
.حا!نلع!1لمماضيد9هـ

!ياثهي11ق!ل!!!

اذمة"الندوةهذهعنوان!كماماالىالبدايةهـزرالتيراناور

بمف!وميتصلفيماابهامواضطراب5ن"اسبر-صةاالحضارةتطور

ناكما،كبيرااخهنلافاوالباحثونالعلماءفيهيخةلمفارزيا((الضطور))

هوالذي2(1الصضاريةواب!ادهال-يا!يا)تءلمف"بحثيعنوان

الغموضيعتورهمفهومعلىالاخر!وينطوي،ال:د؟ةهذهوجوهمنوجه

تتكونالذين-ؤيهالم!!ينبينوالءاينالخلاففه"روث*،والابهام

الوارد"الحضاراة"مفهومهوذلك،الاجتماعيةلوم51اءائلةشهم

"ال!ضارة))مةهومالباحثينبعضيهمرؤقد،ابىءتفا5عنوانفي

الى،ثالثفريق-ويدهب:الابرتماعيالهبىاثءنا":وياالجا،بعلى

وهذا،والممنويالماليبثةيهمملهطعيالاياكراث!راركا4اشتمال

نااودفكريةبالبلةالىكهذاهوض!فياجماحثايهرضيخقلاكط

ايضا.ال:دايةشرزاد،الفير

بصوانالمرفقةالتوضيحيةالشارحةان،ذلكالىيضما!ط

فيهيختلفاخرمههومعلىالاخرىهيتطوي،والبحثةالهبهذه

اوجهاوهذا"الديمقراكللآا)!هومهوذلفى،!ببرااخننلافاا،ختصون

بمقدارالا،فيهالحديرثتأصيلالىبرحاجةان!ااءت"!دلاالاخ!نلاف"ن

نظرنا.وجلامعينسجمما

يتبين،اليهاالمشارال!وصيحببةالطث؟قىلىاالنظرزاويةومن

لاالتلميهـحطريقعن،يسيهـونهماذ،الندوةفىه5يمخططاتجاه

الحياةانمداميعني،السياصالتخلفانالى،اواضحاالت!سص!

ءفهومواط،العربيةالاؤطاربعضفيابر"زتلاوصعفالديمقراطبة

بأخر،اوبعهكل،:!الشهأءعما،يعهني،الديمقراطليةالسبباسة

،ذاكاوالمجرىهذايجريوهاواءزاببرلمانبةءن!."تخلالمن

يختلفشتىواجتهاداتايضاكبيراخنلافم!الالواؤع!ضكلهوهذا

العالمبلداىوؤيذاتهاالمربي!ةالاقطارفيالجانبب!دا:يونالم!في!ا

.الاخرى

موضوعتمحديدالىاذنتددعئي،الته!يديةاراتالالفهن!هكل

افكارفي!(لخوض6ايض(وقشو!وقنكمؤ!افرطلاصتىاب!ثا

السياسةالانوعليه،نبهنيه!اواض!ةوجهةللاولصست!ظوةغير

تحقيقنحوالعربيةالامةوفيادةآوجيهاسلوبهبن)):ارىماعلى

الاجتماعيةلعدالةاوتخقيقىوتحررهاوحدتهاؤي"تمثلةالبمىاهداؤها

نوعيةلناتقرراليهـيا،بالذاتالاهداؤطوهذه.،(مواطنيهابن

بش!موضىكانولماهذا،تحققهالمحيااوهافلواوالاجهزةامباالاها
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لد!اويةا4رربماا!

بتشخيصفسابدا"الحضاريةوابعادهصالسبلتخلفا":وهو

الايجابيةالنواحيالىذلكبعداخلصثبم،التخلفهذاوابعادمظاهر

لتحقيقنهيئهاانيجبالتيوالوسائلوالاحهزةالاساليبتلكفانناول

الامثل.ال!ؤصذلك

يلي:ماالعربيةالاقطارؤيالسياسيالتخلفوجوهاهممنان

السياسةر9اغنباعني،للسياسةالتقليديبا،خ!ومالاخذ(ا

الهاءةالمصالحمراعاةلونوتوجيههاالجماه!يرضبطالساليبمنسلموباا

الحكم،مركزفيالبقاءللع"كميضمنللمسياكعةالة"!اوهذا،للشهب

الديمقراطيةالحياةيض!نلا!كما،والازدهارافنقدمل!هبايضمئولا

القوىافمسافالىالهيمنةهذهطريقعنال!،كميلبوؤد"،المثلي

وخلقا!مرات،الصفوؤ!شقالىيل!كما،م!اربئالااووالحركات

التعاملالىيلجاكما،الم!.عزجزىءالتيالدفينةالرواسبوبث

تخممبأيدولو!اتوب4لق،اثبمصالحلفرب؟يةالاصالقوىمع

امربيةاالاقطارفيواضحةامثلةلهنجدكلهوهذا،الخاعةاهدافه

المخ!تلفة.

!بعضالحاكمةالفئاتعلىا(حافطةوولعااللهكايةطغيان(2

وا،جتماع،والسياسةالتاريخفيالوافعحاطومافهن،العربيةالاتطار

بال!ورةيؤثي،ال!!يلهذامنحاكمةلفئةالمزمنالننقلإ*يالجكمان

بشكل،يعنيو/هذا،المحاؤظةيروحوالهـتمسكوالجمودالشكليةالى

الاخذومقاومةالحديتوال!ف!رواننقدما!نن!جديدمقاومة،بماخراو

ممناخرىتالاقىفيابىمثريالتقدملمواكبةيدةالبمالحياةباسباب

تحدياو،الذبذبةاوالتهديدمنمراكزهمعلىشهمحناظاالهالم

الىاكز.لهذهالجديدةوا)تياراتواليواملالظروو!

يحافظانشانهمنماكلت!طنعالحاكمةالفهـئاتهذهفانولذا

،19حصردغلقطويقعن،والأحمافظةالجمودوهذاالشكليةهههعلى

والمعنن!!السجونمنالاكارالى،والامنامثرطهااجهزةتقويةالي

اثارةالى،الجديدالفكرتعملالنىوالثقافةالاعلاموسائلمنعالى

المجددينوسهمالى،الفثاتبينوالتناحراءصبياتواالحزازات

هذايجريومااحياظاله(لةاوالمروفىاوبالكفر،بالاملاجوا!البين

.ذاداوالمبمى

السياسةهذهتحقيقاجلمنالتاريخيةالرواسباستغلالان

فالطالفية،العربيالوفىمنمكانكلوصاب:،يكونيكادامر

"فلقة،والتقدمية،القطريةاووالاقليميةوالعشا!؟!ة،والشعوبية

واالحضارياوالقوصالانباثوحركاتاحياناالقوميةوحى



الحي.فيلبقائهاالفئاتهذهاسلحةبعضهي،الدينياوال!نمري

العربي،الوطنفياستمماريةاحنبيةومصالحنفوذوجود،3

وحرؤ-،مختلفةسياسيةنظماواوجد،العربيةالمحجزئةظهورالىادى

خلقالىادىالذيالاءر،الاساسيةاورمبةضاياعنسياساتها

اهلمصالحضدالاجنبيةالقوىمعتتغاملمعيقىجماعاتاوفذات

حركةايةفربمارستمختلفةمصلحيةحاكمةفمثاتوقامت،البلاد

الجماهيروعيامامالعراقيلكلووضصت،المصالعتلكتهددتحررية

الفئاتهذهزجتالاستدمارمنوبتاثير،اورشكةلمصالحهاالش!عبمة

ضدمصطنعةوخصوماتخلافاتفي،العربيالوطنفطوالحكومات

فهرةوشجعت،علنااوسرا،واخرىآونةبين،البمضبعضهه

انقلاباتوخططتزعا.إتوخلقت،ا"ختلفةبانواعهاالسياسيالتهري!

اصطنههااساليبوهذه.الشعوبهذهلخداع،وهناكهناوحركات

هذهتبصووقد،الاخيرالقرنربعخلكلالعالمفطالهجديدالاستممار

ئيسةاللاتيامريكافيوبالاخصالنايرزالاقطارفيوا!-ةالطلعرة

يقببا.اؤرو

الحرهـاتتشجيعايضماالشإنبهذاالاشنعماراساليبوم!ن

قدسيةوبا-م،الماضيبالصمهـقسسيةلأالعربالاقطاربعضفيالر-عية

عثىالحفاظوباسم.للا*دادالاجتماء!محووالحضاريالدينيالتراث

بقيبحيث،الحديثالعصروافكارتياراتمنيتهثرءمماالتراث

المأضياطارفييحي!وهو،العربيةالاقطاربضيفيالعربيالشعب

كميرةوجوهفيالحديثبالعصرلهعلاقةلانفس!علىمنغلقالسحيق

حياته.من

فلسفاتوتبنيها،العربيةالاقطارؤطالحكمانظمةاختلاف!)؟

انظمةفهناك،الاحيانمنكثيرفيمتعارضةبل،م!تباينةسياسية

والمشيخاتالاماراتمنعددالىاضافة،جههوريةواخرى،ملكية

وفيرها،واقطاعيةرأسماليةواخرى،الاشتراكيةتتبنىوب!ها

تتبنىالتيالسرلفان،ذلكعنوهملا،الديني!ةالن!ريةتتبن

نا،وتطبيقهالمفهومهذافيبصضهاعنالاخرىهيتخنلفالاشتراكية

العربيةالاوطاربينالهدفوحدةانعدامالىبالضرورةدي2التباينهذا

التنسيقفقدانالىيرديكما،والقوميالقطريالصعيدينعلى

العرببسيناله!سكريوحتى،والاجتماعيوالأقنصاديالسيا-!.

جميعا.

معءساعهضايرعز،الرجعبمالصهيونيالاستعماريالننامران

انطورقاعدةعلى،العربيالوفىفيوالاشتراكيةوالثورةالتحررقوى

العربي،الواقعورثهاالتيالتنافضاتكافةالستفلوهي،اساسية

العربية.الامةلاهدافالمعاديةالقوىثيرقيالمزيفالتطورواصطنعهإ

يحاولو،مجتمعهمفيالرئيسيةاليتناقضاتعنالعربمر!يحاولفهو

قوتهالوبيالنصالمنهايستمداقيوالجذورالمنابععلىيقضيان

و!كرة،العربيةالوحمةركرة،المنابعهذهواهم.واندفاعهوحيويته

العربي!ةالايدولوجيةبهماتتميزالتي،الفاكسدالواقععلىالثورة

الثورية.

القطريالصعيدينعلىالعربياهـ(صالاجماعانعدامان(5

من،العربيةالانظمةمننوعيناواتجاهينظ!ورالىادى،والقومي

باعتثارها،وصحبحاجنرياحلاالف!طينيةللقضيةل!لنكلتهاحيث

حلتاخرسببيرجعوقد،العربيةالسياسيةالقض؟ياواهماولى

فيالاكتلا!هذاالى،الزمنمنقرنربععنيزيدبماالقضيةهذه

طريقهاعنصرفهافيكبيبراثرللاستمماركاناليالعربيةالسب،سات

الصحيح.

انماطهـننمطاياتماموعدم،العربيةالتجزئةوجود(6

الاصيلة،و!فعاياهاالجماهيرصللحنج!العربيةالا!اربينالوحمة

لاقد،القائمةالعربيةالاندمةانالى.ذلكفيالسببيرجعوقد

!3

ديمقراطيةشعبببةوحدةقيامحالةفيا!سلطةمواقعفيالبقاءتضمن

والفئاتالحكوصاتهذهمصالحلهتتعرضعمافضلا.العربيالوطنفي

ا!ر.منتمثلهاالتي

الفطري!ة(ف-ساتبال!يفنرفلا،الهربيالقوميالمنطقار

طإرلةمرحلة،الرانسكأالتجزئةفييرىوان!(،الصبيالوكلفي

المجتمعفيواأتخلفالجموداوهـاعلهاومهدت،الاستصاراوجدها

الربي.

العاءلتعتبر،جحالصحالثوريبمفهومهاامربيةاالوحدةان

الهطالحريةلان،اأعربيالمجتمعويحقيقيتغببركلتعميقفيالهام

العهتهـنتبلغانير.كنلا،انغرادعلىعربيقطركلاليهايسى

امربيةاالامةتحققهاالنطالحبريةتبإغهما،الايجابيوالمعنىوالشمول

ال!دلحقيقو،ية2للاثقرااولدي(سالا!انكما،وحدتهاؤد!،

يكونعندما،الص*يحمداهيأ!ذ،الءرباواطبشابينالاجتماعي

وبشرية.وبرمرافيةسياسجةكوحدةالعربيالوطنالتطبيهءمجاله

تجتازهاالتيالص.ب!الىياشبةوالطرءفضاعالاوتمشخيصان

عن(أ*دولاصلمنعال!باءو-نانرفعلانتدممونا،اليومالعربيةالامة

رورهـفىاىاالضسبىتتوصء"للاعدا"سهلتالنىاخاطئةاالسياسات

اًلاوهاموراءاءرياعنالكفالىندلواذونحن،العربيالتحرر

نبهـعنذلكغثاغاتا،جدواهاعدمالمتتاليةالتجارباثبتالتي

طنية،والوالنتقدميةالقوميةوطلائعهاالعربيةالجمإهيروطموحاتمشاعر

ا)كربيةوالانظيةالةوىكافةبينالمقاءالفرصاوسعنخ!قبذلكونحن

قيخلعرانءمكئلااخطلروهي،بهاالمحدقةالاخطارلمواجهةالوطنية

خلصقىولا،،يئواوجهوالص!ونيةللالستهمارمعادعربيانظامايمنها

وطنية.قوةايةمنها

بالضعفركماتجمباا،الهربىالوطنؤ!الراهنهـةالاوفاعان

اًلامةا!داءمواجهةيلأنلا63،،هـطالخروجيمكنلا،والننداص

اسسعليقائمةثاب!تةحقبخغجهوحدةباقامةالا،فعالةمواجهةالعربية

عربي.ؤطركلفىىاا-؟ن!ةاالوحدةصلااهامنشحققديمقراطيةشعبية

بنوالفكريوالاقنتصاديتماعيلموالاصا!بقيالتفاوتوجود(7

لهذاوتفجةكسبب،الكببروطنهممن.كانكلغيالمربالمواطنين

بهضان،يخفىولا،الهرر!ماا!وفىفيالسائدالسياسيالتغلف

البقاءتضمنلكبم،تلغيهلاالقاوتهذاتغذينغسهاالعربيةالانظمة

."الخاصأحهامصاع!ت!،!ولكيالسلفةفي

الاقأا4بعضؤطو-دالذيالشكلبمالبرلمانيا!نظاميمثل(8

اثبتت.ؤقدالعربيالوطنؤيمالسياسيالتحلفوجوهاحد،العربية

كماو!هـلهاالجماءـ،رومصالحرأيعنالتعبيرفيثلمهاالهـتجربةهذه

عامتموزمنعثرالرابعلو.8قبلالعراقىالقطرفيعليهالحالكان

كانت،البر،انيةلاندلك،الاخرىالمربلأالاقطارمنعيرهوفي91ع8

ثرعيةوسائلمنووسهبة،العربيةالجماهيرلخداعشكليةواجهة

خافوغير،وقسرهااجوايراحكمؤمطالهربيةالحكوماتاساليب

ا.تخاباتراؤقتالتتيوالتزويراعزبفاعمليات،العربالمواطنينعلى

العربية.البرإافاتتلك

س:هالجهفيماوهذا-اليرلمأنيةبنظاماًلاصصحفان،ذاكومع

)!نقلالصحيحةالحكموساكلمنكوسيلةلعربياالوطنفي-بحثنا

السياسيالتقدمحالةالىالسياسيالتخلفحالةمنالعربيةالامة

للاقطاعب!ينيتاحفهل-الندوةاالذهالتوضيحيةالشارحةتشهيركماس

ممارسة،العربيةاًلجماهيرلمصالحوالمستغلينوالرجعيينوالراسماليين

هذافهـل،ممكناذلككانواذاأ+والديمقراطيةالبر(،نيةحقوقهم

يعنى،ذلكوهل؟؟؟وضمانهاالجما!رمصالحمنالاقترابيمني

؟*واعدائهامسنتغليهامعالشعبجماهيرخيوقتعايثرامكانية



بمختلفالعربةالاظار4ي6الحياتدهورار،كلههداومحصلة

يحتم،عيةلا"تمااو،الاقنصادةو،لفكس"او،لسياسيةاجوههاو

بواسطتهتتمكنلسياس!هاجديدطريقرسم،اليومالعربيةالامةعلى

الهخلفهذااجماولم!،التقدمحالةالىالتخلفحالة.نالانتقال

هذهو-شاراردةاالديمقراطية!ار-كأاوللحريةمفهوءنازاويرسلآمن

.الن!وة

ملمنذالعربتدمعروؤة،العامرمفهومهاالديمقراطهكأانيبده

-ورة)الكريمالقرآنفيجاءما،ذلكؤيى4،قرون/هدةالا-لملأمقبل

سبا:و.لكةالسلامعليهإنسليهال::!بسان(النمل

ايااقياانبم،اهؤايهاياقالت)ءءبمالرصالرحمنالمهارسم

الا.الرحيمالرحوناللهبسموانه،سليمانمنانه.كر)يمكناب

ما،امريفيافتوني،الم!ايهاياقالت،مسلهينواتونيعامحهلأتعلوا

باسىثديد،لوواو!وةاولونحنقالوا.نثهلأوحتىوا5اؤا؟*،كأكنت

قريةدخلوااذااوكااان،قالت..تأمر،يئماذافانظري،ايىكوالامر

مر-لهةطوا.،يفعلونوكذاك،اذ)ةاهاهااعزةوجعلواافسدوها

الظيم.للهاصه!"ا!رسلمونيرجعبمفى!ناظرة.بهديرة،البهم

-!اتمنسمة،الىشب!تاالديمقراطيةاعتباريمكنانهعلى

العربية،اثحصيةبغرديةعلاقةوذات،العربرضواطن4ااوالنرد

العرببميكنلهحت،لملأمالاسقبلجز،يرتهمؤيالعربعاشهاالتي

.السماء-وىمنهاعلىثعبم*بو-ودليفنرلى

بوبادئه(صى)مصمداتكريمرسو)نايدعلى،الاسلامجاءولما

المطلقةالديحمقراطيةونظم،الفرديةالنزعةهـذبأ،الساميةالرؤيعة

عصرؤيطبقالذيالحكمشورىالىودكلا،العربالموافىينعند

اللهب!،تعالىقالذلكوؤ!ط،الراشديناخلفاءوا(ص)الرسول

وامرهم،الصلاةوا!اموالربهماستجابواوالذين":الرح!يملرحمنا

الهظيم.اللهعسدفى،"ينهـونرز!ناهمومما،لت،مشورى

،ذاكبعد،الغرديالمشباسيالحكماو،يةاسياساالفرديةلكن

الدولةف!،بيةالشهالجماووهر)للموافىينالفرديةاحريةاالغى

عند،تضاءلتاوالبسيطةعية4الاجتماورريةاالغي!تكما،الاسلامية

الدول!ةؤيالمخصلمفة3لالشانشوءالىادىالذيالأمر،العرب

امسياسيةاوالحريةبالديمقراطيةث!ايتعلق.،وخصوصا،الاسلامية

لكعصرة.اتلكا،حداثؤيالشعوبدوروولملاشيالطويلالعربيختاىعبر

ومقالىشمعاييبرمنلهابما،العربعندا!ليةاالنزعةاثرتوقد

الاسلامي!ةدولتهمتأسيمبعدعندهمالس!ليا!سيةالاحوالعلىوتقاليد

دبلمنللحكوماتعارصة4واديةا،ؤالننحزباتونشات،4الواسع

الامويالعصرؤيوخاصة،سواءحدعلىالعربوغيرالعربالمواطنين

ؤياما.الس!ياس،لآالحكمسماتاحدىالقبليةؤيهاصبحتالذي

الاسلا.ية،العربيقىال!عارةنضجعصريعتبرافيواالعباسيالعصر

ؤيكببرادورااثعوبيةؤيهولعبت،العربشانؤيهضعفؤقد

،الامورعلىوالافنطاعيونوالامراءالقواإدوت!لمظ.الممياسةتحريك

فيهابماحقو!هممع!ممنعيموماالمواطنينحرماناىاادىالذيالامر

الديمقراجمبة.الممارسلآاول!س!ياسيةالحريةا

الحكمادع!اذيا،العثمانيللحعمالعربيةالا!ارخضهتوكا

منبمرحلةلعرببماالوطنمرؤقد،ت"بر"يدوهو،الاسلامباسم

والاجتماعيةوا)فكرية،والاؤضصاديةالسيابةالصانبكافةفيالتخلف

ظلفيالصبيشعت،وعاش،اشكالهابابسطال!رياتوانعدهت

والتاخر،الظلاممنفترةفي،قروناربعةزهاءاستمرافياالحكمهذا

خضعتحتى:ذلكعلىالامرزالوما،لهح!ودلاما4،والتدهور

بكل،التجزئةكرستالتياريةالاستهماالسيطرةالىالعوبيةالاقطار

فيهامابكلالهربلتاريخالطويلةاالسيرةهلىهخلفتوقد،اشكالها
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مسالةاهمها،الهربيا)وطنفيوكبيرةكعيرةبدوالى،سليباتمن

ا)ديهقراطية.واز*دامالسيا!"تالتخلف

يؤالسيا-كمااضخافا"معالجةاجلومن.تقدممالكلونضيجة

ةالديمقرا!دمارسهاو،للحريةمفهومظزاويةءت"ابعربربالوطن

-:ي!ىمانرىفاتنا

سفيسوده-ا،ايةودوبيةعر!ظرو؟ال!ومبيلهراثعبنايعصثس

الاشعمصاريالنفوذبقاءلأبسبب،لهابالغوتزييف،يةووريدشىد

و-حمااكحايةالضج!جمةتمارلصبينما،بر-ةالعرالاطاربعضؤياباكثرا

الءكوء،ت!دهءإرسهتوؤد،!هونوتتطمهارالاسفمهام،ا!خرالبعض

الحري-"ثعاراتر)يفعماليةاررلمطهفىكبماا8،مواقهخلالمنوتلك

قراط.قيالديمواصبت،ا)حقيقيمخنواهامنواؤرغتهـ،والديمقراطية

ثم،ركعاواستتزييفهاوتخفي،الحاكهةلهماتافيانؤحفياواجولآ.جرد

عبية.الشهللطب،ات

ز،:-ب،وجصرياكاياالىربيالا.-صانيراتث!كوشبلةفالءريرلآ

ا)م!:طرةاثكالكافة،منوثقا!.،واؤفصاد؟ءميا!-ياا)كا،لالتحرير

الا-تعمارعدالكفاحمساقى،ن4ؤ،سالا،-4هذاوعلى،الاستعما،اية

وااف!اديةاوكانت--اسية،الاشثماريةاررجطرةالصكالكاق"وعسد

.امربرطاال!يما-يخلفالألمعالجةالاسابةالامورمن،ئقاؤية

البربر?ةاطبقاتاتؤإيففضحعلى،ال!ربببةالجماه!رقهـدرةان

البرحوازد-ةللديمقراط!يةوالكادباثوهقالتطبيولمخرية،للحرية

ز!رياساسواءجاد،للصريةالاقطاعي-رجواري51ام4المفهوؤضح

ورراكيالالثاطارهاؤمه!ا،اديمقراطيةواالمحريةوملموس?ددلمفهومجديد

.العربر-"للاءةالتقلملممارورةالاساخصيةالاءورمنايضماهو

سماتاهممني!ضببر،اعربيةاالملاشترا7ية،نبىاالاتالطابعار

شكل،اخطرهبم،تفلالالالىانطمةؤ!،الا!هانعبوديةلان،إرحاقىا

ا،ظهلآازاحةفان،را81وتبعا،،نمبةالافالرريةضهيماعاثكالمن

وحدهاهي،ارألصما)يةاالاتناجعللأؤإتيلوقي!،ولمصفيت!الالصهضغلالا

كل-نوخلاصهإنالافلتحررالملالمةالموضو!قىاظروؤطافتيهـحالنني

"ال!هـبت!لازمانالضروريمنؤ(نهوبذلك،والاسضفلالالضياع

.نالا.صطحريةا:مواتينةاالماديةالقاعلأةباعتبارهها،والاشتراكية

ا"عسكرواعن:،ر،الفربر!ضهـالاستعمارا:ف،لاكمه*غانعلى

ز!علا5الاستهمارءـتاضدالنهـضالفيلةفطايجاب"قوةالاشزاكي

سياسةهىتلك،مننميزةعربيقىخارجيمةسيا-ةاتباعمنالهربيةالامة

نارغم،ا،عسكرينءنبايالهفويالاانزاموعدم،الايجابيالحياد

اكثرالا:ءراهـيكرالمصيمارسهاالتطوالمبدايةالاساسيةلأالمنطلقات

الم!روية.قضاياهمعتعاطفاواف،العربيةا!مةمص،لحمعانسجاما

المباثر،مفهو،هاؤئيأتعنيكانتوان،الاانرزامررمرر:،سةان

مهصاركفيالانغمارءنوالابتعاد،الء:مب-كأوراء"،قالاتت!سب

الوقت،نفسكؤياتتانهاالا،والخاصةالمباشرةايموميةايناء-كرا

حدةتخفيفعلىقعملالى10االصعيدعلىوثوريةمبدايةسياسةالتزام

العالم.ؤيوالوط:يءالقوميالتحررحركاتوتد!،الدوليترالتو

لحقتاتيلقسرواالتشويهانواعكا!ةنرؤضان،اليوموعلإئا

وان،عامبوجهنالانمطوحرية،خاصبوجهالهربيالانسانب!رية

زحبددوان،لبيروقراطيةادكتاتوريةندينكما،الفرددكناتوريةلدين

للمحر،لةونكرتهاالبرجوازيةالر!انيةالديمقراطيةالىنظرنابوفوح

اهـاسية.

يتحققلا،العربيةالامةدنشدهافي،ماعيالابالتضيران

ا:و4حانية-الان،البرجوازيبمفصمهالبرلماز!النظامطريقعن-براينا-

ووبانط،جدربراجتماعي-صيلاداةتكونانيمكنلا،هدابمفهوم!



واليرجوازيةالاظاعنفوذورا،هاتخق،للديمقراطيةشكليةاداة

.امبيرة

الوطنفيالسيرطريقوحدههو،الجماهيريا)نضالان

الاظادهاطبقاتكانتواذا،البرجوازيةالبرلمانيةوسنالعربري

الا-تعمارمعالحليفدورلعبتقد،ابرجوازيةامنا!لياوالفعات

معالحليفدوراليومتلعب،الرجوازيةواالبيروقراطيةذان،القديم

وربما،الث!بجماهعرواستغلالفيمعايشتركانو،الجديدالاسننعمار

المزيفة.البر،افي"الديمقراطيةباسم

هيبل،مطلقامجردامفهوء؟،السياسيفلهاالحريةتكنلم

بم!خر-اوبشكل-ومشعت،لطبقةت*ت5،محدداج!اعيم!فصمذات

اوروبا،!،الا!اعصدالثورةالبرءواريةقادتفلما.اخرلىعن

استل!تعئمماولكنها،كلهللشعبالمطلقةالمثاليةبالحريةنادت

عنالبرجوازيةتهردلأولم،محددةطبقةعلىالحريةاقننمرتالسلطة

وت!ولت،ألخطرمصالحهاتعرضتش!رماالشعبيةالجماهيرضرب

م!لمحةاوحريةالى(الانسانبحقولىأيسممىءااو،المطلقةالحرية

طبقية.

السيالميالفلافيمثل،الفربيةاوروبافيالبرلمانيالنظامان

فطية،بامتيازاتتتهةعالتيالبرجوازيةلان،الغربياا،فتصاديللنظام

الراسما)!ا،للاقتصادخاثمالىالبرلمأ.يا!ثاطتحولاناستطاعت

قلبالىالفربريةاوروبابر،،ناتفيالعاملةالطبقةدحوللمحؤدولم

اكثرجديدةواساليباشكالتمبنياىااضبطرهابل،البرجوازيةسلطة

وبردت،ا؟عماليةاالمطالببعضفأمنت،الواؤعلمننطلباتوفهمامرونة

الحكم.فيالبرجوازيةواسضمرت،للجما!رالثوريالنضال

فيالغرريةالبرجوازيةطريقهو،البرلمأنيالنظامكانولما

جاءمقد،المجتمعاتلتلكالقوميالمبناءمنجزءاًوكونه،الحم

عنمقطوعةمةعرلواجهةنقلمجردالعربيةالاقطاربعضفيتلإجمه

مطياتعنيضولدولموالاجتماعيةوالاؤضص؟ديةالاساسيةجئورها

.اباشرةاالعمليةوحاجاتهاالاشتراكيةالقوجمبةالحركة

بل،برجوازيةمجتمعاتيىمهـهتالهربيةالأ!ارفيالمجتمعاتان

بقيتولذلك،برجوازية-قبلية-اقطاعيةث!بهمجن!اتهي

عنمزيفةونسخهـةهزيلسياسيتاءمجردال!ربيالوءنفيالبرلمأنية

منالاشنراكيالقوميلشضالامواجهةسنطع!لم،الغربيةالبرلمانية

برهةمناررياسيةالحياةؤ،اجدورهاترسيحتستطعامكما،جهة

النظاملهلاملازميةالصكريةالانقلاباتظاهرةاصبحتولذلك،اخرى

اعيالاجتهالوضعالعربيةالبرلمانيةعكصكفوةد،اكب!يراوصت،ؤى

التنا!ضخلكلومن،الطائفي-العثمائري-ا،قطاعيشبه،المتضلف

هذهاففجرت،أرجعياالبرلمانيةواقعوبينالجماهببر!تطلعاتبين

منهاكلتحملاًلبرلمانيةوالديمقراطيةوتعاقب!ت،السكريةالانقلابات

لت!ضها.الاخرىبتور

عنناجمالشيالربيةالاقطارفيومممقوطيهاالبولمانيةفشلان

ا)واق!عاملاهابل،فقطسيئةجماعاتقبلمنالسبىءظبيقها

فييوالسياسماعيالابالنفالتطورومعطيات،الملهوسالموضوعي

عموما.العالم!المتخلفةوالبلدان،العربيالوطن1

الاؤطاعيا(جتمعمنالانتقاليجريحيت،الراهنةالظروفوفي

مناسلطةاتنتقلانيجب،العربيةالاطاررو!عددفي،اراسهماليا-

هذاوعلىالكادحةالطبقات!االبرجوازيةالاقطاعيةالطبقاتايدكي
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س""ةاشكالاحدجمارهاباءنالبر"نجةننخطىانيجبفأنه،الاساس

وا!كسبةوالفلاحينا*مالامناثمبيةالجماهيرعلىالطبقاتتلك

و"لكادحين.

الفرد!آوربم!ادكتااالحكماأىكالاذتقاليعنلاالبرلمانيةزخطيان

لفبهال:رجوازيالاطارذواليت!9/ل،ا*سكريااوالبيروؤهـاطياو

هيتلكواءمقاوسعديمذقراطدفىالىوالانتقال،للديمقراطيةلاقطاعيا

اأشعبية.الديمقراطيهـة

ديمنراطيةذوؤيرعلىينط!ي،التفمبكأالديمقراكليةمفوماى

القوىعزلفهسورة4ن!عالوقمت!يولمؤ!،الشعبببةللجماهيروا!سعة

نافيبصفيالعزلوهذا.3:بئوالانئشراألمثورةلءاديةاوالسياس!يةالطبقية

فكرةان.اصرىحب!همنالئنمع!بيوشكلهجهةكلنالقانونبئ)شكلهياخذ

وتصفى،صهف!اني!بعي،الناسبهضاذ!إنف!الطبؤ"و!النط

تقءقياجما!!ر،او؟صالحلأضورةالمعاديةالرجعيةالقوىمعالمعركةلان

ناوص.%ثالجذورمنالىخمئصاللابغيةالاشكالفننوعطويلامالا

تاريخمنا&:ينا،ث؟والالكادحةالجماهبرترحملمالرجعية

اعلبقياالصراع1هـمالةالعربر!"الجماميوتف!عانيجبلذلكالانسانية

،هصر،البرهتعيشانفأما،موحال!حواضثكلالرجعيهالطبقاتضد

وس!قس!قيل3و،اخاسجواالداخلفيوحلفائهاالرجه!يةتيثىاو

كلئحرإيةاار?صةاالان،الرجعية1انةإذنتيجتهاوخدمكةاكذربررز:بهما

ءإديةواسل!لآ،طازلكأفوىتملك-صصةقىبدتم!ه،-العربيالوطن

ذلكع3و!ي،السه(طةاص!زةكانجةؤ!*هورهامتدو،كثيرةومعنوية

يبآزركأرا!اهـيقعناأخسهبهـبئالرماهيرفمدالمقاومةفيطويلانف!مصاتولمك

الرديد.النن!ولوعرقلةوالننمامر

ثوريلى-؟صكلىا!ماردونت!لايةالش!الديم!راطيةاندلى

،العهلف-ىوكفاءة!!ياسينظبرببعدتتمضع،منظو"ثوريةوطلائع

واتحافظ،هير،الجهلتن!-بئحدلاقصىومخلصة،التصمحيةبروحمليئة

خلالو،-ن،مون!او-خ!لمتعلو!ا،بالجصا!!وصقىع!ميقة!!تعلى

للسلطةادإضقراءىواا(هـكزيالطابعيضح!غ!المهـنظهقىال!ثوريةالطلاعهذه

على،الشعصيةاساكجاوااالمثسمساتالساسعلىتقوماالض!،الشعبية

وتحولهالانضخابتلغيلاانيجب،الديمقراطيةالسملطةمركريةان

لدير.ةراهةالاساور،،المثرطلان،المجالسل!ذهكفكليةعمليةالى

الحرالالأضغ،بطربقىعئونمهانكوفبمهووثوريتهاالشعبيةاالمجالس

علىثم،والمه!إؤظةوالمدينة،اأقريةفبىايستوياتاصميععلىالمبا!ثر

والقوءفى.القطريالمستوى

تا!ن،ال!بربر!ماالوطنفيالاشتراكيةالقوميةالطلائعمهمةان

اهيئاتاانضخابفيوحويفالثمهبر)الاقتواعممبدأثوريةبين،لجمبعا

تتحققانير.كنلاالمهـمةهذءمثلان،الشعبيةوالمجالم!الهنفيلىية

ء-نا-احقةاالاكثريةالهـنفافتامينالطلا"لعهذهاستطاعتاذاالا

وبالتاليوحإ،ي!تها،/الهـثورةؤ،عدةهيالجماهيرباعتبار،حولهاال!جماهير

طريقعن،ا-"لمطةاممارهـ"او،الشعبعلىالوصايةمبدأر!ي

الشعب.،ذنمابةالتذويض

يحملا،سهلهيم/ثورينحو!لى،اثعبيهالديم!راطيةتطبيقان

خلقطريقعنبل،اطيةوالد!مقراالحريةثعاراتتهـرارطريقعن

الطليهةاقدارطريقعن،واصالة،التطبيقلهذاحريةتكفلموق!وءئركأ

اساسعلىقالمةؤيادة،الساحقةالجماهببراكثريةقيادةعلىالثورية

الطليعة.لهذهوالعميقةالحرةالثقة

السلطةأنجاعالملائهالاساسهو،الد-مذفراطيةالمركريةمبداان



انتخابطريقعنتتمالسلطةهذهدومقراطيةوان،الفمبيئالثوربة

الهيأئاأت،هذهعلىشعبكأرقابةوتمامي!ن،الشمبمنالسياسيةهيئاتها

كلؤبئراتالمجالسواًنعقاد،الدنياالهيئاتمنالعك-،الهيثاتوانتخاب

وء-أإيهكلراطيةاداتتدرجوبدلك،دوريةبصورةوالمنطماتالشعبية

الصورةالقيادةجماعيةم!ب!دايصبعا!الى،اعلىالىصاعدة

القمة.الطأالوريةللسلطةالديمقراكليئ

ل-ياسيةاالنننطماتاو،الصيأاصالتنظيمفيالمركزيةاما

طوعب"خضوعالحثريةلاللبلأاخصوعطربقىعنف!قق،للسلطة

الهأئاتوخضوع،الملياالهيئاتالىالدنياالهيئاتوخضوعأ،مخلمصا

منبأثقةندا.تمأا،ووجيهاتهاالمركريةالقيادةلقراراتوالم!نثمات

.مصال!'اعنومعبرةاحرةاارادتها

صحيح،ثكلالديمقراطيةلحقوقهااث.بيةالجماهيرممارسهان

نقاباتاقامأةطريقعن،وؤكرياواءتو،عياسياسياتوعيتهايتطلب

اوظفينواالشبيبةومنظ!اتلطلبةاواتحاداتلملأحينوالفللمهال

لاقدالشمبيةالمجالسلان،النأهائهوالاتحادات،والمستخدم!ين

المهنيةميةاتنالهالاطاراتوب!رنالثسعبيالتظبم1اشكالكافةتستنفذ

وعيلم،وبلا،قوةبلا-ديمالىالجاأهيرتحأول،"الشعبوالمجالس

.مسؤولواساانضباظوبلا

لمنطئايمثل،الاحزاببتع!د،ياعضوبطار،طيةلديمقراارب!ان

علىتفهمانيجبالقضيةهذهان،اطيةالديمهرا!مفيالبر-وازي

فيامسيا-!واالاجتماعيأللصراعالملموسةالتأاريخيةالظروفاساس

المأالم.قيقكلكل

تمارسالسياسيةالقوىمنجبهةيقود-مثلا-رئم!سمأياحزباان

الديهقراطية،عنالابتعادالى1بالغرورةيوديلا،الثوريةالسلطة

يقيملا."،المرحليةالظروفتمليهاًمرااصبحافاةلداالحزبمبداان

الثوريةالتجارباك!لت،وزد،التغييرعملإ"تقودثابتةمركريةسلطة

النامية،البلدانظروففيخاصوبنوع،ذلكالعالم1فيالا!ننراكية

اًلاشتراكيالبناءلمنجاحشرطوهي-للديمقراطيةشمبيةممارسةانالا

ا-،سييرأ:شرطينعلىيتوفس

الانحلبىتقيادةعلى!الحرباوالسياسيالنننطيمقدرة:الاول

الواعيالطوءفىاكفافهايؤمنوان،"الشعبالجماهيرمنالساحقه

حوله.

صغوفه.ضرنالداخليةالديمقراطيةممارسة:الثاني

الحزباو،السياسإال!تنظيمداخللديمقراطيةاممارسةان

نا:منهانأكليمهداخلموضوعيةظروفلهاتو؟فرانفيبغي،القاءلد

النظريةمنطلقاتهمعنأجمة،دوماومحددةواضحةسياستهتكون

التخلفظواهـرت!اهالكفاحفياستمرارهومنها،الاسترايجيةلا

الاؤطاعيس-البرجوازيالواقعمهـنتتسربقدال!تيوالانحراف

العله!السياسيالتثدفعمليةتسض!انومنهاصخوفهاليالثائري

صكلفه.بينالدائم

ثهدتفقدسالاشتراكيةالىالانتقالظرولىوفي-وللضيقة

را!سمالمةمرحلة!منخطيرةسلبيةطاهرة،الثوريةالتجارب1سظبم

امرهااستفحل،بيروقراطيةجديدةطبقةنثوءهيقلك،المولة

علىفولخياموقفاواتخذت،الديمقراجميةتطويرامامعقبةواصبحت

الطبقةضعفحالةقى،الدولةراسمايىةنظامان،الشعبجماهير
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ثأموالموصوعبةالظروؤأيخلقالذيهو،وننظيأهياعدأدياالعاملة

شرطاالانأاجلوس،ئلاديمقراطيةاالادارةاصبحتلذاك،البهروقراًطية

تفطلعاذوينبمي6طأالسياسالصعيدعلىالديمهراطيأةمارسة4اس،ب(

والصاعية،الاتنايلأالمشروعاتادارةؤ*اسا-!ربدورالهمالقيالمجالس

،اجديدةاالبيروقراطيةنموبوجهوالوقوؤء

عربي،قطأرايؤم!،السا*"الءإنسمتلماثوريةااقوىاان

فيالابرهزةهدهتصبحب!+ت،الدولةاج!زةرةطورووبث!دغمطالبئ

فيالفمالةا(-ماهمةعلىفادرةولهص:ح،علإهاعبئالاالجماهيرخ!دمة

كي.الالبأطرااءلنأاياقأض،

ارهـ،دعدمتفتضطأ،الشميأكأللديمقراطيهامملإةاالمما،سةان

من.نالموا!منهاماقطاعاي!لىمابعادهلان،ا-يالسةاعناجت!ا

ءجمدأالسياسةعنالحيشابعادفكرةان،،لىصةالسأبحقوقهممارسة

حرؤكأكريةالهسحمللان،احكمافبىوا&هـبروازيةار"ءيةاالتزمته1

سدأيباطيعةاداةالحأئنىرونيبأول،ا،،د/بئرالامتازاتءصحووة

السأكريالقطاعؤطأال!مهياسبمال!،لاصبحولذلكالمسضثمرةاطبأقاتلأا

ارت"افي،العربيةالامةلنضالالتاريحيالءطورؤم!ا-،سيةحقبيقة

لاثورة،تحريفا"كونانبدلاةالح!بهبههذهلانكارمطوقىوكل،الرا!ة

السيأاسإالتثقيففانلنأكولا.الاثتراكيالت*.ولرريروعرقلة

الت!ريبعن-االاحوالمنبحالساهميةي!للالل!نتىوالايديواوجي

ثوريمفهومل!يامملائمامناخايخلقفانهكاكسبالهبل،كريالص!

هـناخوفالاالملأيابالم!ثلالاءماناساسمحلىيقوم،للانضباطجديد

بأبنالعلافاتفبمالاحهراقيةالبرجوازيةالاساليبيلغيكما،القسر

.لموؤوسواا!رأئيس

الشعبيةالديمقراطيةممارسةاساسجمفيعاملالحقيقةافنزامان

والتزام،الوؤتنفسفيواخلقثورةالحقتمةلان،ثورينحوعلى

يمبزالذيوهو،الانتهاريةعنالثوريةيميزالذيوحدههوادقيقةا

نا،الديماعوجيةعن6*يةالتقديويزالذيوهو،ادعايةاعنالدعوة

الديوقراطيةمأتأضياتلابسأطتنكرايمتبر،الجماهيرعنالحقيقةحجبأ

وان.والصوابالخطبينالتيأزعلى!ةدر"هأاحكمتها!،كإأشكوهو

المفاهيمنحوالانأزلاقمراحلاول،السليمالجماهأرب!أساثك

وعاءلالتثغيفها،وسببلةالجماهيرامامالحقيقةاكترامان.الفاشتأيأة

يةالشوراننأطي!اتؤأرأولهذا،ل-ياسبمانضجهاتكاملؤ!إأاساسيا

السياسيةبشؤونهيتملقمابكلالتممببهصعارحةلومامطالبةوسلطها

متمهدة،الاخطاءآممشفبانمطالبة6والفكريةوالايرتماعببةوالاتأصادية

انحهـارهياورمبعنالحقيقةلحجبمحاولةوكل،!ؤأيةاوكانت

الانتهازية.اكااالثوريةمنعلني

مصأارستهايمرقل،الشعبيةالجماهيربيرأةلامأاازتشاران

تامةتصفيةةالامأتصغأيةالضروريمناصبحورزلك،للديمقراطية

والكتابةالقراءةلا،الاميينالمواكلينتعليمعلىوالعمل،وسريعة

ممارسةلهأمالممارهـيتيحمنممينحداستيعابمنتمكي!نهمبلفحسب

ا&ملطةعلىملحواجبالاميةتصفيةان،بوعيالديمقراطبةحقوقوم

البم"هيرية.المنمظماتوحميعالثوأرية

مامبتورةستبقى،الشسعبيةللديمقراطيمةالكاملةالممارسةان

المراةتحريراصبحلذلك،للمجتمعالعامةالحياغعنبعيدةالمراةدامت

نا،انأانيأةضرورةكونهاالىبالاض،فة،ديمقراطيةضأورةالعربية

-الاؤطا!بالمجتوعؤكرمنيتجزألاجزء،المهراةالفوقعيةالنظرة

الأوميةالثورةمهأماتمنأدمةفييقعالمراةتحريرفانوعلأيه،العشائري

يكوثانيمكنلا،مننحررديوقراطيعصريمجصمنأبناءوانالاشتراىيئ



هـه!بهثاله!ق"رركغال!فىتدليق

المعافهءبىيخاقنهعا!ك!ورابعثعر

للىياسةتصورهحولصيديلمطاالدكتورمعاخننلفات!بما:اولا

للحضاراق.ومناعةوفنوفلس!فةعلمتصوريفيهيبت!،،كو-ءية

هـالذااعلانمنعلينافرولا،سياسيامتخلفوننحن:ثانيا

للتقدم.الاولالمستلمزمهوالتخلفوعيلان،التخلف

فيالانسانيةفيهنشاركعا.طسياسياتخلفافنخلفوناننا:ثالثا

حلكلنتمكن!-،التكبمالننمذطيميةاالصيغةايج،دعنالانحشعجزها

اهـ-ىالمجوءادونعقلانياهـلاخارجيااوداخلياا!ازعاتكل

العنف.

المظاهرؤصينجلىخصوعب،عربياسياسيامتخلفوننءن:رابعا

التاليسة:اكلي!ةا

لعربي.اارر!ياسيالعلميللفهـرافتقارنا-ا

عقلانيجمربيسياإنظاماوءربيةس!ياسيةلنكلافتقارنا-2

السي!اسية.القراراتلصناعةالسباسيةللتونولوجي؟اًفتقارناس3

مشقبلية.عربيةررياسةافتقارنا-4

اية:التاالجزئيةالمطاهرفيالسياسيتخلفنايتجلىكما

اطائفةاواللبقةاوالاسرةاوالفردسيادةحولالسلطةتمركز-ا

عب.الشنهسيادةولاالقانونسيادةحوللا،المسلحةلعصابةاحتىاو

.العصريالسلفيالايديولوجيالتشتت-2

.الخصوصيالغئويالقوميالننفتت-3

فاملةمبدأيةمواجهةالمراةتحريرقضمةواًجهاذااالاوسليم،تاما

اررلمبيقىالعقليةمكافح4علىتعملان،الثوريةالسلأطة.وعلىوجزئية

للممراةوتتيح،الرجعيةالافكارآثارتصفيةعلىوتعمل،ارأةات!جاه

لفعليةا1المسا،هقىهذه،والنضالالعامةالحياةفيالفعليةالممطهمة

ش!حعبت!\وتفتحالمراةظورتمععالهتالقيودكلترفعالتيهي

بوجه،الوقتنفسفيتقفانالثوريةالسلطةوعلى،الانمصانية

للجوانبا:،فيةاالمراةلتحهـيرالبرجوازيةالشكليةاس!طحية11المفاهيم

البناءلقفيةالوقتذاتفيوالموقلةالعربيةالنقاليدفيالايجمابية

الاشتراكي.

عل!ىباكضالالاتتوفرانيمكنلا،الض!قيةالمرأةحريةان

وص!كأالمتخلفةوالعاداتوالتقاليدالاطرفالنضالءبهة:جبهنفن

المفهومهذاوربط،للحريةالشكليالبرجوازيالمفهومضداضضالا

العربي.للمجتمعالاثتراكيالبناءبقضيطناراةااحريةالجديد

العربدإ،وطضامنهيعانيالذيالاقتصاديالتاخرظروفان

سنؤدي،السيا!يةالقيادةفيوا،برجوازيةالبيروقراطيةبوجودءقترنا

تمثللمعلطةفانولدلك،واست.رارهالجديدالاستعمارنفودتدعيماىا

آلاستعماريالتسللوقفعلىالقادرةوحدهاهي،اًلجماهيرمصالح
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لحزبي.ااوالفئوياوالمئ!خص!يالاداريالتمحور-4

.لروكريالتسلطا-5

الحكم.فبمال!فيالتضاوبس!

اصابسابعدفيى(اهـياسيللتخلفالمحهـدرناتصوان:خامسا

كوس،،الهربةاولقةام!هوىببنالقائمةا!وةاانههواكتوبر-رمن

للمتقدمينيةا!وواطاقةاتشبهالتيالبتروليةالطاقةؤصهيتجلى

مسننوىفييرالهـاالذيالظاؤسةرت!هالتثمىرياًاتنظيممو،ستوى

المتخلفين.

اللح!-كأؤيبرالعربرإااروياسيأالانمائيالنحديان:سادسا

تتجاوزلاؤرةؤ!اال،وةهذهاستدراًكتحديهوارا!قىاالضاريحي"

:انيونيمك!نجديدداق!عرصاصفظيمانتاليةالهنترالحسمس!ات

ابداعيا.ف!را؟.،ديموكلياعربياي،ئورتنظيما-آ

الدولكمهظهةالقائمةالهربيةللضضظيماتأخامليايابنيواتطويرا-؟

لوصدةاومجلسالعربيالذروةو"ؤتمرلكف!اصدرةاالعربية

الافتصادية.

الثورةلتحقيقخطةلوضععرجماباحثفويقلتكوينمتنروعا-3

الاساسيةالهربلأالبفكأ،وكوينالبربيةاي!تكنولوجية4العلى

والتكلولوجي.الطميللتقدم

مص،لحه.ء"*ءقىلجديرهـوا

الم!وممننابعة،الخارصكبماالصهيدعلىثوريةمبدأيةسياسةان

يالعربالوطنداخلالاستغلالالشكالجميعيرفضالذيتراكيالالش

وحدط!،العرببيةاجماهيرابقوةال!ثقة1علىقائمةلمب،-قى،وخارجه

حلفاءمع-الدوليالصعيدعلى-الالتقاءمنالهربيةالامةتمكنالتي

بلدانءعالتفاعلتهديراى.ضهـالاستممارالىص،للقضيكةثاقيين

وتعميقالايجابيالحيادسياسةتنتهجاقيا-4متونحن-اثالثاا!الم

ودرء"استقلالهافيهاحكملظروؤ،ابعامتعاوتنحوعلى(ممهالأتالص

ضدا!-احجبهةتقويةؤ!سبالطكيد-سيمه،!لم،!الاورصادي

.رضعمالسلاا

الوطنفيالتقدميةالقوىبوحعةر!نا،ؤلمسطينتحريركانواذا

إاتاهيوثوريةمرنةمبدايةسباسةؤ،ن،،دربالاسونموهاالعربي

الشعبقضهيةييدقاىا،"الطفياتقنمي!ةاالقوىتدفعانتسهطيع

فلسطين.فيالعرجم!1

لا،مضطهدشعبحركةباعتبارها،العربيةالهوميةحركةان

جميعنضالحركةمنيتجزالاجزءا،دوما،نف"اتعتبرارالايرهكن

.الاستعمارضداماالعاؤفياشعوبا


