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رواسبمنيشوبهوماوالوطنللدولةاًلولاءعنعمونالدكتور!دثثم

:فقالالماضي

امفرديا6ًكانديموقراطيأ،العربيةالدول!الحكمتشوبتزالءوما

وهي:،للوطنالعصريتعريفنامعتنسجملاعوامل

اتصالامتصلابيةالعرالبلملادبعضفيالحكميزالفلا:لةوالدوالدين-ا

.لبنانوهيدينيةلاواحدةدولةالاتوجدولا.بالدينوثيقأ

يعافيفهو،بالدينالدولةارتباطمسألةمنلبنانتجااذا:الطائفية-2

هيمابقدروالمذاهباًلاديانبينتنازعاًليستوالطائفية.الطائفيةمثمكلة

تلغىلاوالطائفية.والمنافعالحقوقعلىالشعبمننحتلفةفئاتبيئتنازع

تنهارءكلاوا

البدويكونبلدانالربيالعالمفييزال!:وا!قطاعيةالقبلية-3

ناقلخلدونابنقالكماالقبائلالك!رةوالاوطان،ءسكانهامنجزءا

روحمنتضعفالدولةلطبيعةمنافيةكا.لقبليةوالاقطاعية.دولةفيهاتستحكم

قائمة.هيحيثللوطنالولاء

والقبليةالطائفيةرواسبمنالصالحةبالمواطنةابلماعيالشعورتجريد-4

لاقطاعية:او

فيتقوموالاقطاعيةاًلقبليةتعالجكماالطائفيةبهاتعالجعديدةوسائلهناك

الاجتماعية.الدوائرتقاطعقاعدةعليالاجتماععلم

عاتا)أشعنالحديثالىوانتقل080080000080"،008080000060ء

سة(لسيااوليةلدواوعيةجمالاا)يثةلحدا=مه!

فقسهالوطنهالمواطنلاء!اوهاثإرتأو-=وو&
:ثلاثالى

تحصر:الاجماعيةالمذاهب-امنملحوظاًنثاطاًالأخيرةا!رةيخا

معنىذكرهاعلىاتيناالتيالعواملاإ!زعة-مهاجمةعلىاقتصربعضها.

.نطاقاضيقفيوالموأطنةألوطن-القافدةبأنالتذيرالىباحإخةولا

المنظمات-والاجماعيةالمذاهبأما-

مبعدةقو!بيةفهيالعرالقومميةوليةالدو-"الباليفرقة!ثاهدةةح:يرفنيةمتعةإ

اكيةالاشؤالاجماعيةأا-4لمذاهبحآءهداهالقيالفنيةالروسيةالرقصاتمن-اخ

للمواطنةجديدمعنىوهي.المركسسيةبجميعفيالشعبيالفوإءاسوراغناءة

الدولية.الحدودتتجاهل-

هذهتمثلىو:الدوليةالنزعة-2-جمعية"دعوهاجمعيةالنحاتونوون

الربية.والجامعةالمتحدةالامالنزعة-.ممححالحوالاه!م)بنانفيالفنيةركة

د.+.س...--اولالظوسيالاسإالقانونلمناقشةيبا
وليلعاورالىالرعههدهولرمي+

ايىاسية.دلحدواىرت

الربية:القوميةالأزعة-3-فياً!عارفوزاراتعلىالعربية-ول

اًلىترجع،العهدقديمةنزعة5هذقاموس"مننسخبشراءا!ختصةت

العربية.الاستقلاليةالنهضةاًياماولى+العامةالمكتباتعلىلتوزعها!روت

التاريخيةالاحدأثمنالرغموعلى

بيكو-سايكس.!عاهدةاللأحقة،+جديدبكتابقراءهقباقبنزاراذ
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-!!ماصفىاعل!!ماا

عراقيوالآخرسريأحدهمامتنروعانالعري!الدولبمإمعةمجلسالىقدم

اخذتوقد.ألربيةالوحدةغايهماالجامعةدولبينأتحادأنثاءعلىينصان

استجابةالخطوةهذهوقدكانت.بينهمااتحادانشاءعلىتعملانوسوريامصر

اًلشعبية.وبيةالحزالاوساطعنصادرةلدعوة

اًلم-اهنة.-بالاوضاعتتمسكاحزابوهناد

وسائراللبناقيبالكيانفيعزالذياًلقوميالظأءحزبلبنانفيوهاك

وينزعثانيةجهةمنالعريبةوبالقومية،جهةمنالعربيةالسياسيةاًلكيانات

توحيدالىالسوريالقوميالحزبوي!تع.ألاىبربيالعرالوطنتح!حقالى

الكتاربحزبيطالبالحزبينهذينعكسوعلى.فيهلبنانمماألحصيبالهلال

معللتعاونيدعوانلكنهما،اللبنا!مااصكياناعنبالدفاعالوطنيةالكتلةوحزب

على،الاحزاًبهذهمعظمولكن.الجامعةميثاقحدودفىالربيةالدولسائر

وهذا.الوطنيالميثاقأسموهماحولتجتمعوالبعيدةالقريبةاهدافهااخلآف

فيرألي"حزبولكل.غايةاووسيلةاعتبارهحيثمنجدلموضعالميثاق

.الشأنهذا

:فقالالبرلمانيةاطيةالديمقرءنوتحدث

الىسيادتهيفوضسادةذوشب-ا:قاعدتىيئعلىلماياالرالحكميقوم

.النوابامامالحاكمينمسؤولية-2،نواب.

الحكامومسؤوليةالديمقراطيالحكمفيالزاويةحجرالنوابفانتخاب

الانتخاباتتعبرفهل.العقدمنالغلقلةورا!!رلمافيا*خكمفيالتوابإمام

ليسالسؤالينهذلينعلىالجواب؟الشبارادةحقيقةعنلبنانفيالنيابية

لبنانفيوالتعايم،التعليمالديمقراطيألحكممقتضياتالثافي.فمنلجواببا

فيالتوحيدشدة-02العامالتوجيهفقدان-ا:سببينالىمردهاأزمةيعاني

والزراعةوالصناعةوالقريةالمدينةحاجاتبينتفرقلاالتيالتعليمبرامج

العامة.والنخبة

تقفولا.تريداًلذيالوجهاًلانتخاباتتوجيهالىتعمدالسلطةانثم

بالفعلمسؤولونالحكامهلثم.الانتخابتنفيذعندموقفا-كليادياالسلطة

أماممسؤولةكانتلوكا!الوزاراتمعظمتعينألم؟النوأبمجلسامام

؟النوابمجلسلاالدولةرئيس

المصير.مجسن4الثهيثغبيألعرالواقعبأنالقولالىانلحاضروانغىى

لةلدوام*

41الدوضعفذكرانثملةالدويهـف!بتربدأفقدنصوراديبالدكتوراما

عداءوالى،الدولةألصكر!ض!نالمؤسساتقودالىيرجعالعربيالتنرقفي

الدوأ،انوالى،المستبدواًلحكمالاجنبيالحكصمعنناتجللدولةموروث

،الحدودعبرالعربلا!ةآخرولاءإثهفالأن،المواطنبولاءتستأثرلا

بيةالآرعنهاصرالمحاضرعددثم.الثورةتمجيدعلىأ:!ءايقومالادبانوالى

وهي:للمواطنة

المدذحة.اله!اجباتعلم-ا

.اطياةفي،الادبفي،رخألتارفيالاعلىاً،خل-الرؤيا-2

."كنفسكيبكؤرتحبان"-ا،واطنينحبا،واطنة-لحبا-3

كمواطن.والعيشالفضاثلمممارسةالمواطنفضائلاكتساب-4

014321

-كا!ضد9ل!طرراظ

وهي:أ4للدوالمتاحةبيةالتروسائاىاهموسرد

-3-خدماتها،اجهزتها،هاائردو:لةالدو-2-المدرسة-ا

الجمورإت-5-والادبواللغةالصحافة-4-ألشاشة،اًلتلفزه،أديواًلر

الشخصية.-6-والاحزابوالمنظماتالوطنية

للنخشة!مة

فيالنخبةمهمة))ىنرباعلادمونالاستاذلمحاضرةوأفتل!صوهذا

"الصا،(صنالمواخلق

نطالمواهذأفظهور.عميقتأثيربيتهوتر2الصالمواطنظهورفيللنخبة

يفيلاوهو.الغموضيشه!بهعليهمتعارفمعىوللنخبة.بيئتهافيالاليتملا

نما،وضوعهذاًالىنلترفولابدللنخبةشاملة"معرةالىالملحةمجاجتنها

:ثلاثنواحمنعلميةدراسةدراسنه

ووظاثفها:اصهاونثاالنخبةمعنى-ا

بأخهاتحديدهايم!نو.اتجماعيةظاهرةواقعهافيالنخبة:النض"معنى-ا

وهناك.أبئعيووسطلمجتمعكلفيالاشخاصمنالطاهرةالطائفةتلكهي

التوبميهوبالقيادةتطهرحيثالنخبةوتقوم.عيهافيشالنخبةعنليلمبثقمن

والتقيد.التقليداووالنفوذالمالاوالحكمبطريق

الابمخماءيةالظاهرةهذهحدودتعيينالمستحيلمنانهيبدو:حدودها-ب

نأالا.ومداهاوظهورهاتكولينهابدايةتبيننستطيعلاانناذلك"النخبةاي

دراستها.ةوروضر،النخبةجودوتنفيلاالمشكلةهذه

تطورها:واًلنخبهةظهور-كيفية2

لابلالمجتمعفيالاحياةللاأسانإلجصرإر"اليونانمنذألحكماءلاحظ-ا

لكن.فيماعاشالذيبالمجتمعمتصل!ماكانالاالفردحياةمنالتاركاخيجفظ

كتا!وسطهفيظهرتظورهمراحلاحدبدوفي.زابتةأةيرستقرفيحالاالمجتمع

اً،جتمع.فيالسلظةوظكيفةالوظائفهذهوبيمن.متكاملةوظائفهافيمتباينة

فقدكان.تمارسهالتيا؟ماء*اوإشخصلىبايفللاالاصلىفيوالسلطان

التفريقعمايةبداتثم.كافةالمجتمعأجزأءبينموزعاالبدائيةالمجتمعاتفي

الىزعيماو-:عثالقيادةعندثذالنخبةوتتسلمم.النخبة4تحقيقعلىنساعدالذي

!احلى!لىرا!كا،سبم.ممص
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ليفتحساصفى-اعل!لنمهتاا

.المجتمعاتكلعليينطبقالتماوروهذا.الملكزمامعلىيقبضاًلوجود

منألكبرىالمرحلةفيرصم.بحوانها،-المجتمعتسيراًلتيهياًلنخبةاننا!حظو

لماكمة.اًالظبقةالتطوت

ؤرضتنخبهـييمةالقدالشعوبليين!تمعاتهابتماويرقامتالتيوالفئات

.السلأخاوالمالاوالفكربقوةزفسها

،المجتمعاتفيمخسلمفخبة11بهقامتمااستعراضعندهذاًويتضح-ت

واًستلامالمجتمعسيادةءلىنفرتسلطسوىالواعفيتعنيلاكلءلافالاقطاءحة

ليستو.الاسلامقاومتالتيهيمكةفيالاقتصادرجالمنألنخبةو.قيادته

شعباًعماقفيبرزتنخبةالاالغربيةاوروبافياطاضرالعهدفي-وازيةالر

داخلوصن.النبلاءسلطانظلفيالوسطىالقرونطوال،يعملكاان

الحكمرجالمنهايخرجيزللمالتيالعالميةاإبربموازيةقامتا!برجوأزيةا

مناححرىنخبالكن.الغربيةبااوروفيالفخمةوالتجارةاًلكبرىوالصناعة

"!رةوكانت.العامةألحياةحلبةوتدخ!ا!،ترتسمبدأتقدالع!الاحبقات

النقابية.المنظماتهذهكفاحها

ناحيةمن،المعاصرةالمجتمعاتفينشبتقدحادةازمةانبيد-بم

صفو!تفيوانقسامتفككحدثانهذك.القائدةبالطبقةالىخبةاًتصحال

الاصلية،طبقتهاءنغريبةالطبقةتلكمنفئاتفطهرت.القائدةالطبقة

الفئاتولجأت:النخبهذهبينالتنافسوبدأ.جديدةنخباتكونواخذت

المنظ!مةوالعقيدةعزمهايشدالذيالاطارتههييءإياالاحزابالىالمتنافسة

مخها.الدينيةالاخصوعلىالتقليديةاًلقيمتقلصىتبعدما

حاكمين،بينمنقسماالمجتمعيعدفلم.الطبقاتسددكلهذلكعنونتي

ثجيستندمالاالطبقاتهذهومن.المتوسطةالطبقاتبدنهماتعددتبلومحكومىيئ

،.النسباوالأروةالىو-ودهفي

والاقتصادية؟الاجماءيةللمعض*ت-اوللايجادمتباينتانخطتانوبرزت

وهما!:ونخبةنخبةبينايالاحزاببينالصراعهذاوراءتكمنكانتافي

.بقىت"الازمةانالا.الشيوعيةعنهدوالانقلابوالثورةالغربيةادديمقراطية

؟حزبالىتنتميانأبتاً!يالنخبةتزللمحيثالغربيةالديمقراطاتفي

الحاكمة.الطبقةعنبعيدةمعين

المجتمع:فيالنخبةوظيفة-3

و.نهعيرلازما،معلهـموكأكوطبيعياالاوليةالمجتمعاتفيالنخبةاثر-كانا

اثرأنا،.-وت!ايماًتعقحدايزبدالمجتمعجعلعاملااثرهاوكان،مرءوب

المجتمع.هذازهـجيهعلىبقدرتهاالخخبةشرتعظماالمجتعفيتبدلالنخبة

بعضهم:هـاستصاأع،النخبةهذهنجينمنالشعوبزعماءبرزاذ.لمناهجهاوؤقا

.مهدواكالفاتحينمنهموالبعض،جديدةرو-يةقيماينشروااًنلانبياءى

:.ضيقةبقاعفيمنحصرةكانتسمابقةقيملانتشارالىلجياط

أجمع.ثابتهةوقاخفهناكالغموضيكتنفهالزعيمامرانمنالرنمعلى-ب

+:وهيعل!اأسناس!ا

03ؤحهينشأالذياًلمجتمعو)حدفهواًلعدممنأنزعيمخلقيأقتي/!

التكوينخلقهفيبرجتطركباطوحدهاالبيئةءلىألزعيمخلقيقتصرلا-

جي.أصوحوليا

.لظهورءاًلملائمالار!كلقيالظرفألىايض!االزءيمنخات-

1!ضيىع الوطىئأ

.؟أثيرودرجة.السياسيةالتربيةامرفيعميقشأنالعلميللوعي-بم

الاجماعيإتقدمؤا.وآخرشعببينتميزالمجتمعاتشؤونةرعلىالمقل

الظبيعة.فيالعقلتحكيمفيهوا.مماالصحيح

بناءنستطيع:فقالبيالكلرالمجتمعفيالنخبةاحوالعنالمحانحروتحدث

المعاصر:ر-يالعرالمجتمعفيالقائدهالطبقاتمنصنفيننجدانمرماعلى

البائدةالطبقاتفمن.-ءابقيومااندثرماومنهاالتقليديةالطبقات-ا

اًإلموجودةالظبقات.ولبنانجهثلفيالنبلم!ءوطبقةاًلاسلاميةالمجتمعاتفيفاءالشر

الاجتماعيبمعناهاطمبقةتؤلفلاالتيالطائفية:ومنهالبنانفيولاسيمامتنوعة

وهناك.الاقطاءجمةتجدالطاثفيةحبرازلمبو.مستقلاخاصاضمعابلوالاقتصادي

.الكبارالملاكينطثقة

البلادفيالطالعةالبر-وازيةالطبقةهيمادياًاقتصالمسيظرةاًلطبقةانعلى

باؤرادهايماولاسالعهدحديثةطبقةوهي.اًلانتاجوسائلتمتلكالتي،العر-بية

والعملاطكوميةأوظائفاءنتتصولجهودهمبدأتانمنذوذلكالمسلمين

الىالمجتمعدفعتالكبرىالاجماعيةالظاهرةهذهانعلى.االاديئالزراعي

اًلمكامنهة.الورويةايقاظالىوأدت.الماص!قيودمنالتحررنحوصريمتظور

الطائفية.تنتابالاضمحلالعلاماتبدتالتطورلهذاونتيجة

ايجا!عنالآنحتىعجزقدعربيءتمعكلفيالمثقفينمندفروهناك

قلقا.4تجعلماليةومشاكلنفسيةبعقدلذلكيتخبطوهو،الي"ليأويوسط

عمهمميعمستءسم!ييبييبيم!سيييبيييبصم!ص!تسمسمه
11-----لم

11 11
ا
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طىلمخما-فىلنممتاط!+أا

الاولالعهدفيوا!رهأد(الديني)العلمكان:النخبةنشوء-كيفية2

طبقةالدوليةالتجارةاوجدتثم.الاجماعيالارتقاءسبيلاهـماللاسلام

طبقةاًلفتلةألدوونطاالسلعمالمنتشكلتالتي-النخبةانمعلىبرجوازية

.جديدة

يم.التطوالمالوهما:لييناومعينينعنتصدرباتتاليومالنخثةانعلى

بجانبانعلى.عصرنافيالشعبتقودالنخبةتزالما:النخبةمهمة-3

المجتعفياطاكمةالطبقةيؤلفونالذينوااالالسياسةرجالمنالنفرهذا

وهي،الصحيحةالنخبةتؤلفالتيهيانهالعتبراخرىفئاتتربضال!ربي

فيوانماالعامةاطياةفيمنهاتستمطلاعاليةجامعيةبثقافةالواقعفيتتصف

النخب.منالصنفينهذينبينزاشبةوالازمة.فحسبالمهنيةالاع!لصقول

.أحزابفيتنتظمالنخباخذتوقد

فيمهمتهاتحديدمنالسياسيةالكتلفيالمنتطمةالنخبةتمكغتهللكئ

خطوطهـاخلاللمبيبدوولكن.للاحزاببرامجهناك؟المجتمعتظويو

يقومالذيلالاواالدفالىااخضاعهالىيناصرهامناستعدادالواسة-ضمعف

الدوليةبالمجموعةالعربيالعالمهذاوصلوهوالعربيالعالماعيننصب

ا.مماءالحضارةفيويساهمبلفحسبيمةكرحياةيمار!لامنهافعالاأجزخعله

ية.العصر

لايرتبطعصريةعربيةدولةبلعصريعربيمج!تمعخلقاذنفاذشكلة

الهدفوهذا:والانسمجامالتجانسبصنلةبلالطائفيةاوالدينبرابطةافرادها

تصرفهالحيويةمنفذأالنخبةفحهستجدادفىعملوهو.وئنظيمافلسفةيتطلب

.الصاعالمواطنخلقفي

الصحافة!ة

ملخصها:فهذاالنصوليالدينجييالامنتاذةمحاضرا!ا

الصمحانةصناعةتطورتكماالخاطفقالبربسرعهتطورتمصنلحةمنليس

يوميةحريدةايةكأن.الرمنمنا!قبةهذهوفيالكبرىالبلدانفيلاس؟

تحصىلاوآلات-هائلةبشريةطاقة!تطلبضخممشروعهذاعهدنافيكبرى

منظمة.دقيقةوادارة

.فس!م.الإدارةوءلىالتحريرقسمءلىتقوممااولتقوم.الجريدة

نافيجببالنشرالجديرةارالاصأما5عليه!ويعلقبالاخباريههحتماالخحرير

وصحيحة،،وجديرة،ومهمة،ماتعةتكونان،صفاتباربمتتحلى

افصالضحفييعرفالاعرضهوطريقةللاخبارانتقائهاساسوعلى

فياضركمرجعومركزهالصحنيضحميرهيستعملالذيالتحريررئبسيميزو

ا!رلاهميةالمقيالسو.الصاعالمواطنليخلق،رفضهااوالاخباراثبات

جهديتجلىوهنا.القراءمنممكنعدداكبراهماميثراولايثيراذاكانما

التسابقفيالصحفبينالمزاحمةزوقر،الصحيحالخبرابرازفيالجريدة

غيربواسطةمنةوتجققالصححنيبهاقتنعماهوالصحيحوالخبر.نثرهالى

اع6زازسبيلفييختلقهاوالمغلوطالخبرينشرالصحفيينبعض.واحدمصدر

متى.رسالتهويلطخالقراءمنالمفكرينثقةيفقدبذلكولكنهالصحنيالسبق

المهمة،الماتعةالاخبارلهتوفرتوالتنظيموإلمالالنظربعدللصحفيتوفر

..الصحيحةالجديدة

هـطى،1-د--لأ*ء-م-1!ضد--..

الاساسىالمصدرهمالمسؤولونوالرجال،والبرلمانالح!صوميوالجهاز

يعودواانهؤلاءواجباتومن.الصادةصةووأ؟ديدةالماتعةوالمهمةللاخبار

عليمعايتعاونواكبالاموربحقيقةوتزويدهم!صادقحهمبهمألثقةالصحفيين

اسالىيئمرايديعلىائهقرألىينقلانالتحريرقسموعلى.الصالحالمواطنخلق

وئرها،والفنيةوالعلميةالادبيةالمجتمعاخباراختصاصيينومحررين

والضإرالعينتروقبحل"ذللثوكل.العالمفيالاخرلىالمجتمعاتواخبار

.الصاعالمواطنبىيرهذابمثلاذ.السليموالذوقالحي

ميتةتبقىوالانباء.الرأيوابداءالاخبارنشر:مهمتاناليوموللصحافة

يبدووهنا.تصويرااوكتابةانوالتوجيهبالتعليقالمعلقونيتناوطالمان

العامالرأيتكوينفياثرمنوالسهريةالاسبوعيةالمجلاتفيها!أللصحافةما

.الصا4المواطنتكوينفيوبالتالي،الحياةنواحيمنناحيةكلحول

فيه.الاعمقالاثراليومية.الجرائد.بالصحافةالايكونلاالعامفالرأى

السلطةالصحافةكانتلذك.عمرتاودمرتاطلقتانقوةالعاموللرأي

نسميها.اناعتدناكماالرابعةلاالاولى

فيالاالصحاعاطنالموسخلقفيالبناءةمهمتهاتؤد!أنالجرائدتستطيعولا

الاذاعةودورالسدخمامزاحمةانغير.الصحفيةالحريةمنراثقجو

هذءجعلتالايامهذهوالصوروالاراءالاخبارنقلفيللجرائدهـالتلفزيون

الثانطالمرتبةفيالانباءجاعلةالترفيهطريقعنالقراءجذبالىتعمدالاخيرة

علىولكن.فيهاكاملةالحقيقةبسطعدمبضرورةالشعورمعالاهميةمن

متطلباتوبينالتجاريةالوجهةمنالجريدةمصنلحةبينيوفقانالصحني

وللقلمتجرخانللكلأتبجوزفلا،حدودطاالصحافةحريةاناذ.الحرية

مجتمعهويرميتمي!رفشهمج!زلامنوي!ثتم5نشريج!زمالافين!ثريجمحان

الح!للقضاءووكلتالصحافةحريةفيالحكوماتتدخلت.-ولقدالمزالقفي

هوالضميزقانونفانالقوانينلذلكتتواًفرمهماانهشر.الحر!لة5هذمن

تسجنانفقطتستطيعفالمحاكمالسبيلسواءدائماًيوجههالذيالصحنيقانون

ينصسيانقبلالصحقواجبومن.الروحتحبسانبوسعهاوليم!الجمكعد

.ـوالمعلماالاديذلكحقاانهالىيطمثنانوهادياًمعلمانفسه

تخلقانثستطيعلومكلمباشرااتصالابالمواطنتتص!التيالصحافةان

والمعبدةالاسخاق!تسهموانوالصورةوالرأيبالخبرالمواطنهذا

القيمونكاناذاذلك،بعيداوقريبمنبالمواطنيعنىمنوكلهـالحكومة

الممتازين.الصالحهنمنعلبها

تطبيقيوعقلرفيعةثقافةلهتو!رتاذاالايقوملاالصاعوالصحني

الاجماعية،المسؤوليةيقدر.حيوضميز،فائقمهـيوتدريبمتفتح

جميعهاهذهتوفرتفان!لمبادئهاوالامانةالصحافةاسالمبتعلمومدارس

ةالصالحونالمواطنونالعا!لهذا-توفربيالعرالعالمفيللصحفيين

الصنحافةاد!فقال:العربيةالصحافةمستقبلعنالنصوليالاسنإذوتحدث

اذاهذا.الصابمالمواطنخاقفي،تعثرهامنالرغمعلى،قدماتسيرالعربية

الظلموجهك!تصمداناليهاوطلبنا.الديمقراطيالنطامظلفيحريتهاضمنت

بالرشوةتهزأو،الضالةالحكوماتتنهارحتىالبناءبألنقدوتعاند،والظالمين

.الصاحالمواطنخلقعينيهانصبواضعة

نامنعليهفلنحرمر،الصاعالمواطنخلقفيوفعاليةقدسية7للحرفان

.والبناءالتع!رمنبدلاللتدميريستعملوليلجتذل



المخما-فىة-الئمففظعلم.

هـرنجتظ

ئب!صسحد"بادلآا)،سلاهلر

والصغاررالا!كهعصدالضحك

النسائيةالثقافيةالدوة"فيطريفةمحاضرةالكيلافيابراهيمالدكتور6القى

اللغويبالتعريفاستهلها"والصغارالكنارعندالضحك،)عنوانهها"بدمثق

انلصاثصتفصيلالىعمدثم،والاجنبيةالعربيةالمعاجمفيوردكماللضحك

لأنهكأرهدون(.الضاحك)الانسانبهاينفردالتيوالعاطفيةالوجدأنية

احكاماتستوعبإقياالاخلاقيةوالازلمطباعاتالعاقلةوالقوىباأعوأطفيتمتع

نوعين،الىالضمحكتقمميمالىوتطرق،نالحيواعندنجدهالاوتصورات

للتفاولطبيعياستعدادعنيصورررنانبريمأضحكوهوالصغارضحك

انفجاروهوالكباروضحك.المؤثراتاقلوتحدثه،والرضىوالسرور

بل،الطفلعندالحالهيكماواللامبالاةالاهتمامعدمليسمبعثهحادث

فهو،خاصبئذكرىاونادرةأوفكاهةمن،مضحكةمعقدةعقليةخصائص

التيالاج!ماعيةالتقاليدوثقلالوفارلكابوسوزحزحة،استثنائيحالاذن

ونحاوف،الحاضرومتاعب،الماضياحزانتتجاذبناحيث،تحتهانرزح

الضحكاختلافالىاشارثم.الحياةفيالمفجعةتجاربناكلتشكلالتي،الغد

تهكمفيهباردمثلايالانكلينفالضحك،والجنسوالمزا:حالعرق!ب

والضحك،لاتهنحةوحدةخفةف!الفرنسيوالضحك،وسخريةهـجمود

كالروحفهو،والبديهةالحاطرعةواوالطلاوةبالخفةيتصفالمصري

اثانكما.اخرىتارةوالمعنوي،تارةاللفظيالتلاعبعلىيعممدالثرقية

لاتجيدانهاالا،الاسبابولأتفه،بسهولةتضحكالمرأةانكيفالمحاضر

علىقديرةوهي،مخهاتنبعثالتيالضحكيةا!رارةعدوىفيالاالاضحاك

واعطائهاابتكارهاعنعاجزةولكنها،الاشياءفيالمضحكةالجوأنبكشف

الذكاءانالىالإضحاكفيالمرأةتقصيرالمحاضرويعزو،محسوساًسكسلا

عياانعلىالمراةاجبرتالطبيعةوان،الابداعلاالتفهمعليقائمالنسوي

اسبابالهوانالفرجعنتعبيرالضحكبانالقولالىيخلصو!ا.بقلبها

على3فيو،صجيحةوكلها،وتضشيفهاحصحرهافيالنفسعلماءجهدعديدة

لدعمهاباخواتهاتستعينبل،بذاتهامنهاواحدةتحكستفيلا،ووجاهتهاصحضلاا

النظركاتالىعاليرةاشارةالمحاضراشاروهنا،فيههاالخقصجوانبوسد

سببوانه"الهابطالتناقض"في"سبنسر"قولموردا،رأيهتدعمالتي

!!

.

الوسحرعمم-اصالحى- +..لا

اظطيىلمنللديئلسانيالاند).را!و
..

بويم.نفي،الاعلاماعمالعلىاطوشتموهـو

الاسلإماملوكءن،لاصتلاماقبل

بيروت،دارالمكثو!عنصهدر
.!

+اجىطصكا.ع"---1!عصيى-،ء7-له

يكونعندماطبيعيةبصورة!دثالضحكاناي،الضحكاسباب!ن

بالتناقفر؟نوهكما،صغاثرهاالىيهبطبهفاذأالأموربعطائممشغولاالوجدان

يكونانشريطة،الضحككلوجبأنتمنوانه،صور*جمناوفكرتينبين

.احدآنفينتوهم-لمتىواحداً،شدايخصانمتوازرينءأكماالمتناقضانالشيثان

؟برغسون"لنظريةوبم؟رةخلاصةاورد-كما.بكائنوليسال!ثيءكائنان

قيفالاثيء،مضحكغوالجمادوان،انسانيةظاهرةالضحكانتقول

لانلم!اننااي،نفسهاعندوماًتجيبلأنهامضحكةغيروالنباتالجمادعالي

..مضحكانوحدهمافهماواطيرانالا؟مساناما.ومعناهامظهرهابينتناقضل

لحانواعهوا!سحكخصاكصموفقاجلاءجلاانبعدحديقالمحاضروضتم

نالم!فحلواانيقاًاختيارااختارهاطريفةمضحكةونكاتمشاهدردام

.!اعجابهموالسامعيناستحسان

...الالتزامح

ي!ينالاديب)ءبعنواد"النقاد"مجلةفيمقالايمالحكفؤادالاديبكتب

مطرجيعائدةالسيدةاًلاديبةاستجوابعلىفيهعلق"والواقعيةالالتزام

نيوماوردالثانيا6الآداب"عددفيالمنشورحسينطهالدكتور،ادريس

اوردء.مما،سعيدبورمعركةاوحجدتهالذيالادبفيرأيهعنالعميدجواب

فيصرمجاًرأيهيعطلمحسينطهالدكتوران":قولهالالتزامعنالكاتب

فكريةمعركةناراشعلوبههذا،للتاريخعليها!كمتركلقدعالادبهذا

قؤلفما.اساسهمنالالتزامشجبانهاقيلماد!،الالتزامحولجديدة

الكاتبيتحدثثم"؟ادريسسهيلالدكتورتحريرهاورثبس"الآداب"

صدووها؟مندالملتزمبالادبالأخذالىالدعوةحملفي"الآداب"دورعق

ت.تعبيرحدعلى-يتطلبالأدبطناللونهذالأنمغامرةالدعوةهذهفيعتبر

."الآداب"عنهعبرتكماالالتزاممعنىالىيشيروهنا،اعياًوناضجافكرا

تفميمأعحبمبارةاًوالسياسةخدمةفيللفكرتجنيد"بأنههوفهمهوكما

ادفيهـالاقتص-الاولىبالدرجةتالمن!يهاسي!الاوضاعنوع(لعربيالمجتمع

ءـخاكتكرناندون،الاشياءالىالعام!النظرةخلالتلفهاإيوالاجماعيه

الىيخلص".ثمالكبيهوالمجتمعهذامنواحدفرداوضاعالىخاصةنظرة

كما،امكزالإل!عنعبرقد"كتابات!فيادريممعسهيلالدكتوربانالقول

لبعضبالتمد!لتحرضاهفىتم"ونضجبوعيحقأيكونانيجبوكما،يفهمه

هنمأو"آخرمفهوماًامالالشادباعطوااو،جمعياتشكلواممنالادباء

،الاستعمارعليالحربيعفيامشالالانادعوافلقد،الاولالمفهومحوروا

مغلوطأ،اوصحيحاًذلكاكانسواءحياتنافيالسوداعالناح!عنالتحبيهىو

فهمو.ثم..افتعالاتفتعلتجريةام،معاشيةتجربةعنصادراًأكانهـسواء

عن"كاشفأورأيفكرةعنتع)ناو،حزبيةاءهـاضاًتخدملقضاياعرضأ

فدعاةاذن..)ء:بقولهمقالهمحنتتمأءالمفهومهذاصاحبالذيالزيف

واعحيتعبيروالادب،الثاملبمفهومهاالادبلةرسايحققوالمامالايز

يعكمرانهالمهم،ابيضومهما4اسودالواقعهذاكانمه!للواقعصادق

ثلافياواص،خيستطيعونوبههذاتهمملهمصورافيهفيجدونالناسمشاكل

امال!إشدعاةخلقلفد...وماديةنفسيةعقباتمنحيا!هميعترضما

.."الشعب.لبننب!نهمتفصلعميقةهوة-متعمدين.غيرمتعمدين-هؤلاء



11!5-عص-5ع---*!1-!مأ-أ

ليبيا

الله*محبالمشررفيالةدصهة

غيفيالصادقممد:بقلم

متشعبلأزه"القصة"موضوعالمقامهذافينتتبعأنإلىحاجةمنمابنا

هذ.عنيتولدماثم،وأنواعها،وفأتها،القصةتاريخفهناك،وطويل

.أخرىألوانمنالأنواع

منعليهتلىوروما،وحوكهابنائهاوكيفية،القصحةثروط.هناك

فالحل.العقدةثم،-الحوادث

وهـذا،ظصةاًلليب-جم!وا!دب،عامةالعرجم!ا!دبفيالقمةوهناك

شدلنس!لمتر،"الليبيالادبفيالقصة"يهمناحادأوإنمجثناموضوعليس!كله

صوت"صدةأفردتلقدو،"الليبيمالشعرفيالقصة"عنحديثنافيبههـا

.المديدةحياخمهامن"السابم":المددهو(،الليبيةبلقصة-"عددا،،المبر-بي

ضمقةدائرةفيإلاوطرائقهاوفنيتها"الليبيةالقصة)).كلناهجتعرفنالمولكنها

.-،(الليبيالشرفيللقصة"إشاركاعدمعنفضلاهذا

الا--نالشعراءلدى"الشريةبالقصه"موجزةإلمامةنبرأن7هـأينارلذلك

شعرهم.عنمعلوماتنابهتسمغالذيبالقد.ر

الحوادثلصردعلىيشتملالذيالشعرمنالنوعذكهو:القصصىالشعو---

وميولهعاطفتهعنالشاعر-يبمي!كادلااالنظممنيالفربهذاوي،!الو!-ئم

الأشخاصنجواطريجولعمايعبروإ.صا،نفسحهبلسانينطق،-.و-لاانلاصة

-ةميولالهموعن،ع!ميتحدثالذ.ين

حبكفيعليهيىيرأءمىرالوقائغوالحوادتهذهالثاعريتخذأنالمهمو

أسلوبهاءوصياغة-،خياالا

طهـلقفيفجرى"الشعويةالقصة"نظمفيبدلوهأدلىقدالليبي.الشاعر

اكيالنطاقعن"اقصحوصته"تخرجلمولذللث،العربيالعالما.شعرمعو-احد"

استقىحيث،جانبهإلىالتوفيقوقدكان،العرلييالشعر7فياطرافهاللم

عصر5حوادثمن-الغالبفي-إالامهووحيهواستمد،الحياةنبع"من-خياله

حضارته.وصور،زاسهوأخلاق

شوطاجرىقدفهورمزيةام،خيالية-أبم،حقيقيةحادثةدأصوسؤاء

بطرفيأخذإذ،المنشودالقصصيالشرهذامفمارفي-دامخدوكانوإن--

،وحدتها.:الإسمبهذاالجديرةالقصةمن-فأخذ،الفنيةالشعرية.القصة

منفحول.،الجاريةالحوادثحكايةتروىأنفىوبراعتها،وانعيتهاو

واضحار،،طالعتهيستمتعونوأخذوا،الناسله-!هم،قيبةذاسيئاً،التافه

التاريخ.وثائقأهملتهممنعادياشخصحأ"بطلهما،)

يكونقد،.ـحقاًخياله،التعبيروسميلةهوالذي-،الشعرمنأخذكما-7

ا"قرولكنه،العلياالمثلأعافيالمجنحوغير،المبتكرغيرالنوعمن.الخيال

.1(كلهلحيالالا،أظيالمظاهرأحدإلاالقصةفما":أيضا

ثعفص!1مالةكاي !طمرحنمأ

وقد"الصغيرغيث"قصحةمغصاشريةقصصداا(المهدويرفيق"فللشاعر

دون-ءالأمقصم"وهي.يةقاوأبرأالقرىإحدى"الآبارأ"فيحوادثهاوقعت

طياًلواًلكفاحخا!لفيوالديهفقدلأنه،يتمهبسببالملجأاًهاوقد-ابخهاسعة

وفي،يومذاتفيالماجأكمذاالايطاليالواليزارولقد،الإيطافيالخاصبمع

.نادرةشخصية"ءيى"فيتبينتجوالهأثناء

وساماساعطحهإقبقدرهفارفعواعبقريهذا:قال

.إنفاؤ،!كيفيةعنوسأله،درهممائةبإعطائهذكاءهمجتبرأنأليلاوبداثم

ملاما؟!ؤثىأل!،الحقليقا!بههاا(غيثيا"تصنعما:قال

قماإما!أوليثاليثبهوجههعلىاحدوبداغيثقال

حماماذقتإنبعدهأباليلاأدر!،!!ازأرأليإن

وحسما!احربعدة:أنونريبهمالعلىتحصلمتأو

اًلإزنهق!اماأريدإفيوالديؤثاواممنالثارأتأدرك

بطاتة،معنظراتهتا!قثو،الجرأةهذهازدردأنإلاالواًليمنفماكان

شاقرتأنإلاذمظالتضهذهءنفماكان،الزؤامالموتطياتهافيتحمل.ظرةفي

الثبل:هذالاستئص!البرا-ل

ولمغيثإلىاواليانطر

ملاماو،أبدى،الحقديظهر

ح*هـاكافتنظرةفتعاطواغاظهمماأتباعهورأى

الانتقاماكلنهيوجبسبباليروالمولكلالسوءأضمرواً

لئاهـ-اكانواإذالأفعالأؤغعإلىوعدوازصاظلمالجأوا

طعامحاالسملهأصجعلواولذأاغتيالاًلنذلعادة

المقاطعةفيحوادثهاوقعتوقد"الراعي"قصقى"ءرفهاالاديوللشاءهـ"

ايردمنموجةالبلادامجتاحتحيا9491سنةالغربابللىليطرالوسطى

بعضعنهتخلفتالذيم!،اكماًذروالثلج،العاصفوالرخ،ألقارس

الذي(الدينبدر)اًلفىصخحاياهامنكانالتيالماسيتلمك،لصيوالماثالكوار

..و،يومكلابهأترمععادتهعلىجرياأءخامهعىليرخرج

وروءوأمالصفاشتدهمبينا

سحابوانهمار،رءدبهزيم

لكتحلواًالسماءو،أدبمىالأفقو

ءجاببكلجاءتقدواًلرتم

كممو!!مسمم!كمس!محلأك!حبكحب!ك!كحم!ع!نح!!ك!

الساعةكتا!اليومصدر
ممث!.بحلأ

ك!لمةورلةا0!!
رمبنح!!
بم!!!

الاجتماعى!ءيالو-الم!ريةالأورة-الهورةادب

:العقلثورة"!مادمن-العقلةز-العسهال!
روب"وبحم

مم!ءنارججوروص!تللد.!!

:.!روتداراتمةشور
بح
ليا!ابنالضاقر1م.الثش!!

!!ملالمء!لا.!هـلا!!!لا!!!!!!لا!!!!ح!



من!ماصفىالنمهق!اعل!ا

هاكبدةفلذ7"حنصثإالبص-لها!ءلىر3تصصسم؟فاسلأقلإ،افطوا!نجأحكاأحناو

ليمودأغنامهجمعلمجاوطفقأ!ص.وأعقاواًلنذشبهذهأصرآ-يراًلذي"بدر"

:اخباءإلىبها

كلزاحمبكلزميجمعهاوأنقض

ولاهياب،وجلخائفلا

يبةيعقبيهعاىفنكص،"وابخهد2باًلكدبىهـغمهلكت)):قط!انهلكن

اًلر.قفيوهووالدهووأفاه،مذأ!الزمهـريرح!رخوقعولكنه،إنجاةا

يديه.بينهـوحهفاضتأنلبثماغاًالأضبهـ*

يدالوتفإنأدرك!أبرأدرك

اللأزجابم!ضترأعفتامننو

؟والديياء!عزلأموتأكذا

بيأودىقدالقىرفان،أسرع

وحا،جلديوهىقد،أيهما7ياويح

أسبابيوزقماعت،ساءينت

أرتمىثم،مترغ!الؤىوقف

الأعصابمحطما؟ليدؤوق

لاهثاخبطالم!!ورالأبجاء

طلإبأعزيبهغيألدجمماتحت

أبي:لهفقالمحتفرأوأفاه

وعتاببلهفةإليهورنا

صارخاًتههالكحتىمهما

ومصابيلفجعتي.،فيا،ولدي

هامساالمنيةكأسأحتسىثم

غيابييطولقدحأبناتكصوني)

لخصهما:مو"للضيما"قصةمنهانختهارقصص"حسنأسفقكل"احمداللشاىهـ"و

نفسهينحعأنوأوشك،اطياةمساكبهضاقتقد،أ"يماشخصاثمةأن

وأنكر،خطرهاًستشرىسخوعندروا،إليهأحسنمنرزقولكنه،أسفأ

فانقلب،ذلكمنأكثرتمادىوبل،إليهأحسنالذيالكريمهذافكلإت

.4عرضفينريغ

!!!،ء!!!!!!!!
"!

لمحماالعوكلحاولى
..

والوبالثصرق!العوبركمعا-1
الانفا.لاكمعا2

عربمنر-

!بالعريخرزافيال؟ء"ادهـربرطرذلالروتااؤ!،1ضعرلي

ها،خاضال"-اءالكالمعاخلال.الم!م!ا!
جمادع"رروريرو

4ـؤوء:ار،إقةإلمضاج!تهر!ادو،ابلجذار4برالىإو!

المصادر!ثقاوإلى"كدةالمة.ماز"ـالط*ل،الانمقة!

سم!ريهووكل"!
!بروت،الم*كشوف!دار.والاجةلجيةب!ةأ*را!

!!!!!!!!!!!!

1!هيى.--لةكاحم هـور-ا+

قدم!على-مناللأمحمالفيجاءقد

:تدخ!-لاح!إليةالظباع.لؤم

-فيوضيعاًكانفتىبأنيروى

يتو-خبفقرهوكان،بؤس

وساءهالحياةسبلبهضاقت

لايشبعالذيالعلجشمنشظف

تشفعلاالتيسيرتهلقب!حصهنيعةإليهيرءلىبم!منيلقلم

وبؤسهااطياةلغإذاحتى

*أروعكريمإنسانلاقاه

--حاجاتهعلىكرماًفأعانه.

يتمغالذيمنهالهوقضى

يظمولم،ألوفاءيرملمفهناك

ي!ممبمبشكرنعمتلولي

بلؤمهالبعيداحداجاوزبل

ويلذعيسو.مماعليهوعدا

ها:طريفيننجوعينشرءفي"اطوفيإبرا،يم"الشاعرعليناومجرج

ا!ياليةالرحلاتتلكمنوبوادر."السمكةحديث"فيكماالرمزيةالضصة

رحلة"فيحميناًكماالآخرالعالموإلى"السماوية"الرحلةقي-جمناكماالسماءإلى

الغفر(نورسالة4لدانتيالإلهيةحيةبالمسيذذكرنارحلاتو،ي."الموت

---.العلاءل!بي

مغامرقشكبغيرأنهاإلاألقصصياًلفنناحيةمنشيءعليهمايؤخذوؤلى

منالم!اعريستشفرحلتانوهما،يةوالقبرالسماويةالأسطورةفيموفقة

.الحياةارأسبعضوراء!ما

إرحلة-إفيالشاعرتطلعلنايؤكدوالأساولرالرحلاتفيالاتجاهوهذا

،العلويالعالمهذأإلىوحنينه،أكفافهمافيوجه"وتقليب،اسمماءإلىالأولم!

الثانيةوفي.حوا،وأمه،آدمبأبيهيلتقيحيث،والجمالوا!رالطهرعالم

وظلمة،الروحوسكون،العينإغفاءةو،الموتنجواطرالشاعرناليلكر

،سيموتبأنه-شبابهفييماولاس-يصدقالمرءي!صادلاالتي،المخيفةالزبر

بالإنسانلليشمالأوتلكو،حولهمماو،بنفسهإحساسيماسيفقدالأصحعلىأو

أنفاسه.يلفظو،ائيلرعزيصاحبحبكا

الموتخاطرج!لماوتصاريفهاالأيامعختمنلقيقدالشاعرأنإخالو

،الآخرةإلىالدنيامنلينطلقأنهحى،عليهزمدوالفناءوهوابرلى،يراوده

،الأج!عادومستقر،الملكينحسابحيمث،باطنهاإلىالأرضظهرسمن

النفس.إلىحبيبكلوعدفيكأنه،أفطرابلاوفزعلا

يحد"شا!الشاءرفان،ألنقدطابعها"كانيةاًلقبر"الرحلةهذهأنومع

الحياةمنينقمهوعما"مجدغير"قصيدتهفيالعلاء!،ليىالموتفلممفةجمن:حيها

ترجمهاالتيالمازفيالقادرعبدإبراهيمقصيدةفي.وكماحالأيعلىستنحهـيلتي

العالمهذافيالنفسخوالحوعن،"الحياةطولإكتىاول"الألمانيةىن

نأإلى-المصيرهذأمنوزوقهيم-بالمرءتدقعالتيالبواًعثوعن،لموحش

نأيرىو،إخالحواهذهفيستفظع،آدمأبناءفيالعريقالرياءخلةإلىليشزع

هناكبأننفسهيعزفيأنمحاول-اًلمرءأي-لذلكوهـو،لهتنغيصاذلكتي

و-لميدا،الحياةفيتجدداهناكدلأنو،سيلحقهمنوهناك.ال!رألىسبقهش



ألمخماصفىهاففث!نتعماكل

ليتفاسختقولالتيالبواعثانبثقتالحياةباهدابومنءالتعلق،الباقيةالدارفي

نسله.فيذكرهعليدفييفكرأنإلىالانساننسوقوالتي،الأرواح

آنفاً،بالحديثتناولناهالذيالمضمارهذافيأصهمقدالليبيالشاعروإذاكان

الفاحصة،النظرةعليتعتمدآىاالاجماعيةالمسرحيةمعالجةفيقصرأنهالا

والأمراض،النفسيةوالعواطف،الشخصيةللنوازعالدقيقوالتحليل

التاريخأقصدولا،التاريخإناعمنالاستمدادفيقصركذلك،الاجماعية

القصةأنيرون،الغربيينولاسيماالنقاد،اغلبلأنصرقيصنع-كماالعام

تقصدأنلهاوأولى،التارخاًعلاممنأبطالهالانتقا،بحاجةليستال!ثعرية

القوميالتاريخأعنيوإ.كلا-بينهمنعيشالذينالناسهؤلاعحياةتصوير؟لى

ثانيأ.الاسلاميوالعربي،أولا

الشعرية،والتمثيلية،الروائيةالمسرحيةأنواعمننوعأيإلىيتجهلمكما

هذامنالأسمالصيالحجربوضعه،الشراعاميرالاولرائدهاكانالتيتلك

.العربلغةفيالنوع

فأخرجزشجعالذيصدقيعليللثاعروهولحاحبهانحمدهامحاولةوهناك

أنءيأبىانهغير،(الهافيرمالعلىدماع"بعنوانؤريدةالدرب7هذامنلنا

تبسرإذاكانتماانقرر،علحهالأحدالاطلاعييسراًو،الناسعلىمجرجها

وهي:خلأصحهاليأوجزوقد؟لاأمالليبيالشعرميدانفيباسمبمستقبل

زفافه،ليلةوفي،بعروسهليبنىويئاًهب،نفسهيعدأخذشابحولتدور

المتباينة،الاذفعالاتنفسهفيفاصطرعت،يدويالجهادبنفيرفوجيء

أحضانإلىيخلدام،الواجبنداءملببمالوغىلميدانويذهبعر.سهكابر

وفي،إليهانفسهتشونتطالماالتيالسعادةأبوابعلىأنهوخاصةعروسه

"شهاب"فامتشق،والإقدامالبسالةعاطفة،الجدودعاطفةتغلبمىالنهاية

التقىحيث،المعركةساحةإلىوانطلق،جوادهصهوةوامتطى،سيفه

شرقيميينبعدعليتقعالتيالمنطقةتلك"االاني"رمال!دعلىالغاصبالعدومع

هـء"اكتوبر23الاثنين3يومن-البقعةتلكشهدت.ولمدطرابلسصدينة

ليبياتاريخفيموقعةأعظم-ليبياعلىاطربايطالياإعلانعقب1191

الرائعةالبطو)"صفحاتمنصفحةوهي،ونورنارمنبمدلدالتاريخسجلها-

العددفيتفوقهمرغمالاعدا،علىفيهاانتصراذالليبيالمجاهدبهامحرفاكيا

المجاهدين،دماالزكيةبالدماءالأرضهذهاختضبتبعدماولكن،والعتاد

واخوانه."شهاب)ءدما.،ال!برار

:الأولالفصلمنجهدبعدالمقتطفاتبههذهالثاعرأمدناوقد

زفافه:ليلةطربهممجلسفيباغنية.ممونيتر"شهاب"اصحابح

هباإنلنمميمتشكوصبازمنأبههياهمتكم

القلبابالشرلتناجيركبانبغراملثفممثت

الصبولتصرخ!وحيمن

ومولتموالفالدهرهالتلناالأفداحهات

م!ثرقوجهمنبزواجكحقققدرجاوكالان

يى!ض1لؤ!ندا!

تخفقبناالخلديلكنبنادينااليوم.أنتما

البسماتتزجيوعروسك

ومواتموالفالدهرهاتلناالأقداخ!هات

تتجاوبمداقعصدىبسماعفوجثوا،آمنينيرحونالرفاقهؤلاءوبيما

:الطبال:السماءفي

البلادصوتاسمعواالجهادالعرببنييا

وادكلفيفانهضوا.العماداليومانتم

الجهادالعربيابنيالفسادجيشواضربوا

الدماءيومفينحنالفدأءنادك!!وطني

الإماءجيثه!وادحروارواءالمجدفالبسوا

الجهادنادىموطنىالنداعهذاواسمعوا

:أصدقاءشهابأحد

الأممهأوقدثهاايطاليا:الحربإنها

العائمةالجواريأرضعلىنارأأفرغت

الرصا-ر.طلقبلساليومهذابعد:لاغناءشهاب

الخلأص%يشفيالأبظالءنضحيوغدا

قص!اصفالحربالطليانمننقئصثم

:نحوهمقبلةشاهدهاوقدأمهنحاطباًضهاب

حاميهنارالأخوضذاهبإفيأماه

أعائد؟عليكوي!ب:هندالم

الطاءيهانهزامبعد!:شهاب

هاهيهحبكوعروسقائمابنيياالعرس:الأم

شاديه()بدافيحلماًءلتجتليبقيتهلا

الغاليهبلادينادتراحلفإني،لا،لا:شهاب

لموطنىالفداءإفي

فاديهبشيثياًناو:-الأم

العاديهالعوادييخشىللذيأماًلستأنا

بلاديهحقيعطلمفتىزسليمنكانلا

العفيفيالصافىقعد

ك!!ثو-حهه!،ء-!ه!-!لإه!ه-!ومح؟ء-!ههمحههه

،!ود"
!،!،ء.-ءمم*

كل!!الاءوجالصى
!!--
مه.-!

حهالهالعربيمجتمعناكيممنمممص!!و

للكحرللةاص !".?!هه
عوادثوسفتوفهق

!لا!هكلا

!يى*لمناؤمأق!ابنتألوسشوراهت2!ك!ي

"ء

--مومحه!مصههه!ه-!!ء-حمهم!مح-ح-!هه



المخما-فى!ا!تماعلب

لم
نا-بن.ء-صننص.

عيزو
يطاقيالبرالإستعمار،حاكاليمنيالشعبتطورظروتمندقيقةمرحلةفي

تدءيمفيوأفميتهااتيجيئهابها،نظرالأسترحلمطالمامناطقلاحتلالمؤامرة

ضعافإفيالفرزسيونالقوادطمعماايكثير11،الهندفيمستعمراتهفينفوذه

وكان.لتينالدوبينالاستعماريللتنافسنظرا،يطانيؤيهاالبرالإستعمارانفوذ

الأتراكأعجزبتالتيالعنيفةالمقاومةتللثالتريرالإستبداديقا.ماليمنيالشعب

بقيادةالشمالفيالماطقبعضاستقلالإلىأدىمما،لنفوذهمإخضاعهعون

مجكمرنهامباشرة،سلاطينلهاأصبحالتيالجنوبفيانماطقوبعضالألمة

الحقيطانيالبروكان.عدنميناععلىأيضاًتسيطركانتالتي"طج"كسلطنة

يطانيابرأنبيد،تركيامعسابقاتفاقعلىبناء،عدنسفرهاعليساحلىإرساءفي

الإنتفاضاتبمقاومةمنشغلونفالأتراك،شصيءلعملسانحةالفرصةوجدت

،عدنميناءعنالدفاعمنيمكنهماالقدرةمنيملكلاوالسلطان،الشمالفي

هذااًثروعلى،سفها-إحدىبنهبالصيادينباتهاموفةالعرمؤامرتهافدبرت

وإلاالتعويضاتلدقعمدة،وحددتضخمةتعويضاتالسلطانمنطلثت

بريطانياعمدتالتعويضاتهذهدقععنعجزولما.للخطروبلادههرض!تعر

فيمصحا!اعلىوالمحافظةالأهاليتأديببدعوى،بالقوةالمنطقةإلىاحتلال

ولكخهاالمناطقهذدمنبريطانياإخراجتركياوحاولت.الحيريةالمنطقةهذه

متوسعةمنهاتنطلقوأخذت،إرتكازنقطةوجدتفقدبريطانياأما.فشلت

إغرائهمطريقعنالمناطقهذهوأمراعالسلاطينبمساومةوتارةبالقوةتارة

جزءااحتلتأنإلى،المناطقالذهكحكاممرلكزهمعلىوالمحافظةبالمال

الثصرقيهوالمحمياتعدنبمستعمرةاليومنسميهماهواليمنجنوبصنكبيرا

الشعبكيانوتصدعالاوضاعفساديطافيالبرالإستعمارواستغل.والغربية

هذافيوجدعندمااذر!الإستمماريدعلىالتأخرمنإليهوصلومااليمني

الفسادومساندة،ا،ءخلفهضاعالأوربمذوتصميقفييرديرزأ-زو:از"أبقيكأمماظ

علىوقضى،ثقافيوأقتصاديتدهررإلى،قبليهنظممن،المجتمعهذاداخلالمتغلغا!

يةالإستعمارال!ثركاتمنتجاتبتدفق.كلوهاوأوقفالوطنيةالحرفيةالصناعة

أمامالوقوفعنالوطنيةالمنتجاتعجزبعدواحتلالهاالبلدهذاأسوأقط

معيشيةأزماتخلقسبب!ا،المتطورهالإسئعماريةالإنتاجوساثلتنتجهما

علىبالحضولال!ثرائيةقدرتهالهانسمحلاالتيالشعبلعلمةإنمسبةبابردنية

وبهذا.الأسوأقمنالرخيصةالوطنيةالمنتجاتوانعدام،الجديدةالمنتجات

الإجماءية؛أوضاعهافيمتفاوتهطبقات،وبرزتمعيشيةتناقضاتنشأت

تاريخمنثبتكماالإستعمارفيأحشائها،نهايةتحملماعادةالبناقضاتومذه

لميناءبريطانيااحتلالومنذ.الإستعماريهسيطرتهتحتوقعتا!يارووب

يدعىالذيلطاقيالبروالإستعمار،عامماثةمنلأكثرتاريخهيرجعالذي،عدن

انماطقهذهثروالتيمتص!المتخلفةالبلدانفيحضاريةبرسالةيقومبأنه

.مموذجيةقصورايبنونالذينالاقطاعيينمنكنفهفييعيثونمنوصاحلحهاضا

يفرضالإستعماربدأا!لناطقهذهلإستنلاليرأوتبر.بلهالمزألاكواخوسط

!صالمنفنسأ،ط!م-1-!سصبي

ا!!ىض!ير

هذ.لإقراروالاغراءالقوةوسائل،مستعملاالسلاطينمعشرعيةغيراتفاقيات

مناكثرتحميهالذيالمنظمالوحشيالإستكلالهذاعلىوترتب.الإتفاقيات

الجوعالإستعمارلهارادالذيبالشمعبتفتك،معيشيةمظكلوجردقوة

عداالحمياتفيواحدمستشفىاوالفهومفيالمعنىمدرسةتوجدلاإذ،والجهل

واالثصرقالاوسطفيالموأقبءأهممناصبحتقدلأنهها،نظراعدنمست!مرة

لهذا.متعددةاجنبيةجالياتفيهاووجدتيطافيالبرا!ستعمارمجتكرهسهوقاً

منقليلاعددا،فبنىومرافقهلحهمطظدمةتهيثةتنظيهمهاإلىالاستعمارعمد

فيفراغاًيشغلرنالعاشرةالدرجةمنكتبةبلمشقفينتخرجلاالتيالمدارس

ط!لبةاطباؤهواحدامستشفىهناكأنكما،الإستعماريةوالثهركاتالإدارة

المسضونهملى.باكستانأولندنجامعةمنفيهالعملعلىللتدربجاءوا

.باخلاصالميعملونومنيطانيينبالبرخاصلأنهبيا!ر

لحمايةالاستغإراتخذهاالتيالوقائيةالاحتياطاتهذهكلمنالرغموعلى

حدودعلىخاصةمسلحةلهجماتيومكليتعرضزالوماتعرض،فقدنفسه

الىالإستعمارها..يلجاوغيرالشعاركقبيلةالقبائلبعضتشنهاالمستقلالجزع

زعماءيذعمنيفذتماوكثيرا.الإ-راموالتوحشفيغايةبأساليبقمعها

والقريبةةالأخيرالسنواتخلالوفي.المستقلا!زءإلىهاربينالقبائلهذه

حركةوقامت.كشيرةمناطقوتنتظمتتسعالانتفاضاتهذهاخذت،جدا

التهـاريخية،بمسؤاكيخهمضعر.االذينالمثقفينبعضالشبانبمساعدةنقابية

اضطهادإلىبأتالتيوالدوائرالإستعمارلةالإحتكاريةالشركاتأزءجمما

القفاءونعمانعبدهومحمدناصرومحمدباذيبكعبداللهاللتقفينالشبانهؤلاء

!ولماأ.غدنمنطقةخارجنفي!مأوالعملمنبطردهمأوكلحاكمتهماما

واندفاعاتهشعبناتماوراعاقهعلىالقدرةولأتملكمجديةالأساليبهذهتعد

تاالمستعمرةارزوكيلونويدورالإستعمابسقوطتهتفهيتواهرلمظاامتقافقد

المتظاهرونسارمنهمرأىوعلى.الوقتذلكفيعدنيزوركانالذييطانيةالر

التحورعباراتء)جمهاكقبلافتاترافعينالناصرصعبدجمالبياةهاتفين

الظاهراتهذهفيمخهمكثير،وسقطالاستعمارطوسقروالإستقلالالوطني

وحكومةشحباًالمستقلالجزءعانالوقتهذانفس.وفيالمستعمرينبرصاص

المعاديةالعربيةالحكوماتصففيحكومتههوتقفالإنتفاضاتهذهيعضد

واصبحتالمخاواكالحديدإخيرمموانيهااليمنيةالحكومةإهمام.كذلكللاستإر

،عدنفيالرسوالىالإحتياجدونمباشرةارص-4السفناليهاتصل

المندبكباباتيجيةالأسترفيغايةبمواقعتهتمايضااليمنيةالحكومةوبدأت

يقلانفلا،الاحمربالبحرالعسكريةالمواقعاحطرمنوهماسعيدوالشيخ

اليمنيةالحكومةعلىيوماًعرضتبريطانياانحتى،السويرقاةعنأهمية

المحمياتعنبريطانياتنازلمقابلالمندبوبابسعيدالشيخعنالازل

دائماترفضوكانتالعرضهذارفضتاليمنيةالحكومةأنشي،الغربية



!ىل!في!هأ-ا--ظه!د3تخع!إهما-؟اء-.---

:-الجمنجنوبمفي-الاوض!اعشر-حعيهةربرنهائيإتفاقالىليريطانجامعالوصول

.ى.الجمبئ+بعدهاأصنبختفيالدولفت-.تجها*اعنرالتي!يال!مامحكومةتكودتمظ

الجمنجنوبءشكلةالجمنيةآلحكومةوأثارت،المتحدةالأممفيهجئةعضوأ

المقتطعة.الأجزاءبههذهمطالبة،غةكباندوكثهيرلجةدوومؤتمرات-مجالاتفي

ومساندتهاالمناطقهذ.في!قهاتمسكهاوالجمنجةالحكومةاصراروإزاء

مناظروجمحاولةالإسنقلاليونهجهايطاقيالبرالإستعمارعلىالثائرةللقبائل

بداوالجديدةوالمواقفاًلسياسةهذهعلىبالحقدالإستعماتصدرامتلأ،عزلتها

الوقتنفسفيوكان،عدنفيالمحليةاذاعظبواسظةضدهاحملةيثن

الحكومةءعلىضغطمنإليهيهدفمالتحقجقالهجومهذامنأكثريبيت

سخروجالمطامعهذهفريكوزادالمستقلالجزءحسابعلىوروسعاليمنجة

افقدهالحيويةالمغاطقهذهعنلأنلمتخلجهوالأردن،مصرمنيطانيالبرالإستعمار

اليمنحدودعلىوحشياغداءإلىلجأأواخيربهاتشبثطالمانفوذمغاطق

اتالطاثروبالمداقعان-بالسكالآهلةإقىرىاوالمدنبوضر(المستقلالجزء)

مناطقعلىالحصولسبجلفيواًلضغطبالتهديدمكلفوكأرالأهاليمشردأ

للقلظ"الطروفمستغلاهذه:والاردنمصرفيفقدهماتعوضقدجديدةنفوذ

العانليوالعربرالعامالرأيبهاوسكلالاوسطالثصرقفياوجدهاالتي

الثصريفة.ءيرمعاركهصنجديدةم*اركواقارةمصرءلملىكاعتدائه

تأكدأنبعدخاصة،المستقلالجزقيفيكثيرةمطامعيطافيالبروللإستعمار

طريقعنوذلك،المعادنمنهاوغيرالبتروليةواتباأظرغنيالبالىانهذامن

بع!ناليمفيالآنتعملالتيالأمريكيةالشركاتتقديراتمنالجهتسربما

ناالطجميعيومن.طائلة!بالمالألمانيةالشركاتاقيازاتاشترتان

حقجقةعلىالوقوفبعدال!الضخمةالمبا)خهذهتدقعلما!مريكيةالثركات

الإحتكارنيهالتثركاتاجلهامنوتتصمارعالمومتتنافسالتياذروات5هذ

الشبحسابعلىرهيبااستعمارياصرأعاوالبريطانيةالأمريكية

يعبر؟واليوم.والخطرللمجاعةبلدانهمتترضالتيالثرواتهذهواصحاب

اخزءعلىانتكررالوصشيباعتداثهالمطامعهذهعنا،نجلينيالاستعمار

معقلكآ-رالجمنجنوبفيكيانهالوقتنفسفيبهيدعموالذيالمسصتقل

يىتثمرا!حتحقلاالتيالرقعةهـذهفيمصاط"تضاعفتوقدلارر؟،ب4مجتقظ

الأراضيايجاربطريقكأالقطنمنهع:تركمجاتفيههاوتزرعأتهخيرالإستعمار

الىهذا.ز،حدةأبمورنطيرليةالاستعمارائرلفدوالمحاصجا!تسليموللفادحين

كحضرموتالمحميةالاجزاءفيالبترولمنكإرةكهحاتاكتشافخب7جا

مافيهـاالبترولمنابموتتداخلالمستقلالجزءحدودفيالواقعةشبوهومنطقة

اليومالمنطقةهذهتتعرضحيثبججانإمارةفيوالمحتلاررتقلالجزءبين

لوتحااًلتييطانجةالرالسلطاتقبلمنالمداعوالطائراتمنبالقنابلللضرب

بيرانإمارةإلىوضمهابالقوةالمستقلاب!زءداخلالبرولمواقعاعاذكز

منالمنطقةهذهعلىالإستعماريةالسلطاتأكأورتأنوسبق.عليهاتسيطرالتي

اغتصابعلىعملكمافيالقرصنةبقسوايطافيالرللإستعمارو،نفسه-الغرضاجل

اًلأمريكية.الشركاتبهاتوجدالتيالسعوديهالأراضمن!هالبرواحة

غرضجنإلىاليمنفيالإعتداءاتهذهوراءمنيسعىالريطانيوالإستعمار

أ-ءرمنممنتأبمء---*-!كل!:م---"د-
لا،ألا--!ترى

سابق(ذلكالىأشرناكماجديدةنفوذءمناطقإيجادمحأؤلةأولاوهما،رئبسيجن

غن!"حقولهيوالتيلاالخيويةمنالموقعهيا7وغيرسجب!الشميخنيوالمندبكبأب

أماكنفيحربجةقواعدوإخلقاستغلاطااجل-وءبهر-ها-لاين"الإرولهيهاتبانير

فرصةإتاحةعدمثانيا،مثادصقرفيكقواعدهببساطهاكتشافهايمكنلا

!االإعترعلىوإرغامهاتطورهاإعاقةومحاولةعزلتهامنلتخرجالمستقا"للجمن

ع!ن-7بالدفأعاًإستقلالجزءحكومةوإشغالاليمنجنوبفيالأوضاعبشرعجة

0افيبفياًلحركاتوتدءيماثوارالمحساعدةطاليسمحلاالذيالأمرحدودها

فيمضىيومأفيمنأكثرممركزهامهتمةبريطانياأناليوموالملاحظ

الثعورلي"ومنجهاألتييريهألتصراتاكورامتداد!تتخوفهازلحيجةاليمنصوب

يدابتيتواجههااًليومطألمقاومهلمبوتص!لي-يالعرالوطناجزاءنحتلففيالقو!ي

تششمرأخذتقدعدقفييةالإستعمارائر-فالدووالذا،المناطقهذهفيالوطفيين

الحكمثحمروعأولاالناس!يوطلعت،-ملحوظبشكلالأخيرةالسنجنفي

الجمعية-رجالوهمالمشروعتر:نيفي4ءملائالىوعهـدت،لعدنالذاتي

الجا)؟ت.منءإلالهأنصاروجودلعدمالمشروع-هذاوما،ت،العدنيه

.لمحشروعطنعتيةالإستعمارائرالدوأنغير.قلةوهماعالمصبابىوأرالأجنبية

الكومنولثنطاقفيدولةبشكلوالمحمجاتلعدنالفجدراليالإتحادوهوثان

البضوبىفضهاىلسلاطينصبعض5فأيدلهبالعملالسلاطينإلىوعهديطانيالر

هذاأيضايجظلمولماالإستعماركلصاعمصالحهمتوثقتمنبعضأيدهكما

الأولالمشروعمعيتفقوهوثالمثمشروعأخيراظ!ربتأييدكبيرالمشروع

ينمتمينلشعبيندولتينوإيجاداليهيالشعبوحدةتمزيقأهمهاةبأشجاءكثير

السجادةذاتالدولةهذهتكونأنعلىينهصرلارلأنهويختلف،والجنوباليمن

وولفقطالإرقياعلفيليسالحطرأنبيد،بالكومنولثمرتبطةالجنوبفي

ذبتلامكاوألةالدومصادقةتملكلةدوفعلاإهناكانتإذااخطرتباطلإرالايكون

غيرهذاعرغمولكنهاالكومنولثفيعضومثلافالهند،دتهاشلحمايةالكافية

رابطةتحقحقهءلىتعملأثالثاالتمروعوهذا.ليطاذيةلمالبربالسياسةمرتبطة

وطبقةوالثقافةالطموحذويمنالسلاطينبعضويؤيدهالجنوبأبناء

مالاؤطيرونلأحممبهمالمغررالورويرمنكفرجانب.إلىمعجنةاجتماعية

لمخطراشكللاليقدهاناأنيدركونلال!نو.-السابقينالشروء!نفييرونه

الشعبمستقبلمجدأنهإذ،موتهمابعداًلثانيأوالأولالمشروعيشكلهيعد

الواحدةالأرضتكونهاالتيالطبجعيةلوحدتةالتجزئههذهأساسرعلىالجمني

للعربيةالشوبسيرالوقتنفسفيوترتل،الواحدوالتاريخاثوالممر

سيلها.فيتقفعقبةالمتناثرةالدويلات0هذهزالتماإقياالقوميةالوحدةنحو

عنمانعبدعةهرالفا08008008008808008.
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