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اص!إحيهيزو!ط&حاتحا!مات

ل!فيا)نن!سؤ،ءخلفهرءتدش،الشعوبءطفورده*لمب،العالمازظارا--للاحأيءهـلالفداشيان،اجهامحيء!هلجلوردازيآان"

!مكلمنالفدآئيان.مضطهلإر"ضىررالشعبأتفاضةءنور:جرا

ء.دالذءبوهـو،للحقالموضوعيدلالمطقدماللذيهو"افاءا))يخضعالديافائماالاجتماعيالنظامتغييرسبيلفيي!قا/ل

..لدمبااقف-جةا(اجي!لارشي)((...ل!ظروا!ذلالمم!لحبنفيراخوته

مانني-الازنبعد!،عنفضلا-للمأساةاضافالذيووو"لمداءا)ءنضحكلن..))

..والحضاري،واد-ء،س!ج!،الوأقعيبعدهامعانضحكلماذا

شادةلكل،جوهرهالضحيةلكلأعادالذيهو((اءالونا)زرة:!ما)ص

خشبةعورروحهأسلممنآضللكلالروحأعادالذيهو،معزاها!لاو!مسمتلاوس)"إ..اول)مدموعتتضهللماذا

لمقر!أجسادف-صيالمسا"-ردقتمنذ-5*لميبأي-الصليبهـ-وذلك..بطرسياا،رضباطنفيدفنتبذورنحن))

اللزديمةرومادي،الابيوسالطريقءلمىصلبانهمواؤلمتةوس3سبارتا"ر.نقعولن،كلهاتهنتلن.انفسهئاندعوهروأرهدا،صيلنا

..الانحتى..انت!،تظنلاوللكن.أرب-عايكقبلعندماالارضؤ!قكلها

تكسطنالتيالكريةاوالاخلاؤ*قىاوالنفسيةاللقوةقلكهيقم(واهىووء.المعرقةبهـدهونعيتذىهذا.ءرفنحن،داكزخاف

ادياوء(؟انطلاؤ،وتحفز؟نائرتهتثيردواؤع،بئوا؟الفدائبئهلالكلخافتدوسهاالنطفيالزبورؤوقاعراشهاالناضجةا!ناق!يداتفرنى

ظلىيقدمو،والمخاطربالمكارهالمحفوؤءيقالطرهذا)طت،رالرء،يجعليص:جسوؤطكل"يءلل.:ور.القيتاكتئسىولسوف،الاقدام

"لمج،كثيرةلمةألىث؟لحظةكلفياشهداقهانفتحاقياال،وةؤوقالقفزؤقطاقطافاولكن..وا(حزن،الجزع:متسيانسب،)وما

لمؤحبماشتعاكبالتالرائعةالانسانهقىالنمادجزاكفيمتأءلأيءلى،نوكلخذ:أتالاوروومه،الاحباء،ت،لجيلكقولرر-وؤ!

عصر!ألىءصرمنبالعالمالانتقالىمهـ.4تقهاعاعلىوحملت،عصر(قوتنهءكىلهوىجو)((.إ.جسديهوهذا

***نقحانيمدرو.ايىومءاامفياستحداءهاضاعكلمة"اللفداء))

النمادجتلكتأءلاؤىإمناطرنسلكارالحيرمنلبممى،د!كومعاىدشن،الا*مللورر-رو-نافهـىوورلةأسةأو"ذياء،أوور،ةء*ء

التكط"يرولوجيةالايد"كلمةلمدلولنتعرضاندون،أعماقهاواورتبطانو.زحتل،ا*ناركأافيقاموسئاولىؤرضانفسها.فالرصهالكلهقىبهدهنحس

ء!-ىدازهانتفقاندون،اًليوءيةاستعمالاتنلفيأ*ضاهيشاتاناعصراهداانسانعيستطيوكيف.الغاصرالوجدانفيباهدا"ولذأ

"الأداب))اختاربز"قدالمزال!داعنوانوانخءهوصا،المحددءعنا،1/!اامرش!ابفيسئواتء:دتجريالتكبالداء-قىالمعاركيت!جاهل

،المجالهذافياستخدامهيعنببهماتح!يدمنردلائمومن،ءسبزاانياأ:طوليةاللمحمةاءنبئ!4يغهضاو،اؤريز!ياوغابات،يخ!نيةاللملأ

الاقل.علىتصوريفن؟ق!بتئامفي!حظةكلىرحاهايمور

اللبس،منكثيرايثيررالء،الاصطلاحانفيشكمنما-اانء--دةلسههواتطاءتاستقداء،لمافيالشرقوىكانتوادا

كا!فلقد.واحدبه*ةىالاىىحتنشأتهمئديستحدململانهودلنا-ونراالاء:راقكل،-،عنصريةدول4وتلبس،الانه-انياللضهيرعلمى.نموه

عشسالثامنالقرنفصياللفظهذابمتخدمونا"رف-جوناالفلاسفةبر?مز-فبدأقدالانسانيالضميرذلكقأن،ا(شرءجةثوبللهـمقاعدة

اشىاروللفد.الاؤكارتحقهقو!الفلسفبكأالتفسىقيالمعرؤةءناننعبيرء--نعانو،-صتنتعرو،الماةقةليلالإضاو،ا!هثفقي!بالاكماذجرء،تءئ

اًهمام6!17معاا!فظهذاالى،،الأء،م،،"زراًسي)ءالفي!لسوفأخطثمةبأنا)شعورألوان"ئنالوالاقلءاىاو،لذنببا--ا!ىالاص

علمىجيةايد-ولوكلمةاطلاقاقترححهبئ،قرنسافيالوطنيالمجذسررهع-".ختيوهـا.ك!اذيااو،هبنئلمالديا)ءتاءدللكفيير*هنؤ،تلا

اعقلي!ة.ا،-فةاللفوهـ-،ن،"لا"لتؤولربلهترفعاوجءن4ليطرؤطأندون،وبصره

لءووبلوجيةووأ،.إفانالىاكسفوردمعجماشارللقدو-؟ر-ىكرو،وا)ضائعينا،شردينمنإءئللأ2و،المثء!داءءئاتنتبج!""ن

ال--ديالنفسعلمماواللفلسغةمناللجزءذللكهياو،وألاؤ*ارالآراء!والظلموال!هرلللاءنصاب

هطدارنجمتلفولا،تزداتالمعشوالافكارالآراءوطهيعةاصلفييبحث،محك!!دىالتوس!ء"ياتالنعنالاقنحةسقوط-ا!و?-ح

نانرو-/*-قىالامر"كوللييرإ)كلوسومحةاليهدووبتعم،نيرا3ا?ريفاوؤ-وعبعدا(ءربهبئءأسيةلوأ)د(للاج"زة-عا!الوث"،طوالنءالهرا؟-ل

التحا"هـضقداتووالنظرياتالآراءيبحتالذيالملمهيبر-قىالايدولووءاىالاشتراكيةالدولمناللعطهـىللغالبهكأالثابرضةقفةوالو،ات؟-كأا

..ةمعجمامحةتعتئنهاالننيالاساررميةالافكارعن"مثهأ.ادولاهذهءصنباإطبمهـ:،ذ-تشياننا)وؤياتياءاا،"ءادرألىهها

ص.ة"لوبروالايردءمر))3زر،بهفي"يكنأد..هـري))لرذلقدو-3ء--نؤفللا،(اسرائيلىعاباللعطف!بالمشتالمتردد،وؤورهانظراتب،رورولم

4يائظربارفالتعرءلىالايدرولوجيكأكامةقصرانلاوانجلزء،ركسانانصح-ح،اخ!يرافرنسااتخدفهالذيالاؤقىاسعالولتق،ماالموقف

واللدينلملأقالاخوالجدنيالنظرءلممكذلكتء،ولىانهابل،بسبةا!3،نررمااو،حدرهمنالانسانيرا)ضماؤ،قةعاىء-،ءدقدكلههدا

النظروجهاتء-طنخلالهامنيعبراننيعيالوصوش"نصورةوايةعي-رفييفالانيهبعيولكن،الافاقة!دهعنت!يراداز4حدفيووو

صورةعسنيختلفوووا).اجتم،عيةلطهقةاومالمجنمع-كأالاسا!رف-موصصهوده،4!مىالف!طجئيبالشمعوقفةانال!ممنقليل

انما-وانجاز3-!"اريرىفيما-اللصورةهذهلان،الافرادعندءلميالو،ريقعلىبالمقاومة"ضص،عدااللفدائياللعملفيازطلاقهثم،المأساة

-167اللصفحةعلىالتقمة-يسداناستطاعاللذي،الاولاللعاعلهو،الشعهيةالتحريرحرب
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مذلت8عملالفدائيفالعمل."الجماعي"جوهر.نفبممطلقايعنيلا،ع.3

وتحقيقاالجماعةعنبعيدااللفرداليهيندفعتلقائياعشوائياعملاوليسافأءايديولو!

محليه.مسيطرلوهملوبهخاصةلفكرة

فيمعينةجماعةتحدرهدجماعيةبخطةيرتبطعملالفدالياللممل!9؟ال!فحةعلىالمفورتتمة-

اللفدائيةسلكفبمالالحراطكانواذا.هدفها!تحقيقىكوسيلةمالحظة!م!مممممص

جماعيمفعل))!والفدائيةاطارفيفاللعمل،"حرافوديافعلا"

والرجنلالفدائيالرجلبينتشبميهاتقعمانلضاجازواذا."مل!نزمحياتمعلىيطراتبدلاوتغيوكلمعوالتبديلللتغييرمحرفه!ي

الحزبعيفالرجل،الصددهذافينقصدهماأتضحلربم،،اللحؤبيلكلمةالماركسيالمفهومانوالواقع.(الاجتماعبم.نطورهم؟والمادية

قادرنفسهالوفتفيوهو.الحزبالىوينضمارادتهبمحضي!يميسشخدمانهببث،الانحتىما!كسمنذت!هـكثيراقدالايدلولوجية

دامماولكنه،فميهمكانهعنوالتخلبمالخزبلركعلىللحظةكلفينفسهماركسيعنيهكانعمامختلفبمعنىالماركسيةالكتاباتفياليوم

وتطبيقه.بفكره،وسياستهبخطتهءلمتؤمفهوالحزباطارفيموجوداالايديولوجة))كتابهفييقولماركسكانفلقد.استخمدامهمن

،النارخطصوبمختارادقدميهيمضيللفدائيباذسبةالحالوهكذافيوكألهموعلاقانهمالناسلنايبدوالايديولوجيةكلفي"ة"الالمانية

اللصفيحكماهـذيللمنطقاللخضوعمنلةبدلااليهيصلحينولكذهالتصويرغرفةفيكانوالوكمااسفلالىرأسهم،عقلوبوضع

بنائه.فيواحدةللبنةهويشكلوالذي،حوارهالىالواقف3مقابرلالايديولوجيةيتصوركانماركيانذلكومعنى"..السوداء

فهووحدهيقفانيندررجلالارهابيانأيضايقالقدولكنمنننبعالتيلدوهامتخطياوفلسفتهامكارهفيويرى،العلميللتفكير

ولله!اتنظيمهاولهاخطتهالهاصغيرةجما!ةمنجزء-الاغلبلمحي-عنحدلثهفي،كتابهفيالمعنىهذااستخدمولقد،الايديولوجية

التيال!ثالثةالسمةالىتقودناالفطة!ذهانوالواقع.طقوسهاأيضااكر،بهاواضحوعبمعلىيكولواللمتأثيراتاسرىكانوااللذينالفلاسفة

تتميزاللذي"التقدميالعامالهدف"وهي،اللغدائيالعملبهايتصفالوضوعيالواقعفيلهحاأساسلاوتصوداتو(فكارلاوهامأسرى

عايةنحونمضيحركةهيالفدائيةفالحركة.الهدائيةاللحركةد"هذاطورواالماركسيينوالمفرينالكتابولكن.اللذاتعنالمشقل

انهعا.هد!بلانفسهاحولتدورحركةوليست.محددةناريخيةيستخدآكورنفورتهثلماركسيامفكرأنجداننابحيثذللكبعدالمفهوم

السياس!ةالاخرىيمالو-،ئلتحقيقهيعزماهدف!كح!وسيلةمرحلةهيممعينةللظبقةالمميزةالنظرةعلىللدلاللةالايديولوجيةكلمة

تار-منالاكبرواللجانب.النظاميةالجيوشقطرعناووالسلميةاللحقيقيةأكي)والواقعيةالوهميةالعناصرذللكفيبما،محددةت!اديخية

فيمنهاكل-الهدفلهذاتحقيقاكاناللعالمفيالفدائيةالحركاتانيقول"يوليتيزر))مثلأخرماركسيامفكراونج!.(العلميةاو

ابانافريقياجنوبفيأ!دائيةاللحركة"ثلاولنذكر،-واطارهاعصرهامذهباأونظريةاوكلاتشكلالتيالافكارمجموعة))هيألايديولوجية

،الكبرىالمسيرةابانالصينفيا!فدائيةواللحركة،البويرحربفياللفطشاعثم."محسبالاحيانبعضفيذهفةحالةاو

السوهياتيالاتحادفيالفدائيةوالحركة،كوبافيائيةالف!والحركةالافكابىعنحديثكلفينقرأهلكاداننابحيثالماركسيةالكتابات

والحركشة،التنازكطاللهجومكلراحلاولفياللجيثي!ثزيمةاثرعلىمنللطمةالخاصالوضعتعكسالنبموالمذاهبوالنظرياتوالاتجاهات

الفدائيةحركتناثم..وجواتيمالا..وانجولا..ثيتنامفيالعدأنيةالطبقةايديولوجية))فنسمع،تطوههامراحلمنمامرحلةفياطبفات

جماعيهدفنحوالجاهاكلهاالحركاتهذهكانتولقد.ف!لسطينفيالىاشارة)"الثوريةاللبورءوازيسةالايديولوجية"و،"العامله

تعجؤمسااو-عنهمحجزتمابوسيلنهانستهدفحركات.عاملعدميالايديولوجيةو"،الاقطاء(ضدالصراعظلفينوريةكطبقةاللبورجوازية

التقليدية!ميةالذطالجيوشاواللدبلوماليةاوالسياسة-عنه..اللخ.."الصغيرةالبورجوازية

انطلاقتهمنيحرفرركيفعلهو،الفدائيالعملانذلكومعنىيقصدالاصطلاحللهذاالسيارةكتاباتنافياستخدامناوللعل-(

الفدائيفيهاينضمالتياللحظةمنذملتزمجماعيعملولكنه،الاولىمنبحالمرادفاليستالعق!ائديةانوالواقع."العقائدية"به

و(لمنامرةالفدائيالعملبينيفرقماوهذا،اللفدائيةالحركةالىالايديولوجيةلان.الايديولوجيةلكلممة-الدقةتوخينااذا-الاحوال

اللفالبيةمصاللحيحققعامتقدميبهدفء!تنطمنظمعملوهو،الفرديةعنصرايشكلالاعتقصادكانوان،"الاعتقاد"مجررمنبكثيراوسع

الوطنية(المشكلةاندلاعلحظةامالحظةفي؟لمجتمعكلاوالمجممعمنمنمعنىا؟كدانالصددهذافيليجازواذا.عناصرهامنبالطبع

الادهابية.اللحركاتوبيئبينهيفرفىماوهذااللخع!ائمياليلشيرالمعنىهذاانأقيل!ننيالايديولوجيةمعالي

ئمم!ا!يمكئئاالايدم!لوجيةلكلمةتقهمالذيالتعريفضو!وفيمعيئكلصرفيماطبتةافرادبينالسائدةوالننسيةواللفييهالعقلية

!احدة!ايد*،ليجيةالىدائماينتميلاائيالف!المملان-بداهة-باخلهيتضمنالمعنىوهذاءبذاتهالاريفييةمرحلةفياو

وحركلة،لداقيةحركةجوهرهافيكانتمثلايسمبادتلاوسفحركة،الموضوعيالواقعلحسنالمنعكسوالنالسيوالنثرجم!العقليالجانب

وفكرة)،فدائعةحركةكانتالشهداءعصرفيالمسيحيةعنا!دفاءكلفياليهيدفعالذكيالذاتيوالتصودبالوهميعلقالذيم!واللجانب

التىوالحوكة،(المسيحيةاركانمنهامركنذا-نهاحدفياللفداءوالقضاءوالاساطرباللخرافاتاللبعضلدىالايمان-الآنخى-عصر

ابيبنوعلي،الصديقبكزابييديعلىالاسلامبدايةفيقامت!الغيبوقوىللقدرول

الامويةالدولةعهدؤسيذلكبعد"اللخوارج"يديعلىثم،طاللبكلي*

الحرك!هنارثم.فدائيةحركةأيضاكانت،العباسيةاللدوللةوصدوؤ!الفداءبايديولوجيةنعني!اكىفماكذللكالامركانواذا

كلندرجاننستطيعوفيهاالوطنياًلاطارداخلتدوراللتيالفدائية؟المقالهذا

والاحتلالى،اوروبافيالنازيالاحتلالعملياتابانتمتاتيالحركات"حمصلةالئهايةفيه!اللفدائيةلعمليةاأنفيشكمنما-

ويمكذنا،لفلسطيناللصهيونيوالاحتلال،الشرقدولفيالاستمماريعملانها.والايمان!ةوالنفسيةوالفكريةالعقليةالعواملمنلمجموعة

اللطبقيةالصراعاتاطارفي!ارتافنبمالفدائيةالحركاتكذلكنن!كرانفيينخرطانارادتهبمحضيسخهأراللفدائيالرجلانحيتمن،فردي

الاتحادفيتمتالتيالحركاتتئدرجوتحتهاا،هلإكأواللحروبمحرنىاللس!لطاتمنسلطةاورسميةفوةتجبرهاندوناللفدائيالس!لك

فيهاءشدمجحالاتوهتاك،وتشيكوسلوفاكياواللصينالسوفياتيفيهو!اللجديةاينظرياتكلعنالنظربرصرف-والاختيار.ذلك

وتتركزخيةالتارالراحلوتختصراطبقيالهدفمعالوطنيالهدفبي!ئخصايحدثقدالمعنىهذاوللكن.فرديفعلالاخيرالنحلإل

فيعملالهاوأنصارهوضمداللخارجي(لمحتلضدوطنيةمعركةفيالمعاركالذيم!،اخرىوبعذارة،"الارهـاريمة"والفكرة"اللفدائية"اللفكرة

نفسهالوقتالياشتراكينظامواقامةالمصتلطردكلستهدفةالداخلالفدائيا!صلبفرديةاللفولانالواقع؟الارهاجماءئاللفدائ!-ل!ميؤ
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وسط-قويافعلردلولدانهذهالاضطهادلاعمالبردلاوكانحركاتأيضاوهنلك،المثالسبلعلىفيتنامفيالحالهوكما

نطلىقانيمكنناالتيهيهذهاللفعلوردود.الجديدةالديانةءمحتنقي"-نبل،وحدهالقوميالوطنداخلطبقيةقاروةمنتنطلقلافدائ!ة

للمانهامنالرعممحلى،ؤدائيةحركاتا)تجوزمنيسيرشيءفيعليهاالسياسي!ا!قاموسفيتعرفء،وهيا!عاللمنطاقعلىطبيقيةقاروة

قيفقماوهو،سلبيةحركاتجوهر!افيوكانت،قطالس!لاحتحملاو"الامميةاللكخيبة"!م!وذلكعلىمثالابرزولعل،الامميةباسم

قصصان.الفداءمحنمفهومهامعويتلاءم،ارخاصالمسيحيةمنطقمعاللفرزكوبئضدالاسبانيةاللحربفيشاركاللذي"الدولبماللواء"

ار!رية،الكناشينطءوقصص،الرومانالاباطرةضدالاساقفةكغاح..اللجمهوريينمن*نصادوموازرامسماندا

القهرمنالرهيبةالوجاتأمامالعاديينالواطنينمنالمؤمنينوصمودايديولوجيةخطفيات،أدقيبتص!نيراو،متعددةدوافعادنهناك

ميص،الخوضالىباللحاجةنحسلامعروقةقصص،هابوالاروالقمعاتجاهاتاربصةفيهانميزاننستطيع،الفداليالعملخلفمتنوعة

ملاحظهين:نلاحظذللكمعولكألم.هناالاتجاه-3،الوطنيألا"جاه-2،الدينيالاتجاه-ا:رئيسية

اشكالمنثكلخاضعةتكنهـماللحركاتهذهان:الاولى.الامميالاتجاهس؟،الاشتراكي

ا.نخذتوانحتىستلق!ائيةحركاتمعظمهافيكانتبل،الواعيالصنظيمللفداءاايمديولوحي"هيمالاربعةالاتجاهاتهذءانفيشكمنوما

.اللهادفالمنظمالعملالىمنهاالفعلردالىافرب،-جماعيةصورةبسماتاللحالبطبيعةمنهاكلويتميز،السماتبعضفيمعاتشنرر

حياتهيسترحصكانالذي"المسيحياللفدائي"ان:والثانيةايتي"الاخلاقية"الصفأتهيالمنتشركةالسماتولعل."حددةأخرى

مسبقاللهاعدقدمكاناانمنكاملي!نعاىكان،محقيدتهسبيلفي،اللذاتوانكار،التضحيةمثل،ا!فداليالرجلشخصيةعليهاتنطوي

نشرهيالليهبالنسبةاللقضيةتكنوللم."السمواتمالكوتفي"صلاقاةمنالرهبةوروم،العامباللهد!والاتزام،الممبدأوالاخلاص

بينللجلوس!"ستحقانهواثبات،الايمانعلىاثباتاولكن،العقيدةالاملعنؤضلا،(!اللحياةعلىالحرصرومعنيختلفوهدا)الموت

علىىبالطبععملتقداتن!هداءهولاءمواقفكانتوان).ال!هيدي.اكصربحتمية-أحياناادينياسبه-والايمانوالتفا؟ل

.(كلهاالرومانيةالامبراطوريةربوعفيارءقيدةنشر،**

ولقد.ايجابياتصوراداءاللفلفكرةتصورهكانفلقدالاسلاماولكلىعنالحديثالىتدءوناؤ!ياتجاهلكلالخاصةالسماتاما

ابذلالىوتدفع،افداءالحلىتحضكثيرةآياتق3اللقرتفمن...حدة!لىمنهاواحد

،بالآخرةالدباالحياةيشرو!الذيناللهسبيلفيواتض!حهقليقاتلإلديبىالاقجاه-ا

عظيما،اجرانؤنيهفسوفيغباوفيقتلاللهسبلفييقيلأنلومنمنهاماركا.نمثل-تقدمكما-الفداءفكرةانفيشكمنما

والنساءالرجالهـنوالمستضعفيناللهسبيلفيتقاتلونلالكموماوتجمميدارمزانغسه"المسيح"كانوللقد.المسيحيةالفلسمفةاركان

اهلها،الظالماللقريةهذهمناخرجذاربنايقولوناديناواللواللدجمنافتدىاهـذيهو-المسيحيالللاهوتاطارفي-لانه،اللفكرةللهذه

؟منوااللذين،نصيرالدنكمنلناواجعل،وليالدنكمنلناواجعلوهـذه.لخلاصهمثمناالصليبفوقحياتهوقدم،بنفسهجميعاالبشر

،الطاغوتسبيلقييقاتلونكفرواواللذيئ،اللهسبيلفييقاتلونارفلىفةان3ارهناخرركناتمثلاخرىبفكرةباللطبعترتبطالفكرة

سورةمن"."ضعيفاكانالشيطانكيدان،ا)ث-طاناوللياءق!قاتلوأرمثلاناللذانهماالركنينهذينولعل.الخطيئةفكرةوهيالمسيحية

."انتعاءيقولكانءم!ااو،كلهالمسيحيالغكرفيالاساسيينالقطبين

كلـذهـالآياتترد"اخوبةا"سورةوفيوفميها:المسبحيةالعقي!دةهيهذه":"الخواطر"في"بسكال"

ا!ة،لالمبنواموا!مانفسهمالمؤمنينمناشترىاللهان))آدم.والفداءاللجديدالانسانثموالخطيئةالاولالانسان:شقائ

التوراةفيحقاعليهوعدا،ويقتلونفيقتلوناللهسبيلفىيرقاتلون."كلهالمسيحبماللدين،اثقينهذيئوفي.والمسيح

الذيببيعكمفاستبشروا؟اللهمنبعهدهأوكىومن،والقرآنوالانجيلمنشأفيدائماالجديدةاللدعواتشأنالمسيحيةتعرضتولقد

"..العظيمالفورهووذللك،بهد،)هتمواصبح.ومانالرايديءلىوالاضطهادالقهـرءن!ءيفةلحركاتظهورها

تتضمقالممصيحيةفكحشأنهالملامالاسفيالفداءقكرةانو!اضحتاريخفيالهاءكأالفصولأحدوهو،الشهداءبعصريسمىء،هئاك

آياتعمرانالسورةوؤ-ب.اللجنةوورو،الاخرةميالءزاءقكرةنجه،لضهـدائهاإ؟رخمصربؤ-القبطيةوالكنيسة0اوربحيةاتتتا!

اوذواو،ديارهممنواخرجواهاجروافالذين):ذللك!لىتدلرءةصر،عتضرازهاعلىالمؤرخينمعطمويئهق،همأصارتالتيالاضطهاددحمركات

تجويجئاتولادخلنهم،سيئ!اتهمدهملاكفرروق!واوقاتلواسكص-لمبمفيعوهـليو؟نفيالاور**درريئء-ير-يعلىوقعاللذيبالاضطهادبدأت

(.الثوابحسنعئدهوالله،اللدعندمنثواباالانهار"ء-هامناختطفعندء،،ميلملاببة68كأسن!الىء6سنةمن"الدمويا!لك"

ولعل.الاولىنشاتهمندالفدائينقصصلملامالاسعرف!ولقدوه!م،بالاسكندريةدوكالتأكنسصةمنالرسولءرقصالرومانون

منتحدثتالتيالقصصائللومناسماعيلوولدهادراهىمفةسيلفيواغرقوهمالجديدالدينتقبلواالذينالمسيحيينعلىاللم!ماء

الفدائيموقفهفي،طالبأبين4عليالامامقصةولعل.اللفداءفيالرسولمرقصدمهوء!رارضعلىاريقدمأولوكان.اردممن

نامنيقينعلىوهو،اللهجرةليلةفيالرسولمكاننامحين،الكبيراننئسأهاالتيالكنيسفيرفاتهودقنت،،يلادية68لسنةابريل6؟

معروؤةقصة،اللجديدالديناعداءمنلهللمناوسنهدفسولالر،استحق.البندقيةمدينة؟عهـالىف!يماجسهـهنقلثم،بالاسرية

.ايضاحاولنرحلمزيدتحتاج،وثتهورةالامبراطوريةواجههـلحيح!يؤدائسيأوللقبالرسولمرقص

وعطاءاخذموضعآراءلهم"الخوارجفرقة"انمنالرغموعلى.الرومانية

،العبادةفبممتثددةكفرقةتاريخهمفان،الآنحتىوجدبوشلدحتىالاولىالثلا"لةالقرونفيذلكدمحدالاضطهاداتتعددتولقد

أجلمنالمعاردخوضفيتردداووهنيضيبهالا،بهتؤمنلماءخلصةءلثىذروتهاوايمهـرالقمععملياتوصلتحيثاللرابعالقرنبدايات

الديمبةالحركاتتاريحفسيومشهورمعروف،الحقانهتونصورء،امراالحاكمهدااصدرحي!،.م(503-284)قلديانوسديويدي

وفي،الامويةالدولةزمنفياللفدائيةمقاومتهمالاخصعلى،-لاميةالا!الاساقفةءلىالقبضيلقيوراح،المسيحهلأالكتبوحرق،لكناشابهدم

،"الفجاءةبن!طري"الكبيرشاعرهمولعل.العباسيةا)دو!ةصدروظل.اللدممنطوؤانفيالبلادغرقتحتىوتقتيلافيهـذبحاوير"مل

ميرةفي2!طنالغرا.برعمنكاظ"حكيمأم)وزوجتهفمحبلالمسيحبئبالدينالاعتراف"قسطئطين)قررحتىهكذاالخال

الفدائية."الخوارج"ربيحالذيجمبلانمرسوم313عامفيووفع.الروماؤجةالامبرلطوريه

-؟جميعاالاقوالهذهالليهتؤديالذيما.الديئيالممتقدحرية
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"إ..يموتافييستطيعلا..ابدايموتلا..الحريةمعركةفييسقطعلىيقومالفداءايديولوجيةفيالدينيمالالجا.انالىتؤديانها

؟"حقودضاويةالمعركة"اننفسههو.يقلالمد!ءمننوعانه.الآخرالعالمفيالديني"اللجزاء"فيةأ-اس

مكاني.آخروسيحتل.سقطتلقد)الآخرةللحياةالمبادلةاوالمقايضةمننوع.اللجنةفيلمكان"قدء،اثمن

.شيءكلوهذاالوجداني"الايمان"مناساسعلىينهضالاتجاهوهذا.ا)هـليطبالحياه

الشخص!اسمهنايهمماذابينجسرالحياةبئنالمؤمن،آخربعاللمالمتعلق،وا!ىيئالرأسخ

!الدرود..ثم،بالرصاصسارمي.اللهرحابفيوالاشملاحملوالوجوداللاوجود

منطقبم.ب!ميطصفهكللكنهذفيالوطنيالاتجلهس؟

معكدوماسنكونةقائلاوأجابألفدالياهومن:قائلاجيفاراتساءليومذات

شعذبمياهـنمصظفىممتازمقاللهوالعصاباتحربفيالفدالي"

"!أحببناكلافناذلكاذ..التحررسبيلفيالمعركةرأسعلىطليعيوماضل،النعب

وبصيرةوالثقافةالوعيلديهم،وكتاباشعراء،جميعاهؤلاءولكن،محدودةصغيرةحرباليست،السائدللاعتقادخلافا،باتارعصلحسب

الوطنيةالغريزةفيمصالرهعنفضلا-يكونقدوالتزامهم.التاريخحربفهي،كلا.قويجيشضدالاقليةمنتجمعاتبهاتقومحربا

الاجتماعيةوللمسيرةالتاريخيللمصيرادراكهممننابعا-العامة.السائدالاضطهادضدبألرهالشعب

العاديالرجلصوتفأنذلكومع.المعوقاتكلرغمدائماالمتقدمةعنتعبيراالسلاحيحملالفدائي..اجتماعيمصلحافدائيا"

ايمانا.ولاصموداولاقوةذللكعنيقللا..مضطهديهضدال!سعبانتفاضة

يوسف))اسمه.."الغربية"قرىاحدىمنممريفلاحهوذااهـذياللقائمالاجتماعيالنظامتغييرسبيلفييقاتلاونائي))

بالامل!وتعلقوا،!اجمطخلفلالوااللذينمنواحد،"ديهابوالاوضاعفلدويناضل،والفقرللالالمسلحينغيراخوتهيخضع

عليهاتاللبتعنمماالتورةانكسارعلىوصمدوا،الانجليزعلىالنصرءممماللذيهواللفدائي..المقررالوقتفيللدولةالخاصةالاجتماعية

اقتادوهعندما.الادضملاككباروترددالخديويوخيانةالاحتللالسطوة.".الظروفلهتتيحهاالتيالطافاتبكلالاضطهادبنظامالاطاحةعلى

اللغربية:حاكمساللهالمقصلةالىءصالخالداللونذللكالانساني!ةعرفتالتاريخعصوراقدمومن!

؟تموتانقبللكلنحضرهتريدماذا-الو!نيةبالارضالتعلقان.الوطساللترابسبيلفياللفداء،الفداء

عريق:تاريرفيكبرياءفييروسفقالاو،كاللغريزةماشيء.انسانلكلالنفسيا(لتركيبمنيتجزألاجزء

فطعنتموفديرضينيشيءاي.الاستقلاللمصرأريد؟أهيدماذا-تلكتمارسانبدونالانسانيللكائنحياةلا.كالنبضلوكالشنفس

!"..لناوغدالكمالليوملكن..آ"النا.محملهاالوظائف

لصمعن،فييترددالاأبيريجبيريلنبراتصوتهفينسمعالاسبيلفيهذاالآلامبرزحالارضفيكثيرةشعوباجتازتوومد

نفسهاالعاطفةجديدمنوجدانناالىيعيدالا؟فابتزاروفصوتشعبذلكفييتساوى.مغتصبيهاضدواستقلاللهاحريتهاءئالدقاع

اللذ!-نالوطنيينالابطالكلنتذكرونحنيخالجناالذيواثعورالاتحاد-نرعوباو-كشعب،كبيروشعبلمحيتنامكثصعبصغير

فلاحانه؟الارضرحابمن..مكانأيوفي..مكانكلفيسقطواكثرةبقصصشعبلكلارقوميةالذاكرةاحتفظتو!د.السوفياتي

--ورويبلى،كلهاالوطنيةالغريزةمعاللمبموقفهيلخصوللكنه،رسيط،اليوملقارىءمعروفةفيتناموقصص.الارضعنالهـفاعملحمةفي

شريف!مواطنكلاعماقفي،التلقائيةالتاريخيةالبصيرةالمقاومىكأوقصة.ومساءصباحكلوالاذاعاتالصحفبهااعهتطا

فبىالوطنيالاتجاهلهذاالخاصةالسماتنحددانلناكانواذاكلفيأمالناعليهاوتنعقد،ادصارنابهاتتعلمق،الرائعةاللفلسطينية

.السماتهذهفيهنميزاننستطيعفاننا،الفداءايديولوجية!المحتلةارضناتحريرأجلمنلحظة

دوال!ضدألامةعناصركليجمعانعيستطباتجاهانه-1افرنسيةاالمقاوءصةقصة؟اذنالانجاههذانماذجمننتذكرماذا

اذا،درةم!نت"بدوقداتجاهاتاهابهفييفموهو.ور-وك11الواحدفي،واسعءكانااحتلتاقياالخالدةالقصةتلك،النازكيالاصتلملألةصد

هى-ذافيهنانححاننا.الخالصةالاجشماعيةالزاويةمنالكيهاكرنااًن.كلهلالفرزرميةافخصيةتاريخوميبلالفرنسيالأدبكاريخ

معا.والزوحالعاملجانبالى،طنيالوالرأسمإفي:الوطنيالاطارنحي..ال!ءنكلصورمرفي!ويزالءا"بريجير-ل"صوت

زلهحاننا.يقرأاويكبا!يسضطيعلامنجانبالىالمثقفنلمحانناة4الةصا"ببري"خلع.ا،عدامحكمقيهلينفنواالنازيجنودا!،ده

الله،سبيلفحطوالا-!هادالجنةفيبمكانيحلماللذيالمناضلقلبهفييتم!هااكيا)ثقة!هلءاللجلادينفيوحدقعينيهفو!من

يحفرالذيوالمئافل،الامةضيمفياللخلودعنيبحثاللذيوالمئاضلائحافةمهوايا..اللغدأجلمناموتاضط))وقال.النصربحتمية

القادوركأ!الاجيالداكرةفياسماله!"بالاغنيات

وتبلسور،الوطن!ةالمعركةفيالهدلىوضوحمنالرغمعاى-2بوفوارديوسمونسارتروقصصواراجونايلوا:اشعارأنذكر

الوطني"الاندثاع"فالان،لوطنيااللفدائن.أعماوفيا)خفس!بةالدوافيالت!يوائعالرتلكتصفحونعيد؟..بيكاسوورسوميريولليهوا)سا

المميفكأا!بقأتمنينبعغريزيتلقائيعملالاحيان-منكييرفيءـووفادت،بوقودهاالمقاومةنفسهاهيوغذت،روحهاألقاومةاللهمتها

ادث!رتعبيراثلئنااذا-او،الانسانيةالنغساعصا!فيالثر-بة؟وتطهرتباريستحررتحتىواللخيانةررالاتوجهفياللفداءءعركة

.المجردالعقلياللجانبمنأغلبفيهاللعاطفيالجانبفأن-دقهو-ط،الخطوطخلفالباسرءالبطوليةالمقاومةقصةانذكر

اواقفانعكاسعامةالاث،نيةالمواقفانءقيقةمن!قلللاامروهو)منالنازيقواتعليهاتطبقالتيالس!وبعبر،الهتكاثفةالثلوجاطبافى

فررنضاا"فيمثلاالوطنيالرألسمافيانبرمعنى.ءحددةايديرولوجب4!هض!يدفعون،الموجيكوالفلاحين،سظللينجرادوعمال،صوبكلى

ضسدنضالهفيوالاشتواكي،با!سووالإسشثارز،9يبحثالاستعمار؟الاولالاشتراكي"ط!الو"علىاللحفا!أجلمناللدم

طربقمحلىالوطنبةالدلمو!راطيةافىلثورةانح،زعنببحثالاسشعماردفعاللذي،العكمبلغارياشاعر"فابتزاهولى"قصةأنذكر

(!الاستايم!ؤالثورةفيناضلتلقد":قائلاجفنلهيطرقاندوناللجلادينوجهفيرأسه

الوطنىواثحإه،ا!ر!نيالاء!اءبين!فرياًنلئإصازاذا-13فأت-ذلكلاجلأعاقبانعليكانفاذاوشعبيوطنيسعادة-بيم

هـلابالهننعلقا،ولالا!اهاننقولفانئا،اروراءايديولو!ةالى،المقصلهالىواقتيدالاعدامحكمتليوعندما"!جزائييتلقيمسش!د

نا."الفاعلة"العلةاهـ-ىاثربفانهالثانيالا-لجاهاما"الغائية"من":رفاكهمع!نىبلدمعةعينيهمنكفرولميترددولميضعفللم
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ادشنسلاغلبعلى-هوالاشتراليةلاقمهالثمنيدفعالذيالجيليتحصلادذي"الجزاء"هسواورينيهللايدء،لوجيةالاكبرالمحرلض

الرائعة،الكلماتتلسكهنااذكرانني.بثمارهامتاعاا-تالاجيالىفرديمحرد!هوثمومن.الجنةفيبا1لواللهلسبيلفيللمسصهش!هد

حيئيومذات"فوتشيلوجوليوس"كتبهاالتي،المجيدة،الحزينةحولتدورالليالانحنباراترتثيره،"المؤجلة))الخاصةالمنفعةتحفزه

-اللقوىوضد،بلادهفيا!نازيالاحتلالضدالحطوفينضا)"يمارسكانالاتجاهاهـ!ا.والميتافيزيقيةالفكريةلننصورا!هتبعاوالخسارةالربح

لفسه:اللوفتفيلنمعبها"صتغلهان!،حمافيهاعلىوالعمل،دأتهابالحيماةللشعورانهكاسفانه،الاخر

جيلنا،هوذلك..بطرسيلالارضباطنفيدفنتروورنحنادالفرديةاللغايةمحنالنظربصرفالانسانيالكاتنفيتوثرمحركهقوة

كلهاولليست،تتصوفكلهادست..انفشاندمحوءماوهذاادن!ارخطفييقفالذىالحاءلأن0تنحقق،او-شحقققدالتي

نخافانناتظنلاو!ن..الربيعيقبلعندماالارضفوقترتفعسوفوبودالاستعمارطردمنعليهتعودسو!التيالارباحتماماءلعيلا

ا&:،هـ-دتفرشلسوف.المعرفةبهـذهونعشيهذانعرفنحن.ذللكالاستمماريةالقوىمكانالوطفونالرأسماليونيحتلقدبل،الاحتلال

ولسوهـتنمصى،الاقدامتدولسهاالتيالقيورفوقياعراشهاالناضجةتغيرتمهصصاكانكمالللا-تغلالخاضعانفصههوريظل،الراحلة

الجون..منسيانسيايومايصبحسوفشيءكل.ا!قبورتلكعا-ينلإقنفسهوالامر!بهالقائممينثخصبتتعددتآوأسالليبه

*ناالاحياء،عنالجيلكيقولسوف،اللقطاهـفقط.واللحزنان!يزرطهاالتيالارضالمست!عمرينضدوقفتهتهبهلاقداأذيالفلاح

"إ..حبسدبم!هوهذالان..وكلخذ:والامواتبرصرفالارضعنالمدفاع،الحياةعنللدفاعغريزةالانسانيالىكائنفي

الحيل..الفاديالجيلعنتعبيراالكلماتهذ.منأروعولشر،فتصبح"الضرورة"ان،والخسارةالربححسابءنالنظر

!بعدهمنا!لونليحصددائمايزرعالذيا!بدأهذاخلالمننفسهيحققالحياةقانونان.وسلوكا،وعملا

،بالموتعليهحكمواحينما،ايضالقضاتهكلماتهمنادوعولشىولا،متعالليةقوةايةمنينبعلاالذي،الواقعي،اللغريزيالوطنبم

..كلهاللفداءجيلصتعبيرا!الطبيعةفوقيمصررأيمنبشةق

ءلىبالموتيقضياًنه.اعرفهاني.الآنيتلىسولىحكمكمانإ"انساأرأأ،تيجأه-!9

شرفاءكلبدممكتوبانه.بعيدمنذصدرقدعليكمحكميولكنيتضمن،الفداءايديولوجيةفيالاشتراكيالابخاهانواللحق

للفاشية!الوت:العالماو،هوالاشتراكيفالرجلإ.عليمهيعلوولكنه،الوطنيالانجاهبداخله

المستقبل!اللأنس!انالحياة!الرأسممالليةلعبوديةالموتءنءاًلدفاعمفهومعلىتقتصرلاوطنيتهولكن.وطنيرجلشبمءكلوقبل

"...!لللاشتراكيةتغيير!ولوامممقارحبمفهومعلىتنطويولكنها،فحسبالارض

ألاصق*تحأه-؟.الوطنيةدرجاتمندرجةاعلىالاششاكيةان.نفسهاالارض
العمصل.فيالصدامكتيبة-زالواوما-دائماكانواوالاشتراكيون

والاتجاء،اللفاعلةالعلةاندفاععنتعبيراالوطنيالاتجاءكانواذاابانالفرنسضةاللفدائيةالمقاومةاءمالاروعان.الوطنبمرائيائة

&للةبااللغائيةاللعلةانحادعنلناجماالمركبعن.لعبيراالاشتراكيالتكيابطولاتواعظم.الالثراصن1)!اثون!،قاما)خازيللألالاحت

قحسب،الارضعندماعمجردتكئلمستالليشجرادملحمةخلدنها

لأحمنصهصر5الارضفوقالاشتراكيالكيانعنصادما!جوهرهافيكانتولكنها

.القاهرةهـماعاشتاللذينالخالد،ىاليوبئان؟اقولىماذا.السوفعياتية

9،01يومي،سيناءفيالمعريالجيتهنىواندساريونيوهزيمةبعد

واقئ!عة!ور!ل!سمةللهزيمةوالاسىواللضيقالسخطهـنتعبيرمجرديكونالميونيو

عناللدفاعسبيلفيوالتضحيةالمبذلاستعدادايكوناوللم،والانكسمار

تعبيرااعماقهمافيكاناايضاولكنهما،عربيوطنكلفيالمحتلةالارض

حققهاالتيالاشتراكيةالمكاسبعنالدفاعفيا!صامدةالوقفةعن

((اًلعكمةلمت!)مااذاالمكاسبهذءضياعمنوجزعا..المصريوفيوالفلاحونالعمال

...مسنواللصهيونيوفيالامبريالليونلهتمناهمامصرفيالىظاماصاب

!انكسار4هزيمه

النالمحلة!باللعلهاللفائيةالملةتوحدهناها

يغدممان،آخر!اللمفيالمنالبعيدبهدفهناتتعلقلالتي1الغائيهاللعلة

الت!الفائيةالعلة.الادضهذءفو!ينالانيم!نمحددبهدفولكن

بجزاءبل،الجنةفياللخلودكانولوحتىفرديجزاءحولزهـودلا

اولديةالعافيالعر!-تحققالعدتينهاتينور،تحاد.دلكلالممكن1،فردوسيحقق(جماعي

ويصل.،ذروتهاالهضحيةوتبلغ،السارقعنالاتجاهينفيالمفتقدالمركب

قمتهةانىالفداء

لعلو.كثيرةالاتجاههذاعلىنضبهااًن.ب!ئالتيوالنماذج

ال!يروالضخلررخلكصلالليوميالخبزهيفيتن!امفيا!فدائيو!يذمالضالبطولات

كارششرعلىاللقضاءبانيؤمنبل،فح!سباللعالمرغييربضرورةيؤمنلامناضل

اللعاللم!لتغييرالطريقهوكيالامرالاستعمار

صئينأفي)يعتىق(ويؤمناللذيالفدائيانهناندكرانيحجي،دلكومع

!خرصدرءمااكثرالمقبلةالهحكلةاأجلمنيعملانسا!الاشتراكيةالايديولوجية

!جهسيدهوءمأاكنراقبرؤالاجيالرسولانه.الراه:لأللحظةلعمل

لطتها،قيامبمجرد،الاشتراكيةانصحح.ضرةالحلالاجياللمكاسب

!حيصر.حعح!ممي-!ص!ل!ولكن.جديدنظاملاقامةالالسسوتضعالسابقالالسمتغلانيالنظامتغيو
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..،ولوركا،جيستوديفيد،ثوكسكالف:لحزينة9المثخنةالارضعلىالاشتراكيالا-لجاهلذلدأمتدادهوالامميا!لجاهفأن،الفاعلة

رفاقه،منلثلائةانسحابايحميوهوكودويلمات.ايضاوكودويلالامميالا-دجاهان.فحسباللقوميالنطاقعلىلا،كلهالعاللمنطاق

فيالتلالاحدقمةعلىموقعايحرسون،معهموهو،جميعاكانواوقدالشعورانه.والعملاللفكروحدةدرجاتمندرجةاعلىعلىينطوي

جاراما!واديهـنان.الانسانيالمصيرووحدة،الحياةووحدة،الكائنبوحدة

-،جالىاماووادي،يعينيكانحيثلندنبينا!ريقيكونوقد،،الداخليالتمزقهـصةفييسقطسوفوعملهفر.بينيلائملا

النفس.معوانضال

حسابفيللغايةقصيراطريقاكانولكنه..المسافاتحسابفيطويلا!ة!قولالانلجيزيالمفكر"كودويلكرينوفر"الى!نىضع

،هناديكمنوائيهالاوشئدجبواللحاحدجةوواللعمللتطبيقوشئىائعظرللعكرمنح!تيؤمىخدبأنيتخذوهو،اللديموقراطيةواعداءالجمهوريينبين،الاسبانيةاللحرب

من"الامميةالكتيبة"فيورفاقهكولويلانفيشكمنوما:هنارالىللرحيلب!بته

ناامكننااو،عرفناهماللذينوحدهمهم،والمفكرينوالغنانينالكتابان..الديموقراطي!ةالحريةبأهميةاحساسيمب!خلمرفانك)ء

طالىلاليصورايضماللذيالضخم"الالبوم"ذلكوسط،نعرفهملانذث،المساعدةالىحاجةيكونماأشدالاسبانيالشعبيالجينتي

اللظلفيوماتوا،اللظلفيعاشواالذينالناسبسطاءمنمجهولينميكفاحناباللطكيديكونسوفواللفشلباللخيبةمنيملاذاكفاحهم

عنبدمهويعبر،جميعاللهمرمزايمثل-حالأيعلى-ولكنه.أيضالليبدد!انه،أعتقاديفيواحداكلاوالعملالنظرداموول.الغد

المنمرفةاللوحةتلكرسمالذي،الطويلاللطابورذلكأبيولوجية!".واجبييدعونيأين،واضحا

الانساني.المصيرلوحدة-الحزيناًطارهار.-...
عم،حتفهالى،عمرءمنوالعننرينالتاسعةفيشابيسيرطماذا

....*ص..ومستقبلهووضعهحياتههجرانالىتدفعهقوةايةأوطنهغيروطنفي

ادتاريحديالعداءمعادكاروعمنمعركهاليوملحوضكناواذا

كقةأرجح-ءتنصيكلهـغم-المعادجم!جافيزال!او-هـعاللم،ار!اصروصدهفيتمشتقد،بهايؤمنالتياللفكرةتكونانالا..كلهوعالمه

نفسه؟وجودهعنيفصلهاانعليهحيلالمستمنأصبحرحيث،كله
..والمساندالمعضدجانبهء.

رغموصموده،نفسهاللفسطيننلتنعباو!ةبئننؤمنكأواذا!اد!الماحرار!بلقدوحدهـ.كودويلهناكيكنفلمذلكومع

هو،الشعبيةالننحريرحربنحوالنضالطريقعلىوتصاءره،افىلاة.اسبانياأرصعلىنستشهدوهيالديمقراطيةالحريةعنيدافعور

جاءواجنسيةعشرةاثنتيمنمتطومحينضماللذياللموللياللواءوتكوس
..الطومانوجهفيسدأيقيمانءلىالقادرحده

بصدفيماسيلعبيوغوسلافيضابطمنهم..ال!صيةالاطرا!كلمن
والماذجهكالتمهما،"الفداء"ان-اخرىمرة-اذنكز!لتفى

وحدهوهو،للحقالوضوبرالمعادليقدم.ياوحدههو،اتجاهاتهومنهم،"تيتوبروزجوزيب"اسمه،بلادهفيخطيرشأنذالورا

الواق!بعدها-الانسانبمبعدهاعنفضلا-فىساتنايضيفلذياوبيكاسو،،وفللب!ت،تيكفوو،وجيست،و!ولس،اجو!ار،ارا"بو

..والحضارىوا!سيا!يديذلكقالكماحقا"القلبفياسنانعا"كانتفلقد..ولوركا

..."نيرودابابلو"ديوانه

اللعصلهو،الفدائياللعملان-دائما!لكن-اخيراولنتذكرلقد؟جميةاو؟لمفكرينوالكتابالشعراءهؤلاءبكلاتىالذيوما

..الصلبانطريقيمننداندون،بحقيحولانيستطيعالذيالوحيدالفكرواحدوشعار،والحياةاللفكرفيواحدبمنهحيدينونكلهمكانوا

نهاية!لاماالىآنوللقد،العاللمتفسيرعلىالآنحتىالمفكروندأبلقد:اللحياةو

!لتغييرهوان71

ا!رامبرالقاهرةعلىوسقط.الدماءمنبطوفانيومهااسبانياطرقاتوداضت

اال!،يمالمحيعماألمجسذ؟افقرفي?ءا!ضلمخص!ء!صا
هونغقونميكاعربمكم

الخراهـادوارلرجمة

غاضباميركقكاتب"!سميتو!فير)ءاحياءفيبهايفومعاطفيةرحلة،لامير!االآخرالوجه!ليس

وثورتهغفبهيعلئ"هارنغتونميكايل"انبل.المنبوذينالمنسيينالفقراءمنمليوناالخمسينأملم

نطام.خلقهنظام،الدولةضمندولة،كتلةالمتحدةالولاياتفيالفقران.واقتصاديااجتماعيلعالمابصفته

أ/هلومن.الاكثريةنصيبلانهقومياهدفاعليهالقضلءيعتبرالذىالاسيويالبؤسيشبهمافيهولشى

مشهدطويلاوقتايتحملواانالعالمفيللحياةهـمتوىباعلىأرباعهمثلاثةينعمالذينالاميركيون!صتطيم

منهماعجبالتلرخيخعرفلمالذين(مليوناالخمسين)الفقراءوهولاء،لهمثيللاالذيالفقرهذا

عناقلمالايملكانهيعنيلافغيراالانسانكونان،رواكلودالمقدمةكاتبيقولكما،يبرهنوالمؤلف

الاجتماعية.الروحفى،والبدنيةالمعنويةالصحةفي،الذكاءفي،شيءكلفيلديهالقلةانبل،غيره

لمأ.!اقليعيشانهايضسايعنيبل،اقللملكالانسانانيعنيلاالفقران"

حديثاصدرالآلابدارمنشورات

م.سحم"..عس!عير-لمحر.!حر.مسي
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