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لأهل:ا!!!ثلع!فاقمهلمها ممه-.
".-لملأ **

كنن؟.اوهـنجعلمحصضضممتج!ب!منرص!ت م4
دإمإم* لملالملألمالمهص

دإدإدمتاإمحرإ-يرهـتإلمةلمبن
*،**"*8*،*كلو*كلههيص*كلسستمكه*،*،**!ه*كر!د،**،3.3*****،،***،

الالىضوللكن.الامممنامةكونامعاا!معااذاوالتاريخالللغةانهومباش!راارتباطابرتبط،ا!مربيئاللقومهبئءلىأوروولالهبلأم

لالمأخذانذللكاًلىيضاف،الاهرقعلىشيئاللشتالسكانءنبمعزلووحدة،شعبهاووحدة،هاار.وحدةحيثمنا*ربيةاالاءة؟قف-"

والتجربةالمعاشالواقعابسمطهاكحرةوحدهاألارضطبيعةعاملعهى.الاهدا!تاكالىالمؤديةالولساثلوإوحدة،ا*هـاقها

وطناتكونانحيرونلهاارادنماذجعدةاللعربيالوطنففي.الحيةوهـدةامالمباشرةالارضوحدةمشهـلةثيرالارضوحدةؤن!ضية

احلاماظلتالنماذجهئهولكنالعربيوالتاريخاللعربيةاللاغةعنبمعزل.؟.الكيانات

محاو+مممنيعطفوزسثلىوجهودجهود!متستطعوللماصحابهار؟وسفيالت،ريخووحدةاللعربيةاللغةوحدةمشهـلة.فثرالشعبوحدةوقضية

ووحدةالعربيةاللغةوحدةلان،تاريخولاللغةبلااوطاناتخلقانالىطائفيةاو،الللغويةالافلياتقضايامنكلهذللكءنيتفرعوما،ألعربي

اورضوح!تطنعانانسانيتاتقوميتانظاهرتان،العربياتاريخ.اللعنصر،ةؤو

الارضمعئىوبينالللغةالارضممنىبينالتلازمهذاوفؤك!انبطابعهماالافمانمشكاةاللعربيلللمواطنباكسيةنثرالاهدافوحدةوقضبة

التارشاووحدةاللغةوحمهظلفيالارضوحدةوبينالتاريخعفلهوتزو!!،الظروف،ضغطالحاجةليطرة-منوتحريرهالعربي

ى!نإلابإاإهـلرإتإاإرإدإ.معاللحضارةيتكيفوجعلهاللحياةبحبقلبهوملءاللحديثالانسانباوكار

هـ-نتحررهاالعربيةلللامةبةباللنإستتركما.ومئععلاؤ،ءللااللح!ب!ثة

بفكرةالاقتناعيناقضاللعربيةالارضوحدةبفكرةالافتناعاناللنظامواتخاذها،المنصبيالاسننعمارمنوحمايتهاالماديالا!تعمار

2الثلاثالوحداتعلىدلالةوالتاريخللمإلمافياللكياناناذ،الكيان.سليمابناءاللعربيالمحتمعللبناءاساساالاشمتراكي

ولكئ..فرنسيوكيانانجذإزيكيازفيقالوالتاريخوالللغةالارضفياللحزبالواحداساسعلىاللحكممشكلةتثرالوسائلوحدةوقضية

هذالان...العروبةأقالببماوافطارروناقليماوقطرعلىين!قاللاالاحزابتعدذاسالشعلىامالجطعيةواللقيادةالثوريةدةاللعقبذي

سوىالكياناتنغمةوماخارإتادصخإولا،مستقلةلغةلهلليساللكيان؟اللديمقراطةمنبالمزيدلد-مقراطيةااخطاءواصلاح

يةاللخلامةصيلعيمنلععتقلكلفرخعتطوخلهواتثقوقعاللعرللكاييةاللىلممطوفكرةنالمستعو*رصوحلظ

اللعربية.للامةاللقوميالوجودحقاكقمنبشيطوقدر،قسمينالىالامةعنومدلوللهاالارضقضاص،فيالناحثونانتإ

اللحدرداكيراصلفينخوضاننريدلااننامنالرغموعلىيسبقبحيثفيهومؤلرانللاتم!بفانهاع!لىالارضفيربحثقسم

لائاوجعطومنوجم!وكيفالعربيةالارضداخلاللقائمةاللسبباسيةادقوبمعنىالشعباوالامةفياخربحثأيالارضفياللبحتتدهم

حيثمنالتساهلمنوبمزيدالحدودهذهفان،"ش!ورمعروإفهذااللتبمهيالارضانفياللباحثينهولاءمه(ومتبلوروفد،الانسانفي

اللحدودلبإناداريةحدودانهاهوالقوميةاللفكرإةإقياساخض،عها.اللبنسريةوخدودهاالامةواقع.نحدد

علىترراًتيتلك،اللعربيةاللقائمةالدولمنكررولةداخلالادأريةولكنهالمزايابعضللارضاعطىفقداللباحثينمنالثانياللقسماما

الالوية.اوالمحاقظاتبينفيماتفوق،قيالتقسهماتوتأيرهاالارضمفعولوحصصالتكونبعدالامةروافعالمزاياهذهربط

للمنقلانالعاللمدولاكثرولدى-الاصلفيلسياسية6واللحدوداللشعبامكاناتعلىكلههذاانعكاسومدىالاقتصاديةالهوا"لملفي

السياسيةالحدودتنتهيفحيث،الوقتنفسبىفيقوكلبيةحدودهي-كلهاواستثمارالطبيميةللثرواتتبعاالابداعهذاوتنوع،افرادهوابداع

الواقعفينكونتاذاالاتقوملاواللدولةاللدوللهظكلانتهاءءلىدلالةحيثمنوللكنه،اللحديتالصناعيالعلممبالىءوفقاًلثرواتهذء

اذا**مةتننكؤإنولا.اللشعوبمنشمإباوالامممنامة،والتاريخحيثاذالللغة1وللهامعنويةبحدودربطهافقدلللشعب.الماديةاللحدود

تتفاعلحيثمسسمرمتصلتاريخلغتهاجانبالىوقامللغةلهاقامتساراذاحتىاتاريخبوحدةالللغةوقرن،الوطنينتهيالللغة.قن!ي

تلكساوالامةهذءوجوداستمرإاًرالىلترمزواللتاريخيةاللغويةلامكاناتعبرالاصالةمعئىالوطنيةللاحدودكانالللغةمعجنبالىجنباالتاديخ

.والمكانالزمانفي.والواقعالتاريح

حدرمماتئتهي،اللعربيةالارفيهيادضذاتامة،آلعربيةوالامةيقدواتأريخ،اللغةفيواحدةارضذاتامةهياللعربيةوالامة

والمستقبلوالتاريخ،لملللغةفياللقوميةحمودهاتنتهيحيثسيةالسبوحدود!ا.عديدةقرونعبربالتاريخبالمدىفيهاالللغةروحا!تحمت

جهدمنهذللكافتضىولوالحقيقةهذهيوضحبأنكفيلوحده!اللعرالعربي،والتاريخاللعربيةألللغةفي،المعنويةحدورهأهيالارضفيالمادية

.اجيالتتلوهااجيالبينماتنتهيوحيثغرباتئتهيوجثشرقاالعربيةالللغةثتهي"فحيث

ثتنمصوح!ةفيهاتتفاوتقهالارضمنواحمهرقعةصعون،واللجنوبالنتمال

تتوحدولكنها،اللطبيعيةوالثرواتانتربةونوعاف!يةالجغرااللعوامل

عندتلتقي!ربيةشعوباهنارانالالمسنوعلىالادهانفييترددرعىمالاصهبةوحدتهاتعيش-العربيةالامةاي-انهافياصيلاتوحدا

هواللعرييالشعبانالاخراللجانبمنيترددكما،اللعربيةالامةوصدةهذافيالاممسالراراضيمنهاتخلللمالتباللجغرافيةاننوعاتاتلك

ظاهرةالااللعربيةبالشععناللتعبيرذللكوما..واحدةامةشعب.العاللم

كانتفلو،العربيالوئمنفيالسياسيةاكياناتاتعدربسببموف!اع!مدوااللذيناللباحثينمنالثانيالقسمالىاميليجعلظوما

لاستمربل(اللشعوب)يقوتمنقاملماواحدةدولةتزاللااللعربيةالامة،الامةعئدهاتئتهيالتيلإربعاللجهاتتحديدفياساسيكعاملاللغة
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السوفياتيالافحاداننجدحولناتلقىونظرة،(الن!ب)يقولمن

اًلنئعب.نجوزاًويقولونوالتواريحالللغاتتعددبسمببعديدةشعوبايضم

السوؤيا"ني،الافحاديرضمهااقي(لنتمعوبعدة!مولىو!ماللروسعي

ارصسهوحدةعنتنفصللاالتيالعربياللنتعبوحدةفيالامروكذللك

ء-نءمد.-اللكياناتاساسعلىلةرفةوكل،.فارركهووحدةللغتهوح!ةب!مبب

باسمساءون!تهاشعوبئالىالعربريالش!عبو-رهتجزئةاواللقائ!ة

التذكير،ببعيالقوميالفلأرفيزت(رظاهرة!بمانمااننعددةاقطارها

ارةجزئةبهذهيرومنواحدأنسانأ!كرجمماالوءن،-!دةمماهذابئضسازها

!!لمهع*ااوفى.الارضفيا)خجزعةلمندأ.نبعاانتمعبفي

الواحد،*،ريخلىباالواحدةالملفةندحمعند!زرهـأالشعبوحدةان

وعتدما.الحياةبزاد؟لملغةإمدوفطور.لقدمكحركةالنارإحي!بداعئدمااو

1813صرب-يروتالتاريختقدم-و!شاعرهاالامةنولوجءنالمعبرةوهي-الللغةتصور

.وتطورء

لان...العرببيةالارضتنتهيعندما4يإللعرالىت-كبوحدةوتعته!

الافضلالحهادء.ماوالإنرريخالللغةنهايةهيالارضنهاية

.اللحي،والتاريح،المعبرةالللغة،العربركيألشعبوحدةفيوتمتزج

خلالكنيراالامةكلمة.لرددتلمحقد،واحدلمع:ىمرادمانوالث!عبوالامة

اًوزيغانعمارلاسةؤلا!اءاللدعوةبسبباو.دوبافيتحسروالتأمنثرالسابعالقربق

والتار.بخالللغةفيالامةوحدةاساسءلىصتقلالالاسواحياءاللقوميات

ا!جزائرقيارجمهـوريةفيالزراعيالا!لوحوزيروهذاعشرالتاسعاللقرناواخركيشعبكلمةترردتكما،والارضى

..ء.....نالاتتحر،رعاىوالاءرارماعية.لاج%ألمبادىءئنيوعبعبباللقرن

اللجرالو؟التورءنجرد4والافت!ماديالاجتماعيالمحتوىذاتالدإمقراطه*النطو-فرس!بخاللظلممن

جزائريثوريبمتخللصها....العادل

العربيةكأأدأوصثة

انهاللجوابوجدنااللعربيةاللغةوحدةمنقصود41ءن.نساءلنافاذا

وحضرموثاييمقفىوالثسمىستارااللعمليةمناتخذتاقوالوهناكهناترددتالاخيرةالسنواتفي

..للهجةبرين!رقتويهفلغاتاسصهاألىنر!المحليةاللبهجاتعنلتتحون

بهايتكلمالتيالللهجةانواعتبرتوالكتابةاللقراءةلغةوبيناللكلام

هوبكإيقاالميةالا،االطبهبةتأليفووذهوكلهذلكمنالمقصودكانهلولكن،اللحيةلغتههياللشعب

نا..نصرزهاالىبالعربيةالناطقينمننفررتبلمدرانني"العلميها)

حمادخيرييبلمعراقا"هاالتيالسياشةلللصلود.إوجدواانهووالاخيرالاولىاللقصد

وبرؤير3هـءدا-4.((ا!ب!نفي!:ة3ضت))يرصىاب0..سبقتفترةالىيعودالذيلللتاريخاضافة،بهاخاصهللغة،اًلا-تعمار

-اللخياةفرة:وادقياوفحوبمعى،العربيةواللغةالعرد!اتاريحفرة

العربية.واللعضادةاللوبية

لغة)االعاميةاللهجةنسميةعاىالكتابمننفرالتقىانوكان

الاول!ه!أضمرقافيالرق!بققيرةاللكتابةالىيدعونمن(بلالمقااطرفعلىمم!ماوتقىكما"اللشعب

التعليم،وتعميمارننيسيرسنار.نحتالانراكدعلكطارلمرتينيةبلاحرف

اللدعوةالاهدافرسذهابسط،احدءلىخافيةتيعدللمبعيدةلاهداف

(وكلاغاىهـكبتاببفالقائمةالسياسيةالل!لحودللرسيخالتاررءعببهاعغىصهيرةللقوببات

الأليئقحسةيروي...صريحتبباحرفمحلةللهجةالىباللدعوة،للغةالعروابةصفشقفيعليفلحون

اللعربياللتاريخفوفىمنباللقفؤ،.ناريخاالعروبةصفوشق،لاتينية

اليومالعربيةالجزيرةهـسمالكقيمانيةالانفياللعروبةصفوشق،والرياةالواقعفيمنقرضةمحليةتواريخالى

اساسهـلىهناكاوهئاالقائمةالصبياسيةالحدودباقامةشعبهاوحدظ

فيوحر!اللعروبةصفوشقخاصرو.ناريجخ،صةلللهجةقوءيةحعودانها

مؤبردواستقلالموهومكيانالىبالدمموةالخليجالىالمحيطمنارضها

المأسأةوتجربةالعرب.يتوحداويتحدلا

الا؟ارعن"ق!بباللىمرامي

اسماعيلصبريللاستاذاللعربيالوطنفيالاثارعنا!تنقيباعمالمنالاستعماداتخذوقد

التاريخبهايشوهحيةمادة،اللقرنهداوبرهـابةلحشراسعالت0القرنخلال

الارضووحدةاللتاريجووحدةلاعة1وحدةبه!ننمزيقينفدواسطوبااللعرفي

-(7الصفحةءلىالتمنمة-
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حههاعثمرصلة"فقلعوسعفوللعرنىاوخلاةلااورابا،فضعاسعبمبقليالعبغلتاللقرنأ!من!م!لئمرؤثه!.ه!ههـه!أ ..،....ء.ةالمختلفةكصالأ"الامالما

ه-4اللصف!ولىالمثدمورتتمة-

ذللكرياحازيرقلتوؤد..الدماواللعنصراساسءلىدءوةووجود
باللعروبةالمؤمنينالمثقفينجمهرةمعاللعربيوطنناالىالمستحكماللخلافهـههصهه"!*هههههههه

وخغيمكشولىخلافالعربدنيامنوهناكهناونشأ..لم"ينواكا!اليجزىءالسياسيةاللردودوجعلا"دإمةاواتواريخالللهجاتواحياء

اللفكراوبالللغةيقوموئهامنوبين..بالدمالعروبةإقومونءرزببنالامةوحدةعلىبذلكلليقضي،قوببةحدودا،اللمربيالوطنبها.

ألليوم.الىمسشحكماالخلافيزالولاواثمور.وارضهاوتاريخهاللغتهافياللعربية

متعددةمشكلات؟ومثعكالآ،اللخلا!ذللكعن.بنثانوطبيعيعلىالوطثيلللاستقلالدعواتالاثارهذهعنالكشعفراققلق!

تجدلاؤداخرىفئاتاماممباشرةشضعنا؟مربالدمالعروبةوووير.الدعوة9،رالقتكمافيا،ضطقةممارالاتخلقهاالتىالكياناتتلكاساس

.واللطببعلآ.المتتصأاختلالىليسببكدمهاالعروبرةدماللغةمنبدلاوالقراءةالكتابةللغةاللعاميةالمحلأببةالليجةاعتمادالى

تفسيراماممباشرةيضمنامعينديناساسىعلىاللعروبةوتقويماللكتات،ترتلكاقوميةاللحدودالاستعماريجدبحيث،الفصحىاللعريبة

لوجه.وجهاالطائفيةمشكلةاماميرضعناالذيالامر،للهاصرفءدينيعنطربمقحاول"الخاصةالنغة"جانبالىاذ.المنطقةفيخلقهاالتي

فيالاخرىاللفاتامامإضعنااللغةاسالسعلىالعروبةوتقويمبلغةالاالسياسيةالحدردتنتهيفلا"اللخاصالتاريخ"ايجادالار

...الل!لغوية*قلياتمشكلةاماميفمعناالذيالامراللعربيالوطنوقسميةم!العربواتأريخالعربيةاللغةطمسبمدمننميزوتاريخ"لمتميزة

فكرةوجهفيتقومالت!لاساسيةاث*تهىهذههلوللك؟،م!هـاللعربالعريبةاللجزبرةالىبعثاتهموج!واكمافاتحينغزاةاللعرب

لشيءكلألتمش!تاللحقيقةفىانهااماللعرإيةوالقوميةاللعربيةا!وحدةا!نهماالاسننعماريةالللعبةقكونلللعربعتصريةخصائصحتشافالاول

فاما...معبنةفكرةلمقاومةكانتازهابرهـمنى،اخرلشيءحوللت"!حضساراتءناللحببث:يليكماالعربيةالامةالقضا?لىاستهدفت

لمقاومةواللخفياللعلنياللسلاحهذا-ولىاخرىاإؤضاوجتالزمنتطورسوريافيوالحثيةالعرا!فيكالاشوبىيةهـننناؤضةفنحاربةمتميزة

جديد.تهيارافرب،فيوالبربرية،مصرفيواللفرعونجبة،للبنانفيواللفينيقية

.اً(رةهذء4بصراص*لموقيجاءاذاخى،ظسطينفيوالالرائيلية..العربجزيرةفيوالعرب

فىاللعربان"بقولمنقالعربيةامةاوعربيةوحدةعناللحديث

العربيةالقوميةخصائصاللعربيةاللقثموربعض*هناكفديسى*خرىالاقطارفياًما..جزيرتهم

الخاصة"المحليةواللغةاللقا!!السياسيوالواؤعالمتميزالتاريخبحكم

انسانية.اجتمامحيةقوميةسياسيةفكرةاللعريبةوميةإللةانالوحدةواعداءوالاقليميةوالكياناتالعزلةانصارويرددءردد.ماوهذا

الاستعمارمناللعربتحريرالىتهدلىلانهاسياسيةفكرةفهي+*ستعمار،صففيوؤفواالذيئاولئك،اللعربيةوالامةالعريبة

علىالسبيطرةالىيهدلىماديااستعمارااكانسواء،انواعهبشتىللاستمماريوطدونو!ميلاخيرةالسنينطوالارادتهمبغير(وإارادتهم

مذ!بيا.استعماراكانا!والمعاهداتالاحلالىبا-ءوالثرواتالارضالمحلي!الللغةالىبالدثوةاللعريبةالللغةمحاربةفياًلخبيثةفكرته

اللقوعبةاي-بدللكو!!،والوجداناللف!عاىالسيطرةالىيهدفالتاريخعلىسابقةمحليةلواريغالىباللسوةالعرييالتاريخو.يحاربون

ايمانهاتعني*س.ضعمارمنالتحررناحيةالناحيةهذهمن-العربيةالموهوماللكيانالىبالعحثوةاللشعبوحدةفكرةويحاربون،العرنجي

-.باللحريةالتسامحمنوبمزيدالقوميالمنطقفيهيالتيالسياسيةاللحعودذي

مقومائهافيالعربيةالامةوحدةالىترمحرقوميةفإرةوهي+.العربيةالارضداخلاداريةحعود

منسلبيةوهي،اللعربيةوالارض.اًللعربيوالظريخاللعربيةاللغة:اللمسلةالجزائرفي"ث!تاريخإثئصدمعئى

عدوانكلبقائهاعندفاعاتقاومانهابمعثىسلبيةفوي،اخرىجهة

شرتفاذا،.للارضاخكلوكلللتاريختشويهوكل...اللغةعلى!!عنهايتحدلونالتيالللغةانفييكمنالمحليةالللغةنفيان

تفقدان(وشكتفاذا.لتطريخواالللغةالىانسحبتالارضمنجزءاللهجةانهاعنفضلا،اللعاللممناطقسالرفيقائمةواللهجات...للهجة

يغلبلابحيثاللقوةمنالعروبهوظريخ...التاريخالىانجتا!لمغةوالقواع!والاصواتالاحرلىسوى،ؤواعدولاأصواتولااحرفبلا

وتنفستاللقريبةمواؤعهالتاريخاستعادؤويةاًلردةجاتاذاخنى...العريبة

اللجزائروتجربة،*رضعنيجلواناللعدوواوشك،الصعداءالللغةيتحدثونالذيالتاريخانفييكمناللخ؟صالمحليالتاريخنفيوان

منائعربيةاللقوميةمقوماتفيوالمضاءالقوةعنفوانءلىمثالاصدقحيسستمر،تاريخهوينفونهاللذياًللعربيواتاريخ..إيتتاريرخهوعنه

القومية.الناحيةتبعثهالنبىالشعورذلكلهولليس...للغةلهذار-لليسىالميتوتاريخهم

..تبنينهضةانباءاوفيبمراوعلميكشف(ومعركةذكرياتالنفسفي

للجعلتتمدمانهابمعتى،ايجابية-اللعربيةاللموميةاي-وهي+

القوةعنامرشف3و،لاللذالفائفصحيواللغة،!4افللغهالا!ةبخ!قامتعندعااللعربيةوالات،وابداعبجدلللشعبالاجتماعيةالحياة

كانانبعدعربيافرا!علتهالمنطقةفياللفكرصقلتقدالحضارة

ارعربىافظر!خلاناللعربيالتار-بخفيالاتسانيوالسمواللفكريوالمهيار-حسسيعرياشعورافجعلتهاللشعوروصقلت...دومانيااويرنانيا

حض!ارةوتاريحشعبتادبحهوما.قمرملوداوحكوماتتاريخلليسالىمسحتكما،اللعربيةالامةللكرامةويثوراللعر-بيةالاخوةبعواًطف

*ستعماهـطرداللعربيةاللقومبمةفيهتحاولىاللذيالوقتوفي.وتراثاتيكانتال!ريخيةاوإللغويئاوالحفاريةاوالقوميةالحدودتلكالابه

اللغعرتقتضمهتجمعطعمع!ةماحسعمهعندحدءهذاواللحدلحاديةدتقفءنننافرف!فيلاالمعارداللقوميةهغ!فياسلتصرتانوهي.اللعربية*رضعلىماهلمة

......بدأت!اتي..الثانيةاللجولهفيانتصارهاتاكيدالاعليهايبقفلم،كلها

الصس!اللقومببةاي-بذلكوهي.اللظروفومظتضياتالثمسبوارادةانير!سواو-نلإرض،الاشعماراضلانبحداذ،اللجزالرمعركةفي

اللخوضدونالوحدةتعنياللقوميةةالفيثاحية،الناحيةهذهمن-يحملونوحدااللفرنسيةتعلمواالذينفا؟ا..بالتاريخاصطدماللغة-

.الوحدةهذهانواجفيجهبىدء.وضياعبهزيمته*عترالىهلىارغمو.انالىفدءالس!لاح

.-ت!ورانهابمعنىاجتماعيةفكرة-اللعربيةاللقوميةاي-وهنى+اللشعبروحدهشالارضوحدةتؤكدهتععوةلوراتهياللجزالرلورةوان

الوطنداخلمالعدالة،وخارجهاللعربيالوطنداخلاللعدالةتضقانساكرفيبل..وحدهااللجزائرفيليساتأريخووحدةاللغةووحدة

تؤمزانهابمضاللفردتمسفهي،كلهالوطنوتمسالمواطناللفردتمساللغليج.اليالمحيطمناللعربيالوطنارجاء



الاقلياتهذهيعرفىناًللعرب.والمواطنوناللعربي.ا)تاريخصنعفيتمسوهي،ويبدعليطمئنالشريفواللعملالريماللعيثىفيحقهله

لاشاهىواننياللعربيانظريخصنعفيمنهاتساهمالتيويعرفوناللغويةبحيثوظروفه3تتلاالتيالوطنيةالاشتراكيةللهتحققلانهاكلهالوطن

فيه.عنومعبرةاللعربيالشصبمومنجزاتقفقة-الاشتراكية!بر-تأقي

بئاًللعربياللعا!3فيفليس..العنصر/"الاقلياتموضوعامااتياللبشريةالمجموعةضمنالفرديوالابداعدونهتحولولاشخصيته

لااللعريبةالقوميةلان..ودولةشعبا:اسر)ئيلسوىعنصريةاقل-لمة..اللعربيافرداليهاينتمي

حيلومنتهىالز"نرغمالتقاربامكانكلوتنفيكدولهبهااصلاتعترفالوطنيةبالاشتراكيةايمانهاتعدساللعربيالوطنخارجفيوهيع

العربيالتأريخصنعفيتساهملاولانهافهي،اللحواةوالاعيبالاغراءواستثمارهاالشعوبنهبوضد،*جتماعيةالمدالةمعبوقوفها

فياسربوسيبقيعنصريةاقليةستبقىاًلعربيةيتكلم.لاشعيهاولانفالقوميةوللذللك.العموانهذاكانجمةايمندماثوامتصاص

العربية.الارضمنجئورعاباجتثاتمطاللببن!ومكل.ب!شتراكيةتؤمن-!هاجمةالاجاللفريةالناحيةمن-اللعربية

لفنهـرلىلاالعربيةالقوميةفان..اللقوميةالاقلياتموضوعامااواللداخلفيانسانيةنحرة-العربيةاللقوميةاي-وهي!

قضببافقدسة،ا!رضوحمةوتف!برالعربيةالارضعلىاللواقعةتجزئةبالى:لانهاانسانيةفيةوهي،اللطويلرى41وعلىالخارج

فناتادللفنةالعربيةالارضعلىحصلبا!راءاوطوجمااقتطاعوكلاوربا،فبماللحالهوكمااللقويةالافكارمنغيرهاضدتتعمسبلا-

حاضرايقبرولايعدلافيهااللعروبةم!وماتحيثمنعربرببةررعتبل،اللقوميةالامارمنغرماعلىلللانقضأضصفوفهاتجمعللموهي

.يومذاتوسيصححوركبلاولا.صفوفهاكجمع8وطنهاوتبنينفسهالتعرر

؟قليةمناللعدبياساللمفيفليسالدينيةالاقلياتموفوعاماالاسلوبهو،*نساليبشكهاالقوميةاللفكرةفهمانئؤمنس

الدينمن،نخلتاسرائيلانمووجدبسبباسرائيلسوىدينيةللعربمرةاللفوخر،*سانيةمنلعربياالشعبيقرباللكهالوحيد

لااللعربيمدلولهاحيثمناللعربيةواللقو!لآ.واللعنصرياللقوميشعالىها.اللقوميةهذهللهمإكونلاانمنبرقوميتهماللعاللمالىيعرفواان

الاساس!ةوالمقوهـاتباللعروبةلللايمانمسبقاشرطا?يناديناتضعيجثىبأن،انسعانايا!نسانوبحقشعبكلبحريةتؤمن-

و!للحياة،اللعربيالتاريخوصنع،اللعريةاللغةقلنا/كماهيلللعربيجميعا،لواطنيهااللحقهذاوتؤكدالاخرينيؤذياندونويتصرفويفكر

منشرطانلهتوفرمنهوالعربيفانوكذللك،اللعريةالارضعلى.اللعالوفيوطنهافيعنهوتدافع

التلاثة.اثصروظالتهامعصرولليسالشعوبتحررعصرهواللمصرانتؤمن-

ولايقدملاممينيندينيناومعينبديناللعروبةتقييمؤانوللذللكاللفنرومعيقوىانالىاللضعيفمعؤهي،اًلاقوياءمائدةعلىالشعوب

خارجذاك؟والدينبيهذا،!.بنونافرادوجودمنها،اسبابلعدةإ؟خرتقضىانالىالمحتاجومعيشفىانالىالمريضومع،يغنىانالى

يستاليعواحدمواطناللعربيةالارضخارجوليس...اللعربيةالارض.زمانوكلمكانكلفيالانسانوقضاياالانسانمعوهي،حاجته

فكلشك!يما!"فبئللعرنقوماوكاسباهمخالفيددصعنعكعنصمرافاقاللعرووللذللداللعريحدي!يكوسثرالعريهيةالقومية

.....سائرفيرايرهاالعربيةاللقوميةتبينكيفلنرىالانجئنآفاذا

بهالحبثفكرةكانتفقد.باللذاتاللصجبحاللدين!نغريبةجنورمتداخلمبادىءثلاثةعلىتقومفكرةاللعربيةالقويةانوجذذاالاقليات

بر!ههص!.الارضووحد"التاريخووحدةالللغةوحدةوهيبعضفيبعضها
الللغوية.الاقلياتمشكلةتناقشالللغهوحسوفامام

-س::حديثاظهـر1.اللعنصرية*قلياتمشكلةتناقشاتاريخوحهـمةوامام

اللقومية.*قلياتمشهـلةتناقشالارضوحدةوامام

.7فىويرنىالوطنفي.دشةاقل!اتثمةان.كانالدبنبةم*قلماتمشكلةتناشى واسالية.،ادمامجبة،قوميةدحرريةكرسالةاللعربيةالموميةوامام

العربي.

الاقلياتهقضاياتئيرهاالتيالاسئلةهذهعلىنجيبانقبلوللكننا

ء.!ر!.اكئيءمحربنلماإشهمكانومن،او!لغنهاللعريةكانتمنهومبشباالعرببمان

العربي؟هومنالحعببمههياذ،اللعربيلعر!اربمايجدر

العرجمط؟هومن

%ص.ثاسااللعريبة*رضعلىعاشومن،ثانيا،للعربياا!نناريخصنعفي

عربيا.اللعربيظلالث!لةاًثسروطفذءمنشرظانتغىمافاذا

اللعربية.الارضعلىوعاش،اللعربيةتكالممنفالعربيع

جمعسصوصصولوالعربيالتاريحصئعفيوسا!ماللعربيةمملممنوالعربي+

اللعربية.الارضعلىيعشللم

لمكمؤبر!زل!سسفمحهـالتارلخعشعفيوساهمالعربية!رضعلاعاشمنواًللعربي+

فيالمساهمةانذللك،اللعربيةجالبالىث!ليةللغةيتنلاكانولواللعربي

ه"واذا-كاناسربي.للمواطنالخنيقيالمعيارهياللعربيالتاريخصنع

بر،كأا؟رسلملميرتنفان*قامة...للعروبةاساسيانشرطأنهمابهو*لماناللعربيالتاريخ

جمآعات،وليساؤراداالوافدينكسمببأنكفيلةالعربيةالارضعلى

ا!فنةداروتوزيعدنترالمساهمةثمومناللعربيةاللحياةفيو!ندماجالعربيةكلمعلىمقصرة

عبرالماضيمننابعةمستمرةجأةباغبارهاللعربيالتاريخصنعفي

واام.0*.تأخيرولاتوقفبلاوالمستقبلاللحأضر

يعاثلهامالطليو5المنأانهوجدناالللغوبةالاقلياتمناللقوميا(وقفتييأناردناواذا

-55555555555555555555555!هء،تساهمالافلياتهذهدامتما..يةللغواقلياتاللعربيالعالمفيلليس.-
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ت!تبأننحلماتيالشفافةالاهدافهذهاطيافلتستطيع،ولمستقبلهاكانت!دورةلافهااللعثمانيةالمملكةالانحطاهـوضعفعصورخيكلالاستعمار

ذلك.بعدوتخطيهاالليهاالوصولسبيلفيخطاهاالعويبةاًلامةاللبوى.اللئولامام*قلياتقضيةفتحللذياالامرمعيندينعلىتقوم

ا!فيدثمررىلائمسانصنعفييساهمونمواطنينبينئا"غريقالمستغلونبهاعبثوقد
....اللعربيةالارصعلىويعيشوناللعربيةويتكلمونالعريالتاريح

ينبغيالانسانمسشوىعلىفهيوتتنر3ممهتتشعبالتطور.اق.قضيةعرقيةنظرةفهذه...بالد!العربيتقوملااللعربيةالقويتىان

ولا.اللعاللمفياخرانسانأيحيال.النقصعقهـدةنفسهعنتنزعانوهى،ضيقةنظرةفهذهمعينبدوناللعربيتقوملاوهي.غريبهعنصرية

واياهيتساوىانفيولا..وايا.تساوىاذاالاقيمانللذللكيمكنوتفضحهالعربيالانسانبواقعتتصلصفاتهامنتىفيانسسانيةكرسالة

مرتبطةالخطوةوهذهاستعملها.التجميالوسائلواسشنعملبهلحقاذاالا.صنعهافيومساهمتمهالحضارةعلى

للانمطنيمكنلااذ.شيءكلشملتالتياللحضارةبهذءشيءكلقبلمليوتتسعينتبلغوهيخليجهاالىمحي!امناللعربيةوالامة

التي3النقصعقدةمنتحررءكليقفيواحعةخطوةيتقدمانالعربياواللقومهلآاواللعنصريةاكلياتمنملايبنعلاثةمناحرفيهاببس

كمنالعلمطريقفيلطلقوالمطلقالايماقبالعلمآمناذاالاتلازمهتس!عينطموحوجهفي*.بينثلاثةتقف.انبحاليعقلولا،اللغوية

تحورالتياللعقباتطريقهمنازالاذاوالا،الايمانطريقفيينطلق.الأسمانبنيمنمليونا

الجبارةاللحضارةباءاللفعنيكشفابخ!اللبعيرالعلموهذادوت!لىاببوموجوسعماساسعلىهؤلاءتحسبلااللعربيةوالقومية

ينبغيكلههداجاثبوالى،لممموراكلاهـ4اربعةفيطاقتهاتهلرالتيبرصقلايمانهالهيالمجزأةاللعرية*رضجملىالببوموجولعماساس

منباللسعي،الحضارةبركبالرصللحالىإحليقترختعئاللعضعيلمسامنتجلضغطللعلمالتيالمصطنعةالحدردداخلالاقلياتهذ.ممحسبلاالعربيةالارض

ووهـرة*رضرحدهمناساسعلىت!بهابل،داخلهاتصشت

اللعربيبالجانبالانسانبنضاليت!لالتطورلقضيةالثانيوالوجهفيو-احدةاقليةسوىالجزالرفيالطاؤونولااسرائيلكلأ،الشعب

منبنضالهواللحضارةالعلماجلمننضالهيقترنانينبغياذاللقوميكياناتفيولليسالعربيالوطنداخلقائمةقوميةاوعنعريةاقليات

كانوطنباالمرورأس*قطاعوشبطرة*ستعمادعبوديةمنالتحرراجلسوهـالعريبةالامةفياكتوثبةالروجوان.وسدودحعودذاتسياسية

المجتمعاقامةاجلمنعادلالوزيعاالعربيةالترواتوتوزيع،اجنبيااممنجديدوتبني..*صلالىاللفرعوتعيد(للطارئةامبياناتهذءتزيل

والمتحرر،قومياوالمتحرر،ابخنمأعياالمتحرروالمجتمع،سياسياالمتحررالغاصبينرجسمنتطهرتوقداللعربببة*رضعلىالعربيةالحياة

وحدظالىيقودانمنبدلاالصحيحالسياليفالتحرر،اقتصاديا.وستثترو؟لمعتدين

التحرر؟لىيزديانمنبدلا*جتماعيوالتحرر*رفيوفىحدةالشعب"لأهيطلىوحله

والاجنبي.الوطنيالمالراسوسيطرة*فطاعمن
اللعرب،رنيامنوهنارهناكميراجدلاتثراخذت*هدافقضية

ئةلعرعلىوحومن؟للطايولأ،ف!كارلىواتمييىلدمنثرهاعدملاالقوكلميواللتحرلحهالغتها.كلها.وطاقاته،كلها*نسانللحاجاتتكريسحقيقتهفيالهدلىاناذ

..باببقبنيكونمااشبهوضوءذلكبعدوهو

اللعربيةواللغةاللعربيةللارضالتامةالسلامةتأمينعلىحرصاالقومي

العربية*مةشضميةتبرزعربيةو.حدةاجلمناللعربيواتأريخوجدقداللقرنهذابدايةمعاسننفالىالذيالعربي*نسانان

والتحرر،السلاموبناءاللحصعارةفيالعرب!ررمساهمتهاللعقلوعطاءو*اسير،بائواعهالاستعمارفيتمثلسياسيةعبوديةاسير،نفسه

و!تمادالقويالوطني*قتصادخلقالىيؤديانمنبدلاالاقتصاديواسير،*جنبيالمالىأسوسيطرةالاقطاعفيتتمثلاجتماعيةعبودية

صنا!يزراعياقتصادللخلقوالظاهرة،اللدفينةالعربيةالترواتعلىالغرجم!الانسانوالتطورالتقدمالىسبقهانبعدالتخلفعبودية

ويبلورفيهويولربهفيتاهـلراللعالمياستصاديوازي،نام!ود!اريماجم!الحاجكلهااللعبودي!هذهالىيضاتوكان،بعيدهبمسافات

لقوىالصحيحالتوزيعمنمنسجمفطاقفياللعررررالا!امكاناتيبقىفلا،اللعربيةواللحضارةالعربيةالفكرةتشويهعلىمنظموقكري

*حتكارمحارلا،قلملةايدفيتمركزهاندوو.صلوالا-الأكالا!اجاملايبارقةبالسلاسلمقيد*عاصيروسطواق!وهوالعربيللانسان

..-على*بداعوبطاقتهاوبأمتهبوجودءالثقةلنفسهتعيدعربيةنهضةفي

ول!تجوليلظمةنعاانتكالبمات،،مخاطتيالل!وجدتالمررزفتضالمرثةبالتشاوأللسيطرز.وتدحضاللغد،منالخوفهشبحعنهوخم!،اللحضارةاغناءفيو*سهام

..اللعروبةصنعلىيعاونهم،ركابهمفيمشيومنالمستعمريناكاذيب

اللفرعىمنحقهمواطنلكلتعصالتيالاشتراكيةالثوريةوالروحمميتةطعناتصميمهافي،وفكرةوامةارضا

قاماذا*كلهذللكاوسبيلولا.وجودهويؤكدذاتهلليبدعالمتكافئةلا

الداخلفياللعربية*مةاهدافتحدرطايعيةجبمةاللعربيالوطنفيغزوعلىالاشفاضةمناللعربمكنتلتبئ2اللعربية*صالةولكن

ساتالتيلللديمقراطيةالمدرستةالمواضعاتنفسهاعنوتترعاواللخارجالذيلمينوسكالمصباحالعربيةاللغةبقاءو،جالوتوعينحطينفيالابادة

هذهتنفيذفيثوريانهجاوتنهجعشرالتاسعالقرنخراوروبافي،المنظمالعثما.ليالجملمنقروناربعةخلألالزيتمننضوبهركأم

.امبرىيلاهداف.وماديقرمعنويةقوةجدبمنالعربيفيبعثتقدنفسها*صالةهذه

..السياسيةالعبوديةعلى،العربدنيامنوهناكهناينتفضفأخذ

!وسثلحل!وبحيث،العربثنياوه!ناهـمنهناعليهافلألتصر،الاستعمارفيالمتمثلة

كلياارتباطامرتبطاللعربيةلملامةالثوريةالاهدافتطبيقانجهاداطيالهفييحملالاستعماراًقامهاالتيالحدودداخلاللجهادكأن

الوسائلعنرلماذاالثوريةللافكارمعنىلااًذ.لتوريةاالوسائلباعتمادمنماتالتي*هاليهلوتحقيقا،الاستعمارمخلفاتكلضدشاهلا

كعرةامثلة،"وحديثهقديمه،التاريخوفي،كذللكلوريةأليهاالمؤديةيحلمونوهم،الطويلةالتاريخحقباتخلكلألعرباللشهداءملايبناجلها

فشلتولكنها،زمانهافيثوريةكانتالتيالافكارمنكعيىفشلوعلىادمماىكماءكريمكالفجرقوبملأكا.لشماعصافجديدعربيانسانبولادة

ببنيةيتصلمااحمرذلكويتصل.ثوريةغيرباساليبطبقتلانهالا*صدفءحمايتهاالىويطمئنالاعداءترهبقويةمبدممةعربيةوبأمة

محأولةفي*ووسيلةفكرةيتجزألاالثوريفاللفكر،الاصيلاللفيضمنالعالموفيارضهاعلى*نسانيةورسالتهاالحضارةتنثروهي

فيومنه.التوريةاللجماهيرلافهاممستسأغالليكونوشرحهتبسيطه.المدوانيقبلولايعتدكطلاالريالتعاونمننطاق

تترددالتيالثوريةدوحهوفي،شكلهوفي،مضمولهفيالموثبةمادتهلرسمانلناتجيزاللعربيةالامةاهدافالىاًلموضوعيةوالنظرة

شاملمطردمثال،ينفصللاكل،يتجزألاواحدهو،الثوريكيانهفياللعربيةالامةولواقعوثمبستقبلهالعربي*نسعانلواقععريضةخطوطا
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الاشتراكيةتكونبحيثاللعربيةالامةطبيعةمعوتنسجماللقوميواللعمل-،ءتوثبةمستمرةاضاءةومعناهاجوهرهافيتضيءالتيالقيملكل

اللعربي.بالواقعيميزجعنمماالعربياللفكرعنانعكياصايلقىعنمماالثوركيالفكرعن!ايقفالتيوالحمودكلهذللكويتفق

لسفالغربيالنسقعلىديمقراطيهومابكللايماناقانوكذللكوينهفيالواقعيتلبسانويحاولاللكشفلورالثوريةالاهدافعلى

لانالديمقراطية،والاعمارادلىرجالبيداللحقيقيةاًلمباثعةزماميضع.جديماخاتاويخلقهيطوره9لليجددءبه

الأسطنفيحريةمناكريعملانفيالمالحريةتعنيوافعهافيهناد

نشطسياسينظامالديمقراطيةان-جوهريوهذا-ثم..يفران؟بالمجمنىامبالفزدافنضحية

اساسعلىاللعولوقياماوروبافيالقومياترسوخبمداوروبافي

فياللقومياللفكرر!عوخدورفيتزاللااللعريبةوالقضيةاللقويات.تتسابعانفاما...الطرىمفتررعلىاللعربيةوالامة"والليوم

البلادبمضلوجوداللمودهذاعنءتخلفةهئبل.وادلولةالمجننمعفحايامنالمذيدساللديمقراطيةاخطاءيصلحاللذيالديمقراطياللطريق

التحرربدبىرتمرانيجبانهابمعئىالإشعمار-طرةتحتاً!عريةسلوبا7.التورية4منشخذانهااوالديمقراطيةواسواءالاقتصاديةالانظمة

الاستقراريعننقدنظاموالديمقراطية..القوميالترسخربمهلتمرالامممعلتتلاقىنفسهامطورةبهوتمضيطريقاالثوريةالاهدا!ومن

التطورمر!زة-فيتزاللارمربيةاالامةوللكن.الاشترار!راويرمد!وف!حتاللفردحمتاللديمقراطيةالنظماتخن!اذافهي.سنقننهاالتي

الفوراتهذ.وما.للنهضةاللحقيقيةا!صبلتلمسومداوللةواللغليانالم!جموعحمتاللجماعيةوالقيادةالثوريالنظاماتصتواذا.بالمجمى

ليساللعربيةاللبلادفيديمقراطيهوماضداللطويلةاوالقصيرةالامةوواقعالنظامينكلافيالتضحيةمنمفرولا.باللقردتضحبموقد

والمر!ةيتناسبلاا!كطالنظامذ!ننبىالوافيطبيعةان*!مناهاوبالفردلللتضحيةتضالرهابهاالمحيطةوالظروفومستقنلهااللعربية

الاستعمارمنبالتخلصتبدأمرحلةوهي.اللعربيةالبلادبهاتمراننيس!تقنليقررءمابقدروحيدانسانثقررءلاوهذا،بالمجموعللتضحية

اللعربيةللامةالثوريةالاهدافلتطبيقاللجديةالمحاولةعندوتنتهي.ابهاماوغموضدونامة

حقيقامكانعنهناك(وهنارقالماوكل،الثوريةدالاسال!..
....كلمااد*هدا!لوحدةالتامالوعيعىمتوقفكلههذاوان

الاحزا!وتصد!المدرسيةالديمقراطيةاساسعاىاللعرليةحدةا لو.وحدةكانت...وافكارهااللعربيةاللجماهيرنؤسفيالوعيهذاعمق

لااللبئلقمدفولللولوقيهعبقدلىحدالتنعصدصحتهمنه.تأنجبرللمحثويمكنلعم!يحةفقوليواحلامهاامالهاواقعوالىاللجماهيرهذهطبيعةالىاقربالوسائل

فلا..لورياعملاالوحدةدامتمااذ..واضح7للبرهانوا.بالذات.والمستقيلالحافرفي

بالنظامظخذاللتياللبيثاتوهذءلوريخنينبيثتينبينالاتقومانيعقليكونلاالانظمةمناللديمقراطيةوغيرالديمقراطيةاللحديثمثنان

يدكوواحدلانسانرأيافيهانسمعلافلماذا..سبيلهاالدإمقراطيبتحليلبل،والسيئاتاللحسناتيبتبيانالمدرسياللعرضشكلفي

طبيعةمنكلهذللكانعلىأالاشكالبابسطولو..ماحمةولاقامة".اللجديمةولملظروفالنظمهذء!يهانذتالتي"وضعيةالظروف

احتراىبمرحلةاللقضي!ةتمرانمنبدلااذالوحدوبم!.العملاخر.أعتمادتتطلبولامعيننظاماعتمادتتطلبالتي

يكراللحريقيئتهيانوالى.اصحالهاواحتراقيدةالكا3اللشعارات.0.00..1.
التاسع.الالرنفيتنلوذتالتيللديممراطيهكان،سديدوبايجاز

."صعنممساالفرنسيةالثورةبعدانطلقالليلللنداءطنيعيةردةكانتعشر

دروث-اك!أفةاداًر4الممن.وحكوماتالبورجوانريةاللطبقةنظاملليقومالاضاعنظامتقوض
...4نمتالمناعةفلما...والمملاللقودلحريةانعكاسااللديمقراطيةفكانت

رورم..هـ...اللقويةاللطنقةهذبةحكمتوطدانديمقراطيةكانتالهائلنموها

سيإسية4حريةمنهااك!راقتصاديةحريةهنامنناهافيفاللحرية

الثق!افية.المكتبسة(اللحربمنذاللمولةتدخلوكان..والمراقبةاللحمايةوظينتهاواللموله

اقتصاد-سياسة-علوم8الاقتماديةاللحريةنظامتبنتالتيالمولفياليوموالىالاولىاللعالمية

ولأقتيإديةوالسيالهيةاللعنمبعةاللكنبأ!ةببمةمجمو!ة4.التدخلعدمأيم!،القاعدةعلىالشلوذهواللدو.لةتدخلكان

.لق.:صدزمنفاوصارتالسابقةللقاعدةافاللغتروسيافبم1791لورةوجاءت

015الخازنوهيبهنمميبترجمةالكوناسرار-1.ثهاءكلاللدولهوملتشيء..كلفيالتدخلةاروتها

اة.وسمياعاصي"الحياةاسرار-0.2
015لمياوعاصى"واعاصيرزوابع-3عروبهبلغربولاشرقلا

002فيالدلومالكيئمهيبة"السياسيةالعلوم-،

؟..الخازنوهيبهنسيب"الاقتصادعلماصول-ءالاثتراكية1791عناتجاءلورةتبعداللعربيةوظرو!الامةوالليوم

002""""العلومدنيافيالجديد-6اولوبافيقامتاتجيارررسيةالنظمعنتبتدوكذللكروشافي

001الادباءمنلجنة"الحرلةلسبيلفي-7الا!ورخ!ةاللعربيةالارضو!ةانالاسبابهذهمن.اسبابللعدة

001"""المجطئعةا!فوبقوتالارز-8واللعقاررجماوالابخنماعيواللقوميالوطني!لعملاساسيتنرطاللعربية

001"""عالعوزعلىالحرب-9المروتبرازللعروبةواللممل.دلعروبةتسعىفئةاوعربيمواطنللكل

001"""والحرالغابة-1.العربي.الوطنفيالسياشد"اواللوفيللعملتسمىجماعةفرر-اوللكل

001"""أد!صرواد-الهومابكلايمانكلينفبمالروسية1791لورةباهدالىوالايمان

001"""لاللعهدمنذالعلم-12اللعملجوهرلان.الثعبووحمة7الارضوحدةمناساسيعلىعربي

قلبالىيهدفاجتمافيعملهوالروسية1791ثورة(سالسعلى

الناشرمناللعربيةاللكتبعموممعاللهـتبهذءجميعتطلبتحرريهوالعربيةالقوميةاساسعلىاللمملبينمافحسبالمحتمع

عمومومننبنانتبيروت561.22تلفون3؟هص.بالتقافةدارشملهالللثانياقوميوهوالاستممارمنارعربيةألامةبتحريراولا

اللعربيالعالمفيالكتهـباتلتحقيقثاللثااجتماعيوهو.الارضوحدةالىالشعبوحدةواعادة

الت!ررياللمملبنية!زمالتياللعربيةالاشتراكيةبركطبيقاللعداللة
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لتسحق-المفشقةالارضفيالثوريالحببذررهـواىر؟تىالرما!

!هذهكذللك.لوريةواساليبلوريةواهدافاوحدويةافكزاالسشابل

القفية.هئ

عنصسدر..بة
واللهد!الوسيلهكرم

والاهدافالعربيةلللامةالثوريةاللقوميةالاهداف.وضوحات

يطلهع"ار!ثوريةوان.لللعمداسلوبينمناكتراوهناهـأسلولا!ليكونالنظر
وجها!فياحلا!موصعلكوىاىيمكيلاالعربيبالايسدالحامه

ولاوطنيعتهابنيتهامنلوريةوسائلتشدعيالقوميةع(!ورافهذه

للامةوان.لوريةقوميةاهدافعلىلتطنقعاديةوسائلفيهايصح

1813.بص-بيروتهنااللعربيالشعبلاكمريةوان،.مصلحننيئلاواحدةمصلعةالعربية

الاشنراكيةلان.مصلحتفىلاواحدةمصلحةالعربدنيامنوهنالآ

امةأتطورمراحلمنمرحلةفيالمكأن2الزمانتنعمنعنمما
هووساررالاشتراكيةتطبيقوسائلواناشتراكيتينللىتتجزألا،-ما

روحهيالثوريةالروحوان،الاشتراكيةعنتنفصللااشتراكية

لللامةالتوريةالاهدافوفيللامةاللقومياللكيانفيمستمرةواحمه

غدازموثالنبحكماللعربيةالامةلنفسهانهاختطاًلنيالتوركطالطريقوفي،ا-للعربية

لوري!قضيةوهيادوحدةقضيةوان،المستمرالتاريخوحكمالواقع

عصاىليلىتماليفانالملوسالواقعبحكميعقللالورية.وسائلوهيتحقيقهاووسائل

:النقاداحدعنهاكتبوالو!ئلالاهدافذاتعلئتننقيلوريةطليعيمةبنيةمناكرتحققها-

ئي"الن!الادبعقدةتخطتالروايةهذء"وتستقيمالسواعدوتشتدالايديلتلغ!اللعربرنيامنوهئالرهنا

ناثونبعضفيبعضهاالوسائلوتتعمقالاهداففرسخالخطى

الاالثوريةالاهدافهذهيحققانيسنطيعولا.تتباعداوتتفرلى

،!زاربمضهاصفوفويرصاللعربيةاللجماهيريستقطبطليعيلوريحرب
الاهدافعنمعبرةالطويلالمدىعلىاللهولةوتكون،بمضالى

داريللورنستأررفاللشعبيةاللقياديةاللحزبسلظةلاوامرمنفلةالحكومةعونكماثثو!ية4

بوحدةآمنتاتىاللقيادةتلك،صحيحاتعبيراالامةارالىةعناسبرة
الجيوسىالخضراءسلمىترجمة!هذهاعمالللكلالبناءالنقدوحريهالقيادةهذهوجضيمةالببادة

الثانيةةواألرهيهذء"جوستين"بعد5وتوصياتهامقرراتهادكلوتلبيةاحريةارادةعلىمنزولاالجماعيةالقيادة

الشهيرذ"الاسكندرانيةرباع!4"منجم!السملامطريق(للعووبة!بق

يزالوئلاوللكنهم،عربيةوحدةط!بيزالونولاالعربئكانللقد

اولم!اطاآولغهإرسنالسياسيةاللحرودبعضوعيونهمقلوبهمفييطمسمنالىبحاجة

والشمالبالمغربالمتئرقليلتقي،ارضهـمعلىالاجنيا!امهاالي

ننشابفيجو!:علظ!ليفاللعروبةلواءفيرتفعالقوميبكبنهاألدودةوتقوم،باللجنوب

!كيمنير:.ترجمةالانسانانتصارويترسخ،اللشسبووحدةالارضوحدةمن؟لساس

امته،اهدافتحقيقفيبمساهمتهالنقصلىعقدالت!لمفعلىالعربي

ضنوهجبعقلالبشريةوالحضاريةالانسانيةاللحياةفيو!ساههته

.000001،واللكياناتالتجزئةعلىاللعربيةا!مةانتصاراتوتتوطد،حاروقلب لرصا!دهـيأحيىأبشكلاللعربيالاشراكيمالنطبتوطيدالاقتصاديالتصفوعلى

!اور4رجون:!أفيعميقا،جنرياتبراالرتيبةالحياةويغيراللعميقةاللجفوريمسىلولىي

فيسطراولوتاريخهاللغنهااصالةمنبوحيالعريية*مةلتخط!

عزامسميرة:ترجمةنحوينحرفانثونوالمدنيةالحضارةعلى(لمتفتحاللعربياللفكرض!فحة

شتالنبيكلجوناتاحتاروايتانانبعدالمتميزبطابعهااللعربيةالس!عخصيةوتقوم،الليساراواليمين

آلعاملهذانوبلبجائزةالفوزموزعةكانتواحدةوامة،كياناتفيمبمثراكةنواحدايناتوطد

بوحيوالتطملالتفاعبرالىسنيلهاللعربيالمجتمعوي!!،شعوبفي

ووجد"معالموضحتمجتمعااللعاللمعلىللينقتحالجديدةاللظروفمن

إفيطري!حيث،الطويلالمدىعلىالعربيةلللامةاللكبرىالاهدافنحوطراقه

وحيسث،والتبعيةالاستعمارانواعوشه!الاحت!لمنبدلااللحرية

كاللويلارسعيئ:طلليفمنبدلاالوحمعهفجروحيث،الاجتماعياللظلممنبد!*شتراكية

طبكىمير:تر!ةمنطلقاالواحدالثوريالحزبمبدامنيتخذنظامضمنلتجزئةا

و*شتراكية.واللحريةالوحمهفياللمربيةالامةاهدافلترسيخ-

عيحبل!رعبمحب
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