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حوصصجامعآفصلأكتحصطآنطوتطيوسفلمطانيوسشص!بق

مقابلالمحتمنفيهمعلومات!أكثراستقى)1(،خوريرئيفحياة

بالدرتجهلييتأتلمالذيالأمر،رئيفمنفقربينمعأجراها

بلادصفيالدراسةهذهمنالأكبرالقسمكتابةبسصببنفميمهما

العاصمة""شطريبينصالتنفلولصعوبة،أولأالاغتراب

حياةعرصطصطءإلىيهدصصلاالفصلهذاأدطإلأ.ثانيآبيروت

فير!هو-!رسمءإلىيرميوإئماوتفاصيلها،بدقائقهارئيف

موقففهمصعلىئساجمذنامحذدةمحطات-الخاصرتصؤري

الغربي.التراتمننجمأبي

ذةيالندا-ا

عائليمامن،1291سنةالمتييةنابيةقريةفيرئيفؤلد

لكئهقمحء،تاحصرنجموالصصهوكان.الحالميسورةأرثوذكسية

القريةهذهأهاليمنصلأجيالسنديانةتحتمعلمآأيضآكان

الأستاذهذايدوعلى.الكثيربالخيريذكرهبعصصهميزاصطلا

الصغيررئيفتتآصضلص(،سكول)الهايلبصهادةعلىالحاصصلء

وقرأ،والعربئةالانكليزيةمبادىءأخذوعنه،أظفايىهنعومةفي

وأبيالمعفقاتمعجنبإلصبجنبآ)3(وجبران)2(الريحانيمعه

فيالعربيينوالنثرال!نصمعيرصصمثفنما.ذلكوغيرالمتنثيالطيب

والترابطالسنديادببرائحةوامتزبخ،الطفلرئيفنفصطص

الثاس.منوالئسطاء

هذايصدرالذي"العربتراثرريخو"رئيصكتابمنالأو!المصل)*(

بيروت-الادابدارعنالشهر

52

إلىأبوهأزشتةحتى4عمرهمنكأهـذالحاديةتجتغإقوما

والجبلالمتننطلألبضثتدى،العاليةبرفانامدرسة

التخصقثمإ،سكول)الهايشهادةنالصومنها،الميسورين

الأدلبفيطالبآص2891سنةبيروتفيالأميركيةبالجامعة

3291سنةمنهاوتخرئج،الشرقئةالادالبصصوتاريصنصالعربيئ

عقدصخوريأنوالأرجح.الآدابفيبكالوريوسبدرجة

بدليلالماجستيرشهادةصلنيلالدراسةمواصليماعلىالعزتم

الدكتوربإشرافالجاحظعنبكتابتهاتدأالتيالأطروحة

ئتفها.لملكئه،زرئققسطنطين

بيروتفصطالأميردصيبصالجاطة-2

مصليءفكرفيءصراعميدان-تزالوما-الجامعةهذهكانت

الاتجاهاتمختلفبمنوالأساتذةالطلاتصفيهيشترك،بالرخم

الطوائفبشتىومنوالأيديولوجيةالسياسيةوالضثعايىصبص

بقدييالسياسةخصصطقدرئيفآأنويبدو.والجنسياتوالضذاهصب

زوقيوقد-ذريعآرسوبآالأؤلعاميمافيفرشصطوقييما،منكبيير

ثالتصلاخيارصيينبينوخيرهصغاصصبآوجهيماكأرصفجرأباهأصط

)4(.الرفصشحمل..أو.التحصيلفيالاجتهاذإفا:لهما

لكنص.صبصهفيينجطصأنواستطاغالكتبعلىرئيففانكصمث

حلبةعنالانزواءإلىبهيدفطصلمالأكاديميالئجاحهذا

هذهأصطفيهشلصطلامضاإصطبل،الفكريوالئقاشصالسياشصة

مبادىءإلىوعرفصتهالسياسيءبالجدلمرستهقدالحلبة

(؟أالماركسية

للأدبمدزسآسورياإلىرئيفسافر،3391سنةشي



مدزسآفلسطينإلىانتقل،عامينوبعد.طرطوسصفيالعربي

المطرانمدرسةفيوالتعريبوالترجمةالأدبلمادتيكذلك

.صصوبات

3-فلسطين

فقدالاعصار:ئشبهماتشهذفلسطينكانت3691عام

الانتدابعلىاعتراضآأشهصرستةوالقصرىالفدنأضربت

لإنشاءالصهيونيةا!منطماتأمعمنهتواطؤآاعئبروماالبريطاني

معتضافييماعنللتعبييرطاقاتيمانصلاستثفروقد.""إسرائيلدولة

تاالتطاهصتنطيمصفيمشاركتهجايخمبفإلى:البلادأهلص

معبالاشترأكصاغ،3691ثورةسبقتالتيوالاضرابات

الكبير"،"الاضرالبمطاصلمت)6(الغربالمثففينبعصصص

الأراضيبيعصووقفبالصهيونيةالهجرةوقفبفيوتتلخصصر

)7(،الأسلحةمنالصهيونيينوتجريدوطنيةحكومةوإقاقة

فيللخطبةونابلسكالخليلفددبإلىالمدعؤينصنكانكصقا

معها.والمصتعاونينبريطانياضذالئاسصص

خوريرئيفبهتؤبخالذيالأبرزالسياسيالنشاطأنإلأ

الغربيئالممتمباتصتمثيقهكانفلسطينقضيةمنالغمصاصيةمواقفه

منصصاجصيةفيعقدصالذيالثانيالعالميالشبيبةمؤتمرفي

خطثصالمؤتمر،هذاففي.3891سنةنيويوركضواحي

مصييرهم،تقريرفيالفلسطينيينحقعنفدافعآرئيف

فقازغةإلىحماشهدصفغةوقذ.الانتدابيةالسلطاتوفهاجمآ

منجماعةأماتمخطيبآوقفصفقد.دايىهمعفيرفيالصهاينة

بلاليهود،علىتغاونتاوالصهيونيةالئافيئةأنلهممبينآاليهود

عنااليهوبمنجصاهيوكأاختتا(نتيا!،ر!"بعمطلأ"اونءزئةإن

ئهصخرهائةصبضاعةأ!هيونيةأالوحسالةإلىوسصفمصتئىأوطايهم

8(."إفلسطينإلى

الأميركيةالضصصفصبصئتأنكلصهذلكحصيآسبصوكانت

المندوتصوقرز،والتجريحالئفدحملاتعليهوالصهيونية

إلىفغادص.فلسطيندخولصمنرئيفمنعالبريطانيالسامي

سنةقرارصفصصذز4لاحقتهالبريطانئةالأواجمرلكن.بيروت

بيروتفيكولدحالانترتاشونالمدرسةعنبفضل!.491

السابق.العامبدايةمصنذفيهاالتدريسصصبدأقدرئيفكانالتي

هصمارئيسينكتابئنخوريرئيفألف،فلسطينوحيومن

إقاقتهفترةخلالسدفعكماتجيذبا)01(،وثورة)9(فلسطينجهاذ

إلىأدبيةبمقالالت3891(-سنةحتى)أيفلسطينفي

جليبإلى()3591تأسيسهابداي!منذ-!ءاصا"الطل!مجلة
نابعتيرءص

كتبفماالفلسطينثة)12(المأساةمعايشةمن-تج!شاقصوصصتيني

وسوريا.صلبنانإلىوسصفيرهطرد؟علىقصيرةفترةبعدص

ياسور-4

فيرئيففيهايعي!ثقالتيالأولىالمرةتلصنتكنلم

كليةفيسنينصلبضعالتعليتممازمصصأنلهسصبتصفقدسوريا،

سصرعاننشاطهأنتيذ.الثلاثيناتخلالصطرطوعرفيالشرصت

أضذ،4191عامفيأنهنغقئمفنحن،التعليتمليتجاوصزاتسعمآ

ومنشعايىهامنيتضحكما-لتكون)13(الدفاعجريدة

أجلمنئناضصلسياشة"يومية"جريدة-الأؤلعددها

المستفجلص"الثافيية"خطيروج!في"الصحيحة"الديموقراطثة

فيها.عزيرمكانالحرةلفرنساعالميةجبهةتكوينأجلصومن

جانبإلىتضئم-الستةأعدادهافي-المجلةأنعلى

رئيفكتتصوقد.أدبيةمقالالت""المباشرةالسياسيةالمواقف

)14(.والأدبالفلسفةفيكلمالتصفحاتهاعلى

5-موسصصو

السوفياتيالاتحادزيازةإلىرئيفذعي،4791عامفي

فزاز،السوفياتيوالاتحادلبنانبيؤالثقافيالتعاونوفدضمن

الخصضاريبالمستوىواغجتصولينينغرادوموسكوطشقند

الايجابيةانطباعات!ودصؤن"لينين"بلرصإليهتوصصصلالذيوالثقافي

موصلدقضة:الروسيةالثورقهونصتئبفيالزيارةهذهعن

رئيص-رأيفي-اكتوبرثورةخققتتقد.)13(جديدةخضازة

ئات،المعنوفيقه،الج!مأصحيحإحديدآسوفياتيآإنسانآ

الخمولصيكرة،بالمصستقبلمصتفائلأ،الذصهنمتفتحص،الثقافةوافصر

وأفردثةلثروةيكتيرتصولاالتعاونصبروحويتخصفىوالقنوط

للثورةرئيفتقديرأنوالواقيئ")16(....شخصيءلمطمح

)17(الطليعةمجلةفيبئلمنغئةغئرفقد،قديمالاشتراكية

ئنودبعفصريستعيرضقحيث)18(الإنسانحقوصتكتابهوفي

الملكيةضذالاشتراكيةإنالقائلينقئ!فةالسوفياتيالدستويى

الملكيةهذهتعزينرعلىتعملالاشتراكئةأنويوكدالصغيرة

أرضهوزيادةإنتاجهبتكثييروذلكالفقيرالصغييرالفلاحعند

"وأئيهاغيرهمعتعاؤييماوتنظيمالزراعةتجويدعلىومساعذتيما

قضاتالاقطاعيملكسةعلىتقضيأنتريدبالفعل

التي""الديموقراطيةعلىكذلككتابهفيويرنصرمبرمآ(ا)91(.

علىومواطنوهاالسوفياتيالاتحادجمهورئاتبهاتتمئغ



التيتلكغيرديموقراطيةوهي،وطوائفهمانتماءاتهممختلف

حدعلى-الأخيرةهذهلأن"البورجوازئة"الدولبهابصجاهر

هذهحقوقيلممازسصةالاقتصاديالجانبتوفن"لاسرئيفقول

.2(0")الديموقراطية

بينالصدالةتعزيزإلى.خوريرئيفدعوةبقيمتوقد

مواقمهكلفيمبثوثة"لينينو"بلدالعربثة")21("الشعوب

بالاتحادرئيفعلاقاتتأنصمقفةفي)حتىوالفكرئةالسياسثة

هذهتكونأننصرطالمبناني(االشيوعيوبالحصزبالس!وفياتيئ

خيزوشعب،مستقللوط!نيصمستقلوطني)إصداقةالصداقة

تعنيلاصصرصاقةء.غاملةلجمصاهيرعصامل!وجماهيرخر،لشعب

.غقثناأ"أ22(الأحدقأمويىتةأو..لأحدمئاتبجية

بالاتحاد-علاقتهوأفسدانرثيفكأضابايىزهشحذتيننتي

وأعنيثانيآ،العربيةالشيوعيةوبالأحزالمحبأولأ،السوفيات

اليوغوسلافيس"و"التقاربفلسطينتقسيمقرازبذلك

الأميركي.

تقسيمقرازتبتىالسوفياتيالاتحادأنالمعروففمن

بعصص!وأئدصت،وعربيةيهودثةدولتينإلى4791سنةفلسطين

فتؤئرت.)23(الموقفهذاآنذاكالعربية""الشيوعيةالأحزاصب

رئيف،أما".و"الشيوعيين"العربادالقوميينبينالصثعلاصن

كتيبهفيالسوفياتيللاتحادتمجيدهقمةفيحتىألفيناةفقد

وإن،اتةصحيماعلىموسكوموافقةينتقد-الروسيةالثورةعن

لبثمالكئه.زعصمكصاالآخريبنبينبدلولهاأدلتقدكانت

بسهولة.تمحىلنعاروصمةالموافقةهذهصصذأن

ئوصقيقدورئيف""الشيوعيينبينالحقيقيالطنداتمأنبيدص

لإنعاشأميركئةمعونةقبلتالتيليوغوسلافياالأخيربتأييد

حاتجةبدعوىمنهاحصرمصهاستالينكاناليوغوسلافيالاقتصاد

بعضقتبغصوقد.للمعونةالسوفياتيةالكيماوئةالمنشآت

واتهامهاتيتوالارسالعلىحملتهافيموسكوالصنيوعيين

يويدرئيفكانولضا.الاميركئة""الامبريالئةمعبالتقاربإثاه

شؤونفيالسوفياتتدخلوئعارضالذاتييوغوسلافيابناء

حملةالشيوعيونتصنفقدبنفسصها،مصييرهاتقريرتبغيدولة

اسمتحتتأسيسهفينصازكالذيالتجفعوصصنص،ضذهعنيفة

"خؤاندتجفعآالتجفعفسضوا")24(،فاخوريعمرإخوان9

و"بالتيتية"حينصا""بالتروتسكيةرئيفآورموا،"فاخوريعمر

لأميركا)25(.بالعماصلةاتهاجميماعنبعضهميتوزعولمآخر،حينآ

الأمس،ورفاقيرئيفبينالخلاقيعميرمنالفترةهذهفي

عامومنذوالطيار)27(.)26(التلغرافبجريدتيائصل

)28(اللبنانيةالآدابمجلةفيالمنتظمةبالكتابةبدأ5391

معه)92(،تعاملهمفيبخطئهمأحنصواالشيوعيينأنيبدولكثه

)03(الوطنيةكالعقافةالصحافةفيالكتابةإلىوعاذ،فاستمالوه

امتذصانقطاع)بعذ)33(يقالطروحتىوالنداء)33(والأخبار)31(

.(أعوامعشرة

6-مصصر

فنذصرةالأؤلصمصراياللثوالمتمكرمصر!ياللث"المتمرث

صصل،الصصربيئمصكئمت،التاريخيئساةكاذالتاريخفيعصير

فيهاوئحصصقالشمسإلىالترالبصع!تجبينهيرغصأن،عربيئ

قاةلؤفغ!!91سنةمصرقانت.بم3"/ثتجفنلثابهـ!لا"ت.

ثلاثيآ،هجومآو"إسرائيل"وشرنسابريطانيافتشن،السويس

بقبضتها3(")دالمستعمرين"وتفاجىءبورسعيدوتصمد

"ارفعواوجوههمفيضايىخآاذإصرعبدجمالويقف،الثائرة

.")36(!حآمافييصصنصولم!كصنصرئهاوإلأمصر(عنلأيديصصم

أعطتيحدثآخورقيلرئيفبالنسبةنصكلسعيدبورانتصار

"ئرهانآ-بكلماته-كانمصر.تملصصهابقناةالطفيرضحصردصمن

فيغيرهااليومهيالعربيةوالقومئةالعربثةالأفةأنعلى

اليوتمهي.العشرينالقررصومطايعءعشرالتاسعالقرفيأوايخير

.")37(خطاهوتثبصنوينمويحياكائن

أواسصطفيإليهاذصهبوعندمابمصصر.رئيفإعجاتصوعصظتم

يتتتبمتنأأراذفقذ:أحواصلهايستطيئبدأ،)38(5791نيسان

المصريينبينصالدينيالتمييزحوصصإليهئميئماحقيقةمن

واشتدابثانيآ،الشيوعيةتيارفيحصصامهاوانجرافيأولأ،

صصخةلاأنفاكتنصصثالصنآ)92(.لعبدالئاصصرالشعبثةالمعازضة

نادونزمضانصشهيرفيئدصخنهصؤفهاضطلقآ:المزاعملهذ؟

قبطيصمحاذثةعنيعجزهووهاإنكار؟بنظرةأحذيحدتجه

نأعلىدليئنمصرفيليسزصإئهثثم؟معاملتهسوءيشكو

بصداقةأ"تمصنكآثفةولكنالشيوعيةتيارفييسيرونصصصصامصهصا

منرئيفرأى،وأخيرصا؟وتقؤيهامطصرتفيدصالاشتراكئةالبلدان

أقرتصيومءفييكونوالمالخدصدمصرخصصاتمأنالمصعاينةيخلالص

إليوم)04(.منهمالمصريالشعبصقلبإلى

العروبيبالفكرإيمانآأكثررئيفآتجعصآصنالقومثةالهئةمصر

صازلكئه،بالماركسيةإيمانةيفقدلمأئهصحيخ.التقدميئ



ئجاهروبات"العربفةو"الوحدة"الوطنيةاسميادة"بايهجسق

فيه،ترتغالشيوعيةللقوةمرتعآنكونأنئريذلاكغرب"باًننا

دوقفيهترتغمرتعآنكونأننأتىنفيعهالآنفيولكئنا

درسآتكنلمصالقوميةالهئةهذهإن")1،(.الغربيالاستعمايى

للسوفياتدرسآكانتبل،فحسب"الغربييناللمستعمرين

ولااقئقالفطآتي!تالعربيةوالقومئةالعربيةالأفة"إن:أيضآ

تيستأشهالمجردبورجوازئة()42(خرتقة)مجرذهي

.")43(اشيوعثةولابروليتارية

-بز-*محل!

موطنرئيفيثسقلم،ومصروموسكووسوريافلسطينفي

شي:لحواا

فيالكقاءةشهادةيئأعددهاالتيطوقرسالةم!الأؤلالفصلراجع)1(

رئيفوعوانها:،7191حزيرالى،اللنانيةأسجامعةأالثانو،،التعليم

وأدبه.سيرته،خوري

فيالمحدثي!كبارمرلبانيكاتث0491(:-)1876الريحانيأمين)2(

مدرسةفيوتعقيم(لبناتفرى)ص-المريكةفيولد.والانكليزيةالعرلية

لحقثم.لهعممععثرةالحاديةفيوهواميركاإلىيرحلأنقبلابتدائمة

سنةلبنادإلىعادليويوركفيبالتجارةالحميغواشتغلأبوء،بهما

وأليمىوالحجازنحدآوزار،وأميربهاالشايمللادبينترذدثم،8918

إلىوالدعوةالاجتماعيبالقدكتاباتهتتمير.البلدانصوغيرهاوفلسطين

من2العربلوحدةوالشغفالديررجالسلطةمنالتحرر

الفرنية،الثورة،العراققلب،العربملوك؟الريحانيات:مؤلفاته

-(ركليللز)الاعلامخالدوقضة

العربأدباءمرننادشاعركاتث(3191-)1883جبرانخليلجبران)3(

علىاحملةوبا،عذبشريسعصمؤلفاتهتتمير.ميركي1االمهحرفي

ةأأخصإححوةأحا"اأجدأحمخفأعلىأخ!؟!:!اث"صديعيسياضبالاق!اعى

كاباته)ديصوفيةعردانيةولنرعيما(خاصةالأولىكتاباتيما)فيوالمعوز

عراض؟واتجسامةدمعة*أذمؤئفاتهذهوأبرز.بارز(:بشكلالأخيرة

والنبي.؟المجنون،المتكترةالأجنحة!المتمردةواجالأر؟وجالمر

.25:()6891االجديدالفكرمجلة.نسليصميثال)4(

رزه،103-اسمهأنوئرخح-الأميركيي!التاريحأساتذةاحذأدطوقيخبرنا)5(

وبالطريةالبلشفيةبالثورةالاهتمامإدىخوريوخهواالذيرم!كان

تطرخهاالتيوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعية

الاشعمار"مكافحة"جمعيةأعضاعأحذ،الدثريخيلالدكتورمهمنذكر)6(

سثرابرئيفآئزؤدكادققبالمناشةوهو،لهلمركزآلندنمناتخذتالتي

حورالي،رجاو7(؟صطوقرسالة)راجعالخارجفيتصذزيسارثة

.عدةلسنيراليساريةالطليعةمجفةرئيس

التيالمختارةحوريرئيفأعمالمن.13:فلسطينجهاد:حوريرئيف)7(

دار،العربيالفتىثورةالأعمالهدهواسئم-شاكرالياسلهافذم

.8491،بيروت،المارابي

ودارالباحثدار،اللبنايةالحقيقةفيالرؤاد:عونمخمايلكتابراحع)8(

214س8491:141،بيروتالنصر،

لقارئهويظهر.الغربيالفتىبتوقير3691سنةفلسطينجهادكثابصدر)9(

الفكرئةمنعطفاتيماكلوفي.لبنان،الأولىالسنديانة

تفكييرهقدايىفيالبركارئقطةلبنان"ظل،والأيديولوجئة

لبناناعتماديصحلالكلأ")44(.والاجتماعيالسياسي

هوبل،الفكرئة-الجغرافيةرئيفمحطاتمن"محطة"

عبر،الكبيرثنوقلبيماعفل!نتاقيرئيففيهاززغالتيالأرض

وأ،المتعددةاللبنانيةوالجوائدالمجلأتأو،الخطابثةالمنابير

والثانوئة.التكميليةالصفوففيالتعليمطاوتةخلفبمن

يتعازضقلاالذيالعميقاللبنانيرئيفالتزاملاحقآوسأدرسق

مركنرفيهوبل،العامالإنسانيالانتماءأوالعربيةالهوئةمع

منها.القلب

11(

مرحلةحتىالعفويةمرحلةينالكبيرالإضرابلأطوارعرضايتضمرأنه

منالاضرابحركةعنالهمةدحصل-علىيركروهو.المستحةايثورة

عنانباءوالأرقام7بالوقائعوينفل،)إيخالا(أنجبيةيدمنالدعمتتلفىأنها

الصهونية،والحركة،وأنهمالفلسطينيالشعببحتالانكليزوحشية

نأحقيقةإلىالعربتوجميةإلىرئيفجفلبثم.الثعبهذاضدحنفاء

البريطانيسللاستعمارقذمآكونهوفيذاتهحذفيسالصهيونيالكيان

بحركبماتمخضهاأؤا!-عنذالعربيةالأقطايىسائير"رؤوسعل!خطرآيشكبن

ولجريدةانكليزفيلحاجممصبقولذلكإثباتصسبيلفيمستمهداعدائة!

إلىالعربيةالأقطاركليدعو،الختاموفي.بذلكئصرحانإليهلعزتة

الطيبين")الأغنيارزذلكفييستثنيولاتينها،فيما-الانفصالونبدالتؤخد

مستقبلهمأنإفهامهمعلىنحرص"انعليناالذينوامراءنا،املوكنابل

دورقفيمضضنوالكتاب.يمنكرونا"أنلامعنليتعاونواانقيوكرامتهم

.152-123.العربيالفتى

يوسفتوفيقمقذمهاكقت،فصوللسعةفيشعريةمسرحيةتجيدبا،ئورة

مجلةمنتوراتص3691سةمهاالأو!ىالطعةهضدرتاد،عؤ

العربي،الىىاثمنمستقاةلكونهاالمسرحيةبهذهلاحقآوسلم.الطليعة

الفتى:ثورقفيمضضأعتابوا.ألمقفعلابنودمنةكليلةم!وتحديدآ

18س23

التقدمتابىفيرائدآدورآلعبت"اطليعمةشيوعيمامجفة:الطليعةمجلة

تشهذكماوالاجتماعوالاقتصابالأدبمجالاتفيوخاضةالماركسي

خياطةوسليمحئاوجورجخوريورئيفعحميماريمقالاتذلكعلى

"مجفة3591شةآبفيبالصدوربدات.وغيرهمصدبيونجاتي

معبالاشتراكالثايبدؤاديحررها،"والأجتماعالأدلبفيتحثاشوعية

بعدفيماأصبح)الديعفلقوصيثللالمحايريارريناوصلاحعيادكامل

الفكريخطهاعلىو!غى(.الاشتراكيالعربيالبعثحزبفظر

انفرنسيينبالمفكرينواضحبتاثر،الفاشسشيةومقاومةالديموقراطيةهاج!

الطليعةافئتحتطالمااللذينجيدواندريهلاربوسهنريرأسهموعلى

تحؤلتبعد،فيهما.الدينرجالونقدالمساواةفيأقوايهمامنبمقتطفالت

وتنوعتمادئهاف!شرت،شهرينكلمبرةتصدرمجلةإلىالطليعة

والتراثالعرليالشعرلقضاياقبلهامنخاصاهتمائموبرزموضوعائها

العربيالنقدءعالمعلىجديدة)ماركسية(ماديةمنطلقابومن،عامة

دغتهاالعربيالفكرلأعلامحاضةصفحابوقرذوورأت،آنذاك
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!عامحشثادلكفيوهدفها"الغربيالفكيراحراليلكبابىشالدة"صحفحات

أمثالمكتابتلؤزمالحوعلىالفكردي"التقدمي"التفيهرمكامن

وقد.الكواكبيوعبداشحمنكاملومصطمىالريحاليوأمينأسحقأديب

فيعناوينهاتجدالمقالاتمنالكخيرالمحلةهذهفيخوريرئيصكتب

ومراحعه!.الدراسةمصادر

.،9391)سة2العدد،الطليعة"الشققبا"شامجرهماالأقصوصتان(

س201:(9391)سنه4و3العدد،الطلبعةو"الرماد"؟212-162

ثائرولطمهارثيفإلىذعثهاشعبيةقصيدةمنمستوحلةالأولى6010

إثرصرفندقرينممئرخهاوالثالبة.البنقحكنمينتظرالسجنثيفلسحطيتي

احتلايها.

صفحاتهاعلىرئيفوكلامالمجفةهدهحوذنسوفهاالتيالمعلومات(

،ايلول)منتصفالنداءبربدةنترتهغلبيأحمدللدكتورمة،لمنمستقاة

."الدفاعيدتهوصخوري)رئيفعوانتحت(8591سنة

ومراجعهاالدراسةمصادرأنظر(

هـئيفويبتهقه.4891سنة،ليروت،الطليعةدارفيالكتيبهذاثيز(

الرح!يكامةهيفإذاالروسيةالئورةاسباتتاولتبمقدمات

!حص!.،جهةص!ال!ميصرقيضيا!لأوتوفرالحثمبي!اسثبيرالأحفاعيأ

التيالثورةمراحللتطؤريعرضرتم.أخرىجهةمنالكادحةالشعب

"اؤأطلقئبرحيدتالتي"الاستعمارئة"الدولولمخططات،لينينقاذها

والأوفىالأسرعالحلكانتالثورةانويبرى."ريخالتلفيشعبيبمادول!

رئيف-رأيفي-ألاستنتاجهذاقيمةمنيققلولا.ايروسيالثعببحنن

قياداتبعضبحنممإرساتمرالثورههذهصمراجلبعضاكتفما

هيالبروليتارياديكتآتوريةأنكماداخليآ"،"عدوآأسماهمبذمنالجيهر

فليعر،الشعبسلطةهيالثوعيالحزبوسلطةالشعبديكتماتورتة

للديموقرأطيةنقيضآالديكتاتورية-السلطةهذهلاعتباليسببمنهناك

السليمة.

.65:الروسيةالثورة

)الطليعة،"الانسانيةفقدتهالذي"غوركي:مقالالمثالسبيلعلىراحع

622(.-3691:614سنة7،و6عدد

دمثق؟،ريدونالرمطبعة،الطلبعةمحلةمنئورات،الإنسانحقوق

عذالقادمالفصلديا!كارهلعضلسأستعرضكتاثوهو.3891

رئبف.فكرفيالفرنستةالثررةأثيرصتالكلام

.066الإنسانحقوق

السابق.المصدر

الدي"العربية"الشعوبفصطلحاستخدأمعلىئثايرلاخوريرئيف

الأحزا!وبعفقاللبنانيالثيوعيالحزبحماعنماستخدامهعلىذألت

مصطلحيستعملماكثيرآخوريأنوسئلاحظالأخرىالعربتةالثيوعية

بروزمرحلةوهي"الآدابمنسلة"مرحلةديوخلصة"العربي"الشعب

.عنده"التحرريالعرلي"القوميالوحدويالهتم

-15.)5391("الآداصأستعوبابشالصداقةومعخىفاحوري،اعمر

قبادقياستقبالحملديقالهفلخوريلعمرالأصلديوالكلام.16

كلاممنالمقصودأدإلأكريزأ،جاكهوالنازتةخارتفرنسيشبوعي

"فرنسابعلاقتهمللالسوفياتيبالاتحادالعربعلاقةيكنلمعمر

س68ص،المكشوفدار،لماخورياللبنانبةالحقيقة)أنطر"الجديدة

)96

قدوالسورياللنانيالشيوعيالحزبموق!أقئقررالعلميةللأمانة

أشاليأمؤتمرهفيالأؤلالحزبيعودأنقبلالتر!اشهذايخصقفيماتقدبب

فيالشبصوتترتهالذيلذحرلبنالفتركالبادففي.حطأء"9عن

يلي.مانقرأ/228/4691

طريتيصتفلسطينفيمآيىبهاتحقيقعلىعازمنمالبريطانيةالحكومةن

جحيرفيفخحليماعاروحمةيعذالذقيالمشروعهدافلسطير،تقسيم

24(

25(

26(

27(

28(

واعدنفلسطينتقسيممثروعالعربيالعائمالراقياستنكرلقد.الإنسانتة

الرقلهيبتلىأنئمكقاستعمارقييرمروعافظغلأئهتامآرفضأرفضه

..العربي

أماتم41/547/91فيأيذكأىوميكو،لسانوعلى،السوفباتيألاتحادلكق

وطندلسصي!!"إقققلا.التقسبمقراشالمتحدةالأميمفيالسياسجةاللحنة

ألاتحادوواحل!أ!رفبلمنخهاأنيجوزولا،مضأجهوباوللعربقومي

فيمتساويةحقوقآفيأطائعطي"نهوالحلولأفضلأنيرىأ!سوفياتيأ

جذكإئنادأسش،تعذرلإدامزدوحآخكمآالطرفانيحكمهاواحدةدواسه

وفي."...ويهه!ديةعربيةدولتير.إلى!لسطيرتقسيمفيالحل

المتحددأسلأمهاالعامةالجمعيةأمامكروميكوخطب،/26/114791

تغدومستقفةديموقراطيةدوأصةهناكيبواأ!اليهودحق"م!أنهضصرحآ

المطقة"فيلالديموقراطيةللمؤتيننموذحآ

سفةاللايىالشيوعيللحز!اخركريةلاللجةدفغماهذاكارورمما

صا"المقاوماترغ!"السوفياتيالاتحادموق!"صحةتبىإلى3391

إشارة)فيبر(الحزبديالعناضرصوالمسؤولةبعضمنالخطةهذهلقيتها

موقفعارصرالدقياللسافيهـاذشيوعيالصزعيمالحلوادله!رجإلى

اعك!يمععىكحزاشف-اعص-!باعصا:تاعورتياكخسو!ض!اااشسلىحأرر%-ا

)أحسنهمادلسطيريالسلامواشتا!متقلت!-دولتيرقيامأرفهو

الغمالسيقالهؤةوتعميقأطبتياالتفريقتعميتيفيالتعجيللأجلوسيلة

جهيماصالصهيوليةوالبورجوازية،حهةمرالبهوديةوالجماهير

منالثيوعيالحزبموقف.خيراللهجورخكتاب)!اجع.".أخرى

.(الفلسطينيةالمسألة

بمبادىءملتزمالأسلوبرصيئنكاتث4691(س)6918داخوريعمر(

درسقحيتباري!إلىسافرثتملها.وتعقمبيروتفيبذ!.الاشتراكية

إدارةتوتىثم،لدمثقالعرليالعلميالمجمعفيغضوآأختير.الحقوق

الباب:مؤلفاتهمن.ببيروتالثرقإداعةفيالعربيالأدبقسم

أما.السوقفيوأديب؟اللبنانيةالحقيقة،الأربعةالفصول؟المرصود

ورئيفكاملوموريرابراهيمفارسأميليفهم"فاخوريعمر"اخوان

العضوينانبالذكر)والجدير.الأمينوهاشمقلعجيوقدريخوري

قراشرفضواالذينالسابقينالشيوعيينلينمركانا(الأقل)علىالأخيرير

حرصمدى"فاخوريعمر"إحوانبالتجمعتسمبةمنويدو.التقميم(

التيوبئةاسعروااليسارثةللأفكارامانتهمإظهارعلىالمدكورينالأشخاص

للانتخاباتأنفسهمالثيوعيشمرشحفاخوريعمرعنفائايخخكان

ألابية.

الطريق"وايىد!فغيرالطقاقا!اليقين"إنه:القالشصوانمقالراجع(

"الحوان"يصوزكاريكاتوريرسمعلىلعثروفيه14-0591:11(د)3

نانروشعيرحاذةأظافرذاتقضةتميعكهابخيوطمعققييئ(الإخوان)أو

نف!هالشفاذكان)ورتماالدولاربشعايىصالنبتممدموكةبذلةصاحئهايرتدي

فيالبنيوصفيمقالراجعكدلك!(""المؤذقيالكاريكاتورهذأآراهو

الأقوىبحئهرئيفآالنييتهموفيها!الحثاختاهـوا)وهولاءنفسهالعدد

سأفردالتيأقوىالحبالطويلةالزاشبةرئجصروايةإلىإشاشةفي،للدولار

اء.الرساهدهم!لاحقةمرحلةديخاصةصفحابأكها

.0391سنةالمتنينسيب%سسهالبنان!ةجريدة:التلغراف(

وقد.المتنيتو!يقوصاجئها3891سنةتاأس!تلبنانيةجريدة.إلطيار(

.4891سنهبهارئيفاتصل

تحريرهاورئبرصاحبها،الفكر"دنبؤو"تعنىلبناليةمجلة:الأداب(

وما،للملايبنالعلمدارعن3391سنةصدرتادريييسهيلالدكتور

العربيالقوميببضهاتتمير.قليلةسنوأتلعدبهااستقلىأنإدريرلسث

الانمصالمثاريعضذبصلاسةوبوقوفهاخاص(،لشكلص)الناصري

وفيالعرليةللقضاياالمؤتدةإ،؟لمواقصالأدابتحفلكدلك.والانعزال

إالحركةوكفاح،فلسطينشعبودضالأحزأئر،ااستقلالقضبةطليعتها

عنتميزائهاعلى".اللبنانيةاذوطن!ةالمقاومةو"جهةاللانية"الوطنية
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الآدابكونفيالمشابهالسياسيالاتجاهذاتالعربيةالمجلاتمنكثير

عليأما.عربيغيرأوعربينطامأىعناستقلاليتهاعلىفد"حاقظت

حريهةصدورهامنذ،عاتقهاعلىالآدلبأخذتفقد،الأدبيالصعيد

الأولىالعدد:)إدريس،مجتمعهمعيتصادى)الذيالملتزمالأدب

وفي؟الحديثالعربيالشعرمسيرةفيالألرزالدورولعبت(،ا:5391

"الآدابمنالماضيالعدد"قراث:بابعبرسيماالاالأدبيالنقدحقل-

لمقالاتوخوريوعباسنعيمهأمثالننصادخلالهمنيتصذىكانالذى

نشرهاوفي؟أالشانةلم"المواهبسبنيوفي؟(الآدابمنالفائتالعدد

تزالولا.الوجوديبالفكراضعريفواوكاموسارترمسرحياتمنللعديد
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