
1!صبيالؤطىءفي!يسا-فىاا!فماكل

واشنناء،!ميتالميرفىوظلمكانهم،والدولةالثبابئبينبهاي!سون

كهوالشديدةالقبإمالجيللعزلهالاخروالبب.عنهمالعظيما.ادهذا!يءآالهصصحىلمرصجى

القديمالاتباعيالحكمونظاماًلملكظلفيقضالذيالطوبل،مرهم"

الوطنيةالحركةنحز؟وبل،قوريامناشكالهلثكلايفييكنلماللبهبماا!جنوبي*قليم

طول!مالععاحعلىمقالووفديةجوفيشنهالاخكل!طلواالمصمرقالييمتبالابشترللندلصخمةاً!قوميواً!سثحن

واءتبرتعوء،اًلمحافطةئلاذهانجاًنبمنعطفابماالحركةهذءتحزلممحمدالدينمحيي"الاداب"لمرالسل

بعد*ستقالةالىدفعلدفعتاًلحكومةانررجةالى،محضتصرف**

.القاهرةفيالبريطانيةوالسفارةالملكبواسطة،للقاهرةاًلملفقالحريقالى،يوليو23ثورةذبلمصرفيوجودالعربيللقوميللحسيكنلم

هذهخضوعءدىتعلمكانتلانها،المحافظةالاذهانبهذهالثورةتعنلمالثورةقبلالصادرةوالكنبوالمجلاتللصحفواحرةمراجعةاندرجة

ا!قتضادولحرية،الراسماليللنظاموخضوءها،اًلطبقيةللفروقاتالاذمانمصرفيالعربيالشعبلينالقوميةالرابطةالى،بالاشارةحتى،!فل

تبمقيذهنهافيوكانمه،اطلافاالاذهانهذءمنالعونتطلبلمانهابلمنمجموعةماهنالككلوكان.*خرىالبلادبظيةفيالعرد!والشعب

كليااعراضااكلذهانهذءوجدتوهكذا،سلافياويوغالهندفيالاشتراكيةفموءفي-تبينانتحاوال،الاذجةوالهواسر،السطحيةالاسنادات

ران،آمالهاتجتراقالاخرىهيفألرتالعظيمةالثوريةالقفزةهذءمنلمقاومةالعربيةائشعوببين(..*ئحاد)اممية-فلسطينقضية

...لريعاوبطىءعوتباءتظادتلوىالىالثديدالتجاهلهذاادىوبالطبع.لفلسطينالصهيونيالاشعمار

كانالتيداقامطاليهتحقيقفيالتورةبدأتفقدالثأبالحيلاماالتيالعناصربعضالىوالتفاثه،هذ.وجودهبقضيةالثمعب!مب!ةفرط

بالذاتالسببوهذا-الدينبهاءاحمدؤعيبربحد(مالا2)برهاإعج،اًلفرعونيالتاريغيشدهامصريةوبقومية،المصريينبعزلةتقول

يتمئىكانالتيالقضايابكلالو(عياً*نراكهالشابالجبلافقدالذبماهواش!القديمةالامبراطوريةحىويشدها،الفرعونيةالتاقاببدوتسندما

سواءوانه،(مطلوباليسابانهيحسالجيلهذاان.فيهاالفنرلدلوممكنةالرأىهذامقاومةكلنورء)اـ!(المصريينعواطففيراسخامازال

*!ثتركيةالصورةالىالجمروريةتتصولانلابد،يثشركاولماًثترلةهناكممانفقد،فىمصرالعربيالشعبعاشها)تيكاظرولىظلفي

سواءألعربيةاالبلدانتتوحدانلابد،و.المسؤولونالقادةلهارسمهاالتينداءاىالىالشعباتلنجابةوعمم،واًلجهلوالملكو*فطاح*شعمار

ضدالجم!وريةحازتها!اًفي!.رتصاراًتورسمت،يرهاور"ذلكرأىوارتبإطهبالاحنكارالملكخيانةمدىلاحظانبمدوخامة،السلطةمنيأتيه

دسواذ..وانهتهااللوحةبقية،والداخلالخارجفيالمعوق!ةالقوىمنظتيه-كانتمهما-دعوةكلانظنانهبل،*جنبيةوالدول

ومطالبهاووولهاالثورةاهدالىتغيرانت؟ظيعالارضفيلازفىةانالث!باب،ذاتهعلىتقوفعولدلك،إراانكلفيخيوطهامنوجةدعمة،ال!ملطة

يعتزلوااويهيثاركواانلايغيرهالهياقدراالتورةاءننبروالقدوهكذا.بالالتزأمطالبتهالتيالئداءاتجميعالىبالايلقيألاثر2و

عئه.حتى،الشعبثقةوا؟ت!ماب،الملككلدفيكنجحيوليو23لورةكدولم

تطلبانعؤ،بي!ة،تهااعترفأ!بز!الاهـالمثا؟لحميافيلثورةاوظلتللقضيةالثورةابدتهالئيالجديالاهتمامهدايلاضونالناسباً

بهيطالبماكل،والحيةبحرفيةتنفذكانتانهابل،اكصبابمناًلمشاركةفلسطينمعركةفيالعربيةألجيوشفثلمببالناسوهرلى،القومية

الددوة،الاشعمارتصفبية:الملكايام-!ءكل!دالذيالجد،إرالجبلالوطنيةالحركةميوعةوبينللملوكالمخيانيالوجودطبيعةبينودبطوا

ل!!ثراكية،خاعة"تجربةببدءالجمهوربةفىالعدلاقرار،الملاحالىالقضاياجميعماعت،والقمةالقاعدةبينفقدتاذاالصلةانوادركوا

مسا.ل!ه،لمهوني4ال!رطانلموابركة?مةعمكريةاوةبناء،التهعخيعتراودالقوميالبعثفترةبدأتوهكذا..؟با!لهـيارذنت3و،المثتركة

..وهكذا..والاءجوجمهإبنويلافرالعربىا!المفيالتحرريةالحركاتالحاسمالشكلتاخذ،رسائلهابجميعالبثقفلآوبطت،الثودةجيل

اطيراهدهالعزلةالمسؤولينبعفى!حظ،ءتىالثيابعنبعيمةالثورةظلتوالمسؤولينالجمهوريدلرئيسوخطب،اًذاع!ومقالاترراـساتبصورة

الوسثلوكانت،والمثبابلثورةاببناًلممثار،4ءقنوطيخلقواانف!اولواوللمرة،المصريالثسبعزلةو!مت،اًلرريمةالشكوككافةاكسحت

المجموعاتئظاميجديفماذا،مدرولسهوفيسريعةذلكتحدقىالى*نتماءبضرورة-وجودءعنغائباكانالذي-الثعبهذاادس*ولى

ذلكبعضكانو!؟والثقافيةةمةيااءااديالنروعشراتالصمكرية.و*شتركيةوالوحدةالحريةاجلمنامفاحوفرورة،العروبةالى

بصفيلارضد*ادىفما،(الزرقاءالقمصان)الوفدايامموجوداالمثبالوجودخلكلأي،مضتشواتعثرمنذالحركةهذهبداحه

*ن..حتىظلفقد،الوعىاما..اًلشبابنفو!هفىالبطولية"النوافيازرإجمالجيلفيتؤثرانالحركةهذءتستطعولم،الحديثللجيل

والرياضيةالعسكليةاكجموعاتهذ.الىا)شبابائضم..مسكينةعطالةخلالمصرفيال!ياسالوضعتعرضمنذبالعيالةاةنمامهفقدالذي

يؤدولم،فيهويلاسهامبالومح*لحادإميهدسهاالمشاركةمجرداًنكلاناالوزارةءلىجديدةوزاًرةكلهجومالى،!لثورةسبقتعاماعشرلن

الئتيجةهذءكانتوقد،الشابلةعزارةاك*الصاص*ئضمامثا5لق!دبل،واعمالهامشروإعاتهاجميعفىارثكيكومحاولة،السابقة

ألخقبقسئالول!للوظلت.ا)تهوء*الىالولميل!قهدمعلمماطعيةاذاحتى،والل!مهادنةاًلشخصي؟لتعريض*شيبا+نحس"المعارضةكا.لت

انقاذفي6نبعتالتيالوس!للءةلسروذلك،تمار!اان!نببلمةللوسمل.*صل!ح!يضيقيةررغبةوطئيةميو!الجديدةالوزارةاب!ت

..واللاحد)ةالتسطءتارءا.،لحد.اراالجملتس؟ر)*اممهامتددةلا!سابالسياميةلاهبزماماتهفاقداال!ر؟ءالجبل

ناالى-الدايةفي،عنهاغضتالثودة!ن-ا-.لىاعدااضطروقدكلا!يكي!مممتعادفةاءاك.،هذهوكهز،،وشالها؟لوات!،الاه

9لقد!مةقمهظلتوقد،!عشهستمدظا،"التيااللازرالق!ووكةالحيلرفخالجبلانفىاثكاحسبنىدل،،جمولما،ادهاا-ننه!ونارتىالةاعدة

4ـالىة"هـ!هادقىطتلم..وصءدء9ء..،منهس(ءضألهااؤ؟?،*نتف.،هـولا..الملكمة،فىسشة*لىهـتةبعد،للحمثوربةلداعة،ان4القد

*ر-ث،رركنهعةوهه،الثررة"حكوم"مارستحد.!6لحاهود"الىالقوسةاًلثورقةىالقربعارض،مح!افظصا.لبم!سمءكللى"ضادلكرناًن

القارةقهـءبالتحردالخاضه!تمراتالمة،قيشاركت5،،لترا!فرىوالتعلالمدلناعرفهاالتىالثوراتكل،هاحدثكما،ها6ةز5مىالحداحا؟ل؟

وئيجيربوكينياالموماكفيحررابابصر"لاتالغاص!الكتباتواهلمرتمثعاركةاولبهد،الذبولفياًلمحاهـ!ونيرا)انالفاولابد،التارءغ
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1!سضيىالوءلى0فىفىالطمماالمخثسحماكل

فيبالعروبةالحساضعفتاتيالاسنابمنالقوميالبثفقرالجرائدوافردت،افريقيمؤتمرمناكثرالقاهرةفيواقامت،وسواها

1(ا!ارسفيالفرةهذءتدرسانإبمفيةلا،المعاصراشباباذفوسوؤإهـت،ابافرإة"اهة5ءلةدرت2و،القارةءنتابتةا،واًبراالقاهرإور

اثنتين،اوصحيفةفيمقالاًويانعنهايصدرانيكفيولا،والكلياتجازرللممواشننكارا،للحريةحر!لةكلمعنضاصة!واسعزط،فىءلىمظاهرات

..غشيمةمغنيةترددهاساذجةاغنيةاويمكنتياباخلق.ذلك..كل.الافريهيةالبلدانبعضفيحدثتالتي

اـلى،اًلمعريينعزلةمنتهىمناًلسريعا؟حولاهذه.فبريريمكنءيفوقدراسهصشالمثقفاً!شبابيهغاعى،الافربنيبالتيارثسميته

ضروريااليس،.اـلمحيطالىالخلي!منالعربيبالوضعنررهكالالشمن*هىيؤديانويخثصى،اًلعربيالقوميالوعيحدةاًلاجماهمنهذااضعف

الوة-هذه"نارةفيجهوثعم.نركيزالىالمؤرخونفىجهيجانوهاماالافريقي"العربى""لانالسلطةتلتزمهمااللذينالتيارين!نباراًبىالأمر

وجهعةمنماضينااحداثتتناولالىتاريخيةا؟لفاتا3معظان؟وبشرحهعةالشإمناقتط)ب،مثلااًل!هـيةاًلاشترهكبهبةكحركةاجنبيتينحركتين

الحاكم،اوالملكبالسمشيءكليؤرخحينظ،اـ"لالصجكيةاالتاريخيةالنظرالنبيخجةوهذء.لقوب!ظلميهالاصاًلمقوماتوتلغي،رتأ/-لهطوالحماسة

وسجلهاالانتصار،تهذءكلحاكالدبهالش!عبونسى،الزبمو1وقلة،الشبابمنهايعانيلتي1الوسبقلةاعتبرزالوال!.روثمم!ة

ربطتاك!)1(الاسلاميةالحضارةتاثبرالىاطلافاياتفتول،وعاشهاسوءفيالوقوعمنينعبهالذيمااذ..القوميةودراًساتهضراته

لمازها،اًقولماذأبل..بينهاوالفت،الممزقةالاصقماعهذهبينوالسوةالقوميةالىاللحثوةبينلهتفردكتبهنالروليست،هذاالفهم

منالتغلعيعلىالبدايةمنذممبهراالامركانلقد..مطلقاتنس.هيالدعوةانيعرلىكيف،اخرىوبعبارة،الافرإةيةالىالمستبطنة

اننادرجةالى"الوحدة،الحرية،العروبة،اًلشعبا)عقباتكاناذا،افرإةيافيا!تحررحركاتمؤازرةعنوتختلف،وجودمسالة

سعيديدعلى"حفرهاتمقدارروشىقناةانفنزعمدومانخطيء؟!والحماسةوالفحصالكشفمنواحدمستوىعلىإهاملانالتياراًن

عليمحمد"بهاقامقدالزراعيةالا!لأحاتوان.."الاولباشاولاوتقدميوشجاععظيمعملافىيقيافيالوطنيةالقوىهؤازرةان

.."الكبير،مكانكلفيالاستعمادتحطيمهنىالجمهوريةشباسةاناذ،منهبد

ترسمازاًلتاًلتيالقديمةاًلتاريخ،ننببفعلالاخطأءهذءكل..العالمفيالحريةبقوىاًلارتباطد"،تكاربلاصالاطاحةعلىوالممل

ولا،اًلرضوخسوىلهيكنلم"لشعباًنوهي،بهااًلاسماسيةاًلف!رةتحررالىبالدمموةربطهاالىالسوةهذءتؤدبما/انعنالخشيهولكن

الالامفياًلمشاركهفكرةانبل،السلطانباوامراًلرضىالالهعمل،*مورانارةالىالمسؤولونيتجهانتشدعي،اًلعربيةاًلبلذاًن

بة.لماماالالاتذكلالعربيةالشعوببينوالمقالاتوالكنبواـلمؤتمراتاًلاحاديثمننسلسلةبواسطلآوكشفها

فيللغاءوضروريةجداهامةحاجة،للتاريخكبالىالحاجةان.الصحففيوالدداسات

ضوءعلىبدولا،العربيجيلنايحياهاالتيالمعزولةالظروفهذء

جانبانارةفيتسهمان،نعيشهاالنيالعظيمةالقوميةالتجربةهذه.

ضصناولىبمووتس!هم!ايفصاعنةلمقالووجههالعربيةان!تذيعصبملحوبمىلظرجوالتخلفكبيرسعر

.بةتحطمهالايمانشديدةوقلوب*دالىدارمئشوراتمن

وفي،التاديخيةالمؤلمفات؟مبنىلانمستعدةالعظيمةبطاقتهاوالمدلالة

،والجامعاتالمدارسطلبةألىوتقديمها،تسويقهاعلىتعملانوسعها

اًدحديثة.التاريحكتبفينلاحظهاالتيوالمترميماتالنرقيعاتهذءبدلاللائكةنلزكالموحةقرارة

وتأثيراتها،الاسلاميةالحضارةمصادرمعظمتكلنانالموسفمناًنه

اًلإلمصانعةدلاقهللغاهدهبكموعميستطيعلحدحدلثةاواـاولانكنيز،بةوبيولااولف!رلالرنسب"فيقارطوىوددتهماوجد

للحملاتمطوعاكانلفسهالاوروبياًلفراراذ،بالحقيقةولصثلمسهطوقانفدوىالايامءعوحدى
العاطفةصش،اًلوسطىالقرونفيشيءكلكانكما،..-"7

الشرفىقاًدمجنسيةاجيوسيالسلمىالحالمالنبعمنالعودة
الوحوش"براثنمنالمسيحيةلانقاذمسخرالثيءكلكار..

فينبلاعنائومماهذك!بهب!سعتواول!انحقيقي!،ضاغيرك.حفعارل!فمئموهألمطلفمعلوشفيقمهرجانعيناك

نعرهـانالمؤسف..الضيقةدقرضيشيء.يبنلانمال!دنفعلوج!نددريالعيسمىسليمانعربيةقصائذ

دئعربيهمنكللبئلابعيثكعالعربخنهتحصمردحضارمرتودعردليوحينةلانقالماذذ"لتايتملح.الصبورعبدصلاحبلاديفيالناس

-؟.المث!روءمذاكمامماجمفلاًلمامثم!دتناعددعم!مةخرىحجازىالمعطيعبداصمدقلببلامدينة

العربيالبلدهذاسفلسطينقفميةوهي،

بهادالو!ي،الكافيةالدراسيةالعنايةالشبابمن+للقى-التصى*دابدار

فكرةنفسفيالاسلاعيلدين1اهميةعنألنظريغضان(لايمكئ1)23("ص.بسبروت

الواحدةالعوبيةالدولةتصررالمهـسشحهيلمنانهبل،المربيةالقومية

..وجودالاسلاميةللحضارةيكنلملو،-ضقبلا
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1!ضيىالؤءلىفىا!ما-فىالمخماصبر

.وهناكهـناتحولها،القيادةإبفيسا:ءةطاقةاثباباإظلصينالضميربىابةكانتفلسطببناناددكنااذا،للغايةوساذجسطحي

حركتهتكونفسوف،الشبابيعيءين51،.0ةعوتاب،اضعةخطاقة..جراحهعلىاسإيقظالذيامربيا

خلاقةقوةط،ؤ:"ةمبحو،اداتارثاو"توجردون،داخلهمنمنهعتةواحدامولفاوادمت،العرببةالجامعةولا،الح*وماتولا،الاؤرادلا

....لابعةوفير،وننسيطةالاموروإمالج،طينء!فيامرببةاءث-كاةظء4دونربينإجمعهـاء!

هدءفيال!مهورإةحقةةهاالتيمةظوالعالكثهرةالاذتصاراتان-الحقاص!،بونحن-اص،نانل!اننارلى،و.بعدهاالنكبةقبلؤيها

ولم،اك:ابوعبء؟ا(مأوماتم-ءا-ةوسعت،الق!-يرةضواتادلدرالىتنا.مرجماوذتخنهاللهمهيونجةا،*ارضببنالي،ودبعضم؟لفاتالى

الاز"صماراتهذهمناز.ة!اراكلالو!!المرىانكلن13ودالرفي.ترءزهادارامةترصدان،ده44وهرتزلقيلالصهيوفيةة3الحرقتورعلم

يظلانضرورةالىيرف!والمالمسؤولينانالا،نسبياصغيراكانء!عمة"لليهودالقوميالوطن"ءنالمؤلؤات،ءكا!راتا*ةادقىل111من3يبرا

ووفىهمن2راجذوواعمقزمنياء!ىاكأرالقوميةالد!وةعلىالهركيزبشكلالمؤلفاتهذهتسويقوتم،اًلمنطقيةونجر،الواهيةبالاسانجد

قناةشركةة"امبم!-للغا،بئوهامةضروريةكانتالتي-الازتهحارات4،اوروفيالعامالش!عوررفىعلى./خصلانالحركةهذهد"اسشطاعت

عديم!ؤتاذ!عليهنرتبتو!!،غيماوطنياعم!كان،مثلااهـوبىالصهيولي"من!اغيةحركهاـكل"-اندااربرمورهذايبصبحيثوامرإكا

ما،عربيعملهزانال!!يثالغربتاريخفيإحطتولم،لهاحصرولا..المنطقةفيالعربض!

اًلىالازنرصارهذاادى.المخالمدالاجراءهذاهزء،كمابرأ-رهااوروباولم،المدبرةالحركةهذءشيئا.ازاءالعربالمسرولونيفعلولم

هذهضمنالقوميةقضيةوكانت،وانزوائهاالاخرىالقضاياكلخفوتصفتضربواوله-هم،والامريءبالاوروبيالعاماثعوربتنوإريوتموا

شانملااو،،وقتيةقضيةليستانهامنبالرغم،خفتتالتيالقضاياالعربيءتصفحاضردواانكلبل،صفهمالىوحسبالاوروبيكسبعن

والسعنطافىعلىروميبث-البدايةمنذ-هنالثكانولو..يسيرا.والسمماءالارضفيالحقصاحبهوالذيذاته

ماراتالازإهذءمنانإنصاركليسندانلامكن،الث!عبطبقاتكافةبينالبحتهذا!ن،القضيةلهذءمرجعايصلحمنظمبحثيصدرلم

..ويعمقها،ويقويها،القوميةقضية.وا!مامهاال!دولةهـ،ندةالىومر؟اج،والمج!ودا،الالىمحتاج

الانتصاراتهذءحقيقةبينيفصلالوعيالقليلالشبابظلوهكذاسخيفتيئ،بأتنيتينيرقنعانارجنوبيالاةلميمفيالعربياضطروهكذا

اًلعربيةاًكطارتتو-وهيالكبيرةالاخرىاد"قيقةوبين،ا!اهتةافيالمقالاتوببعض،العريبةالجامعةاصدرتهماهامبنعيرتابين3و

00ا(مزقة.ققيةوذو،واعبانهويق؟خع،بذلكيقنعاناضطر،السيارةاًلجراند

وهو،القوميالوعيلفقدانه،رةكثا!ضابالمجيلاءامالاعذاران،القضيةهذءعنعربيواخرص!يونيلمولفكتاببينقارنااذا

بل،لااًلاجلاملهجةلايتخذاًلصههونيان،هـنلم!صظاولنلاحظ

اًلاداًبمجموعأثمظهر.مناس!طالىالدالاتنتمي،.ؤلكنهاجدلهوشكلالعربيروحتعين

الاهـاءعلىيعممدفهوالعربياورا،وادوارإجاو!العوابالارو،ميعكلم

العاطفيالشعوراستشارةعلىودعتمد،فسطةوالتاللفظيوالهـنميق

محضه،سيكولوجةظاهرةالحقيقةهذءتكونوقد،القارىءنفسكل

بانناالاعإراف،منبى+فلا،ذرفىوعلى.وبنائهايقهالحقتوضيجمظاهر

الفوات!جموعات.،نمحدودعددالادلرةلدىالض!القضيةهذهعنهامواحدمردفاصصدارفيالانص.،تاخفقنا

يلبكماتباعالادابمنالاولىاًلثمانيوانتصاراتناعاعمالناكلدمغت،جميعاوجودناقضيةنمتبرهالماذا

..والنطدناهميةباللا

مجلدةمجلدةغيرالشنابلاجديةءناببومباخبارنشرلهمقالفيالدينبهاءداحمنكلم

ل.لل...لل59الاولىالسنةدجموعةاوسوريااو*ردنبث!ناببالمقارنةسطحيتهوعن،الجنوبيأالاقليفي

ضمما،يقفونقضيةللشبابتخلقان.الدولةعلىانفذكر،مثلاالكويت

"3."52ا!ا!"""ادراكهمووقوتهمازماتهموطاقاتهمكلفيهايصبونو،ؤراغهمف!اتون

عنهورفع،المصريالشبابتطوعحين،سعهب/ورة3بمعرواستث!هد

"03"25ا!الثة""يفولالتيوالقضية..دئهووهبوقاتلونعب،وعبثيتهاستسلامه

سوفوالتي،اخرىمرةالشباباستسلامبرفعقمينةانهاالكاتب

"03"25الرعن""..الفقرقضيةهيالعملفيالاستعرادالىتدعوء

انخرطقدالشبابان-لهصدقتعبير--بحسبنلاحظانبدولا

".3"25الشن)ء"خارجيةقضيةكانتلانها،لامبالالهعنهوخلع،سب!بورمعركةفي

...هناكوالمقضية،هناائهاي:لهبالذسنة

)2511031الادسة""،-.باذاتكيات-فياننا.هوداخدهفيقضيةفنحنالفقراما

منايطلبفكيف،عليةاقضاءانستطيعشيئا.خارجياليسلذلكوهو

"3!25الالعة")ءي!تمامابهنفنحبالحةيظةفيونجن،نةاومها!

في.-سعيدبوركمعركةستسهمخارجية.معركةخلقفضيةان

".3"025ا!امنة""و*دريكالدائمالوبرنحوشيثاتفعللاولكنها،مؤقتموقفخلق

يمنعانشأنهمنماكلاز*التلقائيوالعمل،القضاياوفهم،الم!نشمر

،باستمرارالقيادةتظلانيحء"جالمعركةخلقان..والتقدمالتطور

5!ههههه"5!هه!حيحيعلى،ونشاظدماوةوشعلة،وافىارةافهامة3وحر،ول!"رةز::يهاداة
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1!سزيىالؤطرر.فيا!ما-فئا!شماكل

المدةقصر،واهـمها،تحكمهالتيالسكونيةهذءلتبرإردومااليهايلجأ
كجزل!درومي!الةالى،واًدعزلهالفرعونيةمنالفريةالقيادةنقلفيهاتمالتي

الجندادرفييحتضرالعر،ب!يلاددب..والانغراطوالعروبة

!!المدةطالتولوخىوسطحياناقصا،هوهويظلسولىالوعيولكن

فيالفاصلةالقوميةثورتهاانطلادصتىالعربيةالجزائرعالثت،للمملداقعاويص،للاتزامدافعاليسوحدهفالزمن،كاملقرنالى

واعظمعاملمناكربهاونكبتهاعليهافرضهافيافتركتاملآعزلة..المحركوهوالدافعهووحد.الوعياناذ

بقيةعنلتعزلهاالجزاًئرعلىمةالمؤو.العزلةهذ.كنولم.سببمنبانالمعرقةتتم،الجنوبفيالتورةعمرمنقصيرةاعوامعشرةوبعد

كلشلناسياواقاصيوامريكاكاوروبافحسبالنائيةالعالماجزاءاناذ،الشابالجيلكوعيةبالنسبةالزاويةحجرهيفلسطينقضية

التيالسياسيةاوالفكريةالمقوماتعواملفيهاانعمعتالتيالبلدانلهاحيتحققمناحمر،واللصبالقلبالنظريةجفاف!يربطلاشيء

بل.بالوطنالتعريفدورالخطيرالدورهذاعادةعليهايوكل،فلسطينوشعب،فلسطينقضيةمنحياةاكرشيءولا،بالخارج

ليستوكانهافعاشتالعربيالوطنفياشقائهاعنالجزائرنات..فلسطينوارض

الجزائرمكانيتصوريكادلاالواعيالعربيالمواطنغداخىمنهمالومي.نقصهنثمامامسمؤولة"ال!مولةتصبحبالذاتا-لنقطههذءمن

بةالخريطةمنا!ذاعةفيالقوميالبثفقرعنومسزولة،التاريخيةالمؤلفاتونقص

بهذاصلتمدىتمامايجهلفانهعرفاهدامعزفةلهقدسوان،ذلككلعنمسؤولينايضاالمفيونويصبح،والمط!تجرائدوا

مناالىيسندانيمكنالذيالعظيمالدورواهميةالشقيط)البلد.بةالدولةفيالمسؤولينمعبالتضامن

...هذءغركانتظرو.فهانلوالعربيةالقوفيةنضالفيالبلدوشباب،اًلقوميةفكلةومهد،العروبةفلب.هوالشمالياًلاقليم"ن

يختررانعندناالدائرالعنيفالصراعصوتاستطاعوفتكمعل-لانقامفلماذا،الجنوبيالاقليمشبابمنوعياسر*قليمهذا

فيخرج،بهاعبيلناعلىالمستعمرحرصالتيو*سلاكالنطقومفكروالسوريةالجامعةالا-لذةبهايقومالزياراتمنسلسلة-او.لى

حدودهامنبميدالىصورهااجلىفيالجزائريةبالوطنيةولماذا،مصرفيالجامعةطلبةعلىقوميةمحاضراتلالقاء،*قليغهذا

انتصادبللكمثبتاصحفهواعمدةالعالمشاشاتعلىويضعهاالممتادةبهذءالولحيبعضتحققصغيرة3نيباتباصدارالاقليمانلايسيم

الجزائريالفكرفان،سياستناقادةالىوكل،الذيالخطرالدور.؟.المتعسرةالمشكلة

مىوالجهلالاهماليعانييزالوماظلذلكمنالعكسىعلىيعرلىوسوف،واحدةخطوةالسلطةتتقدمانيحتاجالوضعان

لدىالجزاًثرادباءمنوالمبشرينالدكاةلانمدامالعرباشقانهطرفوعودااكراًلجيلمذهش!باباناذ،البافييحققكيفالشباب

بينبهيلقىمااستثنيناكا،العربالفريةو*وساطالمحافل..تفا؟لاالمؤمليناكريتصورمماوص!بة

اللهوبالابوبالقالجزائر!مدلسعصىدهما!تالعزفي"!خوحرا!الفينةمجدةمحمدالديقمحييالقاهرة

فيها-شيءكلعكسعلى-اليومإمرالجزائرفيفالادبواذا!ي

بعضتفهمنافهل.*حتضارفترةوهيحي!لهفيفترةباخطر

التياً!ساسيةالعواملاصعلىايديناووضمناالاحتضارهذاجوانب

اأ!اثصايمكنمدىايوالىاًلجزاثري*دباً-ةضارعليهايرعز55لىئخضقاةف منها؟تنبعلتىابالاصول

يتحملالجزائريةالماساةالا*ستعمارانفيشكمنما

بمحاولةعندظالعربي*دبجذوةاخمادفياكبرالنصيب

فرنسةالعغيءهدفهتحقيقمنيتمكنحتىالثتةاستذصاله

مقنعةاًوسافرةصبكلو.راءلكمنفهوالوطنهلاليشىءكل

نا-الجزكر.بةاثعقفةالطبرهان*.دارماعقرفيللعربية

هذاـفىلوراايف!اميتتحمل-علهااللقبهذااصج!ردناافاصعصءبقعلممجموعة

*هداهـو*سثيبفيفارقمع*ستعمارثورهنيقللاالميدان

ابوابهاكفتحمربيةمعدسةملمترصداظلف!ستعمار.طبعا

منالرفمعلىلمعلميهاوالسجنل!ونايامامهمداالجزاثرقى

*حرارابن!لهوالارةالمحمورةالشعبميزانيةعلىاركازما

اثم!عتانبيةمن*دسالمد2منعفرالجزكرجعلممالهاالنجاابوالمعابرابومحمد

المعريةالتعليماعاليباووالتنظيملمحمحةوس!قلكلببها

بقيتمعالمكللطمسمنهسعياالعالمعدارسمملهىالببعةالحديثة

6لريةالجؤالنالثشةالىمشوهةهوجاءهاثديهعلىدالمملللعربية

قا!ضافةالدخلةدط!دتهشظروجههاوكولى،عنهماعرضيصلهاعساه

لفته،وقرةالحكوميةوالدواوبنا3"نبفىاثجة!اا!حديثاصدرالادابدار

..منهاب!

."ع.اً.قءبقلمألجزائرمنالرصالةهد."ا!داب"تلقت)*(س!ه
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اأ!زيىالؤءلىفىأ!لماءفيا!قثسماكل

لهااًلتيالقصةلاالاقصومةاًوالحكايةبطابغكتسموهيمناسبةالجزائرفيالعربيةلتعلمقاسيةضربةاوجهاناستطاعوبهذا

قصةحوحولملاستاذالمثالسبيلعلىفظهرت.وقواءرهااسهاالفكريةالقيادةدوراًببهااسنداتياالمثقفةالطبقةشلنكانكذلك

ذياببنولاحمد.بشريةونماذج"اًلوحيصاحبة"تنحرففراحتقدرهاحقمسوواـيتهاهذهتقهرلم،الجزائرفي

الطالب"الشافعيالمجبدولعبد"!بامراة"العربيالادببطابعوطبعهوالتحررالانطلادمنالعربيبالتعلي!

يحسبماالاتحستكطدف!كلهاالقصصهذءوتقرأ"اضكوباثقافةلغةمنونقلهوالرجعيةالجمودطابعالباسهاًلىالحديث

ائعدمقصصلانها،جحانوادراووليلةاـ.اةالفقصصز،ريعبهوماالدبناًمولتعليمداًبهاكلصرفةرينيةلغةالىشاملة

وذكاء،"لقصةفياسابااشرءيمثلالذيالرواـئياًلاسلوبفيهاالعربيالادبتلقىللعربيةالخابرءالمفهوموضعوبسبب.بهكتصل

التبمالحياةوعلامات5عنهاقصةلايلاغنىا)!يالظصميةالملاحظةيترنحبمدهاراعقاسية؟اةصيةضربة-ابنائه-بوعلى-اخرىمرة

العصري!،القصةمتطلثاتمنذلدغيرالىالقصةابطالاليهايفتقردفنفياًيضاهوبئصيبهيشتركثالثاعام!ان!لى.الضربئلجبنلهول

منلهانجدلافالبحوث.البحثعنإقالالقصسهفبمقيلومامندناالادبهواةبعضمسؤوليةموذلكبي!دتفيالعربي*دب

التاريخيةالكنببعضاستثننااًذاالادبيةجزاشر5احياةفياثرالمعاهدبعضفييتعلمواانلهماتيحاوادبيةمعةاوتوممن

الجزائروتاريخالمدنيتوفيقللاستاذالجزائرتاريخككةابفيقابعينوراحوابمتهمايضاهما-نتهانواهؤلاء،العربيةالكبرى

الكنبمذءفباستتناء،الجيلانياًلرحهنعبدللاس!اذالحديخت.منهماًلجزائري*دبينتظر.بماهابئبنلخيرومنازلهماعمالهمحدود

منالجزائرفيالادبيةللبحوثنجد!نكادالتاريخية-العلميةعلىنشاطهمكلوقصروابالاذاعةوامثالهماوالطيابالسائحيفائزوى

مجموعةضواطرانارذكرلقلعياسغتلمال!دبالتاريخولولااثرفراغبهيسرونموضوعيلامزيلادبمنللاذاعةيقممونما

د*يئامراقولودقيماكتيباانعلى.اًلشافعيالمحيدلعبدالمعهدفيلكتابتهحوحوالشهيدوانقطع.امحهابروءتطلباتالاذاعة

صرخة"كتابهوذلكاببدانهذافياببهوا!ثارةبهالتعريفسوووافلاسالجزائرفيالقاريءائعداميشكووبدااًلباديسي

بلورتبدوالكناب،هذاففيبناسياًلحبيبالشسابللادتب"القلباوعمثروا2فقدالعقونوالشهدوسحنوناـلعيدمحمداـمط.اًلادب

عالمفيدورمنالعئسابهذأماينتظرمدىعنتنبيخصبتاًدبيةالنبربواًسظةالجزائربمراًلعامللراييخنوجهواانالثلا4الشعراء

.اًلجزائريالادبالحالوكذلك.القلمعناللساناهميةبذلكمؤثرينوالمسجد

الاشسارةيستحقفيمشعربمطاثرهنالد،منهل،والشعروغيرهمامنصوربنالوهابوعبدالميزابيعليلمحمدبالنسبة

ديواناًيبان!لوفي.بتملكوالاسىلنذكراًنشا؟والتعقيبخالياالادبياببدانتاركينللتعليمانقطعواممن

الس!لحيديواناتثينااًذااليومحتىيظهرلممعاءرجزائريالجزائريللادبالتاريخبصردوئحنيقتضيساو،الائصاف

.اًلنوريرىانقبلماتالذي"اًلصحراءالها"التيالمروفيالصرخةصدىالتمجيدمنبشيءنذكرانالمعاصر

لواقعوانه،بايجازالجزائرفياًلعربي*دبواهـعهوهذلحبد*ستذينفثهاوقفوقدالخطرجرسادبتاتاريخفيتمثل

فترةفيالجزائرىالفكرتنتظرالتيالماساةبهولينذركل؟لمعنوانتحتمقالفيالبصائرصفحاتعلىهنصوربنالوهاب

كلبمىءقترة،؟لفكرهذاالىكونمااحوجقيهاالجزائرتبعومهيباالجزائريا!دباحتضاربدايةمعلنا(،ينطقونلامالهم"

مكانهظلفقدالادبالاالمقدسالجزايرزحففيفيهاومافيهاهنلدىالصرخةهذءكجدلمموللاسف.انقاذءعلىالمملالىبالالباء

*دبيواقعها!ياليومتعيسلاالجزائسروان،خاياافاد"بعضسوىايجابيفعلددابم!عئشابلادبيةالمسمم!م*وسا!

،.جامعالتمعامدالىبهمالقتالدينابنائهاحولالمعقود*ملعلىالا.مناحمرالمقالماثبالنكدبطابعاـئسمتالتياـثقتضبةاـلمقلا.ت

اًقلامايحمهونوعلم*بتاءهؤلاءيعورانفعسى،العرباشقائهاحمارفظهر.*دببمالواقعتغير!لىوالعملكلفهمهمحاولة

تفجروافكار،والظالمبنالطلميدانحرافهعلىعملتماتقوماخربمقالالمقالعلىيردحوحوالشهيدعنبالنيابةالحكيم

اسرالجزعراعفيامامنةالفجةالخصبةالجزائريةتالطاى؟".يثرلرونمالهم"عنوانتحتساخرفكاهي

.اليومالعوبيةولمخم!تانلبثتمابالذا!غيرحملةالنحوهذاعلىوقامت

!-سسعهـ*هم**الظاهرةيبينوهذا.شيءمنو*بإ*دبعننسمعش!
تتمثلالتيالقهرةككواً!بنااـقبائنافيكتجلىاـلتياـلفبمة

*دبي!ةالمذاهبو!اجةادباشالدى*دبيةالمثابيمضحالةفي

*ساءهررولدىالمعأمرالعربي*دببهايتسمالتيالحديئة

إربيةدراساى.الجز!ربين

الشلك!دبطريخقانتهحواالذينهمشبابئامنققليلون

*!ابدارمضراًتمنافاقهالوسيعهلىوكعمل9ووبيةلقاقتهم!ئماءتغسصواجهدرا

الداهون!فتق!كسواءعلىو؟لحديثةطبديمة*قبيةبالمذ؟عبودعمها

*بعركةلضققاق!مهميرهلس!حمملقلتهمرفم*لبالى

صبصلمحدينسيوهسعاشصاقب!ىش"لى-هلافي*يكصناو!مشمالجزكريامت!بللدولختفى

منمودمسدللهحودكلثاشافيهديمةلصا"يتلوقهو!يستسيثه!انهبلطصالشعروموازينقواعدكماما
اخذ.يحاولاويدرسهانقبليههنقدءسهميوجهوجدث.بل

هـلنقعيلرجاءالمعر؟ارررر!،ا،!"لى.كيوميغمرارزيالفبنهذااما.القصة.عنهمنصيمفوم
وحتىبعدكجزائربما*دبالىكليقهاكجدللماًلعإلمية*دهـبكل

خالية!هو!!هكطهراـنلهالدوالتيالميطن.مذافيالمحاو!ه

حسسعممنحمرفيظصتانهابلوايسسمهاالقصةقواعدكلمنكماما
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اروطرر-1!سز!ما!ا!ا-فىمفيا!تط!
فيهامادوراًلعبالسورانملوكمنملكوهو..نزهاقه-."عس

تحتدوءلوافيانصوركبببنهم.أاثقف-لذفرقهجمممتمنالةتشمبابتانخبةانليمثسو&ا0

ال!تيث،اررر!كحالفنروائعقيقدبرمالفرقةوستقدم..اًلفنرحاب.

الحرقةاالتوؤ!ا-ودانياالفنياًلىإراثاحياءعلىمل8نررمءاالادبةتمراتاإةواأءوندا11-ءاءاًيلادإ

صبابهاأورعالممصرصهـاملقة!جط!بق!اماً)وورزدانجبمالىرنحهى!هانتفالنهوعلىاًفيودمح!ص"مد:ابالاداسللمر

ارصيةدوف.تناوجههـبالاولىا(ءطو!يرسبمالؤيث!11اثقف**

فترةظلؤسوهـو،السودانيللمسرحاتارينيااًلجى!.س..ا..ا

تهثهلميةفرقرالسودانانمنليا)رغما-ه،وراعنببببمطوبلةبداراًلسودانيينللار؟ءاجضماعاباءهـرمانالادبيةالندوةعقدق

ناقلنااذانصالعلااننا..وقطالاداعهعلىنشا!ااقتصركث!ةاعضاءاًلىبألاضافة(لاجتواعحضروقد..با"ادربانالخري!نجبن؟ادي

كما.الثقافيةواًلاندويئالجمعياتفيللادباءممثلوناًلاد/يةاًكلحزة
فرقة.."والموسيقىلل؟.مثيلالسودانفرقة"..اًلفرىهذهجميع

هيان!جميم..افي..لا..مثيلاث؟بوفرؤةء.الجنوباً!إرطوم.اًلادبيةالصف!اتوعحردي،ءينالصحةمنعددحضرء

واحرافردامتهافرقةلكلىال!مكلوراءوان،ولانناتالماءالا.هامةنقاطئلاثمنيتكونالذيالمؤتمرفكوةالاجننماعوناقش

اللاتفهءوهدالاهـماولـئاكان؟صفردوإطاوالخارجفياًلادبيةاتالمر"فيالسهورايينالادباءدور-ا

ذ....المؤتمراتهذهفياًلسودانممملبىاختي!اروطريقة

ش!بامغلافىلكلفئبهلطلهبفىخنعهالىلهوىرنننمثيلكورلمسرلعم!افهناكلعرشب!واقتراحبالسوداً!العربالادباءإى(؟أدورةعقدفكرة-2

..الضيقةكار"سلآالاصسييلفيمعطلىةالفرىهذء.القادملأالدورةباقامة

تقومفردانهاهيالفردهذ.امثالىفيالالاسءبئارولأانالاسيويينالكتابهؤتمرمنوردتدكلوةفيالبحث-3

مادحكل..متينالابرء-وعلىواصحةثكرةغ-يرهـنيعقدءالذياًلتحفيريللاجتماعمئد؟ببنلادسالبالقاهرةوالافرإقيين

ا)جماعي،ويتبؤنالظهورشهوةعإيهمتنباصحابعرة/كجمعان\لامر.والقاهرةاًاـدائسباًلمبئ

مفيقالإ!!وتقوالىوووـميةرد!ابةذلكنوننبعهـخمااسماللكتابمشاتئدمؤتمرفيركافجؤدارروداناًنالمعرولىومن

..الدعا.بهءنخىبالصطالدكأوراًنذاًكالسودا!مثلو!!5891عاموالافوإقينالاشوبين

عنيقالانيمكنماا،لفر!اًلفنةبز!3حرعلى-ثع!!روهكذاثانيهذاوكان..4زرواًأطاهـر!ن:(ذوالاس!ابربئاًلدهـحيبم،

هذ.لناقدمتفماذاوالا..ر&!لةولاةرة!ت!دملاا؟هاهاوهضفيقبلهـناثتركفف!..دانايىفي"إثضكاًدبي"شتمر

؟؟ارفردوكان..5791عأمبالقامرةرالمئعهاأثالتب(لعيم،ءا!دبمؤتمر

تق!مانونرجوارروجيةاافونترهـ(ؤ"فر!-ة؟-!كئيراًناملاتأ..اًلارك""اتى(لمؤنرمرت،هـنااولهدا

فولىطوإلازثساخيماًلذىالركود!ز،-لمااًلمسرحرو.اًئعءنلف(لمنافثلأالاديةاًكهـوةور-نبعوةاورداز"وناًلادبراءيجتمع،الان

.4المسريتنا-يأالمحفاشارةبعد.رالسوداناًاةادما)عربالادباءمؤتمرعقدفكرة

وناقس..العربالادباءدعوةهـنتخلفطالسودانانالىالعربية

لحوثوبعد-الأدريةوالماد)*ا.كاذياتاضوءعلىالفكبرةالاصتماع

علىقرارهماسجقرالئذروجهاتجميعالادباءببهاتبادلهستفيفة

لالي:

حديثا:صلرا!!!اًءحقمناناًلاجضماعهلىاً!يصلونالممالإدباءيرى-أ

تععدالتي*دبيةالمؤتمراتفيممثأيهـ!يعتارواانالسودائيين

صلميرلعماخت!رالعاءقىاًلاددلاساتالحمفيالاددطء"ممثلنحقمنقان
ا،-موداليبىللادلاءعاماًلحاد،موموصى..وداحلهاالبلادحارج

..ممثليمم

*شاذبسكركاربةاًلحاضرين*دباءهـنلجئةاًلاصتماعكون-2

جميعمنللبحث6ألادبيةالئدوةرئيس*مينحامدعبدالله
رربسوأراحئ،بالسوداناأدشرب*دباملمؤثمردورةعقدامكانجبةفياـلوجوء

..بعرفيماموعدءيعلن*رباءمؤتمرالىبذلكتوجيهاتولرفع

اًلكيبرالعربيللشاعرالدكور:ا!دينانابة،سربعةبرصورة*جتماعكرر-3

*دباءلتمثيلالرحمنهبدجيليوالأستاذصابرالدينمحيي

العبسىسلببمان*سيويبناصابلمؤت!رارتحضربةاًدلجنةاجتماعديالسودانيين

.بالقاهرةيعقدالذيو*لويقبين

يلادابرارمئشوراتجديعههسرحيةؤرؤةميلاد

ترهاقه".فرقةبالسمالمسرحبىلإبزمثيلفرقةبامدربانممودت

الملكاًسممناسمهاالفرقةوؤاهـاسجمدت"المسرحيةللفنون

لا4


