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كادطاللحضطريالتقدموهـنبذاتهاالوءكمامنلىةالمق!التذنعوبومنعا+-،.-لا

مسن1،لىيطر.لى/للابفاءالالمت!ماريةالقوىأتادومناساسياحزءكلهـم..عج

.اخسرىحية

وانساقاج!مايمةنظمرءيئصراعماالحضعاريبالصراعف!اننا1خشصبهسامبمالادابلمراس!

ؤئومتظومختلغةإنجيةتارمراحلالىتئتمي/العملفيواساليبفكرية

و؟كتيكي،اقتصاديتظورهـنءلميهة-ا!بماالرأسماليالنظامكانلقدا!صدووهعرؤلآاالذأتمعوفة:الرابرءحزيرانفي

للجهد!ءخظطنهظنممنحققهوما،نف!يسفىعملبيةنزعاتمنسادهوما

؟سهـطووابئز!هدانالاسنءماريالغربلقوىاز-،حما!"،السري!6791،6891.الرابعحزيرأنهويالماضاثهرذلككان

!ه،دهلباقة:ود.ر"والعالاؤطاب"الانظمةداتالن!التم!المالشعوبعاىهـث؟كصرهاتمونتبركهاانيننغيلااعوامندك.9691،0791

*وفىوالسا)تأمليا)طاليعذاتالاتكاليةتهـ-،ونزعاالمتخ!ةوتكني!هاالغرب.!هاضفكأواوالقدسوغزهسيناء!يهانفعدللم.لاعوامل

*ريوالصالسىء،ى"كطاللقهرو!هـن.ابىشرلجهـود،،تنظيميةوعفوبن!منشهيدالفعشرءثنهـنيقرب"مانشيعولم.دقطوالجسولان

وعييةناحيةا"ئاًلا!تهماديالاكمنتغلاللىطيةالمقدهـكأسوىيكنلمالدنانيواوالجن!يهات"للايينمنم!اتررةنخسرولم.!حسبفومنا

اتىاحا)نهمحاىإعلولاالجسىديبقىحتىالتتماءلى،ريالحصالاستنزافاو،ناجحةبحسربذ-ترجعهااثصيحاءنلك.وحدهاالللإراتاو

ئانبكأ.ناحيةمنالمقاومةفيأملمعهايرجىلامتفائنسن،البشريةلمستقبلوهـداإسانقد"ءحناتارفينحتسبها

لمدان4فيفلمفة4صورللمقاوليةكانتفقداخرىناحي!ة!مناللعقولأصهدمن،العملايامفيلص،عاتبضعزيادةع!ننعوضهااو

وحد4انماأصورا؟ركلكلالجوهرياالمضمونولكن.اللعاللمذلك.لان،هـنرافينفقدهاانعلمف،كاناخرىأشياءتمة.والايدي

..............2لملا..4نر.ولفي3.فميدهـ،انيننعييى!اشإءونلك،نفمدفا*!ينسعى

الأجو،كادر"خلالمحا-ت9ايور!ل!ه"!لاتيضلإ،لعص!واهدا!ى،واللثىمعيىصوعاكطالع،ريممالحمنافحصذ.يدوانالقديما"!رىءاجلدتنفقداًنعلينل

كاوإ-و،والا،المس!مبرالشعب!هـىضهاعيالاجالنظامتحكمالتيعليئكانعيوننا.حىحفههظ/كفيالتبمالحد-ديةافنعتناننبذوان

ا-كونىا،؟اكءليالفكربطرةمنوال-خله!السائدةالفكر/بةأالانساقومثذاوءؤشتشماوميمة!امجتمصلشا:ذانسأفيالنطرنعيدان

لدى"اللقو!اجةال!ةيقةطواألاجتماعيةوا(ولساتالامراد!لوكعلىإت!اوالكتبمدارسنمادبماللدرالمسة!لم!خ،ا!هملفيواساليبنا

اسهخخلاصىعك-ىالقدرةباكتسابوالا،وتحربكهاالمشصمراثعبنعنيها،التيوالاغانيعل!!اتفرجالتىوالمسرحياتوالا!لم!منطبص

اتخنشطواها3استهـلافيمو-اًلمبثويللجهدالكاملةاتا!اؤونص،ديونغضبنصادقكيف،اطفالش،ولربيونحبنتزوحكيف

اللقومي.طضكاالووا،لنىوالثورةمطاللبمغبكاهأبمالتنميتهلالشوفيبنايرست!اونيأليويرف،الامانيونزخر!ونحلمونحارب

لمستقبلنصانخططويفعمفاننكم"كيف،جاءالريداعبنااو

والل!وبى.اللشرك!11"بخنمعتفير!لم!ايقالكماا)ضرةانماضدنتمرداوا:خترنا.بمانلتؤموكيفالاختيارفيواسلوبنا

كه(سهياو،الثودةالعسكبربممنالجانب-وىررتالثوريةاسلوبنيافيالنظرنعيداًنسكثوارحتى-عليناكان.كللينا!!فرض

هـ!امحالةفيالثورة،-الاولصيرانمنالخامسمنذحالتضافيلليتالثودةاًنندررانعلينا!،ن.لهاوفهمناالثورةفي

فيهادمانللاثولىةالمعادكاوالمجتمعالثوري1المجتمع،اروائهامعمسكربماالجمحرماءيفصلهـاالاالماضيعنيفصلهالاوانهللزهـتاف!اعا

الاسلحة.خمرادهوالى!هه-،كلوجودفضيةفيلل!ل.بالسلاحالثورةاناًيضاندررانعليناكسانولكن،المابسةشاطىءعن

را)سلاعتمسكالتيكباالايدولكن؟حقحيوهذا،((تشنبك"افيهيكانعلينا.اشنفبلالىا-4مرورجوازاوالماضيمعتسامحاليست

ء-نكلداخلالاجةماع:ةوالعلاؤأت،للايدبم!تخططافنيوالاد"عةتنادضطلهنعر!واننعجشهالذيالوافعالىشجاعةديننظران

ا*4-لااساليبوأم!هاكلفيالسعائدةالقكرقوانسلالمجتمعيننحددوانخارجيةؤوىمعونص،رعه4ومناقف،الداخليةوصراعاته

اء:صلء؟الصباءاءبا""لواجلتنمبضه،طوالتخطبالطاقاتوتنظيماللقوى:ءوؤفاووالصراعاتالمتناقضعاتتاك!عينمجموعةكلمنموقفا

الاوللالمحؤب،انىغكان!ماينبغء،هيلمهـ،3!ذه،رمدهاالمستقثلانام!،!باتال*!اهوهذا:اللحقيقيالانتكاسوامااثورةااماامصناه

هـننويىن،الحياةهـننمطينانالايعةيلاالاسلحةاشضباكلانرخطىالامامالىنتقدمثمخسس،5مانعوضثوانفقدنساهمانستربرع

متة،قضينوشقينمخضلفينعصر/يئالىتنتميانحضمارتين،المجتمعات.حجمهاويتضاعفالهز)مةتستمرانواما،حثيثة

الاخرويببداحد!هايبفىصىلملاحالسالى.لحتكمن،م!القيمن67!اعامحزيرانهزيرمة!ذكبهـاكلالىواحدةنظرةان

الابد.الىربماا!صراعلليى:ء:!--،نغفلىانرنجبغيلااساسةنتيجةالىكلخلص

تغبءركانواذا،ااسالبء،لاالعدوبمعرفةالا!ضامكانواذاحضارياعصراهووانما.عسكريصراع"جرداسرائيلوببنبيننا

اكأ-!أساسانحىوالببهالنفريةوزاوفهـمهفي/الطريالاسعاس--ءوالث!عوبالاسةصماريةقوى5ابيندانمااصراعاكانمثلما،شامل

حقيرو4هـنا!نتراب،اكثرنفرزاويةونحووعلميةموضوبكأانالمؤكدمن.عل.،-اوالسصيطرةقهرهافيالقوىتلكتظمعالتي

كاناذا،امايىقىاالا"هـريالبلآباللفوةباطاتهوارالع!ريةالاستعمارإسةعلىلملاءالاستالىتطمح-تزالوما-كانتالاستصماريةالقوىهذه

فان،وفهمهبهاعرفةأتحقبقنحوممهدالاسببالتغيبرءاهذاوايديهاالظبيعيةمواردها:اثموباتلكلدىالاقتصاديةالثروات

واقنشالتحلبفيالفكريالن"جوتغيير،ذواننابمعرهـقىالاهضمامتلكالشعوبخلفانشكلاولكن.الاستهلحيلآواسواقهالعاملةا

نحيقيالحقبهدالمهالس"ءلهو،بم!لمنااسإليبولعةلميواالاجتماعيلقوىاامامالهزي!ن!الاولوربب11هو-زالوما-كانالحفاري

ا)ضورإ"حوبناصارولاتثورتنالالصتهرادملاءمةالاوض،عاكثرخلقوتعميقهالتخلفذلكعلىالمحافطةانكمعا،ناحيةمنالاستعمارية
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.4الشبوا!رب،اظابفأأوألرسيةألحرب.تحلإلألم،-فيا)ثوربنالمثقفبئن!راعأدةان،واحدوقتلهي

لهلحووبببنيم!زانيسضطعامالعددانهيالمشكلةولكن"مجمهاتناب-ءطاء-ةكاناذاالا(م!دية(كونانالمعدوالسياسية

الثعبخاضهااللي"هـكوين،"التوسعية"امصرشنغهاالت!م!باثكف!اءةيرصميزا-تخدامطتتر11تلىك.س!شخدمانالزورية

حربفيعليمعمدجبثمىمشاركةان.ذاتهاحربتهعندؤالحاالمصرينحااذاالاطورةالمنمعارفضلماستخرامنىتطءعدناتا:والفعالية

هـ-هـرة!الليوناالثءباخضاعالىلهدفكانتمثلا"المورة"علافات.لحكمهااناوايفه-امتطورةيةوبهساجضمبكأاداًةنمدك

نضى4علي!هدفلمتهاالت!الحروبمناتلصنوعدةقبلالعثمانيين،ولس!ونخممو!-رةعلصة!هريةمقاهبمو/مصودها،نوريةاجتماعبة

ول!ى"السلطانةهـرةهن"نفسه"لتخليمىالعاليال!بمابضدورخدبدتنميتهوقخ!طجهدناقديمعلىالممقادرةفيال!اليب

بانالسلطنةدجالاجدرهـونفسه!ليمئيدبانالسلطانيقنعدلالةما:فألببساطة.لميلهوالاشةراقيجيةالتكتيكيةالاهدافا

فىآخروكالب!القديممجدهالللاسضانة!يداعظمصدرايكون!!ةثصريةاتيطانيةالضماريةظماهرةاسراثيلاننعرفا!

.لمار.لسةتفصيلاتتزييففييمانعلاالتإريخطوالمصرلا!راءاتمواضوالا!فولالضيا!صمفا!ظلتاذاالمالمبةبالامبرياببة

طبردفياليونانيبنحلفائهمءع11؟،اوروا!رينانء!لا!وله،ا!هـ:ةبصغادهما!ووشوبر،ر،بالريفالمدينة!لافاتتحكماماهيالطب!

برصر!-ن!صهب،لولا:الاكبركأدرالالىبقيادةمصرمنا)فرسالادادةو،بالفلاحينالارضومىلادالزراعك!لرحالاصوموظقي،وبالميال

الفاردىكماالذياليونانيا)صراعءنالتار،خيةالحقائقكلءصالنظرعل!!ايتفرجالتيالاولملامغايبب"ظلتواذأ،بالجما!رالتنفيذية

اسأ،اضمحلالهاعصور"-نعصرفيللمرفببن"كضححصءصرشصهدتهظلتوادا،باللذاتكأالاميرىااأثدةالولاياتمنمستوردةجمهورنا

!؟!هوثجوضعهمكانوكبفالمزعومالتحاللفذللكهـصالمصريونكان"اححب!هاكتبالاوراؤمنالالوق!مئات!عمثلاا"لث"مرلمطابع

منحقابدلاز!نةخبراًتعنيكشفواانيسشطيعونآخرينتحاباولكن،نوالثا*فربالدغمن،د!الناةقيالجاناملوكاسمءت!مل

وموقف،العأاهرهأثوراتف-كطاكصعبهأااأحربخبأرات،استيصابهاالضورءطوفأح-باتصراوتحأنقعتنافهمالىوأاللسأقوصلوادعية

ءواجهةفيالمصريةوالقرقي،الشعبيةلحربامنالاقفانيبئالدجمالالحصولبور-داقاهـوةاءواء"لاتفيالصببلمن!بيعهاوالاوج،عونشه!بماا

الاجنبي.الملوانعا-ىالتاة))ظاتواذا،بالمطبوعاتالمختصةاللجهاتاوةةكلواطى

اهـزالرثأنغاوزرمنغالبيةادمغةفيالاعلىهكاثنل"الاميركيالنمصأ

مندةحيالوالجماأي"الس،همأة،الل!لملالءجلةمنااأدداهذاأمثلةارصفظلتواذا،511،ماقطاعوااللحهومةاداراتفيالرئيسية

رو-نمعببنةجوانبلتفوم!ادعالرحزبران5فييهبئالمصرا(ثففبنجانبهـن!از)!ةبةءرز-،نبومكلنشحنردكاكهة!ااخ!وى،مدناللقاهوة

ممحاولةعلىالاخرى،همأاتالسغاللبب"تركزتاد.تحن"حقيأنتسأ"نفسهالء214لا(ممهرياا،دولفيالمصأنعة،الم،ربةالاسأت!لاهـةالبضائع1

.ووحدهوحدهـا،للعدو"االسهاسية"الحقيقةتفهمظلتوادا،وايضنى،دبر،!براءو"ه!هاوتهسلحهااسرائيما"مولاقي

يرونبو"عنتا.لةشريفا)دكضوريركب"نلا"الكا"ب))ءجلةفيارفاهىرةمي،د.بئادادةالىيرؤدينوعهـنالتخطهطفيلساليبن!ا

ا)ضوريةالحركةصمودعن!اشكلهإواتقرفيقدم،"المسننقهلوطريقنفس!ىا)-أناؤديةالشوارعفيبالجزئالاظلامنظامرغمباهرةبماضواء

الهزيمة:الىادتاالتيارهربيةالجبهةفيالثغراتوعن،العربية؟كثيرترميمالىبرحاجةالشوارعنفسافيورغماببماد!ن

الممأاوكلةظإأورسأموايبياالسودانثورتيفبامهوءندهواللصعود

فب!الاسفه"ديةالقواضدوجودهيا)خغراتوا،المسلحةالول!فةالاسة!مارءث!و!ت"الملرا!بلاتهـن!مضاننعرفان!ا

ريادهأوالىبالعدواللعأصيالوعينشرالىسيؤديلامبرياليةباوار*بااهأ

يبذ!العرنتيلحهوائيلوبرليةفىوهطلنلدنقبسابمللعرللح!فهيلثويعضلمخاطراعجابنازيادةالى.!ايمثلالبماللنظمطداننماريادة،واليمنهحدصنا

"المهام"واما،العرلبمالوطنافياللتقمصةالانظ!ةلاس!فاطالا-!أار..هذ.الخ0اعدقاؤنايمثلهااونحنمثلها4التيبالنظ!بالننالي

...لأنوانينطبف،"مرا!طةالاشياءكل"اناساسأ!لىالقال!ةأادلحجج

التورية،القوىلوحيد.فيفنتلخصالعرب!ةالشعوبىلواجهالتياللقضه!ولف!.المنحسلأوالفعلاللفهلقانوناوالجدلليةالمادية

ءبلءفيمهواءالقادمةالمسطحةلالمعاركللدممدادللههلبرنا،بمووضءبة

!و!نظ-،ا!لءالش!ميالالنفممدانفياوالنطام!ةالحصوشيد،--راقالىس!حد!ا-النحلبلاتهذهطدسننؤدبملأبةهيهنسا

،ء..+.....الاصتماءلىبنا!نايكنلممااللصح.أحةبالطريأسةللصلمو.!اجتأا

اثوريش.اوالمثقفىوالفلاحئال!مالف.لم....لا.(..ا ....صوواجهـ"التلمك-"الصحيدارهاهحىدء-وىفيلحضالىييننايكووكأه

لكىوباتحلمصلملامر!ىفوادلدكتورايقدم"عةا!طاه"ءجلةوفيأ!لالحضاهـية

اقلئلةاالملميةالنظروج!ةالكأتبيقدم.وتطورانهادلاكتا:يون!و8

اصرا!اولا،ألي!ودواا!عرببصحربا-!نللملوفي5حرب!)باناز،الاستيقولالقاوورية"إالكااب"عجلة"ن*(دايا)مايوعد!دفي

!،فت،ولكنها،اعرلهةاأدولاواسرا!لىرحهن4الاقامفال!ورودعافلاثب!د"بضوا!اقتآيخةفيافنحرإررئيس!عاللجمحباساحمد

..........+..ى4.3ارصمنسأبرا،ايضيفسأدسأن"..الشعبهذاان""سوات

التحررحركةوبين،إكااءرأرعا"4ا)*،ا--ةكالىاتالاحتبيأن،اعساء..

الا!مسةذاتالمنطقةهى!ذهثعو!الاحتماعيوالنغقدممر!تطءمئرةلحمره.اسطوريكاهـ-نحفبطهيثبرونان!....بعدي!فجبر2لماله

.......السنواتء4"هدخبرات3"-نكأم!ا:!!ينارأفيوالمثكاة!لىخةالاف!

ةعد،"باولي!رالكانبمدانغماووعنبالممضقللأوواحوللضنيههائب"لئك!ونمصترلاسطالعدوج!ةاواتص-لمح-الا!طوريالكائننحن-عصنامنالالىا،مشرة

ابها،ءطافل!ا،*تعماريالا!و

اة-االلصورةؤ!ان"فب!الضلمطلااللشأاطماعهال،!ادلالل!خاعةهـنأبتلاا!تيايخبراتهـ!ه؟فىالحاليالونجبربةواي-ارالحالما

.ء-ابقدروالا!ضعلاءإزإتمااتلغي،حاسمةنقديةمواجهةمواجهت!ا
غيادىتؤديا!تحليلهبأسايدعمالتيالاحممائيةوالمادهأ،يأندمها

لطبمتهةالحقيقيالالصاسطصالىبل،الحرب!لمكاووضصةمةالطبوش!وةالاءيركبةوالافىلاماللجا!ملودغفيرالغاءعلىقادرةقكون

لاحهاضمحاولة-العامةالناحي"من،الحر!تلككانتلقدالعامة!!توىوجم!مس!صا!صهحانب!دلى"لءةالايعصريا)بضائعالم!ضهلاك
..."اميرهـافيالح!ي!اة"

،برمعتىالاجتماء!يايتحولرداياتإكولضربا)عراورو"كيكواالوكلهوالن

ى11يوديااأطغةفي،ريحضتعأبرادألاجهاضمحاولةكانت،آخرا!فد!أرباةجديرءحاواكأنرىالثرنفس.ن"اهلالا"مجلةوفي

التودخلالمنالعربيلنص،مىالحارإخ!ماا!!السبالدورررور))ءصرخبوة:.كلعركافيرثيصبنوعمنخبرة-لاس!نيصاباو-ل!قه

-وىالفعلىالضعبهذايحققهانتصاربرمى!الاصصماعيوالوطني!ذافمكماان!لةءهـد!-"ؤكما?!والذيإدالشههـووهداإ(4"المحار

الئاحيةوعن.اللعاماللحضاديلتقدمها،،اديةةوالخارجي،الداخلية:زاويخن!ي!امنالخببرهأهذهيسملانعلىالعدد-رصوقدالشهر
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له!ءاننعتقدولكننا.والحضار؟الاتماعية-الاساساًلحقائقؤطماسمقاطالى-هدف،محدودةعمليةاللحربهذءكانتألخاصة

مدارسنافيالدراسيةالبرامحيعيميبران.صقاميق!ةدلالةالاجابةسحمهاطريقافنحررإ?نا)عربيةالارادةوقووليم،بإنهاققدمية

اهلى!اوصعالىوهادف"-ؤرمبطوءلمم،نيلميا!نجاهفيوالضفةوغزةسي!ناءفيالقروبةالغربيةالارضفيوالتوسع،عسكريا

قغي!رمعناه،والتقدميطيالوالابماع!اللعملخد!قىفيالمدرسياللفد.طيس.ا!عربيالهععبمنآخرقسموابادة،والجولانالغربي!ة

ولميةلسةبرء!وصوةل!اوابولالس*وني"ا)تأوفياد!و!"الىيوديوانبدلا،والخاصاللعام،الجانبيئهذبنامتزااجان

قخطيطوفياله.لهـكطاساليبئااًنمعناهوهذا.حيةودير:،ميكيلمةبتحولواانمنرب511:ءنعالحربلتلكالرئيسية"الدلالة"استخلاص

بةاقعووحقاءلمميةاساليبستكونوتنيه-!لمطاقاقمف،الشنهلاك"سنت!فللأقوميااقتصادانيش،و"تحررةممصتنيرة،موحدةامةالى

قباطإااوثقءرقبطالمءملاواسالليبالعقلية-غبهبيرولكن.وفعالة،وقصاركحقيقيةعلصاؤءلأقراطيةديموقوميةثقافةوقنهي،واشتراكيا

السياسبهضالسلطةذا!الابماعسةالثقلمراكزبتغييراتحرراقوىم!وتديألاستعم(ريرةاللقوىمحاصرةفيالتقدكلي!ةالانسانية

لمراهـزواللفكريةالطبإةالانتماءاتبتغييرالاقلعلىاو،منجنمعاتنا.اور(واةقدمعلىجميعاللبشروالروجياولديوالنمووالسلام

الحا)-صة.الثق!ل*صبرىاس!مامحيلىلدكتورايرقدمالطايعةمجلةمنالعددنفسوفي

!قيانلاالتبالمعرفةا!ذه-با!دوالطميةمعرؤتن!ازيادةانسفةيروتوحربب!دسئواتؤللاث:اسرائمل"عنمقالهالهعبدا

سوىليسعت-والاقىصاديةالسيا!-ةاالتحلبللأتح!ودءندتقف-"عاكاناللذيوا/لثقةالتفاؤلوضععنالكاتبويرثف."6791

معرفتفاريادةاما.ا)عدول!ذامواج!تناادارةتخسعن!ارج!:سطقرنلمحتها!مصدمتبداية،ثمثرةمباالحرببعداسرائيلقادة

اتذيا!اخوااشرطاؤث!وتطويبرهماونقدهافيوانناارو!يةاالء!ربطاست!ه!ادهـنتعائالعربيالجلمنبمنالتليفوؤاتاجراس

.الواج!ةهدهءص!وعلإ""يضوقف"ائيلالههكانت:هامةحقيقةالكا"بوورقدم.وا!يم!ووواو!ة

.0001ممهاالمهاجريننسبةوفياطا)ةافيوقزايدااقتصادية،؟زهـةقواجه
؟711الحمامسىنحزيرفيل!ولانيمكنءاذاى..

..ة.اس!فاهر"اعباءولكن،لللازء"كلؤوتحل3الحربجاءتهاثم،الحربعشية حمسبهسامي

!ربوقصاعرا،قاومةبانفجارمشكلةالىالحلحولتالحرب

***واختلالالتعنةواستمرارالاسرائ!يليمالجيشىامحباءوزيادةالاستنزاف

الىايضحااللحربوادت،والتض-خمالاجوريدوقجمالمدالوعاتاميزان

.مننرابورغبتهاود.لموقراطيتهااشتراكينهاعناسرائيلادعاءاتزي!ءشف
وفت،جديدءنالمزدوجالي!دولاءازءلآانفجرتك!االسلامفي

يخلصو،ا!ريركاعلىاسرائيلاعتمادقزايدمن،لحربابرعهـدماازمة

والم!ماللصديق،التنمايب9ؤاد0جديدةعسكريةءعامرةالىتلجاانبدلااسرإئيلانالىاكاتب

صبحيارمحيي:بقلمجثمنلاموء!وعهحيثمن-حقاللنطراللافتالمقالولكن

.!-ءبينسعيدبور:المعركةفي-ينةمد"مقالهو-للموضوعلجتهمما

---كا.ع-سئن!.بلقمائها:فسااهـءكبماكنتالامةمجلسلمج!ونائبهـاالمدينةأفيالاشتراكبىالا.لحادلامين".حربي!

--..لا!!--.س+!.:ءكافيحتىاحبكنت.احبهكنفلأالمدإجماهـءومبادرات:نقطنبنفيا،"،لويتلخص"فوطةعبدالوهاب

--"؟؟مثلول،اللطيفالابيقمطهرهمطالتةثم،الجيمثىوايواءالدفاعاعباءفيللمشاركة56،67عام

-----ة--كاوجههقس!ماتالىارتاحكنتاكظماللديرلمووقراطيا)بماهيريلاهلم.لركةالححريرلمةباطلافىلمتب1(3

؟-..--.،-.-لنالمسكفعيناه.وحدلمثه.مباشرةبمدهاوءاالقتاليامافيعليهكان!مما11بأثيراكبربه!ورة

؟!:لم----ب!مابربؤبؤءكحلنناناللدابغتانالاحتلالتعتلغزة"4اديي"ءمور"فيقدمبسبومعيناما

-!.ء-لأ--ؤظراقهماءلمىيصفيالسوادالجاءور-قىءقولاتهاهمكالتورب!ا"محهنةمد،لمنقىحولملاصظات"

:فيبم!ص!.!.صءلإ-هـما،ونفاذاحدةالمتوثبة،وذلنممسكريااحنلالهارغمسبسياؤروررتقدغزةانعنهيهظولت4

-؟ءضبر؟--فيت.-البه-رةونفاذوأةالجحدة.لالنحرريرظطرلمحالمسيالكفاححولات!فافهااطريقعن

.س---ئن!ض--رجلأتج!دانوقل.الىقحمة***

ءيختلكالجارحةو!ق4إء*.قيك،تفصىلاتهمنكثبرمعاختلفناوانجميبلاكله!فىاكانربما

....*-تن8ب!صدأةا!صهركتطرةحزيراًنفيحزيراننتذكووؤحنء!اغقلناالتيالقضيةصول3

لازكلتهات!طاالبيرو!راًطيةتهمةانا"ثكلابتحتى،عليه"!عمان!با،ؤالمماذالمانفستتجريحمنفحتهـدبمةاللهزبرم!كناأذا:الرا(بع

قكنلم،بركشروقبلها-يرباتقراتسىنوعشر":ذ-ءليهارعرفانقيللاالانولذا-ال!.إ!ةءظ،روءبرناالمرارةلحكلةقجاوزنا،قحدالادط

وبنبينهفتفعؤطرتهقمشصهااللتيال!بةهذهنتائجاحدىسوىفيانفصانغيرءانيجبماالىنشبرلاول،ذاجادانقدااذفم!ناننقد

الا،كسرهوإسمتيمقجاوزهيصعبزجاجيابرمداوقخلق،حداجلإسه؟.نغيرءلاولماذا

فتطمئس،نفسكالىنفولمنالنج!وىوأسر،الليكت"سهالمىاذاايههلاوبربرامبملعدوباالسهاسالملاهتماميكوننانخشىاننا

ماالىيعيداكانالقلقةوحركاقهالح،دصوقلمهيلبثماثم،هنيهاتللذهـلمظيكوناننخشى،4لمواجهت:طجالبمنوالع"كرياسياسمبما

ور!بة.بمدن40علإكع!ا)ترصءلممءلمىالثورببدأم!ثقفيىاحرصفيتتلخص:سيئهدلالة

كانفماذيكومع،رشاؤةفيالاسرءتنالقامةمربوعكان(سبكىالس!اتحلإلملاتابصقد.لمم3تفلمءوالا،الداخلبلألاوضاعنابالنق!

وابينهفبمأزرتهوسواع.المجلسبهيرطهئناوكرسيهءلىل-كمهتقرالاءفاتالىبالتلفتتفاء3الاألو،المدوءن-الجزئيةالصحةذات

واًحد:اللحالقان،نزهةفيمعاذهبهمااواشس!ام*قيفيقابلتهء.الاحوالاحسنفيتاريخنافيالمشرقة

ءلاهلآوتلك،متجولااوواقفاالايكل!كولامقمدهعنيع!انبدلاسئلالمراليابلقائد?ءفباحديثا2درانهصد.لقمنلصممت

اذاالاينوفىولايديهبكلتابمقمدهيت!س!فىغضباذالانه،الرضىءعاواج،لاافيمهكل-رهاءلىفي!ااسرائ!يلقفزعالتيالللحظةعن

صحتهظلتفقد،رض5اوقلقءنحربهاتهقكنوللم.للرحيلن!عتالبراًمبمبالعرفيها.لغبرالتيااللحظةبانهافأجاب،المرب

حيويةعنتصدركانتبل،حياق4فييومآخرالىيلازمانهوو،جههـناكثرا"خخزلاالابرابةهذهكانتوربما."دارسهمهـكباسبةالدر
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لفقىماالخ..بالرجعيةاوبااثوفينيةاوبالحيانةالتهمةتعادلعئوالنبوا)ءتقلالىوالاستمرارالاستقرارءنبصاجبهاتنزعءتو!كأ

حم51وقد.يساومو!يرتراجعؤلممأبنائهامنطمخلصينالا"قىاعداءاستواءلمحياللطفلكحيويرةفهيا،مفةالمطالوأدءةةب،الحالروتبئ

،يهدأ!منشاطهلكن.الشديدالملأذىي!تعرضانمنوخبرتهماضمميهحت!،ا:لادةواالخمولعليه،بىو،والا،واللعحطالىند!مه،ق"ء4عا

وزارةفيللوزيرصمسارواليعملقتبرةها3ترثم،المعرفةم!لةفأسساوثقاببعلبة)ءبمن،يداهتفعلهمأيتحدثوهور!يدكانقلماانه

فىاللعرويةالجام!ة،كاتبمديراحيانهخنمثمالجهاعادثمالاءلملام..امامهورفةعاىاغلممباالخط

حيثالارجنتينعاصمةايريسبوينسفيكل!رهواتخذ،اللجنوبيةامريكاانقبلوقدرهطال!هفيشي!ئانوالحركهالقلقانابيهدشول!ت

..جديدمنالوطنالىعائداحقائبهيحزموهوانفاسهآخرلفظذاتالارض5هذمناليارسةعلىيولدللمفهو،وتكو،نجهطبعهفييكونا

***منابي!هرجوعاثناءا&ودةباخرةمحلىولدبل،الخمساللقارات

فيالشايبفؤادينشرللم"جرحتاريخ"قصصهمجموعةعدام!أوعلىدمشقشرفيءعلولاقربتهاللى.191عاما)براًز/لفيموبرره

الكت!ابةعنانقطعانهباللطبعيعنيلاوهذا.آخواثرأيباسمهكتاباللجامعلآمنالحقوفىدراسهاز!ىحتىاديبناشبوقد.ورنهامقرقي

وافاضلآ،ورونقاتانقاأسلولهازدادؤقد،العكسءلىبل،(91.بعدمنتخرجانوما،ودعمشقمعلولابينيئنقلوهـو32!اء،م،المصورقي

.01001اع،الادبدراسةبغب"سنواتثلاثمدةباريساىاهـكاؤرحتىالج(ـ"مة
اكتسبهوما،ورحمكثافةمنلعملي!ةلحبياهعل!صعتهاكابسبب

ىفورهـ،فةمضاءءناللعزيمةوالرأيماذويمنجالبالرالا!كادمنالتامالالماممنحسنةبثروةعادفقدجاهعةبرضهادةيعدللماذالكنه

إثقافةامنحتهمابرممص.بواخبمبرا،اللفكرةفيوشمولود!ةا!ركلب!-،انغمىا)تيال!-قيوالتإربةالواسعوالاطلاعبالفرنس!4

الاولىلرؤيرتهالادرادفيوسعةالتفاصيلفيتدقهقمنالواس!ةالىعادوول.العتهـةوالنورءد،:"الىوفد"الشرقيمنءصفور"

يبدأءعملهأان!،!،ناوءهكراواديبكلانا!روفمناذ.ر!ماللم..؟91و3591ب!وبغدادبيروتفيلتدر/سبااششحلالوطن

وارلكاساتهاللفطري،يلهحسبت*ونالرؤىمنلرجةبدفقةالل!كبما،الىقلقهالحياةهدهفي!هبرااثراالمتقلباجهلرانفيشكلا

اثناءوالحياةالفكرلشمؤونالمبكروولحيهالاولىطقولت"فياكتسبةاثننزوج،.لستقبرا!؟ءت"فبماإر3الرةهذهدءثق.اللىعادحينل*خه

اكهماوادروتفاعلهماواللتجربةالتثقفدوريكونلاثم،وب"دهاالمرا!ة!جورةفيوورراالتوالىعلىواشتغل،اللصحافةفيالرة!ذهوءول

حبمما،اللبلعمةبعدالتكوينواعادةوالتوضيحالتفصلردوالاجريدةيرصسكرتيرصإرثمالطل!يعةوجريدةالادبيةةالح؟

الدفقةنلكجزيماتبينوالتناغموالتنافروالتمايزللتغايرالفرصةجيانهدهـأتالاثن،ءهذهوفي،الادبرىملحقهاعلىوءشرفا"الاررتقلال"

بنظامالاكببرإعالمايستوعبلكنهاصغركونبرهافاذاالررىمناللمزجةالوطنيئالكتلةحدخلال،اللجمهوريالقصر!ديوانكرئيسالوفكأ

يبصروا!سديممنالنظاميستخرج،اًخفىوتدبيراوفىولرتيباك!ل!تةالىطكماظلالذبمماطنيالوالحزبالىبهدفيماتحولتالتي

هـ-صذاجاء4-بالتجررالفكرللقاحاكتملوكلما.الفوضىفيالانسمانلل!ء،إ-ةء!يراع!ن،!اهعاماستقلاللهاسوريانالتانوبعد.!(91

التجريدل!هتانتش-اواعلمال!اةفيحنورامد4وااصالةاكثرالنظامالفرةتلكفجاوجدانوقل،الخمس!نياتفيالاذامحةمديراثم

.......،وارراهـدةالعو!منانواعاالش!ايب!ؤاداياديمنيتلقللمءمحافبا

كلفيهذغماهومو!ساومتلابطمفؤادزخالثم!اوزقرأهاخانهالفوصعىنحطص!ولمماءوفضحلطنىالوالصهـدرجالاتببنوءكانتهمركزهبحكمالشايبؤؤادكانفقد

اصمجاأي:تحتاربحيث،الاسرمتين،.اًللقصدفشر،اللفظجزيل.والصحافلأالادبيةاللحركينييسقطب

الفكرا&كيحملاسلوبفهو؟تدركنبوغهأءمافىوأي،ترومجممالهوقيام4891عامفل!ملإنحرببينتقعالتيالعشرةالاعوامتتشم

برفهضوتقذفهاالعناصرهذهكلتصهربءرارة،اجمالوالتجربة2وجه-ةمنالوفىيةاللبورجوازيةبظهور،و"صرسوديايبنالوحدة

د!يقارباح!مصاسهـصحها4ص!باغةض-!نانفجارياتدفقايتدفقج!ةمنمصرهبتقريواللعهدحدي!ثلمج"معالسياسيوبالاضطراب

ناليمكنحتى،فيهااللجمالومنابعبيةا!عراللغةبجمالالتقديسالى!هادى،حاداودوللياوقومياطب!ياصراعااخرىجهةمنويواجه

3-.ا،زمانسنائرفيومترساليهمالعربوبلغاءالعربيةفصحاءبينيعدفؤادءلملىويؤحد.تناللجيثماًلكبرىوالدولاللبتبرولشركاتتدخل

ضميعبرهتحفوالجمالاخيسرواالحقمثلانمنالرفموعلىهذهفيان.اللقصرالىجديدواؤدايمعيطدمللمانهالش!ايب

نء!خوجلمكب"،كلفيفانه،معاصرمتحرركأديبوج!اؤ4وت!نحفاللع!ودفهذه.التعسفمنشيئا،ا!نقدماخداخذتاذاالهلاحظة

الحضاراتامتزاجتجممميدفيالخيرةومفهدماتها9عربيةااً!جضارةاطاراطبفقىايديبىنالسلطةلتقلبمختلفةمظ(هوكانتالمتوالية

منوبالرغم.جمعاءالارضوأ"مربية511ل(رمةريةوالحاءدلىاوتحقبقىوجهثملأيكنفلم،اصلاحيادبرالليايبالفمطفؤادوكان،ابورجوارية

الىفلئستمعلآثارء!قيببميةولاتحلميليةدرا!عةمجالطفيلسهنأاننامفهومأيعاىجذريخلاف!وببنهبب:،م!يىساشخاصمعلاصطدامه!

الوحيدالمممدشوهوسالمعرفةءجلقىمنالاولالمددي!قدموهوصوتهلعرضىأفقهو!بجعةبطبعهاث،،با!واد!كنوام.السلطةمفاهيممن

المشتتةالكثيرةآلارهمنيديبينالمتوفرءهـى،الاءوربهقاب!المصينمنءلاناوةللأنقيذ!لىررحسبان

وقي!ادتها،الممرفةنشدانهاؤكبالامةت!قاليدءننتحدثوعندما"دونالناسمنقئةانصاربينيصنفونهالمقاهيثرثاريانمنالرعم

فالعقيدة،تعصبااومكاررةاوتهويلانفعللافانناالبثمريالمقلموكباويعضبأن،لاءالونءالعشائريبمفهوءممنهوير:تظرون،آيرها

اًلىواللشو!،والادراكالمعرفةراركأتحتنمشات،بالاسلام،اللوبيةركناالشمايبؤؤادظللقد.اللحكممنانسحابهاوفلاىبعضبيسمحب

،الكونونظام،الخلق!جزةفيوالتاملالتفكيرالىودعت،الانطلافىاقاءتهافييش،ركدعانمءلىاسسهايرثبت،،النا؟ثاللدواةاركانمن

علىاوا!سماءابعلافيهوهـاوكل،الشعوبوخوتار،الحياةولمشوء-.والمجتمعاًمت"خيرفيهيرىبم،،و!لطتهورأيه"بعلم

وجدانللدعوةفتفتح.ععروفااوفا"(لوقطيكنلممما،الارضل!طحاهـطاهانبره!،جيأته!للهوفاوظلفؤادب!ء4كانوا!رولاء

معا.واحدوقتفيتفكيرهلهاتفتحكماالماديالجاهليفويظلوقو*يت4لاور4ولاءهان.لعروبت4هوالولاءذرلمث.حي،تهكل

وفي،الرائعةالجديدةواكوانهاةللد!العربيانسإنيةتفتحت"صربقب!لالمصري-السوربم!التقاربفترةوفي.اعتباراولشككل

للدروةفانخلى"...اقبرأ":اللهامراللحكيمتنزيلهـ،كلماتهاولىواخصبهاالجهوداخلصبالهعلبذل،الوحدةاعلانالىالسويس

الجاهلايهاوتعلم،اللخاملايهااقرأان،و!ا"وقلبه،ورصره!ءه*4فىالاءللاميةوالاج!زةالخ!بينوالتنسهقوالتوفقل!قريب

."ي!لممبمماالانس!انعلم،بالقامعلمالذي،الاكرموررناقرا"الوزار"هـ-صكمستشاربينهمأمتنقلاالوحدةفترةوامضىالقطرين

دعوة،اللفكرواعمالواللظ"لاللعلمالىدعوةالعقيدةالىال!!وةفكانتهـ-برتوقد.ارروريال!وفيثلأمالاعلشؤون،الفاهرةفيزيرة3المر

،اجتمايكوضعالجاهايةوعلى،فكريكوضعاللجهلعلىالتورةالىلقوهـ"بااوبااناصر،4التهـمةكانتوفترا!اياماللوحدةانفص(لبعد
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فرانسوازرواياتآخرنترجمكأن-الا!بريةالموجاتباجنحة،الثريسخرتالذيوجودءبقممةالانسانشعورالىنداء،زنفسهالوفتوفي

كتابهامراجعةنض!مهالفرانسوازيتيسرانقبلالعربيةالىساعان."عليهاوولالارض41

يفد،الا!ودباللغبارالناوثمنادبناعلىفخشىاصبحنا-ا(!عاًللذيالان!مالمنفهورستهبعدكتبتالسطورهذهانلنذكر

ويركفى.العباقرةاللفنانونهؤلاء،صنعها،عطرمنلمتزجاجفياللينامعهى!استةمروازما،فقطواللطبقيةالاقليميةاللمصبياتيستمنفرلم

دتو""فيهانخذ،سبمائيافهلفشاهداو،ؤصصياأدبانقرأانعلىغ!هـالمباشررده!كان.والمذهـبببةالطائفيةالمصبياتايضا

مثاهـ!في،"فاطمة"الىموسيسيليا"علي"اسم(ا&طمبرطل)رساللةفسعران،الطائ!في!ةالاقليميةالانفصالي!ةاللرجعيةالرواةسياسة

وادمشقاللى،رومانيويوركمنسمجلمثقيلانقلاالمنقولةالحياةمنللمفورة"الراهنىلأحاجتنامشارفالىبهاوؤفزقوميالفسراالاسلام

نرتقمبه،حدثالي!ست،التلوثعمليةانندركحتى،القاهرةاوبيروتدونوذلك"كطعاجتماكوضعالجاهليةوعلى،فكزيكوضعاللجهلعلى

نا!ىو.وب-،ءالىينقلبانيتىوءرضا،ؤحسسهواثعابل"الانساني"الا"صيوالمضمونالتولهءنالقومية4اهتماماتشغلهان

لاوسطهجو.فيحيانسانياوجودالاولآن،وع!ىنودربينالقرقالىاحرىمرةينصروطانالكاتبيلبثلاثم.العربيالاسلاما4لرسا

اذا،اللضعيفوالادب.وجوناوسطنافيمختلقشكاكبماوجودوا)خاني:العرببهئوالتقل!!بالتراثا،ءرفةربطمنالا؟لهدفه

ايىفيهاللقاحانقلب،ابداعكلخمحرةاللعالميةالتجربةللقاحيتملىلم،المتطورةلىرفسلأباوالحقيقةالحقءنوالبحث،فالمعرفة.."

قاتل.!ماللبحثوراءا"هـراوهدروالصبروالدأب.ألعربيالفكرتقاليدمن

ال!هسع!الالسانيموضو!هعنيفتش"ان/جبالادبان..."اللعربيةاحضارةاوتطعيم.العرل!المفكرينصفاتمن،وا!تفك!يروالتأمل

والكذب.اوفوعااصالةمنالفناص،)4لان،فنهعنإ!ضئنىهومثلمااله-بثقافةمبزا"-ابرزمنوءلومهاالسهابقةاثهوببمعار!

ولعل.مبدعافناويىد،دقهقوتزويررعةباحيلة،صفاتمهاحسنفيالللأمانفقفيلبثنااظهذاوحدندد!انالا!أوليى،ار!ارقي

باجنحته.كنشفهو!9الوأيتخيلانهالرواًئيخيالفيمااجملانعاناحتماوبات،وتخ!فنانالزماموكبفساد،قروناًربعةطوال

."ادبمايكتشفهلموواثمناالقونفيلا،العشرينالقرنفيلنعيمة!،"ركبات*ويضافاتمالعوض

:يرقولكتب"ينااللدرانهرعلىجسر"روايةعلىالتعل!قوفي،جهدفباي.اابالعيشىحقمنالحرء،نطائاقىتحت،ءفمرالسادس

بلادنا،فيكم،1الجسرروايئاقرأازاللاواناقلت..."."!ل.قاءاعلىوحرص،للحياةحبوباي،دألطوباي

ثوقبشريةزماذجن5،اندرءئنشحكاياتفيأجوائهارائحةنتنسمالتيويقبرر،التلبدعلىاللطارلىيرؤسس،ا!قومي4موقفمنفانطلاقا

.((بهانشعرولا!عهانعيش،وطنهافيكالمعادنمج!ولةإلارضا"وفهاءنواللبحث،(عربيتقليداللعلمطلبان،التاريخيبالواقع

الذاتوزوهـ!،النطسوتقويم،البيئةمعرفةءلىالالحياحهذاكجنديولصو.اا""مقوماتمنانقطعمانه.لبتجديده،قوميتراث

الىفقطترفعهلم،يبالمظفؤادوجودسماتورند:سمة،المربيةصهيانةفيبرهائسهـم،قوةالمعرفهانعلى،4لامتوذهنهؤلممهنذر

خطتههـ،كلعلىاءطبعهابصماتت3تروانما،ف!طا!روادمرتبة،لللبقاءاستحقاق!ناعناًنسانياتعبيراًنعبر"وبها.واخصاب4وجودنا

والبياناتا!خطاباتفيبلوحدهالادبفيلااللشايبفواداءمابعايبالشصفؤادحبر!االتيالصفحاتآلاوطولت!شهد."باحيا?قوماته

دكراهلنكرمواننا.والوزراءجنالسياسمنلرةاقهيكتبهاكانا!تي4امتءنالدفاعديحنافيمعرف4وض!ءنواحدةللحطةيرضوالدللمبانه

ا!مليصس!4يمتزجالذيالاديبالمفكرزاوية،بالذاتيةالزاوهذهمنبر!ل،فقطتراًثهالتجد.لدلاامكانياتهوز-مخبر،و"ستقبلمهاماضبهافي

فجدانوقل،وبلادها!نهخدمةفيذلككلليضع،الفكريبحدسهالاجيالهـح!اكاء:لأااتالقدرواظهار،الضااث!صأبةاالمواهبلتفت!يح

اديبا،الآنلأالقائماًلعربيةالدولوفي،الحدرثالعربيالتاريخفي.العربيالوطنلفانمنالصا!دة

فيالآنالموجودءلالجانبل،والسملالةكرببناللجمعفييضاهيهءااقعوادل!ا-المجنحةلغتهمنالرضءلى-الثمايبفؤادكان

إقاسلابهاخطورةاكثرظروففييرماسلاوه،فعا!يةاقلسوريالىاسغوقا!هبلسانهعنهاإدافعو،انتماءاعهق!ومثالهـاامتهالىينتمي

.-نحسوالمحموموزحفهمانغلاقهمونرجسيتهمعنشينانذكرلمانهدا-ادسط،ضلآالعرالسيأسم!يةتجربتهرفدتوقد.مقنعوبيانعبارة

حياته،خسماز"يركقيهو.دحاليستحقونهمالاوهم،والمشهرةالمال،رحب،كطب!4متفجراادبهفجاء،اسلوبهورصنتافكارهواحصبت

وابطالالعربياللحقلاصقاقإكافحوهو،4وكلعنالاميالآلافبعيداء-ن"جزةا-للاء!ةاد8بامةفيكا!،نآسرا،كصره!ا،تجوقي

يضع!يالووومينه/ماواا&هيىكأبروحهمدفوعا،ا!صه!بونيالباطلز!جبراوا!وتىاحيحاء،تأثببرهاوعمقرهبتها!يتعادل،المعجزات

ا"ضه-ص!مةفياملأاني،؟4الابدوالىءرة.لهدافيالطغزتكلماو،الانهار

**!ف!-و،فالكفورلةاللشا،بلفؤادالهكريالوجودمنظومةان

اثقافه،اوزارةفى"*تمبهالىاللشايبفؤادصد!ياستطحثانيوالتةكببروحدهاالىيتو!انهـ"عليفرضوانتماره،كوميتها!ىءنتم

كانتفقد،ا!زإ،رة!ده"ناللغرضاعرفاكنلمو،6191ء(ماواخرولقد.للغضهايلاعيقوتئسجهاىالتولهضون"اتكا!لهاتعيقالتيبالعراقببل

دونالفروةفصإحوصعادتمه3ووقفجلست.محدودةبهمعوفتيةدوهـرجلى!فكلم،ا!عام.لطالكلمجالالى4ودةتجاتهانتماؤهكيف

الانفصالمحىاًلع،!وهزالالسياسيةالاوةماعنتذاكركنااذناالا،هدفالاؤإه.ىمجالهاءن"الدولبر،ذهاللق!زطموحهمدارجعل،لةدوواديب

بهفاللطوائفست!عداءبااركانهيثبتانيحاولانهوكيف،الرج!ط9وبرصر،طبعاطبقنمهمعلاورشراكبا،فعل-.وكدالقوميمجالهاالى

نفم؟ن،الوطنيةالوحدةشهغارمنسءارتحت،الآخراللبعضعلىللرؤهـاللاصالاصذالمظهنلنسجل"انيجبء،انبةالننالجعنالنظر

ءهـىطمائفةلكلا)دينرجالمنوفودلاستقبالاياماالمسؤولجنكمبارالادبلآآراؤ4ص*ةء4عااملياءمصرالطوهما.عليهاوالاصرارألهومبة

لي:فقال.كلهينبومفيحدة.و!وداوب"وةوقعفينوجسب*منا(وردإثالادلطامراضعنوالبهد

نبخاللدعلىنقمتيقدراحدءلىازروملاالايامهذهانني-فييىةء!سشواتيرءثهاظلالوننيالادبيةرائه2فمتعرضانمنبرأسولا

.بيبرسوالظاهرللي!دالوطبما.الاولالءددوءصدرنا،المعرفةءجلةمن"الش-هرجولة"زاويته

دهشا:سالتهلميقوالتع،موراف!؟لالبرتو"مالسلم"دوا!!علىافنعليقفيقالد

؟لماذا-:"الالصودالادب"بعنوان

:غض:"ءنالتعبيرقيعادتهوهي-ش!صاربيهي!نتفوهوفورال،الا-ودالادب"نالصوهـةهدهءلىاردؤهاصعيرةكلمةهناك"ا

انالاد!ت!عددمنارعربتخا-صفرءمةلهـماست*تالاثنبنلان-!ذافيانههي،وامرإكااوروبةكتابمنالكبارآثارفييتفجراللذي

ثمزندفعانالآنوعلينا.اللةرصلآووذهنالاثنااغفلوقد+.واًلمداهبالغباد*ثض!سما3،الاررعةالعالمآفافىبينالافكارتنتثبرحيث،الهصر

هـ!



هذهءنبإلمائةثمانجينانالقلبيحر!ماان.!مودافيكاء"-،مالعربمغنقداتميئالاخرءخرك!ءملهالهرببى!هلأفيثميء!ناك.فحما"ء!مأ

نابمقدورهانالغرب،ظنلذلك،بهاتخاطبهملغةتجدلا،اميونالامةفىءالي،التربإ*إفالاخلاجمطال*رم*ذا.4اتفايرتهـ!،واامادا

..فلسط!ينءنالصمتءؤا"رةط!ضنها!فبى،ضدهمءؤامرةايةيمررله!يحصصبونإبمونوادمخفيبن5بأءداء)!اجأوناًذ.ض!عومصال"

***،.ح!لمابا

اي!حقيوجهوفاتهعلىوكانت،الشايبد،توفيؤوا:بالامسلكالمذووـوؤلت
الوطن.الىعائداحقائبه!لحزموهو،.791-7-11السبت1يومالاعبيدةابياوادخامنتريدكضتهل؟با)ض!طوق"،س/!اذا-

اخلصء-نواحدلاإنها!روبلأ)وفاتهفتالرتيبالثلمفؤاد"،ت!قدالىالازفعألفهنكيدلا،رجليارسانعلى؟ة،بال3لا!لإلامانايعطوا

الىعائداكان.باعثيهاوبدلمءفصحائهامنلانهالعربيةوبرلكنه،ابنائها.ردائلالىالةكأ"ازلؤلب

لمانهعلى.كليهماكل:ثماالريادةمكانفيهو،ثائرةوامةمدميىوطن:أؤوللماآبهغيرقال

الغاثحالعدوانفترغمالفداءبجحاف!عينهقرتوقدالااـطيتهيمض.واحددينالعربي!ةكماكان.وتم.ف!-

برصاصها.تعفرهانقب!بجرأتهاوتوشه/:اجبنه

نافي،وطة4يغادرانقبلالخاصةامنينهتتحققللمكانتواذابهـرا!وتب!بنهواقعامرهذا.الد)بئءزدوجةاءةايعرلطولكن-

ءهاصدق-ن!ئفاننا،يئالفيآثارهبرهاليجمعالوقتمنررهـفسحةهـذافيمول.اصماتااجمطرنواميةءتهدب*دمنوخالدوءهار

تراثمتئجزءعلىحفاظاالواجببهذأالقيامفيالنتعهد-يديهوءر...ء!صمارالا!ل*نالاء"حدةلوعائقااجالازدوا

بعثفي،حيانهعليهاوقفالت!للبرسالةومتابعة،المعاصرةنهضلتئا:وصوتهبعي!نيكهءحتدافقاطعني

اولصرةاللحضارةبركبتل!قحتىامتناوجدانفيوالحركأالنوروانعربالم-!هنانئيلتشرحاجئت.اعرفمولاإنااءوف-

.جمعاءالانسانيةومصيرمصيرهاتقريرفيوتسهـمعربيدينالمسبحهبئيان!تنعااكناملو.عريدينالمس!مميحة

-..ميىص.لتركنها

اساله:وانامدعورافانتفضت

مبحي؟انتوهل-

إضحك:ر!ورد

كلسيحي.انا.مولانانعم-

ءلم!تخطر!المس!مبانتعرفالا؟ممىلمما؟"طننبىكنتوماذا

!؟الافكارهذهمثلباله

أصل!!انظرالفسصةغرإبالامر!!ا،وانهذهورخفانتدكيشحدئو!ءن

سيءسمعيالىيمراموللمكدلكاعرهـاو4لاءالبملهما!سمت

الناسوان،مسيصتهمناشهروحدويتهوان،الإمرهذامن

الف!ا)سرو!للطكداتبىمسرورافكان..بةفياول!(طمتعددهالهء4

4-تكاؤءالا"لآيخاصمنانعلىلملادثيواتخذها،لهلالنسعةهذء

.0واليوميةالموروثةاالتفاهاتعنشخه،4بتزإ،معمويهمكافات

تسميتهاي!نويوازس4بالمجلة*ثمروعهاللىالوويثبناانتقلثم

.4بوالصتعجالهالثسوععلمىالحاحهسهيبعنقسصالته،"المعرفة"

:ؤقال

مم!!!(وم،.مسضحننانهعنفضلاكلش!نا!روالان!م!محاب،صاحطالىيسيء
!الىصدلاالعامالمجالفيوايهمل.دلرةمرحلههذه،مولالا-

شلئلنعملانفيجباللجوء1اقبلولمالقاهرةمنعدتوردمت

نااريدوانا.اللجاهليئاماماسبيلاوننيوالطمبيئحولهنستقطب

خاصمالكثرةوأهتوالثماخجياظاًن.اصدقاؤكوانتتهاعدني

داائرماص!اووررا.ا!خ...الثانانتممعليكممعقودالاءل.ورأى

عىنخاصءدداصدارءوضىفيفيحثنا6491عاممطلعوالبى

ل!ضبربربرامياللعقادماخملةومن.العدد"علامدار-.":هادلالرغم-الضاسطءفؤاد
اصر،ا!الاء!لروار!ب!موا!!رردلمهوكار،-مذنم!هاغلاالمص4

الحماحه:سببعنسأ)تهعندما،ني

!ا،اكولةاا"ه-مةالابماعكماالتحولءمارفي،اللعربانيبدو-

الادابدارعن.لمخطبئةبلا!ومنف!،موليس،ف-المد:شرواؤلسطينكننابطوواكد

تفت!ح،،ارتاحتاذااله!هيونةانالا.غيرهحجارةمنب!جاةا-كون

لأعلىي!خطرءماواقسىبراعنفاقادمةالإياممنيرومفيالكتابهدا

حدنئثااصلر-لق25-.ورقةستسقطوعندها.اعارضةافياوالحكمفي،عربيأيبال

اًن.عزلعراةوهمءسؤوثيانهـمو!اج!ونالعربالحكامعنالتين

ا.!هـالعاملةواوالاسواقالارضالى،حاجتهافي،الصهيونية

الكياناتهـدءحيويةبهاتمتصطويلهجربألىسنن!ندفع،الرخيصلآ

اللقضيةنثيبرانواجبنامن8لذلك.لهاطصمةتقعانبغيةالضعيفة

*!سىمنيدركهاحتىنثيرهانع!لوان.!سهاعليالآخرونعملكلما
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