
لملؤمملا-قىلرخىلمحطاا!سيء!!

المجىليةؤيهالا

بهجل-لأالاصء--رردهفيالنويهيءحمدالدكتوراوضح
انه(7191الاولتشرإنساكتوبر-اعاثساالعدد)((داب7اً)ء

يطلءهـبة،،يسءطيعانانهقائلا،منتهيابت،الحواريعتبرانيود

4اقنءساناك!اشاطلمهماواننط،ببرأيهيقنهنيان،النقاش

لا.برأجمي

نوصلمناالتبماالااقاءبنقاطانكتفاءفطلمبالد3!وروتلطف

اهـروذ)ك،آيضارآييوفي)رآ؟في،كئيرةوهـمي،ءعااليها

اقوىاجميعبانهذهالا)ضنقاءنقاطايح،زويمكن.(طبعا،يسعدني

،وتحضرهوتحررهوصدتهوءستقبلالعربيبروطنهاالمؤمنةالديمقراطية

ؤونرالاشنعمارض-دللنضال،عريضةواحدةصبهةفيتلتقيانينبفي

الجزليةالشلملافاتعنالنطربصرف.ألعربيةيةارجعوا،والصهيونية

نايمكنن13وفد.هـامثيءؤعلاوهذا.النظروجهاتبعضفي

يامبةبالف،2"كولااخصبا،لحوارااذهاءاًمكانج!!ه!امنارى

بت،ريخومعرفتىيئقافتيفينواؤصعاىدلنيفقد،الاؤلعلى

عونموالمجبزه،وزطورهالا-للامنشوءوحركة،وادابه،العربيشعبنا

"اعهداننيوبديهـ!.لملا"،"الا!الدءوةانتصاردهدالاسلاميالعربي

تىءولكن.نواقصيود-د،الميدانهذافيثقافتياستكمالالى

اكو/،--!ا)د!رالصدص!جهداكنياالافواءصميعورغم،الان

ا)-والفان،ل.ربيالفعبناياريخءنالحقبةتلكعلىلالقايها

.جلةفياعدادهـ:رز،اكثورالاولمقالهفيطرحهاتياالرئيسي

اورصية-اعودةحول((والحضارةاشمعرا))عنوانتحت)الاداب))

وارنداء،قىالعرببلملامالاسلمرءصهجتمع،تالى-((؟الجاهلية"

اثعبب4امرموعا/"لم!يطولا،الايام.لمكعربمناعطىاالفا&ية

انصر))((...غنن،قىمنالااناوما((اجاهليةاعقلياتالى،الواسعة

النال!منالاءظمامأ-وادعودةاي،)اًلخ..."ظاومااوظالمااخاك

بقب!التمسكاصا،الا"وإبئالخلامةظللمحيسيماولا،العرب

صغب--رةاوحدةال-ولاءعلىالقائمة،الضيقةالقيمهذه،البداءة

هـاناذيا،لملاءكمااالاسالعربيالاجتماعيالتمموينوحداتمنجدا

والتحضرلكءمعاحاد)بئا+القبيلةوهي،والتبلورالنجل!افيأخذاً

،الروهـ-طالئقافكيماابناءوااولدياعمراناءيادينفيوالتقدم

اثوريالجوءـرعن،المحترمالناقدلدفنوراتصورفي،متخلية

ختاحالاسهذا.للامهةالاسالدعوةبهجاءتالذيالايجادططنيالاف

يقدمهاباصث،"مقنعواؤبهبرةابالانصتىيلاقلمهاهـاهـؤالاطرح

!يا:وامحمدادكتور3؟إجدانااهذ،!مامكأص

وغلو!صلدعر!مي!05

بقي!صعيقايخ!

غيصر،معرؤفنيص-!دودؤط،ليتراءىالذيأالجوابكان

انجازاا،-امنقىوخاص،تارإخنامناحقبةازلمكبوقالع،اختصةا

فرضتقىان،هاصهـسيرومن،الجميعلدىالمعروفةاحض"اريةا

ا:ورقياالاسلا*-ةافيملاعنماوارتدادهاعرباالناسجماهيرانتكاس

الاثباتاتتقديممن،الكببرالباحثنجةكنلمفرضبية!؟،الجديدة

والم!"لمين،-،العربتحضسعملمب"معا)مانصينفي.لهاكأا)كاؤفي

احمضاريةاالعربوانجازات،اعباسيةما،إكأالامواخلافةاظلفي

ا.-لم!دألنهض،رفة51احقثكولاالنوبهيالدكأوريعرؤ،،ارتط

التكوين!،تعبر،الاسلامانعلى،لدحض4"جآللا،،وفكرماديا

الحمدازصهبنع!دتى،مديدةؤرونطوال،والاسلاءيةالعبربية

افاطميهبئ،اانجازاتذن-ىوهل)،والاخنه-ديينالايوبر-5بئور؟ط

"وءصتالتيالبشريةامدةباالرلببسب"اهدافهحقققد؟)ايضا

لآ،والاسهللاء-العربيةالمجتمعاتانصحيح.اعصوراتلكفيله

معقىبةمولتمجت،هذهياءةااحتى،لملاءيةالاسلدعوةااذتصار!ذ

و-ح!زالوما،اثقاؤ.بئواوالاقضص،ديرلآابىنترإةوالبنىالع!ناصر

واذئكاسهاوسيرهالمطورهاحقىقةةكمةاهواسهوءضحهاتفسيرهاخارطة

ثسؤونالمست،وما.اصءصفعا"ماكلرغم،ابيضاءاالبقعمنكثير

زهاءءضذ،وا،-لممون،رب511ا:اصثوناوبرءدهم،الكبارالاجاذب

ؤهـضبةاونطرقيايةأ-تطهعلاواكن،اليوم.حتىالقرنونصففرن

-ةاوررباةاوروابلضتهاات!االذرى-احضءاريةااللحطاتتنكران

وهـ!،ا*:اسيةواالامويةالرلاةت.نهد2فيأور.مالا،الاسلامبقى

الازءتجميادإنفيمستويات"ن،اما؟ه.بئاءمروفي،الاندلى

والفن،اعلومواافلسةةواافكراوؤطاعاتاحرؤه"اوالصت،عاتالمادي

بر"نهاالمماورلمة،الاحوالمنحالطراييمكنلااكطالمستوياتهذه

اجاهله.ن.ااعربا((انجازاتو))وعقلياتالقبليةالبداوةمنطوروبهن

"،ك!،الاسلامهطالعربيأ.لاريش،امتدادعلى"طروحاالىعواليبقىو

حداياىا:الا-لئلةمنيدالعدالىاءقيقةافي،يتفرعهوبل

صاتعقلمهالىلملأ?كأالاسارروةاانت!صاربعد،العربيالار"ندادكان

حضارنهـ!-مداعابمنوالمسهوناعربات!مكنوكيف،الجاهلية

مي،دينجميعفياساس!بةانجمازاتابشريرةااعلتالتي،اعظيمةا

وء-!،4الا.ئ!كاسهناصر51ا"لمكوبرودرغم،امنواوا&لممطرةالحض

واد--ذ؟ا-وماصتىريبة511جةالاجتماعالت*وبناتص!مؤفيأفعلها

ا-صادااىاتميماا)صورةوهل؟اليوم4اعرداالن!ضةاصبحت

النويرهي!الدكتوربهيصورهامآنحوعلى،لكءاوموتدءووالقتامة
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ثابتة،حضاريةمواكعنحووالتقدمكأ3الحروالضوءجوانبانام

ال:ويهيالدكسورانصحيح؟ايعهـماااعربيحاضرنأفيافالبةاهي

التىيا)قاتمةالسوداًءالصورة،وامكانيالهاتنضالبضرورة،قرن

المستعمرةلوالمح،المجزأالىءاضرالعربيءجتمعناعنيعطيها

والرجعية،والصهيونجةالاشعمارؤوىمن،اجزالهب!ضفيالبوم

الشعر))الاواىمفا)تهفياعطاها)ف،بوو.ء.4%ثانهلولكن

والخطيرةالهامةالموضوعةمذهانأبرياير!ي؟جءصقش((والحضارة

النسيةبتحديد!تلخصوالتي،القولا*2لصبقكما،والاساسية

العيانيووافعها،اتحضرواالرجعيةفوىبين،اعربياالتاريخعبر

اشثالالمختصينالياحثينمندراسةالى-بحاجةزالتما،اليوم

المادير-قىينسىلاانهالىططتناانبعدسيمالا،النويهيادكورا

.*يسميهالاكانوان،دراساتهكلادناريخية

وبينبينيللحوارمنطلقاكانالذي،الاساسيجالالموضوع،اذن

ساءدوور،الكاؤيةالاضواء،بعد،عليه.للقلم،الجليلباحثنا

النقاشلخوض،(مع3،اضطررنالوصوعاصوانبدعضطمسعلى

ولطبيقهافهـمهاوطريقةالجدليةبالماديةتتعلقةمئهجيمساللصول

،الموضوءاتهذه!ياالنقاشتدفيقاناءتقدلكنني،وحدودها

ناالمإهذافي،ياتوالرووالتحديد،والصبغالموافع((حفر((و

ضالعا.وفتا،كلها،لثست،ا.اثهبم

المدكتورمنياهابةلكون،ناوداكيا،الايضاحاتهذهبعد

لملأمي،الاسالعربيخناناريدراسةفيالمختهء-بئمنولسواه،النويهي

،المادبء،العلميةدالدراسة،المهدانهذافيجهودهمبمواصلمة

زاتانجلجميعيرفد!اعقلابةنطرةمنوانطلافا،المرتكزاتالوطيدة

ثءعبنلحافرعنتقمماة"،ءةنجوهي،الردي!ثةالانسانيةالعلوم

اكبير.االعربي

***
نالولا،الئقطةهذهعندالحديثاختمانيرمكننيكان

و"طقالواض"سأوالمفع-،الهتمالاخ!رردهاًودعقدادكتورا

اراده،ا-طوراهذهلكابالنطريةالمفاهي!معلىحكما،بالحقيقة

يست!ةلامما،كلهالحوار4برفي!بم،!اط*،جازهـاحكمايكونان

هيئةوصدرالكببرالناقدصبرقيسءانوارجو..علميهالموافقة

ال!كلمهذاء!ضالى،ا،ضآالقراءوصبر،((الاداب))تحرير

هجية،والمهالالمديولوي"مفا!ء!يعلىيهيانواةور3اررا!درهافيا

أ!+،اكا!3!أ39ءلا)يةالمتاففء،باافيييرأواعطاء،ومئا!شته

اكوإ!يللدكنورويبقى،جهتيمن،الحوارينتاليثم،طرحهاالتي

مفاد!ما/فيالمهروض-ن،دديبنالاسا(وضوينكلا!بماكلمتهيقولان

و!روك،ايهعالدقلامر.اخرىءوضوعاتاىاينصرو!او،هذا

.هيرقدات

اف--للم،اذن،انا)):الاخيرردهفيالنوير!الدكوريقول

زعمترل،معبضهموضوتت+))علىالجدليالماديالمذهبباوضصار

."4مش*اكلمنم!نة((جوانب))فيتحدده

سماهممنالمقصود-ءارفىت"الذياظفياالفريقاكلا))يقولو

يعتقدالذيؤ،و-)،(((المتعصبينالمارهـ-ينغلاة))نووهيالدكتور

موضوعاية!بماالروانبكل)نترحيكفيوحدهاجدا!االماديالمن!بان

هوكماانيع"الاستاذومئهم،غلاةإضااهمنظريفيوهؤلاءيدرس

المذهبيانتةائهوبحكم،وامانتهنزاه."ءنلاحظناهماكلبركأما،واة.ح

الجدليةاولديةانءقا)ضهاولفييرقلارم.الموففهذاعليهيحتمالذي

ايىدان!تااليفيا/فبىان!يانواادلمتورايستطيع)*(

((صية3اقىردراسات5ا"رهـ-ص))اجرا!اوثمينةمرددةابحاثءن

الاسيويالانتاجنمط))عنواًنتحتقىابفيونشرهاباريسفي

.()الراسماليةلةمااجتمعاتا-

مني.ململاحظة)*لأ(

لدرأسةالصالحة-والوحيدة-الاساسيةالهلمميةالطريقةهي)

اساسهاعلىانسانينضالوفأسيسوالفكروالمجتمعالطبيعةحركة

((.1)الاؤضلنحوالانسانحياةلتغيبير

لاوتعصبا،مذهبياغوااقولاهذافييرىالنوي!الدكتور

على.هذااصراريالدكتوريعتبرلاانارجوولكن،فبولهيستطيع

الفلوفيالافراطمنزوعا،!يليمافيايض،حهومحاوك!،الموفف

الذيالحكمهذااجدؤ،نني،حالكلوعلى.واتهصبالمذهبي

الذيادنهجو-،مفاهيميبءقمجحه،،اكويهيادء.وراعلي"اصدره

لذلكا)دكتوربرعاءاذا،المنهجلهذافهميطريقةاو،اليهانتسب

التالية:الايضاحاتبتقديرمي،المذكورالحكماتأنفجعت

فلسفيةاوفكريةاوعلميةطريقةمجردايستالجدلهبئالماديرلآان

منوحلفائلاالعالميةالعاملةاطبقةانضاللاضاءةطر،قيقياهيول،تاملية

صءوهـصكلفي،والاضط!دالاسصفلالوضحاياالشهنجلةسانر

،لوافعاهذاحقالقعلىلتؤسس،امامهاالوافعوكأف!،اوطانغ

عامة،الإجتماعيووالثقافيوا)طبقيالمعيشىبوضعهامرتبطايكونالذي

اعاما-ةاالطبقةفوى،فواها"هوتحشد،ءليهاهانضاتؤسسلكط

العالمبلدانفي-الصعيرةالبورجوازيةوالطبقاتالفلاحينوحلفائها

الثوريين،والمثقفين-اولاوربما،طبعاالعربيوطثناومنها،الثالث

وتازم،الافتصادونطور،التاريخحركةبفهل،فواهايدتتزاجبهةفي

المرحلةفيالامبرياليةهجومضدالشعوبلنضطووفالع،اتنافضاتا

هي،ترثونانبدولا،اللينينيمة-الماركسيةعمرمنتعنيناالتي

والاغنصاب،الاستعماريلملألالاحتمنالعربنحنتحررنامرحلةبالاخص

وعدوانهسا،الامبريابىةوضفوط،ا"صهيونيالاستيطانيالتوس.ي

منه،الدخيلالمستعمروطرد،الكبيرالعربيشعبنالتوح!ونضالنا

التجزدة.لعنةمنوالخلاص

بالدراسةبل،ءجردةنطريةبابحآثتتعلقلافالمسالة،اذن

هذاسير!وانينوكأف،الموصوعياالتاريخيلوافعالتطوراعلميةا

.وطيدةوربهالزه.لمبةداغدةالىيستندبشرينضالوناسيس،الوافع

الطرينثةان((القولسوىامثالييستطيعلاالمجالهذافي

اصالحةا-اوحيدةوا-الائثاسيةالعلمميةلطريقةاهيالجدلثةالمادية

علىانسانينضالوتاسيس،والفكروالمجتمعالطبيعةحرءةلدراررة

((.الادضرتحوالانسانحياةلتغهيراساسها

اجدايةاالماديةنجبر،اخرىاساسيةطريقةالدكتوريعرففهل

والمثقفون،الصفيرةالبور"وازيةوفئاتوالفلاحونالهماليسشطبء

العربيةانالبلربعضفياروسطىالطبقةفطاءاتوبعض،الثوريون

يسظيعون،المطلقاظلامياالادطاعيالحكمبارمبتلاةتزالماالتي

والاست!عمطر4الامبرياليهجومصدلاجلنضالهمعليهايؤسسواًان

افافةو،والاستلابالاضطهادوالاستثمارقلاعهدمو،لجديدا

فيهالم،متحضرةحياةا)ةاسفيهايرعيش،حديرثةعصريةمحنتمعات

؟التقدموافاق،والنور،الهـرامة

وجيمالعاملةاطبقةاؤلمسفةلانها،اللينينيةالماركسبةلكن

مناء-ةكلوص،اعادمابلدان*صبالدكلفي،الاستغلالضحايا

يناقىاهؤلاءسالميمب!ح-مرةالمسنهاواناميممةواء:هاالمتحررةاممه

الكش!ولان،لينيني!ولكماثوريةقةالحقهلان،الحقيقةي!ونلا

ووه-مصلحسقياحلوءن-خدمةفيست!ونالوا!عأقحقاعن

فيالاساسيةوؤدوتهم،الماركسيةءؤسسيفان)ذلك.الجماهير

فيالقائ.ةالمعرفةونطريئ،الجداية4المادإونظريةمبادي!صيلغةكي!فيقى

يقعولكما،اًاسسوقد،ةينيىو،نجلمىاو،ءاركس،ساسهاا

مذهبا،ثيدواولم،منفتحالم!،جا،سارقمقالفي،نفسهالدكتور

نءغريبا،ناجزامغالقا،اكه-!أاا!ولاذااو،ا،-لمحالاسمنتمن

ماكلالثانيةوالمدارسالاخرىالمناهجمنوالاكتسابوالاكأ:ضاءالتطور

الانسانية،العلوممن،اختلاؤهاعلىلمم51اميادينفيصحتهتثبت

ا!بحت.ميادينمنوغيرها،المضبوطةوالعلموم،اطبيعيةوا
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فياخرىطريقةيسميانيستطيعانالنوبهيالدكوراناظن

الجملهيرنضالقيادةفيمحلهااحلالهايرمكنالجدليةالماديةالطريقة

لسببوذاك.خلافىمتحغرموحدمتحررعربيمجتمعلبناءالشعبية

اءكاناتهاعنوعبرتصلاحيتهـ-،اثبتتالطريقةهذهانوهـو،بسيط

ماخلالوانشات،العربيالمجتمعغير،عديدةاخرىمجتمعاتفي

عاماثلاثيناوعثريناستصرنضالبعد،عاماخمسينعنيزيدلا

كثيرةمجتمعات)مثلا،الكبرىالاشتراكيةاوكوبرثورةبلادفي)

تخلفحالاتمنالمج؟معاتهذهمنتشلة،الحضارةظاهرةالتطور

اجزادبعضيعاليهممابكثيراشدكانت،واستلابوتد!وروبؤس

.اليومالعربيةامتنا

الجديىةالماديةباقتصاريقللمبانهالنويهيالدكورقولاما

قولمهو،((الموضوعاتهذهمنجوانب))علىبلمعينةموضوعاتعلى

فمن.وعمليانظريا،الجدليالماديالمنطقسبيماولا،ا،نطقيجافيه

لاسسمناقض،جوانبالىالموضوعاتتقسيمفان،النظريةالناحيئ

والمثاليةالغيبيةالفلسهفةمدارسمختلفلمباديءحتى،بعامةالفلسفة

والفكر،العقلانيوالضنظير،العلميالبث.ونزعاتهافئاتهابحميع

اكثافالىوالوصول،التعميمتستطيعانوحودهاعلة،الفلسفي

العالم،ظاهراتمنتلكاوالطاهرةهذهحركةيحكمالذيالعامالقانون

نااىاتطمحالتي،اجدليةاالمأديةموقفهوهذايكونانوبالاحرى

انهوبديهي.البشريوالنضالوالعلمالفهـرحركةطلإعةفيتسير

عدى،متصران،الا-مبهذاالجدير،العلميالبحثوسعفيليس

اًو،اختصاهن.جالهي،معينةظاهرةمنمعينةجوانباو،جانب

،4"فيااضواتور3الدفكرةا-تحالةوتتبين.موضوعمنهعينقسمم

،اعملصاالمىسصداناىاننقلهاحين،سطوعاواًكثراوضحبصورة

الجانبلاباحثيحددالذيفمن.والفعلالممارسةميدان،التطبيقي

تناداوالص،يسعتطيعلاالذيالاخروالجانب،يبحثهانيستطيعالذي

الانجراخلتافينتحدثونحنلص-مالا؟دكأوريا،معاييرايةالى

علىالاطلاعوور.هولة،البشريةالمعارفتكاملعصر،العشرينالقرنعن

لر،فروعه*نؤرعوكل،-العلوممنعلمكلفيالرئيسيلأالانجازات

اككامل.الواسعالاطلاعهذاالىالطليعيالعالماضطرار

ء،ركساسسهاانمنذ،بمبنيهانصبالجدليةالماديةوضعتلقد

،وخطيراكبيراعطمحا،الماضيالقرنمنتصفمنابتداء،وانجلس

ؤعلاتعتمدهاانتستطيعالتي،الشاملةالعلميةالنظريةكونانوهي

وحقيقته،الامرجوهرفي،تقدماالاكثر،اعاملةاالطبقاتجماهير

تلكعاىتؤسس*طا،والاستثمارللاستغلالالخاصعةالطبقاتوهي

قوتنبينالتناقضاتاصتامعصر،العهرهذاف!نضالهاالنظرية

واًرادت.الرأسماليةوالطبقة،العاملةالطبقةيتينالرئسالمجتمع

الشالعامةالاساسيةالقوانينتفشفان،واسضطاعت،الماركسية

لأمنتكاممنهجامنهاقيماو،والفكروالمجتمعالطبيعةحركةتحكم

جميعامام،وحيونجة4لفعاررتاساسيشرطبمثابة،منفتحا،شموببا

تحققهاو،مارهـيينغير،اخرونعلماءيحققهالعلميةالانجازات

هـذه.لثونلكي،وذاك.الماركسيةغيرالاخرىوالنزعاتالمدارس

الالعروايديفيالاساسياًلسح،الجدليةالمأدية6النظرية

عاىللهجوم،يببنالعورالمعقفينو،تغلالالاسياصحاوسانروالفلاحين

الطلاء!،والرجعي،الامبريا)بوا!طفيان،والا-ت!ثمارالراسمالفلاع

عصرإة،،انسانيةمجشمعاتوبئاء،والاستلابالتخلفبنىجميعوهدم

.ومتحغرةمتحررة

،باستمرارالمنطورة،الجدليةالماديةعوقفجيدانفهمانيبقى

الدكوريقولكما((الاخرىالفكريةالمناهح))من،الدوامعلىالمغتنيةو

-النويهـ.

هيالجدلصبئاولديةاناقولحيناننييعتقدالنوبهيالدكور

الايديولوجيةالوحدةذات،اكبخانسةللاحمةالمهالوحص-دةالطريقة

القوانصنلكث!فوبالتالي،الانسانجياةتفييرلاجلالعمليوالنشاط

انني.رعنيفذلك،والفكرالمجتمعوعةالطب"يادبنجميعفيالرئسية

الفكريةالمناهج))منوالافارة،التقدمابوابالماركسيةاماماغلق

!كضمابةوالاحالفرديرةاًلابحاثووالاجتهاداتالنزعاتوسائر((الاخرى

من((المتعصب))و((الغلاة))ءبينإصنفنيفهولذلك.حدةعلىميدانكل

المتعصبمةادينيةاالمذاهب))ومتعصبيكلاةوببئبينييفرقلاويكاد

!دكتوريااللهسامحك.((بةابشرابهاشقيتطالماالىتط

كأوالنضايىالعلميئهـيرتهافيالجدليةالماديةتاريخكلان

اربعيناتالقرنمنتصففيالاولىماركسابحاثصدورمنذ،الطوبلشه

،الكبرى4اجماء.ااعقولااصبحتحيث،اليومحتى،الماضي

فيسائرالتقدميةوالحركاتالاشتراكيةالشعوبقياداتؤصائلعقولى

دبش-سار،افرادفلاسفةطقىدواساحيانا؟فهمالتيهيالعالمارجاء

امءقى51اللناهـبمغةوصب،والمتنطبراتا!تنف،فاتتحقيقفييعنجحون

يتعاهنا)ضيالبروليناربقىالضءظيم-،تبدعلىواجانا،الكبيرة

،وص-اغةبهم"حيطةالحهاةظواهصمختلفوقهملدراس-ةاعضاوها

اجدليت-قىاالماديةتاريخكلاناؤول،الطواهرلهذهعلمي!ةمفاهيم

عاىيدلا-وم،احتىالماضيالقرناربرعيناتمنيتصفمنذ،الخلاقة

ؤ-وافيصلفهمالوحيدةاعاميةااطريقةاهياصبحتقدكانتاذاانها

،فذلكركالزهاعلىالانماننضالوتاسيسىوالفكروالمجتمعالطبيع-ة

مبادلها،من!اساسمبدابمثابةاتخذتانهـاالىكبيرحدالىيعود

علمىةنظريرة.كونانيجبانها،تطورهاشروطمنجوهريوشرط

ا)عاحز،والغرورالاكتفاليةالعزاقىءسنربعيدة،متطورةانتقادية

سبقه"،لجميعءنسةناماركسفعلهماوذلك،المدمرةوالدوغمائية

وعللاعلمماء.،ور،حثينب-ثومن،وفلاسفةؤهـفةمنعاصرءوهـا

مبدولنموذجس،4ااعمآولصائر((المالراس))4ءة،بفيوراركسقدمدلق

وانتهاءالاغربقؤللأسفةمنتاءار((المعبرفةذرات))عنالبحثلعملية

اؤطابهجمدالذياهيغليااراليم!)اجدداالهيغليينواصهدقللهبرفافه

قاقآ،والتاريخولحركةهيغللفلسفة،يةوطوباو،يةفوضومفاهيمعند

الاقطاهـ-ي،،الملكياحكموا،التصزئةمنالايام.لدكالمانجاتحرير

.1(صاديالاورضوالتخلف،لبيروقراطياضبداًدالالصو

ا-ضنادهلولا،الجدليةالمادية.لنشىءانمازكسوسعفيكانوما

لحية،ايفلسفيةاوالمبادىء،لصحيحةاءلعلمهاالاشياءاخذمبدآلىا

لفكرنوااللاسفةادىكأاحقيقصاالقيص"ذاتافكرب"اوالانجازات

كان.ا"جد)يةلمبادىءوؤوراكلهـاهذهصياغةثمخرين7اوالعلماء

العهلمي!ة،امارسةمهجارصحضهايثبتاتكه!االعلمي-ةالانجازاتياخذ

اًلافثش-ارينبذكاندشا.لجدلياالماديانطقامعياراو،مثلا

الماردشية،لدىالعلميالانتقاديوالمنهجتتنافىاتياوالاحكاموالمبادىء

بلغومهما،ايامهافيوالاحكاموالمبادىءالافكارتلكلمصانكانم!ما

طريقتهجوءـرءاركساستخلصاقد.اصحابهاوشهرةشيوعهامن

كاملةانتقادبعمليةقامانليعدواكن،اعظيماهيغلتعاليممنالجدلية

ايامه،ؤطالبشريالفكرذروةيعتبر!-،نالذيالفيلسوفلهذا

انا"ركببة.اياراالبشريا!رااقطاباحدالحقيقةفيزالماافيوا

كانلانه،الخارحمنجاءتهابل،4العاملىاطبقةاقلبمنتنبعلم

!قد،الضورةالىقائد،للطريقنضاف،متطورحيعلمتاسيسديرير

منعصرهاليهوصلماارقىمنا)جدليةالماديةماركسا-تخلص

-ادالاقتص،والفرنشميةوالمادية،4الالماني4الفلسف:وعلومفلسفة

اعسسالمةدرافيماركسكارلتعمقولولا.الانكليزيالسصجماسي

)اي((الفيمة))موة.وعفي،ريكاردوالبورجوازيالانكليزيالاقتصادي

،والقانونالمكونةعاصرهاوتحديد،المصنوعةالاقتصاديةالسلعةقيمة

الاقضصاديةالقيمجمبعدراسةاضاليوبا،وب!اهاتطورهـافييتحكمالذي

كانلما،ريكاردولالص:،جاتماركسنقدمع(المجتمعفيوغيرها

فائض"او((الزاندةالقيصة))قانونبكتشفانماركسبامكان

مم!؟



علمفيالاساسيالحجروهـو،4ا!لا3-ا،7لا9((القيمة

وفادةءمثليادراكصفيااحلهـبىةاالتحولونقطة،اً،ارهـ!الاقتصاد

ثمار.واستاستغلال"ن4دتخضعء،اءقيقةالع،لميةالعا"لمةالطبقة

تحتفظ.بهـ!ذه"زالوما،الجداةالماد،قىظلت،تطورهاوظوال

المناهحالاخرى،و،الاخرىادارساعلىالانفتاجتقالبد،))التقا)يد))

البحتيوصدهاحقيقةذرةكلمنوالاورننفادة،ا!خرينالع!ماءواعمال

،دين.المبمنانمبدايفي،العلمي

اروساافلاحينواالعمالانتصاروففلو.ض،لهلتءبئجباةفطوال

العالم،ا)قال!هـذاظل،ابرورةاوبعد،اوكتوبرثورةفبم،بقيادته

.كافيواجتهادانهموانجازا""م!خرين7االعل!،ءاب!اثعلىالاطلاعممننمر

4،2--فيالاقتصادوءعلوهـاتهم،((ا)ـشعبيبن((خصو"4احصاءاتيقرا

يراه"اكلويسجل،وءدنها،سيااًارولقرىزياراتهمعنوتقاريرهم

المفاهيمنقدمنيمع04امذلكاكن،الثور)ةابحاثهفيلهمفيدا

،الغيرةالبورصوازيةنظريتهمودحض،احركةاهذهلقادةالنظرية

؟الصغبر،الحرفياجالافذات،الفلاحبة،روسبلىا،وراءالىالنلظرة

اشجعب!ة.امقليلاوا

اخفاقبمد،آخذت،للمار!ية4معادإطريةدحضاجلومن

الحزبء:،ضلمي!وحةكاكب!يرارواجاتروج،روسياؤجمماأ5091ثورة

وهى(بعدمافيالثمهوءيفا،لبلسفيالحزبا)طياقريملدكا3االاشتر

7،أح3مابزعامةء+مأأمء-ءأمأأأح9+؟((يبيلتجرالنفدا"فةفلمت

،ولأايامهفياعلماحركةواقع-ةدراسفييتعمقانا-ئببنعلىهـ،ن

عا-يعتمدونكانوا،ورؤاؤ"ماخلان،11،!بزيراءعلملموضاعاسيم

علوصا!يارافيخهافدهـ،نالني،اذرةاتحطبماءكانهةنظر.لةظهور

الواقع،فيعاهاوبرودلاالمادةبانلينادوا،الزمنذلكفيباءالفيز

مجموءصةالاو5انأشبهباءمن،نراهاذياوب،لشكلنراهاءوان.

نشأتاتصوراتواالاوصافمنوسلاسلفكبرية،توقناعساء-اتار

ارتجريببونوكان.الاشياءلمطاهرالطوبلخضوت!نتبء-ةعقولنافي

يثبتكبنا)ت!جروءباالطبالفيزيائيالعلم!-و،!:يقولونالتقدميون

ب-نهايىس،وطافاتقوىاىاتنق-مبحي!ثللتءطبمقابلةاذرةاان

يىت،وقوىدوراتووتموجاتفحنلتاًنها.ص،"دولا،صلبهوما

اكتشافاتاستخدمماخانوبد.لهي.مطلقا((كللموسةصلبةمادة"

تبدأ،رجعيةفلس!فة-(عليهيوسسا*!ايامه!!بماالفببزياءعلماءكبلر

كانماخ.الاساسمنوهدمهادحضهاالىلت:تهيالماركمىيةبتحريف

(،"الغلاةالارثوذكسالماركس!يينانت!:.لليمايقولونواتبلعهورفاقه

وجود،اوعياقبلاكالناوجودهيالماركسيةانطلاقفقطةانتقواون

فياحكاء!اتسريجدليةانبنبقو9ون،وتقواتهناعنضقلالبالىالمادة

المجته-عهذاانوترونالمجضمعحركةفيتلتمسونهـ-اثم،الإيعة

ا،الاقتصاديةاالحياةا!صاسعلى،اونضاداتبيناصراعابفعليتحرك

الفوانينووهان"عتبرونثم،ومادة4سصتحليماخر2فيءـ!لقيا

صفالفيزياءعلماثبتذراتمناًلمؤاف،،نالانسد"-اغفيتنعكس

وصود?مموسالاوان،وتموجاتوقوىطاؤاتعنعبارةائ!اال!هاية

الاساسةمنالماركسيةنراجعانيثبغيلذ)ك.لها

المثاليةالفلسفةهذهواقطابلماخيتص-دىانلينينارادص.بئ

أهمعلىالاطلاععلىعكففانه،والثورةلممالمهالمعادية،ه-"الرص

فةفلسفيالاساسيةالمؤلفاتوعلى،وتاريخهاطموا،الفيرياءكتب

ا!--سىثم،فوف!والى،-ويمسراًاىاسافر،ءمرهفيالعلوم

هذافيالاساسيةالمراجعجميعلا،مكتباتهافبىلبدرس،بريطانيا

النقدية))ماخنطريةيدحضانمنتو!ن!كقي.الخطيرالموضوع

العلمي"))وات-زيبفاضعفا"كامنعنإبختفوان((التجريبة

العلمية.ماركسينهحعنوالانحرافاتافلسفيةاوالاخطاء

دائماإكونان/تريد،.علميةنطربةلانهـ!،ا+بئالر!ااديةفا

باستمراًرتستوعبان.منل"ابدلاانتجد،ا)تطوردائمة،خلاقة

لكن.ادينالمهجميعفي،انجازاتمنألعلمس.!يحقه4ماكل

فل-هة،كلهـناومنهحكلمنشيءكل"لأخذلاالجدلب!ةالمادير-ة

.اخاذاكبيرازمنهافيالفلسفةهذه-سطوعاو-بريقكانمهط

اجلالموضعكانتانيوم،اًلبدءمنذالمأاتوسيةرفضؤماركس

-،الاوروببةوالقارةصابريطان!سفي،زءضهفيالاقتمبادعماءكبار

كانانيومالداروينيةوأخذ،((المالراس))هوامنعىفيودحضها

والحسالصصيحةالمعرفةءاىتجدإفايعتبر((الازواعأء"ل))كت،ب

.-السلب

اجدلب-كأ،االماديةبهاغتنتماكلتعدادمجاللالمبولهش

اوابحاثانجازاتمن،عاماوثلاثينمئةزهاءمتزر،حيا"هاطوال

الجدلي!ة،للماديةالمخالفةالفلسفاتاص!حابؤيهمبمن،خرين7ا

في،يكونوالمالذيرناعاماءاومن،ءانالاصبعضفيلهاوالمضادة

الابحاثتلكجاءتاذاهذا.نجدليين"اديين،النطريةمفاهيمهم

هـونالىبالاضاؤة،ارةالالفتكفيولكن.المعرفةتقدمانجازات

هـ-،توالمعالوقائعلالافعلمياتنطيراوكتبهطمارىابحاثاغلب

بالاضافة،خرين7االباحثبناعمالمنياخذهاكانالتبموالحقالق

الرأسمنىالي،الئظامحركة،الحبمالعوريللواقعدراستهالى

الاشارة.دكفيأقول-الطبقاتصراعووقالع،العامل"اطبقةاوحي!اة

والملكية،الاسرةاصل))انجكرفرصدريككأ،بالىالميدانهذافي

التياعتمدهاالرئيسيةالوؤ،ئعانؤالمعروف.((والدولة،الخاصة

والابرةالملكيةوثوء-،القديمةالمجتمعاتعننطريت"لصيىغهةانجلس

قبائش-لعبررحلاتهعنمورغانكتابمناخذهاانما،والدولة

والطريف.الهاديوالمحيطاوقيانياصزرفيجدابدالبةومجتمعات

تلكاخذفد،الكبيروالعالم،العبقريالمفكرذ)ك،انجاسان

...بأخطائهاصى،الوفالع

احيانا،فادحة،واخطاء،اليهاالاشارةيمكننواقصهتاكطورا

ؤسش!ي،الماركسيةعلىتسبىزالتمااوكافت،تقصيروحالات

المفكرهذاقبلوهن،ذاكاوالحزبهذالدى،قهاوتطببتطورها

رفضتالجدليةالماديرةانالىاكو!!يالدكتوراشاراقد.ذاكاو

،نيةالانسالئفسفهملاستكمالنحتاجهلذيا))التحلنبلمياضفساعلم

ماولبر-."عقد"منفيهاوما-يكمنصراعاتمنبهايردوروما

-سنالماديب،جميعاتضحقدانهطالما،تبريراذلكتفىيرفيأفوله

دراساتهبعد!ؤويداستنتاجاتفنكبيرشطرصحةالجدلي.بئ

الماضيالقرناواخرمتاطلحهبئفرويد)كن،الريريةوبخاربه

كتب!يقهمها+انما،كبماالنفالمتحلصشلعلمميدانفك!بابحاثه

الاجتماعبةالتفسبراتمنالكعيريشوبها،ونطرب-ةتجبريبية

الجنسيالدافعشانلااعلانفيبالغتالتبالفلسفية!والاستنتاجات

،لانسانوخراباوالفناءابحربوركن؟،اخفنارةاركنجعلته.بحيث

ناحينفت-الجدلييونالماديبنوسعفييبئولم.نف"الوقتفي

تفصومالجدليةالمأديةكانتلقد.الاستنتاجاتهذاهالىءلصغوا

وهحغروقادةيربو)م!،3جبارةصماهيربةلثورات(الشعوب!باعداد

))الليبيدو((بمفاهيمالاخذفيلهمكبيرةفائدةهنلكأنالثوراتتلك

وشانرلا،(بسيشيه)وعقدةس"يباودعقدة((و((العلياالانا))و

النمنصاويانماعااعلمبهادلا!تي،والوهمبةالحقيق!بة،العقد

لمبافلوفاسمه،اخرباحثجبتئذروشيافييعملكان01اثهير

قوانيسصهي،جديدةعلميةفيزيولوجيةقوانهناكتشفالذي

المثروطة،وغيرالمثروطةاالارتكالتات

"اأ!*!ء؟ح5"لاأأأ70+ة؟-ءأءلأولكااح+4أأأ5++!؟

العصبيوا)نشاط،العصبيالنساطلدراسةيمدهاانواسننطاع

بحت،علميونظريتجرءلبيمنفحفتىووذلكأالدناغ)-علألالعالي

.بما،النفسبعلما(لآميناجداييناالمادلينوسعفيلايكتىلملذلك

8/3



تاالتفرعالشديدة،فرويدابحاثيؤثرواان،العقليالطبفبيه

"بئالادباصورامن41نهايةلابرءرفيوا!ارؤة،والمبللغةوالتث"ويش

ؤت--لوذلك،افموضواافةالمباءنفضلا،التراثيةوالمقارنات

العضويسةالاجهزةحركةبحثفيالبافاوفيةلطريقةااست!اب

علياءانصرؤطلذلك.للافسانالعضويالجهاز-:وتتوإءها،احيةا

،4وهـدرست،يدفرووأهملوا،باقلوفتحوالماركسهونالنفس

سةالسرير!المعطياتقحصينبغيكاناذ،بالطبع،تقصيموذلك

نطريةوصياغة،واس:-عابها،فرويدقدمهاالتمه!اعلمتظاوالتجريبية

ا!ا!-اءامناعديداا!نحتىودمالذي،النفسعلممفيمتكاملة

رأيي،في،زالءالكنه.الراسخةالمعطياتمنوالىديد،لكبارا

املم.االىمن"التجريبيةالىاؤرب

.نظربصةؤررفة،الظولسبقكما،الجدلهبئالماديةفيمست

دصل،حواشيهـاتز،بئانعلبهالسهل،كذلككانتولو،ن"اءة

((لخلاقاالتطور))وإ)اديمومةا))عنبرغسونبمفاهيم،وصيلإها

لكن.وغيبرهـا،يةاوحودااوقي"اظاهراااوالذرائعيةالمفاهيماو

الممارسةالاول"مهارها،وتضييرونضالعملنظريةهيالجدل!يةالمادية

ء-نلتاريخاوحركةالعاءلمةاجماهيراتجاربفييئجلىوماال!لية

وهـصذا،تاكاوالمقواةهذهوءمحة،ذاكاوالمفهومهذاء.هـق

"ت.لاك-فلاثعبنطريةفان،ذرائعهبئهيالجدليةانيعتكماالا

واؤعمناثورياوموؤفهاالجدليهمبادئهاجانبالى،ذاتهاف!ه!

كلنءسبهاتبتعد،واون.انيةخلقيةؤيما،والا-تثمارفلالالا-ء

ذرائعية.

-والوحيدة-ا!.بئالال!العلمميةاطريقةاهيالجدليةالمادية))

نضالوتأسيسوالفكروالمجتمعالطبهعةحركةلدراسةاحةالصا

هـتا.((الاؤضلنحوالانسمآنحياةلتغييراساسهاعلىانساني

رصددفي"اءضوبهيالدكأورحاورت،لي،سابقءقالفيورد/ما

((.والدين4والماركسيالنقد))1،اما"قالهفيرائه7

يفحنيراناكويهيلادكتورتسهمحالإارةهذهمثلانقهل

الجوابيمكنلا.((متعصببهم))واجدلييناالمادوءبئ((غلاة((رين

اجديىةاالماديةاخترتحينلاننيذلك.بلايجابيكونانذلكعلى

الرس--عاىذلكؤفلأطلعتانتءث!ؤيفكلا،للتفكيراساسا

وتأملاتيمبماةدراسايامفيهـاةدةكانتالتيوالفلسفات((المئاهج))

:التايىةهي،تياحنيمنهجعنوبحثي

ةنزءس-،اته!وصوديهاقيحرتكنصب،اوجوديةاهناككان

فيتختصركاهاالحياةانتبرىاننيالمفلقةالذاتيةافرديةاكيركغارد

هايدغروجوديةام.الله-تحتاو-امامتقفيائسةذاتيةفردية

اجتماعي،مؤدىاها!كنلمكيركغاردفلسفةشآناوكلاهه،ياسبرزو

عاىسبمالا،وبعضلا،الافكارمنكثيرايحركا)فيلسوؤينمنكل

لدىالفهلمسولينيكنلمولكن،رائعبلصحيحالتامليالذاتيالنطاق

،علاء-مةكر!وهاواكن،اجته،ء.بئر!،،اةالكبيرينالوجوديين

هـو،فذومجادل،حيوضمير،بر-جريءوؤلب،مبدع3اتبو

بىواوف،ا،*مقةالفلسفي"ابحماثهيقرنارزي،-ارتربولجان

ل!ن.((ثوبقي))تسميتها!مكن،واجتماعيةوسياسيةنضالية

اتياء4نوبم!هي،هـارتروجوديةعنابمدتياا)قيالاواىالمفارؤة

وهجومه،ماعبين&ظريتهالاجوالفهمقالتطببحقيقةأي،فرنسافي

لجدلية،االماديةوهي،حينئذبدراستهااؤومكنتاخرىقلسفةعلى

سهمالا،واهياكان،الماركسيةفدحججمنهدمهماانارى!!ت

،المأركسبصخصومهردودعلىنفسهالوؤتءفياطاعكنتوانني

لمة،ا!ض-وؤواهبالشعبا،ماناواعهق،حجةاؤوىكانوالذين

،ءخلالوالاسصنهمارالا!برزلثعرءوبيتطلعاتادى،يلبون:كانوا

ب!-حافي،دبمرالتياحر/كأاان.ا!خيلةاكاسآلاممع.ير:ضامن

ودهوحبشخعىكلتكييبني4اونضا،الانسانيللشخصصارتر

،وواؤمب-ة4واجتمايىطبقيةباوص،عمثروطةهياًنما،يشاءلما

ناس،رترقيهيرف-وليومحاءبل.بعدفيماسارتراليهاانتيه

ت!اوزهايمكنلااكةافلسفةوا،الهمرهذافلسفةهيالماركسية

.تطويرهاعنداي،صللالهامنالا

فف!ما.الاوانفواتبعد،ليبالنسبة،جاءالموقفذلك)كن

الجداية،الماديةلواءتحتازضويتحين،الخمستاتءنتصف

--ومالهبضد"وتاوحياةمعركةاعربياوطننامفيالمعركةكانت

.الثقاؤبوتضليله،الفكريةحهوسمورو،واحلافه،الامبريالي

4،اءرلباالماديةشعارتحتالمناضلينلارىحولينطرتفقد،كذلك

جبارةجهوداويبذلون،اؤوا)!-سم!علىافعالهمتنطبق،بلديفي

ل"ربية،االثورةحرهـ4فيينضويوجعله،بلدناتحررلاستكمال

.الواهركل

لمكتعىغبيةفلىفةوه!،الجديدةاكومائيةهئاككانت

ووهما)ت!جديد..بئالعلهبللمهطلحاتمسبعةبلغة،السماواتبملكوت

يفلبيخلبماوبمقدار.اهرانيةلاالفلسفةهنلككان

ا!صاراملينجب،اكلاسهءبميةاالميتاقيزيقيةللفلسفةنقدهاالبدء

اكأومسأ،أنماطهوتعداد،اتفكيراآليةوصفعلىالفلسفةهذه

الىا)كلاهـراتيةلأهاباًءا.بالواؤعالفهـرلقاءءوكيف((لغصديةا))

ط:ها،.!ضبرهلااوء.فهاليهذهبتفقدع!+هح93إ((ال!مبى))

ن-الوجوديبصرومنتستفيدانيمكأهاالماركسيةالطريقةان

ؤدرأ،--ممنتفيدانإجبكما،المطلقةؤرديتهمرغم،واخلاصهم

الظاهرا.ءبئ،ومن.احريةباالعارموتعلقهم،التعبيرعلىالعجيب!

دوءوهـ-،افلسفيةاالمغةادؤةمنالجدليةالماديةتفيدانيمكن

وعمقه.التحليل

يدنجبلهارهو،الغبربيالف!رعمالفلأمنعملا!هنلككان

سبب!ىلفيالكبيرالمناضملهذا4البتوصلمااهملكن،شاردان

مكتشة-!ا،وباحعا،مانالافاصولفيعالماكانوالذي،اعلما

ةالص،5--بهنالحيةالرابطةكانتيلهاراليهتوصلمااهمان

-انالانسهبم،رابرعةطبقةولديه،والفكزالانسانوبين،والانسلمن

((،ح-الىعه))في،تبلمهـاريرىكما،تجمهدوا،ذي،الامثل

1!اللوصول.أطورهااكمالالىالبشريةتسصانيجبوالذي

فجيإ"اءوهراالعنامران،طبعا.((ابىممريالماقوق))مستواه

ؤصدكانت،افكلواوالانسان.هةالطببينالصلة،تيلهارؤل-فة

طويل.زمنمنذالجدليةالماديةاليهاسبقته

وصلمتققد.الذرائعيةالفلسفةلتفنيدبيحاجةلاانهوأظن

هـثاشةعنفضلا،وعرضهاالاميركيةامةا)راسماطولعلمىالفلسفة

جيئب-ماكلانتقولالتي((الفلىفة))اًن.المنطقصةمرممزاتها

لأ،الفالش"-او،الديناو،السحرطريقالحتمدسواءحقيقبمهو

،الجديدةاوةءعيةااما.وحمويعربيثورييتبناهاانومكنلا

لهايوحدذهنيةصياغاتءجردهيالعلميةالقوانينبانؤولهافان

فصيراسلبرتراندمؤسسهاوانحصار،الخاصمنطقهاالعقل

معروفغيرشيثايضفلموكونه،الرياضياتمناثىءحولتحليلاته

هـنابعدفيقد((الفربريةالفلسفةتاريخ))اضخماكتمابهفي
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بى،الف!فيممرسةعنرحثي/ابعدأب!ا-عنهاكماالجدإدة9وضعبةا

اوف"-ةا!صأنذانيكنا!و،الاولمالاهتولوحاص،لم4الاإ-انتوا!

هدؤ،اولااجد/دةا4اانطقه

?--،لالمجالواهمى.نماماأخرفث-كءاجدلبقياالماديرقىااما

اءلبةء-".وااف!،رإ-"واءماء--"الاصوانرازاته،بمالم!هذاءآ؟رءرض

والفقر،،ارووعاأفاتمناً!نصةىالبنئريةثلثحررانهيكف!

ارلافط-اؤازرةا)بإمدوانه،والالتلم!ب،ضثماروالا!،والمرض

؟ارصاديقف4انو،العربيةا"تئاطلب!تهاوفي،اتالعاالعالم

ف--يحتى،وقدرا!ااث!وبؤوىحاشدا،الاميرإ،ليةاوحش

لاننس-س،ذ،المتح!ةالولاياتفي،الوءشا"ذا،سيالاسالموطن

-ررهم.ضام:همووو"آخيهمتذر5اا)قدموتحقيق،الانساببئالحضارة

ا!5.1عديدةإنائجاوردته"اكل"ن،تامبوضوحيسةءلمصانهأظن

ب-أناثبتاذ:كبماواتقد،الهويهـككةور3الدمعاضقاشاموضوع

ض--د؟كلوتضء!.ن،الاليوابنفسهاعلىلفلقامالجداء"الماديئ

هـ---اىبقاة،،*عاكنو،الاخرىاهجوافىبالفله.فاتتاثراوتطور

أثبتف!اصسبنيكما.اجداجمةا"بادللآهىالاساسيةمنطلقاتها

ء:،دأ،----،رثموا.بئ،تالاسظرر.ائرعلىالجدايةالماديةتفوق

اعالراعاضاع،،ساأع!هـنحىظرو

للتابخ!والض

6ع8ع:ب.ص-245778:هاتف-لبنان-بيبروت

الشرباصنياحمدللدكتور:القرآناخلاق-

ؤو،المسملمونبهايتعلىانيجبالتيالاخلدفييبحث

وبج!الافكارفيوالوضوحالبحثفيبالدقةالكتابامتاز

الشرباصياحمدللدكنور:صراًع-

11احقا..والباطلالحقببناله*الحولتدورمسرحية

.شيءكلوظنوهاوعرضهاالدنبابالحياةتمسكوا

الخطيبمحمدللاستاذ/:الطريق-

رلمبهيقوم،فالعبالنضالحولاحداثهاتدورةمسصيى

للوطنفدىالارواحوتقديمالتضحبكأوالفداءطريق..والعنف

للاست:التحرريسةالوطئيةالحركةفلسفة-

التحررالوطنيةالحركةاسىيضعوفلسفيايديولوجككتا"ب

3والعلميةالاشتراكيةمر*كزاتاهمعنغاروديروجيهوخروج

للثوروألطبقيالقوعيالمحتوىبينللارساطالمبدئيالاطار

نحد،عامةقوانبنعلىيتأس-!اذيا"نهجهاوترابرط،اعلمب"ا

نضصالوسيرالمجت!عات؟طوروفي،الطبي!قىءركةفياهافاتطبب

العقليالنشاطفيءولثاكأالجدا-كأدوانيئانلمجدما3،لة"عوبها

جدليااتاهـاتكالااذاكبصفة،بالواوع،طهوارب،والفكري

فبة.و/وثربه./نجأثر،اواؤعاالذا

قةفالحقبلذاك،علههكأاجةن"موؤا-فةاجداء"اؤ،لماد،ةهـ،وليه

فهيانتقادية،لذلك،*وريةء4نظروهي،وبر!قهاانىتاخذهـ!ض،اتها

المصالحصةافكارمنلشككءص".5.1ىالى!ةسرببان.سمحلا

فلسفةنلاا0ايةاثاااو،)تصميةاوا،جعةالمبرااو،يةازصواءورا

خدمةفي،بنف!اتفول،(تطور،!كاءا"،"ضهح-ة،ماديةعلمية

اثخبلمة.اضاسا

"--ع،و4بسعدتالذي5ءوارافيالاخيرةكلمتيهيتالث

،جادتوباص،3-برنا!دا؟عحواراناكالانه،ا*و/هياالدكأور

الاث"بس-،ءهـنكااعبى،داالحوارهذاات،،،ءئهتطهت،طيةشرافهـإنو

.رياكبوإخب،زفياإهي9نواوالدكتور.اطه!هلآواةالمفإ

،نيعبنظمحود

ل!فئلا

ؤالف!تفرقة

بحيثرائعوافبشكلعرضهمسنقلابحثلخلقاكلالمؤلففرد

وقوته.لاسلوب

الذينيتبعهالذيوالباطل،عنهويدافعونالمسلىونر"ننفسك

الذسوةطريق..اليهالموصلمةبالطرإقورضوابحقهمامنوا

نمرنسببا

الكلاسيكيينوالشيوعيينالسوريينمنالقوميينالتحريفيينفياقثى!

يحددو،واضحامثاليا((الديئيالفكرنقد))فيالعكلمصللأذمادق

لمسطينية.
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