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الوطينياثالورأهمحر!ا!ثقللاليةالميإت!ثورصل
لإجتماعيولاثيقالم

ثهـرعنم!دثداسؤالانفسهدلىيىصرز،الباصثيستطيع

الىالسؤالهذايحيل"ن،الوطنيالتحررحركةفيالثقاميةالمجتا

يفترضلأالتيالالاسيةالمفاههيمبحثتعيد،الاسئلةمنمضمهشبكة

،ايديولوجيةسياصية،تاريخيةمسشوياتمعوتتماخل،اًلعنوانمذاً

اسلسية،مركريةنقطةالىبدورهاتقودالاسئلةهذهلكن.دديدة

وااتجاهاتايةذمناًي.الحديثالعربيالمثقفتكونعسالةهي

تعبيريةاشكالنحووقال!،هذهالتكونعمليمةجرتمسارات

يمكنلا،هذهال!كونمسالة!جانغيرأالعربيةالثقافةفيجديدة

هذهميهجرتالذيالاجتماميةالممارسةضلداخلالايجديان

فانا.بشكلدفيهقفرفيهبينليربطالسؤاليعودم!نا.العهلية

الاولالشقكلىتجيبالحديثالعربيالمثقفتكونمسالةكلألت

التعبيريةالاشكالاحدانهااعتبارعلى-الم!ثور-السؤالمن

منالثثيالشقيفترض*جتماىةالممارسةحقلفلن،الحديثة

.س؟لوطنيالتحرربحركةالعلافة-السؤالنفس

سولىسبالضرورةمثقغونيصدسهاالتيسالثقافيةالمجلةان

كانتواذا.امامهاانفسهماحعقفونوجدالتيالمهماتصمنمنتنافش

هوفيهامساهمتهملر"سةفان،وصعهممنليستا!هماتهذه

يخه،تخاضالتيوالصراعاتالايديولوجيالمستوىلدرايسةيسمحأمر

اسمسيين:عنمرينعنالكشفسبيلبخ!بالتقدم

جدفيتلعبهانلقافيةحركةكستطيعالذيالوالعيالمور-ا

واف!قه.الدورهذاح!ودتابعة

افرزتاًلتي،الرال!ماليالغربمعالصدامممليةاوالية-2

يلايديولوجيالعربي.الحلداكلجكلاهما،يدءلوجيالمستوىعلى

الثقافيةالم!ةخلكلمنكتمانيمكنلاالمنمرينهذينثراسةان

الثقافههحركةعبرتضقد.مؤمثرابوصفهابل.اطارابوصنها

المجلةتصبحلذلك.يقةوكلشكلمنبحرنفسهاعنالحديثةالعربية

بموقوعمنه!ية-اود"باحاتلنايسمحمؤشرمجردالثقافية

مهت!لمسارخمىا!روضعالىالافتراضهذايقود.؟لثث

بدرالسحةتهتم،ت!ريخية،تطورية1!سةثوليست!ي.المواسة

مجلائها.خكلمنالمربيةالثقمافةحركةقطمتهالذيلل!تاريخية

التياراتعنالبحثتريدافها.تحديداواكثرطموحاأفلهيبل

باقتراحذلكصدلتقوم،ولادتهاوشروط*ساسيةالايديولوجية

!ا،من.الايديولوجيالمسشوىماخلالمراعلحركةداخليةفلجة

بالتقدمللتحليللسهح،1مداخلالتادخية-التطوريةالنقا!!صبح

الذيالمنهبىالهيدلى8ناي.اساسامنهجياقتراحتقديمسبيلفي
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العربي،ا!فيالمثقفلدوراولية!حذرعناصريقدمانيريد

نتائيعننبحثلافنحنمنامن.العراسةلهذهالمركريالمصكهو

فهـيطرحهايجبالت!الاسثلةعننبحثبل.حلولاو،نهائية

اءوب!ة"ا،لمنفابالغة،طبقية،وطنيةصراعحركةاستنطا!سبيل

جدلابوصفها،العلميةللحقيذ"الاعننباربهاتعيدالتي،ا/لحقيقية

،مقتض*-لاتالصراعضوءعلى،الطبقيمةالتحالفاتمنقصرتموللعناصر

إ؟صادةعلىالشعييةالطبقاتوقمرة،الللأتوعيظورصوءوعلى

الوطني.الطبقيالتحألف

لإمسائيةعنكبه!

العروصا،يد-رو!ج!ال!قلفيالجديل!الاسئلةارتبطت-ا

.كبرىاجتماعيةظاهراتبئت،الحدث

الرا-مالي"،اوروبامارستهالذيالمباشرالصسريالاحتصسا

الذيكشفلملألالاقيهذا.مصرعاىبونابرتحملةممعدمليابد2والذي

."الشروتاخر"والصناعبمالغربتقدمبصينالكبيرةالهوةعن

الصحافة،،اولبمبشكلولو،دض1قدالاضنلكلهذاانوالملاحظ

)1(.حديثةاعلاميةوسيلةبوصفها

ن!ويةمحاولةاولوهي.ممركلعليمحمددلةولاثةسب

:الجيشيالساكسيينعنصرينعلىمركز،مركريةثولةبنهحاولتحديثة

بشكلالمحاولةدسذهكصفيةجرتمن."لعاليوالتعليمالحديث

العامالاوروبيالتحالفبهافامالتيالمباشرالهجمةبفضل،كلأريبم

اماموا-ماالبابفتع،وتراجعه!ا؟لمحاولةهلىءفبلأصسار.ضدها

العوبية.الحياةمرافقجميعفيالاستعماريالنكلذتغلغل

الحروضربحسابعليىوتوسمهاالتجاريةا!قفمو-ب

احرفيةاالمونحس!على(بيروت)التبأثلمدننمواي.المحلية

معالوساطةثورتلعبتجاريةطبقةولمتحيث(ودمشقحلب)

اكمالسماتىهنا.)2(المنطقةاجتاحتالتيالفربيةالصناعات

غرسفيساهمت،اجنبيةارسالي!بواسطة،والجامعة"لحديث

الثقابرالاستعطربلوروذرعت،للمنعةيلاستمماريالاجف،حبلور

.*ناليمنهفعانينزاللاالذي

ا!ياالسريعالت!ئي!نىبالشكل،الثلاءالظاهراتهلىهتحجب

والاجتمابمبسةالاققصاديةال!حولاتكلواهرمنالعديد،بهقممناها

لم،شعبيةوانتمفاضاتوحروبثوراتعننتجتالتي،الهامة

زجتاحالعالبم.والتيالصاعدةالغربيةالرايسطليةمنحىمقاومة!ستطع

اكتصادصاكخريبوتحريالمنطقةعلىا!لقهالتبعيةففرقت

الاستهحيسمظهدهاالراسماليةمنياف،كابعراسمالينمولمصلحة



ة!ايةاساسىهوالذيللتصنعيعفياباويفرض-التبادلي

المجقمعهذاعلىفرضالذيالتهميئيالطابعكانهنامن.)3(فطية

بنغ!سه.مصرهتقرررعلىالقدرةخارجليمقي

طابعينالعامةالنهضةعلىفرضالمباثمرالصداميالطابعهذا

ظزمين:

هـوالامثلواًلنموذج.مركريةثولةتوجهداخلتنشاان-ا

عملييبضبطالدولةكامتحيث،عليمحمدلدولةالنهضويالتوجه

كامل.شبهضبطا6وانثقافهـةالتنفيذ

الجيشبتنظيمابتداء،(ل!بيا"التقدمنموذبمالىاًلتطلعس2

أ؟(العاضيالتعليموحتى

افنقليمبمالمثقفهوالمثقفنموذجكان،العامالتوجههذاضمن

نموذجويصينا.المولةخمعة!نفسهيضعالذي-الدينعلم-

معالنكهيف!درةعلىالدلالةوبالعحيامثالاالطهطاويراؤمرفاسأ

.)5(اولويةنهضةستلزمات

البعثاتورجالادمهطاوياطلقهاالتيالاولىاكهضةصيحةان

اجاباتاثمرت،اوروبافيللعراسةعليمحمدارسلهمالذين

التعليممعاهد،الترحمة.عامةوطنيةنهضةمستلزماتدلىمحددة

ال!ئل!لأطرحالىوقادتالحديثالجيشتنظيم.الحديثةالعليا

نااي.السائدةعنمرهداخلمنالايديولوجيالمستوىتمسمحدوة

بنيتهافيتطرحلمعليمحم!بناهاالتيالمركريةالاطاعييةالموللة

بقيبل،الثقافي3الموروتمسشاملةاسئلةوالهـميإسيةالطبقية

إكثرببصبحنن!مهاعادةضرصمنالسائدالموروورهذامعتعاملها

مفاه!يمعلب"وادخلت،ا!موحةواهدافهاالدوإلةهذهلخدميةقابلية

الخطرسيصبعالذيالمربيالنموذجمعالاح!نكاكثمزةه!،مديده

علىهامةدلالةالمبكرةالمرحلةهذهتحعل.لدولة2هذهعلىالوجبد

لداخل،امنيتكونف!و.المثقفداخلهفيتكونقدالذيالممار

لعلاقأبايقوموهو.دولةبناءضررراتتفوضهامحددةمهماتمناي

مرافلاتمنااعديدتطالتحريفيةبمحاولةالدورلةهررهمعالوثيقة

الفرزيبدااندون؟ي،حادةفكريةخلخلةتحدثاندون،الحياة

طبفةعنيفة،لحواعاتكمؤشرلا!اسيحصلالذيالعني!فالايديولوجي

محمدلدولةاكبكرةالنهاب!ةلكن.الوطنىالتصرمهمةضمنمن

الداخلي،تفسخهاثمومن،ااشاملةالاوروبسةللهجمةتعرضها،علي

سيالاولالعاملوستبقىءبالفشل/ألاولىالتجربةهذهعلىيحكمسوف

الانتخاضسوف!التىوالنهضةالاصلاحعواتظلاا"ممستنموالذي

أول.ضابرلالساطةصإرج

"والغربالعربالمثقفون"بعثهخلالمةفيشرابيهشاميقيم

ا،تئالتاالييفي"لشعارفيتمثلتالتياليابانيةالنهضةبينمقارنة

لمالتيامرريةاالنهضةوبين"الفربيةوالعلوماثعرق!يةالاخو"

وتبنسالتظءبيةالقيمعلىالم!حافكلةبئيةتستطعلم"،نهاضحقق

مصناكمووهذافبمالمتاصلةالتناقضاتتتجنب؟نسةالعل!الوسالل

للفزوالعربيسةالنطقةتعرضوهيالاساسيةالنقطةمه!هلا."المسعى

لهذاالمعهماحعسدم4اساسفىكانالذفيا!رالامبر؟هـئهض

*).الت!الور

امواملمناالمديدبفعلسقطتقدالاولىالمحاولةهذهكانتاذا

فاهسا،الداخل!راخلالهااساسفيهوا)ذي-الخارء!العامل-

على،رلمقررةوار!ثقافيةالسياسية-الواقعيةالنماذبممنالةديدفدمت

المعربةالوقائعوتعطي.الص،ئدةالانماطمنالخروجمقتضياتتمثل

الاسننفادةعا!قدرة،الدولةانشا-دهاالتيالرسميةالجريدهوهي

بفضلقحولتحهص،ثةالحدالثقاؤيةالمناعرمقتضياتكلمن

جريد!ةكونهاالىبالاضافة،ثقافي،فكريمنبرالىوجماعت"الطهطاوي

الرسمية.الرولة

بقيةفيالاسض،ماريوالتغلل،لمصرالانكلإزياالاتورىنلقد

مباشروغير،الجزائر،فونس)مباشرااحتلالا،العربيةالمنطقهـةاجزاء

دوامةمنبالخروجالمطالبةالاصواتلارتفاعالمركزيالحافزهو،لبنانا

فيالمشابكةللعواملونتيمجة.وفى!استقلاليافقالى1الاحتلال

اساسيانردانهناككانفقد،والثقافيةالطب!ق!يةالخريطة!كوين

الواقع.هذاعلى

اسئ!ب!يالود

احدالىللاشارةهنانستعملهاانما،مطابقةتسميةليستوهذه

وبالراثبالدينيحتميالذيارداوهو،!اببةالرداشكال1اكثر

هذااتموقد.واجتماي"ايديو)وجياموحدينعاملينبوصفهما

يستطعلمالتيوالطبقاتالاجته،عيةالفماتعنبتعبيرهاساساالرد

دمرهاالتياو،حيا-لهاامطفيالرئيسيةالمجاريتحولملالاحتل!

ال!هويينالمثقفمنهم،مثقفيهبكوناتسمكما.لاملبشكل

ت!زاللاقيم!؟سمتعبثتهعلىاقادرونوا،بعيدزمنمنذالتقليديين

ومحركة.فاعلة

؟دحدشا!د

واعتبارهسساالفربيةالليبراليةالقملجميعالتمثلمحاولةوهو

هذاحاولوقد.المفترضةالوطنيةالنهضةعمليةفياساسيامقياسا

مهـعهـاهدهاوفيالاجنبيةالارسالياتكنففياساسانماا!يالت"ر

الحديث.العربيالفكرفيالوضعيةلعلوم1قيمادخالالعالية

داخسليويزلالانه،عموميتهلمحطمفرطاالتقسيمهذايبدوقد

.انهايضاتقسممهاالتيالكبيرةوالاختلا!هالغروقات،-شالردهذين

ناولونيحللهاانثونالخارجيةالظاهرةياخذ،وص!تقسيممجرد

ا؟وشرهذاهـن.دكليقطبقيتحليلضوءعلىنظريلأأفتاجهياايعيد

الممص"وىلههـاتعرضء:فةجذبحركةبرصديسمحالوضعي

هذينداخلتنعمد.)8!اسنلتهطرحي!اولهوفيماالايديواوجي

الاستةدلكلفرورةمنالكواكبيينطلقحينفمفي.المواكفالمستويين

منالمسلمينالاخوأنحركةتولد،العربالىالخلافةوعودةالمزبي

منالدفاعنوعالىاشثميلاشبرممليةتقودحينوفي.التيارنفس

ا-ادايساموسىسلامةصوتيرتفع،الانكليزيةالسيطرةعن

الوبية،الثوريةالحركاتمنللمكثيروابا،الاشترا،.*

صعوبةأءىاالاولىالدرجةمطتعود،النمذجةمطابقةعدمان

قفهتمرحلة،بةومتفد،بالصراعاتمليئةلمرحلةنملجةاية

"العضويللمثقف"غدامشيمقولةفيهساتفق!د،اجتماعية

التي2*ضويةاشكرمنللمديدمؤثرا،لتصبح،المباشرةمداولاتها

عسل،9كردتطرحالاسئلةبقيتطالما،نفسهامعجدل!تبقى

متقلعا.فموذجايفترض

لنهترح،اكقطةهذههيدالتحليلهذاكلنتوقفانحاولنااذا

*ثح!المبقف،ايالملغيةمثقف.مطابقةاكئرتبدواخرىذملجة

اخعلقواالتحدلث-المنحمةتغزوبديئالتيالحديثة1الراسمالبت

ارتصيالتقل!يديةالمناطقمثقفايالريفومثقص.الغربيبالهنموذج

،اتراءا،الاصالة-الغاريةالامبرياليةالمر!رراسماليةتمسهالم

على؟درةاكثرارمذج!هذهقب!وقد.الاسلامالى1الهودة،الدين

مناو،بفوالرالمدبئ"بئتضادفرضيهـةمنتنطلقلا،هسا،*قهـناع

طدمتهاواثعاليمنها.ابيمهـك!مهـتئالسقفيرتطو!فوضببة

بعقبتين:

المدينس"ببنا!ستوىهذاعلىالحقيقيالتمييز!سعوبة-ا

ممالحدودةملامحهاخذت2وتوسعتالتياجمديدهافالمدمنة.وا!ربف

كت9علااناي.يلريفامتدادااصبحتالاممبرياليةالهيصسيةاشكال

بببنمه*طيعاتمي!زاوك!قيم،بطابعهاالمديئقيلتطبمامتمتالر،ف

منفضش"صهساال!تىالحمقةهذهان.الريفلاقه2والمدينةاحه9علا

الثقاؤسبمشكلهتلمسبلتلفيهلايلالقسامهذالواقعاول"!تحلميل

النملجة.هذهفىالمفترض



بالشكلتضرراالمناطقاحر،الحر!يةالمدةكانتلقد-2

،الاصوليةدعواتفيهاارتفعتلذلك.الامبرياليةللهيمنةالاقنصادي

الغربية.الهجمةعلىوالردالتراث2

يس!محانبتلمس،ممكنينكافتراضينالنموذجانهذانيبقىلكن

لاء:منةالخضوعحالةمئمخرجعنالايديولوجيالبحثلىزفىاولي

منالظاهرةياخذانلانهما،مطابقينغعرريبقيانلكنهـما،الخارجية

كامل.بشكلبهاالاحاطةعلىالقدرةدون،اهااشكااحد

يشعيرانفهما.م!نهجيمازلىهو،الاقتراحينهذ-سن!ز!ان

فيهإتنشالمبلادفيتطبيقهويحاولانجاهزانموذجاصحليلاخرفي

مهاموتسنكمل،الوطنيالاستقلالعمليةنقودوطنيهبورجوازية

الىماسة!؟هاالحاج!ةكانتلذلك.الديمقراطيوالتاءالتصنيع

المدن،بورجوانرىوصفاربعمالالريففلاحيتوحدعريضةجبهة

.9(ةا!امبهذههيلتتوم

زصحانمتفاوتةبنسبحاولتالتيالثقافيةادماذبمهذهان

منتصنيفهااعادة-يمكنالاجتماعيوالتقدمالوطنيالاستقلكلمسألة

،المهماتهذهداظمناذ.نفسهاعلىكلرحتهاالننيالمهماتداخل

يتقدمانادطميللتصنيفيمكنافترضالذيالالاسيالمقتربوفي

دقة.احراتجاهفي

،مثالاالتراجيديةبنزعتها،الافذانيجمالالدينشخصيةتصلمحقد-

يكمنغى-اللأيالغموضمن"لرغمفطى.اثفتربهئاللأ!اسةحيا

ج!امعةالىالقلهرةفيجمنزلهيحولانالافغانياستطاع،شخصيته

يشثيفين؟مارشسياسيةأويخططونروالعلمطلابهايتلقى،حقيقية

العربيةاحهاهم)01((،الوئقىالعروة،)2كانتثم،محدطةتضابىصة

الشيحخمعبالاشتراكالاففانياصدرهاالتيتاريخيةذلالةوابمثرها

طرحاناسهتطاعأاليالمركزيالصوت،باريسفيعبدهمحمد

الاسئلةهذهنل!،!اننستطيم.الشرووةهضةتواء4ءالتيالاسنلة

مركرية:ساورنلا!ة3في

إلقوميشإتومفمص8.استقلالهوضروبمة،الشركامفكلم!سا

-.وحدتهتمنعلاالتىالمتعددة

الاسلاممية،الجامعةاساسعلىالوحدةهذهالافغثي-،يقيم2

الفرب.مواجههفيوالمسصقهالمضطهدةالشمصبجامعةهيالتي

العلمممتتنافىلاالتي،*سلاميةالاصالةالى1"لمثوةس3

داخلها.فياستيعابهعلىالقدرةتحملللالحدلث،

وجهةءمناكثزمنالمككلةالمحاورهذهمعالجةنستطيع

ليستاكبصرانهاونقول،عله،،حدكثامنبإسافضعاننستطمم

اوهذهف!جبهام!عونمئد!بنلديباو،جدبدةتوةيقيةمحاولةمن

.معتقلأتها!*سامهيةخعلى-حلوجمةاسئلةتطرحلمصالحركة

،وعممالئ!اخلية-تنا"ضالهاموكعمناليهاافئظركذلكونستط!م

ا،ذيمكيلثماولدفة.علىهحوم،اليهذهبتالمن!ى-فببماثماسكها

التعاسكبعدم"))ـالطفيةالؤاو!ةهذهمنصعلعهاونحد.للابصراكت

الحنينصه.:الفعإليةبعدموبالتالىالصارنم"لمنجى

لكن5الموقفينهذينلمحعإل!صحة-المنطقيةمنالكميرهناكيكونقد

هذهمعالتعاملعلىقدرتهماعممبخيهو،الاساليمقتلهها

ه!ذهدرالةاناذ.تاريغيةظاهرةبوصفها،الايديولوجيةالظاهرة

التيوالمؤثرات،ظروهـهزيمتها"درا!سةتفترضتاريخياالظاهرة

4سيلسي!ا-3،ايديولوصثوصالع!تفلقد.الهؤيمةإهذهمننستخدمها

رفضفيالمصم!ةذات؟الامة!طبقاتلجميعاجتماممياموح!لأبالحتبادهإ

يفتبمض-،-*بتماعيالتوحيدعنصر؟،لضنصراهذ6.العربيالاحصز

وتساقطههو،-الم!سيتب!د-العإدل-امسيويهطبيعةمناصلاحاث!نظريا

والتطويمقاله!عارفتيجةالشابقمن؟الواقعالخروجمحلولةصى

ب!عدالفغريعامودماتف!عهداللأعوة.هذهكانتلللك.الامبرياليين

ءا!دالصسهـريةاثمولةوهزيمة(عليمحمد)يلاسيويالاصلاحفشل

علىاللاصفة6وعضويتهاالهائلالتراصبيطابعها-هنامن.(عرابي

كانلذلك.عليهفرضزلاريخيمأزقيمنمخارجعنب!ثايتولملمجتمع

خطورةليمست.)11(الخطورة1بالغوسياسياجتماعياثرللاكناني

موحدا،صوز،،نانهوحع!ها-/لالاساصهيةالمسالةهيالمبا؟مثرةالائرهذا

الوحدةتلك،الثوريهالاصلاحيةوطموحاتهدثوتهبفشلانفجرت

النف!الية،ؤجهعية"لا-هـيولوجيةالممارسمة!ههاتبحثالتيالعضوفي

ناطقةبراىيسفيتمعدرالتيالمجلةهدهكانتالتيالوثقىالعروة

الفشلذروةفبمهوفيم!االاففافبمفكربابصطاردورهاانتهىباسمها

اثموبر.لممابههاالحدتثالعريالفئرو!يعتالاستانةضم!يتا

الوعبمذلكي!لاحظوانبدلاالمرحلةلهذهاسياسياالتقييمان

الثقافياتوىعاىتجسدادياالو!الخلاصبفرورةالطئل

ميدانالثقافةونشرإيمالت!كان،حيثالطهطاويرفاعة:بمحاولنفيئ

فيفراغعنيعبرالذيوالافغاني.بالسلطةارتباطاالمباشرةفعاليته

فشلويشير.ا!مبتوحيدعلىالقدرةع!موعن؟لوطنيةالسلطية

لذذصو!شرالرأسماليالاحتررعنفالىالمعاولتيئههاتين

العربي.الواقعمسشوياتجميععلى-نفسهافرفستج!يردة

فد،التراء-بي-ا!ابرق!الوثقىالعروةمورانهذايض!هل

المجلة؟بانتهاء-هذهشغر

المرحلقالديدة،لحشابكبسببطالسؤالهثا.على؟لاجابهتصعب

بمياممرتبطةتزاللاالضحميوالصرءعاتالطبقية*نقساماتمرحل!ة

المرحل!ة.

عنظئباتكن)م"الوثقىالعروة"نموذجا!نفاحينفنحن

المرصلةهيذهؤكطفب.روت.الصورةهذهعنبيروتغيابتصورنا

اخقا!4افىكانت.لمباشرةاالف!مانيةالسيطرةاسيرةتزاللاكانت

اصواتلأكانتلذلك.الاجنبيةبلارسالياتارتباطاوثقمرتبط!ةفيهإ

هذالكن.ل!يبرالياتصورضمنالقوم!يةالنهض!ةتفترضالثقافيهـة

لاكانت،(الاسلامية"فاثعقافة.الساحةميوحدهيكنلمالتصور

مجلة)وللمةالاالبنانمنستخرجحيث.المثقفينبفباتالصلة!ثميقةتزالي

ادسعل!ضالموفىعمنعبدهمصمدر-،لةتكملةعلالقهاعلىتاخذسوفالتي

او!اينالمهاجرواللبنانبشالسوربنالمثقفينجموعومن.التقليدي

البحثيبداوسوف،والعلأميةالليبراليةالدعواتترتفعسولىمصر

الماركسبموالفكرموسىسلامةفكرمعالصيدةالمطابقةعنالمصني

.بعدهمنالمعاصر

التحمررحركة!يالمثقفثوريسمالذيالاساسيالهاجسان

الو!نيهة.الحؤكة1داخلعضويتهعن6المطابقههذهعنبحثههوالوطش

هنافي.الاسضقلالمرحلهـةستقودالتي،الويضةالجبه!ت!وعن

خري!صهصأغةاهـاسماليةاوتعيدالامهبرياليةتفتتهالغ!كبالواقغ

جلريةحلولعنوالممارسةبالتعلميبحث؟لوطنيالكركان،الطبقعة

!مامن.الافغافيؤمعهالذيالمركريال!حمكدنتاخ!،جدجممه

المصدص!جةالملا!!ةتلكايضاهناومن،الصراعاتهناومن6التح!

الفكر.تطابقلا!ماتحملتبقىاناو،عضويامثقفاتكونانبهـين

ب!دهومنشمحامثالفهـركانالمطابقةالىالا!رب"لو!يسمد

الفكرهذاكانىب.الاسمبهذامجلةتصرالتياللبنانيةالنموة

منذالاستقلال.بالسلطةامسك!واالذينالتجاربسلطةالارتباطوبيق

طيقب"اقليةلمصلحةمطابؤاساساا.شىجامعالئدوةفجاءفكر

اطا،فية.واالاق!تصإدية.مصالحهال!يطابقإجتماعيهيكلتنعيمتعم!

إلارعاقىنقل!-!ا!محث

.عاهـ*ثقافيةمسيرةعنتعبيرهواليهاشرناالذيالتعددان

وطنيعةنهضةشعارتحتيوحدالى.فكرالوصولمحاولةمسمية

فيجبرانخليلجبوان-الفكرهذاضدماتواذاءكانتةشلملعة

نظرتهفيانطونفرح-الشاملالفنيتطلعهوفي4*ج!تمابنبرته

اجيةعناز!وعبرتقد-الطميفكره-قىالشيمي!/شبلي-الأشزاكية



فيفانها،الئرييابخمموذجمنالتخلصعبالق!وةعمم،التطلعف!

تخاضتزاللاطبقيسوطنيعراعحوكةفيايجابياساهمتافابل

ثابنتةارتكلانقطةنخوظلععنتعبيرهوالفكرهذاان.اليومإلى

جماهيرية.حركةالىوبيرو!اطيته!االد!لةاوتوقرا!يةتتجاونر

الدائم،!وارتباط!لم!ثقفيناتطور*حركةومسارعواملنىحين

وطرو،تخكلت-الواقعفينطرحفانناالاجتماع!لأ"لطبقات:بحركة

هذه.فاصبحته.لهاثقافيعةصنابرمجلاتليوجدتمتعمدةفوية

كاملة.لمرحلةفكريةعناوينالمجلات

ا!راعوخي!طأف!عمكد

عنهوفمومحوعهـنا.-بحثنا-موضوعخارجش-اكينحل!لهذايبدو8فد

اثفروجهذاان.باسحاافعربة،لثغاميةحركةعنفتكلمونحئ،لننان

ثقاعةالخاصة"اللبنافيه"فالثقلأمة،نفسهالموفوع،هوالموضوععن

"نطبققالساتمةأ،ايديولوجية-افتح-نظريصرهناك.اساساموجوفهكلير

ياعلىوممو.سلباالاالعربيةافتحررب!ركةلهعلافةلالغنه

هنامن.الهثظفةهذهحركةلمحي!ؤئرارديسيامجرىيشكللمتفى

ب!يروتلهيالنقافةمنجعلت،انعامةالايديولوج!يةالسياق!حدة

المدخسلهذاكانلذلك.ءامةلعربةاالثقاش"!لداخلامتدادا

التياراتتحاولهاالتيالانخراطمحاولسةاداليةلفهمضروريا

هنا.اقتقافية

!ؤليةعلي.تصطلحس،واحدكيارمناكثراوب-هيالثقافيةالمجلة

ءفيسياقوحمةحمتش!لفهيوولك..!لعبهانتريد.ثوروعلى،عامة

إرضتشكل7النادرةدحالأت4عضفياو.تتو!االت!المسائلطرج

معينة.لمرحلةمحددفهمعلىلقاؤهايجريواحدتيارمناكثوحوار

ارحركةفيدوراتلعبانالثطفيةالمجلةتننطيععامبشكلهكذا

ثقاس،-بشكلالدورهذاتلعباناومباهـثرساسيبشكلالومخنية

الرؤية.1هذ!محناصبعض-اوم!حدءةدؤيةبلورةطيكافتهاهم6فني
المجلةفان،الصحةمن4بافراوصح!يحااتنحديدهداكاناذا1

العراعاتحرك!ةتستخممهاالتيالوسائلاحدىنكونالقافيه

داخصلواسعةاتصالووسيلةالمتضاربهـةمفاهيمهابلورةفيالطبقية

المسؤىولارتفاعاوللج!لاسلوبيةتبعايخسعاويضيق،معينوس!

.العامالثقافي

يوصفها،بيروت،ن.العمدفنيرةبعيروتفيأ!ثقافيةاالمج!ا

الحرجمةانكما.الثقافيالوسطدورايضاقلبياتجافىوبطا

ي!محاللبنانيةالطائ!قىالانقساطتواقع!رضهااليالنسبية

!عبتهالذيالمورننسىانلونهذا.وسياسيةئقافشةبحرية

المدينةهذهكانتلذلك.الحريةهذهمدىتوسيعفيالوطنيةالعركة

مختلفة.عربيةاطراففيهتشارك،سياس!-ثتافيصراعميدان

بهايقومالتيالايديولوجياننداخلاداليصةقراعقمحاولةوممانت

دلالاتتحمللوطنية1-الطبفيةالصراعلىحركةمعالمتقعون

عامة.

الارببناتمنذاللمنانيةالثق!ممية؟لمجلاتثراسةحاولنسااذا

العربي.الايديولوجيالتعددواقعتمثلاصالاكتشغنا

،ندوس،المجورهذهاهممننماذجعلىنقتصر!وفهنالكننا

سابقا.عنهاتكل!س!االتيا،نخراطادالية

-ا-

محاولةاولنقراا")2إ،ال!يق"مجلةمنالاولالعددفي

ءربي"باحثط"بالصمموقعمقالفلأفى.ا،!ثقفدورأتحديدمكاملة

ابحثايطرحالعر!".،(اأقوميةال!-إةفيالعربالمثقفيندور"حول

لعربإللمهثقفينهل"،يتساءلالبدايةمنذلآواض!؟شكالية

بل!!ةشمستقلةكجماعةبها!قومونالمجتمعفيبذاتهاقائهةصعة

لتياالواضحةالاجابةتاتيالسؤيلهذاحول."أالامةجماعات

)ءفكل:ا،جنياعيةبالطبقاتالعضويةالمثقفعلاقةفممرةلاولتحاول

عقليةعن/أدواعفييفصعانمايكتباويتغلماويفكرع!ندهامثقف

ويخممم!ن!فحهـاويمثلمجتمعهاعضاءمناخرىجماعةاوطبقأ

."المصالحهذه

عناعر:باربعةالمصطلحهذايحلاثم

"سهي.الطبفاتجميعمنعنامرالهثقف!ةال!اعةقضم-ا

طبقة.طيمست

-القعليممسهتوىانخ!فاض!،ا؟لثتافي!يالت!ةردمح!يوش-ص

ا!بهمحع."فصلعاما

مستقلة.ومصالحاهدافليس-نلمثقفيئ-ج

.الصراعاطرالىتخدممختلمةبطرانقالمسعانليالرحون-د

اتنظرالهيهامح!دميببالى!1،تنسيطينهرمحم-التحل!لحعذاحول

لحدد،!"كتمتهالديالشضفياليهاالنظر-بل-،جمشكل-مطلق

صياض!و!قدياضالصمورهاالاولائمددمنذ"يقالى"مجلة

وكتعبير.النن!عبيةالعتأتوبقية،العامل!ة-الطبقة-رولحلتزامها

لأتروتويفهخوريرتيفمقالأتصفحاتهافقرر-علي.الاالتزامهذاعن

احدماصوريلعمرونقرا،/العديثالعربيالفيفيالنرنسيةلملثو!ة

،وكوكبة!"بتالطونويكتب،السابتىالججل!ىاللبناني!ونالالباءاكبر

الوسيةإلثذاالدةفييخطونالذين،الطليميينوا!دباءمن.!لفكرجمن

أد!يوالامر،الاجتمامحيسورهالمثقف.!مجديمظ.-لكه!ةمحلولات

،ئظنجيمزدوج-سإسيبهدف!!رتقدالمجله!هذهكحموكوندلالةيحل

و!دةتصبر!مابل،السيالسيالنضالعنالثالافةتعصللافهي

عضوية.

نسىطيعثكئنا"الطريق"مصةلدورشاملاتقيماههنانمحاولى)

:ملاضاتاربمنركعان

العربرثا.الف!فيالاركسي،لتيارالمجلةهذهمثلتلقدسا

ية،3العاالثوريةبال!ركةالنعريفالبدايةم!نذحاولالياًلتيارمذاً

مهصتمناجزبوصفهما،المركريةالوطنيالنضدمسالةوطرح

"،،لعربالنعهفي،الماركمصييبالفكصتعريفاق!معتوقد.اًل!ثورةه!ذه

فبل.منالفيهذابهاقدمالتيالبعريفاتيتكيارو

علىتقافي،نعتاحاعلىصدورصاشذ-بداي!ةلالمصةركرت-2

مترجماجنباا-ا3يالانقرأاعدال!ماخالاوليفمنذ.الاجننيةالالاب

كما..اصنبور4،غوركي،الاشتراىةالوافعيةتيارالىينتمي

الكلنسية،الثورةفيالحريةقيملخاالشكيزجرله

منالنرآثلقراءاتقها-صف!تغنحوهي7،الاولىاعك!اثعامئذس3

...الخ.الؤيدالعقد،ارضيالشرفي،ولممنةكليلة،الو!اص

*صبحلاحيث،كأالترا"بقاعدتهالا،لينالهتوحيهينيرةو،لتوجها!هدا

له.ءفور-لا7فيثقاضترابا2مجددنفتاح31

ثحلالاجماعيوالعضاللوطنياالاستقلال!لةطرحس4

لوتءالطرتؤمجلةقممننهاالتيالمقترباتفقاشكلانواذا.متنا!ق

الشيوعيللحزبالسياسيالخطعناقننمةنطالىفيتدخلالمسالهة

الهةمراىواالطرجهذااليضطنشيهركاننا،-يصدرهماالني

الربط.-هتايقلمهالذيالمندش؟لاجا!

مسطلةتطرحنخازيمة!فى،خطتقود3التيالتوجهاتهدهان

مسلألسةوىتهـاالوط!نيإ،الصراعحركةفيالمساهمةعلىقمرتها

للفكربالنسبةتزالولاكانتللاساسيةالمسالةانغير.سلفام!طول!

منالمراعاتينطلقوطنيخطصياغةعلىق!راتهفيهيالماركسعي

الطبقاتجهعيوحدالذيالجبهويالا!ليششرفاك!عدوةطاالطبقمة

وعنالتبعية3منالوحيدالمخرجموعرجماوح!ويتوجهفىالوطنية

تفترضها.اللبمالتفتيتةكلامل



مجدسةمنالاولللعددالريسسهيل.دافنتاحيةتعونور

ئقاكية.لمجلة(ألهفترضللهدفتحديداالاالساحياتاكثر12(لى"الأداب"

انقوميه،الهمومصميمكيلحورر!علىينمركأا!نياـث!لهيصعثهو

،كانميهيصيتيالدكيءلحجتمععنممولايعونلمان!الأدبع!ىيمبعي"

منببعالذيالأشزامادبههوونننجعهأ(لمجلهاليهسكوالديألال!
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