
ط!وبثالةمكالاله

وويبه!لد!ببم؟يق)8

فريلازراعنوج:دثن!لممزلناماو!قفينوك!معكلولةنعن

فى-ءلاالمساهمةالىنطمحولا،المختلعهوالرؤىا،!كارمنضنابفي

كبرربثتيءوإلسياصليةالاجتماعيةأذنظرثتتمجالديولاالثقافيالمجال

منالسنينعشراتمندالعربياثشرقية!هاخوات،اليهسبقمافيما

واالثظ!يالمجالثيس!اء6.ول!نامن!كنةاجضماعيةلقافةلصرحبناء

ر--م!يلخطيءلاانلآجهدزبكلفحاولوا)سياسيالاجتماعي

.ونحدرالانجبرالمصيرعليهايتوقفاقىكيهيلانها،لىالا!الخطوات

زقعلاحتى،منحرفاوضعاالأساسيةالحجراتنضعلاانالحذركل

المقبلىقي.ا-يالت!دؤوسدلى!ةالت،-

تبنان،المنواضعال!هدهذامبمبهنندأانفحاولم!واول

طرحاف!ضاياناونطرح،بحترارجلنامواوعونتلممسبوفهوحمشاكلنا

التصوروسلامةالطرحصحةمنت!كدانبهصدولكننا.صحيحا

النفس.فيوثقةبحزمالمملالىثمضي

نمحذيراكلى!طفيوجدتمانالعذرآستسمحكمفأفاهذاوعلى

بوضوحكرحهالان،الثقافبةمشكلثطحصرمحاولةفيالالحاح

ديالنهاية.صحيححلعلىلهانعثرانعلىيمنيناالذيهووشجاعة

الثقافةفيجهليمنتلاصحوهانيوكنعماسلفالكماعتذركما

منمضىعندكاالمتعار!!بالمعنىاديبانستهآنا،المنخصصةلادبيةا

واللقصةناقداولاروائياولاشاعرآولاقصاصالستاي،الاديب

الىاميللكني.هلسفةملرسفقصاناوانما،يةارواا؟والشعر

ودلمموالاخلاقالسبلاهـة:الفلسفةمنجتما!الارالعجافبالمنا،ية

،ساطوحليسمحضم!اذا،ا،خيرالبابهذاومنوا)ثقافمةالاجننماع

4جتمع.واالريةبنالعربي!الاديبمش!كلة

،ءالاميةوفضيةهينتخذهاماكثيرآالاديباواهلايبحريةوقضية

المفروضا)ضغط-انوالحق.المجتمعهذاعنلانفطاتاذريعةمجتمعمنا

كبتاليسالحالاتمنكبيرفيوهوفعلامفروضكبتهواثب!الناعلى

لمجنين4االىايفتقركبتهووانما،حقاالمجتوعصالحفياو،لثريفا

تحههـملموانعادةةلسياسهتسيراليالخلقيةللمبلاىءو!ا

يقول:جيداونفحص"الملفهذالنقنحذلكومع.بلدايضدائما

التونسية،بألجامع!ةالاداببكليةالاستاذالجنح"نيالحبيبالدكتور

والهالمالماركسي؟اهالممنكلفيالحريةمفهوميستعوضانبمد

آ!ثالث:والعالمهـلراسمالهي

الهربيعةاثنقافهـةلعترضاليالمشاكلاكبرمناناعف!د"

وانعدامهـا،العربي1العالمبلدانبعضفيالحرياتتعديدهوا!اصدة

العربيةالثقافةجعلماوهذا،الاخرىالبلدانبعضفيقريبا

فيالمعلمرةالعرب!يةالثقافةهذهيمثلالذيالعربيوالمثقفالمعاعرة

،وامامذبذبامتناقدضاغريبايكونانامافموقفه،شاذ،أفريبوفع

ويصبح،فينعزل،بمبادئهيؤمننفسهمعصادقانزيهإهايكونان

محاولا،الانتهازيةطريقيسلكانواما،هامشياالمجتمعفيثوره

(لثعاذةالاوضاعهذهوكل.ويقوليكتبفيمصاهذهاكنهازيتهتبرر

الحريةبالن!سبةتحديدان.المعاصرةالعربيةالئقافةخدمة!ليست

.ا،المعاعرةالعربيةلثقاف!اعلىمباثرةانعكاسات!لهالعربيللمثقف

ناوهوالحريةعسالةفيهذامناكثرالىنن!بانناالحق

فقطالسياسيةالسلطةمنمقيدانفمسهيجدلاالممامرالعربيالكعب
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!صالل!!ا!صمقمه-.؟

يمسارلهيجوزلافكما:الاجتماعيةاًرسلطةمنايض،مث!يدهوبل

ألأجنماعميهنلحرماتيتعرض؟نلهيحوزلا،الساسيةالحرمات

دالمجمع.المنحرفةوالعلاكات،والمغمقداتالنعاليدوهي،بسوء

واوالاديب.بسوءوعلاكاتهومعتقدانهتقاليدهنمسانويثيرهيؤلمه

ووعورمنئالمجتهعيهزانيدو-كلالتغييرالى،جهب*هـبال!عتلمفاا؟تفة-

السلطة.ومعالمجتمعمعصدام!يدخلانيختىولكنه؟لتحليل

يتناولانالاجتماعيةاوالسياسيةالسلطةاليهدطلبانينتكرلكانه

مادىسلفامشكوربل،مطمئنامنوهوبمقصه،وضاعهـمتشريح

.لسيفعى

معا.والسلوكالتصو-كبمخ!و*فا

هـنيكنباىفيحرية،العهلحريةبصورلانهاولا!التصور

حتىتلحكامنقداالمجتمععنالكتابةويتصورالمجتمعالىلاالمجتمع

اراد.قىويتظاهريشاءكمافيحتعللمجتمعالسياسيةالحريةيمنصا

احسنفيالانزواءيفضلالشعبعنالكلامهذامنارحغومةمنعننهوان

الطفيانفيمجد،اسوئهافيالسلطةالىضميرهبيعاوالحالات

للحريةالصحيحوالنصور،وقصرفهاالسلطةلسلوكالمهياذ-سوي!تلمس

الشعبموكنوجهعننكنبلاانوهوالدكمةمنبكثيرسارنرحللهماهو

نكتبلا،جصريلاوهوعنه"ثفاعالسياسيةاالسلطةالىبكنانجننا

الجتهميررأسفوفىمنالحكاممعوتنضكمورحمةشفقةالش!بكلن

وعيهم.عنمطلقةعي:لأص3و

نتوجه،3دنلاللجماهيرنكيتبانهوللحريةالصحيعالتصور

واننصح!3اولنرضهملاللجماهيرونكتب-.حكومتهمالىلاا!3

ونموصعحال!مابت!وررفقطاليهمننوجهبلالسياسيةالمواعظزطيم

الىآلغامضالشعورحالةمنع!ندهمالوضعهذاونصعدوضعهم

الدداعهوسيتولىالوعيهذابعدالمجتمعلان.ادواعيالادراكحالة

وف،نافيالمتقا"بلينالطرفين.اننيلهاالىالطريقويعرف6حريتهعن

الحكومةهماالاديبحريةمشكلةبهنطرحماضوءوعلىالراهن1

الرنيسيالطرفاما.مطالبوالكالب،مطآلبةالحكومة،والكانب

انهموضوع.الموضوعفياحداتيهيتوجهلمغائبفهوال!قىصاحب

ةللحربال!تصور.وهذاموجوثاآلشر،ايكلمةصاحبا،وليسحديث

يغرموقفولكنحه،آلصادقهـيئالمخلصيندبائنا،1منكثيريتبناه

اررياسيةالساطةالىيتوجههناااكاتبلانينالعهمماا،ثربالمجتمع

كلالبلقبعلىيحصلوفد.المثقفينمنلامثالهعلياويكنتبشكلا

ضميرهارضىلانهنف"عنبألرضىيشعرهولمثورياو،؟هدمي

عندماوخاصة.الشبعنالكتابةفيجهدابهاعسالذيبالسخاء

ولمبهايشعرولمهمومهتفاصيليجهلوهوالشعبعنالكاتبيكتب

علىالادبيوفنهالاسانيةبعاطفتهمتبرعايصبحهنااـته،يرعشها

تجعلهاحقيقيةاالشعببحياةوجهله.ب!يدمنآلشعبيةلطبقاتا

ةيكنفي،العميقةالحقيقيةالجماهررمطالبقصدغيرعنيزيف

لاادجهودهذاكلفيولكنه،والعدالةالحريةمثلىالعامةبالمناداة

بكلالمجتمعايتعمربهاحتىللشعبقفاصيلهافي،الشعبحالةيصور

الفكرياستقلالهعلىمغنمدااوضاعهتفييربنغسهويتولى،ادماقه

فيهبعثانهاملابفكملويبقي.!سيتهالقضيةبانوعيهوعله

بل،بنف!سهاوضاعهتغييرعلىقا!راالغكريةبيقطتهوصيرهالوص



فيوليسيعرهـ4اصصحالذيالاتجاهافيالتغييراحداثعلىودادراً

الننهدميالسخاءفداءاتتحتالسعلطةعليهبهتتصدالذيا!لجاه

للسلطة.الكاتباصمدرهاالتطوالانساني

لماق"!والكالبلحريةالخاطيءالتمورلهفاالاخيرة!المضرة

الىمباثرةنوجهوادا،بنفسهنفسهيعيرحتىنلمجتمعالمجنمعيصور

سيتمرضمجهودهنف414جمتمعالىالتوجهءنبدلاالحاكمةالسلطة

السلطةتسكتهاناما:مراسابويقولكمهـامراطلأهماخطرجمنلاحد

منهاحرمكماالمقبلالمجتمعمنه!افي!رمالكتابهمنوتمنعه؟لسياسية

تشعرلم،نهاع!نهتدافعانالجماهيرتستطيعولا،الراهنالمجتمع

ضحيةلمحيذهبال!ممعضادمهاسبابولامواقفهتعرفولمبه

يحاربفائدكمصيرالفاشل!ةالموكةهذهفيمصروهويكون،باردة

الثكهـنهة.فينائموجيشه،وحده

!اكآلحريةلنحفيتىالسلطةتستجيبانالتانيوالاحتمال

ولاالمجت!ءيقدرهالاحريةقيأتيولكنها،للمجت!عالكاببهايطالب

قمرففببهايتصرفاو،سيئااستعمالايستصملهاوقد،دنييمهـتهايعرف

ويعودفيبذرها،بكدهحم!هافييتعبلمثروة!بماالسفيه

يجدولا،جديدءنالطغب،نوس،ئلبآشنممصيرهعلىجمذيرها

نفسهالمجتمععلىالنقمةمنمناصاذلكبعداوالاديبوالمفكرالكلاب

الح!يمبثرواتمعهاتمتعواالحاكمةالقوةصفوفلىوالانضمام

المجتصع.!برعلى

حرفيررتوالمفكرالاديبيعيهاإنيجبا!تيالاوليالحويةا!

يةرضلاؤدبرحببث.الواعيةالمجتمعحرية،ابلالسياسيةالمجتمع

بر*مهـاصقأثدلمتاعبيتعرضىولكنهالسياسيمةنلمتاعبذيهاالكاتب

الى،الغروريةالفلسعفيةالثقافةبمد،ميتعرف،قنهوباتقانبم!هتنه

يتجا،زوعمقىو،اقعيةبلأ!ةويصورهاالمجتهـهعحبياةودقائقتفاصيل

حياةعلىالمطبقةالقوانينبصوراد-طحيةوالمواعظالعامةالمباكي،

تذ!بكمالمشفيمحاكمةويصورلادارةواوال!ملالشارعفيالناس1

ئي،النمطال!خرضدانقاضيلتعصبضحيةمعرورةامرأةفيوو

الصالتوىوقدلجتمعامنفريقعنقالعانليةالحمياةفيويصور

فيكصايرالامواتيتحكموكيف،الامامالىيتطلعاحدوفريق،الوراء

عتدالخاصهالمصهلم!صةويصور،كونتاوغستيهولكما(لايطء

العامة.المصلحةعلىطغتوقدالموظفاوالتاجر

بافوالهيغسروهو،الدينربرلعندالاجتماعيالنفاقىويصور

اخر.وادفيعمالهوبا،وادفي

حيثمنلروءا4،لخواكنه،محايداكانمهماال!مويرهذاان

منه!--ضطاقات!اوه-،الحريةالىالورقييفياأخداءهو،ال!،الاأقان

وأاهـياسيةلاكلهااوضعاهـ4تغييراجلمنمهركهكيالمجتهع

وحدسا.الاجتمارية

مههـا،موفنفاكلذلكمنيتخذعندماالالنزامذروةالكاتبيبلغو

المستقبل.نحوسبيلهقبيسنعىاآلمجتمعيساعد،الموفففنيةكانت

،التصورؤطالخ!عنناشمك!وهو،السلوكفيالخمطسآاما

الوعيعمليةيعننبرلاانهبماالمربيةفبلادنا،لاديبآنفيفيننمثل

ب!وءيصابانيريدلامانه،فيهاطرفهو،معركةالاجتما!ي

ظيعةءنكليعتهاتختافالتعبيرحريةيتصورافه.الموكةهذهفي

ولا،شحالهتمنحانيجببحبيث،للمجتمعالسياسيةالحربة

ورجالوالادباءالكتابمنواجيالا،جيالضحيتهاتذهبولاينهزعها

خافتبصوتبهايطالبالتعبيربحريةيطالبعندماوهو.الفكر

قونهمنمص!اكدغيراو،الحريةهذهنيلفيحقهمنواثقع!يركآله

اقللانهلا.المعركةكبلحذرةبنفسيةالمعركةفيبدا،المعركةفي

معركةفيالشجاعةهذهيفتلككانانهبدليلماديةشجاعة

معشجاعتهبنالفرقواكن.المحتلا،جنهـبيضدالوطنيالتحرير

وجودمنوثوقههو،الوطنيةالحكومةمعصوتهوخهـفوت،المدو

الشعبوجودمن4وثوؤوعدمالعدو،ضدفيالمعركةجافبهالى؟لشعب
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نا.التعبير+سيةاجلمنالوفنيةحكومتهمععواعهفيجاننهالى

ونقبلاث!لهاانرضصورانهوبااحريةالمطانبةديالعحيحوفف41

و!المعركة،الوحيدحليفن!اانذلكبعد!نصوروان،الثمنهذابددع

نستطيعلا:وا&سلىلالدورمشكلةفينقعهناوطنعا.معنا8مصهو

فيها،جانبناالىالشعبومفاذاالااص!:يراحريةم!وءس"نكسبان

التعبيرحرية،تووثتاذاالاجانبناأدىارففاىيم!نو*الشعبواممن

اأسياليةالالسصلمطةلناتسمحانيجب:اخرىوبهلأ:ارة،لض!هيىه

مطالبة!طليؤيردناالجههورتجنداننستطيعحتىأتعبرابحرية

أكهبير.بةب!راسهـاسبةاالمسلطصة

-افئعلىيقفو،مستقيمبميرالمنطقهذابآن!يولوقون

وهبول،بدورصالص!الة!لمآلحفيمقةمنهر!باالاليصيانه،ثابتة

أ!نريمة؟قبلباانواما،اتعبيرحريةاجلمننصارعان:امرءلناحد

.الواةعللامر،ونسكينالاننفعلكما،المعركةنخوضانقبل

منجزءالعهفييقةفييتطول"أطريقةبهدهالمشكلةوضعانثم

الجزءامابلدانهمكيحقيقيااضطهادايلافونالذينالعربالادباء

الاضطهادهذامنيستثوالاانيجب،اويننمتثونؤر،/م!"مالاخر

لمهموانعليهنتصورهااننري!األذييوصسهـرالشكللالانه

فهم،اسيا،-5الحومةس!وكانتقادفىاكمبيرحريةحقيملكوا

هو-ليتولى،فلناك!،للمجتمعا(ءتمعتصويرحقدننلعمايملكون

السياس!جمي.مصيرهتغبر

معركةمناللبعصبالنسبةئلتاذاالتعبيرحريه!فدانان

الاخر.للبعضبعالنسص!نةكذلكليستفهـفيا،ح!قيةسيا-يه

مشكلةمعاناةأثرجةفينالرقكأط!ادامانناذلكومع

حيثالتشكيءن!ياحدةدرجةفيكلضانلنفي-افازة،التهجيرحرية

لذ-يعةالتشكيهذااست!مالحيثمنوخاصةاحريةاهذه!فدانمن

كمالنفسهثنصورهمباشرةاليهانتوجهوعدم،المجتمععنلانفطاعنا

يقولكمالنتعودناانجبراوإ،طبيعةالقطيعمةهدهنتصورولاننسا.هو

يقولكصاآوإ.الواقععنبرهانتلهىالتيباال!تجريدياتخلدورابرن

انف!تاعنلل!ديتت!لحورملاةالادبمننتخدايضا"سارر"

عزلةان.تبليغ!اليستولكنها،والسحرالميتافيزيقاعناو

ال!قيقيةالعلاقةانيعروطفهووجهينمنمزيفصةالمجتمععنالاديب

ولثنه)فههـ،ومادةموضوعاالجمهـوريتخذو،لجم،ورآوبينبينهققوم

مثلهالتبدينالادباءهن4اامثااىاوهنهبادبهيتوجهاخرىناحيةمن

الان!طاظ،عصورادبأءالىالقرونلمحوقمنيدهيمدانه.الج!ورعن

ظهرهيويولم،الكنيسيةالقداسةطابعيكسبانتا*همكانممن

هتمردايكونفانهتفدءيةنزعقىفياالاديبيكوقء:!ماحنىثهنا.للثياة

عنالشعب6تعدىولوحضىالشم!بالىيضوجهلملانه،ثوريالافقظ

نفسه،تحر!رعليقالرااثمبيجعلانعنعاجزادبهفانئمومن

يحررولمالمعنويةالسلطةاوالسياسيةا!مد"حررتهاذاالمجننمعلان

اتهـخل!اهاالتيمجتمش،اميةمشكلةح!ا.اًمالكونلافانه،بئفسهنفسه

المجتي6عنانقطاعمناكبرعيةفيبهانتثرعاًفنبمالكبرىحجتنا

كتاجمهفطالحكيمتوفيقهوعندنااوركلةهذهائارمناسبقمنولمل

الشصبفيا،ميةهل:نتساءلانلنايجوزفا"،4.الحياةادب

فيعن!نامنمثلاذلكعلىخذ3القطيهةهذهييبررحقيقيحاجز

والصغارالكبارعندالاميةكانتألاشنعمارع!صدفبم.الجزائر

والقراءةام!تابةفياعيةاعني،وشاملةمطبقةاصليةوالاناثوالرجال

للثلاليناتوفيا.عامةحضاريةوامية،ولالفووالتفكيرفيوامية

ومنهاالفكريةالعدةضعيفةالعدددقليلةمثقفةوحداتمشكفا-كلوؤت

كلمنعحرومةولألكنهاصغيرةجمعيةواسسنتجمعتانتلعثلم

امام!مسودة،ملوالهالتحركفيحريةكلمنمكبوتةالما،يةالوسائل

يعيشون،وبالعربيةمثقفيناشخاصهاباعتبارالرزقألكسبالسبلكل

فيلعاحبهاحقولا،اجنبيةلغةمعتبرةفيهامربيةابلدفي

ثريةا!مرةمننثعرجلالعصبةهذهيراسوكانالحياةفياست!مالها



هـ"واثي،الا-"3،أريرالس!طة!عطيبةعلاقةعلىوكانتمحطوظطة

انفنيدطبرأصحابها)!جل!ذاباديربنعبدال!ميدالتيخالمرحوم

الو؟تديهموبل،ورعسبفيا2ثقال!مى،خيارامامانفسهموجدوا

اممهلطةاتصرتطلكتانف"ميضعوااناما.سياسيخيارذفسه

ابواب؟مامهملإوصدوللأنهينفوتاسبابعلىفيحصلواالاجنهـبية

كي4م!اميعينتوا(ثءبا!ىيتوجهواانواماآلش!بالىالتيليغ

واكنهمواجتضاع!ياوسياسيأدينياويثالفوهواضطهادوتضحيةحرمان

ي!ر،التلالعلؤ،ختارواالاستعماريةاتسلطةأعضبانفسهمعلىيغنحون

ليؤيبيتوزوح!"اسرتهباديىابنوهجر.امره!منبينةعلىوهم

مجالةعلىويشرفدرساعشراربعةمعدلنناراويلقي!جدخلوة!

منومي.كبةعلي!!مضغوص!لوسريةشبهج!عيةويسيرشصية

الكشفيةةوادجمعياتالنذمعبيمةالمدارسوجمون،الغرنسيهالشرطة

وااميينمعي!ملاتصالاتهكلفيوهواخرالىمكانمنويتنقل

جمصيانممتسيبرعلىويدررهم،المسؤولياتويحما!م،اعيينافصف

الذاتوانكارانننورىير!مدبينهمويمآديمقراكلياتسييراالمحلية

هـعولخرج.امياأكانولوحىالشصعيةالقويالمخلصوتشجيع

حيتمناميينبقواانانناسمنكألالاميينهؤلاءمنالسني!نمرور

والحنشما-إسةاديمعقفيناصب!واانهمالاوالكنابةالقراءة

ؤطااصب!وءم!مو()كنميرون،الابرن!حاعيئااثهافيئإثلص-صاتاوتسي!ير

دمافشهمقيآن.سنطيع،مخنلفهمميسوياىوءاطراتاهـ!احةالثورة

مدركتمتفنحهناضجةعقولامامانكولشهرتجاوباثنجدميراناي

ا!ارالثيورر"تافيخو!فيصعوبةايتجدولا،الم!د"الحياةلمشكلات

السيادىيةميتهواالحيلاةاليسلبمتهعإىالمثقفيحاسبونتجم!مبل

الند.الندنظرةبلالساذجةالقداسةنظرةااي!هيئ!ونولأ

منكبيرةاجزاءوفهـضواوثرثوارجالهاهذبالصبةهذهنعم

الشعببرعايةمحآكلنلىائماكافواولكنهموالاعتقالالمنفىميعمرهم

تقكل،لاالتيالروحيلآؤوتهممنهاويستمدونعزاءهمفيهايجون

كليرحملاوؤمعصارمةرقابةظلفيللعبيصواانواستطاعو؟

يوما،،شعرواولمواجننماعيةوسياسيةوادبيةدينيةمعرف!ةمنمحندهمما

يكونوالكيالحريةالىحاجةمياءهم،سياسيافيلكطالبواوهـن

جماهبروبينيب!ميقفحاجزاالاميةاعتبر13او،ويثقغوهالشعب

ساهـةوقىكوا،وع!يهفآكظوامباشرة4يطاقوجهوابل.الشعب

ه!واثعبااصهحكماالوعجميدلكمع!تصإرعفيلكبعدالاستعمار

انتزاهـ-سةوا!نواديالاهلبقىالمدارسبانشاءالاهـقىيقاومالئي

الو"ي:-نخوانالرسالقد.والفنيةوالمسرحيةالرياضيةوالشدكيلات

ماركس.يفولكماماديةؤوةاالوع!ايصيرالشص!ه

دصنضملاننستطيعالمستقلةالجزائرئيالمثقفمننحئواليوم

أضطورمناجديدةءرصلةفيبهوفدخلالاجننماعيوعيهونوقظبالشعب

القراءةاميةمنتحررتواسعةفذطاعاتوهيهالفكريوالرفيلألطضاري

ابنباديىجماعةيبذلهلانممامائةمنجزءاربذللمولكننااو"!متابة

كليايكوناتيكاانقطاء،التصبعنانقطعنابل،المضطهدةالقليلة

عندشبابناوالوطنيالسياسيالوعيمستوىعلىالاكقطاعهذاوإفحي

عنشيعايعرهـونيكادونولاالاجنبية!لثقافيةللتياراتنهبافبقوا

دالم4قارنةوفقومالموضرعهذا!يونننناقشالظصةال!ثقاك!يةشضيتم

ا،سلبي4ا)تتيجةبهذهونخرجاليوموشبابعنشاالامسنمسباببيهن

وشباب،الاستعماريالافطهادكونهالاعسشثابانوهيالوحيد!

الاستقلكل.رفاههية"فسدتهاليوم

الضفييررسالة،الرسالةهدهب!ءيضطلىءمي2الاديبانعلى

ا(لاهتمامفييتمثل،المرسمناخربميدانيفنمآنياب!،الاجننفياعي

شخصيةتهمهنظرةالمجتمعو!؟ق!ضيةالىون!رتهو"ل!رصو،(لمئ!ية

ثمومن،الدينورجلوالسياسيالمعلمقبلا*ولىالمرجةقىهو

ولا،بهاالاضطلاعمنتمكنهالتيالعمليةالولسثلعنحتىلهايبص

يلتىفيمااهمهانلخصانيمكنالولسلأللىهذه.فيهااحدعويعف

ثبم

الم!ة.والاحتماعيةارفلسفيةالثقاوةضرورةعلىالفكيد:اولأ

-"المدر!مناثثفاف!ألميدانفي!لادهبلآسةينابعانةزرتيا

ويضضنصوىي!باعماوكل،وائكضبةوالكناب3مصرحاازى"الارتاقي

هتافيالمواةاتنفقهماوبيخع.بلادهويادمما!ةسوقزيوي!نداول

نا!ةمنلترنريحالمجهودهذالان.اخرىميادينالىباأمي!اسالمضمار

ناحيةومنوفيعيتهموالقرادالاميينعددالمىالاحصاءبواسطةيرنعروطان

حاضرابلادهفيالمثقفبنفىنوبمعرالةعلىالاف!لاعهذايساعدهاخرى

منيهكأ"كى،الغدوجمهور،الراهناأجمهوتنوءية،ايو!ءفبلا

ازخاجالى!دفوجهةبلادهفيوالتعليماتئقادةتوجيهعاىا!س!ر

الصحفؤيرآبءباعطاءوذتكا)ثقاف!آلميدانؤ؟كأاباستمرإربح!"ن

عامة.والاجتماعيةالقافمةا(رواساتو!يقيجيهالمننوعةالاعلامووسائل

التعبيرحريةمنكبيراك!رايتطلبانهات!قدلاالم!هودهذا

ي!ثيرا!ذيالتههـجمعنبعيمةفياءةاري!ءفيهويهطيالاديببهيهتملكي

.الحرياتعلىضغطلالعرب!يةالاقطارهاكثرحنىاكلنعاوالملاحق!

وبرامحوصحفطوكتبمجلاتمنبلادهفيينشرمايتنهـبع:ثالثا

اجنبيهسينمائيةآملاممنانجمهورعلىيعرضوماومتلفزةأذاعيسة

وسلامةوالصلاحي!والكمالكيفلاحيةمنويدرسهسا،وطئيةاو

وال!فني.والاخلاقيالفكريلمضموناوخصوبةالا"لجاه

3لمنوما،الاجنبيةا&!دالىفنطافئقافيةالنجاوبيىغ!بع:ىابعا

بمايتىانيسم!عالتيالرقعنباىظ!لأثلمرايطنج!امنم!-،

ينشرها،بحوثفيذلكويقهرحويؤقإمهابلادهفيآلتجاربأفلكبعض

يلقيها.محاضراتوفي

وخارجبلادهفيالثقافيللوإقعالتتبمهذاخدلمن:خامهـسا

اك!التقافكانواعبينال!ةمشكلةي!حانالاديبيمستطيعبدده

بي!نالعلامةهيما:المستقهـبلاجمالبهاتهيآاربلاده!يتطرح

لائيرسيكونوماذا6الاجنبيولأالتعليما!روأالتعيمالديني.التطيم

خيكلمنويقنرح،وا!كرباثقافياالمستقبلاجييالتهـكوينفيذلككل

قعانيهماالغداجيادعلىبهيو!رمعيناتوجيهاالعلاقاتلهذهتصوره

ثمادي.وتمزقخلقيواضطرابفكريةفوضىمنالراهمنةاجيالنا

،لأكميهاعلىوالممل،الغدمشاكلتصورالادكبمهاممنانذلك

يعانيهاالت!آت،كلنفسالغدمجنمع!يتخلقلاح!تى،اليوممنذ

.عصرهعليهسيطرحهااخرىمشعاكلجاتبالىاليوممجتمع

،عمرهبعدماثقافةفيالتفكيرعنايضامسوولالاديبان

لكلاقئاعهمدىعلىيتوقفالغدف!منسجممجتممتحهـقيق!كهونجاحه

ا!جتعدحياةلاضرورياشيئاالثقافةاعتبارعلىهيمجتمعهالحيةالقوى

الاقشصادي،الاناجولننوميير،نفسهالدولةءآلحهياةضروريصابلفقظ

كما،عبثااول!ا!يسستالثقافةوان،الح!ضاريالر!كاعنفضلا

والادسطاءوالمفكررمنا(كأابتحننعطيهالفحيالمحتوىعلىيتوؤورء

والفهـيلم.والمقالةوالمحاضرةللكتابوالباخنين

الجمهور!تمكينيقترحهاالتيالعملية1الوسائلفييفكر:ساث!ا

المشراوقناتكتنظيمالثقاؤلآمنممكنقس!طاكبرعلىالتحصلمن

المسرح،وفاعاتاثع!بيهـةالاحياءؤيالمكتباتونوريع،والمواصلات

نننميةكافطوةتتوفيرمعيتهـلاعمبشكلوالعمالللمموظفينلهملاوتنظيم

لاا:ال!دممنجمهورهيخلقانيجب"حقالاديبانذلك،لقافننهم

يسيرالحياةعلىبالعملايضاوبل،فقورالمشوقةاجيةالاتبمادته

الثقفيالافتاجيستقبلانومكانياوزمنياماديايسضطيعحتىللجمهـور

الاديب.لهيقممهالذي

اقضاععلىكلهاالوسائلهذهخلىكيالأديبيعتمدلاان:سابعا

فييسننطيعوهوبلتوفيرهابضرورةالبإديةاوا؟لسيا-يةالسلطة

حساسيةفيهف!يخلق،نفسهالمجتمععلىيعتمدانمةهاالكثير

بالمجلاتوتجهيزهاالثقافيةااوحداتتأسيسالىتدفعهللثقاف!ة

التثقيف.وسائللمفومخهوالكنبوالا!د!

وعيمنيخلقهانالاديبيستطيعمامدىعلىيعتمدايضاوهذا



م!-(مدىعلىقيوةفاي،كلهاليماتهالثقا،فةبصرورةالجمهورالي

ءئلفيعندهبصيحخهىالثقافبمللغذاءالحسمناألجم!رفينخلقه

المادي.الفذاءاهمية

نفسهتكوينؤيالاديبيبذلهانيجباقياالجهدهذا:ثاصنا

لىتغيبعلىيحمله،اوالمجتمعسعغيبرانهلثحبرلا،جمهورهوتكوين

نفس!مهاالوسافلهذهانكذلكنعمثيولا،وضحاهاعشيةبيننفسه

،اتفىندكليولابل،ويس!ربسهولةوالمثقفالاديبسيحققها

هـكلاتانواؤقطنعبمولكننا،المشكلحتلهذهالجزئيالحل-نجد

النفس.وطولوالمواظبةاتحإميلالماوالبحثبالصنايةجديرةووسائل

الذيوالكن،و،اكفكوين*دباءصنواحدججلعلىحلهايتوقدفلافقد

يهواىسي!ا"قيهاالتفكيرالىالمجتمعتوجميهمجردانفيهنثكلا

بقيمتها.الوعيلديهيمنخققانبمجردالوسائلهذهخلقبنفسه

لش،ثقالاجتماء!بماالتكويرنهداانهوايضافيوكدهاىنري!دوما

احدعاىؤيهن!*مدان!مكنلا،،آلاديبلالبالمشنهلكالمثففالجمهور

هوثفاؤيايستئهرلاالذيالمجتمعاننوفالذينفنحن.سوانا

لا-لمناروراصيواهمالغب!اوتبذد،بلضعائعةوكوةللوضخسارة

الظ!مفيوعكانمه!ص(وذلك،انالاقسثروةوهي،بلدايلمحيثروة

ش!يئاتسنعتممرأتياالا-تمماعمةالطانفة.؟انبلادذافيالائمالسياسي

.وهيانفسه!ا،خقفبقفعةهه!اثراهنالعربيمجتمهلنافيالثقاهـحةمن

ناتستطيعلا،!فياعزلاءهيثماميمجتمعفيع!رياص!روةفمثة

!داذاالحض،ريةالنهـفةعنفضلاواجتماعيةئقافيةنهضهتقيم

.-الشهطبقاتمختلفمنوامسعجمهوربسصندها

برجع!للفيمت"!واعياللثقا،فةمتح!مساجمصرابخلقه*ديبان

كان!ماالدولةتفعلصمااكثرثقافيابنفسهنفسهيعذيالمجتمع

ذاكعلىاكمواضرب،الثقافةتقصرطاراتهاواديمقراطياحهمها

-ماعدهمالءشالاحصا/ئياتعلىالباحهـثونيرتوفمرحيثفرنساصنمثلا

ؤواعدارساءء،نالاديبيتمبم،وحيثالثقافيوضعهمالىالتعرفعلى

الثقا،سة))ك!ابه!أبيلوانجراريقول:الصحيحالاجتماعيفف

:"لشخصيةواوالمجتمع

كلر،نتخ!كناقدعندنهاالت!عليمنظامعلىسطحيةقظرةان)ء

علىنفسالمقاعد،يجلسونو،المد!رسةالىين!بونالغرنسيينالاطفال

عليها؟لملىكماالحقيهيةولكن:المدرسيةالحظوظفيكلم!نساوونوهم

-،بواص!الكباراًلموظفهنابغاعمنطفلالفبينمنان،هيالارقام

أمحا،1طلأه2وواصهاجامناءلمي!ااراتاور!عوا!امن!يج!ازالح!ةالمض

طالبا؟!الهاليالسعليمالى.!بلغالممال،آبناءمنعهـفلالفبينومن

11سنؤيالابتدائيالتعليممنوينتهيصنهمينجحالاولوالنوء.فقط

!نفكافييئءحالصانبةالطبقةومن.اربصقىكلناطفالثلانةسنة

مز!عنا.تب!أالعالبمالنعليمالىواًلعراؤلمة.ثلاثةمنواحدطفلالسن

فيالماتة42و،الفلاحبنابنا،منا"ئةفي55الثانويالتعليميتركإذ

المأئةف!بهأ32،والمزارعينابناءمنالمائةفيو.4،ابناءال!مالمن

."الغإيااًلاطاراتابناءمنؤقط

الاديبي!موماداالثقاؤقىاو!اعفيالقليمدخلماتقولونوفد

"الوضءه!ذهعنهماقوالدتالتيالضءجةاىااؤظرواو"كن،منها

اضو!!،او"4علىالكتابواسنتهلاك4مةالهللثقامةبالنسبةالاجتماعية

:الصدرهذاؤ!خالمول!فنفسيقول

4سرحي،االنشاطوصتابعةاعةلمطاوابالقراءةيتعلقصاكلان"

برامجءن3اثشلفزاوسةالسي!أ،الاؤلأمكلنيعرضمااختياروحسن

اًذ.التعليمبقضيةمبالمرةعلاق!لهذلككل-الفكريللغذاءثقافية

تغرورءكاالتبئالثهإبمجمةإيولاتكوبنفبىحاسص"دوراتلعبالميرسة

فيعمر!مموسقالماشةفي47انفرن!افي6891احصاءاتوت!رو..

لهما!،ثةفي93ومدرسبكألضهادةاييملكونلاواكثرسن!ة15سن

المائةفهفي6و.البكالورياشهالةل!الماتةفي7،والابتدائيةالشهادة
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فيالببومالىيزالماآنهاذاكد!فشنصنفكان.البكالورولمناكثر

ل!نةرئشياى،بلءتابايقرؤونلاالؤنسبيننصفمناكثرفرنسا

يدانضرفرنساان":ظل"كان"جولببانالسعبداثثة،افيةالشؤون

قتن!لالاحصانيةوهىصذه."متخلة!ابلداقزالمالأالكتبقراءة

صنقسبةفانوالعمالالفلاحيناوساطفيم.اماعامةبصفةالغرنسهن

82والعم!المنالمأئةفي74بلغحببا"همفيواحد؟كنا؟يقرؤوالم

."الغلاحينمنالمائةفي

الشع-من!طا؟ئةؤئي4بانالمصدتنفسيصرحواًخيرا

تتكونلمفرنسافيالثقافةارةوزاوانالعامةبالمكتجماتيهتمالفرنسي

.9591س:"الا

الفرنعسيةالثورةمنقرنينمنيقربمابعدفرنسافييجريماهدا

فببماعليهااستولىولكنلمف!رينواوالادباءال!ءإبافكاركونتهااكك!ه

صؤحرةفيتاتيالثقافةمشكلىلآوجعلواكأالسياسسماسرةبعيد

عاما.عثرخهـمسةمنذالاخاصةوزارةلهابكوؤونولا،أهتماملا،لم

الادببينالعلاقهـةالىاتنباهنالفتؤتقبلمننخلدهابنوكان

ا!سراجعملمفربفيالادبةال!جاةض!*فانوارر:شنهايعىوالتعايم

والاندلس.المشر!فيعليهكارلمار،لء-جمةالمغردطؤضأالتعالي!ض!ف

وضاع8تننبعانالاولى:نتيجنينهذامنال!قخالعىاناريد

الىوالتعرفالاديباهتماصلىكيداخلتوج!يههـاغيا!مة!المسهاكطيم

فنهفىوتصويرهابمعالصتهامطالبهوأضيامجم!عهاوضاع

بعوثه.او

مثقفةاضاراتوذاتومزدهرةغيةصصىقداللأو)كأانالثا*دية

اثقإفيللمجتمع،ااغذاءابتوفيرالعنايةاتهملدلكمعولدن!ا،واسعة

هذاالىبالحاجةيشعرلمنفسهالمجتمعاانهوبس-!لسببودلك

الحاجةبهذهيشعرلموهو.لهنجوفيرهلولتهيطا(بولمالفذاء

لهذاالتحسسالمجتمعفييكونلمعامةوالمثقفوالمفكرالاديربلان

فيهالسياسيونكونكما،اليهبالحاجةالشعورفيهيخ!قولمالغذاء
الصحفوتعدرلاحزاباومحوينالسم!اسيةالحرية/ألىبالحاجةاشعورا

طبقا"اوسع،وا!صدالفرفسيالشعب.اًنوالمصاالحا،-لجاهاتحسب

منمرطةقىيياالىلالثقاف!ةبألحاجةالشعورحبثمنيزال،مااثهبية

.!178ثورةقمبلما

عاصمت!بمديئةتلقبؤكههـبلادالمثابةبهذهالنئقافيالوضعكانفاذا

نحنوضعنايكونفكيف،العالمفيائقاؤكأالملأد4عاصهمةلانهـاالنور

الاحصاءبطريقاوضعاهداعلىنصللعانكا!ص!لوإمرر-كأاابىلملأدؤي

وا)!ن!حثي!؟

في!4-ءصةنخلقانشاليوماليهكأ2حافينحنماولأ)خن

دلكحسإسيةقبلنبمنخلقانبل،والادلطللثقاوصة/ألحررجماجمهـورتا

نا،المثقفبهيهننمولاا)دولةبهتهتمفلاثقاف!يال!هلااجمهـ؟رزفي

علىيحصعللمصا"العرببئانسالناانالوعبممنكافيةبدرجةنحننثعر

ادصيتهتكتملفلن،الفهـريةواليقظةالثقافيالتكوينمنادنىمستوى

طم!حالتيالسياسيةالحريةالىخىبالحاء"يمرانئممنوهو

،وحده11هربيالانسانعلىلاخسارةهذاوفي.وحدهالمثقفا-هاا

السياسيةالسلطةيطالبانه،نفسهالاد(ببعلىكذاكخسارةبل

وحدهداكويفعل،الكاملةالسياسيةالءبريات/اوالهـتطبيعرةبحر؟

لاالشعب!لأن،ءحراالص!فيحظهلندبكأن"الشعصمنسندوبدون

جمهايشعرلاوهو،اشباسيةااحربةاالىالحاجةبهدهمثلهثهر

بصوتخافت،ولو،ايومتفيناان،العقلب"ان!طنيته،شتكمللملانه

والامنيةالغرديةةلمنا!نإواالشخصيبالحبتتيناقبيلمنهوبالحرية

المجنمع.يهملاحام

،ااوالمجتمعمنسكلةبلن!نمثكلتنالاالع!-يةمننجعلاويجب

نحنلان!؟الذاتيالنقدءممايةؤفيوكمعن.إقادمةاالاجيالمش!كله

اللاذمةالفكريةالريةاعطيتلوترى:هذامناكثراكابواالادباء



زحوالطبقاتالالضنرامعليهيغرضلمولو،الاشتراكية"نبلادفيللاديب

صاءالادركليتجهكانهل،وفنهادبهفيبهاوالعمنايةالشعبية

بهتراثاستخرجواالذي،عيالج!المجهودهذافيويتجندونوالفنانين

ؤب"ووعنئوا،لقروناغبارتحتمنوالفنيالفكريالشعبيةالطبقات

العالم!يةالفنونورتوىالىبهوصعدواالانسانيةقبمهاوابرزواالتجديد

افلاحينا"نالطبقاتلاوسع،ثقافيافكريطاغذاءوقطموهالراقية

؟والعمال

حراالاديبتركحيث--4الغرالاحصاتياتمثالفيرأينللقد

افرنسي.االمجش!معلمحبمةالثقافنتيجةكانتكيفبالشعباولايفنم

حريطسلآمنمحروهـ"الاشتراكيةالبلاد1فيالمثقفكاىواذا

عايهضهبئوزوجههالتيالحنربيةللسلطةمستبدانهويشعررالفك

زظريا،ا،طلقةبحرينهفيهاينتمتعالتىا)بلادؤيؤ،نه،الخناق

ءمليا.الءريةهذهمطرلىةعني!ونماابهـعدبأنهايض1يشعر

فر،سمههـبئ.ادباءاسابهـيمبضعةمضذددنااكتابااتح،دمقرفياستقبلنا

ل،م:فقاضا،1(غكر4رحرموضوعفيوتناقثض،،اوربيةمجلةمنكبارا

بئا-ح،فابص-موا.ان?،4،،بكلا!ريةاال*ريةب!؟فبئ،نتبيضس3انكه!

ا:صغطبا"وقا؟اهـءلتهدهو،*راراانناءصورون:4ابقوا"دهمافي!اجاو

ءرؤ"لمناكرادارتنافينهلمكلااليومالىولكننما،حصيافهامنقرر

/ءسؤس-،ءحاممعوقت-مهاللجلوسوراعةونصف،للراؤنةواحدة

استرزالألناالىارربهللاحدنتركلملانن!اأ،"داتعرفون!ل،العمارة

ا:لملاداؤكب!ايف،-،ثمن!اا!اال!ريةا!ترونفانتمادن،الدممايةفي

لكننا،/والحريةعىنالابضافجيم!الض(صاحديث،ونحنثم.الهتقر!كأ

!رماو،أ!أقةك!اتكباألضماناتاهيما،مرتفيبصوتنمالجهالا

توعي!4قبنس!ته!هلملاو،!احريةاهذهعلى41جتمعلا.حننحصل

لناننالمصمنمن؟يعوهاانيجباأتبنالباتسةاوضاعهالىالمجتمع

للادباءوقعكماتجهلمماالتياثئيرةاللاءراءارزعندكذؤريسةن!ء

،ل!حالمصاءدمةقلامضماوأ"اوؤادبنازضخر،الثورةبعدالفرنسبن

لهـ،المناد"بةالاوضاعابة؟ءعلىفقطالحريصةواكتصادقيالسياسية

المجتمعحريةاليومنسشممللااننايضمنومن؟عليههيماعلى

التخقنا،عليهصاتحصلض4اذاحتى،فقططلانغسناحريةبهلننالكسلاح

حيا!ضااسلوبفيوالنفوذالثراءاصءياببصفو!،أليوماواقعوهو

و!!دهيصارعكص!رهالمجتمعونسينما،نغسهاالفكريةواهتماملإنا

لسنين؟امئاترو:ذعاتركماهدفبدون

اهم!صناحريةهيال-هاحا2"فينحطىال!كاالحقيقيةالحريةان

ورلطلتها،انئقاو-لآؤممبمااؤ،مالموروثةتقاليدنامنحر،ت!نا،انفسنامن

إ-"جورطههيصطفيهبئميةال!قيحريتسئعا.الاج!ماءيةاهدافهواوالأدب

اثق(فبم،االظلاممنتحريرهءمابيةهيمجتمعناوحريطة،مجتمعنا

ا(لانقطاعوعدممعهوالهءث!،ولعويافكريابهالا!لصالعلىامهلوبا

ا!يومبئ،هو4عثؤييحيا*ـ،اتياهمومهعنوالتغافلالكتبالىعنه

جتمعالهربي4ايرتحروعمبة.ال!حسباالكائنالى!"الؤيةالىاقربا

الخبزهويهمهمابأنالوهممنشيءكلقبلنحررهانهيثقاميا

و،حمغلا-بالاخراحد!مامرزر!والكظبالكأبزبانواقناعهثقاف!ةبدون

4سجتمه:ابا):سبةامالينطابالنسبةسواءالتحريرعمليةانندثي

تحرإبىعمليةبرأنفقطنزعموانما،سحوياجلفبماوبسهولةستتم

الهجنت!ععلىتنتوقف،بلوحدهاالدولةدلىتستوقدفلاالثقافيالمجتمع

ء-نالاديبؤي4يكوؤ4امابواسطةوذلك،الاولىهالدوجةنف!سه

يمكنمعي:كألقواعدتخضعلاهسالةصيثم،الثقافيللفذاءتصر

اعربي.اوكلضاايما!امناقليمكلفيايىةبصورةتطبيقهسا

قصصةءننجهلانهوجميعافيهنشتركانيمكئألذياوانما

ؤكيباستمرارونحللهاونتناقشهايها9نفكرقصلآو"لمل!ثقافةالمحتمح

؟3

هـمنلهاو!نبحث.ل!اماالعربياتحا،دناوؤبم،المحاليةاتحاداتنا

منضروريهـوماسءيلهافيون!:لوالفكريةاءمايةاالوسائل

نايجب"،وحتى،ا"لمننستطيعوماوالجهـد؟لوقتالهضحية

ثمنفيمداخلذلككللان.طهادوالافو؟لحرمانالضدمننتحمله

الحربة.

ت!حقهقهاوسائلفينفكرانثونوح!االحريةثقناافىااننا

نكو!،لمجتمهظباثنسبةاو،وادراءكمثقفيناليناسبةبالهسواء

ددرعلىزلشاماانناعلىبر!ناقسد،الامريكيدويجونقالكما

تخقيقفياورءرعقليةعلىنعتمدضاوالم،البدائيةهـنكبر

ؤء4مباحغير4واكأتلقائيااوكلبيعإطيكونقدوالسعر،الاهداف!

وا(جهود،نيةالازسالرعبة،وتضيعالذكيالبحثيعطل،نه،صطنا

اءواق!طؤكبمايتمثلءريالس!وال*كر،حتهطائللابثؤيالازساني

الرسائل،علىح!.لآب،وةدوننتاتجاىافيهاالوصولنرجوالى

نانظنفمنحن،ا-ءياسةواآلثقافةميدانبميسودذالماالاعهتقادهدا

فبه،المرصوةال:،يجعاىللمحصورجمكفيماكفيءتصواقوياشهولىنا

،لملال!ساتاديةواللأروؤءيرنبمجبئان،جبا)فيرنياكء4ال،هلةضلأمل

.انفربعنا،ـدائبةةاللصرا-الا-"كدهلاالتعاونوهذأ.الارادير-كأ

افهلدونااكأوةا(ل!بوسائلعليهاالحصولنستطهعلاالضتائجهده

،اوسا:لواالادواتبيحنفيزانيجبالوسائلمسآلةو"ئي..

ل--تق؟الصبىاصنعتار،ثهيوالمطرقةاروالنسوالالواجؤالمسعمامير

فهأ-جرعملالادواتهدهالىافيضاتدوراتتماًلوسائل.5انلو

وال!*قواليداسراعااًن.معإصةعملدسةةىالالهواتتككبه!ستخدم

وس!ا"لتصبحوهي،حبوإ"بعهلبةؤقوم!قفعليةوهـائللاحوىهي

،"،!*يئالمحي!ورنايء:!؟خارجةم!ونةتتاقىعندهـا!لممملتامة

وساؤلتصبحلاهدهوكل.هدفدونتتحركوايىشيءلاالىتنظر

م!سررةفاهسررالىاللوصولمحددعملظيمزفيتضتركعسدماالا

.(،الانسانارادةتر-م!-ا

!ى!ا

5!مي

ت!مال!بعةدار

سه!للاكاشرقو!راعجممم!فهجر

ابرا!ع!االدينلص!.د

كيسسنجراهنرياسملمعاناشتدتثرينحرب!نذ سبقتوقد.العربيئوالعالمالأوسطالشرقفي

الغربيةالصحافةاحاطتهبهاضخمةهاتةاللمعانهذا

تلقفتوقد.الخصوصوجهعلىرالاميركيةعامة

المبالغةمنبالزيدفيهاونفختالهالةهذهصحافتنا

،سخاءمنعنهاعرفبمماأعربيةالغتناتسهلهاالتي

شرقىخيالمنعنهمعرفبماكتابناويغذيها

اخذماكششجرهنرياسطوريةمنوزاد.خصيب

مع،والاطراءالمديحمنلهيكيلونالعربدةالقلبعض

الاميركيةالسياسةومنفذيراسميمنئفسههوانه

القومية.احربالمص،لحالمعادية

هذاشخصيةدراسةالىالكتابهذا!ويهدف

وتكتيكهواستراتيجيته،أهاالمكونةوالعواولالرجل

ا،وسط،وذلكالشر!وازمةاوكتوبرحربقيودوره

شامل.وعقلانى،ريخيمشظوراطارضسمن

حي-


