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.والمعاصرةاثالشبينالعربيالاديب:البحثعنوان

موقف،بالتاليانهء.مازاويةمنالمععرتؤيةالادبيالائران

معين،فكريتكوينذات،انتنيةشخصيةتسلكهسلوكمنإجزء

الصراعبعمليةكلياارتباطا-ستبطبل،مصادفةولاتلقائياينشالم

فيوأطرافها!راعطبيعةشبينانبنايجدوولعله،آنفاالمذكورة

وملامحها.المعاصرةثرطنحددانلنستلإءالراهنةلحقنة

ناثون،نموهاوتسمارعالانسمانيةالمعرفةحجمازديادقادلقد

البثمريالمجتمعقإاعاتعلىتعميمهافي!الكاثيالاتساعذلكبرافق

فصادالذيالمتمركراضخما"جالا"مناكم!ذلكالي،المختلفة

ةجدباثكالهذاورافق،الاحتكاريالمالراسنشوءالى!دوره

انماطارافقتاقىالاولىالهبوديةاشكالالىاضيفتالاستعبادكن

والنمطالجديدةالاشكالفيمهمهوماولكس!نا،الانتاجمناخرى

الحياةجزئياتاكلوش!مولها!،تيرعموميةهوانما،الجديد

فيوعنيفةحادة،تتغلغلالجديدةالاثاران.ودقائقهاالانساذية

ي!وكمابهايعسالتيالعاطفةفيكماالفرديتناولهاالتياللقمة

كرتنساوجهعلىاحدذلكمنيعفىاندونيمتنإقهياالتيالفكزة

يسمتثنيلاالذياء!الامبرياوالاسنلابالقسراطاراًنه.الارضية

.احدا

فيمعددةقطاعاتضدموجهاالاستلابكانانفبعدوهكذا

خارجتعيش،بركاملهانعمعوبضمدموجهااًلأناصبحمحددةمجتمعات

كبرىنسمبةوتشكل،كلاريولالاصالهالسر2فيهيقيمالنيالحصن

.الارضسكانمن

تاثيرهدائرةمنالتخلصاستطاعتفدالشعوببعضانومع

ةالدموب!ا!ثارتعانيتزالماالبشرمنهانلةمجموعةانالاالمباشر

اصطلا!اتعرفالتيهيالمثغوبهذهان.4مهالحاسمةلمواًصهتها

الناهـة،الدولاد،دباتعبيرافيكمااو،الثالثالعالمباسم

؟كنجادلحدودباستمرارتنهاروالتي،الضعيفالمتخلفالانتاجذات

.الاقتصاديونيقولكمااًلاخيرةلصالحالضمد!ةالدولوبينبينها

اف!التالعالمفمحتمعات،الواقعفيشيءكلليسهذاانالا

سبإ!

سحم

ء

---

مختلفاوضحبشكليحددانقسا"،ث!ةان:موحدةبنيةداتممت

.وعناصرهالكبيرةالعراعراف

منوعيرهاالتقنيةالمضرفوحصر،والتوزيعالانتاجطبيعةان

داخلوفئاتطبتاتودعماوجدفدالامبرياليللعصرالاخرىلاهر

الامبرياليالاقتصاديالنظامهامشءاىتضعيشاضخلأ"اجتمعات

ذاك.واسنمزا!هاشعوبهاعلىالسيطرةتسهيلفيطنجورةساهم

المرحلةهذهسبقالذيالمباتنرالعسكريالاست!مارنتائجاهممنا

القسر،علاقاتبفعلالذاتيالطورانقطاع،الثالثالعالم9

تصةمدلتكونمهيأة،لتابعةاالدولمنواشكالطبقيةبنىضلق

لعملي!ةكو-ل41الاطارلضكون،ودالظ(ك!4يالعاالماللراسستمرار

علىالنهايةفييقعالاستلابعبءهانوهكذا.الامبرياليستغلال

داخلوفي،اولالثالثاالعالمفي،وفئاتهمالكادحبنطبقاتهل

افىب--ئاه!لذاتباوهؤلاء،لانجباهابشكلالامبريال!يةحصون

القديماله*مهدماجلمنا-نللامبرباالد"ويةمواجهـة،مارسون

.ثيءكل!بلنبى4والافوالعادلالخيرا)ووديدأمالعاوبناءنلالم

ببهضيتمبزكانوان،ادائرةاهذهعنيررجلاالعريوطنناان

وحدة.عنفاواكثردموقياكثرا؟واصهةتجهلالنىخصائص

ا!اه--رةفيثلي!تهالاستعمارمنجديدشكلمنيعانيانه

ال!دد-القدلمم!للال!ت*مارالهجانيجسبدابئاهياك!ص!ونية

فيالاستهرار،ال!ىكانوتشريدوابادةالارضعلىءيلاءالاست:ركب

ا!ضمراالتخريب،الامبريالء-نلصالحالدوليةالسمسرة،توسع

..اًلخ..اًلخ...ال!واءعلىوالاشضراكيةالناميةالدول؟

لتص!"لوكرسوهاالا"برياليوناهاعملاخرىظاهرةمنيعافيكما

وتشتتقواهتبعثرلتياالقوميةالتجزلةطاهرةانها:لهشفلالهم

لافصه،حاس!انفالياهدفاالقوميقىالوحدةيجعلمما،كانياته

اسحقساطبواسطتهيملأنالذيالاقتصاديللتكاملالوصبسبيل

صراعلانه،ثانيةجهةمنعادلاوثوريا،جهةمنوالتبعيةضخلف

.ومضطهدةثوقي:قىاخرىاتقومهضدمضطهدة:مية

الممولكبرىووت*لملاتتخلقظاهرة،اخاهرةاهدهعلىويترتب

اررمكانيالانفجارلدرجةالتجمعظاهرةانها:نموهاوزعيقمربية

كماا!فرامياخواءا!رر!ةارة!ردوظاهرة،العربيةمعرفيلا

لهذهالمثالضةال!لولتوجدانويملأن،الاخرىالاقطارمنحمير؟

ال!وبية.الوحدةدولةظلفيكلاهرة

اج!صزةتمارس"اتياالثقافةتشويهموضوعنإطلنولعلنا



غيرالاستسلاميةالمهزوزةالشخصيةخلقبغيةالامبريالييناعلام

.والتحررالانعتاقعلىالقادرة

الازمةمنحاسماجزءاالعربيةالثورةقضيةتشكل،باختصار

لعربيةالثورةاانتصارفيوكلتأخر،يةالامبرياانهيارلعصرلحضاريةا

فيوالصراع.الاشتراكيالعادلالحرالجديدالعالملبناءتاخيرهو

لكادحين،اطبقاتالثوديالجانبمنتقودهافماالعالممنالجزءهذا

.الثوريونوالمثقفون

معرفتهاتعتبرمجردةفكريةفرزعمليةناتجليستالحقيقةوهده

وارتكاساتهآثارهيركاجتماعيواقعهيوانماداتية،مسالةبهاوالاخذ

مصيرياذلكنتيجةالاختيارويصبح،!علوكلشيءكلعلى

وحاسما.

متلقمجرديىمسالفردانهوايضاملاحظتهتجدرماانالا

فيتتمثلحيةعلاقةوبينهابينهان.الموضوعيةالحقيقةلهذهفقص

خلاليعانيهماأهمولعل،ايضاجانبهمنوالفعلالتماتيرمحاو)"

الدائم.بالاغترابالمراحمساسههوذلك

كالوهـنمتخلفبلدفيالاحساسهذايكوىانيمكنفكيف

العربي؟

4وخاص،الفردلفهممدخلاشكلالسؤالهداعلىالاجابةان

السلوكانماظفهمعلىتساعدانيمكن،ليوباك،المثقفالفرد

دلك.وحدودالواقعمعتعاملهاوكيفيةالمختلفة

الاشارةسبقتالذيالعابرالحضاريبالاطارالمرءاصطدامان

مسحوقايعيمئىمهوولهذا،امكانياتهمعهتضاسبلاامر،اليه

اقتصاديا.مستلبهوكمامعنويامممشلبا

التبادلعلادشاتطبيةفيواضحةالماديلملابالاتح!ودان

فيالاوليالانتاجوافعوفي،لةخلفاوا!خرالمتقدمالعالمبين

وارباحهالمتقدمالعالمبحاجةاساساوالمرتبصالمتخلفامالعا

البلدانفيالافرادخياةعلىالاثارأشديتركبالطبعوهذا،ومطامعه

علىباستمرارتتمهور"النقدية"امكانياتهماننجداذ،المتخلفة

ومتطلباتها.الحياةبحاجاتاوفاءاسلم

نفسهيجدالفردهذاانفهىا،المعنويلملابالاتحدوداما

فجميوبالتالي،المتفوقالراقيالانتاجفيالفعالةالمشاركةعنبعيدا

والتي،هذه"الحضاريةاكقصعقدة"سجينانه.الحضارةصنع

كشعبنا.عسكرياالمغوبةاثمحوب2لدىجداواضحةنجدها

تعويضايكونانيمكنعماالبحثالىاثرءتدفعالعقدةوهذه

الضياعالىاقربحالةفييمرالبحثبهداوهو،حلابالاحرىاو

والفوضى.

لمفهوالراهنةالحضاريةالمرحلةهامشعلىيعيشدامفما

نااصاامايعمدولذلك،العصرمعالمنسجمةقيالخاصقيمهيبدع

واما،لهاعلىمثلاالمتقدمينتقليعاتمنجاعلامزورباسلوبيعث"

المتولدةالنفسيةالحاجةيشبعانيمكنعماباحثاالمأضيالىيرتدان

طموحها.ويرضي

صبيانياعشوائيارفضاالتراثيرفضالاواىالحالةفيوهو

الحالةفيوهو.4اسبئتصبحالتيا!خرينتقليطتفبممغتربا

داخلهويتقوقعالخاصرصوتهالايسمعلاالماصياسيريصبحالثانبقى

المقد!الماضيعنوانحرافاردةتقلممأيمعتبراعصرهعنمبتعدا

له.الاستسلاممنباكثريلا!سهانلاحديجوزلاالذي

الاولسجنههـكطلامطلق؟ثكليستوانعيستطبلاالمرءولكن

التصراندفاعبحكم!عمافمه،الثانيا!،ريخيالتلملأمهفيولا

معا.وبؤسهماالوسيلتننقعريكنسفانوطبيعته

وما...الاسلمالحلءتالبحثالىسيقودهالاكتشافوهذا

الحضاريةاغترابهاسبابيلغيانفعليه،شيءكلعرفقددام

ثالثة:اغتراباةحاوهنا..ينتصركي

\

ليستطيعالصريةالانتاجيةفاعدةمجتمعه.ءيبنيانعليهان

بناءعملية،العمليةو-هذه،وا!عنويالماديالاستلابيجابهط

قوةوجوداساسهاكثيرةبآمورمرتبطة،الععريةالانناجيةلقاعدة

وهو.العمليةمعمصالحهاتتضاربالتيالطبقاتيدفيلفعل

الاحساسهداويصبح،فلكالفعلقوةامتلاكعنبعجزهيحسفرد

مثلاالعربيفالفرد،السبسيالنظامعنبالاعثرابالنفعورصدر

التحديمحورارالتهآتشكلحيثوأنظ!!االتجزئةفيخشب

،اخرىاغترابحالةثمة.العصريالانتاجقا!دةلبناءلاسالى!

وفيالفردسلوكفياساسانهاالاكشفااسهلكانتوان.هي

الاجتمالحيةةالعقليةفياغترابهانها،استجابته

لمراحلوفيموآراءمفاهيم"منتراكبتقدالعقليةهذهان

أعطتهاالتيالاصروماعيةابنىامعهاوزائتزالتماضيةظريخيةنطور

غرامنصي-عن-"لعةاها

مرحلتهاوبر!يونالاجتمابةالعقلإلآبينالننناقضنلاحظوهنا

لذلك،طبقاالخلفالىلددةنىالجماعةان،الراهنةالتاريخية

به.بألمساسنس!محتكآدلامقسدماشيئامفاهيمهامنتجعل؟هبم

افرورةبأسيكونالحضاريةمعركتىسهك!سبيريدالذيوالفرد

علىالزاويةهذهمنيتونب!ث،تقممعامل،امامالىدفععامل

المجماعة.معنقيض

بالاعترابسهـحمسلمحانهالفرديملكهلالقلاتملكالجماعةكانتولما

لهوهبيىءوقيمهاوكلأرهتسنوعبانفظيعلااليعقليتهأتجاه

يؤكدانذلكازاءيحاولوقد،الفردينوبوقد.لتنمي!تهاالمناخ

شاذاسلوباىايل!ماوغالبا.وافكارهودورهشخصيتهعلى

بنوعاروتقلوجودهءلمىثديؤانيودانه..عنهـاتلتعبرفوضوي

السلوكفيعامةظاهرةوهذه.بمهزلةتتوجماغالباالمرامامن

م!ستقلة.تدرسانتستحق

ياخذضياعهولكن،ايض،الضياعمنيعانياذنالعربيالفرد

المتقدمة.ا،لةعصربقيمالمتخماًلغربيلدىعمامختلفاطابعا

للهصصوممكثفاتلخيصأقدمتانيالاراقولاناستلإعربما

كيف:المم!ؤالالىذلكبصداعودانواستطيع،والفرديةاقوميةا

فيالعيش.ن!يلاهناالمعاصرةكلمةانأمعاصراالاديبيكونانيمكن

المرحلةهموماستعابببمم!،طةتصيانها،مجردبشكلرمميةمرحلة

..المناسب"لوببالا!عنهاوالت!بير،وفردياوقومياانسانيا:المعاشة

لرقة&ستوبالتالي،الآخرإنثيابارتداء،اطلاقا،ليمستانها

امكنةةكطوحشرهاوالفكريةالادبيةواساليبهمو!اهيمهما!خرينمم

دبمةمراًقوالا!الذاتعلىالعالممحورةوليست،الاتخلقلم

ومجممعه.الاديببينالاتصالتعطلنرجس!لية

فسمانىموبتجاربمنتفادةالال!رفضابدا"يعنيلاذانان

اوضح،بتعبيريعنياًنه.ا!اواغفاالذاترفضيعنيلاكما،آدابها

جهة،منالاجتماعية،الهمومالذا!يةالمشاعربينجدليةعلاقةاقامة

.اخرىجهةمنالانسان.يئوالهمومالقوميةالهموموبين

لقيممستمرابداعانهـا0(("كوة))ببستالمعاصرة،باختصار

شرطن!ريفيوهو،امامارىالتقدملمسيمةدافعةا!لةجديدة

-صاو).،بزكماالاثكاليتلاولىهذاانوطبيهكما.وحدهاا!امرة

الحيلآ.علاقتهمابينتفريقلاحيثالمضا!ن

اجمواااثمكالمنث*كلكلضدالادبتوظيفعلىاؤكدامخثي

ثو،،المس!نقبلي!ةوفلس!ءكهاالناهصةالبشريةحركةولصالحوا)تخلف

..التسطيحاو"الجدانوفية"مننوعايبذلكاقصدان

11ل!بغيوىف؟ممااننراثمحلهوفأينكذلكالامرداموما

مسهنتعا"ل

علاقةالاا)ذيالانسانيوجدانيمكنلاانهواكدتسبقلقد

الزمباللحظةفىحقاموصوردالمعاصرالانسانان،،لالماضهملعا



الجازات،مختلفةوباشكالاساسايسةعملولكئه،الراهنة

دلمغتاذامعينةمراحل!يكمياتتراكممظت،تهانصحيح.الماضبم

والقفىزاتالثوراتوحىدثتجديدةنوعيةاصبحتمعيناحدا

نا.ملا"حهاكلتفقدلاالمعطياتهذهولكن،المخ!تلفةالحضارية

مس!!رةاًنلا.وتنقطعفجأةتحدثلاتنتطمطالتيالجدقيالصيرورة

الاجضماعيالمجال!ياظهرهذايكونوقد.توففودونابداومتلاحقة

وهـدم،-ختلفلاالجوهرفيالامرانالا،الفكرفيوصوحاواؤل

،فيالصورةالا-،لملافالىلاالفكرعكلط!ي!ةالىيعوداصلاالوصوح

بهلحقسواءاالاجتماءكباالنشاطكاتعبيراالاالواقعفيالفكرفلشي

به.مبشراسبقهام،لهداعمافىامنهام،اياهمفسرا

افي:موجود،المأضيحصيلةهوالذي،ادنالتراثان

وجزئياته.حيثياتهبكلليسولكن،الوجودومسشمر

عهى،ينكون1م،ا.كثرهئ!يعنيناالذي،ا،دبيوالتراث

بالمراحلجدليامرتبطانه:التراثاى!كالبقيةعنبمعزل،هذا

العربيوالعقل.العربيا!عقلخلالهامن!كلونادفبماالمختلفةالتاريخية

وسحرتهالارستهراطيةعدتهسيطرتحتىالاساسفيحرعقل

ازاحةمحاولادائماينتفضالعقلهداظلفقدذلكومع،لمصالعها

الحركاتخلالمنحريتهعنمعبرا،حركت"علىفرضتاتيالقيود

غارآانحرفتوانوالتي،الماضيفيقامتالتكيالكعيرةالشعبية

بقيدتاريخيامبررةتبقى،مختلفةعواملبتاثيرالاساسيةاهدافهاعن

العامة.الحياةمجملعلىفرضالذيالعبودية

ولكننا،بهانفخراقيالمض!مةباللحظتحافلتاريخناان

ثمروطفيحدثتلانها،حدثتكماالأننريدهااننانتصورانيمكنلا

كم،ا!نننسخهاانيمكننالااخروبمهى،للاعادةقابلةغيرتاريخية

للشروطالملائم!ةالحدودفيبهانسترثررانيمكنناوانما،وردت

الرا!لأ.التاريخية

دايل،الىصاجيح،شوفينيايعضبرلاحتى،الكلامهذاان

والتحليل،بالعرضتاريخيةاحداثلتناولمجاللدينال!يسولانه

انناريخفيحمتاكبرقيامحولمواضعةملاحطاتبعرضفساكتفي

.الاسلامقيامانه.والراهنةالمأضيةحياتناميبعيداثرلهالعربي

فيهاظهرالتيالتاريح.كأاًلمرحلةملامحمنشيئااولاوسالستعرض

وأهميته:دورهتوضيحمنلنتمكن

علىيغنمدقبليا"جتمعااحزبرةافيالعربيالمجتمعكان-ا

ت!جاهالقبي!ةبانفلاقتتسمخصائصوذا،للانتاجكول!يلةالرعى

"ةمسمكط.اداخلامنتعاونمقابل،لهاوعدائهاالاخرىالقبائل

!ءبافببخوقمتهالعبدقاعدتهالواحدةالقبيلةفيرتبويبتدرج

!داتكادلاطاحنةبحروب*مزقالذلكتبعاالمجتمعوكان.القبيلة

هوبذاكوالفخر.اررئدةهيالسلوكفيالفرديةالقيمجعلمما

تعبير.اسلمذلكعنالجاهليلأالادبعبروقد.القبليالتفكيرمنحى

مدينية،ت!اريةمراكزثم!كانتالمجتمعهدااطاروفي-2

هـسلىوتعيش(يثرب-الطائف-مكة)الجزيرةاطرافعلىتنمو

واليمى!الشامفيا!ديمةاالزراء""الحفاراتمراكزمعالتجارة

اصبحتمالءبئارستوقراطيةنفوءالىأدىمما،والجبلش!كأوالعراق

الىحاجتهاالمايينموهاوولدالحريرةحياةفيكبرنفوذذات

وجوانباقب-مامنالكثصراس!ن!وفد،والت!نفيذالتشريعفيالتنظيم

الظرو!"عمنسجمبتظويرولكنالمركزهداحهلاةفيالقبليةالعقلية

حدتهوازدادتالطبقيالانقمص،متوضحكما،الجديدةالافنصادية

لهم.ءأللاوالذينوالعبيدالمسماكيئعددبازدياد

امبراطورياتنهايةفترةبكونهيمتازالمرحلةلتلكالعاماًلاطارس3

..

ك!ا.الراكدازراعيااساجهابمم!ا"!ل!ر!5-يروميه'،يعبي!

ائراًبنتيجةالعامةالحياةاصابااللذينوالخللبالاضطرابنجتصز

،النزعحادةفيتمركانتانهارغم،ادتيالامهراطوريلتتلكانهيار

أحربي.االخلهجؤبؤلآرس)الجزيرةعلىالهسكرينجئقلهاتض!طلانت

ىفوراوادءما(...اليمنفياًلحبشة.الجزير!شمالفيببزنطة

.الردععلىفادرةمركزيةلدولةوحاجةبالقوميةلبكرا

مجهوعةاستثئليناطدا.كلههذاعلىليردءلملامالالهجاءوقد-،

المجتمعلعلاق،تالناظمةالمبادىءمجموعةؤكبماودققناوالث!مائرالعقائد

خلالمنوذلمك،المتقدمةالثوريةالاسلامحركةصلبوهي،الجديد

اهـىهدفتاوةءاتثريعاتتشمللوجدناها،اولريخيسنطورها

اًن!ا.والبدوالةنمراءالمسا؟ينفئةتحررقراطيةديرمثورةنحقيق

المومنوناقما)عامالفمن؟كثرفبلهاالالرنسيةالثورةشعاراتكلح

سواسيةانآس-؟لعدلفاحكمواالناسبيسمحكلةوازا-؟خوة

انهاكما.الانسانلحقوقورائعهدقيقةولائحة،المنتصهـ(لأسنان

فاكتشفتهالؤنسبلآالثورةعادتالذيالمناسبالحكمشكلأوبرلت

كحق:اجتماعيةلعدالةمدخلاواوجدت(بينهمثورىوأمرهم)

محاربة-والغشالاستغلالوالاحتكاررفض-الاغنياءاموالفيالفقراء

ولثراكة-...سهىماالايىسللانشآنوانا)هملالىالدعوة-الربا

الخ....الارضمعادنبرمضكلبرميعاالناس

الا،اتتنريالخلقالفسادمقابلالطهرانيةننترتانهاورعم

-قريربا.الاموركلؤ!الرجلجآنبالىوقرنتهاالمرأةلتحريرثثتانها

اقياسابابفتحردليلنهانياشبئاللمجتمعتنظيم4الاسلاميعتبرولم

المجتمعلعلاقاتاكاظمةالمبادىءتلكتطويريمكن!ن!ثوالايخ!اد

يالعربللتار*دخمعلأوسلظورحدثاناولاالجديدةلحاجات4وفقا

بعد.فيماساوضحه

القوميةللحاجةكاملةاستجابةالاسلاماتجابولقدسع

حداوضعتالتيالمركزيةالدولةاقامةالىعمدحيثالجديدة

اهـيطرةالا!راطورياتنحوجميعاالقوىووجهتالداخلي"للحروب

.الجزيرةحوافعلى

الدولةتلكاقرارفيخلاف4قرةاكرالاولاخليفةافضىوقد

وتثبيتها.المركرية

مهـ!4(ء"4الا"رضي)عصالثاليالخلإفةتابعولقد-6

ياتام!براطورا!ىقا!!وهي،سلمفهء!دفيتبد3نة!االحف،رريئثرمالاس

التنعوباشقتلتاجلهامنالتيالسمابهةالمبادىءتلكونثراعبيدا

هـنكبيرةرؤعةؤةحل!ملأنمما،الراضياستقبالالعربالاخرى

فصبمغأروديروصء4اليمااش"رماوهذا-وجيزةبرهةفيامارمحا

.القاهرةفيالاخرةءحاضرته

الخليفةاؤرهاخطيرةنقطةامامالتوففهنآإ:ميوا!له-7

الحضاربة4،مت"*دركاءلامالا!بروحمتشبعاكاىالذيعهرالعظيم

الشىعوبتاربرغفي)3امانبروايهاااشارالنقطةهده،عميقاادراكا

ةالم!ننو!الاراضيصماعاىعصاعتبرحيمث،(اً.عصالاسلامي!ة

ناإ"شلماالفردعلىءظروبذلك،لملاميةالاسللجماعةفيءهوانما

صءاورلاحينااحددخلؤأدا،المستقبلديمنهانئهياءعلىب،ضواي

فححالجماعةممتلمكاتالىارض----"ضمتالا!لملأمفيالذمةاهل

.،(القرية

تننممأانيمكنكانالتيالتعاوب4لمكيه41شكلتصورأتركانني



السنةهدهاستمرتلوفيمااكلدة!الجماعيالتملكهذاتنظيمنتيجة

..العظيمعمراستنهاالتي

ماسيةالاسالانةاجوسيلمةكانتالارضانالاعتباربعيناخذنافادا

التاريخيةالمبالرةهذهعكمةتذهبحدأيالىادركناالمرحلةتلكفي

ومداليلها.

،البسادرةهدهبالغائها،القبليةالارستوفراضيةولكن-8

اجتماعباهرمامكونةالجددالارضملاكمنضبقةالىتتحولبدات

-قواد-امراء":الجديدةالنبلاءضبقةمصلحةحمايةهدفهجديدا

تتكيفالمبادىءوبدأت،"ادخ...اشرا!-نقباء-وزراء-جيشط

افئاتتلكا.الفئاتبرقيةتستغلاخذتالتيالطبقةهذهلمصلحةوفقا

هدهتاريخاخدوهكذا،الفتوحلاتساعنكلاجداواسعةصارتالون!

سابقا.اليهألمحتالذيكوسالمعتطورهفبمايسيرالمنطقة

تاريخنالتفهيرمنهجاافدملاالملاحظاتهذهفياًننيس9

حللتاقد.الاسلامفلسفةا!،وللاكما،ترائنالتقييمو؟التالي

تاريحي،منظورضوءوفيمكعفبشكلمبادئهوبعضنشوئهظاهرة

:جداهاميناعتبرهماامرينعلىلاؤكدوذلك

اوجزتمبادىءمنحملوهبمآالاولاورلمهناولئكان-الاول

البشريةامامفاتحينالعبيدامبراطورياتهد!واقد،مهاالمقليل

علىكافيةدلالةهذاوعلى،ذلكتلامارغمللتقدمكبرىفرصة

الممس،همةالعربأهلالذيالمتفوقالحضاريللابداعالانسانيالبعد

الانسانية.بتطوير

هـدامننحهلهاانعليظيجبالتيالتاريحيةالعطمةوان

امبراطورياتهلمفيجديدمنون--،همانعليناانهوالحديف

حديثاصدر

الدخلعلىالموحدةالضريبةلقا!!ن"ريدمشروع

الثوريالحزبونظريةاللينيميةالماركسية

الفلسفةتاريخفيماركسميةنظرة

الجادرجيكاملاوراقمن

وولدهالعباساخباروف!4العباسيمةالدولةاخبار

الموحلهالوطنيةالجبهةفي

ميختهوةأكتابات

العسويةالكتاباتمنمختارات

والتوقعاتلواقعا:الفلسطينيةالمقاومة

الطليعةدارمنشورات
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ذاتالمضمونالوحدةثولةاقامةعلىالصلخلارمنالمعاعرةالاستعمار

اساسيسةمهمةثكلالمولني!وعةبهذهوالالتزام.العادلالاشتراكي

مصرية.هيمابفدراخلاقية،وللادبدلاديب

عنصادفةصورةسآنالادببم،تراثانف!و:الثانيالامراما

جماعمنالمتراكنةالاجتماعي!ةوالعقليةالمستجدةالتاريخيةالمعطيات

تراثنانفهمانلناينبغيوليسالم!ياتتلكعنالناجمةل؟أثيراتأ

بمقدارالانقبلهاو4نرفضهفلا،انجازهمراحلضوءفيالاالادبي

اعادة،بقبولهآدكاولست.التقدملحركةدفعمنيقدماًويسبمءما

بذلكاعنيوانما،الجديدأدبنافبمسعنهنخرجفلا،وتوثينه!سخه

شعبنالروحالممثلةوحدهاواعتبارها4فها،ضيعةالاشعاعاتنرز

الماضي.هذافيواءمالته

الالي!تفهيالكبيرالتراثهذابهاأدىالتيا-بالاسااما

نااناوليس،المراحلتلكفيالجمالبتذوقمرتبطةفن!يهقوالب

،تطورتقدحياتناان.الجطليةوقيمهاا(راحلتلكسجناءنكون

اساليبنسانتبدلانالطبعيومن،عميقاتغيراتغيرتفواذواقنا

الذيالعادلللعالمالثوريالشموليتصورنااداءعلىقادرةفتكون

العالم.هذانحوالعظيمالملحىتحركناصورةنقلوعلى،بهنحلم

حضسوروجوبدكيفيةممابكلء*ورةقدمتأظنفيماانني

ونئره.بخيرهمع4مص،دحةعقدالىادعولااننيوجلي،فيئالتراث

النظرةألرمناخروجااردنااذاونفرزهنعريهانالالناينبغيلاانه

ال!ظرةهذه،الماضيفيمرتهمسةكلعلىنعممهااقىالمتزمتة

بهسانحلمالتيالجديدةالحياةواعداءاعداؤناالابهاينتفعلاالتي

اليها.ونطمح

ودداثيوسفاحمدسوريا

سيسم!فحى

اعوقدبشبر.د

تنمهـنير

عبودحنابجتشكليا.ي

الجادرجىكامل

عبدالجبعارالمطلبي.ودالدورييزع!دالعز.دتحقيق

ديمتروفجورجمما

لوكسمبورغروزا

الايوبيالهيثم-ديرياكومتروتسكيليون

اشترك.(عربيةدرالساتعنصدرخاص!صتاب)

،(فتح)لفلسظتياطنىل!ايرلتحراحركة:هيرفيتحر

لتحريرالشعبيةاجبهةا،العرييةالتسريرجبهة

الايوبى،الهيثمالمقدم،عطيةغسماند.،فلسطين

.مروةكريم،مرقصالياس،شفيقمنير

سيرسيء


