكدالتي.والزاوية..((الاهميقىشديدة

ير"ا"اؤكاربينمراعءنكانلمأالضروريةالدراسةزاوبقى

فيوانماوحدهم-!له!واالعربحياةمما،لا"الاخنير"واؤ"صا!

اساسعلى،الانحتىالعصوراقدم":ذكلهاالمنطقة/شعوبحياة

اثخصي!ة))ؤهمحمفاتناهممنمقناحاستقمملصراس!+ةاهدهاى

دائ!االيسيادةن،1يقولالضاريحاناساسوعلى،الانحفت((وميةالة

الىاشدفالاحهيخاح،ليوباله،الاخبارافكارعلىالجبرلافكاركانت

مكاتحولالجدلواثارةوبلورق4الاختيارمموسفىفكرعليالضوءالقاء

منامنتلفخمصيةؤ!ماازالة:"اجل.نوصلموكهطاامتاعقلؤ!

هذهتوتفي،ايجابري!اتمنفه،1ماتاكيدو،وسلبياتعيوب

."..يجابي!اتالا

،فيءموانهوضوحرغم،كتابهقض!يةصالحعبإساحمدويقرر

لننطورالا*تماعيهوالبحثااساسانت."!.اقدممة:فيايقول.وةموحغير

مكةفيالجاهليالعربي4جتمعباالبحثليبدااهذا-وف.والرينيالتطورلا

بينالمختلفةالعراعوعوامل،ا،خرىالكربيةثمديابلدانالجزيرة،اهـالا

ولذلك.الوقتذفسفيوفكرياقتصادياساسعلىالمجتمع!ذاطبقات

رغممكةر!االجاها!للهجتمعحقهفيتصووراليالوصولجدا-!ه:ط

الاسلام!يةفالدعوة.جدانادرةالخقيقةهذهزرإولتالنيالنصوصان

اوا!لجاهالاصنامكبذلثوةممنولم،النحلمننحلة"جردتكنلم



لهاتوفرتاجتماعيةئوذةطذاحبن!،الىهيبل،فثيال!نوحيدالى

..."الثورةاسبابكل

فيتحديدهالكاملالوضوحا)ىاسمماعيلهمحسمودالدكغورويببدت

ميالتاريخدضس11انحاوإتوكد..":بفولهألمالدمهفيكتابهلظضيه

فوىبهاخذتانننا&هـيا)-ياسيلئ!ملوصورافذجالاسلامي

اموية-التيوفراطيةالمحكوهـاتتمملطلمواجهةالاسلامفيا!عمارضه

،واستهد!تلشريعةاجادةعنوحادتالحقعنددلتالتي-وعباسية

وسهوالفايةنبلالساسعلىالنضماليالاوولوبه!ذامثعروعيةتبرير

الجم،!ريةاإثوراتقمع9!المنسلطةإقيماوةهـاوة،ناحيةمنالهدو!

؟لاهـرذلكاثباتي!ولمأخرى1ناحيعهمنألاسلامبعدالةلبهالمطل

المعارفة-كوىدناذهانناميالراسخةهالمصورةلذلك...الهين

حزبى!-والمرجشةوالمغزلةساليسارحزبي-وا!شيعلاى)خوارج

ز،إئفةشوهاءصورة-العصرمصطل!،تافتمباسصحان-الوسط

وضعنف4الذي:)،،!الرسالتاريحهياو"اليمين"نظرةوج!تمثل

"..ممربيابن!ولحدلخه"للملوكاشرخه

*،*

لاالتي"الهوجة)!اصحابثورةاسبابنتبينانالسمهلمن

رغم(،هوجة"وهي.حماالوصفهذامنباكثر.لوصورن12ستحنى

فيصالحعباساحمدالىموجهةونيرانه!)ورييمنالاسشطريرهاان

،يمثلان،(الإخمبار))جريمظفياسماعيلمحمودوالى"انثقافة"مجلة

المعريسةالجراتدمنجريدةوؤط،الئثافةونرارةتيصدرهسامجلةفي

مابذاءةودونبحررسةالالمحكارحواريتيحوالذي!للىهبةالمملوء

التيالجزافيةالنهمالقاءالىالاسراعودون"ال!ثقافة"فييكتب

.الاكبار،("فيك!بت

فؤكاعلىلأحرمهزاويةمنحقامدهثي"الثمقافة"!يكتبما

!صرعليلاخنوانهخىاو)للتا!يخالمأدكيإلتفسببرإلصحةاحتمالاي

يانفيعالهحرصهزا،يةكايدهشهووانما(!الصحةهـت

لأنحن.الاسلامفبلالجاهليالعربيالمجتمعانسانيةلعالماحممال

سيئهةكانتاذاخصوصا)انناركيةالماريةعنالدفاععلىلحرص

ضداتهأمات("الاسلامفيوادساراليمين"كتابفيكمساالتطعيق

((عظمىثولاساسهاعلىقأمتالنيماركسكاللت!لفيقات":نورمن

الخ...الخ..(،.ال!نسيوعيةروليافيوسادتهجونريبندلي":او

هذهمثل-باللام!بالاة-تتجاوزانفقط-ظعلمالنتاريخسةفاثادية

استطاعتوانما،الغكرياوحوارلطنيعةتنهميلااننتيال!بذاءات

حسابهمفييضعوهاانعلىحقا،الهفكرينالكبارخصومهاترغمن11

الازسانىصاكجتمعمجالاتمنمجاللايعلماكصيعدلم.ادائو

المنهبمرصيدهحسابفيالتاريخيةالمأديةيضعاندون،وتطوره

نحن.الجديةمس!ياتمنمستوىباييعاملانالعلمهذاشاءاذا

طرعمنهحتدنقفان!ظو،انما،الدفاعهيذاعليانننحرصلا

العربيواكتشا!هللظريخالنقىالتقييماضادةقيضيه،ذاتهاالقضمة

فد.-بالحقانقالاي!انمستوىالىبهالاي!س،نوتمولمل5*ر!تهبهلف

لنلقو)كن.ايضساالامكان!دربالاوهامالايوانوتجنب-الامكان

.اسما?لمحمودعنكتب"ساعلىنظرة

يدهشول((الاسلامفيالسريةالحركات))كلصكتبفيماوليس

يكت!بونالذبنا(ؤرخة))نوعمناناسيذحثرانالطبي!فمن.باإفعل

*لهيقاشيئاتراثهمفيانوالعرب"-لممونيكمتشفانمن"للملوك

2،مةاعاىت!ملكازتالحركاتهذهوان،((سيةحركات"اسمه

واجتهادانف4ال!هـفالدينبهجاءماالىالستناداوال!قالمدل

الخلتزهـونالففهاءيراهحسبماالدينهذابروحاهمندا،تفسيرهض

هـ!اذاهؤلاءيذعرانالطبيعيمن.السلطانب!مممالحلاا&اسبص،لع

محمودقالكهاالمعتادكانبصما،اإفكرةهذهرالنا!خامرت

!لا

ا)نئوار،هؤلا!الىالسبابوانواعالشنالميوجهاناهمكتابهاسماعيل

يصطبصهـواوان،ومربرمةوميعيزلةوؤهـامطةوزنعويىههةخوارجمن

وحرهعلىحرصا..الارض"نآثارهموتبادكتبهمتحرقاووي!رقوا

امكن.اذانعليهوتحهـتالسلطا!كرسيتحتوالامةعتالجط

***

!ثقصيرةالكلمةهذه!يندخلان،نريدلا!ا.ئا،هذاكلرغم

واؤبتلخيصا.لمخصهاانخ!فستطعلمالتبمالمنافشهـةهذهدروبؤي

الا.لهام.رردوالمؤانن!وى،ص!يحهـةغيرص!ةالمنافضلآاىوالحق)

ي!جمواامالبذ؟ءغيردواهل،بولممعهمكانواذا؟!ثوهانبو!صعهمهل

نانريدانم-،.(؟الرععينةالدفىعبمرافعاتال:اطلحةالتهمعلى

كتابلحنذ،القضيةطرحم!هححولا!لاحظاتمنمجكلوعهـةنطرح

(،،لملامالاسفيالسري!(لحركأت"كتابالى"الجاهلياثك!رفي"

.الالصلامؤنجل،العرببماريخيت!فيماوظصة

مفدمةفكياسما?!محموديد؟رهاالتكيبالصعوباتاعترافناوهـعم

عثسالمذمردةالغرقي،ريخؤك!باحتكلطريقتض!ضيوألتىكتابه

/1!واموبسب،والاثاروالم!جلاتالوثاؤقاو(دةبس!بب،الدولة

صفةبكلينالمتو!ليدمضاالرسميو!المؤرخودا!:ههاالؤى(اننوبيهف

الح!ولاننمتقدفانناهذارغم،قبيحفعلبكلويدلنوهمخبيثس"

اكثرهـول!ة،الاسلامقهـبلالعرببتاريخالمتعلقةالمهـعرفيةالمادةعلى

واثاروسجلات؟ئقومن)المادةهذهعلىالحمصولانرغم،صعوبن

اساسيامطلباتمثلالهـناريخلذلهـكالموفوءببةالصرفةب!*ف(ونقه-لثى

موضوعيهـة،ميعرفهـةلذاتهاالامةهدهمهوفةاحتياجاتمنملتواحتياجط

قدءكلرهـلآومصادرهوارتناطدا!الثقالمحيلتكوينهى،بر،لذاتومزؤتها

."طويلاختناقص"لةمنالافافةصدمةصالمهـةتكون

علماءكشوؤطمنتستفيسان"الربية)ءائكتاباتتحاوللم

ادوردالدكتورعودة،منذ"السامية)ءوالتاريخياتواكقوشالالريات

نيلسنديتلف!اإههاحسب09181محامبيةالمرالحزيرةمنداخلجلازر

اخرين.ع5!،بخيغهمن.القديميعربيا2ريحاإتا:مم!ابمقدمةفي

القا!رة.والتطيمالننربهـيةوزارة،نمئر-عليحسنينفؤادالدكورترجمة

عربيةءخه!طاتو!ورنقول!ىمنجديدةكنوزام!هثملا،5891عام

،ومنوءمهـينوءسء!!ا!يم-نمن(اللفةلابالاءتطءرلة)فديمه

و!!(زومالاالتفعامباىيةوكلن،شرقاف!الهـخلوبلدانغرد،!االحجاز

.وئلاثينا:4القرنهذاعشريناتفيلكبرىاليةاجاءاالكسوف

ال!غسصيه:افبإءرحىءملمجان*د!ةال!نتوثرهذهدراىءكأان

الجاهلي(الك!ه!)مماشرةالأ-لامفيلالعر!ور،اضقاحةاعلاؤكةم

،ال!راقالثبثقى.وفلم!ثال!ئفيالمجاورةإ!اميةاؤاتبا؟؟وبعده

.موسيعناءوا:!انوسورب

تكوينقصوراتها!ك!الا!هاسيةومأردانها،العربيةالل!ةعلاؤسةم

ا،ئاكلقنفسفيوابحائهاالساميةباللغات،والميتافيزيقية!الروب

الستين.منالفينمناكثرعبر

بصلبإهاعلاقةلااالاسلا!ةأمنالثقافةاساسيةاجزا،علاقه"

الشعسوبلقافاتمنالضروريةبالحايا(أ!اقعاؤىاالدينب4العمقيد!

ه!ذه.الاسلامق!بلعاشتاو؟(؟لطبعالس،ميةوغير)السامبة

سةالقوميالمحليةالصورةتكبملفيهامةادوارالعبتالتبمالبقايا

وبحستانى.لركيافارس،ملأالاور-لرهيةالثنفافةبلدانمنكبرةلبلدان

كمياالد،ردحسالعوبميالوهـناقطارفيولعبت،(ا!"!اوش!مال

ادت1لماذا:التساؤلبم!ى،الكيفيةاورةجةنفساىاتؤدلماوان

الىادتبصمما،اسلاميةبلدانفيالقوكل!مايزالةالىالبقاهـاهذه

.اخرى1بلدا!فيالقو"كطا)تلاحم

المختلفة،العهـتاندبلآ،غاتهبص،نفسهالالم!لاميالدينعلاؤثةم

الدوروحقيقة،ككلالاسهلامضهبافذقافة،الاحرىية41ءوالادياى



وحقيفكأ،الثقافةحيدهصاعةؤ!ا)مسامسةالثمسعوبتراثلعبهالذيمما

افضد)صيىغتهافياورورية-ال!!والشعوبتراثلعبهلذيالدورا

.(واليونانييناهنودا

،**

تح!س.هاثراسةان!كنوالخيالفضاياكلهيهدهتكنلمرب!؟

فيهاورطنعهلا،مح!ددةكشوفضوءعلىالاسوللامكبلالهوببمالت،ريخ

فيحاوادماناحتمالفيلكفيرفيهامجالولا،الطهـىللةخمب!االا

ولا،مقفىموزونف!صمحجمرببمشعرمناليهمانسبماقائلاهما

بائهافلفةفجاةاسماباكتسابكيفيةفيللتفكيريصهادجال

وبهامر،لولا،العبراقيفيابائهلفةنشي?كلونسياذ"،الجكهـد

منا)تميسلامرىءنسبمانسبة(استحالةاو)ؤكامكانسللتفكه

ماابعدبلعةكلماتهبرهعلىكتبتالذيوهو3صيحعوبيشصر

حروفها."عربية"رذم،ال!ر؟هيئعقتكون

البقاياهذهالىاستناداتارلخشادرا-لأفيالب!1انواتد

اث!ورخونفالهماعليالاءتمادعن-مموؤضا!وو-ا:،والم.بمتثا،يةاليقض

بالمشايغمرورا،الالوورطسههـحتى،ابنالوافديمنالمسل!ونوالرواة

يمكنالبدايةهذهاناكأنقد،ا"عوديواالطبريلمامثال،منالكبار

((ةالهـعلم.))افائدةامنبكثييراكثر"اليةعل!"فاندةذاتء-ونان

روايةمئة!اتفكراقفبملالبا-ةراو،ةمنفيهاتفكرا!تي

اله،م.

خلى!تفسيراعادةش5ؤائد*اكثرالتاريح"حقاتقا)معرفةان

يسهلالتضسيرهدافةكط.العلميةفالفلمع!صوءعلىلاوهامواال!حهـتائق

طهميه!اوفعالنيالثمراكنفسفيارعلميةالألمسفةتعقطان

عقولتسعهألالوراهذه":شديدبشواف!عالروبرلضوت!جضب"،ح!ين

كلهرةايةحقائقومعرفة،التاريخحقائقموؤكأانذلك."امثالنا

واإتىط،الضروريةا(ضط!"لمقدمةاهي،هذاوالحركةائادةهـونفي

الصائقوحرءإها،هذهبواقعمرتبطهعلمس!ةفإسفةابناءعن!اكأنىلا

حاضرهـم..ح!يقتهمجتورالناسفيهاينتبينانبالتاليفيمكن

القاهرة.نفسهالقانم

المح!يخب

الم!كأفيكتابازحادءفيبببان

التماإك!:ابيانا(المركزيالمكتسنا)المؤب،كأ،باتحادعنبءإ،

ا،مربؤ!ه!اثقافدةاوم8"أاحرؤسكأاالاراءالمفاهييوبعضشعيوعازاء

بعضباشرهاالتربراال!!ملاتوامام.بهتضطلعانيجباكأياوالدور

وعلىىبلادنافيللثقاؤس!ةالحغيقيضىالمهعلىكربةا(9ش!هاك،بر

الاراءهذهتمارس4الذيالتزييفيللدوروبر،لنطر.ا،:،ضلإخالمثقفإص

اتحادنحئمنصاوحرصا.وتطل!ماتهاوسلوكساالجماهيركأعقل!على

اليابدممةواالثقافيةالاصواتزستقطبافيالجمعية،المغرب3ض،د!

هدماتعملاننيالاككارلورزهالضص!يضرورةعلى،نة"،ليو!كياقجاه

راينا،والاجتماعيةالسياسيةوكا.وحاته،يةالوكلئقافتناكي!افىؤشء

بر-!هتمرا)!ذياخانقواالدؤيقالظروءهذاوىنسه!لانللازم6من

افنال!ية:الايرف،حات،بلادنا

وهـط،يةالاصته!الصراعاتعنفكريتعبصقي2ا)ثمقاان-ا

مطاهرها،مخقففيصيا؟ناررصعيعلمىيوميايجريماتعكساذلك

ص-ورامقممة،ا)-،ئدةفىوالطبقصالانتاجيةلعلاقات9برملةوتبلور

مج!وعمنقئ:عبذاكوهي،المصنولية2واوعطاادرجاتعنمخضلمفصة

تطاعا.4عنووأصحالنتصعوتمنلشعبياتيةوال!افكر-كأاالممارس،ت

،با--طريرقهمنيزيحهـانمسشمرب!وتجددلةطورئبالولونوقه

.واهـجمود"لحجر

يعريالذيا)علمبالمراعجذري!اترقيالمعنىبهذاوالثقافة

وحدة،مضاءالاسلحةاشدمن&هياسبكأ،و؟تبرواالا-زرةإعيةلحياةاؤ!

احداثمنحولهايجريعماحيدئفينقفانيمكنلالرز)كوهي

المجاللتفسحالوطنيةالسماحةمن:مسحباني!كنهالاكما،ووفنائع

الذكيالطبهـقياالصراعضه-نتنخرطانهابلوا)تخريباله!لملع!نامحر

للتضير.11،ـوؤ"والاهكارللاعمالمض!صديةا،-ءوؤقىالجماهيرتخوضه

عنهاالحديتينمعيبلادنافيالثقاف!ةقضية!انثمومن-2

المتسلطةالقوىءعلوجهوجهايضت!االذي،اهـ،بقاة!مامنانطلا!ا

منتهلمكبمانع!هلاو!اتواطئةاوالبور"وازيهةالاؤطاعببفصائلهعا

التجيلقاهاتفيبهواطنيناالزجعلىوالنشروالدممايةللاعلموماجهزة

الاتتالىفيطهوحلكل"والمجهضةالمخدرة؟الافكارادمغتهموحثمر

.والت!رر

الطبقة!كثقاؤشهطيبقيمجتمعفيالس!ائدةا(ثقافةانوبماس2

كله.المجتمع!قا!ةهيثقاؤصهاانتثبتانتصاوللذلكوهيالمسيطرة

السطويةالثقافةمعدكريةمجابهةكليضع!االوافعهذاان

لمعاقلالفكرايةال!نضااختياراتامن"ا؟طلادزمصهـىانعلهىاو--بن

حياش!اضلسالم!"مسةالبرجوازيةالاقطاعيهومضاءيثهالرجس

تحقيقالىارا!-قىااهداؤ-ئاتضربوا!يوالاجتمداءلآا؟ثكلافيئ

وا،سفضيو.القمعاشكالججبعمنمتحررديهوقراطيمجتمع

تكونانينبغيثقا!ننناؤ!ان،التحويفيالمدهذاموابر!قىؤ!(-4

للتوعيةواداةتقدعيةثقافيهـةقيمتآسيسيستهدفلإتخيبرسلاحا

العلاقاتتسودهكمجت!منامجهمعفيسيماوالاجتماعيةسةالسياس!

الاكسننغلاقي.

ايوفتمناكثرلملزموناثفربفيالتقدهـنوا،ثقفينا)!كتابوان

منالينابيعتسهفيدوجديدةحرةوطنية!قافةصرح/قي!واان،!ضى

افرابروافىصدوتتطعمةالقوسوحفارتناساتراثفيوالحهي!ةا،مرة

التصالا!هـلةوالاصمماعيةالثنفافيةآلقيممبلورةالضحرريالانساني

يبالحيمودفياتجاهفيوالمسحوفينالكادحينجما!-!بهاتنبغي

النغبويويقودسالفكرعلىويقضيوالجطهيرالمثقيفينبينالفاصلة

وثقاقننا.ل!عسعبناالشاملالتحررالى

اذاالاورا!خةق!!لمةتكونأنهذهناوحرسمجابهظوان

العمليةالممارسةلهاواتخمتعفوبكأنزعةكلطريقههـامناستبعت

للانطلافى.،وسنداللارتكازفاعدةعإميشا41خططلأ

والقمعاليثقا!ةعلىافروباالحصارانهذابعدندركون!ص

بوضعالا.واجهتهرواير!كنلاا!ربفيالفكرله-ضرضالذي

الكلمةبربظوذدك،والاجتماعيالسياسيسياق!افيالقضية

النضاليهة.بالممارس!ة

(الرباط)

5!ه

سلمالطيودمعفسوفىمت"ادكتدا!من

الطلميعةدارعىحدثعاصدر

وممارسةنظربةال!مهيونية

توحممجصعهثاةديف5

لانةامخططالدةالاهانىلجافىانية!علسة-الش!رععاا!سهولصقموهسيبمإألململأ
الرجعىأإجوهرا.الكمابهداموصوعاىمن

للصهيونيةهالعنصرىالتصور-والصهيوفيةياليةلامبر

الصهيونية!والمراكزالاميركيةالامبريالية-

فيأالعالميةالشيوعيةالحركة-المتحدةالولاياتفي5
واللاسامية.الصهيونيةضدنضالها(


