
ا!متماأأ

سط

لوبرل،الاور!للا"يةرب"ا!المشهوبترن-بةاقضاياااهم)عل

3--ةبمعرءليههاء-طلحء،!ي،عامةالظاثاحالمالب!دانبالنسهكأ

ب3بروا)اء-،قتاحدااءمراباسبابوالاخذاكخلةطمناء!وبما

عبىارةفي،و/ردد،المطلب1هذفلخصماثثروا3و.اك"حضرا!ا!ا

بتفوقالمناد،بئاثماراتااس.م،ت،طرقتاطالماو.وا)كفايةالازدهار

ات!ية،واالافتص،داولويةرط-لمىاؤكدةا،والتكنولوجي،اطما

ى1اونمهى-تزالولاسربهونجلالغيرنطرياتربروعنا!كبما-ابرقتو

روصفط--(،ا!"ضصار""،الاقلعلىاو،تبنيه،عاىوحملنااغرائن!ا

القصد.أسلوغوالامثلالاوحداـطر!قا

الواؤ--هـةالمذاهبانسنكرآنأىآ-آ،وا!عكي-سبيلولا

دة4-الصااجه،تنافيتفهلارض"،فوقالمت!مه،رعةاعقالدواعاينا

ا)ت-بيا!رير"اامحينتىاوازماطاخيةاالنماذجوأن،ا-ءراهـعل

،المزدهرةاكقد"ةإج!تمهإتاسءضاارعمبااوبرضاناسعليناتسلطها

برادانف-،كبماواغراءلمحتنةمنقخا!لا،الاور!تهلاكبهجمتهوراتالمنعواقى

هذهبهتتمشعءلآبفضهلوذاك،؟تخصوصازولاحشيابلمه،وبين

اوورإئطلا?ضلفامنالاسهء،لالصدوداقص!كااىاوت!ضفلهالمجت!مهإت

.والاث8،ر(لاءلملأموفنونوالبمريةالسمعية

،ض!المهااة:*رفي-تهثلوا("،عرةوالتقدمالازدهارشرصف!ن

.4نتهخص-توازةت،لقا!دهودا)فيرأتث:"وااةراثاعن!ه،!والاب

ا*صااذاءبةء،مفكأن،افىطق!فااحابهـلكيالكثيروفعافاك

واعوز"هم،وبر؟داز-اخجويىن!ا-،جبناءاتكأو!وجيءواالطميوالت!قدم

?---لابا!ظاا)ةفدمثهثا!!رواانهـم.ءبريةالمصالمواص"ةو!ولة

الملاءواادا!ماالداءهذادرءمنيهكأهمفر!قطعنفيءلثوابرال!راءقى

ةرورةالىوذبهوا،بصوكلمنالى،ءفعةةإثصةوبااعاىارمب

ؤكان.ايهاااقىجهةوالاطماعبرهاءطةالمحالاؤخاخ:،بلاحبتال!يقظة

و؟ل،*ستحدثأبر::يهو!اكلراأروضوكاناماكسأاورعلارد

والهنرا---قىا-ضاريااةتقوالعمنضرباىااةالاصاعلىحرصهم

!علذاكفي"ظ،م،اضهطمةااموء.ةاافاتا!يوالالحصء،راضقافيةا

وطهارتهـإ،عفتهاعاىالا"-نالعارلىبو!فهالمواةبعجابي!؟ونمن

كانتء،ماشالقطمنبرمطه"احاطتطفيلي!م!تصجانتهاانناشن

.!هـ-ونب!يثنتخصيخهـاوف-وةتربضهاسلاهـقيفيبل،لصم!بكة

.،)ترةرقولاينارافبما"

هـ--نوذءـاوا،وغابنفانياقوء-ة،مءنثانفريقوانسلغ

الذاتمقوماتءنوانخلعواوزراؤلمبسش،متربطهماننيااروارء3ا

ونادوااتخافااسابعلىاقضاءواامصريابللقطارالمحاقابدءوى

واأتفريطاف-اعواالذودانفكاناصالت!!علكاال!رصدون؟ننقنح

المسبل.ءعجآمالافبدءوىأإافي

تنزسمالوجوديةاثنائيةاءنضرباىاالاكلهئنانيمهنلاانهالا

-ارالممب!بناورنضر"نويجعلانقمشإء،نف!-4علىالانسانمعها

وال!رة،اأوحدةب-نوروا)ثمروال-جر،والمادةاروحواا.اشوا

ب"ا-سويةوجبرهبرم!ؤض*،ء،احاضراوياالماضو،اوصوداولجوهراو

حيويبرإنبوالننفر/هـديسيقىاسلمقيم4رجماالتضحيةمنبدمعها

.الوجودهذافيووظ.فتهشخص.نجهمن

المترشدالص!لالانسانشؤونبصبئاروصلايرنتهذر.انهوا)حقيقة

شالى-ةاوروحافيةكانتسواء،ا"ل!كاحي"جمتمعفيالعالش

وا!فيع

بقم!روالحفاب

آلءتماسك-صمبههلما-لانهـ،..ةتربواواجشماعيلأاوقيادتءماداو

منو"-ءو-ىواص!ةفيمدمىا!ا،جزا?تف-دودملتحممتضامن

ولن.واء!ة"زرة"زةإفة"رحض،رةاىاو"نتبواءدةعبقبربة

والوب!داًناعيلباقعننحتىمفمةخلاقة"ضحادلةاحضارةاكون

والسيطرة!!،للطئيرالى-ء"انواءيسوممعبرفةرةباولعنا/نجهإوالذوق

ا،نبسبيناكادةوالاردهارارداول،قيااسه:،ب!فيرعلىوالحرصعاي"

كأهها.فيوالعاقى+بئاليها

فياءموابامنآ-سياكنهواا-"لءن./بخوتو!أصدداهذاوؤ؟

للأضهميراراءة،اة،ط!"اوالنعوتإطلقةااباتةاالاحكاماء.دارفكه!ء

الام!ارحبا،واوعاذ،الغروربعقدةالنقصلمركب.غلإ"او

روضهطموؤكدهماذ)كمن.إظنؤدمماتهقيداواكثرززوعاواوقر

اثاليىسةا-نما،قس!دياغرباوانؤقططمثاليالشرقان"رز

با!:ممبةاث"أناهـوءم-ا،صمىء"امات4المجتبي-نءتركةلم!روالمادية

زإ"نيسةووكأرةءجءهعكلبرحم!بمنهـماحظهايرتفاوتفد،للافراد

مدؤوعكأا-15،ااىا"رنو،واحدآنلمحيوماديةمثاليمةجميعهاوةكنه،

اء"لمتوإولإرفيف!كط،جت!ابا1نحوهاالارضدوتجنذبهإبروصانميصها

شىعوالمجضهه،تهـفهتتفاة،.لوانما،الانرجا!بنؤددائبةوحركة

اخض!بوالحياات"وازناذاكاي!اداىابهضردونبهضمهـ،تفوقبمدى

بمئزلةا!القةاصفةاهـوا!ذيالمادةوءفتض?،تاروحاكلطامعيىن

.نالكوفيا،نالاف

الاهـاراوو"دهالمءغراويأخزا!ةتمدا)كاياهـراهـاتفا

مص-ب-ةفيرازيفطوا"اةالاصبينللمقابلمةمة،،ج3وحدهات،رب!خيا

التبىوالمقوء،تد،،نؤ!نا-ياال!مءنالانطلاقدجبوانما.دالما

وضرورةانهصرمقتمضبتو،ينيبنهـاوالملاءمةيتجزألاور:اجزءهي

-.فيهلإتئيراقوةاباسبابوالاخذ4ءهالازص"جام

نثسىاندونا!خرةا!اراا"اااتاناف!بمط!نضفيانوصبولو

ا)ضنم.سهنحققاناحيويوااضروريامنوكان.الدنميامننصيبئ

الاجهلملنةوسقىوخاصاتةوسىانبنيوانءلمةاثطاواك!ضةاتوازنةا

الاسه،لصة،لاركازنامعزدا،لذافنإءخلصإعصريا"رءدابناءالصاءدة

ورؤعهاجوازبكلوالاحاءة،والننفت!حا"الاصاءثه؟لمةعلاج"نبرفلا

فيونسمببرسء:!باء،.تضءححهت،برهاعاقتا!نيالاات:آساتبعضد

القوهـية،بررد"ا)ثونفطاعؤكالوبرودامانبااءزالىالموصلا!صرب

.ا)وجوهخهـيرعلىانميةالاف

وشزور"اورعخاء"لرأ"ىناي)صلقيآء"ل)مصدرا"والاصا

الاهـرمءناء"نه*فوء:دما.اضفإهةواالزيفوعكسها،ءهيقة

اروص،-منزارء،وتراتا!!نراطهـار!الهااننؤكدقاننابر،لامص(لة

اةعصورفا!برغم!ادرةومقودلماتثاتةاءمولا،ساطريفةوشخصة

وبرصورةاثف،رةاعاى،د"الاص!هةةاطلقنافاذا.الاحواروتمبدل

اب-صةوبر!بوشائجاضزردواا)تمسزد،،يرادة،تهاأتقافةءلمىادقى

الجسصاةادراكفيطريفواسأوبهـوجيلمةوءضاء.بئلمحكرريئوخصإئهى

!حج!رولات!ء"بالاصا)"فييىسإ*خمااوب!ا.كأ،1اضعبيروا

هـناث-ءوباثنوآةزوكحوالارتف،حللعوارفروريلفرط!طبل

وال!توازنجابركماالاياكفاءلفاعدةعلىللا!خرعلىلاحدهاتفوقدون

مف!--وممنالمتوخاةاكظويةالوجهة"تاهذا.ا!طاءواالاخذبن

السليم.الانسانية
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بكلذل-كعكسعلىكانالامرفانالتاريخيةالوجهةمناما

الضعيفةالشعوبثروةفحسبيستهدف)مالاستعمارانذلك.سف

ا،ربوعفياخلاقاالدرتصلبسه:بالانحطاطعاء!ارانالنتي

واهـادةاروح(ابرينافرورياالوازنوانخرامن!مهاعلىالفلاقها

بلالاداريوالاحتلالاله-كريالغزوعلىيقتصرولم،ابنالهالدى

الدينوهياموميةاحياتناعلي!،تقوما"كياا،عمدةت!يمالىدمد

منهانستمدلةثاوالاخلافيةالفكريةافيماوكلوالتاريختاللغة

والهـرامة.العزةواسرارالوجودمعنى

مقاوءةالىيدء-وا!واجبانيعتالدوناستهمرينا"نفويقنوكا

المتمدنللمامااانوارتسطع-نىتعبهرهماحدعلى((الاسلا"كطالتعصبأ)

زاكلاؤهمحملكروا((ا)ضمدين))رورلمالةيحماونكافواانهم.ربوعناعلى

ا)خقدمباسممقوهـلاؤ"،علىالقضاءيحاولونوكانعواالمبتئتيررس!الة

.مفهو"،م!ييةاحه!ا،ةوالحيواكقممي!

فالىبلاكلء-قىساباهداؤء"مللولابررسالةيتذرعلمآخروفرإق

اوروثةااتخدفولتؤلمبطاًلاه!نابرظءهوا!ماانتاصةصراهـةفي

وكاناقوء!ااالتهيىممنوحرمان!م!اكحجرةبالم!تفداتوالتصك

س.خسركيف":كتابهرابع)ترإلمونهنري))الاتجاههذايزعم

.("نها"ست!عرافرنسا

حصلدقىدربي-ة1(5انلغةحيثمناًما.لملامالاسحيثمنهذا

!الهربلأالمغربدانب4فيوخاصةعليهاالقضاءوجوبعلىالاجماع

وؤصهاا*مافيبافيادقاوهاافاء،المضهو!-ةالمخطططتلذاكووضمت

المدارسفيتماما!،حذف!اووا)لغويةالدينسةالموادبعضعلى

فىالاصضرورةلادراكهـمإقباافر؟ممالضاء41ءلمي!اأقبلا)صيالفرنسية

لغة!ئهااللغة!ذهتهلميمفيال!قتيراو،العمريةا"عارفوبالعلوم

وه-فىا.يسمونهاكانواكمصاالفرنسبقىا*ربيهاالمدارسفيةاجنبي

الىهو"بمامليمارةمجلةلم؟ي!رحمأردميو"لميام!اشهباالمششرق

.(3191وجانفي0291د"شمبرعدديانظر)

صهداماتصدم-للتفكيراداةبوصفط-العربريةاللغةان"

راس--نذيحيوانهـنعبارةفهـجاغربرمه!االتفكيراساليبغريبا

الىضعهالالىدتهتلما،در!يةا!رامجوان!رأسينهـصلهماويا

..((العربيةالكالناتلايواءمجعولةغبرلانهاا!لمغةهذه

غيربصفةبئنهيعتنص،اندونمنآلمرجعنفسفيمارسىويضيف

صما"ساد")):فيقوللابنالنما،درساهذابكلاهـ"؟قنمباشرة

حضار؟ت-انلغتانإنجئرتتعاانالنادر"صانهبلالمعقولمنولاالممكن

انزهـة1بنفساللغتانهـاتانقمتعتاذاانهعلى.واحدةبلادفي

ينواصلانيمكنا)تمايمئىهذاؤ-أنالمضلمماميىننفسعنوعبرت

الفادةافة،احداهمكآنتاذااًما.العواطفساندتهاذاخاصة

ؤ،هاوتقارببالوضوحوانصفتكبرىعصرييةبمدنيةالا"صالواداة

فياحهءنتةد؟ولاءلميهاالمولىاللسةالثان!!ةوكانتاكتابةواالكلام

:اءدقو.قىغامضوكانتالوسطىاقروناافكارهـنعبيرلتاكتاباتها

نازابثولامضعاد)قيغءرالقوىف-،ن،بهااهل!،نطقهـنكتابتها

((.الأالثانبةمحلالاولىتحل

الانتياءص-هـ-4لانفووققهـمالمثرقهذانفوءاتانالا

مقوماتط.اعزوبرخصائ!ص!اامةكلتعتفصانالاتأبىالشعوبوعزيمة

اذيار،لعناديت!مصفوامرايهمراجعةالى((ورارسى))اضهططسرلذلك

لرظاتمنلح!كأآح-رحضىببلدات-،ةالاست!مار!الادارةعاىران

ؤ:فييفيلهنتنر،(ار.ربيةالغةا))ب!نوانمقالفيفكتب.سطوتها.

الن!ثرهـ،هـو((ة(21اء!دا)()الهربره"ادراساتابمجلة((4591

مجووداتبفض"لاجدلمببر"بخددواوفوحوا4د،لروفيتصفأءعوماعربيا

.از"العهريةالحضارةءنطي!4صتصبياداةويرصبحاتحابامنبريلإن

...ؤكريةروالع،نجهنجانءلميمابرجتمبليروهـلمهالذيالمسمتوىبلغ

ءررك!كاتبآثلرميهت"قلقر/بيروميا/يانجوارحيبكلالارجووائي

عدنانابناءانعلىأيلاد2الاهرل!فتة-مالاوروبي!ةاًللف،تاحدىالى

.افبهريا4الانمافي"راثتنههـيئعلىا-رىءرةقاددونوقخطان

الكثيملانكلهماقولولا-امل!اءاهؤلاءبهض!-انتاريخنااما

اًلحربمنذوتآءمة؟ض!رلاخممساتلاءكطالاس!بربمااًللفهراقدهـو!هم

واكدوايخنالارتفوهوالهلمص،ءاهؤلاءدهضان،فلت-لىالاولعابة

ظواه-رهب!ضوعالمواالمتذرؤصةالجوانبدوناظلمةالجوانبالى

شعوبضا،اصااعتباهـانسبوهاسلمبيةوغرالزبرصفاتواحداثه

ارةاحض"هـ!اءووزلظإخين.ومعبرابنللمغازممراارضمنا"نجعلواو

واحض*--تاير،بيادورالعبتبلادنانكىونانونفوالداخلين

ابنلأهآ.د،رادةالت!اريغوكيفتمث.هئن!االىلاوراث

يىقنعون،انفسمهميجهدوناليوملى1االدارسي!نبعضىرزالولا

البلادمن!ضوردو،ءضى-ديرثةظاهرةذاتها)الو!ن))فكرة،ن

!زنالمادآولرباش!بناواحت!!اكالاشعماراولاوانهالمتقم!"

معنشىتتذريحاهـىيعمدونانهمبلالمتميزةالوطن!بةشخصيتن!ا

وكانهمء"-،غربةاجنبيةاصوزالىويرجعونهاوتحليلهاألاصالة

لنادقاءلاانهاي،سابقاوجودولا)خاماضلابرانهايهامنطيريىون

ءنالثارعين.وحضارتهملفكرهموكنافلكهمفيدرنااذاالامستتيتلا

.نلبالموا

يجاوزهبرل،والكتاباًاباحثبنهلألاءحدعفدالامريقفولم

واصبحوانطرياتهممنهموانجذواعليهمتتلمذواوطساابناءمننفرالى

وهـوعوربق!،فيبابحاثمونويقوويدرسونهارهمبئد!دينون

لتحذيرواهافتهمأنوتبالاجانبعلىالردا"!ناذالانهوامرادهى

جلدتناابناءازاءاوعملدكيف،ادشعوباماموفضءحهمسمومهممن

بعضالتياراتنشراجل"نذلك.معويناضطونالوطف؟يدهـونالذين

هـنجشوخالاوحدالطرإبئباعتبارهـ،الاجنبسيةالثقاميى"الفكرية

العقديىةمناعتحتالهفىعاتهذهتفلفلالم.لشاملاواكحررالتخلف

والامبرياليىةالاستعمأر!ةمناهضوبدكلوىوا)ثوريةوالاشنراكية

ابلاداببعضاتصهـيراحركاتفيوالطلبةاثتأنبمضءمفوففيحتى

ءتهعرفنى،انناعلى؟عامةبصفةوالاسيويالادريرقيوالعالمالعربية

اًاهرائضبامضاءلاوا!ناربادحديدالاستعمارنكا!حكأامياااشضشنةا

ظاهرةاوطن!بةأانعلى!لهوا!حمدا!)-لاوا!مض!ااكظرياتوترلميل

اًكةأهممع!ثأضولاالان!انيقىمع2نتضاربلاوالهـ،"صب"وطبيعية

فجميالسبملافرارالوحيدا)سبيلانهسابرلالنزيهوالته،ونالصادق

البشر.كاهـ"بنوالمحبةاوداموااص!العا

ا3ترننعياوان((الفكرغزو))عننت!ردثانالدهرن!دلمنوانه

وتحوبرل!رراداةوهو،ا"ونلااوحرا!حوبي!نماضحاياههن

يستفلانوحاشاه،للس.طرةوذريه-فىللهيلمنةؤناعأيكونانمبل

آليعضالاقواتراثعلىاقضاءوااعقلي!اتاوقسم-لممالثقاؤاتعلىالاعتداء

لهـامس!كأ؟مبللااككما(الان!ان!بةاتم!ارثون"طافا!-رفيوالعيلولة

وت!ناغمهـسارورضءن،برمض"وارثاحهاالقوهـقيا)ثقاؤآتبتعساونالا

.جم!طوروحلاطرافتهـصاعلىوالحفاظبعضهـلمعبعضعها

9بولابضوكذاك،حسابر،1ؤكبمايكأالا-تعمارادولااخطتواقد

ا*ت(عةوفحاولعمارالاستمنا)تخلصعلىاعانتناتدعياتكيماااكبرىا

الاجه-اعيللتحررومثقفيئفاشبابدء--نألا-ديواوجيالفذاء

الاوريقيةباشصاكسحبحاولتثدما!،بر!هتاخط-والاقتصادي

اوفىجيااوعبماظهـورد.ع،القرنهذاءطلعفيسواءوالاسيوية

زكاءاقوء-بةااهاداتازكتلماالثانت-"اعالمي-قىاافى!ربغداةوخاصة

اقسدرااستجاباندب!آو،وجهادافصلملاحالتواسهتو/أججت

عند*--(ثلت،اءرير4واالاستقلالبنعمةففازتالشعوبهذهلارادة

أثروةاو.تهـهةالاحب!اءوعملمب-،تةاصاديةالاؤبالانرلمزاتكشبهملتحاو

اكطأتانط،ليالاهـاالىةالادار!ا:،صحطابعضواسنادالمادية

ا/قياضءاىأ"ألغاوؤرضثظفتهازتذراناعتقدتعند"-ابالخصوص

لها/ضمن..وترائطومعتقداتلاعلء!االمولىالفعوبروحانيات

؟-،قمالادركصذالم4بضاريخهااتعظتواو.اليقاءولمص،لح!ااحضورا

افشل.اذريعمنيعهاءشارينتفر
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الازدهـارهوأثأثااا)عالملشعوبالشاغلامأضفلدضانوأئن

ناالبعضاذهانعنيفبهأانافريهماهـن4فانه-سالماديوالن!قدم

انمس-اشههوبن!اقان.اًلحب،مأ!كماءمهثلاءصتااأديةالر!اهأ4

بر،،وضءتق!تبرماوولآ"تالدامبءالمعاركدأخاضتاأسلاحصهلمت

اتزاوماكانتاقيااكراءةوالمقىوالحرالاأمهضقلالىامألمن،بهضحت

بؤويرممهأسأ"دنالمحأهديسهأمطهأفىره،ةءو!؟ه!-ةمأدورهراتشط

اته"ا"،مأاتافياجماءيةااراددنعاوتيلمور،الى"ررةاءاشأهالسبيلمسا

!مانفسهبرةرضتزاللاسرمدإسةاحقهور-"وان!-،."الكاماوا،نمانجبة

أ!--والدأءلولء،-ايقيموالحديرثاةد/ه!اا)ت،ريغيرزالولا!رة"-ا

رورة3ة.لىجاوزع!برقبمه.ذهأمنالاء!مان)مهرراضيا.للا،اهما-لا

دونتهونوغاياتبم!،نص"ا"هأفيوتتشبثا،،ديوألازدمأارالالتاج

يفضلبلىنحبهـالي،نجديرةحشاةكلفليت.ن!."ااحب،ةابىوغ!صا

مأ،اءاكاسعامأالحهأظلطةاللضه/ء34-انواوا"زاكأسىاحراالاأمممسان

ء،طفةولاالاصداثتجماوزؤمسا((ئحرهأة))اءستان!-،."ذاقىفي

.اوراوورمأاوأهورلهالداءس!ا!واثعاماموارىأهان/بىثلااممأ4جا

ءظه!-قي"-هأركالمتبصراءضياربة،ريسخمه،اءتبروالاوطانهـذمأهالل

او*صودواا"دةفه،جاوز((اتإاةاعلى،ةالحصكأنوع!))يوترالانهان

ا)ء،امهذامنيصبأندون"ناوووهـبروااروحااصأويئ!ذاحسيا

الجصمهصورخوضغمارهيخوضبل4واهقتض-،أمت"نوا!اء!،م.،زمو

ويهلهطا!اخزاادحا"ابوبرقولقدكما،الحفوراجباناخو!لا

ؤدعلهأيقدهويروريرهصتىبهيزآلؤ-لم!وصدانهو،م!جمأل"تور4علمب

اءلاء"لمسب!لفيحب،تهوزهأر1بر،آمناأأبوا)قيموالاماتمفيءلأ*انيا

ولعرته!ا.

ن"همدونوير((ت"،ونن،))اهأير-ناالاقواممأدألاءنساتلنجادثم

منواخرابرناللاأضانيةالوؤاءبلمعوىبآررلاأه"لجنا/،مأصالمدخلهنا

ناهل:والتقدمقلواله4والمدنباننورر!4الى)أظاه-اتاهأع،))

وعلكاواحداطارؤىا)ءظوراىا"ف"طروناجمشراوكلالاوط-ان-ميع

الوء-دةهل؟الملمونمرةاووداموخافالتفاهمر*خهيقواصدن!مق

المنثمودةانيةالاأهووذهازسانهل؟الفروقوذوباناتت!جانستقتأه.!

.*ئرفولاأه،ة-4!ءاسبةولاأهبزمألىهـماتولااحأهولااءووصهمألا

بروهربوحدانيةالقولومأل؟اوطن،اقىاءه،ءاؤكطتقمهداولألمم9"آاو

اورطؤنمنذانها!حتىثة؟ومكانزمانكلفي!و!واز4"!ناهالانسان

ا?راداالانسافيةيته*ورونكوينإةا"نكببرءدديزاللااهـوماالى

الان!،ز.بئهطان*لمأنصوننذهـاوانهمالذا"-%قىلقمأمهمووهأاءلوطنهم

?:--سةاىابهوب"ردىتفمهمهأها"مأو"ء-"وانالاكبوالاأم-انوطن

ا-ىا-ولتذهعرواامامرفىلى-همشهروا-ير،يمح!ونمافىجاهلب-قى

3---مو.يحتذىانرء"باذياالاعلىانئلهـووطنأممبهانافناعها

فيالا.لمجتاحالمفرقاررفي((الانحتانيهثا))هذاًءاأممأهونأ!مهااسضفل

!--هأا!دانومم،يةلعأنواوا"دبربئمص،احهـموة-ماننةوذهأملبهمهأ

وواداص!بلأةمدنياتوطأه!ءديرهـمأؤوء-"!نقاؤ،تلاغهأءالزعاقىالأمطق

تهأسبدافو?!ةااناتقب!ؤ-كأواهأكرلالما!/خإ-لأقبه-ةذاتراتحضط

وبراءتهـ)لسملامتهـ-اوضامن،ايمأااموصل!سأقيموجمريقللائمهأانية

ودق،ء!-،وتجددهاثراءهـاوانالتفاضلولشواز-نالهيه:-"هأ.والبمن

المنرثهدمأتااحرألقومأ-اابرمأ!،!مةا)دولـرمنئروههموجهعلى

الاء*ا،-قىاساأمهأعهأىاحضارادأمابهأ*املوءهم*هـونةذالم"أاعلمىالغبورمأ

وء:طسقالخصهأوالتلاسأنمالخلاقاًاحواروصدولضساوي5اومسدأ

هأ)ذؤ"د((لبرى!((لفكراامأاهـهأالولو.((لهطاءاؤلمرعلمىالاخذ

و!?سقىمههيصأ،إثريناء!فوارؤنامننهإمدانبرمأمأ!):نالهأدهـ،

تهأا.نبطنها

امةزليت!،خالصستكط511الم!ردةالانم!ان!بةارزاهباهذهغراروعلى

عنلأولاحقاالانسمانذاتفيغهأنءنتهما-ولاجما3اوادائهاا)41اوجه

المزيفالجلالمنهالةبتهااكمىات!اا()اروءلىان!ء.ةا))مننجردها

بخ!-اوزتنادي-الكيرىإلمولايهضؤ،هـت"اما3الماركسيةنجد

فيوعقبةا:ورجواز!ةاسهصادقمن4القو*بعتبرواوطنهأ"ا"العاطف

ؤي1،،يى-"ااأبرولبضارقيوحدمأدونوحاللاا)كاملالتءرريقطز

هذاعرفنا)قدو.دةالمو!و!ء4اغوالانتجتس"خولجبارازحفها

فيا،نأماطاواكمالاسةقلألاجلهـنانصالااهـاماولركسيالمنطتى

نصفقرنمأنهمراأهباالهرركبالمغربمأبم-اببلداننالاحزابهذهصحف

يوالةحررسه:ثرالانتو!دالتيالمقالات91.عسشةدبلوخاصة

ايهـ،مناحاولواو؟-مخاصةفرف!افياجنانتىفامعاصفابوحدة

وخطومأقىا)وجه-هـنضرباروصبةاوبقهأتا4،ضأمبااتهثابان

اتةأرواولهئ.وا)كفا.إةالعدلءمجتهوبمألنبب:ناتباهـدالوراءامأا

ماصحأصواإقجماافردولفيبعضوصهأىاشمسالاهـرزاؤ!ه!اتهمبخبيما

افي-سوىأكلاممعالءعفووحدةاكوء-ةواالوضيةشطراتينتح!ن

قانصوهمأ((الا-ضماعيبالاندماج))ايومايأمههونهماوأهورمأاله!تجة

مذأمهبامتنهاعتنلتباالكبرىالدولأنالا.للوطنءات؟نجاوزالمارهممههـ-ة

اركانهو،لى--قى.الالىمه!اتهربنلاءمتاصبورواصقماعياوا!صادبا

ترولى:-ت))فبلحتىةالم!!ل!ا!ةو"--كأالانافي-4وبب-ن1،:صرىا

فياصبحاتووبا!ذاا*لو،((.روسههـاتهمركسانقهلالماركسبقى

ى51ا*ظمىاادولابعضطروقهءنتصلاأهيالمراالاحه،نبرمض

.المفكرمأوطللا!*الاا&اميةالعولاطاراتوعقولقلوب

ؤفمبكأ،ؤهـهـانءلمميةنىه"،(ان-نيرم!ا-صرىنزعة)كوهة

كتهأفتواضأ*"و)و?"إصةالهأمرالهلموملانالاأمداثتجاوزتهـااا-قىالاص

عق!بوتهأعءلىرآساءهاوويمة-،؟مألهأانشآمسامنصد!دةحقائقعن

رمناماؤاذااأأتانياووامفيالوجدانيأاتوصتى2اتالمأضواضه-داتالم!

الزاحف،ةالبمثردرهط((وناءصهأ)ةفا.)ناماونرؤطعهمرنهمامعنحيهأاان

استقبلونمنب!همانم.ضأهقوانالمافأمبعنورئناهمه-،نضطمسأرانوجأهم

اصمالصاي!قل4اًا.اتكنوأوجب"اوابىض!ياتالطص-4المس!تلدثاتطر؟ع

ودمس-اغعالمالاؤءعشرمأفبمسأاالتيادواقىاان()ا؟نهامر))الشممأير

ودء!اغعال!افا..اًفي!؟ا!تيالدولةف:فانممتطيعا*شونيا

؟ضجباثلبلنةسء،-،الاإهـيرواوصجةايس!تائم.؟.واحدالكترون!

الماورائيىكأواا-!وراتالانسافي"والهواطفوالابداعلةالاصاالب-ت

؟ذرواتذروه!)انالجد،هـمأالعقلبب!ةتلبث،"ار"خيةملواهر!جرد

يقولعندماالميتافيزووفير،اقاقوحتىإأنفسيىةابالحيرمأننتعأمهأالا

:)الاخلاقوعاماحبامأاعلم!كتابهفي((روستانجان((العالم

مأتىا)كيميائأهيمةعصلأصرها.مضءن((ابىلملأسها))تحرمانيكةي((

الدرق!ةلغدةا،ثلازةوقففعئد"!ا،امان!"،ابلالروحفيت!لاثى

ماكةنزولالثوهـنم!الاوء-بئفي((ا)ض!بروكسب"عئصرهاافرازعن

و"فيف((روستانما).((!لتوااجمالواالاامحمصيالانسمان!ي!فهوالذكاء

احوالروالفرحوااحهأدواأحهما"ج!لالنتيهبمااختلاؤهمآعاأمالفددان

.اءم!هء*وكيمباءابسمىجديردعلمظصهناومنمهكنه

ح!نميةرؤمههناكمااءلهبسةا"اجبرراهذهنرؤضانالاأهءمأ،ولا

لايسمحاذ،عله"اؤتواألم،1المهأتوردمأالمذاههممنوغيرهـاالماركسمية

،سنواتمنذنجه،-ااولاتأطااوجودأمةاأمثللهابالتعرضاومأتأا

اهأىابعيداالصدى)همههأنرزيلااماء،صاوهو"رترلما")واصبح

ءلممأتوقبعالعلوكطفئإطهيقهأر،اثانيةاالعالميةالحأرببعدماجيل

((،برودوارديلىيو-ون))وا!تهباحياةافيرؤ-!ته?حبةالعرالض

التيوالفرودفيالوصودءكأانقاضعلىالانتشمارتحاولاضيا4والهيكله

ااعنفولمأهـطراأهلداقي-كأالغبرائزطغتانمأهأء-ولنمسالمارجعت

.داعيوتثءكوصهـءبرازءهأتعانيالت!اليلدانبعضفياقبماوتضاءلت

فىمأاشراجعلعند!صاخاصأمهأ(("،رءوز)1اور-ءةفااًنأوءمنذصضارمأ

الفرديالمسلوكبرالاصوا!يفالاولالمحرك(لأ،5!5لالجنسبة

..الجمماعب

داخلإةالحبنرفضلا.:-ااماهي!ةااتمب-"اهذهنرؤضالنل

وخص(اناياتمزامنب(ل!هـيدف.ء.بئاوااتكأواوص--قيا،رةالعفقةص
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،الخيأةديتهى7كلشالعلمي!ةارو!اانونعتفد.الانانية

الطر-فةيكتنتفانق!لد!ئةافاضسينحوالي!ث!فالانسان

واورل!وأه.والضورصةذروا!جلالررارةصهءلهةويتمة!مالتجريبية

وصرامتط،ب!ود!،-1هياملميةاالمنواًيىهردالكلاي!ضعلاالانسهاني

ةاحرباالىو"حةاجرويش!يحلمانالى؟وازدهمي"حمتاجوالانسان

منوص"،رنه"ورطاضه!اأهلميصةادهظر!جانبواأى،الفعلوممارسة

انهمريةيرس،اروواللاش!ي!اءحانىسةارواةالرؤ"هناكوالواالعاحقيقةا

وووزهـ!ةلاهـونأنه،ها-ةاالرؤ"-،عا!4وب!فطةالة"يةوالرؤيا

ءضدمال!ءخاا!!ن-ىالرقيا)تهغيقصدهء،هذاولعل.فيهالانهان

4يهخب-ء-اوهو(لطولبلأا((إ*هـضباا!!اءصاةا((هـنيتحدث

واف-عوبى*-نال!قةا-؟ابرن،كابلعهدنط((رامبو))الضن،ء-ر

ونوفر4ءيىوفمرد4برنصط!مالذيأ!ءاتياا!واؤعوهواحياةا

فياووونةاة!سقىااكءلمةقي!ثمدلمحوعينالرارهفينةوص،فيه

نأالىزتهىوبوحيط،أجمادوااتواناعننتهيزبر،ماوالتيذاننا

.الارةىفمطالله-قىخافينكون

هـ!لعاىوالمحجوابالفلإلث*!ا،هـنلمحقطعاجزاالعلموايهط

ورغمأورضاءافيورغمايىومنغص!اتةرضارةكيالمصريةالاسئلة

انهبل،"جنمصهروا!عصسههبرحهيفلآالانس،نفتك!عنيقالما

كنت!ةطا!فيا"زرا((قي.يمو((((!!س!-ر))لىاالافرهوحاصصةفي

برلمب*هاالام!ناتورالعالفواهـ-رء--ب"نوالاحهءلميهوساء-!عنه

بار-س"الاز-"نثىحوروارهف!ضتظرةغ!يرمضاعفات-إنالاصدءضةكما

"اط-واخضأمأماأعأىللسهببسطبر!دهلذيمنؤدر!اقلاءهبعربهطا

لاراددطه.

.لفب-رتولىواءاتثط-امامأندرقت"ألفدةفولتل!واءانهثم

سانالاص!،ن،رض!ء)ماما&ننربي-نالاجونماءثر"الهلملاداتلأبيعة

ء-نع!زتأذياا"فردهوأص"روااوتااذاءا"رهفيحادطرايزاللا

انصان-هـليفلسه"طانبدولأ.االاتهر!هتأا)-!اا،فىاهبكلحله

بوح!لىاوكهويممت!دينفس!وضنتلرظمممفالطب!لاوبالتادعتهذا

ذ)-نوفي.اوجوديرقىادهاابطل3فياحباةاكيرفص!اا!ةال!من

.4ال!تضريالاهنسواقلأصههلالاص"لىالوداءيتجلى

الكا!وة4،با:ثساوا)ءر!"اءقا4ال!قاؤانتسثةيم-:ءما

املميصةااويخي!ةأراللمنللحتمي-قىؤضهقىالرا،الايديولوجي-44*)تبا

اأت"-وبصمبه،،رزهـواكجددةالا!م!انيةلجي!راحيالاصالاصوان

اء*!-لالمتوا)"ضه،لوءاء،-،أفيرةوابالامه،ا-4التمس&اكااالا!رادو

.اج!-،من

انهطالا.حرافاتء-ننفف"هطانيفرض،ا-ةالاصو،ذهز:رااكن

سفيم!،ولع!عىنبهـ-،.رزير!فداووزاغتعلإة-اتطرأقداوطرات

اةفتص!-حامةشؤي(ذهبوابنالذكلافت"عص،!اكفتهكهصا،لب!ابر!ا

و.ؤولأذا".4ا،قيومى،تفيب،عت!هـداناننأن!منهذاهباماعرةوا

.الاؤ-وىفيوالذوبانالمسخالىالمطافاخرغ!ه!ا

يااعربر---"ءخمم!،ؤي4وخاصاثماإثاعالمنا-فيالناسةمن

هطس،راارسا9بر!رواوانباحديثقىابر،لمدز?صدموامن-الاسلاهـى

ء!!ورازطوواص،1"،موازه،طواخلاف!م!مدتم!ات!همعلىابخطر!فنت!عروا

ددء،إ-ا!فجدواقىبروا؟أند!!التم!ه-لىفيالنجا!وزوههسواانف،م

ذكرإ،"--،إحهرونواتضبا-"يرضأءاون،رثغبالتولاذواان!راؤس!اضفتسطوا

با!را!---أااتخاوولبدااسيميثىونكانهـمدنياهـم"ء،عل-واولم

*وام!وإروحدونال!-"واف،ناعاواماة!ا3و.غدالىءهو!نكأنهم

اخربا"ةوقاواءكأنجرووالغربالئنرقببصباواوقلالمادةدونبالجوهـر

الط!هب:ببم1معورددوا.وقدراقضه)ءميادبنعدةفي

ا"راعاىوآ"ليناه،ؤم!وهـ!ورسب!نجنهفيبرنوهالزءاناتى

*صسلم!آفرببلادلي!ضتنتطروه،بمآ(.ربىوافع!معنتزوااو

ء-لمصوانبفيمته،فض"،تمنتعانيهوماالمثصباباو-اطاة/يازسأت

كم-ربراروومفيو-ةه!للم!مالداءانعلىالمهافيحمدون،حضضار!ا

افلىئلالذيالثمويركرك4ذ3مثل*ثلى،ما،!ثهبرهمعزراستشرى

بدةان:فاجابعليههت!وقلهمعاصرنت،عصور!نبة4المواز"فقى

رديئه.منخيررديئيوا!نجيدي"نخير

ال!هملؤاظلالىلمواب،لاحلامالروالمحع!معناسهه،ضواهماو

اءفي+مة،امحلوادحهال،أركرةمرلالكلمةوحاتبالم!ءورو!تنوا

نهـ-زم1ورا)ءرضال!هرؤانتخى"والؤالفاله.ءيحعندهمواختلط

ؤظان،الوجودلم-،ولاتاآمام2ووصمالكون"ورمه،تأءةمافا،حاا&قل

الاثير،امواجءريبئن2أوء-دوااوعد1ووازضج!جالاوداجنفغ

الم!رحيةاإضهخصياتبطهلةوعرضت،الصحهطءماركوكانهن

،انترؤءاوهيداناوغىاساصةؤيابطواقىاوالقصه!هـبئ4:مازهوالس

"-نرصصدا"،زجمهراضياكالنقودآزاتفةاالمفلبكأاالثقافةوكانت

برذاكفتو.لاحيةهأونولا؟قواونا)قوماص:حاخرىوبهبارة،ذهب

كأمائرهم.

ذالم4.الهه،فجمايرخهرورلاثساهـض!!اأت!وراهذاانوالحال

عاجه-(لافضاء.ضربرقصرالةفسءلمى!لانفى--لملاقارادوةاوالاصالة

منعا"ىساا"نهصابرقااةكريواالروصفيأالغؤوا!،مأ،ء،لوافساح

جانب..ممه

!حمنء،!لمىو!)قهنهفطا؟؟!ي،د!راوردورألمماضيلىنواذا

النىالتمجاربكلنهروأ)ءهـ--،ع-44إ"ردراذات،وكالت،عايه

هنبه"رتوءامانجذومآتلم"نته"ل!وضىتءه،أ!ظربةطععشئاها

نا"ناله"ذهبؤءما((!-ملإ!إنأبرةر،اذا،وام!،واعبمه---

الزكلانان))القألبرىكه.ينرأيواءة:رزا((تمانو!ءآهـوا)كون))

كلرغمم!دوحةلافانه((دالبمرارواسهىءت"ها"ديمو"ةهواحيا

الح!الةبنهزيممرانيمكنلابر،لماض،كبااأتهورب،نا)ءسنهملمنذأك

؟لموتالاتوقفولااءادةزلملأأءظةملذاتنا"فنيروانناءرتيخن

اسرىؤءونآلانقتض"ي!نااةأ)-سسضهانء،ضاهو!ذا.والانقراض

نهرلطاوالحأضسءنشندهللصغذجااعمىوقديسآنقد-مهولاللماضي

اأوهـ--سكماولاتمةءنأىالاوا"الأواآن((:((يهول.اسعن!ةبلاولن

ا)ضرفيهمب.ل،3-رأأءزرآواةتأ-لرههط،م!ونأن"ء!تنلاا"اريرباءا

نسءمرى؟انوصبلذاك.((تب!الالىاويرصلأءوا،الاز"ظ--اراو

اذاؤضحن.وء--ءقيلمونأحاءسنآض!وءعلىأل!رةون4وزتتمدمهرالماض

ا!بلأورربرهاوق!دفي"ضاصزءعناذ*اخناوا"اض!كطءنانفتلآزطعه،

ا"ةء--ي!تازر؟ة،ا!ازرةدمانأتسهظهبملا2أواكأ،اضاضرالن.يم

ذادعن?/وول3-ز!،انو،ءمط،راربا!-5إلملاصقة،وعافيإرين

اجىل5!ولاسهةرصاعهيرلمهكط---نلا*،ابرلمنلاسا/راًه!مروا3ز

.4برالننبؤيمكنلاما

زايءباماة"ي1ا!وكه--قىاا)ت!ةوبر،قىه،د!الاسهذاوعاى

ودتة-ؤ"!"-رناتكصهـورء!يب*ورتض؟ونمؤءناصاكنىمهو"اتفينضظر

وء):اقاعدة.؟ونن6جبا)تكماالاز-ه،نهبئألريو،بئاأقيم!لممعلى

غيرنا.معوعلاؤهضاواءمالنافيىرزأ

ا-انهيموااةوكايناا-"يىتاونا(تفرصفيا!اعدإنااجهـءاوما3و

اخرردابرلامن"فدسا*ة،حاا؟م-أطجمنالمغاوا!دبر،،-ناءاجزلا،نا

ؤاءدز--،الالمهضءم؟رمنوعقودالانصطاص*نؤرونبرهد-ا!ءاسي

جدرد"نء،انة-فخزقناهض،انبسسدوء"?:،5الصاريخكتارقي

الضبطةنحنءنب!ماءلراًنساطرقا"وورقؤباونحن-ا!وميجب

؟نسبءىغا،!ةايةواهكا!اءولاوبادورناهوومآنكوناننريردوءاذا

الةرة4اورنروالاسهلام4درث*ءب،أكهراأوفىاهذاؤىنشن

ااهداالكوامةواولمء!مورإبئأ)عنترإقرنامناخانناالضفمييهيش

هـور:أ-قد!-احركبورافالبنرطوالاخاءا-"واوالمساواة

بنئر!تلمةو.ءن،اء،وبره،توا-صيرداتالنن!ءنخالصاالاوهام

ا-اسه"لولا"!اكولهاًلا!هضازجم!و!اكىريضأتعيمثىمتمماههة

امع!ا!،راناىاولاثى!-إنلمنشخصيتنابهحبعمآتجاهل

!



مهيإونيةفيا)4يتمإثلكبيراتحديانواجهونحن،مقتضياتهمنالصئإصل

لبومضايقتناعلإئاطاولاضتكنيمدالاوهيوالعنعريةوالامبريالهة

واضطهادناتنامقدساآمإدإىعلىعلينا-والاعتداءاهجومافيتإورعلا

"خاضفيوآإنهضميرازمهيعانيعمالمفيونس،اراضينأواحتلال

اندلإرسالض"معإالمبهيرحددكانانذيأحضاريااك-قلاناليم

بيب.السروحهاستإعادةويحاولزنرتإ4عنيبحثيزآلولأاندكاكا

-!ةاكوواحربانذكرعند!أفرائصناقرت!عدالعا)مهلأ؟فيونحن

تممسإكازرياالرهيبوازن9تااخللوجميعايئإتإطإرناوماالممكهلآ

سكأنه!اءددسضخممعمورةديونحن،ا&ظمىالدمإلباطإرافه

لهـد،بئوالكإوارثاآلاءراضوؤهددجوهاويتعفنوهواوهاماوإهاويتلوث

العلوم-دعسإفينسثم،اًبنالهامن.الملايينمإئسإاتالطبيعية

الهه!اكل!يه/ةءبىتء!د،اـوجياوالضكنوآعجب:"اوالاختراعات-

تطإراالتربويةالموراهـ-هـوالمضاهـنو!طورتعقبعلىرآساالاجتماعيقى

اصحنظواجنوناحدفياختابومب"ااحياةاسعةوزادتجذريا

اماعا؟"ابعنوانوهـو،((اهـستقبلصدءة))بتنعتاررعةمإضيإقى

و(ة-كبمااسابإيعمنذصدر)"طوؤليرالفان))يدعىمعاصراجتماعي

((لتإن!ق!بلءقيا((يسمىجديدءلمموظهر،)كبيراورواجادعي!داصددإ

.4لمواجهضعدادةوالاسبنوامي!ء"والتكهنهبلالمستبلستنتإ،ليعنىو

المطهدإعال!،،بففوذإفيهازضاءلالثقافيةصء،نهامنءرصلةفيونحن

ير-تم----دونل!نئبإ،باواصبحالبمرو"السمعيةلود.،للاوانتشرت

"-!-نآخصهورإوبآكذلكبلفقطوالمدرورالاوا.اءمنلاتربيههم

تجربتهمو/تسإرإون،والتلفزاتالاذاهـ-،توإمختلفالاسطوانأإت

والمسرح!ياتبإلاؤلملأمبلفحإسباأ*،ولولتإهادهإواتإ"ماعبالروايةلا

الننإلوسائلإترإهاالتكه!والاسغاراصإاخبةاوالموسيقىالطللأئعبية

كافةوعاىالمح،لاتكلفيوالدواياثقافياالتعاونواتاصهاالهصرية

.سإاتالمتإو

الموص--ودالتباينتلافيإمنونياسالدونبمنزلةنقنعانفاما

وننسلىاحسإدباونعثرإلإرارهإبافنتغذدإاًلمتقدء!ةالدولوبينبيننا

((الامامالىاهروبا))!هكونلجمدالاضيداوالمسإقبلالخاإضرعن

وثقافيلانسانياذاكعلىونقودإبرحقاصيليننكوناناو،يقالكما

علىإعوتإا.دلواالصدقمواص،فىوعالمناذإاتنافنواًجه،وصضاريا

مسإهضوحيونم!برهـيدهإروحادءنإنافيؤنإ!نفخحولئاء،وعلمىانورا

وصنع---صواا*وناافأض،ءوالاء،ؤقىتحملوايئا)ذباجدادناأسوهإ-

اء.-صالحاملوالهازجريءالنفك!برمنىنستوحي-صنماالامجاد

الئفرإءاىوالاءضماداحررفرإاوا،ملاخسإلاقاالايمانمنهمإتإرمد

بر--انوادساءم)مالطهذافيالاور"،نبرلى،اةالصءهبموالتصور

فجمماواخلاصآمولافيصدلىالاخلاقوانوجدارةةساب31ال!رإقى

ءغإاهبإلآاىاالقو"ء4العإةبااتغإكطباا،كتفاءمرحلةونتجاوز،الع!ل

حضارهإللمغةآىاوتطوبرهانمثرهادونتحولا)تيافنيةالعقباتا

عه-ورهـافيوعلمحفارةلغةكانتمثلما،اءمثريناالهرنوعا!

الذبرناجدادنإاغرارعلىالحيةالمغاتانهملارإدونمن،اذهبيئا

ل*-رعااىاسإببههلاوانخذوهاءرإفيالمئتشرهإالغإاتعلىامإبلوا

صةالمفاوراءماالىنطمحانويجب،ئبببةالاصالثقافاتمناهلمن

تطويرن5زرللظ3بدولا،علياومثلوهـاعرؤكريةوطاقةمعانمن

هقايد1اوطورالانكماشوحالةالدؤاعءوقف*نلتخارإمإاثقافتئا

ا*ونوسيطرهإالمعمياتإوءزومستمرفتحالاصيلةفالثقافهإ.والحفظ

التوقف.يعرفلاوتجامإزاطب!بعةاعلى

ءلمىاجوهررةاا*ومإتبتؤيزالذات"عزيزهممااذنؤلملاص،لة

نصه!-االىلاروحهـ1اىاارجوعبالقوماتاهذه"فييماعادهإا!"،س

الشوإونفياسلببةواهـءروالتمودلابسبإإببهاعلقمماوتخليصإها

،واستمماران!طا!*نعنهانتجمإماوالاخلاؤء"4اوجدافيواالعقليهإ

لصلياتالت!واصلاحيئ،بيه!اجفتاتكمااللنفوساحياءهيالآوالاصا

يضهددنامااىاارإبقظةو؟الخصإورإكذلكهيمإالاصالة،لليتمقولاأها

هيالتيالاجنب!يةالايديولوجيةوهيمنهإالفكرياغزواانواعتضإ؟ى!ن

تغإتحاةوالاصا.وا)-ياسيةالامإتصاديةللهيمنة4الفروريالمقدمة

بهعطياضإهمإوعبمالعصرلروحمرهغطذكبماصإغاءلانها،تكونلااو

ارلتسإة،،هاتواإلاقيأض!اؤإقي1التياراتبمختلفلههتجددوتمثل

ولاءركبدونمنوالهإمماتشإ-،علواوالامإتباسالمئإحعلىومإدرهإ

.اسإتسلام

علىورهانا-اهإامعوانسجامالجوهرعلى-فاطإاةالاء"اان

عرفنامااذاالانسانعظمةمستودإؤيمشرفاسيكونازريااورقبل

مركباتمنمإنتطهرالاطماعإونسضآصلمجهوداتئإجميعانكتملكيف

ئإاءاىاوكهإرف!بالتسامحانفسناونآخذ!التعاظماوالتمصاغر

الفاضلة.لإعمورهإباالغارابينمرابوسماهما

-دوريب!لكبردإاوالاتإمانيةاكومبقىاالملحمةهذهخضموفي

ةاتإادمإ--المتوفدهإالوئإءقىالمشأعرذوياًلاحراراقشرؤلءالمثقغين

الذيرصنمهم.جداخطيرا،البعيدهإلمقاؤيةاالانسانيةوالنكلرهإ

مثلعللاجعلىيرضقحمونارإإن2وهم،الزانفمنالصجإبح،.حصون

يغإضحمونيئا-!ذاوهم،اطريقافينيرونالمصيريةاقضايااهذه

منالتقاليدالسليمةالتقاليدزونويم،المدسوسة؟ثاثالاصاساليب

يسبكونالذينوهم،كلالمطالتراًثمنالحيالتراثويتبيإوناباليةا

قالسعفإيموقفاتىبروحهـويسإونهاويمزجونهاوا!راءتائطر،1ا

-.والمعاصرهإالاصالةمسحةفيكسبونهاالحياهإفيصحيح

نا((:التالمبماشعارا!491منذالشعبيةاصيناغياراجلذلك

علىالامينالحارسلانهم:واضيف.((الامةئإزهماهكرارجال

العمر.معوفنلمإهاحيويتهافيوالغامنالاصهلمةالذاتية

ولاالتخلف"نصروجولاازدهـ-ارولاشاملةتئميةلاوانه

تقلالواس!ثريةمنإعةدون"ناقئصادقيكفايةولاسيأإسيا-تقلال

ثمإ-سافي.

"ستالدي))انئصهيرهإاالكاتبةدونإتهماالمقامهذاديوثمل

:اتقا،1كثيريناقوامايفيدإولعلمه،نابليونعنطويلحديتفي

بسيطصإدثالىيثطركماارإثريةالمخلوقاتالىينطركان))

،وحده41نت!ءوكل،هوالاالدنببا!!؟انسانفلا.زافهثىىءاو

عئإهاأقصينم.غنرفئ"ؤوحرهإيومثذوهيفرنساعرشاعتلىفقد

وحدمإدهاعل-،(استولىانه،للغزاهإهدفا،مئإهوكهضع"!ةؤتركها

الديوناءبإءتحت-وض*فتصغرتوقد-ؤتركهااـريناذ!رحتى

...والانحطاطالافلاسالىالالذيعنفهنتي!جةوذلكالحربية

هذافياد!ضيماذاأتعلمون:ا؟مهآخرفييرمرحنةسمهونابليون

اثسإراتخلدولاامرا"نظملااشتدتمهماالقوهإانادووفيا؟العالم

."ويهزمهاور-لمفعلىالنهايةفيدائمايتغلبالفكرلانصالحا

الضإصوهإفقطليستاستطعئامانرعدهـمأانيجبالتيؤالقوهإ

لقى-صوهإاتخاقىاتناهيلانها،والمعنويةالروصي!ةالقوهإل4المأديرقى

.الاء"،اةمعاتي"نمعنىايضاوهي،فيهااضصرفاوتحسإنالمادية

عدتنا،بباالشهوممتقبلالعفافةمإصبرانالبيانعنوغني

بمصيرالارتباطوررق2هـلمهمرتبطاروضارةاوتطور،مالناورأس

مشكرإوهذا-وغاياتواخت!ياراتومناهح"ءتودإ-والتربءبئالتعلصم

علىال!،لرذاكيكونان!عسى،شعوبرنايواجههخر2مصيريجوإي

الاصميل.والت!فتحالمتفتحةالاصالة

المزابمحمد-تونس
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