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لىغ-لمنرلم5را+

كب،ةف،هـذ1.-ت!*روحص1

دمعصى-"عاطررظلووالبر!صامهفوا!ه0ميفيالا.طلم!ق%ةط"-
.س.صـ.ـ-"ل! للخهص"ـ-كونانلاءكل!لا4ةح"ثءالاهـلمت

مرصمه
ناهـى،اغزبااصور-ر

مكذاولضاءـلىءـوضوو!وأ!لآتحكلموال-لي:ةالعر:ةمالقو

ومالفكرردوانريرحع!هـ!صمحا:!ا!ماةشابة:ظرالى"بحاج

حيدالولحلااكتتافبعهـ،توضمنملح-اةافي

ك!،المشزتطل:هلذيا-ح!وؤصلكت-م!رءم

والتضعيةخلاصلاا12ي"!مءلاعميامءةا)قووحلراوقءتلااووحكرب!ةالعرميةا)قوناحلجحص.نماالزمنيخقرإصف!لم!ل

ليةوالةومحااءـكأو-يحدو.ةصمح!رطحكناهاحيصانيكونامنزالتحةاهـذخلقتو،ناجداوافيةظءمعظةوةعمبراف-صتدق

.ميا)قولل"مليةا)نظرلاسرارعضقشةلمناءادالرجرينارأقدزناالككىذل..اط-اةلملما ءجحصو؟و!سو

لكنو،حلهاولمشكلمةاعلىسوالإغلوحىاترارفكءضمو

فجوةفبحثالحاةربيا)سمجبءعنايءان"هامص!ةوجودعلىمءفقكاةايةبنظر!نفسهعنإعدزعثرلموحاراهـذهانؤ-"ريبةلايلذا

اهذدتوواالاو-ألىاللو"كناليلدص!كبوأشاملأح!ئنا)تبرءا!اي!جهتمابينخول)ا.ميةا)قوللشهفة"حالصح"قالطرتكتشفءا)بنامحكمةملمةكا

ودجوعلىونءهالمجونىن،ولح"أ.اباتوالاضطراثراثواعديهتدلوقعن-ااويل-بدإ-صطيميلذاءـوشرلم:اابيبالااللعمؤا

ءةدافلاهداحتىوييالاصهاينهتبا.15ءصدرمنكدينمةأا-:ا،لمش!ةأافكرمي-تيزل-كذلكنو،ةدع!اسل-مةبحءاة-دإفاا

،اسااهدطبييخي!اقب!به!وره.ايفا11اأوعللىيرداكيإكطبنيفيهداقاآلمج"زوجمماللم"شاب-كاقعالوام:طقولح-اةانيناقويكتشف.--طا

حد.اويفكرا!ارفيعةمجتمولحة"ااق"نافلمو.جمهلوادهيرقومنظمعمللىأيخاءالرومكةلحرالإ-جىو

يرحضانموذخعنتخلمتخ!اليأبيا)عرالمجتمعكلةم-لاقيا.ااهذيحدد-
ههء،ادىووو،فصهلح-اةايان-رعلى-طريرسمنطقسدالفا

ا،اقيالتيليةسماًألراةطيا؟قرلداحف!ارةاك"افهءالعالمفيءع:ةةافطارفيتقق--

ف:قى4ا-وا*فى-اد131يرءإالتييةنوراةالدكاكيةشالاشهناكو،يمامراعإيه-كزيرالتنصطلااده!داهـرالظومنءع-نانوع،ةج

)ية.يطا!اوالنيضةزبةا!لماا):هضةحةق-ةاالتيةمالقولدولةاةاك5اًخيراورضلحااضعهوفيوالعرللمجءمعنافيلذيعنيو.هعلمجتا

الضعثتء+ةامجتفييةالفكرمدارسهاز،ءستاقدالم:ايرةةالماذج5ذهكللاادكونلاإ؟او،ود"دوءمر6متذاءع":ةلمةم-ح

يرتزعرير-دالذيهالاتجلمهذاو.النهضةثقطرعنحثا)با،لم:اعةا-ء

نميم-ءدهقيللرمرجالموسه04:اسدجولواضلرن-صل(إ-5لا3ًسكاةلمشامةككوقعاالور-صولخطاامناذ،دحاوكلعكنيرقبرظر

إ-ماورفيبةتارفةءعري؟طإبءيرلاظأإسيحل!دم4ير--:ه+اتالمجتلكالا-و،باحطرايرىخلابامت،ـاأ!طعةايرثدلاا!فيماهـش-ممنم

اضها.خ!اوت:اعوا)هب،1"لمرأللأخذعاتالمجتم!إلى.نهعفموياىن"طعةيةايردلىلييامضها-ح:تاادعكاأزء.دو

؟تمإ:طقىاز-ا-لهانوجدنا،أهالاتي"ذا"ةرف"صةامااذاوتحنصء..

مالاالاد-ا!ذ-!؟.ءلىإدهاسألممعفياساسبامبدحجبالديءـوع"دناالفكر!صع!

ليةرراز!اه:.لي،ونقاص-ب؟-يريال"شرا!طورالاناضترالاه5:اكاوكان!!-!اً،زظامفقويرسيرلمجتمعاانوهـو،جخماعلاا



،ا)قوم!ع-المجة؟دانع!الافىدارايةربىان.وءادا!الإءبةالاص.التائجوهةمعررة.ستحركةبفرو،حقاللإمصيررروسيقبقالامصير

كبر،اصعفلىافال!عاهذدىا،برطةامشإ-لةمتيرقةبطرو.للةتحزةيجةسهاراتعءدغمرتجاهلاااذ5فييةكزذ.مر5الط-ءلطنزوالقاة.فكر

إةاج،نيةشلمزوكة!ربيا)عرعالمجتافدراوهكزر،ءةهكابراالىهذاوالطبعةولبهـةالتطورفيبةلحتما0بانىتر)بةأي!لراطيةا؟قرلدفاءلصدراءلى

ةكر"لحرسامرشكلا)ةقرمناريى.زوا)فقر،الج"ا!منأيرد.ز؟-،1ا-3الجتحدديةهرج:لةفطرئمرخصادرفلاف.كانونمازكلفيقةالثايةالدض

،ة.لازاقعرلىاخاءرالؤة.نلي(أ!الرضاًدبالاوضهـطقيالليمارجاالةقر،لدامدفوعبط.ي.تهزصازلأوا.فيهيع؟شاورذا:هـعالمجأوعليلتاوبا،ه3سلو

جيا-خارادادفس.نبعةالمتتاوجاًتدلمالاولكادرون3.نءمبارو/فصلعاقا!ذاك3والانسار،الخاص)يفمهىوا)-5ادنفسع!!الى-ا،طة

رو؟ر،و7ز-هـيالقوعالمجتمقدانةررببلدلافرفيأيهدلماز"بمعئ"ودمللنقسوربىفاةضحلدلث،الرديءعلى-نوالحالقليلءلىالح!ير

المجتمظامفيتاتاازياالفاداناي.الا!افاشزفذةد،منالزعلميه،لمجهءا--بفصالنجلررطبةالاصطناعاجزالحومندافراير2ر

-ربحىز.3وترسعزود-اداًلافر.جشاطز:"::ظمثالذيالاطارللاساروسيلةلأزضلذلكعلىو.3يعليالطننوللقا!صعاناي،ط:هته

ح!ةو،خرآممج-5كااي،بيا)عرع:المجنالاوذالمث؟تهذاالةردلىابينوالمةاف-ةإ:"ارةواال"مليةوحراطاصةةكبالملهي:هـ:لاالاقتصادي

الاخرىاءالا-زاارأطزةقاالا.ن.هـنهجزفيضلمرامنعيمكنلابكةةصاالذيك-!لماراالفكرفيالمالما!-ةيرخا)تارفي-هـيةوالح.ادالافر

داشىخرااصأامر"ـلي-يبفحداالوا-رضوا؛يلللطولأمدافىكيانعنضارج"نطاقالمادةكة"ره.".ىالطبننوا)ةاًمصدربانريقر

الىاا؟لدمنبوالترىالاخر:الج-اءاجزالىل15الاعلىواقوىش!ا3وحر،بمعالمجريس.تناقهكطنظامبحسدا؟ةكةحرفيفالادة.الفرد

ب3موالحاضرفادبأنععالمجآفياطياةلهارا-8ةررخاميةوز)ر.القلب.ايباليالوضعيئحققحتىرالوقودا)جةاءوالآمديمعملإة،دالتيهنيالاز)بة

شاما-الحاضربيالعرءهـعالمح.ادفإن.ثةحدوقدثة)روفمنترشحمةتولبذاتليسث:هعاتالمجدينارقالفوبأنايض،الاتجا.هذاترضو"

جلة--ءظ-:،اة:ةمو!بةعرأمالاضها،طورالتةعنوقىديدفييهر-و

ية-صرولاافىأةزبجوامنواحرج-ازبعلىيختصرلاو،،3وعم:فجومرغسلا-طحية-الانهمد"ولبذاتليسثدا؟بةوإما،الظور

.دالفربئ-بةاصاباء:لالالة-ادءصدران.تبناوالفوالنيفيموادافر-وامهاحدةو3العالمإن.ومكانزءانكلفيبتالثاالانسان

اذا:للالس-ؤذا5ىلىو"الاجاةةي،البحثفيللتا)بةالخطوةاملم.لامةالااليحثصوعمو

عالممهيفما،الفردنماباف-اداًالحاضرالعر!:هعالمجثكلةكانتنهاهواوضوعافيالثقل.وءركزالاتجإملهذامالعاالت!ايط5وهذا

يليفبما؟ا)"يرمبيالعردالفرشخصبةفيالضفسالمهيمل؟الفادهذابةالجريةكراذ،اخروبفبيرمئالعرمعابرةفيكلةالشبةصخصوث!ر

المعالم.هذهلبمرعامتوضيحاوضاعمناطلباقئباسضيراًيرىلاو2فلذلك،ور"ا)عرللامةالخاصة

كاز:م،ما،الذات"ععلىالتكالبفياإنمثلةالالأنبةاولآهناك"ىاخرتطمجتم

لجمععاكزاذا5مناني-5عامةرصورةمجتء.،فيرد،فارةواك،ئجللوصائلى-بالمقارنة-)يساعدالمطلعفيثبته"د،غير.ارىالذيالاتجلمه"ذا

هـصلحة--أبوعلىأخلاقياوعمشرغيريقبطرذاررولوانى،لنفسهالنفع101.ارحثحولهايدوراليالم!حطاتستريههالذيالحمر؟وضيحعلى

ةنواطياالاستغلالحالاتفقطليسعديهتدلالذيالامر،انجعوع."-نقلاًلاضتاًمتنفيكوعدبهردي

ء-ن)تكشةتبدقة؟-صتلوالتيالصغيرةا)سلوكتفاصهلبل،ىالبم--3

فيإداتوالاورةةاتاواو-ب4الخمننقولهماض"ان.للنرعةهذ.ظرالمنةالاولالسؤال.للاركازعدةقل3اككلةدوراولال:دأ

،-(!،للاصلإعيهالةزالفصدندهيسولاإناسبةاتبررهلا،ماا-غاع؟يعالجممضايشكوالتيا)قا؟ةكلأالمشهذ.هيءا:.والصدد5ذافي

!لىالةد)يلاوعلي"ـ،ارالازتصبلذةأتمتعزيدمناتثف!اوراءهي!نمأيفهاتعرهوما

الشيءهذاو.اللغةفيا)بلاغةراظهااواطيةقرالديموغلىع!والحرلإسالاخمثكلة:يليماهوالللؤابجو"ـ3اقدمالذيلهامليفعرا)ةان

رفعإكأةرمنه!تالقيورعنهازلنالو،بالمجاًملةاحيانا3ً-مىالذيارمنفلالتراكماتع%،حياةفيعميقشاملتأخربيالعر-محالمج

افىكرالاعوعدء،جميلأامتجيحاًكان،شدطءلكا!فالابتسام.الذات.اطاضرونكطةبيةالءراطضارةفيالانحدىاربدايةبىيئاة.-بى

ةصرا5ً،ثخصاياز-ةادوعدم،أصوابامخطأكان،رأيايعلىابئمعأعماقالاسلامظلفيالعنربيةإ:"ضةاقلإت)ق-د

لمهرضزيىرف!رعنالداتزفعغيروراءهليسسلوك،مخلمىاًامكانت!ن.لم.الفرداعماققلبطريقعنوةكراًر.حاًالجاهلى

اادلكسا-ااءاتاحالذيالسليم.ىالقوالمجبمعلتوقرنتيجةالاالضخهةآلحضارة:لملا

اداهم.لةجتاو":35ير-ى!+توييم.!مسوجع..وىالامإ.هدااواخرحتىداموالذيرةةجرانا)فردتلام!ظ

فصلو5الانالعامةلمحةالمصترثد.ءاانحينفى،الفرديريدهءاهذاعديدةشعوبر(بيةالعرالدولةاطارفيادخلاذ-وا)توسعللفلحلكنو

ةصحو.ذلروء-نتجمعالةاالاذىو"!ل"الاسودعنالابريفىاروطفدخلت،ز-"امهوااستقلالهءلميهواضاعقمعالمجذلكفكدقد-مخقلفة

ا)بيىت،فيلم!ا3فيمايكنلمإن-يا.ظمجالاتمن3يرفيذا5لاول،فيالنهضةالدفعقوةاضعاتالىادتغرثبةقيفكرات!ار!إعراالمجتمع

اللهوو-شى،!ماعيةالاجوالعلاقات3:ةوالموالجمعيةالتلمذةووالوظيفةفييرونالذينمنفأنالذ)وو.الاسلامك!احرالتيبيةا)عروحللراي

.رةوصح.ش!فيامالطعيرعو-وزالسيارةفيالجلوك!عد4مواخ:؟راعطتقدبيةالعرا!ارةانرغموانحلالىصعتعصوالعباسىسالمص

الحاضرة3!ظروةفيالعهـدبةال!ةبانعرةةامااذاالضفمذا-طورةلي-يناورةلإوالفيرةفي5ابذورذرتفدبيةالعرةا!ارة.فيهثمارما

بداى:!اوان،لاماملالى13عجلا)!حركالخاص"ةء"يحرقج.لأز-علإبكتقكبذوهالذيوالض.ت.ويالامالعهدواواخرالاسلامفيوو

ؤغذيهةاندونالفرديغذيهااز،تتطلبالذيالاخيريعالهزفيثمارهاعطىفدكطالعباسالعهدفيميالقوالكيان

صصدهللعظائمحهصأموقتحةعنعاجز،الانتاجصعءتكذلكوالفرد.ذا!اع)برتالتيالمطلمةأفرةاو،المغوليردعلىالدولةبهانهارت

يفىوالتعل!اوهـااًكثيرو.إغيواخرلهايساوانيحمالعايهاانإماكاوالخاساءصالضهـمنحةنت:طاالاصلامروحلهنشوفيافيموورةائرنوردوللمثال

صند.لاالذيالادعاءم--طلامنعالاًحوله،فيخلقبالكلامالجدبهذاعنالةرقبسفىوس!8فيالانحتىباقيةالمارهاالشلا،يةومجوسوذية
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ول!أة،ا

،،دإبالأ،)هنممتاؤءدد

دراساتعلىتشتملئمينةتحطةالعربللقراءوتقدمه،5691مطلعفيالرأرععام!ابهتفتتح

،الغربوفيالعربيةالبلادفيؤالسينماوالتمثيلوا!لوسيقىوالتصويرتوالن!الرسمعقص!"*م!فهة

.والشرقالغربفيالفنانينل!كبارالرسوممقكبيرةءموعةءح

الانمفذزس!ختكاحبز

الحمير.وزه-اعامةبصورةالالك!ضةوالوسيلةدف81يرعرفلايمدو!عياةلا،الضف!وتعإ:لة4للتغة:اًالحلاماصبحأةدحتى،ا!ادعمل

قلفعلىيدل.مما.عامةإصورةالفكرصعتبسببصلوالتفالدقةمن.ائسلوىاناتحبنوج.دتعليا!هوهذا.الارادةة3حرغناخبار

ن-،ا)لقرهذاايةبدمنذ15ناش!دالتيئدلهالقاالتغييرات.ارتبا!4الفردمنالدرهميعطيولا،االن1بوا-طةوالخيرا"قو-ةصهر،1إجميع

أخرىمحلهالحلتتلاشىثم،الزمنمن.دةمن،1الواحدةا(وجةتطنىكوقتعليلهووعذا.وخير-قة!يةسبعا!فيتهومناعةا!ولاماله

ءض-دناوتكسديداًسيةاعقائداتروجما3:جمأو.ومكذاعنهاتختلف-ليدهاتأحيثمنالبرامجمتشاجمةبير8الالوطنفيالاحزابهعظم

العالميةالحربورعدقبلمافتر.يفيفعلءدثما3،الدوليللموفتاًعدقكلفيياجوهرنحتلفةال.اقغفيانهامعوالعدلىوالاصه:قلالية"-ر

.لاخيرةا.لمباديءانلكإتحمقبفط!ازشاووجد-ء13

تقديمينواولست؛دفيالعرالفردشضصبةفيالضعترقاط!مفىهذهولوعليهمارفالمتللثائعالرضوخفي!ذاكةالشخصعتصيرت.ضعو

حدودبهفهحلاوالذيبذاتها)قائمالموصوعهذافيمفصلدقيقبحثدا!فرفيهء!ورالذيالوصيىالم-كارهيلمدرسةفلم.ومخمرامخطوءاكان

.ابحثاهذان!وفي-ميمفتماسرعانولعنه،ويرعدبردوشف:تخيلالوافععلى

عتهثنفصلانمنبدلالمدرسةايتركء:"ـءةدمااءجز.يبمالفاسدلواقعا

ا)فردضعففيزتمثلالانالفائمةالمشكاةنقا،واذنالورةكا!تعندماًاكائرذل!"ذةو05دالجدكرالمءاةزووركون

فىتحقق!ءضاريءوذجعنالت!لففى*لا،اوفكرحاروهـلىبهعاماواذا،الفادبعجلةيدورومالتراه،شيرلئازفيفلاس،لمة

مايلي:زقرران؟!::اا)نتيجةهذهعلىاًوارنكاز.آخرمجتعكطباحبالواتصطدم:ل!لموقاًلالحكاة5"صنعلمةة"3غلىردت،حرافعلته

مغنالعةلافهاقوهمةالعويىالهنمعمشكلةالى-اولا."رع

ء..-،الح:اةنواصيشىفيالتقلإدإي-ققافيبةالشخصضعفعلىويدل

مورافىلآخراانزلاايساركلافاناإن.اظاصةبتهتجركانانءالردىلىالقلوةنض!!،المغامرةويركرهالبدإلي!ابئزإلفرد

ةامادافرمنكفردالعي!قلكنو،رةباوفيؤئلومسامةعاحيازظفيان.الخطوببضمحفوفاًكانانالح-نيرالكلعلى،ناًمضهو

.اخرىامةإلىيلنتمدفرلطابعمغايرلدفرخاصوطابعيطمعهالحمادووالبذرمهدالتولااطرالريفياتوادا-اًلبب(دثةصالاقت

-..ادواتواسايبانمنغمبالر،السنينمئاتمنذغ:يرالت؟-"الموالت!ير

ابتاتحرر-ةالعرللإمةو.افراديروعةلاممامحموعةا!عالمإن-.-ع.--.م-..ءا ...ء...ا-.عمالهاوالدسمهالمدعلىر"وء،ابىتمدرءع!س

ضاعمااوءصارةلاإ)لاستلحاضرةا،فمشكات!الحياةافىلخاصةامظامرمنمظهرفه،!،العلممنا)افرةيةحرالسالعقليةعلىذلكورصج

15غيرعلىصحماو،الحاضرؤة!ة؟-دحتىيلطويختارخلاليفه)تققاخرالىالجديالعهلعالممنوبلد،ـريدنعالذيالضعت

.اترلاشااولنفخبائملعظال

.علي!ايصحانيرسترطلاحائرةقكةمرأ!ابااليوماعرداالفردسخصيةعنيقالانيمكنو

مأمم:هاعدةالواحدةو!عاتصوالىااداانق-امماا..الببيالعران.اسا-بة-انيةامورفييرظروا)الخ-ميئطإبوقتفي

"!8



يينخ-لملأفلاام!قعلىآخرد)!لملأالم"سكرعنيوغرصلملاة-!قالمسسكرمعدءـاقوارطىقبراأثققعل-15"تيلاأبجبفظاهـرة

.ؤءهاءلمةلدامملااتامقنىيواقةالصحمناسعهأخذررليأسيالراطيااد؟قرا

نعصولمفن!!اعلىلمة،-كاديحدأذياتجاهلااارىءـكذاسماليرأاطيد؟قرمزظادجوو"عفيلالثلمشتراكهملافا،ا)س-اسة

ءمثحلتءاان.الت-بر-ى!في،خاطئاجن:يحءاريذجنموميبقةالحق.كرالم"فيلداخلةامملااكلوي!ال""ـباتعيش

."عالمهويستقوميقأءمالءةالراحذتانالدولهـذهعلىي!حمايئالرأ!زعتان

لمةكشلماميةقوئءعفيأفصلداارا)قراذ5يتعلق-فيمثا،الءجارةيةحروصةلخااللك-ةكاةمجرديةنظرءدىمباعةكمجمو

الشعبفيالمثحلةان.-ءهالمعامرراًا)بتمنشاخمرانرعدلبتقوف-د3الاهـذوضاعاانعلىليدالواقعن3و

ؤين.االقوواظمافيليستومخءلفرءايطابرق"صادفا،مختلفةنيروعاءطتهااوءىدلمبااهذه

مالنطفي3ـااهتمامنركزميالقولا!عمقلفيتفتاك!ابةوتطورهوحاح-اتهو.شاكلهئهبنافىيمامراقتصادعن

النظمهـرزهف-ادفيفيرى،بيا*راالمجةهعاىلارعإء،1رسيرالتيفلا،المجموعةههـتضنلاخربلدمنفيتإفوالديمقراطية

ء!-ذهلاويكةميرلاااطءةاديمقربقةمطايةنسالفرطيةالديمقرا

الى--ةبالعرأءلادا؟"برزفييرىمنلم!كلثناد5.لداءاسرا

-.لةيميزؤلاااط-ةللديمقربقةمطا

نوخراو،-2ـاحل.-يرالتىلىولااكا!ةلمشا،ضع"ةة5دمتعديرلملاتود

..-.،ءـذ.ختلافلااظاهـرةمنقىالشرلمورسكرافييولاو

ا!تراىاخروف-ة،الككرىإعصلمةا:ىلاحاةوذالنفيصاوير

.-ا-.ءل-.لااختلافعلىلتدالشيوعيةالصينعنرثةطدافالدرا-ات
ا-!ز"حلااارينو،وكالدساتير-5ياس-"ـالمحا!النظم

م-لملىءدةإ-.1اال:ظمعنقتصاديلااوا)سيالهبيزظأمهافياغةالهيمءن

.أنظاالىاكصأ-اكيدزؤبع"راو،ابحزلأاوتعاطبووا

."ص،ديلاقاالصفيأننن-ىانيمكنلالاثكذو.فيتيالسولاتحادافي

.ال.-"طال!آأال.ظ101-101فيمج-ندولمبهاخاصازاكىازتكوقد،مالنظا-ةالشيوع

35ـكمور-"4ءدسرمءدوسرعء:يىرىوازفصالن"ء-كرانويمكتا.-ؤ-ازءةا)سالجمهورياتدولة

طا.شل"ظ-مجهازظامالنان0ا)-:بنمكاالنتيجةتصع

.دهف-ااوصلاحهدرجةوع-ت"زوالشعبلةصلرتقرالمجتمعكا.!ء!!!!!صصءصصصصص!"ص!1"

رالتدءـواوتيالرفيجتمعال13وصاالتيلمرحلةايعكسازه!!ديثاًرصد9

-لتثبامفطرنياار،2ـمالفءسو)تلافيو.العكسلا-!-

-.....-...!للخالدةالغرأميةدوستيفس!كىائعة
"سلارءيج"ا)-ط.اد!سابارلالهولىا:يصاحلاادا5 نلء

-"زفلاءثلم!ؤطاعلااورس"عمالاانبرأتاضييعنىلاكلأللمش:

-!-ئر

ل..وصال!أها"حالمقاومءلفىادلىلذللمهكلمةللمكيسمصاًلماثبالغ:!صلى!لماو9
"ـ،?صح-.:"-ث"ءق."..:.فئجءأ!بما:

ر-!عتافخم!ردبممح!ر.مامنطقا5اليلصوالون؟كلا
:

ء5.الط

ءااوزظا)ةرد"ينانلحضاراتاتطورولا!!ماعاعماليها)؟
ثر:

اصاغووعالمجتادفرلااب:ىلقد.ثيرا)"افيبلاتقاالمجصمع!لعجيمااالىنقلها

-واحيحلقالافرادنهيكوالذيالنظاملكنو،انظمض"!.س

-:ويا!الرجمعااليم!!لىا

قءصاديلاال:ظامفا2ـ*ا،:فساادفرلاافى-ؤفىءع-نهاوضاعار%.."ت؟!

،اةلحىافىشء؟ا"كونواانمنينالكثيريمنعمئلاًالظالم:هم!وتوكطلع!مها1صصو1:قطهشور1ه!::
..-ء..-.9

ء-ةلاافةاثقو،--ما)س-إسيظامالندةسدلذياتع!ارلاسوا!*لأ

.هان!ءتقلةعرفىكبيرهمور-اا7.331نزلفو5992ب.ص3

:!!!

-عالواقزغذي)-ةلحااالةاصدةالنظمةان،نإثو:مايرءاد!لاو.ل.ق251:نا)ثم

لهاءاوخاالعميقحتماعىلاادالةسالكنر،ءدالفا!
مصء"%ءصصصضصصصصممؤص!صصصصصصصصءبر!ك!برصصصص!صصءىتج!!نرصصصصصصصصصصصكيصصصصح!ص!يزصءبرص!ءصصصصصصصصنرصصصصصصصبحرصلامصص!صبرصءبرصصصير،
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:بهاالاجبمالحآلبهاسادالتيالاهزبدارصلفىذلكجضلور4

.مظاالنومنلاانافقدوسضغلاللاوا!ابرلااولاالسؤء-ا301ـا"صخصاوءـارمصد:لمشكلةاي5ءـذ.

تارمص"إف!ص!يحامواطنانلمكوانالفردبخيسظيحدثا!يجباةما؟لحلمهالقالطرما:وفهلانازرسيالر

الخيرعاعمالفيةهةوالمساالمهنيءملهفيوالا!لاص.!اعدا-تيمآليصهجالعوايهاتجءمعفي

سه!-ةلحارواافليىةلداالبآلد.سياسةذلهـتمانيواسباعليايقصسرفزلما،لدواءاهيزعيلداءاحعبيعةذقاالطبعلممصاعسليديمعن

وا!مللخارجافيالامةسعةعلىوالمحافظةالحذلةي!طرعن،ألاح-اءفيجرا!يةعملميةي--دعيلاالابمإمفىلخدشاان

يكرنانالفردبامكان.ميةا)قوياهالقضاوردالتالكسبل-كزد7برقلاالهضميواالننفسيلجهازافىكألالالككذ

واضحةعقيدةص:يلفيثائراصادقاًنيكوبانلحآصااط:!صحدالىولحمشاورلةعميقةلمصثكإةاكازتاذا.الءودل؟حلو؟لدا

بتحجمةهلم.مئهاخيريرىنهلايءتضز،ا،ورلتىباهاهرجوغطتوبيةالعراللحفسصفاءبر"تعكر

.مقدالتعنتشدهفظةمحاروحبيالعرالمحتمحفي-2أي:دجدرياكملابياز"ـوةظر؟:،ـاسلينالذيالحلاهـوفما

ز"ـلالاى4قدءلىميا)قداءبةلالميامةعارةليصودلفرفازه01رلقشوباءـاءـرجوزغطىو15ؤصفاءرتعالقيالنفسبمذه

.-دللجدييطمئلازهلابل،ا.سوروا4ـعلىبافمرل"تيعتقد،رووالقشندرالاا3ـاءنيطرحالفردلمفسيةفىعتفازاءـتز

تحشلاميةدتةنزعةالىؤنقلبانيجبفطة121قهذهؤئجرمءةساا5ويحيلآ!اكلارواوالضعفنيةلاناامصهايقتإع

وجطرامندالفرفيعيالذفلخووا،ا.حدتتبللم-تهبلالىفممحروناجدينب،ـالوحيورزقلابا؟"1.ء-ةاهلة."مبدع

وح-بشصاعةالىيسيبانبجبا)قائمالوضحععبهاثلمدسأدتبوهـابر"د،اقعواؤتحهلمسسلاافيلاراعياوعيقووإفض-لمةا

لميادين.امخ"لففيالصفعووحللا!رالفردليدفحسللمءامرةيتب-لومضاالتبليكشزبللفكروهـو،سبلجدان!-ةه!

،4مالعا؟ارس،ـاالتياثر?ةود"نيةمهل)-ةاالب)-داقالتحع5:االثهحعسعقياصف-ق"جيجالزارإنقبوايكثهقكماسعليكالمتشاا

.فوكفيالشرذ)"بوفعلأاقولا!ءليهرنيخجلميتح:اسيرفهنزاةلإـءللنيمكنلكبذو،ليةولأاءـاصرلعنا3ـاررحليل

ه-11160،.101....1،11111111641111.111ا،.ا!ااا،"ها"5اا16001..4،اا*"اااا"ا111111111114اا"0511اااااااا.ااااااااااإء-نبردلاللملأنقلابمعايفرتعاعذ.س(ءماضمويقإطر

الطبعتحتر*ض.ثرحليفجماو.ءلوا)تةصص-صالخضمنيءدثضيحهزو

ايصهمه!لمود!ال!خوالى-4.الازةلابيدركماانيجبالتيالحمىصازبءو

ت.فس-علىدالفرزكماحهيالقص-ةعيرسعناقدعسا-1

ليةالتاا!هيملمورادةمؤدة-دطبعةوةإتا،اتت!جهاوسيلمةالوءتكا!ماماتلذانفععلى"لبزكاو

-لابزقلااعني!لثللبؤا.الن،وكأ،ز-قلرتيصكأرةعللكبالب

الهضيبياعماعيل-سنولايق--1تالص!ءنةاط"يةاواهـيلاناز-4ا!ذعكمقابل!يرقدم"ان

وفارولىانالانه!-3-ثبشمواطنالىلنف"دمي!هقكألوقمنالفردليتوول

وللجيثدانالاض-3ت.الاقلعلىليهالاتقالافترةهذهفىلالوت.ع

و""ورةالاخوان-،فىلمدنيالحكماقىبامعلى)قصيرباإ"سمنزمضلقد

العمريزوالجهاالا!وان-سس-مانو5سالملموظلملاحالكنو،بيالعرطنالوء!زااو*ض

عيرنالث!يووواخولاا--..

نحىسهععداهلالا"و-نلتءع-5-"ـ.بازياح3وروءندناسهل!ي!قيقبالااععسعةلمواءعنى

.."تءسخل!حيقسخلالاقايميلاواوالهلاءفعبئلىوالعالىاله.لاةالو

ل41بعدانال!!و--7ل!وروح،بر*!د"قملمالمدزيةلدولةاكاًنحتىزي:!ظهراليبن

ا!صينيموسىالهحاقالد!ت!ورؤأليفث-قالمواط!:اتوايةوزأد"ض!ةوالةظام.ونالقااماحثر

تالعلهلرخعفي-امهـةلموا،مةالءالمرافقياعخعاسهععوبالمعورءوال

والفشرللطباعةبيروتدـارهنشورات-

-ا.،،51111ا11111.،14.4،1.!،،1(4111101111!ا11،1116،1.41121،81.ا،/1،0،،111،61.14)1110آ،/(4،1-صزغرر.قاالتطضيقةلتزالارمو1،بايرااوسلمجماةما)ةو
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.البابفتحي:خظريلذاعلميماحظا-ااأءقوثوبرصلاحهاال"اس

يرهىررلميم!نئرنيجبالفاسد"راقعمنترشحتساؤدةواخلاققيمهناك
في.ةند؟يبواسا،وصرا!ةيررأةدالفر--!اءـاان

بيووتتحتاجوهبىكاش!غصبتهتحقي!قخو!الفردءرقيزقيدالعيق

التجديد.الى

!ةنطباا3ـاأثةوالكتبصلحادةالمدسرالمدالىا-ةدمه-اهربجريتحورالقشوغإه"هاالتيبحمةالعروالنفس--3

:عنهاصدر.يثةلحداال!ربيةباتنطرعلىالعهسبروحئهواواربعثهالىلحاجة،با-دنحنكار؟اً!لقاً

"قواءةفيحديثةكتبسلسلة:المروجفيهز-ربتوفتفىزع-شتحن.3ـاا-ءقامةللش!ةص"ةلءعود

.لق175!عالراالجزءو.لام.ألاولالجزءا)-ء-طالىالمءلف!ناك،وا):طرف:-ةا)طنزعةالفردالى

091الخاءس""541الثاني"الىزدة-اعبالاالشيءعلىالى"حتجاجل!وتشيءكلعلى

"22ءدسالساة"71.لثالاا""-اتبالمحراقبالاغرمتالتزعارضةكم،فلمتطركاس"ـاءعا

داعوقد"الملونةالروج"حرأبالل-لمةبهذللحقذ.5الانقلابذ:اوللنيجب.بالكفر:يةالديرالمافظة

قرص،وثمنهالاطفالئقلحداخصيمرا.افع"ومنايهاالوافدة،11:فىعلىالدخبلةامهاصرا

جديد.مناالرايةالاخلاقلتنمعثالتشذلبباا"اسدا

"علو:سل!ملةكشبحديثةفىءالالضاسفىـروفيالجديدثلالذيبطالعرامعسبالتأدعم!لانبراجةم-ةا)قوإنهضةفا

012لثالثالجزءا08لولااءلجزاامقولااعلىنفتاحلاوالحلموالم-يءاعنوالعفوملكرباقديما

003الرابع"012نيإئطا))ف:ايبعثانتلرملياطاضرووضعنا.الاخرىوالاديان

العوبيالانشاءفيحديثةيلمسلة:اكبكيفالقديمالعربيعندتمثلالذيلحبالكث،جذيدمنالحقحب

135لثالثاالجزء09الاولالجزءةبحاجنحن.الطغيانعلىوالثورةالمظلومزصرةولصدقبا

002الرابع!151الثاني"تزازالاعوروحالفردية.-عثنالازسااحتراميةلنقو

الرياضياتفيحديثقكب:سللةبلطمادروسالجديدفيلحياةاحتىوبةلماداترالاع":اايةتصحو!ارالثاومةالكربا

275الرابعالجزء125الاولالجزءبنفسهالثقةاعادةالىالصومبيلافودـ"هرير"إج.2ـاس:-إفى

035اطامس"175اثاني"منبدلاالرسالةروحالامةفيلتدبوبر"ضائلهوبقوا.

022لتالثا".مشا"اعلىوالب!قا"فا"ةا!"ثهور

اعد:سدلةكتبحديثةفيللقوالعربيةالجديدفيقواعدأهغةؤلمف-4ـاسرارالذيالخرفيزولانل!ولاج--4

002لثالثاالجزء59لالاوالجزءنع!العلمص-ةالعقليةقيلانيجبةسالفىالكون

052ايغلرا"21.نيالثا))ه-راظرمنقآعميقلقانييعا.يعرالداةرفا.بةر-حالالعقلية

هـنعلي!االبغلبلويحاوتفاللخرا!احوفر:سجنالكو

بيللعوالادبفييفالتعوأزحيا.-دتاهـكذو.عإمالمنلأدوالسحرةلمعجزايق!ر

خوريرئيفللاستاذالذيم!ملفاوالو!وحالاستقرارلهأزوفةمهركيزة

056للاوالجزءأج-عةاالنئلسالوايوفروالقلمقيرلىيزالطبيعةنينقوايوضح

056فيالثاءلجزاتاقالع!مة-تقااعلىعد-او،لمنفعتهءـاؤسخيروعهاخضالا

بيروتوداران.طوامكة،منالكبهذهطلبتات!ريييقوالطرلعتلاإالا؟انذلكويتطلمب.جتماعيةلاا

نوملبنانوم!كتبةالمكشوفودار!ل!يواو3ودار..لالعرفة

.لبنانفيالمءتبماتسائرقة-لابلاايشملهاانيجبالقيالنفسزبجوا.عضرزع5

*-اا،فحةعلى--البقية
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يعئو.الطوءده"هيلانضالولىلاالاساس-ةاالمفةإت"اء1.-
العربه4الموصهلمحصه

ءةجخارؤاهـرةةقولاالحرةا.دةلارا43تحراخة؟ريانهلل!ذ

كانتاذاف.ع:هتحدثناان-"قالذيالط?عيالقانوناي-6أيصفصةعلىالمةشورثتمه-

كاع!11يرا،طك،رمحع!الف-الماااص-وتيرتع4لية-االماا.بياوءرالممحى-عفيباةاتغ!يرعلىقادراليكون

-"القوةرالح-انالارارابده"يرؤةرالسةا)قلةفنطلل!طرير-قءـولإبالازقاذ-اكان:و5يفيالذيوالسؤال

،لح-اةاا)ناهـى-فىلآمراءـوز-انلا"اإن-آلمجضمعفييةغ.المم-لعاايحققهلاالا.قيلابذ!5يحققفك-ف،كلمةالمشلحل

نطمةلاالهوب:ى،واختسارهارادزهبم!ضع-5المجكونفقد"ـايحقق؟لميالعاا)فكرفىا"طورااوا!ن:بةكدولةخارجي

ؤصةماوجةلحااعتدكلماهـاحوسرويةداصتلااوس-ةا)--اذفوإ:امنر)تممحركا4ئمالةاعرةجتمالااوسحةسياالالنظمفىتغيير

هـوال.عةالطعلىانلازاة-طازديادلاايةاللثالحضارة:هـيالجوابفىالبدءنقطة؟لاقطاىةاؤصفيةاو::يلاجا

.س.يسء.زقلإبلااتحقيقنيكو)نيحتمان،اوعمقكلمةالمشميةقوان

مظا!رلاإالعلميوا)عءقدمالثوراتقيامولادياناظ!ورماوا!نضالانهالتخصيصوجهاوعلىهخارجيلاذاتييقطرعت

ميه.الناةللسيطرءـذ..جهةراظاالعوامللاطنيللوالقومي

خذاًلنو،ا)طبيعيإقانونافكرةالىلنتحوللاناوخ!مجغيرا.رنهااؤلهمما:ل-.عيناهـأياذا5ء-إقشةالىب!اجةارانيهناو

كمثالنونالةاابهذورريلذاقتصادلاافي!الكلاسلمذهـباال.قلمبداملىعو.ن؟ليرقومنفى"كأدحتىيخلولازهاولماز:هنما،عديه

سؤالبءـويةا)"شرمصيرنبالمذهـ-ااءـذىير.4قشالمنلز**-برانللبدءكةقطةايمكةء.اتارالشعج!روا)شع-استرضاءو

هذهافيمورلمستمالمع"تؤاىء-تونخفاصلأجة-.اءالشق3!ليأ.قشة)ةأافيبةاوالزحجردالفرش-!بةفيةبال"-راثرم.صوح

الغلةز.اقصنونقاوكهكاالردتزاقانونه!الىةظالبرةبا):جر6و!المق؟الذه:يةالم.رهةامبةالةجر:أاشقىليواا)تفسفياصق

-س--شء4ـكالمادةزفسفتصبحوالحبلهشعا":إةثب.ه.:احدناايفردير"هيىات":أ

جهةمنلمةالغؤص-ناوجهةمننالسكاديادازث-لؤتحت-كاكالث-صيةريخأا):ةاءف"ي،رثطلأ!مةءوعإه،1ضبوالتي)بةوالا

مفرلالذيالمصيراءـوهـذا.لمع"شةاوىرو-صيه!ىاخرفةالمساءامالاافىانرجيم*أ"لالاوبمذا"الحثهـو-ارجيوءإءا!

بةعا-5-إنالانسإطةلاؤاهـرطيعىرةانونكل-يرن"لأورضهرثحا!الا:رير-عجا!الذي؟الذهنشىءعناراخ!ا)ةةاء؟،يالذه:بة

-.عنيرلمتماقيرمكنلاالعهـبيدالفريالأزفي،*باتىارزاوا.ء*رفة

طرريلجماصارفىنو!ا)تبملاا!ا؟دنوإصااساستطد-لم!لد،هبا11ا!د،شهخاصىاوا)ةظ.اتفيراوشاد،*روا):!يم3،!ما.--ارما!عايرقطر

ءسر--.،--وز+ميمرىالةفوحفرحط:عزست!ىاي5الص!!يهالمعا،ةان.3مينالحا

ءلىعطيمةرةقدب-ةالغرموراتلمجةااثحةتح!نفيسل8العلىالذيادالفس.عليا)فعاعا)صرؤ"اخ!:صالتةبع:اضو.ذهايدةالجدماقا

فهمعلىغلمةالقصزنايةزظريكاز:طولكغذو.تنظيمهو-طهضأطاالةضب،15د-ةةرينيبمزفاتذ)جعيرو.ذقلابلااقت-قخعرسظت

.:صأا)وسائا!بةيةدون

)يبا-اثنىرلالهأبمال-ةدهـذامعدص!يت-عدلمللمواردت"ع12"عامإالةفسشيعرادالةصارعهءفيز!ةذابةةجر3ا!النضا-!او

دارللمويالفيز!اودي111مإفمـواا!حلاقد!ئإ،-اوورفاجلاا.حلميق-اءلىةازهماي،بدقةرعادهأاتياسعو-تط*بذ)رووحلةع!لم

قملي*تءسان-انةلاارو؟قدجعللذياالعلميالتقدمممااالمذيناءالثهركانولذلك،ذاقهمنلأار4الةفيرعرلاقي-لأرزلك

قتصادىلاا3ؤالرف،.غ،ةالمندةم-ءدفااضعاإردلموان،ل!-ةعالف"حانفيهشكلاوصها.كأهسمعواه!ن4فياعأبدا31كرا!بوابر

مب-يقالطرفيالن؟ضةدةوقيامك!والقإ"ما!ال:جاحاساسىطشركذللمشلههيقل

كثرازتاجلاائلساوفيب-ةءةالتطمالعلمومتقدعلىفةإتوماليوءحالصص

8!2!ىقددهار؟والفقيرلمدالبكر5لدفا،الط:-عةمكرمنفىاط!-دبفىلوبرال!فويةالنفساجا.:نرقيطلمبالذصيوا)ةضال-!-أل!

نمى؟-توا)-متعمنق!!-اد!از"لاالعريالت:ظيمطةبراس!-"ةالءرالحياة05الجمدثمرةعلىللىحاظةاللازمالهقديرنحلق،سبيلا

مرناء:عأنتكوقداقطايقءاقراسطونابلدمنعلىالمعنهامنعديمافظالي-ة:متهايأدرلمنقىتاجهـدطال،وال"هـليحكق!االتيعةليالس

.مالخااردالموفيكلد.ادوق.الت؟د-"ذاا):فوسفييخإقماا):ضالغيرو)ب!،افالانحر

ر؟ءنقىققصالقطاوفوقمنوهبثاليلا!اتالاصانعلىادثالخودا-

4جز"ـموأإكذيعنيو.لالشموءـيلللءضانيةا)ثاوالصفةبا!-دققمابعحسهااثرتبانتإء:لمةليدوهـةاصءاتإقطر

لءحق-ق!ي!بردوءـومزر"ـ،ءجزضدلاكلهسدا)ةاخالواحضدررزقانناي"رفوكلمنا.ويكدرهعديهيحافظءنوجدصثا)تعبو

ءـذهلالشمو2"وصمئيزج!لاجالابللعريدةجد"-اةذاكمناككردبهأقوملءملىنةيشةعدبهصاط2الذيالدره+غلىومحاظ

ىا،د-ةالعرللامةلخاك!!االوضعضهادفرللمطلقة5ا"-.ارة.صالمةالقتفييانء:-اواغءاًمع،ىقالطرةارعةفينجدبةالذي

ص.-ملم-صسىاهـ-تة:صبحالةضالمهوء/!ارةحددالتيالصةاتى5ءاو)لم!صن

ي!!لالذلك.وال*مقللشموباصف:اهـ!و-التي4إلمشكا4طه-م"+ا(ثزو)ي!ى
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ال"الملباتشغلالكروةيععتوزءعقدةفقضية".لا!تماعيةاوالفنالأدباذ،ث"السيامينبا؟املىالنضاليقصران

.العاطة-ةالعءارةء:3ـاغيرهذهيقاللاياتالنظرلحلهاتوضحورلتطلمبذلكاءكنو.ءكأالنمطريقشقفيفعالدـور

،ءفلللممواضحة،ةمادرةصويمتقدعنفضلاو-ز-،ل!ةاطياءرىالىوالفنالادـبرجاعباالاصطءاعمنالتخص

أ--كلطاعلىز:ص%ءةشعب!لاتشكلالنضاليءخذانجبفيدارابرلتمعارافقتااقيالافتراقمنلمةالطري"ةترةتاكبعد

إةيايةإ:ظراالمبادىءروحيىاتهافيتحملوسةمحم:اشستالفرح)وادفيزوالالفاجيالاطشاعتصثبيالعر

نوؤبشقطركلفىثعء-"الكلةلمسافا.قبلبلمافيتحق-ق،!يرادرالمخوولاظبواجراءالغرب(قديماً،وتقليدادـبر"توح

!نيترسيفيلأمفعواكثرودمحدبرنطإقولوىلا!رالاقطاراانوءلههذ.فيالنهضةيخدمانالادـبيخ،سظلا.حديياً

منو.ةم-للقووابطلرباال-ذكيرمنبهبةالعرحدةالوأم:د.فيهوبقيالهتمعالىرجعاذاإلا-أصيلاي!كوناناي-

وهـ!؟تعناعالدففىبةالقوالم-اركة)كذعلى!ةمثلاا"يوعةاملحروهبا4عفقا:الذيالل:فاللثةا)ثاوالصفة

ليمالمصاوالكثرىالثسكاتميم)ةأءةالشعبالحملاتو.فيالمإغروفيملينالعاجهتاولماطاهـعضلمةتحللخاصءةافبهذه.صلي."ا

وزدخالعمللنىوطينوتحالاراضيوزوزيعالعامة:احيا):وشتىفيالشعبافرادزاً"رأنهـي،القوميالحقل

فيلاثيراك-ةاوجرسغرفىأسهللا-"ارافىصلة-الحكوفيهمةاكلمشسإ:لفىعشةحجريقف،اثقاؤ-ةوايةلاقتصادا

ء*يةلاامنو.تأـاءاحسو"!ئلمباديانظراصتلالتفمنلمجتمعارقالفو؟هلابر"يعمضءنارىنرختاًموصع.في.لالنءا

صالالنبمذا.سوريافييحريالرعةشرميمة%!لمةلكذعلىفيلح-اةايرأتغءنتصدىالتيلخر!اغلىيءعب،والمرض

يركءشفانلىاالشعب-ادةةييمكنلافىاالملموسالعهلييقالطرعنالشعبصفوففىمباد!هاتختر-بيالعرثمعالمج

رصبوبهافعفيندوخيرحققصءةفةالنهقصيةبانبنفلمهةلدعوا4سطبواود2لجارذلطوا)ءضحرارد-توايظرالن

ءطبادىاخخترسفيالع-ليب-لولأاذا5.جهود.كل3ـاقيةإتحالنغبالىلملأبزقلاامبادىءيصالاءن.يرلخوالحقاةسلنه

إشكرطلاسعتالمجلحناياالتءالموجةوا!ءالالهـئفوسفيالظروفبهز-محلاالذيالطويلالوقتي-طلبقدامر

يفهمنايرتطلبلاو،كلتةهـغ-ماءتةقاالشعبنيكوان-ةبثالعرمىةالقويةؤظرمهزقديلذالحلرا.ا-ةلحااجةطرا

.لمة!المعتحللكبرز.ـوفلسةياضةالخهقفية)!ريرةلاااوالكل"يرإتعااذ5رءعو.النضالفىالعهليلاض!اهاو5لمعضلمةاذهله

هما:)تينءسأاهمح"وفي

زفيريفيثلاثاملا!ظإتا)ءح-منتفاةءماااقث:ررالميفكلعمليروجبرنالتحةيقضالالنء،دفان--لآاو

لحلقةاماا.بسلولاوالحلاولمشكلها:"كطرءةالعرمبةإقرايةء-ادصورةالئفعبهنؤفيليربىيدلجدابيالعربمعالمج

القوميدترماذا:الال!ؤابهتفتتعلقوالاخيرةالراثعةيةظرالنءالم:ادىمقهيعهلالذيلامرا،ق:لتللمسواضحة

الوحدةتح"قانر-ةالعرةءمالقرردأقى؟تحققانبءةالعرعنيةالنظرفهمعلىلكذإساعدو.لاطمئناناعلىبعثو

صتعمارلاواوالإغزمنبةبالعرالبلادتحريريرض!اأغا؟العربيةفهحقومامقددللفريرضحعورسنم15كأي:تجءاةهميقطر

ربعضارىلاانفي؟المعينفةمصةوىرفع."اد51؟:بيلاجاالارضلالاستغ.:ىلامءلجديداالمجىمفيووا":اته

فىثل!لابا-ءطازهاكومنغمصربا-ةءايصىنلهاو"ذاوالصحةالءعلميمووالعمالوالصناعةجارةالتنوشؤوءباوالضر

عارضةؤهالابيةالعرمهالقويةءإإي-تزها01تحقيقهاورةضرةطمارحياا)س-اسةوالقضهاءومالح!ؤظاموةلهـلمىاسياتلحروا

.لحوالااثتغيرليتهاامثؤليغيرزسبيةولتحقيقبالتزواىسدا)فريممورأمةالعالحصاوالمإثقافةوالدينارمورا

ليتقرهـهـ-زراعتمدلنااو.ورةالعرمية!ويئكاهواطقفلصفونضمانة:ليدلجدا8ـدالعفي!!ثسيحداذءافبعر

؟-اتضمثلللحقأص"-إةنزعةالار-انفياناعتبارعلىأالم-درعض:لقنمءيةءذ*ـالناتيالغموضانوارى.إهلداعينا

دق-ةبالعرمةلاقابةيئإبثراقيدمحصاراتمنمةلااكلهلىقد-لالجهماا:ينامرمنلواحدجعيرةسالسياءلاتكالت

يخا)تارفجرتذابءدأتحصاراتإ-دإةللحقوعهارزتمثلةغبا)رعدمواماالشعبالىال!النز!صالفيلكذ-ةبرأهم

الفكرياهمهتوفعترونانسلااعيشقطر-ا،!تحس:تالغموضعلىمثلناحو.ل(شعبرجصرعدبوزباطبالار

مختلمةةاتف!رفييةالينىالتفرطهرتنأياوبرأدلاجتماعيوالنا":اور*يا-وفيوفءعربحزىءمبادفيوردماالمءضاهـب

الناسرينءلةضوالفرالعدللاخرةاوأشاعتالثحرخاادرامنالثروةنعلحزبازعيمليقوصثةوالكرخيتوزبخصوص!

التيي5العرليء-ةالامةاقاعمفيال-ومالمورءفظةؤحالسهـذ.ة-مالقولاثوةاق-تتقسم،:برأن!الجدءدا:ءعالمصفى
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المجتىحديسولنيجبالذيالتسامحك5:ااًواخير-لثاثالذياالمطلقابتالئهواطقأفشد،النهضةزقودانيجب

ا):هفةفيوقعر.يالقووينيلدا-احال!فا.البديدبي"عرفىن-كاكنماماليو!صةالعر-ةللقوميةغاكايكواتجب

ا)عربغيرمعبالعونؤعاوفقد،الاسلامبظلريةالعراليومبيةللعوءةالنمتؤديانذلكويوجب.يخالتار

وزقلالدولةادارةز:ظيمفيفيالمغيرمعلمونوالم،اطقالاعلىمبداهاحفهارةعوبيةءلمقعنطريقرلصالت!ما

لاديانابلاءحإ.لاسلامااعترفوقد،للعربر-ةلمالعاتراثلحضارةاان.الانهاناماخرءـبراطقلمبدأالعليوالشكل

العررتلمجاو.م3ةءقولهمحةظودةالعبايةبرريةوالحماتعثيران،يتهاغامعمونجمةنلتكوةمدعودةلجدابريةالعر

عطيباندةلجدابنهءتهجديرا-محةالحءارةاتلكيثورلاكأباراتاسبهل"ـكلفىتضحى،الكونفيماأغلىنسانلاا

.الم"ءصةالغربتمبقوفهتعرلماًسوا)عرو-ة-ةمللقونظمةلااع!حمقهاسسعادؤه،الطبيعة"ـكلمهلخدتسخرو

الجميعبينج:اتوالواقالحقوفىواةالمساؤسودانيجبلي!لذاجوهرنوسالاافىان.سلطةلكلعيةالضمصدرورضاه

الشعبفيسزغرو،والمذهباعفصوالديئاعنظرالنبرغضالتيالواع!اخلاهـه"واتوالجماد!اتال*!اكلعن!زه

والقوميةالدينيةالاقلياتمعونهلوالتابىةروحالارضعلىالوحيدررالمال!و،4ويحءطما!لقوقترف*ه

ولة0الدعنيئلدافصلو-ةبال!رءعليماليقطرعنعليهانفتاحلااوجيلوؤسيوئنكامنكاثرانؤسالافالكلذ.والعقلوحللر

الىلاخلاقىالمبدأاذا5يقودالخار!يةالعلاةاتوفياقتصاديةوحدةمنكثروا،ويموتيتكاثروويع؟شيولد

ستغلاللااعلىاءللقصمعهانوالتعاولاخرىامملاااحترام:اوباستعمال.هزةجايعلبضاملخااادلولل)تحوادقوو3ـلكؤسة

زةاجواالعالمفيالسلاملاقرارالفعلبةوالسامة،لاستعماروا-حالمجنوعبث!أنمه.ةاراتلقررةبالفروزصلالمنطقذا5

ية.البشصلنفعتقدمحفارةة2جمنالبثحريةعاتوعلاقء،ـبالمجتجهةمنيدالجدبيالعر

اط-ةالد؟قرك!ةلاش!رااصلىةالقوبراًنلالقوينتفىاهكتأم:ديقودودلجداالعربيالم!هـعز:طيمة:ءصوك!.ىأخر

لان،ةلمةورستلةةمذاهبمناًمزيجالألبت:تليماالى،؟ؤسلالاماح!رل

مااذا"ؤفميةإقواينهوعمنفم!يةلحرواشاؤاكيةلاا.اليادةلكاوماالملطمةممهدراللشعبراعتبا-اولا

الحق.غايت!اكانتاذا،ايسالاخلاقيالاصاهـذاعلىفهمتيخرلهةغالاديمقراطيخيءونانيجبال!صياسيزفالجها

يد!اسعرمرالشع:يلحكماملدعو.ء:ظمرشكلالئعبارادةعك!

(المتحدةالولايات)ويىكانىنجامطوءايتهاوالفنالفكريئوحرزيةالمدياتالحراطلاقيجب

،1-1115(+أ-ا:ااا-!ااااا-ااااا(-اااا-ااااا-ااا-اءاا!ا111-اجتنماعيةلااالمنظماتتشجيعو،اءعتدلااويهالتشومن

الملوعالواصماعلى01الذاتيالحكمعلىفيهاالشعبليدربوالمهنيةوالثقافية

...!محمبالكلس-ادةغزومنلجزءاحعلموالفردقحقولحفظو

!ةلآالمراًامنغلاغرعت1.حربهنزجهازيطبقهعادليعرشريقطرعنلالعدقىقيق

منببهماكللتحقيقوالفردمةعرالحفظو-زياثا

رحرريثأصد!زسانلاااتثمارخيمسليمدـياقتطنظامالىيحتاجنياتامكا

لجلمز"ةاالثقافةفىكتابحواصرجرأأءآلشيءلأيمالكرالعيهـثى-قالفردويمنحجةالحافودلفنري

مبسطعلميباسلوبعتب5!أز".ي:ةجلازهارغمكلثاًلماجزفا،انسانلى"لالاا

الج"سصةالمء،رفدائرةسإسلةمنالاولالعدد5=يليقالماديالرفاهمنبم-ةوىعالجمبحقيع!رفزظام

=مراضبالااكخص!!15!!ز"ي!اورالدعةافربالةماالكفاءةاساسعلىيوزعذلكفوقماو،ضحالمت؟-انبالا

"-ايىاالإطباجمع-ةوعضو،بوسطنمنال:فسيةآالنظامذا5فى.العابرةف!الصدلاواءلمةالعلاوةالط-5لا

كاا0

ميرى=الاءتباراتكلفوقالا.-انكوامةزوضعانيجب

ز!عنوراتصتشو!فيام،أجأتتهويةسبشكتلفلا،وغيرهاكالربحىخرلاإ

=بيروت-ريالن!الع!تبايدا؟داكرقءارآلاو،!ثىلتعيالذةتبعاءنسلاو؟تابخلاايادةلزهـللم!ا

ا-!ااءا-ا(اأااو-عااير!عا-لهااأءربياكاأ:ااثاإلببنااإاا1111-اات.ال*-شيات!رورعلىللل!جبصولحياةا4ـوج.ويشامإجر

959!7


