
 وق الى الغروب؟؟العالم العربي من الشر: ستون عاما بعد مؤتمر باندونج

  

  نھى خلف.د

من ) ابریل( نیسان26و 18االندونیسیة منذ ستین عاما، أي ما بین ’ باندونج‘انعقد في مدینة 
،والمعروف بمؤتمر ’ العالم الثالث‘ ، احد اشھر المؤتمرات المحوریة في تاریخ نھضة 1955عام

حركة تحرریة في التاریخ المعاصر باندونج ، حیث كانت قد تبلورت منذ بدایة الخمسینیات، أكبر 
تمثلت في استقالل جزء كبیر من المستعمرات السابقة في آسیا و افریقیا و أمریكا الالتینیة ، اي من 

الثالث قارات الجنوبیة، مما أدى الى تسمیتھا بدول العالم الثالث، كونھا مھمشة اقتصادیا و تحتل 
لى تصنیفھا في المرتبة الثالثة او الرابعة بالنسبة للفقر مركزا متدنیا على الصعید العالمي مما أدى ا

  .، رغم تمثیلھا لحوالي نصف الكرة األرضیة.و التخلف

في منتصف الخمسینیات، بدأت الدول الناشئة ” المرحلة األخیرة من ازالة االستعمار“و مع بروز 
ب بمكان لھا علي في ھذه المناطق، بالتعاون مع حركات التحرر المناھضة لإلستعمار، تطال

المسرح الدولي و خاصة ان معظمھا كانت قد نالت استقالال شكلیا فقط في الوقت الذي كان 
االستعمار التقلیدي ال یزال یخوض معاركھ األخیرة لإلستمرار في الحفاظ على مصالحھ و 

  .السیطرة على عدة بقع من العالم الثالث

ة و السیاسیة و اإلجتماعیة ، إال ان شعوب ھذه ورغم ھشاشة وضعھا على كل األصعدة االقتصادی
الدول و البعض من قیاداتھا المستنیرة، وخاصة التي كانت قد لعبت دورا ھاما في ثورات 

التحررمن القوى المستعمرة، بدت تحلم بمستقبل مشرق و و قد رأت بعض القیادات الآلسیویة و 
ة ھذه الدول الناشئة یجب ان تستمد من على رأسھا جواھارال نھرو، رئیس وزراء الھند، إن قو

و بایحاء من الدول . وحدتھا مع حركات التحرر في مواجھة ما تبقى من القوى أالستعماریة
االسیویة التي كانت قد وجدت لنفسھا إطارا موحدا منذ االربیعینیات، حیث كانت قد اجتمعت في 

و بدعم من ) 1889-1964( الھندي قام جواھرال نھرو الزعیم1949نیو دلھي ثم في بوغور عام 
 من 1954التي تكونت عام ” كولومبو“اربعة دول اخرى التي شكلت نواة ما سمي بمجموعة 

أندونیسیا، الھند ، بورما، باكستان، و سیري النكا، بمبادرة سیاسیة من أجل توحید الدول االفریقیة 
  . التحررواألسیویة عبر عقد مؤتمرعام یشمل كل الدول الناشئة و حركات

 قام نھرو بزیارات متتالیة لتوطید العالقة السیاسیة مع الرئیس المصري جمال عبد 1952فمنذ عام 
صرح ناطق رسمي في مصر 1953، وعند نھایة زیارتھ الثانیة في عام )1918- 1970(الناصر
الل المحتمل ان تتحالف مصر مع الكتلة االسیویة الحیادیة في محاولة لوضع حد لالحت“انھ من 

 للخمسة 1954، و قد بدأت بالفعل في مصر عملیة الترویج منذ عام “االمبریالي لقناة السویس 
،التى كانت قد بلورت من قبل كال ” التعایش السلمي“أو ” البنشي سیال‘مباديء المعروفة بمباديء 

 رئیس وزراء الصین الشعبیة عند ابرام اتفاقیة الصلح) 1889-1976(من نھرو و شوان الي
  .1954بینھما في عام 

 16 و بعد زیارة أخرى لنھرو في القاھرة صدر بیانا مشتركا یوم 1955عام )شباط(و في فبرایر
ثم تم التوقیع , ”وجود تطابق في وجھات النظر حول القضایا الدولیة الكبرى“شباط مشیرا الى 

انعقاد مؤتمر باندونج ، وذلك قبل 1955 نیسان 6على اتفاقیة صداقة بین مصر و الھند و في یوم 



  .ٌبأقل من اسبوعین

قد قام ) 1892- 1980(و في نفس الوقت كان الزعیم الیوغسالفي الماریشال جوزى بروز تیتو
   .1955 شباط 5بزیارة اولى الى مصر لمقابلة عبد الناصر في یوم 

ام ع) فبرایر( شباط 24العسكري في الشرق االوسط في ’ حلف بغداد‘و من الواضح ان نشوء 
 بین بغداد و تركیا و باكستان و بریطانیا، قد أدى بالقیادة المصریة اإلسراع في عقد تحالفات 1955

مع الدول االسیویة و األفریقیة على اساس الحیاد االیجابي من جھة و بانشاء مجلس قیادي عربي 
  .ثالثي بین مصر و سوریا و الیمن من جھة أخرى

 26 و 18روف السیاسیة المحیطة انعقد مؤتمر باندونج ما بین و كنتیجة لكل ھذه اللقاءات و للظ
 وقدحضرت المؤتمر - )- 1901- 1970(في أندونیسیا برعایة رئیسھا سوكارنو) أبریل(نیسان 

  .وفود من تسعة و عشرون دولة و ثالثون حركة تحرر

ھا بھذا و من الجدیر بالذكر انھ باإلضافة للشخصیات التاریخیة البارزة التي ترتبط أسماؤ
المؤتمرمثل نھرو و سوكارنو و عبد الناصر و تیتو یمكن مالحظة حضورشخصیات بارزة أخرى 

 مین -مثل أحمد بن بلال كممثل لجبھة التحریر الجزائریة ، و شوان الي ممثال عن الصین، وھوشي
ث ممثال ممثال لجمھوریة فیتنام الدیمقراطیة، و كوامي نكروما ممثال عن غانا ، و مكاریوس الثال

عن قبرص و اندیرا غاندي ممثلة عن الھند، و علي صبري عن مصر، والحج أمین الحسیني و 
أحمد الشقیري كممثلین لفلسطین و خالد العظم ممثال لسوریا، و حسن بن یحیي ممثال للیمن ، و 

ن شارل مالك ممثال عن لبنان، ودمحم فاضل الجمالي ممثال عن العراق، باالضافة الى ممثلین ع
و كانت من اھم اھداف . لیبیریا، سیري النكا، أفغانستان، والفیلیبین، و تایالندا، و تركیا

مؤتمرباندونج العمل من أجل توحید الدول المستقلة حدیثا و حركات التحرر بھدف مواجھة القطبیة 
تحاد السوفیاتي الثنائیة على المسرح العالمي المتمثلة بالدولتین العظمتین أي الوالیات المتحدة و اال

ُالتى بدأت تدفع بالعالم نحو مرحلة جدیدة من الصراع، بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، عرفت 
بمرحلة الحرب الباردة، وھي مرحلة اتسمت بنشوء أحالف عسكریة بقیادة كال من الدولتین 

  .العظمتین التي كانت تضم بفلكھا الدول األضعف 

مر باندونج كان أول رحلة للرئیس المصري جمال عبد الناصر خارج و من الجدیر بالذكر ان مؤت
مصر بعد نجاح ثورة یولیو، وقدتوطدت العالقة بین تیتو و عبد الناصر بعد قیام تیتو بزیارة رسمیة 

 ثم عبر بلورة تفاھم مصري یوغوسالفي في لقاء 1956 و بدایة عام 1955لمصر في نھایة عام 
حیث قد انضم الیھما نھرو و تمت بلورة االطروحات 1956وز في تم‘بریوني ‘ھام تم في 

إن االنقسام الحالي للعالم ” : المبنیة على التحلیل المشترك التالي’ الحیاد االیجابي‘االساسیة لسیاسة 
عبر أقطاب قویة یؤدي الى استمرار الشكوك بینھم ویجب البحث عن السالم ، لیس باالنقسام و لكن 

 على أساس كوني ، و عبر توسیع مجال الحریة و زوال سیطرة دولة على عبر األمن الجماعي
و .. …ومن الضروري التوجھ نحو نزع السالح للتخفیف من احتمال نشوب نزاع. أخرى 

االستمرار في الجھود للتسریع في تنمیة الدول الناشئة التي تشكل احدى المھام االساسیة لتأسیس 
  .“سالم دائم وعادل بین الدول 

 رغم بروز بعض الخالفات بین وفود الدول المرتبطة باحدي القطبین ، و خاصة بین الوفد و
الصیني المقرب من االتحاد السوفیاتي و الوفد الباكستاني المناھض للفكر الشیوعي، اال انھ ساد بین 

عد ُ، و قد تمت صیاغة عشرة مبادئ ت” روح باندونج“ُالحضور روح من التفاھم أطلق علیھا آنذاك 



 سیادة جمیع الدول -. احترام حقوق اإلنسان-:میثاقا للعالقات بین ھذه الدول ، ومن أھمھا
 تنمیة المصالح المتبادلة -. تسویة النازعات بالطرق السلمیة- . عدم التدخل في شئونھا-.ووحدتھا

  .بینھا والتعاون

 تمت بلورة فكرة عدم و بسبب االختالف بین بعض الوفود و انحیاز البعض منھا إلحدى القوتین
 حیث رأى في 1955 في خطاب ألقاه نھرو في ابریل ′عدم االنحیاز‘و قد ورد مصطلح . االنحیاز

ًعدم االنحیاز ھویة مستقلة ودورا إیجابیا نشطا ، ولیس موقفا سلبیا إزاء التكتالت الخارجیة ً ً ً.  

  .ل حركة عدم االنحیازوبالتالي بدأ التخطیط من أجل عقد مؤتمرأوسع یتم عبره إعالن تشكی

: ومع امتداد النصف الثاني من الخمسینیات تبلورت قیادة خماسیة لحركة عدم االنحیاز ضمت
نھرو، و تیتو، و جمال عبد الناصر، و سوكارنو، باإلضافة الى الزعیم األفریقي كوامي 

  .مرئیس غانا، و مؤسس مؤتمر الوحدة األفریقیة، الذي انضم الیھ) 1909-1972(نكروما

و تشیر بعض التحالیل ان البعض من ھذه القیادات قد استفادت من تصدرھا لحركة عدم االنحیاز 
في خدمة تطلعاتھا القومیة ؛ حیث أن تیتو وجد في الحركة منبرا ھاما لإلبتعاد عن االتحاد 

السوفیاتي، و نھرو وجد فیھا دعما في خالفھ مع الصین ، و لمواجھة ضغوط األحالف العسكریة 
  .أما عبد الناصر فكان یحتاج إلى مساندة عالمیة لیضمن استقالل مصر. األمریكیة في آسیا

 بھدف تدشین حركة 1961ِ و مؤتمر بلغراد الذي انعقد في عام 1955و بین مؤتمر باندونج عام 
التي كانت ” الحیاد االیجابي”  كانت االتجاھات االیدیولوجیة قد تحولت من سیاسة ′عدم االنحیاز‘

 االكثر اعتداال و ″عدم االنحیاز“تسعى الى تغییر مجرى االمور على الصعید الكوني الى سیاسة 
  .التي تسعى الى عدم التحالف مع أي جھة دون الصدام مع أیة من األطراف و االقطاب االساسیة

ألولى ًوقد تم تأسیس حركة دول عدم االنحیاز على أساس جغرافي أكثر اتساعا، أثناء مؤتمر قمتھا ا
 حیث كانت الشعارات االساسیة التي 1961) سبتمبر( أیلول6 -1الذي انعقد في بلغراد ما بین 

ترفعھا حركة عدم االنحیاز ھي تأیید حق تقریر المصیر، واالستقالل الوطني، والسیادة، والسالمة 
دة اإلقلیمیة للدول؛ ومعارضة الفصل العنصري، وعدم االنتماء لألحالف العسكریة المتعد

األطراف، وابتعاد دول حركة عدم االنحیاز عن التكتالت والصراعات بین الدول الكبرى، والكفاح 
ضد االستعمار بكافة أشكالھ وصوره، والكفاح ضد االحتالل، واالستعمار الجدید، والعنصریة، 

التعایش واالحتالل والسیطرة األجنبیة، ونزع السالح، و عدم التدخل في الشئون الداخلیة للدول، و
بین جمیع الدول، ورفض استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا في العالقات الدولیة، وتدعیم األمم 

المتحدة، وإضفاء الطابع الدیمقراطي على العالقات الدولیة، والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، 
  .م المساواةوإعادة ھیكلة النظام االقتصادي العالمي، فضال عن التعاون الدولي على قد

و تستمر حركة عدم االنحیاز في الوجود حتى ھذا الیوم ككتلة مؤثرة في عملیات التصویت في 
 دولة أي أكثر من ثلثي دول العالم و تعقد 120الجمعیة العامة لألمم المتحدة حیث تضم حوالي 

 ایران و  في2012و قد انعقدت آخر قمة لھا في عام . اجتماع قمة لھا تقریبا كل ثالث سنوات
  .ستعقد قمتھا القادمة في ھذا العام في فنیزویال



ّوإبان العقود االولى من نشأة ھذا التیار أي الستینیات و السبعینیات و حتى الثمانینیات من القرن 
ًالماضي، لعبت حركة دول عدم االنحیاز دورا أساسیا في الكفاح من أجل إنشاء نظام اقتصادي  ً

ًشعوب العالم باالستفادة من ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة، ویقدم برنامجا عالمي جدید، یسمح لجمیع 
ًواسعا من أجل إجراء تغییر أساسي في العالقات االقتصادیة الدولیة، والتحرر االقتصادي لدول 
الجنوب، و ذلك بدفع من القیادات التأسیسیة للحركة و الذین كما وضحنا ینتمون تقریبا الى نفس 

  .ك بصمات ھامة على الخریطة السیاسیة العالمیة الجیل الذي تر

و لكن بعد زوال جیل القیادات االولى المنبثقة من مؤتمر باندونج بدأت حركة عدم االنحیاز تعاني 
من ضعف سیاسي و فشلت في خلق تیارا ثالثا واضح المعالم و خاصة مع بروز تیار یسعى 

  .عمار و العمل من أجل التنمیة االقتصادیةلمحاربة الشیوعیة أكثر من سعییھ لمحاربة االست

ولكن في نفس الوقت التي كانت دول العالم الثالث تقوم بمحاوالت إلعادة تنظیم صفوفھا ، كانت 
المؤسسة الحاكمة في الغرب و على ٍرأسھا الوالیات المتحدة تخطط من من أجل ابقاء سیطرتھا 

یاسیة إلفشال كل المبادرات التي تسعى الى على العالم عبراستخدام عدة اسالیب أقتصادیة و س
المؤسسة الحاكمة في الوالیات “ بعنوان 1980نھوض العالم الثالث، ففي كتاب نشر في عام 

بینما كانت الحرب ” :  نجد التفسیر التاليEstablishment” The American” المتحدة 
اون الشركات واألعمال من أجل في جلب تع’ ھوفر‘ساھم تقریر ) الحرب العالمیة الثانیة(مستمرة

صندوق النقد الدولي، : بناء الركائز الثالثة األساسیة لإلقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب أي
أن قادة األعمال في … ) الجات( والبنك الدولي، واإلتفاقیة العامة للتجارة والتعرفة الجمركیة 

 ” Internationalism” الفكر الدولي األممي “ا الوالیات المتحدة أثبتوا لیس فقط أنھم قد إعتنقو
تجاه خصومھم ) المشروط(سیاسیا وإجتماعیا، ولكن أظھروا أیضا أنھم على استعداد إلبداء كرمھم

  .” السابقین مثلما كان الحال بالنسبة لحلفائھم وذلك في مصلحة السالم والتطور اإلقتصادي

 الثالث في الفلك األمریكي و خاصة بعد ما بدأ و ھكذا بدأت عملیة ضخمة الستیعاب دول العالم
ینمو شعورھذه الدول بقوتھا، و ھو ما أغضب الغرب و خاصة المفكر األمریكي البولندي الشھیر 

  :بریجنسكي الذي علق على النحو التالي

 ”  یمثل المرة األولى التي تشن فیھا دول العالم الجدید األفرو أسیوي إنقالبا سیاسیا1973إن عام ” 
Political Reversal ”  بدایة 1945وبالتالي یمكن القول أنھ إذا كان عام … على العالم المتقدم 

 ھو بدایة نھایتھ ونأمل أن یكون بدایة إلعادة تجدیده 1973النظام الدولي الحالي، فإن عام 
  .”وتضبیتھ

 كانت قد بلورتھ الذي’ النظام االقتصادي الجدید‘و بناء على ھذا المنطق اقتبس لغرب مصطلح 
” بنظام إقتصادي دولي جدید “في أول األمر، و من أھمھا الجزائر التي طالبت ’ األوبیك‘دول 

)New International Economic Order (NIEO بعد أن بدأت تبرز أألوبیك على الصعید 
  .العالمي كقوة جدیدة تمثل دول العالم الثالث 

جلھ قد تحقق منذ الثمانینات، حیث نجح العالم المتقدم في ویبدو أن أمل برجنسكي والذي خطط من أ
شن إنقالبھ السیاسي والعسكري واإلقتصادي على تلك الدول التي غامرت في محاولتھا إلعادة 

تنظیم نفسھا، وذلك عبر إستخدام نفس المصطلح الذي كانت قد صاغتھ ھذه الدول لمواجھة الغرب 
فبینما كان یعني ھذا . ن أجل محاربة دول العالم الثالث، و لكن عبر تغییر فحواه و جوھره، م



المصطلح من وجھة نظر الدول النامیة مزیدا من المشاركة على االصعید العالمي اصبح یعني من 
وذلك في نفس الوقت الذي . وجھة نظر الدول الغربیة المصنعة ، مزیدا من الھیمنة على العالم

: فاھیم عسكریة و سیاسیة جدیدة لمحاربة تلك الدول مثلقامت الوالیات المتحدة بتطویر عدة م
والذي كان یھدف عبره ’ قوس األزمات‘  و ′قوات التدخل السریع‘االقتصادیة و ’ إعادة الھیكلة‘

برجنسكي أحداث خلل في النظام السیاسي السوفیاتي والقضاء على اإلیدیولوجیة اإلشتراكیة التي 
لك عبر التركیز على نقاط الضعف في النظام االشتراكي و كانت تھدد النظام الرأسمالي، و ذ

خاصة في مجال الحریات و حقوق االنسان، و تشجیع و دعم للتیارات االسالمیة المتطرفة من أجل 
محاربة االتحاد السوفیاتي في افغنستان حتى سمحت لھا بالتكاثر و التشعب الى درجة لم تتمكن من 

   .السیطرة فیما بعد على تحركاتھا

كما عملت الوالیات المتحدة على تحقیق أھدافھا و مخططاتھا عبرضرب العراق عندما بدأت تظھر 
كقوة إقلیمیة في المنطقة العربیة باإلضافة الى محاوالت الثارة خلال في التوازن السیاسي في 

  .الجزائ، تلك الدولة التي كانت قد لعبت دورا أساسیا في دفع االوبیك لمواجھة الغرب

د تمكنت الدول المسیطرة على العالم اقتصادیا بضمان وتحصین إستمرار ھیمنتھا عبر سیطرتھا وق
على الفكر والثقافة ومن أھم أسالیبھا غیر المعلنة والتي نجحت عبرھا في توحید العالم إیدیولوجیا، 

  .ھي عملیة إحتواء النخبة السیاسیة في العالم الثالث وحتى قیادات حركات التحرر

ھذا السیاق اعترف نائب وزیر الدفاع السابق التابع لنظام ایان سمیث العنصري عن نجاح ففي 
ما حققناه ھو ضربة معلم ” : النظام العنصري في إستقطاب حركة تحریر الزمبابوى أینذاك قائال

ت في ممارسة الدبلوماسیة السیاسیة حیث لم یكن أحد یصدق أنھ كان في إمكاننا یوما أن نقنع القیادا
الثوریة بالموافقة على كل ما نریده، فبینما كنا وحدنا أصبح لنا اآلن امتیاز الحصول على دفاع 

  .”الوطنیین السود الشرعیین على مواقفنا السیاسیة

و في نفس السیاق عمل المخططون في الوالیات المتحدة على تحقیق ھیمنتھم معتمدین على 
في “: الطبقة الحاكمة في العالم العربي حیث قال أحدھممعرفتھم لطبیعة نخب العالم الثالث وخاصة 

أكثر األحوال، أن النخب في العالم الثالث أقل التزاما منا بمبدأ المساواة اإلنسانیة كوضع عام 
للبشریة، وھم یتحدثون عن مزید من المساواة بین الدول، و لكن في إطار أنظمتھم المتسلطة، 

  .”یعتبرون أنھم فقط یجسدون الدولة

وتستغل الدول المصنعة ضعف القیادات والنخب السیاسیة في العالم الثالث والتي تضع دائما 
مصالحھا الخاصة أمام المصالح العامة لتحظى على حلفاء محلیین لتنفیذ مخططاتھا بشكل علني أو 

ودفعھم للحصول على ثروات ھائلة على حساب األكثریة مما ’ الشراكة‘مبطن عبر إغراءھم بوھم 
  .و أدواتھ” النظام الدولي الجدید” یجعلھم بالتالي من ركائز 

و بینما أصبح النظام العالمي الجدید بعد انھیار االتحاد السوفیاتي یبدو وكأنھ ذات قطب واحد أو 
فقد رأي بعض ).  الیابان-  أوروبا-الوالیات المتحدة( كما یتصوره البعض وكأنھ متعدد األقطاب 

. ”بطرق خبیثة، غیر معلنة“ولكن ” قطبیة ثنائیة“عالمي ال یزال قائما على المحللون أن الوضع ال
، ”الشمال والجنوب“، وإنما بین ”الشرق والغرب” ، لیست بین ”القطبیة الثنائیة‘حیث أصبحت 

كل من ال یرى نفسھ مشموال في آلیات الشمال و في النظام الجدید بل “حتى بات الجنوب، یجمع 



مما یؤدي بھم الى اللجوء إلى إیدیولوجیات ”  ھذا النظام، ومھمشا فیھیرى نفسھ مرفوضا من
  ).من أبرزھا التطرف باسم الدین أو باسم العرق( تطرف مختلفة 

ومن أجل إخفاء حقیقة إستمرار الفقر وتفاقمھ على الصعید العالمي قام منظرو الشمال ومؤسساتھ 
فا من عودة ظھور حركات مناھضة للھیمنة الفكریة بترویج أفكارا وإیدیولوجیات تعتیمیة تخو

للفلیسوف فوكویاما ” نھایة عصر اإلیدیولوجیات“اإلقتصادیة الغربیة ومن أھمھا ترویج فكرة 
و أخیرا ا ) 1993( للصقر األمریكي صاموئیل ھانتغتون” صدام الحضارات“، و نظریة )1989(

كوندولیسا رایس و أعوانھا من تیار ل )2006('الشرق االوسط الجدید’ و’ الفوضى الخالقة‘نظریة 
  .المحافظین الجدد 

وقد ادت السیاسات الغربیة وخاصة عبر استیعابھا القیادات السیاسیة المحلیة الى دفع منطقة الشرق 
، و صوال ’كامب دیفید‘األوسط الى مشاریع التسویة المنفردة بدءا بنھایة السبعینیات و ابرام اتفاقیة 

التي تماشت مع تطویر مشاریع اقلیمیة مثل مشروع ’ اوسلو‘ت و ابرام اتفاقیات الى بدایة التسعینیا
والتي تھدف جمیعھا العطاء ” الیورو متوسطي“أو مسار بارشلونا ” السوق الشرق أوسطیة“

إسرائیل مجاال حیویا لفرض سیطرتھا اإلقتصادیة باإلضافة الى احتاللھا العسكري، على دول 
  .المنطقة العربیة

لكیانھا في التاریخ ” تفتیت” م بعدما اصبحت منطقة الشرق األوسط، تخضع ألعظم عاصفة والیو
عملیة واسعة المدى، متعددة األوجھ والمستویات ” التفتیت “الحدیث، و نعنى ھنا بمصطلح 

والمسارات، تخضع لعوامل وظواھر كونیة من جھة وعوامل إقلیمیة ومحلیة من جھة أخرى، و 
و شاملة الدمار، ألنھا تمس بالعمق كل شرایین الحیاة مثل الوباء فھي تمس الفرد ھي عملیة متشعبة 

والجماعات وكل البني االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة والفكریة، فھل یمكننا ان نحلم 
بظھور قیادات جدیدة تشبھ نھرو و عبد الناصر و تیتوو سوكارنو ونكروما ؟ قیادات تعمل من أجل 

توحید بدال من التفتیت ؟؟ قیادات تتمكن من انقاذ ما یمكن انقاذه قبل االنھیار الشامل أم ھل ان ال
ان یبقى تحت سلطة “للربیع العربي “مصیر العالم العربي و خاصة بعد انتصار الثورات المضادة 

طقة بعد المنجرفین مع التیار الغربي الصھیوني الذي یرید ان یستكمل ھیمنتھ المطلقة على المن
  تدمیرھا ؟؟
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