
!!ا!ك!بلأ

!:يإهـ

ال!!ا!ك!ف!!ء!!!!!ه

ا،لكتابةالنىالآنتدقعالتي"المصرالكتبهيقليلة

اك،أقمة،الىالكتابةمعيدفعمماهومنهاوالاقل،عثها

الاكتفاءيتمنىءإنمثليقارئاتدفعاتتيالكتببعضاتبل

،تدفعه"النفعية"والحدودةوالاستفادةا.لقراءةبمضعة

تففدماسرعان،الكتابةمنالمزيد"عذابهلاتحملالى

"رخيستمجيد"منلهتتعرضما"لكثرةوقارهامنجزءا

منفر.شىءالىويحولهااحترامهامنيحرمهما

كتاب3!اتىساقتنيالت!يهيفقطمصادفةت!كنإ!لم

اهميةأالموضوعاتاكثرص؟نهو،واحداموضوعايضناولان

لقريبةاوجذورهماوعصرهيعرفوطنهانيريدمصريلاي

:موضوعهوذلك،الاوهالأممنخا"ل!بةحقيقيةمعرفة

وابطالها3وجماهيرها،ودوافعهابأصو-لها،9191ثورة

صيلهاتمفاو،تهاقاخفااونتهاخوو،تهاامنجزو2لهازعماو

مرسا،*.لبداياتخطوطهانهاياتاشلمتان،الىوتطورائفا

والديمقراطبىالوطنينضالنامرإحلمنجديدةاخرنط

.والعدلالحريةطريقعنرالعظيم

فيالوطشيةا.لحركةتماور"هوالكتابيناولكان

،رمضانعبدالعظيمللدكتور3691الى1891منمصر

الماجستيرشهادةلنيلالجامععةرسالتهالاصلفيوكان

صؤرخشيفضلامنواحد،وباشراؤطألقاهرةجلمعةمن

هذاصدرقدو،انيسصحمدالاستاذ،المعاصرةمصر

منذالاقراءتهقرصة.ليتتحولم691فىم2عافيالكتاب

.شهور

ا"6!اتورةفيدرا.سات))هوالثاني.الكتابوكان

الشهرفيصدرالذي،صؤنسىحسينالدكتورللاستاذ

المقالاتمنسلسلةصورةفيقبلالثرقدكانو،الما"ضي

."ساعةاخر"مجلةفيالمطولة

امصى.صؤلفه،نموذجىاكاديعيعملالاولبفالكتل

(،691-5891)اعدادهفيكأملةسنراتستنحو

ع،است!ماكللهوجمع،اهدالهؤيئليقولحسبما"

سااكتعشف!التيوتلكالمعروؤةالراجعمنأ-"االوصولى

21اضوالباحثينمنعةيهاسىلرومناولك،ناوبنفسه

أج!ثاموضوعلهتحددء!لوهو،واكقدالدرالسة

ؤسحى-،ةصع-)4وأكتمل،فهاواهدا-ة2لدرااومجال

إخائماالموضوعيالمنهج!يةالعلانمناقمثصةوضرورقالوقت

الروايىتومقارز4ونقدها.ئياتالجزرربدالتحا!بلعلى

لاظروفمتكاهـ-لىفهـمضوءعلىالحؤائقواستخلاص

الام!،نبقدردقكيقةومعرفةأسياب"واالاجتماعية

وهو.المهمصنفرادوالاوالتنظيماتإتواكجمعبالظواهر

ليبنكارولملأفصلاإغصلانيحاول"ءلهيةدراسة"كاي

إقيدمثلولكنه،بحثهصوخوعوبيمنالباحثشخص

فييشعلانبدلا،الانسانيةالعلومفيللبحثموصوع

ؤئيتشيعمثصاعلضميرهوفائيعةاءفيوآصاحثاوجدان

ويجاهد،،ف!ءلدواالضور،يدالمحاضوعيالمو/ور"طرجنبات

فيالمخلصالوطنيوالازرصان-العلمي(حثالمبيمبغىكما

اأحممولدرجةالىالاأ"ضهافي،ص.نيصنعهاان-واحدإظ

لثاارادحيثمنأ!-ونازخشىحى،رو-"برلكينالى

.الا)صارت!ديان

نفعي4حاجةالاولئ.المرةفيقراءلما"الىدؤستنيوقد

متكاملتصورعلىالحصولالىاتحاجة!ب،نموذجية

الاكبرالانفجارعصرفيوالى*جتماءيةالسياسبةالحياتنا

"الثقا!ي"ؤب-طورزافهمعلىءونايكون،الوطنيةذثورتنا

القراصدمنانتهيتوعندما.ز،ريخنارونالمرحلةنفسى

واممنفئي،اليهبحاجة2كنتص،ءلىحصلتباننيشعرت

مطمنهاخذت،الكتابمنانضهجتبانضيايضا2شعرت

دلتنيالتبى"المقت!طفات/"اورافيفيونقلتم،اريدكنت

بإأنس!بةباالكتابواصبح،سأ-حتاجهااننيعمللىخطه

لصاإحبها.نسبهاول،اماكهل.قيأضعهساسأ،(هوامشى"



كتابته.ببسبيلأنامها-صفحاتفي-شاكرا

الدكتورحسحينكتإب"فاجأني"ا.لكتابةوسطوفي

ويزيد،القراءةالىبالعودةالمفريالعنوانيحمل،مؤنسى

معرفته.بضرورةالممتازينالقراءمنعددبنصائحالاغراء

ءلمىلجيلينقدإيمواستاذصحديقورؤنسىحسينوالد/كتور

كا.تبوهو.واتعربايينالممروالثقفينالقراءمنقلالا

منبعيدةالش،ريخفيمساهمتهولكن،الاهش!اماتمتعدد

ولكنه.الحديثمصرتاريخعن،التخصصيةالناحية

رغم!ا!ا،ثورةاحضانفيبالفعلنشأالذيالجيلمن

مسننشأتالتيالاحرابمنلواحد،ئه-بانتمإيعرف)مانه

رسمتهاالتيالتاريخيةالمرحلةخلالمنا.وخلاله!ا

بب-قجمعواالذينمصرعشاقمنواحدانه.الثورة

عاظغهةو/ين،اتحرالحقليبمفهومهايةالغلمانالىالنزوع

مرةمنا.كثردخلانهثم،المتصوفةأيتعاوبين،المحبين

للغةيشب!ئيعماعباءتهاتسا"عريز!الذيالفنعالمالى

لمسبوكينبغيوعما،انمحايدةالموضوعيةالعلمصاحب

يه-فيوعما،فيهموالتوحيدعشاقهما)صزاممنالصثىاق

51محوسهـوماكلعئ"جردص،نالمتمىوفةلعقول

.ملموسحسي

نا/دلاكان،ذلككلبمسببوربصا،ذلكومع

فى"العشقولعانوعاطفيتهسخونتهومع.الكتاباقرأ

التبشيرعلىحرصهومع،مصراسمجسدهالزري!لمعنى

نأا!ا9جيليخشىالذي"الوطن"بمعنىجديدمن

الي"الطريق،ضلتاوفقدتمهقدنهاتتاتيةالاجيالتكون

والقاظه.يهيةالبدعلالمسلمات/وا"ستفزازهللقضاياعاثارتهومع

الما-ئيءالتاريخيسجلهصفحاتمنصفحةكلفيلفا

وطتالحماسيوالتغنى،عظيمجيلعنالساخنبالدفاع

انوجدتذلككلمع-ر"ن2اًبالايهمالتمسكلابنلئهريد

وتحول،جد،يدمناستيقطقدرمضا"نعبدالعظيمكتا.

اعادةمنبدلا،وقهـضية"شاهد"الىوعنديمعي

مجموعةمجردظلانيصحملا،فيهوالتفكيرالبتجوابه

ا.نيكتابكص،،لصفحاتامنعدد؟هاياتمئيالهوامشرمن

اهـثودعوةاغخيةمجرديظلانيصحلام!!نسحسين

.الحماس

وابعاده!،اكبرالاكاديميالباحثكتابفيالحقيقة

الع،شسقكش،بافيقةالصادلعاطفةالك-نو،وصوحااكثر

الاولاولدكتابفى،هناك.لسخونةاكثرالفنانالمؤرخ

حولهوقد،طوليقطاعفيمبسالاالتا"ريخعلىتخصل

كلتسلم)كىأؤهاجزاتتوالىشريطأىاالعلميالفحليل

وهتا،.تصليلهتممابتركباعادةالىحاجةدون،مصانيه

اىاالمنبسطالطولىالقطاعهذايتحول،الثانيالكتابفي

اتشاشغفكعلىمعتمدااكتشافهالمؤرخرميد(،سر"

نارل..حناياهداخلرةالمسستو4في2الخاالحقيقةبمعرفة

فى2تصريححول!"الختاميةدراستهمنالاخيرةالاجزاء

مركببف،ءوفيبأسلوبتكتب"4فاتوواميلادهفبراير

الدراميبالعملاشبمهالحقيقية!خيةالنتارالحادثةيجعل

اشبهالحدثفيالمشاركسنالاشخاصويجعل،المعقد

منابداعيةروااومسرحبةفي"الدرلاامىبالثسخصيا"ت

لقراءاولعيضا.افويعر،ابطالهنفولمسدخ،ئلفيعرشاعر

تخلقهالذيوالاكتثسافالغموضربجو"المتفرجين"او

،ونحولالمفزىالزدوجةؤ،تاوالتصروالمؤامراتالدسائس

والخونهءحكماالىالمتهورينوتحولاوغادالىالابطال

الىالساذجةالعقولاواصحابا،بواسلالىشجصان

ألىالخائرةالعزائمأصحاباوتحول،ماكريندهاة

القاثلة.امهبسهاالقدرضربهم،جبلبرة

المذفياكانقيشيءكليضعالاكلديميالباحث

والاجتماعي.السياسيوالمحيطالزمنفيبالفعلاحتله

الافيكيفكرولاكقاريءانحتاتشغلهلا.البحثموضوع

.بدلغت!"اليكوالمعا.ليالحقائقتوصيليف!هـؤئيممابفدر

الاتدفىيهقهوالاكبروشاغله.الهادئةصوعيةالوالمتجردة

عنالبحثوفي،لد،يهالمتوفرةالمعلوماتفيالمستمر

منعيسش!ماالى/-اقصمىالتقهـليلوفي،منهاالناقصى

لكيوعلمب،خصبا.خيالهكانمهما"بخيالالاستعانة

محددة"وقائع"الىالاستضادمنالامكانبقدريزيد

يريدانه.الشكمنءالاقصىالحدالىمتخلصةمحققة

أنت-شئتالن-يساعدكالذياليقىبئاتىبكيحلان

يناسببعكللالقب،مبالما(ضمي"المعرفة"المتخدامعلى

اصبحإ.لذياالماضيذلكعلىترتبتالحيأحاضرااوضاع

"منتقاة"مجموعةمجردالماضيهذايكونولن.دامعرو

اؤتراضاتلحظبناءروايتهمايعيدواتوقهائعالاحداثمن

يكونان،دلاوانمسل،البديهياتمرتبةفيلضعها

بقدر"كاملا"العللمييمي،كاداالؤرخعند"ال،في"

فييكونماقربايبدوبحيبا،استكمالهوبعد.الامكان

وليسذلكب!!،"اصله"منالعامةوصورتمهترتيبه

منوليس.التجليفيالعام"المعنبئ)1هـثرع،ابداقبله

الذيعنىبالمضاعالاقتا)ىيدعوكانالباحثهذاوظيفة

صودغصدقهتفترضالذي2بالمعنىوانص،،هوا)يهوصل

الحقيقة.صنالقربةالكاملةالماصي

العلميالاكماديميالباحثهذاانذلكمعنىوليس

انيكوندونالتا.ريخمنمعينةلمرحلهدراستهفييثرع

-أريختحكمالتيالقوانينعنواضحنظريبم!فهوممزودا

يثقولكنهالوروانينهذهيعرفاته.ء،م-بوجهالبشرية

البشر-ختارقوانينا-بالذاتالقوانينهذهانمنايضا

لكشبهاتتمهزالتيالخاصةللاوضاعنفاذهسافيتخضع

ولذ،لك.ص!نهمامةكلمنجماعةكلرل،البشرمنامة

ولقو؟نينه،لاضارإختصورهامامكيةالبدامنذيطرحفافا

فيهيقدمالذيالعلميإءالبنالجوانبتحديدهجل"نبالى

ا)كثصفءنفيالعللميةحريتهعلىيحصللكي،دراسته

الامةوظروفلاوضاعالعامةالقوانينخضوعكيفهـية

مثل،تطورهامراحلمنهامةمرحلةتاريخيدرسأ"تى1

.9191فيالوطنيةمصرلثورةالاكبرالانفهجارمرحله

انعا"شقالمؤرخان-ايضا-هذاكلمصنىوليس!



ات-ى.الاكاديصيالباحثمعثص!بءفي/شضركلاالغنان

موضوعه.تمف،صص-ليحصهـركلانايفسايريدكمورخ

هـنيحبهالزيلوجهالىستجلىيأنيد/بىكعاشقولكن!

نايريدكفنانوهو،الوجوههـ.نغيرهمناكثرمعشوقه

بحعالوالا!مانالوجههذااستجلاءالىالناسكليدعو

قركثيرةتناقضاتالتركيبةهذهوفي.المعبودالمعشوق

،-الىالحقيتىصولااتومنومنعهإؤرخاعملعرقلةالىتؤدي

ي!نلاببمالالار!الىجدوىقيالشكالىقيؤديوقد

اقليل--ةا،صاتوالرصبالكلماتالانفسهعنالندفلع

حقيق*المن"--قىما))انيئز!دانيعنيهولن.ئشةالطل

البثو-لي-،نيقطعانولا،بالاهحهامجديرا1مغ،ليس

قلوبفياعشمقحرارةزادتاذاستزول-عوارص

والرصاصاتالتواصعةالنش،ئجمعتتنأسمبولا،المحبين

المتواصعصة؟النتائجمعتتنالىبلا!رقل-!ةقوذالقليلة

.،اليهستص!لالتي

نصالفضانالعاشقالمؤرخكده؟!ص،ورغم،ذل!كومع

معماتهـ-وانهم،متخصصاء/ا!،يعدملالتاريخان

اتتخصسصعصرفشميئاشيئاالصومرخادروناهـؤرخين

اة!ل.واحدميداركل"البشرىاتتارليحلان،هذاالدقيق

منعاش.و،كاصلمةالحقيقةنهـطلبانالظلبممنؤأنذللمثمعانه

ؤ-يالاسلام"،رارخفيووئروصؤرخ،وفنانلوطنه

سصطى.أؤارلعصوا

مصبر!في"لوز!ةالطو-أ"الدو"انررىمثلاؤهو

عض،لصء،كأ،ولاإةومصروازتغت،عب،ء-ةةولاومصربدأت

.ز،رليحفيله،يكوناندونواندثرتجاءتثيأتالبا،وان!

نانتئصورارانالع!ولمعاهصيةولادورولا،اثرمصر

الدو)ةالنعباسيةتفي!!خعلاماتاوائلمنلمانتالدولةهذه

لعقاممصرفيقامتوأنهـ،،ووحدتهـ،لركزرز!،وفقداله،

!انء!االشرقفيلغدادءجوتعنالر،حش!طاخط?ا

وال---!كأأرجالحودولىقأمتحبث،المكربىفييجري

بص!مصرعاىاستوأكماألتياالفاطميةبالدولةانتهتالتي

زهائ!-،والعربيالاسلاميلم2العافتسمت،قرنيمنمن!نلا

هذا،وعرز،طةوالقاهرةرخدادفي"خلافات"ثلاثالنى

احتىلالىعلىعلامهولاكانواالطوأونيبنانعلى(علاوة

اسي!-ةأسياألنصدارةمركزيبنالاهـوقا.لموالارالموالي

تطودتالتيا.لظاهرة،كلهالعربيالمشرقفيةبوالعسكر

-ايوببمى،بعدوالعثمانيينالمماليكدولظهورالى

ودبل!ءوات!راك"شراكسمن،ر"بوور-ي،لكمىلاجقةوا

الخ...ومغولوزخار

ال!مريالجهازلمعبهالذيلدوراانيرىمثلاو!و

يمافه!عبدالرحهنانشأهالذيالمركزيةالوفدللجنة

لسعداقامةاثناءثم2ا"لمنفىوئيزغلولشعدغي!ةفيواداره

،91ا!عامالصلحصؤتءرانعقاداثناءسبارفيفلإقهور

...الاطلاقعلىلهوجودلااوضئيلالدورهذاانيرى

ثور--"رغم-خصئنالمشغيرالىسرخانالرايهذاومعنى

يبذللم-ألجميلاؤنهورغموللحقيقةللوهـنالمخلئر

ي!رأانالاسدروكار،كا،،الحق!قةلمعرفةاكافياأ+بهدا

القسمفييكتشمفاسكي،رمضسانعبدالع!متاب7با)دات.

بعىوان(بعدهاوما155س!الثانياآفصلمنا/لثإني

لعبهلذيالللدورالبالغةالاهمية"الثوررةالذتنظيمات"

للوفد.المحليةالمعارضةتصفميمةؤئيؤهميعبدالرحمن

والزعما؟ء،وفيوالاعيانوالافي!-ر-إؤ-"الهكسبوفي

درضة.الىالسياسي)أءعلء.تهموابر!،ثماتخ!-شارهاب

اشاراعفالكلهاوهده،ا!ا:ظبمأنير!ءبر،أال!:فطاستخدام

هـ.بفهروئيوعبدالرحمننؤ-مهشضكللوللص-*.دبوء-وحاليها

الدكتورانيبدووالتيأإي:5!..أءتأتي12المراسلات

رمض!انعبدالعظيمانرغمبهايسمعلمكلؤزسحسين

عيرلكاةكثيمرمصادوالى،"،،مرارااليمواشاراستخدروها

المتخصص.كتابهفيضوعا(ونفىحول

مظاهراتأنيعتقد.ايضانس!"حسينوالد/كتور

؟أنتوانها،منظماعملاابداتكسنلمتلاهاوماالثورة

اللجنةانصاريقفانبعدتحدثتلقائيةتسجمعاتمجرد

وتنطلقالناس!فيتجمع،فهيتفونمامكانؤىفدبةالو

.الهتافبهبدأأذياالعظيمللشعاراسشجابةالمظاهرة

ضخاكلةالىقياشاالمنطقىنبعيدكلامهذاانعلىوعلاوة

بعصس-هـةقطاءاتوشمولها،وتيرتهاوانتظامالاحداث

بع-هـكلامايضافدنه،الحا؟دالسص،سيالعملعنبظبيعتها

صؤض،الدكتورقرأهممؤرحوناوضحهاالتيآحقيقةاعن

والاست!-،ذ،الرافعيعبدا)ارحمنالمحبإ-لالسصحمثل

ائر-قمحمدبعد!ماوف،حاوزادهـ،،غربالشفيق

وعيرهما.رمف،نوعبدالعظيم

حديض،عندخاطفةدتهفة،!لزقفانو)علخا

أءيةغااجمعتفقد،الفلاحينعنالعاشقالث،هـررخالؤ

ازهـ،على،الكبرىالوطنيةمصرلثورةالغلمية-لملأتالتحل

ف--و؟المتوسطةللطبقةثورة،اي"فنريةا"ثورةكالت

لملرإشولىاهاأفابنا!،نالتيالطبقةرهي،اساساالمدينة

بمظاهراتهص-مالثورةعلاماتاهمالحدرمةالمدارس!يم

لفسياالثورةعنبهمكاسيهمثم،الثورةاثناءالفدائب4

وفيالنحكوميالجهازداخلالمجالاص،مهمحانف!حينصا

ثناءااليهماحتاجتالتيالرافقولخدمةالبنوكاجهزة

.1824عامبحدالد،ولةبناءتولسع

الثورةانتشارالىالانظاريلفتمؤنسحسينولكن

!العالزعزعالذي"الثوريلعملا"ناوالى،المدنخارج

انتففستقدالجديدةمصزانعنوكشف،رلماتفعلالقديم

فتيالمعدمينالفل،حيند!عالذيإعملا!و،ؤعلاروحها

السق،طالىالاقليميةالمدن!ىالموسرينوالمزارعين،القرى

مصر،اقالمممنكثيرفيالاستعمارةالسملطةاجهزة

،واقارو!اأجمالاقابهذهالمركزيةأمصططةأ.ؤ!-،لاولسائلوقطع

عشوافي-ا،المختارةاوالنتخبة4-الشعبسلما،تهماجهزة

شئون،وادارةوالمني!واسيوطزؤ-تيفيحدثمثلما

بن3



ونتئو!،طاز--ياإبرالجيثقهح!اتضد"المحربا"

التصدىوسطنادرةبكف،ءةوالقضاءوالاقتصمادالحكم

كمان.المضادةاليريطانيينلهجمات*بداتفيالناجح

المجت!-ءسطحعلىثورةزكنلمالثورةانذلكمعنى

لماهزتوالاوحدهم"الافندية"يجسدها،وحداهالمصري

الولى!طىالقرونبقايىاسقطتولماالاستعماريةالسيطرة

وانه!ا،بالفعلصدثمثلمابعدهاأعوأمثلاثةخلالفي

بسذورءشملتكلهالمصريللمجتمعشاملةثورةكانت

للحباذوالثرىالبعيد.المنبعيكمنحيثنفسهافيةالر

والاساس،الانتاجوغا)جية،البشرغالبيةفي،المصرية

العريض.بمفهومهاللثقافةالمميق

،،**

رخىيةإتحارا،سسء"بروس!يضا،انمسصؤحسبنإدكتوروا

يتحدثيانكتابهمنالاولالفصلفيي!دنا،الفائقة

ر،وادصياسب--المفكريىنهـن((اا!9جيل"عنالينا

ا!!اباحتنحنونستعد.ءوال!اسماوالاطباءوالىستابوالفنازين

هأ-هخلالءنالاءميةالباتطغالموضوعهذالدرالسةعظيم

اهـتتحوريقهالأؤديانيمكنا(تيواحقاالخلأقهـةالرؤية

اوحسمد!-عقلها،اتحقيقيمصركمانعنتصورخلق

واكثرهـاتاريخهامراحلاخ!صبمنمرحلة!يوروحههسا

دت:!ضوحلحروالوأ"الاصساعميقفهمإىا،وبالتاليخطورة

ولكن..الانإىاالجبمنذلكمنذةوالسياسىالحضارية

ا،سماء،ررصدالحطءلسمويكتفيالفنانالعاشقالمؤرخ

ل!1)ىواحياز،اسمكلأ)كهجملتينأوجملةواضساؤ-"

به،وءدناأذياإكنزاعل!ين،ؤيضيع،الالسماءمنمجموعة

ن?ازث،ع--،ليحثااله-،اناخشىبهحثضينايسترثم

هـ-تؤ-تحدت،اإتورةجيلجميرتالذتي"الخصإئص"

بإتجلحىرلي،إور،نالا"وعن"لةلجدا"وعن"مصرحب"

والكراكل"أوووهـ"العزةباالشعور"وعن"والدلمقراطية

وجليلةغحميدةخصائصكل!،وهذه.."الصرية

وضعهاالذيالىحاقفيصيةالعموشدلمدةتبدوولكنها

يتتظرهـ-!الذيالاجتماعيأسباحثاتمفعلا،المؤلففيه

الشخصب-قى"-عديدعللىتسماعدهصيعظيمبسعف

بهـ،أكبرىاالوطنب-"الثورةالحقتهو!ا"لمصرالقومية

."تطوراتمن

الدكتورتهـقييمعناخرىاشارةالىهذايجرناوقد

يؤابمهـونهار-هكذا"الكبرىالعربيةللثورةمؤنسطحسمين

-،ؤهوارتحسينألاصير!كةشريفقادصاالتي1691عام

الفذالبريطانيالجالسوسمنبارشاد،وبمبداللهفيصل

زس!م!ولدكتوراعقده-،التيرنةلموالمق،لورنسلشهيرا

بعد!-،طنيةالورةالمصرالثورةوبين"الثورة"هذهبين

.ثلاثبسنوات

مصروعالثقالمتخصصىالاسلاممؤرخوضعلقد

زيفكلنيكشفالذيالاساسيالذخطعلىيدي،الفنان

قبائلى-يشيخب"قامتفرداباعتبارها"الثورة"هذه

!!

ألالىلملامب-ؤةلخلأادول"ضد،وغ!يوجسورطموح

الاستص!،رب-ةوروبا01دولعل-"وشحنه،الم-داعية

معالمتحالفة،،تركببهزيمةحلريق"عن.ز-!رعل؟يالمخادعة

الاولر!العالميةالحربفي،(والنمساالم،إيا"الوسطدول

تركيا،هزيمةبعدففسهاعلىتسهللكيثم،اولكهدف

اسرائيلواقامة،كلهأ!عربياالوطنوتنريبئاقتسامعملبة

استمداداكلهالاوسطالشرفتعلى(سيطرنثاوتدعيم

ألمقبلة6-هة،والمواإت،ايةالاستمماريالاستنزافلمرحلة

.الاررتصماريبنالخصوممع

يكفبلا---اساسيتهرغم-وحدهالخطهذا/ولكن

الجهلة.التخلفبنالقبابريخمشيا"ثورة"طببعةلفهـم

الاستع!ررزفي،اوروب،معوتواطؤهمبخيانتهمالمشااخلاءف!ء

،ثور-وريةالحقبالعربيةا)وطنيةالثورةهزيمةايضازولوا

الخالديخميسملون!عركةشهداءمنورفاقهالعظمى"يوسف

كاروالشايمعنرءملإونخرجواحيحملدمشقمشلرفعلى

علصى،مضيلكيجاءالذيوالانطليزالفرنسميينجيشن

ا!ثودةاوعلى،باورور،تنخدعلمالتيال!قبقيةالثورة

بالنسبةااغراضهااررتفذتلمح!دكانتانبعدالزائفة

فرنمىية.-الانجلو،دىةللسب

دمشىقمااحتلحضنما-ألحسينابنفيصلان

يضربكانعليهاملكانفسهواعلنالبدوبجنوده

تشاندهجبثران،منتظرايقيةالح!العرببةالوطنيةالثورة

م!الفرنسيينليواجهالعظمةسفيو!مرة،وخرجالمستاوروبما

يوسف!وهزم،والخائنالمخدوعالملكلضوكةظهرهوقى

دفشقمنفصصلطردواا"لفرنسبنولكن،واستشهد

و)-س-زالازجل--احلفائهـمعميلايعصجرونهكانوا،نهم

اخرعرشاعلىيضموهلكيالانجفا-زواخده،لهمتابعل

علىانثورةضااطريقهعنيقضوالكي،العراقفيصنعوه

القشماءعبداللهشقيقهزولىمثلما!،هناكالعربيةالوطني"

.والاردنفإسطينفيضحااعايهىلم

نايحبغىالذيالحقيقيالمغزىيكتملالخطوبهذا

!المزيفبنالثوارمقالصوعهذامعالتعامل"نالاننتعامه

الحقرقيطفي.الوطنيةالثورةاحتواءيريدونانهم:الخونة

لحنالسيادهمانا)ىمتنصههنغير،الذظهرفيوضربهى،

صنهميادالالراعراضأستخفمادحىنالىالاعليهبمايصقو

لهميكتملميرضعلنعلملأيستبدلواانرمكنذلكوبعد

.قبالطرشق

طاًلالذيالحديثهدااختتمانقبل.أخ-رةاشارة

الاكادءي،البحثقاريءاناعتقددشاننييزيدانويمكن

"ا)حما/سي"البحثقراءةعنيستغ!نيانيمكن،لاالمتكامل

لعلمباقبها؟ست!يانيصحلالحظةدىؤنحن..المثير1

لمالعشاعوشاعريةا.لحبسحونةصكينا(!هادىءالموصوعي0

تسننكملمعااجتمأعهما!فيبذأكهذايستبدلانولا

الذءبالانسانعنلمخفصللاالتيوهى،وجههاالحقيقة

يعرفها.

هرةلقاا


