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لوجهوجهاوا!!ه!ماريونال!يم!رالي

يدافعلماذا:يقورلسؤالاجابةعن،البحثسبيلفي...

بل،مبا!نهعنقمبرلاافهارغم،الئامريةالتجربةعنا!ريالممملا

وهي!خمنمقتهاقدامهتح!تمنضالاتوس!بت،(1!الو!هقهضد!يلات

واسغغلاومهإرةضراوةيقللاطبقبمجنشمعابأحتضاانه،واقامتقت!اهر

البافى،1بنصقهوامتزجتنصفهالتجربةهذههمطتالذيالمجتمععن

اليساريسرعلالم!ادا:يقولاض!العلىالاجاابةسبيلوفى

لمحا،لة؟لمينالانيهاجمهاالتيالتجربةهذهمنيدهبينفضالممري

ذاتهاستعادةمنلاليساريتمكنحتى،معها)ال!يساروه!ه!دمط

الدكهوركنب..ولهالنفسهجديدمستقبلوبناءوجمماهيره

فرد،اقاهريةا((اليوورفروز"مجلةفيمقالاتث!لاثزكريافىاد

!كسطالمجلةفيمنهاسبع:مقالاتبثملييسارييعنكابسبعة!ليه

الردوداصحلىاكنشفهماعلىاوصراحةالرجلق!الهماعلىللرد

5)ظيلفمحي:همباننتابعارفىوداأصحلابوكانالسطو!بين

،(مايو91،طهوأحمد،!إوما12)جلرببوفميا،!ميايو

فت!،مايو26فيم!عهاءواهقصيرحد/تخ!كلمن)م!كوظومجيب

يونية(9)يوسفسيفابووا،(يوني!ة2)دي!متريواديببرظيل

تطيقسايوسفسيفابواضمالى1ثم.!يونيه16)عودةوممحمد

انفيهحاول(ا9لأ5يوليوعددص)الطليعةم!جلهـةفيثاكأ!و!ردا

وعزلته،زكرياالدكتورفكرتطورذىاكامة"االتناف!معاتيكثعف

وتضارب،المصريوالاجتمامملأاهـياسيالواقعحركةعناماملة

فيا(مريةالوطنيةالقضيةءراًحلمعالفكريظورهمراحل

واصر،زكرياإلدثينوراقررانواكان.الاخيرةا/لعشر!نصنواتهلا

يكنلمانهاًلواضحومن)الاولىالس!*!ةالرثودءلى-!دأنعلي

هـكتب،(الطليعةفييوسفسيفلابوالثافيالمقالبعدقوآقد

7641عددفي،اليوسفروز)الرثودعلىللرداضافيينمقالين

.)1(أيوليبى

النقاط-مناكشةايةقبل-نقممأنالمفيدمنيكونوف!

فينضسهحشرقد،"باظةثروتالقصصيإلكلألباوكان)1،

علاقةلااليميناهروارزالي!ناهلمن،اتهوركدوكهب،النهـق!اش

بالد!4المؤمنونهموانما،بالاستغصولاالارضبلات!لكل

فانوباثمالي،وفاشيستكفرةالشيوعيينوأن،و؟لديموقراطية

ماول9فيالهوسف!وز)الشيوع!ببنيبفضيميني4نفزكريا!إد

.كميالسميدسوىاحد!يه!ادولم

علىردهفيالسبعةالكنابمنكلعليهااغن!سالننيالرئيسية

نا،البداهـصةمنذذقررآناالواجبمنولكن.زكوياالد!مور

للاست!فادةالرجلاستمداديوضحان،زكريالفؤادالاخيرينا!الن

ملاضالهمنحعررقعديلعلي2وطرته،الحوالىمبمدمنالهـفهـرية

الاحرين،وتصتملا!ات-ضوءفيأو-منبتآشيراسننكمالهااو

يوجهولم(خصمملابضهما!تبرهاوقد)خصومايعتبرهملمالذرز

وطالبهممبادئهمعلىبالخمروجاتهمهمقدكانوانقذائفهاليهم

لمبحيثالكبرياءمنكانالدكهوهـزكرياأنرغمهذا،بهاأبلالتزام

بهذايستكملهأ5املاح!اتهبعضيعولبأن!راحةيفنرفانيشا

بعضموصوعيةاقدحبأنواكن!،الفوءذلكفياوالتاشعر

اوالتهجم!رغبةمناخرينكنابددىظهرماواثتمقد،لأل!غتاب

مناخروناليهفيمامواربةدونوه!جم،التفكهاوالتجو.!

مهـعلامه.!ىشاومانعننعبرلاانشائيةبلانثة

عضويةعلاقةبو-ودا!قولعالىردهفيخليلفحياستند،

متاعبواان،اليسروبينيوليو23ثورةب!ينوكفاحيةوفكليهـة

همذهضيقةغيابمننشسآت،جياي!عهااليسعارومتاعبالهثورة

معطكليهماعنيوال!يسارعن!وال!رةعن"الاسالسية"اللاقة

ينفضانال!شعارعلىبالننيالييستحييلوانه.تطولاوتقصرلفترلأت

وبعد،52كلهبلوبراماب!اتفكيرهاعلىبهـصمياتهانطبعتتجربةمنيده

هوالثورةاخفلامناليسارموقفواان،هذايومنلاحماذلك

اغابه.علىردها&!فاأومن،طو-كلرهاالمنجزاتومن،تصحيهعها

"السلبيات"مناليسارموقفبينالفر!فكرةفيليباويكرر4

اكعرقدملذي2هواليسارانويؤكد،،الايجابياتمنموقدفهوبمن

اكمب!يرفرعيمنلهاتببحمابقعرموضوع!يةيوليوثهـعورةالتقييماتا

مثلمااحديوليوثورةينتمقدلموفه،،والفهمالمعرفةفرصدنلاا

قيسالالمنعقيةالمحاجةالىإفيليبيستندثم،اليمسهارانتقد!ا

الدكتوروصفه!اكالاكافتاذاالناعرية"لتجربةاليممبتمهاجملماذا

*لسفىنفسخربقدالنعريال!كراذاثويسال،فيكرياالقاد

ون!لسراكتوبرمعوكةا!رب!نسانهذاحققائقفكيفالمحري

محساولاتاتتقدالئيهولأليسار؟نفيل!يبوف!صفأ؟لهدبور

"الئ!هوهو،*جتماعيا)تغييرو(!ي!التنميةفيالالطلا

وهو،(لجديعةالطبقةوفربلثممبية4لل!جماهيوإوسعددموقراطية

بمدالجديعةاطبقةوتصفبةالثسعبيةوالتعببةالتهشف!بالذي



ررض،(اررمبمجلسو!وقلا!ررع!م!لىء)وهواحم!اها"

بقوله،زكرياالدكتورمعال!وارمنجديدطر-!بداقيعالىقدهيه

دقييمم!يالحاسمالجانب1هووالاجتماسالاقتصاديال!انباان

فيالجازبهذايضعلملانهزكرياالدكتورويلوم،"النمرية"

ناطهاحمسدويقول،اخطيراوزنهتؤكدافنيالصحيحةالمكانة

التعهـليمانوا20916قبلكانمثلمامقلقةظاهوةي!دلم،،الحفاء"

الاجتما!يةالتأميناتمجالاتفيتحققماوانللمعدمينمجافهـيا!صبح

ملموساقدراانووكدظواهركلهاالمملوساعنوالصحةوالب!ال!ة

بينالئسبةفيالحهـاس3التغيرالىبالاضافة،تخقققدالتقدممن

بعدط!احمدويضيف.الخاصالمالوراسالام1المالرا!انص

العالميةالصبمنذاليوميالنضال)،:أنتوكداساسيةمقول!ةفالك

خاصة،الجماهيرلتثقيفالاساسيةالمثوسةهوكيانالثافية

الحركةلفوريةشرطالسياسةفيذلكوان،منهاا(تحلدفةالمر؟تب

الممكىمن،واًعية،مناضلةالجماهيريةفالحركة..الجماهيرية

الرئسعهسةالمسائل!وبكن4('إ)الثانويةالمسائلفيخداصا

العداءقؤيةالرئيسيةبر(لمسائلواقصد..وهح!دةاضحةوااصبض

.،،..إث!أإمسبباتهكالتالجاالاجتماعيوالتحولللاستعمار

معالقصيرحديثهفي،محفوكأنحيبؤ!الهلماالتعرضوادءلى"

جاهالاب،ؤصللكيذلكبعدياتي،ديمننريأديبلان،خليلقنحى

لا--س!وبالمهـنهـجيبالنقدي!رضبنطهاحممدبداهالذي

اساسعلى"الناعراعبد"او"الناصريالحكمفجربة"!ييم

ويرطرج."الايجا،و!يات"مقأبل"(تالسلب"تيسمىمات!ديد

عبدمححمةهيهل:القضيةلتحدالد(أ-(سياسؤالاد!تريأكيب

الم!صكمجربةوفييم،واضائهامجادهبكلوزعيمكغردالناصر

في!وؤعتالذيالمحدودالاطارفي،عليهاومااميا/ما،الناصري

وتبارتاري!قىكظالهوةالناصريةقضيةهيأم؟والمكانالزمانإطار

فىاتلا،تاريخيةظاهرةبلاراءتحن":ويجبب.،(؟و!لسفة

ءتهج-قيي!مهاويتطلب،الفمسيندمنذتنكشفواثارها1ابعاثم!ا

اساليبتت!ىاليالموضوعيةومعايريرو*جلتماعيالتاريبهحيالئصيل

الزعاماتطلى11،خلاقيةوالاحكام*فرادواحلاءالنفسبمالتحليل

العمقينقصهالابسرعةديمترياديبيحللانوبمد(،.الحكمونظم

السببعنوسأل،الوطنباالتصرربحركةالناعريتى)،التجربةعلاقة

الهحبوم!شاالون!ربةهذهمهجم!ةالىالاناليهـنيدفءلذي1

لفحصقى"؟كطالاولاك!لىفيتكمنلا*جلأبةانويقول،المسعور

وحسابرايى("وال!ماميات*يجاببات"قوائمطبىاولا،(الزعهلا!ات

الا!ماء--ص؟هـكي!بهاحببثمنالنظمهدهطبيه!ةفي":وانها

الوطنجة1الثورةحرءقىفيو"دورهاووضعها،والسمياسيوالاقتصادي

بمعايريرتقاسلا..جميعاالنظمهذه..الراهنةمرحملتهاهبماوالعالمية

..اوفياالتورريرحركةالىبالفعلتنت!هيوانما،الاشتبراكية

فيهااقبادةفا...؟لوطئيةوالفئاتالطبقاتمصالععطتعبوف!

لوجيةوياًلاو!.و.المختلفةواجهـئحت!رلماؤ!سامهاالوكأ""للبورجواريةعادة

شعارات-فم!طوقيه..الصضيرةللبورجواذيةالرائبموالفكلالضالبة

صاكه..ا:كلراوؤصرالافقبفببق،مرلةوالهوالتقدجبةالوطئبة

."احيازاب؟اسلفبةبل.النظووقعربالمحافظلةيلاشتبراكيةترنظط!

ديموؤراطبةاوضاعقامتلوانهبقولديمتري!اديسبانورغم

الشعبا/ل!قالتحررثورةومكاسبثمارلهلادت!يقيوطنيوتحالف

ارر-صرةو"ولورلبثمار؟دايعرفءانهورعم،الاولالمحلقيالعلال

تدعببم:الىتلجاالتىالجديدظالطبقاتأيديفيتندسألوطنية

اف-4ورغم،،(واتسلمطبالانفبرادادت!دثةومراكرهامصالحها"

اوص--،-هـةاشر،!تيز"؟الشكلبهذاًالطبقاتهذهانيعرف

وخ-8"راتابفطبالتستجدلهاوالننقدمميةالوطنيةالقوىبيئالفر،ر!ة

هـذاكلرغم."ت4الونفسفبموالقمعانهراوباجهزة،"لحالف

اكحار!،!دههثلعلىللحكمجبحالهما"وصوعىر41ولانلص!انه

*ركةههـ4ا؟)وفواجمنهاالئورة*ركةواًمعمنعصرفافيا،ستمد

العالميسممالي3الرونطاعهاالامبرياليةتصفيةالىالاساسفيموجهة

لىلئىعلىبناء-الموص!وعيالمعيمار،،الاشتراكيةالىالطر!قوكتح

الخارجعنهلىا"الاعبرياليةمواجهيةفينشطةسيا!ةانتهاجهو"

وا،ؤتصاديلسياسو،االوطنيالاستقلكلدثم":دهوالداخلمم!أما

،(اًلديموقراكلة)ءتكوناندون!ل!."الاجذنماعبمالتقدموتحقيق

اديبخليلمناهميتالامقداريتضحاذ،و،أسياس!يااولمعييارا

بعد.ماالىالمناؤ!شةلنوجلولكن.نفسهديمتري

بمناؤ!شةميكنص،يوسفسيفابوياتيديمهرياديبوبعدء

قدكانمقالاتعدةخي!مننفسهمعتناقضاتهصلزكريا!اد

ركريافؤادكانوكيف،وفاتهوبمناسبهالناصرعبدوفثوقبلكتبها

قراءة،(الاللليعة"ميسيفابواضا!ثم،النلاعر)1(بعبديشيد

استلا"انيثبتلكي،زكريافؤادكنبالبعضوتاريخيةمكحليليهـة

وم!؟ركنطورومراحلالا*ثشماعىاواقعناعنمنقططكان"الفلسسف!ةا

!امنفسفبمنيث4عنيكتبفص:5291بعدالو!يةحركتظ

عاموفي،معاواللاعقللوريقلاعنفيدافع،آلسويسىإؤهـناةتأميم

يصمر،التاميمقوانينمنسنةورمدايثلأكأص!ورغم،؟691

،"للا"سانالطبيعبموالموقفالمعوفةنظرقي)،:كتابزكرياالدكتور

مثاليعا،تفسيراوي!فسرها،لهثالقي9والمنا!بمبخالفلسماتكيشيد

وصفي،نق!بىمنظورمنيقممهاوانل!اجمها(أني!ائرلهوبينما

يسر،ركالم!":!ثامكانبانهسيفابويصفهالذي6691عام

الثورةن11رغم..اوفكرواهتصادياواجتماعياسياسياالمحسومة

وضسدالجد-دالاست!.إرضدالالنفتشددعاممظتزاللاانتكا

ميسهيطالنبمقلازكريافؤاديكتب،العامذلك!".اسرائيل

وليسيأمششراتياراليسلانهالمن!قيةالوضعيةعلىالومبعمم

الفلسفةنشلاة"ث!مابيترجمثم6القوميةالفكريةالتياراتمن

اكأطنية.الوض!يةاقطابأحد،رايشناخهدانزتأليفمن"العلمية

الوصعي!ةعلىهجومهسمفابو1يطور،ركر)1فؤادمناورةمنوبدلا

أ?العلاف-سةاثنشا!ضرورةعنا!ا-ةفي!!لكي،ارر!ووة

.."ا!ريالمجتمعحركةوبيناك!يةالوضعيةبينجداالمعقدة

مهـهن"(باليقطعأالمصريةال!ثورةقالحهيكونانتفياكشسافهوويدأ

شعاربالفعلرفعواهدارغمواكنهم،اإ"المنط!ليةالوضع!يةتلامذة

يفموملان!4.ترونكه-،وضعيشعاروهو-"اخظغونمااننجربة"

مس!؟ولالرفضوطذا"مرد!ةظريةقبولاواتخاذرفضعلى

الاجتماعيالتحولوعمليةالتن!ةخططفيوالصورالتخبطءن

الم!حمعبناءفبمن!يتملا.ستكمللاثورإةحرك!اي)):لاى،ا)مر!ة

زظريةعنابىحثفيهاوووكلاؤ"ررةيناوقعتاتبثدانما،والدولة

ماسل!-يوليولثورةبالنسبة-ارقصهذاوكان."بهاتسترشد

ولسكن.،،للثورةالن!ريةقةالوفي"هوالذجماالمي!ثاقىصدورخئى

ثورةوجمت:"،الوطيني1المملوه!يثاقاءاميماقراراتصدورب!د

المستوىعلمىمصيرمعو؟ةاي،كلوتاوحياةهعالركةتخوضانها!ليو

الهن!يالااديوالوجياالصراعاحتداململافعالذيالاءر،"الايديولوجبر

الافننراهـ!ةاصحاببيناستفطباله-يفابوحديثمنيبدو

"لابخنماجمطاتيروؤ!ىووسائلوضروشةللتخطيطدعاةأالهلممية

والمجتمعاطله!ارفكهكالىداعية)المنطقيةاوه"ءقيوبين(الضري

شاءلمةلأ،ن!يه-(الىتحتلأجولا،تربطهالا،صغبوةءولياتالى

ورعم(اننةلدماوجمينشراكيةالاثربينالموضوعية4اـهلاؤافبىمشمة

-كنالاثترا!بينالجررلذلكالهامة!ةالسياس!الدلا،تهذه

منالثانيالثلثفيمصرفيالمنا!ةالوضعيينونجينالعلميبسن

"ءعركةبألهاالفرإلقصيئبينالمهركةيصفزكريا!ادفان،التيمنات

-65ا!هدفحةعللىالا!نفنمة-

لمالهقافياحدانكبماااتالاردهفيركريا!ادكفلفوف111

.مكاويالغفارعبدد.كهـقلمكانوانما،كالبههويكن



أعبحدالناصرواليسأرالمصرى

!مصأ.ميممسسم س7اثصثيحهع!ىاالئدشوزليبهع-

دددوهـردرب2ممالأتالىطثيةمرةسيفابو+علتعتثه.،اا!

شسمب()ا!سروشىغير'تحصتي!س!س،1اليوس!!وزا!!ي

انغطميه6والوضعسةالنعجريبية!اله!ةنيتشةيبن،!دهمي

ملموال!عريفاتبالميعلدود3سبضالذياالنطقعلملا!لوياتواهداره

واالطريالانسانعسنوت!ص!ث،انيسارولأةلاششاجمبةي!عر!

هدا،بلصب!إا(يفصدمالظ!مولىانثونالممر!او،اليسي!

الديا!جيشننفكيرزكر؟"ل!!تورمعالاتامهمعادالىلمبهـا.لأضامه

وب11!دكرحصلر3رحدعلى..لارتباكراسدالهد-"ب،ءب!برلب!

ابويمافترواحيرا.وا!نهيدالرياضيوالعالمللفيلسو!سي!

الشيومميينعناجالاكلحولزكريااوركتوراًفوالىسوي!حض-سيف

6اعراوحول6لمصرحرولمخوووبنبرةوارنباطه،691عامالمصرل!ن

افىالاحراجتذب1اأفىيوعنادر!يكةبالمناصب؟لمصريينالنن!عوعيين

نج.ايساراا!،شاصراعبد.سهح!

حودي!دشر،ضويلابلاجماموضوعاكنمب!دعودةعحممهاما

م!مهماهوالنامرعبدلتوره،لوحع!المعيارانمجم!هاعامهافكار

اف!الدورنجميععندواحدالاشتراكيهحوهروان،الم!ربهللمضية

نددتر؟صم،افح001ملاحده،مديلين،علميينا!نواكيينا

وأن،؟وحيدهمعلىالنا!رعبدعمروفدحواينوانيجب

اورصرعبدتجربةمي("الأشراليالمطبيى/"و)جهتألتيالعنات

ينيمرلمهج!ع4كا7اـلعواـبناءاانتبت'لياسطويه"هعو/ءمنطسمه

الجديدةالطبمهأتوان،التكنيالبناءقغيراًيقاعمنابطابايقاع

وتحتمكانآكط!دانماالاشتراكيةتصطح!ب"لعنة"وا،نوامات

غياباما،الثودةبأستمرار!الماتنتهيافهارغم،سلقة؟ي

فيفرورةكانفقد(السياس!يةال!ياتبمعنى)الديمو!اط!ية

فىنانيمكئلالافه،الاخرىالاشتراكيةالتجاربكلوفى،!دمر

واالاممية"ةظلفي(ديصقراطيةأوةسياسيةحرباتهناك

الاسشندادسحفهاواكلبشة..البطالةاوالمرفيايالمجاعة

.")2(والاس!عغلالى

ز!-طادال!ئجمعبافلاتفقاذيأ،محهـفوظنجيبقيليواخ!را

!(نتالناصرعبدمبادكعهانمؤداهكانالنكيالعاماتجاههفى

التطبيقوان6،(الاشتراكية!يكلام"مجزدكانتولكنها،عليمة

مو!فهيميزن/1اليسارع!وأن،المتتاليهالاخطاءمنركاماكيان

فان:"والاالتطبح!اخطاءوكنتسف،المبال!*عنالدفهاععلىبناء

."بالنلأبلالحابلخلطاذاسنورالعامالر!

علطي)طويلينمقالينفيالسب!نقأدهع!زكريا،!ادويرد

عن-قبلمنذكرتهماورغم.لمااليوسفدوزمنيوليو7،14

المناقشة-فياًلاخرينبأراءوالتماثرللاستفالةاستعدادهوقوح

الناصرية"التجربهـة"بينالتفرقةمنبدلاافهاكتشفورغم(نه

قتوقفلاالممريةبالثورةاليهـسارعلافةوان"يوليو23"وبرر

المطلوبمليساكل/وبالتا،الناعر1عبدايامبسلطظعلافيتهنععلى

بما!ااهملياالموضوسانقداتقديموانما،صنها"اليدنفض"هو

علىاللعباعتادبقهفىكرياالدكورسيفابوويتهم)1،

زعب!بأ!4اسلوبهويصف،معسوينبينوالتنقل،الحبلين

مجالفبمتدخللاالشخصيةالصغاتهذهولكن.عجيبةبزئبقية

منقشتنا.

ضدواصحةقنالب!ةحدةنبرةعودةمحمدمقالفيكانت)2(

بهيقصدالذيالسيال!يالتوصيفمنوكثير،زكريا!ؤاد

.الفكري
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لفتحمحاولةممهنهتمابقعو"اشتراممية.نجرفي"اليستانطيوض!

خلالمناكتشافورغم،الوفنيالتحرربعدنصهاالنىطرفط

عسنالامراجبمدءي)ا649مايوب!*السارمومفانالم!مشة

التضدبالغموقفاكانو،انما،المدتشىموف!كنلم!الشيوعيين

انهورفم،تتضتئلمباوهم"يالانخداع"منكبيراقموايتضمن

يالبدايةفيديفنرياديبثمضهاحمدحعبهماعندأبيوءتو!ف

ذلككلركم..الموضوعييةوالمنافسةوالهموءباالتعقلووصفهما

بالموقف-،تفديريفي-ذلكالىمدفوعا6زكري!االدكؤراثر!ند

كاناليسارآنتاكيدموقف:السبعةالردود،تخذتهالذكيا!ام

،يقالانينبغيكانماكلفا!وآفه،اًلبدايةمنلشعاكليهقظدا

ينبغيتجربة"كلالت":ار!ناص!بهـةاننجرب!ةانمرىهذاميموامحه

اتجساهفيسارتلانها،اخطائهاضدالوقىفرغم-عنهاا!د!ع

والتيررالامبرياليةضدالنضالحركةللننا،-يحالصحميحة1الحركة

الاشتراكيةويينادتورحركةبينالمريضالتحالفو!نوينالمطني

انااعلانالىالموففهذاف4دزكرياالدكتوراناقولإ،العا44يئ

محاكمتهأوالناصرعبدحينقييميكنلمثراستهمنالاصكالهمض

اتياالنكسة1انفيهابين،لايهارمهـخلصرأي/تعديم":وانما

ورعب4اليمينهجماتضاوةانىترجعلا،الانالاشواكيةتعانعها

سابقةاخطاءالىايضاترجعبل،فحسبنفوذهاستعادةفي

ارولمثالنعبكهالغيللفخاش-لاعهزلمر؟د!هأممدوبكأدك."لايهار

!ب-اوضححينماطاصة،"اشورسفروز"كلرخهالنبمالاصلي

نايوليو23وثورةالناصريةارجربةبيناننؤفة!ورةتبه!يده

5491،ربيعباحداثبرآ،محددطاق)هاكان":الناصريةالتجربة

صبةالضحساكهـنمالمعنىاكدنهاي.."6791يونيةفيوانت!

لثلات-متى-الناصرعبداوفاةقبل،اتاريحذمةودحولهاوانتهائها

.سنوات

عنالبحثعهـمليةدييستمصأنزكريا!هادفضلويذلك

محلولةعنيبتعدآنوفضل،"الايطبهـيات"و"السلبيالط"

والملايساتاالظرو!!ههوفائ!متميزاصهاعينمآريخيتصورايهد!ه

اديبعلىردهشهوطالبا!عامكلمنلماالميةالةوااقوميهاالمحلية

لقدبل.واحدوفتديالمصريولايسطر-كلليوديمتركنثورة

واليسارالثورةةبطرفيي)الم!كليهالكاهرةلتميزنيهلهمنبلدغ

بهـمسالةالاستشهادعلي-تمر4ثلاث-آصرارهالدرجة!جميعا

فييضعولم:السوف!شيالشيوعيال!ؤبجهـانب(منستالينادانة

محاسبةع!فلي!ببنالكيفيالاخنلافاتي،نقادهتنبهولا)اعنن!باره

يريدانآنكرمدكانانهولاحطااك،ءرعندومحاسبةلشالين

والمجتمعينالنطامشبينآلفرقااكايبدااخنلافا!الناصرعبدمحألسبة

فياتبعيااللذكأوالاسلويينالتاريخيمهالظرو!بينالفرفىالى

وهمنا.هناك"المحاسبة"

المشوىالىالمتامثمةيجرانحاول،د!ترياديبأنورغم

الطلمفيا!شاجمهةللنجارب؟عامتأريخيتحلإلبتقديم"الموضوعي"

الاستعماريةللسيطرةالمعاديالاألجاهعلىللتريزمحا،لةمع،العالهث

ال!لةشقينمنيتكونعليهالالحكماسا-كطم!يعارواستفلاص،فيها

الوط!الاستقلكلاجلومن،الفارجفىالاصريالية1فدالنشيط

في!ى،الداخلكي"الاجتماعيوالتهـقدموالاقتصاديسىالسب

ال!يقيةالسياسيةاللوي!واطص"الديموفراضية"ممياربذلك

يضمئالذيالممياروهو،الصامهـدة!الوطنيوالتحالفالشعبلقوى

كلرغم..هومعيارهمنالاولينللشقينوالح!فيقيالةمالالتاثير

الذيوالعملي،(اووضوعية)الطريقهذازكريافؤ(ديتجاهلذلك

هدءاناهـيبااكدلقد:يست!ملهوام!ديخزياد!با!ا!،!ة!

التحررحركةبم!اييروانما،الاشتراكيةبمعميارتقاسلاالتحارب

يتحددوإبذلسك،قهـيادقهاتولىاتتيالتوسطةوالفثاتالوثمرلأ

المذلدفة.مراطهاعلىمنهااليسارموقفوفيمةمعنى



ينسىانزكريا!ادالدكتورعلىاشارقدضهإحمدوكان

ن(موكدا،المثقفينوتثقيف.لربيةبهانتمالشالطريقيةمؤقتا

احهدوكلن.اليوميةالنضالاتخضمفيتنربيالشهبم!يةالجماهير

بناءلمواصلبئنجديرا،العفمبمجلسوعضوالعماليالقاتد،طه

ي!!ريقنهممنالمثقفونيتطمهمامصمونن11يستنغلكيفيرته

وص،-اساليسارهذاانننابمالى،لاريخ!يا،الهىالذيهوالتربية

الذيإس3س*لةاًخرابناءمنزكريافؤا!تميبدوالذياللبرالىالتيار

عهـلىفدرنهرغم،الجماههربعر!ةكاملاانقطا!اانصلةمنقطعيبدو

يقونانيمكئالا.العامةالناحيةعنصحي!حبثسكلنظر!اتصورصا

الممببخو-ائ!عاهـورو!ئايهارواالليبراليةبن-آلانقطاعأهذا

يرىلاالتيالثانويةالمسائلفبمالجماهيرحركةتضلإلامكملأليةفي

ال!ريات))مثلمتلةأإوديسعت:كبرىاهميةذاتاناطهأ!مد

حركةخداعلإامكانيهعمتضمنالنيال"مةاهـإثلمن"الهشا-ة

الوكلنبمالت!حررمسآلةمثد،الاخرى"الكبرى"،ئلبالمسالجو،هكل

احبةصهالاءيتطديهالفباتكانتاذاخلاعة،الاجنتماء(!والتقمم

(،النهـايةحضىثورية))لمبمونانتستطيعلاؤدئاتوالقيادة"ل!صدارة

وهـ-وولة،توساادجماهيرحركةتعاظممنخرظللممس!اومةوم!سشط

-قع!)برإهـ"ءمب-لماهالىخطيعتدص*ى:؟،-اتأح!سص-أ33!تاضرب

لمصادكأ!متسعىنالذ-الامساعداءمع(ذاتهاالكبرىال!قضمايا

...الاق

!ارخينمودجينعوكةم!مدئم،يوسفل!يفابوويقثم

ل!ادمناأ!شصتهـ.،فيمختلفينجانبينكلنالانقطاعهذاعليالوضوح

زكريا.

وأ،91!هءامنيتشهعنركر؟!ؤاديكتبانيحنيهالذيما

بكنبانالضروريمنكانهل؟باريسكوميوفة!نيكتبان

نارزدسموان،منطقياوضعياس،بعايترجموأن6نيتنتمهدن

معركة"سوىتكنلمالمناضةاكلوضسصونمعالماركسميئمن!مدة

انهعتشفلكيالشخصيةالحلافاتمنتوداورآ*هاوان،(ا!لل

وهارضزالأررنيةواكتا.ليةنينشهكاته!.!لماـلموأكع.حرلهعنمعزوق

موضوعيةعلافةقياموعممالف!ررييقيالعالمبتبمنةوالقولراصتشباخ

وغيرهذلكحولالمنافثةلكلكانصل..والتفدمالاشتراكيةبين

الثقاهيةالصكةعلىبل،"ألجماهيريةاالحركلة"دلي!يقيقلابير

اقسامكلالننطيممهـنهاجعلىحتىبل،المتيناتعصرفين!فسب!

الدكتورنظنوما،ذلكنظنلا؟؟المصريةبألامهاتالطسفة

:الظاهرةلنفسنناجاالامع!أيوسفسيفابووالاستاذزكريا

لاريجيةل!روفد-المصريةالراأديكاليةوالسبياسةالفهـرتياراتدفي

فربةفيبعيلاجغورهاغرسعئكمسةاجيالطوال-حعيرة

نوءمن"دمل"الىالتياراتهذهاحتيابم،المحريةلغقليةا

لمحهةاليوميةالنضالاتعنطهاحمدمياشارةيكونقد،مفئلف

.وفاصرةناقلصةلمحةكالتوان،منهعابرة

وفي،التاهـبخحركة!"الوعي"لورتمامانعر!اننا

من:والقهريلاشنغلالمنالكاملالتخلعياجلمنالنضا!صكة

ادعي،ولكن.ا!الانهاني2تجتممواالكاملألانسانااص

لقمةوراءباستمراراللاهثعهوالمطحونةوالفقي!رةالاميةال!جماه!يرو!

الجوامعمشايخل!يقممهماسوىمابهـثقافةمزو!ةغير،الحسش

احسنفي)المخنلفةالاذاعاتاو،/الكنائسوكهنةوالزوايا

يمكنالذيالوعيهوليس،الوعيهزا(إلنن!يكياالتق!ماحوال

القهرواالاستفلكلمنالتحررفيالمصلحةصاحبةالجماهيريربيان

حيلتهاوقلةودجزه!اتهـكهامن!اوتتنى،الثورةبروح

العالماوالاجتماعيالعالموقواءصدضائقبأبسطوجالهاوفرديتها

والاستاذزكريساالدءنور!عرفكما،المؤكدومن."الفيرربقي"

ني!شهدنارنلامان،السبعةاًلكنابمنوغيرصماسيفابو
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كما،رجعياغ(ئيراالجماهيرهذهضروفىلنالمن!يةوالوضية

الامبريالةخطوسةاوالقيمةفىنصننظريةالط!يالشرءان

فيالاوضاع..التحررسبيلكيمجديأجمونلنالمعوايةونزعاما

وبعنى،(الطلبة"بعضتآثرربما.الاقلعلىلجماهميرناالاليه

..بالقطعيحمثقثيروههـذا-ذاكاوالاوجاهه!؟في"المتق!فين)9

البالنةالاعدادهدهان-الكتابالاساتذةيعرفكما-نعرفوال!كننا

علص.وتقوم،باسلوبتكنبما،كأأفيأت!أانثدسفةقراءمنل!ةال!ض

المعوماتمنكمي!الىي!ول!ومصطمحاتباهـ!ءوتمنتلىءاسسى

يؤكوناوالامتحانمنيفكونحالماالفس!!1المتطموئينساها

-كلونانيمكنالتيالاعدادهبمأ--تلا(لااث!لمومماإذأ..القراعؤمن

ضرورةمعصذا،المطلوبالاجتماعياسثه*رلاحدأتكافية

والطبق!الأجتماعيةالفنلىالىفنتميلااع!ادبقي،كا"لاعترالى

السنمية،بألطرقخنى-الاجننماعىالتغييرهداح!نقآني!كنالني

ما!هذايكونوقد.حقاوميمرةم!قنوحةالطرق!ؤهلالستان

ه!و7،سيفابوعمئدالمناقشاتهذهلقيممة.فيهواثب!الغالمحلو!

ونظامهعبدالناعربافتقارالشديدا!نمنمامهورا،الكاهـش1السبب

هذهلغيابوالت!اريخيالاجتماديالسببمهملا،(1نظريه))الى

كأ.بلضظوا

زكرباقياداي،ا(أثهانيهالملدابانغ!ح؟ننىسلصح:-*حهلأر

ال!ذاتقةهذهطنى!للينكانواجميعابك!مأتسبعةوكعارفمصبإ،

لمالناصريةاالتجزيةانالىمرةمناحيرفىكريافؤزراشأرلقد

دليهااتحكميمكئلاانهدي!متري)أديبوئلى."اشتراكيظ(تكن

واكنالى،الاشتراكيةشعالىاتمنلىهمتمهماالاسنراكيةبمعايرر

كت!ياانرغيهنا"ملموستفدم"فضقمدانهبالولىضهاحمد

اليساربصماتانبوضوحقالو،خليلفنحيق!،اح!سئ

مس!ولوانه،هيامهادبل-كلد!هو23تورةوعسالنطامعلىموجودة

ناءسفسيفابووفالى،ايضساعمنهمسوول!يتهابقموعنها

)رامسمال!هلعبرالياقتصاثياتسعل!يسيركانالني،(الن!ام"

!وره!تماماجلإيدةمواهمالىينتقلبمةقمد،0691عامحتى

ضدالمعالةكسببمد،يوليوثورةوبت،يوليوبشأميمات

اقنصلايةتنميةاجلمنموكهإلىفنتقل،الفديمالالستعمار

معحاسمةمعركةاقترابتؤكدكافتالمرحلةهذهوان،ممستقلة

العالى،الرأسمإليللنعامالتبعيةعنوالابشعاد،الجديديلالستعمار

؟لالننقاء.جنتمقدعاتوه!،ه!فا"الاشتراكيالمجن!مميناءووفع

عناالننحثعلىيقوملا،موضوعطلقاءوالناصريةاليمماربى

:،اوالصاعالوص!"علىكوموانما،المحظناملاض،تبررات

التنمية.هعركةوبهسبالجديد-لاستممارعلىالنهـصراجلمنالوحدة

!عداساسعليوالصراع..اًلخ..المسشقلةالاقنعادية

والدراسسلىالمقالاتسيفابوايصدثم..."النطاماخطاء"

وكتابهالمسارمفهـروفهاومثارككنبهااننيوالمتاقشاتوالهلفلى

وح!صناليسارصفمةبنقهـاءشهيدتوان؟نهاالواضعمنوالى...

يكنبكان..الصلاةنداءيلبواانيمكنمنبينشننلكعن

بقضا.ياعهـنهاللنايةضئين!ةنسبةالاتفنملالجماهيروييح!افروالؤل!

حركة"قيادةتحت"كلافتاذاالا"الحقميقي1الاجضماعيالتغيول"

جيلاي!رخلأفه!ولمقود.خمنحوكومسيطرةووا!ي!ةمنظمةثورل!ه

التي(بالفعل)والجاث!العم!يقةالدراكساتقراءةدلىالق!ا!رين

معركةقدخلانهايمكنالسي.الطبقهـنجما،صراي،اليساركتبها

،لاالمستقلالاقلنصلاءلمىن!سيطرانا!دلمنالجديد؟،شنممارضد

وجمتسهثورهنرضثهالذيالاشتراكيةشعارتنفذاناجلمن

..لهاهدفا

سيفابولموففمشابهموقفشج!فيليبيعبروبين!ما

وافماكهاركسيلايتعص!اللي)عو!هصمدفان،يوسف



الناعريةالتمربةعفىللعلمألوحيدالمعيارفئيطثفا"(كنصي

البريطاني،الأخنلالنهاء!ضيةايالممريةللقضيهة!قتهساهو

ثورةيديئانيمكنسؤالىامامالبأبي!فنحالقولىبفاانهواعتت

وماذا:عن!سىال:الضيقيش!لهاركمظالمةادانيةوولعررآ3

عسىالعملخلالومنبسببهح!وم!ا،الا!ئيلياللا!حتصمحن

وما،والعربي،الممريالمستوىعك،"ع!قوانهثار2الالة"

(وادلطللبترولاكنتجةغيرأالضيرةالنناميةالدولجميعمستوى

ظلمةهوةالى،لمدوانآثارازالةعلىالراليالعملبهاطوح

الطاقةاسه"ر!المفاجئةال!ئل!ةالقؤةبسببضريباالافلاسمن

ا!تضخممجع!ل!تالتيالقغرة،!ألغذائيةوالموادالمصنعةوالمواد

ومصر).الم!علكابوسهاب!لنسبةوردمحاحلملأعليهاالسابق

(!!فتاملوا..العولهذهمنوامتبالذات

ص!يمضةمسوىور!عازتنميةلمعاييرعودةمحمدوبتبهل

والمرضلألنطالدةومكا!ةالامي!ةومحوالصيرةالباهير

لم!صاربتكرب"!ل،الديموفراطية،مبر،والاستغص

والبيبروقراطيةالجديدقوالانحرافاتوظهـورالطبقات،االلاد!موفىاطية"

الامنهامهربلافيدرية،عاديةظواهرولأعتبا!اوالهفسطد

معاييرهعهاانتتجاهلالنياثمعو!ةنفسس"الثورةاستهرار"

بذلك...فعلا"ثورة"الثورةتصبحاناجلمناساس!ةاشياء

نوعاالضيقةفىعولهةمحمدمقاليصبحأبت!ريسيوهذاالتحاهل

الق!ةالىحتىيس!م!ث!..الموتىمدىهوالتصيا،الر"لأء)ةمن

..منما*؟فعالتى

***

منيبداواوان،انفسهمينقعوابان،اذن،نطالبهمهل

ومن!احقيقىليبراليايكونان"لليبراليمنانطلبهلأء*يد

"اأتورينقأءه"يستعيدما"وجههيغسل"اناديىالاشترس

ةيولا،السببا-!التصيلفياضاءمشصةليستاًنها...

ولر!لها!لقدم

نآرافه،5هض

نناصسط15وانه،الاستراتيجبةر-م!ةث!ولا،الت!تيكيافعمل

وان!+يخنجاوزهاانآلجيلاله!الصعب،كاملتاريخلحركةطبيعية

لابث!راستهممتىنستغي!دوان،ندرلسها؟نعلينا/الوا!بمئكان

الفكريةالقياداتالجديدالواقعينبتانانتظارفي..لهعاهم

الىتسعىالتيحقهـاواليسارية،ضاآللعبواليةا،والسيا-"

التعهـبير"فرص"الىسعيها-خلكلومنسقبل(،والفهـمالمصفة"

والفهمالمعرفنةخصومبها-يسمحلاوقمدسيسموح!دالتي

.إالتمبيروحريه

ملصق

دوفىإليوسف،منكللي!28عممدصصر،ا!لاهذاآاتمايمد

عبنالظصر،لاجمالمششطر)،الخوليصبريلحسنمقالامحتويا

عبداالثعامحر،شخمسةبتدكلاولاميهيطالب(آلش!ياومبعوثه

لشخصيهال!طىتصيلهفيهيقدمثم،نظحهقوبة!ميمكنحى

صورةلنافيقم،فربعنوعرفهباخلاصخعمهالنيالزع!يم

بمنافشاتهسمويست!من،الاخريئ؟راءيرفض،طانثيةلديكنا7سر

ولائههمودنىفبهمويشكعليهمويتجسسي،التفكيرعلىاقهموقد!

الس-سة،بألاجهزةوي!حكم،اليةالمقربيناقرب!كانواولوحي

الحضب!رباتاحياناتجحو.بئلخطبالسياسيالعملمنويكنفى

الغيبية"القوىة)ارسلتهالذيكالنبييبدوانهرغم،العبقرية

شعوبولتجاربهلهل!عبانولطالب،معرشعبووو!ياثةلحي

انياهويكونانبدط!-شطقيا-وبالالي..العربيةكأالا

بل،انتصرنالملذبننحننكونانيمكنولا،اليسارجتب

ناينبغسيالتيالمسلحةقواثنا!يهوبثهاالتي((الصمودارادة،)

عهدعيوبمننت!صخىوالكفاءةوا!سقةارظمفلبهافقتمع!

عبدال!ناصر.

لديت!دلم..وانا.."لكاتبكمألهلهاامببنةخلا!ةهذه..

يلافل!علىالان..املامهذامثلالتطيو!كللىمنمزيدعلىالقدرة

الت!رة

"ءه.

اد!!

بقلملوايه

ه!سس

الس!قثالأوينوالالدكنورة

مو.!ى
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يثا!حذصذو!


