
رر!9و1ئبل!و!3

لا!لح!أ:!ش!!!4

.ل"هدؤ!ل!عالمؤيشالعبمننعازياننا

.زمثغيل!ع،يش،،سه،لر-ةهوأنصمواس!،سةيسمتىوما

وا،ةض!،راو،فائدةليلملأالةكالاذتولوحشى.الإلة

ثهمافيررلىبهفمعشرغيرور-دأهمناكان.مميتة

صن-،بلصنع؟:في"ومرغوبضروريهو،ممكن*قشصلم

بالنفايالتالمم!-خق!ل.أبىرو-ر،القمرا)ىالمسفمر،ذرية

النووية.المولداتؤينث،طالالاشعاعية

؟!ننمو؟لماذأنمو

.؟--ء،موليتلي،آ?-عأشلملأعبباؤرادالابعضلارباح-

تبصوزرر-ءحالاقتصاديالنهـوانصحيحاليصى

للسلطةتوزيعال-ىيفودنها.يخلقطوؤ،:الازهـ،ت

تا.وتفاداد.بزتاارمتيالااو

.ال:صووقفبالامكانانكذ"لكصحيحاولببسى

اىأحالث"اصعالما"ؤ-؟بالبنثرمل-،راتيملك،صنفي

اةحي-وسائل"اهـيةا"البصلدانفيالبشروملايين

حقا.انسانية

تفتحلخدمةتوجصيه"بل،النمووقفالامرليس

انحطاطه.لا،الانسمان

جديد.منأحيوانياالضإبأمصوقاخلقتلقد

؟فالمنثساتلضعفاءاياءقوالاسىيفتر،اخاباهذافيو

رحمةتحت!موالمعدمون،الصغرىتسحقالكبرى

التعد،دةالمجتمرواتفيالضواريوالعمالقة.المالكين

رقابةكلرونويفاتونالعالمعلىيستوإونالجنسيات

.بللشعو7

أ)بثسروقملياراتثلاثة،العالمهدامملو!ي

.جائغونمنهموملباراتا.مسصشفلون

غنئحسابعلى4ملطالم!تجهيع-افسدهوالأقىصاد
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.إذالحصيوتفتحالوحجود

السياسي.السصتوىعلىيسودنفسهوالغالب

لحمابالمهيمنص"أكبرىاللكلوىنسفىها!يةوالدعا

نفسمهاوالمصادرة،الصنعجاهزةبرامجاويرمرشح

وكد-كعما،،مستكلرالسلطةبتفويضالقاعدةلبادرات

بهم،والشلاعبالتلاعبينبصننفسصهوالتصصدع،وممهن

يملكورنالقاعدةفيلمةوليمسى.نوالمقورالقادذ.!بى

قبةأكلروالتقبلخططضعوفيالمثار!"امكافي-"

عليهاإتوقفاصياوالقرارات.اوالياتهااوتوجيهها

ةشلم"صجسحتى4ورإتهاالمولداتبناءمن،الجميعمصير

.المعنيىنكلنرقارقىكلخارج!لى،ؤخذانم-،،الاسصل!4

اعادةإجوهريةافوظيفتهص،والتعلإم4الثقافاما

.-ابعدالىروقلصا،ومن،فساتهبمراتبه،اخاباهذاانتاج

والتقنى،تالعلومومستخدم-،،الغاياتفيالتماملحد

بالبشر.والتلاعبدسلعلصنع

ب!ذا5ثوالانسان،الرالسماليةالبلدانفي

والمعرفة.والسلطةللملكيةالثلاتنالارتهان

"اشتراكيصة"بأزهافةالموصووالبلدان

ئفسهالفرداني!ومالمفهـتبنت(الصينباستثناء)

دريئ.والمقوالقادةبيننفسهوالقطع،للاذسحلن

انمنبدلا"الثالثللعللمالمزعومةالمساعدةو"

جهاتلتحديدش"الحضاراتبينحقيقياحوارا"تقيم

سابف!المستممرةالصبلمداندروجالىتمهدف،المسمتقبل

لب،يحافطصالذيالاعمىللنموالغربىالطراز!ى

بينيفاقمهماكما،الطبقاتبهناللأمساواةالوان،يفاقم

الامم.

مناخرىاوليةوموادا)صبترولصأمتلاكليؤدولم

زضعللاوراقتوزإءاممادةاىا،غربيةغهربلدانصبل

نهـصشصةتتيحو،يةوالعنصرصمار.الاستثار3لجميعاحد



تىميئ،افىاا7!ميروايقء-!وروالسصب،افاتلثقاوارذهارا

إ--وفتارياؤبلدانل-مضاوثقدمجالىدلكادىبل

*ؤم!--مهلالتي،بالاساحةألاولىالموادمبادلةوا)ىالع!لمية

،الط-ور-"والاستغلالاتبقىالعنصرالتمييزاتلتعميق

.أعسكري"األانقلاباتوزسهبل

هـذانهايةتاريخمنفاتتالتيالظرصهيتللث

سلا،لتقنيت،توام-والعلرزط-وفلا،الورمثرريئالقرن

الىأدتالاستعمادهزائمولا،،)يةالرأسمعلى،ءالقض

.ةإل-يئجديدمعنىاو!هـآلحف!ارةجدوعمضسابراز

بوا!تا-يخنا!دف،معنىأحياتنايكوناننرردانن،

،.المعنىذأفىاكثاؤطليمنامليشاركاننريد

.الهداؤ!هـذاوتحقيق

يفرض"والا،-عالجهتناريحالجميعإجسمعاننريد

.فرادالابعض

.جزئبةباصلاحاتالنظ،ملتعدليمهكن،أيسو

.أجذرتعئراوئعناهمبادئهتغبرانيحجابل

هياللأانسانىالعالملهـذاالقاعديةوالمباديء

والاسمتعمارالرأسماليةميلاداي،."الئهضة"مباديء

مغلقة.انس!ا)نيةونزعة

إعفي،نفم!"بهبدئهالردلص-!ا)-"علىوالقضاء

ربحعلىقائماقتيصادايلحالسوقاقتصادصحاربة

الطبب!ةوذبح،الجمإعات.واستغلال،الاؤرادبعض

المستغل،الان!ى،نوحرو،ومزبلةمسمتود!،.المعتبرة

.كهستهآكبهوالمتلاعب،كعامل

اة،ور"هو.عء!!الاستمخ!لةاتجمبععلىوالقضاء

ور.نر-تعامناللاغىرر--سمعللحضاراتحقيقيحوار

زوو-ب.فيء--"نل!أطص-ورةامعاخرىعلاقاتثقافاتهم

ز؟ونلاخه،ءية21وعلاقات،حيورةبل،رقنيةعلاقات

هجماعس"بل،ؤردانيةولاكليازجة

لاتق،ؤ-،ت،ة-يم.هيمنهتحةانسانيةنزعةوخلق

"لرئاةصنبل؟اقيالماجدبةمنؤحشاروصنوعةتكور

امتإراص.دت!ونلاؤ-"ثقا،المستظبلاكأراعيطرح!،

اون-،.ي،تفتحامك،نيةلىكونبل،وزيشهمالافرادبعض

.زءتخر4بلتنف-"عاىالانى،نتغلقلاثقافة،للج!يع

فيال!فيهوصهابابرازللصمستقبلله"نهابلا،ابداععلى

.لبورررويالفوررابرازاالانسمان

الا--ه،عيأسمبلحاصئعاعادةهيالاولىالمهمةاان

المدصرورص،روالاست،ال؟،سرةالرألسمالبة"فتتتال!ذي

ع/.-ةالمحمنالخ،ليةوالفردانية،فاتانلثقا

الفجحوةما!"هيالا-تماعيالنسيجصمعواء(دة

ءعازء،لمجتالقدرةأكا-ةاوالدولالمفتتتينالاؤرادبين

التسلىل.صصسهودر"علاقاتالاؤج!،تة،وملاالتي
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المنالمفسمة.منافقصةوعلاقات

،ئخلىءتانهيالاجتمى،ءبالنسيحصحعاعادة

-،تمسمتاجميعوعلى،القاعدةمبادراتمنأنطلاقا

تأخذص!ؤولةجماءات؟،والثقافة4والمسب،لىالاقتصاد

الاهدافجديدمندلتحدالخا"صةحياتهاعازقهاعلى

م-للتئط"-ومناهجهاجتهـاًعينشاطلكلالانسانية

والتسيير.

،والجامعات،ثإتالمنمي،العملصعيدعلى

تصبحانروهمتها،زيالذارللتسيبمجالس":والادارات

واشكال2لعملاطرائقوتحديد،القادةتعيينعنمس!ؤوا"

.هـق"برمتهشعبعملتتقرر.اهدافالاحتى،النظام

ديوانجبين.اوزكأوقراكليىناومالكينيدعلى."فوق

يا،(قاعدبفصاعاتجما."،الاستهلأكصعيدعلنى

،صشخر!ةبل،حكومبةولاخاصةتكونلاتلنظيمات

،وتحنظيمها.الاسعارقبةلمرا،ائالسهمالمستعملونيديرهـ،

تبرز"تى،والا!جاراتوالظميناتالنقلياتوتسميير

الدء،ويوالتلاعبالسوقدوضىطريقعيرعنالحاجات

واستبدادية.زة3ممرديوانيئوقراراتللمنتجين

اجلمن"للمبادرةساكز3"،الثقافةصعيدعلى

وال!تلفزب-ونوالجماعاتالمدارسورقابةالتوجب"

والرياصة،والمسرح،والنشروالص!حالة،والراديمو

وب!ت،الصيدلبةوالمنمثاتوالصحةوالمحدمتشفيلت"

ة!-الثقافالثورغهذهتضررحتى،والثقافةالشباب

.المحضا.رةجدبداوهـامشر

الاختاراتبتحديدالكلف،المركزيأسجهازوا

والتشريعالتخطبروهـ-،دةفيوالاولوياتالكبرى

فة،والثقاوالتربية،الخارصيةقاتوالعلا،الاجتماعى

.هذهالعملجماعلتعنالاينبثقانيمكنلا

عرصالقائمالقديمالبرلمانيالنظامف!انوهكذا

/ر!-ةوهو-"الاقا-مببهالدوائر"بوالسالةالتمثيل

رو،لثمبتفتيتالىا)-وميقودوا)ذيالزراعيةالمجتمعات

لبتمس.يستبدلالىيجب-دجمنمجرمواطئنينالى

لملأ?أل!لمضاتمرصؤ"دي"الاجتماعبةللنشاطات"

."والثقافييناليدوبسن

دجدبمدهوميولدانيمكن،الئسوهداعلى

السمل!ةالىالوصهولتقنيةبعد!ي!ونلا،للس!ياسة

ر-لمط،لحالجموبورمعاوبالتلاعبالسلطةعلىوالمح،ؤظة

المجتم!-عاغايات!يماتأملا،القاعدة"نقاانطلملأ،يكون

.الغار،تهذهلبغالممجتمعوتنظبمسا

ينهضلافهو:ضكماالفونقبضهوالمفهوموهذا

مهـعالجماالمثروبمعل!!بصهصبل،الردائيةمباديءعلى

الاجتماعي.سيجالضنعلاعإادة



أكص"و،"ا.لسملطةتفويضى"ضرورةينكرلاانه-

والممص!نيوالاجمالالمستمر!ضالتفوفقطيستبعد

ى-نمقطوعقائدؤريقهيمنةالىر!بدونيقودالذي

نأغيرمنالشخبباسمفويتصريتحدس،االشعب

.رالاحزابوالبرلم،ناتالحكوماتفي،يستشيره

بدورالالضظلعانعيستطبلامركزيجهازايالى

اًأقائد.بدورولىسى،والتشقييفوألاعلامالتنسيق

جضلتفووالضاغهـطىةالخادعةالاشكالولتجنب

انش،ءيحسن،ا)--اشيالارتهاناي،الصىلطة

دورتين.منلاكثرالانصخابيمصع،آلممثليندوران-

لايليالنسبةتمفي-ذبروزنامةمزودامرتفويص-

اليى-قىؤصىخوامكانى-4،تمثيليمىصبالىيسعئ!رد

القطوعة.التعهداتتصفذلماذا

فهناك:الإختب،راتازعددر"علىيقوممستمراعلام-

،تقدمفرضياتبصهـةبرنامجكلفياوصعيدكلعلى

ؤرضية.كلعنالخاتجةالحددة،ئجالنصمع

ا)محياليب،الدورانفقىإرؤمنلا،مصتمرتثقيف-

الثقافيالتدريبمنش!رالاجتماعيالدورانمنيهقبل

واطالبكلوادزام،مستخدماوعاملأكلعامكل

ال-حىث،مركزفياوالم:شاةلي،دوريصيعملبانمدرصن

ولا،الاوقاتكلفيبعملونعمالهصى،كيكورلاحتئ

6الاوقاتكلفيإعملونقادةولا!علمونولاطلاب

لاسلوبحب،تنا؟عميقتغييرطلبيعنيهذاانأيقال

والاناني"للفردانيةجذريات!،مانه:ش!ك،ادنئبلا

مجتمعاتتامبدأ،قرولنخمسةمنذ،همااللتين

الغربية.

هـلوبقاء،الارضيةالكرةبقاءهوالرهانولكن

منا.واح!

لكي،اليوممنهابدلاالتيالوحيدةالثورةان

بهـ-سذاهـي"،حداوااارسصتمراالانسانيةالمغامرةتستمر

الثمن.

في،انفم!ت،نغيرانغيرمنالعالمنغئرلناننا

نفسها.وبالحركةئفسهالوقت

بهبف؟فداالا!هذهمثلليلىوغالىآسبيلابهبور

وتحقيقه؟الحضاريالمثروعهذامثلابرازالىالسبيل

الوسائلهـ-توىءلى،ينأخرعلئنت؟لالاالمهممن

.الخاصإخناتارأضصصع،ار،.تالغلمستوىوعلى

لذاتي!ا-ييروالت،لاتللغاالذاتهبيدأتحداان

نأيمىدنلا،الاجتماعية،ةالحبمجموعفي،الموسائل

الكبرىللوسائلىالخ،صة.الملكيةقائمةدامتمايتحظقا

يتحققاانيمهكنولا.جمادلوالت--والتسليفوالنقلللانتاج

يقالرإؤ"منقولة،حكوميةالملبهيةهدهاصبحتاداكذلك

انيين.)ووالداطيجمنقرالتقنومن

معتتوافقلاالذاريآ"-صي*راذاتالاشتراميةان

هـ\

النترقدولانيةمعولاالغربرأ!ممالية

التسصيجرهو،الراهنةلساعةافي،الوحيدوالممكن

."تعاالمصرل"أزيالذا

هذاانتثبتجديدطرازمن-عدةاضراباتوتجربة

ممكن.

مإوهـ-ائق!ضههللصىاعاتالذأتيوالتسيير

!-"4الاشمتراكصزءضحكماتكماصواعطوزا.)البرلماني

دواورداز-سبوا")يمالحزبهمالوونقيض

.("بالبافيوسنقوم،شعاراتشا

مبادراتتطويرهوللصراعاتاتيأفأوالتسيير

بالصراعاتنكتفييلاحتئ،العملىمكانفي،القاعدة

التيالمجال!لنشىكلبل،وحدهاالضروريةالدفاعية

،"يرهاوتسيالنشأتلادارةالمضادة-السلطاتتهييء

جماهـ،ت،الاجتماعيةالحياةقطاعاتجميعفيولنلخق

ادمج.امنمختلفةدرجاتعلئقاعدية

لان،قبالمفرتتحقىقانآلاشتراكيئيمكنولا

اًنتجاربتحمدنايمكنالنظلمتنطغالتيالاوالياتا

وع!ئيحيثممن،مستعديننكونانيجبولكن.المنفردة

بيدنانأخذلان،المضادة-إء+شاتالم!وإزتخليم،الاهدأف

شد-بوتحريكعميقةازءةحالة-في،الخاصمصيرنا"

برمته.

منظورلفتحمىصتعداأحديكنلم،68!اعامفي

لتشغبسلولا،ا).داتنالتسبيرعلى(تقومالاشتراكية

اهـدقوغيراخىرىبقواعدوالثقافةوالاداراتالمنشات

."والدولال!ملاربا.ب

زؤخىذ،بر-ثنضحركألىفهي،اليوملةالمسطاما

ليسا"كلماثلةظروؤ!"في،غرةحىنعلىاخرىمرة

(تتكررالافيقليلشكالاهناك

ول،"لدا"عليناحهاتقتراوضها.زفرالتيتاجارالاختان

تستطيعهيولاالازمةممستوىعلئاليستالاحزاباو

،الخارجمنسلفامصنوعةالاختياراتهذهان.حلها

ا.،سوئمن

رصحتمللا!ممواصبح.رشدهاالشعوببلغتلقد

يصنعاوانوحى،تها.تار)خهايقررانفاكثراكثر

ايد/ها.عيرايدعلى

اتاقرارافيفردكليشصاركاناليومالضروريومن

وهمي،اقتراعبعير،مصيرهعايهمايتوفالتيالرئيسية

لسبع.اوسنواتاربعكل

هـليساعداروتهذيبثقالىوةخلقالممكصنومن

.ءالمستقبلضبدعيبكوزواانعلى.،البشروكل،ان!سان

.ادحياةتعييرالممىدنمنان

منطقتحط-مالبدء،ن71منذ،نستطيعونحن

يعزلنا.حينالعجزالى/جيلنماالذيالنظام

بظ-؟ل-الآخرلملاقاةالائطلاقهي:الاولىة،الخطي



والاستهلاكالعملجماعاتخلقفيللمشاركة-اختلافه

.هذهف"إوالمقا

والمراتبالخانقة،النافساتغابوجهفي،فلنخلق

الضسيحهذا،الجديدةالانسانيةالعلاقةهذه

الخارجية.السلطةخراجعول!!ت،!دلجداالاجتماشي

ين.مقودكناوالا،لينمسؤومعالن!ن

للمسضقبليمكن،نونكو؟وحبث،وبكم،فمعكم

بالتحقق.اليوميبدأانوالامل

لاوهو.عملبدءاي.مش!هـوعالكصابهذاان

المسمتقبل.مجتمعلصنعمعجزة-وصفة-ملا"لزعم

مجتمعنامباديءفيسيالطتأملا)ىيدعوانه
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