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ولكل،نهايةبداي!ةولكل،بدايةشيءاكل:اللهجعلاقد،تعالى

النطدرحروالملعونلكن..مقسومةوقسمة،معلومةمم!لولة

تليمقلاالتيضحكاتهتواصلتثم،بب!عينيهالصقكانه،جيدا

:الولاةبهيبة

؟ةبلالك2عهدفيتحهاانكاعن..جننتلقد..مسكينيا-

؟..تكابرفلماذا..حتم؟لسناجقارالة..الرجلايهايا-

-الاخيرةللممرة-نفسي"جل!.بيفاحاطوا،لاعوانال!هلر

..كده!كنتالذيام!خارج

اناهغي.آبافامجداستعادةعلىساعدوني.الفلاحين1ابناءيا

الدينيمدلم.الطالمالتهـكيالنير0ا!د!.العثمانيةالسيادة

انسابخماختلطت.ا+دراكسلاطينلعضارةاخمرغيبت.ودعيجة

!املرومااحلاس.الوض!يعةبالاصول-البماريمضاجعاتفي-

الىالو!!ولوسيل!ةبالاسلامكظاهرا.الصيقيونالقسطن!!نية

السيطرةسداءـاوضيعةحياةرمزالتركيالوالي.القيادةكراسي

الامرافروالوهنمنيعانيلخلافة2جشد.والاقلالالشوكةوحصد

،يتربصونوالاعداء،اس!رةلجيش،وامفلسةالخزانة.والشيخوخة

!تع!ت،وتثوزتتمردوالاطراف،الولاياتكلب!!ىتتهطى!الفتنة

يستحقه.الئبيمالخليفةيعدلمالمنابرعلىالسياءأحتى.الاستقلال

محاولاتكلجمهر4الاجانب2نفوذ.!رهورجالافواتهاسيرالخليفة

بالولاءيدفون.الذفيالسظجما-ت.راكالاساسةمنالمصلحين

قهايتها.الىالمعركةاخوض.الع!اءاناصبهم،العث!ماننللخلفة

تالأباضا.الشائهاتدتردالتيالالسن،ا!تصنننة71ذاناؤولع

تسيالتيبالاعنا!اطيح.الح!ودوراءمالىالبمرات!داد!

انتم-لفلاحيناواًبناءسئحن-المصريةفالامراء..ا،متيازواك!كا

لتيامهديهذا.يمزقهمناللهلعن،متماسك،واحدنسيع-

علماءشعايعطالمالقد.حققها-سناعدتمونيلو-؟فيبس!فياقسم

شا-موهـم.المجيبالعهدسناجقوالاعيانوالوجهاء!التجارالارهر

جعلوا.وإلسلاحوالغلكلوالريالإتالتعبضسا.ونراعلاسية

الطمياتفاذا،الاعواممرت.غالياعدفاا+دراكفممنالتخلص

الاصلي،بمالوفىالباقينصلةمات،وانقصتمنمان.كممرتلتركيةا

إ"ماتعيدفهل..الحامياتخنمعرت،الث!جاعاًلوطنيالعئمر1وتظب

.؟.لورتاالمجد

!لارةآتل.رعيتنااتنم.الاطنالامانالامان10ممراهلي!

لار؟ع.ضهحقيذكللاعطنىاتيت.ناسعلىناسفىإغراء.،لفتنةا

المبتع!ةواموساتالصال!وابطل،الشرعواقيم،!الجورالطلم

.القاهرةاحياءكلمنوالبوظالخوطىومواففلخمامير9ووالن!رات

علىالخلعاًخلع.معروفةبشهامةوالقامرينالعايلينحطائح!افصي

خيراتواجراء،لأ!ساجدشعائراقامةباآمر!هوالمشا-والاعيانالامراء

ؤنبورعلىوالقناديلالشموعبوضمآمر،العوائدواعماء،الاوقذ

اللوحعلىاطلعالاوليل!بعضبانلايمانو2،اعتابهمأوتقبيل،الاولياء

فيولألدكلايناعلىيصسنالاالنساء!الائفةعلىاناليب.المحفوظ

..الرمصلأتواتاعلىالحصولكللسعىا.الحاجةبتم!ايلالالوا!ا

..افجمعفيبداواالاولاد..تماماضيفنكالغمران!اضح-

..ايديمامن-!لمات-ضلتولن

ارتقاءلمحيسأعدكي.مهوفن!ياطلب.همام؟لعرب!شيخيا

مونا--يداكتهاوتلنبما؟لؤمان!ا"لحصولمنامكنك،المشيخة

،وفرشوطبردييالىالمرهونةالبلادطهلك.اًليهتعلاانفبل

الفلالكل-الاوحداحاكمهمانتت"لميامينالهوارةعربمنلرعاياك

لم.والقوانين؟الشراييمفو!الحياةحق.والمعاميلوالسر

جرجا،بناحيةرضاابر!ك!الظاهراضهم.يملكونهلاماعلييستولوا

واخضرت،الم!بلأليشيد.صثمروهاوالاصرارابالهمة.خرابأصنحراء

المتأمروصل،.لمواتافيالحياةوسرت،النيريانواوقعت،الارض

واتباعه--ملك.مانمايجدفلم،فركعوطالىالنعبابومحمد

منوانصارهواوياربههماملح!يمابدوائركانماجميعاخذ.ونفب

زالت.الا!فالويتمالنساء!سبىولمرقتل.وغدل!اموالذخائر

تكن.لم-للماسأةيا-كانهاالصعيدابرلادءنالعربشمخلولة

الوجهين،!سيداصبح.!بانبلو!لعليالنصرالثد.الت3بالندر

مناهـ"تصغيةالىاتجه.مصرإن!اءكلفيا!لقالمنكلذشصاحب

القرىفيجمعهمقرى.الاعيدانوبخيوالافرانالر،سماء،يئالماجدمن

واصلا.افرها:ابا!عم.وفتلاخنقاتتبعهم.انجوعاواوالسمر

والوالدالجسيمةالقوانينفرض.ووةدبيلتهخشداشينهكباراستاصلا

ثثوبهالذهبأبوالملعونافللمياذا:العربككباروحارب،المرتبة

ألهزيزا!!انتومتا،قبانبلوطعلي.طامةليخليمواد،"لىارة

!زكأرنانقيم.كعودوبالض،فيالتبلافيعة"لهوارةدولة.كمدلأ



'لذيننلهوارةاكل.سلفهمااللهوعفا،معيفيتا.ثا!كم

والود؟لبشاشةالقاهم،اكرمهم،عليهمانعم،ن!تهموسلبتشرثوا

،ويالأنبشاطالبهبئ+لظهر،.السابقةضراًعاتنامنيستفدلم.والمحبة

ا!ءالا،العارةوسبوالمثزاكسةالاتراكثعاءفنالمزيدفييامل

لهمممرحكميتضقلانيطم!ونالذينالاجلالىهؤلاء..الونحين

كتامه-وحععا-الفلاحيناعين.اًلزكيةااًلدماءتمتصالرمال.يوما

واضعةالنرحةومشاعر،6ليالصوفوقالعظيمةالو،وسبر!ية

إ..قنهـرلا

انتم،لألفولودأ.الخلقاذيةمناتفي!ونماذا:الع!رايها1يا

مصرضرءيمتصالخليفة.المستقبليئدالبشعالحفرجمملوافلا

فيعلالو!العارةعرب.الج!لةفيفاموالألفلاحيناًجلاف1.الحلوب

..يديهم2منفانعر!وه،حيحملمستقبلا.فسفدا*رش

...بالكلبتقففوهلا..اولادياصامس

..اًلحنرةمنالخروبمعلىساعدوه-

.خفاءهااث!نهمرفياجادلذيا"لبنرلياغوعى'.النهايةهيهل

الن"يةبمت.عينيهفيالمثروبأن،"لمترا!يلهيبهالرجلادنىمنذ

بمثلااًلصيمابلدفيالأخيرةالصفحةكلليكن.الحتمكلألهاا!ببة

مثل.والفروسيةوالعظمةالمجدآياتمنالصفحاتكلبهننضتما

ويالبراكينالطوفانمثل،تجيءالبشرمةكارفيفيانحاسمة1يلايام

.؟لخيالتصورهاعنيعجزد!االاسطورةثل5.الاعاصبرووالؤلائرل

دابنالالوب.خفضشلامث!رعةفي.لنبالةاجدارالىظهري

.نعودبالسيف،والهيبةالسيادةفرضنابالسيف.صنعتناوالجهاد

ادنااجدا.اسماءافيوفرعهاثابتاصلهاالتيالطيبةجرةاكمننحن

والموقالمنايافرسأننحن.اسلاماعليهصأسيدناالىاميربنامير

يخالفاويعاندمنكل."باي.،ومتواعل،مهتداًلمجد."لأحم!

فراعا،"ليهتقربنا،شبرااليناققربمنءالسيفاالاجوابلهليس

،يعاديلمنالويلكلالويل.لىلاعاأليهتقربنائكاعااليناتقدب.!من

ولاالفلاحينمنلأحداذيةمنايحصلا.!ء!المنالخيركلولألخير

مبرالشعاعة.البطولةالىدالطريقاشواكلناالايذاء.العربمن

..مسفليقم،ها!اينصران.ارادكاسأعة..

...للالهفيالرجلصيب-

..المسكينفتلربما-

المل!!،القاهر،القوي،القاثر1،العريزايهاياا..ربيا

،الاولالقديمإيهايا.و"دمواًتبرألارفينعلمهالمحيط،للكالنلات

م!يي،الأاممفئبم:،ال!قخالق،يتحولولاملكهددزوللاالذي

لبوداصاحب.الفممكاشف،:النقممبيد،اكهممعيد،الرمم

الحاكمين.ا!مياب!عدلكلاحكم.لمستفيثيناغياثيااًمثني.والهـرآ

الراحمين.ارحمياالمظلومالضميفعب!هافي.ليوانتصرانصرني

اموذقل.الرحيمالرحمناللهبسم.السروراحةالمعيشةالااريدلا

اعهذقل..وقباذ!غاسقثسومن،خلقماشرمن،لفلقابرب

لم،الصمدالله،احداللههوظل..الناساله،النميبدب

..للهااًلا..اللهالاال"لااناشهد..اثهدا..يولدولم،يلد

..احدكؤاله..يكنلم..يكنولم

القلا!ة

!ل!!ملوك!

عبدالملكانورلدكتوراتاليف

الجيلقطاعمو،العربيالعالممفيالقرامجمهورقطأعمحددمنالىالاولالمقامفيموجهامتابهذا"

والعلمالانتاجشباب،والحملالغكرشباب،والمدنالريفشباب،مكانكلفيالعربيشبافنمامنالحديد

اسهاما-"القدرمعموعدعلىءكانالذي-منجيلناوالعملالغكررجالبعنىفيهيبدربمأ.والسلاح

اًلنهضةعمردئالعربيالغكرستقبلعنمنهحالتنقيبان،اذ"البعض"نقول.الحضاريةنهضتنافي

لمزتقب،.ول،ا959منذالقائيمالنظريمعلناجوهر-وهوالمعرفيالاطارتنييرمنالنابعالمنهجوهو،الحضارية

وذلكالمنهجهذااننعول-والغربالشرقتغاملحضاراتضومعلى*جتماهيةالغلسغةكجدلدوهوالا

وهي،الحضلريةالنهضةوغالتهاالبقدميةالوطيةالورةمرحلةالىالتحديدوجهعلىيمثانالنظرىالتجديد

اغلبفىالمتاقلمةالوطنيةحركتنامن.بقةالسلللاجيدالمورولةالغكريةوالقاليدالمغاهيمعلىخقاجديدةمرحلة

سلفية.او،اوامعيةاصتعراقية،فكرية-لقافيةفياًجواءالاحيان

نقيمإنيمكنكيف:وهوالا،المعاصرالعرييفيدحركنامركزيسقالعلىللاجابةيتصدىكتابوهو

والهدتالاجتماعيةالضورةالىالمتجهالتحرريالوطنيتحركنابيى،متصلة،عضوية،جذريةعلاقة

،علىتكون،اجمعالعالمملىنفهفرضالذيالتحركهذاكوكبفلفةاقامةوبيح،ناحيةمحالامثتراكى

المقدمة-من-.،أاًلعربىممروالعالمفيالحضاريةالنهضةفلسغة،التحديدوجه

لبنلالبا!زثا059التهنه!ث!من!ث!وولى
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