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لل!ياكلوتجديرفتغببهرهي،"الثقافياثودةاان،كلههذاخلاصةمنالممت-،زالهءد!راءةعلىءكفت،واللطلعا)ث-وقبركل

هلمية،وعاداتاقواذو،تصوراتءن،للمجتهعال*قافيةوألابنية".عربيةثقافهةثورةلحو))شعارلحتءقا،ر"تتحركالدي،((الآداب"

.لكاملهحهللانسانيحقىقوبما،التقدمواحتيماجاتذلملأءمبما،وفتماانإقب!طفىاس*قبرحتىورأءتهمنات!تماانةط،اللحقوافول

الخلافة.وفاءليتهالحضابياسؤالاهـ-ذاعلىلللاج،برة،سليهتخطيطاإخططلمء،مبثكلالعدد

فى،مالافضلوتطوإوامتدادهبالتنقاقلميةانتورةان،9ىولدإدهنالكتاببعهدلننخلفنتيجةلهيرخوفرلما!ننخطههدللعلاو،الكبير

....الصراحةوبذات."الاداًب""قد"قىرت3ذما3،،ؤ"مب!سؤوليالوقاء
وا،كبالماضلراثء-نازقيطاعال!ستانها،ثاوؤراتكوبربئ،ألان!لمن

والطوبالمقولوزللكلتنميةهـحبمابل،الانسانووقةءناوولا*ابروانبهة-كطا!إجمطالوافعا!بالجانبان،كذللكاقولاجبةالو

الهمي!ف4الثقاؤجةالثورة!-كبمالمسضاواذا.عاءقىالانسى،نيةواللقد!اتاخوصء!ىاالجازبء-لىالعددهذافيظب،المماساوالاد.جةكريةالة

هدهءتفلب،آلانساز"ةالماضيا(خراثءنللملانقطا!امتطبرؤةمح،ولاتوبوفم.وآفاقها2زهاوءل!اوهتطبماأها،4التقافهال!ورةطريقحديدفة

..00001011اً.....يرا00نر..والممى--قوعية؟اوض.شوهـج،لامعة*قي،لاتمن!عدداءليهليشتهما

للعارصو"بلعصلىواءطولتطمعقى!ر*ومء،لعلهابلعنلصومحراهالصما!حوهـ،رميلمن!رفةالثورةموصوعيرلم!سارءحاوت-4في،الاخرهابرعف!إى،إكأوالجد

........إ-فبراىدبل،الثودة!ذهنحواطريقأإفلانكاد،مباشرالمساا%تقاؤجة

.-.مسمدوداطرإقاء:هاي!ج!لان

ثورت،فيال!قافيةا)تورةطريقهوما..الاولسؤالناالىونعود

..؟بي!ةلهر001وضوع41مهلب!ك!!لندخل

...د!ا"-،،ليهاالحاصةاانضدول..اجل..!ءربهبئثقاقهةثولىة

.الثورةهدهبرظروه-طءحدود.لعديريفيطريظهاومراحلمصمضويراتءف!،قدد"ناوءا،شاملةعربيةثورةاجلمننناة"ل

تحنهقالنهايلأفبمتستهدف،واحدةعربيةثورةههاكألمنف!برغمثورةالىاءوجناما.ذاكاوالعربرىاليلدهذافي،الهورةهذهمن

مظاهرتتخذوافعها!كطاهـربيةااثورةاانالا،الشاماقىيةالقوموحدزهاا)ىالخطواتوزواصل،ةهاوت!4،نحققهااالتيالخطواتتدعمئقاؤية

...وروعة.كلها،،ردبطالممممتوىىعاالثوريالهملاعب،ءبقيةاستكمال

كلي*ثقافيةئورةالىالحماجةبر-ننمايزاوءقارنةالىحابرةفيولسم!نا

نضالاالعربربفىالبلادبعضفء؟فئالىما"الهربيؤاث!ورة1.ص.يئفداوكانتص:قي،اخرىثقافيةيورةأيوبين،ءربية

وتح!ق،اولهولةجهازعلىالسيطرةاجلمنواجتماعياو!كريا!ياسياوالصيجاةةالاق!تصاديةالاتيةاوالهياكلفيتعيعيراتحق!،ئورةثكل

وا،فيالا!طاعالضظمف!اتودترال،ءجتمعاتفياًلهوريالهعيصر،اتغهءراهذأال!ت*مالبالضر،رةتحتم،م!اؤهالمحتعامةوالاجتماءجة

وامباشرةغيواس!تعمماريمةبهسطرةارضهاؤجاتت!حققاو،المورصوازيةهدابيم.المجت!مهاتل!ذهالثقافهيئالابعص"اوال،ياكلفبمكذللكبتبر

..0101،الملانهيأرمعرضة،2-هدةالجدوالافتصادلميئايسه،سيةاللهألتظل

هباسر.صهيوليسنعماريستيط!اليعسكرياحتلالادضههاءلىيقومو!-!و،جوهرهاللثورةإضحةقلاليل،الاستهمرادءلىلل!دردهافاقدة

اص،ديهوافتسهياسيمانجحتفدالعربيةافتورةانعاى-2.والابداعلش.،ركةاعاىطافاتهوتفجصر،وتجديدهإبرهولطوالانسانت!ءير

وتحورتالاستممارشطرةمنفتحررتاخرىعرببة!-ا،في،احت!اعيا
؟!.واستكمالهاالى،المباشرةالماحةلحاجةاتبدا،زورةل3أنتصار"ء

ا!مالي،الرالنظاممنكادتاووقحررت،كادتاوالاطاعك!النظاممن.عنقافيةبث-ورة،وتجددهاوا!تمرارهاقرارهااسةوةءمانودءه"،

الاشتراكى،التطورلحوطريقهاتنذمقواحدت،التقدميةدولتهاافاهت
عندهـ،الحالو!كذا،السوؤيتية1)ثورة/انتصرتعندماأ(حالن13هـكذا

هـ!ذاءفي،عهقهومدااكطورهذا!ةوىتفءمفياحتلفن!ادمهـلملد،الألحالهكذابل،العاللمبىلادمخمت!اةءفيضراقيالاشالنتوراتانتصرت

الثورةتتذمذولا.المت!ددةانئوراتاهذهحياةمنجديدء:حطفل3في

للثورةالمتنوهـ-فاكختلفةالاوض،عهذهفيافتقافيةاثورةاإنفأءب-،لالتمحلااالخاصةظروفهالهاكانتوان،ذلكءن4الصيف

بلآ؟لوا0اههللتحليلا
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ضبابمنا!ثوربم!العملتنقيةاجلمننضالاالثوريةالثقافةتصبحباقلهطقيف!ب!نهمنيسيسهارعالبعضان،البدايةهنذاعرؤطأنا

هـ--ئموضوعهةقواءدعلىافهار!و،الفامراتوشطحات،المثالياتلاوضاعطلبقط،بالهربالتور!ا!نضالتمزوانك:سه!ول.لتفكيرا

بالوعىاللجما!ريةالحركةلشحداو،الم!ددللواقع،المحدداممتحليلاارءدرهصةالثقمافيقىا)خووة)نمزيقب!ذا!دو.ءرف!ضةقاصرةاقاليمية

المملا!دافدنحوبهاجءلوالتهحركتهاوزه9قي،اصحببماال"لممي.لذلفىوؤقانفشها

.الثوريلللان!،مءكرسةكبماناتهيانماء!حورةعربيةدولانسه"ماان

والاسال!حطسصائلالوبرهختافا)ثور!ةا!ثمقافةتم!درعهداو!!عربىقوءب!ملطاهـصارفييضملااجتمالمجبةثووةكلوان،ا!قومي

ق!-وى41وءلمرؤ،ت،الخاصةالابر"ءاتابحممهب!،.إ:ابراوتامستويااوكطتراعثقاؤ.قىثورةوكل.والاقا-5بهبةاللانقي!ص-ا!ك!للكتكريممىهي،مود!

!لاس!نظدة!ايىةاللهصخطظا!هافتضع،ذاكاوا!بلدهذافيالاجههاعية.!ضادةئقافيةبطور!،هيانما،اً!كي!اناتهذ.

الذازهـ-ة،قىا!عارضروف-لعارضةاانباتوالامكاث!راًتال3منص!جلمء"ابعضمنالمسعتخلصهااؤ.او،الت!!!ذهاف!ن!عللسعف

طااؤ!ةويممبقى،ههدلجمااالىوقيههابافكا!هاصول"و،ضوءقيالوو،اقىالد!."ء.ت?اللدكثورءقا)"ف!في((الآدالط"ء!11،بقالعد!

ءبر،والانت!طرال!بمءرحطةبرلمغطتىالاجنماءجمطالثورياًلممل

وهـجاهداتوالث:ويروالمقاوروةفضوالرالاحتجاجمنقمصامحدةدرا!ل.لذاتباصمبحيايدءنءحييوالاشناذ-

وافنغيير.يروالخ!منصهلمدروي!نصءعءع!رووماينضدعانارجو،يهذاادراكي!عولكن

الثوريرء-اللفوضموخهو،كالههذافي،حا!نجلضطانعلى.طركطوجهـةاس!تك.لحهى،الرايي!ايمظ

اجلم!امنالمناضاقىالطللائعوص!ةءهنفضلا،اكوريةالا!داةطيدوزوو-داءفيالعربيةالثقافيمةالهورةيق!هوط.مؤممهلمءلفطا!ثود

06وت!طيماوعيا؟المخع!أقىتهملأبىطوواقع،اًلعربياضضالااوضاع!بمالتنوع

وهذاضوحالوهـذاالىالسبلبهبف...كبهر!"ؤالتباروهن!الي-تقضيتهاانتقد-*يفف!ه!،الاولىللاوضلمعبالنسهءةاول

بمماماتالاس!عانةم!نحديثكفيتكثرانك؟الوحدةوهذهالتحديدهى.ثور،ة!ظ!ةةصة!ماوانم،ادقيقاإمنى!اذظءةئورةهـضيقى

يرقداويهادطاناتا!حخفانهات!رفطالا،والم!هيةوالو!وء"بئرةلضراتخطبطقضيدةهي،وؤ،عاي!تهووصوحه،نوريفكروح!ة!!

ءواقفهم،و"تاقضآرائهـماختلاف!علىج!هظوالمناضلودط،!مي!االمثظةوا،وا-!ملفيألاجتماعبةوالثورةا)نحريرلمعاركالثقافيةللاحتي!اجات

اتيااوحدةوااتعديدوااللوضوحالىالسبل!ؤكبف؟ءظهجهموصموع/ههط!اد،حقا،النساما"العرب!ةالثورةاسشراءجميةوءءفي،ءربر!ط

معا.والنضاليةالثقمافبةمشاكلس،منالمنئه"للةانولم،قوالح؟الليهاتدعوكأعربيئوزة،واحدةال!بحجيةالصترا،ههاكير*ونانيم!ثعياو،بالضرورة

ءهـ-اعالاسمنناذايى-"اشس،رؤي!ما!اصل!نجدلنحالايةءلىو!ف(!-دكلفيثورة)كليكونانضرورةمعوت:،ؤىلا!ذاولكئ،شاملة

الك!مات"!بالانقال"الاداًب))مناولضكباالءددفي"رو،لهفيص!يالالصترأتي!جيةهـذهاطارفييتحركالذيالنوء!ا!لثوريبرفا!جهاءر!ي

تهـولطتكادبرل،اكطريالم!برمعاديةبرجمافيةدعوةانها،الاشماءالىدبهلهاإنجحققلمالتيويةا)عرالبللادهذهفيالقضيةان.الث!املة

ا!ةوضوب-ةوةال!!نشي?فيبتلهفلا،مت!ءرةفوةمو/ةدءوةاناؤ!بوالثورةلقوىقيحققولم،الا!مامحغوال!نقدمالوطنياتحررا

ءقالهففيصجمحيالدينءحه!خادالالىاليهايدعوناايتيالجهىبىة!فة!،لادالبووذهفياركلمفلأانا،اةضل،!تهادوزجها!لىىطر

!ن!ء"اللعددالجما!ءو-ركةباغلبيةالمهتزج،ال!لمميباا!كو1(سهح،الثوربم!التنظيم

لاوانه.سارقصوارهذاانعلى.وق!ادتهاحركتهايوججهعلىالهأدد،اللعاكلللأ

داخلاةوايتخ!طا!ذاازاءالءهلول.اًايرالسصؤالالىونودمحير-!لمنلهءرة15ا!ذيبمظوومما-،اثظا!ىلأاالثوو!قحمية

-.الف*رجم!الصراعغب--رل!:حهللا؟اكود،ةهـطاحطتالمهاسن!خدا!في،رجهـءلىإ"الثورال!طرةتتح!قاىقل،ابلاد!دهفيواردة

د"وا؟ءلىريال!2الصراعولا،الج-!ديا!صراعلا،ال!كري!راعامقىعاوالاق!?اديمةا)صهبس!ءبئواللهياكلالانظ!ءلملاةالطوتغهير،اللو)ة/

انض،لوبااًل!هلمياءفءالاخلالال!ريالصراعول،المخغربيمنا!ؤلطقوء-!ةقوىبالضرو!ةهيا)تيوالاجتماعء!حرر!ةاةاا!لثورةلظوى

و!الجماهب!ر،الجماوو-صبطنبالنضالالفكرةاخ!نيارأي.الهمليتصيبرالىسبيلؤطلملأ.ثق!افيةثورةالىسمبيمالا!داقبل.كذلك

اله!*مالهـ!ئلبحثا!رل!:جللا.ا-كباالواؤع،!"كلاتديوال!40السبالىيةيهياكل!"سه،بقغيبردون،اجتهعافبما!ث!افهقياللهياك!

ةالف!ر!اوإةطوالالاز!،فإتمنالادنىلحداحول،المثىضركلما"ملراًمج4تيبيرمثلا"ينالمهمن!لى.للتوصيحامثلةولن!وب،والافتصمادية

ة-رقه-يول!ءيمخلال،المنئىضكالات!فاقرقعة،ولى-بماجلمنالمئصتركة!ث،رورماتالا!وج!لأالرقوىوو"تب!ر"رجمبمام!معفيالعليم

.كاالثترا)نضال!ههـلمروالالىابهب!لأوالرأسماللاقطاعمعاد؟ديمقراطم!ابرنامجايصبح

مناًلجماهـءدبم!ص،لالاصول!مائليوجي"مثلايمفى!؟القوءهلأوالت!زئه

"وصهـيالافا))اقى"ةو"ن،"عادضالواالة!ءلىاخطرلش!الاتوجيا!ج!!هـ-ذااليوم!رحو!مازيونو!!ةقىواذاعصحاهـ:ة

ث-بارا"رزكأدكأفاذا!ؤفبو*ر!،"كألا،"ملخطقى!!ب!حعن!ما،-افدة11الاتاجوعلافىت،ا!ق!ائمممةس!جةالسبالاطةوطبيعةيت!نماقض

،غبر!لاقهلاعاء!طواسلماشلألملىءنفلابح!،ونضالاقكبرااللص!يحا)مصلم!ةببيرالاذلنالىسببلىلا؟المممىطرةالاص01ءلأوالمصالحج

هدفاطارفي!*ءيواخةلافه،"!"ا!صلافيرءم-يتحرددامءافى،والاقن!اديئالسياءميةل3ا!اتغييممنتمكنالت!،ا!م!ع!اسي!

بر-سل،هوص!فاًلمجودباللة2ولاهذاءدطؤللاب!.مققاول!طاومثصتركوو!ذاالطعلى.ك!للكالثقاؤ!بماايغف!ببرمنبهذاوتمكئ،المجتمعهذا

امجهل!عازفياكثر!اوهـ!ا،الممضاكل!واجهةوكمانركالمش،لبالنةالىارجتمعووافيءلأعافيوالثقلالهكر!اصراعااح!داممعيتناؤطلا

ا!عربية.شكولابةض**لأالس"لمط!ةالل!ماهيرخبراجلءنوابنهنه4هياكامختلف

نترؤ!،ال!ريرةوالبلورةحدةالو"نمزيداجلمن،!شتركنضبال-بمدم!ةزممبجاركبما،اثقاف!بةااصورةانواة"لكهقالصراعهذافيانه

ا)نضمالي.!ارالاتمنبا(زيد.ن!سها11ورةرطان!ه

اجم!"حنكبهبمره!اال!ك"يق!ل!يشعبيءثلهنا!الىلاثور!هئقافةالىالل!اجةتبور،البلادهدهمثلؤ!ي،ولهذا

ولاا*صداصق:علا،اثجردةالاؤكاروحوار،الأفواهحوار،رباختص1بلورةاجلمنثورياؤضالا،بئالثورالثقافةهدهوزصبح.ثقافي!ةثورة

ياف-!،اورقيرالواةميابعيلخلالالحوارو!ن.ؤضيةيحسم.الثورة!لمطةانتكل.اراجلمنالجماهيرايديفيالفكريا!سلاح
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وقيغ4والاسطوربواتوا،لميةا!بيةالتصؤراتتزالما-،بها!عو،الصجب:حةالاقفارينمبمبأنكفيل،"ستوياعتهمن!شؤى

هـسنمختلفةتوفطاعاياتمستوفيت!ىودلاةوا!للاءبا4والن!صإذاتهبئا.نضاليةارضاو،جماهيريةارضااهاالكمىبو

الموضوءي.!بماالعلملفكراروحآمسسهالم،المحت!مع
وخوض،اف!شركةوالا!هـافالافكمارمنالادنىاللحدحولطالاتظقي

ة!الاقطاعداتواولوالاذوا!أ!مواالتصوراًتت-زالوماعربسىؤ!صل:لورةالس!ل*ـو.،تحقب!هااجللممناللعمليةالمعاوك

.وتود.وشئفستهنتعشألسمالجةوالر".موحدنضالييساري

ا)!ك!رةبنضاييةايمأن0ولكنه،درجم،نيقيليس،وسطاحلاليس

اًلمفا!ي!ت!-وده،الجام!سوال!ليماالعاماينن!ليمفىالما-.الا!ض،وعلىالشتط؟لى.لقدرؤهافياثفةوا،ا!ابةااكفىءة

ا-"الرأل!ماللمداوسىاليراوء،.ال!قدموالتحرر،مفماهيمم!المتظفةضة!*!احساسا،الهفءدكالثوريال!مليررفضونمن!هاك،ح!ا

والاسد-!بوايه!جالكشابعلىلىلمطانفيمةوالخطالظاوورةبصظريا!اا?،لىاسطةعلىو!رصا،افعالولم!اكلىال!نكلءهـيءقافكارهمبصجز

ايضا.والمدولى.جوفا?،جزةكانتم!م،اءفردوا

اذا!قىمن؟؟!ول،ا!ولاـجما!هـياإلاأصالوسائلززالءما-يكت!ى،ذاتي!أصراعامعهماللصراعلأيكونانينيغ*لا،!ؤلاءحتى

واللاء!الاةالتفسخ!بى!ملبثاتادو،و"مصرحو!ءضيايونزونلجةذيهى!-ا)!طيطا،ء!ماصراعاء-ءونبل،ياهمونوا"مؤفيا!نمحيىل

إبئ.يفرداالمفاءرةوروحلخدرواتيةوالذا،قعالواانينلضواوضوعا"اوالادراكافىفبميو!!"ء،العهيى"المحفبالمو

وخدمنها.قيادتهاو-صنالمجماهـءرب"اللذاالقدرةوآهميمة

ا)ىيحملمركبا،المنتغورةوالصورة،.المكتوبةالكلمة)دالما-

ةالجملبا-دواراو،الرج!اةكرالع!مومووجدانازهـم،ءـءرالجمعق!لبئن،كله!ذاملخمصااؤولان!-بيولكن،اطلتلقد..عذرا

.وار!اع4سلصاقا"قيف-!را!جاح،النرناراللفكرلاالمناضلافكراوحدة

هدافيالحقيقيةالثقاو"ةالتورةلتحةيقاحاسمااشرطاهي،ةاثور

عنمتخلفامعاتالم!هذهفياسائداالضشريع!اً)!كليزالء،-.إةثورسلطة"عدفبهاتحقق1لمالةكي4بياعرادلادناء"نذاكاوابلد

الاقتصادية،والسياسيةهياكلهامع،متناقض،فيهاالتقيدآاحغه،جات

لنموها.لممعر!لأتوريةل!لمطةبالفعلفيهاتحققتالتيالعربيةللبلأدبافيةا"،

.لبءبر-خربااوبرهـ--توى-وجهانحةقوحبتعامبشكلةتقدمياو

مه،للقي.زالومااكصنراوالصرريحتهماريالالىللمفكردزال"لم-الفردشصةالملكيةةألصت،للمجتيعوالاؤتصاديةالسيا-ص"01!ياكلفي

اضصاهـءوا--ةالعل!أ(ؤلىم!صانطمختلففيو"ضابرهونوافذه4ابوارواصتارتحةألافتصادللتمص-قيوخططت،الملأف،جالإها!-ةالوسائل

.عاءةوالاجتماعهةفان،والننخلف4والص!ءونبالاشن!مارءنحاسما"وقفا)ض!ممهـسا

.امغميزبعدابالخرورةأضخذفيهالضقافهبئاا!ثولىة

يئه-زقطرؤإنلمف!يالسوالجمود،افكرياارتميببعدزالء،-

كبرفياينظريوالل!مالةكريالوضوحالىا)ولجةاًللحاحبيخ!ماوالاوضصاديةالسياسءهقياللهإ،كلدبءراننةكراننحم-ظبءولسضا

واللقومية.والإجننماعيةالوطنيةالقضمايا!ن،كلالهيهـ-نجوانب-زلمقا؟ىبغصكلولو-غيبرتدد،اللبلادهذءفي

--ماالفيوبعض،العامةالتصوراتبعضمصن،لمجتمعاتهاالثقافية

هـصذهف!الخقافياكخلف("ظاهواحصاءاواصلانيدارمااقالاذوو-موالقياتاتصورا.ليمةالفدالطداتوب.ض،السائمدة

اسياسيةا!ياكلهـااحتجاجات"عبتجانفوينناقضالذي،المجتوماتم!اللصياتصوراتاغير،ايىومالمصر،يئاللقريةءمجتمفي،والعادات

التفصيلو!ءبهي،الامثلةهـذهبجمما،عامة4ةمابوالا!والاوفاد!كأفي-ىاضأناوكذلك.اضورةاقبل"،مجتمعفيإ*،راتوااقا،ذوو

ص!هىحسنا)!كتورورء"الذي،لهاالفيمحليلوالتالءصقالدقيقدتكلوادب،سيهواتنفا!جةوا،نتاص:4الصضاعءقيالوسساتم!معات

."الآداب"منالماضهجمطاللعددلمحبم"مقالفي"ظاهـردحض-جم!و!الثسيعاوجهمنكثبرفيهذاانعخ!سبل.عهـام

دداله-فيالدراساتمداريكونانازمنىكأنفاتب!،اللحقيقةالتصوراتبقاياانرننكاننىخطيعلاولكنظ.نماءك!الاصاهـلوك

"صهانبى--،و/وبريمها،لها؟حليلا،الطوا!دهـذهصولالآدابءناولضيفي-لء،ء!.عالى.ت"با)قيخلهقىالمتوالعاداتاقوالاذووالقيم

."محربيةثقا!ةنورةنحو)):داله!دللظلقاءيرسن!*بء!-ىالمديمةوإكأالقرؤ--جمماوتسىيطرو"ءهش!لتض"لىالما،ا)شورة

،فكالمجتمعالثوريالتءولحركةفيتخلفاآمثللمزالوما،اسواءا

ثقمافيئثورةلحلإقىالسبيللاانهر،كأص،!افولانيعلىوت--ل.عامةوالاجتماعبةء"اديةوالا!ةاهـيابال!،ك!فيوخللا

ياا،اغقدلم"يةوااكأالتحررافوراتاؤإهانجحتال!كه!البلادفيعربيةعاميونصصو!زيمه!ءصادر"نءمههـدازت13انهاقلناانالصوابن!دو

الادج!ية،الامهعلىباللقض.،ءالا،ومحيقهومداهالنجاحهذامعمتوىكان.6791

اقوالادووالفي!-ماكصورا!!،لقالاحتثاثالا،ال!قافيةالاءصة
..-..ولملأدالهصفيالثقافيةا؟ورةبراالتعبمعلىاللضرورةآلمحولدا

والراسمماليةالاوطاع---قىالجعضيعاتالىتننسمبال!نبم"!خلمفةوالط!ال!الثودةال!-!ىهدعيا،اتقدموااكحررنورةفه،،!ق!اتياالعربية

،لجماهيرارءب-نكه!الموضوعالملميالهكرغصاعةداوالا،يةوالاس!تصمار

العهصلوتخطيط،!الجاههجممااولمالتعليممفيال!را!ةبرا"جوقثويرالانم!انتحربر...يمةاللجوهرلاهدافهاانجازا.لايراطووللهاقاوتع!

الاؤصالوسماف--لو"ختلةءوالم!حوالعممينم!!االكص،بفيالثقافي.ىو!لووو!اناوفثراوحي""مواق!ا4ا!و

قوىاطلا!-الاهمببةبالغأ"روهذا-فم،واءياتخطصطما!وكطالجملات،منالبلأد!ذعفياثة،قبه"اايثورةزخلفءدىىعاادلوا--لط

مجالاتءختلفف!التعبماهبرلجبرمقراطبةا)!والمئاركةال!ل،!امجت!عفي!ائرجرحمننبدا،التخللف!!ا"طاهرممطا!دإثارو

!ويةالجملمافت،ركةلمفشيءفلا.والاجننماعيا)!م!بماسهكما،طالنتفل!طالمج!عفط!ذءؤ!!مالابرجديةاًلاء!كأز!الورا.الارجهـ/بئالإرويةجرحهو

اخلافى.االثقافيعبروالصالغوريللهنثقبفلىبي!لىاللديمقراطيةهذءسهكان"ن08%ألىبرل.7%الىلط6.4%الى.ؤرآةعقىنصآغهكل

الههصلطة!المتقدمةالتحررةالصلاو
ا!!اؤ!ةابينانفصالثية!ل.خيرسوالىالىاخيراواصل

سلطتها-اجلمنمولمهال!./فاةعلترالماالىىالىهـبةالبلادفيبروريةالاولمىنلبدأ،كماء!"ث!كلج:-نفيال!ائرالجوحهذاوءن

بهـهاتحققتالهكماال،ربريةا!بلادفياثقافيةاال!ورةوبهن،الاووية.المظا!ررةهـيةالى!نتظل،ايثقافيالتخلفمظاهرفيالسهلم
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ساكتفيوانماالتفاصجلفياخوضلناننياللبدايةفيواعترف.الحقيقةفيانفصاللا.نوديةسلظة

ثلاثة:اقساماالمقالاتوساقسم.فح!سبجوهريهومالتلمس......

الثورةلمضمون!تعرضالذياللخاللصالنطريلق!م!ماهو:الالأول.!ما،المدىفي،الاسلوبفي،السكلديالعصلملصاكير*ونور

الدوللة،س!بفعم!متشورالد3مقالاتويضم،وءخهجهااًلثقافيةللف!رانضصار!للو*ن.وهناكهناالمباشرةالعمليةالاهدافبعض

ح!صشوا!دكتورصفدىمطاعوالا!.ةاذ،ءسحىالدينمحىوالاستاذانتص،ر!و..ثقافيةثورةتحقميقفينجاحكلاو،التوريالثقافي3

...-....-....ا)مظ"لمةالعربيةللثورة

اببمثصجمما.طرجورجمتادالا!وحنفي

والدينى.اةكرياالورديما)تراًثبتهاولالمضعاقالقس!مهو:الثانياسوارت--دهلا،دلا!ءة!يعةذوا)بموريا)ضؤافيفالعمل

يص.النومحهدوالدكهورمروةحسينالاشع!اذمقانميإضمووالحلودالا!وارب-ربفاعيت!يمتدوانما،اللعرجم!وطننافيمكانيمة

ويفعل.يدفعوورلمهميتعانقويتلاقى،والمستويات

و!ونورواًقيشعرمنابلادبيتناولالذياللقسمهو:الثالثبري!نوالتنظيمباكخط!ط*تمان.ومكناخرىامودهناكوللكن

وفؤادخشبةولى،ميعباسا!،نالاساتذةمقالانظويضم،4!مسرحيةارعربيافىر!ةالاوضطعاخ!فرغمالعرببئالنور،المثقفينمخضلمف

.د،روبوهـمدبركاتومثعمدحاؤل-وصيريدوارهالانظ!صةعضرالمشتركلىالعممناشكالهضاد.تالمسوولصاوتنوع

واا)!ولةسيفعصمتاًل!كتورءقال:ا،ولالقسموابدأ،ناجيةهـنالتوريةالثقافةتهميةتيح4انيرمكن،المختلفةلاج!نماعيةا

كتبفيعرضهاطالما؟كلرلوج!قىمركزامن!دادهي،ادقوضعبيرمحاصرته.اصرىناحقيمن4الثقافيوالثورة

اشراتجج!بوحدةاييانمنتتضمنهفيمامعهنضفقاننا.لهسابقة،ارعرجمماال!ابمءالفىاثم!و!االتخطيطاًمكانبلأهثلاهناك

!ذه!نجارالل!مابا!بيلافيمعهنختيفواكأظ.بئاعر"اال!ورةيرسونانالربحكادللقد،العربيالكهابسو!فيا)تضارباشدما

-كنضالانىاهلعةاقو"يةاالوحدةمبالىانهدلك.الاستراتيج!بةلسدتخطيطاو،للفروراتةكلراعادون،وترجمةليفاق،وداؤمهمحركه

ء!وهـابرتبنيه.،انجازهادونالحمليه-لى1بءر!كأد،وهدلىؤ-ى-تخطيطلأالتقدمياعربيةاالصدورينويرةملا"ادا.احتيماجات

مقفل،رقا!الىوعملمافكر؟ر4لدفع،ورى311للفعلهثالمااطللاقعالا....وا..ا
..............ل!رجم4ببفك

الثورىللهدفمجهضلآنتائجالىرايته-حتاًا؟وريبالنض،ليدفعبل

-ة.!رمعركةكلفيجاحالنتنرصهيعخدهااوحدةدوا"ان.نفسهت!كاتفاكصياالخطةهذهمثلالىالعبربيةالمكتجمةحاجةالى!دما

فالمولة!قومببةهزيمهتحر.بريعربيانتصعاركلصبحديركابلمونهاو"-ا،بر."اعراإفيةالثقوالكفاءات،ا)عربيةالنشرد!رتحق!قهاعلى

اوحدةاطريقيسدمبنمجردالاليست،استقلتتحررتاتياالعربهلأ.واقدرهااخصبهاوء!اغناهاوما،اكثرها

!ملمف!مرادفاعندهالاسهةورسلمفهوميصهـجو!كذا.الثطماةا(ةو"قي0.اعربباا)تراثلتحقبقخطةالىاللعرب!بةالم*تبةحاجةاشدما

،الفاسطي!باًللعربربالنفهلقضجةلىاهداإمتو.الاقليميةالعزلةم!--للايصبحل4،افرديادوالاجتهاوالمقامرةالم!اجرةلزحمةيتر!فلا

ا!ولالىيصلبل،ا)وحدةدواةغيبةفيتننحرر)ن!ل!"طهنانؤ،كد.لرجما!يرا:ب-،راعنؤضلاالتوص""نوحسوالتصفيةللض:م!بمة

اجلمنالعربيةالوحدةهدفءننتراجعاًونتنازلانيجوزلابنه"

ولهـذا"قاسطبنتحريرمعبركةكانتولومعركةايفيالتكتبكيا)ضصر،المشترمةاللثوريةالثقافيةالاعمباءاءكانياتءنيقالمااكثبرما

تتع،يتنىالديمقراطه"الثولةالىاللغلم!طينيينالث!واردءوةبشدةر!ارض"ء-،لفكطلا،ال!-ربالثوريونالمثقفونبهايضطماحانيمكنالتي

الدهـوةينئسبهبمامحاضرتهاومقالهويئتي،الثلاثةالاديانظلهاوبءاؤةوالصوالتلفزونواررسحينماالسمجالفيبل،فحسبالكتاب

سنالىدعوةءنمقالهيتضمنعماؤضلا،البحرفيالي"كوداللقاءاىاؤ-ىالثقافيةوالثورةالثورإةللثقافةدءماالشث*كي"يواللفنوالموسيقى

دوهـلةبينيمبمبزلا،المستقلةا!ع!بيةالكياناتلوللاسقاطاعصرثق،ؤات4وب!-جابحسمووقوؤ"،المخةلمفةبملارساتهاللعربيالوطن

ض!دالثورياللعربيضالناديئحرفوهكذا!ةدج!ودولة،تحر!ة5افكصالعربيمةالخورةفيوالمساهمة،واللبلبلمةوانغض!خالتحلل

اللعربيةالمولبينالحربيشمبهماالىوالرجعيةونيةوالصلإالاستعمار.ووجدانا

ية.!صرلعرة"ثوبهاجامدةصبقةقومجةيرةراتحت"بعولرةتزالماولهنها،بالتقدإرجديرةتتمج!دشكبعبرهئاد

وهدفها،العربيلأالثورةاستراتبجيةوحدةصولخلافثمهوايسنضالاهناكانقالومن.وخلافاتصراعاتشكبغيروهناك،مشتتة

الحواجزنثبانذ*تطيعهـنولكننا.الش!اهلالقو"يالتوحيديوانجع!،اليبالاساففلءننبحثانالمهم.وخلافاتصراعاتبعير

هذايتحققوانما.واحدةضر،ة4المضشوداتأريحياالهدفلتحقيقاللعرد-قااثوديالنضاللخدمة،الصراعاتو"وجيه،الجهودلتوحيد

والمتنوعة،المر-!دة"وضوءجةللظبروف،المحددالموضوعيباننحليل.الموحد

اج!لمن،اررا!يةالاورصاتي!ةاطارفيراكنوعاًلمحددوا)ضضمال،بارصا!ثوريينللمثق!ينعملبرناءجاضعاتب،هنمااًزع!ولا

ثىلللواقعالذاتيهالكلولىوانضاج،اوء.وءجةاللظروهـاءلىاسبطرةاملحةالحاجةتكنوان،باللفعلمطرو!بر.ف"هالعلاروابااطرقواًنما

الحواجزعبرالفكريالوثوب)هـجةاسهلما.الم!عقىالمختلضاوضا!هاورركوالممل،والتخطيطاننسيقواوالتلاحمالتلاقيمنهزيدالى

يلشطرةاثورياوادضالبهاالا?راًلىاصعبماولكن.ا!ضوعيةدبالفكتسسميهانيمكنهـ!االىالمرحلةهذءفياحوجن(ما.المنطم

عليها.وانضإءقوانينهاعلىط،باللجماهير،بايعملحمالملتالفكر،النضالياففكر،العمليالعلمي

قبىعقبات!ي!مىتالمتقدمةالمتحررةالمستقلةاللعوببهبهاللدولانيزيدءـ-،بل-جلهاا!لافو!المحلقلا،الممليةللمشه،كلالمقتحم

دع!وكلى.حدةالوطرإو!بما-هوفوعيا-خطوات،لالوحدةطريق.المتعاليهالمجردةالكبيرةاللكلماتبلوك-تعقيدا

-هـدةالو!قضي!ةانتصارهو،عرب!بلدفيوالتقدمللتحبرروت!عميق

لاخطرتحق!ولسطنفيالديمقراطيةا!دولةموفني.الشا"لمةالقوميةمجرديكوناناردتفيماالمسرفةالاطالةل!هعذرا..اخرىمرة

الوحدةطريئفياحدةالوالعربببةالثورةال!.نراتيجيةفييوريةمرحلةالمدخلهذاانفيائي"الاداب"منالماضىاللعددهـلمقشةالىمدخل

اً!عرببقىالبلادفيوالتقدماتحررا!اركان،حقا.اث،طةادقوهـلآ.اللعامءخطقهاووضوحلأالمنافتركيزلييتيحقدطالاللذي

بل،البعضبعضهابينبالتناقضولا،البعضبعضهاعنءعزولةتتملا***

العربي.الئظلوحدةهو،وتقدءهانجاحهاشرطبعضهـنفيهمارغم،العددهذاهقهـالاتعلىمناقشتبماسأق!و

-81-الصفحهعلىالتتمةحةا.والاورنناعالجودةفينثاية،والقصصيالئنمعري!اعالابمنصفحات
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لثوراناوؤمتحثى،الالفاطتقاؤكأامتصحتهاؤد.-يقولكما-العريبة

إةعرةالا،اللقوة-اللفظةهولثالمناالصفحةث4!كليالممئشورقتمة-

الىبدلوهيالاو!اعررءوزالال!*مبدالىوهمفياعرةالمعاسماسمهاا!زدأ!لاا!دد!!مم!ه

يسودما!انولهذا.اخرىلمنطومةالاللفاظمنمنظومةنفسهالوؤت

يقولما3اقوةا-واللفظة،القوة-

أسنبدالالاالعربيعاا*،فيلغييرلا-الانب،ءءنالمجتمععزلةتيس

المعمكيالمضمونفيخلا!دون.اخرىالفاطبمنظومةاللفاظمنظومة

صةوالثقاف!ايعرالضوراتان.تناقضتامهما،المنظومتيناكلاالحيتت،ا!رب"اثورة!وىبوحدةالايتمانفلسطينتحربر

حيقةوبينبينجهاويقوم،2.جاءالاوتحملالالفاظتستخممالعربية.اسنطانضالافيوتعبئتهالعربيةالامةفوىكل

نا-.ا،شبءعاد-صم!جا!ل،ماطالالمن!قةا!أر!فيا!سكشرطاالوحدةب!ولةاللقولويبنهذابر،بئ!!قا!ناكان!لى

ا!صيم.اوجودافينورةوليم!تاللفظيالوجودفيثوهـةهيثور!اوحدة.!سطينتحريريجيةلاسضرامباشراهدمااو،لمحلسط!بنفحرير

؟صة!ي!اعاست!اذيااذنا!ل!أالوحدةطربقفيواساسبةضروريةخطوةالثوريالعربيالنضال

الثوراتعاللمفبماًلدوكانءناكخا!!و-يقولكما-ا!ءولاواللعربكيالبلدهذءفياللعريالنضالوانتصار.الشاملةالقومية

هـواللعمل،اءمالاتبنبنولا،بروجدلايقولكما-فالالفاط،اللفظيةواساسيمامروريةخطوةواًلتقدميةالتحريريةاهدافهتحقيقفي،ذاك

وهكذا.يمارساللذيهووحدهفالوحود،اولرسة!اقالىا4مودةاالقوميةالوحدةوفق،اثاملةاللقوميةالوحدةضرإقفيكذللك

.....طريقفيكذللكواسالىصةضروريةخطوةالع!بيةالدولءنمجموعةبين

وادحثصمعدلفيدهـصاعت"رلستاصدآ3ماهويررامايببرش!متطمعهط!ولمور"الثمالثفامهلمةوحدةعننعبيرهياالخطواتهذهوكل.الشاملالتوحيدبماالهدف

.وم..واساس،عربيةمعركةأيفيالالتكل،،راساسالتوريالعربيالنضال

ل!عييرها.اـيباهـلمعنتتنوعوهكذا.اضاملاالقوميالاستراتيجيالهـدوطميكذللكالانضصار

ا)ةوريالة!صانصزوي/"طاعالاس!ناذمعبربساطةاتم!وللعليلأا!كبيرالههففيافها!ةفيلتصبصاراتالاتوالمعاركوتتثرج

تكادلاالتيألرطاناتالثوريةذاتالمجردةاللفاطزحمةمنيعاليالعربيهيالوحدةلةدولااللعربيالتور!النضالوحدةفانولهذا.الاخير

.نسةالثوريلىتاالنفلت!بلبوتكاد،4حهعبيةحقيقلآالىتتسراللحاسمالموضوهـكوالشرطوالوانون،المحركةالدينامييئاللقوة

هىآ!لم3ماوالاللهلاط،الالفاظعنتت!خلىانهذايصيولكن.للانتصار

اًللعولميوالنضالبالفونصارعام،والق!ب!والتصوراتالمؤاهيمحاماةبدلااجلهمنوالعمليةاللفكر!ةطافا"ناكلنحشمداني!نهم!ماهذا

نورةتتحق!قكيفء:واتساءل!معااغكطابفكريالوضوحاجلمناررة،،لثح-رم،وسا؟ل(الغايات"نتجعلصراعاتفيتبديدهامن

وكي!،الاللفاطتحملهاالتيواللتصوراتأهيمالمأوضوحبغيرالاشياء.المنشودةار!ايئبابوتسد،الصحيحةوسيلتهاللعربي

!ف.اوو4بيرالتعلتنتظمبماالنظريالفكر؟دونرسةالمطتتحققاقىالمفا!مابذاتنصطدمصبحيالدينووبهطالاشاذمقالوفي

واضحةقكر!ةمئظومةبغبراكوريةرسةواول،كطاالانساق.لاكواهيتممفصالتميزوان.الدوللةسيفروهتالدكتورمقالفيوجدناها

صفديءطاعا،ستاذان؟التصوراتعلمية،المفاهيم!ددة،التعابيرررادواوضوحااكثعرموضوءيةبروياصبحيالدينمحييالاستاذ

مخيىصاشبمءاكوضويةالىليسلمناالمجرداللفظعبوديةمنيحررناولكنه.الهثرضية!ملابسماتهالعربيالتاريحلاحداثاستثارةاكثرواقعي

لمبةاللىالفاظلءبةمنينقلناانه.الورواقيقىةالممارءو!اءالم!د!!فقاذبممااواررؤرمفافحرر0ذاتهاالنتائحالىينت!الحقمي!قةفي

ؤكرااللصفرمن،صدأالعرليالعالمكلئماشحدثانه!-ئمةاتء............-لا.ا،
...........صهـمدمهحطوهوورى،للالعصالركريساهو!عربيبلدمي

ضلهاولمجممفاههماعربياالعالمفيضحرل!كأنمايتحدث،ونضالا!وللةالىالدعوةك!ركير!ىو!وولهـذا.اللقوميةالوحدةطري!ق

!!4ماىيرخدث.ال!ةمضامثهابواخص،دلالتهااءلمقولاللظظ!اجلهـنا!اكلارصلو!عجل،ملسطينفيديمقراطية

وانطهيماتحريركل!اتتحملووزاتا!ربياللعالىفيتخققالحركةالىبالدمحوةالاذلكالىسبيلااماههيجدفلا،النفماطةالوحدة

ضدوالنغه،ل،الاتفصراكيوالمتحولالمساءأ)ئوريا:فلملواات!صن!عواالامناجهزةوتحدجمماالقائمةالعربيةالكه،ناتيبت!خرالى،اللفوضوية

وادبنا،فكرنافي،يخوهاوعشراتوعشرات،والصهيونيةالاسنعمار!ةعلكما-ي!ولكم،-تماما"مضءبةمدنهافياللحياةتصبححضىبها

اليدمية.الشفافيةحياتاوواقعءتءررةبمربريةدولببنهذافييفرضلا!اسرائيلمنغزةاب!ال

العربي،الثوريالصبةلتجهضاخرىكلماتلة.كبغيروهناكالسىاللحقيقةفيدعوة.رجعيةمتخلفةاخرىعربيةدول،متقدة

العربص!الثقا!يةالثورةقضية.المثمديداوع!وع!ماااالالصت!بصاروت!دهواو!،!ب!الاست-ءمارالا"وض!عب!،-!رلاالذيالياشارومل

فوضويةممارلصةمص!ءوليست،جوهرهافيالماظقضيةليستالد!رالجو-،يصلالضممماالمغامرةا،ثاله"الن"لمئبموذات.والرجعهـية

وضوح-"قصهيبل،مفدي"طاعالاستاذهامنهىيعرضكما،عمياءوءقي،الموضا!واجزدوقالونيلاوثب،نتيجة،الدولةسيفعصمت

.الفكريالوةوحب!دامسلحثوريونضمالفكربم!.لهاولىوس-!لةا!ض،لمنالايخرةيئالظوا؟خاذ

رضطبهفانثمل،ص!بماحسنا)دكأورهقالالىدلكبعداتقلنصلكدفاصفديءطاعألا-ضاذمقالالىذللكبعدانتقلنافاذا

الثو!ةحقيف4.!الحقيقةسوضوعيةواضحبئغامرةرؤياالىالحق!بقة.المقدماتاختلفتوانالثوربم!الفعلفيالفوضويالمف!ومذاتالى

متطابا"ها.،ؤواؤهها،العربي!ةالثقاؤيةصفديطاعالاستادمقالبم!خلكثيرااستبشرتاثيواللحقيقة

لسال!ديكلهالآدابعددفيالوحي!القال!والمقالهذالعل..حسنا"اعربيةااثق،فيةاالثورةفيالمنهج،نحو"عنوانهعنفضلا

المختلفة.جوانبهافياًلثقاؤ-قىثورزااًزهةول!ممولبصمؤجيدا.تمويدامقالهمدخلفيلهيرهـ!دوهو.اوةموعاصلبيمسانه

نويسه!الذينالشبانهـمكريناطل!عةمنحنفيحسنادكتوروا.واهدافهاوءناىرهاالتقافيعة!هالثورةمعافصحيحا"حديدامي!حدد

اختل!قد.صرالمطالعربيفكرناتغذيةفيواصالةودصانةبجديةانيا:ثلا11عربيىقىالثقافيةالثورةعلىالتطبقيبدأعندماولكنه

يلتمفاصيل،التعرضاطكلاواكأصي،مقالهتفاصبلبعضفي"مهالب!اانتهتالتصالمتائحيضبهىانه!الفاظلعبةالىبهاينحرف

.بلالملاحظت!نمكتفياستانيمكيةهـلمرسه"وهبم.البنبويةتعبيرهحدعلىاواللهيكليةالمدرلصة

اللعا"-لآالمفاهيمبر،ضفيتورطحنفيءسناللدكأوريكاد:اًولا.الانرسانيةللغةالحهةالديئمي،!يةالدلاللةتهدر"قديريفيميكانيكية

عنصريشسهمفهومفيهذاينعكسو،ا!حفسارقيشبنجلرلفلسفةملاعالاستاذانا"م.الآنموضوعنافليستعند!ااقفاناءبوما

فىتعميقهاالىهـ:اوسع،الاصالةعلىحرصناان.الاوروبيةلملعضارةالثقافيةالثورةمشكلةانالىل!ينت!يلمدرسةاهذهنتائجي!تتىصفدي

التي،اغلقةاالمجردةالنظرةهذهاوروباالىننطرانيمنيلا،وجدانناللا،--ةالحضمارلملمةالفغا)قيان.الفاطمشمكلةهياللعربيةبلادنافي
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الثقافية.ثورقناانجازفيالليهاحوجنافينتبينزكادولا،"كل!نستصببدهاتكادوالتيم!ا!4فيا!ستها

طل.هتخلفهرجعءةوثقافةمتقد"كأث!افةبينجوهرقيفروقاداخلها
"ضضالت!صياقىلاتاءنالاخيرةالمجمو!ةالىهذابصدما..

المسرحي".وواثعروالقصقيالروافيالمعاصرالعربيلللادلطباللننقيعمهـ-بمافيكىمفهومفيكذلكإتورطحنفبمحسنالدكأوريكاد:ئاذيا

لتحليلبا!"!رصالذي/عباساحصمانناذالا!بمقال!بدأ"عتتافضداتهافيا)دعوةهذهول،ل-الاوروبيالتراث.قلحول

.انس!رواوالروايرقىالمصةفيال!زيمةبرهدما!لادبلىفلباني!عحاز4.الاوروبيارثمافيالتراثمن!رص4التيموقفه

ء.بلادهـصابر!اتمرالتيوالرحلةتتلاءمبرهرحلاينضلقء،اتراثاهدامن

تحليى-لا-جميعامحباساص،نذالاستا"قمالاتش،ن-افالاولئ!إصلمح"،ؤأصظحوللهـذا.عقيالنهضبمرحلةيصفهاو،ليوماببلآاللص

والاجت!اعيةالفف-لأالقيملت!ور"-!ؤو!ةوالحيةو"واج!ة.جاد"وصوعكالأءثسالخامسيالوورنتراث،ا:،فهلأا!تراثهوالاوروربطاكبراثمن

الاكفتاب"و!ف،رووق!ءنبينبه9يمببر.الادبهذافبىكل4عاقىوالانساني

الروضوموقف،يمةالهزءواجهـيىةفيوال!زييةوا!ضباعوالاءترابتاويرغان!يرواوو:جمماصك!ح!نادكثوراولعل-امحتقد.ءشروالظسع

ادفي!افينمامبلأظاهرةووؤمد.!ؤوهةواكخ!والمقاومةوالصهود،نيكياليكاالمىطرهـداقيخدلايةالبشرالمجتمعاتفيلفكرياا!مطور

الادباتجماهو،والشغبالهـربر!ال"نانبين9لأ!ماازدياد!ياو!أصرال،كرزبرةاهـىت،ريخنامنالحضاريةاةالرصهذهفياصوصناوما

إواقعي!ة.واالإ،جابيةالىوالحد/ث-ةءطقىوالوالقديمةالمخنلفةمراحله!يالاورو!يالم.!ضطر!

.والمعاصرة

يرؤضركمكموقفالادب!هـافيالتراثمنلموقفينيعوضما3

ويرففديعت!"ئهعشنيروءوقفا!زيرمةءضلمعرئوةفيءلميهيتعالىوبالاثاكةيرةالنظراف"لاتاصالمجهوعقىهدهعنحديثيواح!

الراهئة.صيرية1ءمر!4فية!للاقااقدادابهءامىبىطقإضمرض1)دي،طرابر-ث!مجورجالاستلمدمقالالىاممري!ةا

ا"ظبةاللفكريةالابنبةااثوريرةبالمسؤوليقىعميقواحممعاس،ل!.يد

موق!ءص!نكذلكيصهـربل،بفحم!نقدياؤحليلا&مهـىوالمقمالم!اعوالاس!ءاذاللدولةسيفعصمتا)دكضورعنديةالنكراثط!اتاو

ءسأ.الصحإبئالطرويحدد-يصحاندون!يدعو،ايجأببفكريللفكىرالمصاديرةجذورهـافيفضح،الببطارنديما)دكتورثمصةدي

ا!اوءة.!رءندكروبم!مدالاستاذبمقالا،قالهذاوا!متكمل3فوصر،الح-ةوءت!!،ته،الوافعقواذينرويرةعناننغلفلأ،العلمي

يدءصاقياافريىةاالدعوةللكنقديدطريتحل!اروبئةافيا!الواا(-5حا!ةكريللصراعطيبزموذجوالمقال،الموضوعيةيةالجماءـير

فى،ا!عرفيثورة،ا)شمعرقورةتكلنانالىادونيساثماعراا)يهااض!بةءهـاءرريوليس.اًلى*ؤولالمشفروالوعيواد.قصانةبالر

المفالو.الحيلواقعاً"غيبرفياالثماركةزورةلا،الداخليةفييننهطراو-شجورجدالات"واصلمةافىانالااللهم،الاحظهاو،عي!

اًلمقاو"ةلفءرالىادوتىيوجههالذييبايغبرمالانهال!ذادحضكألكبدلالته!افزرقي"واقيالمثاببةالتراكببلمخ!تلفهذاالنقديلطريقه

اللثورة!هيادونيسعرففيالوحيدةا)مورةاما.ثوريغيررمعربرأز4علىاقدرهوروط.الضريالفال!،بئوتعرقل،وءثقفبظجماهيرنا

الرائ!النقدبم!اوولاالىجديدااضبفانا"لكوول.لثءمراداخلى0ذلك

هـذهان،مخالصااقولطان!-بي.دكرودطءحمدالاست!اذقدء4الهـيتتعالقاضياالمقالاتءنالثابةالجبةوعةالىذلكب!انمقل

يمارل!هاوالتي،المثمعرداخلادونسرالفاعربرهايئاديالتيالثورةوثانيها.ءروةحسيناًلاستاذمنالهياولاها.والديرضياللقد!!نجراثنلم،

نا.والثورة،والانسانا!حياةعنبر،لشعرعردقى!،فمرهفيؤ.لافبرحد-ةمروةصسبنالاستاذءقالاما.ي!النوم!مدا!كتووامقال

اقعالوقوانهن!كنوتميزتشلمفالتبمشك،يغيراللخاء!قيقوان!بنه!امثعمرالىالنظرفيسديدءلمميلمنهج؟عرض،والجديرقى11،!قبا!ةفكريه

قيمةءا.الانفصلملوالا-ن!ؤلاليث!لاوالتمايزالاخ!نلافطولكن،اللحيا)*ورلمؤكأبينال!يعةةدعاض!برد!ميقف.ا!اسفةواا)!ينفيكراثئا

نءاصعصراءنعجزاءحيصبر!بكظ،والمنا)مث!رجم،لياتفيالتجديد،ءلهمباناريخ!باتأكصدايؤكدو.الفكر!تراثهاوببد!المعاصرةالمربمة

ولصغج!د.وتضييرهاتجديدهافيوالمثم!ارمقى،اءهااوالاضا!ةا!ه،ةعنفضلا،الابرما!4بواقعارتباط4واصاله،3التراا!اؤصال

الا!الهـناًنقطاععبزفي،ومناهجهواساليبهقيواذينهالشعربةالمتجددالدفياميكيالعقلانيجو!ره

اصاوعفمضهحكفىتجددانفبهـلآما.فيهاالخلافقواللفعل،لحجاةبا

....00008.م!31/!ضاتار!ظدقىلاعادةالحصوبرلأبالغمدخلالقي!ةادراسةاوهده

احدفىء!ز!لانها،سصممتكو!عطالك!ىتئوحهئورةفدل!فبفصعلنمترللأء4كه"ء!يركببملاحيا":أفبمو-4!فجوو،اء"التا!برر،يدجدذحوعلىعا!قىا)فكر!

ولص.والثعرا)كفببش.نةمقا!فلاعنرا.الجةوظ!4عناً!ف.الابداعمنجديدةآفاؤأالمعاصرةالفكرقي

امتلاكفجااأورءلآواداتهادشربم!اولبكأء!طحالاويئ!لىالسعرنظر!-اتارإخبامدخلاكذ)ككانمروةصسبئالاورهتاذمقالولعل

اشارةاهما.ؤيهاانىالوجرا!ضلىاعلىالاؤخدارو،ةالحىالحهيقة.يهيالنومصهدالدكنوولمقال

-لمدتالاسدأيالىنهايتهوفي4كلمالمدخلفيدكروبءحورالاء.تاد

قفا،قمادمءظلفي!ناقثهفصءوف،ا!اوهةادبفيشكبريغالياً!عمقبالغةايجاريةمم!عماه!الحقبلمققىفياضوي!االلدكتووومقال

صرفطالىألازسعىلامهن!لةحرشةهجردهوبم!الدالرأيهدااعرلىؤىحقب!يةثمقافبةيورةاىأالدءوةفياثسؤوالأوا!جسارةوالجدية

واءعيما0وجادجوهريوووماكلىءنالة3رإبئاهت.اماتنا.خاص4بوصوالاجتماجمطالديروالتشريرع،مقىعاايدييا!فوم!ال

إحددو،الاصيلجووورهليكث!ف،الد،يخيا)ةراثا!ياؤفييرغوصانه

الىربىلآالروايةعنخمثصبهسا"بالاس!اذمقالىالىذللكبهدواءودصرخت!هيطاقئم،الاسلامي،بمالتشرلروحالحيتا"يكلاللهىالالسال!

!؟!فة"ناقمشةانافاناشطيعلاااننيفواعتر.الحديثةانلنايجوز-استثناءبلا-الدينيةالنصوصكل":اف!ةالرالثور،لأ

هـ!-ءئهواءتدركذيكبهاعرلىعيبوهذا-لا!ب.آرائهفاصيلواوضاعن-الدي!نويةاو"عارؤئابعلوء"لمي!معلمقماكلفيحروفهانننجاوز

،4مقالهـيالليهااشارا)تيقىالعربيياتالروامنفيوعلىبر"داطلعفس!تهدؤطدم!امى"الاجتماعيةوعلاقاتناالحيويرلآومعاململاتناالاقتصاديئ

رلم!ج!!تقديريم!!مهاخلف،اللخالصهةالنهجيةاضاحبةامنولكن.لبااتةصإحرصوهـ!و"لناأررينلص4التبمالعليماالرؤحهقىالمثل

منو"لمهمهتث!رءومامقالهحصوبرة!نفه"للا،مقالهفبمال!ميقالكححيرينهملاءمبرمافيهاالت!جديداوجه?دداا!نشريعيةاالل!ايامنل!ر

الليمسادي!نالنقادليعضوجهها!ياالاتهامفيءههاصفلمف.فكاراالواصدهواًجههاو!عواه،يوزفيثم،اللجدإدةا!ثور!ةواح!نياجاتنا

هياكلهاعئربالوقوفاللحديثةا)*ربيةالروا"ةنقدفياكتفوابأنهماهـرأةلقضيةالنهايةفيإعرضعنبماحقارفيعءستوىالىالمسؤول

واالاجتماعيةدلا!ته!اتقييمفيالتعم!قدون،الشكلية!اللخارجيةءسالصملصطدةثوريةخطةهوفلآالحقهفيالمقالهذاان،العربية
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المستنبو.اميللو4والتوجي،ا&،رقابنقوثنواافنم-فاظلقييخللأشلرةهدهء!ناكثرلفرئلاهمفاناءلمبنولا..العقمةايحضاروة

اود!ب""هـسصءقىعنبركاتهـووتاذ4الاءقالذإكومد!ييااللرواياتبرءصءلىوا،-ةط!سةيجزف!ةباص*ه"فيولوا!صافا-لمبرةا

وهـع.جب!نقديعرضاةالاو.سمالمعا!طالعربيالمسر!يتبي!لمكلاس!تبمهعابدونا!،االواؤعفيا!رزئيةاتولالاصببعضلافهادافمم!ط

الاستماذتناولطحوبعقبما،ء*"اوتلهلطقامي،بالمقالامحجلدكماوتقهتلاثي

تقديريفي.بصصرحيتهكذاالمثاءجاببىمع،اودي!بلاسطورةهـاللممحليرء-زي3فهعةط!وقي!اب"فييهءحقدجزئيحدثخاولطان-ا9لظءد

وانم!ا،بالالع!طورغالكاءإةمونةادةالا!جسنلمساللمعليالاستا!اندلا!سةالجزئيالحدث!افيكانانالواقعحركةا!ولعاجائي

ي!صتملكان،نفسهموة!وء"انحي!على.فيهاجزليجانبعلىاقمن!رءهـ"اختلمف!م.ذلنعاىا،مثلةاكثبروما.اًلواقع!اءلىإةجوهر

.للموةوعوؤء!رقايهم!ةإبمو!ا!هدايعلبرلط،فيهاا)كامدةالاستظدةبر!!-!!ةوظنجيباددط،--لىالمم!سهفةالجائرةامهاحكااخيرا.في

المعاحر.العرطهتكءمميرأءيإلللملىعلميالا!تاقاناعلى،الاطلاةتهبىءميتمالهزنقهلأيرقىرواحاريون!اولادرواءقىفليصت،الملاثرقى

اًلاستأذلمقالالح!ضةقىفيتحح"ةهيوك!هةه!ا،2ايمقااخيرااشنن!تمر"ور!-ب!رهـصم،عدلكاجف،يىقى"د"وبرل،9"اجةطروا!ة!طبل

او)المقىالال-ساضبفهماليا--!.وري311ال!الطعنجبرانامساوف-وةحتىوالكلابالمصامنايتاليةايهإوروا.ةايعديدا!ارإءيةا

ذاتية-ئلدير:(ءجكيةاا!لافةءئع!ب!ادةلمعاداؤع!مد،؟لمب"الاصظه،!لجزثيكأبادتهرو!واؤلمعالو"لىسط!!طؤ-يىقطمجردلي!،قيلاعلى

هذهاتخمناني.الس!بمالصيوءفونهجممالليتهبرين،وءوض"وء-تهالفناءهلأالاجتموواكلناجوهرءنتعبيراًنها.الضمولوالاحاطةعنوالعجز

الهـربوكتابر:لمونة،دؤا!م!راءؤاشخصهوفيءظلهفيلأءجيالفرصة4دكرفانسبقءاالى!ظاض-فاناحبوما.المخض!ان!ائهافي

ادخ!لقي.!طينفيالمناة-لممن،ءحةسوظلجهبادبطفيال!كماا&ماربمنقد/مةدرالعمةفيف!ل!بالت

.الاخييطومهرح!بنتهق!?!كلاهن-رةدرالةوفي

يكىورا!ارجووالذي،طالقداللذيا،لم!علبقهذايعنهيوب!دا

م!لةك،اتاصةالذيالوةءوعووذاصراحةفيسرلعاجشفاد!رداوصرشيءوقمففي،بخصقد،عامةاقيوال!.ل،الروايةان

اهق-ةوثكربنلطئيريهكلمهإ،العربأخالثمقافةل1)"ورة،"الآداهإالءصر.حركةاوءجتمهإحركةفيجوهريةكاليةاءماما،عاببرحدد5حدث

لها.وقبراء،الهبإ،وختابا،ءهإ،اهعؤويىنالآسهإ.ء"وؤبنجربثدشنوءصرنامجهرت،فييحققهماوهدا

القاهرةاالافوهء"ء-نحماف!صبريالاستاذهقالالىدلفىبكلدانتقل

بيلأ،اقةلاقصوصةءهه-قوتحلميماجيداس!ن!اهجوالمقلوإ.اخربيق

ا!عالمامينمح!د4ـمرواختدفقةالحقهفيو)كن.اللوز/مةبه!فيمامرحالتهافيوصاصة

هـ-ذاعلى/!باذ.اللزإمةعاىالسمابققالمرصلملفيللهاتحليلهفي

لسر..عيم-..-لمسىسيسحر.سيسم!ىاللميمائداكهـوذجفيى.اللجامداطلقاايهخمم!!عا!ل

أ-"\!ولا،الىحر0،الهـ-حصرلااخرىن!اذتأك!يك!ظ!ولكن،ن*بغير.المنموذج

!!رىالاسمطذ.لم"ولكماا8روم1ابىطلىدموذجهوالرصلمة!.قىا!صوص

كزتبر،سالرعراليزن!ملآ4مرحااستلومقد؟وناناًخشى.حاذهإ

ءـذا.منهاوتحذيرايمةبا!زىبؤاالا!صوص"!نيجعلو.ل!ما

بنمود!يشلمةصرالح!ق!قةفيانه.هعنوعةمت!دةورؤىم!اوهطمحنتصبر

ثاالارداعءصاارحلةهـصدهفيي!تد!اتيكاناال!صوقيواحد،كل

اكه!ىولكأكبما،اقولماءلىالمندللبلطويلاوق!يتاوت!تيتا.الهصصي

.الجاله!ن!ا15لفريسه.علاالتي،العجلىالالظكةبهده

المقاومةلشاعر!*!"هـجطحاوطصبركطالاستاذمعذاك3ا!ووءولىلي

واكأصرىفعلردودعن،.:راؤ،صيمصالىال،ل!يمةبهفمالاقا!بص

اقاص!مي!وئا)نةاكخبءرالىالمدعوةبر4وترمزا!هاريحلمس!م

الفأسملبمالا!صوصةان.وخصوبرة12ورواش!اخرىافامكذللك!:(ك.ا!ة!اء

طإهإركةنإمثنااء--نوياتمن"--توهلارقىزمنإنة"كبندالمعهإ!رةادعربيئ

دحى-قحمافظءريالا*هةادير"ولكماوهي.الراهنةالاقافيمةح!باتنا

عاىقدوةالصمرالىقض"يفاى"ءلىقمادرةاص!عت"!الهفهايةفي

."ونتغييروالحسمالاهم

حديثاصدرل.ق2..،4-!رالمراروحاءندوارةادفىؤاًلاستماذمقالالىانجبواواقنقل

والجدةوالمو!وعبلآصلمنةالرفيعايةدواسةالحق!قةفيوا!الى

داةذ7اردلمنيهوبئاذناحههتحلحركةكا!طيلبنمبهاوكاءطؤاستيعابطوههإ،اللعربي/لمسرحنا

والقوميةوالاجضماعيةااضحريرإقاققورةبحركثالخلمهبوامرزاجهيلعربيم

روحالمقال؟-!ويشبع.ألاخيرةمرحلتهاحتىالاولىمواًحلهامنذ
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