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الانسان.نحريرنني،حةالقوهللحياذ"الحقيقى!الاهدعناذاألا.ا)-إبمم!خاهايت-قوفكرذأيختتخذلى"

التوأزنتحفيقعلىامملواطاقوصيةاتربتهضمنوتمتيحهوينهم!.ا،ساريهلفكرذوبينلي-ته!ا)هميفهال!ا"ازعقدت

والارنف،ءألاسمانلمحعادداجلسنفةالخظالقوكلصاتبيناحيماداتفتيحالىاوحه!لاالإولاًدفوميهأدحياذهدف

-،نيت.باروو--!ام.ممكنمدىاوسعءاىالواطنلدىالأسانيه

.رحسلالتىألفالآء!قعنتال!دالى!بانهدفولار--!نالاتثحالامثإخألاطاربانالأيمانألقوميهالخنارذ

زوهـدهانردمازرولحط.-!ز!هـاز!*ذرالفكرالقومحةالغثرذهذافيووصما.إلوروصيوهوازهالفوص!نرقيامحلارهولسان-!

...ا-.امثاليا.ت،!لكاهويستخرجلويزانالمرديستطيعألاطار

ا!اجىمياالاحلارنكناماذأهاللححف!النزءتفتحلموميانمثمانفعدالكا-بصرا"الىهلاا)ى"ىيرأنل"ييسرلا.ثرواميو..وطاقانما،

النمسي.ا،زدهالى

صرزافحاةكانتالتارينخعبرلسايمةالقومحةؤكأروال!

فيالعالمؤي.يهالقوالحركاتونشأذ.النزعلهذادوما

لججسان-ل!السباص،منا2ليحهكلداحقيقأابهذهديروالتذاككياك-إ"هذهءمقعن.تكطء،عشرأدتاسعالقرنبدأية

!الدليتزراكلية.ولىجنا!عريىنجحةا!قوالارتباهـبينمدىفلهرتاذ.ألانسانيةوالنزعةادعوميةالنزعةبينتقوم

وأالاحللعردالانسازلطالوصدتميحالىتهدففا!قوميةوالمجزأذالمضطهـ!ةالشعوبلدىنعلمكماالقوميةالافكار

الخيىلىوتنمتروتزدهرتغفيديم،كلاقاتهكاملأور،مالمجالوازشر.ارالشعوبزوريرهدفهاوكان،حمالالاوالمقطعة

مثلءينيها3ن!بتضعادوهي.وللانسانيةللامةوالعطاءفي!لاتلغىقازرمناحعالموخلقمححيرهاتقريرفيحقها

بالدوورأطيةكلبيعياالتقأء،تلتقييالفنالانسانيالهدفهذاطربفتعنالكاملالانسانوجودوتحقيق.اء"ءلىا!ة

تعفكعابهانتانفالدرمقراطية.اهدافهالتحقيق؟ولسيلةاهـريهنتيانهكذا.الانساناخيهطغيانمنتحريره

وتيسيرالازتظنلثحريرأإثلىاوسيهل!اانهاتعنىفهيلثيئاتالاسعالقرنأوأئلفينشمأتهسابدالةمنذالايطاليةالقومية

ومهما.أ،صيلةألانانيذقيمةوتفتيقا!رائم.فكا!رحروببعدالالمانيةالقوميةاتحركةشأنكانوهكذاخعنمر

الصحيحصنلظلللديمقرامحليةتقدمألتيالتعريفاتختلفالغربيينالس!فلدىالسلافيةالقوميةوفن،الثلاتين

ذاته؟ؤبكغايةإلانساناحذاماحوهرهاانوابدادومام51لدىجمعهاالخركاتهذهثارتلقد.والجنوبيين

أدحديثةالنزعاتوددتوقد.ولياةلا.هدفاوارخاذههمهاوبان،.ألاجنبيةلطسيطرةخاضعةمهددةمضطهدة

كاالديمقراطيةفيالاساسىالعنحراناليومالديمقراطيةفي.وحريتهالانسانحقاجلمنتناضلأن

ليس%لاحتراموهذا.الازمانيةالشخصيةاحترامهو،الانسانيالطابعهذاالقوميةالحركاتتجانبولم

وعدممنهاالنيلعدمقوا"،خغسبسلجيااحترامااجلمنوالستغلتالاصيلةعن-اهدافهاانحرفتعندماالا

هدأوقبلهذافوقهووانما،واستثمارهااستغلالهاالنازيةالمانيافيء،حدثلحوءلى،والسيطرةالعدوأن

لتفتحهـاكاىالظروفتحقيققوأمهايجابياحترا!مليرلتبرشعلراذاكاذالقوميةاتخذلتلقد.الفاشيةوايطاليا

هذهأو"تل.عطائهاكامليالىرهاوالوصولوازدهازهاهـصعيرهاعلىاًمةلسيطرةووسيلة،والعداءالعنف

بالتعريف!!ي،نجةالازشيةالشخص!لتفتحالميسرةالظروفماتكونابعدوغدت،الاصليمعناهافقدتوبهذا.الامم



ألامم.منامةفيهازوجدا)تبالو!فعيئالظروفجهاةوليجنا-لرون:وناطالموؤ-هارورءلالضيالقوصيةالحياةظروف

حأفالووبينأءاىكهثاىءالمىدأبينالأوراءهذأشرارةوصنظال!دالتودهحجضءح،بناءأىص،لرونو،3"النش--رلسعادتهم

الخ!ميب.وألضطبيقال!ا-ماهـ)وكا!يوصءلان-انور4ا+لمخىولى!،فض"الضكاصوالفرواةوالمسا

أهـى.ترؤديالض!حفهـكط،الواحدر"النظرةفةآواما.خار-هااوالوروميةواةااله-دودىصمنسواء،انسمان

اهـ-لىلى،روولى،ورحملمولدلىءهرز!اوخ!دالىب-بورورلأا.لفى-ر..ه-.........

......ا،ا!ليءوورأط-"وااوروص-"ابجناعم-!اا،رتبا!ا-و!دأ

وليدفيحى!ديريه1الوواور!تلر!.،،احدايىحدصشلىا)تكهاس

،ورلم:حلهـوركقورا،ادزصنمنردصى،عاشنءخا!ط.لعثيرفيلضايبجنكما،.ليصقراطيةالررسب"ؤ!اجداير"أمشزرلنايرجين

هداوقوام.دحرعهحتكا)رو/ما!طورهـلبتلم،لحديثاب!ءهـ!يرنفيرلمحهو.الدير!قراطصةهذهحا-ودنفسحهقتالو

نات!حاولى،ا)سببيهالعأ-ط!ات.)طالخاألت!!ى"كوسباالااممناهالاتتخذالديم!رأط-ةانالىالطريق

لواء،،.معيضظاوو.رةت!و!ىضادت!الإرد.:،بطيإءيهبين.للاضم!رطر.إرو!اعنالان!سانتف"!هحوان،للقوميالوجودلتصىقيق

السبب!و.رورمبرهولىا..لىجبضن،جتماظيةو)ير"مادكارتوالع!لالقوميالضعاونفباهداتب،طالار.أعمقرتبط5

،وثر!ها*لمحفدو!؟لىخبجهصرىلىاامصرلطثاولعتبرءميل،1.القوميةالحياةلمصلحة

غل--ىطبقتعندمارخانجهاالص-ثأا.نص!!الس،طحهالشظر!أذ)جعل،أ)!ؤوميةاًلءلآرذ-!دوداي!كالنايبيناى"عاى.

الباحىخينمنعددحدولهناؤها.الم؟جتماعيةالظوأهرهـ-وعالوي!جناواد،كاهـ!نألا"لسانلصالحالفلارةهذه

ولهـؤصو،حالىماًهـاسيء،ملءنايكنش!عواننصاامع!ا-!إ،رمفب"،ا)هدو!ورسيانرا!-كلالستمساكا!خطا!ي

ءىعد،وصإ-قتابعسواهوص،،الاجضصاع!الحياةسيرعناواضط،،دهاورسانالا?ىوردوان11مبررااًدقومبةذا.لسة

لىالعا!-زاتعحينمثك11،ركسى-"ر"النظرمافعلتزحو.حار-"اوأد!وصبالاطارضهنلسواء،و.ر!تحهحريته.لقيهد

الاجتماءيهالحياةصرعظل!لالابا!:جاوعدتهالافتصاديا!درج!راى،بابا،لىدوبترر:!حين،القوميهالمكرهانذلث

هـ-،،ذليل4ببمثل)مخ!يهاةمظا!رمنماهـواهاعتجرتوصىينو!تشءرولا،الأز-اننعنىط،الاصاي.)هدفها،ىصائصة.نظل

الضظريىتفعلتذلكومثل.مركباتهن5تانويصركباولأفمطهـ،دودرليعه،إلا،وخمساراوالصنفيرلخبرحجةلتتخذ

الجيى"عاملالىالا%يخماعيةالظواهرتردان2صىاولتالتى.ألانسان

.-العرقعاملاوألىهـب،ر!،،خىتيرا3ات-بأ!مولىأجد!-ةأأن

ا--،هاؤ!مفي)ضيرةص،ىلىكطإت!ثلرذاءذهولدتودفدألازممىحاناجىصمنيضع"،الالس!انيىضعهاألتيءالبادي

الس!!!-".و!!!ا!با!--الميو--اوكفيإلىةألار--إيهةال-ور--ورإرارباورإوء"وزمدور-رقيه!لتمالسب-لو!ى

ا!،ددءاومص-داندبخطا!او،نبتالرديثالع)موجاء.لىول-نص،،1،اًلجالزءبرؤهنول،زرأ.الروحياوءيأءن

جشء،ء---،ملأا.ومادرولىا-ف!ؤبلي!!لاحىرراارءير.)!امدذا.انه*ر--اتدز-هـا،1لإ.إور*ءذرءأجاديأحم!.ددد.رتشأن،اتإ-درت

-ط،اد-دربم"اورار-ت،وود.ررو-!حى!الىص-خكلرأفالا"داو.1،ؤ--او-"!-خا6!مونرأص-هان،ءا:*لأ-ء---قوحجذ

اًووىيدفازونالى4يرلمادا!هـأالفاوتردالىطأ-ءسيراتا-،حىاه!ا!ا"،،حمرأ)دبرهةوالفماردا!ومىورأ5الورلأرليجنأ)ربرط--زان

مىنانولم-ش".،ا!.رالظوسازرا،،حوزت-اقحبدولى--بحى---،أكا!ب،!؟االورش!،لاالقصزو"ن!!ا،ز--راأنلوللى--هما

+)رلم--قءت.،نت-اءالمزر"ء:،فيلم!با!كلليحدت"نالواجب*-ر،اصن"حطبةرورأنصنص-3اوروالوولارديج!با)،..ا--سا

إلا؟وءلم!ا.-ر-!*ةأرجنإ---ركااخهاءلياص-هـأسه،كلةبوالتفيىر+.:3!.ولرآاا،،الدرسلدأ،-انالاناف!ط"،دصلاوصنواناعفأ

والها،وحي-دهـ:ببنش-!ةلازص!تالماد!قىؤالحاد.نذ.)كاتؤ-دشانصنالدرء"راهـأ-رز6الءكرؤجميرصا0وخارس،ا

صت!-،لل؟،الاسبابرونجه)4تفاعلبنت:جهزءدتص--ن،م!.--أعودطدور!.الم--وىءهـومومبهـأؤارتاكماارا

.+!صىقوأ-رساسيأس-سبرورض،1وليمى!،ض-،ز،،،وزز،.لاز--،نالاز-،تأسىضورللأل-حتىو/الءو.ضىىصضىاصا"

و-ل،ز،ءصى!بالورامبص-ز"وال-عددحىضم،لالا!كلداصى؟زر"و

ى-اليننهلر3)بتفسير،لللأش!،ءالواحديا)ضعسى--رصحل!؟---

الف-وللي-شصعدو،خذةصضابط"مترأازهاءاىاثحدالا

.شئيءءلمفت،ح!ي،ونت،ورل"ذؤفصسببةؤكوذإ!صودؤ،.و.ا،أ،كال!قو،ة1.عحرلي،نؤخاناإ:اديءافةآان

في،زطورهاعدالعامانشض،ء،،ا)نيا-خلرذاهذهأنغير.ا+صدر"اًلوال-ظرذ

الظواصىهـصيدانالىب-سرتنشورللم11،دليةأ!رالفاو!حدانو!دؤ!!ءأو،ءإ)ىور-:ا،ةأوأ.رورإب!ذيؤ،والاطلاقاصا

ب،لسنبالتفسير،الواحديالتفىير،،ظلءيةالاجتما،نىالم-ت-شءدر"،!ؤ"رف"!-ورذأ-دأاصن.ر!ورلىصالف!و

هذ،امثلمازعموكثيرا،الغالباضغسيراحيو،الفذحيدالوهـص:"أدول-دأروصنرجي!ل3بإذا!واء".أ.":رررا!و!زوصج"

صأرك!.فعلمازصىوءاى،الورلمىظحىفةلنفول،اضفسى-اتن--:-"اص-"ودزو-رلم"زط.-"نا!ر"؟لى-ت:!هح"ضداكلص!

..را-ل"ني!حطنع،و.لص-جاص-ء-،حداءالمبدا!داصخليعدو

اصىراظواص!-داناكااءلوراءيأ،.صب--،دل)-تي،برررولاوالى*ر-،ؤ-----،"اوروصجةا!ر،لي،لى"ا%لصنلى.،نة*-يءعلزبرير

اصى!ااىصن،احدياواا)-ور--يرذلكبرجرورن،ألانجهاع!"وروو،راالديمنىراجا-"مبداصنل:)ألذيوكلوءصىإةالا

بالتفسببراتوالاضىذ،إلضحاصاةدر"ا--.اًاوا)تظرياترر%-لفيرممىءخىدم"كهاا-قاس!-لفي)-ضصىدم،فارغا

تعتبرالضيبالتفسيراتنعشبتالضع-!صحأن((لنفاءليةأ)1ب،س!-ماط-كأونريهلدالالقهحا?ا!-ضىإبندو،لباطلا

لالعواصصنجملةبينا)تفاعلز--ج"ب"طالاجتأهرالئ!او.يمقر.طبةالد

المنث!ىءال-ىبباممفش!ضل5--،بى:"،اضىر،المتعددة0010،..00
ا!للاق!ءنالا!ا!عضتتر!لامالاددبح!المت!-ل"المباديءان

ر::كيمصدأأيوزط:يق.والقورويةألاجته،ءيةالبنيةجهلة

الوروصي،المبددءاىتط:قء-دما،!زردالواحدلةفةا؟وأءاىكهثلالمىدارجنا)ضكاءلزض-جةألاصرز!ايةفيي!ونان
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اهـارضمنممثنمدىأؤصىالىالانسانتمتيحثبتعيالاليهمنشيءاهمها،المزالقمنجملةالىتجرانها

الديمقراط!،"منتتخذانلهابدلاالمتأخيالقوميالعمليستباح،صارمةقوةيجعلهتأليها،القوميللمبداالخاطىء

صصلح!ووقايةودرءالاهدافتلكلتحقيقمثلىولى-لمةعندهـ،الاؤةهذهنتائجن5كذلك.-شيءكلاجلهامن

ت؟كأفي-.،لا،وبالئل.وقسموتهالاطلاقصوريهفيالوقوع،حاهـمكعاملأليهتنظرانالديمقرأطىالمبدأءاىتط:ق

.لمرأءعطبأويطبقلإنقابلا،دلالةذاروجدااديمعراطيةا،ودمبلحممكسوذغيرمجردةكفكرة،ميتافيزيقيبدأ53

وحين،معينصءقوميهذبحيليرتب!عتدمالأ،معينة.تح!ماحبهاألتبالاخرىالظروفبضبفةمصطبغةوغير

شأرهامنالتيالمساربفييسيرافادلافهااإمكي!لعمقعتلكفيزهايةينتهيالذيهو،ألموحدالوقفهذاومثل

لحقيقةالاوجودلاانيؤكدحين،ضيقتعصبالىالارور

بنتيجةيعدللانقابلمبدأكلانيدركلاو"حبن،واحدة

-4-.والنزعاتالمبادىءمنغيرهمعتفاءا"

القوور--ةءلىتري،العامةالكبرىالحقيقةهذهنسىوحين،ذاتهافيغمايةتغدوحينالقوميةان

ألقوميةارحركأفيوتجد،غيرهاعلىترىكماا!عريبة،التفمبهـالواحديهذمثلؤبتقع،الانسانعيةاهدأفها

.!خصيامحالاالعربيةحينوالديمقراطية.الانسانيخنق،رهيبامطلقاوتغدو

.لجوهرمعادتطرفالىتنتهي،الواحديبالتفسيرتأخذ

-ألى،سليمةقوميةككل،تهدفالعربيةفالقومية.الديموقراطية

فيهذأوترى،القومىا،طارضمنالعربي.الانسماتفت!-

وتنطر.وابداعهالعربياحمفردالعطاءالطميعيالاناءالاطاح!افاتعنالعامالحهديثهدانتابعاننريدورو،

لمكنهكسياج،القوهـيةلحياتهالعرريأاًلمو:طنارتاطألهـ،الجهقابناوالذيمما.الواحدإةوالنظرة.المطلقةالنطرة

..ىالدرءفرأطيةبينالقائمةالعميقةالصلةانمنقررنا

لديهويطاق،مدأهاحتىالاسماليهطافمافنحميقصنووزرم!لصنكلتيهماخيمانشأتهامنوالقومية

آخطاننطرأنعدوهذا.لضلمرجى،ألامةالقويهماحمىرجغايتهااقوطارانبالتالىشأنهاومن،الواحديةاوالمطلقةالتفسيرات

وعملهاالانسمازية،روحهاعلىالحفا!منبالتانيو".!كنهابذاتليستش!)صةفيالوقوعافاتءخهماكلاتجنب

اصةبوصفهاألعربيةوالامة.روخعاونقاخعالما!لمن.نتيءكلوإيحلشجسايحفظلااطاروفي،مضمون

الاطارهذأألىتنظر،الحديثةنهضتهابدايةفيتزالماتطصلانادادتاذاالقومبةانا"3هذاونتيجة

اخطارصن.بق!ها،قدهاءإىمفحسلاطارالىنظرتهاالقوميازساز--4أهداًفهياًلت!ب،الاحمبلةباهدافها!حكومة

----حمسىسى----------حى-ا-
11
أ

اًلشهرهذاًتق!-!ماًلاداً!داًر
01 اى

11
صواتغمغصصبصيغساباغكل ا

11ا11
01ؤص سارترلولحأن- ..

ارنمطزتىعابدةرن
....

11

ا
الامببركبمالاس"هماركأرولمرر.ءر3إء"،لورفيكوبا.نضاليرصفالذياًلكتابملا

ا
الاجف-ة.منالسيطرةالتحررالىيسىبلدلكلاًلكبىيرنصير!ايوجودياًلادبربفيهيبدوالذيالكتابعهه

(سببةالسبا!عصالم3اوساطفيكببرةضجةيثيربفىالء"الذيالكتابم!11
11
11
!عىكااع!حم!م!-عسم-عى-!ىصسىصىصى!ىحمى-----------------------.-------ا
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سفهومالعرباجدادنمالدىاستبقت.نجتيالفكرةعه)!ارونصزءألهعرو)هاويكون،الكبرىاداولانس!ل!

الض!القيمرأصرعلىانيعاموكلخفا.الجديدالديمقراطيةرقرررفيالتءوبحقسبىلفي-لالف-اهالازساني

كرا؟"ءلىالحفا!واسلامهمحاهايتهمفيالعرببهاامنهـور،صء-"ؤوممط.ننازء"عا)مكأءن،بنفسهامصيرهما

!ذههوءا"العربيالتاريخفييطالعناوالذي.الانسانا:ينالمطوكلا.لطغيانواقحكميسسودهيزالوما،كبرى

وفيمعاصاة.وزشرئبدوماتشسمخالضىالانسانيةا)كر%مفتذرعانالىت،جالعربيةالقوميةمطالبهـن

31-رفتحوهاالتيلادولمعاورلمتهموفيلرسالاهماعرباالاولىوالط)ب.اًصدافهتحقيقاجلمنبالديمقراطية

وبىلكرامةالانسازيةباكمخصيةايمانهمعمقعلىالدلائلالابدأغوقوىالعربربالانسانطاقات.نفتيحنعنكا،خاصة

."ادملنيكرمناولقد"الكرلمالقرانوفي.الازمازيةذلن.ورراطيةالدي!طريقعنالايتحققأدتيمكنلالديه

..هوذكرناكم،!قراطيةالدمبادىءن5الاساسيالمبدد/ان

قبعمروالىوجههماالتيالخطاببنعمرقولةتزالالعاوأفساح،وسيلةلاغابهواتخاذهنالازسطاحتراممبدل

الناصراستعبدتممتى".التاريخمسمعلىلرنحمى.وتزد!رووخصحكيماوطاقافامكانياتهأمام7بابالتاالمجال

نابالذكرالمجديرو.ن."احراراامهاتهمولدتهموقد!لاؤراًدرأفالاتفييضمحبلىلذيالدبمظراطىوالجو

ا"معاصعلىاحتجاجااللألمةهذهقالالخطاببنعمرالانسانلتفغالوحيدصيلالس!هو،ألاسالسيةبحرياتهم

معنىعمقءلىيشهدمما،قبطيلرجل"الاكرمينابن"التعبيرحريةوليسعت.باستمرارذاًتهاوزهوتجاوتقدمه

وقفالشترهايبينوءعاالعربلدىالانسانيةالكرامةالادواتسوىألاصرزهايةفيالحرةوالمناقشةوالتف!ير

كلالىياالرعلهؤلاءتجاوز!كطبل،رعاياهمءلىلديهمشىاع!،ءواالابداعءاىالفردانفتاحلخحقيقإللازمة

.ازسان.نهايتهمما

وللشخحم!صة"الانانبلاكراهـةالا.حترامصذا!زرأصناعمقاىاإوضوعأفيلىءخياناردناواذا

يخهم،تارعصورفيالعرب!رايهحرصالفيألانسانيةهرصوه-وألدي،-"رسانألاخى!-"التاصفرامأنقلخا

يربط!،و،منتح،يباخ!باالىاولدي!قر؟حليةاصن)جصعلفيوءالابور-بءع-لوقحلاولأيسشاز*ا،الدلي!قراطية

!تفدبسى.القوميوالابداعالقوصبالتعتحبفكرةمبلشرةاي!ر-ازبور-،زلالوأ)كاا،رسدر-"أدتص-حيه!ده4+علمد

أ.،مالمجللتفسحالتيا)ولبإ"هو،يهالإنسانالشخحسيةانلا،دا-ا،-،صنرتهخخش،،.نحترروهاانشأنهما!نالتكب

ذاتهولتحاوزولتقدمولعدعلعطىكيماالانسانالسمهونظل.ضسوالارأءالأةكارء)ىنقصسهمااوننتهك!،
"..ص...-"الفش،ءءلىالاعتص،دالديمقرأطيللالىلوبالالسالسية

،يوم.عديوماإلأنسازية.لطويرالىسبيلولا.باستمراررونب!لا،فكارهاشى!هدوجعا*،للان!ىانالعميقةالداصلجة

غنالا،الضيرمستوىالىالشرورمستوىمنورفعهاص:-خةب،فكارءا-"ا-طواصنوبرلمىلااوزغس!اف!ريااغتصالى"

تتقدمكيمماالروحيالوءىؤوىامامالمجالافساحكلريرقاديمظراصإ--"الهمازتسم)-يالافاتنوه.لم!لفامعدة

.دوكل،لجىالجدالانسانخلقءاىتعملوذازهاتصاوزو،أكمايا)درءوورر،لم:دأاخدالال!واكتروباكأى.رخةالحد

"لذاتوا+خلاكا54فكاروالارأضخ"الءردأصتلاإصان.وء-دم"-زذا)بإ::-تجاو؟اروا!2ا1،ر"رود.!3اىا"الأ!و

الىب،لورفاصنجدأعميفامعنىريصنيانالمثمخصصيواتندلأا"ش--،ءا"ؤءئيار-تظ-لرب3الفاالووولاصامروالاخثاح

اتانالانأصمفا)فسىإتانالوؤهمما.المةحمساننألات-،اةكل.!"-ستبلاد)جاورز1ال"؟ر.إ،،اد!طعءكأان.!ت-ء"اؤءارالى.

.......صلرزص،ء!-ةولزوندرزكادث!اا،ذء-ءو.الىصاد،الء،سصءا:لإها

..دا.ز"يرب،وزوتفاورويرتهدمالاز-!انيعياوانسعلم!نأكهافيرقياهالدورحاعلالو-ارأزتضليعدلاور-ه،،1)حىدبرروز،لع!س

يرالغكري"،الونجدواءلملاالمفتوخمعلمجاجمآتجدءاصولملأردظوللاثساخم؟"أ،لا.أط:،ء"وأن.وولءزاتاوالاذاءلمةوولم!،-حصء)!زروضب،الى!4الو

الحصءحوىفومانلمكنلا،ذأتهولتشاوزل!قدمكمما،اش-!،ةوء-ر،?وص---ات،صط-و-،،غيرافكار،زفدام

.........!..لص-ازلاوالى!كارءن،ا:،سىااذ!-،نؤبخعرور-،،اةو2وكلحا

ال،خاسحركةصنطاىءلصأابكبديهانتكدصزهافاهـنلالرآألانت!ابمجةالهـلمءفراكا-كأ.1)،1فلى.نض*راليىفاتالآا!من5،الازفعالجة

فهنافكارهمحبستهيوان،لرايوهاءكرافيدايخوأرادتان.زب"وز!"ء)ىزورءلا!ت:غيا)تبو،ز،ع!سفي

يتجاوزونه.لااكلار.،-كل-"-!ابرو!رهاء)ىتحافطان

تباوزالىلحمبوا."الانساربالوجودهر%واناًلى!2-!3..وردزااور--طر"ادالى.ز"هـدز"-"ةال-،ووزر،

ناالىبر:زعان"الوعيتيه!اجانوه،باستهرارذا.،ع،هـدا(ي،الررروورامحل!"انو!،حينكلءدرووررهكناصا

.هـىفآلىاسمىفاقا!لىوررؤىذاتهولش،تلىلتحددالزص"تؤ!لظرول-!-ع!صطاقاؤ،"!لىزو"مانيسوزلا

.......بة".اتادوار-تحارودى-!الغاالء-،دؤ!طر،إنذلك.والكان

زلموخذلهانسىكيمصا،الولأحوبدليينماأاصاالهىنساالجمبواالملعيلعءلجدليدذ(طوشرلحضإقطا)،ائلالانتضخارهذااتمترا

الازطلاق.ور!نلينهـاالمحاللفسحو-.تحترمانمنصداهابرعين.زؤخدانبدلا،قبلءن4"،ئمتكنلم،الديمقراطبة

.....ء.-درددصتت-؟لات،الهـرء"راطجةء)ىتفرضوانالاعتبار

المثلىالعوسبلةهيالديمقراصإبةكانتهناومن..حبمدردةو!ساولا

أ.اهعمقنطولآلرتبالمجممعهلقوفتمحة!زرأولرزتبطلصبهذألانساالمجتمع-ذء)!الار-ر"بصايرهـالىجدن4و)تعدهذاولندع

المجتمع.ولقيمللمجتمعوتطوبرللانسالتتفتيحفالقوميةولنقل.الانساز!مةلإتمخ!يةا-خراممنقرأطيالديمبر،لمبدأ

صركةهبوانما،جامداساكنةمفهوماالقوميةوليستءا-""ترءلىانرءجغيص!أهمهوالذيالاحترابمهذاان

-،نالكبنف-5الموأطنبناءتجديداجلمنمبصاةدائبةفيواعربب1بخىخازارفيءا-"نقعالذيهو،الديمقراطية

.ك!منوانوالديمقراطيةهوالضجديدوهذا.القومى!يالازصححاب"الرامةفلأرذولعل.الاسلارو،بتاريختا
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كور(إ"جء-هازصبتاذاذورلم!ءكأدكتاتوريةالىالا-خماءية-م-

ةوالكراهـ!ا)سب،سيةر،تالصسبيل!افيتستباح

الاشمتراكية.ا-لدانفيبع!ىوقعماصهـلىلحوالشرصية،صلبهوالذيالا؟سالميةالشخخمميةاحترامانءلى

ا&مياسى-ةالديهمقراط-ةرينالتلازمهـذافيوالهام3التمكينهذافقطيعنيلا،المفهوموعصبهاإلدلمقراطية

ي!ونان-زولمي!از"زدركان،خماعيةالاصوالديمقراطببةالقيمشطرويتجهذاتهويجاوزوينطاقيتفتحكيمالاوغى

الاورورإ"تشونوه.واحدوقتفييتم،متواقتاتلأزمايعتبوانما.والجمالوالخيرالحققيم،للمثلىاروحيةا

لالع!انززعمولن،صراً!لا)ك!الزكلنزق!ماناعوا"قاازالةهو،الاولالمعنىعنينفصللااخرشيئا

ر!قرا!ايةالعءللالىيسبغتانر:حفيالإجتصاء:*لاديمقراطيئفورةوتعطلالفردنشاطتفلالتيالماديةإلخارججة

ا)عكسى.أو،ا)م!-،ورميةمنانالانتفتحانالبده!فمن.لديهوالعطاءالابداع

الاا)سيالسيهال!رء*راطيةتحقيقالىسبيلفلابالقيودمضقلا!،ناذايتمانيمكنلا،الكاملالتفتح

ولو،الدلمقراط!ةعلىوالاعتداء.الد!قراطهةلالوسائلىنعفيو.قواهتعطلوالتيتستعبدهالتىالاقتصادية

..........،..-!......،،العربيةللامهالخلاقةالحقيقيةالقوةتثوى،خاصةالعربي

ورخعلزهعخطرال!طمالازحرافعيهفيلشحوهركههاألدسملمقرمرطيةالفقيرةجةالشعالجصوعمنالكنيرةالكتاةتلكفي

تارضكنالمحصال!زرأوؤكسا.و!وء،3مطلنمااحه،ال..اااجموما!زرهلدىمعطلهالخلاقةألقوىوهذه.المحرو.ة

،....،..000001-صوو.التب/"ال،د-ودلةلعوا.يةقتصادالاالهااحوسوءر-بب

-)حمارنالحضإبئالكتفىهاءنؤ.ا)!لهسا"أعا!!بيةلمكفنطهسهقهااصهتسثآألازجعلالعربرب..الوطنابناءمنالكبرىالحمهرةلهاتخضع

عندانفشهـماذور-.-همتح!؟مواانالناس.نعلم.اامفا-تيرمقتول"وطا"،تهمهدورةالعرريالنض-عبب،تامكان

."ذلكلفعل!الأنلهمالمممماحطر)ق9ياالقوصالع!اءتحىقيقالىسبجلفلاول،ظ.مستغا"

...-..إهـباحليرد.رفاهـهاوبيقطرءنالاافويه!اوللابداع

ماء-كأالاجتودالقبأثظ!المنالترررهنى5لمقراطيةللد

-6-للد/بقراطبةانثانىالمعئلبلوعكوسيلة،والآقتصادية

.....،.......ذا-عط،عإ"لدالالىداعقوىواحللاقالفردطاقات*تعتيحزعي
)"المس!ان!)-،اخصرى)عها)ى،اجاانأردلااوا..

رجنمبدأيناتوفىقالة3متهب،الديمقراطيةفيالكبرى.وتجددحرولفيورردع

-هةن5ألحريةور-.دأ،هء!ا،الررلىمظراط-كأصجادىءمنغالبينهـنالاولالثقانؤلنا،احرتعبيرااردناواذا

ه-ذينريهأالتوؤ-حقش.ثازيةجهةصنا-ماواةاومبدأالسياسيةالديمقراطيةباسميدعىبمليتصلالديمقراطية

-.عا)هعفحةعلىالتهتم!ة-الشعبوحكم،والاعتقادالكلام7والرايحريةتحقيقزمني

طأ.المعروفةالديمقراطيةالوسائلطريقعن،بالشعب

..ده"مم!**،*،"...*!4*،-3."*،م!****8"ده"،ر"،ء4الديمقراطيةفيعنيالديمقراطيةمنالثماليالشق
....؟الشعبافرادامام؟لمتكافئةالفرصتحقيقاي،الاجتماعية

ااً!باغععبء:والانجماعةالا!تضاديةلااوضاعهممنعبوديتهموتحريرهم

:ءالسيمسيةحريتهمامتلاكعلىحقاقلدرينليكونوا

العلموءة4عريكفعبقىاًل!حبباؤمتضلالتعاليج؟.يفهاوتصر

كنب7الديمقراطيةحديثالىههنانعوداننريدوما

؟.لق:صضهاصدر؟نعدداننريدوم،.لاجتصاعيةوالديمقراطيةالسياسية
الى"الاجتملعيةبالديمقراطيةالاخذونيوجههلللتيالتهم

؟1..ضأرهال)ط-فعدترحمةاو!صلءلىتغلأ؟ان!زاكا!مولونكتفي.السياسيةللهـيمقراطيةالنتصرين

...!!.*.....الاحداثتطوريتجاوزه،زائفصراعاعماقهفيالصر.اع

؟0.1))!!اإالشسلىيظأغاعؤذى؟الدبمقرا!سةر!ونلها!منىلاألمجطسةفالديمقراكلية

؟1..أ)"""الارادةلىاطان؟،سيةالسيلوالدير!قراطية،شكذلكفيماالاجتماعية

)ل""""الحظمفتا:يتحققلماذاوتضليلاوهمماتغدو،اعداؤهايقولكما

)001""""التسخصيةسحرح!نبالتىالوسائلكانتاذاو،و.لاجتمابه!الاقتصلديالتحرر

001الحاجلولير"المالتكسبكيف،وغيرها،ودعاوةواذاعةصحاؤةمن،ديمقراطيةيدعونها

*01."""لقا!قىءلىتغاب؟بالتاليفيتصرفونالنالساموالفييتصرفونللذينملكا

001"))))ا!خوفءلىرشاب؟يوهمناالاينبعيهذاانغير.ومعتقداتهمافكارهمفي

ء؟1..نتعبانبهببج"الذاقىبالالحاءلمه.الو!فىةالديمقراطيةهىالاجتماعيةالديمقرأطيةان

025"""المغناطيسىالتنويم4فسرالاجتماروةالديمقراطيةانايضاالصحيحفمن

؟15"""بيدكسعادتكلملأ.السياسيةالديمقراطيةتحقييالىتهدفلمانمعناها

015"""النحاحطرلق؟الفرد!ءالحركاتاي،اًلسياسيةالديمقراطيةوتحقيق

...الديمقراطية.نالنهائيالهدفيطلانينبغي،للمواطنين

؟بلوغوسائلمنوسيلةهذ.تظلانوينبغي،الاجتماعية

اواً!وللطبا!بروثدإر:اًوللضبمماوكما.السحلمالكاملشكدهافيالسياسيةالديمقراطية

؟،".4لماذاوخداعازلفاتنقلبالسياسية؟لديمقراطيةان

خممهيمي!ه،ده"كه*!ي-س!،سسسي،!ه!*عي!ه،،!ذالديمقراطيةتنظلب!كذقكالاجتماعيةالديمقراطيةترافقها

ه



المدارسمنعددالتاؤ!ءاىطصلوسىادعرونءصر!م

30،ئا"اي!تون"مدرسهروضد!ن،الي،يرةا=،ص"ا..اهداف!تعقيقوسيلةاًلديمقرإطية
ل!35،!-"روها))وا،اصأ"8*دحشا،1941صم!ترلثو)1وا

اورورايهكطاهام!-وو!ررالمدارسهدهولتسم.عيرهااو.-عاليمهفحةعاىااًلم!ضتعورتنم!ة-

!ادهدومامش"يتحرجادياالمورلىلااتولفدا،احى،مئوا

ارتفاعانسوى.إج،،تا"ءمصتوكطءلأر*.يزيار--عب

اما.الغنيهالطبقهفاىووو،جعإهاألمدارلسهده.رلحاليف.ط-ةألهـيمقرءاىح!ميناحرأدوماواجهـتمسألةالمبداين

ا)-ها،اود.دهانرسرانتستط"حلارتؤهـ،الف!يرةالطبعه!والبادانأ!نبلدفيل"المسللهذهربطىالذيالحلولعل

بودونهاحدتاقياادحلاوميهالمذارسلىؤلجلفىرتوتطب-*-االديمقراطيةتطبيقعلىقدرتهامبلغيحددالذي

المجادصا،ن!،يزالم!-احينمهم"كا)تودد.لمستوىشم-ايماصحيحا

وحفافداهـغاسلىيينالءعبحمبور،ءرالحراقدصداالخاصمهلمعضلاةخذا!هـ.!يلاونانخ!ني.ةلاوحدهألرريةمبدأانلكذ

........0003رشميران،مع-،5يا-دديه،هـا"المبلهدابدولا،آطيةالديمقر

!ا!!تهصرلمه،فكادلولثةديالعمهالردحم!حعاتالدلث!رلعدممسوسيماولمستطيع.دإ-مدواارمشي،اء،اكااإبداسامعجنبالىجنبا

................-..اإواهـحاهـبالديمقراطيةؤوام!وال-ريةمبدلانلقولأن

بمهالولقبملحالطهبعهعبعفةلىصرموابدخيهالمحىإئمنتحكىلمحمحدعمالم!خاصأهلتع)يموصءنى.إلأجصلامطءيةورراطيهلديه-ووامالمسماواةمبدأبجنما

لوندس"ككتابكتبلنصرأ،خذنفأ.وبعدهاالثانيةالعالمية.الاحربدونيهمح،نظرنا..وكعاينابىدأكلاانهذا

الاحتماعيهالثور!"عنوانلحملللذى((ك!ع"*هلأأدهردتحريررالىرالأهر!هايةفي.فهـد!انينبعيفالجرية

.....*"..وء-لى)ها،يحهءالتيإنواغالعبوديهجميعومنديودهمن

--هـلالدي(51"33!حول!يكرز"5ورظىطو"--،صة"هـوت!،وردا،اهاوالمسامبدأتحفقذاالالميخم،هذا

لىو!فباحرتحقبقآلمم!)أخدلترت-"لطآ!لمنما-الدءمجوفعاالكتمببرحفالافرادمجميعيتمتعانتحنىوالمساواة.الفرص

خاء!يةالىؤوالمدارسا"رؤىوالصرث،اتصاجميةاالوورصمن!ردبينيحالوالأ،لهـمالمتاحهالةرصمنواحد

...-.حصطواملأاز-،"ترركاصل"وا!بههيستغلانوبينالا.فراد

وكانت.الانلاا-زيالمجتمعفيادطبقيالصوأزدتنتظيملمحي"الأفتصاديهالاوض-،عفيالتفاوتيكونو-لأ،اغايت!

نمطالح!،%ذواجوهرعامهذ،111حللتيلهـصدالمنتم!د"دالالحاإصم!وخانبرلةالمساواةه!فومثل.الفرصفيتفاوتفىسبباوالطبقية

الحريةمطلببينفيقالتول11الصة10..0.انتشحققيمكنلاوبدونهاير"،الحرمعطبيعياالتقاءتلتقي

المدارسبتوسىحءلأخذ،-)التع،ن.-المسصلمرأءرصه!طيىط3-ر.إو-ودالاول.:ور--صينتعنكبالمتكا!ئةالفرصنانذلك

الدارسالامرنهاير"فيبش-ثجم.نض-،!كاوتح!بتلمحمالحكوميةو!الىاز-رأيموتفوصرير،ترقي!،وتحقيقهابهالاصطالبئ

الدراسلاةفهـصةةالفقيملاطجفةتتماحوبذلك.الخاصةلار--ث،لفردااخفشحالازماالسووصودوالثاني.عنها

كما،الخاصةصهـارسعننصأز،تقللامدارسفيالمجانيةيرخل!،لزري.الديةاوكاعهسوءبسببامكلنياتهتغل

،عندمالىصاصةمدارس،ختيارالخاصة-،،مالالمىصرءضاعالاو!وص(تنزصحهمكاصلطبجنبيخهمور-!ل.فىرادالا
.....:...مهح،ذلكقبلواولا!و،انمو،لخيلقدكما،لحسمباللدية

أمفصمههللطمد!لىاحالنن!ةاكمهارو!هدااانلاءددايعض!لخ!محرلك.-هـ!-اتالم!صنصجش!ع.بالوركرلةالروحيةالاأوةساع

....:-ودر"اولاءنرالاهإورنهىافيتقللاالفكريةوإأعبودبة

العاكلة.الحكوميةالمدارسمن،اليهيمد.ونالذينفوقينالمشالمادلي!،العصدرةرونالتءررانإل.والمادو!لةالاقتحها.

هذهعنالمفحىلاحدلثأمعركأروقههن،ولسنا............-

!ااكتفينقدو.زإازصالرفي001)تع)-مواحهتاتىال"المنكل)ت-ررالا-،االمحا-خا.نمهبيهدو!لا،ولمول!الخاكما

-.....:.......ذاتد.ؤبيخا.لمةلي،ا-،)ب!ووص،،الكاملوالر،-بالنزكرى

ءاكالهه-لمةبمميطصمثالتعديمفيرءبهزالموحىالعرضرأبألالوبهبصرأرباءلى)جاوغ،الاز--ات"لتفت-ح"وتسيلاز"

التاجمصج،لفيوالمساواةيرةرالتورمبدأيبينؤ!قصو-ص-فيارووأركأالوو؟راحىر.برةالىأالإرتقاءهذاومثل.الانسازي

ت-ير.ألهـرءوررامحاب،.ص-ادىءمنالاولالمبدأبتوافرالايتوافرلا

امم-لا!رجونعدهالزريولمىقاتواهذاانوواكأمح.عامةالحريةجدا5نعنب

امراكبلتووؤلميقأالتضلكويطقتلىفىحع!يلإ1نف!حلجماو،ومراكاباالمىفىافأ،ا!--،وولةرالتبجن.لاص"ذوحدبقياملنماقوانءلى

صء-دودذفال-ربة.حدوداروضهم،لكلانندركاجعلن،

با!هدأيؤحبنانلىأزيالااوولألثاالمبدراالىلوللافىهجوبحعداد،يوليرممبنجم!ر.لمة-)حىرإءط،اب.ذمحدودال--،وأذو،المصىاواةبمطالب

.بدلاالا.ولالمبدالتعطىبأنصخااعتورادا،حين".الىالخازبهـ-والدلىهوورا!ا-"ر!تلىلامةءلىيركمالذيوالميزان

بعد.فيمالى-ايماعوداالحهالعوداحبلصن":ور-،موءألاؤ---الإت-،ؤدىوه،الط):يخاليجنؤ-قالصومدىإ

بينهما.

يظروفطيرتبلىالتوفيقهذاانارضاوواضصح

صجتمعهـلفييأخذوانه،الع،مةواوضطء،،الورخمعنإتياًنر"--،محبىدر،قي.ررومؤتمراءامدمناوم،

ناونقولواضاوقد.هـعدرخلاءمالزري.لشحكلر،لحاليا-مالتعو!-ورصنننتزعةالتوفيقهذأاهميةءلىبمثال

الذيالشكلوانكمطاقتفهماتنججوزلاالديمقرأكا!مة،برإطا-فيالضوراجممت؟أ"انيعلمف!ك،.بريطازيافي

غير.فيهتطبقالذيالجتمعبى:يةاخيرايخحددزضخشذهاطا-جنارن!فرجنفيقا)-وورتص!ا"نضبءءلوقبلاولاهي

اساسهـلى)الدلمقراعفيةتطحيقالار.فباهـبينهذاانا)تور)-مفيإ"الصنحني،اديمقراطيةا!طالب!نالغاليين

نحلروفوبين،اة(واتساوالحريا،مبدأيبينفيقإلتوإطاز-،برؤي-3التطانذلك،أ)ضورا-ء-ةالفركستكافوثم
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هذاومحنى.والروحيالأنسانيفستواهالرفعوسيلةاريشوزولا،حفىفهءلىايرخ!،ر!ماتاسبش،المجتمع

اهذافدتحقميقبىرى"وسيل!كطالتىا،شتراليةانالديم!راًطيه!سبه.ب،ددر!راطجهدا!ويححجهيتحد

وتشتملبالديمقراكليهاعماقهافيترتبطالعربيةالقوميهء"يهاوا،حتيالىبهماالتلاعبيعنكط!اوالمكانازمانايى

المساراءاىتنضصشءلىار،،.معاز-،،ن5اللاجيرينلمعنيينءلىبا!،ر.هداميصلوالا.نوالمطالزمانطروفلي،سم

للتحريراداطالمساواه5هذ.نتض!ولكن!،شكدلكفيمااهـعيمالمايثونانتطبيمهاطرو!وبيناديمعراطيهابين

يا،الفردددىالابداعقوىلاطلاق،وألروءحيالفكريزاكضمنا)دي!مفردطيهمنممثنحدالبرالىلاوصولى

ناالبدهيمنعداوقد.بالحريهالارتباطثيفةوتجعلهماوجودهوماحاصةظروفبوجودلحنيهوما.أدظرو!

مع!!ودهلدءتها،ليست-"العربدقوميهنظرفيالاشتراكيةبا-هـظرو!وجودهووءلما،ألمبدا!نتحدالتىالظروؤ!

ولشمتؤحسبالمعشمةمسشوىلرفعوسيدةوليستلااتالتكطالظروفانوبدهى.جديداشكلاضمنهماالمبدا

موىلإ"محايزلىوسى)"هيوالما،يقودونكمامعدةقضيةوكطبدا"المتحدةا)ولاياتمنرفيالديمقراظيهفيهاتطبق

الشعبإت،؟ءامنا)خفيرهالجموعفيأويةالثاالعربيةالابداعتواجهلت!ماالظروفغيرهي،جيمرلسناياملستعلالها

نا1،عتقاد،الاشتر.ءكىالمجتمعمكرةواسالى.العربيألنت!اروبعدالحديثةهالحطتعقدبعداليوماهـيمقراطيهأ

هذالدىتاولمبئالعربية4الادلدىالكبرىالابداعقوىمحن"بر3وا..الاجتماعيةالنظموتطورالكيرىالصناعه

إلىسبيلفلاولهذا.المحرومالشعبمنال!يرالجمهور.فناظروفياليهادنظرةمحاولةالديمقراطيةلهاتتعرض

عنطريقألا،العربىالابداعوتفتيقالعربيةلحضارةبناء!ظروففيسائداكانالذيألافقخلالمنضرةالحل

وبينبينهاالمجالوافساحاغلألهامنالجموعهذهانقاذكان،مثلاوالمساواةبالحريةيتصلوفيما.تمامامباينة

مطلبانهذأومعنى.وللانسانيةلوطنهاوتمنحتعطيانالامربدالى"فيبالديمفراطيةالومنينن5كثيرلدىالظن

بالدرجةانسانيأمطلبالمربيهللقوميةنظرفيالاشتراكيةالحياةتطورنحينفي.بينهماذاتياانسجاملثمةان

المبدعة،قواهطلاقوتحريرالانسانالنهائيهدفه،الاولى،ذاتهز)قاءمنيقوملاالانسجامهذاانبينقدالحديثة

الحرية.طريقعنالايمملاذلكومثل."سبيلفينناضلانوعلينا

بينألتوفيقعمايةفيفالمهم،الخذكانتوايا.

-8-ندرك.ن،الجتمعظروفوبيناواةاوالمس!ادحريةمطالب

........ء،الدلمقراطةفيانحاهدومالكونانلنغيمقالتوهداان
بناءالكبيرالعربيهالعو!يههد!جع)حالمنورعد-"."..""

صثلطأنهذاينسبيناف!،ناميةانسازيةعربيةحضارةلدركانالهم.الظرو!بر،سمعديهماالمضاءاتجاهفيلا

بدلابل،اوحدهاالاشتراكيةطررقعنيتملاالبناءوواانوصكط،ممنىبدونهاطيةللمديمقريكونلاكبرىحقيمة

فالوحدة.!ةالعربألوحدةزهني،واساسهجوهره!ن!هايمانووقيوانها،صدفيه!تسكا"الديمعراطيةمش!دهان

بف،ءوآي:العربيةالقوم!ةصوهرهيباددأ!ةالعري!ص)ور-"،ؤط:-مايكونانلينجغىايضافتطبيقهاولهذا.-دقي

خلالها.وسطنضمنهاالايكونلابغربيةاللحضارة.صادقاخلحسا5لطبيقلاي

آلىارعرلةأالونرترالاور-ملةحصارتك!لمةرةلاالفالننتمور-7-

!ياصلباو-دالونتمتابقتتمزقلىلعرئعدطىساخدبعوبدداتهصامىلاألد،ة!قراحاجةالىبر،لضسمبةزورررهااتلاااحقازقا!ذه

كاملا،حسىدهمكلنالاحف،رتهم.ي!حدواولنذاتهمليافواومن.ءدعر)يهبلادناوكاقراكليهالديهءإىتصدو،ءامة

الاكر.العربىكلنالنمنوبسجنيهالعرا)وروصيةرجنال!د"جدليدمنز!ركخلالها

بة.وياووهـاو،،تصعحينالعربيهالقوميةإنذلك.!قرأطيةالد

دور!،زاعبههنافالدلىجقراحاية.كذلكالاءرداموماكأزر/بئوءخدصضلازميننكبيرهدفينرالىهافيتجعل

امني!"هواعررجةالاوحدةألمملانربلمفلألنا.الكبيرتفت-ححاررقءنالمنشودةالعربيهاحضارةاتحعيقالاول

الشعبارادةوهو،العربيةالامةابناءمنالكبرىالجمهرةاعلنالمو!عاددتحقيقواًلضانكهما،العربيالانسمانإمكاز!ات

نازفسهؤتاوافينعامكلناانن،غير،الكبيرةكتلتةفيترواتراجاستمحىاهـامإجالاافساحطريقعنالعربي

.الاشتراكب"طريقعناي،والبننرريئالماديةالعربي

!-"ت!رربهـالىاولاتهدفالعربيهالقوميةأنهذومعنى

اىاتازجاوتهدوط،لديهالابداعؤوىواطلاقروحيماالفرد

روكسىمكثمةطررفتءنفي!ونالاولالتحرير،01مادياالفردتحرير

.05في!ونلثايالتحريروارو،،خاصةالحريةبمبدأالاخذ

دوم،،-داً)تومع،خاصةالمساواةبمبداالاخذطريقعن

*ا0111الاخرءن،احدهمينفصللامتأخذانالمبداينانعلى

سصولمر*دبلأمئهاطبوواحدؤيءلبدأ.رننجمعان،للامورتبسيطل،شعباواذا

لادابدارم!مشوراًتمدععربص4حضارذبناءالكبيرالعربيةالقوميةهدفانقلنا

داهداؤل-اوغيتوسلالبناءوهذا،ناءيةنيةانسل

لشامطريقاولءلغةيرةالجموعتحريرتعنيشتراكيةوالا.بالاشتراكية

نببحسمن:صاحدهااوضاءهـ،قيودمناعبربيااوطنأابفاءمنالمحرومة
فقلى.يهدؤ!لاتحريرا،السيئهوالاجتماعيةالاقتصادية

الماديالمستوىهذأيجعلبل،الماديمستواهاوفعالى
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تجعل،العفيرةبجماهيرهاكمعبؤوةزمنكط،العرريةلمحيوتقوم،"لعوائقمنجهاةدونهاتحولالامنيةهذه

!جفي))وحدةالعملاجريانالامورطبيعةمناعداءإزالوء!.وا،-تراباعدأء-امنضروبوجهط

،ايما/ها.الغا)جهاًدكثرةارادةالعررصهفالوحدة.ديمقراطيونو)خاولد،،/*يدون،ودأخدهاحض،رجهافيالتو،مية

يتغابليالدويشوتهوورتط)قانينبغييمانالاوهذ!رأ-دلاالعررفيللموميةوالكىد.مداهالياوغهادودنالحيلولة

الضالة.ألافكار.نالباويةالبقيةءدىالامرنهايةفيور--قخاصةرأخذوانط،دسياهـ!ماالكيدشكلفق!

بلديمقراطيجوفيي!ونوتوالدهالايمانهذاولمو،وتسميمهاالافكارفمويهطريقفعن.الفكريال!يد

العارضةهذهتكوناعنءالا.محمومالمعارضهرففلللاونوالوص!هقيالعربألقوميةفيالت!وكاتارةطريقوعن
...-....:وزصش،-،منلضعفواانالوحدةاغداءبحاول،العربية

ي!وىالديهوالديممراطىال!وان.النهاروصحوبهاالوحدةمعركةان!ذ.اومعكى.تحققهليوموليؤخروأ

واعواز"الأستعمارضدتهالمعركسبعلىالامرز!ايةفيوز!،3!ازب1)ى،الاولىبالدرجةفكريةمعركةالعربية

إ"واغواألاستعمار!ذازجدولهذا.عرببىرادكلفيش-ص!ا"الو-دة)هذهامملايأخذولا.لسياكيةمعركة

ا)وحدددكاريتذرءونضد،احريةااطلاقمنحدرين.وفتهلضوكبده؟،فكارنشطتاًذاالاالفعالالحي

ألديمقراطحه.ر-ل!الحربضعييدألقا.وبفي-نعمراقىا!فسا!ا.ح!إةالفكرالرربةيسمهتازماآشماطهذاومثل

دوصات!-اج،وروة7إمنحظهاعنصهمافكرةايانف،رةفي/ميدلاالمجالهذافىالفكريةالحريةوتقييد

هـبزرا.وحالتيوالمكره.والاغناءالتنميةصن،زيدألىان.(وكأ!ص،1العربيةالقوميةاعدأءسوىالامر

واغتت،ء.لبمازهمااللازمها!ياةعناصروتففدتشجمدلهام!التي!ىا!ربةو!صع!،تهمودسائسهمصؤامراتهم

الديمقراطي.الجوضمنواخيرااولايكونالفكرة.فيألاراءلتبادلالمجاليفسحلاجوفيوتفرختعشضر

والفكرة.الظلامفيللعملكبيرةالفرصةويدع،النور

س9-تجريهعركةفيلهاألنصرانتدرك،المؤمنةالصادبة

عندمالاسيما.الافكارفيهاوتصطرع،النهاروضحفي

ا.لدرهصرأ!اقيانالقولالىر"!زرابعدط-"ولاالقوىفكرة،الغفيرةالجماهي!فكرةالفكرةهذهتكور

نات:في،!الأ!د.الملازمهفيالعرب)قوورسها!لملأزمهلهايتاحمابمقدارحمياةتشتدالتي،الجتمعفيالحية

ادنسعتثونوان،اورربيةااحماةامظاهرجميع!يتنبت.حريهمن

تداخلانءلجهاان.جوازجهـان5جاربلثلإسذيا

وان،،جت!اعيةالحياة.نداخلدماا!يالحيةالحياهالوورةزكرةءا-"،تعتمدقي3الكبرىالقوةان

العربي.حالمجتمضمن-ميعهاالناسقءلوءلىلمسبطر

.زول،سلاا-ا!أناروند4بفيالديرهوررإكا-لمةانذاك

ألصعى،!اال،جنو،جايرزروطآأل"هافىء"دا-"اامضاالميلأء!وت4لمهاسى،إ،لفكىحموصثالخاس

والممتت.بينهميذيعالذياليوميا!كالم!بطرازوتعير

ألألىةاروكاالم-هوورمة---،مالاس-ا)قىما"رو-أل-صصت

ذي11ا!عنىص-ألةرهبي!سسوالمووشمحواز-،اااوالنحموفىصىئجافي!اغفئزللزغ. ءيلألىقنت؟لءلىءصى!،جمكلأ/ور:روحىجىالفبمم!ده5لم،

اء:ط:-قااسرصاير،كأا)هـإء*رؤىاذنألا،رداموصا

الا-تماعيما،ألحى-اةأرءاطص،-حدخىلاذياافعايا

ة-أ!و.%تدصنملىاوبصةاذصرءاماماؤفيز،حا؟ةنخالمظدارأوح.نةأدخل)والر.أولمحيرقالف
اس

"--الصربلنظم!قراطيةادليامدا-اةعنالحدلثء. ....حترلا

اسبكلبئ"ساي!الكلتالاالاسس،عفنسماغيرعلىؤالحداماالاهددتدوعئكالكائمالككؤرعبداللهنزجعة

تغلىلاجممالتع.وصةبالخرنخلمانلضازكاوما.بيةاعرخاتربيةل

د،الحبمطاهرلىائررهاؤت"وما)تيالكبرىالسدإة

الا.حم.منامةفيالنطمحميعبهاوتتأثرالاجتماعيةكل

فئيثا.تغئيرالابحماد،)سسايموالت!طةالتر1-المختمعول!يئلقولمخموأءالا2مةا!فةلىاممف!عتاب

طرازبضغييرشيءكلوقبلاولايكونالضاسازظمة

المجتمع،تطويراداةهيفالتربية.اهمتقدمالتيأ)تربية

لنفسه.يرسمها.لشبف"اهدألتطبيقالاولى4سبلالووممما!سصد!صشمحهع
المحاولةتلكالاالاهـرنهايةفيالتربويألعملوما.ه.

هـ-لىالانسانيالوجودوغايةالانسانمحيرلتحقيق

الاولىوالمهمة.المجنمعاتصنهـجتمعيتصورهامانحو
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الذاتى.وبجهدهاعاتقهاعلىوولررف"خهـارتهالىمى-،نالانتقودانهيللخربيةوالاخيرة

تداخلانيننغيالديمقرأطيةالروحهذهانوبدبسما.يكوز-"انالىيصبوماالىتجرهان،كانسانالحقيقى

ارادتاذا،تفصيلاتهانفضىفيوراحلهماهجميعفيجةالربص-لةءنلبثالحدبهذاالترببةايثارانعلى

آلديمقراطيةالروح!ذهصخلوزت،زج.حقةتربيهتكونانتواتورات،،هذامناعمقشيخاعنسط،بهاالديمقراطية

صداهاان..حصىانورنسعاسطاناىلعبمليه!لتربولن!غك!ئئقب-!بنإل!-ارززمنيا.بحمصددهكناالذسطالموضوطسصلبإلى
النشاحلىواسال:ب)اتدربسىا9ت،طراز........م....

ومن.جمطة-مالشسلزءكليمصكاكماينعكىهوبى.ا!درليلا--،5!د!احددر،يخااءدلك.الموميهوالحياهالديممراكليه

ؤ،ليا.يإتعنب،اءشء!،رولالع!0ءا-،اتنرتبالتسطانطائج.اهمانإمب--زراأ&رريةال-ضارةبناءالىالوصوأطالقومية

وو---فهأكيزلأزمالدرألس-.اتنت!طراوتوجيههمالمتعلمينو!هصة.كاصلاتفت-حاالعربيالازمانتفتيحطريقعن

.اياتالقالي.-رأ!ونشيءاًسط!بلصةالضربمهمةهيهذهالتفتيح

-زر-*الترببينال!-اكةذهوو--الطبالتأملوجديرالترإ-قىهوريهقالقوءيةةال-بصهصةبينههناتاموالاتفاق

هيةيىحينيضسسطانيمكنصصالطحيروالديمقراطية-رالاسز"،إةفيزن15لاتحصورقالتيهيالحقةفالتربية

فياًلاروورو!ان.ا)ترلى-ةالفام!فيبالاساسالعنايةاوظ-ياصرازبوا!ء-ى-ازيألانالتفتحدرجاتاسمى

هذال،،أ-!د-جنشاصللا)قلاسطتسضععليموالشالتربيةبنالفوتفتميحفيليستاتريبةاوغاية..ألرو.حى

ا.طيا)ديمقرف!ا)هد!ذابجمأبط-زروحينالدلى!قراطيفالهدللحهروعطاذي!دهاويرثها.،زحوعلىالكائنلدىالطبيعية

آ،"(غاليإت!لماانض،ذان.لاعرب-"القورو-ةا!دافهوبينكلجشحم!ور-*حب،ةمعالكازندمجفيهيولا!نوعهقبلمن

،لىالاز--انتفت-حأ)تاعيمصن،الهدؤوجعل،وسيلةسر-ص.!ىتعتءدانهيقةالحسغايتهاان.مجتمعةوتراث

رالس!لا-،اصمالت!،!اباصور،للذازيالتفكيرعلى،الحريةر-نوتراثهالمجتمعاثروعلىالبيولوجيةالنوعيةطبيعته

أاشدرلي.-رطرائهتؤيا)تتإزجمنطائعةوتفرض،عقبءاىالط-لمهعتيرجاوزلاشأوالىالامريةظفيبالكائنالرفياجل

أضربفياؤا7-فةان.وءيرهاوالامعتحاز،تاكتبواوالمناهجالتفت-ح،الروصسطالتفتحوشل!و،المحتمعويجا.وز

حسنبتفدوأنه،.الءو!ذسطنمعناهـ،كاصلتأخذان.-،لوالححهوال-يرالحقعاى،المثلىالقيمعلى

ر؟يبفبرفية،4غا.إتاوصح!يرهؤيالبحث،الازسمانفلسفةرعدال*،"نإخرد،والمجتمعالطبيعةعاىتتكيءانمهمتها

وعندروا.إةالفازاكوا!-يراذلكوؤقالتربيةفيشيءكل!--ذهوصثل.كأنسماناليهيصبوماالى،ذاتهالىذلك

الو!يذروةا)ىرالكازنالوصولجةالترغايةانقؤكداذاًالاتتملاالتربيةهدفهيالتيالذاتالىالاوبة

مبدأاقعاوافينطلقؤ:حن،وجودهوجوهرلذاتهالمستقلوزظرةمسشورللأقفامويهاكأنءلىألكائنالتربيةساعدت

كازتطبيعيةالاشياععلىيسبطرطريقهاعن،مسمتقلة

!ل!!ححيههحححمع!!ححمىح!م!55!هءلنسحيحي..اجتماعيةوا

..!اعماقباعمقالتربوش،بالعملللتقيوهكذا
ممروطلاداًاًردالذسطالوعيخلقآلىيهدفانواياهاانه0.الذيمقراطية

ب،لوس!-ا"دؤمن،وحزهبقوأطآنه.بنفسها)كائنبهيقوم

مر!هضاف،لحرية.الحريةزمني،الانسانلتكوينالكبرسط

رصسضلعماصاصيراصطس!لصطربقعنوذلك،حقيقياتحريراالكائنتحريرتعني
يصبوازسانيوعيكلان.لافكارهوامتلاكهلزراتهامتلاكه

العونتقدم-4والتر.كاصلاامتلاكانفسهيملكانالى

سيدؤعلايكون3جما،الصبوةهذهألىيصلكيماللكا"لن

وزرجمتالميةءارمجوا!ؤفامزتالنيالروايهالتأرروعزاداله/لضفدملابيدهتأخذانها.بهدؤمبن(وماافكاره

نااراداذا،اً!عربي!!الىيءتئىولا،لغتدسظلىاف،صءلىظدرا4لتجعاولكن،مبيتةفةومعر،معطى

عللييها..لاطلاعمن،لأدرببةثقدفتهيسشكملالانرب،ءوتقويماذاتيةأبقوتهالمواقفواتخاذبنفسهفةالمعر

يةالتربأن.لديهؤرتالتىالخاصةالنظرةطريقعن

ب!ائ!تضسلعاًنبعهبىوتفي((الادابدار))ويسرزجعاهمعونهيوانماللاخريننقدمهءـطعماليستالحقة

هسل!ص!ى،و!ر،جطقريبافنقدم،المهيمةلاانها.الحقيقيةوجود!مصبواتيحققونطريقهعن

اًهـ-لآدقيقةترجمةالعرببة!ى!رجمة،ا!س!لسلدةوهدؤ!،.امتلا!فيالرغبةيملكونماالا،فيهبمتطبع

انببق.لماخراجتكونبحيث،ذواتهموتفتيقاستقلالهمتحفيقالاخير

وموأقفها.وافكارهالقيمهاالخالقةهي

عنهاآلا.لملأنترقبوارالاهـدافتلتقىالاهدافهذهمثلانوبئن!

يفسعنصراهمانكبفرأينمافلقد.الديمقراطية

القادمةاعدادن،فيبرحيثالانسازيةالشخصيةاحترامعنصرالديمفراطية

وعن2قرل3عننبعدهاوبحيث،وسيلةلاغايةتتخذ

!حمح!"ه"9ء!5م!!ص!ءههالاشب،ءفيالتفكيرعلىألقدرةلديهاولثيرمفروصراسطكل
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وبين،سليمةقوميةحياةخلقالىتهدفديمقراطية.التربيةعمليةفىالاثاراضخميحدثأنشهـدنهمنكبيرا

الاساسية،اهدافهالبلوغإوسيلةالديمقراطيةتتخذقوميةالضييقةوالصإالجزئيةالاهدافللكعنننأىبذلكاننا

تض-عاز،،.طاقاتهطلاقوالعربىالانسانتفتيحنعنياحالصاالموأطنتكورنهدفهابانيقالحبز،،للتربيةتعين

رلميالع!انالافازسانيةتفتيحهيكبرىغايةلنفسهازجينانف،.يكونانالمجتمعيريدكماالانسانتكويناو

ذلكوعند.الاطارهذاطريقوعنالقومياطارهضمن،مض"بدلامحتومامرالمجتمعع5الا،فىماجانكذبخاذ

مجردالوروميةتتخذتجعلهاضيقةقوميةنظرةتأخذهالاهذايكونالاشريطةولكنتربيةكلفيضروريةوخطوة

الازسان.حقوقحتىسبلهفيتسهـتباجقاسصارمشكلا)ىالامرنهايةفييهدفوان،لذاتهمقصوداالاندماج

عائمةديمقراطيةزظرةتأخذهالاكما،الاصيلةوحرياتهوعيالىبمليرقى،المجتمعقيردمنحتىالفردتحرير1

لهصاةلاءطاقاالحريةمنتجعل،حدودبذاتليستحإساب".إوءلىعاتقهعلىلأحذهمستقلابريداوعياالامور

.الاكلةتجتازهاالتيالقوصجةبالظروفلهشانولابشيءاةحىومر،ر"حلة5الحقةاتتربيةألىبالقياسالمجتمعان

الازسانتكوينمنتتتذحين،سايمةوقفةتقفانهافيالضجديدوقوى.المطاتغايةليسانهعير.لازسة

ووعبءازمانيتهلتفتيحوسيلةالقوميةحياتها!لمنالوجممامنخ!علىالفرديصبحيومالاتخلقلاالمجتمع

زلفىوبذلك.لعإوديتهلالتحررهوسيطة،الاناإنية!بمفياإنظراعادةمنيمكنهالفكريوالاستقلالالروحي

ءدعررصة،لاقوميةإوالاخرالاولالمعنىمعخصساالتقاءت!ها5ل-فير،مستقلا-رايقبلمامنهلليقبل،مجتمعه
...-..بة..مستقلاحر!لغيرما

اعسلىالكما"ورفعالعربيالانسانتفتيحعلىالعمللعني

.الحضاريوالابداعالانانالوءيه.راتبالكلوى!ذهطربقعنالايتجددلاالمجتمعان

يخراو،ووميا،عمجتمكانسواء،المجتمعتاليهانءلتطرليقافرادهلدىتخلقالتيال!جديدةالفكريةالروحمة

وهو.المحموب"ر،تالنظرؤيهاقعتو3جرىةاف،قوميألاتورللألارز"هيالجديدةالروحيةالقوىوهذه.الضبربية

فياكحكممية،ليمببالآ!الاخذالىالامرنهايةفيقادالذي.الحريةانجنة

وزل*ف،،ا(هبجل)1اطاقهاالتيوالفكرة.الافرادحكم،وررأطيالديهبالب!دالتربيةربطاننرىهنامن

ص،رك!راسهموعلىذلكبعدوالمفكرينالحكاممنالعديدمطالببينعميقفيقتوالىوليؤدي،خلاقةتربيةلجعلها

ن!كحيراو-رتالازسازيذتاريخفيالثمراتاسوأاتتوالتقدمالاجتماعيالتجددومطالبالمجتمعمعآلالدماج

-،الكبيرال!لمصمالنف!نالةالفردجعلقوامهاأن.الماسيالكاثنبدمجالاتكونلاالديمقراطيةفالتربية"الانساني

كل---ت!قىاة.كذاتوجودهوا!ذكار،والدولةالمجتمعكيانتراثوفياليهاينتإسبالتيالاجتماعيةالزمرةحياةدي

لها،صخلالتاريخلفكرةكحاملالمجتمعالىوالنظربرفعالالفسمهالوقتفيتكونلاولكنها،الزمر"هذه

مفطقصعتنساقانالاعايهاماكذرةالفردالىوالنظرالزمرهحياةعلى.ضهيطلانيستطيعمستوىالىالفرد

وكانت،الفرديةالنطرةءلىفعلردكمانت!د.ادار!خللاثبء،ف،وتقويما،مسشعلاوغياملكمناطلالة

الديمقرالمجةوالنظرة.ءفرطةفصالية،فعلر!ممكلىالاونهـ،جان.جديداحراحكماعليهماالحكمعلىقادرا

،المجموعصنحزءاالفردتجعلالتيالنظرةهيافذمةألاتناعتجاوز،بخجاوزهيكونالمجتمعمطالبمعالحق

لانمساني.وجودهبةومطالبالفرداهدافشثيءاندون.الحروالتفكيرالمستقلالابداعالى،الجامد

مشروطاونقولقلضاكمماالمجتمعمعالفرداندماجتجعلانها1.س

المجتمعهذايتجاوزكيمالهتمنحالتيالحريةبمقدار

.يدأإإخلقايخاقهاوقةخلامبدعةمهمةالعربيةالقوميةمهمهإانوبعد

نا!والديمقراطيةار،هتعلمناالذيالاكبرالدرسانهذهوزكوين.مبدعةحضارةخلقالاولىرسالتهاان

فيالمتصلالخوسعاجلمنونضالكفاحلهاالعملالف،بة،شيعكلوقبلاولاتعترصالمبدعةالحضارة

نعني،يةالاسالىوطرقهاالديمقراطيةالوسائلتطبيقرعطبكيمالهالمجالوافساحوتمتيحهالانساليبالعنصر

ريالفكوالتعاونواإتواصلوالفاوصةوالاقناعالمشاورة.طاقاتهشاملويطاقمداهكامل

القومةتفتحلانالحازمتمممحمدإلذيآإولالعنصرالدتتطابص،اولتتبماابالانسانيبالعنصرالعنايةوهذه
--نالعربيهميهالمو

،المنشودةالعررجةالرضارةخلقالىتفتخالممرود!اىالعرليةفالجو:والازدهـ،ر2ايتفتحلهيشرديمقراطياجوا

........ءوهذا.الابداعقوئمنهاتتنفسىالتيلرئة%هوالديمقراطي

لروادإم!همةكيىلرالعربىالمحتمعولثماعلبمضممنرلدهإنمقربمعدطيةابعاديحني.متلازمينامرينيعنيالديمقراطىالجو

.......-وبع:ص،عطائهوبينالفردبينتحولالتيالماديةالعوائق

بعديوماوتطويرهالديمعراطيهشطرالعربىالواًمعشدوالأعتةساد/التصيروألتفكيرمجالفيالحريةمناطارتحقيق

اصطن،عطريقعن،منهاجديدةلجرعاتمنفتحاليكونيوم..الذاتوتجاوزللتقدمالدائمالمجالولفسحللتفتحيمكن

،الحقسقةالحهبص-حو.رقمسهاللوعهيملاهدلمهم!!اعالمقراطيةاللقاشائلعلى.الجوهذالاشاعةملائماطارخيرهىشكدونوالتربية

)*(المدغةالموحدذالعرليةالحضلرة!لءرمنى،ا!عز!ةلهـورقراطية،المكينالالاسخلقفيهيتمالذيالمهادفهي
.....بملذاتهاحترامفيها،مستقلةتربيةالكائنتربيةطريقعن

الدائمعبدعبداك".خازتمنقسرلا،داخلمنلهتضيحوفيها

يقوم،متينيناساسبنامامهاالتربيةتجدوهكذا

الغ!العرريالعالمفىاتربية؟صد!الةحلقةالىفدمبحت)،(.القو.بوالاساس؟لديمعراطيالاساسهمابينهما،التلازم

الماضي.الشهرفيادقاهرةفيانعقدتإسينالالتقاءنقطةعندنفسهاتلنإيألامرنهابإةهمماانها
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