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و!لعحمسد!صر!ة
قطاعفيالتشلمفه-ذاويبرز.كل؟كاثرةبصورةالتوظيفاتهذهفيها:مدخار

هذهلانذلك.لبنانبلدنامثلفيذللكنرىكما.بالاخصاصناعةا

الممكناتمخنلفتجندهيبل،منتجةعيرقطاعاتفي.وجريالتوظيفاتالظرو!ظلفينشأمسشحدثاصطلاح"الجديدالالستعمار))

جة.المتالقطاعاتعنألملأبتعادالدائبةالامبريالليةاتحذتهاالتياللجديدةالظاهرةءنتعبيردالمعاصرةالتاديخية

مناللحاضرةالرحلةفي،بخاصةألاميركيةلليةوالامبريا،ليعامةالعالمية

للاصة:الخو.الاستعمارولرأسماليةاتطورمراحل

ن"يحتلمؤءخرآنءجمئاسلي!اذن-(1ي!أءراالارر"*،،ر"ؤ-

الهينةلاساليبخجديدسوىءوبيس"اللجديدالاستعمار))انظاهرةسوىلليسمنهماكلافان.القديمالاورعتعمارءناجوهراحيث

مناجديدةاالتاريحيةاللظروفطبيعةمعتللاءمبحيثالاست!عماريةحبثمنالاخرىعنتختلفالطاهرت!يناحدىولكن،واحدللجوهر

اضصريف،اا!"واقعلىبسيطر.نهاالاحنكاريةالرأسمالليةاحتفاظاجلنعنبم..نفسهاالامبريالليةهوالواحهـاللذيالجوهرهذاعنتعبيرها

المتطورةعيرالبلدانفيألرساميلتوظيفومناطق،الاوليةوالموادهـ!ه!القديمألاستعماراساسفيقومالتيالافثصاديةالقوأنجنان

عواهللكبحالجديدالاستعماريعملذللكسبيلوفي..نررواتهاؤ"هبوهيا)قوانين.الجديدالاستمماراساسفيفقومالتيذاتهااللقوانين

.التقدمالىشعوبهامطامحولخنق،ألجلدانهذهفيالتطور،جماكيالمضحلأماورزت:،أامببطرةألى11،زيةحارا!،او*ءلىالاتيرر!عأضيا

يمكشنعدداكبرأستثمارالىالقويةاوالغنيةالامممنحفنةوتدفع

!داصا!ةذواًأسر.ارضعيفةاوالصغيرةالامممناستماره

نشوءمندالرأسماليةبهاتميزتالتبمالجوهريةاللخاصةهده

فرقولا،الاستعمارهوالاةمماردامماانهتقدمممانستخلصاللجوهريةالرأسماليةالخاصةنفسمهاهيتزاللا،ا،مبريالليةمرحلتها

اللفكر؟صةعدالقوا.لكونان-اذن-بدلا،وجديدهوريمهبين،انشكلاش،عي"رهبرأننيا(ظاهرة!وى?ثاينغىوولمم،الانحتى

القوا!دنفسهاهيالقديمالاستعماراعتمدهاالتيوالايديولوجية.المعاصرةالظروففيللبشريةمنهايبموالذيالوجهاو

نا،بل..الجديدالاسنعماريعتمد!االنيوالايديولوجيةالفكرية،بالخصوصالثانيةالعالميةالحربنهايةمنذ،يرواجهعالمناان

فكزيةقواءداليهايضيفاناللىمحناجالجديدالاسنعم،ر.الناميةالمستقلةاللدولونشوءالكولونيالياللحكمنطامتغككمرحلة

دورفيهايتعاطمظروففييعمللانه،ايضاجديدة،ايديولوجبقىحركة:لعصرناالمميزةالتاريخيةالحركةولدتهاالهىالمرحلةوح!ي

واامامالىالتاريخيالتطورحركةدفعفيوالرهالفكريالنشاطالنحررحركةصلبهاومن،انوط:يالتحرروثوراتالاشنراكيةالثورة

.وراءالىشدها.اللعربية

ناعلىجدااللحرصعطيمالجديدالاسنعماراننلحظهنامنأيالقدإبمعم.ألىالاتفقدداكبرىا)تاريشي"احركةا5هدظلفي

،ءكرياوكطاجتماعاواؤتصادياوسياسيلهنشاظكلي!رنفلم،الشعوبلدىوجودهمسوعاتللامبرياليةالكولونيالليةاًلكلاهرة

الثقافية.والفكريةالمجالاتفي،ونوعياكمي،،تمامامسعؤاهفيبنشاطالاالملامبرب-،ليةيبقوللم،والاورمتمراًرالبقاءا)ىسبيلمن41يبق

غاذيانا)-"صحيفة4ا!بقصدتالذيهوبعينهالوافعهذاانونحسب-(الكولونياليزم)المباشرالاستعماريالحكمغيروسيلةالىتل!ان

"رأ!ىم!قىدومهبئ3"بآنهالءر،بالاستعماروءمفتحين"زأيمساللذيبالاساسلنفسهاتحتفظلكبم-القديمالاستعمارنسميهماوهو

كلها،رؤوسهاخطر"الايديولوجي"او"الفكري"رأسهيكونوقدتزاللاانهاحينفيايضالفسهوجودهافقدتوالاةعليهقا)مت

ومص!درهاصلهيكتشفاندونالخفاءميالسرطانفعليفعللانهنمارسلزاللاالمالليةوالزمرالاحتكاراتانبدليل،بالغعلموجودة

..الاحياناكنروكنههلمتابعةالضغطفيوتجهد،عملياوالسيطرةاكحكمالىنزعتها

النامية.للصلمداناستثمارها

الفكرقي:الافئعةداتاهـولإبةالاو!ووجودهاكيانهابجوهرتحتفظكي،ليةللامبريابدلاكان:!ورول

النتعوبخيرات!نهبهاجديدةوسائلعنتبحثان"مكناذلكدام"4-

فلا،التنئجسدعنقمامامنفصلةتبدور؟وسهناك،ولكنالسياسياستقلالهاولافراغبةسيطرتهارهنالمتحررةالبلدانولابقاء

نادونداتهالتنينفعلتفعلانلت!سنطيعحتى،بامرهاديبةتثيرفكان..غيرلليسشكليااستقلالاجعلهاي،صاديالاقمةمضمونهمن

..؟وكيف،اتىاينمناحديعرف..اللجديدةساتلالوووذهيجمعاللذيذلكهو"الجديدالاست!عمار))

حقيف!ه!سياسيوجهذاتمؤسساتاوهيئاتاوفئاتهناكالامبريايةادولاتقدمها"اساعدةا"مننوعالظاهرحيثمنفهـو

ثقافيةبوجوهويقنعها،اللخفيةصفوفهفياللجديدالاستعماريعبئهاحيثمن-ولكن"،رأسماليةتوظيفاتبشكلهذهالمتحررةالد،لالى

حقيقيةبانهاللمشكمجالاندعلابحيثالصنعدقةمنهيمستعارةولايج!د،اولاالقديمةموا!عهاعلىللابقاءآلمحا،اةمننوع-الواقع

..طبيعية..ثانياجديدةمواقع

الثقافيالوسطصفوف!فيركثرةموجودةالمقنعةالاوجههذهالامبرإ،ل-ةالدولجنالانحتىالجاريةاللعلاقتسيرواؤعان

تؤدفيفهـب..جميعاالاقليميةوصعدانهاللعامصعيدهعلىالعربيلاا،مبرياليالاستثمارالاقتصاديالاساسبأنيفبىءالنامية،البلدان

للناستظهـرحينفي،السياسيةالخدماتاجلاللجديدللاسةعمارالاجنبيقىقىالرأسماليالتوظيفاتاستمراررغمان4بدليل،قاز.،يزال

وةمورهاتضلبلاجاسبةالسالاوجهوراءهاتحتفبمخالصةثقاؤجةباوجهراراستهنلاحظ،اللجديدالاستعمارلحقيقةاللبارزالمطهرهياالتي

يجللخلق،دائما،تعملوالتمويهالتضليلمنالطربقةبهذهوهي.."جريارىالبلداناةكأولوبركفيواوالاجتماعيآ،قنص،ديالتخلمف

ءه



فيمسيرةالانطلاقمنالعربياللفكرلمنعالوسائلمختلفتدبيرفيهمه،حيناولتشويههحيناوالتقدميالتحريرياللفكرلاغراقيخاصمكري

ظروففيالعربيةالحياةحركة"نقتضيها"لتيالوجهةنحوالتطورالتحرديةالحركةايديولوجيةتعارضايديولوجيةللخلقكذلكو-ل!مل

تطورانيعلممناولالجديدفالاستعمار...الانألقائمةالثورةالجماهيرصفوففيتشيعوفلسفيةفكريةتياراتلخملقاووالتقدمية

الامبريالليةمصالحمعيتنافضبل،يتعارضالانجاهبهذاالعربياللفكراوالاوهامآوألاقكارمنأشكالاوالمتعلمينالمثقفينجماهيرا،الشعبية

..كلهاالعربيةالمنطقةفيالعامةواشراجيسنها،لجهيميةااللغرائزتدغدغاو،الفرديةالنزعات"لوفظألتيااشاعر

الفكركونالتناقضدوالتعارضهذامصادرمناناعتقادنارفيوالتشاؤماللبسروحتنشراو،وال!بوهيميةاللامبالاةسلوك.نزيئاو

عن،بصدقي،معبرسليملقدميبتوجيهتطورهفييمضيحينالعربينضا،يقحركةكلبجدوىالتشكيكاوالهزؤدعوةالناسفيتذيعاو

وهوهكذايمضيانبردلا،اللعربيةالتحررلحركةالحقيقبمالمضموندعواتءنهنالدصااخر1)ى،حفه،ريةاوو"يةؤجمةعلبجدوىبل

الثقافيالتزاثفنيممنانطلاقه،اولاهما:اساسينينميزتينيحملالادبحالمذهباوالفلسفةاوالتفكيرء9سالرأيلباستلبسيهدامة

الشاملءللعامالقوميالتطورخدمةنحوانطلاقهوالثانية..اللعربي..اللفنياو

العلاقاتاطارمنالعربيةالمنطقةخروج-يعئيمااول-يعنياللذيمواجهةفي،الماضيحزيرانمنالخامسنكسةبعدشهدناولقد

..نهائياالرأسمالليةوالاجتماعيةالاقنصماديةذات"اقوجيهات"هذهمنصنوفاألامبريالي-الاسرائيليالعدوان

العرب!ي:الم!كيالترأتمندلموووسياسبة.نوجيهات-الواقعفي-وهبم،الظاهرفياللفكريالوجه

نايبدوالعرجميانئقافيالنراثقيممنالانطلاقمسألةانعلىلثيماو،واللهلعالرعبالئاسفيلتثيرمحكمادقيقاتجهيزامجهزة

علىيدل..الحساسيةطاهرخاصاموقفاتجلههاءلجديدلاستعماراهـ،ملتفلقاو،الاسنسلاموروحوالازهزاميةآلنفسيالانهيارحا،ت

حينا،الوضوحفيوكايةحيناالخفاءفيغايةمحأولاتمنلراه!ذلمثعيهيشرقافقوكلالاملريحكنهيتنسممنفذكلالعربيالانسان

المعاصرةاًلعربيةلللاجيألالثقافيالنشاطحركةبينا!قطيعةلايجاد.السكأ-أمهامن4ءلاصوأالتصدضريرقالىأ!هاديهات+رةابال!رة

اللحركة.للهذهانرائيةاالجنوروبيناللعرجمي،بالانانوعبثهامكرها"اللفرية"التوجيهاتزأدتوقد

تطودهفيالعربيالفيانطلاقيانالى،سطورمنذ،اشرنااقدبجدوىواتنتيهكا!مكافا!!ووجدانهعقلهالىتدسطفقتحين

معالتناؤضاوالتعادضبنوريحملالقديمالتراثقممنا!ديدبساسالعربيةالتحردسكأتجمعالخأاللطبيعيةالعضويةالرابطةتلك

..؟األكلامبهدأنعنيفمادا..الجديدا!ستعماداستراتيجبة6بزتره؟كبا!ا!اللمابلدانء*هارر!كأب"و!ازت"(""،ال!نوريةاتركأأفهنائل

للتراثالصحيحةاللعلميةالتقمميةال!نظرة؟ننعنيهولاولاللقوىتلكالىالاساءةهحصهوليسذللكمنالهدفانوظاهر

لنظرةالمخالفةكل-اولا-مخ!الفةبطبيمتهاهي،آللقومياقتافينفسهااللعربيةات!ررحركةالىالاساءةكونهبقدروالحليغةال"مديقة

ثانيا-وهي..الانسانيةوبقيمهبهوالتشكيك،افنراثلهذاالرفضضدالواحدة-المميريةالمعر!فيثنركائهاعنوعزللهاابعادهابمحاو،ة

خللإباهفييحنويأإتراثهسذ!بأ!ارهل!يالأفتنأععلىلقومنظرة-منءلنفعللااللذياللجزءالااسرائيلوما.رالاغتصاباللعدوانقوى

و.نعملالنظرةهذهتد!وولذللك..تقدميةأنش!انيةقيماواعماقهاللحية..المغمبةأخدوانجبةااللقوىهذه

العامالقوميالننطورحركةمتناولفيووضعهاالقيبمهذهلاكف،فالشيالفاضحةانواقعاتتلكنتذكرانبدلاالواقعهذاأزاء

لقوىاقدادالمتطور1ا)قومياللحاضرجعلفيمنهالللاستفادةالشاملعلاقةمنالاخيرينألعامينفينفسهاالاميركيةالصحافةكشفتها

للمش-لواستمرارا،لهاونطويرأ،الماضيفيالكامنةألضاميةالحياةالمنظماتمنبكثير.!.ا.حاذ)المركزيةالاستخباراتقىوكال

الافضل.المستقبللبناءخدمة،مدلولاتهافيالقائمةالانسانيةالايويةالقارتينبلدانفيالمنتشرةوالاجتماعيةاوالطلابيةاثق(فيةا

الانم!اذية،القيممنمتنوععظيموفراللعربيالثقافيتراثناوفيكما"الثقافةللحريةالعالميةالمنظمة"ومنها،برخمصوصوالادرقيفي

تقدهـ"عربريةثقافةلبئناءاللعونافضلالمعاصرةلاجيالئ!ايقدمانقادر..اللجميعيذكر

منالمعاصرةروحمعللانسجامللعظيماالتراثهذاتحضيربينتجمع***

منقوياحافزا،ثانيهجهةمن،نفسهالنراثهذاجعلوبين،جهة:ا4مرجم!1وا،ء!كرار!يىالاورء!ار

طموحهوج!قىفكبماألعربيئاسآلظلنولويرأضجد.بدوااللخلقحواقز

الكيانية.جذورهعنينقطعاندون،الثوريالنحررياهدافهخيقالىيتوسلالجديدالاستعمارانالمعروفمن

الحذه،موقفاللجديدالاستعماريقفولذامفهومايصبحهئنامنكلعلىالطريققطعمحاولتهخطراواشدهااهمهاولكنعدةبوسائلى

اللعرببم،الثقافيالتراثلاحياءدعوةكلتجاهالعداعبل،اللفاقب!فيالكلامنقلنانحنواذا.المتحررةالبلدانت!را!مبابمنسبب

..الثه،ولالورو"يا.-طورأ!-كأ.ءرووذهالاجاءحرئلر!دعوةوصنغسه"التنين"رأيئااللخاصنطاقالىايعامنطاقمنألموضوعهذا

التناقض19التعارضبمسأللةلحنيناماذاكذلكمفهومايهمبحهناومنقىالمربيحياتناشؤونمنشأنكلفياسثناءدونكلهارؤوسهيدخل

الاستمماراسنراتيجبةوبينالتقدبرباؤجاههالعربيأللفكرتطوربينجميعااقدرها"الفكري))رأسهانغير.وديارهااقطارهابمخنيف

اللجديد.منجانبكلفيزاويةاللفيملأوجودهانبرغموجودهاخفاءءلى

فكلنا..المقوللةهذهصحةعلىشاهداللعديث.؟ريخئاوفي،والادبر-قى،والا!ماءفي،والاقنصاد،،ه،شة1:الةومةس،ذظ

على،ا)بدءفي،قامتاللحديثةالاستقلالليةاللعربيةا!نهضةانيعلماللخ...واللعلمة،والووفي

الذين-الرواداللبنانيونومنهم-العربالمثقفينمنكبيرفريقايديفيالمنطقةالجديداللاستعمارالفكرياكشاطميادينتتب!خا،اذا

الر،حولبعث،العربيالثقافيالتراثلاحياءواحدوقتفبم-عملوامجالاتفيالننتاطلهذاومذهلةصارخةاثارعلىو!نا،العربية

والسياسي.الاجتماعيمآلتغييرسبيلفيالئضالوروحالاستقلالليةهـرهانبادراكهذللك.قطاعا.لهابمختلفالعربيةالثقافيةا)حركة

العمسلمجالفيحتىالايجابيدورهالثقافيالهراثللعبوفيلك*جاررات،فلسطيننكبةبعدالارروويناتنهايةمند،اصبحتالحركة

.التحرريالسياسييةالمصيروقضاياهااللعرريةاللحياةوممثكلاتاللعربيالفكربيئنصل

دفكل-ااروافعالتياصلربماكاثت!يةالباووـرقةالحقههذه،ال!ماياوهذهالمشكلاتبهـذهالمةءعلةالاحداثتطورومعال*لمبرى

وب!د،العالميتينا)حربينبين،المختلفةالاستعماريةا"؟سساتالحياةحركةايصالهاسرعةحيثمننفسها41جاريتلكتطورت

ظاهرا،سياسيهفكريةتياراتخلقاي،بالاخصالثانيةالعالميةالحربهذهبيناللصلةلمعئىتعمقهاحيتومن،العربيالفكربحركةالعربية

ذاتالنزعاتالغربيةالايديونوجيةبالاتجاهاتمتاثرة،ومضموناحفيقة..وتلكاللحركة

التراثبرفضتجاهرعندناالتياراتهذهرايناوقد."النهلستية))منكيبراجانباالجديدالاستعمارسلشغلالادراكهذاءنانطلاقا
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واافلىسفةوالفنالادبف!ونظرياتايديرولوجياتبن.تضمنهولكن..رميعةانسانية!بممنيحتويهماكلوتنكرامربيااللفكري

..أللخوالعلموسائلهمض!عفعلى،والتقدميينالوطنيينالعربوالادباءالمتقفببن

:(!ررفئار!ن"!سألة،تالموس!قبلمند!الموفورةالاخرينوسائلتجاهالمادية
التياراتتلكروجهرمؤو!اناستطاكوالا،احليئاوالرجعيةالاستعمافي!قي

.نعنصهاالتيالرئيسيةالقاعدةهي"للفنالفن))نظريةكانتمعاىمةتيارأتواقامواةادعربىللفكرالان!"انيةرألجنريمهـنإخريبةا

كانت.بلادنافيوافنقدمالتحررلقضيةالمناهضةالفكريةالمشسساتوهم،التقلأميوبمضمونهااامربيةالتحرربحركةومرنبطة،اتلك

اء*رر-كأابالعزلةوالفنالادباهلافراءفيانطلاققاعدةهذهالتراثبمئابعمتصلةالجديدالثقافيآلابداععمليةلجعليدعون

آة!رةدأ!3بالأازدصهةألءردءة،ةالحبحركةعنوايوجدانيةقىوالنف.نفسه

بهذهالاغراءوسيلةوكانت..المصيريةواللقض،يااامسحيرةوالمشكلاتالتياراتوت!لثهذهبينقوياالصراعصخجلىالحاضرةالمرحلةوفي

4للعربب،باراالمجنمعحركةعلىالمنفتحافئاوالادبتصويرحهـي1)عزله،بعبحدالى،مدهـكالعربيالاديبأنجليايبدواـ!راخاهذاوخلل

ا!مدعالفكريكبلقي!د4باذ"ألالتزام"وتصوير.."ملتزم"ادبالوطفةرسالتهفيهاماجزءاتؤلفالجديدألاستصم،رمكافحةان

قنياوادبيزتاجكل،ؤصوير..الحرالخلقعمليةوبينإ-جنهويحولالصراعهذاحلبةيدخلانه.النضا!يةالمهماتذاتوالقومية

..(1صردي))ؤناوادببئذ".ثالفدءهـ-ىهـءئالواوركأ،نجئا51الادباءاللحلبقىحفورهانالامرفيالمهمولكنشكدونتفاوتةبم!"ولمات

(ر-لمة-كأ!،زةصزلي-كأا(ثورارات))قناو((ثعحارأت))ادبانهاش..كذللكفيهاشدلاحقيقة

..!أةئأىااودلاديبعاىفرضاو"روروضقىعلىتوقففهيوالتقدءيةالشحرريةاثه،فيةاالتياراتغلبةاما

لللاستعمارال*كريرقىالاوساطاستطاعتسابقةمرحلةفيذللك!ن!الجدالاستصمارممثليبينالقوىمزانفياًلاس"،ور-ياكتل

عئفاشتدادولكن..الخمسيناتاواسطنحوالىتمدهاآنالجدي!هذافيوالتقدمالتحررقوىوبمن،بهألمرتبطةالمحليةوالرجعية

الاسيويةالقأرتينفيالوميالتحررحركةوتعاظم،ألكربيةالأحداثأرر!رر،ثاررأ!قيهاارمرورةارر!ةوفي،اولا،ذاكالءربياللبلد

بعدةفى3الحرهذهوظفر،بالخهموصاللعربيةالبلدانوفي،وألافريقيةواكقدما!حررافوىبينالنضاليالعملوحدةمحلىكذلكتوقف

الاستعمارياللحكمنظامانحسارفيزادتحاسمة"أريخيهانتصارات..نفسها

اهـدافهابعضاللعربيةالثورةوتحقيق،وبلدافاا)قادتينبلدأنعنا!فكوبةاوةواعد

الضورةب!ذهاحاطوما،واليمنوسوريةوالجزائرراق4والمصرفي:ارجديداللاستعمار

!ه!الت،النبئالىبالاضافة،كيوالخارجاذا"ياالصراعاشكالمن

عامفاصءطببنفيحدتتءضذو"،لمهاحتزرلحقدالعرديا)ء*-ران؟بوب"الجديدوالاستعمار،عامبوجهالاستعماراناللقوليمكق

باستطاعةيكنللمالمثيرةألعئيفةوالظروفالاحداثهذه-48!انثاطهمجالاتفيالفكريللدورتيقظااشديكونيكاد،خاص

ناولا،كلهالحربياللفكروبينبينهاحجزان"للفنا!ن))نظريةيبذلا!ى-لذللك-فهو.والتقدمالحريةلقضيةالمعاديالتخريمبي

أسابقةفزعزعتها،امقاهيمهمنقيالى"سبتأقيقئيراتهامحه!عالتياراتلخلق،المتحررةلبلدانافيالتطورسيرمراقبةفياللجهد

اء-أ((المفننالةنم)حك،ية-!لملمن-خدت!مللذ"نانكنتهور!ىصبفهجهعن"حرفها!او،سيرهتعرقلىا!تستطيعالتيالفكرية

وافنااوادباوان،الخادعا!وهمسوىالاسندلامفتعلةحكايه.التحرري

ياللعربالشعبعاناهاالتيواللظروفالاحداثتلكبمتلي!تأثرلافكراالاستعمارمكافحةفيالعربيمالاديبرسالةاهميةتنبثقهنأمن

انم-ا،التعبيرواسلوبالطزرنوعيكنمهمابهاأنفعالهعنليمبرولا،بلداننافييخلقهاالتيالتياراتهذهمثلمكافحة.آي-الجديد

..لفديربأؤلاتجاةاد!الىيفتقرقكراوؤطاوادبهوللاستعم،ر..الاصليةالفكريةالقواعدعلىقائمة-الاصلفي-وهي

1(ال!ؤاطدة))رجولؤفيجد/بةءمدومحااص*تآخرمحأعلجاءتملتضبلالاستعمارياللفكرمنهاينطلقافنيالقواعديرلدبهازكني

هـاعلىااتثنيعفياهلهاحجةوابطل"للفنآللفنا):الأيديرولوجبةا)تقدهكمالتطوراحقائقوعن،اولاهواهدافهحقيقةطنالشعوب

الاحداثرافقتفقد..واللفنالادبفي"الالتزام"يسمونهء،نوا..ثانياوالاجتماءكبماوالافتصاديالفكري

الفكرمحيطفيصاعدةادبيةموجةالذكرالسابقةالعربيةوالظروفبوضوح-نوىانيففيالتاريخيالتطورللحركةعلميةبنظرةاننا

هذه..بالذات"الالتزاءكبما))الادبهحءطاينفسهحرريالتالعرركبمالذيا!س!بالقدرهذاالتطورمسيرةعلىالتأثيرفيالافكاررور-

فيهدرتاطلبثتماثورةبخموصهالعرجمياقعراالىملتالموجة..الافك،را!!!رو-ت!لمىأتاث!براقسيؤفمهأاتطوراحركةدورؤيهلرى

باهرةحقيقةءنهاانبثقتحتىالمعامرةاللعربيةاللشعريةاللحركةقلباللجدبدالاسنعمار"كادإخةان-كذلك-نرىانبدلاالنظرةوبهذه

واظ!ر!م،اللحد)تالعرجمطالضعرثولىة،الفورةهذهروادان!بن..اًلكفاحال-ياس!حاشكالسائرمعتتوازنان.بن!بغيالفكرية11-،لاتفي

وجدانا!م.،::ضالفين"المتزمين"الادباءاولثمنهم،أبداء،-رجدأ):ظرتقتض!أاصحيحةل؟رةالروهذه.الشعهيالجماوويريو

ليسوا"صبرهولثرفوتقدمهتحررهفمضية،العربيالانساربقضيةالتيالافظروالى-رخاصةمنهواللبناني5المرجمرءجتمعناواقعالى

.."للفناللفن"نقة؟فيالقابه-نالاخرينأو)ئكمنواللى،معاوالايجابيةالسابيةجوانبهمن11)واقعهذاعلمىتنعكس

،التبالايديولوجيةاللقاعدةدكغلى"ضافرتقدكلهاالحوامل؟لمكلشعبنااضقدميةا11يرةدفعفيتلكاوةلافكارهذهتؤديهأ)ذيالدور

براللصالادباءصفوفلتفكيكآللجديدآلاستعمارخدمهااستطالما.وقأخيرهاالمسيرةهذهكبحفيا!امامالى

الفن!بةواالادببةالمواهبرونالكثيرا!مربيةالتحرريةالحركة/ورءرمانالصعبعلىاللجديدالاستعمارمكامحةفياللخطةبهذهالاخذان

ظ-ناواهباهذهفاز!رفت،"لافنالفن"اسطورةخدمحتهاا"باممنالاستادكشف-العربالادباءفحن-منابوجب،الفكري

اورمتفبدوص!هالجديدآلاستههارانتدريلاحيثمناصيرامعر،كةاهم،وجديدهقديمه،الاىمتعمارلميها4يرسياتيألفكريةا(قيواعد

..ذلكمنالثق-،فيا)ضشاظمجالاتفيحضورهاثكالرادهىوبرودهدءانم

ثمالخسفيتاوا-!!ذ"لافناللفن"قاعدةتهاربدأتفحمبمالللاسهاممتواضعةمعاولةاللبحثهذافينقدمونحن..!هـنا

!ذه"نالا!رةال!واتفيانماضهاحتى.شوارىاخذتكيفرأيناالاست!عماروالاستعماراقامهاالتيالفكربةالقوارو2نلك!ضعئالكشف

لب..رهاساخرغير"القاء!ة"هذهيذكرمنيبقلم!و،السنيناتفحطدائبوهو،طو.بلزمنمنذالعربب4صياتناءجاريفيالجد،ب

التنكرفيعنلمفاالاك!ثره!لهاحم،سةالقدا"ىانصارهااثثرحتىاصبحىالر!ي!هـدهوءحاوات!ا.5تمراًرسهبا((يرهافطو"ويرجديدها

..!اليوموتجريحهابهالسخروألهابماالقواعدهذهعيى.نقومالذياللفلسفيالاساسعنكذلك،الكشف
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هههههههمح!!رؤواوومنها،مةقاعدة-بذل!-ققداذالجديدا!تممارو*ن

ينفصلهانعليهصار،بللادنافيافنواالادبمجلملفيايدبرو)وجبته

ائحل!لمغروو!.:الممةوالعاالقومعةاًلادب.لمن... هـ5قواعدبلحديدةقاعدةالىالعربيالهحرريا)"كرصدا(*رم"ساح" حدلده

هىالتزحفطفقت"للفنلفنا"اسطولىة،عندنا،انتهتمنذ

((العاصفةقواتهفيفدائيمن))1،نجطكناوما..اخرىانواعمنعدة"اساطير"ال!كوية:،ارض

ىأصللاركاكطالزحاجمثل،رخفى.لكسره.نرهـ-عالتييئالف:اخن!م!ذلةفيالقدبر!اجدلأطبيكلكأ"ثوفياؤلمط

.:...أالادب!صتوىالىكعينوطنفيمعينلكابالعطيمألادبفيلاء8ا ،المثحتاقوجنةفيدروبهاالدموعوضبعتءقيالرججاتالايديولوتخرمانررلهكأالذيلكنو.العاثي

اشياءشفتفيعلى.واختنقت5الملافكأة?ح!ألىتقصدهدامةمحاولةفيالمىعأ!ةهذهالاور-شعهارية

استشهادز!رذالمقالركلر!حتبة:لأ".!يكون)كىال!مل..الادلىدأنادلائئااو!اط.ؤىارقوللكأ.اثطعقيارءا! .للماريخولا!حما5هدهم!هاسسمداليالارصوبيرالادبيالحللثعماليهبيىالاسماخيه ،**هكيانت..رولعاءةوالل!الوجدانمةوعناصرهوماد-"اللخلقطاقةبئالءما

اًنه...اللقو*،بئاوالوطنيةيتحطىانيجب،الهالمىتوىلمس7ؤ

.المسعورالعالمطأقول!ولانسانمعينهوارضءعينبوطناللصيقةالقضالا"ماللحةعنيترلمحع

أضوراحرابظ!مهمفيبرنشب5لينحوف..دلكا!رضهدهبعشؤو!ويرتبططنانوه!افييعيتنىخاص

المغوارلالمشكل.01اا1اد5ل
رر5خاءىبمكارالمرتهـنةعيرفيعةلرلانسانيهلخانيلمعاللجةبيالالىعا

الاحسفاخنجهمةياس!،للببدد5..والمكانازمناحدوداقىمحخطيةالانسانيةنيالمطرل،خاصبزمانولا

لاىتقاوفي،-ياقيمن،أشهق،قولأ...قولأ5.اً!د؟يالخلودقوامهيالم!ئىبهذاوا)حالمية..ال!مالميةؤوامهوؤ،ذا

ا-"ميياالمحروقرداءكأمس!أنأخجل00.5؟الجديدةإوللهالمح5هذاء4اتو/سياذياما
دني.!اويفاني5:ا.هارةا2دةالقامحلتحلانترمياتها..واصحهكأالمسخل

ز!5--نعا!نقطاعالىوالفنبا!دبتنتهيفكالتاهما."للفنالفن))

المغوار!19شعلحملت5قفاياعنص"كاالتامةالعزلةالى..والشعب،الوطن:مج"مع!ه،

لمهزوزهمىبو.3..اسبرىالمصبريةوورصك!كا"المرببا!ذ-ان 001ددت

الناروصافحتنيعنك5؟المحاولةهذهلدعوةاسضجابواالذيئمن،ولكن

طينمن،لكتفافوق،الرشالشفعالد!!ن!الدينؤر/ث،احدهما:المحرب!الادباء"نؤررقيلمردهااستجاب

مبهورهالا!داميبارقوان5معالمخسفيوجداناهموتعيشى،وحدهاالمكتبدنيافيادهالهم./*.%د!

ت!رلنىتطلالكلاموووحكاى

عل!عددايقيناًللفرا!ل!.هدا،الوطن-نيبمالمج--ساة!كوز،اظقىا،اخاا!أ هدهتصيمادأكاءللأوعي(ور*ونيرمحرموىالذينفريق،وثافيهما..

.الحسورهاستلهم...لتيصووتكبحوالمصلحيهةا!يديولوجيةارتباطات!ءبرحكم-مسنشدشد!ماخ؟!م،المحاودة

،النارطودأجتاز...غدا)اشاط"منئفس!الجد!!خههارا!لىاليهايرميا،تيالمهمة.برورواان-

زيتونيالدارفناءفياررع..الفكرةءلميهاتنطويا-نياجمدةالمك

العارببابموتاناأضلاعو.نكدست(...غدالاان،العربيةالتحررقضبةيلتزمالذيالعرإكبالاديبوعلى

الريحتها:...0001الو..هذو"هكغا""ط(قا""حه!ثوصءددهص*!ت"،.ءيم3ؤ،الؤيقبهدا.رشص!ين

دسولححلىهـحنهىو

،المخروقاهالكأورلىتا!فاخحلومنهـالماديةسائلىالومنلملكاًت..اواًط:ناخدعءلىؤ،در

".*ناتمنتاثيرااكأرءمك:اته!جعلوة،كاواللدعاوالا*نا)خنمروورمائلى

الش-"-يحلوغهأبثكاناخجلالض--يلوجهيناداتالمؤلسساتفان..والمنقدميينا)وطنييئا!دباء

،*3"ا)ثقافي"والوجه،الحقيقيالسياسيالوجه:سابقاالليهاال!رنرأ

والدار...ملاعبيلسيت.ف"طهمجاليروسعماالمم!اتهذهمنإققاةرالهذاتبسطء،هـ،المست

والتذكار،والاشواق،الحبنسيت?-يستطيعالحربيةافنحررقضيةيلتزماللذيالعربيوا!ديب

..........القوممةاوا)وطنمةحدورهعنالمةقيطع

..الصصدهـذاعلىالحديدالاسنعمارمكأمحهفىرسالمهيودىار-د(لى
ء،ءوالالى،اءوالمنمووللموتدسسى5

السوداءالخوذة!وجهى!الانساز--ىا!د!فكرةعلبهاتقوماللتنالصارخة(لمغالطة/!ضحباى

الغوارالمشعلوصدري5برتنكذ)-..و!اوار!لمم!اةاهضطقيفضحهاهذهوا!ادطة

لمالمشتاقوحنةفىالدموع!درولهاوصيعت-..ث!.............!. .الالاهمرنخ.أرءب....ا(وخزل!ا!ل"،ىءممابيللاخسال!مهقلمحس!ط،بالمجردسوروملاا!دبىالحملاسمال!يه

عظشىحربةدعينى!/ج-ت!،الفى!ا!نسماناى،ذأ"4ا!نسانءنالرؤ-حة"عانيهاتنبثقواذما

قطاءرحيةوكفى5حوارةيمقلبهش!ضاتأ،ووجدانهبفكره،ودمه4هبلمحألاوضقه35؟اى

للهادوص!كا!االاشماءوهذه..وكبونته5وحودر،لعاد،كا!اص!،-ايع

غاخت!!!ل!و!:!لم"!صدالئخ،زرر،حمة.زربةفيالانسماىهذايتجدرسثا!

..با)ظرزور.فماو5،/.،190!ي(:والمكانمنالراطارفى،المعمينوالمجتمعينمةالمعالى!رضءع

اءلمقكانالجضهـربهذهاتصالااخبرالادبيالعملكانوكاها..ذاؤه

االحميري!ركىبغداد005البقماء!هنماصرا"ءلم!ءأ!"ور،-ز!ء،ذية

لم-9-حميه-؟9الصفحةعلىالتتمة-
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يدفءأنيحاول-بالاخصللبنانوفي،العربيةالاقطاربعضفبمالاسههمارمكافحةفياللعربيالاديبرسالة

حريةءنمنفصلة،بذاتهااللفردحريةوضعالىالتياراتتلك-53اصغاشارتةمئرتذنمة-

المثقفينروعفيمدخلا-والدائباللدائم-الجدلموضعالمجتمع***

هيهذهالفردحريةانمنهموالفنانونالادباءسيماولاوالمتعلمين...0.00

واد*،ة2الى-ت-ط!ررةاك!ضالطرفوانها،دلحريةالحق81!وم:البرعماتيهالدلمسعه

الاحريتهاللفرديحققأنيمكنلاانهأيوتلكهذهتتلاقىأنيمكنلاالمكرطاقةمن،بخاصةالجديدوالاستعمار،وللاستعمار..

الاحريتهللمجتمع.لضحققانيمكنلاوالهيرا،جتمعحريةعلى"تمردالفلسفيةالمفاهيمالاستخدامالاسايبادقبهيتصيدماواليقظةوالدهاء

.الفردحريةحس!ابءلىلشعوبامطامحمعالتناقضكليتناقضالذيالرجعيالمحتوىذات

للحريةالمشوهالرجعيالمثاليالمفهوملهذايجلترياسبيلوفيجاهدايعمل-مثلا-فهو..والتق!مالتطور.ألىالمتطلعةا"،ميةا

ثم،العابرلصعيداعلى"التقافةلحريةالعالميةالمنظمة"قامتالذرائعيةللفلسفةالمميزلطابعايحدداللذيالاساسبمالمفهوملنشر

على"حوار"مجلةالفعهذاوأنشأ.للبنانفيملهافرعاأنشأت.."البرغمانجبزم)ء

،لغرباعواصمفيالمنظمةهذءكصدرهاالتيالاخرالمجلاتغرارولليست،زمننايسبقزمنالىانتسابهارغمالغلمسفةهذهان

الممولاننفسه"حوار"مجلةتحريرلرئشىحتىاخيراثبتوقدالقوا!ر!رىا-ذلكمع-تمثل،الجديدضعمارالاسخلقمنهي

المركزبةألاستخياراتوكعالةهوومجلاتهاللمنظمةالرئيسيالمناضلة!عوبالكبرىالتضليلعمليةفيمنهاينطلق-أتياءفكربة

.!.احارالايرقيبجملتها"نطويالذ-ائ!عيةافلسفة1بآنذ)ك..تقلالمصتطورهااجلمن

،ئقاللفاللجهدوتبذلاللطائلةالاموالالوكالةهذهتغدقفلماذاكوانماالموضوعيةبالحقيقةتقوللافهي.الحقيقةمنمعينءوقفعلمى

فيجداواسعنطاقعلىولئشرها،لبنانفي"حوأر"لانشاءكانتفحيث،وحدهاالمنفعةبمقياسوقيمتهاالحقيقةوجود2فقيسهي

ثقافتفالاغناءذللكتفعل-تراها-فهل؟..العريبةاليلدانسائرومقياس..هذهتكونلاتلكتكونلاوحيث،الحقيقةكانتالمنفعة

لتحفزام؟وأمتنالشعننا"الحرية"نحققكيفلتعليمناأم؟العربيةيشملبل،المجتمعمنفعةفيينعصرلاجدامرن!اسعذا!المنفعةا

الخلقأجلمنوالابداعلخلقاالىالعربوالمثقفينالادباءمواهبالامريكونوحين.الجماعةعنمسشقلافردابوصفه؟لفردمصلحة

أ..ومفريناوشعرائناكتابناأمامللرزقبابالتهيىءأم؟والابداعالمجتمعوتس!ودوالحضاريةوالخلقيةلاجتمايى"القيمتتميعكذلك

المجلةهذهقيامعئدناوالتقدميونالوطنونلكتاباحاربلقد.للجماعةمؤذسلوككلتستسيغرهيبةانحلايةاللفلسفةبهذءالاخذ

لاشاعةثقافيةوسيلةكونهاحيثمن،لبئانفيوراءهاالتيألمنظمةأوالنصنعنبوجودهاالمستقلةالموضوعيةلحقيقةاانكاران

الصريحة-بالوثائق-وكشفوا،اللفكريةاللجديدالاستعمارمفاهيمالطبيعيةالقوانينوجودانكار،نفسهالوقتدييعني،أللبشري

علاقتهانكشفأنقنلوذللك،اليهالرميالتيالاهدافحقيقةالكاشفةالعلميةآلمعرفةقنظيمامك(ننفيألىيؤديوهذا.والاجتماعية

ا.ح.ولادبوكالة!التيانحريةرهي،للاجتماعيةالحربة.أءقيقآجلمناللقوانينلتلك

هـصانكشفماالىولا،الوثائقتلكالىنستندهناولسنايؤديذلكوكل..عليهاوالسيطرةالضرورةقوانينبمعرفةالاتمتحقق

دخ،ب"الاميالاسخبار)ب!ةباأهـالرةذلكبعدولجلا-هاالمنظمةعلاقةوالمشكحلاتيلازماتالحقيقيةالمصادرمعرفةامد!نفيالىحتما

سبصةالىئستندانهذاكلمناكثريعنيناالذيبل،وحسبوحلالمصادرهذهآستئصالكيفيةلمعرفة،والاقتصاديةالاجتماعية

بي!وتميهتصدراستمرتالذيالزمنطوالنفسها"حوار"عنالناشئةلنتائجا"سلسلمعوتنتهي..خيرااذاتهاالمشكلاتتلك

،هذهسيرتهاف!،كانت..اللعربيةالاسواقمختلففيولوزعذللكمنشتهبمثم،السمببيةمبدأانكارالىالموضوعيةالحقيقةانكار

بريئةفكريةأوآدبيةموضوعاتبنشرالحقيقيةهويتهااخفاءتحاولالمختلفةالانظمةوازاللةألاجتمالحيةالحيماةتغبيرامكاننفي؟لى-بعد-

والادباللف!أعلاممننفراوتستكتب،بهاالتشكيكيثيرماكلمنعلىالعلمفصرةتنفيلانها،لواسعةااللجماهيرشقاءتسببالتي

بل،الريبةهواجساطلاقاعليهمتحوملااللذين1العربيةالبلادفيعلميةنظريةبايةالاخذامكانتنفيمابقدر،الانظمةبرهذها)تحكم

واللفكربقىالادبيةالاسماءبعضاختيارالىتعمد-ذلكالى-كانت.نغييراالمجتمعصورةلتغيير،الثوريةلتطلعاتاعكسألر؟يةشمولهبئ

الوطن!صةسماتالقارئةالجمهرةأذهانفيعنهاانطنصتاقي..لشعباًجماهيرهصلحةفييين

..اًلتقدميةأورسالةفيايضاتدخلاقينبغي"الايديولوجية)القاعدةوهذه

ذلككلبيئ،دس-نفسهالوقتفي-كانت"حوار"ولكنقواء!هدكسبيلوفي،الجديدالاستعماد"كافحةفيالعربيالاديب

الثقافيبالتراثلللاستهانةالداعيةوالمفاهيمللافكارالترويحوسائلبهذاالناسيشعرلاحيثمنمجته!ة،فيوجوده؟فعماكياالفكرية

النزعاتذاتللفلسفاتوالترويج،4!العرالتراثسيماولا،القومي..مباشرايكونيكاداللذيالرعم

ي!"تنزوي"كانتفقد..ذاتهاالحريةفلسفةومنها،الفرديةارشذحر

الىقرائها،تحمل"الحريةافاق"بعنوانزاويةمنهاعددكلأخريات:ا"!ءوحررة

بصفتهوحدهللفرداللحريةبفهمالاعراء،ممتعمشوقبأسلوب

حريرقىإلمىءحضاعدوانا،دائما،المجتمعحريةوترى،اللفرديةالفكربةقوأعدءمن4ءتمدهـ،فيالجديدممارالا!تيعتمدو..

تمىعالمجهو"حوار"مجلةتعنيهالذبم!"المجتمع"دامماالفرد:يةالحرقضية

العكسرأيناالرأسماليالمجتمععلىالعديثكانفاذا،الاشتراكيف!ياث(ئعةواًلادبيةالفكريةالمذاهبتياراتببنرأينافقد

الفردوحرية،والاوحدالاولاللحقهيالمجتمعحريةرأينا..تماهامضمونعنيبعم!اخاصاطابعاالحريةقضيةعلىيضفيء،بلادنا

..والامتهانالاخناقتستحقاقيهيالاجتماهـكبماالمضموننعني..التحرريةوألقوميةالوطنيةقض!بتنا

طويتأنبعدالحددبمنالقدربهذا"حوار"نختعيلماذاالسياسيةاللحريةتشملالتيالعرببممجتمعناحريةأي،للحرية

.؟.الاستعمارية"هويتها"لافتضاح،صفحتهاالفردتحرير-اًلامرخرافي-تعنيوهذه.والابرمابمبةوالاقتصادية

ايبلاسانموذج"حوار"انحبيثمن،أولا:لامرينذللكنفعلالرأسما)-!ه!اًلطبقيوالاستثمارالاستعماريالاسننثمادءننفسه

"وصشوعهيالتيوالثقافيةللفكريةاالمجالاتفيالجديداًلاستعمار..والاقطاير

الىيفتقرلناللجديدألاستعمارانحيثمن-وثانيا..اللبحثهذاوروساطةأعوانهوعملائهبواسطة،يحاورلالجيديدالاستعماران

،جديدةبأشكال"حوار"مثلتهللذياالاسلوبهذاتكريرفيالرغبةالناشطة"الثقافي"النشاعذاتوالموسساتحفوالصالمنظمات
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القادرينالممتازينالافرادأولئكأذهانبهاتختصالمنعزلةالقضاياهذاعنيدافعونتاسالىكذلكيفتقرولن،باستمرأرومتجددة

الىلرجعوهنا..التجريديلنظريالتصوراعلى-خاصةبموهبة-بحجةأو"الموضوعية"بحجةأو،موضوعيةتبدوبروحالاسلوب

انكارمن"البرغما.ثيزم"فلسفةعنالحديثعئد،سابقا،قكةمافكماحدثكماالفكريآحواراحريةأوالفكرية"الحرية"حمابة

الخادجيةالحقيقةانكارفان.الموضومحيةللحقيقةالفلسفةهذهمؤ.:مس-رأمام،هنااسأقىنضعوللذلكإ..تماما"حواراءمسألة

لبشرية،اآلادادةوعنالبشريالذهندراكاعنآهـتقلةالموضوببةليكونالتوكيد5الاسهابمنالنحومذاظلى،بالذاتالعربالادباء

الاستعماريالتفكيريعنىالتبم،الايديولوجيةالمنطلقاتأهممنهومكامحةفيالتحرريةالقوميةرسا!تهاداءيعتزموهو،ا!ربيألادب

لشعبلمالتحرريةالمسيرةطريقفيكالاللغامبوضعهااللعنايةأعظموالايديولوبيم؟تدعاويالطابعمنبينةعلى،الجديدالاست!مار

."التالثالعالم))شعوبوورئرالميادينفيالعربيلتحرراحركةضدمعركتهفييعتمدهاللذي

مفهوم.وبينلةالمتهذءبينلعلاقةاًالىيرجعذلكو/فسير..الثقافبة

للعلممعينمفهومتحديدعلىتترتبالتيالعمليةوالنتائجالعلماًللجديدألاستعمار

فيانكالحقنقةما!ذهللعلم"نتمجةلمطهب!يعكاسكونزبمءأببرريومل!ممفةأللىعلىبنطبق:العلصيوالمئهج

تجلربحصيلةاللعلمأنانكازيعني-بموره-وهذا،البشريالذهنم-خطيرجانبعننكش!أن،البحثهذافي،لنابدولا

لتجارباهذهوان،والمجتمعوالطبيعةالحياةاشياءمعانسانيةكاملةعمارةعليهاتنهضالتيآلاساسيةالايديولوجيةالقاعدةجوانب

المجتمع،وحركةالطبيعةإحركةفيقائمةموضوعيةلقوانينخأضعة..ءكانكلفيوالرجعيالاستعماريللمفكر

قوانينمنهاالبشريالن!نيستخلصلانالتجادبهذهتصلحوللذلكالاجنما!طوالتخطيطالاقتصاديةالتنميةمسالةآننعلمنحن

هسذءأي-وهبم،كذللكالموضوعيةصفةلهاعليملاةصالحةأكل-امضوعة41المسائلبينمنوالاهمالاولىاكأالمثب5،الشامل

والتطبيق،المملمجالفي،الانسأنيستخدمهالانمؤهلة-ناللقوانياحالميسةاا)تحرريةألضرةتشملهاا!تيالبلداني،اًلمنحررةالدول

آوضاعالضوءهذاديونيحلل،التاريخحركةضوئهافيلليفهم-كذلك-نعلمونحن...(اللاتينيةاميركا،آمريقيا،آسيا)بكاملها

ونحليلهفهمهمنليتخذثم،يستجدومامنهامضىما،المجتمعا)ملمونعنى..العلمهواللحقيقيوجوهرهااررئةمذهفوأمان

)ءرءة3هذلتفسبر1مرحلمناب!ادىمنهأير:طلقفكريةقاعدةالمبتمعتطوروقوانجبنالطبيعةقوانينآستخدامعلىالقانمالتجويبي

ءلاىضاعتغييراي،ا!تغييرمرحلةلىلينطلق..والمجتمعالتاريخالماديمستواهايرفعا(شعوببلمةتطويرسبيلفيالبشري

حركةواخضاع،/ألاوضاعلهذهالعلميالتفسيرضوءفيالاجماعيةمنانسانيتهبهاوتصانالانسانكرامةبهاتتعززجةدرألىوللروحي

فيذلكيكونأنعلى،وتقدمهالمجتمعتطورلمصلحةهذهالتغييران-شيءكلقبل-يعنيذللك..والاستثماروالاستعبادالاذلال

يشملأنوعلى،وروحيامادياألانسانيةالحياةمستوىرفعسجيلالعلمبقيمةالواثقةاللبشريةنطاقفيهطذءالمتحررةاللبلدانتدخل

العريضة.اًلشعبفئاتاكثرالمستوىهذاحياهاتطويرفيالاساسيوبدوره،والتطويرالتحويلعلىوقدرص"

فدريمنهجصياغةفبميجهدون،الجديدالاستعمارمفكريان..التقلىميةمطامحهاوتحقيق

والمجنمعالطبيعةقوانينمعرفةعنلعلما!مةبعاداآلىيرمي،ويقظةبدقةاثلةهذهيصركوهو،الجديدالاستعمارولكن

الىعقولنالتوجيهوذللك..البشريالذهنخارجالقائمةالوضوعيةءنشسوببالعلمالتقةهذءلابعادجهدمنيستطيعماكلبنليحاول

بوساطة،البشرياللعقلسيطرةباهكان.والاعتقادالتصديقعدمذللكالىيوسلانه..لعربيةابلادناومنها،كلهاا-ضاميةالبلدان

الفكربم!المنهجلان..والاجتماعيةلطبيعيةااللقوانينعلى،(لعلمكثيرةأحياناوتتخذ،مضماركلتدخلمتنوعةووةبوسأئل-طبعا-

وهذا..باللفعلالقوانينهذهبوجوداقر(رهعدميعلنالاستهماري..الماكرالماديالضغطأساليبالاقتصاديةالسياسيةألمجالاتفي

تحقيقسبيلفياللعلميةالمعرفةتنظيمامكانفي-بالنهاية-يعنيننتبهأن-والتقدميينالتحرريينالعربالادباءنحن-عليناولكن

بالتصرفلافرادهتحقيقهاالمجتمعيستطيعتناالاجتماعيئالحريةاثجديدالاستعماريأتيحين،المسألةهذهفي،الادهىاللخطرالى

امبكاننفيذللكيعنيكما،!اللحتمية)الضرررةبقوانينالعقلاني،السينما)الاعلامطريقسيماولا،والثقافةاللفكربطريقشعفيالى

الاجتماءيةوالمشكلاتلدزماتالحقيقيةوالاسبابالعواملمعرفةصحتمراحلهبمختلفالتعليموطريق(..اللخالتلفزيون،الاذاعة

،وأخيرا..،الاسبابالعواملتلكاستئصالسبيلفيوالاقتصادية..الجامعي

.المختلفسةالانظمةوتبديلالاجتماعيةالحياةتغييرامكانفبى،يعني،الملامحخفيفلسفيبوجه،الطريقهذامن،يأتيناانه

..الاجتماعيالظلمألوانعلىاًلقائمةرتغب!!لىوبقدلىته،العلمبقيمةاًلتشكيكبذوراذهاننافيلليدس

الات!اريشخد!االللنالوبينمناداورةالوشيةأما-بذلك-ولليوقع،متطورواقعالىالمتخلفواقعناوتحويلحياتنا

الا!-لامالى!للدفيارر!افيالمجالفيالجديدوالاشماربهاونضيقبهانشقىالتيالمتهرئةأوضاعئاانمعاوعقولنانفوسنافي

انواعا!اىز-أولا-ةهي،الا!اريوا)تحكماًلرجيةللاتظمةأي..شعوبناحياةمنيقتلعهاأنيستطيعشيءلاراسخةباقية

عنفاكثراكثرتبعدناوالنفسياللذهنيالسلوكمنوانواعالقيممنالخبماالرجتقى-انظمتهالىللاستسلامشعبنادفعالىذللكمنلليصل

ا!حررحركةتث!هالذيالثورياررئيرعلىوبقدد،باررلممال!قةالرأسمالشيالنظامانالىوللاستسلام،تغييرهاسبيلفييكافح

:الانواعتلكمن!زكر..اوعرررةا.لبشربةعلىمقدرن!امالرجعيةالاذظمةهذهيدعماللذياللعالمي

اللعنايةتلكمثلامالكشارليعنىأنعبثافليس:التوولئية....الابدالى

لان،سيروتالاميركيةاللحامعةفيأستاذيةعهدررأمنذ،اللفائقة،ضك!أضقاالمجالفيالجديدالاستعماريستحدمهماوسيلتارهناك

.....لدى،العلمطهرالتيالافكارسثر،أولاهما:ءعاوالفلسفياللعلهي

ع!نكوفال!لاللعلمكوبيمموقفمىروللتولموماقفطللمذ!لقضيةمرلتومابكوبديومبشرجئةانه،ءخاواللجامعيينوالفكرالادبوأهلومثقفيناالمتعلمةناشئتنل

بحقيقت!صاالكونوقوانينالعلمقوالينمنالمستفادةبالمعرفةالثقة،الاجتماب-4الانسانيةاللحياةعنتمامام!عزلةونظرياتقواعد/مجرد

ا!لا.وعلاقان!-،الجماعاتبحياةتصلهاالتيالعامةالقوانينمنمفرغة

..،خاصةضيقةدائرةفيت!حصر-ادن-فهي..الشاملةالانسانية

للاستعماريةالايديولوجيةتخدممسألةوهذه:اللفرديةالادادةةفييدخلهذاوعلى..العلملاهلالمحضالفرديالنشاطدازرةهي

الفرديةالارادةانبلادنافيوالمتعلمينالمثقفينلجماهيربتصويرهاوهذهالاجتمابمبةاللحركةقوانينعنمنفصلةقضاياللعلمانتصورنا
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لمجاربهوفيالمعاصرالانسانهمومفيتدخلالتيالقضاياسالروعنتالمش!وحلوالانظمةالاوضاعرتغييرالمجتمعتطورفيحاسمعامل

اليومية.ومععلاتهالواقعيةالمسألةهذهالىاًلتوجيهفان..المصيريةوالقوميهالوطنيةيا4والقض

حاجزا(لمفهومبهذا؟نيقيموايقصدونالجديد*ستعمارمفكريانالممتازةالمواهبذويالاقرادمنالمصطفلا"النخبةاعتمادالىيدعو

يمنحناالذيلفهومانعني..للفلسفةالاخرالمفهوموبينتفكيرنابيندسياطلاقاالشعبيةالجماهيردوروا.جمار،لتاريخاحركةرة1ادفي

اللذيالفكرييالمنهجويزودناوالتاريخوالحياة.للكونالشموليةالنظر!..والتحررالتطودادادة

،والإةالفالسفةوببن،والعلمالفلسفةبينالصلةحيويةبهلرىهودسبلالهئقولولكن،ذلكفيالفرددوربالغاءنموللااننا

الصلةهذ!افيبهوترى،الواقعببلأالاجتماعيةوالقضاياالفلسفةوبينالشص"الجماهيرارادةالحاسمالعاملوانما،الحاسمالعامل

ذاتها.الانعذيةالحقيقةصلبمنهيوالاقتمصاديالمادياًلاساستنشىءالتيتلكلسيماولاالمنظمةالواعية

ممارالاستمةكري!ظرفي،للفلممعفةالواقعيالمفهومهذاخطران.المجتمعالتطور

كللىالقائمةاللشمولفيالملممفيملأالنظرةكلكيعطينأكوئه،الجد!رفان.السابقةبالمسالةكلحقوهذه:الفرديلنفساعلمة

العلوموفيالمامةاةالحبحقول!يالائسانيمةالاختباراتنتأئجيخيرأسماليايديولوجبماساسعلىالقائمالحديثالنفسعلم

فيلناهاديانصلحاتىالعا.4اللقو،لينواستخلاص،اتجريبيةاتحليلمنااليهينتهيماعلىالتاريخوحوادثالحياألواكعاتتحليلاله

فو؟ها4اًلكونيالص!تإتعلىوالسيطرة،*جتماعيالتحررسبيل..العار!يةبتصر!تهالسلودهذاوءلمرقةالفردلسلوكالنفسي

..وروحساهـاديابتمماكنالرفاهسلا،افردياالنذسعلملسخالىندسولاانناأيضانقولوهنا

.-.لوحيهناكحاولالتيالجديد*ستممارايديولوجيةمعننساولاولكن

ائتىالوبيهسحدمؤسمساتلترأيوالعرلحديةلدوميلفلسفئةلايديمعه؟لمفاسمعمارلقافىستارالقوانينكحتىك!ئرةقوانينللالرادالنفسيالتحليلمنثتخذ؟نالى

وال!ور.والاقتصاديملأالابخماعيلأمشكلائا!لفيا!نهجيالتارئحعمسيرةتثبتالتي!جتماهيالتطورقواثيناي،*جتمامحية

لااً-.هذافيواللحاسمةالفاعلةالقوالمنهبماقها*نحتىالبشري لتلدالسليمةلحلولى؟لمؤدياًلصحيحا!علميالمخطيط
و!بفعلهنالتطورابتررالبتةنقوللا-ذلكمع-وثحئ..التطور

لإرادةتدخلمنبدلابل،عفويةبصورةالموضوعيةالقوأئينهذء

نشهدالاخيرةالاونةهذهفي:العهوانيةالحروبتبريرةوس!يلتهاالقوانينهذهفهمث!عتمدالتيالمعبلاا!نظمةاالواعيةالبشرية

بمعوت،اسرائيلوحرب،كيتنامفياميركاحرب:عدوانيتينحربين.الاولى

كيفدائمانسمعا.لنا.يلاوسطا!ثرىفي،الاهيربخبةلمطن!يالية:الفلسفةتجاءاًلموقف
بالرغم،الحربينهاتينتبريرفيوالصهيونيةيلامبرياليمةألسئلآ-.

التيالصورةكانتكيفمايدزمهماالذيالعلواليالطابعافتضيمنا!فلسفةتجاهخاصموقفالجدلدللاستعماريكونانئمريباليس

.الحربفلسفةدعاةلهمابخرجهاان،فويبوعي،يدركونالاستعمادمفبمفان.العامبمفهومها

الجنوب"لحريةحمايلأبانهاقي!تنامحربالدعا!هؤلاءدبررقدرهلهلوجيهياالرا-التفكيرفيمنهحهبمحيثمن-للفلسفة

الحرية""هسا!ةتبرزوهنا..الشمابر"ال!،ان"من"الفيتنامي،كذل!الانسانيالسلودتوجيهفيبل،وحسبالافكارتوجيهفيلا

!فالراسماليةالاحمتكاداًت"حرية"يعنيا!ذي*مبرياليومفهومهاتجاهموقفالانفسهميختادونولذا.وايجابياسلبيا،وجماعياف!ديا

تفسها.مصيرهاتقريرحريةفيحقهاومنعهاالشعوبنهبشعوبلتطورالمعاديةالاستعمارية*يديولوجيةمعينسجمالفلسفة

بعلاخص.العربيالبترولمنظمةوشعوب،"الثالثالعالم"

نالىسر2؟ثلهلأكن!المجبولو!ئئجمبرلنفسلمون(وفذااًبصهيوكيةعوسيبربنفئمىدفاعبمختلف،يجهدونالاستعماربم!الفكردعاةثرىذلكمن11،لطلاقا

واشعالهاالشعوبعاىعدوائهابهاتبررالئازيةكدئتالتي*لكإر!لكحبث،المثا!بةحنالصمثاليللفلسفةمفهوماشاعةفي،الوسائل

في"حقها"عنبذلككدافع،بانهاالثائيةالعالميةالحربنارنجريديةأفكارمجصءلآوكأئهاعندفاالمثقفيئاذهانفيالفلسفةكب!و

ا!ربية*مبريالليةلدولا!لأ!طرىلتالتيالحيويةاوويلاتوالمجتمعالانسانشمكلاتوعنوالعلمالحيل!عن*نقطاعكلمنقطعة

.بة*خرى!حي

هوليس"اللدقاع"مفهوماىالعدوانواالهجوممفهومقلبان

،*العاب*مبريالقيبهاتعملالتي"الفرية"لطريقةامننوعسوىحلمثاصثر

الجديداًاثوبهداًتلبسمجددةنازيةلخح!،با!خصوصوالاميرقي

الركيل.السمهالذبممالا

ا!مجث:خلاصها1رأبإ؟يصيريخلآتجتجمميخ!!ييئ!زتكا-

!يقئافيرابضالجديد*ستعماران،أخيرا،ثرىهكذانرص2.-----زبرص

..الم!!اشعبناعركان.ولذا.والسياسييو!تصلاف!ا!ثق

عرجبه!تههدالدد!ع!وخدمةالسرقيائساللةجم!ختىطوبلإلدضىدىا!ثمةدودجمهةا!لمجرورية-الببي!افيالوهم!عيدللشعل!ر-2

ع.الانساز"و!دميلافىورطروىامة*ورط!دحريةاهممنلواحيدجديدةطبعة

مجا*ممنبهذررهرولامطالاأسئمالوالفكريوعذ،لذيلمجبنالناالعرخالي!لملان*ب!عهمالحديثاربطالعثعردواوين

معالرجاءحارةكحيةالساررسالعربادباءمؤكمرلىا:وختاها.لق0.2يلاداب!أرمنشولىات

وفي،العصييةالعربيةا!رو!هذءأماممهمته"دااًءثييوققيان

هـالمعاصروادفيوهافتئا!متن!مصى،مسمتقيلئجولئاالطبر.بقائارة
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