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االفتتاحية

نظرتنا اىل الرتاث نظرتان متناقضتان
انرهاز ػايح ْٕ كم يا ٌٕنشّ انٍهف نهفهف ،يٍ يفهقاخ ياقٌح ػٍٍُح ٔيفهقاخ شفاٍْح
اقتٍح  .انرهاز ْٕ كم يا ٌعؼهُا َرٕاصم يغ ٌهفُا انصانػ يٍ افكان ٔػمائكٔ ،يفاٍْى ٔاػرثاناخ،
ظٕاتط ٔلٕاػك ٔشهائغ ْٕ ،ك م يا َهشّ يٍ أاتك ٔيؼرمكاخ ،يٍ نغاخ ذكٌٍُٔح ٔنٓعاخ يؽكٍح،
يٍ ػثاناخ ؼكًٍح ٔفهائك اقتٍح ٔايصال شؼثٍح ٔكُى ٔانماب .يٍ يفهقاخ انفٌُٕ انشؼثٍح يٍ اغاٌ
ٔذهاذٍم ٔذهاٍَى ٔاْاوٌط ،يٍ اؼاض ٔطهائف ،يٍ ذًائى ٔاؼهاو ٔ ذؼاوٌى ٔنلى ،يٍ اًٌاء
اػالو لاخ االصٕل انهغٌٕح ٔانرأٌٔالخ انكالنٍحٔ ،يفرصهاذٓا ٔذؽٌٕهاذٓا .يٍ ٌٔائم نٕٓ ٔنؼة
ٔيا ٌهؽمٓا يٍ ػكج ٔأقاجٔ .غٍه ْما انكصٍه يٍ انًٕنٔز انًاقي انؼٍاًَ يٍ انؽهف ٔانًٍٓ
ٔانصُاػاخٔ ،يا ٌهؽمٓا يٍ يؼكاخ ٔاقٔاخ يٍ آالخ ٔػكق ُْٔاخٔ ،يٍ االنثٍح تاوٌائٓا انًفرهفح
شكال ٔذصًًٍا ٔٔظٍفحٔ ،انًٕاق االٔنٍح انرً ذكـم فً صُاػرّٔ ،كما انؽهً ٔاالؼعان انكهًٌح
ٔصٍاغرٓا ٔاالٌهؽح تإَاػٓا ٔ.انًٍكٍ ٔطهاوِ ٔذصايًٍّ ٔٔظٍفح كم ظىء ئُّ ،يا ٌؽرٌّٕ يٍ
اشاز كاالفهشح ٔانثٍط ،يٍ أاٌ ٔأػٍح يفرهفح ٔظٍفٍأ ،انًصُؼح يٍ انؽعه ٔانطٍٍ ٔانففان
ٔانفشة ٔانمصة ٔانثهقي ٔانًؼاقٌ ٔانؼظاو ٔانىظاض ٔغٍهْا.
اظف انى لنك االنض ،ؼٍس َٕنك ًَُٕٔ َٔؽٍا ػهى ذهاتٓا ٔيائٓا ْٕٔائٓا ،انشُا يٍ ذهاب
انظُا انمي َؼرى تّ َٔفكٌّ تاَفٍُا ْما انًٕنٔز انٓائم تكم انرشؼثاخ انرً لكهَاْاَ ،ظهذُا انٍّ
َظهذاٌ َ:ظهج ٌهفٍح طثمٍح َ ٔ .ظهج يٍ ـالل يُظان انؼصهَ ،ظهج اٍَاٍَح تًفٕٓيٓا انٕاٌغ
انًطهك َ.ظهج ذهاظؼٍح اَكًاشٍح اَؼىانٍحَٔ .ظهج اَفراؼٍح ػهى انكٌٕ كهَّ.ظهج ػثاقج ذٕاتٍد
يٕيٍاءاخ انرانٌؿ انًؽُطح َٔ.ظهج يعهقج يٍ كم ػٕانك انًاظً ٔـثصّ –تفرػ االٔل ٔانصاًَ -
َظهج ذعؼم يٍ يفهقاخ انرهاز لٍٕقا ٔاطٕاق ذؽعه انفكه االٍَاًَ ٔذؼًٍّ ٔذغهفّ تٓاالخ كالتح،
ٔذعؼم يُّ نيٕوا ذًُؽٓا لكٌٍح يؽصُح ػصٍح اـرهالٓا يٍ انًؽهياخ انرً ذُمن تانٌٕم نكم
يٍ ٌعهأ تانرفكٍه تًٍٓا أٔ انرؼهض نٓا .
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ْاذاٌ انُظهذاٌ ذعؼالٌ نهًٕنٔز ،انًٕنٔز كهّ لا ٔظٍٍٓ يرُالعٍٍ.
ٔظّ ٌكهي االَفراغ االٌعاتً ػهى االـهٌٔ ،ىنع فً انمهٕب انًؽثح ٔانٕئاو ،انٕق ٔاالنفح ،انفهغ
ٔانطًٕغ االٌعاتً تاـرهاق افاق انًٍرمثم انًشهق.
ٔٔظّ ٌكهي االَغالق ٔاالَكًاَ ٔاالَؼىال ٔانرفهق ٌٔىنع فً انمهٕب انؽمك ٔانكهاٍْح ،انُفٕن
ٔػكو ذمثم االـهٔ ،نفط افكانِ ٔيؽانترّ تم ٔؼرى ذصفٍرّ ظٍكٌا ْٔ.ما يا َؼٍشّ انٍٕو يغ
االٌف انشكٌك ال تهغد انكهاٍْح ؼكا ػطهد االفكان ٔؼشرٓا تًشاػه غهٌثح تعٕع ؼٍٕاًَ غهٌة
نهٍفك قياء اـٕآَى فً انثشهٌح قٌٔ ذفهٌك تٍٍ يمَة ٔتهيء تٍٍ نظم أ ايهأج ،شٍؿ طاػٍ فً
انٍٍ أ طفم نظٍغ ْاظً ؼٍٕاًَ اػًى لهٕتٓى فعؼهٓى ٌؼرمكٌٔ اٌ ـالصٓى ْٕ أٌ ٌٍثؽٕا فً
تؽه يٍ قياء انثشه نٍصهٕا انى تهوؾ يهكٕذً ،انى اؼعاٌ اهلل انمي ٌٍفرػ نٓى لناػٍّ
ٌٔؽرعُٓى فً ظُح انفهك.
ب .ؼكاق
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