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وهـو،(المارى!ب4عقيدته)ضصدموجهالمقادان،نفسهوبينبينه((الاشبأءنورةال)الىعودة

،انما،تماماالعكسيكنلمان،اًطلاقاالمقالقصديكنلمما

لتدلمثبمللفظيةعملةالىوسواهاالماركسيةتحويلالىموجههوصفديمطاعبقلم

اقول..معينةوصرامحيةسياسهبئبمصالحمرتبطة،وسلولثمواقف

يحررناصفديمطاعالاس!اذان"قأئلاجديدجزمالىالناقديسارعالعربيةالثقافيةالثورةعنالممتاز"آلاداب"عددمقالاتانينكرلا

المحددوصاءغيرالتفبءاةوضويةالىليسلمناالمجرداللفظعبوديةمنتلكريبولا،ا"مها،مختلفةفعلردود،تثيرتزالوماائارتقد

".اللعشوائيةالممارسةارومةالىجميعهاتنتمبماقلام!سعةعنصدرتالتيالتعليقات

هو!دارسيهاالماركسيةالنظريةتقدمهلرساولاناعتقدقلمالاستاذآخرهاكانولقدالمصريةالثقا-فيةاللبيئةفيمحردةفكرية

انمثلذللك.الاضاءاصولالىوالعودة،المجردةالمفاهيممناًبتحررالجدلفيالمساهمةركبجموتهانيشألمالذي،العالمامينمعمود

لناتقدمبل،العشوائيةرالممارسةالفوضويةفبملوفعنالاالعودةهذءالثورةمفهومفينظبرءلوبهةيعرضفانبرى،اًلوضوعهذاحولالعام

الواقععكسعلىوقدرتها،افكارنالصحةاللح!قبةالمقاييس0الممتازالعددمقالاتعلىيعلقاخذثم!الثورية،/والثقافةالثقافية

رجل-انهيج!ب،اللعاللمالاسنناذعبارةيقرأومن.وتغيبرءوانارتهكم!ا،المقالهذاافكاربعضواستفزته،مقائيحولقليلاوتوقف

فوضىدائ!،تخيفهـمااللذين(هيجل)او(كانت)اتباعمنمثالياًلشرقاوي،وجمالحسنعبدالجليلزميليهالسابقالصددفياستفزت

نكونلكيهيجلوخ(ءثة)اللخارجيوعالمهاهبم!حذفانها،الاشياءكمدفلالا،لمقالياللعالمالاستاذنقدعلىردبصددهناولست

يكتشفانعيستطبالعالمالاستاذانواعتقد.(للفلسفةامينين،ثفىولا،خاطريفياثارته،الجدلهذامن31لموضوعواتارة

الفوانان،للفلسفةدارسالاساسفيوهو،بالغةبسهولةاللثقابةالثورةجولالكتابمنالعديدتناولهااننىالمشكلةاصداء

منمنظومةوليمست،الممارلسةفيمنهحانهاهوللماركسيةالحقيقي.العربية

-ديكارتطريقهءلىذاتها"عالتطابقمجرديهمهاالتيالمجردةالالمحكاروالذي،مقاليالىالموجهالنقدبعضمناقثعةفيالآقولآبدأ

علىقدرتهاليست؟حقيقياثوريامنهجايجعلالذيفما،ولايبنيفر.العاللمالاستاذكتبه

الىفالعودة؟الاجتما!اوالواقعايتاريخارضفيالجدليةحركةفهمللجانبويعرض،المقالمدخلعلىالناقدايوامقانوبعد،اًولا

ولكن،الاشياءبفوضىالقول،الاخيرالتحليلفيتغنيلاالممارسةملامحهاللبحثتفقدعريضةبصورةللنحثالموجهةالفكرةخلاصةمن

يمكنيهفيادرولا.ال.كسوليس،للملأعمالمقيالساالاشياءجعلدمتمااننيوهو،باستنتابمألناقديفاجذنا،الدقيقةالخاصة

عامة،الواقعيةالمذاهبفيالبديهياتهذءمثلتفو+4انعريقلماركسي:قائلابالموعلةيسارعثم!بحذفهااطالبفاننيالالفاظعلىلرتقد

يرىانيحبما-!ىانالايعجبهلاكاناذا،الاخاصةوالماركسبةنطمكماوالالفاط،الالفا!ءننتخلىانهذايعنيهلولكن"

اًلاستاذاللعالم،آراءمناقشةعلىالصبريمكنهناالى.يقرأفيماوالنضالبالفكرنصارعام،إلقيمواوالتصوراتالمفاهيمحاملةهي

الىالمجردالردمنلينتقلالخاصةباستنتاجانهينجرفعندماولكنقصرتهماانهووالعجب"الخ..اللفكريضوحالواجلمناللعملي

زملاءبعضاهاصفقالت؟طرابيشيجورجلوثةفجاةفيتننى،النكت!ةموقفييعاكسكموقفالآكاتبيتبناءاللذيهوالمقالهذافيعامكهدف

من(الكاتبلاكطينقلناان"هكذاويكتب،القاهرةماركسييمنللعالما،عالماستاذيا،الفكريالوضوحيركونوكيف،بموريفاتساءل

المربيالعاللم3أنمايتحدثان!ثم!يئيةمكعباتللعبةالىاللفا!لعبةءبةدقيعنعبارةايوميةاوالسياسيئالايديولوجيةاللفةاصبحتاان

هذه"الصفرمنالبدء"ومشكلة."الخونضالافكرااللصفرمنيبدألايةيمكنوهل،الهمله"بالممارء.ةللهاصلةلكلالفاقدةالالفاطمن

امينالعالم،مقياسالىطرابيشيجورجءقبسمنءقولاتستهويراحتفيعلاقة،امالاللفاظتردادءلىوضوحهافيتعتمدانواضحةفية

جديدافوقياوتحبريماجديدةاءلملأميةاسطورةتصبحانهك!اوممادت؟الالفاطهذ.تعنيهاالتيللاشبءالانادة

يةالغكرا"منجزات!نا"بعلميةنظراًعادةيحاولمنكلالىيوجهنفصالىاسوجهقدالمقالافكاراناحسالعالمالاستاذوكان

ا(لمحد""دللكرأسعلىاللقيامةادنفلتقموباالتاني.والنضاليةكيف))فقال..الثورةعقيدةتؤللفافنيالفكريةالمنظومةاهميصة

المجيد.العربيعالمنا.لعمالتكهروالسياسيةاللفكبريةبالانظمةاللجديدفكريةمنظومةبغيرالثوريةوالممارسة،الانسانيالتواصليتم

الالحادهذاتهمةممنهاادفعانلنفسياحبلااننيمنوبالرغمفيالواردةاللعباراثتلكهيماايضاابصرريواتساءل."وافحة

قبلها،كانكماووسام!تمرهووما،اورةاخى!أئشا!انبمايلحظاوالم؟الناقدعليهايحرصىالتياللعقافدبهدملوصيوالنبمقالي

اهـقىي،"الا!وراليالمو!ف"!رامثلىلىلكلذاليارضىلااننيالاالاللفاظمضمونالىيتوجهلاالاساسمنالمقالهذاوافحعانله-يادته

هذءصفحاتعلىنشرتهواضحمقالضمنعنهوعبرت،غيريعلىعنتهفيكانتسواء،الالفاطهذءاستعمالطريقةالىيتوجهمابقدر

بينلقرأقليلاالعا"الاستاذتريثولو.قليلةشهورمنذالمجلة؟موجهفييهقالاو،سياسيخطابفياو،ا/يديولوجيةمنظومة

فمثلما.الموقفهذامثلا!حمانتتاولكثبرة!باراتامقالياسطرالايامهذءللثوريينالمحببالماركسيالقاموستردادمنالفائدةفما

،الاللفاظبمنظوماتاخذهمالديماغوجيينالثوريينبعضعلىعبتوالسس،الماركسيالنقدمضموناستيعابعلىحقيقيةقدرةبهون

الموقفكلوضوحبكلعبرتفانني،تعتهاالاشياءفمادعلىوالابقاء؟الاجتماعيالناريخي،التحليليمنهجه

بعارالانينادونالذينالثوريينمناعاطفييناللدىالمشابهالكتابةعادلاتالىينصرفذهنهيدعالااللعالم!الاشاذالىرجائي

-66-الصفحةعلىلغن-حقا،يجزمانه.المثقفةنصفاجوائنافيتماماالمعروفةوالنقد
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.نيو.إوردفياًلكيمياء/ضكاللشركة!لثوؤةوا..الجديدالمئورىعن

التابلارنشركة.وظفيكباراحد(المجلى3عضو)دودجةصوا!فإ.*!نيخشهلآلمماميبقلم

فيرستذي"رئىس؟قئب-:(.(لمجلسعضو)هأولاللفرية3يروتهرودفيشرقابنني*كلمتهؤ!بركاتحيمالدكأورأ!شخدم

ملكب-ةفيساهماءيركيةكرنوثلاثةاضخم!احد"فيكل!-تك!ناشونالجاءتبهخاصكأنقاطعلىفبهايعلقوالتيالآدابمن0791(يرانحز)

الاوور.النتوقفيوالنقلاببترولشركاتاكبرنتترااورهـطورهذهلكانبآخرمقالوفيعباساًصسانللدكنتودمقالفي

المنزسراتون)!هامنهاقالالتينغسهاالجامعةوهذه،حسدهبربةا!ةا.للكفياستخدم،"الثقاقيةالثورة"عددفي

هـباسنتثمار"انها(نيلمكسونري!تشاردالامهركيللرئيساللنثخمبمالرجعية"،((الشوفينبلأ،""الرجعية"اوصافيرونالثورعليها

صوالاميركيهالج،مهصلأوجودلالو"ءلاعنهلوقال"ندحكلمهانويجب!ذهكاتبانخذهمو!ايصفكي،"التقدءجةءنستارتحتالمتخفية

."الاوسطاللتنرق!طقةفيالتوترلازدادبيروت،-و!ى"البحرالىاطائراعودة"،"ايامستة"لوايتيهعنالسطور

صفغبارابركاتحليمالدكورررىلاهزير!ةغيرءؤس!ههذهلمو!"!صورةرركاتنجبميقدم-اسى،دقاللموقفتلخيصا-لروايتينا

ىؤب!ا،باسمهامكانكلفيوالانتشاربهـاالعملاومعهااقعاوناللتدوضدصاعهرينممزقابطلهكان"انأمستة"في:بطله

فينرىا"ثلم-(العربالةلسطبضيهنن،زحيالن"خ!يهاتذلكفندمراء4وبين-مش!""مانبالفناءقويتهيهددالذيالصهيوئي

."والاقتلاعالنزوح"لحن"الطريفة"دراسه!،ووىو!قيمحنتمع"ؤىالسائدةالمتمخلفةوالروحيةالاجتمابلأاللقيم

!عائلىصةوالت-4والعوللدينا:الاخرى"يلةالهز)ءالموسسات.امااهتمامهيركزا؟!-اىيرحزيرهةهز-بطلهقرر"البحوالىالطائرعودة"

0003اًلا..اً..خاصقى،للهزبمقىسببايراهفههـ"كانتالتيالمتخلفةالقيمتلكعلى

5--)ئةلهلالالظمهوالثوريةرزء،والاحزابالتربةومؤسطتوقدكما-ا)عربيا)وطنفىلأالثوربتدعىانياللحركاتكلوان

بهالهيكنلمافهاو..بهالهعلاقةكلقطعقد!و(سميهاهـراوىلى،اطارهاضونءنو"ض!ر!صهااللقمتلكممرسانما

الفكر"يحملون"منانهاواإ(جديدثوريلانهذلك.0علافةاية"!ضهبىنا"بء!لقدافايا،مواجهتهاعبءهوحملالقد

اذا((حزيران5!الخامسحرببعديتبلوربدأاللذيلجديدالمذوري.المتخلفةقيمنايهزمانبعه،القادمة-!لموكة

الجديد-الثوريذللكهـنالغلمىغيتصوره!-وافو.بكلامهاًخذناه..

ا!فا؟وكلامه"الجد،يدالثوري)عنتصورءتلككلمتهفييدلممبركاتوحليم

علىماستاذف!و،نظرية"اساتدر"ؤلتعمابركاتلا!كأورلىاننكطواللحق،"جديدثوري"نفسههوانهيعتقدشكبلاوهو

ى9ينشرهااللدرالاتهـذهوبهض،يريرلآالامادجامعءفيالاجتماعوارر4الروانتين!ابنمؤفان!مضأكثربركاتحليمعناعرفأكن

هـ4دراسعةالمحلةهدهمنالسادسىاللعددوفي."مواقف"محلة.اعربر-ةاوالثورةفلسطينبقصيةمؤحرافيههـايهتمبطدراساتيكتب

..،.....1!00افى..3لا...عقليةعلىاكثراقتعرف!بمحاوللةاغرتنيتلككلمتهانايفا)اوالحق

..!4يمول"4)عردءلحبىوا)"و!هنتراًبا"عنوالهاير*-قي!هو4يمأالشوورفيلمبسةوانسالرجعهلاعنيتحدثاللذيهذا

الاشكاليتجاوزمبدعهليالاصأثورياالمتمردانرأييوفي"..،رلملادزانمض"الطائرعودة"روايتهرطلخلالمنعنهعبرفيما

ات"تلقائى-.ضيقةاطاراتضمنيقولبانيرفضوالوروثةوالانماطوالجهـ-!!عبالربحارفو/قتاريخ!!ا!طول!دفبلات!بحرسغيئة

36(.".)صدائممكتثفانهظافىلوفةلحدودايتجاوزومغاء-روبمفويوعا،4بطلهعقليةيتى-نفسهالمؤلفاي-هووبينما،اوالخرافة

نظنتحنبين!ا،ومغا"راياوع!تلقافياالثودييه.بحاذن!كذاغرلي-لآثقافات/الىتف!مامت!نالرةثقالىلأ!ضاصرفظت"نا)دا!ئيالروجمإ

يمونانللثوديبدفلا،المجتمعتغييرعلمهيودةإلكانتاذاانهاشطرةفيالا،اقوهجة،اللثقافته-الراي-الرفيهاوليس،كلها

لكي"اتظيم"عاىقديرأ،يغير،انيريدالذيبالمجتمععالمابغدادفتحقدتيمورلنكانيقولحينبلادهبتابىبخفيهايخطىءعابرة

ءلمىقادرة.تكونحتىالمجتمعفيالتوربلأالقوىينظمانيستطيع.(الطائرعودةمن21ص)مكتبلإلهاوحر!

ا)ةوريللعملالتخطيطءلىؤديرا،المنظمةالرجعيةالدوللةمواجهة***

.الانن!يجتهاتكونلا"عفوبه"حركاتثمنتدفع"أنالضرةيجنبحتى:تقولطوراسىنقرأتلكبركاتحليمالدكتوركلمةفي

حت!ىيراوعلىجمالصخطمطهاللممئتف!لفىفىبع!قراكرلمألمى،المول!مئ!لاجهاائها،ويسمبونويتجاهلولها(عيوبيطمسوناللذينالايجابيينان.".

.00000000001يسايرونهااوالهزيلةمؤسساتنامعوبتعاونون،نملكها!لافضائلالينا

يبداىل"مجمعبصمنورتطبن"ررو"وء!رر+يرانلنئورةيضمنو!مر!لمونو/ضللوني!خدرونبذاكلان!هم،الحقيقيونالسلبيونهم

ماكريكتسححتىباحكامالتوريالمديتدافعوان،الاساسعنورتهان.ؤ!اهااقىاللهزيلهالحبرول.!زهنجبرهبىجديدةحياةبد!

حليبمالدكتوراما.لمجالاتاجميعفيمتصاويةمعدلاتفيعفنهو."تجاوزهعلىويلحافنعالوايتجاهللاا/لثوري1

لنالؤمنلترميركيه!مطفهووللكئهنرفضى!ةولا"ىلاجتمامربر!ثوتىاستائي"وعبمفي!إرىلاهووانمىاعيوتايطمسلابركاتحليمانحقوا

.".ء.../-ع0.1..ة.ء..فينايرىلالانهنملكهالافضائلالينايبسبلاوهو،العيوبغير

لعهموفعابصر!لاوالو،لمباسرءللحطهجمهءتلقايلالهثبء!ظربةدراسةمستأنج!قراءةمننراءسولىماوهذا)ءافضب!لآ

الوصول.امكانيةدراسةلهسبقواقعيهدلىالىيهدلىولاللواقععلمييعتقدلاايضابركاتحليموالدكتور.(مواقفمجلةفيثشرهاله

ذللكعنشيمايفعللا،محددةطاقاتخلالومنمحددةظروففياًلبه.

لح!أب.يضربقدانهبل،ماقسلاحقايرقيلاوهو؟!فويلانهفى"يعملالالهذللك،هزبلهمؤسسةايمعيتعاونانهبالطبع

ي!رللماذاآخرينلحسابطاقتهيؤجروقدللض-!ة4االانابلأغس،مؤسههالاميوكيةالجامعةاوهذه.بيروتفيالاميركيةالجامعة

ذهـنكعتقدومع..ءهامرلانهذلث!ل،فيهايثسرك،1"خناهـءز"يمكنككما)يضمامنائهاومجلسكذلكتكونوكف.باللطبعهزيلةغير

."جديدثوري"انهبركاتحليمالدكضورء(الجامعهدلبلعنتعر!ان

؟!لثورة!مه.فى!في،للثوريبركاتء!يىم4همهوهذاهـاناذا-شرهـةومديررئيسنائب(المجلسىرئيسنائب)هوازدبابحاة!

ارروالسة:نفسفيالدكأردقول!ىالرئيسهالمسأهمةالشركاتاحدى،تيوجر!ب!اولىيلاًوستاندرد

علىادللةيثال!!التاريخوفي.مؤقتحلالان!سحابان"...لاوسطاالثر!بترولإلىضغلال

-68الصفحةعلىاًلتتمةساللتفيذيالرئيسنائب(المجلسصندو!االينلهوازارالفردةا
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فىا)ضث"يفىهماال63.لبعندمعاالوصولونقطةالان!ونقطةانوولول!3للأحاة*و!االار!اب

بالنقصدالتمرضعلىيجرومنكليمةوحدوفيوالتثمحكهك،يتناوحدو

مدرسته.من"!ركلوالىالكاتباالىطرابرمشبمجورجبقلم

فيوحدو"بان!-اتوصفلانتماماقابلةهذهأ-با!3ووحدوية

."يةبابوالثقافيةالثورةا")ةلىط"-الآداب"كرستهالذيللخاصافيابعدد

4اماجرد،اللباباانعلىتنصإكاثوليبهبةاالكنيسةفممننقداتفي-"،لناحطو"اثالفهناساطير"عنوانتحتمفألا،نشرت"العربيه

اللخط.ءنمعصوم،باباالوب،المثقفيننءمعبننمطهلوساتنرضأن،لناالمنناحباللفدر

،وحدويالئىولمررد،وحدويانني:يهولالكا"بحالول-إن.الايديولوجيةعملقاتهماوهلوساتهمالتحديدوجهوعلى

الخطأ."نعصوم!أناامتهانهيالمثقفين"ؤلاءالاولىالسمةانآنذاكالينأخبلىولقد

ووهعندتوؤفلا"ابابويةاحدويهالو"فياًلكاتبومعادلة.وترويجهاالالساطيرصنا!ة

-ذلنقبيلومن.صهـييةمجاهيلليكثفيسضأنفهاتراهبل.الحدود.مخطئبنهداظننافيكناانناالانيبدوو

:هذهررطجتهالارهابصاعةأيضاامتهنوابانهمنضيفانكاينبغكانفقد

ائي!!جه؟قدكلفأن،وحدويلاننىاللخطأعنمهصوهادمتما.اللفكري

.وحدوينجبرانسانكعن،رراءيكونانباللضر،رةبدلا

ا)ىلنستمعوا*ئ.للتصدإققابلغيرالكلامهذافليبدووقداحدنشرهماطالمنطانبعدالتقصيرهذاالىانتبهناوقد

كتبهماعلىقلينىوقفانبدلا":احدا)وبالحرفيئولو!والكاتب"-ن.791فوزعددفي،صفيطاعالاستاذ،المثقغينبئكلماو

هـم،ثلافلأمن!موانشقى)2(،باعرااررةفينوطجمطرابيش!جورجالهاوساتفي"الملاستلابالقابلغير"الحقعندفاى،"الآداب"

.إطاللصئا،!اواول.الدولةوءصىتءجمفالبيطارونديمصفديمطاع/-.الايديولوجية

الكتابهولاءالان؟الاز!تادهذاولماذا:ؤلالت!هذاالصرردهذافيء!صوسئءدنطيةعالتقصيرذللكفياللومأنوالحقيقة

.......،؟0005سواناأحد
لهارالت*"العوكليهالنزعهن01الهروجمهحدةالوالىالدءوةا،!تجمع.

مخزلاتءصنوء!رجمينقلسا5جميعحانباللىرري!ما!قهاالىحاج"ودونما،الاولىهلةالومنددركانينبغيكانفقد

3!.".،"الآداب"ءنتموزرودفيالكماتبؤدمهالذيكذاكجديدديل
.".الماركسية

لاس،طيرصئاعه"الامتها!،الحتميةرلمه،المنطمةسفى،الطبيعيةالتتمةان

حاولتاتك!توءمله؟ااذلتبكفيللالدذفاابمهلىكتورالاسلوربإلننظرمممعبيإئالىالبيطا.الفكريالارهابص:،عةامتهانهي

هووهـذا،سيالسياودنبك،للكورةكاملااجتماعياعلماتعطيانيفتضهحلانايدوامعلىعرضة،أساكلبرأنطبحكم،فالاسامر

ءقالفياعلنتؤ!وانك،وحدويانك،المتممركمصينبعضلدىالاخطر.حهامروث؟نوكذا-ن.أمرها

."إ)3(الوحدو!لآا)خاصروةلصورةباالارتباطمن،رلاافللكاخير،بدهمنالا"رقطويمصالمشعوذالساحراللحيلةتهجمىوعندما

صلماهـءبكلبنفسهنفسهيسمي،عار!كريارهاباماماذنذحنالسحروالشعوذة،عن/مدلاناًما:لهمااثثالاأءربنا!اميعبح

ول!اطة.وبلا!فكادالاسالناساعلىلببفرضالماريةالقوةارهابالىيلصأنواما

نافتلا!كاتبمعنقانئىفيللدحولأستعدادعلىهـئاوثحن.وخزعبلاتهالابمبصهاترامفي

.الكري!ذا-اًلابتزازبله،الارهابلهذاحدانضع،ارهابياولصكلجلدفيانحرجبلاالقوليمكنولهذا

بورطلو-كااللبابويةنرفضيماالفكرفيالارهابنرفضانناحاه-ةمناللضفهذاانتقالوان،عنفبذرةاس!رةكلفيوان

والانرترافي.الوحدة،وانوتصديقهمالناسبقبولفقطمشروطالسءفورحالةالى1ونلك!ا

اللفتب!.ءحاكمومنعقالتفتبمثىمحاكمنرفضاننا!يهايتداعىالتيالمحظةافيالاالعلنيدلملت!ركتشرعلاالارهابآلليه

فكروعلىالوحدةعلىالوصايةهذاإوقبلهذابمدونرفضاررفمنمفرأمع!يودلادرجةالىو،صديقهمالناس!بول

.الوحدة.ايديولوجياايتموههلاالذيالم!اري

فىكماالفكرفيالوحدويةالصفةتكونانمنرفضخطصودوجهمرلحلىى4اللدكتاتوربفالحكوهـات.ا!لاهذافيجديدولا

غيرها.دونلفئةمسثقااحتكارااللسمياسةاوالتر"ر،بئاسا!رهاامرافضحاحكو"!اتالاتكنلماالتاريخ

المستوىوي،ختحققلناللعربيهلوحدةاانالرا!خويفننافلبأت،وتصديقهـمالناسفبولحولهامنوانففيالحجةأعوزتهما

الل!لوساتانفاضعلىالا،الوبيةااالثورةتطورمنالراهن.السهافرالارهابللغة(لى

اثقةجىالبعضبىبةالفكالجثثعلىبله،المفكر.لنلبعضالايلإبولوجيةوهو.علي!ن!ايردانصفديمطاعالاستاذآلراللغةهذهوبمثل

.ارمرب-الدولةعنفآلةالحظلحسنيملكلالانه-يرهبنالاهذاباختياره

بأنهمالمثقفينمنالنفرهذاادعاءف!الامورواكعمنيفيرولاالاساطإرهذهوان،شحأنهاافتضحقداساطيرفعلاهنادانيرؤكد،انما

.و!دويونوان،ائذاليةبقوتهأبعسأالمنوطدورهاتمارسانتستطيععادتما

صرء11يكتسبلالمربيىة1االثورةتطورمنالراهنةالمرحلةففبمكسا)!راواتثهرواانااصثابهاعلىلزاماوص،دبادتقدتجالىتها

العربيلأ.الوحدةالىدعوتهلمجردالوحدويةصفة-.التداولفل!ببقوها

ايىها.ويد!و!اللعربيبالوحدةيحلمالكاتبانفيفكلاوثحنفاف"،ذكرناكماالدوللةعنفآلةيملكلاالكاتبانالىونظرا

-96ا)4هـو!لآعلىا!ة-.آخرنوعمنارهابالىلىاءللجوءالىالضوورةبحكممضطر

الحإةقوةمنيملكلا)1(مغكرلكلذلولمطيةاًللفكريوالاههاب

جميعا.اعرباالمثقفبقههناعلينايستعديالكاتبان-2يغنيماماوحيلتهدسماركفوةمنيملكولا،بسماركهراوةعنيغنيهما

نموراهاجمنابل،حصربلالمالعربالمثقفينذهاجمالمبأننانذكرءولكننا.ادهـ-ةثوةعن

منهم.معينا.الكاتبلدىالارهابهذاآليةالآنولنفكك

منيمنعنالاا!مميطادالدكتورمعالجذري(لفكريخلافناان-3

عنه.ألاستلعدائبىالدفاعهقام!ثلمهبالىنستنكران.مزدوجينءـلألينببنالكلهةهذهنةمعانينبغيكانربما-ا
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تهددالتبما!غوغائيةهياينونعرف،الاوهاممناللحقائقشضح..الئفأفةفيوأ!داًعاًلاطتئعن
لازيدالممتازبرلملعددالاولمقالهالىجوعالرعدمفسأللتزم،ثقافتنا

الماضىبالعددردهفيكتيهمابمناقشةوسأكنفي،توضيحاذكرتما!نطعبدلنهلطل

الليه،نسلتهعمادفاعاكتبهماافتبسانالقارىءواست،رن.فقط

بكامله.،محددينالخظنمننوعينمر.الاخرينو.عنفسهكلعامنايكونلاحينالكاتبيكونمااسوأ

نكزاراالايقرأانيريدلااللذيوالناقد"مطاعاًلاستاذيقولانفيوللطموحه،صفديمطاعالاستاذلشخصالشديدتقديربم!ومع

المصطلحاتبابءنهيالالفاطهذهأنش!روالذي،اًلخاصةلافكارهال!بوتألليفالمقالاتكتابةعلىودأبه،اللعربينالمفيمنواحدايكون

منبجملةميألبما،علميتهايرقضانذلكمعير!ءولكنه،العلميةا!الميةا)ثقافيةالتياراتمعالمتفاءلمةالعربيةللثقافةخسة

مؤهة"هيماوبناءل.يدعىماعلىعكسنسابرهاناتقولمالمقالامينايكونانمنهيطلبواانعليهقرائهحقمنانالا..الجديدة

اشرحهاانحقاا:،ؤ-!ايريدهل"،الغربلدىاللعلميةالموضوعيةماآخرش!اءايوفبلثانبب!انفسههويتفهموان،اولانفسهومعمعهم

(8عص)"؟للهيزعمانقبل"عالميةثقافيةوتياراتأفكار"منعنهيحدثهمانيريد

مؤلسهة!!اللفظياكر!هذاأنأةلوللمأثعرللمانا-اولايومكللهااتىالعالميةالثقا!ةنوافذ"امامهميفتحانهالهم

لنفسهمخادعاكانوالا،"والمجتمعالالسانقضايالفهمجديدةءمحاولة

اغنة،ا!صطلثاتبابمسنيكونانيمكن"العلميةاًلوضوعية.ثشرا?يخدعانقبل
ةالخاطثسالتعبيراتءلىواص!حكمثالدكرتهولكنني،نقدتهماالا

المصطلحمسث"1ل،بانتوهم))والتيمطاعالاستاديستخدمهاوإتي!انه-زء!يفيمخطماأكونان"خلصاوارجو-ارعموأنا

لل!،"كاىلاأو،ل!-امصىولافارعةالحقيقةفيوهبم"العلميللكتابةويتصدىايضايقرأهمامعولا،قرائهمعولا،لفسهمعامينا

..الا-باخطائنااللبعضوبعضناانفسنامواجهةفيصرحاءولنكن.عنه

العللميه.لمصطلحاتبينقلاكهـلى!الا!طاء،اوراراةهـنونبنربئسمائهاالاءودولنسم-اكثرهاوما

مناكبركيبعذاانش!تاننييقولاناذنللكانبجازف!فاذاالاقلعلىديهاويفكرلتفاديهايجهددامماالانسانتعيبلا

اننى..ذللكمععلميتهارفضاننيالاالعلمميقىالممطلحاتبابوالاستمراراللخطماعلىالاصرارفهوحقايعينهالذياما،اليهانبه

أعرفهلاعلىمصطلحعنتعبيرلانهاللفظيالتبركيبهذاانكرلم.أيضاالآخرينخداعومحاولةالذاتخهـداعفي

ليسأصلملالانهأنكرتهوانما،لقرائهاولييشرحهانمنهواريد،الآدابمنالأضيللعددقراءةصفديمطاعالاستاذكتبفقد

.ومقبولمعقولبمعشيوحىالذيبالتعبيرللبيسأوالعلميبالمصطلحسيفعصهتاًلدكتورمقالحولالاسبقالعددفيكتبتهماعلىورد

،بالاحرىاللشاذاللفظيالتركيباو،التعبيرهذاان-ئانيااطالبمانهردهنهابةفيلقارئهاعتذروقد.شخصياهوومقالهالدولة

لهمدلوللامفتعلىتركيب"ا)خرباهـىالعلمي!ةقى.الموضوعءوسسة"فيواصرا،5الممتازاللعددفان،ءلميهأطلة،بأنالقارىءفليعذرناممليه

هذها!تعبيراتامثالمطاعالاست!اذيستخدموانما.الشرقاو(الغربفيبقدر،ءلمميةاهميةلهايىمشكلاتأثاراقد،يليهابذيالعدد

أمورجديدةعنيحدثهمبانهويخدعهـمقرا?ليوهموالمختلقةالمفتعلةالثقافةالىإضتقلراحاللذيالاعلامبامراضواضحةصاءلهاما

عنيحدثهملافهـو..4العلمهالوضوعب-ة*ؤسسةمولد..وخطيرة.86(ص)"كوعائيةبكل

للمجديدشيءعنوانما،الخاسسالريتحدثهـ،فقطالموضوعيةبالرءوا!خمامهعنايرتهعاىاولا"طاعاًلاشاذور!و..ت

."الموضوعيةءؤسسة"هوبهسمعواًانلهميسبقمنه،ررلممهان،مكنوكلالقههء"لا،احتفالايماهذابردهولنحتفل

جاداماخذاالا"ورناخذانلناكاناذاا!تركيبهذامثلولكن.الثقافةبئءراضواضهـ4ص!ءللهالمشكلةيتعرضلالهبل

وئبتعد!نررهبيراتناا!رفقالاشغدامدلتزمفواذا،فيهمزاحلاولكنهل،ذاتهاحدفععلميةاهميةذاتقضيةليستاذنفالقضية

لااتربهذامثل..لهلواتلويلات،اتبريريةبالاد!اظاررلا!بثقافتناتهدد"مرضية"بأمورتتصللانطكلهذللكمناخطرقضي!

فا!هـيحدثهمبانار!راءاي!اممناكنزرر!وقش،وذشةولالهنهتىممنىانبلاكانه:،ومن.اللعلميةنهضنئ،تمنعوبالتالي

!تماهـ،جديدةامور،مكررةغيرامسورعنهـ-ذءواءللأنات،فبصاحبهالىادىالذيالكلامهذابمناقشة

وهىمعروفةالللميالبحثصفاتمنكعفةفالوضوعية.غوعائهيةركلالثقافةالى؟نت!قلاقيالرضيةأطاهرة

فىلكنومتعددةاستخداماتاست!خدا.!ايمكنو،الذانجبةذميض!وضوعات،لملانةفيصفديمطاعالاستاذلهتعرضماتلخيصويمكن

الموضو!ط،النفسعلم"ثلانقولكما،عليهلومصطلحمحددةءمانيدهوطالعربيكأوالوحدةوالفل!صطينيماالاؤلميميةعنكصبهما-اولا:هي

الوضو!اللقيم،والوجود،الموضوبمبهوالسمات،الموضويمةتوالدرب-ئانب.الموضوعهذاحولالينسبهو"،،اللدولةسبفعصمتلرأي

مادبم!كأظيمالمؤسسةوايرف-،الخ....اكذاالموضويوالاساسجماة-ثالثا.نقدمناًلممتازالعددفيمقاتهالىوجهماعلىرده

فييت!لىاللذبم!الاك!تصاديالنظاممهلانقولكما،مووفةمعنوياواللفاضلالزميلوالىاليوجههاالتيواللمز!الغضوالاتهاماتالئعوت

ء.....01.11..0..00.0اللتقليدية3سيةالمارءصوحديثه،العددقراءةفيشماركتهاللذى
ةوالنربوب-اتعاميةوسمماتايصاولمول،اممصاديهموسسا!!

اؤساتوا،ألانجماعىةوالرعايةار3وهؤسمات،والانتاجيهـةمهم،مجتهيفهمواولمالاصوليقرأواللموايذين،اللفظيينوالمتمركسين

..شركنات،منظمات،رووسسات،اًإغ..واللفني"والعلميةأللق!انونيةكابتهوان،الفلالفةكنطدكقراءةتمامامتصةيكتبهفاقراءةوان

كياناليذدكتمثلسواء!لاقائم!كلميحددهاهنأفالمؤسسةالفلاسفةكبارشانشأنهاللحديثةالفلسفاتبمصطلحاتكاصة

معنئةوكلصالحأغراضئنافصلملايخدمالتنظبموووا،معنوياومادي.اللخ.إ.لإالمفكرين

.خاصنطافىفيللعلاقاتتنظبمايحققأوءنالابرضعادفيرغي"الاكأبرةا!وهاتهذهعنالنظروسأصرف

الكاتبقالهفيماولننظر،مئ"ناجدوىلاالتيواللجاجةالملأحاة

المؤسسة،أ!الموضوعيةعناًلحديرثمجالفي!اولسمتذاتيةاسقاطاتوالتفوهاتالاتهاماتهذههلتتبي!نانيمكنناحتى

قالعندماا)كاتباصطنهالذبم!التركيبهذاازاءفقطهنانحنوانما؟!واقعاوبقررفبهامحقأنهامالكاتبعئدمن

نازءم"ثم،مولدهاعنكذلنوتحدت"العلميةالوضوبقىمؤسس4))

،ظنبعيخظهناانيقولكان،لهمعنىلاواللذيالشاذالتركيبهدا

."؟!لهاشرحهاانحقاالناقديريدهل"شرحالىتحتاجولكي،محدداالنقاشيكونوحتى...الثائيبالموضوعولنبدأ
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.(المصطلحلهذاالتاريخمجالف!هنامثلعنالاخرىالاعذارلعفسهيتمحلانالكاتببامكانوممان

بالكنية-؟؟هـول4!*،أكلمةءيرجممطاعالاشاذان-1خطامطبيأ،هناانيقولكان،لهممنىلاوالذيالشاذالتركيبهذا

ولأئطاووسائلى"هواللعوابانللهذكرتوفد،الو-طاناو،ارخوهذاعلىالتعبيرفبدا)سقطتكلماتاوكلمةأناو

."اللجماهيرية(الاتصال!مؤسمةلكلمةالمعرو!ةاًلمعانيغيربهخاصا"منىبهيقصدانهيقول

حولها،والمماحكةقولهاالسهلمنامورفهذ...موضوعيةوكلمة

بهوو!رما!مايقسالعندهـطالتعبيرهذاان-2منالمصطلحاتالتريهبهذامثلأنلناويؤكدرد.فيتينأناما

ولهأأ،حأ+دا++م!الاتصالوكلمة؟؟،ول4!،،أ"ه+هأأهـحأ*!*+هحالىيضطبرالتيجداالحديثةالفلسفاتمصطلحاتمناوالعلمية

باللقولويكتفي،المصطلحهذالشيوعنظراعادةتذكرلاهناوالنماويلالتخريحطريقنفسهعلىقطعفقد،..استخدامها

،(للاتصالااجماهيريةاالوسائلومعناها3؟،ول4ء*ا،أفياللغةثيعالتياللكلابةالمماحكاتاسلوبمنوالاستفادةاللفظي

...والممرحواللسينماوالتليفزيونوالراديووالصحفكاللجرائدال!مىاءوالهرالعبثمننوعاتمثلواتي،الايامهذهاللعربية

الجمه!.الاءلاموسائلاواجما!رقي،االاعلاموسائليترجمهاوالليعضووهلتايذكران4علبحنماوصار..منهنتخلصانينبغيايذي

،ا!وراس!نبمعادكي!اموسأبم!في؟؟،ول!زمعنىان-3الانسانيةالعلوممنلحلمايوفي،التريهبلهذاالاصطلاحيةالدلاللة

-اللعلومفي)المادةاووالكتلة،الكومة،والجمهوروالجمعاللحشد،هذءاوضوبقىاكلوشةوادتمىلنايحددانوعليه،يستخدم

الخ....(خاصةإطبيعيةاالتساؤلهذاولليترك..نشاطهاومافيهشمثلالذيكيانهاوما

هـييل.4*ولأالمفرد!جمعهـيلا4أ!االاملاللاتنيةالكلمةان-4اشرءهاانحقاالنا!يرسدهل"الفحالكطابيالاستنكاري

كا..إشرقي،اواالغربفيالمؤسسةهذهبر.ثلأسمعللمفأنا،نعم.."؟له

والواسطة،والوسيلسة،والوسيطالمتوسطواثيءالوووتمني.عليطفليدلنيالقراءمنعنهاسمعومن

./ديعاقاموسأييئكرهاالتيالمعانيآخرالى...ومعتدلوقوسط
للدىءلميهمتفقتعبيرهوالعلميالمصطلحانيعرفونوالقبراء

بهيقصداذناصطلاحيتعبير!؟،7هـول4ؤعبير،أان-5وما،مصنواس!خدالممحددمعنىعلىليدلياللعلوممنبعلمالمشننغلإن

اليه.اشرنااللذبم!المحددالمعنى"اللعلميةإوضوقيامؤسسة"انلنايزعمصفديمطاعالاستاذدام

الاشناذقالهمااذنأرىءالفيؤببراجعالايضاحاتهذهبعد-ئانياانولكن،التعبيرهذايشرحانليس،اتحداءفاننيعلميمصطلح

ترجمةعندالدقةيتوخىبمانهوايهامنا،خدا!يتعمدانهلليجدمطاعاوالمصطلحهذايستخدمالمعرفةفروعمنفرعأيفيفقطيدلني

.المصطلحاتهذافيهاستخدمفقطواحدانصالييذكرانويكفيني،التعبير

بدورهيرالضهاوهو"اللعامةانرجمة"عيهاالرضاناريد!نااللغاتهـناججيةلغةأيفيوانماالعربيةاللغةفيليس،التعبير

عمابدقةتبرالتيوالجديدةاللخاصةالعربيةالكلمةوينحتلليجهدوانالمخطىءانااكوناناءنىظضطردهانتظاروفي.يعرفهااتيا

اللغربي.المصطلحهذامنماكلوهان!ريده.واحدفلسفياوعلهبمهـعمجردكانولوحتىجديداشيئاانعلم

نجسرترجمتهوهوالخطهذامثلفييورطهاللذيالسبباعرفانني

عند،خاصهعنىلهالمصطلحهذااناذنيوهمناانيريدفهو.لهاذكرء!نولكنني...معيناجنبيلنعبيرالدقبقة

بصورةفيهيستخدمالذكيالمعنىغير،ماكلوهإنغيراوملكلوهان

لهذافليس،هذاماكلوهانخلفالتسترينفعهلنولكن.عامةس2-

نعبيرلهننحتانناونزعمنروححنىفيهيستخدمآخرمعنىالمصطلح

به.عليناطلعالذي"الوسيط-الكتلة)عند"ع&اخذتهالذيالثائيالخطمنافثةالىينقلناوهذا

تبريرهثم،دقبقةوغيرصحيحةغيرترجمةالمصطلحاتلبعضكرجمته

صنبدلابالكتالآهنافى؟هـولترجمةالكلالب!يررولكي-نال!ثاالادعاءاؤلمهاكثيرةا"ورءئيرثفوبما،منهاسوأهوبم(اللخطأللهذا

تثبتفهي))ا!جمهوركللمةمنباللهدفاللصقذللكانزعم،اللجمهور-.بكاملهاعبارتهولانقل،واللجاجة

عقليةعليهسيطرالذيالجمهورمنالنوعلهذاالمادبم!3التلملأصفة!مضترجمةحولالناقدينمالمخشيةم))صفدبم!"طاعالاستاذيقول

وهل،المقليةهذء.!ود.الذجمماهذاجمهور!بما...."اهـبرالقطيعالمعنىتؤديلاانهااذبدوريارفضهامعينةترجمةيفرضو،المصطلحات

-ئريرالكاتبمحاولةانامالحدهذاالىللجمهورمعادهذاماكلوهانولىلاجنفي،ا!امةالترجمةيق!نرحانه.منهاماكلوهانيريد.ايذي

الحد؟هذاالىالجمهور2معاداةفيورطةالخاطئةلرجمتهعلىوليس،المصطلحعلىللدلالة،الخاصةالعربيةالكلمةنحتمن

بجم!راترجقهفياللعذرللكاتباتمستفقدهذاومع-رابعاترجقهاو!د؟؟،ول4ء+،أابغربيوالمصطلح.العامةالكلمه

اللظويلاتيتأولو.نفسهءنيدافعرجلوفلت،ا)باقهذافيبر،لكفةالجمهورمن،!لابالكتلةهنا؟5،7ترجمةلان"اللوسبط-الكتلة"

الجمهورلفظواهـرفض،المماحكةهذهالىيلجانبماسولا،صمهولاللجمهورمنالنوعلهذااولدي3اتلامفةتثبتفهي،بالهدفالصق

وحدتهعفماولكن...فيضيرذللكفي!لميس،ا!.!ة!لىودصروهي"الو!هط"و!ة.المسيرالصيع!قليةعليهتسيطراللذي

.....بة.....تعببمالذيالجسرتعنءلانها،ابسياقيهذافيالمصظل!حالىاقرب

...الشا!هـ!افيالمصطلحالىا!ربالويط"كلمها!"يمولالكاتبلهاا!ةممللكانوالا،الانصالهياوليست،التوجيهاتعليه

فبمايت!دثجلالراًنيقينائيتأكدفقد،"الاتصاللليستاهاوابرلمفظةالاتصالتعنيالتيالغرببلآالكلمة(طبعاماك!هانيقصد).

7-.الخلطلهذاالاعذارلهاضمساانةستطعقكلمةيعرلامه،عالاستاذ4كتبىماانتهى...(الآدابمن85ص)"ا،باشر
واالوسائلءنبدلاسيطالويتبرجمهاانيمكنه41!ول

اًنهاقالماالتركيبفي*هذامعناهايعرفكانلوولكن،اللوسائط.صفدجما

4صاجسا-ىالاحالةباذالمثعلىيستدلراحوول،الاتصالليستانارادفيىساالكاتبنناقشانقبلاضطرانسف2-اولا

ا)تبالغربيةالكلمةالكانبلهااستعمللكانالا"وويقولماكلوهاناللغويةالامورهذهتوضيحالى-اًلدقةمظهرعليهكلاممنبهيخدعنا

ؤىمذكورةليستالاتصاللفظةان..."المباثسرلمفظةالاتصالتعنيالذيالتعبيرهذاحولالقراءعالبهبئيعرضقداللت!يالاولليةوالبسيطة1

الاستاذدققولو،(الجماهيريةالوسائل)3؟ةول497،أتعبيرلسنااالاوروبيةاللعاتفيالارجح!لىواشا!وهالامريكيوناستخدمه

!!



ؤضبقىأانهـ،اصطلحاتاللبعضالترجمةدقةحولاواللفا!حوللفظة)--"وةءمتاننيلوجدالهلمبقالمقالافيلهذكرتهفيم(الكاتب

القراءخ!داعومصاولةالذاتخداعالىيلجأبركاهلهفكرياسلوب،ترجمتهعندبكاهلهايهعبيراذكراننيالىالثحارةؤولىهنبينالاتصال

تناولكيفيةخلالنءواضحالنايتكفمف!،اللكاذببالتعمقوإبها!مالاتصالكامةبنالصريحالخلطالمماحكةالىاضلمفالكالبولكن

لزاعاببستاذنفالمس()ة.لموقفهوتبريرهالتعبيرينينلهداكاتبافايريدثم...بمعناهمامعرفتهعدماوببهماتفرقت"ورومسائلوالو

فقطوافنعبيرالمصطلحاتهـىاًلدقةوراًءجرياوكلماتالفاظحولايخاصةالعربصلآالكلمةل:،لينحتيجتهدانهنصرقهانذللكبعد

واوضوحا،ومنطلقاتهالفكوبصميمتتصللانهاذللكمنابعدولكنهاا،لىت،ذخطأوووليسيدووث:بالذيوانأ!طاجالمصهذاعلىللدلالة

نايمكنناالمحددةالامورلمهذهمثلوفي.فسادااوصحة،اختلاطاأيف-ياطاجالمصهذاليراجعالفرصةامامهكانت4اؤوانمااللفاضل

مب-دانائىرحنااذااما،حاسمث"*لالخطأمنالصوابنوضجفيتورطفسه.بر!جولاالعوابلهيتكشفجتىءرجعاوكتال!

ألادببةادظرياتاوإفةاللعرا)سباسيةاياوا!قفا)عامةالثمارات.ط!الو-؟لكتلهللمصطحترجمتهمنأسوااخرىاخطاء

كاناذا،نسبيةورم!لة،نستبينانيمكنناولا،عوال!ترةالمهافيجالالىس!جللابانه!ايقرانالكاتبفلعلهذاوبهد-خامسا

رف-عاسلا"اذ،اولاموضوعاتمنيتسناولهمايدريالمت!حدثمغنىلااللذيالوسبطاًلكتلةتعبهرنقبلبهاان1يمكناقياجوءالوتمحل

.النقاشءنداللجاجةثمالخاصالرأيوادءاءافاداتبأنننخدعانكننا،5لاوانه،الس!باقهذاغيراواررياي!ذافيله

لنجدالاولالموضوعمتاقثلمةالىب!ولةننتقلانيم!ضاهناومنيجعانىاخاصب!عنىالتعب!رهذايستخدمماكلوهانغبببراوء!اوهان

اًلشباسيةؤضايانامحورفيالكاتبيتبعهالمخادعلوبالاسنفس.الوسبط-الكتلةهيخاصةعربيةكلمةلهنهحت

!ء--لؤمأذا..."!نسطينتحريرومعركةإعربيلآاحدةالو"!ميةحتىاو،طلىحالمصهذامثلترجمةفيالخطانوالمهم-سادسا

الكاتب؟ولكن.كاتباتعيبانيرمكنلا،واحدمقالفيا"مماثلةاخطاءعشرة

-3-فراعومحاولة،اهـ!ولخطأالتنظهرمحطوقىهوحقايعجمبهالذي

ؤمتثماًامتازالعددفيمقالاال!ولةلى-فءصمتادكأورات"--ناءهق"دؤيةص،حبوان!بالاجتهاديوهبماسلوبوا"خاد،القراء

...اخهة-4اضءلأالرالطاهرةهيءفهذه..."المحفوظا)كلامتكراًرمجرد

الماضىدالهدفىءطاعالاستاذوجاء،التالياللعددفي!ليهبالتعببق....ء.....ءء........بة-

كانوما.لهقراءةاوالتعلبقا!ذانقداسماهكضراكلاما)ضاللت"جبوالبه!،4اله"مي!ص!لمئععوعاهـ4بكلثعاوظالىشتعلالتي

..!....الثقافيةحيازرامنتحتعيحتىوعنفؤسوةبكلللهانتصدىان
وجههاالتحه!والنعوتالتفوهاتهذهكلمنغمبالر،كثبرمااسعدئا

عىنذكرناهمماواحدةفكرة?كأ،قشةاوحواراادار4اقلو،ا!يناالخطأهـررامثلفيوقعواممتارينومترجمنكابمنكثيراوان

-والفدطهضية-واللعدبيةببةالدو-الثلائةابطد!،وال"لم!-طهـنيةاللقضببةالذيالتعببرترجمممتاركاتب!للافهناك،قدرهمءنذلكيمقصوإم!

ؤلممىطبئ.إبىتحرومعركةبيةالعراوحدةاءنفيلماعلىتعلإةاقلناهوءاعراج)"الن،ساوساط"فترجمهخاحعةاخرىترجمةد4شحدث

وؤد(992ص،6191سنةبالقاهرةصدرتالتي"الادبما"ترجمة

!صارعراحوانمى،..ذاكمنف-ئايفهللمألالسفلكنهوكتابترجمةراجع)الجملةبوسائطايضاالتعبيرهذابعضهمترجم

زاللواء-االذينعنتحدثواخذ.مدعاةؤروورميةفيا!واءطواحينفاًكأليلجشةط!ة"مثبزستيوارتبقلمالانسانلنوعالمثلى4الدراس

العربيه،بالوحدةيسعتريبونواللذيئ،الاقليميةالثورةلفكبرةيضه-كون.(931ص-91لأهسعةوا)مشروالترجمة

يسفهونوال!ين،وخرافةوهمالوحدة!لىانظكهبانيرونوالذينيئخطلتحلهةبهكذاتس،بلم،ذااللقارىءيقولقد-سابعا

ا)سعىتغييبيدونيروالذين،فمصطينيرلتءرثالىرليالنضالوحدةانالقيولال-ىفابادر؟المصطلحات"ترجعفياواللتعبيبرفيظاهرين

واللذين،الرائفة"اتقدامبقىا"جياتالإيديونوواصحاب،حدةالوالىو!فبوهـةديهعامسمارةؤاللخطالاخطاءهذها"ثالليسيعنينياذيا

.فى3...واقهيلأوفيرمستخيطةاصبحتاعرب-ةاحدةالوان،رونجدلازكونانمنابعدصارتالمشكلة.ولكن...دائماالامعرضوالرء

لاه!ههههي555555!ه5555555!!ه5هه

ليغت!

جوادائطأهرالدكنورعليىللاصا!ااصألم!ر.

العراقيةالقصةرائدعنمسهبةدراسةاول-كاصص!و م-4ص44،4صكا

بماهوالباحثينالمستشرقيناهتمامأثارالذيالح!ديثة

كتابلجميعالطريقمهدتوقصصوواي!منانتجه

الراقفيالحديثةالقصةؤ4ل!رايا!لمكه!ءاساصهـا

بببروت،الآدابدارمنشورالق

!!!!هل!
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اولااجنبيةللغةاللىاللعرببمكلامنايحولانهفعرفت،"فلسطينكا.واختلاقاتءفالطاتوكفانا،الملاوهام"صإرء4كفاه،نعم

الع!بصقىالىيعءدهذلكوبعد،ءغلوطافهمايفهمهثم(مظألانجلإزية)كيفأسالهولن،الي:لمنسب4الذيهذامنشيءفياناقشهولن

دول!ةانصثلانفولفعئدما.ءلميهوي!ختلطمعهفيستعثر،اخرىمرةتعودوانما،واحدوؤالفيالاال!نراءاتهذهكلةء!دوا!هـاليراء

ورجمفانه،المعركةفيالان،"مستخدمةوغير"قائمةغيرحدةالو7قيءهـ-االتعرضء:د"الاءازة"حولاللعلميلوبلاساإولياتالىء

وعئدما،وع!هاالانجليزية،،ء؟لا،،بمادة"مستخدمةغهر"كلمة"للكتابنتصدىوعضدمايقوللونفيمانناقشهماننريدعندماا!خرون

"اشنخداممنفائدةلا"يديهبينتصيرثانيةمرةالعربيةالىيعيدهابة

!إوالفهم/التقافةمنالطرا!ةاد،يغةالحالةهذءاذنارأيت."-نموفوعحول!كريحوارقضه،ليستهنا4!لملقضب.عنهم

إبئ.الآحرومعاللذاتءع"الامانة"قضه"هيوانما،اوضوعاتا

**للأوغيرطوباويةالعربيلاا)وحدةاناقولانني"طاعالاستاذزعم

الاستاذهـءاناقشهاشباسببؤغيراو!هاسه-بئقضببئهناولليستبدايةفييقولصال!يليعبدان)ايضاوقل،وور"تمحيلةافعيةو

يتصدىفيماالامانةقضجةانها،بكثيبرذللكءنابم!طلهالامرالكاتباستخداممعنفائدةلافانه،وصلوير4دثلة*وجدلادامتماانه،نقدء

اننانزعممنالىونسبتهاالاراءاختلاقو!عية،عنهللكتابةاًلكالبال!ددمن،الاولالعمود،13ص)"فلسطين"حربرهعركةفيحدةالو

مطلقبشكلاقظكيداصبحكيفبوضوحالقارىءرأىوقد.شماكحهمتحربرمعركهرس!ه!لوحدةااستخداممنفا؟دةلا...(للادابالماضي

ال!اةالد!وضرورةالوحدة.لدولةالهائلةالتحربريةالامكانيةعلى.قلتها!طالفاضلالكاتببزعمماهذا!هكذا...فلمىطين

انئاالكاتبالسميد)!ىكلههذااصبحيهف...اجلهامنوالنضالتشوب4من4نموذبصورةيشهدواحتى،اللقراءعلىولاعيد

،"فلسطين"حريركعركةفيالوحدةاسننخداممنفائدةلاانه"نقولقالهماكل"...نقديبدايةلىقلت"مانص،واختلاقهاالاقوال

الدكتورقدور4ائذيا)سياسيالفكرمنالنمطذلكاننقولوعندمامنتعملهوماالعربيةالوحدةعن(الدولةسيفعصمتالحني)الكاتب

المبردالتنظيرمملكةفيويدخلا!ثوريةبالممارسة!رنمطعصمت!ارم،ارصهونياللببانمنفلس!طبنتحريراجلمنهائلةامكانية

العملبماالمساللكءنويتوهاليوتوبيافيوالعيشاللاناريخيفيوالتهويم،!لأقائمةاجتودولتهاالوحدةهذءولكن.مطلقثكلصحيح

وينمسبهالتفكيرءنالن.طهذاعلىكلامناالكاتبيرصرف...والمناسبةالشعوبعلىهدفازالتوما،المعركةفيمستخدمةغيرفهيثمومن

واقعيةوغيرءستحيلةاصبحتانهانقولواننا،العربيةالوحدظالىصة-!زء-نالثانياللعمود)"أصلهمنوتناضلاليهتسعىانالعربية

هذاهوجمنلماذا،اذنالامانةوعدمأاالمشاامترفيالإل!اختلاالاسلومابرحتمن(شرةالتايىلأالصفحةوفي...(الآدابمناًلسادسبالعدد13

.الكلامانوقلت،الوحدةلدولةالتحريريةالامكانجبغءلىالتكيداعيد

ا!عاضل،الكاتبيمالهمهاانينبغيالتيادربيةباالمغةنكنباننارظلورر"،تمامايمكلامالوحدةللولةالتحريربةالامكانيةعن"

دسىايضاالكاتبيخطىءحتىالفرنسيةاوبالانجليزيةلكتبلسنا-
..ء............والآناللعملكيفولكن.تحقيقهأجلمنونصمللدعوانعليناهد!ا

يجدحاريريدالتيوالجديدهالحاصةالعربيةللعتهالىلعولماجمه

هـنولكن..وجديداعميقاؤكرايقولورا?!انويودمهمقرا?دهاالاستاذاساغاذنفكيف."الخ؟..غائبةالوحدةدولةداًمتما

وهحاوهـ"الذاتخداعمنالمزدوجةا!.لميةهذهنكشفانواجبنامصادعةيهوىإكنلمانرأكب،مننسبمااليينممسبانلنفس!4الكاتب

.الردهذاكتبتوحدهالسببولهذا...الاخرينخداع!الاوهام

القاهرةفب4،لبسلاوضوحاقلتهاالتيالعباراتهذهوضوحمنبالرغمو

يزعمالكاتبجعلالذيالمنزللقلاستبنطو/لأالامرفيفكرتفاشي

حسنالجليماعبدتحبريرمعركةفيالوحدةاستخدامن5إئدة9لاانه"قدتافني

مسسسر.

بم!يم،افىإلكألام!لعا-"

م-بنلسم

طرابيشيجورج

صورها،بمختلفاًلقوميةالمساءمنالماركسبةموقفعنالعربيةا!غةفيضافيةموسعةدداًسةاول

اليهودية.القضيةءمنالماركسيةمو!عنطويلفصلوقيها

لى..كله.ه0بيروت،لأالادابدارعنحديثاصدر
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سف!.."الظرو!"اعتباداتانهاآوالادل!اثورةامناقشان!تمنمة.
***.... ا!عاللمالاسناذمعفيهاختلفآخرهبدأمناقئقىالىالانواعود-12-ا!وحةءلىاورورتتمة

والقول،واحدهومره،دراعنيءإقول.لمقالي!مدهمطلعؤيذكره.ء.!سححىا

اي!هـىية،سةالمدرالجهاانتهـتالتيا)خت!ائجيضبنىانه"حكمهناشرحاهـقءقاللبىمن"طو)ةمقاطعفيتطرهتولظد،"الاسضبدالي!)

-رزميكانيكست!اتيكضةمدرس!ةوضي،البنيويةالمدرسةتصبيرهحدعلىاوز!أصلفيا!وصارون*بادئهابتءليلاكتفبتو،هذهالاستبدالعملية

."الانساليمةللف"الحيةالدي!نامييةالدلا!ةتهدرزةريريفيمف-الفيقا!تكما،1(قلت،للتوصبحالا!مثالاولوسقت،تطبيقها

/إحكمثم،الألبنيويةالمدارسةنتائجانتىاننياولايقولفالناقد"مواقفمجلةفيتهوز23ثورةمحاكمة"عنوان.لحتكان،عسابق

وغنى.وا&كانبكيةبالستاتيكيةالمدرسةهذهفيصفاخصحكماكليه!وبديلاليستالفدطبتةانالثورة،"الآداب"فيالمشورا

علىاو،الادلةيرقديمعناءنفسهيجضملماللناقمدانبيان5اعن،الاستبدالفيرعرلاالتاريخانبلى،الثوراتمنوعاصرءسبقهحما

،.ووءالظظةواتنجاور.هدينحكمهتدعماتجارمياراتايرادالاقلخلالمنإجاباواسلباالجساماحداثهبعنالتكاءليعرفلكن94

بنيوإلأ،لللمدرسةاتبصيتيدعداغلنلمانه!االعاللمللاستاذواؤول.ذاز4الان!صانيالواقعارضءلىالحيالتفاءل

نااءننبروللدن4.هذاانكاريضديموضوعدليملايوهلمكلاوهوؤسصفرلااذ،اووهفرالىباللعودةالقائليئمناذنؤلست

الكبرىميزتهاكانتاتيسمةالمدر.هذهوآراءافكاربعضصضمجردلمجوداننعسفةالاحكامهذهمثلءله:ازفرضل!ك!ادرولا.لتاريخا

و*قتهاالانسانيةاللغاتبنيةحول11!فيئدراسازهافيتكمنوفى،ةعامءنظريةءل!اير-رمع،يرضمثهسزقدلآسسمبادىءطرح

ضاللعبانهصاحبهلاتهاميكفيوحدهالعرضهذا،اأحضارةبفعاأيات.ذاتهاالماركسيةطلميعتها

ؤكرى"وضوعلوضيمفيرائها2ببعض-شتعينالتياكطريةيخطفيبات-ىاضهديداتامنهواهءلىالعاللمالاستاذيمددهماواما

تاثوهاا!جفيوهبى،تجاهلهايجوزلاانه،ا!ا!مالاستاديط!تعملمنج!زاتا!عربيالعاللمفي!روقلمكأنممااتعدث"

اللعاللمالعزيزةالاستاذءأركم!يحةعلىحتى..اث!صاملاالكبيراثقافياوالتحولالمسلحاًلثوريامضءالواوالتصمنيعواللطم!بمالتحريركلمات

هثقغىبعضماركسيةولي--ت،الغربيةاللحضارةولدكسيةولكن...وعشراتوعشراتواللصهـيونيةالاست!عمارض-دواكضال،الاشتراكي

،البنيويالماركسي"سباعلوسيان"وصف!االتي،ا)ناميةالشعوبعرقتع*ءلأرصأنةؤوررهلاالذيالضلفقهذامىنوءشرات"عيرها

"،بالحوفيةالتعلقحيثمنالضنيقا!رقيلدينباال!4ابان!وات.وقراز4اصدقائهاحتوامموضعوكانت،العالمألاستاذعن

معالاستاذاختلفاننيثم.قيهاالصورقيوالاشكالللالفاظوالتمصبالىمجهـولالستؤانني،وطنيتىعناارؤاعمعرضفي!نااراني

ستاتبكيةهيالبنسيويةالمهـرسعةبان،اللقاطعالجازمالحاجلبحكمهجوهـنال-وو!رةاًرصرخطتووءبرمثلموقفيرمرانيممكنالذيالعد

ناذللك.هذء،غير،كثيرةنواقصلهاز3-ونؤلقد.وبفوبةورمكسيوحبمثكولاكانت،لنه.و!روالتحلإلاللطويلفيالنزا!ة

"ستروسليفى"الاولهـولسمهاومحندالاصلفيقاهمتاللبنيويةالذبن!!واءمنالمئاتديابينالعا)مالاستاذالىاوحتما

بالس!لموكالفكرءلأقةو!بى،الادفيمييئعلملافةاءمقلتحلميلانال:هـضيرءممدايضياصورةاهذهبمثل،ابداالمقالهدفيفتهملم

نالهاقولاذ.يعلملا"االء،لمالاستاذاءلمملاولعلني.الاجتما!بما.العباراتمقاصهخلرلهازلفوته

كبماروعالماءؤلاسفةاليومالمتشعبةالمدرلىةهذهاءلملامبينمناًيباديحاولوهومقالهمقدمةفينفسبماايعالمالاستاذيقول

فىذكرهالواردة،ذفسه"سمباغلوسميان)االاءف-مارىصيبنالثورةمج،لاتنحلفءنليت!رث،دقببقموضوعفيءعتةصياءة

ؤىحتىاليومتشصأكثيرةابحاثءراكرقان،هذاء-نواكثر،المقاللااكنناو".،فول،تقعميةثوراتحققتال!نيالصلادفيالثقماؤية

ابحاث؟حسبال"غوإةا!ةلمن!مفةلدراسالاوروبيةاًلاشتراكيةأدولاوالء-،داتطوالادواقواللقيمالتصوراتبقاياانننكرانثستطيع

؟ءو5العالمالاسظذاناعتقدولسعت.ازةسهمالبنبو!نا)علماءتتف!تزالءا،الضرةقمبلماصهـعالىتشباككبااننخلفة

.وخاصةالوثودسي!ةلعقائدزطمطلمبقماليسماضدالنوافداغلاقياف-،رتخلفاتمثل.لزالو،ما،اص-واءاءلىوالمديئةالقريرلآؤبىوتسيطروتعثئ

اصحابهمعحضلمفقد،علميؤلسفي!جهـوالبنيويأدهباانا!سباسيةال،ياكلفيوخللا،المجتمعفياًلثوديالتحولحركةؤبى

!رزونن،يااللذيأ!اًلعلمالمحصولولكن،المعيمارر-ةاورسحه،عضفيانهـاقلأضاان.الصوابنعدوولسنا.عاهـ"ضمايةالاجووالاقتصادية

نايمكننالا،وذفسيأاجضماءياالأغةاسرارءناكشفطاءيدانفي."6791عاميرونبوهزيمةمصادرمنمصدراكانت

طويقتتوءلى،ماركسيينجميعاليسوامحابه51انلمجودبهنرمي4يب!-ول،الآخرينفييسمتالجنالعاللماًلال!تاذبالفم،عجبا

المأركسية.اءتاقفيقيطور،واحد!طعوخلال،واحدةدؤعةهكذابالهوها،وقلمه!نفسه

وولممثم"رواسب"بانها،للأهشكلةو?فهفيالعبارةهدوءمن

*،للأراكفيصممثم،المدتلآواًلقرهـلأفي،التفكهرالاخلافىفيالفساد

،يسم!ودوصوع5الىءدخلااردتهالهـيدالرهدافيأطلت!يوالاجونماعية"ا،قضص،ديرلأوااأمسهاسيكأاللهياكل"علىالخمال!(للهوليا)و

حتىىطالائردولكنكاتبينبنبجدلء-"اهـ-مامناكثرالقارىءمةهزاسبابكل-ن!-باكانذهـكان"ءثر"انيستطيعلاحتى

ا"تدادهولعل.مست!قلمةؤكريةصياغة41إتنوياذ"وعاو.ارقته2اله.حزصرادط

مننفسياعفيلنافنياور-كلةجوهرعلىيدلاصبحقدداك...

.فادموضدطفيمعالجتهاوجرحهنقدهادياالمقالولصوص،ا)تصهدابينالفر!فما

بينالفرقار؟للثورةعدواواعتمبره،"صاحبرأسعلىاأنكيرواًقام

الاست!اذيكونؤدها"4نظطةلارحثهنى،اللقولزيءابرضاًننيغءرالاوصاف!فيا!حديثوبينالنظريوالتعليليا،بادىءعنا"لحديث

اءتبرهاؤ!و،الثقاؤيةالثورةعنلفهوء4يعرصوهواثارهاالعا"ولاتفسرهلاولكن،لوضوعا.للخصدللكمعالتيالتطبه!ةالسريعة

مرحاةالىا!ثودةفيها*ؤ-للمالتكه!البلادالسبباسههـة،فيلاورةنت!يجة،د"زياسريعامجرداهكذابرعرة.4كت!فيو،تحليلهمنوتض!رب،تقلله

الىف!به-االوصولتمالتعاالبا؟دفياءةبر!او!و.السلمطة."اللظروف!"معللتلاؤم

تحقي!قالىل!بيللاانه)):وقل؟الاميةكلبرزطةاز!ا،االساطة3-.-صالماريرولوجيالايد،اعااما،ذالاستاناذننقوللافاماذا

ايتءريرلملآالثورانطؤيهانجحتالتيالبلادؤ!عرب-كأثقافيةئورة؟الاقلعلىاللصفر!به"أاوالصفرالىبالهودةينادي،المعروف

برالمضاءالا،وءمقهومداهالنجاحهذاورمتوىكانا!ا،والتقدمية؟المجيد"الصةر"هذافياخيرايرعبضااللذيوما
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الاحزابهذهاكثروجعلت،العربيالعالموجهقلبتالتي،الكبرىالضصوراتبقاياباجنمثاثالا،لأالثقافيوالأءميةالابجديةالامميةعلى

المثقفينمنالل!نتات"ألمكالا،طعدةالباللقوىحقلامكانهـن-:حثالمجتمعاتالىتضسبالخي،المتخلفةوال*اداتوالاذواقواللقيم

ومصدر،علميفكبريمنهجالماركسيةانادركواالذين،ا"ركسبئلهسى5111ا"كراشاءسةباوالا،والاسء*ماريةةمااءأسهوالرالاقطاعية

لانقابلا،حديدمنفاللباليمه.توانها،والتحليلوالف،مللمثقا!ءثران(وءبهـ،)اللعالمضاذالاسءهـدو*كذا.".الجهـ،هيربينالموضوعي

شوءاتهوكسرنا،الموضوعإصازوااحطهـ:ولو،!وءوعكلفيهيحشرق!-و.اللثظلمفهلآالهورةفخققلكيودوراؤبلآطميةاورسمنإتحقق

المجامد.الاطارحدودضمناورخولعلىلنقسره،واعضاءهينقللا،السياسية-ةالسلطالىالضورةوءمولءجردبانيسترفاذن

خلالمنذلكحدستكما،ئمافىاافبربكانالعاللمالاس!ضادوصحققربطحينفي.الليةبصورةالثقافياًلتقدمحالالىتهعالمج

دبنيا،باءتاو&سىعلميسامغهجاشبة3المارا?نجارالى،ومواقفهمقالانهالثورةباستيلاء،ئورياالمحكومةعرتممعاتالجفيالثقاف-4الثورة

يتطلبهجوالمن.وزندقةاللحادايعتبرافكارهلبعضتلييناوتعديلكلام،وافكارهلعرضالسهـلايقا!طرالكا؟باخصاروهـكذا.الساطةعلى

،بدوناقعالومع!اتءلىالامينإةطبيقااخلاصانه،آخراخلاصات!-ىلاا)ثقاف-فالخورةانذللك.جسيةالرئالمش!كلةاسسيطرح

كذ"للكيتطلبالماه!المن!جتطبيقانكما.اكابحةاالفعللردودوزنر،نكوفحسبالمعرؤكأحالطالىاًلاشميقىحالفيالجماهيروضعفيتغييرا

اتجربةاقد!تقحي!ثما.النظريةإق!بمةافوقالى.لمميةبالقيمةعل!واوالمصرفي!سةالماديرةظروقهمعالمجت!ععلملأقةفيالجذريا)تحويلتع:ص

فاننا،منطلقاتهبعضاو،اك،جيس!نوعب!اأءكلااالخلمصىةهامادالمعادلاتهـذهبنءمحوازنايقاعوحسب،واحدآنفيواكاريركأشجة

نتجاهلالايئمرناالهلمميوا(وقف.ا:!جايبوسةضدالع!يا!قفامع.فىا)ضغبيرءمابةءنذورالجالمقطوء-"السي!اسبلمة!ال!ثورة.-التلاث

فيوؤءظنكوناًلاو،ثيتهافيوالخصوء"كبما،قيارتجوفييدلجداءلملأ?لىال"لطةبالاتخ!فبءالم3و،إخيةالءارأورؤ.بئ8المويةالمادالعلاقات

يلاء!لما!المنهـجاناد.يمظ"ا)دىطءالع!المعرولاللفطوهم.قيءةاللحقبا)شموليةللثورة"!ريا"**-قمابصبجؤد،افوفةا

قوةاية!كولا،تغهبولا"خمطلااـفاظا"ومةاصبح،عادتهمعفيكغهجربالليط2الحضارياث!افياالتغبيرربرطيههـنفلاوللهذا

ينمحهلموالىماءالاتاءلانو،اللفظصرواعبااًل!ا!تغبوءلىة،سحراقا!ةادوم،ا)ثايظام!العا؟جا!بمنكثبواًانذلك.ف!م!بالسلطة

.وحدهاللفطحءجدلبت!(ءنكطوقطعالكلهـةفيالسياسبةاالثورةؤي!،عزلتقد

،)!غاشجال!كيالخطيرةالتمديلاتاستعراضمجالفيهناو)سناوءـو،وحيدالص،سيبببوذلك،معهالمجىاناو!خيواالماديالواقع

تتناولاقيافد"لاتاولا،ا-،جالفرورةاولر!-ءةبقىالنطرأسرلهـةالساستعارةثم،اهـلمطويالصراعللمبقافيا)ثوريالعملمسخ

الانسانيةالثوراتتجاربمعطياتمعالتكيف!ضوورةالمن!جمقاييس،افاظااجوداىاالش!عاراتهذهحولءما،اللثورةشعاراتلجميع

تقدء"اناستطاعتماالى،فقطبالاشارةنكتفيولكننا.المعاصرةاواةكأعانجشاوىوبذلك.هو3هـااذنخلفالواقعواستمبراربقاءمع

قادهاماوهي،تقريباقرنثلتخلالالعرببكأاثودبةا4أإضجربالهربىاؤعالومع،قمي!ةئوريةل!عل!ةذاتدولةظلفيالعربي

طريفةعلمى،اجتمالمجبونطبقيونحقور،لمولا،حوفيون-ونمارىع!ح!الاإحدثلمالتفجرامداما،رجعي!ةسلمطةذاتدولةفيظل

ءارلفةلثواصك!صبيلمةسعاداررلدتفيدإ"ص،الى3-"الجل!ناللأقيرالىلمح!ترلحعن.تجماربناجهـ-ععلىبا!طبعن؟ءقلادلك.المسبطرةاقمةامستوى

.........اتزااماالتي،الناصر!ةالثورةهي،رائدةتجرقيهناكفان.الثورية

واقعي.تحلبليمهح!ةكألرالمارمسبةفيالطمهءوالاجةماعىالم،دياللههكل?عيماللىاثورهـةااللجد)-لآلادخالتكمافح

بالفافىاًلاللفاظاست!بداللرعةالى!ود.افعالوفيواثكلةالةو!م
ض!!الثورط-قىالسلتتنماقضنالمخلاصىتنافل،بادهافي

والتغيير.التحويلعن!اىفيجامدةألاشبلمءابقاءءع،اخبرى.النكممة1قبلماعالدمنمعهاحملتها

لوو!لمبلمةطرلعض!نكلللقلع!لادفي،الو!ب4شكبىتعاظئموابجابلهاارلهكممعيةولمنتممهاًلقواميص"مثرسلطويرلآهباكلمعتعاملانلرفضاذ!فنحن

وللكنيئ،الثورالممارسمجالفياًلعلمميباللفكرلالتزود!شروعةحاجة!-رمراليعلىراتافيوانص،راتبالالة،طوتثريوتيعالثورية

..11اًلا.010.هدايرشاركناالعالمالادمتاذانواءتقد.فبعتهالافيهتتنعيرلم
!،الحيلجدلىو،لتعطبروللدرسدستمدولرويهتنعصهبم،

وتغلمبه.التجربةمض*هونوإهمل،ارقوالبا-!رامالىقيسارعالبحثمجالفبىالدبلومالممهفيتخطيذللكم!نهزطلبولوالرؤض

،الجديدةركس!ية11اعثاوين"ءلىبالالحاحالسياسيالموقفتحديدنزعة.ا04هبواا!فكري

مجالفيا!قهرةاوالا!للاء-بئ،ب!ريا-اح!انااوطةو!-قيدلر!ةوصفىيتقريربالصلوحسبيسيركلاء4العالمالال!صتاذيرديقلى

جدال?-"اكث!راظظاصراعاسيرتبااللذي،جيلوالايديوالصراعهدالقانودأاطل!ؤ!-و!ا-راوتعلهلايقدما!"احدو"ر"ي!ربولم

المعهـ!قى*لملأمحمحلىالتأفرفيثقلهابرقدرموزونة،محنودةمواقفاًلء،لله:يسأللمولكن.ا(باس!ةبالثورةءرفطةقىاثظف!االتورة

الاساسية.تحكموكيف،الاسهاوبهووما،ا!سباسص!ةلثورة1اهدهيحققومن

تجهـقه!المسننحدثةيثةالحها)مباراًتهذهمنثيبرواللهلصة5الا!هدهمثلءلىالاجورلأاًنالعالماعتبرل5.السياسبةاالثورة

كميىصة؟قدو.يدةالج!)ثوريرتهمقياسافيضع،ا!لمفظهةازايداتاكر-ةالمشعصبهياولليست؟!!امؤروغ،بدي!يةواضحة

قى.المار!قواميسىمنالمرددةالمصطاحات؟خاصقىكبلادنارلادوفي،كاهاا)تغييريةإ

الضرإ!ةالتجاربءلا"حورعهـنالكاءلاللفروعهيىةلهوتلذا؟صك.الجاهزةا)ضظر!لاتبتقبإمقضملاالاجوبةاعطاءمحاولهان

الايدلوجىبالقاموسالواقعاشنبدالى4درجالى،السابقةءاللعربيءفاتيماذنتلقىؤلسوف.الماركحسيةالىعد:لييقول-سهتطيعانلا

وتجاهل،الاافاظدائرةف!نالدورانمرضيظبصونكذلنوهؤلاءن"اعاوافيتنهمصي)انتستطيعوللن.ا!ستعضبةاالمغلقةالابوالطجميع

عواملءنتخترقهما،ل"ويحدثحدثءا،الوافعاثياء،مياء2الاظروففيالمطاوقيالتورةتحةبزقىعلى؟ادرااصبحكي"ءاركسيتي

وما،ءلهسوسةوقوىاساسيةقوىمنؤيهتصط!وعا،موضوعية.مجتمعنا

ذاتيةعقبات"-ىبهتصطدموما،تشعباتمنتعيبرهحركةتتخدهند!همالذين،الماركسبهئمنفئةع5اخلاففاهوهدا

وخادجية."لطالآيا"قىديدمجردانءلىيمرونزالواء(والذين،في!ينب!الحر

اًلمن!جاستخدامعنلمءمنانفسهـمالثوريونهؤلاءيردحكذلكوهناوهمفيإقعونبذلكوهم.لورياا)عالمبفتحلهمإسمح،الماركسية

ينكفئونو،الكبيرةالفاظهعصرالمنهحويحجدون،عنولنهلونو!5الذيهـ"ركمم!،قال:تلقائ!يااءصييراءلىهاذامناللفدلآبقوةالاعتقاد

ؤهلملأتفيحد،برنيانهعنتحليليةصودوانتزاع،الواقعمواجهةءصمنذالعربيةاللشيولمجبةاًلاحزابافمادماوهو،يفيدلا،ليمينوقال

الالمحادعلىقادرة،جديدةئوريةاستراتيجمةلوضعالتمهيدفيالمه-ر/ةالاحداثفيوعز)ض!اعربتهافيزادبل،واكثرعاء!ااربعين
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حقيهدي.بوتلقلثويقلقوريتفعيميعلىلادرة،للتاديخيةالجدليةحركةهع

وار!،.المنسحبونينتخبهوللما!ه.1فجلمةيظصطمللي!-!امابىالعرالحاضرااموص"واستقطا!هاوؤرزها،الواقعت+بةفيالكافة

طيلىتجماهيرهاحول!،ويعبىءقياد"!،ينظمولاثورةيخططالستمرحا1)-الظا!وي،الاسةجمدالاىاوالمرار،واللضعب،عللهـز/مةابراثنمن

الذ-صالروسا)خوريينكبارمنعددجانبالىعاءاوعشرينخمسة.اتاريخيلصري11اللطريق!سمؤباررؤولالجدياللشروع

ببنيىنيرثسغولم،وةوالمغاءيرةوالعفوالملت!قائيةمحنبرهيدينكاز-واء!ص-ال-!أفيةثور!ظفيتدار!هازلن!امماا)قيالهزائمان

جهداًخصيا"فيلانمبعدالا"لتعبئةواوا!طاتنظبمفي"،ل!ثهتكذلكهيزالتما-نت!ءكلمنبالرغمالمحددةوغيرالموضحة

الروسىالمجتمعفيروفدبينأةمعبرظأنأعلىحصوهأ51اإيمأمنقأثارغواميشأ.!رإبةمراتورررهه!له،"يأفتتاأ4واورعفيفيابأبت

الانف"-4لفديويظهبيوئو،اثقافيواواللسباسراًلابساديوتعيوره!،اىالنوءدقوعوائاث،و،أواررتأوأقىااتوبءنب!لالق!عارات؟لممسواوبه

المثقفوظبدلهاطمهائة*طا!اوررتسابقةجارةلج!ودكثمرةلمحىةالمصوايماوالن،،نشرذميالسضطةوا)نوا/-ا،يماجماه!رالطيبة

ب،لمجهمىعلكورةاللملازمعلىالو?تالحءكلولاجلمنالروسالثوريونالنأيجدددماالىالاؤجذابآل!بةبرارحناءاقليلاواننا.لصلطويا

وا!ورماللفلاحيناملاي!ينص!وففيالو!يهذابذراجلومنالروسيالاخذوألتعلمقل!ديعوواننا.الحقائقد؟نالمظاهرمنالاستبدالقانون

.الروسوالمثقفينءصنالب-توعاى،الم!ىعلىاللصبرقلأيل!و،المفطيةابالموسيقى

ناالمستعيل!من-الدكتووأيهايا-الحقهـي!ونا!سبوناًما.،تالكلمصدىفييكونانف!بل،الاشي!اءعظمفي4اصود

اهـىيدفصواانقصاراهم.إيمبا)!دراوؤجأةنوريينالىيتحولواإسىفزهـمولا،الاندؤاءات،قاوء-يونلاللا!.فالفكريونوالقادة

ةىحقاالثوريةا!فثاتاللي!اتدفع!ممحذدةمرحلىةفيالتورةحلفلت!اهبىي11ءكانهم!نيبحثون،صاطنوسرع.والوضوحالحقبقةتحدي

اللفورةفيالحفيقيةالمصل!ءوحاصلمةوالواءيةالمنظمةالم!ءلىة،-اونور،جبوب!مفيشعاراتيطوون.المظاهـراًتطا-"-ةفي

فلألمنالعاللمخل!دةاعاعلىوالقدرةاللجديدالفكروحاملةا!"بز،ؤ،تا"عاء*وايهمونشغ!رالرؤوعةالج!يدةايشعاراتعصيمسك

اقأوتدمنتنسحضدلاحندايهالثوراللفئات.اللعئبيالاديقصلدالصرابد.الاعلملابهةالاميواتقيبتاتواصواتهمورلميتلعهـم

الاقتسصإدكطالاصراب-مهيددةءستوياىفيالغورفتمارمقهيوانصياءلى؟بوطوالاشياء،العالماءببهاست!اذايامثاراثائرمالاللبأاإي

ا-صلحةافاضقىالاتاوالمسل!لأالمظاهرةاوالسلبيةالمقاومةاوصثلااداد-ت!أتمفرفلهء،لا،يخالت!ار4وفرضه/مافيهاتغيرولو،حا!ا

بالتدريجا!ثوريبالعملتتصاعدو!م.جزئياالمنظم!ةاواللصويةالا!ف

اكتثسافءلىالفادرةالعاهـةقيادتهاتيفرزانمنتتمكنحتىصيفلىيمطاع

هـذه-المنضأالاورئهاببيوقوانجنةلاتبتماءلميوالهيييرالبأوئوقوانيبأ

هتوحيوا!اثورئأاالعمني"تظبه"ابهءلميهايكوئيالتياللقيادة*فألأ*

ف-ى"ل"ألابلهالثلمط!ة11منكأصلءبقويضا!لممائمااولصلسليمهاورر!ع!ا!رهـ..برإرا!ا!ر!طع!نؤ!

دهلفييدهاتنقعقدحنيصاوالايوريةالفئات.فضباةتعودثإلتنسحضيل،-لمار!وبدرعندءطئائر""قوالى"فبهايتحولومأق!رىبيقأالمىابه

ق-صىيفكرونلاحيىظهعأطفيقوبتهغتة.عولكيها،المنسحباباي!5حيهوئيحاأعأاوشراكوفثأةيطثرقببب./كطاللداأقيالامبضاأردقأابد

.الثورةخدمهفيا)خوريةطاقتهـمنهائيايست،لكواانقبلالانسحابء!وهـ-ذا.حقهقب،صللايكونلان!!طحدرقمجاويقدمجحلهنقمة

بروحتربيتهـمتتمن5الا-المرحلةهدهبعديسةطونقدال!"-نانتخبوهللذينامع!كانفق!،هتلرظ!ورعدالمانيافيحم!

الثئينألتتيف!عرواعواقأن!حاإوتعرفلااقيا)تسدشأالثورنئ.نهيتيفيجدواتالمدإأفبتأمإيابهأءتيابامضفييرأربلوائمةلابيبي

.السائدةواللذاتيه4وضو?ةاللظروف!تبعاومجالاز4اكوريادمل6عدد35-)ص."للي!نين!ورمحندروسيافيصصلء،كذلك،هو

ا(لمدنأتوروئلالتبه/دالج!للثورئه"ا)امغني"المواهلغتقءا(مواقبا-

"طنتتتافيول-ت(برلماةورةؤ!أةاهـةمالذياك-طحب)طمرركاتهـذاعاىبر*ةالعرا)ثورةفيةكربركاتحليمالدكونوركانفاذا

إنأئدوقاللتبياثقديسسموعخ،حولالطقلافلاعاهلافهيغرءووهـهأوى-ءوظئيمإيردسدوواحأ!ا،بالثتيعنوريساليسىبأهـو،ةلتحو

ئؤلمفاتءلىاينبتيواخاء"ئيفنهيعايالاشب،ءعلىوا)أأبالمثسبل.نربيهلاآضأرشبئاكابهابأااًلا..وماأامر

ىالجديدةنظر"وص!ةو-!جم!العاللمخاقدةعاباوالشغفامالىطبشهـعىيماللصراعمناينسحبوراويتخونالذيناولئكحببنبا!هيعنيانه

صىعاوالض(كه-ت.الةكربحر/يئالا!مانواالرقاقيورفضوال!!المرأةاوالابر!ماعيالصراعمراص-لمنمعينةلرءأ!اوالمحطةا("وري

.غلابهوالاتوالهسغطانبيءوالحالتمبزالواةنشبد!ورفةاهـقىاللعدا"ري4))للمكشابأبأرحه،ولمت.الثوراءراحإهمو:الوئبني

هييسهبعه"مةعامواصنأغتوئأعهـيحااالممشكلئيهادولكبهغيى-نئإاللصا"لبورجوابأيةجتأ،اساسانضتيبضهوانما،الميسحبون

مطاطة؟يخةادوصياغةوفي،هـيدالجبالموريبركاتط!ا!رىورالثلاثباتاوائلفيصادبلأالاقتالازمةطحنتهـما!ذينا!رةاواللعمال

نرتثاجاباؤ!رااننودارر،ئلةفيعايك!طرحهاالدكأورإهاأا!ى!ةالا!لملامىعافيهداء-5زائفابرناهجاالنازيا!حزبلهموقدم

اًلادبط:النهارملحقوباو"ثلا"واقفمجلةفيمحنها.النكلرافهـةالطهـةا"ذهالفهقةااللطبقيةو،الشموةينبكأ

هـببيوانمالانتخاإبباغلحكمالىيصانبأظابحتأبتيذديهضارولكن

ما؟بهلهارئيينننلوماايعبيب!بنأانأوتد"وموفأفهأماكئالمثه-*لمةاللهـضلرإأ،ابأأصثتؤوجيثسبأبى:ةا)كوديابأاتياإب:الاتيلفهإارياض

"وةورنما؟الاقتصادضلآوالسياسيةالكهبيةاالوحدةبي.ءومنكلواأةكفثيارمع-اؤأنبادلةتالتيدمارراءوغلهباغضهوءإئ-ائحالكوياضإبإبوءدأ

اهـراًءوض!514.!ونباوضدبأ3الاميوالاستعمارضرالصراعمن،ءجنواهةرنسهركيبنوالاهوالالجل!زالالمانا--نالا"ءد/1الراسمالبءبئ

والذب-ن*مارالاستءعالمتواطئب!الالىضملاكوكهار،يموالتراللبترولاللضغططربرقعنخاباتالاتفي"سه،ؤط"و!وف!لملاالسلطةواستلم

طةلالم!قصقىنءموق!ما؟للصهبونيلآالخدماتاكبويق!هـونكلقة)الالمانايىونكرزءثلاًلعجوزإشالالمار!ندنبورجءلىالارهابي.

على!طراتياالكببرة"-تغلةاللإلمقاتومنالعربى1الجتمعفي(.وا!حزلطىالبرو!الجيشىفيالفداءىوا!صسكريينالكبارالارضهلاك

وكا!ل!ة؟كثبرةعربةءجتمعاتصفيفي،حلا!!ونلانيصلحبرنامجمايقدمولمفجأةيظ!رملنإزيا

ءلمى-ودانتن!!ىواكأفىدكضور.ولالتراثبرفضجداء!ممانكاحزاب"عمعقدةكثبرةعلاؤاتودخلاللعشري!ناتفمنضصفيظهـروانما

ر?ةمنوالركأاللص!الجوانبملوت!فرحت!م!التيهيوالحر!!البضهـولكانزائفاورنا"جاوفدمكثصرةوصناءجةء،لليةببوتومعاخرىدج!ية

ا)ذيالسء،!ىالفكرمنءوقفكوء!؟الان!ة!ذهمن"وقفكما،تراثناكبرز،مجبدوان"مب!نةفئاتعلىواعضمادا"حددةظروق!فييصلمح

6!



يستحد!كهففرفانبيسنؤرق.الشعوبتلكثقافاتعلىالتفتح)"اهـواش"أرفيرأيكوء9المسلمح!االكلسطينيةقىالمقاوممنظماتزهمله

وامدادهاإفنهبكأاشخصياتهكاخصابؤينتهعبهاثقافياالوروثاللفنان؟الديموؤراطية"الفلىطيئببة

ناوبينوشخصيةولارءخيةءميؤةونفسيةوروحية4عقبهبابعادر!-ونان!العرب-قمنهل:يمعألبركاتحببم"لدكتور

شخصيا"لكاللفنيةلاخص،باجنببمالث!عباضقافياالموروثنفست!ىخخدمحاط!-إلأابداافي-اذجمما.ءر*باللحاحفيالاجابةويطلب؟ملعدا

تعينرلقيطةشخصياتشخصياتكتكوناناماالحالةهذهفي.أنتنرصاربام!يوني!ةواللصالأميركيالاستعمارنحاربهل:سؤالاعليه

مثقفانفسكانتونتكانوا"اجنبيةتقلفاتملاجىءاروابعهـلى-ركيةالامياللجاءمةفيا!عامل-بركاتحليميقنحانمهصىما؟الله

ايقاظهيوظيفتكوانونقافتهشعبكنسلمنانكتعرفللم،لقيطاةالمؤسواحدةبكلمةيمسان،دونالديئعلى"بالذاتالان)ءنيراثه

الموروثمضمونهايغيرعصرياتوظيفاولوطينهسااللقو"يةثقافتك4تواطنهكأواالاستعمارعميلةبا)ديهناإهاجرةودلانظمةالرجعيةئيةإدا

و!ليتهاللقوميةشعجكشخصيةنمو!مليةعلىللمحاف!4؟عاللبامعه

اصهحابهااليكينظرلنأخرىثقادسةالىتنتسبرحتثم،وروحهالاغرابوالثورةءنره3ذاالهارقءقالهفيبركاتحلييمالدكأور

..شعوبهمعلىقسصرالتياًل!وميالقهر(ولس!سةاداةانك!لىالايءة!2ىلمحى.س،ء-!))اهايراتياًلعوامليعد-دةالهررء،ةالحبفي

وضعوبهـمب،ش!و.لقاومها،نئصبنامحلىالى-يطرةفيالاستوارونحماولرأسوءلمى،"فضالرمنب!لاالقنولعلىتخهـجعهوارورجمبمااالانسان

حقيقيين.لوربشبقيادةسوب،ونىضقالتراثتةجلثووي!لفجهبحركاتواكعلقاللببن))العواورلهده

حشيهلساميالقاهرةمنا"راءبكاملهـ-أازظمةواحدةبكحةي!سلاوةكنه((4ءليوتحاةط4ت

--،!وطقوس-"هثمائرد،ادبنالا"جارمحاىاساساتقوموامملوكهالبترول12

"ةهـوللصلهلامح!يا!فكراالارها!قه!ةء-نوؤطالح)1آلمضاافكرهااتياالعواملهذهضصومن.ومقدسانه

روج!لميىجهولا،حدو،4الوصهة-ة".!افيكيرشهـكلر*!ءبهلاهـذال*.عنيا!*أخار!ةؤوى"عاللصدامان"قائلاؤ*رنهحوءاشر،"المللخارج

الهكو!السمالكلاماحتكاروفكب"اصةقىاهذهاحتلأارفبمالحقوخاصىىالقيتلكبرركاتحلبميسهءلالمادا."الداخليةالقيوىمواجية

..الوحدويصن-دالوظهطاخاالصر))يص.ميهالالمادا؟قيقبمالحباسمهارجهبئالخط

"؟،ستعمارا
نياذج"لملاثةاخترناقد،(المثق!-نا!اكلر))ءنمقاك،فيكئاواذا

وليس،اللمعدفةقبيمامنذانسفاله،العرباثقفهنامنء*ر!مدونفموذجكطءوقفهـننم!ةار-ذكاءدون-اللدكتووايهـساياانك

اررلاثةال!ابر-ن!عا/ك!ماالرادطةر*وناناف،ا!صدفةو!بلمن"يئا!ر))ضد،سجةالالىمعركتناؤجعلانتجوب:يا)ضقلإزيالملأنشها

العريبة.الوحدةالىالدءوةهيتخوضالتيلثوريةاالانظمهوصهد،الصههوفي"وعمارالاستصتدسليو

إؤلمنا.ماالتحديد4وجعلىهذاانذأثالانظ!قىض!ول-!المصيريةالفومي!ةمعركهت،والة*رباللسلاحالان

بالهـلموساتبي!-كأاعراالوءدةالىالد!و،،مترنانهولمؤإناؤمااهـهـ-اسيةلؤورساتاوتحميالمهيونيةوزخسمرالاست!عماءعتواظأاتيا

يولوصية.الا!روالحربصةظلاماتراثناجوانباكثرالىالمصدةوة،بالرجافكريةوا

الطوبائهةفيالعربيةالوحدةالىا؟لدءوةتسقطانهويؤ"ناما.السئهرمنهاللجانبفيحتى،لرجميتهال!صندا/كلهتراثناتجعلانعلى

لاوهامهاباهظاثمفاالعربهةاكورةصركةدفعتانبرهدجديدمناولضىءتاوورر"بالصماكورةوعلىاردبنعلىذيرانكتفتحانك

اهـا!ؤة.توجهلاولكنك"ئوديةلفبهبحركاتالتعا!ورومالترأثتقديسورفض

ج!يدهنالطفولة!وضفيالوح!وكيالف!إصيق!انهويؤد:اماالحقي!م!ال!ثواركلءلمي!ايطلقالتيالناحيةالى؟احدةطلقة

الراهقة.ا"داضمنلأجم!بعدالاقيحررللمالذيوهوهلى؟-تيالماذا.الهميلةوالا،ظمةوالعهيوفيلأستممارا!9:نهرانمم

ا،صفيرة-9البورجوازيةوالمأليةوجهقيافم!9ادءديرءيةمقئا!فىلىوءعيه!كا!6لم!ببجا!ضكف!الا!نا!مبلرالطامبالصد!ةذ!كحدث

طحن.برلاالنيوالجعجعاتالنظرايئاًللشط!اتابهكال!سالر؟الاجابة

الهكوهـومسكين:فذلئعا،الكاتبل!ةنست!عيرانشههاؤا!اا***

اس!ش"وو!المحتيدةحبدةألوءصهمراجكانتاذاالوحدربمااءرب!االا-نموذجاكطرميةهـ!اب!ؤفهروكاتحلإمادكتوراان

الثورى"آو"الانقلابيىةاوجبلآيو!الا"او"ا)عربيهاًلاشتراكيةالىى"اهوعا)ءنكتشحفانعلإهاوانما-فقطال-ةل-بيلللانتهازي

!"أتجربةافيلثورةا))او"اللهربركبماوالثوري4ل!تر-والدي"قهورثعبالىيضهجم!السدالمثقفنوعاله-يم"لله

انةطارالبصنديمالهـكورذنبليس:نقولا!،ض!ااصرحوبصارة!*ونا"ريكياانطيعيم!تلاانه.ثقافاتهـمايضافوررز"قاوور!ةقوة

فىجريرتهءوائما،الوصدو،يئالضاصريةللثورةباالارتوا!بضرورةقالءرهـىيكونانيصسط!عانهـنكف"وصبالرالضاص-ةهـنولكنه

هـ-يالارتباطذا!إزوقدمهاهـ-ذيافكرياالجسراننظرناالفةهءصوبطبثقاؤ،تيتثقفانببنيرههزانيستطح!م.وحوالراءقلا

لا..والهالبههلأالئخبويةانجاها-هاكل4"الانقدبه"جبةيولوالاربى"!ناهجهمزطبمهوفيواوت،ريخالانس!انؤ،مفير"طؤ*نهداو!أزررة

إو)-و23ثورةبانقولهال:طاراللدك!نورءعخللا!اموض+عوليسالجصانباكتشافواعادةذاتهااقوميةاثقافتناإصلتطواللعلمية

اللجماهيربأنادعاؤهوانما،العرببةللثورةألاساسية!ههـاللقاعدةالى!تحولالثالافاتتلكفيلمص-ة3يذوبانوبيص،منهاالستنببرا

21!روءحدودةجماهلة"-يةالوحدوالعربرجةاللجماههردلنفيبما-روحكحطيمحقيف-باكباء:ريا"امناءجلسى"/د(فيلآمغلولاداًة

."تعبدءالهاتجدلماناثيطانتزبد....نفس"الوقتفيوتعصيرهاقواميتهتجديدوروحشعبهفيالمقاو!4

ان!"علهصنف!سهيصورانصمديمطاعللاسنناذيحلوكانواذايكفونبركاتصنمامثاليجعلاللذياسبباهـوهذاول!ل

علىصلليس!هخلاقناانبدورنالهزؤكدفاتا،الوحدةدضيةشهيهنرفن!ىانيجباننأاعقلىشخص-يا":نغسهبركاتحليميكتبهمامثل

وكذلك،اليهاوالطرإقالوحدةمف!ومعلىوأزما،اوحدةاالىاللدعوةانتحاوللمرجميةظ!تالتيالحركاتجميع"قائمهوماك!

ا!هلااكاتباغضجمةىالاللداعيوما.الوصدوياكأضلمفهـومعلىازوربةالاطرض!-نء-!زكر.ا"وروثةإمؤسساتواالتقاببد!ير

ل-اج-ءطلثمانرادلكهورأيهفيالامثلاللعرجمطاثوريادامماتجاوزءـإا)زمنالرا!خهوالانجا!اتوالفئاتالحركاتج!يع.القد/مة

لاز!4"اظئراا،"ة!ةدلا"ا!ائرا،"لثىءأي!رولا،فى.كطءلا"."!حيالواما:،انها.تستمرانيجبوحدهااللفرائينحركة

؟"فائر(الطائرعودةكأيهروا)

الفكرص-الارهاببدافع-طرحتقدالناصريةمس!الةدامتوماعناصرمنالف:لألثصعصيانهالداخلي1اللعالميصوعيجعلهماوهوء

ء!نهنقوللاجانبمعن،يثم!ميرالكاتبداموما،البحثبساطعلىهـوهذاانهيزعمثماخرىثعوبالثقافياللتراثمن"سضمدةكلمها

6!!



والاضالض--للا.أهوحدةبا"ن!ماءص:،حتغنىولوحتى،اوهاماوأسا!برن"--مناصائجدلاقاننا،ئاصريلأنهالانهأجمهلماتناألى،،خفيم

ب!االعرل!ثوديوا)ثوري1))شاكلةمنلهات"ؤ!ها"عبماقي/صيةالايديولو:اتالليةالامورقيصيهـح

فدعلا((قىالانقلابيلوجصةالايدو"و"العربيةاكبةالاشترأسسس"وهـ-4ونا!ر،6ء91ناصرية!ناللث.وناصريةناصرءكأهناك-ا

بعضعءحسطرهاتصرول!ةالىبحاجةالوحدةقض-ةانفيكللنتمجالاهووالاسهتمرارالوحدةخلالمنالتعددوهذا..791وناصر-!ة،9591

والانتكاسات.خصومهاءسعخسابهاتصةءبئالىحاحتهافدرانصارهاعد-ىالفدرةوعلىلحهوقياءلىدليللاز"،نقيصقىلاللناصريةهيره

حزيرانهزبيةادىالانفص،ل!من/ررءاحدةالورجيا!بزبهامنيتاقي0نصنعهمابقدرانامريةايص:عالذيالعربيةالخورةتطورمع9!تلاؤم!

ة/اولىضرورةقاكبطالل!صفب"تجولالناصريةالىانفس!مببوناللذينالع"ربالمثقفهنبمضمعيمشكلتت،

ء:!هـ"حقعهىكاىالكانبالىتقولاة!لمدإباوج"ءلىلهداول!بقىلىيابموافف-:خهـمو،وواا(ناصريةب!ورالاءكرا!دفضء"مهبم

(لااًلمثقفيناساطير"ءقيأا:،فيكنماذحاخرناهماللذينا!"نر،بانلاءطعاىليسالكاتب"عخلافناوجوهر.نغ-هاا:لمصريةاتجاوز!،ةوفكر

العربية.الوحدةالىالهـعوة؟:"متجمعالن،صربةدكبهـن*جلفهعاىوانما،الناصريةالىالانتماءادعائه

منادأدهالذي.صالرخالكصبمنبالرغمحقىعاكانانهنقولناصريةعدوقفمنزظرنافيناصرياسىلي:نهولوبصراحة.باللذات

ذللك.وراءمناسهاس-4كهوةا)ناصرإقياستمراران:نقولاكثروبصراحة.9591

الوحدةدعاةايديىعايولوجءةالاإبىاللضلملألاتوراطيالاسإحفروالت-صالعقباتوادهى،تطورهاباستمرار"وهونللعربيةاالثورةقوى

والافلإمية.الانفصالدءاةيدياعلىر!و.،+هامنالالماىاادمحىاللعربي".!ى،إة،صر/النصيو/ةوجهؤكماأي،التطورهذاوجهفيتؤفانيمكن

هـنخطرااو!!اوصدوكطءخفورمنوالا!،طهر+الاضاليلو-وقيالط!يهقىءهـ!ةلانغممميدعوناللذيناناصربةاادعياءمنالنمادجتلك

اطجه!بما.اوانفصاليمنظورامنس!وقهاايعءدءان-كغير،إولوالايدالصمهدعلمىل،مهملااذينواججةالايديولو

الحماجةنصبححدةالوكل":ءل!سالنضممالمنمحددةا"راحلوؤ!ما.المثالسبيلعلمى9591عامفي4ءيىكالإتاماالى.7!اناصرية

بالاعداءالتتد!دالثىاللحاجةمناشدالكذبرلمةهـقاءالاصقضحالى،ولا؟ستحالف!صاك0الناصر/ةءعولنحا)فتحالف!لمك-2

المعلنين.ء-وجانبءنسبماولا-الولازسكه!والتحاللف.نقديلمخاللفوهناك

.يثص،ءكيغماهذا/مدالكاتبعاءناردولي)ء!!لانه،ال-ت"ازنأصررةنظرنافيإخدملا-طليعةنغش،مليفترضون

.يمئصاءك-ةماأره،بهضدنلارلسولميمانق--بلبالمقلو.يظهقىونقرتبريرءة"رآةلهاإقدمارعودورمنله

.ء!لولسلابمالةكرارهـابفلاحافع!و،ماضءهاالىظر-مماثر3ابلهام!ى*تةالىينطرالنقدياتحالفا

الئقد.في،فيورإتمااكثر،ا"عقلمن-:ظتال!ويىنواذاا!ا!ةوعدىلجمهامحلىيحرصكلمااكؤأطورهاا"كافيتعي!يهنصب

عداءاكانبا!-4يكنالذكبملركسعبوحدءلى-حاوانافلقداف-4اكاتباءعخلافناوجو!ر.تجاوزتهاافنيالقواللبالىادخاللها

.للهوىارأسالاخيملهذانقدنا*ونان-جذرياحبنفكط،لاؤمبماالواتحالفامنظودمن4اخطاؤعناضصانغضاننايريد

أسى.الرهوىمنل:،نقدءمصديءطاعالاسحتاذوارادالةحالل!من!ورهـنواجبالاءد!ولوجية،!ويماف!4ؤفحانذ!ى

اس!به.ولكل،!.النقدي

.معروفهوكما،الانسانهووالالىلو"بم!نموؤفالاخيرالغحلإلفيهـوالوحدويالموقفاًنس3

طرابيشيءجورجادجما!صهذ.يبيعمننظرنافيوحدوياود!.الوحعويةاللجماهير

5م!ميك!ه

!!هـ!!!ىص!هاضم!ألم

كوونوغسستاوقاليف!

مجاهلهالمنعم!بدمدجا!-دئرجصة

منردءاماركسقهبلالالانيالفكرفيالماركسبةللحركةوتأءجىلالماركم!!يالفكرداخلمنرحلة

الماركسيللفكرعهكمامصدرهوحيثمنهيغلعندكبجرةوقفةثمت!ةالرومانالحركةالىالعقلانيةالفلسفة

لفالؤ!!مو!ت،..خاصةبصفةفىورباخول!دفىخعاصةبهصفةأ)!يغلباليسارعندأخرىبرة3وقفةثم

ماركسىءا-ىاثرتاتياالفكرةتلكوهي،فىورباخوفىموسىثمهسخلمنكلعندالاغترابفكرةبابراز

الاصولرحلةتمكونانبعدالشيوعىالبيانحتى5؟اله*وتطورهالفلس!ةالمكوناتفيوبحثالشاب

..سشكملتاقد

منوهو..ببرلبنهمبولدتبجاممةالثقافيللتاريخواستاذالمادليجنالمفكرينا3بار!نواحدوالمؤلف

نشرتاكيموالفلسفيةالاقتصاديةماركسمخطوطةعلىور!لزماركسعندالخربةبمشكلةاهتموامناوائل

..ماركسكارلالىالنظروعدلتالصثرينالقرنمنالثانيالثلثفي

"ابالاد"اردءن-يثاحدصدرل.ق0.3افممن

جديذةطبعةفي

ه!ههه!ه!ل!عيميههه!ي5!ع!

07


