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تونساعلان

فياجتمعواالذينالعربوالمثقفينوالمفكرينالكتابإن

مؤتمرفي82نيسان-أبريل3واذار-مارس92بينتون!

العربيهللأمةالصهيونيالامبرياليالثقافيالغزولمواجهة

فياستطاعالذيالعربيالفكرأنوللعالملأمتهميؤكدون

منالكميرحلفييبدعوانيشاركوانيسهمأنعديدةفترات

فيوالانسانيةبلشعبناصادفتالتيالحضاريةالمعضلات

تقاليدهبأعرق،العطاءعليقادرازالمامسيرتهامراحلبعض

لازالالعرببالفكروان،الأمةهذهوبناتأبناءشرايينفي

هذهلجماهيركضميررسالته-والعوائقالمحنرغم-يواصل

علىكاملةبمسؤوليةويقفالعميىوعيهاإلىينتسبالأمة

المستقبلاجلمنالمناضلةحركتهاقلبفيالحضاريمصيرها

.المنشود

الفضاض!الغ!9موا!هموتع!

يخ!لصصيوالبه!صليالاا

لىبح!اطتللو



الىتنادواالذينالعربوالمثقفينوالمفكرينالك!ابإن

للأمةالصهيونيالامبرياليالثقافيالغزومواجهةمؤتمر

عربيأرباطاوستظلكانتالتيالعربيةتونسفي،العربية

العربيةالأمةبهاتمرالتيالظروفأنيؤكدون،اسلاميا

عليها،التغلبفيقدرتنامدىعلىيتوقفوخطيرةحاسمة

ينبغيوالفكرالكلمةسلاجفانهناومن.العربيةالأمةبقاء

الارادةوتثويرتحريرتستهدفشاملةثقافيةثورةلتدشينتجريده

العربيةبأمتناالعميقالايمانمنانطلاقا،العربيوالانسان

بدورالاضطلاعمنمكنتهاالتيوقدراتهاالحضاريةورسالتها

وان،البشريةالحضارةوتقدمالانسانمسيرةخدمةفيرائد

العطلعومواصلةالدورهذااستئنافعليقادرةالأمةهذه

عطلتالتيالظروفعلىتتغلبأناستطاعتمتىالخلاق

الذاتيةقوتهاعناصرعلىمعتمدة،الحضارىالدورذلك

التاريخية.سخصيتهاومقومات

فيالعربيةالأمةتعيشهاالتيالأوضاعخطورةوتتمثل

السياسيةالتطوراتتشهدهالذيالصارخالتناقض

لشروطامتناامتلاكمنالرغمعلىوالثقافيةوالاجتماعية

الهزيمةتعيشنفسهالوقتفيولكنهاالنصروتحقيقالتقدم

مصير.اسواوتواجه

لاومعقدةخطيرةمشكلاتيشهدالذيالعربيالواقعالن

فيهتفصلأنيمكنلا،شاملةجذريةبحلوليواجهأنبد

بعضهاالعربيةوالوحدةوالاستراكيةوالديمقراطيةالحريةمعارك

عنالأجنبيالعدوضدالمعركةفصليمكنولا،بعضعن

تمويران،الاجتماعيةوالعدالةوالتقدمالحريةاجلمنالمعركة

مسيرةلبدايةالأساسيالشرطهووأسلوبامنهجاالعربيالواقع

النصر.

معاهدةابرامفيالص!هيونيالامبرياليالعدونجاحكانولقد

الصهيونيوالكيانالساداتيالنظامبينالاستسلاميةالصلح

المقدمةوفيبينهماالعلاقاتتطبيععلىالعاهدغبنودفيوالنص

الصراعفيجديدةمرحلةبداية،الثقافيةالعلاقاتمنها

الفكريوالصراع،عموماالاستعماريالاسرائيلي-العربي

.الخصوصوجهعلى

فيالاسعيطانيالصهيونيالتوسعمنبالرغمانهذلك

المعاهدةابرامعلىسابقةعقودثلاثةطيلةالعربيةالأراضي

بالكيانالشاملالعربيالاعترافعدمكانفقد،المذكورة

فيالمتضمنالامبرياليوالفكرالمباشرلفكرهاحصاراالصهيوني

رئيسزيارةولكن.طويلبزمنزرعهاقبلوالمعلناقامتها

اتفادياتبتوقيععمليةخطواتمنللاهاوماعربيةدولهأكنر

بالغجديداوضعاخلقتواشنطنومعاهدةداوودمعسكر

لعجزكانوقد.ومستقبلهاالعربيةالأمةمصيرعليالخطورة

إلىأدىالذيالمناخضهيأأنالعدوانمواجهةفيالعربيةالأنظمة

الهزائم.منسلسلة

الهويةتدميرأنيرونالعربوالمعقفينوالمفكرينالكتابالن

مابكل،للغزاهالرئيسىالهدفهيالعرببللانسانالقومية

ذاتيةوكينونةوتاريخيةحضاريةابعادمنالهويةهذهتعنيه

الأرضمستوياتمنعليهتشتملماوبكل،مستقلة

والفكرللعقلالثقافيالغزووليس،والمجتمعوالاقتصاد

بهدفالعربيةالارادةلاحتلالمدخلاالاالعربيةوالثقافة

الأمة.هذهمقدراتعلىالسيطرة

بخصائصتمايزوانالصهيونيفيالعقلالغزوأنأيضاويرودط

لاجزءازالومادوماكانأنهإلاوالممارسةالفكرفينوعية

الحروبمنذقطيتخللمالذيالامبرياليالأصلمنيتجزأ

الدولةقيلمالىالحديثالغربيالاستعملرإلىالصليبية

وهو،العاب!مشروعهعنالجديدالاستعمارحتىالصهيونية

وما،العربلكلالواحدةالعربيةالقوميةالهويةفيالتسكيك

قبليةنلواحيلقطريةإقليميةكياناتالىتفتيتهممنذلكيستتبع

وانسانهمأراضيهمعلىالسيطرةلتسهيل،طائفيةعشائرية

وسياسيةاقتصاديةوهيمنةنفوذمنذلكيعنيهماوكلوعقولهم

واستراتيجية.وثقافية

نأيدركونوهم،العربوالممقفينوالمفكرين1الكتابإن

القديمةالأزمنةفيجرتفدالعرببالتراثلغزوضاريةمحاولات

صدفيالماضيفيالأمةونجاجالفكريةاصالتنااحتواءبقصد

قدالمحاولاتهذهأنأيضايدركونفانهم،الغزوهذا

وعرقلةمحاصرتنابقصدالحديثالعصرفيوتستمراستمرت

جذورناتشويهعلىالماضيفيحرصالذيالعدوأنأينهضتنا

بروجاتصالناتشويهعلىويحرص!حرصالذيالعدوذاتههو

..الجديدالعصر

القوميةالهويةذاتالعربيةللشخصيةبأننؤمنالننا

حضاريةشخصيةكأيةبهاالخاصةالثقافيةمقوماتها،الواحدة

بينالتفاعلثمرةهيالمقوماتهذءوان،الانسانيالتاريخفي

وحدهاالتيالرقعةهذهعلىوالانسانوالجغرافياالتاريخ

الخليج.الىا!يطمنواحدةأمةفيالاسلام

التيالحضاريةأهدافهاالعربيةلأمتنابأننؤمنانناكما

فيالشاملالانسانيبعطائهاتتميزوالتي،الاسلامثورةاعلنتها

فيشوامخمنالاسلاميةالعربيةالحضارةمنجزاتقدمتهما

.بأسرهللعالموالانسانيةالطبيعيةللعلوم
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ذاتها،علىيوماتنغلقلمالعربيةالأمةبأنكذلكنؤمناننا

مفتوحاحواراكانثمجدهاذروةفيالاسلاميةالعربيةفالحضارة

حراحوارا،الأخرىوالثقافاتالحضاراتمعومتصلا

بلالتبعيةيعنيلاالعصرروجمعالتواصلولكن.وعقلانيا

بها.تشاركالتيالذاتيةيةالرؤزاويةواغناءالاندادتفاعل

العصرمطلعمنذالامبرياليالئقافيالغزواستهدفولقد

بأساليبالعربيةللشخصيةالثقافيةالمقوماتتدميرالحديث

تاريخالهايستلهم"شخصمات9عدةالىتفتيتهامنها،شتى

هيالعربيةالحضارةانتمامآوينسيهاطائفياأوعرقياأوقطريا

علىالسابقةوالثقافاتالحضاراتلأهمالسرعيةالوريثة

منسبقهبمايعترفالذيالدينهوالاسلاموان،الاسلام

هدفاظلكياناتللىالعربيةالشخصيةتفتيتولكن.أديان

تطويعمعجنبإلىجنبا،الامبرياليالثقافيللغزو

الامبرياليالغربيالحضاريللنمطيفتعلهلالتيالشخصيات

السيطرةعبرأوالأجنبيةاللغةأوالدينيالتبشيرطريقعنسواء

والثقافة.والاعلامالتعليمعلىالمباشرةوغيرالمبلشرة

تفتيتالغزوسفيالاسلوبينهذينمنالهدفكانوقد

الوصولهو-الغرببالنمطلهذاوتطويعهاالعربيةالشخصية

والشخصيةالقوميةالهويةبفقدانالقوميةالعدميةمنحالةالى

الواحدةالحضارية

نلتمامايدركون،العربوالمثقفينوالمفكرينالكتابإن

الحضاريتراثهاالغاءمطلقايعنيلاالعربيةالسخصيةتوحد

الشخصيةهذءوحدةوانوثراءغنىيزيدهابلالأصولالمتنوع

نأأيضأيدركونولكنهم.ذاتهاعلىانغلاقهامطلقاتعنيلا

منتكنلمالأجنبيالثقافيالغزومنهاتسللالتيالثغراتهذه

صنعمنتزالولانفسهالوقتفيكانتبلوحدهصنعه

ذاتالمحليةالاجتماعيةوالفئاتوالشرائحوالقوىالطبقات

الرجعيةالقوىعلىمعتمدة،الغزوقوىمعالمشتركةالمصلحة

وأصدرتالطبقاتهذهوجودشرعيهبررتالتيالقديمة

باغلاقالأولىالاسلاميةالدولةانهكتوالتيلحسابهاالفتاوى

وباحلالالامتيلزاتوبتقنينالرأيواحتكارالاجتهادباب

هيالنتيجةفكانت،الفقراءوقهرالشورىمكانالدكتاتورية

وكانت،الا!سلامرايةرغمالجاهليالعصرشعوبيةللىالعودة

قبلمن..وهويةأرضاالعربيةالأمةاستباحةهيالنتيجة

النتيجةالعربيوالستاتوالاقليميةالتجزئةفكانت،الغرب

وقداليومللىالاجتماعيةالقوىهذهزالتوما.للغزوالمباشرة

العقافيغزوهتدعم،بللغزاةومصيرياعضوياارتباطاازدادت

رايةترفعوهيأوالاسلامرايةترفعوهيسواءمباشرأدعما
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بمشتقاتهاللتبعيةالأخرالوجههيفالاقليمية،العصريةالحداثة

وغيابوسياسيةواجتماعيةواقتصاديةعسكريةسيطرةمن

..الاجتماعيوالتقدمللحرياتمطلق

خصوصيةفييرونالعربوالمفكرينوالمثقفينالكتابلن

انتصاراتهافيوتطورهانسأتهافيانهاالعربيةالقومية

متعدداجتماعيمحتوىذاتقوميةدائماكانت،وانكساراتها

وبحكمالدينمعتتناقضلاالنشأةبحكمفهي،المستويات

والمثاركةوالتقدموالعدلالحريةهيعناصرهاأغنىفانالتطور

الطبقاتهيدائماالحيةقواهاكانتلذلك،الفاعلةالانسانية

القومياتمعالتآخيالمنيرنبراسهاكانكما،المضطهدةالمقهورة

الدينية.والاقلياتالمجاورة

هذامنالصهيونيالعرببللصراعرؤيتنلكانتلذلك

والحديثالقديمالتاريخيشهدالذيالوقتففي،المنطلق

معالحقوقمتساويكمواطنينعاشوالعرباليهودأنعلى

الأرضمنجزءاقتطلعفلن،العربيةالاقطاركافةفيغيرهم

بكلملهافلسطينأرضفوقالصهيونينالكيلوزرعالعربية

الهويةصعيدعلىيشكلالعربيةالأراضيمنأخرىواجزاء

فانثمومن.المستقلةالعربيةللكينونةوتمزيقااغتصاباالقومية

هنلكانطالما،بعديتحررلموطنهانيرىقطرايمنالعربما

الصهيوني.الاحتلالتحتزالماواحداشبرا

والمثقفونوالمفكرونالكتابيرىنفسهالمنطلقهذاومن

كونهفوقالصهيونيبالكيانالساداتيالنظاماعترافأنالعرب

للهوياتترسيخالعربالقومىالوجودعلىوعدواناقوميةخيانة

علىومضاعفلتهاالعربيةالأقليميةكرستهاالتيالمفتعلةالقطرية

وأيةحلكمأيرغبةعنالمستقلةالموضوعيةالحقيقةحساب

المحيطمنالعريللوطنالقوميةالهويةوهي،اجتماعيةقوى

الخليج.للى

عنسواءمبلشربشكلومصرفلسطينغزوانيفوتناولا

لحظةينفيلا،السياسيةهداتالمعلأوالعسكريةالقوةطريق

عنالعرببالوطنارجاءبقيةلغزوأيضامباشرتجسيدانهواحدة

الأجنبية،والاحتكاراتأقطأرهبينالبنيويالارتباططريق

.الاقطارهذءبينالحضاريةوالتبعيةللاقليميةالتجزئةورسوخ

والاجتماعيةالاقتصاديةالتبعيةأنعلىالحيالواقعبرهنوقد

الملازمالوجههي،والصهيونيةللاستعماروالثقافيةوالسياسية

عنميدانيلتعبيراالصهيونيالكيانأصبحهكذا.للاقليمية

هذاأصبحوهكذا،المنطقةفيالامبرياليةالاستراتيجيةمصالح

معهأصبحتأيضلوهكذا.لثنلنحربفيعلنيلطرفانالكيل

عنخطيرادفاعياخطا،للعدوالمستسلمنظامهاظلفي



..العالميةالامبرياليةمصللح

والتفريط،جهةمنالاقليميةالايديوذوجيةبينالعلاقةلن

منالتبعيةأىالاجتماعيوالتخلفالحرياتوقهرالأرضفي

حتمية.علاقةهي،اخرىجهة

ولبنانومصرفلسطينفيالعربيالشعببطولةكانتلذلك

للاقليميةمقلومةهيالصهيونيالامبرياليالغزومقاومةفي

واحد.وقتفيالتقدماجلمنوالنضللالحريةعنوالذفاع

بانقلابادصريالنظلماحدثهاالتيالخطيرةالردةولكن

الصلحمعلهدةعلىوتوقيعهالمختلةللقدسوزيارتهالسادات

الشاملالغزومواجهةفينوعيةنقلةيستوجب،الاستسلامية

والذيالمستمرالثقافيالغزووبالذاتوالصهيونيةللامبريالية

تعاظماميزداد

تراثيحملالذىالمعاصرالعريللفكرالمؤتمرهذاان

منيستخلصوالذيالعصورمرعلىفيالثقلالغزومقاومة

محوهووالصهيونيةللغربالأهدافأهمانالصراعملحمة

على:يؤكد،عليهاوالقضاءالعربيةالشخصية

الحياةصياغةاعادةفيومملرسةايديولوجيلالاقليميةاخفلق(9

بل،المباشرالأستعملراجلاءبعدالعربيالوطنفي

علىالجديدللاستعماراسلسيةركيزةالاقليميةاضحت

نافذةتزالوما،والاستراتيجيةالاقتصلديةالاصعدةكافة

للعربالقوميةالوحدةفانولذلك.فيالثقلللغزورئيسية

سالواحدةالأمةعنالطبيعيالتعبيرأنهاللىاضافةستبقى

لاستعادةمنهجنافيالحاسمالرئيسيالعنصرهي

.التقدمصنععلىوالقدرةالحقيقيالاستقلال

فليست،المنهجهذاواداةهدفهوالعربيالانسانلن2(

عواملالاالدوليةالموازناتولاالمتطورةالتقنيةالاساليب

أولاالاعتمادبغيرعليهاللاستحواذسبيلولا،مساعدة

علىوالقادرالتقدمهدفالعرببالانسانعلىوأخيرا

صنعه.

القمعظاهرةوالتبعيةالاقليميةمعدائماتلازمتلقد3(

العريي،للانسانالاساسيةالحقوقواهداروالاستبداد

لذلك.والطفيانالقهرأسالي!أبسعضدهفمورست

المنهجبناءفيرئيسياعنصراوستظلالديمقراطيةكانت

لتحررووسيلةوالتخلفوالتبعيةللاقليميهالمضادالقومي

وانعتاقه.الانسان

والديكتاتورية،التبعيةوسيادةالقوميةيةالرؤغيابوفي(4

الاحتكاراتعملاءمنالاجتماعيةالاسعغلالقوى.كانت

ودماءالوطنثرواتتسشنزفالتيوالطبقاتالأجنبية

الأنظمةركيزةهي،المنتجةالقوىمنئهونسلرجلله

ولذلكالثقافيالغزواداةالديمقراطيةغيىالتابعةالاقليمية

فيالثانيالرئيسيالعنصرهيوستظلالاشتراكيةكانت

والتخلف.والتبعيةللاقليميةالمضادالمنهجبناء

أداةهيوالاشتراكيةوالديمقراطيةالقوميةالوحدةكلنتاذا5(

والمجتمعفةوالثقلالأرضتحريرفيالعربىالانسان

تتناقضلاالذيالحضاريالتقدمتحقيقفان،والاقتصاد

الاشراكيةولاالدينمعالقوميةولاالقوميةمعالوطنيةفيه

ذاتيتهلتفقدلاللعصرعربيةيةرؤوفقيتمالديمقراطيةمع

فيوتشاركالعصرتواكبوانما،الذوبانأوبالانغلاق

فيوالمتصلالمستقلوالحضاريالقوميموقعهمنعطائه

الانسانية.الحضارةبركبآن

تثويرفيطليعيادوراوالمبدعينوالمثقفينللمفكرينلن6(

مراحلأولىالوعيباعتبارهيرللجملالنضلليالطريق

والقهروالتخلفوالتبعيةالاقليميةلمخهجالمقاومة

الفكرتقاليدلأعظمالشرعيونالورثةولأنهموالاستغلال

الاسلامية،العربيةالحضارةلبلنازدهارهذروةفيالعربي

التقدميالقوميالمنهجتسويدعلىالقادرالامتدادوهم

.لانساننا.الحضاريالعطاءمسيرةلاستئنافالديمقراطي

..وللعالم

فيالمجتمعينالعربوالكتابوالمفكرينالمثقفينفانلذلك

العربيللوطنالصهيونيالامبرياليالثقافيالغزومواجهةمؤتمر

القيمترسيخاجلمنالنضاليالفكريالتزامهميؤكدون

اللغةفيوأصالتهاالعربيةللأمةالحضاريةللشخصيةالاساسية

علىالقيمهذءتسويدعلىموقعهفيكلوالعملوالثقافةوالفكر

والثقافة.والتربيةوالتعليمالاعلامبرامج

البحثبمواصلةالتزامهميؤكدونفانهم،نفسهالوقتوفي

ناحية،منوتراثهلالأمةثقافةبينالتواصلسبلعنالخلاق

..أخرىناحيةمنالعصروثقافةالانسانيةوتراث

الثابتةرسالتهمعنيعبرونانماالنضاليالالتزامبهذاوهم

والعالم.العربيالانساننحو



الختامكلمة

للأمانةالعامالأمينالحامديعمرالاستاذوألقى

الغزومواجهةمؤتمرختامفيالعربيالشعبلمؤتمرالدائمة

التالية:الكلمةالعربيةللأمةالصهيونيالامبرياليفيالثقل

الامبرياليالثقافيالغزومواجهةمؤتمرأعضاءالاخوة

العربية.للأمةالصهيوتي

مهنئاأحييكمأنيسرني،المؤتمرهذاأعمالاختتامفي

ظرفتوفيرفيتضافرتوالتيبذلتالتيالجهودنجاحعلى

الفكريالقومياللقاءهذافرصةمثلللغايةوجادهام

علىبجلاءودللالأمةهذهحيويةعنبوضوجعبرالذي

بالطياقاقاتزخرالمحنكلشغمالعربيةالأمةإن

التحولاحداثطعلىوالقادرةوالفاعلةالهامةوالامكانيالمحف

.المنشود

حدثا،سلبياتأوقصورأيرغم،مؤتمرناكانلقد

الشعبفانالمنكرةالهزيمةرغمأنهعلىدلالةذاتاريخيا

يكشفماسرعانالاقليميةحدودهداخلبطاقاتيزخر

وفاعليتهل.أهميتهاعنالقوميالعمل

مسؤولياتهمعندالعربوالمثقفونالمفكرونكانولقد

حيثوموضوعيةعلميةبكلالخطيرالشكللهذابتصديهم

خلفياتها،ومعرفةأسبابهاتتبعوتمالظاهرةشخصت

.الحلولمعرفةاجماعيوبشكلتموبالتالي

:الاخوةأيها

يمكنوالتيأبعادهاوتحليلالظروفتوصيفأمكنلقد

..العباراتهذهفينلخصهاأنبايجاز

والرجعيةوالصهيونيةالامبرياليةقواهمستمرعدوان

خيراتها،منهوبة،جطهيرهامقموعةمجزأةأمةضد

العملاعتمادفيهوالحلوان.مصيرهامهددوبالتالي

التقدميالقوميبالفكرالجماهيرلتعبئةالشعبيالقومي

علىالمضادبالهجوموالقيامالثورىبالوعيوتسليحها

.الاعداءأولئك

وعيلتجذيرالطريقهماوالثقافةالفكركانولما

لكلمناصلافانه،المستقبلدربوانارةالجماهير

منالشريفةالقوىوكلالتقدميينوالقوميينالوطنيين

مستقبلهاولأنجميعايهددهاالخطرلأنصفوفهاتوحيد

6

نجاةلااذنصالهاووحدةجهودهاتضافربمدىمرتبط

جميعا.يستهدفوننااعداءنالأنفريقدونلفريق

جبهةبناءفيهي.القومىالصمودمراحلأولىالن

التقدميةوالقوميةالوطنيةالقوىكلفيهاتعيقويةداخلية

خلالمنينفذأنللعدوانبحاليمكنولامسوولياتها

والقوميةالوطن!ةالتياراتب!نالثانويةالتناقضاتبعض

وترتبطللأجنبيالعمالةترفضجميعاكانتمتىوالدينية

الجماهير:بمصالح

عندماويتطورسيتجذرالقوميالعملفانالحالوبطبيعة

ويكونعربيقطركلصعيدعلىالوطنيةالقوىتتلاحم

وأداةالمرحلةشعارالتقدميةالقوميةالشعبيةالجبهةبناء

التقدموصنعالتحريراجلمنالمناضلةالعربيةالجماهير

العربيه.الوحدةوتحقيق

منالعربيالشعبمؤتمرإنأقولأنليواسمحوا

وثقافيةنقابيةمنالقوميةالشعبيةالمنظماتاتصالخلال

علىالعملوالتصميمالوعيبكلعاتقهعلىأخذوسياسية

ونقابياثقافياصعيدكلعلىالعربيةالطاقاتحشد

الامبرياليةضدالفاصلةمعركتنااجلمنوسياسيا

التيالحضاريةالتحولاتاجلومنوالرجعيةوالصهيونية

القومية.التحريرمعركةتكرسهاأنينبغي

منالرغمعلىالعربيالشعبلموتمرالدائمةالأمانةإن

بهذهألتقدمأمكن،السوءبالغةظروففيتعملأنها

الشعبيالعملتوحيدطريقعلىالشعبيةالمؤسسة

العربي.

موسسةتعيشالحديثالعربتاريخفيمرةولأول

موقعفيوهي،ومسولياتهاونظمهانسقهالهاشعبيةقومية

وبعدالعربيالوطنفيالقائمةللأوضاعالعلنيةالمعارضة

ودعمداوودمعسكرحولالسياسيةالمؤتمراتنظمتأن

إلىالعربيةالقضيةحملتواللبنانيالفلسطينيالنضال

9791عامالبرتغالموتمرعقدحيثالدوليالصسعيد

فيالعربيةالشعبيةالارادةنجاجإلىبالاضافةوالذي

انحاءجميعمنمنظمة03(0)مناكزدعمعلىالحصول

الامانةانشأتفقد،داوودمعسكرسيامعةادانةفيالعالم

المركزيةوقضيتهالعرببالشعبمعللتضامنالدولية

وآسياافريقيامنوشعبيةسياسيةقوىتضمالتيفلسطين

يةرؤوفقالعربيالنضالمدعموأوروبااللاتينيةوأمريكا



.الحكاملاالجماهير

بعدأمكنالافريقية-العربيةالعلاقاتصعيدوعلى

الافريقي-العربيالمؤتمرعقدسنتينمنلأكثراستمرعمل

علىكبيرتيأثيرلهسيكونوالذي8191ديسمبرانجولافي

القادمةالمدةفيالافريقية-العربيةالعلاقاتمستقبل

قريبا.للانعقادمقرراتهبتنفيذالمكلفةاللجنةوسيستدعي

لمؤتمرالانالعربيالشعبلموتمرالدائمةالأمانةتعدكما

وكذلك،اللاتينيةأمريكاشعوبمعالعربيةالعلاقات

نحوأندوةمثلستنظمهاالتيالنشاطاتمنالعديدهناك

عربية)رؤيةو"العربيةالوحدقلتحقيقعمليتصور

الحريات"حولوندوة"انجديدالعالميالاقتصاديللنظام

."العربيالوطنفيالعربيالانسانوحقوق

:الاخوةأيها

سعبياقومياعملاأنهوالاشاراتهذهمنقصدتهما

أرضعلىالمضادةوالهجوماتالالغامرغمطريقهيمثمقبدأ

الكبير.سجنهافيالجماهيروتسجنالرجعيةتحكمهـا

لهذايدهاتمدلأنمدعوةالعربيةالجماهيرفانولذلك

باحتضانوذلكعليهالمفروضالحصارمنلانقاذهالعمل

نشاطاته.فيوالمساهمةأعماله

قوميةمؤسسةانشاءفيبدأنااننانظركمألفتأنوأود

النضالصندوق))اسمهاالقوميالعمللتمويلشعبية

تحكمأيمنالشعبيالعملتحريرحتىوذلك،"الشعبي

هذهالعربيةأمتناجماهيرتحتضمتأنيحدوناوالأملتسلطأو

مشاريعناتنفيذفيننطلقأنلنايمكنحتىالمؤسسة

وبرامجنا.

مؤتمرأنلكمأؤكدأناستطيعالسياقهذاضوءوفي

العربيةللأمةالصهيونيالإمبرياليالثقافيالغزومواجهة

العنيدواصرارهاالقوميةالجماهيرنضاللوحدةكثمرةجاء

والرجعية.والصهيونيةالامبريياليةمخططاتمواجهةعلى

جديةإلىيضافجديدادلعلاتكونسوفمقرراتهوأن

:الاصعدةكلعلىالمبادرةزماملانتزاعالقومينضالنا

هذهأسجلأفيأريدالمؤتمرهذاأعمالاختتاموفي

:النقاط

اذانكسبهاأنلنايمكنولاخطيرةالمحتدمةالمعركةإنا(

خلالمنوذلكطاقاتهاونوظفالجماهيرنستنهض!لم

بجماهمرهم.المفكرينتفاعل

القوىكشفاجلمننهلرليلالعملمنبدلااننا2(

منكثيرفيلأنهاورجعيةوصهيونيةامبرياليةمنالمعادية

خطورتهاتخفيقدومساحيقببراقعتتغطىالأحيان

وبشاعتها.

الحضاريةوالارادةوالامكاناتبالطاقاتتزخرأمتنانإ3(

الاستخدامعلىبالقدرةرهينذلككلولكنالمقاومة

استخدامعلىقدرتهفيويتحداناينازعناالخصموأن

العميلهمالأنظمةخلالمنضدناقدراتنا

فيتنتصرأنلأمتنايمكنلاالوهمفينغرقلاحتى4(

العربيةالوحدةبدونفلسطينفيوخاصةمعاركها

الجماهير.حرياتواطلاق

العربيالوطنفيالحاكمةالطبقةعلىالتعويليمكنلاه(

مصالحمعجذرياوتتناقضمصالحهاتختلفالتي

القوميالشعبيالعملعليهايفرضأنويجبالجماهير

ولاتبقىلااليرمةالعلالثورةوهوالبديلتقملأنأو

.تذر

القتالسوىخيارمنمعركتهمفيالعربأمامليس6(

منلالقتلعلىالجماهيروأمرأمركمفلتحزمواواذنصر

الوحدةوتحقيقوالاجتماعيالسياسياذتحرراجل

العربية.

المسؤولةالكلمةدربعلىوأحييكمالجمعيأشكر

جديدعرببمستقبلاجلمنالتقدميالقوميوالنضال

جديدجماهيرىعربيوعصرولادتهعلىقدرتنافينثق

وأمطالبةموضعليستللانسانوالكرامةالحريةفيهتكون

.مصادرة


