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ناالىسمةتكونرحلةأناآقتصااندينتهيمحهماأجتماهاعيةإ(نلأمريخانو!لاثايئإ

العربكماحلاريحمنالرحلههده!ىللصامللدلا

ذلك.

-اليومالىاضواخاقدالعربانعلىيددنافطالماضىان

ختمتفقدالاولىاماكفاحهممرأ.حلمنحاسمتينحلءجن

طويلاددحاوماعفطالتانبعد،العثمانييندولةليزوال

بينيرب!كانالذيالوثيقالدينرباطبسببالزمانمن

فهي،الشاقةالعسيرةلعلهاخمالعانيينهاتزلخلاالع!الثانيمةبينألثرا3ا!علشيؤنلضئىست!فهسة4ل!صص

وماالمرحلةهذهكانتوقدهالأستعمارضداركفاجمرحلة.ح..

يكنلمالمرةهذهالعدوولكن،والقوةبادوضوحتمتازتزال232832:تلفون-.بيروت4123:.بهص

قوتهوقدالفربأكانوانماالاف!لة/الدولةاوالمريضاًلرجل

بعينننظراليومكناؤان.!العلومالصناغةرغذتة6الالة!ح!-مع!:صح!ه!ءد!وله!هـولهـمملا؟ا!

معالملحالشقيقةالجزائركفاحانتهاءبدءالىاللهفه3!8طنم!ه-!!لهلأ

انهاءا)ىوألتصميمالعزمبينننظرفاننا،الاستعمار.!.!:6+-92!4ه20!9ء:

اماو.عالعربارضمنشبركلفيألاستعفارمعركة

تحردتالتيالعربيةالبلادتضوضهاالتيالثالثةالمرحىلة

مرحلةفهىالاجنببىالاستعمادمنيحقيقةاوشكلاصا!أوصىير!اوشل

الظاعمماخهـلى"قمهلسابقتقلسصمادتقفحلتيناجمماسلاحيقليمفة!أ.!عال!كوسهـث!لالمرصصى

.ستعماروالا

!!هقيش!38!،ا+8ءسءأ3س!ح،ص!ول3

ك!كا!!س!كاه!!9

افططض5 لجريصاءلوبه!ءحضضا،س!برهـالو-

صيري!ءثرلدبتر!براصرجممالملىريقعليرة

!كا!!!مأص!4!س!8صك!ه!هنأ

دؤسأءلاشعوبمرحلهبانهاا.لزحلةهذهوتمتاز،ولءور.!ه!!!8!!

مرحلة،الحقةالشعبيةالزجمامةمر.حلةانها.حكومات

لاالنطق--- كله.الشعبنهضةسىبيلفيوالعملالشعبرادة.*ب.-.*.
قدو،وجبروتاعتواسابقتيهاعنتقللامرحىلةوتاك.

نحننتصورانيمكن"،فوقوالزمنالجهدمنز-طلبأر*

.اليومالجيلهذأابناء

تركيا.وهزمتالاودىالعالميةادحربألتهتعندمامروةبناية-الغميقالخندقسوديا-داًسشادع

منتكونأتسرعةفيتركيااستطاعت-العرلحسضربوطنهمالاشراكائظ
ذلك.الحضارةبالسباباخذةناهضةامة+

تصلفلما.لعربيةالبلاددمعلىتعيشتركيما،3،نتان.ليره15سوديافيةلرةا2ً:لبنانمي

تنهضىواليهشساصلتتنم"لىف!المبىسرضيعةهزآلعراًلضعففاسمتطاالو.د!لاراتستةاواسترلينيانجئيهان:الخارخ!في

دلالا..15الارجنتينفيعدولادات.1:امركمافي

هم.واذاوالفسادالظلمعليهمطالفقدأمالهالعربنيعلدلهآمااولبنانيةليرة25:الرسميةالاشبتراكات

هدضنااعلتىويميمحطيعوغدداأارنهمز"لم،تتوحتىجمماستقمارالفمعه!ان-مقدما،الاثتساكقيمةتدلع

..بريديهاومصرفيةحوالة

يصحواانالعربيستطيعانقبلاعوأمبضعةومضت.لالأ

متحايلقويأستعمادمعير.ةالمرالطويلةمعربهتهميبداواوإيلأعلانلك

.أعفالادادةمع-بشأنهايتفق
كثيرة!وىاستنفدتالأستعمادمعركةوفي

اخلصبكا.نومالبلادهمانفعهمكانماشهداءواستشهد

فياطالتوامهلتهمالحياةانلوواجلهالجتمعهمخد"،*نهمئبر5555



فيمعوليتهاتحك!لااحكوماتاكازتاذاليححدر!ازونالامةقونصمن-اس-تنزفذمفمالتههزرأء!ولاء.اعصارهم

علىالحكوماتارغامفيدورهوحصرل!-وربوالشتءيذه..ال-ريةصزربحءلىلأقرباوذهبالعرر-"

ليسلهيقالبساطةوبكلالمدرلةر(رب:بالحصكان؟تن!!بذهلنجنيانف----االىالجوم-زرجعانسحهلاليملذلك

-بصداما.ا(لاصيةظلامؤبليعينشلىفيعود؟مكانلكلدينااللأيانعقفاعالدمجردفيال!مشواتاتعنرشصلنماانليعد

،لسنواتمدرسصتينايامتلا.لةكلصشت-حدأصبحش،ؤاوردإخورذاوازالمااًلذين-اخوانناوصور،ركال-ومأننا.والوج!د

عنصبييردلاباز"نفخرمالجوبناواذا،ألىسعة-غتتبمصخاوتتطابتمغلناأنهاءوأوعمارلم!تالازبرت!تيرزحون

.صنيهربانارادلوبظ:حلنليلالإجباربر،ات!)يمارتخغاد،عمالعينزغمضىانزمشطيعلااجادأالفدابمي0العمل

صشدألرهيبةصعركتشافيباز"ؤطإعت!واز،.ايماًلخصاهزرشكوو!الضعفيرعانندببشهاداًنجل.نركتلويزهالعفىأمخنا

.يوماوكمنحاجمبةضهيهاخمرأت)از؟ونلنوأ)حىهلجةالاصكطا)عربااإفطنن5تبركلزجريرألىخظرز،لوانن،.التخاف

ناو"ح!ومةنخعباا!:،ازخال!وربوردأز،اننايك!بوانما"صنواجتلالباحخلاللفوصخت،الداص!!ةمعرعكننازجداانقنل

والما?.الهواءفيكحقهالنع)يمفيالموأشلنحه!النهداءدمهباءواضاع،عجيحةوالسايىبجديدذانواع

ماالعلاجان.!هولا-انتدؤهيصرالمرمع!ورركنناأم!ا.ا،ز-صازيدورهاوزؤدي.نظإمصانالعربيةللامةارادوالىبئالزر

يحتاجالر!ففئيخوإهومس!الةوررأءورتت،ولعنرعيدالىبنال-.المرنقب"عالمب

كالتعلجمموالعلاج،ر"الارتفاعسبيلىفياًلجهذمنكتيرالىربدوقدكمار--يرااوررال-صردارز،ضقرشطو.نخى)فش،

دخلصصشونصربرزفعاناماحلجنأحدصناصرهفببدلاخونصالمس!رؤءءاىأورعلابمجرد:خللاانه.وهإ"لاول

نفقاته،يدؤعانيمر!بلي-خطيعبحيت"الاصفيالؤردعماخااذاالايتمانيمكنلاأهـفعاهذأ)وولبل،ألاقتح!مادي

الهنفقاتزالم!شعبهاءنهيفتدفغالذول"دؤمم*أنواماعششويوالمالاجتماعيي-خونشالمصرؤعء)ىو?إخما.ح،هدين

غيرها.اوائبالضصن.هـذاتمرات.لجنىانل"نوارلاطوعانىاذيأللشعب

نابمفىلاال!ردلدخلشالإدزى.اًإحسد/فحمانوكذلكفيبلبعدهورنولابنائهلهدكفولةحقهحربةفي،العناء

كيرذاممعأانالىوالمان.تقةؤيز!-لاندونؤحب!زفكروليكديروولانل"تجحالتبالمادياليصشدرجاتصندرجة

نامنالعربيةنلانطلاقةبد،و،تخفصرأنردلاحيا.ننمافي!دهمنعالداكجرهوء)جهفيعودع!إ"جزاءويلقى

رخمواتالعرجمماللنعباردز،اذاوزدء-ءهات-ت،،التت!-ليركولا،العملتيرأتغيرهخذليأوويكدليعهمللا..وتعبه

الحياذفيالقياديدورهباعباءيخطإحوانسء-حىلا-جاز!اء.جد./!من)خدوروغذأئهاالإلة!حيملتتشيكفيه،ألاله

ص003أ،ز-شازيص"1اض!عبأاعدادعمليةوفيال--ورببناءعمليةوفي

والغيما،ت-)ورفيآخذذوأنماطهأدإجى!هعصخلان،إر!-إةا!زرهفيا،ليجارفيبالدورهو.ل!بقوموتحصينه

الحقة.العربصخلوعنالءلىالعربروجءناتور:-راز!وروووأضا،لىلضقيانومنرجدليدنأتيانمنلنابدلا

المرحسلة!زردؤبنصل.انا)ى--،جا-ؤيأ-شخ،اننااورص-واكانتلاعصنلتاليدلا.بلي،ويثمرينموحتى،الجديد

ؤ-يانن،،فحصصبلنماحوالأنسازيهإتئشابىالعض.صنفيهـاأطبةأةلىالارء)ىإتخمووديمةشجراتوربمماقدبمة

رئشااجدازشصاو"!!يممنرفياورراتا:،5زبعتانالى4-اجأتشواكلييلأذيدالجدالعرلىيةوالحئش،رذالعرببئالتقدمشحرة

المحنصمعان..ولماحقادمعاركوا.نارونصرغارصش،،)تتفشر."ترليخيرء)ى،اعاهـجرو،-

لمكنلاف!لامتكلمتضامناصجتمور،الا.5ر01كطحيتأ)ورخط-هـهامدورالعرلييالمت!وربتخظرالزريالدوران

زقكظلامقرون-انها.ئعبرطردوم!خ1لا-!جمما!4.أيضصاالرو،لبال!ء!هدوازه،ىءلى،وحدهاعررياالص!صيدفيلا

.ألاصبإةخخمائئشهمهـاظاهؤ،ؤ!د..لطر،لووتضا)تص-ذاأداءمسشونصألىالعرليبالت-وربرهـتفشعأنمنبدولا

ولم!لاالع)-األاكأ!اء:ةمثار..از،ز!هالهبمركن.أمانيالعرليب.لافاز،.ذللمثبوردكلهاللازحصحانيةواولاالعزبرور"لامتهأ)دور

أزترفش-توأذا.للمااشاكش،ز-اأومش،عاسندهادحياذرتكنوررتت-،الإزساز-"الحضارذؤبنصماهمانير!كنكيفأفهم

يظلانر!كنل!4ؤاز،أقروناادران!ا-"و!كلاتحياف.التخإفهذاكلمتء"افؤحهزعينشرالذي

ابانخعفهعلىالعربياتمعباانلازءمازىبلش،ك!زلكالى0ص-روماًاورربيةبلادز،اكثرفيالعربهـبالهـمش-عبان

و.ءسلوىءقادت!ازحرفكما-لش-رفلمأتغلالهء!-ورمنكفردل"لؤدنشانيجبالتيالعامةألخدماتهـقال-وم

-علىامينماه!رلجوفظاخاظلنفماوا،هخلفاؤو!لملأطينهواًلخدماتورنورو،روحىرليزالمابربلعر.1اشعباالى.متظدممجتمع

.عباريمفران.مالمواشتطاعمعاأستطاعماوالاخصالحهانانكرل!اًز،.و.لورتمهعازجةوالفحيةأ!او)-ءجةالخص

جديد.!ناحنللقونالقر-،الشهليمهـس.:لفيقوير!هدمتقو.العرر-ة-إدول01

ولكن،ومدشانزمان3لفيأفضازلىاهيالفضائلانبشلليجدهل:الحقيقةلهذهامتحانازفسيلاالششول!دي"

بهذافيدلعندهالفضائلليرظممعجنا-سىاحامجتمعلكلالدر-سةأإيم.التصفي!،رصدأانيجبأيهراالسمن.ب)اهـمل

الفضائلسلمرأس،-وء)ىوخخائحمه-طبيعتهءلىأهـاء؟احياز،أصلا.رجدفماهلاوعناءدونإمالصو

بهـماتغنىاللكانواكصحاعةالكرمحافضيلكاركا؟!بةاعرااكترأخااا*(اباء-ووالى،بلديهـنمثلألاذكروازي

اًلفضائلفيهعش!أوابحثو.مادوالىا،)حاهاجةمنذاس!ععراءأاكثرتها.!اءراكيوهيبرإدكبمؤهيباديمما:منالإهـخية

الانازقيء-نوبعدارةغيراكثرفيهاتجدواصرا!اوهـروأب!التعل2تقاؤوحدرلقد..غير!،ءنتف!جل!اعرؤءمط

خشصائ!رلا!يهذه.تجنالفضيلها.نينصنالذاتحب2ؤلقدبلشإ،عدإدذبسنواتالصورةؤبلروصر"!يالالزامي

وتضحيةللناسوايثار!يههزلم"إلعرليب.للمجتمعالاءلىالمثللءجبشم.قرأتموهلهىا،!؟سنةوييةالاصبمحورقانو!در

.وألايمانالمدارر---لقيازراترا.اصبونالعرليجةالجمهورلي"فيال-ومأ)ىيزاللاكيةط

علىالادلة50هذفيايض،صعلأءأتطرداتظجعوالىالزريالىصوسأتاهـ،روووهـه.زكةىلاالقوأز!بنأناًلواقع

الفاتيالجسدصناس-عىوووم!اءإىصوا!حرافرولاانفائدذفانعم.الثورذقبلالنجاوجبة-جاتت،لميئينعخركان

اجيالتراترحمورهمححسبم،العربخصائصاح!لىهمما/كليةمنردغوةبيروتديإيفاضلةالاديبةالفنهامحافرةنهىهذا3)*ا

فيالحتجفالدينبهص،ءهـ،ا!ائماقفتوأ.،وأجيالالاداب(1"الاسلامةالمقاصىد
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وانم،اليهاا!ميرانمناشهرؤهي،ايكلناحددا!ذا

منكانالاسلامبهجاءماان.سرء"فياذكرأنيةوتتيلا

الفضولحافمعبىواذكروا.قبا"العربصكمائحىاخ!ر

-؟!3؟-لأ:3ورضاصرةعلىحلفمابكنالمطفلا)س(الرسولحضرهالذي

؟كأ-بمض!بهي!!"نرط2،حني--خسأكانهذاعلى؟المظلومعنفاعوالدفاهو11أغاتة!الفور-ف

!!2د،+-ع!!3!في.عندهمالخ:ععسمماتهثوهذهأ)عربلىتحالوو!

-لى-!"كاس!كا"س-يخ-ء.ش-؟ة،ع-جس"غ؟-مجتم!ضاالىرسءناحضرالى،سألىموويوتعالرا

"ش!+!كا3---ءع----انعاىوالساواذالعدلعلىمبشجالرردهالحش،.أجدإررا

--.--!ذخ-لاا،ر.نفاعوالعملتمجيدوءاىطحبمهدصندمةماتمرأت)؟ل

"؟!قي-!-فيج؟يز-ح2-ءم--كأ،-.!صندتعمارالإلناخعوماذأوازخلرو-ا،العاص)جنلي--توى

كاص--،---ع--كا!-!س:3-!منالمكينالاساسهدأور!نلي-خن،"لياءدوءرأؤ-لاكألضو

ش-!"--+!ال!خس"-.!!--لابز-خاصةإسلمينوأالعربانربنعمأنه.العربد!ضور

ء.-72.-2!ء-.ء"---؟-كأ؟?القرآناياتتتبعتلقد!ووزرأ!مجاءاينمن.أع)"ور؟وأهـ"

ئج!؟-!-في!!-.،-.التوكل!رلىتحضايةفب"ا-دإم4إسله!نادور--ورالر؟-م

!،ةخلا-!ن!ثهيم!؟لأ!سخسالتصمصماوالفعل.نمام-ءلىيدلص،سبورهاؤرروألاالا"ءإى

-.-.!واستغفرهمعمهم)كاعف913عمراناللىورذؤبجاء.ء(جمه

اللهالى4الاعاىفتوكلعزروتؤ،ذاألى*صرديورز-،ور!م

الاحسلاحا،اريدانأهودهـورذؤيوجاء(.المتوحصلجنرحب

النرببطلةعنيكتبوقفرنساف!االفكراحرارع..أأنيبوالحهتوكلتعا-*باإ)"أ،مممافيتووصااور-ت-هـاور!ص"

أسرتها..نعذيبو!صة.،الجزائرفيأ)ا"وعلىاذيتموناملعاىو)ت!--جرت)أليرأ!-م!ررذ4ءئيو

--.أ.أ!!وكلونكلؤاجشو

افرادهاجفيعبتقدلمتبخللمعربيةسرةلقصةانها
جميلة،والدذاقهفقد،وأوجاعهالتعذيب!وة!يدحضوان.رت-ع،ءأتصخماايءلمىلى-هلصء،ووو؟زرا

هياصطلتكما،الفشواخوهاالعجوز.،التصيخفوت"و-رتتكنانالعرليباك.-وربأت.المغرفمهبئؤ!ل

-.وعناداباءبكلبنادهب-هـعلىاحمابهشدلإز"ال!ذاكفم،وتكاسلو.نوازى

005ودت!عوبدتسعوبؤ-،ءباكفيلاكان"،خا!"وبئالسشعهر

جسمهل،المكهربائىالتحارشوهألتي..جميلةع5ور---،أظلافيصجتهمناأساسى!والعهلح،توإ،

سكايرهم.بنارصدرهابااحراست"همامعذلووتلزرذ.م.!ضعهصوفيالاساسووذازخعأنكلنليدلم!4ذليدالجداعرلي:"أ

مث-لى!*ن4عشتمرعص،اعملامبداالىوزضبفال--ا-م

مغمىوهولجلاديهباشابوجميلةوالدقالتد!اعمثلاالعملفيفا)-جاح.ءاجظغريبةء!رءررقي!دورءكل-4

ان!انيةلا:اجابوه،الانساررزمن!ا!لا:ىل!صنالستوردالمثلان.الراءغايةاىااوحم!ولأدروعظل:س

-".إ.ارعربهـععلىهوكماضاهادخلزحناذأمجشصصخافييتعاغلالغرب

يروىالذيالشجاحان.ال-جاذفياعا!هااومتاضاوت-،ئاء،ر:مالء

!ف/ويصفيبه!ا!نجهذارزسو!دماعالمدينةلتصفمالكايكونانالىوء-لالذيالإسكافيق!4
كلتجاذاةيقول،فمهفيالاءخرطوموضعواءلىزقوىأنلعشنييروكنولانف-ببمااجهأتطمشسنانلي!كنلا

فيانا/حبلتفقدأشهرتمهمعةفيتحبلالمراةؤهـمماذاًدائفانفسياساللاأزي.اعجاباأ:"أالإر!في-،ع

"يجهضوه"انالجلادونيلثلاتم.أنتوتسعا)ذيالرجلار.لدازب.إغيرهزنفسهصشعالزريالرجل!دا

جميعمر.،الءلمء!ىحتىباقدأمهمعليهفيدوسواالىاكسافالذي،غيرهصنعالذي0الرجل،اإكأ!ع!تح

ة.!حسمهفذمناباسنااواهشةفالراوذد)اسعانلدجدر،!با1،،اطشبصو

الكريهموووعندناا،مثلألرجل.-حةوال!للا!لمشض،ن

:كضبفيفاقرأهااتزووبقيةاماا"كانازرياهو.أخذمرو،ابهثراعطىالذي!ه.جاعال-

"ضشلناهيهذه.سببإهمافيحياتهواؤ-ىومبدأأرء،ن

غيره-وخدمع!ا"فيا.خا!لىمنا)ت،صحالعامل.الورءتفي

و،!صص!الرجلهوهذا.حىجاتهوالعروبةالورربور!جبلؤبوليزرل
..-.خلؤمدز!هالعربمدز-"أن.العربيالمجتمعؤثالضاجخ

عاوماشراعاومادذأووحبمعالؤنصهـنيةزكونانقبل

حل!بمىحزيلوبوفواودوسيمونتاليفؤ،ردؤبلبرصرهالضارذلغرائزهألاز!حى،نقهرصدز-كأأز!ا

ألنقانتر،صحمدألالستاذترجمةالاقصىالترقببضةجمئوسلىازها.حولهن5لإطب-ور"

عاىاخيأالفضبا"ءدزيةانها.لمخاحدالفربإيةو.ا؟در!ا

فمي!لا!ر!سييفرأكنإباالغرباخذ!،.لقدو.العاومء-رحببشىالئيمكناسى،سها

أمننهأل!ستقلادماناويزدادعسئاهقتنمعآ!عرلىولقرأه1مجض!عف-،فماحد-لدةأوضاعتتفرعالعملكل-دأو"ن
به.الس!مار.ميعسحعر.أىويصراه...بة....ورجىردلى--ارلحاوالىوبىى!،

صصهالسلجهتهاوسارتازهالوكاعإوأكخاو!الم-خلف

حه!حيو-77الصمفحةع!التتمتي-
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اتجازبأمالازرعىأنهنالةوللدر!كنولا.اءادخى-ربصهههصبهـههههه!ةلم

أعسرها،وما،قأبةالرالىتفشقرجزئيةرعايةالااز،تو-!!ائجديدةالاحتماع!هةانطلاقئنا

المشاركزوجهارعايةمنتنالهاًنرو،ر!كنبعضىالاملتصال!

تنااميروطمهعتصاوننانؤقا.لىااهذفىذداعو!أمن.لنارد!لمهـهههههه55نر155555555
لدلمك.الحياهاسممرأروأمالهألاهـوص"وليهص!ح!و!ى.ل،،س3اًاص،تهعاىاًنر4دهه-

رعايةفيالقانونبحكمتكونبانالعإملةالاممثمكا"حللن

ها.ليدونفقةوبنفقتهاماًلمإزجهـ،وزأتخطوروريد"نبعثما،بقياعراز-،حب،لصسىلاارصتطوبعثانتلكا

فانهارسالتهاادتالصوالامالامغيرالمرأةاًور،يبنيهانعلىيحرصكنهلاولكانتأنىالانسانية،دةالحضص

بناءوصسؤولية،تظلهاالصاملتظلالتبوالقوانينتعمللمجتمعهيريدبماالاعاصير.تعصفلاحشثاليتةاسس!على

امةليستانهاذلك.الرجلعلىتقعكمماعلجهاتقعالوطنالجديدالعربيالمجتمعفيالمراةوضعوياتن.اصصلاحمن

وادميةليستوهيوالرقيقالرقؤب"بطلعصرفيلافلقد.لأحصرهالىسبيللامالملأفاتوالخناًلنشماكلصوبثير

والكسلالرأحةعنوانهاشاذةجهاةلعبسىمسخااوالعوبةمدللعضواًلرأةانمضت4طويلعصورن5العقولعلىران

اني.بالعاملينالايعخر!ولاالهملالالايعرفعضسفيالمرأذان.وخضموععبوديةالتدليلوثمن،اًلجتمعفي

الاولىالمرحلةاصن،ءلامومتهاالامتفرعانالىاهفوممالىقدرفثنارتالحقةالعبوديةأغلالفي!ترسهكانتالغربيئ

بؤكانتأينماالعربيةألمرأةرؤبةا)ىأ!مو،طفلهالأب،ةورنأننجدمثلاامريكافيانهوالعجيب،بحريتهاوطالبت

الضخم"النناءولية6مىاكتافهاى.ءلتحمل،العربيألوطنقضبةمنفرعاالابدايتهافيتكنلمالمرأةربىتحرؤف!ة

.ءفانر!المتالمضحببلالعاءلعالصارمالجادأج-لأاعب،ءورصش،امرفيالنسازبالشحررزعيماتوكل.اعبيدازحرربر

قراعليةالديموالحياةفييأإص-،ركةفبالمرأهحقوقانفيماالمرأةولكن.العبيدتحريرحركةفيتزعيطكن

واؤجةزحرقشرةاوورقعلىحبرا-كمادفةزوحي4ؤىوهذاالىتستذللمالكريمقراننابفضلالعدبيةالبلاد

العربيةالمرأةقشعرمالماللأهيةاوالج،دهلصحا!نةمادة.احكارو"الرجليعطلوانمعهادائماألقانونك،ن.احىدا

تكونانالىأ)-ضوحكلنمرحلةفيصلتوؤداز،،لىدةال-دز"حفمال-قوالميراثليحبئوايةالابا"لذمةوالملمكبةبحقلهافابعتر

حياة-الى.ولياتالمسوكللمتصملدي،!مواءسواءكالرصا!عنتى-سارلىورةمنذوحقوقوحقؤقالزوحاخشيارودالاولا

طورهيوانمابألحقوقالطالبةطورلبسمتالحدردةالمرأةهـذهبعضىالابضداغربيةاالدسأتيرتعرفلملينماقرنجا

محاصرتيانولو.الضخامبالسصؤولياتفاءالوءأىأوولابعضىفيشاركتوقد1احياز،لاعجبواني.الحقوق

منشكوايلبثثتكم.وحدهاالمرأةء!اعاوعنكازت!ذهاًلتصاذةاهراظواهذهبعصزمن(الدوايةإ:ساز-ةاتمراتأا)و

بلائهرونيزيدالذيالورربيهبلأدنافىالنسائنأ)وفيتخافمتزرالاما)هافي،فالت!سحقتنللممثلاالفرز-صية2،إرأةف

بمظهـريظهرونمنعندالمهم!ىوخطأالوعيويأن-راف!العرلي-ةالحقوقرر-،ئرلمحسوهكذأ.عيرليسىعامماثلاثين

قي.الحقيالمرأةلدوروالواعياتأعينإوأالإيمء)ىالنفقةصسألةتزالماماليواىااز"بل.الالصهللأمبة

فيبحفهالاتعملالىالمرأةبواجبالاعتراؤ!.وبمجردءوجوددعيرةجهاألاح!،ملان،جدلصسعموضيعاراوعلكا

نا.ألجدلدءجتمعنمافيكثيرةضالحاوتتغيزتعملان.وافخهفراو

،ل"كفءانهماعلىلع،ملهاهواز!او"وجبزيستبدلاوبمالزهـ،اتياالمقارز،تهفهفيمعكمؤ!ازجرأنتىاخ

وأالحى!يالمرأةأخبإرتسمم!يقتالولابض!ييمبإصطال--واغرصطاتقل!دأنهيهت-جةالىلاحفاصرذكرهاالابهااردت

يةالقوبدهيضعهووأنمما،الجامعةوياوالمدرسةفىالىانحرافليؤديواًنما،تقدمالىلؤدفيلاالمفى!ارهـزرأفي

معاالعملعلىليتعاهدامئهالموبهالقورور-لت"بدفيإؤور:"افيالمرأةدورعليهركونانرجبألذي!حاواةا-الخطفي

ي!السواءعلئالكبيربيتهماواصعيراريتهم،سبيلؤبالرأذوالرجلألاسلامحضىلقد.الجدردالعربىمجتءعنما

.العرباسرةسبيلفيوألصرته!اهـ-نيساوئولقد.ارنححاالبهادء)ىبلالعملا?إىاهـوعاى

الذيالتغييرهذارأئدةهىالواعيةالجادةالمرأة+اناسمىالامومةحمىولكنه.والور،صلملأتهـ)جنالغااجربين

التيالمرأةان.الجدبدمجتمعنالمحيسيتماوسى-دثاتاليألاروومةتضلرهاالتىالمرأذوجعلوا!واها"حمالة

اداومصلحه!يأو-ستشمى5!بىعاملةإماعاتارقصر!عا-ىأقشحادر،صؤصضةالحجاةوظازفألص-ءىلادأءمحمتشفر

ألوثهلاكثرعملمنماتتقن!يهتعملأنتستطيعصكانأىاربدولا.ايضاليةالمعفو4ارعاراحيثرونهـؤمت"رلمع،شه،

التزينمىشبابهاتم!ىامرأةمنزظريف!بجء،إلاواحصءلانيكفيوازء،حهترونل،ءرأةألاسلام3ملؤ-ء،أؤ-ء!ات

يمثلخيصدطروبوسهىدتصجحرجلالتعويوالتجميلمهكل،وضعلاييسمحفلمالاصوروةقدسصلص-لملأمالاانياحرر

ورالصار!يللغر:ء!العبودلةووالإلى:غلألمحلرؤ"ويالرقوص،تالفىتعددكأو!بثأباح.كرامتهاءاىيعتديانركن

.الا-روليكونالحقوقل3ثأنيةزوجاكاصتولوحتىللامأيكون

الحكاماختيار.:وزساءرجالا!عبالنت،ركةوروث4.لالجتمعفياطض،مونر؟.وانفيالحقركنمهم،للم!رن

لبؤديالقويبالوعبتعبلانيجبابص،ظاوورةوصححالسبتهمفىيةالصنواتباتقضاياالىازظروأ.ؤ-4شرعيوجود

يجببماتاء4درأيةوعنءإ!وءنحرلهعندوره-صبالشثالاسبيلفبربحهتعنغالى؟د4از3جفوارزورد-لملأمالاس

علىيدلعحبورهاقدم-متذتراثناان.ولدريرعرفأنلي!!ذأ.زانبةاماوشرعيء!برأحهلالمجتمعالىبم.لى

""صالنبىأن.العربيةالبلاد!يأطىقرالديموا!ضكمأءر-أقةنتهـعب-4ؤصفرادهاكلتوصإحىخمعا24صلأورلاء)!صرأحرأ

علىوالخلفاءبةالصربمر2القرودستورهر،أش-ورىرحكمكانال--،ة.أضطرتفاذا.البنودقوازينالإرر-لأمنفىوجوده3

بموجبيحكموأمصاالبينبانأبهازوأووازحرمهماالعحورصهـىتجمماتألىالرأةالصنائيةالكفاحية"حلوالمرالإقتصادإ"

حسبماأليحكمويمايعوئهمألويكولملهمألمبايعونو.د!تورللامورو"((ال-مرغوجوصطمرصل4-!-فيالام.ا-فةور!بناحص،ز،

الدنيادينالاسلامعلىحكامرملىبابعونأكازواز!اولكلملم-إوصالارقوانينفانالمجتمعفيصاصورعملأووظ-ور"ولي*يئ

جكامهميبايعون،ملابكالوا،المعالحكمالمماسوجمه،شوألا-رةالاسمىالوخمليفةأداءألىأ)-!ببلاكار؟فقأتلإ،ء؟تم)*،
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بحالألاعلى4مثلليستوهيووجدانه"كياةصه!يم.امات5،وأبميتوأنالكريمالقراناحيامايحييواانعاى

واجبا.نهـ-ا(ويعرفالحريةيقدسا)عربكطان.الاحواًلمنالشعبوبينانحكاممنالغاشمينبينحشدستورهناككان

فيالايعملانلايستطيعلاز"بهاوهـمتمسكقهاحقوقبلصبحسةكانتالعثمانيالاستبدادوجهفيصيحةواول

.ظل!،قدعثمانل7بأنتناديألعربيةالجزيرةذلبمندينية

الفبرصةولاتاحةالحرية!ذهاسبابولاستكماكفأنبذوهمالاسلامعنانحرفوا"قد،الدستورعنانحرفوا

ضخمة.عمليةمنلابدحكامهيراقبانللشعبكلللنتعب.كفروالانهم

يجعد-نالعينيىملقمةتلتىخحس!إلمتمعباخوقتهاننلعنستطمعاهـ،مالحاكمالتنرأماوقراطيةالديموفال!ياةواذن

.الاضطلاععلىقادرافعلالحعل"هـ-وىالىثقافيالرفهع.أناختارهمالذينمحاكمةفياكم!برم!ؤوليةألثعب
-.........مبالستبدلانومناننا.طبعنالى!ةأصيلألحكمدؤةليقودوا

لاجدوىقيملالاحرينوجهديبعثرجهدهاندونفمهالمهمهونكفبربالعدلقؤمناننل،الحتثرؤونيقولكماالعادل

..بالحاكملنزمناننابل.كانوممنكانابانبدادبالاست

!سماتمنسمةابرزهطالعيتنلق!ةتحريرأنيؤديوانممابإلعدليكتنيفلاكاملةسمئوليتهليؤديالذي

الاجريأخذانعلىالعاملتلمينوان،الجديدةانطلاؤتنماكللعبىءأنفيبدودهيؤمن.البناءفيدودهايحأبيا

لاحدعبدايبهونالايعملماداميستطيعحتىلعملهالمناسبفيألتخلففترةنعبرحتىجهدباصخملتقومالطاقات

لاكد41انوأحب.الجد!د3يالاشترامجتءمناهدف!وطول-منجديدةتخلفمرحلةفيخالجعلان.نأقصرزمن

واسعةخطوأتتخطوزفمبحهاالرأسماليةالمجتمعاتانلكمالرئيسالسيدقاللقد.الاولىاتر،حلةفياستمررناما

ء،"معموليمهالطأن.الحديثعصرنافيالاشتراكيةزحوصرمعنىلاتعرفالعربيةالتورةان"الناصرعئدجمال

ضروريما.هولكلتاميم،اًلمجتمعاتكلفيدرجاتءلىالذيوالاملالنودالسبو!صددفيذلكن13و"العجزمعاني

ينخفضومستواهفيأحيازايرتفعالفروديوهذاالفردلحياةمحتاجة3لعربيةالثورةاننعم:فينالمكفولرعايهخصص3

ف-بمؤممافحمفا.الا!تصادربئالبلادامكازياتحسبعا-ىالقاددينوغيرالقادربنجهد،جهدمنذرةكلالى

اللبنمننصيبهياخذطفلوكل،اللجنوكذلكانجلتراكىلتعبئه:الكبرىالحاكممسئوليةهيوهذه.السواء

لشبهالفحبممننصيبهاتأخذالسرةوكلالدولةن3مجاناوالمرأةالرجلجهـود،السواءعلىوضعيفهاقويهاالجهود

العرببةالجمهورر"وفي..مممووالعلاج.الدولةمنمجاناالازمانحب،ةمقومهوالعمللانوالعاجزينالقادرينوجهود

العامةوالمرافقالمبىاصلات.قؤممانقبلالخبزأممالمتحدةالايجسبشرفالعربيةالنهضةسبيلفيالعملولان

وهـ،عدةسنوات.منذالدولةوكانت،وغيرهونورص،ء.ن.فريقدونفريقبهشاثر

سعرهوبينالحقيقيالرغيفلسعربينالفرقتدفعزالتعرفهساالحكمصورمنصورةالعادلالمستندان

زرىو!كذا.الشعبلعيننىتأصيناللصمهوربر"يناعالذيمنالنابعةالاصليةالصورةليستولكنهاالعربيالمجتمع

اص،الشعحتحياةفيالضرورياتءتكونانمبدأاخرىمرة

الصناعيوبالتقدم.الجميغمتباولفيبثمناوتمنبلا

والتدفف"والخبزوالنورالماءواذازحمبحانبدلاوالفني

ف-بليىأزهيدبثمن،وااالدلكساذأماصمعموىراقلفتناولحديثاصدد

تبتط!عوله،ل!فقمنالنتعبنالابم!منجهال!رالهذ"نكللبفىالدوالعأ!الآاًلمسرحينسنسلةفي.

واكثرهصسوى1أعلىبينالاجورتتقاربلثولذلالضرائب

هذدلاتا!ةاللازمالدخلبهذاالدولةلتحققانخفأضا-?صله
لاجميع.الضروريات

تحت،بم.سل-مقوىاحتماءىومم!الىماتحتا.جاكثرتحتاجمممم!ل! ولكمهس،البدلطوا)ىال!عملالىلحماجعملحهوهده

اللازملحريقوبالاًليهمان!معىاشتيبالمثلفردكلليؤمنأنالى..،صص

ونتنندبمزنتجانلانستطيعأننما.سبيلهمافيلنسيريعبدأنالشهيرالايطاليللكاتب

عبودر"صنفرادكألاكشعبفعلاتحررنااذاالاالحضارةفي

ا"خاص"لقربمةالمحلخرهذأهفيزليوتعديمماابنالابددعربيدقمةمدآلسناليرر!لوعكل

اث!بمنرجليبيتألاالم!ؤولللحاكمترلسمللنيم3

الل"رضىعمرسيرةفيلنايروي.والتاربخالطوىعلى

كعبمممؤأيجشاي!ل،فقالحاكلكمانيستطيعذاىجبااعملهلذأحاشعمهنحو-جمممىفراصصج!!ر

ناالعاديللفردبمكنمالاكلعناًلمجاعةعام..صاموالذي

.الظروفهذهفيبناله

-تالوففيونتريعةعقيدةدينالاسلامكانولما.اا

العقيدةصنجزءهوالذيالاجتماعيالعدلفان،نفسهاالاددرمسم!مورا
ل-صحماعيالاجبالعدلالايمانان.التنفيذواجبةشريعة

جزءهوواة!ا،يامادعقلممامذصا.وليصلىهـابيا..د ..عيبيابا
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باسرائيلالاستعمارجاءلقد؟القناةفيبحنزهمامحأالبتهاالروحيةالطاقشجنصةخلا!و.لاصجنمعصعةإ-أالصكل-دةصن

العربوأرادهاخراارأدوها.العرببينقةفرلتكون.يعةوالثرالعقيدةفيهتتلازمدربئن5جزءلاز"معاا!ء)-"وا

العربيالوعيتره!تج!وزقلةونفعادر.صااللهبعوناقبد،العادلفكرةجانبالىألاهـضعمارأباطجلوصن

.البناءمعركةاتناءالعربيالتتذعبوذالبقامولصىصننجرازترهاانيجباخرىقيهـذاف؟ارازجد

التيه.يالجديدةالازطلاقةفيالعربيةالشعوبانفيه-الاتقومزراءيةبلاديةالعربا-لملأداانؤ؟رذ-زء؟-!ز،

الصعيدءلىتظهرالعربيةالشعوبروأبلىو!ذد.ستخحدالبلادبعضفيذلكعكسألاريخأتبتوقد.ءحناعات

نشجعهاانووأجبنا،دورهاوتأخذ،ظاهرتمكلالمهني"اكعرسيثبتهليل،ءلهافيهاقريبعماولىيثبض"العرإية

ت،اًلنظمهذهتقواندأنسبيلفيوزحضحي،نعملوأنهـ-ركةومحمانعهمخاماتهمؤضكونالعربإضض-،صنروماكترو

فتأ!ءربياتحادمنكممعىانظروا.المهنيةوالتكتلاتويكهلواًلخارو،تالحاصيلفيألاخرنقصؤطركللي؟!ل

،ءادراتحأد-اخازيةاالعالميةالحربنهايةمنذونش!.الصناعاتفيالاخررفع!تطركل

قتصاديينوالاوالصيادلةوالاطباءالعزبمينوالمطالعربواثن.اًليومبعدخيرأتهمفييفرطوا)ناعربأان

ليانواسمحوا،العربيالنسائيالاتحادتمالخوالجغرافيينرالسممواردز،بعضعلىيسحيطرانبععل"الغربالس-ت!أ،ع

صودهولبهتولقدالحرببعدعربياتحاداولباز"اؤوور.ءقلدونءقلءلىقفاويىرالرامفابئ.وليعثاتكات!ص

واتحادالعربالممالاتحادثم.العربيةالدولجامعةقيامالهـمالوبالعربالعقلوادارهاي!المسووخاذاصءتا!د

شتاخذ!الننعبيةالاتحاداًتهذهعصل.وهكذاالطلابكم،العلمان.لهـ،الاجانبادارذمنوا-كملي،فضلأعربأ

لسبيلفيالمحتومدورهاستؤديوالضخمةاصكارجاتهابملسابءاءيأساسبىوعلىتلورهماساس!والوررب.هـصن

إلواحدالصفرالوحلنصت!كلةفعسترازها.العربتخسامنفيص-!شورباهبمالعربيةالبلادبعضفيماليوالورربليخىطط-

ستصلوبهذاالجميعيجمعالذيالوطنصتمكاةحعيدالى.هملحافصالمى!تفيمض!ةأهـةادرأءكأ-و

.م!كل"لكلوالاءمصلالامالحلالىلأ-خكوتولي،لعابمالعربعندال!ضاءقىستشقد!3لي.المام

بضسشفرحلالتيهيالتصيةالاخطداتهذهأنتتدصشىأهل"ءلىوقفاالعربيالوطنؤبخيرذرذعل

والتضامنتالاتحادنحومجتمعنافيالنشودالتطور3الى.تهبمحاحاكلى

علىالشعبأرادةصيفرالذيالجماعيالوعيسزغذيازهاإ.هكنلاأعربااتامكرذلي؟مزروالإستعهار-ربوصن

.ارادؤ"عنافوانحرهمادأحكامهيحالسبوالذي"حكاهلىخا)تاروةصتجار:ةكمحا)حصهوررذمشوناصتحاح)،بم.!تحدواان

مجاراةالعربياكمعبتضامنالىزممعىلاازخاكاز-توأت.ذلكع!ع!!خبت!ذدانطلات،وررسلةؤي

يضالاراعمافتؤيضاربةقرونمنذ،ترباإال-باطفلاعو.الو!-مهذاهمزوعلىر-تعدإزائفذااخارجيةاافهـذا

اتاحةهوالاول:حيويينلهدفيناليهنسعىوازها،فحى--بالعربكلاحسهـ،الاالصربليبعحنالتصاءقىكلنؤعا

حدعلىالصفيـوالكبيروطنهفيعرببلكلاليهرر!ةال-!ماةالذينالح!،محتى2ةذقوشعنففي-المحيطإىاالت)-جصن

الشوائبكلمنالعريىةالطاقهتخليضهووالثازب،اءلىثء)ىاهـلشيءءإىيتجراوااتابستليعوولنكاز!اماأخازو

فيالمرتقبلدورهامؤديةعليايمةانسازاؤاقلمحئي)ت:طلق.اهموتكاؤ-خهموتض!اهالعرباز-ادليفكرذكفرهبم

وافضل.اسمىازسازيةحياة2سبيل-عمس،رالاسىاعوانمنء--وناسشهـاعوهإ،

القاماويسهبرفيحر5لينحرواهبوابومالعربركبءنيتخلفأن

يثا:صدصدر

اًلعالميةاًلمسرمحياتسلسلةفي

،4صافم. لل!لمهر7

له-صص/!4ا.ط"7لما--.صثص!

ء-صغمصل!ال!!------ش-.!ىعر

!!

تألي!-

لاسارتر-بولجار

مجاهدالمضمعبدمجا!دزرجمة

هـصياتالمىسأسلةمنالخامسةالحلقة

أبدار!بتوراغجوديةالوالفلسفةمفهومعنتكنتفبارعةحيةهـص

ل.ث2..الثمن
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