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،،.دت%فيشنج،+؟-،خ*-)%"ئرفي!س!*.%".؟لأ+:ي!محيصيجموصصطر

اذهـ-س،ءهـتقددأهالقيليرةا)ءعالهورجوازيةالطب!بع!ةمنبرء*مقيالحاا"!-ةالحاجةءن!زيررأنءنتء!!51!ريرمةكأ!ف

!،قى؟رة.عقاببرلملاجءةلوالايرديوعهإة،تهممارسةءلىاثق!-ناءنالض!روراءكازت.القيا)عواملكلعلىأوحدرد3العر.هـةالهورةزجديرالى

د).لدوذطالمباشرا!ال!8الالنفطري!فيالانىحتس،رت"اللعربيعماء!4،نلار?زأجزءهـكي".ئقاؤ-قيثورة))الىوالدءوة.الهـزإمة

يكنامو،دى11بصدةلمتفىالمبةطواسضراًنيجيةودوزماامم!ددنظبريالمثقفينءلىؤودة،تة:!يأفهه،،،منياثقاف-4اوالثورة0تلل!التجدبرر

ال!ذيواللخ!اخرربةامن!جغيرالنطويالهمعيدءلىعاء-ممنللهاء*دددوو41كاناضؤفينامنم!-دؤءطعلىالاؤلءلىأو،،مانف!

ؤخوضهاانا)عربهقيالمثورةعاىنكاا،ءكماالمضلاحقةالملحةالمعاركؤرةستهاللذإناولثكهمههنان!تي!مأهـينااثقفونوا،ة8اللهزلموقوعؤبايرضا

نادوبئومنانفإور"هاأستردادلهايتاحانعيرمنالج:هاتجم!بعءلىهـروو،.الاساطيرترويجبثيروفيفةمنلاضرواؤكألههرانهتصوروا

ألمتراكمةاةجرركأاإ)ضطببرارضوعيةءعامنواةالذافيةلتنست!قدلم*ففتمكنهاظووفهاا!زإمةمباشرنعقبالمثقفهءكلـؤلااصواتارتفعتان

م!ورة،مض!لقلة،عفويةبدونهالم!ارلةتظلالذيارتشبرذ!كدهمانجلوذاإث:جهـرررةاطصالاسلتروجواتالمم!ؤوثي،لضوزعواولطالب

الضبصرءنعاجزة،الضبذلميركثهـة،الراهنةاإحظةاأسهرة،الانفاس.واذامضهه!ء،لهإجدان،بدباأذذبالمرهقولثمعورهمإةالكماآحكهم

كة.با!"كتاخكنيكاوعن،بالنكتيكالاس!تراني!جيةءئ"س!فنقي،واتوقعؤلمنناالعربرببة،،ان!ورةاتجذيراهـوماالمخقةءنا،اؤلاءالاساسميا!لبكان

لاوللئكاضاهـ-احاؤزااللعربيةالهورةتجريبهيئلمكونانمنوبدلاقيلهميئمللأمانإتباضجذبراهذانباتذكيروولمممنمناصالانجد

نقداة53المنرااب،ربآنصرفي!به!الطلدورهمهمارسةعلىالمثقفينالممؤواياتوورعواآياذااففس!منقدءنوأامنعقدداءواو!ا.غيرهم

وا!را،-اولابرسمهاولترلأررةابدلألةالنظريالافقتنويروفي-ماوتدهاولتممهلزمائتجذيرءملإ-ةدا"-صتوكلا،كههربر-خاءينالآخر!لى

"-نالمزيدءلىل!تمحافزاالظريالافقغيابيكونانمنبردلاأيفيعم!من!وببر(طاذنلنافب!*وا.،شماه!ةققدعمليةتستلزمما

اطةبروا.فقدا!عربيةا)ثورةلحركةالواقعيةبالمسيمةوالالضزامالارتباط.ونءلوها!إجب!!ومافعله"!بدلاما!عل

والرامارتباطكلمنحلفي،الايديولوجيا!ةراغبحجة،أنفسهمرء.ا)ةاخانوالانهما!يرمةامنبدورهم!ذولونا!ن!ؤلاءان

وعماقاتهمومعامراتهمش!طحاتهموداءالاندفاعلانفمى!موأباحواوا!يمن!-،المجا!!تعولا.إءهاوتروالاساطبرصئا!ةوام!نوأا)ثقافة

له.عاقلاللذبم!لاالل!،كعقالغ!ر!قالكلمنالمنفلتةالايديروللوجيةصسحابها.ولكظوتصفيةاترطتهاواخهلمقوهاالتيالالص(قيرجهيعلتعداد

باطروصةالاشتفهادعنالمحظاتامنلحظةفيالمثققون!ؤلاءيحجموللمآهـ-ككبرىءلىاورااهتمنركزا!،!ي-مجلمة!الاطارفي،نسيهطيع

يحجموال!ولكنهـم،ثوريةنظبريةبطونأورإلأ-ركةلابانها!ةائلةل!نبناللخاص!ةإلىربر.لأجياالايدويرلواسهطورة:-15!اوأوواخطر!االاسا!بر

تملىكتعنسوبر"!ساز!موتطلعاكوينهمفيلليمنهخيةالمعالونوهم-ايضا9-.الخ!وصية

!اوممموريناحمركةا!نالىظريةقاصلىن،وظيعاتشويهاالاطروحة.المثق!نصاصاصفيمنالدوامعلىكانجياتالايديولووضعان

،الافكماربرناتممنصافيةبنض،خالص!خبالءةلعنةهيالنظريةلتجبزاريحه"لملأاىايديولومية"قيحاجةهتاكز*ونءضم!احق!ممنوهذا

لت*ونعنهابرليالب!منزلهنفسهات!زلدل،لتنبرهلبالتجربةتستنيرلاوء-ص.ا!ي4بالثويرنمهددوايضاهـمالمثقفهنانببد.جديدة

ا"هقفقةلهماومهبباس،أبدستماائهكماأالمخيل"عبقر،ةعلىشاهداحنىالثقاف!بةالمضلملأتعرضفيعبةالرالضثوإ"هذامظاهرأبرز

الفكرقي.المثةفانفه!نا"،وادا.فاتقدإلاسضعراضاتاوانجمونانبرطر

مس!ؤوليةانالمئاي!ناورئكاحديطنان!فةالء!بلمنول-!هـ!بانآقريبادومايرةء!وراللصغىر!البورجوازلمبئا!ن!ةبس!مائه

اذء!تقدبةاللصامووةاوان"ا!سياسيممصؤولص!ةمنا!ر"المفكرادركأ،،قمقمهمنيخرجويبرزو،ه!ررانيريدمارداعملاقاأعملمقه

الذيفالدور:)1("الانب!اءطور"فيلتدخلا)سي!اسيبئطورمن-فىو"صعو!م!سإعبثفونان!ميرتحهلمواانالمثقفينء!للكمث!بوإحلولمادا

بعال!يئرمندور،ا!،ءباللف!لدورهولانف!مالمثقفون!اؤلاءيرسمهلمجضجواعلي!هماختيارهوف!فدالقدروانحظنقأيدبرولوجي4فرا

الافجمباء!ؤلاءيعطيوحتى.الملا"ة"الروحيالمصيريبني"وج!يدهـ-ىطبقعاىا&هاولهد"واجيةإولوالابالرر)!"منثعو،م

اا!8-ا!سبق!ملمالتيالخصوصه"اخاصةاجبايرولوالالمبتنكذ!ب

س"!ةالانقلابيجيةالايديولو"-البيطارنديمالدكضور:)1(.اسهتببراداواقضبالىمندهـنلايش.وبهاوالتيسابق

.21ص-الا!يةلمؤسممه2اللعربيمةللثورةالموضوعيةاللظرولىانينكراناحديستطيعولا
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الاولا!عورك!انهئاومن."الحرقيعقبةالواقعفي7ؤ!ون"وبلامؤوا:قى-حرجبلايعلنوناهم،تر2البوةوهالة2ال:وةعظمة.لأنفسهم

."الوحض."نؤد،"فردبالتشعور،نخبويشعورهوالمزعومللخوريخراباكانقهلهماللعالموان،قمبلهلاردءالذياللبدءهمان!-ايضا

اىاضعاافي،الن،سروأءفي،التفردفيادءومالثوريعالىمهماولكنيكنلمش-ظ3(نو،الصفرمن،البداية"نالانطلاقوان،وفى"،دا

!يرالجماالى،ا!ا!!الىحطج!"فان،"الضدية"في،/يئالاخرعلىتال!ملط،وأ!ناالايد!لوج!الابداعوايةرالضيالط،ارةمصارهو،دجم!من

نايم*-طلااللجماههريةهتد،5دونفمن.أتباعالىانبياكحاجةزطلىلفراًغاإسءتدء-هاتاديحيمةضرورةهييونلىحونهاايتبمالايديولوجية

حطيتطاالم-وريان:"صفديمطاعيؤ،ل.للثوريالمتفردالوجهييرزان!هم،:واحطىذولي؟لمة.الغازا*انياالفراغيهـممن!عيكماالأ!ديرولوجي

لصدمطكعمقبليالمنوءقى،وصيغهااالمنخصبتنكلهالاأ(للجهاعة،حضوريلغون،اللعربهلآللثورةالتجريبيطهاكمديميةءنالخروجاهحاوك،-مفي

اكث،!ءمنال*وريي!كنالجماءةحضوران...النضاليمةلتبرقي9)تايةانوسهعهمفي!صححتىالواقعيةا-وريةاالحوكةبساطةبكل

بة)6("المتفررة!عايىضهلمجالاتفيعهـامطردهـ-!الالكلنيبرور؟ةالديولوجيااًلااوالنظريةا!راابدعوافدانهم

د-ةاكفردةأزاهأزءوماافوريفيهايفارالتي-ةاللحظومن!ء،دإ"-للافيفمن،عنديا"!ممن،ءطلقااد!اعاأ،!عو!ا،از"ظارها

دصراحةالاعوا؟ءالىمضطرانفه/جدف!انه،الجماهبرلسديميةكلؤشامن،احدعنافتبما!ىودونمااحدعلىاعتماددوذماالسنجابية

ثائر!حمطء،ديضدولا،شحيءمنلاثائر"2،فضيةبلاثالربانهكليةالذانية"عانانهممن،أعماة،!فيا!امنالممس!،تتويممن،!رائحهم

برورييصتمدالهذهقض!به4عبثيىةوانممن."ثائرلانهثائر،فحسهط.بئل!رهاالامة"معاناظخمصا)في

قحه-لومنئ!قهيقدرونالذينهموحد!الابطال:"(لبوتها!)رطولتها!كهوة(من)الازقلابمنالنوع!ذا":اليطاربمنبالدكتوريقول

اءطم،انضصارالى،ةذا4!ويدكلوهمانهاذ...الانتصارإجةمسؤو!ا؟ديبةراخ!هيرةازقلابيجمةوء"4قب،م/مرضلانه،الحروتا!لبل

قيبحكقاديلناالمطاقالانتصارلتحق!بقخاصةموج!ةالدءوةوهذه،ككللاقديرهـةالعقائديةوا)قواءدوالهيمالرمؤرفصها"محي،!؟م

رد،وةرورهـق"ؤ،و،سيزينيوجهااكوريأخذاننحروولا."مطلقاانسافىمفهومايندوواك،د./جالحبباةاءماملوجهوجهااةرداجفيصب

ب!اروقنالاالىمدفوعو"،"للوجودعيثية-بأفجعاعتمقادهيكيرى.)2(((بهـه،علاؤتهيض:ظ

الإخورةىعاينصبف!-وما/قينثمةلهكانواذا.ثورته.لخلقهـ-لءلى،انلهذا":ا)دولةسهفعصمتالدكتوريقولو

اللحركةهذهفخلقاماجاوروربحركننهافيؤمن...كحرهـكأ"س!نمرةارص!اعميدان)المبدانهذافيؤ*ريادورايؤديانيريدعرري

ال!فورةوهذه.(("ءقفه"لميرقضواننحقهبئعلىبقدرز!ادؤمن....(2)بة"الصةبر:الغقاظا?ولبمن/بدأان(جياالاردبولو

الحرهـقيزوىء،دقدرا!دوىعنتبحثلاالتبالدائمةاهـيزيفيةايف،يت-لىالارداععدريةولحىةالنصبكورير4علىحرص51وهذا

ية)ثوربامىميهمارفض!الىصفديءطاعتدفعاقيه!داهاحدفياىجرهـهد"لرتارا!،رعورى-ملىالديصفدي"طاعء،ذالاس!ادى

ىؤهو(الهثالسع:هللحلىالمار!ء)ءكبءماالاجؤالوري.الاجتماعية/ص!زالط،الانحماؤيةافكارمنالترأثكلء:ر،الصو!"إ--وف"

اءدءملهومحددةلاهداقطيتصدى"موحليثوري"!هفديمطاعنظرةحاج،القسيسحاجكألاىد!عكليىاو.بمدرفكرللمالان!ه،نان

"بدئ!ر،!ريفانهالاشكللليالث!رياما.معب-قىبظوولىاص،ولنم!ما،برءد!اصاًبلااتياةا!اهـ!،ةرالءمنا):دء

قغبيتهالا(كلبىدأهـ،فيراكورةمن!وىولاباللظروفيتاثسر)((."الاجوبةل!ننحابات.خصبان

الاج!ءصاعي،وأكووي.محددة"قضيبأيثوريتهلمحدأنرىيئوهمظةلحالمنو"خقفونا.البثومن!!ة،"ملومهو،كه،والانب،ء

."عاهجمه.دظرةء!د"،الفعاليةوإلصا!جدوىالىتطامهمنحكم4يجدونالجديدةدرولوحبةالااالرؤ-أنبى،ءانضمه!مفصهاكيرملنونالت

"قي-د.زأبرى"شاملةقيهـةالى!*مد"قانهالاسكا!طالثوريأماصفيةالىبال!طاب4دكوجعاى،ا:شراصةوةهم،مرعمينانفعم!!

اجتممماعصى!سةاوسمياسبةاوأفخصاديةمهام،ظرفجةبرمهامنفسهاؤدس،اللمه!ادمنالاعظمامم!وادااءا،ههرالجمااما.ايض،البشر

.)7(صعيرةيهـةدنيوتسىعدمى،وديصقىقطعانا،صاغيةآذانا؟ونواانالادورمنالم

ا؟خهء،وبطلملألم*ونقديفسيزأنههنطصفديمطاعيتجاهلهومابةافواعلاقةأووء-.قه!غ،ظقىولاتعكلولاتأخذ،ذ،قشولا

الا؟حفاذلكيص-لصفيمطاعهلولكن.بثوريليسحتما:مطلقة4صراصة"رالبطندرماد!رايحددهـا-الاتباخو!ينالن:!دب!

يأدل-مقبمةيرمضلا"الاء.كاليالثوريبماننفسهءـويمارءضااهههـكاف،تالم!معاتمنءجمعفيكلواكثرإنج!همافماسرةجان"

ليىاذ4..لثيءلارلأاليمالقطمتت!رمهووانسها،أخرىو!ز.اهائدةليداالتتىعاللعاداتالجاريةوقي،تكهف!باخلاقةوغيركالدمىجامدة

اف"،المس!قبل!مبا"ؤجلمةلل!اةيدعوانسانا!يه!،مبشراانسانااما.-!ممنل!م!تو!و"اتجدهماتجاريتقليديمةنفممهيةذاتؤ!ي

)8(.اجلالاخر)بئ"مني!ملبانهدط!ؤمنلالانه،لللمسستقبليبنيلاازماتتم!(بهضئيلةواؤلياتفئاتعملمندائما!هـاوالا،داعالخلق

)5(."ارهاتهااحرجفية!اتالمجوتقؤدأفنار!ح
،ثوريه!!مانهد3منةبالر!الاشكالياموريانالرضوعلى

هـا،اليها!قة!يةحاجةما،اليهحماجتناماولكنا،المعانيمنبمعنىهذهيم!ئلماهصرالجيزرربمالافديءءطاعأنمنغملروبا

الآخرإقاونف!ء4يعدولااج!ماينأبط"دامء،4اليالجما!رحاجة-ال!وركبم،وانبمصطاءالنبىمصصلحيسضبدلانهءنوبالرغم،اللصراحة

)9(!!"جمةية!ا4ههر،بر،نسلاخالجماءنر،نفء!اله،بفرد.شهشيءكلقيليتح!ديه"نور

*،*عرركط:"يقو!طانه.""ه!)1اد،ءنايحماسءن،اجمهيوايميةسبعن

لكن.وءوضنرء:اءئن!رجوكدنالفططأبانناالقارىءيلاحظقداضدبفاأناهمنالممزفةصركهفيطلق.رانه.اشكاني"وريالهصر

عا!مهاوسهكأ.هومثقة.ةاءنا)لكضيرين!عالم.مه:ا،اماحدالى،عدرنا.إ"ثوريانا:"الصرخةبهذهذاتهءتيعلنان!!علء،واول.اولا

لل!روبمضمانةن!لكلاؤاننا،واحدةلرةولوندخلهبئنقبلناواذا."الثوريةإةغاوووالكتل!-ةسديممناللفردببروزان:"وبض-فط

الطلميعة-دار!"دكيالعولثوريوالثوريا:"صفديملاع)6(الهاسر،"إها!طا"تا!!ظمادار!وجودو"روهـدولحاووديم*كأوا

منالل!!ه!،ت:التوالجماءلماىخوذةطامزدوجةاهلهبينالموضوعةا!جملوالذب!"ليةالاو!اجاتمهم"عيريقلظ!مما)د!-م)ءسالذ،!ن

.82-76-؟7-68.96-67تصا!در.ن!":)؟(

011-81-08-97ص-"بيالعرلثوريواالثورلى:")7(-"العربهةاك!يةالاشتراس!س:"لةادوالعميفعصمتالدكتور:)!(

اً.95-1؟،--94.ص-القوهي!ةالدار-

.133ص-نفسهالمصدر:)8(.6-صالطلإهةدار-"افتجربةفيالثورة:"صفديهطاع)((

.82؟ص-نفمهالمصدر:)9(.26ص-"الانقلابيمةالايدولوجية")5(
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هـئوفيرعددتحليصلالشىلهبالاستناد.الا*يرهـ!الاحتماععلم.هوالمخرجانهنظنكنااللذيالمخرجمنولالريدالتنيالاحظةفيمته

واقنما،واستقرائ!االلعالمفيظ!تالتيالثوريةالايدإولوجيات:الاولىالهالىلااالىيعهدناانالورارىءحقمنفان،خرجناوفداما

اورفولوحهقىا!اتبااوالشكليةالشروطيستنتحانالبيطارالدكننوريحاولعناءانتغ،ممثذقفوناحثصم(الىفماالثورلصةلوجياتالايديوميمما

حقا.يولوجيماالايداسمتستحقحتىجياأيديولولكلتتوقرانبلاا!ثوربةةالنظراخيراأبدعواانهمليقولوااورلفحاتءآلافقس!ويد

المحىتوصلمه!ام!ااذااننما"فييهرأفيتئحوكلطوارر.ألة؟لهاالعربيةلأاكوربالحركةابر"ظارطالأقي

هكان4ا!واةف!التوريةياتجولوللايدعامة،موروولوجباستنباطالايد!لوجياتهذههه"هرعى!نتحمثان!تصلاأنناالواقع

.خاصءربيبمضمونارعامالايديولوجكااسكلاهذأنهلرانبههـئذ،"الورشقىفي))ترالولانها.بعدهـتوجدبساطةبر*للان!ا

العرر-لمة،الثورةولوجياايديضءانهادنمح!يزلاالبيطارالدكشور.مثققياعلى"العزيرالسنجابميةاولد"خلايافي

ناكعربب!ورنالن!،يكنيرفهـويوضحهانيريدوراكلانما!صوع)صفحةالفعلىيزيدماحررصفديمطاع!الاستلذ

نالمحيوس!ةصعبةواهـألة.في،ا!خاءصةالايديولوجياز!ىءفكطا!ؤرةو""العربيوالثورياشوريا""كتابيةصفحاتورد

هبالرحلةوهذه)ديولوبرياتالاانشاءبفشأحطماماؤاذا.واحدالإزما"الثورةنظرية"انالمطافيةنهافي)ناليقول("التجربة

يأ،تطبيفكبماؤنالىنحولهان:ا--،السهـلمنكان،(المعبةصوا)--ىا،ءلانهذاعلىمضىقدانهمنوبالرغم."الطبعمبد"

.بر!لمءالوعاءنملأء-ن"الثورةنظرية"خروجر،تظارز)نصاما!لاننا،سمنواتسبع

طبعصة.لما

هذء.اضموناتماولااللثسكل:.وهذامعناءالماءث!اولاضاءا لوارلمههف*ناكثردسو!ق!دلةالدوسيفءصمتالدكتورأما

ابمجيدروضيوجببةنجطيردام،معمئااخطرهبما!ضماحظإبفع!،0ا!طاراالدكتوريهااالاءفمابا!مملمحادا،"العربربئالاشتراكيةألسس)ليوضم!فحة

اف!للسلءلىكون.كأن!ء!ددةصة!ورؤولوصفاتالثورلة.الماركسيةنقدأنهيتوهم"أوألماركسيةلنقدمكبرسكتابهمن

....7-0000.00000.0ءالاشترابة"عنللحدبثخمص"هااالتيالقلائلاللصفحاتأما

البيطارالدكتورإتهبمانءجب!لملا،الحا،طمسبكأ،مطلعه،سمولليه

دصعلىوا)ثو!"ةالضلزيلأنلالقولىتكت!لامحصقر/ءنت!4الى"رحلةفيا!تدناهالذيالانشاء"طالنمطهـ!اءثفانها،"العربية

...........:العبربيلسياهك،اللفكراللةطفو

بانالناز/كأتضءفبل،فحسبالثوويةجياتالايديولوهـن!ماسواء

الاقل.علىنبالجولبعضبرالمحن)11("الماركم!"يةءنانظر-كأثورسةاكثر))نضالاوالحر!لأالوصد!اجلمنوالتخطيطالنضاليص:جبهذا"

لنقؤل:شميزمضمونرلادنافيلللاثشراكيةيصبحو،اشتراكياولخلإطا

البيطااراصفلماا،لدكت!اتهكلافيهاءية!تبلدءاخمنالايداولونص"(للحظهاضوالملايصحةاللغاءتعصيلاالعربيةشترايرلآفالا.4عربيان!متراكيةال!،

ةاكور!الاود-برولوحامؤواءؤبادخلانع!فسلملا،اورؤولو-ءةإتعنيولا،الماركسيونرقولكما(!كذا)الانتاجلاثواتالخاصة

.............تعصكولا،الفابيونيقوللمءاالعملوفرصللدخلالعادلالتوزيع

لحصصحت-ءنجعلىجةفبم!ازإلةكاجدلديولومعرص!االننونابردرضاالمضمونجباللىت!ك!بل،الرخاءرلادفيالاشتراكيوىدمولكماشةالمصمستوىرفع

(.....و..تعفىا.ها.مشقيكاالىظرو!فامناضافةو،؟جاورههدايضملما

ير-4للثورلءنامدافعايكباىالىالبطارالدكتور-خوصلوهكذاتتمهزالالثتراكية(؟شيءباي)وب!ا."ماوالرخاءواللحو/-ةالوحدة

م!ركة!4اللفارءن)ضيوءبمبونايكلم:"إةلنازا،لوجيألايدوواثكلية)عربااكيونحمرالاشبهايتمجزصوالاخرىايلأالاش!رالمفا!م!ءنلأال!بية

اقصدنافيمصدرهاالىارجعناها-شان،الكلأمةهذهولكن،رجهية.فمايهرءاهـكمبنغيراوكانواماركسيين،اكيينالاشترمنغيرهـلممدن

الاعتصارب!ئوحىووا"ورفولوجيتهااخذنا!ناناي)غنراتاسعاتلادوالخاصةالمليةالغاءاجلمنوين،فليدءومن،عربياشتواكيا

الملكىل!"ورودوالانتصارالكاقي!يك!مااوالموقفالكنصةالىرجوهـ،تعبمانفالهـن.)شيوهمطانه.اهـكتاءوريةااوا)تجزئةويقبل،ج!لانت

اللطتقاتوسلطةالتقليديالوهف3يدو-أاللجمهورياللثعورتد(.؟اللدكتاتوريةاواالتجزئةمالطميالىبالاض(فةيريدالماركسي

شهكأا*9اوالنازيةإحركةاتمعمص"حقااللغومنكانل!ذا.ا"أضيةالتوزبع!:يلفيو!ناضلويد3منعرب،اشتراكياوليس

المبادىكلواالثىاعدتددفقطليسنقضتالا!ماالرجعيةباروركة.الاستبدادويقبلالوحدةظلفيولوال!ملوفرء!!لمدخلالعادل

.1()؟"اللحديثالرئتس!ه!بطابعهالغربيالراثبل.ا!هـفاثشنبم

ينف"،أ-ازالبيطارا)دكتوراقهي4الثافيالمنهجصةوالملاحظةأ(؟لل!فلىدلالطا)توزيعء.يبلفياللفاشممت!يناضلوهل)

واستقراء!،استناداجيات!!لوالالممحاكمة،اللعلهبمالمنطقكلانفدغمالمعبثس"!شوىرفعاجلءنويرضاضليد!ثومنعربباشنراك!او!يس

ق!!لمماالىاسشادااي،إء4الاوالمصادرالىلاث!انيةمصادرا)ىدؤ-ءا!لاالممكنمنوهلى).استصمارجم!!ميلانه.!لىالاتظلىفي

!ذءفالتهماالىاقيةالرجوعثونيولوجياتالايدتد!كصولوكتبيدعومنالعربر*لمالالثشراكيازما.؟الاحتلالطلفيالمعيشةوىمم!ت

افواهـ"!لىبناء!حاكملاالمرءانوبديهي.نفمىهاعنالايديولوجياتياللحتشاؤطم!عاالاثدصترا!لأووالوحدةأ،للحريعةس!لفيوين!اضىل

إ--نالاحراؤوالىعلىبناء،ايضيحاكملاولكنه،وحدهاالشخصية.)01((العبقري

الدكتوراالبيطارمصادرغا!بي!ةانالاعتباربعيناخذناماواذا.وحدهاقيجولوألايد"فيابيطارندشمالدكتورم!اولةذلكبمدوتبقى

يفءقى،تخر،أسطورية،ممغ.وهةورةءايأدوكنا،اهيركيةمصادر!طاكروو--،ومن(صفحة01..)المحاولاتاطولمنوهـ!ه!،"ا!نقلابىة

نامتلاقيوقؤ،-و.الماركمسهبئعنلقراز"ا:+طاراالدتحوريقدمها.ماياعهدهانتوقفبأنوحدهااللجديرةوهي.*دية

ودون"رول!ووبرفيءوجودة"افكارهجميع!اندجديديأتلمماركسارفراعأنهكالالساهـي!لآلجميطأر11نديمالدكتورانطللاقنقطةان

.76ص"-قىالا!لابيالايديولوصبئ:")11(سهمنوبالرغم.ربرقيا8االثورةأزمةفيرثيسيمظووالايديولوجي

هـروجبىانالىنشيروبر،لمناسبمة7.7ص-نفسهالمصدر:)12(هياقيهـيصءلألان،"جي.إولوالايداللؤاغ:)التعبيرهداطابفة

ةوالنازيالماركسهفييضعوااندائماللهميحلوالمثقفبنمنا!ساطب!برالدكتوررغبهنصصانن!ت!عفاننا،الايديولوجيامنلوعأيض-ا

للماركس!ي!جدرياالماديصفديمطاعيقولوهكذابةواحدىمسه!لىأن!ك!كا،والمساللة.امشروعهرعبةالفراعهلىاسى!فيالبيطار

الغارءةالالمان!بةعنتختلفلا"اكل*تعمار!ةفلسفةالروسيمةالشصو!يةبطى.!أ!حاولكيفشى

احدصفوفيوففواالسوقيهتالحكانم،"وان"ألأيطاليةوالفاشستيةلن"-جو،رمجتلميذالب!يطارفالدكتور.!جالمنمم!مألةاولاهناك

ا-اا1(.41صسالعربيوالثورياكوري)."ا!ديمالاستعمارمع.927ص"-العربريةالاشتراكيةاسس:"1().
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العاللمعلىالسيطرةاللىالالمانيةالامبر،(ليةتطلعلتمويهكستارلينين،اءلمن":اللكلبائيالتخريفهذالين!بنالىينسبهواو.)13(

الماركسبةفانوبالمقابل."حيويمجال"الىحويلهوواستعمارهاصحاللاطبقيالشيوع،1ءمعالمجان،السدلآاستلامبمدمباشرة

افكارجملةاي،التانيالنمطمن"ايد!لوجيا"ن!مهاتفترضو/تبلور"يتحققكياشهـوستةمناكثريتاخر،ولنا!يدمت،ولفي

ولااساطير.تشويهبلاالاطنهمنا(مكشبالقدرالواقعحركةتعكسسباسطورةا)ثانوإسلأهصادرهالىبالالت،دفيتر!اهوأو.)(1(

جعلهاحداالايدولوجيمةمنالاولالنمطمنالمازلسيةنفوربلغوقدوانجلزهـاركساًنوتقولأ،اوازدرااًلجماهيرعداًءنزعةا"ركميةالى

نفسهاواعتبرتءوو!بهاعلىجياالايديولوتسميةاطلاقترفضيعهر!انليمنينوان"دائمينماه!يراللجمنوصوفحدرفي"كيافا

فىنجدابئيمنصرلمعلوبال.لهاونهايةالايديولوج!باتلكلن!قدا،المارمسميةدأنير!ؤضهواوا()ع"دائموشكبالجماه!ببرريمبة))عن

وهـم،"الماركسبةالايديولوجيا"تعييرالماركسيةأئمة،تابات!وىأمرهاحقبقةفيليست،9ملميةابالابرمتراكيمةقس!ميتهامنبالرغم

ماركسكتاب:مثاللوترذيلانقداالااًلايديرولوجيامصطلحيشخدمونلامنخطوة-كن)مالفكريشكل!افيالمارك!+ية"انويرؤهـدجديددين

.("الالمانيةالايديولوجيا"عنوانجازءسنخطوةكانت،بلالعلمميةعت!اكي!3الاالىالمثالل!ب!ةالاشتراكية

تتوقفالسؤالهذاعلىالاجابةان؟ايديولوجياالماركسيةهلبنآخرمكانفىو!ببف)16("اشتراكيدينالىالا؟!تراكية

طربةالفانكلوءلى.الايديولوجيام!"طلحمنالمقصودعلى)17("للينينيدعلىدينالىنحولثوماركسهببرلفاسفة"

بالمعنىاللذيالايديرولوجيامفهومهعالخططولعلىوتناقضالماركسيتقالعندهـ!انفسهفيمهاوقعالذيلتناقضباالحائطعرضضاربال-

التظوية"تصراسستخدام؟ؤثربهناواذا.البطارالدكتوريس؟خدمهدينالىالاشتراكيةمنتحولايعنيان3اًلماركسيةظ!ورانا!بدايةفي

ا،لتباسلكل"نعا"الماركسيةالايديولوجيا"تعبيرعلى"4ركسي11اتحواتقدديئ،بالاساسهي،التيالماركمه.يةبأناضاف!ثماشتراًكي

قدانهفنكرلافاننا،دلايديولوجياالذكرالانفبمالمفهوميسنسن.!أدينينيد!لىدينا!لى

المرذولبالمعنى"الماركسيةالايديولوجيا"مننوعاتأريخفيوجد!ىففسهأو!عقدالبيطارضودا!د3إناالمنه!جيةالملاحظاتوثالث

المارك!يةالنظريةالا"الماركسيةيراالايديولو"وما.مادكبللكلمهالاجتماععلماءمنالسلوكيالمن!باتباعق!ههايقعالتيالاخطاءكل

وبعبسارة.(أيضاالستالينيوفر)الستالينيانحظاطهامرحلةفيانيجب)والعلميةالموضومحيةيددونالذيناعلمماءافهـؤلاءالا*لميركيين

منالاايدولوباالىباتحولتبدألااولرووار:!فل،أحوىقرائيةالمتومفأهيمهـم!ومقولال!مابحاث!مانيزعمون(إلآال!لمو:نقول

تببريريةمرآةالىبالتحول،ايبالانحطاطلمحبهاتشرعادقياللحظةتافيزياءميمنأثر!ها)جى،فيزيافقي،و!ت،!ا!ءو!جر!-لأ

.والدكتوروتبريرهاالحقيقيةالواقعحركةتمويهغرضها،مشوهةالديموقراط.لأ"مفهـوم"ينشئونالمثالسبيلىعلىفهم.القيهـ4أحكام

والايديوللوجياالماركسيتالنظريةبينالاسفمعيميزلاالبيطارولجشمعالراهنلأالاسمىواستقراء-حليلخلالمنماركوزاوضحكما

.وماوكاريكاتورهاانحطاطهاوبيئالماركسيةبينيرمبزلااي،الماركسيةالا!ركيالمجتمعءلى"المستقرأ"المف،ومذلنإطبقونثم،الام!ركي

الماركعيةجياجبةلللايديولوالمورفولوالصمفاتانهالبيطارادكتورايفترض*.عالا*هركىالجانوهيالاالعبقريةالنتيجةهذهاًلىللينتهواًنص-4

اولرك!ة.لكاريهالورالوركولوجيةالعفاتالامرصنةفيهؤا)ببهيطارالدك!توديفعلهمابالضبطوهذا!ديموقراطيمجت!مءبالفعلهو

العهـس:على،بللنيةايسىءالبيطارادكأوراانبخلدنايدرولامورفولوجيساإحدداًنيريدفهو.اللثورولأالاإديولوجياب!ولة

الاصطبقمودةءالايديولوجي!ا"العربتكونان!يد!ونءرهـ!دالتجريحالاستقراءطرقءنالثوريةالايد!لوصليا

نان!متطيعنحنولكننا.الماركسيةالايديولوجياهـئموروو)وبط!شاوهذااستقراءهأني!رصبااطبموهو.ا)ثوريرلآيرولوججأتالايد

بشرطابما،الايةنعكسانبشر!علجهورهالبيطارالدكتورل!ش!ر!ىبارزاتاظلأفهووهـءتانءـويننجاهلماولكن.ق!بمةحكمايمن

البعدكلبعيدةالعرببلأالتورةنظريلأ-كونانءلىنعملأناررألايديولوجياسببلعلى4اعتبمارالنازرمكنك!يفاذ.ةقيهحكم

كأيديولوجيا،،للماركسيةالرا!-!ةالصفاتعنمورفولوج!بااللتىال!ظةومن؟!ؤء!كمءلىؤأئمىاالا!ارهذاوكنل!اذالورقي

.-س!،كمنهج،كنظريةا"ار!"منلقرباكلو!يبة،كااريكا!رفيهايعارضا)%ياللحظ!ةمناي،ال!بةلهذهالقارىءف!ماينتبه

الامثلة.بعضنضربو)-وف)18(.اجتماء!د!كما!ازيهالا!ريولوجهاثوريهبصمددالاوليالتقبهـهيالمؤلفحكم

الثوريةللايديولوجياتقرائهالستخلالمنالبيطارالدكتورانلبنابلأاكلرتنها،كأيديولوجياا)نازيرلمةرجعيلأبرصددمض،دلقيي!مبم

ناالىيدعواولركسيةوكاريركماتورالنازيةض.:هاوهـنافىعومةالايديواوجياتمورفولوجياوتكفبمثسيءدهـأالبإ(رالدكتورحاولاللنتي

علىوانما،لعلماعلىو/لاالعقلءلىلاالصبريةالتورةنظريةتقوم.واذاإلأالتورالاووإولوجياتموروو)وجي،ف!لاتكونأنءنقيالتور

سبيلعلىيقولانه.اللدينكاوالصوفياواللغريزكمالاءالومنفوعكلانا)طويلتحليلهبصدت!كلورانيريدنااًاطارا!كأورالمطن

(:داتالاستشها-مناكأرنااذاالملقارىءوليعذرنا)لمثالابهاافاز!ةيته*عالتي،نفسهاص"ةالمورفولواصفاتبراتن!متعايدلوجبا

برهانهاتولم!اا!تياةاللحبفيبحملالانقلابيةيولوجبلآالايدان"ويرقولالمعادللةيرع!انضطبعيسالورارىء،فىانثوريرلأجياايديولوهى

بااولاءوالاخلاصتتمتعفى!ي.عقليمةحججاوعلميةلتحلب!لاتتخضعفلاهىجي!نها"ورفىرلولانرجع-ةبالضوورةهيا،يرهـيولوجياهـذهءثلان

.)91("وجدانيةنفسيةثهادةإلي!مااتح؟،جاللذين.ا!ناز/يئ/ولوجياالاابموروولوجبا

،بمببفكريطريقعنالاجشمامحيةالفلأسىمةءلىالانسانيقبل"طيخاا!ببطادا!دكتورأنوآخرهاالمن!جبقىالملا!ظاتااوراوع

ل!كنه،وفكريةلمق(ييسقيعاعادةيرفضهااونبلملهياو،فكريةحاجاتكمرآةالإبديرولوجيا:لمجيلللايديولوينمت!لمفيم!ومبيئبب!نشنيعاخلطا

ط!ماعروم!بب،اخلاقيةنفسيةحاصاتبرممببالايديرولوجياءلىيق!بللموالاهـدافالمقاصلهمويمهكاداةتصمتخدم،تبرإريرلآ،مشوهةفكرية

.)02("ةبمبهامنفذاتجدو،ءواطؤطمذهبعن":ممبثقةافهـارجملمة3جياالايدلوو،الحقي!قيةوالمصالح

ومن..واللعرا!اعرالمفوالميولالى.ن!نجهالا!ديولوجيةان"!بيلعلىزهـفيفالنلم.تظبرهـاوالواقعحرهـلأتحليلافيمعين

ء-:خدء-ةعقائدجمالآاي،الاولالنمطمناإوص.ايديوهبىالمثال
نايمكنلاالعربيلأالتورةنظريةانهدابر4دوبديهي:181(

لطميةالنظربرقىتزالماالماركصهلآلان،11،ركسيةبرآ-رشبمافكون.235ص-"الانقلابيةيوجيةالايديو):)13(

عربهابعدالماركسيةساسابيلآهذهول*نسولكن،للتورةاوحيدةا.792ص-نغسهالمصدر:1()(

العربية.للثورةنظريةالىعلمبشكللالثورةيةنكلمنيرهاطواي.375-؟37ص-نفسسهالمصدر:)15(

.69ص-"الانقلربيةالايديولوجية:1()481.9-8،.ص-نفسهلصدرا:)16(

.69صيسنفسهالمصدر:).2(6655ص-نفسهالمصدر:171(

هـ!



*يديولوجي-ات!الانعللأفحهاا!ارععلىاحتجولو،والاستنكارالايد!لوجيةال!جماربمناخدهـااخيا)ىالاوالاست!نتماجاتاه!

اللدكتورولكن.نفهههأنءبةكف،لهـان،هاذيةالاصومورفولوج!ب!إهاالنالسبر4دؤ!نكلالضسا"ماالامرانأ!وا)ءاريحفيال*-رىا)ثور،لأ

الايديولوجعاتكسنبأنويط،للب،يرؤيدبلي!.:ج،ولاينتقدلاالببطار-)21("بها!ؤ"نونالتيالء-ة!قىول:ص

قهقىاناعتقدولا.!يالمهبال-ءلمصدللكعناخرىصورةالعربيةبطاولطفيهالعلاقةمنتمنشماالانظلابيةجية/الايديولوؤوة"-

ؤكونأنرجبا!عربيسةال!ورةفكأنظربانالمظولأوضاهف،صاج-كأ.)22("بهااؤ"خبئأأنغسفي*ويدهاالون؟وؤءإ!ةاللص

نأالىاربيطاراللدك!نور!عومامعالخططولءلىمننناقضةالمذافبواللعقائديهالسطوراو-ةواقع،علميةلااوطميةان))-

للمرذولب،لمض"أيديولوجيما"با!فعلسككونفانهاوالا،تكونههـوؤكانتانقوب!افيفو!ايالى.زؤديولااب!دا!اآهم-ةلا

"اردسيا.الكلمهاهده0)23("لةؤعاطرفاا!نثبف

!ريرا!كونكانا!!خمابيطارال!!ركأ،بانوالواووحا!عرب!ةاثودةانظر!ةبانللقوالهذا:ءدحاجةثمةأنأءشفدولا

لاماركم!ية،"جيالايديولو"الانحطاط!جلمءأونق!ا!انلولث:طءباإبيطاراا!كتورايدعومامعاـخطاً!لءلىقى!نناقةتكونانيجب

الهلهمية،اللى،1)تاريخ!4،الاجتماءجةولين!ندعصمانظريةلتحولايديى-لاتكوىانالىظريةللهـررهلريدكنااداهـدا،ءكوفهانالى

ول*ن.و!*هـؤتهاوك!مصصهاوايقونابهاأصنام!الل!اايمانيقىءقيدة.ءمثصوهةيديولوجيةاءبراهأواسطورةليس،ولللءجربةمنارة،ل!ءمل

فيالرصلهذروته!الغالذيالانحطاطوهلمو)ه!ااركمسية11ازروطاطهـ-ةا(ورفولوللماصفاتا!-ءطارالدكوراسضقيراًءخلالومن

الىا!يطادأا!دكتورن!رفيالمار!مبةيرءعالذيهو(الس!نا!ضمميةةوكادإكاقىرالماركم!-للنازيةإبمما،المزعومةالاوريةيلايديولؤجيات

مممضوىالى)ا!تار!حفيال*برىالانقلاد!ىةجباتالايد!لوممتوىافورة"ا!ديولوجه!"بئف!الاس!تنناجالىي!وص،الاولىبما!!رجة

".(المئالسبمبلعلىا،لنازيحةالحوارالطمى،على*!اليقى،!هصبة،ءطلقةتكونانيجبال!رب"

ناال!طارللد!رامكنكيف:أساسيسؤالذللكبعدويبقىنهائىلا،م!ووس،7صوفياي!ان!ابذاتا!انها،ارفرلمحون!ر!ز

اخط!أءمجردبال!علهيهـل،ثم؟للمن!جيةالاخ!اءهذهفيكليقع.امثيةب!ىأيضاوهده.نقدبمماولا

،جوهري،أولليخطماالىقةادءمي!هافيدمودازهاام؟!جهلمءتحلإلايوو!تكونانيجباؤقلاب!لأجيهايديولو،لان"-

المنهج؟ولاحظاءلمنهج1سابرق،اساسي.)(2("فى+الةتكوناناارادتهيانفد،

ا!جوالطنااخترفرانناالىثيرا!ؤالللهذاطرحنامجودانليسىفى،برجسونلاحطكى،،ذايها-ءنالايمانووةؤ!بر"-

اًر!ركأ،اخ!يارهغيرالاساسيالاوا!ي،ا!طارالدكتورخطأس!ا.ومابعصمةال*"ءةفا)ثقة.الجبالرؤيةعنالعجزفيبلالجبالتحريك

مط(-عفي95رأبولف!.هبراجمااتباهكمثقفلدووه،ا!قباىملابىالادماودتجعلالنيهمطالانونوبلأيولوجبب!لأالاو!اوالمن!ب

طورهوا!عربيةالثوريةالحر!ؤمنالراهنالطودأنيعلنا!ألهذايحهطالذيإمالعامنالسلبيةوالوقائعا!فاجآتءوبايش!ثني

"قناعكلهوهو.والايديولوجبتالعقائدصاعطوراي،الانبياءته!كانيجب:"قالعندماتع!صيرذلكءنلوثرعبو...به

لاناؤهـلةاوحدهاهي"العربياونفابمنانقلابيىةنخبة"بأنالسماء،ململألكةجمصرأيتلو،تىالوداةفيب!مااًلموحىال*امةبا

،وبر؟ن"الجديداًلروحيالمصبووتثممبمااللعرببةا!حوهـةعلىتنوف))منبرحر!فقط،ورسأتشكفص،مخالفاآخرلفياابوت!قولقني

إمدكوناللذينوح!همهم!.3("ال*-رةالانفسمنمحدوداعددا"لاالملالكةتقولهءالان،واذنيعب:ك!أغلقانني،بلالانجبل3لمات

الانقلابطر،بئعلىالاءةللقيادةالخلاقةا)طاقاتمنالكفايةصهفءا."السمعاوارودومقحق

.ادتفراوفلسفتهاعمىقفيالانقلابيةا!حركهفعالببةؤياسيحدلا

.ةوذجى،نخصويتصورهولأاورلقافةعن-ط(رالبنرور3الدف!ورانانيأبونأتبأعولاء!بءلىقدر!-افيبل...حقائقهاواقعي!ة

تجاء"قزميتهاو""سطحببتهاو"الجهـاهير"غباء"كلب*رسىورنه)25(."يسمعواأويروا

منافهضاو.و"ةوق!مءورووإبرلاالذيو!ة،ماونور--نلقاتء5الحقيقهالوضوعيةءحرىانالانقلاويهجيةإولوالابتمتطيعلا"-

لثقفئوالجماهيرامنولدوركل،هـاهيربالجالمث!قفللاؤةالتمه،ورهذاون!ظاءهالنطقههـاتخضعذاتهاا!علمميةاحقببقةالان،العلم!يحتى

ووصف!المثقةيئ،لمعلةالمنوالجماه!برالفاعلينش1،!قفيىإ-غ،التارفي-)26(."الب،سي

الببطارالدكهوراشنتج،موة-وعهبوصقهاوا!جما!يريخالن!اتذاتبينفرورنلمرليسجي!لأايديولوسب*ولوج!بةناحيةمن"-

فيالناريخ.ودور!او،ظي!فه!االايديولوجياطبصعةءنا"وراصصكلالحمزبمحليهيم!رالذيالايمانببنولوالمسيحزيالنلمؤةسية

ت!بدوانلوجياالايديوعنطاراللبالدكهورللتصوراتا"كنومهـهـ،)27(."الكاثولليكيهالكنسةترعاهالذيالايمانوبيئالشمبو!بىا

خطرا!ضررا.ألضرل!والجما!برمنالمبدليموق!فهفان،وضارةخطرةقتفج،وأ)تسامحالالاعتبم!هرالايديولوجبةيظهـرءندهـلم"-

نه!انخلا!امننس!تطيعالتيالنماذجبهضللقارىءنقدموهـووءوبدأت!ى"وفعال!نرحجوبههاخسرتأنه!او.ضيذلفىو،ن،الاصرىلالؤرالى

فرأىولماذاثوريها/دإولوجياار:اريةالبيطارالدكضوراًمحتبرلماداً.)28("وزهوتقهار

يولوجيما:!اًسبة!اًلامادك!يةالستال:با(لانحطاطبانهاوقؤمن،اقدااللحببثةالان!ب!ةالايديرولوجيلمقسابى"-

)31(.وبر.واطفقوية"...جدالهمطحيةبافطدالجماوويرتإميز))-يرظهرالخاصة،وبر،!هيتناولهاانيرم!متطيعلاالنقدوان،النقدخارج

الاهتما!عنوعاجزةالمجودالتفكبرعنعاجزةالجماوو-ر"-)92(."ا)دينيلوصها

هيوالمشاعراللاوعيفقوى.المباشرةالليو"هـلأتجارب!ايرهجاوزرشيءالنفدمعرضفياكلاماهـذاقاللول--طاراور3الدوبدير"!ماان

الانندبيةوالايديولوجية.فةالمصأوالعقلو!بسس!لولمهاتحددالتي

)32(.المش!اعرتلك"والقوىخدامألمتعلىبقدرةتمبزااك!ه!!ا!اًلن.89ص-نفسهالمصلمر-:)21(

ناعالىتامبوضوحليدالانقلابيةا)تركاتظريخان"-.201ص-نفسها،ص!رخ)22(

واع!لاضوريةقوةاكبر!روبظطدائماتمثلكان!الجما!بر3730ص-تفسهالمصدد:لم)23(

.)33("التاريخفي.591ص-نص!هرا!لى:)24(

.آ99ص-نفسهالمصدر:(2)ع

.92-26ص-نفسهالمصدر:).3(.551ص-نفسهاصدرا:)26(

.037ص-نفسهالمصدر:)31(.563ص-نفسهالمصدر:)27(

.237ص-نفسهالمصدر:3(2).666ص-نفسهلمصر!ا:()28

.هـ83عي-نفسهالمصدر:)33(.408ص-نفسهالمص!ر:(92)



نجوموعيناهالدوارويرميياللمليشرب!صيآا

القاهاالشحاذ!حة...

يومىء،الذىالوعدلسوىيلبسىولم

."نبياصارانصمتألبحارومنالجوعزمنآتياصن

لأ/يمضيوصمتالالماطيررونقايطلحزور

رأدسيعلىلالرصيساقطواناالغبارروحىعنانفض2انمي

عيونيفييغفو-الليلوهذا.لارصيالاولىالنكهةاشمكي

الحنينكأسشفشيتفارقلم

امماحراعصا،بعد،امتلكلماننيوحبيابتهـلمالازبكلكذب

فييامعاذياالبرقسناالمحله!الدفلىبقل-بمنالوهمينبتماكذب

سنينطور

لسانيعقدلتالربيحللمالجدأرمنهذالل!قفزتتطيقكلماتيطلاصرر

لالسؤاليكفيأابسط-ازللماف!" ....صر"ص

نفسيعلى--والتمالظلانتحيالريحوشوشتهماكذب

ألسؤالدلفيالعمرواطوي:تمقولكانتما.

:الليالصمتثاقبا-واغنيالريحباركتهضيفاان"

حلمرأسىفييورقربماال!ولصدرالىضصته

نجميسقطربمايأتلم53."يأقطلسوف!

...ربما-:تقولكانتالذييأتولم

...ربمافتياعادقدالميتهذاهو"

ألاضياء!و..ال!روموذخضر

51مسرالليليصىءالشعراسمر

-كرقلعة-اًلمرافىالفجرارجوحةخطوه

2!!5
بدةفيا!از!،ؤ؟ئجس!تا)!يا!ن!وءلى،رعيمثمخصفي.اللجصا!برفعاليةاىاالازةألاب--ة،ولوجمماالايدت،ج"-

ءبئوليسى.اجمنستال!"خصيةعبادةفيوالستالي!نيةهتلرشخصي!ه.والمذاهـب.الفكروء-دودةجاها4..لانالاالجهـاوو-هـء.!ةوففي

شخصيةعبادةعنللادفاعالب-طارالدكتورإنبريانالصدفةقنيلهـ-ن،لاوا!تلقهنوا)تردإدوالعدوىالإوحاءإقطزعنوتنحتقلصشر

الحتمىالتتويجهيالث.خه!ب4فعبادة.اربخهاوؤبريرهاالزبما)!رالونإكونقدانهيقولىةراطلهكان.والعقلالفكرطريق

الرءماءمكمانةبانإقولاذوهـو.الجماهيرو!ادرةاً)ـجماهيرلازدراًءنفو،ىذأتاكضرإت!ولءن،حرؤهمفيمهـرةوا)م!كاؤونوالنج(رون

مكافكأو.نضاهـطوالرسلالانب!باءافدسمكماتة))أحي،ناتفوقق-د.)،2("ا4العدااوالخيراواللجمالهـو!ءايعر!ونلاؤ!،لاكئة

بل-،!تلكراذلكي!للاؤانه،)ء3("الان!اعانفس!فينف!مها(ير!ةوحكمتاا!صادقةغريز!هاالجما!جراننه!رلاا؟ة،وبدي!

لةفعلمتكونصتتدأإ"فيتحناجكأانقلابحرهـ34للانإدامؤمهررقاصالوو!ء!ةءىهيرالجمايدوىجر،ثطءووذاولهـن.اباشرةا

ا!صعى،فوهررالىروا!ث!4،،الى(ست!اديندقبأفوزد"الى.اخرشيءمحض!"نجريزيةقوةواعتبمار!-،

ل!ا2ت!جد-لمانامثىطانات!بدالجماهير"ولإن)36("ركل-ول،فاتاواءريةولاخاللهمةءريزبكأقوةالجماصرن!خبرأنوبمجرد

.!)37((تمندهءقبمدةالايددولوجص-ااعتباراىا،أبعيناامضصنمل،أنعصمقناقدنكون

الهثقفب-ن-صورب!فلالا-اختاما4كلمروؤق!اهذهوللضس؟رىؤو!أمقيا!ى،"ارخيةولاءلمميةولان!ديةلا،،ديمماء!جيةا!مافيهـصة

ا!فسهمر!نوانم،د!جماهيملاادات!ةاللجماهير!نهذا.وص!اص!ة!هالاا،هوج،لأالمتهممبا)صوفيالولاء

،طبسسالاصئاعةوتروسحتاكاذبر-ةاالفوةشركةفيكباركمساه!مبئ
وصنرى،الحالهذءفيأءض!اءضاصلابل،ف!ممبهذاولهب!ى

و!يذاننجنلكلمكبهفةأاولدلئونوهتانا!م!لمئا"!طيرنثطفخمحلىلمهالاضوفيصضا!نهـضالجاللوج؟يويدا!هذهتششخصأنمناإمانية،كعقيدةيرولوجياالايدقوةتكتمل

تا!زبماننخىرطلأنطا!بواننتوفعانحقنامن،أفإىك!ادكالامركافصتواذا،وبالهناسبة.3ع9ص-نفسها(صدر:)،3(

ئو"ءحفه؟ال!ارءربالاىاطرإقها"ثقفبنامنالنهـووهدا"ءملقات"ا!بيط،دالدكتوراوله-قراطيستطيمفهل،الجمالاتعرف!لااللجماهير

طرابيشيجورجحالب4دكافبتز!نبلادنافيا!بمسبطاةولابائعيهـةملماذالفايقولاان

هـء،وخضراءوحمراءررقاء:ولونةبمياههـلميفةرج!اج-قىو!!ةبا

.36عص-4نفالمصدر:)35(الاوزبائعيهتمولمادا/أاوو--خامتعةغبوصاثسةفائدةايلل!اليسانه

.262ص-4نفا!مدر:)26(ش!نىمنبالازاهيسومزدانرا؟عهندسين!وعلىحباتهدصفالاخضر

.637ص-نفسهصدرلما:)37(؟انهـولاا
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