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 احلديث عن الوحدة يف زمن السقوط ، والردة 

 مجال االتاسي . د 

 

 : أيها السادة

عندما تلقّيت دعوتكم الكرمية وقبل أن أفكر  – ١
مبوضوع حديثي هذا إىل منتداآم وجدتين وقد أخذت بي 
تداعيات اخلواطر مذاهب شىت حول عالقاتي هبذا البلد 
األردني وأهل هذا البلد وماآان يل يف ما مضى من األيام 
الغابرة من رفقة يف النضال ومشارآات يف العمل السياسي 

ل ومن رموز من هذا البلد آانت معنا والقومي ب
وأمامنا يف العمل العربي وماآان لنا من تطلعات 

وذهبت بي الذآريات بعيدًا إىل ، وحدوية ومشاريع واحدة 
 . بدايات املشارآة يف العمل القومي

وأستدرك هنا ألقول أن هذه هي املرة األوىل يف  – ٢
ان حياتي اليت أدخل فيها أراضي األردن وأزور عّم

وماعذري إال أنين لعشرين سنة خلت آان هناك حرص من أهل 
ومن قبلها ، وقد يكون ، الشأن يف بلدي أن ال أغادرها

ألآثر من عشر سنوات آانت مداخل قطرآم مغلقة يف وجهي ، 
ولعل ذلك جرى ألنين آنت من القائلني بسياسات أو أفكار 

ا التتفق مع توجهات أهل احلكم هنا ، أوهناك ، أو مل
آانت عليه دواعي ضرورات األمن املتبادل بني األنظمة 

وهذه املسألة ، مسألة احلدود ، . العربية املتجاورة
واحلواجز األمنية واجلمرآية ومجلة املواقع واإلجراءات اليت 
حتجب شعوب األمة الواحدة عن التواصل ببعضها وعن 
التكامل واليت تقوم يف وجه تبادل وانتقال األفكار 

شخاص والسلع واألموال بني أقطارنا اليت نقول إهنا واأل
أجزاء من وطن واحد ألمة واحدة جتمع شعوهبا آلها مصاحل 
مشرتآة وتطلعات واحدة آما تواجهها هتديدات وخماطر 

هذه املسألة البد أن تكون مدخلنا أيضًا ألي حوار ، واحدة
 نفتحه يف وجه التحديات املصريية اليت تعرتض مستقبل أمتنا

فاحلواجز تقام بني شعوب األمة ، وهتدد وجودها آأمة
العربية وآذلك احلصار وإثارة الفرقة واإلنقسامات 

بينما حدود العديد من أقطارنا ، داخلنا وفيما بيننا 
وثغورها وأسواقها أصبحت مفتوحة آل اإلنفتاح يف وجه 
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أعداء األمة واملشاريع الغازية وللطامعني يف أرضها 
إن . ها وثرواهتا ومواقعها االسرتاتيجيةومياهها ونفط

مطالب حرية التعبري وحرية املواطن داخل أقطارنا وحرية 
التبادل والتواصل فيما بني شعوبنا وقوانا الوطنية مل 
تعد مطالب تتعلق فقط بقضايا الدميوقراطية وحقوق 
اإلنسان واملواطن بل إهنا أصبحت وآأهنا الضرورة اليت البد 

حلواجز واحلدود فيما بيننا ولتوحيد منها إلسقاط ا
مواقفنا وقوانا يف مواجهة أخطر هجمة إمربيالية تتعرض 
هلا أمتنا ومنطقتنا العربية يف وقت مل يبق لنا فيه من 

 . رصيد إال أن تعود وتتواصل وتنهض حرآة الشعوب

مسألة احلواجز واملعوقات والفرقة ، تلك املسألة
جمتمعاتنا العربية وتعطل واإلنقسامات اليت متزق أمتنا و

قدراهتا ومسألة األخطار الزاحفة بأشكال ومشاريع 
متعددة تتهدد وجودنا ومستقبلنا واليت ليس هناك من رد 
عليها يكون يف مستوى خطورهتا واتساعها إال حترك عربي 
وحدوي جديد يصعد من مواقع متعددة يف الوطن العربي 

سألة اليت أردت ليصنع تضامن األمة ووحدة قواها هي امل
تقدميها عنوانًا حني أردمت أن يدور احلديث حول وضعنا 
العربي واستشراف أساليب العمل القومي للتغيري باجتاه 

والوحدة هي اهلدف إنه هدف ، املستقبل وحتقيق األهداف 
يراه الكثريون مؤجًال وبعيد املنال أو يضعونه يف آخر 

ًا وقريبًا ، أهداف نضاهلم الوطين ، ونراه اليوم ملح
 .؟ ..؟ ، وآيف..وتبقى املسألة من أين نبدأ

ها أنذا قد قفزت يف طرحي للمسألة إىل النتائج 
واملطالب قبل اخلوض يف األسباب واملقدمات ليبقى اهلدف 
واضحًا أمامنا يف آل مانسوق من أفكار ومن شواهد 

وأعود وأبدأ من جديد بذآريات مضت وبتجارب ، وذآريات 
تين على طريق واحدة ويف نضاالت وأعمال قومية آانت ومجع

 . واحدة مع أخوة ورفاق من األردن

منذ أيام الشباب األوىل والدراسة اجلامعية يف  – ٣
دمشق شارآنا فيها معًا بتأسيس روابط ومجعيات وأحزاب 

لقد أسهمنا معًا يف تأسيس حزب . قومية وحرآات نضالية 
آنا يف الدفع خبطى وشار. البعث وبعدها يف انقساماته 

السورية مث يف العمل  –حثيثة على طريق الوحدة املصرية 
آان  ١٩٥٦الوحدوي الناصري بعد انفكاك الوحدة ويف عام 

لنا دور يف دعم تشكيل ذلك اجلسر االسرتاتيجي الثالثي 
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الذي استبق وحدة القطرين وقام بني سوريا ومصر واألردن 
شرتك للوقوف يف وجه لتضمها يف حلف عسكري وميثاق عمل م

األحالف الغربية والتهديدات الصهيونية وإذا آانت 
احللقة األردنية هي اليت تصدعت يومها من داخلها قبل 
غريها فإنه يبقى دائمًا يف التصور واملخيلة آمرتكز 
اسرتاتيجي لدفاع األمة عن وجودها ، وعلى آثاره نشطت 

ردن يف موازاة بعد ذلك حماوالت قيام اجلبهة الشرقية يف األ
اجلبهة املصرية واليت آانت تشد إليها العراق والعمق 

 ١٩٤١االسرتاتيجي لألمة يف العراق وبنصرة العراق عام 
بدأت مشارآاتنا وعند نصرة العراق يف حاضره البد لنا 

 . من وقفة يف النهاية

والبد أن يكون واضحًا أمام آل عربي أن العراق ليس 
وجه الغزاة والطامعني من الشرق  الدرع الواقي لألمة يف

فحسب بل هو جزء اليتجزأ من وجود األمة وآياهنا وأي 
و هتديد لوجود األمة هتديد النفراط عقده الوطين ه

، إهنا جتارب آانت ، وأعود اآلن إىل أوىل تلك  …ومستقبلها
 : التجارب

عندما نشبت ثورة  ١٩٤١آان ذلك يف ربيع عام  -٤
يف العراق يف وجه اإلحتالل الربيطاني  رشيد عايل الكيالني

وهب الشعب السوري يطالب . إبان احلرب العاملية الثانية
. األوىل من دراسيت اجلامعية السنةآنت يف . بنصرة العراق 

ويف جامعة دمشق جتمعنا طالبًا من أقطار عربية عدة 
وذهبنا نتصل هنا . ونادينا بالتطوع لنصرة العراق 

إىل طريق العراق وقيادة الثورة يف وهناك مبن يدلنا 
ويف النادي العربي حيث آان يتالقى مناضلون . العراق

عرب من شرقي األردن وفلسطني وسوريا ولبنان وجدنا 
أنا السوري وآخر لبناني : وآنا أربعة طالب. مرجعيتنا

جرى اختيارنا  –وأردني من آل التل وآخر من آل عمرية 
تستكشف الطريق أمام  لنذهب آطليعة أوىل إىل بغداد

رفاقنا ، وتزودنا برسائل توصية من رموز نضالية 
على رأسهم املرحوم الدآتور صبحي أبو ، عروبية معروفة

محلناها إىل ، غنيمة من األردن ورفيقه الدآتور حجازي
قادة العراق وإىل املفيت احلسيين والقاوقجي ومن جتمع معهم 

للنا عرب احلدود من عرب إىل جانب الثورة يف بغداد وتس
ووصلنا بغداد بعد عناء فوجدناها تعج بالعديد من 
الزعامات الوطنية الفلسطينية واألردنية والسورية وقد 
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وانكسرت مقاومة الثورة . اختلط فيها احلابل بالنابل
قبل أن نقاتل يف صفوفها وعدنا أدراجنا لنحجز يف 

 . معتقالت جيش االنتداب يف سورية

ك الثورة الغرة وآبل العراق لقد انكسرت تل -٥
بالقيود الربيطانية ولكنه ماانكسر يف خميالنا ويف خميال 
الطالئع القومية يف الشرق ذلك التصور لضرورة الوحدة 

لقد . العربية يف مواجهة مشاريع اهليمنة االستعمارية
انكسر من قبل مع ثورة احلسني الكربى اجليل القومي الذي 

لثورة أن حتقق هدفها يف إقامة سبقنا حني مل تقو تلك ا
بينما أقامت ، دولة عربية موحدة تعم أقطار املشرق

الدول االستعمارية املنتصرة يف احلرب العاملية األوىل 
نظامًا للشرق األوسط نافيًا للوجود العربي والوحدة 
العربية ورمست احلدود وتوازعت السيطرة والنفوذ حسب 

طانيا وهي حتمل يف بيكو واحتلت بري -اتفاقات سايكس
 .حجرها وعد بلفور ومشروع الكيان الصهيوني بالد فلسطني

تلك آانت صفحة من الصفحات التارخيية ملا يسمى 
بالنظام الشرق أوسطي آنظام للسيطرة على منطقتنا 
العربية من قبل قوى اهليمنة واالمربيالية العاملية وقبل 

عل تلك الصفحة وبعدها تتابعت صفحات ومشاريع ول
 .أخطرها ماجيري ترتيبه والعمل له اليوم على قدم وساق

جيلنا ذاك الذي ناصر العراق وثورة العراق يف  -٦
املاضي واجليل العروبي الذي سبقه آانا يتطلعان إىل زحف 
حتريري لألمة ينطلق من بغداد وتلتف حوله األمة ليطوي 

ن ولعله آا. احلدود ويبعد الطامعني والغزاة ويوحد األمة
، مرتسخًا يف خميالنا اجلماعي السرية التارخيية لكفاح أمتنا

ماجاء عليه الرد التارخيي واملسار االسرتاتيجي ألمتنا يف 
مواجهة احلمالت الصليبية اليت دامهت بالدنا املنقسمة 

وتبقى أمامنا سرية نور ، واملتنازعة ومتلكت بيت املقدس
وصل وحلب الدين الزنكي الذي انطلق من الشرق من امل

ليوحد العراق وبالد الشام آمنطلق للتصدي للزحف 
الصلييب ومن مشارقنا ذهب صالح صالح الدين األيوبي إىل 
القاهرة ليمسك مبصر ومن مصر بعد نور الدين انطلق صالح 

 .الدين بقوة األمة املوحدة حنو املواجهة والتحرير
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أما حنن فإننا عندما انكسرت بغداد وعاد وأمسك  -٧
ستعمار الربيطاني خبناقها آما أمسك بفلسطني ومن اال

ماآنا بعد يف وعينا القومي ، قبلهما آان ممسكًا مبصر
والآان ، والتحرري مددنا البصر إىل سيناء ومابعد سيناء

عبد الناصر قد قام بعد يف مصر ومد البصر عرب سيناء 
وليتقدم ، ليمسك بالدور القومي الكبري ملصر وشعب مصر

 . القومي الستنهاض األمة ومواجهة التحدياتمبشروعه 

ما هذا حديث عن املاضي أو ارتداد إىل ماٍض فات  -٨
زمانه ورجاله بينما األبصار مشدودة إىل ماجيري يف احلاضر 

واألفكار مشغولة مبا يدبر ألمتنا  –وما جيري خطري  –
، ومايرتب ملنطقتنا ومايتهددنا من آل حدب وصوب

أنظمتنا ، اجترجر بعضها إليهوماتستجر إليه أو م
القطرية املستسلمة والتابعة واليت متسك هذه األنظمة 
خبناق شعوهبا أال تتحرك أو تتجمع أو تقول وتوحد آلمتها 

 –يف مواجهة هذا الزحف املنظم من احللف األمريكي 
الصهيوني للسيطرة على املنطقة باسم التسوية السلمية 

قامة سوق شرق أوسطية وترتيب نظام شرق أوسطي جديد وإ
إن الواليات املتحدة األمريكية على عجلة من . مشرتآة

أمرها اليوم فهي بعد أن آسبت معارك احلرب الباردة 
وحظيت بسقوط االحتاد السوفيييت والكتلة االشرتاآية وبعد 
أن ضربت ضربتها يف اخلليج ودمرت العراق وطموحاته 

قطار اخلليج وفرضت محايتها وقواعدها العسكرية على أ
وأصبحت تتحكم يف النفط وأموال النفط تريد أن تنجز 

وأن تبقى القوة الكربى املسيطرة ، خمططها االمربيايل الكبري
أمام القوى والتكتالت الدولية الكربى ، يف العامل 

الصاعدة يف العامل واملنافسة هلا يف السيطرة على األسواق 
 . العاملية

الواليات املتحدة األمريكية هذه اليت أصبحت مرجعية 
للعديد من احلكام العرب واليت يستجدي املفاوضون العرب 
تدخلها يف عملية التسوية آشريك آامل لتضغط وتدفع هذه 

تعرف أهنا ماآانت ولن تكون ، العملية خطوات إىل األمام 
ولن تعمل إال لتكون ، إال شريكًا إلسرائيل وحدها 

ئيل رآيزهتا الكربى األقوى يف قلب الشرق األوسط هذا إسرا
الذي تريده أن ميتد إىل اجلوار اجلغرايف ويتسع وتصاغ 

 .عالقاته وروابطه حبيث التقوم للعرب قائمة
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فما آان حديث املاضي إال حماولة ملراجعة مسار هذه 
األمة يف حماولة الستكشاف بعض من املرتكزات والتوجهات 

اليت قام وميكن أن يقوم عليها صمود األمة االسرتاتيجية 
ومقاومتها ولتستدل إىل الثغرات اليت نفذت منها 
املشاريع املعادية وجاءت النكسات لتحكمنا اإلنفصالية 

 . القطرية وتتحكم بنا قوى الردة

إن هذا املشروع الزاحف للهيمنة على منطقتنا  -٩
من والذي يأخذ يف آثري من جوانبه وآثري ، العربية

هذا املشروع ، املواقع اليت احتلها شكًال استعماريًا آامًال
الصهيوني والذي قطع مراحل يف التحقيق  –األمريكي 

فمنذ هنوض . والتطبيق ليس جديدًا على منطقتنا وأمتنا
الثورة الناصرية يف مصر وما أن حققت تقدمها على طريق 
حترير املنطقة العربية من السيطرة االستعمارية 

تابعية السياسية واالقتصادية وحققت اخرتاقها األول وال
للنظام الشرق أوسطي القدمي بتأميم قناة السويس 

إال وحترآت  ١٩٥٦وبانتصارها على العدوان الثالثي عام 
أمريكا باجتاه املنطقة حاملة معها مشروعها البديل 
للهيمنة حتت عنوان مشروع أيزهناور مللء الفراغ الذي 

أما ملء . اإلستعمار القدمي من املنطقةأحدثه احنسار 
الفراغ فيكون حبضور القوة األمريكية وقواعدها وأحالفها 
العسكرية يف املنطقة وبتكريس الكيان الصهيوني آقاعدة 
وقوة سيدة أوىل يف املنطقة وإدخال األنظمة العربية يف 
مصاحلة وحتالف بالتابعية معها ومبد التحالف والرتابط إىل 

لوضع املنطقة حتت هيمنتها يف ، شاه وترآياإيران ال
. مواجهة االحتاد السوفياتي وضد حترر العامل الثالث

وآانت تعمل لوضع األقطار العربية وثرواهتا ومواقعها 
االسرتاتيجية حتت قبضتها ولتمسك خبناقها جمزأة يف إطار 
هذا املشروع وآان من أهداف هذا املشروع واشرتاطاته منذ 

نفراد مبصر وإخراج مصر عن سياستها اال، البداية
والبد أن يكون واضحًا أمامنا مجيعًا . العربية الوحدوية

أن الواليات املتحدة األمريكية يف النهج اإلمربيايل العاملي 
، حلكامها ويف مشاريعها الشرق أوسطية السابقة والالحقة

ويف آل سياساهتا وتعاملها مع بالدنا العربية وأنظمتنا 
وًال وقبل آل شيء من نفي وجودنا آأمة عربية تنطلق أ

ومن تسفيه قاطع لقضية القومية العربية ومن ، واحدة
وهي التتعامل ، معاداة أي حترك يقوم حنو أية وحدة عربية

معنا إال آأجزاء منقسمة وأنظمة قطرية متناحرة بل 



אאא   

 

٧ 

 

هكذا عملت يف . وتريد دفعنا ملزيد من التناحر واالنقسام
هلذا وقفت يف وجه عبد . ا تعمل اليوموهكذ، املاضي 

، الناصر وهلذا قاتلتنا مع إسرائيل يف حرب حزيران 
وأرادت أن جتعل من “ عاصفة الصحراء”وهلذا حبكت عملية 

 .حرهبا اخلليجية ضد العراق مقربة للقومية العربية 

وهكذا فالتناقض يبقى آامًال بني املخططات  -١٠
مشروع لنهوض أمتنا والسري واملشاريع األمريكية وبني أي 

وهذا البد أن نضعه ، هبا على طريق بناء قوهتا ووحدهتا
دائمًا يف احلسبان حني نتعامل مع السياسات واملشاريع 

 . األمريكية

بكل قوة مشروع  ١٩٥٦لقد رفض عبد الناصر يف عام 
أيزهناور ووقف باألمة آلها ضد األحالف ومشاريع اهليمنة 

د الناصر الفراغ عندنا بعد جالء اإلمربيالية وقال عب
والفراغ ميلؤه حضور األمة وتضامن شعوب األمة ، اإلستعمار

ووقف يف بور سعيد بعد حتريرها ، يف وجه التحديات 
إن الوحدة العربية هي اسرتاتيجيتنا يف مواجهة : مناديًا

وحترآت شعوب على . أعداء األمة ويف الرد على التحديات 
 .ريق اإلستقالل وعلى طريق الوحدةطريق التحرير وعلى ط

صعدت شعوبنا بنضاهلا الوطين حنو اإلستقالل وحققت 
اإلستقالل وقلنا هاقد انزاحت عقبة آأداء عن طريق 
الوحدة فجاؤونا بإسرائيل وزرعوا هذا اإلستعمار 

وجاءت معها التحالفات ، االستيطاني يف قلب أمتنا
ذ النفط يكثر يف واألحالف وظلت األنظمة على التابعية وأخ

ولكن شعوبنا تيقظت وصممت على . أرضنا وتكرب األطماع
الوحدة طريقًا للمنعة والقوة وبإصرار المثيل له حققنا 
وحدة مصر وسوريا وحسبنا أن باب التاريخ انفتح 

ولكن الوحدة وقتها مل تقو على . ملستقبل عظيم ألمتنا 
ا فهي مالبثت أن آبلت من داخله. أن تتقدم وتشمل 

وحوصرت من آل األطراف إىل أن اغتالتها مؤامرة اإلنفصال 
 .وحسبنا أننا تعلمنا دروسًا وعربة. …

انكسرت الوحدة اإلندماجية بني مصر وسورية ولكن  -١١
مصر عبد الناصر بقيت مجهورية عربية متحدة وبقيت 
حاملة ملشروع هنوض األمة وبقيت مصر آجمهورية عربية 

لعربية ومرجعية وسندًا لكل قوى متحدة قلعة للقومية ا
النضال العربي وعندها وحول قيادهتا آانت تلتقي شعوب 
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وتلك آانت القاعدة ، األمة وتتوحد آلمتها وإرادهتا
وآم من انتصارات وطنية حتققت يف ، واألساس لوحدة األمة

بل وآم من ، أرجاء الوطن العربي يف تلك احلقبة 
 عامل املظلومني حتققت انتصارات حلرآات التحرر الوطين يف

ودآت الكثري من مرتكزات نظام الشرق األوسط آنظام 
للهيمنة الغربية وآدنا نشكل يف النظام العاملي آتلة 
مستقلة وهنجًا جديدًا وبرغم آل األزمات واملصاعب اليت مرت 

فقد ظلت مصر ، هبا أقطار األمة والصراعات اليت تفجرت 
، ألمة وبنهوض حرآة شعوهباعبد الناصر ممسكة برتابط قوى ا

 . وظلت الوعد الكبري بوحدة هذه األمة

من أجل تدمري هذا املرتكز العربي ، ومن أجل هذا -١٢
أحكم احللف ، للنهوض والقضاء على الوعد واألمل 

الصهيوني تواطؤه وضرب ضربته الغادرة يف حرب  -األمريكي
هتدد ودامهتنا هزمية حزيران تقطع مسرية النهوض و، حزيران

وآادت املؤامرة حتقق أهدافها وآادت تذهب . وجود األمة
ولكن حرآة الشعوب هي ، بعبد الناصر ومصر عبد الناصر

اليت صمدت يف وجه اهلزمية وآان مازال هناك شعوب وحرآة 
ومتسكنا بعبد الناصر وبنهج عبد الناصر يف ، شعوب

 املواجهة ويف جتديد بناء القوة وجتديد بناء تضامن األمة
فما انتكسنا على أعقابنا والتزعزع إمياننا بقضية 

 .أمتنا ومستقبلها

يومها آان هناك عبد الناصر وآانت حرآة الشعوب 
تلتقي عند عبد الناصر وتتوحد بنهجه وآان هناك خط 
سياسي وفكري ونضال ناظم حلرآة شعوب األمة وتوجهاهتا حنو 
 أهدافها ، وقضى عبد الناصر ، وقلنا إذا ذهب عبد

الناصر فقد بقيت مصر عبد الناصر وآل ماصنعته حقبة 
عبد الناصر يف مصر وشعب مصر ولدى الشعوب العربية 
وبقي آل من محلوا مهمات قيادة األمة معه ومن حوله ويف 

ولكن  –الوطن العربي وآل من يتطلعون لوحدة األمة 
حرآة الردة آانت قد بذرت بذورها وتقدمت والقصورات 

يف أنظمتنا وعالقاتنا حالت بني وعي الشعوب الدميوقراطية 
 .وأن تبصرها وتتبصر منها

إال أن قدرًا من االستمرارية يف حرآة الشعوب 
هذا . وتصميمها وتالقيها على اهلدف الواحد بقي يدفع

قبل أن جتهز قوى الردة وأن تضرب الثورة املضادة 
ضربتها معززة بإرشادات اإلمربيالية األمريكية 
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ويف مناخ هذه اإلستمرارية . ا التعويضية ومساعداهت
اندفعت اجليوش إىل القتال ووقفت شعوب األمة آلها مع 

وآان العبور العظيم بل ويف ، املقاتلني ، أن استمروا
مث جاء األمر . هذا املناخ دخل سالح النفط العربي املعرآة

 .بالتوقف وجاء التحول اخلطري

ر هو الذي صنع نستطيع أن نقول وحبق أن عبد الناص
العبور ومبا أجنز عبد الناصر وأعد ومبا دفعت إليه وحدة 
األمة وتصميم الشعوب آان التقدم إىل املعرآة وآدنا 

وإرادة األمة الواحدة بدأت املعرآة . نسجل نصرًا عظيمًا 
لتكملها إرادات غريها ولتتدخل منها مصاحل آربى مناقضة 

التحول واإللتفاف مث آانت الثغرة وجاء . ملصلحة األمة
وقال السادات أنه اليقوى على . واتفاقات فك اإلشتباك

من أوراق اللعبة وسلم % ٩٩حماربة أمريكا وأن بيدها 
 .إلسرائيل مبا سلم وقال هذه آخر احلروب 

لقد أخرج السادات مصر من احلرب وأخرجها من  -١٣
قيادة األمة وآفاح األمة ووحدة آلمة شعوهبا ، وهكذا 

االنتصارات التشرينية للحلف األمريكي الصهيوني قدمت 
آل الثمرات اليت أراد أو أمل جبنيها من حرب حزيران 

وبعد خروج مصر انسحب سالح النفط شيئًا . وفشل يف حتقيقها
فشيئًا وخرج النفط وأموال النفط من معرآة األمة 
ليوضعا حتت سلطة وسلطان أعدائها آما وظفا حينًا بعد 

ابعية األنظمة وتسلطها ولصعود طبقات حني لتنمية ت
 .الفساد واإلفساد وتغذية املصاحل اإلقليمية

لكأن حتفز األمة يف حرب تشرين أو باألحرى يف  -١٤
األسبوع األول من تلك احلرب آان الطلقة األخرية يف مدفع 
احلرآة الشعبية العربية املوحدة اهلدف والدافعة 

احنسر التيار  ومن بعدها. للتعاون ولوحدة األمة
وتبعثرت القوى وأخذت تتواىل حلقات السقوط بدءًا من 
أقطار الطوق وامتدادًا إىل األعماق االسرتاتيجية ملقاومة 

صعدت الردة يف مصر وأخذت تصعد يف أآثر املواقع . األمة
العربية واستعادت مصر سيناء جمردة وخرجت مبليارين من 

 .ته عربيًا املساعدات األمريكية تعويضًا ملا خسر

يف  ١٩٧٨خرجت مصر ومل جيد العرب الذين اجتمعوا عام 
بغداد لتكريس خروجها بديًال اليف قطر مرتكز وال يف آتلة 

وبدل التجمع والوحدة حل التعادي ، مواجهة شرقية
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والفرقة بل وتفجرت أقطار من داخلها وقامت حروب 
ى أهلية ومتزقت شعوب وجمتمعات إىل أن آانت الطامة الكرب

يف تلك اليت يسموهنا حرب اخلليج الثانية واليت مل تكن جمرد 
حرب إلخراج العراق من الكويت بل جاءت حربًا عاملية 
شنتها اإلمربيالية الغربية اجلديدة بزعامة أمريكا 
لتدمري العراق وما آانت قد أخذت تعد به وتتوعد قوة 

وإلخضاع األمة العربية وتشتيت مشلها بل . العراق
ويف هذا السياق يأتي مايتالحق . ديب عامل اجلنوب آلهولتأ

اليوم يف السياسات األمريكية ومسارات التسوية وآل 
فذلك اإلهتمام املدبر . ماحتبكه من مشاريع شرق أوسطية

الذي عرب عنه الرئيس األمريكي السابق بوش يف خطاب 
بشؤون الصراع يف  ١٩٩١أيار عام  ٦النصر على العراق يف 

ألوسط واملبادرة األمريكية اليت تقدم هبا وآأهنا الشرق ا
، مكافأة لألنظمة العربية اليت وضعت مقاتليها حتت إمرته

نلمس اليوم وبعد املسار العسري الذي بدأ من مدريد قبل 
 .…شهرًا إىل أي فراغ وتفريغ عربي يرمي ٢٠

ذآرت يف البداية ماآان من أمر مبدأ أيزهناور  – ١٥
يف ملء الفراغ واملشروع الذي تقدمت به أمريكا عام 

بعد أن وقفت مع مطلب إجالء قوات العدوان الثالثي  ١٩٥٦
عن أرض مصر وهنضت القومية العربية وهنضت حرآة الشعوب 

ولكن الواليات املتحدة ، وقضية وحدة األمة متأل املنطقة
تعد حليفها االسرتاتيجي ومتده ليضرب ضربته  أخذت

هادفة إىل تفريغ املنطقة  ١٩٦٧العدوانية يف حزيران عام 
من القومية العربية ومن مقومات وحدة األمة ومرتكزات 

لقد ضربت ضربتها أوًال يف مصر وأخرجت . صمودها وقوهتا 
مصر بعد أن آبلتها بالصلح املنفرد واتفاقات آامب 

ا من حيث التابعية يف حلف مشرتك مع ديفيد ووضعته
مث بعد ذلك وعندما هنضت قوة العراق استدرجت . إسرائيل 

 .العراق ملصيدة الكويت وضربته تلك الضربة الصاعقة

وسورية أيًا ماتعثرت ، بقيت بعد هذا آله سورية -١٦
األيام تبقى قلبًا للعروبة ومرآزًا حمتمًال لتجديد جتمع 

ان اإللتفاف عليها ومن حوهلا من قبل وهلذا آ، عربي وهنوض
يف لبنان واإللتفاف اليوم ومن مث يف مسار التسوية وبني 
الوعد والوعيد تراهن الواليات املتحدة األمريكية على 
وضع سورية يف مسار آامب ديفيد وإخراجها أيضًا من 

 .ميدان الصراع
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إهنا . وهي يف عملية التفريغ هذه التقف عند حد
وتشاغل مصر بكل الفنت اليت حتبكها مع  مازالت تشغل

شريكها الصهيوني وآل املشاريع اليت تسوقها لكي التقوم 
ملصر قائمة عربية من بعد وهي تظل تضرب يف العراق لكي 

 .اليبقى من عراق وهي تداور سورية 

هذا جانب من حال األمة ومايبيت هلا ولقطع  – ١٧
ى هذا اجلانب طريق وحدهتا ومستقبلها وإذا مارآزنا عل

القامت فليس لنقع يف اليأس وإمنا لكي التبقى هناك 
فاألمة اليت هنضت يف املاضي . تربيرات وخمادعات للنفس 

وعلمت العامل قيم احلق والعدل وأمتنا اليت أمسكت بطريق 
التحرير والنهوض يف اخلمسينات والستينات من هذا 

وماقام مازالت حتمل آل مؤهالت النهوض من جديد ، القرن
 .النهوض إال بإرادة الشعوب احلرة وحرآة الشعوب

والعودة إىل تلك الطريق التكون إال بعودة حرآة 
الشعوب ومبادراهتا احلرة وماالسبيل إليها إال 

ومعرآة الدميوقراطية تبقى أشرف معارآنا ، الدميوقراطية
وبكسبها ينفتح الطريق أمام ، القومية والوطنية اليوم

وأمام إمساآها مبصائرها ، وينفتح  ،حرآة الشعوب
 .الطريق إىل الوحدة وإىل املستقبل

ولقد جئناآم اليوم وحنن نعتقد أنكم يف هذا  – ١٨
القطر العربي املناضل قد تقدمتم أشواطًا سبقتم فيها 
غريآم على هذا الطريق ومن هنا نعود ونبدأ حديثنا عن 

 .الوحدة

جع والسقوط اليت ففي غمرة السقوط وتوايل حلقات الرتا
انتابت العديد من النظم العربية وعصفت جبامعة النظم 
العربية آان هلذا القطر العربي وشعبه العظيم وقفة 
مميزة نسجلها له بكل اعتزاز ألهنا آانت التعبري األقوى 

 .عن صالبة وحدته الوطنية

العراقية وحرب  –آان ذلك أيام األزمة الكويتية 
مدى األشهر الست اليت تالحقت فيها عاصفة الصحراء وعلى 

هذه  -فقد تفرد هذا البلد. أحداث تلك األزمة الكارثة
من بني أقطار األمة آلها  -اململكة األردنية اهلامشية

بوقفة وطنية شجاعة ومسؤولة يف تعبري وطين دميوقراطي 
وقومي موحد لكل األردن حكومة وشعبًا ولكل الشعب على 
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جتماعية وآان إعالمه أروع خمتلف أحزابه وفئاته اإل
وأصدق إعالم يف التعبري عن مكنونات هذه األمة وإرادة 
شعوهبا هذا يف الوقت الذي آان فيه األردن معرضًا ألفدح 
األخطار وهو على أطول جبهة مع العدو املرتبص وحماصرًا 

 .بكل الضغوط والتهديدات

“ املوقف الدميوقراطي“ آتبت يومها آلمة يف نشرة 
مع الوطين الدميوقراطي السوري وجهت فيها حتية للتج

التقدير واإلعتزاز لشعب األردن وإعالم األردن إذ وجدت 
فيما يعربان به ويعربان عنه قدوة وحمصلة خطوات من 
التغيري الدميوقراطي وقلت إن قبسًا من الدميوقراطية له 
فعله يف إيقاظ وعي الشعب وتالحم قواه الوطنية ماال 

يء آخر وبذلك القبس من الدميوقراطية قدرمت يفعله أي ش
على مامل يقدر عليه غريآم من تعبري حر ومن أن يكون 

 .املوقف الرمسي تعبريًا عن إرادة الشعب وتوجهاته

ورأينا والبد أن نرى اليوم أآثر آيف أن 
الدميوقراطية حني يتمتع فيها املواطن حبقوقه وآرامته 

وعيه القومي وممارسته وحرياته تطلق مبادراته وترقى ب
 .ملسؤولياته والتزامه مبصلحة األمة وأهدافها

وإذا آان األردن قد دفع ومازال مثنًا غاليًا بسبب 
ذلك املوقف القومي احملرك والقدوة وإذا آانت هناك 
عمليات حصار متعددة األطراف وضغوط آثرية متارس اليوم 

تلك لكي يرتاجع ويتبع املوآب ويتخلى عن جتديد مثل 
الوقفة الواعية والشجاعة فإن الذين يتطلعون الستنهاض 
شعوب األمة على طريق الوحدة يظل األردن أمامهم يوحد 

 .وجيمع

إن حمنة اخلليج تلك آانت من أصعب احملن اليت مرت  -١٩
هبا أمتنا ومازالت تعاني آثارها اخلطرية وآانت امتحانًا 

سبها حصينة سقطت فيه الكثري من املواقع اليت آنا حن
ولكننا هنا ومن هنا البد ، وسقطت من بعدها ومتزقت قوى 

آيف : أن نكون قد تعلمنا من التجربة دروسًا أوهلا 
نصوغ ويف ظروف اخلطر باألسلوب الدميوقراطي الوحدة 
الوطنية لقوانا الشعبية على خمتلف اجتاهاهتا لتكون 

أن أي موقع عربي تنهض فيه : وثانيها. إرادة واحدة
وإن مل ، ثل هذه اإلرادة القومية املوحدة واحلرة لشعبهم

وإن أية قيادة وطنية ، يكن املوقع الكبري أو األآرب 
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البد أن ، تلتحم بإرادة شعبها وتعرب عن هذه اإلرادة 
، ويشكل مرتكزًا لتجمع قوى األمة ، يؤدي دورًا توحيديًا

 .القوى اليت تعمل للوحدة واملستقبل

به وندعو له هو أن تتعدد هذه  وما نريد أن نبشر
املواقع واملواقف املوحدة وتتالقى واليفت يف عضدها 

 . وتعاضدها ماتراه أمامها من تساقط وسقوط

ما أتيت إىل هنا آباحث ومنظر ألحاضر عن  – ٢٠
الوحدة العربية ومقوماهتا وضرورهتا فما أنا إال رجل من 

ن حياته العاملني يف احلقل السياسي القومي ومن جيل ره
وفكره من أجل العمل لتحقيق الوحدة العربية مؤمنًا أن 

ولكننا اجليل الذي سطر . الوحدة هي طريق املنعة والقوة
على جبينه ، وسجل حلساب مشروعه التحرري الوحدوي 
االشرتاآي أو ثورته القومية الدميوقراطية ، هزمية 

 وهلذا أمساه البعض جيل اهلزمية وأتشبث بأننا. حزيران 
. آنا ومازلنا جيل االلتزام وجيل التواصل واالستمرار 

فمن معاناة شعبنا الطويلة ومن تاريخ أمتنا تعلمنا 
وعن أساتذة وقادة يف النضال القومي سبقونا هنا وهناك 

وآان عنفواننا أيام صعود عبد الناصر ومبشروع . أخذنا
عبد الناصر لتوحيد قوى األمة يف النهوض هبا أخذنا 

وحضور عبد الناصر يف حياة هذه األمة وماآان . ومازلنا
لقيادته من فعل يف استنهاض حرآة شعوهبا آانت فرصة 
تارخيية آبرية لتوحيد أمتنا فوتناها وفوتتها علينا 
الكثري من القوى اليت تنطعت يومها لقيادة األمة 

بعد هزمية حزيران عاد . ومافعلت إال أن شتتت مسالكها 
عززًا بإرادة شعوب األمة وعاهد عبد عبد الناصر وأمسك م

الناصر أمته وعاهدنا معه على مواصلة الكفاح دون 
توقف حىت النصر يف معرآة إزالة آل اآلثار اليت خلفتها 
حرب حزيران وإزالة وصمة اهلزمية عن جبني أمتنا لتستأنف 

 .مسرية تقدمها حنو أهدافها

ولكن الردة جاءت بعد عبد الناصر وأسقطت ماأسقطت 
 ..وقطعت أواصر وحدة الشعوب وتالقيها وبعثرت قوى األمة

وهاحنن من جديد يف مواجهة ظروف عربية  – ٢١
وإقليمية ودولية مل تكن أصعب منها الظروف اليت قامت 
الثورة الناصرية يف مواجهتها وتكاد تطرح علينا 

وإذا . نت تعرتض سبيل هنوض أمتنااملسائل ذاهتا اليت آا
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آان عبد الناصر ترآنا وأثقال هزمية حزيران مازالت 
تثقل آاهل أمتنا فإن القيادات واألنظمة القطرية اليت 
أعقبت سطرت على آاهل األمة أفدح اهلزائم وأخطرها وهي 
تلك اليت استجرتنا إليها وأحلقتها بنا أمريكا واحللف 

فهي مل تكن هزمية ، خلليجالصهيوني وراءها يف حرب ا
للعراق وحده بل هزمية لألمة ووحدة األمة أو هذا الذي 
أريد هلا وبات على األمة أن تواجه أوًال وقبل آل شيء 
إزالة اآلثار اليت خلفتها تلك اهلزمية لكي تعود األمة 
وتقوى على مواجهة قضاياها وحتديات وجودها وهذا 

مهمات ليس جليل أن  مايطرح على قوى األمة آل قوى األمة
آما أن أي زعامة تعجز . يقوم هبا أو ببعضها لوحده

وحدها عن القيام هبذه املهمات أو بعضها ، فهي حباجة 
لألخذ بكل حكمة تاريخ هذه األمة وبتجميع آل قواها على 

 . هنج واحد ومواقف واحدة يف املواجهة

وبعد أن تكّسر الذي تكّسر من مرتكزات صمود  – ٢٢
وحلقات وحدهتا تذهب قناعاتنا إىل أن حرآة األمة 

استنهاض الشعوب والدفع على طريق توحيد قوى األمة البد 
. أن تعود وتصعد من هنا من املشرق مثلما بدأت من قبل

وإذا مانظرنا إىل األمور مبنظار اسرتاتيجي يستمد 
مقوماته من اخلربات التارخيية ألمتنا لوجدنا الرتآيز على 

هناك واجلبهة الشرقية هنا واجلسر مصر : موقعني
. االسرتاتيجي الذي مدته جتربة الوحدة بني مصر وسوريا 

وإذا آانت استعادة مصر لدورها مهمة تعود لشعب مصر 
وحرآته الوطنية الدميوقراطية فإن إحياء اجلبهة 
الشرقية لن يكون إال بإحياء حلرآة توحيد شعبية تنطلق 

ماتتناول مهمة اجلمع بني  من املشرق العربي وتتناول أول
وتلك مهمة قد تبدو عسرية بعد ، سورية واألردن والعراق

إال أهنا الضرورة . آل ماقام على طريقها من عقد وعقبات
اليت تفرضها املخاطر اليت تتعرض هلا األمة وتتهدد اجلميع 
آما تبقى السبيل إلجياد منفذ للتقدم حنو املستقبل وعلى 

ستنهض القوى الوطنية هذا الطريق البد أن ن
 .الدميوقراطية هلذه األقطار ونستنهض إرادة الشعوب

ولتكون هناك شعوب تتحرك ولتكون هناك جمتمعات  – ٢٣
وطنية وإرادة شعوب حرة تفرض نفسها البد أن يتقدم 
التغيري الدميوقراطي يف جمتمعاتنا العربية وأن ترفع 

أوطاهنا القيود اليت تقيد حرية الشعوب وتفتتها داخل 
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فالقصور الدميوقراطي يف ترآيب أنظمتنا السياسية ويف 
تكوين جمتمعاتنا املدنية ويف بناء قوانا السياسية 
ووحدهتا الوطنية توظف آلها لصاحل القوى املعادية لألمة 
ومشاريع اهليمنة عليها حني تعطل حرآتها وقواها أو 

 . تبددها يف صراعات التنتهي

وق اإلنسان وآرامة املواطن فراية الدميوقراطية وحق
وحرية الكلمة والتجمع الوطين البد أن تبقى دائمًا 
مرفوعة أمامنا وحنن نتقدم على أي طريق يف العمل الوطين 

والأرى من طريق نتقدم عليه ويكون يف مستوى ، والقومي
التحديات اليت تواجهها أمتنا والتصدي لألخطار الزاحفة 

ذلك آان .  طريق الوحدةومشاريع اهليمنة املعادية إال
ومازال الرد الطبيعي والتارخيي لألمم وبه تشكلت 

 .اجملتمعات الوطنية ودولة األمة

وطريق الوحدة ليست واحدة والتنطلق من موقع  – ٢٤
واحد وليست طريق زعامة أو قوة واحدة ولكنها تستهدف 
تضامن قوى األمة ووحدة آلمتها ووقفة واحدة لكل من 

اهلدف ووحدة املصري يف مواجهة مايبيت هلذه جتمعهم وحدة 
 .األمة وهذه املنطقة

ولكن الطريق إىل ذلك ليست معبدة والبد من تذليل 
العقبات اليت تعرتض سبيلها ومثة خطوات آثرية البد أن 
تقوم ومراحل البد أن تقطع ومواقف البد أن حتسم ومطالب 

صوته للشعوب البد أن تتقدم والبد لكل من يستطيع رفع 
أن يتكلم وأن يوضع اجلميع أمام مسؤولياهتم الوطنية 

 .ولن أدخل يف تفصيل آل املطالب. والقومية والتارخيية 

مطلوب أن تتحرك الشعوب وتضغط وعلى آل األنظمة  –٢٥
إلزالة ماخلفته حرب اخلليج األمريكية الصنع من آثار 
ودمار على الواقع العربي والعالقات العربية وأن تعود 
اجلامعة العربية لتؤدي دورًا مجاعيًا وفاعًال وملزمًا وأن 
يعود ميثاق األمن اجلماعي العربي والدفاع املشرتك وأن 
يستبعد وخيرج ذلك النظام األمين الدخيل الذي فرضته 
القوة األمريكية يف اخلليج وأعادت فيه مع حلفائها 

 .القواعد واملصاحل اإلستعمارية إىل منطقتنا

ع احلصار واملقاطعة عن العراق وليبيا مطلوب رف
وإدانة التدخل األمريكي وضرباته العدوانية وأن تعلن 
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احلكومات العربية جمتمعة إهناء هذه املقاطعة وهذا لن 
يكون خروجًا على القرارات الدولية اليت فرضت باألصل 
تعسفًا من الواليات املتحدة ويف الوقت الذي مل تلزم فيه 

 .خرىنفسها بقرارات أ

مطلوب التقدم مبشروع السوق العربية املشرتآة 
والتكامل اإلقتصادي العربي وما يتطلبه من إجراءات يف 

. موجهة املشروع اإلمربيايل الصهيوني للسوق الشرق أوسطية
هذه وغريها من املطالب واملواقف وخباصة تلك امللحة واليت 
 تتعلق باملوقف العربي املوحد يف مواجهة مايطرح من

أوسطية ومايرتب من مستويات  –مشاريع وتنظيمات شرق 
ويف التصدي الحتماالت املستقبل القريب ومايتهدد من خماطر 
تفرتض الدفع على طريق تضامن عربي ومصاحلة إال أن 
املصاحلات بني األنظمة لن تكون جمدية وتضمن املصاحل العليا 

األنظمة  لألمة والشعوب مامل تأت عرب مصاحلة دميوقراطية بني
احلاآمة وشعوهبا حبيث تتحقق سيادة الشعوب وتنطلق حرآة 

 .الشعوب

والبد للحكام أن يدرآوا يف النهاية أن احلكم وشرعية 
احلكم واستقراره إمنا حتميه إرادة الشعوب وحتميه الوحدة 
والسياسات اخلارجية املوحدة واالسرتاتيجيات القومية اليت 

يمنة اخلارجية واالنفتاح آل تعزز اإلستقاللية عن قوى اهل
والحتميه األجهزة ، االنفتاح بني قوى األمة وأقطارها

واملساعدات اخلارجية ولن حتمي أحدًا بالتأآيد الرعاية 
 .األمريكية

ولكن هذا الذي طالبنا به ونطالب ليس بعد  – ٢٦
شيئًا من الوحدة اليت نأمل وماهو إال التمهيد وتذليل 

ه ليس بعد الصمود على طريق عقبات على الطريق وإن
بل هو العمل إليقاف االهنيار وتوايل حلقات ، الوحدة
ولكن هل نقف عند هذا وننتظر بينما األخطار ، السقوط

واملشاريع املعادية تزحف من بوابتنا الشرقية حىت أقاصي 
 .الغرب

حنن هنا يف مشرق األمة ونتطلع إىل حرآة توحيد  – ٢٧
شرق لتلم سورية والعراق عربية تبدأ وتصعد من امل

واألردن ويشد أزر لبنان واليفرق وحيمي ظهر الفلسطينيني 
واملقاومة ليكون للفلسطينيني آياهنم املستقل ودولتهم 

قلنا . …العربية احلرة وتنتظم يف عقد األمة الواحدة
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لنتحرك من املشرق ولتتحرك مطالب الشعوب وإرادة 
رنامج نضالنا الشعوب لتعود وتضع قضية الوحدة يف ب

اليومي ولتلتقي عليها برامج ومطالب أحزابنا وقوانا 
 .الوطنية آلها بعد أن طويت ووضعت آهدف مؤجل وبعيد 

قلنا بصعود من املشرق العلى سبيل التحديد واحلصر بل 
ولقد . نريد لو أنه يأتي من مواقع عربية متعددة 

سعداء أعطت وحدة اليمنني من قبل مثًال ودفعًا وسنكون جد 
إذا ماسبقتنا وبدأت من أقطار املغرب أو من مصر 

وأنا من الذين ماتصوروا وعلى مدى العقود . والسودان
األربعة املاضية هنوضًا عربيًا وحدويًا إال أن تكون مصر 

ومازال لدى شعب . رآيزته وشعب مصر طليعته ومنطلقه 
مصر أيًا ماانقلب املرتدون رصيد وحدوي آبري ومطلوب أن 

. ود مصر وأن يعود شعب مصر يأخذ دوره الذي آانتع
وهذا اليكون إال يف هنج آخر غري هذا النهج الساري املفعول 
ويف دور خيتلف عن ذلك الذي مارسته عربيًا وأمريكيًا يف 

ودور مصر أن تكون طليعة آفاح وحترير . حرب اخلليج
وتوحيد لألمة وأن تعطي القدوة وليس دورها أن تتبع أو 

ون وسيطًا بني العرب وأمريكا وإسرائيل والأن تفتح أن تك
 …أبواهبا وأسواقها لرتويج املشاريع الغازية

إال أننا هنا يف املشرق واملخاطر الكربى تتحرك يف 
اجتاهنا ومسؤوليتنا أن نتحرك وأن نتنادى للوحدة 
ونتوحد فالتهديدات حتيط بنا من آل جانب زحف إمربيايل 
جديد للهيمنة واستعمار استيطاني يتوسع ويقوى 
ومياهنا تنهب وحدودنا تستباح وتزداد مطامع اجلوار 

األمور حنو تشكيكنا بوجودنا القومي ومتضي ، اإلقليمي بنا
وحبقوقنا التارخيية واإلنسانية وسلبنا هويتنا الثقافية 
واحلضارية بعد أن استعمروا النفط العربي وأموال 

وهكذا أصبحنا من . النفط بل وأصحاب النفط بالتابعية
 .جديد أمام حتدي أن نكون أو النكون

القومية ولقد سبق أن استشهدت مبعرض حديث عن  – ٢٨
إن األمة اليت تضعها الظروف : ( العربية حبكمة من قال

التارخيية واألخطار اليت تتهددها أمام ضرورة وحدهتا 
والتفعل وتقيم آيانًا موحدًا فإهنا التلبث أن ترتد إىل 

 ) .…عصر بربريتها
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وهذه حالنا ولكأن تلك الرببرية مل تعد جمرد هتديد بل 
طارنا حروبًا أهلية وصراعات هي أخذت جتتاح عددًا من أق

ونزاعات طائفية وعشائرية وإقليمية لتعود جمتمعاتنا 
 . إىل اإلنقسامات ماقبل الوطنية والقومية

وبعد هذا أعود وأقول إن العمل من أجل الوحدة هي 
املهمة امللحة اليوم وليست للمستقبل مهمة اجليل العربي 

العربية يف الراهن الذي يتصدى اليوم لقيادة جمتمعاتنا 
خمتلف املواقع الوطنية والشعبية مسؤولية هذا اجليل 
وليس الذي يأتي بعده وإال فإن اجليل القادم لن يبقى 
أمامه شيء ليوحده بل وقد اليعود جيًال ألمته وإمنا ألمم 
أخرى وأوطان غري أوطانه األصلية هذا إذا فتحت أمامه 

 .أبواب املهاجر

خلتام العطاء منظور أمشل وإذا آان من آلمة يف ا – ٢٩
لألمور فالبد من القول أننا نعيش اليوم مرحلة من 
االهنيارات الكربى يف العامل وآذلك من التكتالت الكربى 
والتجمعات والكل يتطلع إىل ماسيستقر عليه النظام 
العاملي واستقطاباته والكثري من األمم تعيد حساباهتا 

ن أمتنا مهددة ولك. وتوازن مصاحلها أو تعيد تشكلها
ونقول منطقتنا ( والتستطيع االنتظار ، ومنطقتنا 

تبقى حمط األنظار وتبقى ) العربية والنقول الشرق أوسطية
املستهدفة ولكأهنا عقدة العقد فيما ميكن أن يستقر عليه 
أو اليستقر نظام عاملي جديد ومن منظور وطين يرفض 

ط قوى ومن منظور إنساني يرفض تسل، التابعية واخلضوع
ومن منظور ،اإلمربيالية والنهب العاملي لألرض والشعوب

تارخيي ألمتنا وقدر أمتنا ورسالة أمتنا نقف لنقول أن 
القيام لنظام عاملي عادل وعالقات تبادل منافع ومصاحل بني 
الدول وعالقات أخوة وجوار بني الشعوب وان الاستقرار يف 

نطقة على وجود العامل وبني مشال وجنوب مامل تستقر هذه امل
عربي قائم بذاته ألمة عربية حرة و موحدة الختضع 
إلمربيالية تغزوها وال إلستعمار يستوطن داخلها وال تتبع 
الستقطاب عاملي تنشد السالم يف العامل وتصنع سالمتها 

 .وسالمها حني تصنع وحدهتا

 مجال األتاسي

 ١٩٩٤ –األردن  –عًمان  –املنتدى العربي  -حماضرة 


