
ا،!فتا!)تحكريي

-=!مميلا!نمصا

-صصس-/!ءلمرصنص
-

تحويلهالواجبمنبل،لمحنواهالمسلسلبالعرضالكنابنقديكونلا

لهاالعربيللوجودقوميةعالجةفكل.ش!:ص!مردودذاتقضيةالى

الانحر؟فنقظ((فضح"هيانم"هناونأصئومهمة،مجنمعيةرسالة

،مسوولماشاموقفوانخاد،والالقواء

")،(العربيةالقومية))فى.ابمحث)وصوعية،ةو!ذيكنابصدوران

وكم.المرحلة5هذفىبحطرهاجميصممعرننةفومصلفرورةللبيةهوانما

وار،اصدر.نهالتيللجماعةضةعريرجمةتالكتابيح!لاننتممىكئا

القذعبدورجبهماهذالان،ةالجما/ث*نكتبهالدياسمعلىيرر

كماالالنؤاميصوفرخىحثالبساطعلىاوجودهيطرحمنكلعلى

.يكونانيجب

))المقوميين-ينسمونمصدريهانكالكتاباراتشةمجملكلنوالمعروف

(ما.!ئظ!سياسميتكشلدون-الان.ىص-ءهوأعرفناوقد."العرب

ومسنكملا،الصحففى/ثفىقكأكالتلهـ-!اهبملأالكنابموضحاجاءوقد

لبعضاثرحبالعرضضروريأمنبحاصمقال!،جديد"نتب!وهالمفاهيم

:الافكارهذه

كوجودالقوميةعنفصلمحو،لمقدمةبعديءالقاتيطألعفصلواول

جديرارأيناهم!،التاليةاسافاهيمفيهدت-وقدتاريخيايخنماعي

بالرعم:

الثامنالقرىفىتمثطولم،اسبشر؟؟التجمعررمقديمةالقومية-ا(

الناتجالناريخيالاجنماعيالو-شدهيالقوميةلمانهعشرالناسعاوعشر

مرابطا.عميقاتفاعلأالوا/هـةألامةابناءبيئالروابظجميعتفاعلءن

الطبقانط"خلقته"تيارا"أة،(())عاطفليستلةفالقوء،وعليه-2(

وتضليلها،الثعوباسنونعاىللحفاظلوجيةاد!لحاق(1البرجوارية

التاريخية.الماديرةيدءكاصحابكما

بل،انعراليةولاصريةلاةانسافيالاصيلبوجهراالقوميمة!3،

واصالة.عمقاالانسانيةبدوتؤ/وتعطمتأحذتاربعيةاجن!اعيةوحدة!ي

داخلاللاانسانيةفالقومية!خارجيووجه،اخليوجهللقوميةلشىاذ

القومية-جاعتوهكذا.خرى:ممالماتحاهءأكونانسانيةانيهكنلاالامةاطار

الفئاتاسنطاعتاذ!اوخا،بداخليالاانساديمةاورؤبيةالغرب

الصناعية.الثورة..*ب!سيطرتهامنلنزي!.ننغلهاانالمسنثمرة

ونعرض0العربيةالقوميةعصلةمتسلىفصولسب!ةالفصلهذايتبع

.حبين:لمفيهاوردمالاهمهئا

وجرطلقدااحرى-قوميةة11سأتظكمااخعربيةالقوميةنشأت01(

بشرية،جماعةاولوجودءبةمعتكوينيةبذوربحالةالعربصقىالقومية

وتقاليدهاوعاداتهاوارضهاوتاريرصهألغنهافىء.ربيةبانهابعدفيماعرفت

يحف،الكوبعتاتاتحلددارا!مقا،كتا"أمربيةاالقوميةمع")*(

تء82!،القاهرة

اثل!!-

السنببئمنالافمنذالعربجزيرةفىذلككانوقد،العامةوشخصيتها

.(نهائيبشكلللانتحدي!هاالتاريحيسنطعلم

العربجزيرةمنمننابعةعربيةموجاتاننقالتالسنينالافمنذ2(

اكعزالهااورئها،الموجاتهذه.النيلوواديالخصيبالهلالالى

عئتختلفحضاريةقيماالعربيةللشحصيةالاصليةالبيثةعنالجؤئي

لنصهـرجاءتفقدالاسلأمية؟لعربيةالموجةاما.الاصليةالعربيةقيمها

الارضيا!روادهاالعربيةالامةولنعطيواحدةبوتقةفىالعربيالوجود

امتداداكانت)وعليه.الاكسيالىالخليجمنالعربيالوطن-الحالي

كانت،باخرىونظماوعاداتومقايشىقيمايسنبدلخرجهادفامنظما

التيالعربية؟لموجةتائمركانوهكذا،عميقةروحيةدوافعتحركهفيضا

مظاهرمخ!نلفمعحيعميقتفاكلعلىقامقومياتايراالاسلاممعجاءت

العربى(اليطنتسكنالنيالاقوامحياة

على):معهتنعارضولاالاسلاميالدينليستالعربيةا!قومية3(

،وجودالقوميةانالاسعالى،الدينعنالقوميةتختلف،الاساسهذ؟

هذاوعلى/،(الوجودهذاجوانببعضرتصلحأتترسالةوالدين

ولكئ.،والدينالقوميةبينتعارضايهناكلشى1،ايضاالاساس

منالانسانيتضلفضائلمجموعةمئالدينينحولىحينتعارضاهناك

اجنمامحيكوجودالقوميةتنفيسياسيةحركاتالى،الاعلىبالمثلخلالها

.(تاريخي

فنحن.):كفلسفةالعالميةالماركسيةنحيوكوجودالعربيةالقومية؟(

ديمقراطيودطنحئ،اشنراكيينيخراواشترأكيوننحئ:نقولاننحتطيع

غيراوقوميوننحننقولاننسنطيعلاولكننا،ديموقراطيبنغواو

أجنماعيوجودهيبلفلسفةاوفكرةليممنظالقوميةلانفوميين

والنقدللنقانشخاضعةدومافتبقىكفلسفةالماركم!يةاما0(.ناريحي

ص..والنقض

النف!ميمبينماالكليالانسعانيالنزوعيمثلللتاريحالقوميوالتفسر

الن!ف!بم1الواحدالماديالجزثيبالعاملالانسانيالكليفصرللناريحالمادي

الانسانية،الحياةمظاهرجميعبينربظمتكاملتفم!ربأنهيتميزالقومي

هذا!وتوثرتكونالتيالمنعددةبالعواملالانسافيالوجودمظاهرويفسر

واحدمحاملعلىيرقومجزئيتفسيرفهوالماركسيالنفسراما.الوجود

.(فقظواحدوجانب

فال!فة.اوعقيدةاوفكرةاوشعوراوليستوجودالعربيةالقوميةع(

ودرجاتمراتبياخدمحنهالنعبرعنداوتبالورهعندالقوميالوجودهذا

كليةفلسفةالىفيئتقلفعقيمدةفكرةليصصبحشعورافيبد؟،مخنلفة

.النعوتلهذهاللغويةالمدلولاتحسبالافرادنفوستجسدها

وجودازمةنعانيءربيةكقوميةانناالىيصلعندماالكنابمعونحن

.الوجودهذ؟خلقلاعادةللانطلا!اساسالىبحاجةعربيةكأمةفنحنئ

لمعطيالعربيالوجودصم!ممنينيثقانالامطلقايجوزلاالاساسهذا



نا.الوجودهذامع((رحميا"نرابطامرتبطةصادفةاصيلةولادة

العربيالم!تمعحلقيستهدف،الاساسىهداعلى،العربيالمضال

واذنابه،الاستع!ار"نمتحررمجتمع:المحي!الىالخليجمنا!واحد

!والمرةرجهـل1ووالفاقةالخوفءنمتحرر،المهـةغصبةللاوطاىمسعبيد

العربيالمجتمعيستطيعوبهذا...ىسلميمديموقراطىانشهغر(كبىبنظام-

وتوديوتخالقتبدعلمجاالعربيةللأمةالخصبةالتربهيكون(!المغنود

رسالةهيهذه...واثرائهاالانسانيةلخرالاصرلىالامممعرلصالتها

العربي.النصال

.النضالاهدافوفىاليدعنقطةفىالكتالطمع؟فنا

ومراحله،اسوبهئ،النضالاثناء،الطريقنختلهـفىاننانجر

وتكتيكه.(لشراتيجينهفط

ليسانهونقولبسب!ادقالخلا!ا!العوبالقوميونيقولى-

الانطلانطفقطة!البدهيالانفانطهذامئالاصعبان.ابدا؟لبسيظ

النضالاهدافتحدردالصعبمنليسانهاد-الهدفوفى

(لاصليةالصادقةالواقعيةالئصسالىتجربة"ففهمهوالاصعب-

بانبثاتهاالايتوفررنوهدا،وتكنيكهاباس!غرانيجيعتها،ومراحلأ!اباسملأوبها

العربي.الوجود(دمةمئ-الانطلرمطنقطةمنصادقا؟صيلأازبثاقا

والافكاروالمثلالقيممجموعةهوالاصيلالحضاريالانسانيةتراثان

القيمهده.التاريحيالتطورمراحلكافةفىالبشربنواكتشفها(!قي

فحسب،فكريةدهنيةصوراالىتاريحمدىفىتهنلموالافكاروالمتل

الىدوماالمنشككالانسانيةدهنمننقلتهااعمالفى-كل!اتجشدتانما

واقعابتجسيدهاالاواصالتهاثرعيتهاتأخذلاالفكرةان.(لحيالو؟قع

ولااوليةمرتبةهطوالقيموالافكارلالمثلالذ!نيةفالصووة.انسانبا

والنفييروالفعلالنضالمرتبة،الخلأقةالانسانية(لمرتبةالىتهتقل

الحريةملأمحتحملحضاريةانساليةلمادةبتحويلهاالاوالتحرير

.المادةباأنسنهالا!:(لانسانية

وتكتيكه،لاسمنواتيجيته،ومراحلهالنضاللاسلوبفمحاكمتنا،وعليبما

ذلك،كلفىبالنؤولسيكون...كتابهمفىالعرب(لقوميوناوردهاكما

النسيجمجالالى...والصورةالفكرةمجال،اللهنمجالوون

..والواقعوالتحسيدالمادة!جالى،ا!!

لابنكلالعامحةالشاملةالوجودازمة:وجودارمةنعانيكامةانناقلظ

الاذمحانموقف،وكونلا،هدهالوجودارمةدوامة.جميعاالعربيالنئم!ب

الانسانالفردمال!ربيالانسانعنالبحتعندالا-منهاالحريةموقف!

الوجود.ارمةتهاسيالننيالخيهالعربيالوجودوحدةهوالفردا!صبى-

تعانيحيةبشريةوحداتالى،وتتفرطتتفرد،هدهالعربيالوجود

،آلانطلأنطنقطةالعربيالانسان"ن.الارمةودفوفطاعةقساوة

وجودها-لبورانبئضالمناثريدالتىالإولىالقيوةهوالعربيفالانسان

والعطبماللحمهوالمنشودالعربي؟لمجتمع.حياتهامعنىلهانخلقن9

انسانناوجود.ازءقىالعربيانساننافىالحياةدفقةيخلقالذيوالدم

لاالعربيللأنسان(لجديردفخالقنا.شحصيتهلاصالةلمحقدانههيالعربي

مطاهركافةيشملبناءببنائه-الانسانيةابعادهكافةبر(عطائهالا،كور

فيانسمالييننلأنولمانسانيتهشطرناقدفنكونوالا.الانسانحياة

مجالاتفطوانفصامانفصالفلأنئ!مولازمةتعنيوجودفازمة.معالصته

فيها.تاجميلولاتوقيفلاالوجودفارمة-وهكذا.الانسانيالنضال

ويتطلبيستلزمقدرانه،المجالهدائمختاراليسالعربيالان!(ن

تكونماادفلتصبحالق!ردفتاحدهناحريته.وجودهمقوماتكل

و*جتماعية.قتصادإقيوافكريةاالعربيالانسانفحريات.الحرية

وجودياتفاعلامتفاء(.ءدالاث!ذه.وجودهارمة(بعادهيوالسياسية

يكمئايرن،يعرؤولاحلأودو!طاطرالهابعرفلابحيثديناميكياح!يا

ميكانيكيةتأدد./للنتيجةالسببيوديويهفالن!ني!قىوتكمنالسبب

"لصاعقة.الارمة،ارجوحةفىمقدوفيالعربيالانسان.تقليديةفيزياوية

لتنمكيك؟لمخططةشبليةالتةءميةالهلل!راسةنلخألاان!د؟يعيولا

هـلىبالففا!الادلكيكونلاانما.تخنقهالتيالازمةعقدةاطر؟ف

تعملاركجربةهده.وغئاووكاصدأ2تفقد-لاكي(لتجربةواصالةبراعة

تجرب!كل"عو!ميةصصةخ!)ءمقوتنطلقفتعئىوت!نعظوتةهم

بالعلميةضاربةمئ!اوتنطلؤ.قيرا؟مصطنعةساهيةحدوداتضعاندون

لاواقعيةازصؤاليةؤ؟نقبانئا،العلميةهيهدهارظ(نةالحائظعرض

اجتماعيةالثانيةوالمرصلةسياسيةالاولىاثرحلة-اننقولىددما

العربىالانساووجو..ةازتس(5لاواقعبة(ؤمزالية-واقتصادية

الازمةتوترعزإكي!ة.اجريمديةفطنقعانن(.الاطرافالمئنشابكة(،تلاحقة

للمجتمعالعامالاطارنصءلىماعهواثلآخياليةفىانجوانقعافئا.المجسد

الايكوىلاالاطارءكقاى،،كاوعيانعياند،نلالتحقي!ونناضلالمقبل

واعطاءالمربيأعالوابمحتطالحثيثللسيرصمميةصتميفى؟نمنيحة

العربي.النضعالىا-صفاتءللامح-التجربةخلألى-دوورلماالمحتموىهذا

الدهئيال!نصورعدماد/"فكريبخطلاليحثثنايامننخوج

ألانسانىالعلأججمتهمعال:لىموبالتالي،العربيالانسانوجودلازمةالهامل

الزللبورةفمحور.جود9راولىوكقيمةكحريةبهالايمانوعدمالكامل

نقطة-حدو-بةالوءنتحرجتجزئةالىتودي،المعالجةفطانسانيةلا

محور.العربيةل،حد1عز؟البحثيركونعندماالهتاباصمرابانطلأق

ومجالانهالعرب،الانسانابعادهذاـيرمؤلالزللى

غيرميكانيكيةالهـ،0هذاودؤ!"،...دعضهاعنمنفصلةعلبفىألانسانية

التجربمةءنةانعزالهإشيرودي،الئمشاطمظاهربينال!لائق!بمفىحبلأ

*رمةمنييمهل2قي!قف3.تجويرالىايهصابود!*.آداصلتحد،دفى(رحية

مراحلعاىالحلأمفى،عمو!الىاحيرأيرودي...-العربيالانسان!

كلو!دي(لطالنضا)ك!م.نجة3معراصغركلكأخصوصتنسىالنضال

اللأعلىةمالهـءووز؟

ءحنىا*3!انلارلإا،وجودهازكلةيعازىطالفىيي!!الم!الانسانآظ

(نيهالم،طإ،لنثف1ر.اوم!كافةلكضهق!اليومى(لنضالمضطرانا.ثوجودي

-ن!م).س!طىوا!دمو(بد!اخل!ان،-.وقهاوءش،وبهاهـكااله"تطبع(إخهـ!

حريتي/ا،صلءقحاصاقكلكالطان.الاؤمممازمةودحواروض؟نحو-الواحب

مالكتوأ!نجف11ءليللحصوللالسعي،عبدفاز(،الرا!وفىالقوو/ؤ!

شوهتفف!ىنأ؟،الرعيفاجلرون،نضاليكلع(لا(ن.القولحإءيركأ

وفكر؟،.!نصحادك!ولمسياس!كاملثضاليان...المشرقهالافسان!!رة

!اول!الاس!تعارتجؤؤ:ص!حماس!مرلىد؟اق(لقمج!فينضمالمح!ان

الحياةئنوىإ!-!ألنفالىوحدةبصفت!ط-ات!لماردون،و-أدهـائياحا

مربي.ىا،لوء/7،ا!*قنضالبىآن.الحقبقىالنضمالاكلصومهـنن!ص(يذ؟،1

آ"معل،،بهيم%،بء7.الح!وءلأمة،عهفط1مثلىسب!طإ!قنضعالالمن!هـرالواحر

لاأفيح!،وأ!م!؟مجردوببس!الحد-فحياتيى،.بخل!المثلىالط!!را،!الاع

وبينه.بييارضيهعلاقة

ادعمل!ت4رحماملاب!احبرجناالتبى(رلا?ل!بةالفكوبةالالرر!افاتاى

الىلى-"تف1أ3،!مابالهءروفواوودألىبطبرقى*نحوافاتهدهمضموىاى

.اثبات



مستلزماتتجشبد)هوالعربيالنضعالمنهينبعانيجبالذيفالاساس

اتقدموايئلوءموبما،الوجودهداوطبيعةيت!ءمبماالعربيالقومي؟لوجود

التسىالجديردةوالمفاهيموالنتجاربيتلاءموبما،العامالحضاري

امكانياتهو.بطاقالقوميالمجموعانسانيةيحققتجسيداالامةاكنسبتها

ازمةمنطبيعياجوياانبثاقاتنيثقهذهالانطل!قنقطةان(.وطماقاته

الكتابيقولالمنشودالمجتمعتحدربالىننتقلوعندما.العربيالوجود

ديموقراطيطريقعنالسياسيةالعدالةيحققمجتمعهو؟لمجتمعهذا)

الجديدةالمفاهيمطريقعنالخاصةأ!جتماعيةالعدالةويحقق،سليم

.(الاجنتماعيةمؤسساتهستطبعالتيالحديدةوالبرامجالجديدةوالنطم

الامممعرسالنتهاتوديكيل!مةوالخلقالابداعجويوفرمجتمعهوهدا

فى:-الدراسمةاولقلناكماسنتفقنحن.اللانسانبةلخرالاخرى

الاخت!ف؟فاين،نشبراينوالىنبدااينمن

اشتراتيجيتهفى،ومراحالهالنضالاسلوبفىانحصرالخ!فانقلئا

مرحلغيز:عالىيركونانيجبا!نضالتخطيظان.وتكتيكه
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العربيالانسانهذانضالزقجاهلان.زرهغطيعلا،وعليه0البشرية!لحياة

بسبهـسادجتناقضظفىنقعلاننا،الانمنذواقتمادياابرمماعيانضىالا

السياسي؟التصرراجلرونشننافلال!نيالعرببةالشخعببةلوعما:هو

زوايامنزاويرمةكلفىتراهاالتيالمجدبةالمنت!وووةالنتعخصيةاهي

فارعةاعدادايتن!ملكونهفىالاولىالنضالقيمةهل،ثم؟الوطن

فلسطين؟نكبةاثناءحصلكمالهاواقحصاديةاصتماعيةمقوماتلاجوفاء

فالهئاقصر؟المجغمعيةالافرادبامكانيةتقاسوالاممالدولىقوةانام

ال!تحررهذااداةنملل!اندونسياسيا.نحررانريداننااذنالواضح

قرناثناءف!بهادرناالتيالمفرغةالحلقةفىنبقىوءندها...المناضلة

الموقفهدايتسمالا؟بالخياليةالموقفهدايمسمالا-يزيداو

الموقفهذايتسمالا؟الحيالتجسيدافتقدداممابالتجريدية

التجربسلمةانالمرحلةهذهفىسنتجاهلدمناءاالتجربةفى؟لانعزالىة

مسالرةعننقعدوهكذا،اشتراكتةدونعدللا:انافادتالعالميه

المجتمعازمةءيجزيلانهاللأوحديةاوقفاهذايعنيالا؟العالمىالتطور

بالنضالاكتفاؤنا".هـلىالا؟شاملثي3وجودارمةهياريهاالعويي

والظروالتحرربالوحدةلالمشكلةال!امالحلوضعناانناالسياسي

فىنقعالاواخيرا؟العرببىالفردمكانهاصيثالازمهخصوصيةورسينا

الاداةاعداددولىالاهدافهذهالىالوصولنو،!عندما(!لملاءغمية

الاهداف!؟لمىكأوىالمر.نفعببنالمناضىلببن-عةالناص

ال!!ي،الواقعالىءلميئنظرةنطرناأداولكننا)2!اصفىاللأتابيقول

والاصغماعيهوالاقتصاديةالس!باسيةلنا3مشاانمنر(لرغمانهنجد

من،حاكلتوثرمترابطةجوانبهيبل،!البعضبعضبهاءنتنفصللا

ا!سصاس!ةالمشكلةانالا،العربيةالحياةفىجميغهاونؤثر،الاخرىفى

الىغيا"شكهةوهي،الحاحاوايهثرهاواحدهماالممت!اكلهدهاخطرهي

،والاجتماعمي!ةالاقتصاديةانتاكدح!وبينبيساوتحولىامامناتقف

المشماكلمنلننخلصاولاالسياسيمةالممهصهلةءنارن!خلصمنبدلااذن

.(ئانياالاخرى

والاجتمابة،الاقتصاديةالسياسيةالارمةا!ار،.اىوعيناقددمنافما

نشيجوانهـا،والانفعالال!لمتصادلةمت!ابكةم!فاءلةا!ادوالثقاف!بة

فنعصن!دا!يوهـ!أفكي!،!سد(5لالح!"انفصا!لامت!ركحي

شكل!با!افاميكانيكياربطونربط!الاولىالف!المجهالسيالصيالجانعط

!ودبم!ب!بث،ال!ن!ل!دبمطا!ؤياويالىربصبالن!يجةالس!فيبظكما

تووكط!الطءن!بماهـةالانم!عا!طا!جوو!ما!كونالىاد!ه!ا

ناونقولىفرجعك!ف!؟مضمم!ا!ر.ني!طديةالاخوك!الىم!االواحدة

.؟والابرتمماعيةالاقتصاديهالشالحلىالىيوديمماالمياسي!المشكلةح!

الس!عإلضبم؟الا!صحادلان!ذهـ(لاب!مادكماوبئ!عالنايضمع!لانيجم!الا

؟واحدةف!ضيةالاقنمنصاديوالاس!نعباد

والظ!الفقرهنفدنفخلص)ع!اءعفتقىفطديقولطالكغالطويعود

يالانجاه(لاكصنصلال!على-(ءالقضروئابدلاعامةو؟لاصتمطعيألاق!نصادي

ثانيةجهةءنواسرائ!بل!،جهةمنالاستعماروللان..الاشوابهبةنحو

هداسيقاومون،ثالثةجهةء!والنأ!ةوالمئحرفقىالحاكمةوالفئات

؟لاتجاهقبلمعهمالغخلصمنردلالذلك.جىادةعميفةمقاومةالاتجاه

المش!لةمنلتخلصارونبدلااي،واصتماعياقتصادينضالاي!و

(لسيايالتحوري!صبحوهكذا،الاقتصاديةالمشكلةلحولنتجهالسياسهة

.(الاقتصاديالتحررو!طرهو

بالانجاهالاشتغلألالقضاءعلىمنبدلاانتقولون،الفقرةهذهفي



،عثرة.حجريقفونواسائيلواعوالهالا!تعمار؟ولكن،؟لاشتراكيةن!حو

العربي-.الفردالنضالاد(ةانتنسمونولكنكم...اولامنهمتخلصفلة

بمقوماتبتسليحهالاهولاعاعدائهعلىالقضاءمستوىالىيرتفعلا-

.الاداةاعداددونالهدفلميىونترف!ئكم،والاصتماعيةالاقتصاديةوجوده

الاقتصاديةالمشكلةحسابتحسيونازكماذنالنتابمنفواضح

كلهاالعربيةالامةان)58صفحةفىجاءفقد،ت!نجاهلونهاذلكومع

ا!تصنيعنحوبهايتجهبناءالمتفككالقومياقتصادهابناءالىتحتاج

الاقتصادمقوماتفيهؤنوفرالذيالوسظوتومرالذاتيوالاكتفاءالثقيل

الاشتراكي(

معيتناقضالذيالثقيلبرالمتصنيعالانالعريبةالاقطاعية.نسمحهل

صالحها؟

ممال!قتصادالدولةتوجيهدونالذاتيالاكتفاءخلقيمكنهل

العربيتين؟والراسماليةالاقطاعييئمصلحةمعيتناقضى

؟لاقتصادمقوماتفيهتتوفرالذيالوسظتوفريمكنبهبف...وبعد

مقتنعةالافرادعقولبجعلالاشترايهةسبيلفىالنضالدوني3الاثننرا

مستهرةحعيثةمرحليةباصلأحاتالبلادباقتصادالسيرودون،بفرورتها

الاشتر(بر؟النطاموروحمقوماتتحمل

الوطنفى-العرب-المستممرينمصلحةمعايضادلكيتعارضالا

.مقوماتيخلقبماالاقتصاديالثطويربفرورةالايمانهذاورغم؟المربي

يجورولا)فتقول167صفحةفىاحرىفقرةتأ.ني،الاشتراكيتصادالاف

جدرانفىيدوراقتصادينضالالىيتحولانالمرحطةهذهفىللنصال

.(وخارجيةداخليةجبهتينعلىيحاربانيضطراو،المجنمع

نرسطلاانناوالثانياق!نصاد؟نضالانريدانناالاولالنعىيعبمالا-

الاستعصارضدالنضالتشملالاولىالمرحلةانتقولوى،ثم؟دلك

جبهتين،علىالحربباستحالةتقولونفكيف...الوطنفىومح!لائه

(لاستعمارجبهة-العربيالشع!طامامواحدةجبهةالحاليقةفىوهما

الوطن؟فىوعملأئه

عدمبالطبعيعنيلاوفذا1الثانيالنص،حدةمنليخففالكتابيعود

يصبحلاانالمقصودولكن:ابدا.الاطلاقعلىاقضصاديةباصملأحاتالق!بام

يعنق!اقتصادينضالططابغهوالفترةه!ه!ال!ر!يالئفالىالووامالطا!

معالرئيسيةمشكلتهبينماالعملصاحمطمعالرئيسية!تعكلنها!

(الاسغعمار

صالاصعلاحاتالمطال!!طاذ...موقفا!نح!اىير!دلامنك!مانه

اله!اضاور!ر!اندو!الاشننو(كيالنظاموروحمقوماتنخلق2ارعاد!ة

الاجتمعبية؟العدالةيركفلوحصدكنلامالاتتمتراكح!ةاجلىمنيناضلأونن،!1

صاح!ين!خذلما!اا!ست!رءنال!لصا!ب!فصصلن!دو؟صف!

ا!قومي؟ا!وجودمصالحةمعيم!م!ج!هوقفاهذاال!ل

المرحلة)ا!نضالمراحلمنوا!انية(لاولىالمرحطتيئءدطالتحدتوعند

واقامها!وبي!الاروةت!رريسنهدف!سياسينضالمرحلههيالاو!ى

يهالثانيةوالمرحلة،الموحدالعربيللمجتمعاهـليمالخارجيالاطار

الاشترادسيالمضمونبناءاي،العربيالمحتمعمحتوىبناءمرحلة

.الموحد.(العربيالقوميللمجنمعالديموقراطي

لثحقيئالاجماعيالتصسورفىولاعلميةخياليةعالىيدلالنصهذاان

العربيللمجتمعالسلبيمالخارجيالاطاراقامةان.العربيالنضالاهداف

نبنيانزستطيعلافنحن،الد(خليالمحتوىبتعييرالاتكونلاالموحد

...المحتمعهد(تصوربمجردالاثنسراكيالمتحرر؟لموحدالعربيالمجت!ع

تغيرامسابقامحتواهوتغييرنضالناملأمحواعطائهالواقعالىبالنزولوانما

نوعيةفىكالي.نعيرالىالمستمرالبسيظالتغيرهداليوديمستمرا

نعطيفل"ب..الحاليالمحخمزمعتحدالتيالاطرغراطرتحوطهالمحخغمع

حتىالاحمربالسائلبملئهالاذلكيكونلارجاجيلوعاءالاحمراللون

بعد.عن-الاحمر-الخارجيشكلهرولةنسننطيع

مرحلة...النانيةالمرحلةعنالهـنابمنالانجرالفصلويتحدث

صفحةفىوردانهورغم.الاشترابرالنطامديالعربيالقوميالمجتمع
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سني،عيالىخلألهامنتصلنضاليلآتجربةوسظفىالعربيةالامة

فيهالذيالطبيعيوضعهاللامةيعيدمابمقداروالا،الثازجمة(لرح!لة

0..(:إمةالاجتماعيالديمقراطيالاشترابرالمضمونبناءيمهـنوحده

يمكنكيف...وهوالسابقالسؤاللطرحد!ثوناالذيالنعىهذارغم

وحدهفص،الذيالطبيعيالوضعوآيجاد؟لثانيةالمرحالةمعنىوعي

لغرسألانمنذانانضايكوناندون،الانثمترابرالمضمونبناءيمكن

ومقوماتح1ر4بشحميلمجتمعناواتطويرالنفوسفىبرلمالاشنراك!يةالايمان

الاشتراكيةلاعتبا!الكتابيعودالنصهدارغم؟0..الاشتراكيالنطام

السياسي0التحرربعدتأتيمنفصلةمرحلة

التياركاريخيةللتجاربعرضنامااداتدعيمايزدادالسابقنقدناان

...العالميةالمحتمعاتبهاوتمرمرت

العالمفىالانسان!يةالمحننمعاتانالىعابرةاشارةآلكتاباشادلقد-

الداخل.فىتريدالذينظامهاتبنيابتدأتثماولاخارجياتحررت

ومصر"وووغ،سلأفياو(لهندوالصينروسيافىالاخرىالشعوبانورغم

!سددطةا!رإاوضطع!اعلىسيطرقهااردادتقد،وفيهاوالجزائر

الحقيقةا!الا...الخاصهانطمعهاتخلقوابتأتالخارجيتحررها

داخليواحدتحرءالاهنالكلي!سلانهمشوهةتبقىوردتالتيا)جافة

لفسه.الوقتوفىمعاوخارجي

جيشيبدااندونالسياسمياننحورافىالصينيةالامةنجحتهلاد

ودوحمقوماتيحملالذيالجديدآلمجتمعنواةبخلقالصينيالتحوير

وا!مادالىمممصضمب!ا!ع!حريرحركةت!مألم؟المنشودالاشنرالمجماالمجتمع

ح!نىوفكرياواصتهامحيااقعصادياوؤس!ليحهالشممالطنمامصصم!تمط

الن!اية؟فطالنصواس!نطامحت

يجطكيفط..ا!رجم!(لقو!طالوحو!صممم!اورلةالىورنأت

الجزائروشعبالن!ر!!ج!يناضلألا،ال!زائريةالثووةتجريةفهم

اسط!بنيف+سهالوقنقو!ق،!االخوفةو!دالمسن!مرالفدنمم!ضد

!ورة"لمحررةالجزائريهالمن!ه!!ىألا؟المنشودا!صربيالم!ت!

والمعاملأدط؟.ائمطالضمونطاما!زرا!!نظامهح!مصءنالمجتم!ل!لكصصة

الفاءمنالمائرةهصم.احرزؤهالقيالسم!باسي!المكاسطمم!تكونالا-لم

ود!نمضموندترنحوقاءفارغةؤكون*..لمحلانجليزاجلأءوءىلالطكيه

القناةشركةونأميمالزراعيانطمهـالاصلأحوتدمحفها-نسند!الملوسمد

الاجنبية؟والمؤسسات

الكنابيعترفكمامتكاملأننظامانوالديموقراطيةالاشنراكيةانورغم

لمرحلةموجلأالحكمديرموقراطيةاجلمنالنضالكانانندريلافنحئ

المضمونبناءحلة!"الثانيةالمرصلةسمىقدالكنابانادالاشتراكية

نعلأديانناؤهو،النضاللمراحلالمفتعلالتقسيمهداعلىردنااما

انماالحيصشبدهاتافنارمةالحياةوهذه،حمباةأزمةاـي،وجوداذمة



شاملةاذمته،الحياةالمتمازمالانسانهذ؟.الضائعالعربيالانسان!و

تجاهلأيانبح!بت،مانيالافالنضتماطمجالاتءنوجورهفىمال!

و.نمئ!ويرهاشطراالايكورلا،جباق4ابعادءنبعدلايسطنجيلاو

لتوتوالو(قعيالتفهمفىجائرااؤقعالاالابالألييركونولا،لانساليته

الازمة.

المجتمعبناءخلقهوانماالنهائيالعربيالنضالفهدف،وعليه-

العربية؟لنفسىوابداعلخصبتربةاصئحهوالذيالامعلالعربي

وهكذا.البشريةسعادةاجلمهط؟لعالمامممعبالاخماءرسالتهاتوديلمحما

لهذاتوفرهمامدىومقاسهامحكهاانماكهذالمحتمعالاولىفالقيمة

ادرفيلاالمجالهذافيوانا.(لابداعووسائلظروفءنالعربيالانسان

هده))فيقولونويحددونفيفصلونالكتاببعضيرأتيكيفكلطلقا

الغايةعىالوسيالةشكلاراذ0.(،الغايةهيهذه))و،1الوسيلةهي

ميكانيكيةدهنيةيمثلانما،؟لعربيالفردحياةمجال،المجالهدافى

تعالجكط-العربيالانسانمح!الحياةخليةوجودتعالج،جامدةجافة

انمام!كنةدرجةلاكبرالحرال!ربيفالاذممان0؟ل!بزيائهكأالمختبرمواد

مجقعنافىالضائعالانسانهذانجعل؟نيمكنولا،دائماالفايةهو

يقررماوجوهاالارصليسان،متصورمنشودلمحتمعوس-لةالحالي

انما،الاولىبالدرجةالمنشودالمج!تم!فىالعربيوجود،الاناننوبكأ

الاذ-انهذاتجاهلنافادا.المجتمع!فأسيخل!ونالذينالبشرنوعيةوولمو

دلس!فةعناؤترقثاقمدنكونفلاقادملمحتمعوسيلةواعتبرناهالصربي

مق!البوكللحؤبالعشرينالموتمرفىواضحاظهركما-مستعدةاممية

نج!دىلانطاماجلمناجيالبلجيللىتضمجبة!الماضيشج!محندما

الحلم.بحال

،رالحىالعربيالانسانخل!هماانما،دوماوالغايةفالهد!،؟د!

ونحئ،الرءاتيالنشاط-مجالاتكافةيتن!ملالمثللهذاالعربيوا،-خمضال

اساسيةكشعاراتورفع!لماالعربيالنضالاهدافتحديدنحاولع!دما

واعطاءمجتيعنافىالاساسيةالخللمواطنءزلئكشفالاذ.سلظكونلا

عندمامثلالمحنحن.السياسيألاحزابنشالدائمايصطلبهاالتبمالحلول

الوحدةهيانماا!كاريخيةالمرحلةهذهفطالعرب!بةالامةاهد.فطاثنقول

وعثدما،والاستثماروالاستعمارلاشجزئةكأدويةتراكيةوالا!والحرية

للتدليلذلكريمورانما،الشعاراتهدهسبيل!واحدالنضالارنقول

سبيلفىالحياتيالنضسالووحدةالعربيةالازمةابعادو*فةعلىالقاطع

ةوالحر!الوحدةسبيلفىالنضالوح!نى.العرببىالوجودخلقاعادة

مجالاتكلفط(لعربيالواقعتعميبرينتعملاىالايمهنلموالاشتراكية

..وتفك!رودهنمنطقواسلوبوثقافةوتقالي!عاداتمئكأالعربيالحياة

عليهزحجبوناماهدا،شيءك!تعييرنريد،جدلمدةجاةخلقنريدفنحن

العربية.المر*ئةطبيعة

النضطلفثسللماذا..السوالعاىالمقدمةفىالبتاب5!كددويجيب

الاهداففيهانخوفركالتالتيالاحيا!منكمرفى"؟صي1/4ال!رىفى

،العقائديالنضالمستلزماتبعفر،ينقصهاكان،ساليمةالىالقومية

جمميعتجسيدعدمو5،العملفىال!لميوالاسلوب،ا!قيقكالتنظيم

ىام!4يخثىءما،ثورياتجسبداالعقا"بكطالنض!الهـتالزماتالافراد

."بحتسياسينضالاوفكريترفالىتدريجيا؟ضالاليتحول

لف!ي1الحزببىلطتنظيماصحابهارنضاهالذيالمبررهوالنصيهذاان

-قيعربي!حركةوجوديئجاهلالذيالغنظيمهدا،قريبءنيرو،دونه

الرربيللتنظيمشكلءئ!دافىمار-ىيوال!،لوماناميةعقائدية

الساب!الئصفىدروت!وما.عربيةعقإ؟ديةانط!قنقعطةيتبتىالذي

العلمي،والاسلوبالدقيقوالتئطيم،العقازديالنضال"عنتحدثتمؤ!

النضارالىالتحولخوف00النضاللمستلزماتالثوريوال!تجسيد

نفصىورن(ل!كأابخوليوكد3رنادماكليماتبىالا1،00البحتاسيالسب

؟لوبرةالمطا!نهماسي!(لركازز!ذه

وبعد،

السصاسية!الحركاتاصبحت،الثوريالاجتماعرءالوعينما!نمن!

الحسنة،بالنواياو!،الاشخاص!؟خ!صمدىاسهخناهبمحاولة.نقاس

المجت!عإجماهي!وسعالحركاتهذهتودو"الذيالخبربرمدىوانما

هذهعلىالحكماصبحهناوءن...-والف!حلالعاملى!ازتمئعارا

انساظيستطيعولا،غيرلاارتجربكأ!ماوان!االشعبهوانمات13الحر

مئيمنصنالا،هداولكئ.تريد1لصيالحرءقىءنكأجماعيحرمان

تبيعدميثبتللبنابنقدنافىذكرنامالى3دامماوالخوف1!حننساب

الجماهرلاوسعحياتييوميمطلبهيالتيا!تيةلئشعاراتاصحابه

عزل2مئالاحتساب..والف!حينالعمالجماهير..ازتشاراالعربية

والشوف-العربيالشعب-الوحيدةالنضالطصمخرةءنالحركةهذه

فىالنضالواليسوالس،ولةطابعو(تضاذها،معبتكأفئاتلمصالحتبنيهامن

.-الىربي(لش!ب!؟!حيدالخلودلعزلها-ءز،كننيجة

لمجبطةابوفريىالكويت
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أعمالءاا"ص!!لاؤضما

مرش!ه

"ل!ن!(لفكريةالوقضا؟إهمتتنماولك!نحطسالس!ة

افإ4!درالصهمع،أبهوم(!تقف!!لى:صذة

لم؟لعالميمبنمقنلص!(وب!ه!اعلا

-!نبىا!صدر

أ

يراو-وفىيرةر..ووا-15ا

أأفيوليلامهىاسه!م!ل!!نووالال!!و!!فاي!ا!بر.!.وقأدهف!
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أدررعم!الثعو!لاهـك!!!إ1،!حث!دولوبر!!يرؤ!اتأيىف

للم!يهأ3الصادارمنإبزط
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