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"أزهـاذ..":"بونوانألاداب"مجلةفيمقالاالدائمعبدانلهعبدالاسخا!ثتب

كلعالمهـاوترسمخطوطهاتحددان"اًلعربي"الؤوصيةءلىأن4فيورر"أورلميةلا

أحناصرطاواضبلييعرمذهببتكوينمطالبةأص:حتفقد،اًضحماورعكلما

الاستاذضطأىروقد1()"حدليثأاًلعصسفيالسائدهألاخرلىالمذاهبيقاباى

ذطالبأنشيءفيالمنطقكلت8بم!طفل":4نصكاذلكعلىشرارةاللطيفءبد

،.الوجوديةيقابلاو،مثلااشيوعيةايقاباىممذهباليومالعرلييةالامة

!ا!مقى،بالضرورةو،بطبيعتهوكمؤ،الفكريةالمذا،بأمر،فالاهـر

اًلمعاىط،ستممعنى؟برورولا،اظاحةيشكاولعبؤر،أظروؤها.والموحدةالحرة

نألا!كممااؤ،كأدهالجسمااحدالىتطلبان،كالالاصمنلليش!ولا

اليوماًلعرييةالأمة4دإبتطااًنيمكنماكل.اًلظروفصا.أزففي،يع!أحه

أجلمتاليذلوسعهاماتبذلوان،أوطانهاأستقا!لسبيلثتكافجمأنكلو

أذاحتى،السواءعلىداخلها-وخإرجهافيأعدائهاومقاومةأفيائهاو-لمدة

نأنودو،نفسهاتلقاءمنأفتجت،تتوحدوان،تحررأنط!أسشقام

ح!!!ت!!ون،جديدآمذ!بمأو،جديد!فلسفةو،يدأجدأدبا،أ+صاا-يطإب

(2)".يب!العريئالعبقرو،بيالعراًلعؤلءتلييرتجا

المعا!هـ.العربيألفكرمهمةعلىلياجوهرأخهادوممااانص.إنهذإنيتضرمن

بهخمايرفصر،العربيةللقوصيةذظريةتكويىتض!ورةيوئاًلدايمءبدفالاستاذ

لتوضتألانطادقنقطذهميهذد.ذكأمكانعجةحىوورةء!نترارةألاسخاذ

علىيساعدالخفاهمم!تحدناأء!ا!ربيهةأ."الغضفيالفكردورقفيةفيأيارا

ءال!ساوري1،وضوع4ساحض

المعرفة:إكأسابوسجملةباذ"،عامبشكل،الفكرنعرفانيمكننا

السيا-"في.الإشياءصتقيءايخؤلميقةالوىولادأة3اذاض!ئتولي!كدمال

ء،تهـعرفةالىالآوصالىألف!ضطريقحكنالانسانبجاول-مياءوال!ا،؟خص.ادوا

الكونمعنئؤهمخاولبالتاليو*و،ل4مفصدتجزليىرلمشكلوالبمثويعةأ!إ

اءور-نهناك،الصكلاولالوصبسيوأ!ةتختل!فهـرفةوالم.لأجزاءاتلكي!.مح!سالى

ر4اصحعناذو،الأبميالىخلالءحهـاالمعرفةأكمأ،شثماطشص!81الأدرأ!ادلى-ير

ألفكرو.ا،نظموالتفكيرالتأماىالىححم!هـمنتخنأخاًلعناىسكل،نثابكةكلرزلىة

هماةذلكتحقمقفيكأحلفيتأصريؤينيسلكالمعرفةتكوينعصايةهوإلذتي

الاحساس!.إلكلممتينطذينموجزتوضيحصطبدلاوهناةالعقاا!لإحساسو

الوصولعلىألاإسانفيالمقدرةتلكأ"ابةالعظاًلسابقاوأسلاعقلياالىأريقهو

0391يلولأ-ألتاسمعالعدد-الآدابا(1)

.5591الاولينتخنر-اًلعالثرالعدد-الآدابا)2(
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والاسخعدادهافألارمنمعتأمستوئيتطلبإذيا،الشوريقمرعنإحعرفة

راخالذيلىالاحساساخادالفرد.الا!اماصريقهواخرئوبكلمة،النفسي

ليحمتماعتأمله!وض.وعاًلاندماخوالخأملوالنفسيالاستعدادمنعاليةدرجة

يستطيغالاحساسأصرءلقىت.الاسباء-قائقويدرابأ-لمحواد(ثاحشاءيرهـاان

الابمحماءيفالطور.اطاضرطرءدقع!تاًلمستقبلشكليرئانالمهيأالفرد

مراميه،وأسبابهلهأناي.،اجيباةفيمنطئيتبدلباىعمياءصدفءردليس

ألابص!ارت!صخطيعح،،الحاضرإستيخلالمنيستثفهاًنالممتازاًلفرديستطيع

منعاليةدرجةألااًلبوةوما.الىحرظادمخلالالنورطادخرزيةالقويه

الماديةإصورةأإلاالوحيوما،واباةالكونحقيقةافيادرعلىالمقدرةهده

.الصريق-.اهذاع!تللمعرةصةاًلوصرللعملهيةالمجسدة

قيض!هـنالذي،يرالق!فيالتنظيمهوها!"تمافأهمالعقلأصريقةاما

مأخض!اء،اثموتصنيفهاوتنسجقهاالاوليةالمعلوماتكجمعمتعددةعمليات

تتينكذلك.يةنظرأربأنون.اشكوينوجمعهـاالنتائجاستنباطثمللتحليل

الفهمطريقعنالاضىياءلحقائقالوصوللة-!اواي،اصم!بالاختصيقةالطر3حذ

ءلىمنهاكلصدرلسمتعددةموأضيعالىبتق!يم!هالا!جزاءالمتسلساىالخام

،يا)يء؟هـالنظريةهناالعؤليقةبص!إالمؤ!لاودليسوباختصار.أنفراد

؟للموضوعالمكهوزةالعواصاىبينإقائمةاالعلاقاتنوعلصرفةايللتحلياطبهاز

والاهم،المهمالسدبو،اًلنتحجةوالسبمابمعرفة:تعنيالعلاقاتنوعومعرفة

الدخيلة،العواما!والاى.لجةوا،لعوامل،ا)حا!هـيةالشظيجةرلىالاووالنتيجة

فيالمقابرإةومعرفة،اًلنفسيةوالموترالىالامجابيةالمؤثراتبينوالتفريق

المطرو-"الظاهرذرحضرمض!اإياقاتالرمنذللصوءتر،العواماتبتاكاثير

إبعضتاوالمباشراءخمقرألاليعلىبعضمهاأعمادفيياتاإنظراختلافو.سىلادر

حوخهاخوالمشترزجوهرهـاصنش!"ايغيرالملاالاسةختاخ،ىالأخرا

أذأك،،والنظرية5الظواحربيالقائمةالعادقاتؤوعيةلا!صع!ثافاجهـزة

ألاتخكونلمالفدكفنظريات؟اًلدراصةموكأوعسكنومستقاىمجردجهار-

ليكأ-السماوالاجرامهيللدكأساىمعينةمادةمجرد-غلىكجهازالنظريةرانص"اب

المجشمعفيالاؤف.اديةالعلاؤ،اتأخص.اعنتيجةإلاليستاطهـةالمناسسةونظريئ

بمب.النض!االعلمأويةللنطرالرأسمالي

بيخمهما.العلاقةروخيحصنأدلابدأتفرعلىاًلمعرنةتكوينطريقيشرحبعدو

ن-لامخ!،احدلانايو،منافسةعلاقةوالعقلألاحساسبيتاصلاقةاليست

تىيه!تبيميةمقارنةلأومفاصلةفا!؟مسدهيدانولابالاخرأسهاشبدا

نأاي،ولد-تق!ضميليةت!!لميةبيغء!القائمةالعلاقة.بيغصماالعلاقةمجثفي

ألفكرمجاولالعقليقأءرعنما/لآخرأحدهماينافرالأيكماطاًلعقا!والاحساكيى

كذلاث.منطمجضءلدفاص-لمهودرأسةمنطقهابرازوالشعورذكنفسير

ذاقيمشعورايوؤرالذيفالاحماص!.:الآخراأ-حدهمايعدلوالعقلالاحساس
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المهور-4العرالتهوميةلةللشظاسا!خصأضح5دهأ!ةالمقاطذهالرئيسياطدف ء.ر..بهـ!-

ألفصزرههانوصملأصءصا،المعرفمبنظريلتتعلقاصصولىالرثيسيةالفكرة-أ-

ائيالاشكاللخل3لي!!مباصرةءيرلأنهاتامةل!تالكونعنالمكوز"الصرفة+

ص"يالحاتربيمالعرالغميعمانيعنيوصبلك.أليهالويصوبتألانسانصصوطيعماغايهء

إءدا"المصرالمصصلنالحنأسصربيجيتوتبتاحمبعنقئالتارفيالتصلورجليلتنحبح2-

أيكأاوعي،الاسصحاطططرينعمنالااًيرأماهالفينريستطيعلاالذياظوهرعسى-

ليكونواانيس!نطيخلاالن!صضةاتجادتحديدفيق:-عىهـمهصتهالذيالفكر-3

.ألسوأءعلىاميةوا/لأغصزأحمةاخيايتجنببذلكو،ابخأخرةالاوضاع-

بعهفحءأساالسياعممفياًلجديدالاتجاهكأطبرالواقمصةالنصصريعصلهوبضوء-4!ه

إخقويصنمما.العمادواستتهبالهافيأطالتفاؤوجبلطنانبياقخبالمجصتمبستصنشةط-

ولبر.جوعرهصاويحدهالنصهريللبناءالرئيسيمالاسسمىيسمعالتصببوربأتجاهإما

وبمثلللحقائناشقراءمنعليهتنماويوهابناراالنصيريلتذئوينولحل

جوأنببعكأ.!تعدققدوالتحليلوالتنسيقلتمحيصاخضاعهاولامعلومات

علىمساعصباالمدبايغنالتأظير-يسمونوهصبظا.ألاحساسعحغسهاأ)كأاًلصورئ

..الايميصاءمنالنغبريمتنقصل

الصتفمتسص:مصماغابىالإحساسدأصريسيصهنالمعرفمانهياًلأخيرئالصفل

ثانوهـئالتاومعفييوالبمأتهصبئلعليهالت!-إرألظيالامر.،العقئبطريصمعمن

.الاسا!موظهوراعيالصصاًأ،نملإبوأنفحصنسيل

نخاى،العووالاحساسالفشنر:اًلثلاتالمسلماتلميصمونالتحشيدهظاعلىبتاء

لأن،عذي4متعارملهوواحدإمبماضيئاليساوالعقالىالفشصراناولالنايتهوكأسي

يناؤصو!لاوالعقشسالأحساسأأنثانيأو؟يساوليهلالحينهواًلصىديشميصالفطلر

وألاحساسالعقالبييصاالتقليئصيا4إلمقارذتفقدلصصك.موراأحشعمايتممبسا

ظرينعنالصبفمتصسوي!!سصليمهوالفغهر.معناطاوالايمان.العلمبيناو

لتفسيرنطريهيصوغالذيالعقاىطريقوعان،عامشعوريبشكلاًلأحساس!

في-هتلفانشيئهمانوالعلمالايمان.منطمتفحلى-بتطلومالشعورملكوفومنت

المعرفا.زيفصوينعوو%وعصرافيمتحيبانوفةظلللمعرفةالوصوذليقلصئر

بي"السرميفألقمبأناقوسمانمغصاغرهيكانائيالمقدمةهيصهتترصيممابمللى

مرحا4اي،أصرينألاحساسعنالمعرففمرحلةاصيصاصصتقدقارنيئصصحرمهصة

لتيلوينالعنمرحهميمعونهايومملصاجمأ.لىاأ-ياو،ألروحغ"ويقظأوءياتونصغ

المرتمزعاصصاروتوضهصصالعربياًلواقاميا!بتحلالروحغءظتفصصخنظريم

برألييحذأو!نظريةالعربية!!وميةتكوناناي،تحقيقهووساثلالجديد

الىدابم.عبمنالإستامأليهقصرهما

بي"العرالقوميةنظريةثيواجدأخطالالمىروضعسنحاول4االمقاحدهفي

ؤنري.لتحيصيد،تحتاماصماو،صتعااممخوصسقيسص،يدأأواقعيما.وا؟ور-يمصاعو

العريي"الذ!صبتم"صسهربتحليااق!انجاكأهيمبغنلاالمةللوباصرحديوانوأرو

ى.با)ضحلياىقا:جدأ.الناةريةموضوصغهيالتي

الرا!ةضاعالاوعلىألحبهمصكلندي!بر-ورإببالغنحةهرقضاافيالإولالعن!!ر.

تتأء0016..8.1000100.80011ء88.8000046.ههه"لأثثثضل!ثقثضاللأل!ن

-:التايىتيالفصلراليساسارحسبنلىثيومفصت%هـلىوللى.م-صثبيحممحمبدأاثسيم

تاًنو،والاحسامتأصعقلىايقه"بطر،ذ*هـفمالتصلتلياالومنهسهلمالم

*يبةابىاصنسص!-4ألىزههصدانو"روهراىصغنتهاهفروالفصلريصتهـها

هها.اقيتحديدفيوموعهفدساحيتوفي-لف

هظها،-رعالمماانأخنوقوي.قىالأكأأ4الزساعو"صسصالأأطألاصهسقوئعنصاعدئ

...ةأحاطسسابيصهالكلرألنهسية-صق

-وذور:ءاالاحعدأفص!:اغةفيالدأخصإ4الإج!ايي"أحوأم!ا!اءتبالاءآدالأرر!

-أيأأصغ.رواألحتهصئف"6الأمنجن!لأ-ماالخلورمعمنسوممأصبيعتفاحرب

حيايفي(طحصصقييبدليطف."ماع،لميمفا.حنهويا4ئيويليجبهاصاأعأكااعلى

ركونأنبدل،وغرضااخجاهاخلكييعلإكلاورداًها7هـاويؤفالعربيالمجتهع

اشالمصألو!كلت.لهحفةل!الذيوالتبديلفحسباخركةغرضغ!!ياءحركة

فيوص!لمتا،ا،نأراالومزئبلتهصمبليصمرانبرعنالاصلاصملمينفيحرصفمالعاصسنأيىم

تمانومامنطيوماسصنامويألافياكأالرغبلبموهصرهبموابالىالعمهايا

-ت"سئلتهيان-ووووعارتبرهااصمثراوالسياسياالفثاتمتصع:يصهجن

ألظمزمتاصوالخقراعم،اًلعبوعيمءبليملحروا،المالمممحيهاًلعدلىاحلامميصصتربأنها

أءيأصصزراأمساتاصالإلخ..ر7الملستعمارغوالاستؤير!ال،التهيبيصء4صصإطاًلوحدصصو

.لويزان-حمبفرفخالموجودبينوبإ-:"سامف!مدوأعلىورألوجودضرتفتر

عامح(صصنبرءحننمصدرهافيإررتعنهدذاالغمصفلويرأيالتيللحنعما)نو

المصاإنالحننعرحمانيمصص:او.الموريإنالمصهالحنهوالمصونلي-حالىاصمئلوعم

والرقي،الخعمبروطا؟صهاعمصمصاعداتجاهفينالخغوفيفحمديألتيالقويبا،4

المبكلورواصصغالابهسصوالصبغهوأطلافساعالناكأصصأخيارإسسيعاالتنسصيموالتهجهـياهو

لاواهـلهم"شاملأضمماكلعنى4منلفئيناائ،القوئهذه.والفو%كأوالقشويه

عصيو.اً%روقوهذخماتألمىتأممماأي،بماصلااو-النتسجمالسهبلمنننصلصنسئ

وحريمعدصمالىيوحوهصقوالبهـ!يمليثعندعا،،انهئلكلاًحدوعشصسأ"لاكل!ث-هـعي

صا.العلاك!اثح4علصننل..مات2مسميا.كل.احي..ايمسام5 كاطولى!

بتاته،العنصيطهمأهـرفذفيص!تعصيئنلا،والعقبلالاحساس،"ليقيبظراًلفهلسر

ايهصالامبنلاأاستلاشيضإفمصصعنهصهنبصمناانو.حصوعهوتإ"-انىصصظيىملازظاأي

%لإصلالنتيءليمرىنمزسفهلأ.ءااليستتامملاوهمبابرألمجستحصهنهمعرفمو.صصخمطسظها

ألحنفيداننسدظهصصلااصلها؟فحصص:اانصين.ءالهقييتقميهكلاالتيا"*تطلاصه

.علء*يدلمابلإ-رداالمطاق

ؤوةممج!وعهاتكونكاعيةوأبمطبيعيةظواًعروجدذ!الكونفيالمفتناخ!الي

النموءلىتانيوزساعد1"العهووفنيصهاجمرازيمبقتاطالشمصمط4أشع.مسصاعيصي

السمء؟"و،اءا)ص-رفهليصهأروتمففاقداكل*ر(طالجسوكلعتنب،والتنمي

عقاليلمراصفإنصنهـفيالشحو،الماءفيالعهصمليستظيمهفصصص!صلماان:فصدرهاصيلي-وصهف

لاخر!خة8زصتاللقاح!وادتح!ا!تمالرو،ا)عىص!ختقاومابىهـيةأقاأوشمجما!

،للحم!مألداخ!"اخرازمتؤ.اومليضإءلات!أح!هالازسالأالاخاد،وداءته
....3.سهـ..لا.ماء.



ضهـيروإن-حوو،أطعامأسصحمركأعاىموأدرساءدزلي*ددزنخردصزوي3ا،فرصس،1او

جودد،لجر!يثعظيمةالعدوعلىمكدهـدوؤوليقىلا-"عحاسة؟لمكالأسصزثا

ايوالمس.لس!هألافعى.تستطتملاحصسسالابري2.جصادداضادءيختيالقنفذو

الأسصلأزاحا!أصنيتطمرتوالغابا،باراوآينابيع؟هفجر"اذء4الإركصىفيتغورأيا

أدماليخؤيأوكسجضسايخوقيا،-واءو،الازسانينفعفحمبشلاساثانية"ظكر

ؤقىمعر!أيكتمسصبلىوالإحساسالعؤرايملسخإزسانوا،أهنفحصثأعسصليةفيألفاسد

عاىبادثوراتماصسءيةاولخترأوتار،اأصوابمناأخى،ثأيمسواحصحماةءن

زووويم،فواككلرحلمماأخلفلتعدل!لأصإفى-يةاواطرحات،س!*!ارايواأظلمما

املحرابمأئرح!روا،سة1فيلجماعإتاوالاةر،ا-دتماديهـناطد،،ضذتال-،ءأ"ح!!ا

أعوالا%شالاحصرقفيتقدءيةلدذهـاتتراحمساا،1أولسراطضإرياثأ،زاو

العضاالإحهادأ،ءآ.تخف!5اكأألام!صا!حةالازحالادقي.أتخطا5
.ا..ت!ر!روترش..هـيم

أعابأوومسلحاتجدليدقيوضدماتاسص.ضاآصادوأ*كأ:تماوأ*8!!افيأ*ةإباو

الفن.فيالأبداعواوالثقافةالتعابمفيأهوسعواا،*؟-54-هوئورسصتولاش

الف!!رلي"المؤعسحاتووا،-خماءقيأ-:اص:"االظمز"دليا!.اواىل!وروال!دبرا

للحق،واضحاتجاهقئالصإرهـيرفي.الأ-محتاًلىاأ+*اإ-ليأوإلءإدأتإبىؤصسأوو

ا،قتصإدليقيوالخظمزس%رهـ،أ،-عمرهوالام،أحتحدخززرجاأةأ،جز-الأم

تأحجمدأورسوخص!دادخزوالهلاجماءحةالمدنيةوأحصريات،العدلىاصكلإدفيزحماور

المطاقاخقءلىتدلظوادربويالكونزرحبانهيححةاظا3.ازطساءاو

فيبميالفسيولثخ.بالترحوتكييسصالما-جةفيراويأوريرتاأ:ظاما:ءيأ،يررد

.ياصحسصهحاثالتقدءاولأنسانأفيالفكروملك"فإظرواأحباتواناحص+وروسإنلاا

سصاطبوجودالؤولان.لاهمااو.ءاللاأ-ماسرأكأد!هـاةط:؟/ت1زوكأخماانإصس

زامةيةحرالبنأطبيعةااوانأو-حداالاقياداز"ي*صسلاا"حلاونفياإ-رداإكأإق

الذبولباطاس!كستمشلافيالحقأنيخانبالواضحأذمن،منذكقي"أيلاوأصح"ارحا

الظامالانسانفيأذحصيرنزء4وفيإزب،حكل4أطافيوةأفاووالاكأم-أع:ل

ر.حصوالمجالهذافياقصلىلابالطإيا.وأ.ط"وأطوالاذاذميةوالا!صتمار

،خصويالكونان!وهنا4إوةيهمنيمافكاى،أكوناأتسهـفيواخيراصوصحوع

و%ود!ضيةبصالتفريق-باز،از.للخيراضحاأتجا!ا،مجويعاضءت

ا،ط،قخقا.الكونخصكموقدراطبيعياقاذوناحونهبصظودالمجرالمطلقاحصق

مي.ا،
أط::عةواالانسانفيسصتمتحهوؤهـاليتهو%وده-يت!تؤقط-خومبمرد

ليهطلبذكالأن،التطور.خطبجددءأ:عياقازونالدسصرلكنهو،التقدمو-نحزه2

إلتقدم،شورشالاالتقدميقرردالمحرالمطاقإسصقوبمود.ا!3أثافي-ههـيظ

أخص،د.لي!وسسصسيامنضاأ-وز،صهساأسيار*صسلاذإثإ؟تو--اتوردكلاررإ،يم:مهـات

لىادا-حماء
.-وي.!

"3وصهكؤرمسشءدأ-،ادقيةخاسص!ا4ييألساذصضةفيلألاوؤالعنصسرصثأذن

ضص4أتهذدليهـليطاولذأيقال!أ.انه.ال!ونفيإوصودأا،جردأ!لقا،إحق

أأ-قمظهرأ:صأرهـيأؤسافيقىبيةأحرأالقومسيةبانلنشوعندعاشخحن..ا"أ!؟كسانجمة

ذالأصاأقيتر-هيرعل!-يقأطراهذاىت.اشكسالهىنونتسكلىدالمجرورطللمق

وأ!ممية.سعنىذاتباسئااكأأعامراور"هـبقىإلم

أتياابىإلكلوءنهاالهلاشثالء!:ةلمنا.الشح،لىدوإئصصضةفبأ:إفياألصخمحث

أحدأ!طا%صماءقيواهدافمصادئالىيهتحولالمجردأصلقا،أطق؟كاينصحب"خدما

علىخط!!لم!اذهعرفايااحرأظواأءداكذلكشصلباو،أفيا..اةا،صإوواسص!.يئث

.لإصهفاض"اكلقإنصصسءا،وضوغحذ!ليحثنتفرعالآناوأسعنص-هـ.إكد

ليتحددبهااذ،ضمةأ-7اع!إجدفياأعما!يمت!سأ3دافالإد!ذدحاغةىتشكا

أصإير،االوضعالىا،تاخرالوكأعصتأ،نتقال1أى:4تأإذفيالهون"؟هـاضامنسصا

نابخباخاثفةروىى.!أدوأضزيرارر"بخسشورد-بىائم-ضمةتبؤ!زفىوبدو

م265لأ

لضروحقالتهفؤيذ4ابرأصوالصالأاتنحدد4ألضسكأأهدافبص-جماغة."وذكليحمليعماى

ياوعنسصيفولكت.الجةودإصباتيجحيةالسطرالمو،:ضعوتهوضيحال!سضة

07مصسملاتصلثاًللسصسهذا؟فلأهدااتتحدديقطر

مادتهالفكريسشمد.الفكرصلرليقعنذصحددالغصضةأطدافأنوارى

ربصعناانفنحن.الامهعاشتهاا)يالاريخةالتجربةمنالاهدافلصمحاعة

بعابفاعلهنتيجةم!تمرةقوالبخكولينعصلقيفيالفكرأنوجدز(للتاربىح

اكموزسأأرمن.ممرورز!ماىوور:إورالقوالبوهذه.وأصحوا!ثاأظصأروف

ترسخالسلوكفيدقوطراًوويمومقاييسمىفكريئوعاداتتقالحدشكاىعلى

ومقاييسمإفقاليدهاوعاداتهاأمةلك!ىءان-لذأ.الأذهانفيوتظخالنفؤسىفي

ورهـورالؤجرصاسص!اأص؟صالءبرالحورقةفي-تليأليئ"ء!العلومتاهاالحلقية

..الرفيغوأخلقالساجبمأسذوقاواًحصسنالسلوصخفيالانسانأفيرعنلتعبرأنزورن

القوالبهذهءن.الصدأتجلو،الفكرتنثءيصأمنتتضهـصهخااأح!ضة..مالخ

إ"أدرأء4و-إولاكاكأفيالتذكرؤ-دآ،لىالنف!أسصاقفيعلإياتغوسىووالأشكال

.-صسرهـاثهااصبمااوينساببتأرنحهـاالحيأ،لاتصرالتدرفيء!الامةتربمعوبذأ

(لشعور!نمستمدنبهريش!ا!ءيرألجسمثلاالعربيةاًلوحدةفهدف.بهإ.لض-م

مع!خة.لامةبالازخماءيخيالار

آخرصحلىهـاأيتكوناةالحاضصثفالظروأثهنا،القوميث19للربالاضرإسةو

اصجاءتليسه!!العهلميةو.الاهدافكلءصأيصوعمادةمنهانف!صريستمدم!!لا

علأقاتهافيوالنتيجةالسببلهوضيروفلاظركلوضوءيخصإيئ!يإإص،ازدنمرو

ا)ورجرلى-إ:ضححللتوكمثاىبيةالكلرحدةالوؤكأحةفلنأخذ.لحكمةابعضساس-لإسرو

ازهـءاوالتجزثةمساوى-عصح،لىصعيدوعلىالتحلي!ىبعديرىانيستصبعأبيأعرا

هاأحصزيمللمثلا"صحغيرلدو!لاتبتحويلهاسياسياألامةاضعاففيالمباشر

،*ءشسياسيةوفئات!الكةعواملويهاعرعذش،للدولةالاساسيةالمقومات

وسصإقوتكلسهعنهفتداًقعاصوضعباوالنفوذواخكمالمالفيأجهامصاترتبط

قءاأص-زصسلىسصىسسإيضصسفالىذلكفيمسدي،النظر؟تيردأ-بر

ية:ءتانالفكريسضطحخكذلك.كائلكأوتدهوهـأقتصادفيالكيانفيالدفاع

للم-اطاوايىاسياًلعصثفيأخريةأكأ.هـنسصالعمليذالاضصثارالموسصحوعيبالتحللميل

حصهوداًك!درثقيلةوابمحماعيةقانونيةبقيودالفردوتكبيمالىوالكلسصالاجماعي

بيتاأصكلةوض-اعمالعيوالابمالسساسسصارالاسهقروعدمالفرديةوالطاقات

أصسومة.وأالشعت

العالمفيقامتلقد.4روخىبرالعالمءربةالارودافياءةيمفيأثاإصلىهـألثا

اءطتوطسؤتوقوأفيتوس!صنإ.سيةأقتصحإديةنطمأسسكاءإىبة-تةإ-نمات

ألابرغاعيرالتصوأصتصرفةمغكاألربيألف!حريرخران!؟--معينةتانم

ناأليوميستظيعالباحثؤان.مثالاليأسماالرالنطامأصأحصذ.صسمشاومالأبرسا.ز"و

لي"خريدرسىعندماف!و،العإصيةالصححةصانعاليةدرجةء(ىرحائبمألىليصد

ألاخسافيةحبيرليادةزألىادسصقدالنظامحسذاانيجدأسغربأفيالرأسمالياضظاءاأ

باذبلك-4وطا،عد-"صستو!فيتفاعواراأش:فيموأعالاضشفيحاثاىتقدمو

البدأية،ئيوال!رصتكالعمالا-أعونيرةالصبقاتاوارهاقأ-خز،ا!لجرالث!

ور"املانجاوسةالعقلاكألىلأصراونمأخرادرادتاولحلقأتدحوروالمجتبمسفكيهكو

أبئيجص"إديألاورسصابوألاضظرألاروةتوزيمفيأصكبيراأأشفاوتوأ،صحاأءي1

ليدأتقدالغربيةهمعلتالمحانكذلكيلا-ظوالبا-ث.التجاهـيةللدورات

..الأسقاأؤ-4لا!.از"":-أى.!11هذدار*اأ"ص -.عنءس-ى!وجر-صثىريصسى.حيوحسح-خاوسه

.اللاقتص!إديالتخ!-صخوأفوالانتصثوقا!رزورخصواعادةالفؤبوهـة

الضآكأ"هدفنخديدفيالتجاهـبروذء.3لهءىلاأحومابيالررالؤءرإن

اللاقتعصادية.النهاصمةفي



الاموتجاربالعمليةومئتضحاتالظروفأد!؟صةالئومياتأكرأهناكنأ!

ألاخمكصالألفكصرمنهايصوغألتياإأإدةمصإدرد!ف!نمجتمعةكلهاالاخرى

علىالفكر"مقدشعلىقفتفالاهدافتلكوسلامة،4للخهـكأويقدمفاكأهداًف

الأضرلىااءالابتجا!وتتييمةخاضساأ،مة1ظرو.فوتحليماالهومياثاذرفهم

تكلول-هااًأيالفاسدةالإوضاع!موعةهوالتحلكلا!هذأفيالأ%يرالعنصش

أللوضوعححذاصناؤشةلضدأ.يةوفكروأجماعيةوسياسيةاقتصاديةمنالأمة

الاجماعية.بالاوضاعالمؤسساتعادقةبتوضيح

.أطحاقنهساًحيصنبناحيةالافرادمنمجموعةتىرفمجددنظاماملؤمسمة

وضعخرداوأصوعياجماعيتدبيراومشرعقانونعلييعتمدقدألنطاموهذا

لافراد،افالصواًإعلاةاتأء+!برعضتحددمؤسس!أةأدوفا.نمعفكري

الاقتص!اديأ:ظاموأوالءخدسةأحاثلةواوالجامعةوالخنركةالنقابةوكذلك

وذوء-4الفردوواصاتحقوبىتتحددالمؤسسةويضصنبةالسياسياًلنطامو

المؤ!سى":باختصارو.الموقف!ذااوهذافيفهفصري!"أصرينوالآضرباعلاقته

بالتماورعلاقمماهوالمؤسساتاصرمنيممممناوالذيءالافرادفعالةلتنظيمجهاز

الف!سأوساص!فيتبرتحيثحديثاًبهالاممامزادالذياً،وضوجإلاجماعي

وقضي"ابخامةالعمالةثالاقتصاديالاستقراشأوالأ!ارفيالحكومةدورقضية

بال!!ارال!دأريالجهازواصافىحالارضاستغلالنطاماصلاخ!عالأقة

علىوالفنيينالعملاربابوصنظماتالعمالنقاداتأثروؤضرية.الاقتصأدي

حكلوىدامعينةفلسفةلتثبيتىدأداةا"الدواستعمالقض"ة؟!الاقتصاديارخقرالاس

السوؤلياتي.الاتخادفيالحال

أنو،نتإفىلمسصاأأنلحضاراتاتطوروالاجماععامفيالجحوتبثائجتدل

مؤثراذاغكازصجحئؤسسوزء؟تانبعداضىاالا،الفكرنتاخرا!والاح-إنت

تقررا،كاذ!توانأءابيةاجماعيةؤولىتش!سلالمؤسساتاناي،اجقماعياً

الساوكفيتؤثرللسلوكارأصا(بوضعهاالمؤاءساتإن.ذ؟"تؤزرلكءمحاعإياالىطور

ا؟ووبتقريرها،الفعاليةنوعيةادتؤثرفيالافرلفعال!يةؤوأعدبتحديدهاونفسه

بينالتأز،برفيالتقابىلهذاوبفعاط.التفك!رفيتوثرالتف!برفجه!ريالذكط

نصوضعقييمققصىالأخراأحدهمايعدلالازخانيستمرو-خرياق"رالاصاأ

ألا%آءيالتقدمالمعروفأن0دفمن.ومؤسساتهالمجتمعاتجافىبينالانسجام

4أعاطاوالمؤسسات،المؤصسحاتاصادحالىيؤديةوقالىالا!اقيصناًلصاعد

اأىفساديؤديالعميقالابرلمماءيألفسادىدىبلك.التقدميادةزعلىاعدت!م!بدورها

.الفسادصنيداًلمزرولدبدشرهاللفاسدةالمؤسماتو،اإوسسات

ئيةأساردأالاوضاعوفحى!-حا،للتخص"صىالعامالبحثصنانتقلناماا!ا

أفقجماأ!!خدالفسادصنسميكأنسكلش(هناكانوجدذا،اليومبيالعرالمل!جتع

كهىنهـهـ/إورردياالسلو-والتف!رليشملو!وديهاًأحكياقانواحيكلليشمل

إذأكاسبابالفساد،.!وضوع،:اصعنيالستاذيكاو.رىدأطأالؤسساتو

الخ!ضة.جةبعملأصهرنجاًرزوءحةضحلأومو-ودانهاغهباتثلىاليورس!زاج

هو:الفاكصدالوضعهذأعنفتهصريههخاالذيئ

-،*ققه-ءثكلتمتناقصىأ"االا-نفسهخمفجه!كاقواناقلاار

الفاسدةضاعألاوأنأقي.اًلغ!ضةباهدافاقيلورالمجردالمطلقلحقانجكلركة

للغض"معاكسة.ممجموعهالكخص!وبعضهامعصنسجمةايجابية2:قوت!ثكلاطالية

.التطورصقتضياتءنمتضلمفاجماعيئوررقيللخلفتسحبقوةوانها

!؟دسفهولذلك،معينمخطقذو4اذاي،نظام-ممسبريدووضعاذ"كانياو

الفكر.لنشاطا)حافيا،جإلدو،ذا.،يلإ"التشحةالموضوع4اصللدشيخضعان

للصحثيخضعهامادةألايخابيةالأوضاعهذهـامنيتخذالعقاىطريقعنفالف!ص

،68*"

زوء:فيلي:وضبىكصرثويك-:-أالمظقنجبوطقطهـي!لي-!إننالمجردالشظرعب

إ:قي:-ةأوإ-رربإاءنصعر"خة%جمكونقثختص-بكلماتؤ،ببرءصاالقا؟مةالعار!ؤات

4!وش،ويتاسادرتتطلبيمهذدص!!ة4.0المؤدكلفيب!خاع!االمهـم5-ا،حصآ1و

وألءروالابمكماغ4السياسثألاقتص!ادفيياصرليأالمجتمعذوأصي-:إفلم

.،ور!41ا-ور"أدةاإ.توالم!إوكلقامالإرعاىتعتهدأ!ىء-"اوألتعليمثبيةالآرو

بذإثويكوت،أ!نالرأهـكأحاءنصفيدقيعقليةحةمعرالفكريكون!كذا

عندقلخاالذيالتحا:،لىهذاينخ!ينجذدك.اًلأصض!"4يىفيالثاذية!ه!4أد!(ؤد

أ!اؤ*يةفيامف!"ونلتحديدالطريقلتم،ءدضروريليأز"القسمهذاليدأبةفي

كعذدمنافناليألقسمتيورالثرةسنبحشدأذياالموضوع،لييالمعاصىالراًلفكسر

المقالة.

ضقىأء7أان!يىلالاو:فيورءأ-نالسابقأضشلي(طانحاثجنلضىسأنيمكننا

!يالمجرد،والثانيةالمطلقإحقالرربي"الإمةذزوععرت!ببرالحاليةالعربية

.المخأضرلابرتماعياالوضحوتحلياطضةالغىفاا!ربتحديدصوينحالفكرردثان

الثاذحةالخقطةءلىستن!-بمخ!جيالواقعي4ءصدأمناقثةرمأنيتضعحذلكوصن

الن!ضمة.عصليةصنالفكريالجزءعلىاًي-

!ش!فءلىالأهدافتحديدليستندانتعنيماأثلتعنيالفكرفيالواقعية

تللثتكولي.تفيألاساسيةلالعواصعلىوالترفالاصةفيالاصيل"للرغبات

بيإءرأأثاأشباالاتص!ال-بكمةالاهدأف4صياغتكونأناي،2تألرغبا

ىبذك.ءن!*زللا،الاضرىالامقيأربو"دمةالحإليةالظروفمقتضياتث

ألكلائمةألاصككماي"وفال!رءلىألترليليالتعرفهوألواقعيةفياًكإنياًلركنو

.4الأ-كأعرقلةفيألايخابيةاقوبىاهذهلاثرالصحيحاتقىيماو

نأتري4اقعيا)كىبانذئولان!كخ!واحدأطدرفيالنقطتىبئهاتيهنوبجمع

31صضة.باا،خعلتهةالابابيةألعواكللبضوءال!ربيةالقوصيةنظريةتكوينيجري

الفكر-"يخاص،1بفهـضءا"تا-ربى؟نطريةحىأيبمةالعرألقوميةنظريةتيدأ

.الاحم!اسريقليطرليقيالررخمعالمح-قيقةعنكوضه!التيالعامةورةالص-من

ولأج!ط.عليم!انستنداًإيالنظريةتكونواقعيةالصورقيحذهتكون.ماوبقدر

نصالاولىفرضياخها؟-حو-يان!كلحبأقعيةوالعربيةصيةاًلقونظريةت!سونان

إى.خىعاألاعتقاد!هـداوإءالفضفيأشازدأانجاللابىيالرإلججتجعحقائق

اقكليةوتكودأانبببيةالرأقههـميةاونظرية.الابمخماءحةأحقاثقاعنممعزل

صست!راأءأستكليكظإبالذيالامر،!أليضممنما!قهابافقطياتم4بفرضلا

لنتافيءلوصلقدبذاز"المظيالي-ثلآن،النهتائبممعقوليةعلىللىحانظةللواقع

الإستعانة!نلابدذلكولتجنب.المجحهعحقائقعنكزلجري.اىبا04منحر

هوليزانإفكرابىتارفيفالصعروصنجلالأستأوصصمححبالاستقراءحصمعدل

عنوصاطقدهوبزول!-ن،يةلنظرالمظثيأضصصأحس%صنعاليامكاظبخل

للبرشر،لافلاأنظاماديةالفريةإدكتاذورأ،ءضاهـاالي-تإأخطتيلا.حممتنتاايقطر

أوكيةنظرانكذلكفالمكلرووهـن.%ط،صايخا)خارتا:8منشرة"ندجةهيو

وانسص-إص!من!ارو!فهـبززظريةدونالابمحماءيأعئلىوااًلطبيعيالقانونكأ

ونلىفساًلمؤرصيئلكنو،اتمناقضاتوحدثالفجوانتبرضعلىلأحتوائها

بالازسجامحيةللتضاضطر4أوأالمتناقفسإتبتلكعلنمءلىكانلهسكبانذك

علىاجمرفيسإعدئا:إقاطبوأ!الأخصالز!قثليبؤىالاحيانتببعضالمنطقيب

ا)عىحيحة.المع!ثلةالنتائجبب!ضخروجة

ي!تبشاالامثلةبعصرمناقشةسنحاول،النظريالتحديدهداعااعمادأو

الواقكلحة.كلضسمونبرالضبثذزلقبىاليوملي-يالعرالمجخمعفيويئال

شكل.ورأيتخذبل،معصخةبنظريةبضسدد!للمناقشةنطرحهإلذيم!ال!تجاه



أع!-قياوأ-!ال!يام،هـ!56-وزء!نأذرا!وت:إووكأةء(ت4ليز*6عركأشلميما؟أ.ير!

أسدربم4بيةالكلرالقوميةقضحةلتبسيطأ:*فاء+دا،يالىدناث.ال!حاتبواك!حصذو

كلنكالت-ررالاهدأفبعصنلتصقيقؤويةوارأدةصادقةنحةمجردكاتصصبح

وكأنيتكلمونهم.مثلافلسطينجاعواسترالعربيالو!أتوتو-يدالاستعمار
أرةشرالاستاذوسقطع.معروفالصريقاًوواضحةوالمشكلة2!ددةالاهداف

،4ألىنهضصأ.ممليةمتطرفتدسسطلااوؤهو.ذللثعلىولتازمثالالمقدمةفيأفيت

الاباءووحدةاصنالواستؤإلاليركليأتربفبهعأهداؤهاتحديدفيواضح

سنأقلزررصحلااليومالكلربيةالذ!ضحة..والحارالداخاىفيألاعدأءومقاومة

ومكثابك4معقدة-19-إة-ككلالعربوحياة،بكاساحمهاالعربحياةتغصير

الاوضاعء!وعحألصأوياىقئالتاروزرأثتجربةؤيمساتتصإعل،العصاصر

ولاأيوماالرليلا.الوأقع.أالعاسارزساءلم!"...ساء(ماًهنةا!
..ي!ممريلتيهجهـحى

ولا،يللتفصح-إطحتاجلاواضحةأوروراًلتغييرعنسينتجماولاتغيبمابردعسلجمة

ألاسحاذحددهاالتيالاحثدافليلجما،والاختلافاإخ،اقثةتحتمللاددج!:أت

:العهـلييأحداثهافيا،جتحجمبهبأساسيةاتلتبيرفقطألصما!الاليستشرارة

وتفاصيل،ا.لنافيحصاط-حوياتمممادلاتؤهنحنمبدرحةبرصورةص*-هاءرؤناقدح:!ان

فيالتعقيص،يةالقفصومستوىقخاسبمعرفةتتطلبةاً!ئاضصرأ*هـبيةاألغحصحةان

ألعامة.4القليلالكلماتزلذث،والدقةالإتساعفب،اكثيريفوقذلكو

ا)ءصض"أسستاذ.الاجماءيالتماورفي!!صال!سل،همفيضطأأثهـكاكذإث

وحرءةألبشريألفكركأأنعكسرتح!قأذاً-ىأ،زصسان1نطاقخرإرجقيححدز!.

فيصاعدتغبيرفاأحسضة:اًلعكسطبل،فناوادباًوفل-فيسدهبلانتاج

الانؤلإبيحدتحبثاًلانسانخلالالمجردلمقالمطاخقتحركىنينتجاًخياد

العهدف!العربية!صارةفالح؟ذإثر-لجتاكإرقئبلوحدداًلمظقلا.الفكري

الغربوحضارة،ألاسماحدثهاإ!ييةاًلف!رالثورةوراءهاتؤفالعهاسي

اليو.ذايااثالترواحياءتسيهةالفروالثورةالدي!9ألاصلاحفيجذورهاتمتدالةوم

نا.صحيحعثرال!حادم!القرنفيبدأالذيوالفنيوالادبيالفلسنيوالرقي

كيي.اأح،ضص"عنالناتجةالسل!يمةوالاجتماعيةوالنصسياسيةاًلاقتصاديةالإوصاع

ا).هفسةتمابعة.كوابطبروممتهيكبؤىذلكولكنالفكرياخمواعلىوتحفزا؟و

اولىكدفعةالنهضةعسإيةاسا.الجديدةالاوضاعءنتنتجالتيالمشاكلومعالجة

فياًؤجةفاللأ*واذن.فكرياأنؤلإبا-سابق-كتنرطفتحتاجراكدوضع!صن

د!كأاصصابرازءنصريركلطدأص!ضهاقضسحةتدحسيطفيرزمثإىارةنصألاستاذهـأي

إسعاسية.ا

القوىمفعولطويسقطتمامماالا-خماءيلاالواغتركيهبيتجادلصن،لنال-

بياز(يصحلىرباسورفييةاجضمهمهـرثإبسىفر.لحسابامنلدكلضصةاًإعر؟لمةلابخابيةإ

إيقؤوا،السباصيأحقاطافياًلعاملينج!يمرهاصاأفيبد-لأصنيولاتحادزج!نيءو

للوءأنويضءن،الحا،:كةوالصحهحونعةالاستعماريةإمعالمطأماممرصرو!حةبم+كة

)1("سلبمنحرعيووضحوطيدذزيهوحكماستقراهـدائمكلخي!وكأهما

الاستعماربوجهأ.وقوفثاىسبرأهداً،!بققاتيريدكصيرلييعرصياسي

قيداليجمراًلىلىيمأشرعيالوضدصإويهأ!زالحكموأالدأخابأراًلاستقروالصهيوزحةث

هذا.((دبعبروالاعتباروسحصحاثمهالماضيكتناسي)1ضميفةعاطفيةووصائل

تلخيص4يمكنوءرضهااللبنانية)2(الصسحادص-لمةءأولفيالوأ!الرأفي

تاثازءا،ةخطير4مشكاسوريافيأبال!حزذهـددأناولا:نقاطث3قيا

،ألنفوذوأح!اءاىحسهمكإةأفيلاحزاأط-ار!صاضحازذلىثص!ب

.أ"459آبفيالصادرذابأشؤواسكريالسيدبيان(1)

أءدادفيسوريافيكأعالوءخالتعايقاتفيالرأيهذاقرأءةطكن)2(
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الأناذياتأفياوركؤلددمالىء!بمحبمو1وا!لاحزاجالرفبتححإحوواصإس،:ا%أزا

.4اط(صالمصراحفوقالعامةالمصلمحةووضعالاحقادوزرالصي

لي-يأطزالاختلافهرةضاااعتباريمكنهاط:الىؤالبهذاالمناقشةلحص"

فيحبللسلامحلاننيد؟الحاضهـةالاوضاعراصاأفيسذوذااليومسوريافي

أممواءؤيواقفةظاهرةلبحىسوريافيحزبمنا"د،شأب!واًب.ؤانو%ود

وسطاًختلافالصحتانها،ألاجماءيةالاوضاعأديمعمنمنفصلمة،منناوراثها

ملموصىماديرصيدذاتدرةضاأبل،سخماسكءتمعفيسياسبانشقاؤاوأأنسجام

متأخروضعفيالنهضةتياريانمنسرالمتولدةاخادةالازمةححو،المجتمعثن

في.الشحبصفوففياعألصرواًلازقس!اموالفكريالقلقيولدحيثرأكد

فتحصتلفالثاغاطالشغلوالقديمالجديدقض!يةتصحبحألتقدمممنالاولىالمراحاى

لمصلر*القديمعنمدأؤعصنالشعبيةالتجمعكاتوتولداممتوالتفسيرالآراءعا؟سا

فالاصجاذن.الاثنينبيناجمعمجاولوستهوس!اأحصديدباومبنصحرلاعتقاداًو

ورا?ترقداجماعيةمشكلةكنتاجالموجودبيأخزاذصحننظرالىاًدأهو

تفسيرين،أحدمجتمللا!ناقثةطروح41الرأيلطبذأغصا.مستقلةلاكمشكلة

اختلافغيرلهمسببلاذشذوانهعإطبىيأزألإفالاصيرى!هـانحلألاو

ع!نناتجةأقعيتهلإوزكونوعندهاآببش6ؤجمماابالا-زرجاداتورفياراء

المجتمعانتعتبر-كهذهسياسيةونظرةألانااًلجاريةا*ءض*العملميةكالىاغفال

-اًلنشاسالطاءرةدذهانؤح".ـغيرلىنقصهلامتؤلىمالصرحةسليملحاضراألعربر-ي

السسطحيةءحد-بنظريتصصل

وراءالاجتماعيةالاىمةوجود2(يرالرأيهذأانهوالاخرالاحمال

كاد!اذاهضعصفايبقىالحالةهذهفيحتى!لكغه،اطزبيلافالاص

ي!ونانالمعقولمنفهلعيمكةاجماعيةلازمةمظهراالاحزاباخلاف

ينفعوهل..؟ا!لاضيانونسىالإنأنماتونبذللتى،فيالدعوةمجردعلاجها

هـناالملاحظةويجب،لذلكامحتبصدلاانا؟كهذهحا)4فيشيئأوالبكاءاللوم

نمسهـور.يا،الآنتحقققد،فهوممكنغيزالحزدبيالاتفاقباناعنيلأيازي

ناجم!شلاالحزبيالإتفاقالنهواقولهاناريدماكل،ذا!ءيربرأز"ولا

"أحصألرهذاحاباصعن!هابتحتويتوقصهاإحصااىالكبرالاهدافيحقق

فيإممازو!ثلالت!حيرفيلإواقعجةعلىالرأيهذاينطويألحالينكل!في

إ*إ*ح!.اياأولىالتشخيص

النصوليصييالدبنالاستاذبقلمافتتهـاحيةتنحصحر)بيروت(جريدةوهذه

بيينالغرانأشهرمنذقلنا":جا*ؤجمها"!فقلاومحنعليهـنابتفقون"ليعنوان

فأصطين4قضيةطليع!صاوفي،،اًلاوسطإنخرقاقخحايالحلخططألنايعدون

تصافحملةرشضوحاوانصاحيا،-ر6يذلمبذواانأ*هـبااكلسؤوأ.-قالىورء-ا

ؤء"ينتظمعاماابرحماعاواقترحنابيذ!!مؤجماصإريمساالىا،يادتعيدفامثبما!لا

إكنو.هالت*اونوالاخوةبروحييحثونو،ثاهممشاويتداهـسون،عقدحعم

فيأجتمعقسم!ت-لفينقس!ينالىأنؤح!،وا!أظهساءهم،أعرباإلمسؤوأفي

)1("..الاردإيخةأ؟حةالعرالحدودكل.نمامثانفياجتمعوقسمالقالمحر

الصصفوفلوحدةةالخيرالدعوةهذدلحرارةتاحفيرذلكيقراالناصىص.ن!ضنهير

ورقىديرهأء!جاد4وييدي،واحدةقوفييبدإلعدوكلواجهةولخلافاتانبذو

وليالنص!ألاستاذيريدهما،لانالقوكيةالمص!إحةعلى4وءبرزالكاتب/إخد*ص!

،انفس:اءولسألنهاالمقطعبههذ(قليلازأملنالولكنناو.خأط!ر-يعركاطيددلير

نأ،اطاليةالكلربي"اًلس!أسص"فيالمهم!(!:اضانياالسؤالا:!حوليأالاستاذاو

ماء!ود،أمرناقعأخار-!ةاًالإخطارلموأجهةالصحفوفوحدةانذعرف

بىيئأخلافأأصحنعرفأن:أهمأصبما؟ألههـحدةتلكتتحققانيمكننح!يم

.ء691ايارآ-((توبير")1،
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-!دفيبء-ر!قدا!كأ9اا.زيما.؟ثعسأ!3!ذلكا-لبا.برصاأدبرمى.وبيذألعواتاح!وهءأا

نفعأ،وحاجةالأإىإلذو،:ةالماضالى:منبة-روالبسبأالمنطققيبتهأصرألصف

وصإ،دشاتوشكفاصسحايىذعقيداًتنفهمانهوإهمأالإمر.ألاساسيةالقض-4خبمعلهصن

اخكوماتييتانجىا؟ف.كا!ة%ردلازورهمهاكقضيةاناي،الصفوحدة

أكلواءشقلباتأثالصدفسببتهعارضهووأ،أجديدابالإمرأصدمرليحةالر

أحرلي-ي:ا:معالمحفيأسعمص!ةاالمثهكلةنتاءوبا!الحاحصمتبنألاشخاصرءمباتو

يجققهالا،الغصضةبتهضيةمرهحم!نةاووحيحةالصفوحدة.ألخخلهـفصشكلة

مكانجن.فيا%!ماء،ميؤخرهاولاواحدمكانفيالعربالمسووليناجماع

فذلخد6ذظر"،خكممنا--ء-ا:ي!يدلاًقعيةلاويتب*نالخصوليالاسنخاذرأيوأن

الؤو!إثر41،-اغسما،.حمايمكةأالأفرديةهرة:أاز4علىبيةالرماتاطحصوبين

.ذحى،إ؟فاورصابخصاءدالتيادغضحةالمعرقلةألا!ابية

الشائعالمؤ،وم،و،يالبحثهـدافيةالاخيرلاحلقةنخطرقاًنالأناعلحناليئي

صحالينجافيذاثو،هتفكيرفيواقيالسياسيهـذاانزسمعماا4.ف!كثيرواقعية

أىءإوليقيإلىثايهب"مطإفييتصصلبل!ألاولان-غالبا-المقصودوي!سون

131..بهذايقال.،المفاوضةيزساهلولاالمطالحبالثاق!لايجزفيوان،اًلوسصا

لإبمخماءيا!،.إلهإحريروتهوسيطروقوشهلاسخعماراليوجودفر!يراز4،اًوعيو

ألوأضمحو.ال!ضتيريطلبول!بالططرةيؤصت،،،ولذلكفلىومرجهلوفقرمن

اًلذي،ألوأقعمنمعناهاراخذالمفهومهذافيالو-أقعيةكل!ةانهوذلثم!1ت

هذأءإى-زهـنياًل!جاسةف!أواقعيةنا.أهنةالرالا%خماعيةالاوكأ.اع-!وعةليعني

.ددحدوثألواغأمكافياتضحهنالعمل-الفهمصتألاساممم!

والتحديدألضصضةلعمليةالسابقبضوءالتحليلالرأيهذاالىنظرنالوونحن

أروضيةناقصحفه!معلىزكزترالشائعةالواقعيةهذهبانلناأتضلاجللواقعيةالنظري

-ءماقشرحبقيبرالعرالمجتمعفيالآنتجريتغيركعماحةفا):فةءاإمضة

فأهدأليشكاىرقيرأيا.لاشكالأوالمجردلحقالمطإقا:ءكاصر!لمرش"من-ب!شا

منالفاسدألواغ:جانننلانض"أنايللفاسدالواقعذكونأيجابيةوقو.ى

أحافياءتنباإ:!ض"ترىلاالشائعةالواقعية.أخرىجهةمنالحقارادةوجهة

الجاذباناي.الوامعبضمنتحمقيقهيمكنماالافلهجمتالاهدافاما.الاول

.كائاتههممامشتق،ي!!نانمجبما:الاوكانجصانبمنمشتقألثاني

قوىمنمكونألفاسدالواقعاناإناقشةميتفاتمماالآنذعرففن

نافساداالواغيدتزأعاما!فعوالاوانها،كلعا!رللغضةباتجاهتعملايجابية

ليسهـجلافقيرذات!هبحدألواقع.لحديداالمعاكس!أأثحمارذإثرعن؟عرلخدت

طؤصفةسطحيةاصلاحاتغيريزتجلاألابتداءزقطةفاتخاذهلذلكمهمالتقدم

تجعلىأنتحاولألتيهذهالوأقعيةانأيد.ا،شالواقعفساديدلمتلعهاماسحرعان

أثيءلاأميةلد6:يزمنطؤحاًشص.(!الفاسدلواقععليهمادرمح!ردالنهضةأقضية

.المقايبسا!ور"نستمدلأنهاأ،1

صح-لمحقىمعرفةتكويمتالفقري!ودهللواقعيةنطريتحديدالآنالديناتم

قيليبلورتعلقاىاتلك:أز،ضةعسليةئالداخلةاًلامحاليةالعواولع!.مفمدة
ص....!ءو

.اًتمهأخرالاتجاعياك-جنتكوالتيوتلكالاهداف

ل4أسخأي،اواًقعيةالعملياًلجانبكشفل!صنحاوالبحثمنالقسمهذافي

اإخ-ص-!لىوبر،وءلى.ألحاضرةالعربيةالسياسةمناقشةفيألنظريإخحديدا

.المتحررةبيةألعرالجبمصةظهورعلىالبحثسلجنصب

و!قد،ملموسبشكاى،أحديداالاتجاهمعالمرعضىبروتلاخيرلالعامشهد

الحارحةالسياسةفياساءيتغي:بر:،حداًتجديةحتولةاثهناأنزوضبهر

الابجابي،اطيادقضحةكأتؤ1بر،الا-جتماءجةوالاوضإجيةالعرقاتوال!6

هـألأتاء*ء:إدررا-صترففيد.أء:ذ:أي!اء/ء،،د6ا!لأ-أ!،اص!طذليا*راحص،-!اس!او

*!ش-ذإصء5?ك!إ--5اإصح!،.راافالإءبما؟ءاىالهأ،نخاد1السالأ-صفقة

هـهـ001....!ءط.هـو....ءعم!

أ:ورا،"إوا)صسجةقياإنجؤلمداوصور-هـ،يهـاعيأإإ6!الأى،اواائسو:-ىقخاذ

برر-آ-أ4ليإورم!صاأ!ؤحادةاشو-بزدوهـ!وص!3هـياسوفينجهخقازنخمهـيةث:التصو

وىالعسكصإتفاقإاو،ألممنودلةالسعهومىررا.كا
.........!س...!

نهـ!ل!اوياسصورتييحةدءأكأ"دلاأذحدلهاوصر!ودنتأييما01

ااضببم!و.أبزورسهـوصصبياشا!لأ.نحاداعومنضرتم،خبما8لياصسنراات!بروا!أخاثا

.ندأ،ار*رألكلاهـلي-يأثضا!أتإقيةشظا

نااتاظطوشدهأقيج-ح:ف.حههـ:4ءليلأبمأبةاليدذر"لذيلاأد!!الىفىال

ز!ولي:صاحةوبمودء!!يددتيأ3:ار1ا؟تلىاىثنالغرشذايةبداهـذ*؟شخحقق

التطوراتء(لىالو*-ظصناذ.أحدليلىأبيإئكلرادجخصرحماظطوصاشدرمجي

واةدكل-صأالبرضىانأ\خيرة1خموإتالم!خا،لبرزتالتيف!ا!اًديوألاحداثو

ء17بعهـأيم!نأض-4ثياهـيليءحوتالآخراعضءألياتصتفي،خرمتهنارارر"!ا!أ

أطشومنأوالماديةإعؤ:اتاحصلىمنباأءرءم4ازنا!حظؤنس.إلتارجكلفيإكأ-كاسلفي

أصقىألاخوقرالحيةأدليواالمإؤإ-جمسك!والاثيأرأهـهالميةايةألنظراحدتخهالذقياًلفكرتي

إهـخارفيايجادمادثأعتحاوالبقاءعلىمحرةثابخةبجةأعراللوحدةعةإ.ءشابقيحت

أمنإتإنضرحىبئ،فيالزروت.ممروتووضوحاًقوةوتزدادال!زماتمن

ليودت!أرزحتقدكاذتانبعد4اروأ،توقر1انديزيةووالاقليميةالعالميةالإتجاه(ت

ذلإ-ظليوملي*ديوكلا.صسخمقباهاواهـدلحارثاباىءأأاليعضم!وأمنألاومإاتمن

أ،!ئلف"أيىاةجإبفينف!*يفرضالعربيةالوحدةنحوالاتجاهان

،واظارجالداخلقيءرلي-ياقنإعلىحتؤسسايالجمعمياتواألقؤميةالاحزاب

قومي،نطاقفيتعمالىاًلزنتروالاتص!الووسائاىوالكتبوالمجهلاتوال!حف

إدليقىالإقونصوألاتنهاقيإت،نشاطهافيبيةعرأصبحتوالادبالسيماوأعنأو

بىأقيلااًوأهـهإطاية-سليادةكأوخ!دتدرباش!كاالغاواًلكمريهةحوءاسالرأ!.خفسضط

صرفتحادا:أسورلىثجضهـأزاتواالسماتألغاءوبيةال!رالياردكلالاصتماهـفبو

مونؤءأرثلنصؤونفيالسىإسيةأهمةالم!وبيةالرالتجار"وهـاعةواأرالصناع!ة

د؟دأتوبي*العرأتقيرإؤأماعاتوأل!بروجاذاتالمهرو،2،لاخرااللاقطارقباى

بروح:يمالإت41هثذهفي.بيةادرإلامهبناءابينإسالزووطوألاختا؟ألسيكاحة

.الوحدةنحويدخ!رزجإجودويتوضيحعهاغير

أسىاسص،.مطابايةخراليعتبرأنهاليض!اليشألرالفكرتطورعاىا،لإحؤأمنو-

بمةالعرالوحدةهدفبهاكأتنلوألتيأخاهـيخيةااطقبةرفمحؤفي.بالوحدةفطامر

الؤو-كلى،شالشعورالحريةمطلبأصالةعلىتدل!وتطوراتحوادثثتابعت

الذيأسياسيأالمطلبرافقهقدالفمانيةاًلدولة!رمنالإض!رأالزيم!بيالر

والإردنوالرأقسوريافيأصنيالوالحكمخوتار.بالدستوربالمطالبةتمثاى

ية.-خرامطلبعاىارألاصرادتمجو-أؤلالعربيةأنبلأدأجزاءوبقيةمصرو

اسؤإطواحدةثدرجةعلىالاتخابىاتجعلألذيسوريافيبافيالبرالأصارخا

051)رؤم!رسوماًلمسميوالصحافةألكخابةواًا،نتخابياتحرتحديدمشروع

حرياتتوسخفياخقدماث،والعسهكرياًلدءقهاتورياطكمتجربةوفشا!

هالاض؟رةارو:واتفيغمورياتهاحرتالذيوا)ع!جافةوالكتاليةا،نتخاب

اليرلماناماممسومولةالو!ارةخعلدنالاتفيالسياعصيالاصلاحوحركة

بالحمأجةاًلمطاو.!ههـ-ركة،ألاذخخاباتفيوابخهدخلالدفاعقادونومقاومة

ممجموعه!تث!صلحوأدثو!دإإ،!السعوديةالمملكسةو-ىيناليحرفيأد!تهوريا

فيالملا-فأمنالم!فة!لب"فياطريةفهدألى"اصالهيشيرعريفس!خبما!

اقرنبديخاذ،العربفيحد.ث!اإعربيأالفكرتطورأختا!فألص!.ددهذأ

اضضاععلىقامأرزيأا،!اأقالملكيئباإنظامبالزفيالقوميةالدولةظ،ور

خ!ءاداللا!ىانز،لإحظواحدةيةمرءزلح!و!هاءوالاوررررلىوالأك!يرواك:ي!ء



تي.:كوركأوراىاياالد.تجؤرإحسم!عاكأحءورابيراحهؤدبيدالررالوحدة

العميقالثهـورحوبيةالعرالص!اسةفيأحديدأان!تجاديغذيألذيالثا!افداًلر

ليدلممالىال!قياهحعذا.المعدله!كاشوأضضىاعأقتإدفيدهاراًزتخقيقةورزنح!جر

حركةكص!توولبانفيكمااليوميا.ؤفيسورصديثةابئةالعرالسياسذقيتارفيءلميه

صننوعتحققءصرفيش،والنموالتبلورفيآخذةوهيوتن!اًتغحا!ز

ككلا)*رليمةالبالادوفي،ألارضلملكيةأعلىحداوضعراعيألزالاص!لإح

ءالىوالسيطرةالفتريرةألطبقاتعنقيهللترسحمةأولو)"اجغإىفكرةاليومز:طو

حةوالص!الثقافةحقولفيباذاوالمساعدأتأخمد!اتاًبتقديمالاقتصاديالنمو

كالمواصالأتالعامةاخالمصنصوو41الدوتوليووألىيالفنيالتدهـيبولاسكاناو

وتأوريماًح!يويةأ!خاءاخااوأرياووألاذاعةوالبرقيدابىووالكهرباءوالماء

سياسية-اببا-زءلمتمثاطعامأي!أ،ضا،"الم!.!وبادذا،!الكبرازروةكوأرد

.وسياميمغصيلبعضهاكياناحعحجح

الملأستقراءهذأفيال!سحفاضءةاستمايملاسد:حتوأن-أزفيهي4اخمالاص

اكل!!ة.لخطوطاعلى!ذهيسيرلحاخكرةابيةالعرالشكلمضةتطورانار!7-نجيالتار

إقالمطأطةىأرأدةصنصادرلأنهأصياىألنغلورهذاظمهوسمحبانواعتقد

9أهدافمححياء*فيأفكراواقعيةعنناتجا،عينالاتجاهحذااتخاذهوان،ا،جرد

ؤ!و:قويةاجخماعيةقاعدةعلىمستندالجدبدالاتجاهان.يعنيذلكح4!أ.نهضةا

اتفاقدمجرلاأهةووذزاخ!؟صذويأفراداللحكمصلمتأوخةتارححدفة4؟-ى

بعدهصا،مميأقيوءكايسبؤ،1ماطاالتطوريحلقةأذ".الحاكم!نورءباتارأء

يضةالعرءخطوص4أحددناالذيالانخاهفيبىيالعرالمجب!معلتطورط-هـيةن!حج4انه

.بسن.الخ!كأةءماحةكاأحاذبةاالقوهعلىألدأفعةالقوةتغلبلبدءوانكشافا

إرالاقطفبمااساسيةاتتغيمارحدوث.بعدالابواذلمأحديداالظورهذأبانف*ذعر

القومياخ!متجربةاليومتقومياسورفهب.ومصركسورياتتبناهإقيابيةألر

العاجزةالمصحتغإةالديمقراطبةعحامحابهفشلتالذيالع"يفاعالثربعدالتقدمي

ء.-.ل!أ بىدالحخسهذا!ربةنبريمسروفي،إلفرديةألدحدا؟وريةعلىبعدهاوو

الت*بيراًمتهذهانافترأر!اناًأي.4عهيوالاقصااوقراطيةأييروالملكيةعاىا؟القض

.ةءابرصدفةدتجريخسونأنيمكنلالجديداالأتجاهابظهور

لظهحسرالبىاقعيالتفسيرهذاعاطتبزشالتيالعمليةالنتائجنحددانعلينابتيى

نتيجتين:الىيوصاىقدمناهالذيالتفسيرانواعتقد.اب!ديداًلإتجاه

صتوجزءبدايةلاذ"أصجاروءأ:ءحعيالمذح.وراظورألانأظرا:اًو،

4إفظرانالواعيةال!ء4على،وجبعابرةصدفةءردلاالمغتظرةأء!نححةا

إتإا?احىبهماثا!واستغلالللشعبزوضصحهعلىوتعما!وثقةبتفاؤل

ذلكصاتتجع!طوان،بها،حصطالةاسدأئواتخاموتمنوحمايتههضطورلية

.الح!صوماتفساداوصلاحءلىللحكملىالمقيام

ليح-4لأذ،للكلمةيقتفرشموف7اًلصفيكأنؤساملهاًكظررؤض:ثانيا

مسا.أنجتايمكلتل!"آفص"لى6حتمجةزهتيجةبلسلبمكأحوث!دثالذيألانؤسامذك

الباصاأىووالحقوالقديمللجديدياويالؤيزالج!حذلكليستقيةالحصإوحد!إ
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