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, بعد أن ؽادره مـذ شـوات ضويؾة,  ها هو األشتاذ ـريم مروة يعود ؽذ بقته ظودة االبن افشاضر

ويـصح برضورة , افعائؾة (تراث)ثم ها هو يشقد بؿقزات . أمضاها ضقػًا ظذ اجلران األبعدين

وها هي , واحلؼقؼة أن هذا أمر اـتشػته مجاهركا افبسقطة دون ظـاء. االشتػادة من حوارض افبقت

صاؿة ضريثفا بصعوبة وشط خمتؾف أصؽال افؼؿع افشؾطوي , متيض ذم تعزيز اـتشاؾفا يومًا بعد يوم

ـؾػت ؿقام افثورة اإلشالمقة , واحلؼقؼة أيضًا أن ظودته ـاكت باهظة. وافتفزيل اإلظالمي اددروس

افبعض يرى أن هـاك ظالؿة ). مـذ أربع أو مخس شـوات (افبرشسويؽا)و , مـذ ظؼ شـوات

, ومع ذفك ؾلهاًل وشفالً  (شببقة ما بغ هذه وبغ ؿقام افثورة اإلشالمقة ظذ حدود االحتاد افسوؾقايت

ال , وإال ؾإن افبقت بقته ـام هو بقتـا ظذ حد شواء, كؼوهلا ـافقء إال ألكـا ــا ذم افبقت شاظة أضل

وفؽم ــا كتؿـى أن . وافتؿتع بدؾئه احلؿقم, واالشتظالل بسؼػه, ؾضل ألحد ظذ أحد ذم االكتامء إفقه

ؾذفك افباب مػوح ظذ مكاظقه فقس , وفقس من باب خؾػي, فو ـاكت ظودته من افباب افرئقز

, أظـي بغ افدخول من افباب افرئقز وافتسؾل من اآلخر اخلؾػي, افػارق. ظؾقه حاجب وال بواب

 (تراث)و  (طاهرة تارخيقة)هل هو . يؽؿن ذم كظرتـا إػ اإلشالم ودوره افسقاد واالجتامظي

ألكه يسفل , كؼبؾه وكتعامل معه مضطرين اضطراراً  (مستوى افتطورافراهن فبؾداكـا)وجمرد تعبر ظن 

وفؽن يبؼى هدؾـا افـفائي أن كتجاوزه إػ كؼقضه؟ أم . ظؾقـا ؿقادة اجلامهر إػ حقث كشاء أو يشاء فـا

هو افذات واحلاؾز وافوجدان؟ وإذ ذاك كؽون كحن افذين كحؾل وكـظر وكخطط جمرد . هو واؿع حي

. جماهدين ومػؽرين وظامؾغ. ؾؽرًا وظؿالً , وطقػتـا أن كصغي إػ إيؼاع اجلامهر ثم كصوغ. أمـاء

أكه واؿع حي ؾاظل بل هو . وال أي رء من هذا افؼبقل (طاهرة تارخيقة)وال  (تراثاً )اإلشالم فقس 

أم حواؾزها افسقاشقة أم , افواؿع احلي افػاظل من أي افـواحي أتقته شواء من كاحقة ثؼاؾة اجلامهر

هل كحن بحاجة إػ دفقل ظذ هذه احلؼقؼة افؽبرة؟ ـقف يؿؽن أن . تؽوين ضؿرها أم والئفا

تدخل اجلبل ذم ظغ إكسان ال يريد أن يراه؟ هذا مستحقل وفؽن ادشؽؾة بافتلـقد ال ظالؿة هلا 



وـلكه . ظجقب هذا اإلحلاح ظذ هذه األوصاف ظـد ـل افذين يتؽؾؿون فغة ذات وجفغ. باجلبل

أن . ؾفو يستعقد بقده افقرسى ما مـحه ؿبل حلظات بقده افقؿـى, واهب ظز ظؾقه أن يؿـح مضطراً 

هذا . معـى وصف اإلشالم بافساث أكه كتاج وضع تارخيي واجتامظي يـتؿي إػ زمن مىض واكؼىض

وهـاك من يرمي ببكه إػ ادستؼبل من خالل احلارض أوفئك افذين حيسـون . ـالم يشػي وال جيدي

اإلصغاء إػ وؿع اجلاهر ادستضعػة ادتؿؾؿؾة افؼادمة ظذ موجة افثورة اإلشالمقة افؽزى بعد أن 

هل هذا تراث أم طاهرة تارخيقة أم مستوى افتطزر افراهن . وجدت ؾقفا االكؿوذج وادثال اهلادي

بؿؼدار ما تعـي هذه افؽؾؿة افذات وافذايت وحتى  (كحن)إكه , فبؾداكـا؟ ـال يا صديؼي إكه ادستؼبل

مصدر من مصادر معرؾتي بتاريخ )أكت ظـدما تؽون أكت كػسك اكتامء ؽر مـؼوص وفقس جمرد 

وصؽاًل . ومصدرها من مصادجر وظقي ووظي ادجتؿع افذي أظقش ؾقه, بالدي ومعرؾتي بواؿعفا

. وأداة من أدوات افبـاء (....)من أصؽال افوظي افسائد ذم هذا ادجتؿع 

من ذفك جمؿوظة ادػاهقم افدائرة ذم . تؾك هي مسلفة ادسائل افتي يـبـي ظذ ادوؿف مـفا مجؾة ما بؼي

ثم أضدادها وهي . تطور تغقر (تؼدمقون: وضؿـاً )ـالم األشتاذ مروة من مثل ثورة حترير تؼدمقة 

معروؾة أظتؼد أكه ال مراء ذم أن هذه افؽؾامت يؿؽن أن تشر إػ مضامغ متخافػة بل ومتـاؿضة 

أحقاكًا ألن معاكقفا افعؾؿقة فقست ؾقفا بل تترسب إفقفا من االيديوفوجقا وصورة ادجتؿع ـام 

وهي خصوصًا حغ تؽون ؿادمة من ايديوفوجقا براكقة تؽون بؿثابة أفغام ؾائؼة احلساشقة . ختططفا

وفـا دمربة تارخيقة مرة ذم هذا . تـػجر بؿجرد مالمستفا حمدثة خرابًا هائاًل ظذ خمتؾف ادسويات

. ادقدان

إذا ؿبؾـا محل األماكة ؾإن اخلطوة افتافقة ادستبة ظذ اخلطوة األشاشقة تؾك هي أن كؼوم بؿراجعة 

, صامؾة فتؾك ادػاهقم وذفك ذم شبقل افوصول إػ فغة موحدة مـتزظة من هوية اجلامهر وذاتتقتفا

هل . شتتلفف بسفوفة مع افوجدان افشعبي وحتاًم شتؿـحفا اجلامهر والءها ظػوًا ودون ظـاء

ال ظالؿة هلا ظذ اإلضالق , كستطقع؟ أم شـستؿر ذم حشو ـؾامتـا بؿضامغ مؾتبسة ومثر فالرتقاب

ؾضاًل ظن أهنا تطرح مؼوظات وبرامج وأهداؾًا . بافثؼاؾة افسائدة وافتطؾعات ادؼوظة فؾـاس



بل إن بعضفا ظذ األؿل يتعارض ـؾقًا مع . مسؼطه إشؼاضًا من خارج ـل افتجارب افتارخيقة فشعبـا

أن ـل افذين ال يعاكون من : مػاهقم افؼظقة وادـظومة األخالؿقة وأشؾوب افعقش ظذ شبقل ادثال

وحتت صعاره , إال أهنا هجوم آخر ظذ معاؾتفم افثؼاؾقة (حترير)حافة ؿؾق ثؼاؾقة ال يػفؿون مـؽؾؿة 

. دمرت جمتؿعات إشالمقة بلـؿؾفا (افتؼدم)

ال , ذم افتحؼقب افشفر فعك االكحطاط وظك افـفضة (االكحطاط)ذم مؼابل  (افـفضة)ومػفوم 

ظك ): راجع مؼافتـا)وإداكة ـل ما ؿبؾه , وطقػة فه إال اإلصادة بليدي االشتعامر ادباذ ظؾقـا

هذا ـي ال كذـر  ( 8و 7ذم جمؾة كور اإلشالم  (خدظة آن هلا أن تـتؿي, ظك افـفضة, االكحطاط

. ـثرة جداً , افخ واألمثال ـثرة. افخ.. وافوضـقة واالشتؼالل (افوضن)وافثورية و  (افثورة)

ذم ؿبول ؾؽرة أن ؾتاة ترتدي  (بادـاشبة هذه افعريب ال رضورة هلا) (ادارـز افعريب)حقـام تبدأ أكت 

بل أهنا حتاًم أـثر تؼدمقة من , يؿؽن, أو أن صابًا حيرص ظذ أداء ؾروضه افديـقة. احجاب اإلشالمي

أكه ذم ,بافؼول وافعؿل, امرىء ال ظؿل فه إال رمي أمته بافعجز وافعؼم وتؼديم افدفقل تؾو افدفقل

حقـذاك كؽون ؿد بدأكا ذم دماوز حؼبة ضويؾة من افتؾذذ –حقث ـل رء أؾضل , وصف اآلخر

واشتـباط ؿقؿـا افػؽرية  (وهو ؾن يتؼـه ويتؿتع به مثؼػوكا ادغسبون)بؿامرشة ؾن دمـب افذات 

. وافسؾوـقة من ظؼدة االتضاع

 إن أجل مـحة ؿدمتفا إفقـا افثورة اإلشالمقة ظذ هذا ادستوى هي أهنا جعؾت مدج هاتغ افؽؾؿتغ 

وبذفك  وضعت ـاًل , أمرًا ؽر ؿابل فؾجدل, ذم هذا افـحو من افسـقب (و إشالمقة (ثورة)أظـي )

من هاتغ افؽؾؿتغ ذم موضعفا افصحقح وؿدمت فؽل افذين يسؽـفم افؼؾق ظذ ادستؼبل كؿوذجًا 

أن كتابع  (أيضًا إذا ــا ؿد ؿبؾـا محل األماكة)وظؾقه ؾإن من وطائػـا ادؾحة . فقس ظؾقفم إال أن حيتذوه

 )ؾـبدأ ذم افتحدث ظن . ذم ادماه دمج افؾغة افسقاشقة ومػرداهتا بافذات افثؼاؾقة, ظذ افـفج كػسه

ومن , إفخ ذات مضامغ مستخرجة من فوكـا افثؼاذم اخلاص (...وتغقر, وتؼدم, وتطور, هنضة

وظذ صؾة حؼقؼقة بلكامط اإلبداع ادحع وترمي إػ حتؼقق األهداف ادؼوظة , دماربـا احلضارية



فشعوبـا واظتؼد أن هذا االكجاز شقؽون بداية افطريق كحو حتؼقق ذاتقة افعؿل افػؽري وذاتقة 

. وذفك ما يـبغب أن يؽون اهلدف ذم افـفاية. افسقاشة وذاتقة االكتاج وذاتقة افسبقة

اجلامهر من وشطفا وشطفا )كحن مرسورون جدًا إذ كسؿع األشتاذ مروة يدظو إػ افدخول إػ  

يبؼى اجلامهر من وشطفا وشطفا احلؼقؼي ال من ؾوق وال من  (ال من ؾوق وال من حتت, احلؼقؼي

يبؼى افؼول أن هذا ادطؾب فقس باألمر افسفل بحقث يتم افوصول إفقه بافـقة افطقبة  (حتت

ال يتم ظز االظساف هبويتفا احلؼقؼقة اظساؾًا  (وشطفااحلؼقؼي)افدخول إػ وشط اجلامهر .ؾؼط

وإال ظز خماضبتفا بافؾغة , وفقس اظساؾًا فػظقًا يؿؽن أن يـسحب ذم أية حلظة, ظؿؾقًا باالكدماج ؾقفا

. فغتفا هي, افوحقدة افتي تػفؿفا

 .يؿؽن افعودة إػ احلديث ظـفا ظـدما حتب. تػاصقل ـثرة جداً , وافباؿي تػاصقل. ؾؾـبدأ من هـا

 


