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..!الاقلعلىمنأبعد))نعيمهميخائيلكتابظهورالهامة(لادبيةالاحداثمن

واشنطن"ومنموسكومنأبعد"الكتابهذا-نعيمهميخائيلالفكانتربماجديد"عقلياتجاه"عنيعربفهو."واشنطنومنموسكو

تلبسىكأ-5691سنةصيففيبهاقامالسموقياتيسىلاتحادزيارةاثر4سى1قولكالحديثالفكريالانتاجفيمكانتهتخصصعبارة(صدق

ينبئنا،نعيمهموسكو.وميخائيلفي؟تحاد(لكتاب""الي"وجههالدكلوةيسىمسىوعمااىسشواقمنالمعاصرالانسانيالضميربهيضطرمعمايكشف

الكتابتأليفهمنقصدهحقيىسةعنللكسىاببهاقدمالتيالمقدمةبدايةمنذالرجاء...مناعماقهفي

:فيقولبيروتدارخربخسى1فقد-عامينءضذ؟لكتابهذاظهورانو(لغريب

المكتبةالىجديد!مجلدااضيفانفليسالكتابمنقصدياما"حري!وبمايحظلم-5791سنةمنذوالنشرللطباعةصادرودار

وبشتى-البلد؟نشتىفياليومحتىالكابالفهاالتيالضخمة،تحليلمحلولانقدمحلكانفما.والنظرالسىنايةمنبهيرحظىآن

جديدانهجالحياتهاانتهجتالتيالبلادحولالغاباتوثش،نالال!أملاكمحلىؤأقبلتالعربيةالعقولسواءنحركو!،بالاشغلولا

النهج،لذلكوصفاكتابيفيالقاريءيجدفلن.الارضفيوغريباوهذه؟لاراءهذهعليهدلتفيماولاواسىنظارالاراءمنفيهجاءفيما

مختلففياعمالىمنانجزلمااحصاءاتولالاوسيئاتهلحسناتهوتفصيلا.جديدةعقليةنزعةمناسىنطار

وثقافية،،وصناعيةوزراعية،واجتماءية-اقتصاديةبينماا(رافق-اسىىدالسىابهذاتسىركانتالعربيةالعقولانفيشكمنوليس

السلبية.الاشارةبهذهير*تفيلانعيمهميخائيل(نالا..."ونجرهاامركلعلىالحريصة،الحية؟لعقولىفصيلةمنكانتلو،4العنأير

فيؤكديريدماالىيعمدذاهوفهايريدسىماعلىدلناائفبعد،الزمانهذاشؤون"عقل"علىارعونفيهمابكلالىسضمغوفة،طريف

حدود،بغيرالتيوعبقريتهبالانسانالايماناعمقيؤمنرجلاني.."فيهتجدكانتلعلهابل..الصدفىغلابوصسىابهمشاكلهغلابوعلى

وراءومن،وعبقريتهالانسعانوراءمنالذيالسركلهـيبالنظاموبر؟من،القه-ص!منالمعاصرةألانسانيةزجرءلماالاوصافاد!هووصفا

الانسانذلكيرسىانالالماشدويؤلمه.الكونفيمنطوروغيرممنظوركلمنالمعاصرالانسانيالضمبريشكوهمالجنسالتبيانابينهووتبيانا

..الافضلايهماحولالمماحكاتمنرءوةفياذنيهحتى(ليوميغرقيطىددانيرمكنلما(سىشاراتابلغهيواشارة،والقلق،و(لذعر،الهول

منفيهمااخسالمماحكاتهذهتثيرانثم؟النسيوعيةامسمالبية3الروعهـر،الطسىنينةوعهـد-الامنوعهد-اسلاماعهد-(لمسىذبةللانسانية

وورويمضي،الالوهةلنتاجمعدوالهانسانانهفينسى.شهوات..!الخالدةللقيم(لاخلاص

هوالذيالجهلعلىللقضاءلا؟لهائلةقواهحشدفيسهواتهاعمتهمنأفليسى-!الشأنلهذالهوان-نالش!هذاللكتابكانوان

نفسه،عىسىللقضاءبل-والالدالاوحدعدوه-خاطفةوجيزةوقفةعندهنقف(نحقاالممتع

بدلاالذيالباهرالمستقبلوعاى،عبقريتهوعلىاماميرقفوا(سىتربرسىابثائهعلىالزمانهذافنقمة

الانسانيفقدلماذاالزمانعنهيتمخضان.سى....ى!في2سى.ىس.*.ول!.52!،ز؟زرخ؟.فيبم.141طفةالخسىالوجيزةالوقفاتالاآسىمورجوهري

(6)ص"..رشدهس":-..لا*ولشىجببن%)ىسلا!-الشواغلواردح،م،التسرعمنيحدوهم

فيالنظرفأمعنآلكتابعلىاطلعمنان..-سى/!فئسىشسخ،+.سخى.-.ء؟++.*؟في!طخشىس؟ىس!سى.معالجداللغعتحوسى،التحليلمنحقهلاعطا"ول

ادركهذهالسطورالىعادثمسىصولهوفيصفحاته:."ىسبه!آ؟خسى......شسى..!؟....غ.فيشى*شاروانمنلهاهلهوبمامؤلفهلمجازاةولاصاحبه

المقاصدكلعن-الاعرابصريحتعربانهاجيدا0000009.+!نم؟!!3بخىس+".-.!!ينتطىسليسحكيمفمؤلفه-والشكورالجزاء

تأليفهفيمقاصدهتكونانا*-لفاراداتيس!..*-لا!تنفسانتأليفهمنفحسبهشكورا،ولاجزاءمنا

عمن-فهلسىلااعرالاتعر!مثلماالكنا!.ى:09!ج!ءد-،!!ثي"!7ثد+"..لأة1...1. ......ء.!د-إ+ي-أ!+7،يم-وو+!+ض-.::.لكبيرلعسهطالحتىحسبه،أ!صيلفكره

دونمن-هيالتيالقسىسىةمنالصؤلفموقف!-+!+خس2،؟،س-.ولسىس+فاضانوحسبه،اسىسىآمواجمنيغمرهابما

..الروليةآلسياسةميدانفيالقضية-شك!)+7.!؟أسىب-؟+....-.؟.:..!المنغمةآسىشواسىمنبفيضالمنغمقلبه

م11...؟ءىى-دمح!؟*خس-!ى+.سىء؟+7حمسىخ:خسىفىماسىعضنسىسعرضانحسسىااذنفلمكن
نقسامشكلةهتمامهكامليعيرسىنفكلافاورلفس+إ؟سى..

"01،.-ننس:.؟2.ت7-7،!؟؟ت

معسكرهائلينممسكرينالىالعديثالعالم"،*-/س2:؟برش."،ج!.--د!+%!!ؤب(ليهايلفتخى"الروحيةالاغذية"منالكتاب

العداءكلاهمافيناوىسءواشنطنومعسكرموسكو..+"!".+!فيخىشخىخسش.6بم:-+.نج1"،سىخعىسىمنهافسىصيبو(الطعومجوهريالىالحياع

!"كىس-كىسخ

،القوةوسائلمناوتيمابكلويحاوز،للاخر"الهضمعلىاةءهـارهمقدوعلىاو،جوعهمسىدر
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ندبصميحية؟4وارتعاليمبالمبادىءلاتدينالت!الحاصرالعصرفيعيونفيلامرهوارخنتمويه،بهوالتبديععليهالقضاءالدممايةوسائلومن

تدينوانما،ونورهازبدتهامحنوالمن!ول،ا!جامدةوالوراثة،الضقل!ال!ضصفالصهـاعهذاامرةيينظرينفكلاوهو.إ.كافةررالمعوولىةالنالى

نجنجزألاجزعافاضحت"الحيةالسصل"!هاتة!رانإستطاعتلانهابها،نجفكلارهو.!صكوقىاشكالااظاهرامنونجرذ،بين!ماوبذيالذي

انفاسهاواضحت،اندفاعاتهاولحم،تفكيرهاولحم،احساسهالحممنهولمنلهيكونانيمكنوما،ال!هـامةالاثارمنالصراعلهذامارتجتبع

عبيرهاتشتق-وحقيرهاجليلهاالاموركلمنومواقههاواشاراتهاتذر!لاتبقيهلاؤ،نقلبحربافصاهائتوترفبلغوف11ارادتلو،العاقبة

يمكنامروهو...نورهاومنوالمتعاليمالمبادمح!تلكعيبرمنونورهاانذلككلعلىفحسرة،فمرارة،فغما،هماا!ؤلمفيزيد..وم!ا

المعاصرةالمسيحيةالحساسيةفيالغوربعيد"انقلأبا"تعتبرهانلكومن،الطبيعيةانروةومن،العدةومن،القوةمنللمعسكرينكان

فشخص..العصرهذافيالمسيحيةوالتعاليمللمبادىءحيا"بعثا"أوماوالصئابمبة،والفنية،العلميةاليادينفيتقدرلاالتيالامكانيات

اينماللانساناخالانسانبان"الأيماناعمقيرمننعيمةكميخائيلبذلكهمتهاتعلقتلوالانسانيةادواءكلعلىالقضاءمنيمكنها

بالتعاونتقضيالاخوةوبان،كانلساناوعقيدةاولونايماومن،كان،الجوعوعلىالفقروعلى،الجهلءلىعواناحربافاشهراهافتحالفا

فكيف"...بالتجافيلاضامنوبالتبالتناحرلاإوبالتشاور،بالتناددلاميخائي!لقال..!المعمورةانحاءبكامل،المرضوعلى،العريوعلى

معسكرينالىالحديثالعالمانقساممشهـلةمنموقفهيشتقانيعقل:..رر!مه

؟لذاكاواالس!كرلهذاالتعصبمعمئمنالحبرومن،التسلحسبيلفي(لمالمنالمعسكرانينفقهماان"

يعمرانالحكمةكنهوالى،المعقولوالىالمنطقالىاقربافايسوتوسيعوثهيرهالاخرواصدهماتشنيعسبيلفيوالقلاموالودق

ليبحثالمشكلةذاتوالى،نشوبهاسبابعنليكشفالنزاعذاتالىالكراهيةوحراب،الخوفباشواكوزرعهابينهماالفاصلةالشقة

ناشانهمناوالمسمكرينبينالنم!قةيقربانشأنهمنحلعنلهاوتصطك،نئجاعةالقلوب(كثرلفداحتهاترتعدلمماالنقمةوفخاخ

بينهما؟البينفىاتيصلح!رقةالادمغةاوسعاحص!ائهعنوترتد،صلابةالركاباشد!هوله

ناالم؟لفعلىيجبافليسالنظرةهذهللامرنظرتانتوان..وكسو،الجياعاطع(مسبيلفيانفق"بعضه"اوانهولوبالأرقام

شعاراامتخلى،تعصبكلظهرياوراءهنابذاافئيهالحكمبرداءتيفعمنب!هاالقلوبوتقريب،المرضىوتطبيب،الجهلةوتعليم،ألعراة

كاوبعينالنزاهةوعين،الانصافبعينالخصمينعلىالعطفومبدألهننأمملهـهاقلوب!ولا،وجاهلوعريان،جائعالناسفيبقب(،،بعض

ناعلىاثولفحملالئ!السرهووهذا.بة؟هوىكلمناكجردتنسبانرونالحيوانحتىيخجلنز،اتبهاوتعبثوالبغضاءالنئمحناء

!"واشنطنومنموسكومنابع!"لهاختارهالذيالعنوانلكتابهيمختار(9)ص"!ايى

لهذاالتعمسبمن(للبنانيالمفكريعصث!الذي:التانيالاصلو(عاب(ظفر(لىلانتهياذلكفعلالوالمعسكلينانفيشكمنوليسى..

لنانهذ"!جمك.قطبةللانسانبةبرالاضا؟4"الاكبر-الظفر"هويكون

..وظالمة،،مقهورةوقاهرة،ومهزومةهازمة:اشلاءتمزيقهاعنبسفر
العر!تراتمعموعه

-.والاحقاد،الاهواءلكتائبالقهرويركونال!زيمةتكونوانما..ومظلومة

الم!قينمنلجئةباشرافتص!دراندهاو.بششىدنفسهاتردانالانسانيةدلنفسفيتسنى...والبغضاء

لو"اكدحينماالعربيالنبياليهأشارالذيالحقيقيالكفاجعلىتقبل

،*،.التيالقمةهيوتلك"!لنالهالعرشوراءبماادمابنهمةتعلقت

العالمانقساممشكلةعلىليشرفنعيمةمهيخلاليلاللبنانيالمفكراءتلاها

ل.ق(لذيالنسيجحاكالساطعةاصوائهاوبئشعة،معسكرينالىالحديعث

00026جزءا65أ!ربلسان!"واشنطنومنموسكومنابعد":حقاالممتعضابه3فيلناقدمه

.2"0008 ألبلدانمعجم

0008"32سعدلإبنالكبرىالطبقات

0036"2!الحفاءأضأنر!ئلميخا"لي!لكتابثمرتهكلألتالذيالعقليالاتجاهخصائصاخصان

006!بورا!خلاءالعالم(ئقسامشانفي"واشنطنومنموسومنابعد":نعيمه

075الحريريمقاماتوالخروجالهوىعنالتجردروحهوانماهائلينمعسم!ينالىالحديث

0012السابلابنبرانالعثاقرغالضيقاطارهمنوالشيوعيةالرأسماليةبين"نضالا"يدممولهبما"

025الدمشقيطولونلابنعشرالاتناألائ!تاريخا!!موتجبنوالشيوعيةالرأسماليةتبدوحيثا!وسعاطارهألى

006باغلقلليابجىكنمأأمحمغنجنعصبانيابىاللبنانيظلمفكر(6ص)".؟لبشريالخضمامواجمن

075!ديصولاةتاررخادوعبارةوهي-قلاو.هذاعلىلذاكاوذاكعلىالمعسكرلهذا

0002انصا!ووجم!تار!خفكأ4اناردتانتوان-!التعصبهذامثلعنيعجزانه-واصح

006طباطبالابنألاسلارويةالدولتاريخ2واعتباراتعواملفيتنحصروجدتهاعجزههوالذيالعجزهذااسرار

ليمكنواله-نعسهفي-التأليفحين-مولفةولكنهاعديد"،متباينة

لروت-صادردار:ا!اشر:ثلد!ةاصولالىالعواملتلكترجع(نلك

....اضطرامانفسهكضطرماللبنانيالمفكرفكون:الاولالاصلاما(ا

جداالنادرةالنفوستلكمنفهو،المسصحيةوالتعاليمالمبادىءبأعز
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الروجي!!(واع!وبةاذار4بهـاصى!سصبمنبهواعظم.منصبههوالذيالمنصبفعينلذاكاوالمعسكر

النفسسةالاحداثروقنعيمهميخائ،لىعرفهماانؤو،نتمكمنولير...النفادوابدادائمايحاولانالاحكمتهعليهتأبىالذيالحبيمم!صبهو

ررصوعورينبينهامتدتؤدالمتحدةبالولاياتاوبروسياوالوجوديةامربقلالشفوقهو،زبداوكللىغوةكلوراءمنالامورجوهريالى

الاحداثتلكرمزالربوعتلكماضحتالاسباباوثقتلكربوعاوهذه،الانسانوبانكسار،الانسانوبكفاج،الانسانوبجهد،بالانسانعلاقةله

لحمومن،احماسهلحممنجزءااضحتبلالوجوديةاوالنعسعيهمرحلةكلوفي،التاريخصفحاتمنصفحةكلفي..الانسانوبفوز

لهكانعمازاغ"نعيمميخائيلانولو،اتنمواكهلحمومن،تفكيرهمنموجكلوفي،الارضبقاعمنبقعةكلوفي،اررهرمراحلمن

دونمن-لهلامكناذنالؤ،بفصولبعضتحريرهاثناءالحشمةمن".فقالسيم"(لايرىليسار،تهامنايةكلوخلال،الحضاراتامواج

نفسه،رسومبعض،الجهاتبعضر/،راتهخلال-يشاهدان-سكإ.الانسانعبقربةعزؤءمنورت!وعكأ

ولامكن،نفسهملامحوبعض،نفسهانتصاراتوبعض،نفسهكلوموبعضاكانوسواء،ذاكعلىاوالمذهبهذاعلىالانساناكانوسواء..

العاشقوقوفالجهةهدهاماميقفان-كذلمكشكدونمن،لهفالابوة":هيهيعندهالانسانيةقالحقائق،تلكمناوا،لمةهذهمن

وان"المعانيعرائسبعضوأدتهنا))-لنايقولوانالحبيبقبرامام،ورأسمانيشيوعيبينقرقلا:الامومةتبقىوالامومة،الابوةتهقى

هنا":لنافيؤكد-!الخفقةالقلبوفي-الجهةتلكاماميقفوالبسمة،الالمدائمايبقىالالموكذلك؟18()ص"وهمجيومتمدن

الجغرافيةدحلةولكانت"لقيم2بعضاسرارمنلسرنفسياسننيقظتتثير-البشريةالطينةدائماتبقىالبشريرةوالطينة،البسمةدائمات!بقى

الامورمنارضاهواخرامروهنالكإ...طرازامتعمنروجةرحلةالظلمولا...والاشفاقوالعطفالتجاوبالوانمنتثير"ادائمافيك

اختبارنسميهانيمكنماوهوعنهذاهلينالناسمعظمان3وانالحاسمةعلىوقفدائما-الحقكلالحقولاهذانصيبدائما-الظدكل-

الا"لارعلىالاطلاعطربقعنلا-النفوسمرايافيالانسانيةالحقيقة!داك

فيليفالتشنىمنمايؤلفطر/بئعنولا،التاريخيةاوالادبية؟لذاكاولهذاالتعصبفكيف

جوهربم!يحتنانسانؤكل...!البشريةوالعقلياتالحضاداتشؤونالتعمسبنعيهميخائيلعلىيحجرالذي.النالثالاصلو("اج(

المتنوعس"اتصالاتهوأثناء،الشخصيةتجاربهخلالالانسانيةالحقائقباصطلاحه:أوالعصربلغةنسميهانيمكنمافهـولذاكاوالمعمكرلهذا

الانسانيةالحقيقةمنالمجردلا-"الحيذصيبه"ووممعينينباشض"ص.."الوجوديالعنصر"

وتحتبرفلانةاوفلانةعهبونفيعببرهوحقيقةالحبتختبرفانت...العناصراقلانهمعناهفليس،الثالثةالرتبةفيدكرناهنحنوان..

ومرابىفضاءوتختبر.فلاناوفلانعيونفيوتموجاتهاالصداقة(ذاالصوابالىاقربتكونقدلل.0.خطرااضالهاانهاو.شمانا

يا!الاخنبارهذايعاثلشيءولا.فلاناوفلانغيونفيطعمهاؤبمفعولاواسدط،النفسفيتأثيراالعناصرتلداقوىانهقلتها

عنالدثعفعلىالاقتدارمنبهيمتازلماالانسانيةللحقائقالمباشرهـ،الىاشارةابلغهاحالكلعلىهو،عطفهاوتفجراعماقهاتحريك

نفاذ-النفوساعما!في-بفضله-لتنفذوانك-الرفافهابعادهاوالاعتراف!والوفاءالاخلاصمعدنمننعيمهميخائيلنفسعليهجبلت

وفضائلها،الحقيقيةوعواطفها،الحقيقيعبيرهافتعرف-الميل!بالجميل

نابروسيالهأمكننعيمةميخائيلانفيشكمنوليسإ...الحقيقيةبروسي!ادهرايعيشانجباتهظروفوشاءتالاقدارشاءتلقد...

يخنب!ر؟نلهامكنمثلماوفضائلهاالروسيةالروححقيقةيختبربلاغتهمفيالبدوتعبيرحدعلى"والملحالخبز"فيهاو،كلثورتهاقبل

منعرفهممنخلالوفضائلهاالاميركيةالروححقيقةالمتحدةبالولاياتيعث!انحياتهظروفوشاءتالاقد(رشاءتمثلماالقويةالرمزية

الحية،الانسانيةكنوزهمنفوسهممرايافيفشاهدوالاميركانالرول!رليهـفيكوانه.."والملحالخبز"فيهايأكلوانالمتحدةبالولاياتدهرا

.الزاخرةالراقيةحيلأنهوعن،بروسياجيالهعنفيهاتحدثالتيالفصولتقرأ،ن

مسكريناءلىالحديثالعالمانقساميكونانهذابعدالعجيبأمن-بالربوعالارتباطاوثقارتبطتقلبهاشغفةانلتدركالمتحدةبالولا؟ت

نالهيمكنوهل؟شطرينالىنعيمةميخائيلانقسامعينهوها"لليناهتزتوبماالاحداثهنفيهالهجرىوبماالاميركيةوبالربوعالروسية

-احتشامؤىلنايقولانلهامكنلذلك؟نفسهلبعضنفسهبعضيتنكر..الاهتزازاتمتنوعمنفيهانفولبه

الجانبيثيراناللذينالبلدين(نالميفييزيدومما"-!الزوبعةوراءجنساناو،بروسياارتباطهجنساعنيانيتظننو!..

العالم"تغمرالتيالباردةوالحربالرعايةرغوة"الرغوةتلكمنالاعظمالامركانفلو..العاطفيآلارتباطجنسمن41ننحدةبالولاياتارتباطه

طساةفكانت)صلملأ("الصلاتاوثقبهماتربطنياللذانالبلدانهماشيئااعنيوانما.."وصحودياعنصرا"العنصرهذاسميتلماكذلهـك

!الخاصضميرهمأساةهيالحديثامالعاوغرالعاطفةغيروهو.شاناواجل،مدىوابعر،غورااعمقاخر

.فخراهذاوكفاء!..السطحيةتموجاتهاوغير،العاطفةذكريات

وزنا.صوتهوكفىمعارجفياتدرجمناليهانت!ماالىينتهلمنعيمةميخائيلان

!النغوسلم!واكلنتحريكعلىواقتمدارا،صدقاشهادتهوكفىوتجارب،مغامراتأثرالاالذاتواسرارالذاتومعرفة،بالذاتالشعور

**،وابتلاء،واختيارهاالذاتارهاصبمثابةكادتوعصص،طويلةومراحل

وهـا؟الكتابهذاور؟ءمننعيمهميخلاليل(ليهدطالذينفماوبعدثانياافنحدةالولاياتكانتمثلما(ولاروسياكانتولقد.معدكها

الحديثالعالميقسمالنيالنزاعلهذاالحليراءالذيالحلترىاو"المعنويتيهه"روايةمشاهدخشبتهعلىجرتالذي"المسرح"

،واتلفعاتعصبب!ممايمكوناهونالزمانهذاابناءويجعلشطريننببمهميخائيلاكتشفهماانتقولانلكليمكنوانه"الروحيةتكدبته"

يدلثومثلما-سيدعوتراءفهل؟*هوآءوظلمةوالبغضاء،الحقدبرداءارني؟لآجربمثابةكانالتكديةتلكاثناءاوالتيهذلك(ثناءالحقائقمن
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بالقيمالشعورتجديديحاولىاذنعيمهميخائيلمهمةيجعلومماالموحدةأوروبا"ثالثةقوة"تكوينالى!المسياسةمتزعميمنكثير

كانتان،جداصعبة،جدادقيقةمهمةالزمانهذافيالروصببةيرجحالذي"المحكم".لكونحتى-الصغرىالدولكتلمنماشئتاو

عندهاالالفاظكانتوانالانصرافباعندعنهامنصرفةالمعاصرةالعقولعسكر41ل،ذاانحيازهااوميلهالمجردذاككفةاوالمعسكرهذاكفة

...مضمونولالهافحوىلاالفاظمجردغلواءمنيخفف(نشأنهمنعنصراوجودهامجرديكونحتىاوذاكاو

الروجة"الحقائق"عناو"الروحيةالحياة"عنحدثتهاانتفأنوبذلكالاثنينبين(!توازننقطةشكل!"ذاكغلواءمناوالمعسكرهذا

اليلىنظرت"الروحيةالبطولة"عناو"الروحيالنطام"عناونعيمهميخائيلانفيشكمنليس4()صه...؟للسلمدعامةتعدو

وفيعقلكفيوالشك،الفهموءرموالاعراضالاستخفافهينظرةلتكوينهاالداعينورنولا"الثالثةالقوة"هذهانصارمنيكونارإمكن!

منها"تعقل"المعاءسةالعقولمستليبالمفاظتنطقانمافكانك!منطقكميدانمنولا،العنفميدانمنيخرجلم"فيل"وليدةفهي...

الاسماءبينالاذهـ،نفييربطالذيفالحبل.مدلولالهاتتبينولاشي!االذيالشرجنسمنهي...تتصارعالتيالقوىبمختل!انلاعب

/!ا(جمدانهذافيانقطعقدوالمسمياتالمرأةتتطملمثلماويتقلبجرالهمنفيتململالصهـيثالعالميشكوه

لك"كانانجدإررمنربطهسبيلفيالسعيمنلكلابدواضحىانالاالقوةهذهلمثللاومكنكانلذلك!وتتقلبةراشهاعلىالمريضة

وكنت،اتج(ههاتحريروعىالعؤولتحويرعلىوحرص،الاقناعفيرجاءانحريةهيبماالسياسيةوالمناورات،السياسيةالاهواء"تطعم"

إ..وادفيصرخةحديثكيذهبانفيترغبلالشقهوانحيازهالهبننأييدهاللفوزذاكاوالعسكرهذاتزلفمنتثيره

ماعانىع!المثكلهداامرمنعازىفقدالغزاليحامدابااللهورحمالجديدةوالدسائسى،الجديدةالاطماعمنتضرمهانحريةهيوبما

قبولالمشكلوانما،(لنصيحةالمشكلليس:"يرددينفكلاف!كانالاالدولياليدانفي(لسياسيالتوتريزدادفلا،الجببدةناوراتوالم

"!النعخةانلاومكنكانولذلك!"تسمماالا"العالميةالاجواءتزدادولا،شدة

يفالكفاحعهديجددالانجبرةالعقودخلالانفكماخانياللبو(لمفكرادطكىالاالسياسةمتزعميبعضيريدهاالتيالثالثةالقوةهذهتنهـض

..المتهافتلمالعاهذافيوالروحيةالخلقيةالقيمبناءسبيلليى،الثالثةالقوةفأيجادإ..والبتائحالاثارمنتطلبهكانتماعكهـس

مايزيلينفكولامفاهيمهاويحدد،معدئهايسبكينفكلاؤ،و"ا!يالفمر"يربدهالذي"لرشيداالحل"تقربالتيالخطوةادن

تحجبها،التيوالحجبالاستارد،تكينفكولاالجهالاتمنحولهاتراءمكذلكالامركانوانما.الحديثالعالملأساةاوالحدي!ثالعالملازمة

بضاعتها،فبارتالماضيةالقرونخلالزيفهاالتيالعوأمليطاردينفكولا.للقفي!لجثري1الحلليس-حلايسمىانصحان-الحلهذالان

سامالصفحهـةعلىالتننمة-.ولا،ارء،يم،مشكوهالذيالداءجنس!لىدلغوصاصصحابهعمدفما

حد!مىقما!الداءذلكيتطلبهالذيالدواءجئىالى*ه!داءحاو!وا

اليه؟ويهحعولعيمهميخلاليللمرودهالذيالحليكونان

!الاسلامالىالعالميردعونعيمهميخائيل-3

الفلسفية11!عةومطفحينمانعيمهميخا"ديلمشاعرعلىيسشحوذاحسماسىاعمقان

نفسهشعابفتدويالدونيالميدانيسودالذيالسياسىالتوترعلى

والحديثةالقدي!مةال!فلسفيةالاراءتعرضالحديثالعالمازمةبانالمحاداحساسههوانمااصدالهبفوجات

فاضحىالبشريةبافقالروحيةوالقيم،الخلقيةالمعانيكسوؤطفي

،وللاظء،وللصدي،للثقةلايعرفونالزمانهذااهلمنالاعظمالسواد

.لقعلىملالعاقبجراءمنمدلولاولارسماالبشريةوللحرمةوللعول

والتعطيلالنفيفلسفاتاعاصيرمن-الاخيرةالعقودفىخاصة-المعمورة

001دميانحنا:ترجمةانسانيةفلسعفةالوجوديةالهيمنةوحب،الصناجمماوالظالم،والاستبداد،العسفامواجومن

.ءاعيننانيمحمد:ترجمةانسانجةفلس!فةليستالوجودية،ولااد!فعزةمنتستشعرلاالنفوسفاضحتالعنفوبطر،القوةورهو

015دميانحنا:ترجمةوا!لسفة!ادترمايرفعالاقداسحرمةمنولا،الجمالسحرمنولا،الخيرحلاوةمن

003الارصشيحتيسير:ترجمةالوجود،قىالفلس!...الحقيقيالانسانىالمستوىالىالبشرمستوى

..،""".:"ديكارتيةتاملاتيتمتعالروحيةالقيموعن،الخلقيةالمعانيعنالمتحثاصحىولقد

القرونصنعةرجالمنرجلبسمعةاو،البطاحفيالمشعبذبحرمة

025لصوداديبالدكهور:ترجمةالدولةرجلوأهزلالا!ر(ءاخفت(لاالمعاصرةالاذهانفيلايثيركلامه،ا!سطى

رودعاةالشؤونبجوهريالتذكيرسبيلفيودعوته،والاشباحالصور

الحديثالعالمارمةا!...والاحننرامللتعذيرلاوالاردراءللسخرية

بيروتدار:الناتنر.وجوهرامعدناروحمبةخدقيةازمة

..والروحيالخلقيالمعدنمنالاتكوناناذنلايمكنالعلاجفوسا"لل

كانالعلاجلذلك.الادراككنههذاكلنع!بمهميخائيلادركولقد..

.وجوهرامعدناروحيا،خلقياعلاجاالعالملازمهدصفهالذي
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اشواقها-محرقفيالانسانيةللحقيقةالاخلاصضورةالىأ"دىوألاسلا-اوأ!فىنعممةمبخألمل
فيالكاملوالنفع-الكاملالتطورلهايكوفيخنى-الروحيالميدانفء!.....الا

ط!يعتها.كمالافق 127الصفحةعلىالمشتمورقنمة-
عىسي.حسسسعححى

يقلقلالذكييالقياجمانهالميدانهذالمحيالثرقدص(تاهمومن

الكاملالانسانيالتطورناموس:تم!ميهاانلكيمكئبحقيقة-الج!ال
عندما،ا!وجودفيوبقدرهوبحرمت4بحقمقتهالانسانيذكرينفكولا

فقولالجبريةالمعادلاتصرامةلهاعبارةفيتفرغها(نلكويمكناررءضاءو*لمماتوارصبياتالاهواءلدورانيدعفلالنفسهيخل!ى

والنجاح،والخذلانالفوزبينالاذسانيالافقفيالتفرقةفيصلان"
إبة.مائهابلورتعكراوالتجنيسابشعمعدنهايجنس

والشروالخير،والغوايةوالهـداية،والخسارةوالربح،الاخفاقى

لأنهوالالدالاوحدالانسانع!وهوالجهلافىيرردينفكلاوهو

الحي!اداونواميسهومقتضهاتالكونيالنظام!مبضاتنغالأالرعنها!الخياناتوكلالثركلمصد!هو

واسالكش!سوىهدفمنوللادياق،ولدلممفات!ومولشىتنطلقحىوالامورالحقائق!م،الف!هممستوى(لىيوجلافالأنسان

يت!ثىحتىالكونيالنظامذلمكالرارعن-ا!ف!لفياهـي!حرار!،فيغمره(لقلبالىيسريمابالحبداذاةوتنفتحالاصليةهمته

الماديالعالممنهامايخصسواءنواميسهاضواءعلىاهـيرللبتنرألاموربجوهرى؟لايمانواذاخفقاف،ويع!ل،اتجاهةويعبىر،ونوره

الروحي!ا!مالماو،العزمنارفنضرمالكياناجزاءجميعديكهربا؟هوتتتثرعروقهتمتد

نعيمة:مجائيل!البالتمهـا-واذا!الجبالتقلقلاقىالمقوةوتصبحوالنطوله،والم!دقى

هيمنةكانتوحيثما،السيدةهيالعصبيةاهواءكانتحيثماظلولهينشر
عليهيهيىعالمفيتميثىانكلتدركلمحيلسوفاتكونانعليكليس"

فيعضولالىكانلماكذلكانهولولا،وجز!ا!ىا!4فيا!فئمنناجةأاهلايعبحبالانسانواذا!الناموسهيالظلاميةالقوى

ولا،عامتلووعاما،ءلومبعد،وما4بوظيفهيقومانالعجيبجسدكفياللهخليفةليكوناهلااو-المشبحينتعيبرحدءلى"الالوهية

فنتسرفىشنعودالمساءهذافيعنكتغوبشمسااطمناررقةكانتالادعيةالقلوبفيفتفجر،المسلمينمعنرنحنتعيمرحدعلىارضه

الخريففيالترا!تورعهاقمحممةاناو.اوء،!أارصاحة!ءقيهوماو!ل،نجرهوماول!ل،حقهومالمكلالحيةالاثنواقنجوم

الانسانية.للحياةفيصبح،الاقداسسرنمنهوماولكل،حسن
وارجلاسيغمواليوملكيولدطفلااناو،الربيعفبمسنباكأستنبت

نظامتطاوعانماوتشتهيوتفرطتعملكلفيفاشتسئينرولىامرأةللجهدويمبح،والابداحالمخلقعلىواقتدارها،وسموها،رفقها

هذاتعرفانعلي!كانلذلك.حواليكمنالكائئاتوفيفببكالكونالبشريةالحضاراتوتتعافب..اغراء،للمغامرة،اـمتدادللوثية،معني

لكتكونلللمطاوعة4.نشف!لقفلارضىوعنف!عنلتطاوعهالنظام،انواروفلسقت!ا،فنو!قنونها:الكبرىالحياةمح!طفيامواجا

وسياستها،العدلواقتصادها،البطولةواخلاقهافتوحاتوعلومها

بغي!رندأب-الناسمعشر-تراتاولذلك.وططلينةقوةمصدر

(94)ص"..ضدهلامعهنسيركيماالشظامذلكرفهـمعلىا!وطاع،الحقنجومبافواءينزلأوافقهاالانغاموصلواتهاوالبروالنغعالرشد

والتقديس!،والجمالوالخير.

..هنيهةالوقوفمنلنالابدوهنا

يكادنبالتفكيرمنقمةالىاللبنانيالمفكرانشهىلقد.بةهنالرانهوووؤكره،يثنتهنعيمهميخائيل؟نفكماالذيوللامر

انتهـتماجراعمنوالانفعالالطثرمننفسكمايهزلشدةالنفسفيهاايدانفيونواص!نظاماهنالكانمثلمانواميسهولهشاملاخلقيانطاما

و(لس!و.الر!كأمنايهاتيالنوابستلكمجموعةسوىالكونبمالنظاموليسي..المادي

نارص!اصببانايتفقفقد؟التفكيرمنالقمةهذهاسممااتمرف..الماديالعالموعلىالروحبمالعالمعلى،!يمن

يعيرؤلمووشهرتهالجبلاسمجهلهمعقفتهالىفينتهيحبلايتسلقالقرن!تااوائلفيكانبرحسونهنريالفرنسيالفيأسوف!أن

علىالتغلبلذةومنالتسملقلذةمنلهحصلممااكترالاهميةمنالامرعهدمنهمهمقصرواالغربيين!نعلىالشديد.أسفهعنيعربما-كترا

هوقفقالىانتهىالجبلانلهيقالثم.اءننرضتهالتيالمعابعنللكشفاولدبمرالنظامامسرعلىالعطورعلىهذالعهدنااليونان

قلبمهفببخفق"3،،الهملاجبل"هواوالشهيى"الابيفيالجبل))مثلاعلىالماضيةالدهور(ثناءلمحطفوالوبانهميجزمماكثيراوكان.توامم!يه

..الجبلاسميجهلكأنعندماماعرفهالخفقانمنبجسنىنواميسالنظاممعرفةفيلخطواالمادبماالنظامعلىعطفهمالروحيالنظام

محخائيل؟ببهاانتهىالتيالقكيرمنالقمةهذهيخصفبماكذلمحثاختلالىكللىاثرفيينباناجزمولكه!هر..الشاسعةالخطىالروحي

نس4!الكشسففيالشاسمعةالخطيهدهخطواقدومشاربهم،ونحلهمطلهم

الدقيقالادراكبرقبن!ئكبومضحتىبرفقيةاليهالأ.نئتهبممانتؤ*وحاتهـ3علىتراءمقدالمدءـورطرانانالا،الروحىالنظامنوامىسعن

قلبكفيمتفجر؟سلاما"الاسلام))اجلهمنسمىالذيالعظيمللسرمعمياتالمعاصريناذهانفيفاستحالتمعالمهافطى!الميدانهذافي

الانظارمختلفخلالمائهبلوريتدفق(لذيالينبوعالروعةتفجر-"(لثرفىروح"11،1(نبمهميخائيلوماإ..وراءهاطائللاوالغاذا

؟لاسلاميةوالاخلاق،الاسلاميةوالضمأليمالاسلاميةوالمقالات،الاسلامية..رهراانقطعانبعدجديدمنسيرهاقئمشأنفنفسهالى1وتردتبعت

!الاطلاقعأىالاسهلاميةوالرموزلاالروصيالعنفهو-عنففي-لممممانهعلى-لانظار1لتلفتوانها

او،متكلميناو،ورسفةأكانو!سواء-الاسلاميينينالمفياننسكلا"،ونعيه،واقبال،غانديانالجزمقول.نفولاضلكليمكنوانه11(

العبارةبهذهالمعثىهذ(عنيعربوالىم-متصوفيناومجتهدينأئمةوضالملامحننالدهنةالفوارقمنبجهميوجدممابالرغم،رقيبةوبو

لخمساعنهللاعرابالمجردالفلسفيالاسلوبهذاتوخواولا،الصريحة.الخمالدالثرقفميرنفحاتالالشواالعمقا!مالينب
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الهمويزعمونعنهللدفاعيتصدونمنائ!انصتىاستثنيولا)والغازاشيئا(((لاسلام"منتفهملنبانكاجزمولكن،نعيمهميخا"ليلفعل

وقلبتغييرايماملامحهفغير"ونسيوخهومفسروهوفقها؟ه،علما؟هقضيتهـاالسشينمنعت!راان!ذهضكفيالدقيقالمعنىهذاينتصبلمما

قلب!؟يماخصائصهالبحثوفياسلاءا"الاسهبلام))سمياجلهمنالذيالسر!يالنظرفي

حقيقتهخصائصاخصفيالحياةومنالوجود"ن(لاسلاميفا،وقفعلىالاسلاميالفكريالابر-.اجوفي،؟لقرانفياذطملطريقءنعنه

بينهما.مستمروتوتر،م!قابلينقطبينبينمتصلتأرجحاليهاانتهىالتيإتتيجةاءتالىبيانت،تؤدوصنوفهالوانهاختلاف

نفسيهزالذكيالعارمالمقويم!الاحساسفهو...الاولالقطباما-الروحياوالخلقيوصلأم!ت-الكونيالنظامشأنفيالملبنانيالمفكر

غصابهيغعىولما،ولنواميسهللكونرنجظرحينماعنببفاهزا،المسلم!لهصجدهفياوبهتصديقهفيمنهالانسانموقفوفي

اقيالقديرةالقدرةرموذفيهافيرىلاتعدواياتلاتحصىاسرارمنالمن!بتحريرفياةعاصرينمنرءبمنانفيعنديشكمنوليسى

الحسنابيتعبيرحدعلى"تعبولالالغوبماتخلقخلقفيلايعروها"العقولاعني))المعا!رةالعقولفسبغهالذيالتحريرالاسلاميالسني

بلاستسلاماولاذلهولالاخضوعا-الركبتمينعلىفيجثوالاشعريالعقوللا،العهسوغصص،العصرومطامحالعصر(شواقتحزهاالتي

لنورماطمسغيرفيوتهديساتسبيحابلرضىبل،اعجابابلتقديرا"(لحاهليةوعصبيةالجاهليةاوهاموتفرخفيهاتعششمازالتالتي

إ)1(لعزيمتهماشلغيروفيبصببرتههذاضوءعلىمحاولتهثمهباداالاالتوفيقفييأملانيمكنليس

فييحتلبانه"المسلم"احساسفهـو..الثانيعالمقطبوامافيالاسلاميةوالمقالات،الانظارمختلفعنهففرع"الجامعالمعئى"

الخلقيالتظاملتحقيق"؟أ"لىالالة"تجعا4ممتازةمكانة(لوجودهذا.الجماعيةاو؟لفردية(ل!جأةمههامايضصىسواءالميادينشتى

،؟لوجودوضمير،الوجودادراكهودبصيردي1،1النظاماطارفيطقوسهجانبا!تركت،وجلبابهالدينروحبينيرميزونممنكئتان

..لائملومةاللهفيلانأخذه...الوجودفيالفاتحوالسهـم؟لروحذلكخصائمراخصالىتنفذانوحاولت،ومظاهرهوشه(ئره

فيلاشيءبانه؟لشعوربيندائمايتأرجح"الممسم"كانلذلكوبعدنسيكلقبلهو"الاسلام"انهـريرماالركت،روحه!والذي.

هو،اما-الاكوانخلقتالتيالقديرةبالقدرةقيساذا-ا!جودومنال!ياةمنوموقف،شبزونهومنالوجودمنموفف-شيءكل

شيءكلوبانه.فمجازاالخلقاليهنسبوانحقبقةشيه(يخلقفلاالتيالعلاقةوفي،الوجودوفينفسهفيولرنحعاهـضنسان!عروفها

مضمارفيعاتقهعلىالملقاةالمم!شةالمسؤوليةاع!براذاالوجودفيسبيلفييعملانيمكنالتيالمواقفوفيالوجودوبينبينهتربط

!(لعابدةالبشريةافقفيوالجمال،والخير،الحقينابيعتفجيرالبصرموقفتكونقدالمواؤفتلكانيجدالحياةفيوملازمتهااتخاذها

خلافا"المسلم"نفسيتجاذباناللذينالمقطبينهذينمنقطبادكاوالوجودشؤونوسطالاذسوموقف،بهاالجهلاوالوجودبنواميظ

بالمسؤوليةالعنيفالشعور-لقالخطبقدرةالطافحالشعور"ولال!وموقفالعسراوبهاالانصالفياليسروموفف،الوصمة

يجريالذيالخصب"المثمر""الجدل"عىتقض"الانسانية...والثورةالرفضاووالرضى

الحيتوترهخصائصاخصفي"الاسلاميالشعور"وتحطم،ببنهماهـو!الرجلمنوالرجولة-الرجلمنالاسلامربىيدهالذيوللموؤف

صلفا،واماذيلاوتوكلا،وعجزااستسلاماامامنهوتجعلالف1نحالاتصالفيواررر،بينهاوالانس،الاموربنواميسالبصرموقف

..إ.لهالاحدوغرورا،وكبرياءوالاندفاع،عنهاوالرضى،لهاوالقبول،مراعلالهاعلىوالحرص،بها

يمكفلاالفاتح(لحيتو.ترهفي((الاسلاميالموقف"ئمارواماألائملومةفيهلانأخذكانمايجبكلتحقيقسبيلفي

الاهراففيوالرفعة،الافاقفيوالسعةاذصرفيالحدةالاتكونانمضقضيةكلصحةعلىودليلادليلال!نقدمانلئاليمكنوانه

،الانعاشفيوالحرية،العزيمةفيوالمضاء،الضمرفيليقظة1ووشؤونه(لوجودمن"الاسلامياوقفا"تخصعرالتيالقضا؟هذه

للسببرالروحيالميدانفيالامورشواميسىمراعاةعلىالحريرصوالحرصوانما،والنحليلالتدليلبه!دددمناوكلنا،!وصروفهاالحياةومن

إ.القلبفيوالسلامدالططنينةالثماره!هكلثمرةواما،ضدهالامعطومنالجهالاتضروبمنبهحفمماالاسلاميالموقفانقاذبصدد

.!الاستسلاميركوىا!مكنولا،الاستسلامليىفالاسلامومعمي!اتطلاسمفجعلهاالاذهانفيمعالمهطمسممااللبسصنوف

المغامرةتلكولا،السليمالنظرولا،العقلولا،هذاتقراللغةفلاكح!هيمم!-كى!ى!صصصى

لمشركالعربيةحااضرلحزمت"القلبىثمرنرتعاليمهض!حينماايلعجب!ةبكهرلمدهثسةإفى!مرال!ث

!دهورمدةالاسلاميةالحضارة

ورسم،ادصيرة،السالم!ةالقويةالحياةلملامحنحتالاسلاموانمالافىاب1دارمنشوو(تمن

المستوىلحقيقةواجلاء،البصيرة،4السالمالقويةالحبمباةلاهداف

لحقيقةيخلصع!اليهضيان"عامة"للافان)،نالذىالرفعمندورمحمدللدكودالحديثادبنافيجدي!هقضايا

سل!الامور!بنوابالبصرنطاقفي"الجوهريةالاشواق"ف!تهزه

فيشهدائهكتائبوسل،امرهحقيقةعني!روكفجرهتفجراياماهلهالنقاشلرجاءالمصريةالثقافةازمةبر

.!.الروحيةبطوذهصنوفعنيخبروكالحق

في"الاسلاميةالنزعة"صقيقةالىتلويحاروعن1فيشكمنوليمىصبحيالدين!ميوانسلاكاشلمرهقناقينزأر

،،.العقيدة"الابانةكاب:الاشصريالحهسنابو:راجع)1(،حسيهيسسسسع!مي!هعهى،كل!كى*صهي،،
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العنفووساذل،(لبشرباشواقوالتلاعب،والدهاء،والانانيةانطلاقوفيخطوطهااستقامةوفي،نورهاانبجاسوفي،نبعهاتدفق

يوكداننعيمهلميخائيلامكنلذلك....والاكراءتخيرءالذي"الشعار"فيهوانماالاهدافبرنحوالفاتحسهمها

الميادينشتىفيوقادتهم،الناسساسةنرىانحقاا"؟لملمنانه"!"الحقاهل)):انهماعلنواحينمالانفسمهمالسنةاهل

لهيقيمونفلاالكونيالنظاممنالروحياوالخلقيالجانبعنيرتعامونعلىتنطبقالتيالمعرفةثانياوهو،ونواميسهالواقعاولاهووالحق

يرجونحببثالشقاقيزرعونفيمضونحسابالهيحسبونولا،وزنا.ونواميسهالواقع

للس!مويزمرونيطبلونلاإضفكونحيثوالحربالوفافىلم-صدواان!الحقوق:الجمعصيغةفيالمعاصرونيسميهاوماالعدلثالثاوهو

اقامةوعلىاجمعينللناسارثهيالتيالارضتقسيمعلىويثابرون!والروحيةالخلقيةللقيمورمزالحسنىاسمالهمن؟-مرابعاوهو

.الشعوببينالمصطئعةالتخوم،الاطلاقعلىاعزهاهوبلالعربيةفيالإلفاظاعزمن"الحق"فلفظ

منهنالكمااخرالىدينيةوتخوم،ءرفيةوتخومجغرافيةفتخومانهانا!ك:صفائهاوعلى"العربيةالعبقرية"جنسعإهىيدلفهو

الاخعى،علىالكونيالنظاموبرهل،اجمالاالجهلخلقهاالتيالتخومفنفذت"الموجودسر"تقتنصانحمعسهابرقبوميضاستطاعت

لذلكيعجبون"نمالئ!اسفيهيعيشالذيالجويعكرونلايقنأونانهمباوثقببعضبعضهاالحقائقتلكتتصلحيثاعماقهالى-الميلنفاذ-

واذهم،الناسوحياةحيلأ-لهطمتصفوولاتلقائهمنلايصفوالجو"الحقنور)):فتضحي"الوجودعقدة"تنعقلىوحيث،الاتصالمايكون

وقد.يدحكلونكىا"لادماءحقنا"الدماءاراقةعنلايتورعون!المدهشالالتباشهذاانسعتهتلتبس

واماالسلميةمؤتمراتهماما،الدماءالاعنهالاتكفرالدماءانفاتهم:فنقولولفظهبلغت"نتكلمباننعيمهميخائيلالانلناوليسمح

ته،كسورادهامنالساتروادامتومخرقاتفش!عوذاتمعاهداتهم،بنفسهشعورهقدرعلى"المسلم"كانانهذابعدالعجيبامن"

فايالنياتصعفومن،الص!يمفيتطعنهبل،الخاقيالنظام-ومعنىاتضتقاورلم،وديناموقفا-الاسلامبحقيقةشعورهقدروعلى

(55ص)؟للمعاهداتداكاذحاجةويفكر،،مابمهـلكلفي،حواليهالكائناتوفيفيهالكوننظاميطاوع

مناوراتهاوفوارل!!السياسةتلك"اقطاب"امرفيالعجابولصجبوعن،قهمءنلمطاوعتهالنظ!امهذامعروةعلىيحرصكانوان،ويشتهي

ومن،المنطقمننفاضومن،الذكاءكنوزمنيبذلولهماابرعةذلكتف!معلىانقطاعبغيرربأبكانوان،المطاوعةلاتثمعقيهخىرضى

مطلق-يعجزونانهمحينفيالابتكارالوانومن،الخيالمنصنوف!شروعهقبل-دائما-علمهمع"..ضدهلامعهيسيركيماالنظام

السذاجة-تتاحضملبساطتهاتكونتهـادبديهـيةحقائقادراكعن-العجزبانالحادشعورهومع-"اعامالله"انمنهانتهائهوبعدالبحثفي

بالخنقالانسانيةيهدد"الرباوماسيحر)رهم"انالىيئتبهـونلاوالمالتطلعالى-.فأشداسد!يحفزهالذيالحافزهو"الشعار"هذا

الاكراةوانالعنفيولدالعنفانالىيتفهونلاوهم.اقلولااكرلا..ف!نوراولاانقطاعايعرفلاالذي

وارادالحقيقيةالسلمارادمنانالىفيتبهونلاوهم.ألاكراءيولدالتيالاسرارمنكتير؟تدركافلاالحدهذاالىانتهيتانتوان

النجاحلهيضمنالذيالوحيدفالطريقاركانهاتوطيدسبيلفيالعمل!"الحقائقلموعاالشاراتضألمبينفشتان"المسلمينتدهوراليهايعزى

عهـروتجديد،الثقةعهدتجديدسبيلفيالمخلعىالسعيطريئهوانماالاصسيمعناءفي"الاسلامعنالعجز"مناليهانتهواماجراءمن

زلزلتقدوالمحبة،التفاهموروحفالثقة،البشربينوالمحبةالشفا!عالىالاموربنوأميسالبصرمنجوابهفخر-اللغوي-اقولكدت-

يشهـوالعالمواضحىألانسانيةالحقيقة!ننها!تتالنفولىفيزلزالها،الفوضىذلةالىالجباليقلقلالذيبالايمانالايمانومن،بهاالجهل

لاوهم،الاستقراروعدم،والقلق،والذعر،الخوفمنيشكوه-ما،التبصرنورومن،والتعثر،التحسسوانكسار،الشقاقىوتختت

اخرلى،ماديةبقوةماديةقوةقرعليستالسياسةانالىيتبهونالنظاممطاوعةومن،الدماغوجيا،وكفرالاهواءظلمةالىوالاعتباروالتدبر

وانما-السياسةلاالحربهو1فهذ:اخربجيشجيشقرعولاوسيدانالالم،بىالذيالجاهليالعنادالىنواميسهصرامةفيالكوني

برأيرايوقرح،اخرىروحيةبقوةروحبةؤوةقرعهيالسياسة...العصبيةباسمناموسوكلمبدأكل

"مكنلافانهالحقيقةوفي..،(خربانشعاحاشعاعقرعو،اخرمايشكوهالعالمكليعللالذي"الجامعاللفط"انكذلكتدردالا"م

ا(0110110811(1011،110118110110"م*"5051"ها."هاه،+،51151؟اه0511"0051151،1151151اا01(5،1+".،1.1101101101،01(001011،811"ه،النفصيعلىالانقسامو،يرالتغرو،ابالاضطرو،لقلقامنيثالحد

فىءبانءلمينايقضيوالحى"البشريةافقفيالحقكسوفط"هوانما

الأرلططمسبرأسصرط-ينرجزئي،الاسلاميةالشرقيةالاممبينكاملالكسوفهذااننقول

..الحديثةالصناعيةالامم

معرفةتهوحيتومنواقعهوحيثمنالحقانبذلكنعنيوانما

منلا-شبي،ةصولةالدهورسالففيؤظلهتكنلمالواقعبنواميس

اثريسسهيلللدحموراللالمني)رواية(؟لحي-ا!طلمفيارووةادصووةمنلهاضحىبما-بعيدمنولاقريب

أ!ريسسهيلللدكعور)رواية(الغميقالخئدي-وا!جمة،الطميةالميادينفيعجيباتقدماتمرفاقيالامملدىالحديث

طرهامرمنانتهىمالهماانتهـىقدوالقمروالشمس"والصناعية

:4123.بصأ،دابدارت"!التقدم

!/وروحيةخلقيةوقبمدبوبعةهوحيثومن،رولهوحيثمنالحقاما

ميادينفيخاصةفيهلامريةفكسوفهلهاوراهكلةللبشريةمحركة

اـ؟ا"8"01،118081181118.118.1101،0"1180+هول5(151(5"5115115".11011011.110811!ا"01101.0110118110110110811ء+ا،8"ه."هااآه،الجشعو،اءالاهوو،الاطماعتتنازعهالصولةاجثليةالدولسياسةا
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ويربرنكليهماعلىاوالمتحدةالولاياتعلىاوالسوفياتيا!.نحادعلىهذهلمثلينتبهواانامكالهمفيكانفلوهذالكلينتبهواانلهم

ويتفذونكليهمااوالمتحدةلأولاياتاوالسوفا.نيللاتحاد.نجريرحافيهروحيةؤصياقىفصيلتهمولانقلبت،همهمكانوالما.البسبطةالحقائق

"ذر.لعةو(شنطنومنموسكومنابعد"وصدهالكتابعنوانمنلانفسهملتفانى1و،ا)باطللاالصدقعدتهادوحيةسيالةسيا-تهمولانقابت

.فتبريراقحجة،ودموعهم،والامص،باشواقهـمالتلاعبلاالبشراسعادسبيلفي

واهمين!يكونونولكنهمالتهديد،لاوالحب،العصبيةلاوالتسامح،5؟لاكرالاالاقناعووسائلها

تمجيداعظمالعكسعلى"واشنطنومنموسكومنابعد"فكنناب!الدلطيةلاو*شعاع

الصالتىتمجيدولهو..كليهماالمتحدةوللولاياتالسوقياتيللاتحطد!**

!الرجاءتمجيدولهو-الحبتجميدولهو،الحقتمجيدولهوفتراتمنالحاسمةالغترةهذهخصائصنذكراذانناوبد!ي

والاقرار،الحية(لشهادةليس(لكنابسطورمنسطرهنالكفليسوساعة،القماتمالتشا؟مساعةالساعةاننعنيلسناالبشريالتاريخ

الموجنشن"اليومهماالننحدةوالولاياتالمسوفيانيالاتحادبأنا؟مننعنيوانما،همموالىالعأوليشلالذيالهولوساعة،الاستسلام

لهالاحصرالتيالامكالياتمنيملكانمابفضلالوجودفي"الفعاليتانالحيةالضمائريقظةساعةالساعةاننعني،ذلككلعكسبالضبط

منيدخرانماوبفضل،والصناعية،والفنية،العلميةالميادينشتىفيوعبء،الوجودهمومعبءعاتقهاعلىتأخذانعليهايجبالتي

الحية!الانسانيةالطاقةكنوز!الوجودهسؤوليات

فقسوته،وسخر،وغضب،ونددووراجانافسا!لي!ماهووانهـلىتكون(نيجبالمعيةالظروفهذهمثلفيالضمائرفيقظة

بماتذكرهماعلىحرصهقدروعلى،!جائهقصروعلىحبهفدرءلى!-ايكونانيجببل.ظ!تقلعىؤنروعلىالحقكسوفقلر

سيلفيالواجباتمرهقمنعالقيهماعلىيلقيهان"؟فأريرخ"ارادمنوفضل،الاخلاعىررنوفضل،منالتبصروفضلالقوةمنقضل

اختارهااشيفالاهـم!فاسى(سمى"الانسانلوله"لرفعا!ل.اتهافتالعالمهذافيالحقكفةلترجح*يمان

نالهايمكنلا"الانس!انيالمممر"اعباءعاتقهاعىفالقىاقر.خمهـيتية،(و،اسلاميةاكأنتسواء-الحيةالضما6لرجب4ولمنوانه

هياندفاطتهابانامتتاذاالاالرسمالةهـزهمهامبثر!فز!طلعالمعانياج!ءسبيلفي-سعيهافيجادة-فتسعىتنشطان،غيرهااو

ذلكدونمنالانسانصواتهيصواتهاوان،الاننانارررخعات!الوزنواف-وززهاجديدمنلهايصبححتىالروحيةوالقيمالخلقية

منتتحررانولا،الانسانيةاهدافضعةتتجاوزانلها!نىلا"*نسانلدولة"و/ضمن!الالاتاروعاليهفيعودالوجودميز(نفي

تحظىانلهايرمنرلاوذادهذادونومن.الذاتعلىا!نكماشسجنقددعلىتكونةجديدانساليةمغامرةنطاقفيالخلقثوبهاتجديد

الانسعافي!"الذهبيالتار.بخ"فيسجلاسمهاتسجيلنترف!العصريةوالفتوحاتالامكانيات

والاخلاصلموسكو؟لاخل!صانيدركواانالاميركانوعلىالروسفعلىكان.فانبهيطالباننعيمهلميخائيل/مكنفخرهة"لككانولئن

مناوموسكومن"ابعد"هومابمغازلهالايكونانيمكنلالواشنطنالحيةالضمائرتلدمنشهادة"واشنطنومنموسكومنابعد"كتابه

واثشطن!ميخائيلىلانكذلكا!مركانوانما-احتجاجهااصد!منواحتجاجا

مثلا-فالمسلم..الضالدالشرقحكمةمنمشهتقةخالدةحقيقةهيوهواليهبالانتماءيطالبالنيالوحيدالمعسكرهولمعسييشعيئعيمه

جليلة-الاعراصمنشئتمالنحقيقيتحركولايمدفعو!يعمللاكانلى1التواوالائسانمسمكرهوالطبوليقرمولا"يزبدولاررعي"لا

؟مركلبذلكمتجاوزا"لوجهه"او"الله"فيالا-!رةاوكانتالج!ل!ولدهماولكنالجهلربقةمنبهليئعتق؟لسرمديالنظامفهم

الضببقة،الانانيةافاقمنالتحهر؟لىدائماورائهمن،راميحقير7()ص!أئاسابينوتنافروخوفوبغض،قلقمن

القاتلة!العصبيةاوكلعن-!لمجدهوانه-الذهولمطلق-ذاهلاللبنانيوالمفكر

هذهبمثلوواسنطنموسكويذكرانالانعيمهميخائيلابىولقدالانسانمصيراعن:همهيستص!هماعينيهلصبوصعهيلاعما،شيء

الظلدهالحقائق*هداف"يحققانشالهمنفببماألايفكرلافهو!(لوجودهذافي

؟يذكران!اؤهكلاوجود1هذافي*نسانيكونانالمشيئةشاءتاجلهامنالتي"الدنا

للشرقمخلصابتذيرهنعيمهميخائيلكأنفقدامرمنسكنومهما*ئسان!حقيقيهددبم(ا!-!ارهممنوآلاهتمام-يهـتملاوهو-

نفسهااليردتقد"الشرقروح"انعلىالدليلاقامفقد!الخالد!ا!صلية!سواقهااخلاصهاجاحمعنبالزيغ(و،بالمسخاو،بالهعم

!الدويباذكىالمعاصرالعالماجواءفيالشر!ضمر!ذوىميخ!ليلكابفان-ذوككل(جلمنبل-ذلككلمنوبالرءهم

بامبركا،اكللماومخلصا،لروسياومخلصا،لاميركامخلصاكانولقدوقحاتهجمافيعتبرونهالعصبيةبعينيطالعونهاشخاصايعدملنئعيمه

الاخ!صجنسفيفكرتانتوان.."واطحالخبز"منوبروسيا

تفجرت"ةجديدقوة"انتدركافلانعيمهمي!؟ئيلاخلاصهوالذي:مكابعندنآيثغهآ

الحريةهيفهي،المعاصرالعالماجواءفي،معطرة،صافيةينابيعها4
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!وول"ا!ب:تكنمهماالارضيةالمعسكراتغلاءمنتتففانءلى.وليسعوللطجاعهلعثدفىر1
نجمه!تالقفي"؟لحق2192؟فون
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