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...منطلقثورةلكل
وملأمحهاطابعهاالثورةمنهاتكتسبومميزاتسماتمنطلقولكل

،للثورةالفكريوالاساس،للعقيدةالثوريالمجالىهو،منطلقوكل

معينسبيلسلوكعليهاويحتم،وحدودهامعناهايعطيهاالذيالاساس

والاجتماعيةالتاريخيةولعناصرهالمنطلقلهذاالعقائديالوعييحددء

والاقنصادية.

الاتجاءطوعيةمعتتلاقىالحياةسنةمنالنابعةالتطورفحتميةواذن

.يحددهالذيالموضوعبمالوعينوع"نالنابعة

تقومالتيالاسسفبمالنظراعادةعلىوابدادائمايجبرناماوهذا

لايضاحالعقائديالىوعئاليهاوصلالتيالنتائجوتوكيدالثورةعليها

الواعبمبالكشفالثورةولاثراء،منهاومكانتهابالثورةخطوةكلعلاقة

حتىالصاروالتيارعن.والاخلأطالشوائبوابعادتجاربهاعلىالمستمر

النكسة.وتحلالاتباسعلىيحصللا

اسئلة:ثلاثةنفسيعلىاطرحاناودكلهلذنك

العربية؟الثورةمنطلقهوما:الاول

وملأمحها؟طابعهامنهاتكتسبالتيوالسماتالمميزاتهئما:الثانن

مستوىفيفكرياواساسا،ثوريامجالاالمنطلقيصبحكيف:اث!الث

الرسالة؟

اليومنراءالذيالعربئالانسانانعلىاختلأفاهنالكاننظنولسنا

الحرةالحياةفي؟رادتهوان،الىورةمنطلقهو،وممزقاوحائرامناضلا

وضرورته.معناهالتطورتعطياتئهيالكريمة

لعناصرالموضوعيالوعبمانعلىاختلافاهنالكاناعتقدلااننيكما

الثورةاتجاهيخددالذيهووالاقتصاديوالا-تماعي؟لتاريخيواقعه

..واصالتهاوعمقها

العربيالانسان(نالبسيطةالتاريخيةالدراسةمننعرفكناولما

ناونعرف،والابداعالسريعالتكيفعلىلمقدرتهثوريقدربانهمعروف

عننانحآوالموسوالحرمانال!لمةمنقرونتراثهوالحاضرالواقع

بينالموضوعيةالعلأقةننسىلاانعلينافان،بالذاتالعربيالفردازمة

...والواقعالازمةهذه.

الاتية:الحقائقمنخطوطهاتمستمدانالثورةعلىفانولذلك

التكيفعالىوقدرةوابداعحيويةمنعنهعرفبماالعربيالانسان-أ؟

يكونانفيبحقهبالغوشعوروالمثلبالقيمفائقتعلقومن،السريع

كريما.

بنفسهالعربئالفردعلاقةيحددالذجمماالتاريخيالعربيالواقع-ب

للتفاعل؟مكانجبةمنذلكفئنجدةاننستطيعوبماوبالانسانيةوبالاخرين

.الذروةتبلغ

المتفاعلةالعربيالفردبأزمةمتمثلاالانعليههوبماالعربي؟لواقع-ص

الازمةهذه..والاقتصاديوالياسيالاجتماعيالتخلفمعوابدادائما

صا-همىرشب

لمجزباجمر-عرضى

الاجتماعيةوالفوضىوالتجزئةالاستعمارونجودنتيجتهامنكانالتي

...وفلسطينواسكنددونهعربستانوضياع...والعبودية

والعلموالاجتماعالنفسعلممجالاتفيالتقدممنالعالماحرزهما-د

استغلاذاوتفتحازثهارمنهذااليهيرودبمرانيمكنوما،التطبميقي

.مفيدااشنغلالا

.للثودةالعقائديالمجالهوهذ(

بالفكرالمسلحالواعيالفهمالاليستفانها،للعقيدةالثوريةالاسساما

..والشمولوالثوريةوالوضوحوالعلميةالعمليةيعنيو؟لذي،الانقلابي

...بيعهاالقائمةوللعلاقاتالاشياءلهذء

الفردالعربيمنانتبدأالايمكن-لاراـيي--وفيالاساسعلىهذاوهي

يعتمدالتيالخليةولانه،عنه.اولاتحدثناماتمثل؟لتيالوحدةباعتباره

..دهارهاوافيالعربيةالحياةوتفتج..وازدهارهاتغتحهاعلى

نقرراننستطيعلذلكونتيجة

الثودة.يحققالذيالقدرهو،نفسهعلىالعرببمالفردانقلابان-ا

امةقضيةلانهاواحدة(وجوههااخنلافعلى)؟لعربيةالقضيةان-ب

الاقتصاديماالو(قع-الواقعبينمستمرتفاعلولانها،جهةمنواحدة

الازمة.تعقدمنيزيدالعربيوالفرد-والسياسيوالاجتماعي

الازمةالسبابتعالحالتيالجذريةبالحلولمرتبظالانقلابان-ص

والموضوعية.الذاتية

طليعة(لاتحققهانيمكنلاالانقلاببانالجازمالاعتقادالىيددعناوهذا

هليوان،العقيدظعناصرهيوالثوريةوالتنظيمالوعيوان،واعيةمنظمة

المعبر-وشعاراتهاايمبادنها-العمليتجسيههاتضعان(لعقيدةهذه

هوالمعاننمنبمعنىوهذا،العربيالنضالبتجربةالحيةالصورةعن

...التحررمعنى

نغسه،علىبانقلأبه،بالفردتبداانقلابيةعمليةنرىوكمااذنفالتحرر

كلياتتحققالتياجهة4اوللواقعالثوريةمواجهتهيعنينفسهعلىوانقلأبه

الواقيهـنرالاانسايخ!تجطوزغنيالتيالمواجهةوهدء،فائقةوبصراحة

لقضيةوالثوريالكليالتصورنفسهالوقتفيتعنيانالايمكنلا

وحياته.جريتهقضية،الشعب

الشاملةالنطرةهيوالعقيدة،العقيدةالمعاننمنبمعنىهوفلانقلأب

تجرعانيمكنلاالوجودلمشكلةالشاملةوالنظرة،الوجودلمسكلةالواعية

)01(مراحلع!لالثسب

السياسي:ا!تحرراسطورة-ا(

بالبحثوجديرة،خطيرةالسياسيللتحررالدمموةكانتهناومن

لانهاولا،فحسبالعربيةالقضيةلتبسيظمحاولةلانهالا،والاهتمام

لافانهاالمجتمعجوانببعضتغيرانتستطيعكانتانهامشيةمحاولة

لكللا،عليهايسيرالتيالاسستغرانالاحوالمنحالبايةتستطيع

...للثورةمنطلقل"المرحلية"القهوميةدعاةبعضيجعلا(



يعني،المعاكسةالثورةيعنيالسياسيالتحررلانبل،فحسبذلك

...الثورةعلىمرالتبوضوح

لكببربالنسبةالنضالنهايةكانانهمنالرغمعلىالسياسيفالتحرر"

الاستاذيتخذهماوهذا-العشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنفيالامممن

العربيةالثورةعرقلةمحاولةالايعنيلا-(2)رايهصحةعلىدليلابدور

ثوريتها"وتمزيقعنفمانهامنوالحد

..".السياسيالتحرريكونالتورةتجهضوعندما"

مستوىالىالايديولوجيالمستوىمنبالمعركةالنزوليمبموهدا

.الاصلأحو..المرصلية،لشعارات

البرجواري،(؟لمجتمعثورةهيانمااهـياسيةالتورةان":ماركسقال

الحياةتفكك)):ايضاقالكماالثورةوهذه.(اليهوديةالمثلة))46(

نفسهاالعناصرهذهفيالثورةتحدثاندونعناصرهاالىالبرجوازية

البرجوازيالمجتمعماديةاكتمال)تعنيالتيوهي)9،(((لالنقدوتخضعها

منعضوجهةالىتويلالانسانمن)وبالتالي)8(((الدولةمثاليةباكتمال

الى،اخرىجهةومنمستقلانافيفردالى،البرجوانريالمجتمعاعضاء

والعملذاتهعلىللانطواءخاضع(.ء)(معنويشخصالى،مواطن

فقظ.ولمصلحته..لمصلحته

في2تعملللدولةالخارجيالاطاروحدةعلىتعملبينماالثورةوهذه

عليهاتقومالتيالعلاقةلانالداخلفيالتجزئةزيادةعلىنفسهالوقت

تحعيالتيتلكوالضياع،التمزقلايديولوحيكأالتطور-الطبيعيالاليست

)3(القانونبواسطةللأنسانالانسانواستغلألالانسانعنالانسمانانفصال

الشعاراتمستوىالىالعقيدةمستوىمنبالمعركةالنزولكانهناومن

محاولةهوولا..فحسبالقديمةللأيديولوجيةمهادنةلي!سالمرحلية

وتشتدلتنموورعايتهاتعهدهابمثابةهوانما..فقطعليهاللمحافطة

.0وكمتد

الناحيةمنيعنيانهعدا-الحريةمقابلوضعالذيالشعار-فالتحرر

بالنمووالضياعالتمزقلايد!)وج!يةالسماحمنذكرناماالفلسفية

يلمحملوهذا"-ايضايعني،والاشتدادوالاضتداد

الفئة،جمنهترضىالذيالشخصاوالفئةدكتلالورية-؟نصارهبه

؟إ..الامثلالمجتمع،المنشودالمجتمعلقيامتمهدالتيالدكتا-لورية

..؟.امثلمحتمعواي

..؟الدكتاتوريةحرابستبنيهالذيذاكامعلمجتمعاي

منالنابعنا!جينالتكصنتيجةهيفهذه،شيءيستغربالاأرجو

بعضواستعرادالصاعقةالذا.نيةالازمةدوامةفيالمثقفينبعضىتخبظ

هذا،ايديولوجيتهمجذورلامتدادالملائمالتفتحلتحقيقالبرجوازيرين

،قضيةالشعبلقض!بةوالموريالكليالمنصورمعيتنافىالذيالتخب!

..وح!ا-فهحريته

تفرضالتيالوسيلةالالبهيستالدكتا.نوريةانللقولبح(جةولسنا

..واسبانياوايطالياالمانبهبافيوالفاشيةالنازيةهذه،فئةءلىمئهبها

العربيالوطنفيالناشئكأالبرجوازيةانننسىالايجبهذاوبجانب

الانشراكيالثوريوالوعي،جهةمنالاقطاعيةوبقاياالاستعمار.نواجه

الثوريالوعيءلىتقضميلدكناتوريةبحاجةلذلكوهي،ثانيةجهةمن

والفاشية.الناريرةوظيفةبعضوهذهوالاقطاعي!والاستعماد

5791سنة6عددالاداب-!هـةالعلوالمذاهبالعروبة13

ينبموالذيبللاخرينيفرلاملبحملللقائلالفرديةالحريةمبدأ3(

ذلك.عثلالرأسيلليوالنظلمبة.ينبالاخريضرماكلعنه

(()واشتراكيتهببسماركالتحررشعارهواةتغنبمكلهذبكيفسر

للانحلالالدعوةتعنيالحريةانوقولهم،الحريةغيرالتحررو(عتبارهم

..الدكاتوريةمن،السحريةالعصامنبدفلاوبالتالي

فرحا:ونصرخبارجلنا1لارضنضدبانالا،نقهقهانالاهنايسمنالا

ابالغولن،الدكتاتوريةانها.إ.الخلاصطريقالموهوبينبعضعرفلقد

بدورعلييقولىكما..المبرمجةالدكتانوريةاوالمرحلةدكتاتوريةفاقول

الحقيقية.المعركةمنالهروباي(91ع7سنةايلولعدد-الآداب)

باسمالىذلكيدعونناوالايجابية،التطورعناصرنتجاهلانيرءبونانهـم

منلحئةالنهايةفيلتتحكم،المراحلوسياسةالقوميةوالوحدةالشعب

000الاكنريةرقابفيالمواطنين

مناقيللدكتاتوريةالطبيعيالامتدادانننسىانيمفىلاولكننا

دكتاتوريةلانها،الرأسماليةذروةهووانماالاشتراكيةليسالنوعهذا

التجزيئيةتعيدانالا-يمفىلاالتي..المثقفينمنوالمرضىالبرجوازيبن

)ع(تعقيداواكنراحدبشنكلجديدمن

..الثورةمحلىالتطقرهووهذا

الخلاقةللمنامروتجاهلالموريتهاتعسفيةحدودوضعالاليىانه

...وحسبللتغيرالدعوةغيرتحمللاشعاراتتتعدىلابجعلها،ميها

لايديولوجيةالطبيعيالامتدادعنالعمليالتعبيرهيالتيالدمموةهذه

.والضياعالتمزق

ويحقق،الوحدةمننوعاي،الوحدظيحققسريعاعملايريرلحونفهم

واقامةالاستعمارجيوشاجلاءاي-التحرريسمونهالحريةمننوعا

الثيالخطوةاسرائيلعلىالقضاءمعهذاويعتبرون-وطنيةعربيةدولة

فيهاتتوالدالتيالخليةاي..العربيللمجتمعالخارجيالاطارتحقق

...البرجوازية

ثعب،بابالاستعانةالاالقوقعةهذهبناءيستطيعونلاكانواولما

والنضال)اشتراكيونفهم،مزقوهاانبعد،مجدداشعاراتهحملوافقد

ميالعربيةالامةيضعمابمقدارالاذاتهبحدهدفاليسالسياسي

الثانيةالمرحالةمعنىوعي؟لىخلألهامنتصلنضاليةتجربةوسظ

الاجتماعي(لديموقراطي-الانشرا؟!بماالمضمونبناءيمكنوحدءفيهالذي

بديهياتصميحممنتنبعانماالعربيةالاشتشاكية)انكما)171()6(

الواعيللفهمطبيعيةنتيجةوهيالعربىالقوميالوجودومستلزمات

للحياةالمخلصةالاصيلةوالنظرةالوجودهذالمستلزماتالاصيل

المتزايدالتنمعبوعيمنمتقدمةموجةتمثلفهيوالانساليةالقومية

ووحدتهالقوميوجودهوبديهياتلاسسووعيهالقوميةلشخصيته

.(175)(القومية

:يقولثم

الاقتصاديالفسادالىتستندالسياسية؟لمشكلةنرىايضاوهنا"

.)(16("تدمميمهعلىتعملكماوالاجتماعي

:ويقول

القيت(-القوميالفهوملي)اسمهاطعمهجورجللدكهورمحافرةمن؟أ

.ببيروتالحربىالناديفي

تشملظاهرةهيانما-اقليميةليستالعرببىقالوطديالتجزئة5(

الذي...الواقعهذاصؤسساتكلوتطبعوالاخلاقوالمثلالقيم

ل،جتملعية.انسجتهوكل..عليهللانقلابندعو

وتأليف-الكويتبعثاتاتحاداصدار-العربيةالنؤةمع6(

سي.7السياوالتحررالرحليةدعاة"الحربالقوميين".



والا"دنانالتجزئةيثبتو؟لاستعمارالالستعمارتثبتالتجزئةكانت"

)ع.1(..العربيالمجتمعفساديعبتان

()8ء1(مترابطةحياتيةوحدةالواقع)بأنيومنونالذين..همولكنهم

ابتداقديكونانسياسيالعقائديالنضاليبتدىءانمنذ))ويرقولون

سبيلقييقفمنكلضد:سيناضللانهالاقتصاديالاجتماعيالنضال

وسهمواليهودالاستعمارمنهم،كثرونوهؤلاءوالظروالتحررالوحدة

)916(0،(التجزئةعلىتعيشالتيوالمصلحيةالنفعيةالفئات

القوميةالعقيدةهوالعربيالقوميالئضالان))يعتقدونالذينوهم

النضالعنالعقيدةفصليمكئولا..التطبيقيالنشاطحيزفيالعربية

نفاقالىوامافيالنضالاردوإجهالىاماص!ماسيوصلناالفصللارهذا

النضالية.الاداةعنوالنضالالعقيدةفصليمكنلاكماالعقيدةفي

تكوروانبدلاالمجتمعفياحد؟ثهاالىالعقيدةتهدفالتيفالثورة

لفسفيالثورةهذهتتحققلمادااولاوالعربيالفردنفسيفيثورة

النضالبينالوث!يقةالعلاقةوهذه.المجتمعفي.وس!تمتحققلنالفرد

عنهاينفصللا؟لغايةمنجزعاالاسلوبستجعلالتيهيوالعق!يدة

العلاقةوهذه(..الغايةهذءتنحرفوانبدلاالاسلوبانحرففاذا

العقيدةستجعلالتيهيالنضاليةوالاداةوالنضالالعقيدةبينالوثيقة

الىللأفرادلليوميةالعمليةالتجربةخلألمنوتتبلورتتحققيوميةحياة

ا(ع-)7الجماعةحياةوتصبحتتحققان

بماالتجربةلهذهفهمهميلخصونذلثكليقولونالذينهولاءان

والفئاتثانيةجهةمنواسائيلجهةمنالاستعمارولكن))-يلي

ولذلك،حادةعنيفةمقاومةالاتجاءهذاسيقاومونثالثةجهةمنالحاكمة

اجتماعي،اوافتصادينضالاينحوالاتجاهفبلمنهمالتخلصمنبدلا

الافتصاديةالمشكلةنحولنتجهالسياسيةالمشكلةمنالتخلصمنبدلااي

ليضزبواالكبيرةمطرقتهمويحملون،المفرغةحلقتهمالىهولاءيعودوهنا

.الصخرةفيلا،ار"واءفي

علىتاركينالاستعماريسمونهشيحوجهفيالمطرقةسرفعون(نهم

..ونواطرهوفواعدهوحرابهوحشيتهبكلالاستعمارالارض

قفية،النسعبقضيةيو(جهونكيفيعرفونلالانهمالاذلكوما

الجماهروكلماتالنفالىتحركانمنهايريدونالتيفالشياسة.وحياتهحريته

ابئتجمعاستطاعتاذا..الامثلالعربيوالمجتمعوالظروالتحرروالعقيدة

المليمةالنفسيرضيمافيهالان..والموتورينوالطيبينالمثقفينمنعددا

ونداء؟لعبوديةغبارمنالتخلصدلمحوةمنالناقمةاثريضةوالنفسالخامالة

فانهاذلككلتفعلاناستطاعتاذاانها..الطعينللكبرياءللانمتقام

(لامةتضعوانالجماهبر...تحركانالاحوالمنحالبأيةت!بعتطيعلا

..والاستعمارالرجعيةأمام

..ذلكالتاريخثبت5ولقد

الطبقةتثراناستطاعتلوااسماعيلصدقييقولكما-ايضاوهي

تنظيمهاوتحسنئالنضالحبنفوسهاميوتبعثالملأدفيالواءية

وتاريخهانتم!عبهاوثقافةامتهامصيرعلىفلقهامنوالاستفادةواعدادها

عنالعجزكلعاجزةالسياسيالكفاحميادينفاننيرةءليعةباعتبارها

.(النوعهذاءنسياسياتنطيمانفسهالشعبتنظم"ن

تكونو(نشاملاجذرياانقلاباتكون(نعنالعجزكلءاصزةأقول

العقيدةوبين،والشعبالعقيدةبين؟لثوريةالرابطةتتجاهللانهاثورة

واساسامنطلقاالمرحليةالشعاراتتجعلانوتحاول،والاداةوالنضال

وهكذ!المورةتواجههموقفعنتعبيراالمرحليةالشعاراتتكونانبدل

.)7(لهاومناقضةبلالغاقيغيرالوسيلةتصبح

ن(يمكنلامايجمعالذيالسحريالخيظالعقائديةتكلنوهكذ؟

يضعوالموهمشيءكلمنهيريلمونالمذيالواهيوالاطار..يجمع

لشيعلاللانستراكيةيدكلونلاولكنهماشتراكيونو!م..شيئاميه

الفئاتهذه،وترفضهالاتجاههذ(تعارضوقوىفئاتهنالكلانالا

..التحررترفضالتيوالقوي

؟لالتحررالدءوةعنيتنازلونلالماد!ولفى

.ضروريولكنهجداوسخيف..سخيفانه-لسوال

نامعنىوما..؟والايجابيةاثمبيةالعلميةالعقائديةمعنىفما

بالنضالالا(الثوريالانقلاباي)الهدفهذانحققانيمكنلاانقول

العقائديالثوريالنضال.؟لثوريةوالمفاهيماتنوريةوالروحيةالثوري

متساكلمنيقف!لانالعربيالفرديدفعالذيالاصببلالايجابيالعلمي

والروحيةبالمسووليةوالنئمعوربالحركةمتتمبعاموقفاالقائمةوجوده

للتنازليدعونااذااذنهذانقولانمعنىما)8(.الهادفةالعلميةالايجابية

..اقناعالوحيدهمناجعلنااذاهذامعنىوما.؟.الاتنبتراكيةالدعوةعن

المرحلة؟هدهفيللأنستراكيةالدكلوةجدوىبعدمالجماهير

والثوديالكليللتصورتجاهلااليس.؟.الثورةلمعنىتجاهلاهذااليس

وصياته؟حريةقصيه،الشعبلقضمة

حسفحة)27(الخديتالعوبنضالمنصفحة-بسيالقلعلىمحمد7(

)156(صفحةالعربيةالقوميةم!8(

منالثانيةالطبط

لمقر!طزرنجأ!زابئ

احدثالذبم!الشعريالديوان

.الماضيالموسمض!فيا!بر

نمطلبها

(بالاداارد)

توإير--3214ب.ص



عنبهابتعدناقدنكونالصفةهذه(لنضالنعطيلاعندمااننا

العقائدية.

والمرأحل..ألثورةب(

خطوةكلتحملانويجبمتفاعل.متكاملعمل،واحدشيءفالثورة

منشعاروكلكلماتهامنكلمةكلىوتفصحالتاليةالخطوةملامحمئها

فيها.مااعمقعنشعاراتها

عفلق:ميشيلقال

فتكونالنضالمراحلتعيانهاالشاملةلالنطرةفائدة؟همولعل)ء

طريقمنموضعهابنسبةبلبذاتهاقائمةغيرمرحلةكلقيمةمكذا

)!(.الحقيقيمعناهاوتعطيهاتليهاالتيللمراحلوبالنسبةالكاملةالنضال

خطوةكليفصلقدالذيوالمكانيالزماننالبعدمنالرغمعلىمنا

.الاخرىعن

.والثورة،القوميةالثورة:/نقولانالتحليلقبيلمنلناجازواذا

فلا،"الصينيةالثورة"كتابهفيتولحتسيماوفعلكماالديموقراطية

العملوان،بذاتهاقائمةثورةمنهماكلاانذلكمنن!مانلنايجوز

وتجاهلها.للثانيةاهمالنابالفرورةيعنيللأولى

العقائديةالناجةمنالتقسيمهذالمثلتخضعانيم!نلاالثورةان

.العقلالديالبنيانوانهارالزيفكانخضعتفاذا

الوطنيةللثورةالحاضرةالمهمةكانتلما":تونحتسيماوقال

الاستعماراجتياحضدالنضالرئيسيةبصورةالصينفي(القومية)

فيناجحاسيراالديموقراطيةبالثورةنسرانالواجبمنوكانالياباني

نا..مترابطتانالمهمتينهاتينفاناخرىجهةمنالحربكسبسبيل

مرحلتينالديموقراطيةالوطنيةالثورةبحسبهتكونالذيالتصور

)01()33("خاطىءتصورهوفنميزتين

فيسرناويوم)ء:الثورةفلسفةكتابهفيالثاصرعبدجمالوقال

فيمماثلةخطوةسناعرشهعنفاروقفخلعناالسياسيةالثورةطريق

."الملكيةتحديدفقررناالاجتماعيةالثورةطريق

محتفظةيوليو23ثورةتطلانينبغيأنهاعتقدزلتوما":قالثم

السيرمعجزةتحققانت!ستطيعلهـيوالمباداـةال!مريعةالحركةعلىبقدرتها

التناقضمنالاحيانبعضفيبدامهما.0معاواحدوقتكلثورتينفي

)28(0"تصرفاتنافي

انقلابى(ع!ربىومحينحو)البعثجريدةافتتاحية9(

للصينيهـةالثورة01(

*ديدارعنحديثاصلر

لا.-اشبياديهديلىمر

العروفللسوريللقصاصرائعةقصصمجموعة

للعجيليالىلإمعبدالدكتور

عجيبسحريجوذاتعميقةانسانيةقصص

يعاثلهاماأولبئانياقرنساا.مالنسخةثمن

؟ا23.ب.صبببروتسيلأدابدارمنتطلب

انضمامالىالموتمربزعامةالوطنيةالحركةنموادىوقد":نهرووقال

قوىوقدالثقيلةاعبائهممنلهمكمنقذاليهونطرهمالفلاحينجماهير

ظلتلموتمر4زعامةانومع،الشعبيةالصبغةاليهوأضيفتالمؤتمرذلك

أصبحتخىاشتدالاسفلمنالضغ!ن5الاالوسطىالطبقةيدفي

وظهر.المو.نمرنشاطمنكبيربقسمتستأثروالاجتماعيةالزراعيةالمشاكل

3191عامكراتشيفيالمعقودالموتمراصدرعئدماالاشتراكيةنحوميل

هدائادىوقد.الاقتصاديةوالبرامحالاساسيةالحقوقحولهاماقرارا

الاساسيةالديموقراطيةالحقوقضماناتعلىالدستورينعىبأنالقرار

علىالسيطرةحقالدولةاعطاءالىودعاالاقلياتوحقوقوالحريات

مجرديتعدىالاستقلالاجلمنالكفاحأصبحوهكذاالاساسيةالصناعات

الموضوعوصاراشترابراجتماعينظامنيلالىالسياسيةالحريةنيل

فهوالاستقلألاما.الجماهرواستذلالالظلمالقضاء-علىالاساسي

ا-ا(أ."لذلكوسيلة

للتناذلمعنىمنوما،للاشتراكيةالسوةعنللتنازلأذنمبررمنفما

الطابعهذاالوحدةلاعطاءمعنىمنماانهكما،للحريةالدعوةعن

..الخانقالضيق

للاشتراكية:أ!د!كوةعنكتنازلى(ص

سطحية،تقاومناوالنفعيةالرجعيةالفئاتلانالاشتراكيةعنفالتنازل

.النضاللعقائديةمنافوهذ؟بالفكرنفسهاتبرر

المجتمعجدرانداخلالصر(عمنخوفاللأشتراكيةالدوةعنوالتنارل

اعجزوانناجهةمنالمجتمعنطوراننريدلاانناالايعنيلا،وزواياه

لهما،العمليوالمطهروكفاحناعقيدتنامعنىهوبماالرجعيةنواجهانمن

عناصرها.نفهملالانناالثورةمسضوىمنلسناواننا

والراسماليةللاقطاعيةارضاعللأشتراكيةالدعوةعنالتنازلانكما

..الغربالفيالماءلجمعفاشلةمحاولةالاليسالثورةعلمترفعحتى

.جداالصعبلمنانه"الكومنتانحانشقاقعنحديثهفينهروقالوقد

قول5)358(."واحدةمنطمةفيمتعارضةمصالحلهمافريقانيجتمعأن

.مشتركخطرهئالككانولوخى

بحتاقتصادينظاملانهاللاشتراكيةالدعوةعنللتنازليدعونوالذين

له.مهيأغرالعرببمالجوز(لوماالتحقيقبعيدزالما

الوحدةمعركةهياخرىمعركةنخوضلاننالذلكيدممونوالذين

المعركة،معركتنافبمالنطرانعامالىيحتاجونوهؤلاء..هولاء-(لتحرراو

ليم!ستلانهاالمشكلةلمواجهةوضعوهاالتيالالسسوفيوبعناصرها

..مستواهامن

عمليةفياساسياعنصراتشكلوالتيابثوريةالاهداففصياغة)ء

ابوضعمنالانتقاليتطلبهدالذيالتفييربالضبظيتحددبهااذالنهضة

المعركةمس!توىمنالذيالوعييتطلب)12("السليمالوضعالىانطخر

.الشعاراتبعضلفرضطيبةنيةمجردليسالثورةتجعلالتيوالمعرفة

.المعجزاتالجماهربواسطتهاتحققانسانيةعمليةوانما

تجدلاالتيفالجماهر)والوضوحوالعمليةالعلميةمنبدلاكانولذلك

ترصىولاالغموضتقبللا..انسانيتهاعنللتعيبرطريقاالمورةنجر

والكزامةألوحدةكلماتغيريعرفونلاالذين*فلاطونيينباسلوب

"والنضالوالعروبةوالتحرر

(283)المالمتاريخمنلمحات11(

بقلم5791سنة3عددالاداب-المعاصرالعربيوالفكرالواقعية؟ا(

حماديسعدون



والعلمية.العقائديةالصفةالثورةلاعطاءالاشتر(كيةمنبدولا

وظفر..الحياةدينهيعفلقميشيليقولكماهناوالاشتراكية

للحياةمذهبهي"(لرزازمئيفيقولوكما..الموتعلىالح!ياة

ظلفيتعيشىانبالفرودةيعنيلااشترا؟ياتكونفان.للةكمومم!ب

الحياةتفهمانبالضرورةيعنياشتراكياتكونانوانمااشتراكينطام

."واشتراكاوكفاحاوعملأفهماالحياةفيتكافحوانالحياةفيتعملوان

حالعنالتعبيرعلىتقتصرلاكلمةاذنالاشترا؟يةتصبحالمعنىبهذا

بجميعباكملهالحياةمنلوعجمنتعبيرهيبلفحسمبمعينةاقتصادية

معينااقتصادياوضعاليستالمعنىبهذاوالاتسراكية..وجوهه

فهمهبئبلفحسبمعيناقتصاديوضعسبيلفيسعياوليست

عيئ!تفقداشترابراننياقولوحين.الحياةنواحيلكلاشترابر

لقدبل،فحسبخلالهاابمبشالتيالاقتصاديةالملأئقمنلاموقفي

."والامسهاتلأمسئيالتيالحياةنواحيجميبمئموقؤكاعينت

."و(حدشيءنفسهاالحياةانهذاوسبب)ء

مانمنحهانبدفلأعميقاايمانابالانسانآمنا9واذ)ء:الرزازيقولثم

كل...بالحريةيمنحانيتمكنمامنهنأخذوانبلاشتراكيةيستحق

والقومية.التاريحيةتجربتهحدودفيهذ؟

لاشياءمختلفةاسماءليستوالحريةوالوحدة"فالاشتراكيةهذاوعلى

لشيءمختلفةاوجههيوانماعابرةلمحةوبمجردصدفةجمعهاثممختلفة

الاشتراكيةكانتواذا..انبثاقاوتنبثقجميعامنهتنبعاساسيواحد-

فيالسياسيةناحيتهتمثلو(لحريةالاسالسفي*قتصاديةناحيتهتمثل

ألاليستجميعافهذهألاساسفيالقوميةناحيتهتمثلوالوحدةالاساس

هوجميعامئهتنبعالواحد-الذيالشيءوهذ(واحدلشيءمختلفةلاواحي

)13(."ألانسانقيمةاحترأم

..المنطلقوسماتمميزاتللمعركةتعطيوهكذا

المعركة،مستوىمنفكرياوأساساثوريامجالاالمنطلقيكونوهكذا

الرسالة.مستنوىومن

بالمعركة.الانسمانعلأقةتتحددايضاوهكذا

مجالاالثورةاعطاءبمثابةالقوميالالتقاءيكونألاساسهذاوعلى

)ودر(سة..وثوريتهاعقائديتهاعنالتنائرلدون،خلالهمنتتحققأوسع

.(.ذلكبا8لباتكفيلوالهندالصينثورتنتطور

عقائديا.ثورياعملأالمراحلسياسةتكونوحدهوعليهألاساسهذاوعلى

الثورةبينالاصيلوالتفاعلالخلأفىالاحساسبدونأي،ذلكوبهون

.عقيدةتكونولن،ثورةممونلن،والمثبعاراتوالعقيدة

لنالاستراتيجيةمناصيلاانبثاقاالمرحليةالشعاراتانبثاقوبدون

.نضالهنالكيكون

قضية،الشعبلقضيةوالثوريالكليالتصورتعئيالتيفالعقيدة

..وحياتهحريته

نضاليةمواقفباجتياز،للثورةالعمليالتطورتعنيالتيوالسعارات

.التصورهذاخلكلمنثوريةقضاياومواجهة

المنتجة.الخلأقةالثورة،الثورةتعنيكلهاهذء

علوتنىناجيالكويت

(بةالانالاشتراكيةذاالملن17بعنو)الرزازللدكتورمطبوعةمحاخصرةمن13(

-ءجر-الىالأفأ؟.-+

!فيالمجثوؤلفتحتى!كةلمجة
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