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على،ينلدقيقاعلميامصطلحااعتبارهيمكنمدىايوالى(الثالث

ابرهاعي،اقتصاثياو6اقنصاديسياسياو،سياسيجعرافيوافع

الرا-ماليةالبلدان،1عالم"وافععنت!فىهاتيالمشستركةملام!حهله

لاالنىالبلدان(،عالم"والا!ئراكيةالبلدان("عالم"و،المتطورة

.(الكولونيالي)الاستعماريالنير1نحتتزال

ه!نا--نتعاملانناق!لنااذابيصنافيمانتفققد،حالايةعلى
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الراهنةسمرحلتهافي-الوضنيالتحررحركةبهاونعني،العالميه
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انهتانبعدعستقلةلولااقامتالبلدانمناثجموعةهذه-أ

معاركستخوضتزالولا-خاضتوقد.(لاستعماريةالسيطرةمهمة

العالميةالامبرإ،(يةموافع،وتضعفتصفيتزالولا،وا!مفتصفت

والثنإكيظ.والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالاصعدةكافةعدى
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والكبيرةالواضحةالفروفىمنالرغمعلىوذلك،للغايةوالمختلطة

بي!نوآلاصننماعيوالاقتصاديالسياسيالهطورامستوياتفيواميانا

السكقمنالغالبةفالكتلة.الثالثالمالمبلدانمنذاكاوالبلدهذا

يكونوهنا)الصبرةابىورجوازيةالىانالبكهذهمنعمدفيلنتمي

لاالاخرىالبلدانبمضوفي.(السكأنغالبيةوالحرفيونالفلاحون

قائمة.القبليةالاشكاللزالى

-الاعتمبارفيالمحليةالفروداخذمع-البلدانهذهجميعوفى

العاملةالطبقةتتصفكما،ببطوالعامالةالطبقةمحوينعمليةتجري

وبارلباكللصناع!ة2لعمالالنسبيالوزنوبصعف،كعدادهابقلة

وكل.و!ظيمهاتمركرهاويضعف،بالريفانالبكهذهبروليتاريا

ف!-،العاملةالطبقةصفوففىالطبقيالوعينمويؤخرلاهذا

الحياةمجملعلىالجوانبمتعددةوبكيلإكأايضاينعكروانما

-باءتم!عار-بهااللبقيةفى،لقوى.فيةوالثلأتو*كتمصاديةالسياة"

حاسمة.بكبفيةبعدتستقطبلم

خطراكحديانواجهانهافىجثيعاتفخركالبلدانوه!ذهسد

ضوءفعلي.والتكنولوجيهالطميةبالئورةاللحاقوه!و،للغاية

الذيالرهيبالتغلفثرجةفاكثراكنرينضحالثورةهذهمنجؤات

علييقع،الثورةهذهثحدياتمواجهةوؤء.اًلبل!انهذ.منهتعاني

قضية:الم!وريةالقضيةوفتاسعورو!تحسمانالبلدانهذهعاتقى

ولكن.الراسما!يالطريقامالأشسراكيالطر*ت:الطريثيناياختيار

وت!ي،والاجتماعيةالطبقيةالصراعاتتشتمدالطرء!"خبإرحول

بينسالمختلفةوالتعقيداتواوجزربالمدكتميز-استقطابعملية

البلك.!لكفيالسيا!يةوالاحزابوانكنلالتيارات

تواجهالي1العقباتانفيجم!عاتشتركالبندانوهذهس!

!انالبكهذهتخلفمجردمصدرهالشيفيهاالاجتماعةالتحولات

الاحوالععقمفيسلتمالتحولاتهذهلان-اتنكعا-وانما،فحسب

وبالاساليب،الدفىلةجهازطرجمهوءن،(يةابوبحريتة))و((ا!اكا"

اطية.لبيروفر"

دفلواهامنكبيرةمجموعةانفيالبذدانهذهوتشننركسو

الرسمية.سياستهاهو"الاشتراكية"في،ءانالاست!لالغداةاعلنت

-يئوتتراوحونختلفتتمدد،(الاشراكية"منالطرزهذهانغير

عسالمعبوةالثوريرةالديموكراطيةآلقوى1فرتعكستقدعيةتيارات

تياراتالىالوطنيةوالبورجوازيةالصغيرةالبرجوازيةمصالح

!فاليمينيةالاجنحةعصالحعنتعبر،(الطرازقوميةاشتراكية"

السمالاخرىهيكستخ!مورجعيةمحافظةاتجاهاتالىازيةالبورجوا

بالامبريالية.مرتبطةرجعيةولثرائحفئاتعنوتعبر،الاشتركية
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لاالاحوالجمعو!ي.لهامناهماالثالثريقف،عثيببداالثاني

اعيلنالتيانبلدأنهذهجميعالي،النظرييالعي"!ومفكأالى

بالاشتراكيةالنامالاعترا!عنبعيدا،للاشتراكيهتبنيهمعنحكامها

حل!يحددالشالأساسيةالقضاياكادعمدبالنسبهخصوماالطمية

الاجتمامما.العطور!رين

المتنوعةصالأشننراكيةلنظريات65انبيانالىحاكلةفيولسنا

مختلفةنظري!منخل!!-الامرنهاية!هي-اننالثالعالمبلدان

لمددعنالعال!فيتنولدوهي.صلاحيةو2!ياويه،ومتناقفة

بمرجاتستتعلقواسعةاجتماعيةهناتووجود،الامدتصاريةالنهاذج

وتخشى،الخامةالملكيةاأشكالىكاذاكاوالشكلب!ذا-عتفلوته

امتصاديةتحولاتاجراءفرورة-اخرىاحياناتعيلاهياو-احيانا

الإشتراكية.نحونلسيرانطريقتمهدجلريةراجتماهية

تقريباسا!ستثناءيدونسالثالثالطلمبلدانمنيحيلكله-وهذا

المراع7مثا!روض!ع!.ايديو!وجيه.حامية-.الوطييحربميدان

اليالاشتراكيةالتياراتبسببلا،ءالبلمانهدهكلالايديولوجي

فييساهمولأنما،!سبذاكاوالبئدلهذاالمحلي2!عالويولل!ا

التالية:العواملالصراعهذاضراوةازرياد

هلىهداخلفىضيقيةجاذبيةلهاالعلميةالأشتراكيةان-

!داطيةالدي!للقوىوبقيةوالمثقفينصا!ياملةالطبغة!كلفبل!لبلدانا

انفسهم.الثالم!المالمالولفاث!3منعددلجه-!ماجيانا-بين،فيها)،لثورية

للثالثالعالم3!يالطميةالاشتراكيةإفكارانتشارمواجهةفيس

:رلاستمماراساليبعلىاسالساممتمدة،.!لها،بكلةالأمبريانيةتلقي

يخاص-!بشكلفيافيوكعتمد.لاعكاراهذهنتشالىا3.لومف،-ال!يد

وعلي،الثقاف!ةواجهزة،الوطنية-للبيجوا!ية!اليمب!الجظحعلى-

الب(ةنم!اواسلوبت!يلوعلى،واثعنصري*الد-!يالت!عصب.ثاححع

لهمار!نةفدالظر9انمسب،ال!مدلأست!مما!وونىبجه!4.-الراسماتي

بلدانفيالسلبيلى،ال!ير!منعددالىءمسعتن!ينالأيوج!ص!ريبهم

مقممتها:وئ،ءالثالث!العالم

دصفيتها.فيالبطواووالعجزالام!يةقفشي-ا

.اللا!يىقزا!و!بطإتنعل!بئيفلف-2

:وهياطثقافية،بيثو!تهاإلقيابمعن.الثالثحالمعابور!ذ.يرل33--

-)-وهذهلهتعليمانظاممقرطة،الاميةب!و:تمقومء!ماسد!ليلتياصربثوررة

ن!*البرامي-لخنقيةاو،فحسبرسى؟رلمعلنيةرشاقو4نعنيلالالقىطة

وإلظرحينط!ارك!ساعهـتكعئييل،إ!سمملىليه+:والاقطاعية،،فقافات

لليفقافةميطتوىود!.(اختلاء!كللشلعم،ب!عاهد-4الالتجإق.نه!عدى

الاس!يولوء!ةوءقفلهي،فييالمساهمة-وتمكينها؟منلث!عبيةا،،للهماهير

ى،لفرافلى،لجلاا-لشعبكاينتحريربالدقة-يت6ماوحو:الملمية

ص!ناءفىابراكيةالمشاركةكابرتم!نه-الدولةادافىةفىواكراكه

الج!يد.المجتمع

!الثقافيالايديولوجيلوا!عاظبععالتياًل!ميب!د(ن!هدهان(3

-الوقت!ي-عليناتحتم،القوي"كلابعلاا!فثالثا!المء!بلدانح!يي

التيالاجتماعيةلتمريمة-ا!!ثور!-عوحركةفتنهماًنس!إففسه

و8ك!نكتلاتالطبقيةالمصالحعن"وكعبرتجسمدانها:بقولهدنينوصفها

دمكنشكلوال!واحرمباوعيوذلكباسرهالمجتمعفيالسياسية

المثقفين.:يحةل!ثس1حبهذهونبني"والتععروللتجسيد

التالية:إلوكلابمات-نوعديميئهلاوفي

مهايقاسلا7بمااوسعالثالث.المالملثعقهون-برفيكعريفانس

والفنايخينلاثالفكرابعاملين!لشمللايفو.-المتقثمةإلبالثبانفىعليههو

-كمومايشمليهماا!ظوننايضا-ا.!يهيدخلبل،ىفدمسبصلحا!هنيين

بتوسطا.اوكطيما-عاثياتلشوبرل!--منوللأل!لابالمثقفالشيا!

ثنقهي-التيالناميةالبلدان-كل.اطثقفينكتلةانمنلرفماوعلي

كل،عجيبةعئناقضاتبهنولخمهافيكجمع؟لصغيرة-البوجوازيةالب

جماهيرعنسنفسهالوثتلي-والتعاليللامبربايى"العداءمقدهتها

ثورايلعبونيزالونولالعبواقدالمثقغينانالا،الفقكلةالشعب

ففي.تقممهااجلومنايظلثالعالمبلدانحياةفيوطليعياهاما

ال!كةفيطلإك!ياالورالعبواالاستقلالت!يئسبقتالتيالمرحلة

تطويراجلمناغلبيتهمناضلالاستقلالبعدمامرحلةولهي.الوطنية

فيالديمو!راطيةواشاعةالاسكانوركلاتوصوالصحةالتعليم

يفوالفسادالبيروقراطيةيقاومونوينقمونوهم،السياليةةالحح4

.يي!الهـدولةاجهزة

ي!سمواانعليهمت!حالاستقلالبعدماهرحلةفانذلكومع

الراسمالي.التطورطريقوبينالاشتراكيالتطورطريقبينالاختيا!

لافه(مالاجتماعيةاالانتماءاتوبسبب،الخاعةلمشاكلهموبسبب

يشتدتما-نرصفوؤهمفييحدث،ادطبقيةالتطلعاتتأ-رون!،منهم

صفوؤهم:فينتبينانيمكنبهيت،يوم-بمديوما

اجهزةتقودالنىوالعسكريةالمشيةالبيرو!اطية!فنفت-ا

ذاتولكن،العمدقليلةفئةوهي.الحكوميةالقمعواحهـهزةلةالب

كمير.وسياسيادصاديضوذ

الانعزاليموؤفهمرغموهم،،الت!نوفراطيونألمهناًصحابسب

انشاء1بقضايا-غالبيتهمفي-هرتبطونالعاملمةاطبت!واالشعبعن

للامبريالية.ومعاديمةوثطنية.اسسعلى!لألهجنمع!تمية2!-لصناعة-

فصفولمحئاتوالأحامونوالصحلإجونو!عغ!باءالمعلمونهـس

الحكومية.المؤسسعاتومسعتخمموأ"الد!!!تظني-صغارمنبروليترية

فوةويبي!ونالانباجوسالليملكونلاالعظمى،+وغالبيتهمالخاصةو

الاشىبالحديفيولا-ألان!فاض-بالغمرتبائهمومسمتوى،عملهم

.للحياةالفروري

الىالعظمىغالبيتهموتننمي،والجامعاتالمعاهدطلاب-د

.والعمالالموحلفينوابناءالفقراءاتثلاحين

المتقفينهـنالاساسيةالكتلةصصقانالاخيرتانالفشانوم!لان

4يها.الديص!ا!االثوريين

الاجتماعي،التطوراختيار(طريقحولالمحتممالصراعنحماروكلي

ومن،الاستقلالحمايةاجلمنالفعاليةمتزايددوراالكتلةهذهنلعب

ياكملهاطويلةمرحلةخلال-مج!وعيفيوثظل،الاجمتماعيالتقمماجل

والفلاحين.للعمالوفياحليفا-

الاستقلالت!قيقبعد،.الثالثال!الملابلدان!يحدضعاموبوجه

..المثقفينصفوكأفى!،-ؤ،الوطني

نفسهيربطثمومن،الملميةالاشنرايفافكاس!جثبهفقسم

ا!ستقلة،الاق!تصاديةوالتنهرزالاجتماعيالتغييرحضاياعنبالدطاع

والفلاحين.-المهالهصالحعنوالياع

خاصة،الجددللمستعمرينالجديدالتكنيكيجذبهاخروفسم

المؤيدبمظهرالظهورفيالنحميكهذاو-شلخص،الامريكلالاستعمار

معن!مداالاجتماعيةالاصلاحاتواجراءالافتصاديةالتنميةبرامملتنفيذ

اًلمكتباتوانشاءالجامعاتواساتنهالخبراءارسالفيالملايينانفاقعلى

..الثالثالعالمبلدانلابناءاممدراسيةالمنحفيوالتوسع

الذينالمثقفينمنفيئاتتتكوناشاطقاثرر-هذادحتنقول

وتتفاقمتنموايضاتاثيرهوتحت،الراسمالياةالهلنمص-سوجون

الرجعية.لايديولوجيات1منوغيرهاالتيبيةالفريات

عنكنصر!ثالثةلثريحةتوجد،المثقفينمنالفئتينهلالينوبين

جراءمناعابهاالذيالاحباطغثيرتحت،السياسيوالعهلالسياسة

لمستعمرين.جلاءابمدنشاتالتيالاوصاع

العلماءمنمجموعةئليفسالناميةللبلدانالطبقيالتركيبيي(

مطبوعات.الدباسومصطفىجيدداوودترجمةالسوكليت

.357،358محا،-7291دعسق،*الثقللةوزادة



بلدان-دسودالتي-و*جتماعيةالسياسيةالاوصاعظلفي(4

وثقمافيايديولوجيظل-واقعوفمم!،اليهااشرناالتيالثالثالعالم

؟تاليةالملاحكلاتاثباتيمكن،اكثقفينوضعضوءوعلى،محلر

-!لثالث:العالمفيالصحفيينووضعالصحافةلاوضاعبالنسبة

اهميةنمتالاستمه؟رفدالت!ريريالنضالمرحلةفي-؟

-ثوعمم،وقويوازلاد+ع!الص!فيينكبيرانمواالمحليةالصحافة

-انمنئالصحبءتمكنالتيالمهنةطبيعةاليرلأجعوهذا،الاجتما!ط

بالطبقاتالاخرىالمثقفهالفئاتمناتساعااكثراتصالعلىيكونوا

.السكانمنالمخ!تلفةالاجتماعيةوبالفئات

وكموافىالعمالر،!يعرفونالمومممن-هناالصحفيينان-ب

يابانالقوديمكنبحيث،عنهوالتعبيرلهيهالتاثيرامكانيةلديهم

مملقاوكمحررعملهخيصمنيستإعسياسيامعتقدايعتنقشخص

لومما،اكثريتبناه!االتيالقضيةعنيدافعانمرنةاوصحيفةفي

نافل!ااذانبالغلام!ناومن.)1(اخرمركرايفيموءوداكان

اختلا!علىاكعقفينلطليعةنشاطاالاكثر؟لعنصريشكلونالصحفيين

.والاجتماعب"السياسيةومذاهبهماتجاهلالهم

عنعامبوجهتنضللاالثالثالعالمصحفييمثاكلاًنسب

المعطركقلبفيضم.بلاثهممثقفيمنالاساسيةالكتلةمث!اكل

والصرأعاتالطبقيةالاجتماعيةالمعاركخ!كلومن،المحتدمةالاالديولوجية

فيي.ي!مملوناويصدوونهاالتيالمنابرمواقفتتحلأد

:القولامكنالثقاف!يةالمجلاتعلىهذاطبقناواذا

ويتبنى،وديموقراطيةتق!ميةاتجاهات!عنتعبرمحلاتهناك؟ن-

الاخربعض!يتبنىكماالعال!"لاشتراكية1نظرياتالم!لاتهذهبعض

عنفعويد4،العلميةالاشتراكيةمنتقتربئاخرىاشتراكيةنثريات

المدن.في؟لصغيرةوالبورجوازيةوالفلاحينالمثقفينمصالح

التحولاتاحدا!اهمليةومضادة!جعيةئقا!بةمجلاتو!اك-

ايديولوجية!ثدموهيالمجتمعفيوالجنريةوالاقمتص؟ديةالاجتماعية

العلوية،2الاشتراىوتعلاي،"لدينيوالتعصب،الماضيالىالعودة

الععرية.وضدالعلميةالنكلوجهةانتشارفدوتنافعل

معركة"(كذلكتبدواوأتعتزلىثقافيةمجثتوههـنئرس

ظهرهاوف؟ر"للثقافةالثقافةتخدم"انهاوتزعم"الايديولوجيات

.اغلفةفيكلههذاتلف،..المطروحةواللهاميهالاجتماعيةللقضايا

.والمدالمتعاليا!اديميالفكرمن

،ارضيةعليالتقدميةالثقاليةالمج!تقفالاطارهذاو!(،ه

المج!.امنالاخريينالطائفتينعنتمامامتميزة

صفولىؤشالوعيبلورةفي،الاساسفييتمثلثورهاان

ليركةالايديولوجيةالترسانةوتعزيزوالفلاحينالعمالوطولع،المثقفين

معايديولوجيةتامتعارضؤيوذلك،الاجتماعيوالتقدمالوطةيالتحرر

الاستعمارايديوك*يةمعحادةمواجهةو!،والمحافظةاليمينيةالقوى

الجديد.

معلن.غيريكونوق!دمعلنايكونقدبرنامحالتقدميةالمجونولهذه

البوفىام!هنا!راتشرحتتولىالمج!هذهفان،الحالاتجميعوفي

والاجتماعيمةوالاكعتصاديةا&مياسيةالجبهاتعلىمعاركهاوتخوض

والفلسديئ.

والاسمعموالامبريالةضد!نضالافهوالسياسيخطهاان

والقبليةالاقطاعية،المخلوعةالطبقاتوضد،الجديدوالاستعمار

على.تجيبانتحاولالسياسيالمجالوفي.الكبيرةوالراسمالية

بعداكامية-البلدانفيالثورية؟لحركةتطرحهاالتيالمصيريةالقضايا

هووماأالدولةلورهووما/-أالسلطةطبيعههيما:الاستقلكلكسب

هسووماأوالنقاريةوالتشربعيةالسياسيةالمختلفةالمؤسساتدور

293-.مى:الناميةللبلدانالطبقيالترمميب)1(

؟عماف!-4المبهة.اولحربكصالسياصيسو!ر+!8-هـعبشةبالت!ج!س

وكورءشهرووثه--:-مشكلات!.الت!ي!تعرلع-الاقتص!ا!جو-وفي

الن!فمى.وتنقدا!راعيوتناكثي!الاخلاحومتطلباف!فج!حه-،ونوافصه

الاستقل!!دلم!ء!كيزةالعمالقطاعوتنافثى،وتطبيقهنظريتهفي

الراصماليالتطويقوكدداخلهمنالبيروفراطيالفسادلاف!مدعنهوتدافع

المقلق!القضاياوكافة،لاوادفاصالحرفىلقطاعاولناقشةخارجهمن

والبشرية.الطبيععيةوللثرواتالموار!باستثمار

وا)ا!بغيالتمايز!اياتنقثقانخاولالاجقماعمجلاولي

لمخنلتة،+8الاجتفاعيةوالفثتالطبقال!وحزكة!(الاجتماعيالتدرج

!سمامهاا-!حركهالوطنيتفية،لبوفىجو8"داضلالو"قعالتما-فيفترصرة

:رثض+-وحركةالزيفيو!ه-فيلذي1لتماررترصد+اكما،المختلفه

ضضده3اوضاعوومطالب،الملكيسه-علا!توتلور،الفلاصناغنياء

التراحيل.وعمازاالظرحين

ةقيسع!ممالاخاما!مكاناالقين!فضحيةتحتل،-ال!لسعفةمجالوكي

ويتجتحم!تي،ويلاكاعيةالاستمهاريةالس!طرةنير-منتخلصمجتمع

كمه!-فيعيفةس،اومحوك!امكلاياتوجمخبراتوذلك.-جديد،حياةبناء

المتلالفر!حللطمياالف!اف!لامناه!!ب*هامال!حرمكافا

والخرافي.

التقدميهالمج!2هذهانايف!السثيمو9الصحيحمنكا!واذا

وتعبييباسكشنافأليها.-*المشارالقضايامعالحةضمن-تهتم

فانها-،ذاكاوالبصلتاكيةالاشترول.نص-والغاميالنوصالطريق

والفهـر--الاشعقراكتيءالت!ربينقلالنيم"لوسي!-،بلورايصاتقوم

*!الاشتركيةالبلطنفغالتضمثةالاجتماعيةوالنطرياىوالثوري

وامرجما.اولوبا

نتوك!*اجم!تءلاا!ةتبق!،!.،--عالعملهلأووغم!ر:وفي

كتحمهثموفق،و؟ح!ت2فيوي!مبرر*صءوطن!ينةللتقثمنظريةلصياغة

طائفةوحجها!ملع!تح!مي،يوم!ونضاليف!كط:عم!ينكا-خص

المثال:.على.سبيلم!نها،متناقض!"تبع!والتيالقنما؟من

الامبرياليي!مداكوطنيامظحمهاممين-قلالتناقضات-كيضس

انمنخلفهكأ4الاحتماعيةالقوىفمد*جتماعيالتحررمهاموبينوالأستممار

الحلففيداخلة4اجتماميةر!ىلانانية1الطبقيةالتطلعاتوضد

الوطني8

لآلىالوطني!ةالحركةفيالطبيعيالاتجاهبينالعلافةتحلكلي-

ا!امرءوكصفياء؟لتقمس*شمافيالتراىلاو/بينالقوميالترافىاحيه

الحديثأالهلمم

تقعم*،تزالولاالتقدهيةء،الثقافيةاهـ"تقددتهناكلوفي

العألمبلدانوفي،بلاثعافيالثورممر1الفكرعثيايجابيةعساهمات

وتقدعياديمو!اطيالوراوتلعب،العالميةالثوريةالحرك!وفي،الثالث

ضدالعامالانسانر،النصالويمززيثبت،ءحيدياوثورا،عاما

لتق!م.و1السلمعنالمفاعاجلومنالامبريالية

التندهيةصالمجلارزلهت!تصمىالذيالمملهذاانعلى(6

باكهمت-يكونماولن-الاكاممنيومفييكنلمالثالثالعالمبلدان

الموضوعية:الاسيابمنطائفةالى1هداويرجع.السهلة

محتمعهلىتص!راجملاتانلاهذه،الاسبابهذهمقمعةمطس

الوا!سهذاهنا!فانومن-.الاجتماب*قواهااستقطابهبعدتسعكمللم-

ايوصةمن-بمابنوعوالحينالحينبينمحمبهماعلىينعكسالموضوعي

المشكههذهكسطيحالىالميلوبل،الوالهععنوهاًلانفصال،الف!رية

الحاثة.والاجتماعيةالسياسيةالمشاكلمنتلكاو

الثالثالعالمبلرانمنكثي!اانالموضوعيةالاسبابهذههنس

يجمعاللأ!بما!تنيمررامثلإطاروض.الواحدالحربغظام!فيهايقوم

ال!عر!اجماتختل!.،صا!يصالحومئ!يزة!متملعهاجتماعيةقوى

وبالتالي،كمساولنقاشا-؟لرئيمسية.فيالحلقةوتفتفي،وتتسطح



الععكالية.!عليتهاحصوصاالتقمع!يةوالمج!مموماالدمافةت!د

واالرسميةرقابتهالواحد،لتنظيميمارسعندعاصعوبةالامرويزداد

القضايانوعيةيحد!كماحركت!ا!يرلهافيحددالمجلاتهذهعلىالفعلية

تعالجها.التي

لهااني!حمهما،المجلاتهذهانالموضويكأالاسبابهذهومن-

فرصمنلهااتيحومهه"،تلكاوالقضيةهذهمعالجةفيحريةمن

واقعاص!يرةتظلفانها،العالمكلوالتقيدعيالثوريءالفهـرعلىالأكفتاح

خطير.وثقافياجتماعيتخلفمنيعاني

الطبيعة:علىالامثلةبعضنرىانولنحاول

تليغزيون،جهازمليون003:العالمفيانا،حصاءاتتذكرفنينما

ثوربة0008و،راديوجهازمليون007واذاعةمصةالفآ2

ف00116هذامنافريقياقارةنصيباننجدفاننا..)1(يومدية

؟.و،ال!ربيةمصرجمصريةفي0.0،375منها)تاءهزيونجهاز

والعنصرية(الاستعماريةللنظمم!ات01فيهايدرللاااذاعةمحطة

الناكقةالافريقيةالبلادفينصفهامناكثرأراديوجهازملايين6و

سبعةهناككان9691عاموحتى)يومية!حيفة002وأبالعربية

51وحكوميةنشر"تشقلفيالايوميةصحفاتملكلاالى!قيةبلدان

)2((،(بتلالاصحفل!لشىاخربلدا

اليهاضد،وربما.تطيقايالىالثقافيالتخلفي!تاجلاذهنا

منلثقانجبة1المجلآ"انتشارسبيلفيعائقاتشكلالمتفشيةالاميماان

فيالثمقافيةالم!ج!انوهو،ايلامااشدهوماايضااضفناربرما

لدى؟لشرائيةالقوةكدهوربسببالانتشارمحعودة؟لثالثالعالم

والحرفيين.والممالالموظفينجماهيز

سببوهذا1مثلانعلمعندهاالوضعيتفاقمنغسهالوقتفي-

!يةهـهـاكرل!للالستعلام!المشحد،الولاياتوكالةانأاخرموصوعي

ولايفنيوزويكمجنمنمجانيةنسخافيهاتوزءوكينشاهـااكر،في

الصحفالىم!ناو!قععهاالانباءتتلقىلالمملكيةاجهزةتملكوايبوفروهي

مونووبراومنابابااديسمن!ذيعامريركاصوتانكما،الافريقية

الولاياتداخلفياخرىامريببةمونمن3فيكماتماماوكينشاسا

المتح!ة.

اوا-عاالايديولوجيالنثمد(طعنتفصلالىنحتاجلاالمضا1هنا

العالمبلدانم!ارساحقة1،فالبية8.ا)جد-رالاستعماريمارسهالذي

الثالث.

نفسهفرضصد5الصحافةفي،(الامرش*ضاكمط"انوالواقع

الرا-ماليا!المبكانم!مفي-الاشتراكيهالبلدانباستثناء-

الثالث.العالموبلدان

للمجلاتالامري!مطاكموذجانتشرالثانيةالعالميةالح!بفبعد.

كستهدثم!وهي.الا!اركلض"التسليةمإت"الشعبية

وجودوتفترضوالاعو،روالميولالافوأ!وكل،المجتمعطبقاتكل

م!شينموذج،انرلحسهمفييمنمثاوهاناأىقراؤهيميلمش!ؤكزموذبم

وافحرو،سحمرار،العملعناءمنتخففووسائل،ار!فاعايزدادبرتفع

واك!صاحيقوالسياراتالمنلارلواحددا!روكذلك،واحدثهاالملابي

مايئة(اث!ههذهانومع...لجيبةال!اقيروا،ناتلاوالفيتامه

ولاافكراتشميطتستيفلا-الاولالمحلض!-فهي،با!لومات

القارىءتهايس!تمداخرىومجلات..،السا"دمةلقيمافيالتشكيك

دنياارىالهرب!صةوتمنحه،يعتديانثون،المموانمثاعر

.(،والمغامرةيةوا!حرمهـيفيوالخيالواالسوء

السادسالمجلد-\)بشريةتاريخالعوليةاللجنة)اليونس)1(

ميواخريناليراويراشدترجمةسالمجتصماتتطورالثانيالجزء-

.،(7191القاهرة"والنشرللظيىفالعامةا!ريةالهيئة-36؟
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فانالمجقمن،(*مريكيالنم!"هذاانتشارمواجهةوفي

ادونسكواشراف!تت"البشريةتاريخ"وضهتالتيالدوليهاللج!مة

يلى:مانضيف

القيمحولمسائلتثيرالتيالادبيةوالم!جلاتالراي!ورياتاما"

والمجلات،والسمياسيةالصناعيةالقوىوعن،الجماههيريةالثقافةهمم!

بقيدا،ستمرارفيمتزايدةصعوبةوجدتاًلمجلاته!ء،الاسبوعية

الانتقادية،ومواقفها.خاصاعدداالايجتذبلاطريقهالان،الحياة

منكبيراع!رايجتذبفلمولهذا.التونريعمجالتحديدمعناهاكان

بحيث،النشرنفقاتتزدادبينما.ا-كلادهالزيادةاللازمي!نالمعلنين

:تقولثم".الاشترالهقيمةرفعبمجردمواجهتهايركن

المج!نشرتركيزالىت!ركبرىاقتصاديةكوىانوالوا؟ع"

الضروريفمن.الكبرىالنعبر(دورمنقلإلعدرا!دي3يالشهبية

..الصمناعةهذه!ضخمةموال2دؤوساستثمار

ناالفردالناشرعلىالص!منجعلتالعواملهذهوكل...

)1(."عملهفييستمر

والمجلاتالديرياتمنكثيرللاقيهالذياالمصيرهوهذاكانواذا

الايديولوجى(تاطارفيفانه،المتطورةاًلرآسماليةالبلادلهيالجادة

ال!ثقالهيةالمجلاتكجفههـناكالثقافيوالواقعالثالثالحالمفيالمنشثرة

.محاعرةفسهاة

الصحفمنكبيرعدداليهاتنهىالذيالمصيرهوهذاكانواذا

ا!رو!اكار!يفانه،انمنقممةلأالرأسمالهالباهـأن1فيالجادةوالمجلات

فيتىال!ث!6المجلافطتجداثالثاالعالمش!وبتحياهاالنىوالملابم!ات

للغاية.وعرةارضكلطريقهاثقبانومطالبةمحاصرةنفسهاالتقدعية

اكيةالاثصهوافكركهتعبرالمإتهذهكانتاذا.صعوبةالامرويرداد

وحيثوتنظيهيا؟،سياسياضعيفةالعاملةالطبقة-محونفححث.العلمية

غيراو،ضعيفاال!ثوريينوالمثقفينالفلاحيثورينبثهاالتحالفإكون

الاجنحةوتففصلالبلد،نبعضثيالطبؤ!ما!ايرا،يشت!دوحيث،فائم

الاجنعةهذهإمثهرروحببث،الشعبيةالطبقاتعئللبورجوازيةاليمينية

د:اءفيا)تعثرؤديوحيث،اواحداالحزبعلىا!ولةعاىقبصتا

ا!ثالثالعالمبلدانالىالتضخم1تصديررالء!واشواكبم-مسشقلا!تصاد

تقوموحيث،صونياارتمهاءاالطباعةومستلزماتالورقىاس!ارفترتمفم

واكلههذايحدثحيثنقول،الننوزشعكعتهـرمؤ!سمماتاوثركات

يفنفسها،خاصيبوجهوالاشتراكيةا!ننهـقدميةالمإتتجدبعصه

نحددبانمطالبةنفسهاتجداظروفاافضلوهـ!.موتاوص،ةمر"ع

بنفسها.توزيعلا

الموضوعيةالصعوباتالىفضيفانالمفيدمنكانوربما،7

التالية:الملاحظاتهن،نسجلانويمكن.ايضاذاتيةص!وباتوجود

الاحز؟بوأالحياراتبينالكفاح!يةالعلافةنوعيةتخص:الاو(ى

كثيرففي-اثايثاالعالمبلدانفيالتقدم!مةارسعياسيةوالتنظممات

التعصبمنجونشاالاشتراك!لأالمذاصبوتمنوعتمثدبسببالبلدانمن

عواملعلىالخلالىعواملهيهتغلبالقوىهذهبينالتناحرومنللراي

لات!(ونالموضوعيالاساس-بالنتالي-يئعماوف!بضهفالوحدة

التقدمية.المجنبينوالتضامن

الوطنيةللثورةالمحركةالارتباهـبالقوىضعفهي:،الثلاكية

والعراساتالمجرادالنظريبالبحثت!عويضهومحاوتوالاجتماعية

طبيعةاليا)ولمناساسهالضعفولهذا.ضرورتهارغمالكلاسصيمية

دريحبالتالمجلةتفندالحالةهذهففي.الطبقيةا.تماءات!وفياثعقفين

الارتباطوسائلالبعيد،المهىفيتفقدكماووجودهاقيامهابده

بالتجر!ت!غذيهاانتستطيعالتيالمنطمةالسياسيةبالقوىوالالتحام

القلالم.الاجتماعيالمراعافالىلهاوقوضحالثورية

.41؟صالسابقالمرجع:،الثوليةاللجنة)اليونسكو)1(



التطورصتوى!الموصتالفرو!عنالنثربفضانه:الثالثة

لاحياءبلدفيكليبذلالذيالمملومستوىالناميةالبلدانبينالثقافي

يزاللاالمجالهئافىأتقدميةاالقوىعملفان،القوميالتراث

حيتمن-نراللا-قضقمماالرغمعلى-انهبل.وضبظصغيرا

البورصوازيةالطبقاتبعضبذلتهالذيالجهدمناضعفوالكيفالكم

ضدالسياسيةالثورةثادتمندماسالبلادبعضفيسالوطنية

لثقافة1منانهاالىالدمموةوبينالثورةهذهبينوربطت،الاستعمار

القومية.

الترا&منالتقمميةالمجلنفيويترجمينقلماان:الرابعة

الذيالمستوىيتطلبهمما؟فلالكمناحيةمنيظل،التقدم!!الاجنبي

ثصمنانهكمه-الناميةالبلدانفيالثوريةالحركةاليهوصلت

.الوا!والاختيارالتحطعطالىيفتقرالكيف

:والاثتراحاتالمهامإ،8

ملحةمهامالثالثالعالمضالثقافيةالمجلاتعلىالحياةتطرح

علىالمساومةعثممعافههوالمهامهذهمقمعةفي.التأخيركحتمللا

لم!خلفة،8الاشتراكيةالقوىكعتنقهاالتيالرئيسيةوالافكارالمباىء

لاوالتفاربالتضامنضرورةمنتنطلقانيجبالقوىهذهفان

.ا!تضاربواالتنافر

لتيارات4بناجتيازهيمكنلاحا"لطيوجدلأانهفالواكلع

.)1(العلميةالاشتراكيةوبينوالطوباويةوالاصلاحيةالقوميةالاشتراكية

وبين،بالمبدايةوالتمسكالايديولوجياأنشددبينالخلط1ان

القوىجبهةيفتتانالايمكنلاالمخالفةالاراءكل؟زاءالتساهلعدم

الرجمية.الايديولوجباتتعز-نرامامالطر!قوبفسح،التقدمية

حملتهيكمفلجديداالاستعمارانايصساالمهامهذهكه

الايديولوجية.الجبهةعرخامربشكلويشددعاالدوليالانفراجكللفي

واجباتهاراسعلىالتقدميةالمبثاتضعانمنبدلاهناومن

ج!ععلىو!محهوكشفهالايديولوجميالهبمملهذاالتصدي

علىههـناثكدون!ن.والنلسفيةوالاقنضصادية؟لسب،سيةالمستويات

الثقافيةللم!لاتالايديولوجيةالاسلحةلانالفلسفيةالدراساتاهمية

فيالثوريةالحركةنضعيفرضهالتاصليوهئ!ا،تأصيلالىتحتاج

العاملهوالتاصيلهذاانعنفضلا،الثالثالعالمبالدانمنكثير

وفيوالرجع!ةالمعاديةبلايديولوجياتالئربمةانزالفيالحاسم

الي!،نضةوالبور*وازالأالرجعيةلقوىالمنصديضرورةنفسهالوقت

الاشتراكية،تشوهان-الجديدالاةممارام!عمتعاونة-تحاولالتي

مزيفة."اشتراكية"اقينعةبارتداءوتارةعليهاالسافربالهبممتارة

القوىبئالفهـريةالخلافاتبحلالمتعلقةالقضاياكانتو!ا

علالقعلىيقعفالهفرا!فيتتملاالثوريةوالديموقراطيةالتقدهية

:واجبانالثقافيةالمص1

مختافبينللتعاونملموسةاساليمبعناأبحثهو:الاول

الاشتركية.والحركاتالديمةبراطيةالوطنيةالحركات

فمن.والتطبيقالفهـرقضايابينالمستمرالربطهو:الثاني

وتحققالثور"ةالحركةالثقافيةالمجلاتتكتسبالربطهذاخلكل

لها.الم!ركةالقوىمعالموضوع!الارتبا!

:اقتراحان(1

راحاتبالاقى(،الطليعة"كتقلمالعامةالمهـامهذهصوءوعلى

:التايى"اًلم!ددة

التقصيةا!ثقافيةاالمجلاتبينثوريشبهمؤتمرثمقدان)ا(

اًلخ..ثقافهءاوافىتصادياولسياسي:بذاتهم!حددموفوعحول

عا!ي.او،قومياو،محلبم

عررهييئاكختل!الخبراتتباد!*جتماعاتهذهفييتمان21(

الىهـمىوانكعترضهاالهتيوالصعوباتالمشاكلومناضشةالمرجلات

بينها.اررطوناوجهتحديد

الناميه.الميلداًنالطبق!التركيب)ا(

ا!الاتتباثليتموان،اإكناببينالزياراتكبادليتمان)3،

محرريها.بين

الصحافةباساليبالنصض!عيةالبحثعلىتطرحان،4(

تتقممالتوزيعموضوعوفي.والتوزيعوالاخر؟جالتحريرفيالتقعمية

جماعيا،لتراءتها4الثقافبا!ناصدفاءعوينباقتراحالطليعة

توزيعها.تحسيناساليبوتنافس

،(الطليعة!تحريرمجلسعن

الو!ي!!ي!

(1!يعة))أ!ربةعنثراس!ه.ا!بحثم!

-6591ينا-سفي،(الطليعة)،كاالاولالعدررصعرحين)ا!

والصراعللعوارالفرصةااتاحةهوموضوعيلواقعاستجابةصعرانما

حولوالثوريةوالديمقراطيةالوطنيةالقوىمختلفبينالديمقرال!

...ظور!امنالمرحلةتلككلءالعربيينوالانسانالمجتمعصيا!ةاعادة

فيجاء!امظصةتظلانعلىطئما"اًلطليعة)ء*ملتوقد

هـذهفيجاءوقد،منهاالاولالعمدلافتتا-"العامةالحطوط

الافتتاحية:

العلميةالاشتراكيةالصيانحةهينستهدفهاالتيالصياغةان،)

ثراسةهي*لساسية"اًلطليعة)ءومهمة،الاجتماعيةوعلاقلاشالواثعنا

معالمنكيفةالصياغةهذهواشكالووسانلاساليبومناقشةوبحث

المفكرينجبعوتجندكدمموالطليعةفانولهذا،والظروف!الوا!

مواجهة،وقضا؟هالواةعمشاكلجهةمو2الىالثوريينوالمثقفين

."...والمل!لمةالصريةالحلوللاستنباطواعيةعريحة

الصياغة:هذهدراسة!منهجها"الطليعةء)وحددت

التحرريةالعربيةالثورةوقضايامشاكلضالجةننطلقونحن"

ثورية،واق!يةمعالجة،وحركتهالعالمظورمنوموقف!المعاصرة

ونطرةبرحابةاكفتحانعلىالحرمىكلحريصونالوقتنفس"ءونحن

واتصاه!تاريفا،علالتقسالافسانيالت!رعلىموضوعية

الأفريقيةبحبهانهاالعالميةالقوميالتحررحركةنطاقفيسواء،وتجارب

!مجتمع!الاشتوكي"لبناءئطاقفياو-ا)ـلافيضيةوامريكايةويلاسيو

.،0001الباهروالتكنيه،الطميالتقدمنطالىفياو،الاخرى

الدواسة:هذهفياسلوبهاحدرتكذلك

باسلوبوافما،فرث!باسلوبمسئولياماتمارسلاومحي..."

وانماميكافكيمة،علريةجماعيةليستمفهومهافيوالجماعة،جماعي

لأاثهابمعنى،الابعادعميقةكةالحيمتجدعهاديناميكيةية5جماهي

فيالمهاماكح!،ة6لهامسئولهتذيبولا...،الم!رثةالذاتممصادر

."..العامةالجماعيةالمسبو!يةشيوع

اوى(بهاةكرو*لأتهلىمنطقةليستائها،(الطلحعة"واكدت

منها:محرريوا

وءهةاورايا!ثونال!يابتغلقلاانعلىئاحيةمنحوسة"

حريصهاخرىناحيةمنومنها،وثوردتها؟شتراكيتها!معلميةنظر

الذاىواًلنقداكقداضر!اءكحتالن!رووجهاتيلاراءمم!تعمعانعلي،

"!السواء!هواص!ائهاى،بهامنالمفتوحةوالمناقشات

بال!رستئاولهعلى"الطليصة"حرصش!مااهمولعل)2(

اد!رية"!وطهاافىالمصررزاث!وريةبةالت!فىهرانماوالتحليلواًائاومثصة

هذأعلى..وسصامياتا!جابماتمنصاحبهاوماالاساس!ءرالتطبي!،*

دراسات*"ليهـيونعاميهاخإهكلمنهاااصادوة*ءدادكضهتالاساس

ركدست،التجربةهذهملامعاهمكل،ولطبيظيةيةفبرومناقمشات

ثهط:؟رراس!ات

اسياسةا-السب"سيوالفهيمالددظراطمة-والفلايمالارض

العالميةالمراءاتمنوموفلههالمت!دةسةالكلللجمصربةالخارجضة

العاما!طاء-ات!مطى-العاملةالطب!ة-و،:اطبةالبيم-اكتصع!

1!ت!لبم-اثمورلةواأتوعمه؟حظثعلالر،والن!امالقانول!سالتعاون-

وفيوها.كيةا،ف8االىالمحرىالطري!-السباسبمالكادر-

آرأءعلي"الطليعة"ققتبلمالعراسههذهوفهـلصييه!



ا!ا!ية))ـالشهاداتمم!وبهالىالجاتمنهام!ررييجهوداوكابها

وخبرأىوشهاداتآلىاءتجمعكانتبحيث"ايىدانيالبح!ث"او

كيالراياصحابعليذلكبعدتعرضهاثم،انفسهمالمشكلةاص!(ب

لأ،المثالسبيلعلى-"الطليعة"مممتوهكذا،فيهابارائهميدلوا

الحصر:

.6891يناررالراهنللمو!فالعاملةالطبقةدزية-

.6891فبراسرالراهنللموففالفلاحيندؤيةس

.9691ابريلالراهنللواقعالصغيرالموظفصؤية-

.7191ينايروالحلالمشكلة:الترحيلعمال-

.9691سبتمبرالشبابالادباءيتكلمضذا-

.!691اديسمبرالعربيالوطنفي!الشبابالارباء-

.يونيو؟7391ممركلالعلميالبحث-

.اء673نوفمبراكنوبرلحرب!شعبيةرؤية-

حولكلهجههمعاتركيزاسلوب،(الطليعة"اعتمثتكذلك)4(

وجهاتو!حبالمنافشةالجد-سة؟لقضايااهمتمتبرهاواحدة!ية

الدراسة"اعدا،همابعضفيفلتوهمكذا،حولهاالمختلفةالنظر

:اعثالسبيلع!ونذكر..القضاياهذءاحدىصلاكنكاملة-"

ت!ناولتما:وفد،السياليوالتنظيما!ديمقراطية:ةقض!س

التالي:النصعلىالطليعة

.الميثافهفيالديموقىاطيةيقوضمفعم"

.الثوريالكالدوالصب،الجماهيريةالمنكمةصل8

.الانتاجوحداتفيا!عقياثياوالعملالتنظيمء

إتظيمالسياسي.البناءالمصريةالصبةفيجديد،-وم!ع!اكلفضا؟،

وا(ثجنة.الريففيللاضد-الافتزاكيالطملهالجما!ير،!القوةء

(91أ5فبراكلعمد)

-:ا+ليالصعلىتظولقهاوفد،العا!القطاع:!!"

الرالس!ي.الق!عضالعامالقطلأع"3-

الاشتراكي.فى.القطاعالعامالقطاءء

معز.فيالطمءللقطاعالواهنالوقع"!-

.المامالقطا!ع،وا!ارة!نظيمحولى"

الداظه.منالعامالقفا؟.:صل،(ندوة"!يم

(6591عمر؟اغسطس)

التاى):النحوعلىوتناولتها،والث!ورةالتعليم:!ي!س

التمد!+.بمرا!لاالقبولسعيالةكا!!

!الكبلا.وكعليممص!الاميةهـ!

.ءالخاصالتعليم،

.المغعصىوضمايةالمنلاج!8

والنقابة.المعلمقنيةء

(6891اك!وبر،عد)

أ!م!جمهسفي8عالوامشكلاتتناولعلى(،ال!يه!3ةءتقتعرولم)ء(

تاريفه!افيهامةص،مراحلجدي!-علىافواءالقةالىصدتبلء

.إهمها:من6الدوسعتخم!محثرابهئ!-)ال!ممعهوصعت،الحديث

.5291يوليو23و16423فبراير؟7بيناكصريالتارجمخحركةهـ

(6591مارشإ

التال!:النصقناولتها-عدىوقد،9191ثورة?

لطبقية.اوالمواقفاً!دطدق!س

ادب؟سي.وف!هسعدشفلولأ--

رائ!ا.مكتارس

(91"حلامادس)919؟-لاكلرةيهوميات-

،:الهتهكلالنعوعلى-وق!متها،العر،بيهالثورةء.ء

بية.البر8للثورةالفزيةمئ-الخرجمةملا--

العراجمية.للضة..الطبقيالو!!ع-

السل!.وفقوةالفوص!ثهـيادة-

!الرابية.والثورةالاملاحي03التيار-

.المقاريونوالمصالرابيةالثورةس

العرابية.الثورةمطركصلاضواء-

،7191سبتمبر)

اهموكانت،ومنبم"تهاوتاريخهانث!تها،المصريةالليبراليةء

اللراسة:مناعر

الماركسية.نظرفىاًلليبراليةس

المصرية.الليبراليةككلربده-

الليبر؟لي.الالجاهمنالحديثالاسلاميالفيموقع-

ممريا.تيا!االليبرالميةوعالت-

لسلطة.احولعراع،3691دستورس

.(5291-4؟91!التطبيقفياببةالليبراس

(7291اغسطسأ

ذاتالمراساتتقد*احدعند"الطليعة"تقفلمكذلك)ول

عنخاصة"ملفات"تقد-3الىعمدتبل،البحتالتاريخيالطابيم

عنةملف!مقدمت،الحديثوالصبيالمصريالفكرروادمنعدد

موسى.سلامة-

.العقاو-

..منيد!رس

الطياوكي.رفاعة-

.شوضاحمد-

مبعالله.الحليمعبدمحمدس

.شبدشبلي-

رشداًبخهس

باديي.بخاالحمميدعبد-

العربالمفكرينمعالحواراسلوب(،الطليهـعة"واعتمدت7

المثالسبيلعلى-صفحانهابيننجدفنحئ،السواء!لىا؟محربوفير

الخعر:لا

.9691يوما3لطليعةا"و"9"بم"بينا!ص-

.6691يونيوالشباب1ممعةممثليمعحوار-

.9691نوفمبر(،الطليعة"و،(الديمقرا!ءالجبهة1"بينحشار-

.0791ينايرجادوثيمعحوارس

.0791فبراير!ودنسونمبم!معحوارس

.0791يونيواوليانوفسكيمعحوارس

عليللتعرلى،(ا!ي!دانيالتحقيق"اسلوبااعتمدتكما!ها

فقدمت:.وخارجهالعربيالوفىفيالثوريةالتجارب

(6691اغسطس).السودانداخلمنالسودان

.(0791اكتوبر)الفكر-الثورة-الرجل:هو(لعم

"ستقبطأفاي،المش!تالوافع:الشعحيةاليمنجمهورية-

.(0791يوليو)

.(7291يناصر)سياسيتضيق،الرادثاخلمنالرالط-

اليمنداخلمنالديمقراطيةاليمن،عالئبنسياسيتحقولق-

.(7391يرفبرا).الدالمؤاطية

يلي:كماوتناولتها،فيتنامبعدالمسلعامفاححركات-

.المسدودالطريقوخرافةالفلسطينيةالثورة5

والتهن!ة.التصعيدبينافريقيافيالمسلحامفاحء

المسلح.االنضالتجارباخصب:آسيا!

.(7391مارسأجيفارابعداللاف!يةامريكافيالمسلحامفاح!

لفنوابلادبخاصملحقاصدار،(الطليعة"تقررانوقبل)9(

حيثمنالقضايابهذهائمادتهتمكانتلقد،(7291ينايرمنبثها)

،المصريللمحتمع"الملياالبنيةء)جوافب!من""نبمعن-قعبيرهي

اساسيتين:اثراستينالص!دبثاوقعمت

التالية:الدراساتفيهاونشرت،الشعبوقثعاياالمسرح!

المستقبل.الىالماضيمنالممريالمرححركة-



اولعر.الممريالمسرحاتجاهات-

الشعب.وتراثالممريالمسرح-

المتوسطة.والطبقةالمصريالم!رع-

(7191مايو).الغاضبمسرحناكلالغعسباين-

:بعنوانالثانيةوالعراسمة

فيها:وفثمت،الشعبمرآةالرواية!

المصربة.الروايةفىالفلاحصورةس

الوطنية.والمقاومةالمصريةاًلروايةس

المصرية.الروايةفيالجديدةالموجةس

.حزصرانتناجم!المعريةالرواية-

"791ااغسطس)

نايحاولوهووالفنلدبملحقها"الطليعة"اصلصرتومنذ

عنصالراسوالعالميوالعربيالمصريالوافعفي-انقف!ماياهذهيابع

..الام"الطليعة"عنهاتنطلقالتينفم!هاالم!نطلقات

قنقف،المستقبلتستهدفداثما"الطلإمة"كاذتوقدا!10

العربيالعالم!ومشكلانهمحركاتهمتناقشالشبابجانبالى

دراسة:مناكرالصدد1بونوالدسمت،وخمارجه

والطلبةالشبابلصكةالعالميةالخريطة،العالميهز68شباب!

اللراسة:هذهعنامروضمت

والنضالي.الفريالالهاممنيابع-

الراسمالي.العالم!الحركة-

الاشتراكي.1العالمفيالحركةس

اللات!ينية.امريكافيالحركةس

الوبي.والوطنممرضال!ركةس

والفن.الالبفيالجديمةوالموجاتالشبابئورة-

(6891سبتمبر-اغسطس)

هذهعناعروفمت،والمسئوليةوالمشاكلالحياة:الشبل!!ع!

المراسة:

سياسيا.الشباب!ننظيمس

.السبابلمشكلاتالأجتماعيالتحلإل-

.الشباببينالغكريوالعراعالقدموكرةاًلسلبيةس

للشيابه.جديدةتعليميئسياسةنحو-

(91كلااكتوبو)

الىو،ففت،االشبابجانبار"الطليعة"وقفتوكما)11(

الانحتىعليهزالت!صيصهلا-خاصابابازوفردت،(الجديد،)جانبه

اتاحةيستهدف)،بانهه!ف!وحلعض،،(جديدةكتابات)،بعنوانس

،تجدالتيوالثوريةالش!جمةالعربيةالطاقاتجميعامام2اركل!مةالغرصة

التعبيوفيوص!بةعنتاسجدفيلكل7موهوعياالقديممتاوم!بحكل-

الني-لباباهغاويستهد!،وابحاث!!افكارهانشروفيآرإئهاعن

الس!ودخثلممهداطرهاالاسماء.ويشقلمعافألايعترلى-بخرأفن!ةلا

و؟لابداعالخقىاجيالالتحامعملياتتسوو7-.التقليديةوالعواجز

.(،بالمكتموار3وحيويتهاقواهاوتجديدببعضبعضهامج!م!نافي

لتجاربوصفحاممآصدورهاتقنحدائما"الطليعقا،كانتو!-)؟ا(

ؤستعوضانشثناواذا،خاصبوجهالثالثالعالمفيلأكثاضلين

جديصا،اعداثطص!اتئستعرض"انفعليئالمممدبهذااسهاماتها"

:خاصخبوجهممراسلالهابعضالىنلفتالنظرلكننا

-.افريقيةنلوة-"

الجزائر.فيالثوريةاالتبمبةمسار!

انبملا،وفيفامكوبافيئوريةوتجاربخبر"ت:الش!عبيةالتعبئ!ة!

.بيشاو؟و!ينياوموزمبيق

الفكرفيخبرات:اللاتينيةامريكا!يالوطنيرالتصحركةيى

المعمياسر،:والعمل

الامريكية.السيطرةضدالصرا،س

الو!ية.كاالديمقراطيةلشصة1الىقاكوالبرلمان-

.عسهـريشكلفيوطنيةسلطة-

.السريوالمنشوروالانجيلالبندقيةبيناللاتيبةاًمريكاس

الثب:حربانتصار:فيتهـنامثرسيمة

.فيتناملا"لفاقيةسياسيةةقرا-

الاشتراكية.الثورةالىالوطنيةالثورةمن-

.فيتنامفيالسياسيةالتجارباعظم،الوطنيةاليجبهة-

التحريرحربوممتيكلاستراتيجيةال!خنام!يةاًلاضافةس

الشعبية.

النمر.فياساسيعاملالديمقر"طيةس

.العسكريوالعملالسياسيالعملبيناًلربطس

.المنمرةفيتنامورةمسيرةس

المقاومة.،الانقثب،التجربة:شيليج

المتنيراتتلاحقانعلىدائما"الطليعة"حرعتكذلك)13،

ضروريالمنغيراتهذهف!انء،تمن،والتغسيربالن!حليلالدولية

جميعا،والاعداءالاصدق!اءجبهتيعلىوفاعليةمرونةحركتناتكسبكي

الصم!:هذافيدراساتهااهمالىهناونشير

عناصرهاوضمت،الاوس!الشر!فيوالقناعالوجه:امريكا"

يلي:ما

الامريكي.المالاراسوتصديرالامريكيةالام!بريالية-

علىالسيطرةفيوثورهالبنانفيالامرجميةا!اليةاووسسات-

العربي.المالر؟س

.بمد-6791التجاريالتباثلمرآةفي-وامريكاالعرب-

العربي.الوفىفيالامريكيالعسهـريالوجودس

العربية.الوطنيالتحرروحركةامريكا-

الرءثس.المدو:امريكاس

الامريكي.للحلالضيقيالهلف-

الطخل.منالزرأوالامريكيعراول!حصان-

ينئكماوكلالت،العربيالتحررحركةمنوموقعهاالغربميةاوروباج

الاوس!أالشرقلأرمهـةبالنسبةالغربيةاوروباتملكماذا-

.(اسرائيلأالأ!نطيحلففى16رقمالعضو-

المشتركة.والسوئالعربيةالبلادبينألاقتصاديةالعلاقات-

اوروبا.فيالديمقراهةللاشتركيةالحقيكيالوجهس

الفرنسي.للنشاطمجالاتثلانةس

اسرائيل.بناءلىتثاركالغربيةالهانيا-

8للصرأعجديم!8شكالامجديثةحهـلأرد:ال!رليةالمتضرات!

الثؤرقي6لثجازب2ثرالسةعنالطرعة-"(،)تغفلولم)؟ا،

منالدراشا!8ءكمدأالصمصهذافيفق!عت،العايتار!فيوالثوهـيين

امم!:لعل

.0167-مارسخاص-كددلينين"

.7191يونيو-خاصعمدسباريسكوميونه*

.لأ291يوليو-.حاعقملف-ديمترولىجورجي*

احر؟رمفهـرينومن!حليئلاقلامابوابها(،لألطليعة)اوق!حت11)ه

هيواسهملهافحيب.العالمومنالعرجميا،وخ!منواضعتراكيين

:منصكللحرورها

اوسكار(كرنسا)نجتليهافيشالللم(انجلترا)برترافد-راسل

فوكومعع!ر.ب،،(صب!"(صءبفاراشي)،(بولندا)لألجه

،،-لسوفييبئاا!د!خاد")ليبؤمانا..يرابيزفيكوف+.ف(يوضسلافجاأ

خيرى(السعودية)طريضا3ممبعالله4،المغوي)بركهبنالميي

فنرهم.و..(صطحتئفكأحماد

الوأ!عقؤءوفئ،التجربةمن"سنوكه01بعد..و!نس16

"كلل-انعلىوحريصةرالتلا؟"الطليمة"ىن،يلالهوتحدالجديد

سالمح!لازوصففي"1فكانهامتخئ!سالاولعددهاافتتاحيةجاء-فيكما

لصا!خلاوتكيثرهعليهوالشبطرةوتفسيرهالو"قعل!مال!كةالثورية

.((والحيلاوالسلاملدلانسثىالعر-"وجود


