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يخئىلر!سلصرجما

فيالمشكلةيحلالماللعسريوالاحتدلالبتتريالاستممادأنبعد.مقدمة

حركاتولدتلمةالشعو!منلقيتفحشما.المسإعمرةالاقطار-
ء...حجمعاليدويةالصناعاتكظامفقلبتالنخارية1الالهأودلابااكنتنف!

وضعفهم،لليبيافيومتلهما!جؤانرفيمقيممليونيغنأم.النصل

يهغف!ولم،ألمسلحةوالقوةالحارحي(1!رك!معن،!دصطينفيالأنمط.وتحولتاعبوديةوا"وفرةمنطلقألمصضعواصخ،محقبع!رأسا

ىارالقنانةمن،المدينةالىا)هـيففياللعاملةالقوىمنملالن
نضالزخمفر!متافئانيةالعالميهالحربوكاكت.الاخ!لنفعأت..-....-ء

وطا!اتهااشاءهاونظمتاوننموبداومت.ظدةذرىالىميدسعولطلأوكان.احرىمنحكمةلطيثهالرلمحاهمصددوصارت،ءليرول!ناريا

ء.المنافسةعبرالتجلرة!ازدهرتأنتاجه.نستهلكاسوأقمنللمصنعلد

ي!دلمم.أستقلالهاانتفليدجميمىيجرشئحماراحدمم!ن!اكلونحتئكلهجبهالنيعميألانشاج2وبوسع.المصا!عجاكبالىالمص،رفوا!مت،المزاحمةي

..001-،......-/المحلية،اسواقهاينهددبالحطوالصناعيةازيةالبورجواشعرت،عزاهـنه

ال!طووصئالحطييرةمعرإجهدهرمامإرهدنجتظوسمماأإصهلئما!ئينإهالميةبنإ!يتهإإدكنفسالىاللحركاتلشوءالىبدورهأكضىدللذكطالجدإكيمةالحمايةنظاموقام

شخصيةللهمسرفصافىوبالندرئج0بذالهامستفلةألمحت!ديةكلتحاولهـصارعةفومياتالىالقاهـةوانقسوت.اوروبافيالقوجمة

وانتاج!ه.وعمالهالمصنعبهالحقتاانلبثتماقويةاستعماريةالوفءهذأعنقجملقد.الاسواق1علىالهصنعلمطرةفرضمن!ا

صسار،سياستهويوجهالمصرفيامرالدبموهوالمصنعكانانفىيعدوكانت،البرولليتارياجماهيوضحيتهاذهبتوإمنازطاتحروبالجديد

..الوحيدالرابحهياللصنلعيةاللبورجوازية

حتلإلمصرللىايذقتعثاجنوصنالهنطمييلعاصلصائجوبدلاستعمانرنغيرمنوحرئ!ناامحلىالقارفوالصراعدائرةمنخرجتالاوروبيةالقومياتلكن

نزمحةاللخروجهذايرافقوكان.العالمهياوسعدالرةالىالاسوأق

باللعاحد.شوهئاعتحكممبعيذللكلمصرلمحييفعلالتقواونيولت!ماليةبا!يلماللندنامتدادعندلمتخلفةالعاللممناطقفيفبحثتا،والمقامرةل!وسعاكحو

........منالل!تهذا،محئد،ألاستعمارنت!وهكذا،وجشعها!مهايغذك!

مطورينعيراعداءيكمئهما.اضاميهلفقاتولااحتلالجنودلا،ابعادهاستكملىفدالاوروبيةللقو!تا!سماليالرالأطاركانالظوو

الفخمةمبابهممنويعووون،!!اللمأقنصادمحلىألطو!يتكمونوكانت،و-طرتهمراعاتهلأاث!الثباللعاللمالان1تسميههاالىفحمل

كلفةكنالنظر!رفالقمعمبرياوجةلالهلمعئالالطنالكيلوتكملالتآلدجدعولىوهكذاكيرأذللكاقتضىوقد.امرهاعلىالمقلوبةالمنخلفةالشعوبالضحيه

علىاللشاهلةالمالراسسعيظوةمحلىيتركزاللجديدالاثسحماراوالونسيآوالانكليزيم!العامللاكناعوالا*ميالدعاليالجهدمن

الحياةظإاهرمنوغرهاالاسعار5(أل!لإعونإ!والتجارةالانإأج.افريقيادجنوبوالجزالرأللهندباخلالهـهنعإظمتهانالالماني

وااللقطنالرئيسيمحصولها،لوتةأنتهجتفاذا.الاقمادية0الاولى؟اخطوةيقومانالراسماليالنورجوأزكراللحكموامشطاع

فيوالسكرالقطنالمالملودطإ!لللاسإنعمارمعاديةسياسة،السكرإاميركا:الثلاثاللقاراتفيبهموقذفالشبابمنمؤللفةآلافاجد

المورديكسدوعندها.الاتاجقلفةءتتقلبالعارإيةللعااالالواقي.اللحاكمةطبقتهالمصلحةيعملقوهيةكلوصارت.واسيايافريقيا

خطيرةضربةاقتصادهاالىوتوجه!لكاوالدولةلهذهالرئيسيإولىفيوكان.مب!نترااخلالاالثلاثالقالىات!اخلا!شعمادوهجم

تتحملها.ان.نستطيعلايخفعاولافهو،اللهد!ثنائيعسكريااحتلالاالتاريخيةمراحله

فيحدثكمافيهمقاومةكلليبيدمباشرةويحكمهالمحتلالقطر

بعصهاتتوارثالاستعمارمراحلانالىالاشادةالقولنافلومنمنتجاتهلتصريفسوقامنهيجعلسثانياوهو،ليااستراواالاميركتين

!عتكأنمازووليةفتراتنعنيفنحن...هراحلنقولوعندما.بعضا.الرخيصةالاو!يةللموادثابتاوموردا

مندهينةاندفاعيةشمهدقى1الفترةهذءفيالاناننا.يسكينامراكانالاقطارمنكثيرفيالعسكريالاحتلالاسضمرارلكن

اً!عسدإيكالاحتلال،الاستعماريةالاشكالكافةعلىنعإثر،الامبريارإةالليدنفضقضيةانالجز"ئرتاريخمننعرفونحن.اللكالليفباهط

فلسطينفيالبشري؟الاستعمار،الجنوبيةوفيتامللدوميني!ان:جدياللبحثطرحتقد،القادرعبدالاميرمقاومةأثناء،الجزالرمن

الح!لهيكماالمصرفيالاستعمارالى،الجنوب!يةوالهريقياوروديسياالمشنعمريسضفيدمااضعافيكلضالزراعيالانتاجعلىالحصولكاناذا

العالمدولوفي،منانإرمالياحتلالوهو-للغربيةاوالمانياأنيابانفيهنا؟ونفعكسبعمليهإالاصلفيوهيالعمليةهذهمناللفائدةفما

.للموأدالاميركيالعالميا)س!عردائرةضمنتقعالتيمواوروباالتالث.جديدةفكرةليستوهبم،البشريالاسكانيالاستعمارفكرةنشأت

العربيفالخليج3.جميعهاالاشكالهذهمناللعربيوطنإاويعانيوالانكليز،لليبيافيوالايطالليونللجزائرافيالفرنسيونطبقهالقد

باسنتاء-البريطاليالاحتلالتحتالوافعةالاماراتمنثريطالو،ياتالانيسمىوما،كنداواسترالياوروديسياافريقياجؤبفي

!نالمىءيطمنونيفامايونينصدرهاعلىتحملوق!طين-الكويتفالمقيمون.كلفةواقلارسخانهاللنشرك!الالستعماروافبت.المتحدة

قحتالاصليينا)سكاناوشردوروو(انالىوتحولوابخرافةبداوااهـىوقراهممدنهممنالاصليينالسكانيطردونالمستعمر/البلدمن

مجاورةدولالىلتعطىسلختاللعرببمالوطنمناجزاءوئمة،نجمكلمنهميتبقىومن.وابادةافناءعمليةعليهميمارسوناواللصحارى

،نهوعرباسكندرونوكادييريا،نفسهللوطنواضعافالمؤامرةثمناقستطيعالمستعمرينالمستوطنينهؤلاءوعبر.ونجمماعبيدايجعلونه

الاحثكاراتالبتر،ليةقبضةفياللعربيةبلدانناوقوعذللكالىونضيفالاتلالادامةعاىقادرةقوةتصنعانالحاكمةالرأسماليةاللطبقة

والمصرفية..الرحلةهذهفي(لمسنممرونتمصوركماثهايةلاماالى

اللصهيونيةاللحرإكة!ووضراوةخطراالاشمكارإهذهاشدلكنعدإانياهجوماكانحإتاوروبافيالقوميةقاليقطة،وهكذا-

بشريإاحاجزاتشكلفهي.وحديثهقديمهبالاستعمإرعضوياالمرتنإطةيقطةاعقبتهاوقد.الاوليةالموادنإافواستالاسوافىتاميناستهدف

مقعاليةنسبايستنز!اللمموانيووجودها،العربيالوطنلتجزئةفيمسإاطإهرللقد.وجودهاعندفاعاالشعوب1نضالعصرافتتحتثانية
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الدعايةبنشرتكتفيلافهي.ومضموناشكلاكاذببدولا!طاءمحاولةانهاكما،ومصالحهاوجودها!نللدفاعالمضطرةالعوبيةالامةموالىد

فحسب،ألامبرياليةولتنقافة(لغربيةوللديمقراطية"احراالأللعالمويردف.الوطنمنكت!يرةاجزاءفيالعالميةد،!هـيا!قيمصالحتئبت

ماكئيراالتياللغةتلك،الهجينةاللغة1:ايضاشكلهاتعطيهاولكنهالوطددفاعيةاحلالىلاقامةاًلام!بريالببةمحاولاتالصهيونيةالحركة

-.لا.نينيةوكاحر!أيضاكصورةوانمابراغماتيكمنهجشتست!ملبا!فيمالمماويةةيعستنرة!جعيةبدمحوأتآدعرييوءد!?شعب،ندودها

خممةفيالثقافةتجني!الامبريالليةتحاولكيففدركولكبمهـلمنألوليي)حزيرانفيالذروةبلغالدجملأالمباترالموروبايمد،ان

وزيومساعدالىدستمعأنبنايجدرالاسنعمأريةوالحربالسياسة.بعدينحسرودمكيالماضادعام

مئلكلان)):يقولادالوفرفيليب،السابقألاميركيةاءحمارج!ةملاييذعتنرءعنمساص!ةلزيدوطئ،الأمبريا!يةهدفوطنناان

ناح!ئفي6قصورهاوال!كريةوالافتصأديةالسياس!يةا!وسائلللها.حدلاومواردء،البشرمنمليونصئةيبلغونوسطلهمربعلممتركيلو

استخ!اواذا.شتىبطرقيدعمهاأنيمكن"الثقافيأ)ايننعليم!المكونفيهائلهؤوةشلادةلعهءءيهافي؟يببةالامرعندالأركامكدهيعنبممادل

.الاخرىالوسائلنحق!قهاعن.فعجزامورااعققانلامكنوحذقبذىءووطصاالراسماليينجيوبيعخمألىكيالتروةينابيعفهدرالظتالعالم

الخارجيهالسياسهيكسب-الثطفيااللبمديقصد-اللبعدوهذامقا،ف4خلال،وامكالياتكوةمنشعبهفيعابركرالافييستنجد

."ومرونةوعمقامتجددآ!لميويةالاميركية.للامبرياللية.ءدصارية

-..!يياميرلأاك!صم!2لعزر"
للممليالوأالعفيالبعده!؟الأميركيةمريالليةء4لجسدو..

والنقودواشقااليةالعلميةالموسساتاكلاسنحدامالىممرة!!لأاللتتلالىتترثنموجديده!دي!للاسنعمار"ثعكالالىاءثرنا

المركريهالمحابرات-طرةمناحيرأاينفوطولوجيه!دا!يا/ىعلىالننو!يدهناهدفماأن.بهخامحىفصلاهـرادارديمالاتاررقفي

الاجهزآعلىثم،العاللمب!دانمنألعديدفيادطلابيةالمنطمات!لىالاصوتحليلى،الرألمايينخدمةفير،ماهيالامبرياليةاثعقامةلن

المجلاتمنالعديد!دركألت4ـل!ادتقأفةحريةكمنظمهفيهالت!.وطنظفيالتمافة!دهحلفتهاونجم!

--..-.3.-03نكشفءناولاعليئا"لأهبريئليةلدطكة!عيمالوهدلمص!ونلددكل!
هذءسيطرةمنايضءيكنن!صوط،دالهاءلمركزيهأالحابراتبصمويل

الولاياتمارشهالذى(لثقافيءدنتناطإوجهجميععفىالم!برلتفلايديولوصقي.ا!ثظفة5هذوراءلخمي)جمماالاساسيةلحءلمصعن

ول،الاوس!الثمرقاصدقاءجمعيةمتلالأقطارمخنلفمبم"لمتحدةوهـجالامودلرووسمع"لأسغعماريالعربيصدر!!ء،مبمءلامبو!،ية

فطرمناكترفيالمنتننرةهدوالمطكالجاعطتالعلميةأل!بتح!اتمهيدوهوواحددورالاافتيأءلممحليلهيلهاليس،تالأحن!ره

للنفودا!مبريالية.فعطيهاأشبمءلأهميةمدىروكدذرنلل..عرببمااجملدءنجطههيرللدىؤقيالتطالشرو!دلوخلقألاحتنلأراتلهذه

محضةثقافيةنندو"جهزةضريقعنزربطهمالمئعفينعثولوءحلالى.عنهاوأئد!عنقبولهاالهعخلفة

السي!اسةالالستعماريةتوجيهفيمباتنرةدلكمنلستفيدأر"!بلم!!راتاللبسةب!دفير"بطن53الايمثنلاالامبرياببهلتقافةلهد!ءن

"لكوىاندلهةالمصقبيلمنوليس.والاثثلابت؟لمؤامراتوندبيرتح!!الثعطهه.الأست!مماريهوالسيطوةالدوذبدمحماي،ألاءمبريارية

بناءعلىأثساعدةفيألأحضكاراتايشطمنهبممتلا(كوردأمؤلسسهالأ!!ادنجو!روبألداكنماالأحت!راتنحدآسهوأسبسهالسبل

المنحلفة.النلدانفي"دجامعاتوحتىبل،العدميةالمؤسساتاإت!ءتالأيديوالوجةأدكشفمبفنرةعلميظيتشم،لامبرييرواشوسع

وا،ميوكيه،الامبريالبيهـةاند!وةوراع!اخنفبمااليلاقنعة2انالاي!!!وبءانها.الأمداد،ذدكا!وذهذدحلمهايحنبم"نى

يةح!الى"الشيوعيه"خطربمحاربةألأدمحاءمن"ضصبوجهمن!وحريةوالليبرايةالديمقرا*!يةالالوهنمنباسيرمزينه،العنصرية

فخفياننستطعلمالاقمةهذه،وحريتهالمفردوحمايةالديمقواطية...لحاصهاوالملببةأالالرد

تحاولالاستعمالىيةأددوائرانوهيالواضحةاللحفمقةوقتايفيقناعات،الثاتاللطلمشعوبلدىخاصةدنأكاتنترفبدون

الاقضصاديالم!لفيالقطليس-ديادوددكبيانفسهامنلجصأىيمكنلا،نخلفهاتجاوزعرالشعوبهذهوبد!رةبالحافرللتشكيث

الحقيقةهذعونكن.أفيفيالت!المجالفيوالط-لسبموالسبمصالح!علىوباينالي..المسياسييموذهامحلى-نحافن/1للامبريالية

الاستعمارية.الثقافةاساسفي!وعنصريامضموسابدورهالخفبم!اءللدىلسميض4يمثن.ولشرءلقناعاتهدهاهمومن.الأدصادية

الارترادرجلمحقلية،بعد"شضج!مشعوبعلىالوصايةمحالليةانهاالعلم"ءوالمفارضةأعأطفيةا"المتخلفةأ!عقلية،)بألاهيرىنءلأجنطع

!"شصرلىخلالهامننفكرالاستعماريةال!وائرزالت!!اشيا!باندةلاكلونانذللكبعداهـقربمنوليى.العقليالمنهجومعاساور

طالىها.1راخلالتقافكياللتراثاخ!ذألىةالمبادرهـارروائرالاستعماريةئرألدو"ه

مفهاالىتتتدانالأبرياليةل!زلالععريافكراهذأوبترل،مقلالمضاد-الص!فيالفكرمحلىالترفيكلمرئرةولنره،دعربي

منهدهالاكبرالقسمانكناادرمأاذاخاصةالثالثادعالممتقفيكلخصاؤصهالهاا!قليةهذه"ناىلللمحأندونأرراثه!1من-

وناضحة.عصريةتقافيةبنيةالىيف!قرزالماالبلدانكلستجاهللارذلك!فوموهيودكنها.أيضاوالمستحسمنةالمحببة

فحسب6العربربياللراثفي-والملميةاللعقلية-"لايبئبيةالجوأنب

المماهدات!لاستغلالءئالاصوولمريةالدوالرلاتووعولاالثقاقاتبأثيروربطهاالجوالب!ذهطمسعلىآيضألعملوالما

افعاونمنجزءالاسالوفيه!التى،العلميةو"لادعاقاتالثقافية.خاصبنتكلواليونانيهالاجنبية

التج!سيسبيلفياستخداههامحن،اققدماجلمنالتنأملالانساني-ةو!عابخاصة/آهميةآلاس!نعماريةالثقاقيةالحربتأخذ/ه

كشفتهماوهذا.،الانقلابات-،ألافطراباتارو!واثارةاحربالصاللحللملثمعوبال!فيهاتعيتنىافئيالمتخلغةالاجتمماعيةللظروفشيجة!رة

اتي"القاهرةفيالاميركيةللبحرية"الطييةالوحدةا!هال،ثائق،والاقايميةوالطائفيةالعشائريةالعرا!اتونرمحلىفقغرب،اثلث

اللطبيه؟لمعدمالت"ثالكئيرتحتوييعلىالا!ركيةاللبحرية.نقاريرتقممكانتاللد!والتقدميينالمستتيرينالمتق!قظلىألضفطانواعشت!وتمارس

منهاوالوقايةاللجرثوميةالحربفيخاصة،المكريأ)طابرعذاتحركةنفوذامدىمدركةبلدانهمثورأتفيرهمدوأههيةتزداد

وتطورها.لفكندوتشمكلاتي،(الانتلجنسيا"فئاتودقيةوالمعلم.نالظلاب

وغير!ا،العربيةارثنقافةنئمو؟محاولتهافيالمتحدة،الولايات.الثألثلعالمافيال!ثوريةالنت!عبيةاءحركاتلمعظمانمربضةاقعد"

اكأرىاشعماريةدوللهاية!نقختلفلاالاحرىالبلدانثقافاتمنعاىالا!ركيةالاا*-رياةيةمقد!ننهاوفيالا!ر؟ليةلم،كيدهنماومن

توجيهفيالمخابراتطريقعنالثقاكةالستغلالهوواحدخميءفيالامناثقافيقياالجبهـةوعلىالمثفقينمةوففي!مالتمرارالعملضرورة

المضسادةالحركانطتدبيروفي،/مباتنوةالاميركيةالخارجيةالس!ماسةونفوب--"،عض!م4للدلىالالصنعماريأ)مفودي!يولو!ة5شراجل

تطىءالقد!ةاًلاستعماريةالدول1فكنلمحينفي،اكحرريةالمثورة،الأخرىافئاتاصفوففيية3الاثىراالضحرريةالثفافةومعاربة

)*،!



الامفبريال!فمكاهحةعبءيقعالاونىبألدرجةهؤلاءوعلى.مضنيةوتبنواومحوهاالقوميةالبنيةتهديمبغيةالوطنيةالتقافةضربمنحرالى

ومثقفين.ككتاب.المستعمراتمي

العربيم:الاديبقف

بلورة،الكادحةالشعبيةللطنقاتممثلاالاديبفيلرىنحنالاميركيونالاقتصادعلماءيحاولانالمصادهةقب!لمنوليس

،-.و.ا.دا!لاالا.....التماكيد-الثالثللعالمافيالتخلفعاىللقضاءنظريةيعدوفيوهم
مراقطل!ريةالبورجوسم..!لكلمءدمنجيلطهرللعد.سعبيه.

ازاءيستطعلمالجيلهذالكن.وتقالي!طبقيمهاوبثرمفاهيمهاالوضعتجاوزفي،الثقافيالعاملهوالاساسيالعاملأنعلىالدائم

الجماهيريهالثووةتيالىفييههماناات!الليةالامبرياليةالهجماتفكيالابرياي!ردوحقيقة،!طرةحقيقةيخفبمذلناتالا.المتضلف

عنغريياظلاليوهـجوازيخطرهبحكمفهو.*ميرياليةتصتالتبمالفكران،ذ.جديدةقضيةئيىرء،وهداالئعوبتخلف

،الكادحالشعبقضيةالاولىباللدرجةهيالتيالقوميالنضالقضية!يونفوذهاالاحتكاراتقوةعلىفظةالمطالىالهاوفالاشنعماري

و(لميقفي!قثيليبيراللياتطور؟موقفاتبنىاوحالاتاوضلفيانه1(ووالابخما!الاقتعاديالعلميالبحثحقلفيفعلادخلقد،العاللم

العهيوي!0الامبرياليللغزوالتصديم!حننمياتفرضها!زكطالثوريوتح!،فضةمنطبقعلىللناهضةالشعوب1الىنفسهيقمموهو

المتمتلالاد!بهوالامبرلال!ةمواجهةفيبالاديبيض!همااتو!،.المثهورينوالايخماعلاقماداللملماءبراقةواصماءعظوين

-..3ءو!..1،نر-....ل:التاليةالمظاهرفيالامبريانيالثقافيللغزوالرئيسيةالخطوطجمالا

ولىجابمسالمماكنه1ا،أساسمهسيتيقبمهمتيئيضطلغلسع!ان!همومفىطلعااءالميداوم!لس!اتالكتب،والمجلاتالصحف،والافلاما!كتناتهماللغزوجند

فالاديب،للثمبهوالانجنط!ياًلسبسيالنضالفيواللحاسمةا!يةكلاًلامبريالمجةوتبذل.الدرا-!ية!المنحالبفات،والنشراترجمة

وقيمهامماليهاتكتسبلاوحياته.!حسبشاهدهوولا،منفرجالييالمعلوماتومكأنبا!ثقافيةالمراكرتدعيماجلمنجهدمنتستطيعما

الشخصية(امكاناتهحدودوفي.الشهادةثبعدئذالممارسة.بالممارسةالاعلىىنشونهامنذعملتالتي1،فلافرانكلينمؤسسةمثلومؤسسات

لهدهالموفومحيباننئبمبدءاوطنهمعركةفيلولىهيأخذانلمجعوف!ئلالو!هذهولعكل.المثقفينوشراءالاشنراكيالفكرمحاربة

المسلح.النئعنيالتضالالى!وصولاالمعركةه!0جلبمفحوعلىوطننافينحققاتهاظهرتغاياتوراءمحكمةخطة

توريةنماذجلتقديملئتاجهالاديبنكريسهبماتثانيةالمهمةواستطاترج!منطلقمنارمتنوهااماوقممتهالتراثتناولت-

الانسافيةالعالميةواللقيهـمالمعانياًن.والمكانايزمان1عبرمكافحةاضطرابومحبر.لهمرضياتناولااومنهعامافؤراتحققانفيللك

و!يموطاقانهاذوأتهالتحريرالشعوبيضالمن.شبثقوالجمايةحصرةلظرةليهاالنظرأو.المفوميةثطههازأءأدعربياكتال!

ماللضا!الامبرياليةطوفتكيفرأيئا!قد.ووجودافلسفةالاستممارالأمبدبايبمة!ةالتططرت،افعلمعةال!صرومننطبتسنع!لانرجسيه

عصرانهاءأنورأينا.وثقاف!اوسياسيااقنصادياثمويشرياعسكرياانأش!تلقد.دلاحدلا4"لتواغركسيبنوبفيعرببد!للى

الشرفاء0جميعسمخنموا!هووانما،كفايةهرضلميسالا!برياليةبالمعابتوتبهرهءدعربيالمنعفت!حصيه(منء!رحوالجاب-لخاطب

ضمي!روهو،يسعهلا،لظروفاوهذءا!شوىهذافيالاديبلن.ومصالحهاأمتهعناءسذمناالعزينهودلداجمةالمردية

وتجاربالمضطرمأمتهوجدانهيعمقاالتغلغلالا،نبوةوصوتامةالىكحملنهاالفنريةطلالوةيسمىماالوسانلهدءامخرتوقد

.والظافرةالمنتكسةصياهابمفاهيمطدمنفمنهاوالأحتصاصالململتلعي!الراسماليمةالمجتمعات

معالمتحديدفينقعالضهذاضمنالمعنا:يسالسائلاولعلمتعاط!لصيويا!يةسندابالضرورةوكاتوكنهلى2ليبراليةولخلاق

ببساطة،السؤالهذاعنوجوابنا؟لانتاجهفسرك!ولوجيهالاديب.شعبهوخرههنالرباليمنومنها،المستمرهجومهااماموص!عيفاممها

وتيارالزمنفينزهةليسالاميرياليةضدالنضالان.كلا:هوا!سعبلحس!ملتخرءالغرب1معاهدهيوللتثقيفاتربيةظاهرهواد

.الاسطنووحدة!الآلهالجمالفياخرنزهاتلفضلهاقدالحياةكما.كافةا!دولهذعبيأبتليت1ظهرة،التالثألعا"دولكي

ونعافيحضاريامخاضانعيش،الثالثلمالعلشعوبوجميع،نحنالامةيفودانمفررضاثاناك!للنخبهالمستمربئلأمنحاصابنليف

نا.الجديد"ولادتااجهاضتحاولمعاديةخارجيةقوةتدخلمنمننوعينالاميربليةالعقافةخلعتودد.والتقدمالن!الوبدرفي

رهنبالتصديالخالدةالتجاربمدينةومفتاحواستمرارهاحيلالنامعنى!"مافي!ندلىجالاولالنوع.محنهكنىلاكلاهماالشحصيات

الشبم،الجماعيةآوالفردية،النماذجوهذء.ودحرهاللامبريالليةللمبرمبصالامبوياليةددتاثيراتيعرضمنلمحبعض.النكوصيظاهرة

لانهاالادببسجلالجديرةهيوايلادهااللذاتحمايةمعركةفعانقالىمتقوقعةمحودةالفعلردةوكانت.والتلاشيالذوبانبخطراحس

عالماًنه.اللاريخرجريانالامةعافيةعنالمعبرةالوحيدةالحركة1!ق!يمدظمالاحداتطمريهااوالزمنعطلهاومما!وقيممفاهم

شخصيتهاءثتعبرباكملهاشعوبامرةلاولألاتسسانيةتشهدفيه،رحبيدرجمم.وو+لىت؟انغيرمنا!فهاالامبرياليةتنو!تاوتبينالناصعة

الانسا!يةثسهدوفيه،المصيرووحدةالمشاركةمنعابراطالىفمناوقوميالتحررلتنيتحدتمحندماوحجةللهامتنفساالعربيةالرجعية

القوىمعومباتموهحتدمصراععبروجماعيفردبم!تطهرعمليةمرةلاولعورد!!فيوالمفاهيموالمعانيايقيمهذهمحنتدافعانالاثنؤاكي

القومية.الداتفبمالتخلفورواسبالعادية.معهوالتيرفا!للمعصرفهمعنعجزهاوتستر،الحاضرة

لشعراءنرفضاننايعنبمالشعبيةالاديباهويةءلىتوكيدناان

المس!طح.الترفيهيوالانتاجالخائبوالحبالجنسوحكاياتالبلاطبظاهرةنسميهماف!يدرجالشخصماتمنالثاليوالنوع

انموقة-رأيناوفي.رسالتهوشموليةالاديبمهمةتضاعفيعنيموهوالتاريخلىفضوا.شيءكلرفضواالذيئهمكثيرون.الانخلاع

ثلا"لة:"جارييتخدالتصولىهذامنانطلاقا،الاريب!موظهرت.وتفصيلاجملةوالعروبة،لعربيةاافخصيةوالعربي

الامبريالي،الثقافيالغزو1مقاومةاستيراداهمها،تظاهراتالافليميةالدعوةا!مهامرضيةندعوهارعوات

لداتي،لالتحررالكتابةالىالدعوةان.و-لبيتهالغرنجيةالمجتمعاتانساناهموم

ايجابيا.نقديماالتراثنقديمفسيوالاشنغرا!،الانخ!عهذانتائجاحدىالمحليةباللهجات

اسلحةايعاللمعلىسيطريهالادامةتستخدمالامبرياليهانرأينامنكأالرج!افادتاخرىومرة.ثانيةننيجةواللعبثوالخمرالجشى

والمجلارزوالل!!الافلامتشملالاسلحةهذهانورأفي.فعالةئقاقية،الغريبينا،لمجاهيندينالصراع1وننتأ.نفسهالتبررالتيارهذا

والمن!لمحاليثقافيةوالراكزالمتحدةالاممواجهزةواكثم!راتوالصحفوأهـ-ى.الاساسيةقضيتهمعنالمثقفينجماهيرويلهيطاقات!يهدر

العاللمشعوباالقارلىكذللكالامبريالليةوتعمد.والمدرسين"لدراسميةالشخصص-كأهولتثانوعن!الشخصياتمنالنوعينهذينجانب

تراتتث!ولهوالىمواهبهمخنقأوبامتصاصهمهثقفيهامنالثالثاةالن!الوطنوولمذاابناءمنكي!ووناتطاعللقدءالايجابيةالواعية

وتدرضه.هبمتخلقهكاذببديلوتقديمالامم،نفرووجهة!ؤيةلانفسهموكونوا!الانخلاعالنكوصمتاهتيمن
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لا.بي،بينأاخلاقياسلوكياوامصمنهالكلان.اصحابهاالى،ئنتجه"ظهراللانينيةاوالانكليزيةاوباللفرنسيةاتئلليفمحاولأت9ن

سليامعالةعوامليجملهاماوهذا،لامةاًمسي!رةعلىاثاره.ننعكسوانالىالدعوةوان.نىعيناالتعافيالامبرياليةغزونجاحمقهرمن

.الخاصالاديبعلمفي،وايجاباالاقليميةالعاميةاللهجاتالىعنهاوالانصرافالفصحىالعربيةنبذ

وضغوطهاالامبرياليةالثقافةمخلفاتبهت!حاربماافضلانوالضياع،والللامعقول،والعبث،المنفوثرالطويلالشعر.اخرمظهر

مطلوب.نضاليةعربعةنماذجلفديمهوانجماهيرومحيعلىالمستمرةواسطورة،يقهرلااللذيوالبطل،واور!،والجنس،والغربة

والمغامراتابسنحاربان،مزورةهويةتشكلنحاربانمنا.الغزو1ه!النجاحاخرىمظاهرهذهكل...الابيضالرجل

امكاناتهحدودفييتصدىالذيألشعبهذأحياةنقدموان،الرضيةفكرةمنش.طلقالامبرياليةالثققيةللهجةمقاومتنافيونحئ

المخططاتفيتعقيداواكثرهاالتاريحعرفهاقوةلاقوىووعيهيرحلماآخروانجزئيا(ستقلالاالايستقللموطننااًن:اسالسة

يعودامرفهذااكضاليالعربيالنمودجنحددلنافنا.والاسالليبللثقافةالراحردلنحروجهوفي.ثقافتهاهوألامبريالليةتمخلقمن

متشابهةصورانملكجميعاانناونعتقد،ودؤيتهالاديباختيارالى.ونض!الوقيمكشخصيةللضياعمعرضينأنفسنانجدالامبريالية

متقاربة.او.ناميةقوميةذاتوتوكيدوجودثباتامعركةبدخولمطالبوألاديب

،ونموذج،معلمفهو،ذاتهاحدفيتوعيةعمليةالاديبانتاجانالتورةابعادتعيترواصيلةمضادةكماذجتقديمالكبرىمهمتهان

.منيراانتاجامنهينتظرواللشعب.وقئدهوولاهثالايج!ءلاماينتظرالذي"غولو"فليس.ومتطلباتها

ىاينبغيالامةحياةمجالاتجميعفيا!ائمةليناءاعمليةانالسثمبطل"دينو"و.اللهادكيعبدوثروةحجازيمحموداءىايمت

نبنيانيننغبم،وسدامصنعانننبمفكما.الثقافةعاللمالىتمتدغزالةابومازنلشيسيارةحادثالرالممسننشفىالىينتهيألذي

الامبرياليالثقافيمرالطاهامسم!اويففالأمةثقافةيصنعخلاقاادبايرسلهاخراتيتشعبليسوشعينا،فلسطينتراببلمهسقىالذبي

شعبنا.وعيعلىالامبرياليالعقلقدملقد.المدينةشوادعفييونيسكويوجين

هستوىعلىالمقاومونيكونانتفترضاللظمر1هذامقاومةانالابيضالرجلىواوغودودينومنمزيجهي،مصانعهاخرجهاشخصية

والوحدةبالشأآايضانحنتألرناربما.اللذاتيالتحررمنجديرمعمنسجمهذافيوهو،العربيةالسوقفيوطرحها!واخنافس

الذكبمالواقعمنشرولثىنفوسنافيبقيتربما.واللامعقولوالعبثكانوكماالمنطقةفيوجودهزمحمالذيالفراغملءفيالشاملمصطه

لقد.الموضوعيةالروية1بعضاعيننامحنتحجبزالتلاعل!لرناالسياسيلفراغاملءهـضروععلى،فورياحاسماالتالمميةلقوى1رد

فيها،السمينوفيهاالغثفيها،منظمةغيرفراءاتعلىويمناتفنح.الثقافيالفراخملءمحاولةعلىردنايكونآنينبغبم،وطننافي

بعدعرهناقدنكنلمقضيةمعلتناقضةومواقفانطباعاتيحلفما،لللامبرياليةالسياسيةالمقاومةلمهمة،كماالتاديخيةالهمةوللهذه

بهموآيتعبأاو!ويتهيفقدو1يغترببعضاجعلماومنها،ملابساتها،الممتازينبالادباءغنهـيوطنناان.والغنإعالتصدكي:هماطريقان

الامبريالية.المجتمعاتانسانواللفكر.ويمكنعاالادب!بشئونت!ىالتيواوصحفبالمجدلاتأيصاوغني

الافبريالية.علىادبمنصباكانقراءاتناآكثرانقلنااذانناللغولا.الامبريالية!لثقافةألسامةالبنيةلتتتريحمنبرمناثترلخلقان

ولما.الذاتيالنقدمنموقفاتتطلبالذاتيالتحرررسالةاننغمضانلريدلالاننا،الامبرياني1الفترباقصاءلرغبلاهناونحن

اللطفيلياتمننفسهبتعريةمطاللبفهو،ثعبهضميرالاديبكانلنعرفوفهمابحثانستغرقهانلريد،اللعكسعلى.عدولاعنالعين

ظلمعناالعربر!1الوطنفيالادباءانتاجمحلىخاطفةنطرةان.وتقويمهالهترسمهالذيألاتجاهانعوويحرفهاومواققناعقولناينصعدكيف

الادبيةالمعارركانتوللقد.الامبرياليةوفلسفةبفزعميقتأثرعلى.مصالحه

اللاتينيهاثالافةافضليةحولكبادادباءبينطويلذمناىوا،تن!بوالادانةالاتهامان،النظربوجهةمزوديننكونانينيغيانناهلى

بيهللكاًبخدفنىابمعانمنمنمنه!ليننالىجما!عدبرغرفضمليةاوالابكلولمعكسونيهمنافيالعل!البحثانكما.فرررةيردان!لااثرايمحوانلا.المجانية

...والمراميالشائهةالوجوهاظهارعلىافدرالامبرياليةالثقافةمعطيات

خطفييعملاثواقف!ذهجميع.جديرة،وعالميةثقاقةلةعرببكلوالاستعمارالبورجواريةرفضنهاللقد.الثقافةللهدهاللهدامة

اللو!المثقفاكتشفالفد.الأمب!باليةضدالمتواصلللنضالهضادنظرناوجهة.عليهماونردثقافتهطندرسالرفضهداومن.اشكاله

حزيرانمنانخامسعدوانبعد،خاصةالعرجميوالاديب،ولم!جهة!!ظرناوجهة.الثتملا،النحليل.التجنبلا،فضالرهي

وغشانميوسولبغريةالاعجابانتهىاين.رهيبةحقائق(يونيو)هذاعنتعبيرافالادبوفي،وطنايننيمناضلكائنانهالانسان

والللاهعقولاللعنث؟غصدووأنتظاراللامننميوامراًضروكانتانعننفيهصكيحملالامبرياليةالثقافةتفممهاثركلان.النضطل

اتالوطىلعقلالىلاوريىهـ!منطعروهعلنالابهذزاكثمراللقدطرحقناوودللالنانتمالمعانيهقيةبوابةمنالميدانهذاالىيلجأنألادبويسعتطيع.اللوبيالوجدأن

،اليوت.ست.وي!ا!ريليمزتينيحنصعنتكلممظوالامركييونيسكويوجيناوويليمزلتنيسيمسرحيةنترجمعندماعلينا.واسعة
....نقدموعندما،نحننلرناوجهةعلىمينبمنقدياطارفينقدمهاان

عيننلهالخطرنانعطيالحأياللزمنألعرللعيبة!افمثلمعيالمانناكيمرلقضا1ولالافيعلنانرمعوالرأسمالليةاللبورجواريةالمنطلقاتالىلردهانستراتشيلجونبحثا

نم.ر؟يافنحس!هاعيننايغشىوالسديم.هو-قى!حسه!النا.تمديميعيدانهيلالمفمارهذافيألاديبدساللةان.!هاصدراتي
...قوميةبمقاييسوتقييمهالعالميسةالامبرياليةبهتحاربنااللذيالادب

نريدمانشحلم.المعاناةعنوكتبنانتألممللم-للحباعنوكتبنانعشقتقديمكيفيةفيالواضحالتقصيرالىهناالاشارةوتجدر.اشتراكية

ضاينلقدغووت!طحعموءولىخلعخهكمبنافلسعظصنهماكتسلبهلتبجح!امامنومعطن.النجاحلهاوسهلالامبريال!منمخططعتاًفادتقصيروهو،الادبهذا

.....الثقافبمالغزو1لمقاومعةانقلنا.كافيةغيرالنقدمهمةان

التبموالم!مرحوالسينماالكتبفي،الرغبةاسمهاعربة1ءورشيءكلبديلبتقديمهطالبونونحن.واللنناءالتصدجم!:مسارينالامبريائي

ارئربثقافةاخرجت1لق!د.عربيةبأيداعربارياحالينانقلتهاونضالهشعبنالاصاللةنموذجانفسهالوقتفيءلكونالغربيةللثقافة

لراب!ممناتعهم.اللقوميتاريخهمدائرةمناللكهيرينالامبرياللية،اشرناكما،الامرياقيال!ثقافةخلفتلقد.التاريخيبعمرهوصلة

بطراابترعلشاصلب!وذطلهاللقووث!موهجكسعوليصرمللهجامحعفللمالمخلعةولحدشطلعمهم،الواعيوالموقفا،ن!علاعو،النيص:ماًرفعلردودمنانواعثلائة

...الموقفوتغذيةوالانخلاعالنكوصموقفيعلىالهجومفيهيورسا)تنا

الكوناطرافىلىوالقبض،والبعداللقبل،والنهايةالب!عسئولية،وعند.ا!أر!ا!طرقيالامبريالليةالثقافةنحادبنعن.الواعبم

8؟االصفحةعلىالتتمةهـاجملةفينننجه!انالثلائة1المواقفهذهفينفكرانينبشنكتب

!8



.المالورأسواللعبوديةبالاشعماوتاريخهاثقدهضميرا!باءالامبرياليةمكافحةفيالعربيالاديبرسالة

العالس!مانسانالىالانصرافتعنياللذاتيللتحرردعوتناان-8؟ااضنهلصالمنشورتتمة-

الهورةلالقليدمحاولةانبالتجربةلتاثبتلقد.وشعوبهالثالث***

جذورناان.وعياو،تفوقاتورثناللمالامبرياليالعاللملانسانالمتفوقة.والعاللمالزمنلليطوفوجدانناقفزعندملأبطالاصرناانناوتوهمنا

منالحضارات،مجيدةوسلسلةاللعروبةنكهةلهاتربةفيعميقاض!اربةمالساةضلمدبرةلامورتعرضنااذاالارتباكاوبالخجلنحسصرنا

"!-ننطلقما(ولان.الرحباقلامناعالميكونانينبغيماوهىمداميكنظرتنااخترقتاذاننتكسأوندانأنمنوبالخوف،فلسطين

نحن.وطننافيهنةالراالتاريخيةوللمرحلةلبشريةاللشروطو!ياللفرينللقرنالثانيالنصفمنخرجنا.ذواتنافيوالزيفلتخلفا

.وفيامظءهأوهوحيتابقا?تريدعالميةقوىتواجههمتخلفشعباناللىوانتهينا.اللغربمرجلالىوطنناجمرومنالابديةالى

الىمناكلتوقترضيعالميةوتجارب،ك!يرعملامامناالمضمارهذافياحكامابهعدفيمالنطات،التاريخوصناعةالاحداثعلىنتفرج

والابقى.الافضلتقديمالطوسةواللياليبالخمرتلهينا.اللخارجفيصرنا.مغلقةفيفة

الاديبشخصيةفياللذاتيلتحرراجوانبمنآخرجانبثمةكلفرفضنالذاتاتحقيقأردنا.حياةذلكوحسبناالاشعارءةوقرا

رسالةان.القوميالاشتراكيالحستعميقهو،شعبهوشخصيةاللطريقغلىتعثرتقدمكلالمقصورةالادانةبسيفوضربناشيء

نموذجاالامبريالليةقدمتلقد.بالضرورةذللكتفترضالبديلتقديم.نجوناوهكذا.الصحيح

قدكتوقد.لثمعبناواعةفيتبثهانوارادتللانسانوكاذباشائهاالتاريخ.الطريقةبهذعذاتهميبررونالغربفيلانمنجونا

تبثهانوحاولثومتخلفاسكوئيامغلقاآخرنموذجاالعربيةالرجعيةارتر.وروتتيلدرينوعندشيئايساويم!سار!ولا.ملكهمليسهناك

واذا.استغلاالااحسنتوتاريخيةروحيةوأطرمقوماتضمنايضاطننو"!تطنينللهولاء.وفوردروكفلرعندشيئايسداويلاميللر

كذلك-،هما-واحد*تابوجهانوالرجعيةالامبرياليةاناغبرناللينااويرسلونالتاريخدائرةمنيخرجونوهكذا.بحسابشبمءوكل

-لألحباالامةشخصيةعلىيحافظبديلتقديمضرورةامامناظهرتولا،يبيتصاموشلالاغودوينتظراحدلاالغربفي.لليخرجونا

الحاضرانساناننعتقدنحن.طاقاتهاوتفجيرتطورهاويكفلالاصيلةتر!مايتظرو!لانهم.جويسجيمسالايدلشميزمعيرحلاحد

الىنطمجوانناالاشتراكيالقوميالانسانهوالعربيينوالمستقبل.واقاءوتشريدااستعمالىااليناويرحلون

النظربوجهةيزودناالاعتقادهدا.موحداشترأكيعربيمجتمعاقامةفيالسماء.الشابحةالمعانيعنلنجثلانبدعاولنمونهنانحن

منفانطلاقا،نماذجالاديبقدمما.واذاوالمعالجةالحكمباسلوب!حن.اللغربثقا!ةتريدمحمابالعاللمالاحاطةفرصةلنايترلصلمالزمن

عندهـ،حتى.الاشتراكيالقوميالنموذجصورةعنبعدهااوقربهاوالنواًفذالابوابتطرقحاتنا.اللعبةلنهايةولاللغثياننخلقلم

هذاتعميقرائدنايكونأاًنينبغيوالمتعطلةالسلبيةالجوانبعننكتبالت!(لمعجزاتنحققلماذابأسلا.لمجابهتهانخرجانوبوسعنا

ثحاربانبعف!نااوتحننستطيعلاقد.الاشتراكيالقوميالحسعلائنا.و!زومكاننادوو!االاقلعلىسنعرف.التاريخاحمودتجاوز

اعدادفينسهماننستطيعلكتنا،بمايديناوالصهيونيةالامبرياليةوقر.الطريقعنحهطةبازاحةنكنفىبلسيزيفصمخرةنحمللاقد

ذلك.يفعلشعب.يرهملافذلكلانشانلاخفاءوسيلةعنبودليرببحثاهتمامنايسقط

ادالمضىوالنموذج،الاشتراكيالقومينموذجانالملاحظومن.عناللحركةتقعدناالتيالميتةالعروقونفصدمرحلتناالىنعودانالمهم

الصورة0هذهلخلقتسعىالتيالآشارهينادرة.ادبنامنتقريباغائبانفلااللدهريةالانسانلمشاكلحلاونجدالعاللمنفسرأننستطعلمواذا

قممتباثارالاعترافالاطبعايستعناولا.عاماادبيامحوراوجعلهالن!اسلمهالذينفسهامانفيابناءنانترلرللماًننايكنى.؟س

منجوانبجانبالنموذجهذاطرحان.لهاوالتصفيق،الصورةهذه.الامامالىخطوتيناوخكلةبهممضينابلاًبا؟نا

عربيهشصحصيةابرازانذلك.الامبرياليةمقاومةفي؟الاديبرسالةالثقنافةخلفتهاالتيالاوشالهذ.جميعبتصفيةمطالبونانا

الانتصاربدءيعنيان،المتحركالعمليالواقعصميمفيوخلقهاجديدةليس.الموضوعيللواقعر؟يتنافيالنظرباعادةحتى،الامبريالية

بشخصية؟حاربانتستطيعلافالامةالامبرياليةقوىعلىالمستمرمنقريبمنظورالىمدالقدالواقعلهذاوتمثلنامعاناتناانفقط

وفيانتاجهفيلخلقهاابدايسعىانالاديبوعلى.معدومةاومهزوزة.وشعبناعصرنابعللذواتنافينحتفظنزاللاانناوانماالامبريالي

ءاًشترأكية.عربيةوحدةلاقامةسعيهيسمهالآخروبمضنا.الاقليميةتسمهوبعضناالسلبيةتس!ههبعضنا

،التراث!لىخروبخاليسالموحدالاشتربرالعربيالمجتمعانمنواسعة!اعاتمعنشتررهكافيوئحن.لانتاجاوقلةالكسل

بذلك.العربيةالجماهيرايهاموتحاولوحلفا؟هاالامبرياليةتصورهكما.الكامنةطاقاتهالكافةوالهابجماعيتحريكبعدلهايتسنلمالجماهير

انهعلىوتقديمهاًلتراثاستغلالعلىدائبمانوحلفاءهاالامبرياليةلكنهـوطاولالمتاريس!تعوانتاجهالاديبرسالةتصطممولسوف

يعودالميدانهذافياحرزاهالذيالتجاحوان.للاشتركيةمناف.عنهاوينصر!يتماشاها

نقوقعبحيث،والتطورالنموأعنتراثناتوقفهوالاول:سببينالىالمضاد،النوعمننماذجيستبعدلاعربيةنضاليةنماذجتقديمان

احدىللعالماعطتالتيد!وائعهذلكفيطاوياذاتهعلىوانغلقوهو-الوعيبثانذللك.الكسوله/اوالاقليميةاوالسملبيةالتماذج

والصالة،/الرجعيةبئورتراثناالىدخلتلقد.الخالداتحضاراتهمعهيئلآفاتالفنيباللثخيصممكن-العاهةالاديبرسالةمنجزء

وهكذا.وتطويرءمعانيهفهمعنالشعبي/النمنانفصلالزمنوبمروراحرازفقطليسوالنضال.المتخلفةالمجتمعاتبينيوضعيزاللا

وجهفيمصلتاسيفاوحلفا؟هاالامبرياليةتستخدمهاًنسهلاصارانسانلاستيلادذاتهمعالانسانمعركةهووانماوانتصلار"تمكالسب

.والتقدمالنمومسيرة،والحريمالطاعةبيتوعقلياتالكهوفسادنيعنالكتابةان.جديد

ايجابياتقديماتراثناتقديمفيتقصيرناهوالثانيوالسببمباشرةالامبرياليةضدنخوضهامعركةوهي.نضالليةكتابةايضاهي

د!.شلالهاتقديماتقديمهفيالضخموحلفائهاالامبرياليةوثشاط.للاستعمارالافضلوالحليفالطبي!العميلهوالرجعبملعقلالان

وقسمتاللدينية،والعصبيةالطالفيةلروحاوحلفا؟هاالامبرياليةاذكتوجوههنتوىلاونساء،بالمسبحةمربوطةعقولهمدجالبلادندافي

قماريخامنهاوجعلتمنفصلةظوأهرالىالتاريخعبروطنناحضاراى.الازمةحياةوتمتصهموالحرالبرديدلرهموأطفال،مبالثرةالشمس

الارامية.،والاشورية،!البابليةالفرعونية،الفينيقية:دلرلكلقوميااونرجيلةاًماموالطاقاتالامكاثاتوتسترخيالرمنيهدربلادنافي

ونفذ!بحتةدينيةرسالةاعتبرتهاالاسلامحضادةالىوصلتومئدماابطإليوليسيزاوماتيواوغودووليسهؤلاء.سينهلاليفيلماوكأس

.الآنحتىتتغلهزالتماطائفيحسغرسالىذلكخلالمن.شاملةحضاريةثورةعنيتمخضمجتمعفينعيسنحن.حيلاشا

منامتهتراثتخليصفيوعظيمةضخمةمهمةيلاديبامامانمنيعانيالامبريابرالمجتمعانسانبينما،الافضلنحوينطلقانساشا
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ومن..لغريبهااوالعربيشخصيةتشويهالىالهاددةا،ستصاريةهـذاتقديموفي،وحديثاقديماالاستعماربهاألصقهاالتي1المفا!م

،الثورةطريقعلى،عرةمميرةدخطاءالاديبضصريجابهان1،ء.مل0هنهالميته1ءجوانب،اس!طلقدميةظ!ةبتفاشرارترات

ولستطيع.ومؤمنةكميفةرؤيتهلثئإم!!يضاومومالهديترجرججميع.تاريخظعلىالامبرياليهفامروجهفيوح!تالسة،نحن

ضربها،لنحاولالمسيرةاخطءخلالمنبسهود!ةتنفدن،1الأمبرياليةم!مليهمنهالميننةاللجوانب1أسقاطوان.!لناالثاللثارمالمش!ب

يقفومنا.اخرىمرةدب!يلادليبراليا!نموذجدمديم،ضعيدتكلد!مان.وبقانهارزفهامصطدرأحدلالهاأبرجعيةاالألهاياسفن9

وتغطيةتبريرموق!ليساله.الهتجاوزادطبيعيكلوقفهالملتزمالاديبوا!تروافضلأعمقلموطلىب!يصلنا"لف!ميةعلميةبتداسيرالنواث

الطريقعلىمماثله"حطاء.جنبفيمنهيستالاديجابيلتيذهلالدولد4هـصممنازةوقوميةأهـاد.ةبتجاربشعبنا.ناريححع!لقد.إوعيا

الصحيح.ردهاالاعلين!اوليس.دللصعبالطريقعلىمناراتالانإلنابالنسبة

أيهالامبرياالثقافيةالدطوةانالىالاشارةهظاكماسبمن،دعللىلملاحاوحلطنهاالأمبرياليةايدك!"ننتزعدثيرشعبيةلاصو"،ارى

!فالتخلفمحصورتركهالذيءاسلبيالمومفدمذيةستطات5دد.ماضيا

والعزدة.للكسلجببدأيبريرأويعطياللهمةيتبطحطفكز.!جنمعناوبالمخروجنهبخالتنكز.أمتنافراتالىبالاسماءةنهموننحن

لمثلولقبلالعرضااللظساكثرهن(للخاصةحسأسينهبحكمديب،41سلوكظكللليتصيدوناوواءلامحملاءهالرسلوالأء:ريأ)ية.وا!مماول4محض

لصنعالشعبباسم.نقومثورةمحنمثالالديهان.لمسموم5الأيح،ءووزراالأستغلالهذاعلىردناأن.اثمكلجلالهمصحفهمفيفيويش!وهالم-ومي

نجبارفيينجرفوهكذا.دهمظيجرحانيقيللاوووو،ص"بةححه،ر"الحضارةهذهواستيعاببفهميلآونشغبتاءمنع!سحضادةالت"يع

اللذاتيالايمانبأولأولايعنيالادتزاما!.لامل5ويفقدالسلببمدذكل!واخناؤةنحمورأبريورتنانحن.اللظصعة*لمةادعل!حقيقتهاكلىرها6ابرو

4انشبمعنىديناديسوهو.النشخصيةالقناعةضريقظنحفقالمهمحلشىنبقىلأانوينبغي.والرجعيةليةالامبرياودنست(هر)وعحمد

العلممنير*طدقامدهبحوبلى،عليهاويينيلمحبليةمسدماتمنيتطدقبتاريخهملحقتدنتبمالسلبيةالتيمارأتجو!علم!هألصأ!د"ودةضا

والملنزم.ألموضوءيةهيالاررسيةفصفتهولذللك،العلجيةاء!يفه1والتيالمطامرمن.نرافنانبنني.نتعدىودسالسناجدوده،ضمرت!عطلنه

.الايمانوصلبمسنول41!ىبهذاووضعالمضطرمبحاضرناوصلهالى،عيةجوالرالامبرياليةفيهازجنه

لممميئاهـممنموقفبالشعبالا!تزامشنجاهالثانيالومف.واعيةشاملةثقافيةنورةمجمرفي-دوله
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---00061عميقثورىلموقفوموأقفهاحالالهاحميعميحبظوفع،وبىىالمت
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