
!سح!صوا.صماللأ!كل!!8كا

اهميةاكثريكونقداللعكسءلىبل4سنناقشهءمااهميةاقلءنطههأولزأصواًلىعصة
بمراحل.

هي:مجموعاتعدةفيالعددموادتصنيفويمكنحم!ناـلجليلع!بدبقلم

وهي:،وايدينالتراثموضوعتتناولالتيالدراساتمجموعة--2!م*

منوالموقف،حنفيحمسنللدكوروالتقليدالاصا!ةبينإصرةالمعثقافتنا

الدينىالفكرفيثورةونحو،مروةلحسنوارةورةنالدفبىاتراثلموضوعخعصالذبمااورهذا5ىعامةكاه*هناكشيءأيرل

--و-..لا..البالغةالقضايامنعددايرطرحفهو،"عربلآثقافيةثورةئحو"
النويهي.محمدللدكتور

الثقا!"ا!ثورة"ظاهرتضناولالتحالمقلاتو!موع"ـاًيدراسات-شموللمدىبالمناقثةالتعرضيمكننيفلاليوبالنسبة.الاهمي!

إصب"االروا!ةفيالتقافيةاثودةواالواقصي!ة:وهي،الادبيالجالفيجوانبفطالاحاطةتستوفيحتىداله!لموضوعاتا!يرهـادام

للدكتىصرا!وريوالادبحزيرانواصالع،خشعةلسامبىاللحدشةومدىالعاماور!هذااعرلىانئياتيحلقد،المطروحالموضوع

....التخطيظهذاأصيبحدأيوالىلهوضعتالتيالخطةهد.طموح
وصىةالاقصو،دوارةللفؤادالعربيالمسريمفيوالثورة،عباساحسار..

:المصرىالمسرحفياكوصديااوثورة،حاوو)صرىوادضرةار!رفيا!ضوعاتمعاللجةءنادكابءئالكثيرينتحال!جراءمنبادهجوات

........أسهبلالدكتورذللكالىاشاركمابالتزاماتهمقياءهموعدمبهاالمكلفين

الفلسطشي:المقاومةشععردوروحول،لركاتلمحمدالسمعحناتودل!
...........الحدرافتتاحيةفيادريس

!ساللمالتوريالفلنانعنمقالوهناك،دكروبلمحمدوالثورةالثعر

المحتية.بالارضاللعربالكتأبمنجبرانباتزاماتهمالوفاءمطتخلفواالذينهؤلاءمنواحداننيواعترف

الافتتاحية،فياليهااشيرالتيالآفة-مفرولا-تلحظمو"ذالن

لياضلسليمان،قصتانهنادوالسعرالقصةمجالوفي-.العديدةنقانصهمنبعضايهملحاندائماالمرءويأمل

وهنار،نفاعلمحمدالمحتلةالارضادبمنوقصة،عطيةنعيموللدكنور

-ء،ـ.ع*بالحاحةعميمقااحساسا،ودراساتهبمقالا.له،الماضيالعدديعكسو
ستكالتلددالمصالداول.لىكويلمحمداحدءوقصيرءمسرحية

.!رةعثرةاحهاسعنويعبر.الثقافيةحياتنافيالجذريالشاملالتغيبرالى

،صفديلمطاعصبيةثظفيةثورةفيالمنهجءقمقالهظكويقى-منالا"ورمناقشةفياللجارفةوالرغبة،المفاهيممنلكميربالرفضكم

والاخرطرابيشيلجورجاًلمثقفين5اكلرااحد!مايناقئرنقديانومقالاناتجاالايامهذهفيسوهنا.البديهياتمناقشةواعادةبلجديد

اوليأ-خمااخيراثم،صبحبملمحببياللدينثوري!وميفكرايى/ء!اورلمباووالتطرفالمزاي!دةعلىيشمجعغريبعاممناخ-ثمثها

فلسطين0تحريرومعركةالعربيةالوحدةعنا!عدرمقاثىا&سساتتحربالوضويةحركاتالى"ةالد!واحيانابلاد!بمعنى

ص)"مستحيلمةالمدنفياللحيإةوتجعلألامناجهزةوتتحدىاللقائمة

-ا-كناباتهمفيجليةنفسهاهبمتظهرامورايدينونمنهناكوايضا(121

عنفبيرصدقو،ليةبالمضوفاءوو،اعانلأ"ابا!د"حسبو...

ومعركةا!عربيةالوحدة"عنال!ولةسيفعصمتالدكتورومقالتكد!(انهى،داخلهويضنمفيبهيموجمابكلالتقمافيوالمنا

جد!را!وايطوحلاثهلا،عندهالوفولىالىيحتماج"فلسطينتحرير.اروادهامنواحدعددفيهذأكلالعربللمثقإن

إئعالشاًل!سعاسيا!فكرمننمطاتمثيلخيريمثللانهبلالموضوعحولبهنزنانيجباللذيايزانان"الافتتاحيةفيثيملوكما

به.ويؤمنمستميتازضالاعنهتناضلعربيةمجموعات!جدوالذيميزانهو،شاملةثورةالىي!نجهالذيالثقافينشاطنامظاهرمغنلف

ويرفاز،ايضاالصراحةعالىوحرصشديذةبعنايةمكتوبمقالو!و.ا!صبي"والنز!والسلبالرفض!يزانوببس،والمو!وعيةالنقد

ا!صض،وسف4مع!املفكرصورةفيالمعروضالسياسيبالففيرهوالميزانبهذايتمسكحينالقارىءبهيخرجا!ذياللعاموالانطباع

محليها.بهالمتربالنتائجللص"تخلصمداهاالىبمقمما""يصلاكاتبواثورةاحداثعن-ادريلستقادريئغيراو-بعيدينز!ناماانتا

امهـانيةءنتحبةله+وماالمرببب!ةالوحدةعنالكلالبفالهماومملبمثابةتكونثورة،(للعربيالفكرمنثورةالاقلعلىاوعربيةثقافية

!ح!حبرثكلكلاماللصهيونيالكيانمنف!طهنتحر.!اجلطءن!لمئدةاحسعاسفهئاك.العربيفكرنافيوواضمح.وحاسمحقيقيكحولئقطة

غبرفهيثمومنفعلاقائمهليسطودولتهاالوحدةهذهولكن.مطلقفحوهاعارماتجاءوهناك،رمدلولدلمولكنهاالثورةهذءبمخاضرشامل

ؤسعىان.العربيةاثعوبلمحلىهدفازالتوما،المعركةفيور!نخدمةهـدةعواملبفعلي!تبحددو)كنه6791يوثيوكارثةوقبلقنرةمنذ

برغيابالعربهلأالهزائمنعللانقظيكفيولا.اجلهمنوتناضلاليه،العصبيالنز!فيبالاغراقمثقفيمناعامةاكتفاءتبددهعلىويساعد

-.الوحدةهذهالماسوشببةالتزهـةوسي!ادة،المتخلفةاللعرببقى.ا!حياةاومواستمراء

منانه:همارفسيتينفكرتينفيالكلالبقدمهماتلخجمصويمكنا!داثف؟والرغبةالتمنبمالة9حاوتتغلب،العربية/اللذاتلتحقير

هىالهربيةفالوحدة"الوحدةدولةبدونفالسط!بنؤحريرالمستحيل.لبنانهاواللطاقةاًلجهدبذلعلىالتورةهذءوتحقيق

."فل!طينوتحريرائيليالاسايوجودت!صغيهالىبهالموثولىالطريقشاقشةالىوقصائدهوقصصهالعددهذامقالالتوتعتاج

تلك،"ديمقراطيةالمسماةفلمسطيندولةاقامه"انالثانيةواللفكرةيخناجمنهاوثحروقشعبةعديدةا!دراساتهذءوللكن،مستفيمضة

،اللوبيةالوحدةالىارعوةمعتمامايتعارضعمل،الاقليمي4.الدولة،لنصوصالرطببعرتوجيمهمدىمنللتأكداخرىمصادرمراجعةالى

وان،للفلسطينالاقليم!بالاستقلالقبلانالعربيةلدلقومية!مكنولا!مومن.اللحظةهذءالمتشربالامركلهذللكوليس،!ا-عرضواالتي

ابتجزئة.عواملمنستزيدالديمقراطيةالفلس!:يةامولةابمناقثهةسنكتفيوان!ا،العددموأدلكلالمناقشةهذهنستطيعفلن

تحويرموكةفيوالمؤكدةالمقبلهاللهزائ!علىر"ـانكبهواًلمقالفففلمماانهذاءمنىوليس.بالمددوردلماونماذجكعيناتبمضها
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اللفلسطيفلآالمشكلةتصويرامكناللصهاتةوزرع،اللعربيالفلسطينيبالنسبةعقائديموقفوهذا.غائبةالوحددولهدامتمافلسطين

عرببئ-صراعانهااواًلعربيةوالدرلاسرائيلبيننزاعمجردانهاعلىمعركهو!بم"الاصيلالطرف"هي"اللعربيةالامة"لانللكا؟ب

فلسطين.طمسحسابعلىاسرائيلبرزتوبالتالي،اسرائيليءلميئم!وكاقليمالعربيالوطنمنكجزءفلسطين))و.فا-طين

قضب"انهاعلىارضهمنالمقتلعالفلسطينيالشعبقضميةوصورت،"فلسطينلشعبخاءطملراولليس،كلهبيالعرللكءبمثشركة

وجودتغييبعلىعملوبالتالي،الخ...لاجذينقضية،انسانيةفلسطيندامتماالتحررمعركةفيينتصراناحدإستطيعلنوايضا

يمكن)الارضاغتصاببعدالشعبيختفيخىالفلمممطينيالشنعبدولمحةواقامةالتجزئةاءواللفالا!لممميةسحقمنبدولا...محتلة

الورةبفطءمقالالىلدلقضيةالثلاثةالابعادموصوعفيالرجوع.الاجزاءبا!يوتوحيدتحريرمعاركبرهااللدخولثمالنواةحدةالو

.(0791ابريلعدد-اللكاتببمجلةالمحاصرةالغزاةرحبلهـصالفلسطينبقيلللقضيةقومياالمقهولاوح!اوالحل

البمدهوللقضيةواحدبعدعلىيضغطالكاتباناذنوواضحيخت(روناللذينالعرباليهودوب!لمءفكطينالىقدموااهـ!.ينالصهـود

البعدهذاصورمنالآنقائمةغيرمستقبلةصورةوعلىبل،الوبيالنفا!عننكفانوعلينا،الصهييونيةضدلعربااثواهامعالوقوف

الفلسصني"الكيان"ينكرا!حماس!ةغمرةوفي،الوحدةدولةهيولليذهب،ءطينفلمهعنإرحلوااناببهودوعلىالانهلمنيةباسم

اجلمنال!جمعوينبعي،الراهنةالمعركةفيالرمحرأسهوبينما.المسؤوليننحننكونولنالبحراعما!الىالصهاينة

وتشتتالارفىسلببعدوالتغييبالاختزالمنعاناهلمأنظراابرازه.!هاويدافعحوللهـاويمورالكاتبيطرحهاالتيالافكارهيهذه

ارري،الارضهذ.شعبوراءيكونانالعربيالبعدودور.الشعبوللكش4،تماماصحيمكلامالوحدةلدولةالتحركا!يةالامكانيةعنوكلامه

منورصيدءولاحف(طيامتدادبمثابة،القضيةفيالاصيلالطرفهوالممىلكيفولكن.حقي!قهاجلمنونعملندعوانعاليناهدفايظل

تكونلاوبهذا.مساندةجبهةمجردفقطوليسالثوريينالقاتليناولاالعربعلىيقولانيريداللكاتب؟غافقىالوحدةدولةدامتماا!ن

معركة-الاخيرالمدوانآثارازالةبعدحتى-فلسطينيرتحرمعركةمهبم.فلسطينتحريرفيذللكبعديفكرواثمحدةالودو)قىيقيمواان

علىضغطهيمارسانالدوليللبعديتيحمما،اسرائيفيبحربيصراعلدولهانتظاراادوبمعرىاللغائهااوالمعركةتأجبلألىدعوةاذن

الفلسطينية.اللت!حريرقضيةاسرائبلدول4وجودمعالوحدةتحق!قالهسبممنولكن.حدةالو

طينفلسدولةودعاةحالياالفلسطينياليىندعاةاتهاموانالصهيوفىالك!يانوظائففصن،المعاديةلليةالامبريابالقوىالمدعو"لأ

فيللسهامتصويببالاقلي!4مستقبلاالتحريرمعركةبمدا!ديمقراطيةلهـايتعرضل!التيالاشكالاتمنواحذوهذا.المربيةالوحدة+"ويق

هذهكلوتركهناالاقليميةعلىالالحاحفلماذا.موضعهاغير.الكلالب

اللعرببة"ا!فلس!جمبنيه"عللىالتاكيدان؟الراهنةالعربيةالاقليميات-حريرصرومعركةالعبرببةالوحدة"قضيةطرحانتصوريوفي

شعبهـذه"انهنامعناهالاصيلاًلطرف!؟ءتبارهالفلسطينيوالشعبيخدمولاالصوابعنبعيدهنابهالمطروحمةالنحوعلى"فلسطين

شمبايضاهمالفلسطينيالشمبوبضمنهم-والعرب،"الارضبهـدءلىويشددللقضيةالمختلفةالابعاديغفللانهيضزهابلهةالقض

الشعبوجودعلىاتأكيدالعربيالشعبواجبولكن."الارضهذه.الاخرىالابعادوطمستغييبلحلىويعملمنهاواحد

وحتى،الارضاصحابطليعةباعتبارهالفلسطينيهوالارضالفلسطينياكاريفلاالخلميةو-ؤلفالقغهكأبهذهطترقيثلائةابعادفيناك

فىالارضهذءشعباذا؟4!لى-وعيبغيراوبوعي-ثسطمحدلاوتج!ممايهااثلاثةاالا،عادهذهالىالالتفاتويرضبغبم،بهايتصلتحركلاي

شعبعئدنايكونانمنوبدلا.منهجزءهوالذبمماالمربيالمحيطنامرهمنخرب2اوعئصرمنها!لنجدخلوالتج!والتشابركةا!!رة-

اللشعبلا"فنايهمبحاسننردادهـاأجلمنيناضلواكنه"ارضبلا"هـلس!ىاسترداداجلمنبمعركتناتننصلفرةلو!لكلفييدةالء!

هناادلمدغاللعبثومن.الارضأجلمننناضلانوءلمينا"ألارضولا:الاىفيماالابعادهذهاجمالىويمكن.اللعربيؤ

والجكل،المرحلمةهذهفي"اللفلسطي!نيةبالاقلببمية"يسىعماالحديث.للقضيةوا!مو!ط،الاستعماريالطابعفيو.شمثل:الاولىالهمد

العربلآالدولكلكان،"لوح!ةالدو)كأفطنكسب"حول،!ار!هاطوالالاطوءلىالقضيةصاللحفييكنلمادولياواللجانب

محلىتتمنع،المحررةفلصطيندولها،تقولمالوحدةلقىدواكأستهطالمناهضلآبالدولمرتبطليا)دوا،وؤففيحثيثتغيرهناكالآنولكن

؟..الوحدةدولةالجانباما.ا!عا!"الوطن!ا!تحررلحركةوالمساندةيايى"للا!

هدلىعننتراجعاو،نتنازلانيجوزلا"اننااكلألباويقول.ؤمعرولىاللبعدهذامنالاءبريالبىالاستعماري

معبركةكانتولومعركةا!ةفيا!تكتبكيالنصراجلمناللوب!ء4الوحدةبمف!لوبروزءللقةجمبةالوبياللطابعفيويممثلاللثانيالبعد

هذاببنما*قةهناكاناًلكاتبربزء!ورة،لى..."فلى+ط*نتحريرالتوار!غا-مراضالىا!دجوءوبدولط.الفل!صطثبالطابععلىظاهر

ا!با!ابابقولاذكرا!هناوكأمما..؟!!رزتحريرومو!ا!زلابرببةوضية"!كروقتمنذكانتالفلسطينيهاللقضيةفانوالاحداث

واله،فممنطيني!رببمبركيا!بورءرفلناسرايلان"الكنبستفيبا!متقلال"نودىحبث9191ةقىمئلىالاولىبالدرجلأ"قومية

القوميةفياوالعوليالقالونليالفلسطينبمللكياناساسىلامنبالرغمررلاا!عرارلولوان،"ا!عربي!الوحدةضمنالىام!هـطق

ووجو!طأمنهاةعرضبهاسراًئبلاعتبرافوان،(")العربيةوال!ضية.8(91!لا!لايقضصةزماميولتوالتجزؤةالاقليمة

غامضةؤكرةاللفاسطينيالكيانانواضاف.دوء"..)..ه.م...

هن)"أسرائيلضدحلاثهملتشديدالعرببلخطررلأكدلتكرلةهايرهوجالهلالمباالمطري)طابمهالهاعربيةق!-"ايسا!له-ألهاالطلسطيميه

.(ا079ًمارس11فيالاهرامالقطريجانبهاوظباختصوكد،العامالعربي"اللقوءب("وطابعها

العربيةالدوللانالتصزئةظلفيضىاللعربيجانبهاحادثكلليبرز

*،*نالبوجدءئدالاسرائبلىبالتوسعمباشراتهديدامهددةصارت

حلفهوالكاكب.رأيفيلومياالمقثولالوحيدا!سل!الحلامابرقض!يةارتباطحدةعلىبربيةدولةللكلولكن،فلسطينفيالصهيوني

هم!ؤهـ2!قذيتمعل،المولىقفلح!م!ور!ولكنوواقعهلتمسلمث.عىلمثهكلةلم!لا!بهتثركاللذيا!دىللهاج!د!طر!او"اقليميتصور"فالسصئ"و

لا5و..كةالممرفي

وش!ر،ا!صهيوليالكيانتصفيالتيالمنتصرةا!تحريريئاحربانت!بمجةوللم.وور!اار!14او!هصالروهـطنيابعدوهو:البعد-ا!ثا)ث

.العنصريالسهيونيوهـجتمعهاللعسكر؟مؤلسهاتهتخليامنهاوخروجهم8(91منذارضهمعنطينيينالفلمىاجلاءيكن

الذيالسياسيالف!منالنمطهذااناخرىمرةتصوريوفيالعودةثمالعرجمأالتحريربأملخروجاكانواؤماالارضهذهعن":!م

س81الصفحةعلىالتتمةس"شعبها"منالارضتفربغوبعد.المحررةالعربية"ائجيوش"خلف
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العر!مننسغهاتشمدانترقضلانهاميتةكلمةنصبح"..موضوعالثقاثيةافىرةقضيسةحول

...يغذيهه(الذيالحقيقبم

الحديث؟موضوعالثقافيةالتودةهيما،لكنالشرقاويجمالبقلم

الثقافيةأالثورةاسمه4بذاقائمشيءحقاهناكهل..ذللكوقبل*،*

ادريس،سهيلاللدكتورمعمئاقشتهانودالتياللقضيةهبمهذه

..ا!داًبءجلةمنالممتازالعددلموادالتعرضفبلالآدابمنالمالمجطاللعددادريسسهيلالدكتوراستهلعندرا

يسهدولم.ا)ثقافةالثورغاسمهشيئاهناكبانفهتقدلانعنالثورةقضيةيطرخالواقعفيكان،الثقافيةللثورةملامحهبرسم

عالمنايشهم!المكما،اللثورةهذهمثل-الصينباستثناء-كلها!الم.ملامحهايعمدانقبل،ذاتهاالثقافية

!ل.منارعربياننملكاوندعيانن!شطيعهل:"البدايةمنيسللاذفهو

شامرةؤورةهو،الثوريةاتجارباكلفيدائماحدرراللذيهذهانليبينانما.."؟العرجمطالمجتمعفيثقافيةئورةتحدث

تحتالاتحدثلا،موضوعيةعطيةهبمبدورهـاا!ا!قىوالتورةبايشيء!يمت،الاممحياةفيالكبرىالاحداثجيممثلمثلهاالتورة

عمموااللذينالعظامالثوز!هيئأدببت،فيجاءتجداوودةلثروطهيئةخىاوثقافيجهازاووردارادةغعلعملهاوابتداعهيمكناللذي

لينين.وخاصة..التورةقوانينمشروط،موضوجمطحدثبالضرورة!!اليثورةلاننظرا..سياسية

الىيمن!جذريتغي!يرعمليةهي،اللثا!ةالتورةاو،والتورةالضرورةخلق"فيتسهم"هخنفهعنأصرو""متراكضعوامل"بتوفر

ارقى،طورايىطوومنانتقلوقدالايتركه،ولاالمجتمعحاةكل!.."لانبثاقهاالموضوعية

هكذا..ءاخرىنوعيةمرحل!ةالىنموهمراحلمننوءليةمرحلة!نبرئشناىاللذيهو-الثورةلموضوعيةالعملبىالادراكهذاوللعل

..أسماليةالرالىالاقطاعمنبالمجضمعانتقالاالبرجوازيةاف!رةكانتالادأبمنا(متازالعدديعبحفلم،التجاوزلق2مزاعن*دابثحرير

الاشتراكي!الىالرأسماليةمنبهانتقالاالاشتراكيةالثورةوكانتعلىخطوةليمثل،المعقولاللعدءندوقفوانما،ثقافيةلثورةوعاء

الاستعمارية.دةالسبمنانتقالاالوطنيةالتحريريةالثورةوكانت...العددشعارفيرودكما"نحوها"اواًلثورةهذ.طري!

الوهـ-ة.ا!حريةالىاكدهاالتيالمديدةالتحفظاتوراءكانئفمسهالادراللدهذاوللعل

كلفياًلجذريالتفراحداثبهاالىاطالصةهيوالثورةاتصلمفصلأ"الارادية"الاتجاهاتمواجهةفيادريسسهيلالدكتور

تعر.ي:القدير!النظاماسحسكافةقيقيويض!ن!عها-مهدو"!ء.لشيءالتورةتمديرحقنفههااعطتواقي،الانجبرةالآوفلآفيظهرتالتي

المتخلفة،واللعضاريةالاجتماعيةبنيض4وتفضح،السيابةمؤس!هاته4علبولرضها،الانفراد؟ذاتهاداخلمنالعربيالمجتمعالىاثقافيةا

بالاستبلملا?لىعم!اتبدأذلكبعدثمهي.ثقافتهزيفوتكثهفوانه،ثقا!"ثورةالىيرحتأجالمجتمعهذاان"تحس"لانها،لسرا

صاحبةا!قوىالحكمدستعلىوتضع،المجتمع،فيالسلطةمقالليدهمداهواما..ظرولىايرغم،ثقافيا"يتثود"يانملزمبالتائي

الرحلةتلائمجديد"برامجتحقيقعلىتعمل،ئمالتغصيرفيالمصلحة!ذلكسريدوى

معا...والثقا!يةوالاجتماعيةالافصاديةا!نواحيتشملاللجديدةمنطلقاتهتشكلنفسهاوهي-التحريررئيستحفظاتوتتمثل

نافيطلقاءلسنافنحن،اذنلأالهمذالد!ءتحريخااذاهذ.!لىيترتبماكلرفضفي-الثقافيةاللثورةعنومفهوماؤه

....بةالذاتمةالاكحاهات

ليمصقياثقافي!ةافالتورة.الثورةعنبمعزلثقاف!بةثورةعننتحرث"

!أءها.واحدى..ا!ا!ؤالتورةوجوهمنوءكاهـأالاالماضىقىماكلهدممنالمأمولةالثورةتنطلقانيرفضفهو

حديثالواقعفيهومجردةثقافيةثورةعلناًلحديثفانثمومنايثورةان-هذافي4مهونحئ-يعتقدلانهبة.ومناقضت4بلوتجاوزء

.اساسءلىيشندلاالتوراتا!ربريةحمصعءنمنفصلةكونانيمكنلاجديدةعربية

058السابقة
بالعورةيعني-وئصرون-ادريسىسهيلالدكأوركانوربما

هـوحياتنامجالاتمنمعينمجالفيوفورانانهاضحركة،اثقاف!اا(نه!ا!وزتهاالالجلمءـ(ت-الادانةهذهفيايصا4مهونحئ-يدينو

الاحلملاصافتراضمع-الذينالمثقفينبدوراتصافاا!كونهـااكثريجبالجديىةللنهضةطريقنعاانتدمحيوالتي6791،حزيرانهزبمة

لمحىومساهملابرشعبهم،ارتقاء،رسالتهميؤدوااننيودو-ا!ديدئالكلسببهوالماضجمماهذاانبحجةللماضبىمعاكسخطفيق!نان

..مراحلهامنعصيبةمرحلةف!يحياته-طو!راءهقا)ت،قضتتناقضكا4للماضيالمطقةالادانةتلكان،وبرىالهزيمة

؟ت!فعلاماءراصءةمنداللح!ورمةالعأدها-كن!ص.!القضرلآلكنتريدثورةلكلالاخفا!مكتوببا!"يقولممهاذالتار.لح،ونعننهتفجدليةمع

.........فدى،الا!ال!أد!،الء-فر!ةمن،ايير!ب"نداف!اقياان

عر،!ة.ثقافعةثورةنحوشعار..الشعارهذادحت...ءلا

علىمركرا،العوريةاللحضار/"للشةبص!ىصونىطاعانز:ىاقيالاوطلا!مالابسفيعنباطواالعسفزرا!ة،السابقة

......"المجتمعاتعليها

اثالثاالمالعاازء!"انبح!ثهفييبينوهو..اللغةدور

إيستالفوقبةبئم!اتهانفيتكض-المقدءلافيممنهاعربياوهـأوموضوءلمية،حلقاتهاواتصال،الثورةاتمراريةيؤكدائه-

لبعضانعكاسهبىم!بقدر،التحتيمةلبن!باتهموضوعياانعكاسا..ارميتها

جىاللن!ولوالعصيرنمط!باتخلالمنءلميهالواردةالفوقبكأادن!اتالاتجاهاقذاتاصحابمطلب-"مهونر!ض-!فضانهكما

وفيت!-.والتخلفالتقدمعلاقاتخلالمنومسوه!ةاللبهمنقولةاتجا.ثيتتنكروالتي.تذرولازبقيلااللت!الكاسحةالتورةفي

الثورةفعلهتستلإعماكل"انالى-مناقشةمعرضفيالانولسشاحتىالعربيالمجتمعتاريخفيوجدتفىظيماتاومؤسساتاي؟وقائم

عنوالبحث،الاشياءعالمبوجودالتبشببرهـواللعربيةاثقا!ةاكلوإصقوازدرائهوتحق!برهاثفعباعلىالتعاليالىوتئنهي،الان

.."تعييرهااساثيبالتهج!واالراهنةحضارتهمنتيئببسهوبمد..بهوا)مثصت6لماكهاماق

ثورةكحتالافياءثورةهوائمابعديوجد!م!ما..)،.بة.!لهةكراثهعلى

."الالفاظفا!ا،للثورةمنطلقاذللكيشنكراذادريسسهيلوالدكتور

تعبرقضية،اللشاملةالتورةفيالقضا؟قضيةيرعالجانايلهذا3فب4وشهع!،ا)ظلاموالسوادهذاكللهحاضراان!عتقدلاله

الواقع.ؤغييراي..الاشياءعن51حديثفانثمومن..الاطلوربثورةيقومانيمكنلاالقصور

فيالمحوريرقيالقضيةيت!ناول،فانهالمولةاسيفمحصمت.داماغيرذاتنفسهاالثورةوتصبح،لهوجودلاامرالشمعببواسطةالثورةأ
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نصفتونجماوتسيوكانمخلصثوريكئاضلاهتماماتهمناكتسبهاهذءروقةفي..الفالسطيفةالثورة..المعاصرةالحربي!الثورة

..عاملامنههوشىوكان..مثقفانهاي..الكليمةقيالعربالقوءيةوب"رهـةالعربيةبالوحدةالتورة

الماركسية.القادةعلىقاصراالاءرولليس..الثصاءلمةالعربيةللاورةوالرئيمسيةاقيممبرىااًافضاياي!تلمولالواؤعفي

الثاللث،العاللمفيالرائدةإلوفيةالثورةناصرقائدعبدالفجمالءمثكلاتفلابوزضافيمع،للجةيكونانءمبحىإبئمح!بياررليحثي*ادو

الجندية.يحترفضابطاكانوانما،الاساسفيمثقفايكنلميتطوعوانما،باللتحليليكنفيلاوهـو..التجؤئةءثوللمة..الوحدة

يركتسبون،متفوقبنافراداليس!وابالضرورةالتوراتوقادةمبماشرةبالموقفتتصلان!اف!يهاا(!م..مثيرةلاءمالمهترحاتهبتقد!

وا!نةقيقةدلجركاترموزولكنهم.اسطوريةفرديةصفاتمنعظمتهم..اًلمرببةا!ولجم-عفي..السياورفي

وانجلمزماركسكانهكذا.بعينهامرحلمةفينضال"طمتطلإاتءنقضايسليعالجونلا-العهـدفييةاساسهومقالاتهـم-أجمإوهم

لشيوعى1اللحزبزءيمساليفنوكان،الدولليةللبروقي،رياقائديناللعربيةللتورةالكبرىالقضايايعالجون15بقدر،خالصةثقالمحية

مبدجمالوكناللفيتنامياللعماللحزبز!مامنههوشىوكانالءصيني.المركزيةقضاياها.برل.اصرةالمص

.الاحرارالضباطلحركةزعصماالناصر؟ذلكيعنيهالذيما

قربا-بالثقافةارتباطهمكانوأهـا،كوينلالهمكانتايما،وهما)ثورةلمعالجةاطارايتخدالثقافيةالثورةش!-،رانيعنىانه

هضماالناساكثر،ايضاوبالضرورة،ا!ادةفي!كونون-بعدااو.ىر!أ

الثورةئحواله"محمي!ةل!مسيرةادراكاواكثرهم،امجتمعازهملمث!كلات؟اللخطروما

علىالمقدرةيملكونالذينهم.الى:جاحبعدوبالتورة،حدوثهاقبلملثقأفةقضيةيىءت،الكليةاللثورةقضيةأنفييكمنالخطر

-صفوفها،وتنلإئم،وتكتيكاتهاا"ستراتيجتهاووضع،للثورةالتخطيط.مثقفيققضيةوليست..

..واحتياطياوجماهيرطلصةمنجزءاالاليس-للثورةالثقافيالوجهاو-الثقافيةفالثورة

قادة،بوصفهموانما.مثقفينبوصفهمذللكيفعلونلالكنهمتعمفا،،ليصبحاللجزءفيالتضصكيم،الاحوالمنبحالينبغيوما،كل

كليةعنددددتعبرنفسهاهي،لضاملةكليةنظرةذوي،سياسيين.ا!صلهـو

وشمولها.الشورةذلكفان،للهمممااكثرحقالانفسمهمالمثقفونيزعموعندما

هولاءيكونعندماحتى..مثقفينايعنيقترقونذللكفيوهم.الادعاءهو..خطيرمرضعلىئدويد

المختلفةالثقافيةوالنشاطاتالمعارلىذوبمما،الموسوعيينهـنالمثقفون.وهىالجما!وصشعمن،الشعبء!ضعمنهيالثورةانذلك

وهـذااثقافمة11مجالهـومحددامجالاللمثقفينلان..والمتئوعةطلائعهيروللجماالفسعب.توفرعن!يطالانملا،منظمواعك!مل

سجالادانمايبقىفانه..والثورةوالمجتهمع،ةبالل!صلتهكانتاياالجال.الثورة!قيادةمؤهلةتكونسياسية

الاذللكعيريصبحولا...واف!ورةوالمجتمعاللحياةمجالاتءننوعيا.والانجبرالاولا!كالفيباسيأورةررصوولةوهى

بةئيسيةالرالسمةهبماسةالسيفي4تصبح،كيفيحولف!يهحدثاذايم.طلاقيالكلبلآالمشا!ةالنظرةهي-كالثورة-هناوالممباسة

؟ا)كلامهذاكلبمداليهنصلانلريدالذكبمامانو!ةاوا،اللجمانبأحاديةاوجزئيةبنظرة،ثورةيقودأنأحد

ظاه!رةالى-مصيبيننكونانونرجو-بهنشيرانناالواقع.4تحصاو..الا!باه

:الاناملعرجمطعالمنافيواضحةتبموخطيرةفيعادةتضمالثوراتطلائعانالحقيقةهدهلننىيصلحولا

وتجزأتفصصولكنها..ءكانفيكل!!كماثورةتبقىلافالثورةالثوراتفبمالبارزالركزاحتل15غاللباوانه.المثقفينقممها

."..الوئقافية"اق!نصاديةو""اجتمأ!ةو""سياسية"ثورانطالىا*برىاانعطاؤاتهاومؤصسي،الازمسانبةمن!ياناو.مثقفونالكبرى

تتخول-اللفكرعملمجاللانهانظرا-"الثقافيةاللثورة"لكن.سواهمدونمنهمكانوا

هى!ل!،لتصبح..التورةياقضلمكلشيء،كلمعل)جةالى.المثقفيئمنكانا-اثالاسبيلىعلى-وانجازمارىداانفحق!قة

تعث-!فدي"طياعيلاسظذتعبيراءمت!عارةاومع-او..كلهاالثورةرحكمورقفاينين!ن3ذد-نواكاديميامثقفاكانمارمسان

امقا!قي.1؟لثورةالثا!فىالثورةؤيهاتشبدل،ا!ت!ال"ماليةالالثراكيية"ؤسسا!ماءنهمأئنانوا)ثلاثة.وا!ياللطبقيملءولانت

وحدك!فرسصا!صعحللنثوعملضالمعقفينل(كم!اهيفي!،اللثقافهةابرىبمايثور))واولوءطبق!افييالبةالامبرءصرفيءطورهماهووالثالث،الطمية

000005اللعائمفياشتراكبة!ورة
ويصبسح،دورهميتصخمو..وقادتهاب!..الى-رةمنأويالهثقف!دط...

..للثورةالخورقبةا!،داًتعنبدبلملا!ف*-ىاو،الالاسفي!يئا)ثلاثةءـؤلاءىى9،ل،دللكومع

والمغثوالتأملالتفكير!طالاساسيةممطالمثق!وظمفةانودمااهـدطمثقفثاعاىنطلقوكما.الجومنحنن!لاننحب،هـ-،ثوريبئ

.....؟الننقدمكطالفكرحملة

كثيرة..كتاباتالىايديهمءلىاثورةاتحولتفقد.تابةالثم..كانواوانسا،الالالىفيمثق!ن11!قادةاولتنيكن!لممعكلا

لمىضحتيىصدحاءـمالاتبلمحعملةلمجلاللدمليةومختلفةلملئصاوناسهدصبحمتلانلثوسي!ختمنالذبمما،اللعاءكأيااللقضارجالمنالموسوجمطالنوعهذاانهم.سياسيبق

...4بقصكلهومجمانه4،يئوصر،العملي4وزثمماط،4وعلم،ثقمافمتهربط

لهااوللاالتيالكنالاتمنالهائلاالسليلهذاالظاوهر،"ف!ل!ذمالورقيحركةرجالفهم-الاهمهووهذا-الوقتنفسىوفي..ا!ثووة

ء.قوةالىالافهـار"عتنحولى..إحدوافيكلبالجماهيرلمتحم،منظ!ة

،فيهحتركاءفةثظرالصالآلابعابجو!نالم!ننظيرمممفوا!سعاللتىننييطرحهحاعاكلي،ولثورصر.ا!ثورةتصبع..ف!الةمادية

..مبتكرةوايديولوجيات،جديدة.حمزبيون..ء:اضسونانهم

وصناعها.ا!ثوراتقادةهمهؤلاء

يت!ض!حثمعلا%ثوص!يح،سااالج!اهببرعلمىوافظل!با!لعبةاوعى!بمحركلمعظمالكعايبىهذءالمثقفيىنمنومئاعهاالثورةقادةيكونانصرورياو!يس

التعقيمدكلللحديثءجالولاوالثورةالجماهيرحركةتعرقلعقبهالمهنيينالمثق!نمنيكونواانضرورياليسانهكما..الاكاديميين

مثلكللكعيوبمنذلكوغيروالسطحب4ا)ث!كليةو"نطقةوالانمراب.ثورةلكلالموضوعيةالظروفعلىيتوقفف!ذا..الانتيليمجنم!.جااو

كان..الغلسفةدراسةفييتخصصاكاديمياماركسكانلكما

-83الصفحةعلىالتتمةأ-مابقدركمحامتكوي!نهمنالواسعةثقافتهيكتسبلامحامياليب!
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تصوروااذيناالمثقفينهنبعضاهنااخ!روقد0منهممحمدنمط

نايرىوهسو.الاساطوترويجءروظيفةمنللثفافةديسانا!ارال!ددالىنمظع!!.ض4

ممثينهاببردباعةكهاجههاجمىلومثقفبب!نالعرهوبيةعاللمللخاهدولسةدخصويدمنافالكثير-ا!االصفحةعلىالىقنصإورزهـة!

اليولةسيفعص!تتوروالهـ3صفديمطاعالاستاذاراءبعضفناقش

جيةالايديولوكتابهفياللبيطارنديمالدكورعلىمناقمشتهفيز3ورلهتتعوضالذبممابالفكراللع!.،رالوانمنلوفايمثلالمقالهذايقدمه

الب!ط-صارالدكتورمنالاسهشههادفيماحدالىوافاص.الانقلابيةوضارفرح!،،روهـو.ككلالعرر!والثورةا!كأاقضيةا

منانقلابيةئورصةاكثرالناز!ةان-الكاتبنقلكما-يرىالذيو!ركةالفلسطي!نيةالقضيةلحلىاكيدحرصعنصاددا!بدولالهومدمر

المش!وهةاصورةاهدهفيالسببالكاتبوبرجع.اولر!ةبهـاوالاكراملهاوا،صلاصالثورةءوقعمنو،نجبعطصنفلسهتحرير

الماركس!يةءقللقرائهالبيطارقد"!االتيوالتخريفيةوالاسطوربلآ!لان!بالفةالفكريا!حهمارمنعالنيهذاوءخاطر.لم-رصهاوالتنظير

دراته.فيامر!مصادرعلىا!هـ،دهاللىارر!حالكفاح!دات"صاءدشلعلىوت!ملاتوريةبالممأرسةتضرب

!-ذء4،خهتارولانقريةولاعاميةلاالىلكاتباالضاروقدالة*ريصولاللضبالطنراؤ!ةمنولإزي!لمنبيةالجافنل!،نطوتخلقالراهن

الولاءءلىوتهغمدوالعا!المقلترفضالتزالانقلابيىةجيةلوديوالاؤ-ىاء،ويرمواةاوايدايرسرءاردالجا)?!ص"هلكةوفي.ا"وضوع-

الايديواوجب""!دهت"ولانار!وكأت.*وفياللهاوالئريزيواصحاب.9-ولوب،ا"ملكة!بماواللعنجئىاللا"!حإجممااواللاتاريخي

وقدخاص!ة-ود"ااصالىو.لردوو-،ءفعللح!وعلىككل"الاؤقلارءةلكن!مو،المجردةالآكلالطاو"إرإتركوىلانهـم!حقعلىيركونوناليو-وبي،

وأ!ألسةالورمليةالمسالكعنويضوهونثورتهويحونونالواقعيحطموى
وطانةالايديويوجيةهذهانالكا-باوردهاالتيالئصوصءناًحسهت

له.المنكاملال!كريالتريرتقدموانه!افاشيلا!ءاهاللخطورةبالعة.وف-روالواؤعالت،ر)ف4اللح!ةتجاوزاجل"ن

كنتفقدواخيرا.برعدالكتاباةراامفأنادمخطمااكونوقد-2-

اولركمميةبانحطاطيسميهعماالمتكبررالكاتبحديثعفدايضاار

هذهفيتسميتهايج!زلاانهيوض-انالستال!بنيغيراوالسشالينيفبىالمنهجنرو))هوهاء،"وضوعاصهدي"طاعالاسناد-ويتناول

ماركسيه.اللحاللةصحب!!ةقضيةالكازبي!قررهانبريدوما"صبيةئقافي!ةئورة

وش*تفيلالفاظباي!عشعلومرضيخاطىءاتجاهفهناكتماهـاوبمسيطة

-ونالمثقفيفدفعندء-االاشهاءءعالتعاملىدونالهـاغةمعبالتعامل

ل*:ت!!واللكلامإظالالفمنيتحذون.،ءالاشوعاللمالواقععلىالسيطرة

"ئوريقوميفكرن!و""لقالهصبحيمحيالدينالاستاذيبدأصودجالوعاىالثورةفيب*مث!لاثقافي"االثورةانو"..الم!اصة

مئذ-كلهوروما-اعربيةباكتبء،فيرفض!معظمم!،الادبعنبالحديثالثقافةااثورةتمشطى!ماوكل."العينيجودالوسصيلفياللفظي

منطاناتمنينطلقلا،رأي!فيالادتف!ذا.اليومالىءضىقرنء-نوابىحث،الالثمياعللمعابوجودالتسبشيرهو"تفعلهانالعربرية

فى.وهو"انسانيةاواقا-ميةاوذا"-كأتهمنطاناانبل،الومحيالقو*كطولكن.."المفظهةااللذاتللمعافيالدورانمنبدلا،تغييرهااساليب

...عربىرال!كولي!ءوفاو!بيفاوستلدينا،فليسضللالاترأيهطةالبسهالفضيةهذهلنمارقولللكى"ء"واجهدنانفسهأجهدالكاقي

الحفلمريللواقعالفك!ريالتحليلمناساسعلىيعهصلا"وادبئاوبدان.وءوهمقىمعقدةقيللفظتركيباتعبرذللكالىووصالمعروفة

."اللعربيةالاهـلأضشهاللذياهنالرلفسفيعووفاللفظيالماللمهدااسحر4فريىلفسهالكاتبوقع

فجروالتبى4الهصببالمطلفكأالاحكامبهدهالكاتبيبدأهكذاالمساعدبن"ئهـانوبرهـلكبئالعروا)ثقافة!ىاخذ!ااقىلىالظا!بىة

لديئا./ءونانالىوالتطلمع،والسمخط،ضصاالربعدمشعووعنفقط.كل:هااللحدولصسالطاهرةهذهانتشارعلى

!دودوفي.المشهحورةالعالميةالادابكنماذجادبيةوؤماذجادبالتيقي!مةالمستغيراللفظ!يةالتركيباتمنالعديدالمقالفيوهناك

اذااما.اوومهذأنف،!انيمكنفقط"الحااة"هذهعنالتعبيراصطلحاتابينا،لمحنيقةولاالعلعيالمصطلحووصمحةعليهى،يبدو

مشواةاحكام441علىالحااةهذهالى.قاطعنانتعب!يرهدافأخدنارحنااللعا!!حضوراعجراتىاالثورةانغير"العبارةهدهمثلالعلأميةا

لازكونفالمسائل،الاءومناقمفلأمنبدلافهنااللعربيادبناعنالموضوبةو"زس!مةاللعلممكذلكموادتعادلقدللمجتمعالمتخلفم!نحديا

الكاتبيقصدماذانعرف!لاقولا..اسذاجةااوالبساطةبطهفليس؟قىالءإمياوضوعه--قىامؤسسةهبمفما."اللغربلدىالملمية

كيفنفهمولابالف-طالقومي"عيالو"روئطلناتمنالمنطاوبلادب.الشرقاوالغربفيلولدلااوتوادح!تىمؤسممةاللعاميةللموضوعية

المنطلقاتم!وميةاللفالمنطلقاتهـدهت!عارضعيىراودقبةةلمجبرترجماتالمصطحاتلبعض.لرجماتايضاو!ناك

مضىثرنمنذوينفيهيرفضهايذيالادبه!اكلانوثانيا.الانسانيةءرضوجعلبهاوهـدتالتياللفقبرةفهمالمتضرمنجعلمماصمحيحة

ف!يه!اتتضحالتيالاحرىا!عربيلأالثءإطاتدون-هواليومالى))انرورظة.2صفحةفيءطاعالاس!تادقولمثلبا)ءإليمستملقاالافكار

يعبرماوافضلالعربي"القومياللوعى"يمثلماافضل-الاقليميمةيدعوهف!يمابالوقوعمهددة،وحدهاالعربيةالامةوليس،الثالثاعاللما

بية.اًلعرللامةالراهنالحضإريالواقعءنبر.نء،المتوسطةالمرحلىقىوهي.الابجديرةالرحلةبراوهام(ماكلوهان)

والاقلإميلأالتجزئة!نوصادقجادحد،تالىالكماتبينتقلئماستحدامعلىاقائمةا(؟؟،+يا49،أ)الوسه!-الكتلةسيطوة

ا!جضأريوت!فكيرهاالحديثةاوروباوتكوينوالصهيونيةوألاستممارؤرجهـةاواتباللهسماهبما!:،اقصودوا"الخ..اللحواسوساف

ممثاكلالىويتطرقجيدةعديدةمللأحظاتورقدم1)ح0.للعرببالئممبةة،اجماه!ير،ا(*،لالاف)وسائطاووسائل،"الوسيط-الكنلة"

المربيلأالامةضدالاستهماريرةالاسالجبمنكثيرالىيشيروهاهةانما!اووسيط4كتا))هنالجسو.وءعروف!وذائعشائعمصطالحوهذا

ولكنهوالملاحظاتالتعبيراتهـنكفرعلىايرضانوأفقهلاكناوانءيرالتعووذاان،لالوسيطالكنلةا!!4للشىءهماهعنىولا.جمهور

.الوضوعاتهدهحولمفيدةملاحظاتعامبروجهيقدمالسياق.هداعيراوالسياقهذامثلفي)"معن!ىلاخظت4!نفضلا

ييألسالمربيالعالمبهابوءالتيالمشاكلهدهكلوكلةوتحت-س

القائممةالمربيةالكياناتبتحطصمالااملهناك)-ر)انو!وحالكاتب

اجهزةوتتعدىالقائمةالمؤسساتتخولطفوضويةحوكاتطرإقعنفيبرى"المثقفينا!ط!ر"مقمالهفيطراب!نسيجورجالاستاذأما

عزةابطال-هعلكما"ماما-ورتحيلةالمدنفيالحمياةوتجملالامن!لىاوانفسهمالمثقإنءلىااثورةالثقافيةالثورةت!نيهمابينان"ن
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الى،ايأسياسياقتعطدينظأمالىالد*لنتحويمللهامكنلوباللفعلحركات"تعبيرعلىءصرانهالكلالبلناويؤكد..إ!"اسرائيلضد

للدوبة.نظاماتكونانيمكنايديولوجيةوانهاالدوالأ!ببةتسقطبانهابائرعونةدعو،"المتمسمةمبرراً"فوضوية

فيا!كرثورة!حو)هـوالهفيالنو!هيوومدالدكوروير!ر!القياصرةوسيالرحدث،كمالللهالشمعبسيةحركالذياللفراغتحدث

الناس!موتغييرالد-نمجالفياللجزئبىالاصلاحتجاوز"الذينيا!وضويصصاانلولاتفشلانيمكنكان1791لورةانتقديركطففي

الناسمنخاهءلأفشةالاعتراف!9ضيروهو،ورلاتها!دينلماهيةمنللتينيجابر4فلم،لةألدوكيانهشمواسبقتهلهـ!عاخمسبنخلال

كثيحرفيهاوخالمموضاثولىعهالدراًسةو"ـذه..الدينرجالتسمى."انقاة!هاسوىالسلطة

،الحد،بالعصرفيالدينيينالمصلحينجهودمنوالاستفادةاللجرأةمنيائساالا؟ونانيرمكنلاالكلامهذامثليقولىالذيانوواضح

فىجديدةثورةنسميهانيمكئماثكلىلاالامرنهايةفيولكنهافحمطاليهاشي!راللذيالعصهـبيا)نزقعليهيسيطر،رافضا!ماخطا

ءمنحبردة.لمملصمةونظراتطيبجهدمنفيهاممابالرغم،اللدينيالفكرالفكبراوالثوبىيةاالنزءكأاوبالثورةلهءلاقمةولا،العددافتتاحية

ال*6بعنسهقالما-اساالص!هثل،والتيالدراسلأفيالبارزةفالنقطةطريفةتموذجية"حالة"يعكسهووانم"عنهيننحدثالذيالفومي

النصوصجاوزامكانيةعالىجمده3تأهيللديناللجديدميرالتفهوانه،الذيللتاريخفهـمهفييخلظانهالاخروالامر.اببساريرةالصبيانيةمن

يتعلمقفبما4ؤفسهالقرآنمن4قاط"له"وء!اكازتولوحتىلريفلأا،ويهـشمموهاللدولةيان3روسيافبىالارهاببونيقوضفلم،بهيششهد

وولؤاتنى،اللحبو،4تاملاو"عاالاقنصادإةضاعناولويةا)دنيوبم!ارؤ:ايقواءانيرهكنولا-المؤرخننجبراوالمؤرخينهـناحديفلو"

تطب!ب!قالىودعولاوهو،العامةالمصلحةبمبدأأخذا!ةالاجتماعالر،س-بئاكورةد؟اريحالمعرؤة"نحظ-ادنىعلىهـانمن%4كااحد

بيئمنهناكانللل!اتباذكرانواحب.واستخفاؤطبطيشالمبدأهذاوحاللة1791اكبدبرثورةنجاجفياثرلهمكانالفوضوييناًنس

يكصوناناجازواحينصراحةالمبدأهذامثلقررمناقدملمءاوانماالفوضويببنبحركاتمتصلهتك!نلمليئينواجههاالتيالسملطة

معهاومحلىتتعارضالتيالنصوصيضسخمماالعامةوالمصلحةالاجماعكلهاللين!نيالماركسيواللتراًث،الاولىاعاليةااحربباضنصلهكانت

الطوخي.الامامبذللكقالمنرأسى.الفوضيةللحركاتكاملةادانة

مروةحسينالاستاذدرالهلأالمقالاتمنللمجموعة!هفيويبقى

وها"ةرويدةقضايرامنتثيرهلمامنمهلةوقفةالىتحت!اجدراسةوهي-5-

مقالنجدوالملأسفةوا!دينالتراثعنالدراساتمجالوفي!

فنحن،والننقل.دالاصالةبينةالمعاصرثظلمؤهلناعنحنفيحسهئالدكتور

الصراساتامناخرىمجموعةنجد4ا،دببا)هـراسةمجالوفيفرزحز!ناومااللقديم"بمقولالنماالمعاصرةالحضارةلواجهزاناما

مختلففيهمظاهر.اكورةتناقشوالتيبعئافيالمكمتودةالمستفيضة.المعاصرالغربيا!راثمواجهةفيالقديمالتراثعبءتحت

م!متقلة.قداءةالىتئاجكانتو!هاالمقالاقوهدهالادبمجا!تامنا!!كار،كلوقف:"وتحاليلايعربياللفكرمةدرا!الىالكاتبويهدف!

فياللثقافيةوالثورةالواقعببه"ءندراسةيقابلئعاماواولءهـىوركزاثقافيةاحياتشافيالمرضيةاللظواهرمنعدداعرضوقد

الحللقةءـ!بماوهده،خشبةساءكطللاستاذ"اللحديرثةلأالعربيالروايهذو!راوؤحن،بهة!اء،لا!ابالخربرعارضهاهاتاوبر-5تمأنشز

الشماسعالمفهـومفيناقنئىويبدأ-الكاتب.الدراًسةهذهمنا،ولىمفأدفةءثلالي،هـ،ادئاساحوجاننامعايضانعارضهالهءتا

بجمى-"يربطوللواقعيةجديدامفهومايقممو،لإواقعيةوالشكلبىللهبوم"و!ءوب،عنهاعاللدولالىوحاجتناالت!خصصلروحالغبرب

هـاقبمةعنلمؤلالتىالىذلكمنببخلصالثوريةالثقافةوبنالفرتثإرالصناعىنجرمجضمصنافيلئصامبررولاالاليةعلى

ءلملادته،خلالمتالروحيا)ثقافي-كويتنافيالواقعيورادباؤناي!ننبهيركبوالتجروالوصوبلأالعلل!وللعقلافىبداةءعاوولل،ذلكفي

عنه.ينحدثاللذياقعبالوهـ-ذامنا!كبروىلىا!خ..بذ)كاوونالىا،لح-كأوحاجتنأ

باعمالالكا!درسسوفلواقببةقد"اللذيالمفهـومأطاروفيوسحنبحرارةاللغربعن!ايدافعدعواتالاخرىالناحيةمنهناد

!ا"بالكا/ف-يل.ووامغيينيهونواانءنلمءصاادينارواثابعصمثلورفضهلوادانتهاعلي!االهجومالىنبرونمااحوج

ومندحيالوالواق!ةالروائيةاًلت!جروقى?مدرهما،نوالانسمعالمجون.والفرديرةالروحيةالىتدلحوالتيهف،كالنيارات

أق!ي-ونج!رلما!واقعبلاكانلصواء-رواليعملاينجدانا!مهبكانتواذا"اثاللثااللعاللمببلاد-ا!حقومعه!الكاتبويتفاكل!

الاح!اتامن"مجموعبالكابويقدم.والانصانالمج!نمعهصدره!يس-،مهدهاوك!و!!الانسانيةقادتاقدالقديمهومصراللقديمةا)صيق

هـثموهيهاهةنقطهعلىو/ؤكد،الواقعيةءنمفهومهتحددالتي."اليومقيادتهاتستط!بعانفاهما

وعم،يعرفوهللمولواقعتصوراً"الواق!عيبئ"الروائييناستبحاءهلآ،وسلبصحيحةفكرة"ج.!افياللكاتبيعرضهاالتيوا!فكرة

اصبحتالولذلك.ي!عرؤوهالم!رؤىعا!حوهالذيالواقعاىانسمبضهمهامء!معااللغربريةالثقافةو"نثقا!ننامنالنقديا(وقفوهذا

هـ!للتعامللمحفووسه(لآ،ناحيةمنواقصملمعرؤ!"مصدرا!مدواياواللب!ثال!راسةمنحقهوايرلفاؤ"بهالاضطللاعهـلمنبد،لا،وعظييم

."اخرىناحبلأمنالواقعهذاإعرضابهذايربمتفيا،الكازبمنننتكلكنافقد!ناومن،والمشانى

غالل!ةفيحقاواقعيماكانمحفوظنجيبان!ايقولوالكا"بوكان،المعاصرةالعربي!ةثقاؤنضلمفيالسائدةالاتجاهاتلهذءاللعام

الشرفاوىحمنعبدالروكذلك(6191!:")اكلاتواالاصقنيتهرواياوانا،تجاهاتهذهعنعبرواالذينوالمفكرينالاسماءيعددانعليه

اللصى"فييسادروسهيل،"للفيةالالشوارعو))"الارضفي"يمكنناخىعنهاوتحدثعتهاالبىالاتجاهلمتعلىويدللي!منشهد

منليررامحفوظنجيبوروايات.."اللغمهقالخندقو""اللا-يحيفعلااولصرةثقماف!تافيالاتجاهاتهذهتتمثلمدىايالىنتاكدان

النعليقمننوعهيوانماكا)يةواقعرواياتلل!بست"والكلاباللص"فورااللبالعلىي!خطرالذيفاللسؤالى.الثقافةهذهفيوزنهاوما

أنهاوجهةو".."جزئيواقع"نوالمؤ!تالمىطحياللجانبعاىالواعيهبىو!لالمعاصرةثقلأتنطفعلا-مثلاواقفواالاتجاهـاتهذه!ل:هو

الروحبةالثقافةهـنجزءالىيتحولعهلاتثمرانتستطهعلانظر؟.ايثقافة!ذهفيوثقلوزنذات

إكاتبالي"اي!نيهنا!ما-ا/ضاالرواياتوهذه."للشعبالثوربةبعضالاحكامناحيةمناما،الممقالالعامالاتجاهناحبلأمنهدا

دواياتانهااخربمعنىعنهايقالانإمكن-دراستهمقدمةفيلءمف-ونقاشءراًجصلأالىتحتاجامورفهناكالمقالداًخلالجزئية

نايرمكعناللواحدالعملانيقولانيربدالكماتبوكان.."وأقعبة"إقى"نهافكراكثرخطاب!ةسياسيةافىمحاوبانهافانونمحاولةعلىحكمه

الكلي؟ا!ىواق!سوغيبر،للواعبهبئزئيالجلم!ىباياواقعيركونجديدةتكونكان!محبدالرازقعليدعوةبانءطالبتهومثل،علمية
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الميدانهذافيفكريادورايؤديانيريدعربيكلعلىكانلهذا..""لاواثعية"بالكا؟يقدمهالذيالمفهومفانثمومن...المواقعلأ

!"أ/لصفر:النقاطمعب51منيبدأان!الايديولوجي!اابداعميدان)انواعضقد.فىالدفعنبعجدأاكبمااور،لتاوءطاطامرف،مفهوهـ،)ضبح

قيالسوفان))هيدجرمارز؟!للسانعلىا!لملانهصفدي!اعر3ويذفيصنعتثى،ركالتبم))اق!ببةالوالروائيةلللاءمالهناالمو!وعالمفهوم

الانسماناني!رذلأ،لء،،الازسانيةأفهـمارمناً!صراثكلعر،العصرالىا)ثقافكأتل!لمثتحوشلفيو؟ثصارك،ناحيةمنقىالقوميثقافننهنا

البد?ص،حاجةا)نأىمصسحمابةلانذللكليمصياوبههـ.،م!ولمامثهباث!،فةبناءفيوت،هم"أحرىةناصمنثو!وءقومي!ةثقافة

اننخصبحاولنامهـكلل،رمدعا-!اجوالطلااقىلةالمسأووك!،الصفرتمثفن"التكطالنهـاذجل"يجدانالءسعبءئ..الثوريةالروجية

!"الاجوبةمنغاباقدل-كليوضحانالل!اتبولعل.اكاملابالمعنىعليهوننصقمثيلخير

يرص!عندما-!عا?"ونحن-مازماء!قطرابىضيوجورج.الدراسةمنيتلوفيما

ج!رأيارواذ3،"إبئ،النخ:و))التهائيعلىاكيدادلي!لاذللكمن51-درابقصائدحقي!قةت.تاستيبأز:جممااللقولالاام!ؤلملأواخيراً

.الثورةطريقانارةفبىحالاوسابق!س!مادانافىورهـدموادبعضبمناقشةااكتفب:كأأواذاوقصصه

الببطارللدقىورءمريحانصايوردفانهالجماهبرازدراءعناء،بعفى"صنبرك!براهميكونفدالافاضلملاءالردراسماتمنتدهنقف

اًلدكتوريرمولء.المةقفبنمناللرإقهذ؟اموقفعلىقاظفةدلاللأيدل؟نافسنباهالذي

د!ي!اتءنجامنءجشمعكلفيواكثريرت!مال!اسجم،رةان:"ال-طارحصسنع!دالمجلم!ارالاهر!

الجار-ةالماداقعباتبلتكتفي،خلافلمةوغيركا)دمىجامدةكائنات

وماتجدهما"جاوييةبقلبنفسهبئداتؤ،ب.السائدةإتقالجدوا

فئاتعملن5دائماؤ!ي-لموالابداعاللخد!ا"ا.نظ!منلى"م،ضؤرالثقأفج!ةا!ةورةقص!ب!ة!ه!

احرجفيالمجت!عاتوتقودالتاريحارهـاتتجا؟ضعيلةواقليحات

!أ"ازماتهـا-61الصفحةطىالمنتنهورتتمة-

..؟"النخبة"المفكرونهوءيمنتهيا"نوالى

ك!ماتهم:آخر-وعمقببراعة-يمشخل!!ابيشبرطرا-ورجان

يزيدماحرر-طرابيشيللجورجوالكلام-صفديءطاعفالاسض!اذ"ووورر،د!يؤكرر"ل!تضقطيووةعيمبجهـبما!هما.بةالكت،بات

"واالعربيوالثوريالثوري"كتابيةص!اتوردصفحةالفدلى.التورةمممارسةعن

نظريسة"انالمطافنهايةفيلنالهقول"الىبخربةفيا!ورة"رئبسمنهولثكو-منهفكولمفممالثانيةادبتءبسةوتتمثل

هـذاءلىمض.ىقدانه"-نلرغموبا."اللطبمقيد"تزالما"الثورةوللثعب،واشثارالمفراءوازدرتعالمن-افت!تاحعتهفيالادابتحرير

نظرية"خروجبانتظارزلنامافاننا،سنواتدسبعصواليالاعلان..السواءءلىواللحاضرللماض!ي

..."المطبعةمن"اثورةالدىاض!ضخمااللذابءكألمرضطبيصيكةمضاعفاتكلهاوهي

لجورجالكلاميزالرولا-اللمولةسيفعصمتأوركتوراما)ءبرالهـرووقء"يبواأهمممااكثرلانفمهم!مادعواالمثقفينمنمجموعة

اسس"ليهارضصفحةاربعمائةمنأكثراسددفقد-طرابيشيءصغيىرهـم.وان.حى!الاوالصوالطانهموظنوا..والاستعلاء

لنقدالماركسيةمكرسكتابهءنكلمالاعبالقسمفادا،"اعربيقىاالالشتراكهةتارإحيمادوداااثولوريينو!لمادة،رلطوتاريحذاتس!اسيةمنظمات

خصصهااتباللقلائلالصفحاتاما.للماركسيةزفدانهيتو!ملمااوما!-دالج-ر!كأوح!نى،فتاجهمنازفمصهمالمثقفون!ؤلاءكانبارزا

الانشاءاللذيمنالن!مطهذامنفانها"العربيةللاشتراكيئ"عنللعديث.والتسفيهالانكارالا.مشحقلا-نفس

نآودعد...".اللعربباسي،سياالفكرطفولةءرحلسةفياعتدناهماإنطبعونبقدر-وكتبوها..أخيلمتهمفيالثورةصمموافلقد

ءصمتاًلركنورفول،يئكر..يرأهماؤكدالتيالنصوصبعضيوردنهذهبايمترؤونلااوإئ!ركلاذاثم..والمجلات9*تبامفحات5في-

لسيبلفيو!ناضليد!وهنهو"اعربياالاش!نبراكيبانالدولقى-يفالمبريرة،،القاسيةللغتهمفكانت..كتبهميق!سونولا،الثورةهي

هكذا..ا(مبقريوياااكتشاف..معاوالاشتراكيةوالوحدةللحرإسةا.ادسائسة

!إطراببشيجورجيملقفقدءصدنا،منبئملثةكلهذللكءلىلالتدليالىحاجةفيولسنا

طرابيشمىجورجيقولكما-بت!يفانهالبيطارالدكتوراماالمنغيناساطبرمناوردهما4ذلكعنطرابيثضحممالمجورجالاستاذاغنانا

تكونح!ىتحتاج(زور،بئاي)انقلاببةحركةكلان))الى-اخ"را.اللعددنفسفيالم!تازمقالهفي

ادى،فوهرراللى،لوبفئىىالى(،!شنمللينللقلباؤوزدالىف!الة.اليهنذهبمامعمباشرةيتفقما!4نقتطفاننشطيعفقط

الشيطانتعبد-البيطاركلامكلهوهذا-الجماهيرلانوذلن..رورمولؤر"انهم:عامبنتكل"الحالةا"عنطرابينفكطجورج/مول

!"تعبدهالهاتجدل!اناد!أطكلمنحل،فيالايدإولوجياللفراغرحجة،انفسصهماعابروا

اللجماهيروعلىءلىعالو،ءضحمةلرجسية:جداواضحةالاءورو"ظءراتهـ!طحاتهمثوراءالإندفاع1لانفس!ماباحواوواقعي!نوالتزام

وثيقمااتصالايتصل...خطيرةامورفيوساذجمريعوتشبط،شيءكللاالذىالخيالءقالغهرعقالكلمنالمنفلتةالايديولوجيةوعملقاتهم

اجلمننهادليليناضلأوناذيناضجضالمنا!طيبينالناسءلايينبح!ياةرمئكاوأحديعلمناناصدفةافبيلمنولجسى"ويقول.."لهعاقل

اساط-"*طربقعلىويى..الاشمتراكيالطريقعلىالتقدممنمسولي"اكبر"المفكرمسئوببةان(البطارنديمااللدكور)المثقفين

!"المثقفينلتدخلسي!نالسياطورمنانتهتقداللعربيةالثورةوان"السياسي

اللقضايااللكبرىمقالاتتمثل،4ثفممهالآدابمنالاخيرالمددوفية"...ا،نثياءطور"في

العربب"الوحدة)اثوا"اسفءصمتالدكتورمقالاتوهي،للثورةمنانوعاهذا:))فب"!ولايئحم!،البطارللدكتورنص،ردويو

ثقا!يةثورةفيالمنهجنحو)صفديومطاع(فدطبنتحريرومهوكةانهللأرءفيوضعي!ةقياميةرضلانه،ا)ححدوثقلبل(الن:وةمن)الانظللالط

الاوليدعوحيث..(قوميثوريفكرنحو)صبحيالدين(ومح.بويةعراغ-دوال!ووا)قيماير"ورفيهىصاتمءى،ها!ئديءقلبفراغتتميز

حصوصةويرنبكرالهلسعلإنيالعربيوالشعبالفلمسطي!نيةالثورةلالغاءوالتاريخالحهاةامام4لوجوجهاالفردفبيصبح،ككلالقديمةالعقائدية

مىالاساسيررورباالفلسطينيونيقومانويرفضاًللفلىطيني11&ضالأ!..بهماعلاقتهيضبطانسانيمف!م،يدون

القوىبواورطةالايتملافلسطينحريرانبدعوى،فلسطينتحريرالتاللية:الكلماتتجيءالدولةسيفعصمتالدكتور(السانوعلى

83



للظواهرعلميةودراسه،الادبيةللحيلاشاحياسجلاتقدم..جبرانلهاتجزئةايوبدون-المتحالفةوليستسالمتحدةالعربيةالقومية

تضمنتهاالتياكظروجهاتكانتوايا..المعاصرةالعربيةالادبيةمنتكرةتأفسأيراتالثانييقدموإ!فلسطيمنيةوقوىقوءيةقوىبينما

كاساسالآدابمنالمفيالعدديقدمخطيراساسي11عملفانهاإصورعندماالعربيالواقعحقائقعنوالابتعاداللغرابةفيغاية

.؟بشأنهفعالحواروادارة،المعاصرالعربيادبنالدراسةموضوعيفىنكمن-عامبشكلهكذا،ءنهونحن-التالثالهاللمازمةاندما

الاهميلأذاتالحيوقيالدراساتمنءلم!اكذللكاللعددتضمنكما..التحبةلبنياتهموضوعياانعكاسايستاللفوقيةبنياتهانفي

الىحهفبمح!مهن-الدكوردراسةفهئاك..الثقافيةحياتنافيالقصوىالو!رةلحدقوالوضويةيائسةهستيرأسةصرخةالثالثا1ويقدم

بالتراثعميقوعيمنتنطلق-مخلصةمعاناةخلالمننفسهاتجداللعريألأالكيا!اتأحطيمالاامل!اكلليى"ان!قول)إ(ا!مربية

اكمباوجهعنللبحث-الغربةباللثقافةعريضةومصالةايعربيو!حدىا!زةاللقائمةالمؤسمه،تتخربفوضويةحركاتطريئ!نالقائمة

فيمواجهةنقصناعركباتمحنوكذلك،ثقافتنصافيالغرب!ةللثقافةع!زةا)!طالي!لكماتماما.ءمش!يلةالمدنفيالحص!اةوتج!لالإءصن

مروةحسينقدمهااقيالحيلىةالدراسمةهناكثم..الثقافةتلكإ!"اسرائيلضد

!تقدسأبهاارادالتيوا،والاللسفةالدينفيالتراثمنالموقفحول

،قديممع،منهوالاستفادةتراث!المعاللجةموضوعيعلماني!نهحتفصصلهنافناقشهافىوور!)كبير!جهديحتاجلاالمقالاتهذه

الدكتورددا!لآوهناك..ياالقةطبعضعلىالمنهجهذالتطبيئذماذجلكى..(اخرموضعفيالكدد!ذا!امعهاروول!هةمناف"لان

جهدافيهاقدمالتي"اديأنيااللفكراليلورةنحو"يهيالضوءحمدعنوخرجوا،سطيعون"مااكثرالمثقفونادس"ندماانك!فنوضح

الاتجاهاتوفضح،التقدمضدللديناس!لمبياالاسضخداملكشفءميقا،أنفس!ممن!صواانوحاولوا،مثقفينبوصف!الطب!بم!1!منشاطمجال

تثسلالمجتهعءلىوصايةتفرضان-وتريد-ارادتالتيالكهنوب!ةلا..صارخااخفاقااخفقواهـانهم..اللعردلأللكورةءمومببنقادة

خلالهـن!طدراسأهيقدم،وهوالدينباسمالامامنحوحركةاب!عدوامابأرروذللك..اية"،ئوريينكروقفينوانما..فقط!ؤادة

هـنالمؤمئينوغيرالمؤمن!بنبي!نثابت!فىقدهواساسيمنظورعنوعجزو(11،اللعرأيةالأثورقياظاهرةارؤيةفيالعلميالمنهحءن

حقا.وثورية..حقاجليلةم!مةوهي.افورةمصلمحةاجل!الصحيحالتحليلتحليلها

فيهنا،انفهي،المقالهدابهانحتننمكالمةلنابقيتفاذا***

عددناهااقىالثقافهةواور!اسات،الادبيؤإساتاوالدرأ،اًلابداعمعالمافيواالمقالاتهذهعلىيرفتمرل!الآدابمنالماضطارودارءلى

هـنءهاجزءاالآدابمنالماضبالعددلناقدمهنا..مؤخرا.كثيرةاخرىهـوادتضمن

وهنا.مجازا..لتقافيأكأ11للثورةاو..للثورةالثقافيالوجهاعتباره(..ق!صية16وقصيأرةقصص3ومسرحية)الادبيالانتاجفعدا

قدراتهمتفاوتتماوا؟،نظبرهموجهاتايا.كانت-المثقفوناستطاعكافةوالتقييمباللعرضتتناولالتيالادبيةاأالدراساتفهئاك

بىالا!ءطسهامسأمباالثورةحركةفيايجابيلمأسهاءايس!،مأواان-العربيةالروايةفيالثقافيألآوالثورةالواقعية)الابداعيةالنشاطات

...كمثقفينبدورهمالتزءوافلانهم..جوانبهامنجانبفياأؤضوعيالاقصوصة-دوارهلمؤاداللعربي(المسرحفيالثورة-خبأبهلسامبى

!5نجحوا!قد.انفسهم"عامناءوكانواالتوريلللىكتوروالادبحز!رانطبعا-حافظلصببريوالنعورةالعربية

ئورة)،معوهـص(دكروبلمحمدوالثورةالأبعر-عباساحسان

اكطاوالشرأساصلأأأالقماهرةلسالم"الثوريالفنانو"بركاتلمحمد"المصريالمسرحفيالكوميديا

ه!م!5555هـ!ه!دا!!ه!ه

مأوص

هـرأمأسلأ-مأ،،

مرط-مر-صى"
و!رييبلفكل،الم!!ح!أ

ئري!عب!ابرب!ن!د!ي

دنمميئأائاهرأبر،ترعبئ.

.ل.ق.7.الادابدارعنح!برثأصلر
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