
الثضافحي!9الضزمواجصه

ياتاللترقمااطل!

مت!الصل!

حقوقبأنهادولياالمعترفالحقوقبعضنستعرضأنيكفي

التاريخيةالمرحلةطبيعةنعرفحتىوالسياسيةالمدنيةالانسان

،المص!هـمقدستقريرفيالشعوب.فحقكعربنعنتهاالتي

ومؤسساتهالقياداتهاالحرالاختيارفيحقهاينتجالحقهذاوعن

الاقع!ادينموهاتحميهتإ)!السعيفيوكذلك،السياسية

والمقافي.والاجتماعي

وفيالطبيعيةومرافقهابثروتهاتتصرفأنجميعاوللشعوب

وعيشه.وجودهمقوماتمنسعبحرمانيجوزلاحالأي

فيالانسانحقوقوتضمنتلتزمأندولةأيعاتقعلىويقع

القانونيةالخطواتوتتخذالدستوريةالأوضاعوتنشىءأراضيها

فييمسمنكلعلىتعوضأنوعليها،الأساسهذاعلى

هذاباشرتالتيالجهةكانتماكائنةحرياتهأوحقوقه

.المساس

والمدنية.السياسيةالحقوقفيمتساويانوالرجلوالمرأة

يزاللاماالتيالبلدانوفي،الحياةفيالحقانسانولكل

فيالحياةمنالحرمانحقينحصر،مشروعاالاعدامفيها

وحدها.للمحاكميعودوهو،الكبرىالجرائم

وأ،اللاإنسانيةالمعاملةأوللتعذيبأحداخضاعيجوزولا

استغلالا.أوعقابا،بالسخرةالتشغيل

للتوقيفيتعرضومن،والأمنالحريةفيالحقفردولكل

عليه.التعويضحقيملكالقانونيغير

يعاملونمشروعبسببحقهممنالمحرومونوالأشخاص

وكرامة.بانسانية

وتأهيلالمجتمعاصلاحهيجؤائينظامأيمنوالغاية

الاجتماعية.الحياةلمعاودةالمحكومين

وطنه،تركحريةوله،اقامتهاختياريةحرشخصولكل
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الوطنية.القيمأوالقوميالأمنمعذلكيتعلرضلماذا

جنسيته،منتجريدهأوشخصنفيحقالسلطةتملكولا

.ومحصورةمخصوصةحالاتفيإلا

المحاكم.أمامنمتساووجميعاوالأشخاص

يعتبريكنلمبعملقامهواذامذنبا،مافرداعتباريجوزولا

به.القيامعندقانونياذنبا

وأالداخليةفردأيحياةفيتدخلأنيجريالاوالمفروضى

به.التشهيرأو،ومخابراتهمراسلاتهأوعائلته

ولهوالدينوالعقيدةالفكرفيالحريةحقيملكشخصوكل

وعقيدته.فكرهويغيريعتنقأن

إلىالوصولىوحرية،فكرهعنالتعبيرحريةفردولكل

الجغرافية،للحدوداعتباردون،وتوزيعهاوالمعلوماتالاخبار

الوسائل.وبكل

ومرخصا،،مصونايكونأنيجبالالتقاءوحق

.بالقانون

ذلكفيبما،هيئاتفيالآخرينمعالانتظامحقوكذلك

.النقاباتاقامةحق

قسطهأخذفيالحق،معتقدهعنالنطربقطع،فردولكل

انتخابه.ويجريينتخبأنوفي،العام!الشؤونادارةفي

ينتقصلالغويةأودينيةعنصريةأقلياتوجودحالةوفي

أفرادها.منفردأيحقمنذلك

بأنهادولياالمعرفةوالسياسيةالمدنيةالحقوقبعضهيتلك

.الانسانحقوقمنجزء

وملاحقهاالانسانحقوقشريعةفيمنهاأكثرهوماونجد

عامالى4891عاممنمراجعهاصدرتوقد،المختلفة

7891.



لجمهورياتالأساسيالقانونمنالعاشرالفصلفيونجد

مادة6691عامفيعقدالذيالاشتراكيةالسودذياتيالاتحاد

الشعبمصالحمعانسجاماانه(125المادة)وهيتقول

المانونيضمن،الاشتراكيالنظامتدعيمفيورغبةالعامل

النشر.وثالما:حرية.وثانيا:القولأولا:حريةللمواطنين

الجماهيريةالاجتماعاتحريةذلكفيبماالتجمعحرية

الشعبية.والمسيراتالمواكبحرية:ورابعا

فيالعاملبحقلقولأخرىموادبعدالمادةهذهجاءتوزر

العاملبحقتقولكما،والنوعالكميةحسبالأجروفيالعمل

للرجلالمرأةمساواةوبحقالتعليموبحقوالاستمتاعالراحةفي

عنصرهمعنالنطربقطع،للمواطنينالمتساويةوبالحقوق

فصلطريىعنللمواطنالمعتقدحريةوبضمان،وقوميتهم

الكنيسة.عنالمدرسةوفصل،الدولةعنالكنيسة

الانسانحقوقمفاهيمأنتقدمماكلمنوواضح

الليبراليةالبيعاتفيالأصلفيولدتقدكانتوانوالحريات

الزمن.معتطورتأنهاالاالغربية

وجوبعلىبالتشديدمطبوعاالحريةمفهومكانالبدءففي

أفضل.يحكمالذيهوأقليحكمفالذي،الدولةتدخلعدم

والتركيز.الحريةموضوعإلىمختلفةفالنظرةحالياأما

وقدرةفرصةالحريةمنتجعلأنفيالدولةواجبعلىمنصب

السياسيةالشروطبخلقالايأتيلاوذلك.المواطنيدقي

لحقوقه.الفردلممارسةالملائمةوالاقتصاديةوالاجتماعية

نا،للمواطنوالسياسيةالمدنيةالحقوقزاويةمن،والمهم

انتخاباتخلالمنالحاكمينأشخاصتغييرحقيدهفييبقى

حقضمانمع،الانتخابيةللأكثريهالحكميكونوان4نزيهة

المدنيةالحقوقممارسةخلالمناكثريةتصبحأنفيالأقلية

مضمونا.الخيارقنيحوالأحزابتتعددوان،سيةوالسب

الحرياتمفهومؤاويةمنالعربيوطنناإلىنظرناواذا

عموما.مشرقةغيرالصورةأننرىوالمتطورالأصلي

واحدعربينظامهيالعربيةالأنظمةانالقوليصحويكاد

وتحركهاالقوميحسهافيتفاوتتوان،الزاويةهذهمن

الوطتي.

مهمةيصعباأنفيالامبرياليةثمالمستعمرنجحفقد

،الطرقبشتىالاستقلالىمعالحكمالىجاءتالتيالطبقات

فيالتفوقهذاوتوظيف،اسرائيلتفوقعلىالسهرأهمها

والثقافةوالاقتصادوالاجتماعوالعسكريةالسياسمةالمجالات

معا.

المتحدةالولاياتمنالمحروسالاسرائيليالتفوقإن

العربية.البلادفيالحرياتأزمةفيالزاويةحجرهوالأمريكية

لجعلالساداتمحاولةسقوطهوذلكعلىالأوضحوالشاهد

الاسرائيلي.بالتفوقالهتسليملسياسةغطاءالديموقراطية

بالامكانانههيالساداتحكمعليهاقامالتيفالفرضية

اتفاقيةلتمريرالاستخدامقابلةالديموقراطيةمننوعصنع

دايفد.كامب

اسرائيلمعوالمهادنةالديموقراطيةأنتبينماسرعانولكن

يتباهىكانالذيالساداتاضطروقد،يجتمعانلاضدانهما

سياسةإلىينتهيلأنالليبراليةالمظاهرببعضعهدهأولفي

المعاصر.المصريالتاريخعرفمااًسوأمنللحرياتقمع

أطلمهاالتيالاسرائيليالتفوقبأبديةالتسليمفسياسة

والولاياتالص!يونيةبنظردفاعيةسياسةليستالسادات

فياسرائيلتكونأنتعنيهجوميةسياسةهيوانما،المتحدة

الحياةنواحيستىفيالقوميالنموبمراقبةلهايسمحممتازموقع

العربيةالبلاداستمرارعلىوالسهربهوالتحكمعليهوالاشراف

ذلكعليهينطويماكلمعالمستغلالمتخلفوضعفيالأبدإلى

ديموقراطيطابعذيسياسيتحركلكلالخاصالعداءمن

العربية.الوحدةحركةالأخصوعلى،حقيقي

إلىموجهينالعداءوهذاالمراقبةهذهتكوز،أنالطبيعيومن

نأكذلكالطبيعيمنولكناستثنلءبدونالعربيةأقطارجميع

وامكاناتهامصرلوزنلاالأولىبالدرجةمصرإلىمو%!ينيكونا

مشاكلهابحكممصرلأنبلفحسبوالحاليةوالماديةالبشرية

لأنمهيأةالوطنيتراثهاوبحكمالعربيتوجههاوقوةالاجتماعية

العربيةالمنطقةفأالأولىالثورتيالخزأفيآجلاأبمعاجلاتكون

اسرائيل.علىالرئيسيالخطرومرفي

عنديقفلاالعرببالنموصدالىالاسرائيليوالطموج

الاستعماريطمئنلاالذيالأساسيفالمشروع،حد

بأسرهاالعربيةالمنطقةتحولمشروعهوبقيامهالاوالصهيونية

بلفحمسبالعربيةالوحدةالم!النزوح!لافاقدةكياناتمنطقةإلى

أيضا.البسيطةبمفاهيمهاالوطنيةالحياةاللى

مقوماتهاستكمالالىالعربيطمحالذيالوطنوجهوفي

طولعلىامتدادهالىيطمحوالمانأقطارهممنقطركلفي

يطرج،وكبيرواحدعربيوطنصورةفيالعربية7ضالأر

.الكياننموذجوالصهيونيةالاستعمار

لجمإلىسبيللاأنهأدركتقدالمعاديةالقوىأنوالظاهر

ووزن،المحدودةغيرامكانياتهابحجمالعربيةالمنطقةهذه
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بتقديمالا،الانسانيالتاريخصلبإكانتمائهاوعراقةطاقاتها

الوطنية.محلتحلمزورةوطنيةاصشعباإلى(الكيانية)

تحطمأنبذاتهاتستطيعلادولإلىالعربيةالبلدانتجزئةالن

بذاتهاوالتجزئةبالكرامةتتحسسأوطانبناءإلىالشعبأشواق

وعلىالقوميالالتزامعننهائياالشعبتصحرفأنتستطيعلا

هوماالىالتجزئةتجاوزمنبديكنفلم،الفلسطينيالأخص

المواطنينعندالوطنيالمفهومتزييفإلىأي،منهاوأعمقأبعد

عنالوطنلعصبيةالبديلةالعصبيةهيالكيانعصبيةوجعل

هوفيالكيانأنمع،نفسهالوطنهوالكيانبأنالايحاءطريق

دولةمشروعهوفالكيان-آخرثيءوالوطنشيءالحقيقة

وترفضلهاأساساالوطنيالالتزاممنتجعلأنترفضمفرقة

بينالعلاقاتتقيملأنوتسعىوطنالىللانتماءالمنطقيةالنتائج

عنالمجردةوالفئويةالفرديةالمصالحأساسعلىالمواطنين

والعصبياتالأوهامأساسعلىأوالقوميةالمصالح

يتضمنللكيانوالنموذجالانقساميالطابعذاتوالعنصريات

ثابتة.تكونتكادملامح

بالسيادةلاوأشكالهاوالسلطةالسياسةبرموزيتعلقفالكيان

علىنفسهحمايةفيبالضرورةيعتمدوالكيان،بالصلمطةولا

أجنبية.ضمانة

يأعلىذاتيةقوةاقامةنهائيايتجنبأويحتفظوالكيان

.خاصبنوعالعسكريالصعيدوعلي،صعيد

عشائريحلفقوامهمكتوبغيردستورعلىيقوموالكيان

طائفيمنوالعنصريالعشائريالحلفيشبهماأوعنصريأو

.وغيره

قوميبالتزاملهدعوةكلأمامبطبيعتهاعتذاريوالكيان

خاص!.وضعالىاعتذارهفيمستنداتقدميأووحدوي

أيةإلىوالحارالفعليالانتماءمناستقالةالنهايةفيوالكيان

وقوىالمصالحعالمإلىمشروطوغيركاملوانضملم،قضية

الطاغية.والعنعناتالنفوذ

الخطرالأو"العربيالخطرالإزاءحساسوالكيان

والرأسمالي.المستغلبالأجنبيوواثق"الجماهيري

سياسةتجعلأنتريدالعربيةللأمةالمعاديةالقوىإن

انتصارهاتحقيقفيحاسمةخطوةاسرائيلبسياسةالالتحاق

وقتأيفيمنهاوتصلباتعسفاأشدتبدواليوموهي،الكامل

بالأمس.يرضيهاكانمايرضيهايعدولم،مضى

منأوتيصمابكلالكياناتمنطقةمشروعاليومتلاحقإنها

.قوة
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يموتلاالكيانيةوالأوضاعالكيانيالمنطقسيادةففياذا

عركوينضب،العربيةالبلادفيالمقاومةعصبفحسب

بكلوالوطنيالقوميالطموجويشل،السليمةالتنمية

أخلاقيةمساواة:ذلكمنأخطرهومايتحققبل،أبعاده

فاسرائيل.والعروبةاسرائيلبيناذوجودحقفيوحضارية

لابأنهاتشعركيانمستوىفيالابدإلىتبقىانلهاالمقدر

والقوميالوطنيالمنطقوجهفيالمطافآخرإلىالصمودتستطيع

علىإلاستعمارورائهاومنتحرصلذلك،العرجمبللشعب

بينالنوعيالفرقفيهايزولالتي(الكياناتمنطقة)اقامة

التفوقمعهويسقطالعربيوالوجودالاسرائيليالوجود

لعاملالااعتباريبقىولاالعربيللجانبوالحضلريالأخلاقي

البحت.والسلطويوالتقنيالماديالتفوق

ناذلكومعنى،السلميالحلبسياسةيسمىماغايةهذه

مااذا،التحديمستوىفيتكونأنبدلاالسياسةهذهمعاداة

.منتصرةتخرجأنأرادتهي

هذاجوهرإلىنفذتاذاالاالمستولىهذافيتكونلاوهي

لااووواشنطنموسكومنتأتيورقةأنهعلىتفهمهولمالحل

وحكومةوروسيةامريكيةحكومةبينتجريمفاوضاتأوتأتي

عربية.

هي:والمعادلةقوةلمعادلةتكريسعمليةهوالسلميفالحل

علىمتفوقةوأنظمةالعربيةالأنظمةمنأقوىصهيونيةدولة

ائشعبيه.الحركات

حركةإما:لهماثالثلاالمصيريناحدهوالعوموالمصبر

العورةمستوىإلىيرفعهاحادفلسطينيبضميرعربيتحرير

واما،التحريرعليالقدرةمستوىإلىوبالتالي4الكاملة

بمايتحكمأنظمة:حالهعلى"السلميادالوضعاستمرار

تتاجوبالتالي،الأنظمةبهاتتحكمسعبيةوحركةاسرائيليتفوق

منطقة"مشروعلانجاحفرصةوالاستعمارالصهيونيةأمام

."الكيانات

بينالفصلفيالأنظمةبعضعندالمشروعغيرالطمعإن

مجردلابهالمقصودانماالعربيالتحرروحركاءالفدائيالعمل

الماديحجمهتصغيرأوالفدائيالعملمنالتخلص

تلكإلىالعودةبهالمقصودبل،تقديرأقلعلى،والمعنوي

سيلسةكانتحين،الفدائيالعملبزوغقبلالمريحةالفترة

عنالواحدةبعدهماعلي،تلتقيانالأنطمةوسياسهالاستعمار

القوةفارقعلىالمحافظةهوأساسيشيءعند،الأخرى

الأنظمةوبين،أولاالعربيةوالأنظمةاسرائيلبينالقائم

ثانيا.الشعبيةوالحركةالعربية



،الخارجفيالعربي-الاسرائيلي)الموةفارقعلىوالمحافظة

الصورةهيبلالوسيلةهي(الداخلفيالشعبيسوالحكومي

القزمة"الثورةادوضعفيالعربيالتحررحركةلبقاءالمجسدة

.بمقدارالاتنموأنعليهاالمحرم

نأمنذ،العربيةالمنطقةفيالاستعمارسياسةكانتلقد

علىالمحافظةسيلسةهي،توجدأنقبلبلاسرائيلوجدت

جميعفيمتضمنةانهامنالرغموعلى.هذاالقوةفارق

عليهاماديمثلفأبرز،المنطقةنحوالاستعمارتصرفات

الموقفهذا،والقروضالتسلحموضوعيفيالغربموقف

أنهاتعلنفكانت،التسترإلىفيهالغربيةالدولتلجألمالذي

سيءكلوان،والعرباسرائيلبينمحددقوةبميزانتتشبث

كانتوعندما.هذاتشبثهاعدامايتغيرأنيمكنسياستهافي

تقولكانتموقفهاعرضفيوتتلطفالشعورتراعيأنتريد

عليها،عربيعدوانمناسرائيلعلىتخشىلأنهاتفعلانماإنها

.الأحيانأغلبفيبهتتلفظتكنلمالتبريرهذامثلولكن

لهامبدأفلسطينتحريراتخاذالأنظمةمعظمتجنبوكان

التحريربحركةالوصولفيالرغبةعدمعنالاعرابمنضربا

ميزانلقلبالسعيفيالجذريةمنمعينمستوىإلىالعربي

المنطقة.فيالقوة

اسرائيلمعللمعركةتأجيلمجردأنهالظاهرفييبدوكانوما

قوامها،والرجعيةالاستعمارمعوتسويةمهادنةحقيقتهفيكان

والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالتغييراتأنعلىطمأنتهما

لفلرقالفعليالتهديدحدإلىتصللنالأنظمةبهاتقومالتي

للاستعماروليسدفاعيةستبقىجوهرهافيانهااي،القوة

تتم،التيالعربيةالاستقلالاتالىفينطرايتعسفاانوالرجعية

أكثرأنهاعلى،والتسلحوالتنمية،تجريالتيوالاصلاحات

مظلومة.مجيدةأمةبحقبهتطالبالكريمللعيشمشروعمن

عربيقبولهناككان،متفاوتةوبدرجات،عاموبشكل

بمنطقتقيدأي،هذاالقوةفارقاطارضمنمنللعملرسمي

كفكالباهرةالتاريخيةالأعمالبعضفباستثناء،السلميالحل

،القناةوتأميمومصرسورياعنالغربيالأسلحةحصار

رسميعربيتمردظواهرتظهرلم،المصريةسالسوريةوكالوحدة

للدولالخارجيةالسياسةكانتواذا.المنطقهذاعلىحقيقي

فان،الدفاعيةالتحرريةمنبنوعاتسمتقدالتقدميةالعربية

الصعيدوعلىالشعبيالصعيدعلىالداخليةسماستها

ولم،عينيهنصباسرائيليضمعمنسياسةتكنلمالعسكري

وكان،واسرائيلالعرببينالقوةفارقردممنطقمنتتحرك

انحيازتنالوانالرجعيةوبيننفسهابينتقارنأنيرضيها

نفسهاتقارنأنمنبدلا،الاساسهذاعلىاليهاالجماهير

أيضا.بالعدؤ

جوهرعلىأي،القوةفارقعلىالتمردهوالآنالمطلوبإن

التماسكشروطفيهتتوفرعملطريقعنالسلميالحل

مجموعفيهوتوضعالشعبيةالديموقراطيةوالتعبئة،القومي

اسرائيل.مواجهةفيوالاقطارالجماهيرطاقات

العربي،الوطنفيللحرياتالقوميةالوظيفةتأتيوهنا

حالياتحكمالتيالمعادلةلضربإمكانلاالحرياتهذهفبدون

لوجودامكانلاالمعادلةهذهبمهادنةأنهكما.العربياللواقع

الصحيح.بالمعنىاللحريات

قضئةهوالحاضرالوقتفيالعربيةالقضيةجوهرالن

فلسطين.

والاقتصاديالسياسيالتحررشرطهوالي!فالتوجه

الحقيقية.الشعبيةالسلطةطريقوهو،والاجتماعي

فيالساداتبهانادىالتيالانفراجديموقراطيةوصلتوقد

هوتاريخياوقومياالمطلوبلأن،مسدودطريقالىعهدهاول

.الانفراجديموقراطيةلاالتعبئةديموقراطية

نأفعلينا،شعبنافهمفيواقعييننكونأننريدكناواذا

لم،العربيوطننافيقدمهعلى،الحرياتحديثبأننعترف

إلاالواسعالشعبيالمستوىعلىحقيقيةديموقراطيةقناعةيخلق

الق!ومية.بالمعركةاقترنعندما

يأ،حقيقيةشعبيةولادةوطننلفيالديموقراطيةولدت

العربيةوالأنظمة،هذهشعرتعندما،الجماهيرفيولادة

عليالقدرةفاقدة،مبعدةبأنها،توقفهاثمالحربتعلن

التأثير.

عواطففيالديموقراطيةانغرست،الوقتذلكمنذ

وطنثاالأرقىجانبهامنعليهاأطلتلأنها،وقناعتهاالجماهير

مسؤولةومواجهةوتضحيةعطاءكصيغةجانبها،وانسانيا

كلالجماهيرأعينعنانحجبالتيالدديقةوفي.للمصير

وأصبحت،الديموقراطيةللفطنةعادةالمرافقةوالنعمالحقوق

إعطاءالأنظمةورفضت،شيءكلهيالموتبحقالمطالبة

الكيانيالخطرمرحلةالديموقراطيةتجاوزت،الحقهذاالشعب

فيينجحقددفاعيإلىلهامقاومكلوتحول،وجودهاعلى

عليها،ينتصرأنعليهيستحيللكن،تزييفهاأوقيامهاتأجيل

انتصارأنهعلياليومبعدألانتصارهذاتمهملنهيرالجمللأن

القيمعلىانتصارانهعلىبل،فقطوحقوقهامصالحهاعلى

أيضا.نفسها
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العظيمكسبهالكن.تعطهفلمالموتانجماهيرطلبتلقد

بروجالأولىللمرةاتصلتالطلبهذاعبرانهاكان

التاريخ.فيلهارفيقاالروحهذهوضمنتالديموقراطية

تكراربعد،الجماهيرأعينفي،الانظمةسقوطكانلقد

سموطايكونأنقبلديموقراطياسقوطا،العربيةالهزائم

آخر.شيءأيأوتقنياأوعسكريا

تربحلملأنهالاأنظمتهاأدبياالجماهيراسقطتفقد

الجماهيرشعوروكان،المعركةفيتدخلهالملأنهابل،المعركة

انفتحتالتيالأساسيةالهوةهوالمصيرمعركةفيالدوربفقدان

الأنظمةدامتمااليومبعدتردمأنيستحيلوالتيالاثنينبين

اسرائيل.ضدالحربفيالجماهيرتعبئةعلىقادرةغير

لكنها،الاقتراعصناديقعنيبعدهالمنالشعوبتغفروقد

وطنها.عنالدفاعفيالموتساحةعنيبعدهالمنتغفرلا

نأيعقلكيف:جديداوعيااكتسبتوقد،تتساءلوهي

نأمنتخافهيبينماالعدولتقاتلالسلاحالأنظمةتسلمها

؟الرأيعنالتعبيرفي،أل!ا،مفيبالحقلهاتسلم

بالسلاجيعدونهاممنمعاآنفيتحميهاقناعةإلىوصلتوقد

لهايلوحونوممن.الأخرىحقوقهاعنبالتنازليطالبونهاولكن

هيالقناعةوهذه،السلاحبالقاءيطالبونهاولكن،بالحقوق

.يتجزألاكلالمطالبينأن

المفهومبهذاالتبشيريكونأنجداالصعبمنكانلقد

الفعليةممارستهالولاالجماهيرلدىمسموعاللديموقراطية

المعركة.أثناءالسلطةوبينبينهاالبعدلتجربة

تتعرفلاالجماهيربقيتلوضعيفاالتبشيرهذاأثرلظربل

المربحه.الماديةوجوههاعلىالاالديموقراطيةمن

وجهمنالحواجزمنكثيراأزالترافقهاوماالهزيمةولكن

.التصورقريبةحقيقةوجعلتهللديموقراطيةالحقيقيالمفهوم

أنهااسرائيلضدالعربيةالعركةكمالوجوهأبرزمنإن

السلم،إما:لهماثالثلاضرورتينبينالعربتخير

الواقعفيالسلبيةوالعواملالقوىولكلللعدوالاستسلام

العربيةالأمةطاقاتاستخراجأى،الثورةواما.العربب

فييكفيوليس.للعدومسلحةمواجهةخلالمنوانمائها

هيوالثورةالثورةمنجزءهيالحربلأنالحربحتىذلك

الكل.
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طريقعنالاامرةمواًيوضداسرائيلضدسليمةتعبئةلا

الديموقرإطية.

محركهاالتعبئةتجعلالتيتلكالاحقةاحكيةديموقراولا

ومحتواها.

تعرفصأصبحتالجماهيرأنهووالأمسأجومابينوالفرق

حالةفيوهي،منظمةأومانظامشعبيةمعنىوالمعاناةبالاختبار

الصادقة.للأصواتللاستجابةاستعداد

بهظهرتالذياللامبالاةمظهرمنالبعضاتخذلقد

الجماهيرهذهلاتهاممبرراالحالاتبعضفيالعربيهالجماهير

.التشاؤمأوباليأس

نضج.دليلأعماقهافيهياللامبالاةهذهأنوالحقيقة

الكاملانقيادهاعدممنوخصوصا-العربيةالجماهيرإن

مجردصتلاتعى!-الوطنيةلقياداتهاوحتى،الطبيعيةلقيكاداتها

قلبهاتعطيهكيبالفعلجديدايكونأنيجبالجديدبأنشعور

المرحلةقيادةفيتريدهامعينةبصفاتتشبثهاعنبلالكامل

يعيشونالمرحلةهذهدخولبضرورةوالمؤمنون.الجديدة

وحدهمعليهمبأنيشعرونكونهمفيتتمثلقاسيةفكريةوحدة

خطاهميقومواأنيستطشعونلاكونهموفي،طريقهميجدواأن

والمؤسساتالقوىأكتزلأن،الخاصعقلهمطريقغيرعن

وترسباتهمومتعيشالعرببالوطنفيالموجودةوالمنظمات

اذاولأنها،وحزازاتهاوترسباتهاسابقةمرحلةوحزازات

فعنالجديدةالموىأوالفدائيوالعملغزةكفاجامتدحت

منوتنصلمزايدةفعنانتقدتواذا،وتطهروتقربتزلف

العمل.مباشرة

مؤمنينمنإر*الايجاببادشيعهذايولدأنيمكنولا

الجرأةوبأن،التقدمبناءيمكنلاالتراجعظل،فيبأنهصادقين

ولا،الأمةفيالوحدةتخلقالتيهيالأمةأعداءمواجهةفي

فيماالاسلامتهاعلىدليلولاديموقراطيةلأيالنهايةفيمعنى

متماسكةجماهيريةوحدةلتكوينووسائلمناخمنتوجده

والتجددالصمودعلىالقدرةمنهولستلهمالنضالحياةتعيش

الحرية.وصنعوالانتصار

الجماهيرمطلبهيالحريةوتوأمهااطيةإ)-يموقمفااليومأما

كلفيالعربالحكاممسووليةوهيالحاحاالأسدالعربية

.مكان

الصلحمنح
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