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  ..ومة ـزعـورة المـالث                        

والفعل الثوري یقاس بمدى ما یحققھ في الواقع . الثورة باختصار فعل ایجابي  یتحقق من خاللھ التغییر الى االفضل 
لذلك فان الثوار الحقیقیین في أي مكان یحرصون خالل سعـیھم النجاح مھامھم الثوریة ، . من تقدم نحو غایتھ 

  ..  ي الخسائر والضحایا والفوضى  والدمار شعـوبھم الوقوع فأوطانھم ووتحقیق أھدافھم على تجنیب 

مھّدد بالزوال ھو ال، والمجتمع األولى یة ـضحھوالأي ثورة  یكون فیھا المواطن فأین نحن مّما یحدث في سوریا ؟ و 
  ریب وتھدید الوجود بأكملھ ؟ ـأي ثورة كل ما ُیـقـتـرف باسمھا یؤّدي الى الھدم والتخ  ؟

، بل لیس على سوریا وحدھا  والواضح الصریح  البّین وال یشك عاقل اذن وال یخطأ في وصف ما یحدث  بالعدوان 
تو بالدیمقراطیة ومقاومة ایة وأمریكا وجمیع ثوار النر والسعودـومھما وعدت قط ..على االمة العربیة قاطبة 

رفونھا ـجمیعا اعداء تلك المبادئ االنسانیة النبیلة ، ال یفھمونھا وال یع ألنھم.. فلن یصّدقھم غیر المغفلین  ،االستبداد 
ورغم أن الثورة الحقیقیة التي تحقق العدل والمساواة والحریة والدیمقراطیة أمر .. ، وال یعملون اطالقا على تحقیقھا 

 یمكن للثوار أن یكونوا آداة بید مشروع ، فان ما یؤّدي الى التبعـیة وخراب المجتمعات ال یمكن أن یكون ثورة ، وال
وال تقایض الحریة في .. األعداء ، كما ال یمكن للثورة أبدا أن  تستھدف  المقاومة في االمة مھما اختلفت معھا 

ب وطنھا وتشرید شعـبھا ی، وال ترضى أبدا بتخربالعبودیة الى الخارج  - اذا كان لھا فعال مشروعا تحّرریا  - الداخل 
  .. عت عن فعلھا الثوري الى حین حتى وان تراج

الذین یتكلمون كالما كبیرا عن الثورة والحریة والدیمقراطیة وال یقولون كیف .. ال یختـلط االمر اال على الّسذج 
                          .. تتحقق كل ھذه المطالب في ظل الفوضى التي تـُـحدثھا الملیشیات وھي ترفع نفس الشعارات 

فھذه .. الوعود الخارجة من أفواه القتـلة والمجرمین والعمالء ، اال المخدوعـین والمثالیین واألغبیاء ال یصّدق 
سوریا التي یقولون ان نظامھا دیكتاتوري وسفاح و مجرم حرب ، فكیف ستـتحّرر من قبضتھ على ید من ھم أكثر 

  منھ شرا ودمویة وطائفیة متعـفـنة  ؟؟ 

           زایھا ؟ ؟ أو على ید جلبي سوریا وكر ید من یقولون ان الدیمقراطیة كفرعلى وكیف ستتحقق الدیمقراطیة 
یعملوا ربیة ، وـیفضحوا العمالء ، ویكشفوا مخططات الرجعـیة العأن ثوار حقیقیون فعال ، فعلیھم اذا  كان في سوریا 

الغرباء آالف االرھابیین طرد الملیشیات المأجورة ، المتكّونة من والطائفیة بعلى تخلیص بلدھم من مستـنـقع العنف 
افعھم المعـلـنة أفكارھم ومعتقداتھم وأھدقطع النظر عن مزاعمھم ودوافعھم وب، القادمین من كل صوب لتدمیر سوریا 

بالنتائج ، وبما یجري على االرض ، حیث اتخذت االحداث منعرجا خطیرا منذ أن خرج  - كما یقولون  - ، ألن العـبـرة 
على مساره الصحیح ، فاستغـل تجار الحروب المحترفون ، من القوى  بدایة الالفعـل العفـوي الذي انطلق في 

ا تغـرق فـیھ سوریا والمنطقة العـربیة لوا منھا مستـنـقعـالرجعـیة واالستعماریة والصھیونیة تلك االحداث لیجع
وھا قد أصبح شبح الفوضى یتجاوز اطاره االقلیمي لیشمل االمة بأكملھا مستھدفا وجودھا ذاتھ من خالل .. بأكملھا 

وھا قد أصبح امتداد تلك .. زعـزعة استقـرارھا ، وھدم  االسس التي تقوم علیھا وحدتھا منذ أربعة عشر قرنا 
  ؟؟..ن أي ثورة یتحّدثون ـفع.. في لبنان ومصر ولیبیا وتونس ھدد األمن تالفوضى  حقیقة 

  العـدد
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    ) .مثل ھندي (  اذا قابلت االساءة باساءة فمتى تنتھي االساءة ؟ *

  ) .مثل فرنسي (  .ة یسرق بقـرة من یسرق بیض *

  ما أرى    فالـلیل أعمى والصباح بعـیُد ة ـقـني یا صدیـیـلال تسـأ* 

   طعـنوا العـروبة في الظالم بخـنجـر   فاذا ُھـُم بـیـن الیھـود یھــوُد

  ) .نزار قباني ( 

  

  

  

 ؟ الرجل ما ھذا أیھا:  لھ الفالتفت إلیھ غاضبًا وق،  ھوضرب ھوق یومًا فجاء رجل من خلففي الّس ماشیًاجاحا  ناك
 یتركھعلى أال أصّر جحا لكن  !  ..ذلك بتھ بمثل ـلي اعتدت مداع ك صدیقاـتـنـنـسیدي فقد ظ ال تؤاخذني یا:  فقال
  ..عشرة دراھم  جحاحكم بأن یدفع الرجل ل ھمالما سمع حكایتو.. إلى القاضي معا ا وذھب

ضت مدة م لماو.  فأمره أن یذھب للبیت لیحضرھا ، فلما حان وقت الدفع اعتذر الرجل للقاضي بأنھ لیس معھ مال
ھذه الصفعة  :لھ  ال؟ فق ما ھذا یا جحا : فالتفت مذعورًا وقال ،ھ وصفع جحا منھ  اقترب، جل طویلة ولم یعد الّر

  ! فخذ أنت الدراھمذلك الرجل ، فإذا جاء  بعشرة دراھم



     

                                                                                                                                

  

مع أنَّ بعض المقاعد ..  ، لم یجلس ، بدا غریبًا مریبًا ، تعلو قسمات وجھھ مالمح مضطربة غامضة صعد إلى الحافلة
، حتى  ، حریصًا كل الحرص على أال یثیر انتباه أحد منھم ین واجفةـكاب بأعن في وجوه الّرـبتمّعل ـ، أخذ یتأّم خالیة

حتى السائق نفسھ لم یسلم من و..  ، حتى األطفال رجاًال ونساًء ، أتى على جمیع من في الحافلة فحصًا وتمحیصًا
 .................................................................................................... !؟ من یدري !  ونھ وھواجسھـنـظ

م ــّـون إحداھا في جسد ملغـكـتالتي قد ..  ، وبخاصة حركات األیدي تابع مراقبة تحركات ركاب الحافلة وتصرفاتھم
ندھا أكثر، ـف عـارتاب فیھا وتوق، ووجوه أخرى  خفیفًا رَّ علیھا مرورًاـبعض الوجوه م!!  یتخفى في ثیاب یھودیة

إلى مستوطنات ..  والعائلة والرفاقاألصلي ھجرة الوطن ... بینما یدور في رأسھ شریط ذكریات األمس القریب
رون أنفسھم وعشرات معھم ـنة ھؤالء الذین یتخفون في ھیئات شتى، ویفّجـ، ولع"إسرائیل"عب واألشباح في الّر

 .............................................................................................................................  !یریدونأینما 
، أحسَّ بشرر  ، حاول أن یتماسك ترتھ رعدةـاع.. تابعة إال على َوْجٍھ استوقفھ وأثار ریبتھـلم یستفق من تأمالتھ المت

،  یھـینـیناه بعـقي عـبل أن تلتـر قـا إلى االتجاه اآلخـتـفـقھ ملتـنـلوى ع!  ن یوشك أن یحرقھـینیـن العـیـھاتیتطایر من 
ھ أفكار ـنازعـتـ، ت ، ومرَّت علیھ ثوان كأنَّھا ساعات رًا متصببًا على وجھھـزیـرقًا غـف عـّـجف.. جیبھأخرج مندیًال من 

أیًا كان األمر ال بدَّ !  ال أدري!  ھ من جلدتناـَكأن !؟ ي إلى ھذا الحدـفـن التخـأتق جل قدا یكون ھذا الّرـأحق..  ومخاوف
ل ـر أحد إلى داخـة ودون أن یشعـفـًا بخـإنَّھ یمد أصبع!  یا إلھي..  رتھـث بأزرار ستـبـھاھو یع..  ف عاجلمن تصّر

 ....................................................................... !!... النجاة النجاة..  إنَّھا اللحظة الحاسمة.. ةـّسترتھ البنی
..  وه أخرىـدھشة على وج..  وه وصمتـق على بعض الوجـلـق..  لطةـأصوات مخت.. جلبة وضوضاء في الحافلة

 ................................................................................................................... .. أوقف السائق الحافلة
) 17(كم من الحافلة رقم ـثأحّد ".. نـدیفید بنیامی " كـ؟ مع الشرطة.. آلو":) من ھاتفھ النقال (رة البنیة ـصاحب الست

 !..  " الحافلة أثناء سیرھاألقى بنفسھ فجأة من نافذة )  ًاـلیـل عقـیبدو أنَّھ مخت (اب ـّكأحد الّر"..  تل أبیب "في قلب 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  



  

  

 ةب ابرـقـان تدخلوا الفیل بث
 ةرـوان تصیدوا السمك المشوي في المج

 ان تحرثوا البحر
 طقوا التمساحـنـان ت

 ةاھون الف مّر
 .. رةـكـوا باضھادكم ومیض فـتـیـمـُمن ان ت

 .ة رـد شعـیـق نا الذي اخترناهـرفونا عن طریقـوتح
 ل ـعشرون مستحیكاننا 
 والجلیل ،والرملة  ، في اللد

 على صدوركم باقون كالجدار ، ھنا
 وفي حلوقكم

 كالصبار .. كقطعة زجاج
 وفي عیونكم
 .زوبعھ من نار

 على صدوركم باقون كالجدار ، ھنا
 ي الحانات فـحون ف الّصـننظ

 ونمأل الكؤوس للسادات
 ونمسح البالط في المطابخ السوداء

 الصغارحتى نسل لقمھ 
 زرقاءـابكم الـمن بین انی

 ھنا على صدوركم باقون كالجدار
 ننشد االشعار..  نتحدى،  رىــنع،   نجوع

 ونمال الشوارع الغضاب بالمظاھرات
 ریاءـبـونمأل السجون ك

 .. لـیـال ناقما وراء جـیـونصنع االطفال ج
 لـیـا عشرون مستحـنـكأن

 لـیـوالجل ،والرملھ  ،في اللد 
 ..إنا ھنا باقون 

 .. رـوا البحـربـشـتـلـف
 ونـن والزیتـیـل التظنحرس 

    .. نـیـر في العجـیـزرع االفكار كالخمـون
 د في اعصابناـیـلـرودة الجـب

 راـنم الحمـوبھم جھـلـوفي ق
 رـاذا عطشنا نعصر الصخ

  ...ل  رحـوال ن  ناـراب اذا جعـكل التأون
 لـزكي ال نبخـوبالدم ال

 .. لـبـوحاضر ومستق،  لنا ماض : ھنا
                                                                                                                  لـیـرون مستحـكاننا عش

 .. لـوالجلی ، ملھوالّر ، في اللد
 



 

                              
  
  

وال تزال . أمة واحدة معّبأة بامكانیات الرخاء . أمة واحدة مجزأة دوال ، وال تزال بعُد أقطارھا في قبضة االستعمار 
أمة واحدة تعلمت الحریة منذ أن ُوجدت ، وعلمتھا الناس قرونا . الجماھیر فیھا تعیش في أقل من مستوى االنسان 

  .تغالل ، وال یزال الناس فیھا ضحایا االستبداد واالس

  .تلك بعض ظروفنا 

رون دائما مع الجمیع ـّیـرنا متغـیـرنا مؤثرون في غـیـمتأثرون بغ... والبعض اآلخر أننا جزء من المجتمع االنساني 
نا ، وال أن نطلب منھ أن ـیـره فـیـوال أن نمنع تأث. یش فیھ ـالذي نعنا ال نستطیع أن ننعـزل عن العالم ـلھذا فان... 

نا ـفسواء أردنا أم لم نرد فان. كل ھذا وھم . نا الخاصة ـلمشكالتالحلول  الحركة أو عن التطّور حتى نعّدیتوقف عن 
نسبي ، ولھذا فان أقوى التأثیر والتأثر كمّ   ـر أنیـغ. جزء من ھذا العالم بكل ما فیھ من المجتمعات االنسانیة 

زولة ـي تقرب منا على الطبیعة تؤثر في أمتنا أكثر من االمم المعفاألمم الت .یأتینا مما ھو قریب منا التأثر التأثیر و
ر ـیـّرب التأثـرابة في التاریخ تقـقائد وفي الحضارة ، أي القـرابة في المشكالت وفي الثقافة وفي العـوالق  .ا ـنـع

والشعوب التي تواجھ مشكالت قریبة من مشكالتنا ، وتخوض معارك قریبة من معاركنا أقرب . المتبادل في المصیر 
غیر أن التطور المذھل في وسائل االتصال ، . الینا تأثرا وتأثیرا من األمم التي تتجاوزنا بكثیر أو تختلف عنا بكثیر 

عن طریق ، ، واالمكانیات المیسرة للتغلب على االنفصال اللغوي والسھولة الفائقة تنقل بھا المعرفة والثقافة 
التعلیم و الترجمة ، أدخلنا في دائرة التأثیر المباشر باألمم األخرى جمیعا ، وكادت أن تلغي عزلة المكان ، لیستوي 

االنسان أن الوجود وقد عرفنا من جدل . التأثیر والتأثر باألمم في أي مكان لیشملنا معا الوجود االنساني الواحد 
نا ومصیرھا مرتبطان بالمجتمع ـلھذا فان وجود أمت. یھ ـلھ وال یلغالشامل شرط الوجود الجزئي وحفاظ لھ ، یكّم

ر ، وكل ما یھدد مصیر الناس في یم لمقدرتنا على التحّرـره ، كل خطوة الى الحریة في العالم تدعـاالنساني ومصی
ن ھذه العالقة المتبادلة بیننا وبین المجتمع االنساني ككل ، تصبح الظروف م. المجتمع االنساني یھدد مصیرنا 

نا ، لیصبح مصیر ـنا ، وتضاف امكانیاتھا الى امكانیاتـنا ، فتضاف مشكالتھا الى مشكالتـالعالمیة جزءا مكمال لظروف
  . رنا ـالمجتمعات االنسانیة جزءا من مصی

فمنذ أن اكتشف الناس في أوروبا الطریق . ، مشكلة االستعمار  من المشكالت التي تطرحھا الظروف العالمیة
ة ، والمالیة ـیـلمیة ، والصناعـرت كل االمكانیات العالصناعي للتطور ، والنظام الرأسمالي طریقا الى االنتاج ، سّخ

على شعوب االرض وفرضت الرأسمالیة ارادتھا بقوة السالح . یین ـو البشریة في الدولة الرأسمالیة لخدمة الرأسمال
قسرا الستھالك  ر الناس فیھاـجمیعا ، تنھب امكانیاتھا المادیة و البشریة ، لتـغـذي بھا مصانع الرأسمالیین ، وتسّخ

ون بھا ـویحققون من ھذا وذاك أرباحا و ثروات ، ویبن ر الذي یحددونھ ،ـبالسعرضونھ علیھم ـفما ینتجونھ وی
 - فلسفة و نظاما  -ولقد أتاحت الرأسمالیة . االرض جمیعا في عبودیة التخلف حیاتھم المترفة حریة ، مبقین شعوب 

فعندما أصبح الرأسمالیون سادة بالدھم  . للرأسمالیین كل امكانیات القھر االقتصادي والسیاسي والعسكري والفكري 
راضھم ـریة لخدمة أغسخـّـروا حكوماتھم بما لھا من امكانیات ، سیاسیة و عسك ریق القھر االقتصادي ، ـعن ط

حتى امكانیة المقاومة ، وتمكینھم من استقالل الشعوب ، وفي ظل االستعمار حاول المستعمرون أن یسلبوا الشعوب 
  ..فاتجھوا الى الناس یصوغون لھم قیما سلبیة تشل مقدرتھم على ومواجھة االستعمار والتحرر من قیوده 

أمكانیات أمة أخرى ، ثم أصبح استغالال عالمیا یمتص بھ الرأسمالیون لقد بدأ االستعمار سطوا قومیا تنھب بھ أمة 
زل االستعمار قوة ـویھذا انع. بدأ سلبا للمقدرات االقتصادیة ، ثم أصبح سلبا للحیاة االنسانیة . دماء أمم أخرى 

ھا الرأسمالیون بھة واحدة تواجھ كل الشعوب من بني االنسان ، بما فیھا الشعوب التي ینتمي الیـجمعادیة  في 
ومع أن االستعمار ینحسر عن أطراف االرض ، وتغـزو القیم االشتراكیة البالد الرأسمالیة .  المستعمرون أنفسھم 

االستعمار  الیھ انسانیتھ السلیبة ، فان والمستعمرة على السواء ، مقدمة الى االنسان من اسباب المقاومة ما یرّد
جبھة أخرى  -ونحن منھم  - میة ، یقف المستعمرون في جبھة ، ویقف الضحایا ولو كان خفیا ، ال یزال مشكلة عال

   ..الى مشكلة االستعمار في الوطن العربي ، لتكّمل للمشكلة ابعادھا وبھذا أصیفت مشكلة االستعمار في العالم . 



  

  
ون الناس بالجنة التي ُدـقرن یِع واالخوان الذین ظلوا أكثر من نصف. ل ـلقد كانت السلطة حدا فاصال بین الكالم والفع

لخاص كما عرف العام وا..   حلمزھم عن تحقیق ذلك الأكثر من غیرھم اقـتـناعا بعجـ اصبحوا سیـبسطونھا أمامھم ، 
ان الورع والتقوى وطول اللحیة  والحدیث عن الحل االسالمي  ) سنتین في تونس سنة في مصر و( في ظرف وجیز 

لضمان الحیاة الكریمة التي تلیق بالبشرفي ظل المساواة والتوزیع العادل للثروات ، یكون دون توفیر الحد االدنى 
روا عنھا بالمضامین االجتماعیة الصرفة لھم عن مشاكلھم الحقیقیة التي عّب اعبثا و تالعبا بمشاعر الناس ، والھاء

  .. خالل ثورتي تونس ومصرللشعارات التي رفعوھا 

تمثیلھ لالسالم باعتباره األكثر قدرة على فھمھ وتطبیقھ ، ال بد أن یكون قادرا على احداث وفوق ھذا فان من یّدعي 
   !! ..ر المطلوب الى األفضل ولیس العكس ـیـیـاالضافة والتغ

ھو دین الّرحمة والمحّبة واألمن واالستقرار والعدل والمساواة والتكافل بین الناس  -كما ھو معـروف  - فاالسالم 
واالیثار والحریة والكرامة وصیانة النفس والمال ورفض العنف وتحریم االستغالل وتجریم االعتداء على والتعاون 
  ...                                                     االعراض

حتكار فاي تطبیق لالسالم ھذا الذي یؤّدي الى زیادة الفقر بین الناس والنھب والسرقات واالحتیال والمضاربة واال
ز الناس عن التداوي والحصول ـوالتھریب وغالء االسعار وتدھور القدرة الشرائیة وانتشار االوبئة واالمراض وعج

على ضروریات الحیاة ، مع زیادة البطالة والتسّول ، والتمییز بین أبناء الوطن الواحد واالستـئـثـار بالمنافع وتبجیل 
 ؟ ....واالستكانة والمواالة  األتباع والموالین ، فضال عن التبعـیة

النھج الذي اتبعھ االخوان حینما وصلوا الى السلطة  ؟ وھل تلك المقاصد السامیة في الشریعة السمحاءوأین نحن من 
فیھ االختالف واسعا وعمیقا حتى یكون سببا الحد الذي یكون  الم ؟ أم أن االسالم غامض الىھو التطبیق الفعلي لالس

 تیاالت ؟ الم یتـّـضح للمسلمین منذ قرون ما یتصل بأمور دینھم  وأمور دنیاھم ؟ ـل واالغـوالقت العنففي الوصول الى 

 .بال 

آل (  "باد ـٌر بالعـفإن أسلموا فقد اھتدوا وإن تولـّوا فإنما علیك البالغ واهللا بصی: " ففي أمور الدین قد قال سبحانھ  
 المكلف ، وحده ھأن التبلیغ خاص بناه أّوال ـمعاهللا علیھ وسلم ، و صلىھ للرسول ھذا أمر موّج. . )20: عمران 

تھم ببعضھم ، ـتھم بخالقھم وفي عالقـومعناه ثانیا أن بقیة المسلمین سواسیة في عالق ..یة بوفاتھ ـنتھالمـبالرسالة 
عناه ثالثا أن وم.. امكانیاتھ لسواه في حدود  ما یحق ألحدھم یحق فال یملك أحدھم حجة على غیره في أمور الدین ألن

ھو  -اذا استثنینا ما ھو ثابت بالتواتر في فرائض االسالم  -عد انتھاء الوحي والتبلیغ بالدین والدنیا كل ما یقال في أمر
                                                          ..اجتھاد بشري غیر مقدس یحق للمسلمین أن یعملوا بھ كما یحق لھم تركھ

ان اهللا یأمركم أن تؤّدوا االمانات الى أھلھا واذا حكمتم بین الناس ان تحكموا : " أما في أمور الدنیا فقد قال تعالى 
ھذا أمر من اهللا واضح الداللة ال لبس فیھ ، غیر أن مفھوم العدل وسبل تحقیقھ  ھو ما ) .  58النساء " . ( بالعدل 

ھو أمر موكول الجتھاد المجتھدین في كل زمان ومكان لتحقیق تلك الفریضة التي ال وبالتالي ف.. یجب البحث فیھ 
یستقیم فیھا الحكم الشرعي اال بھ ، ومعناه أن ما ھو مطلوب لتحقیق العدل ھو عمل بشري نابع من االجتھادات 

ذاتھا ھي نتاج لنشاط ذھني البشریة مھما حاول المجتھد  تأصیلھا باألدلة والبرھان ، باعتبار أن عملیة االستدالل 
یھ لتفسیرھا من خالل جمع السند الالزم لھا من األحادیث والسیرة ـیمارسھ االنسان خالل تأویلھ للنصوص ، وسع

  ..النبویة وأقوال الصحابة وآراء المجتھدین السابقین الخ 

، یقدم دلیال  ینسبون أفكارھم وأعمالھم لالسالم وھذا وحده یكفي للقول بأن الفشل الذي یمكن أن یلحق بالبعض وھم
قاطعا على بطالن دعواھم ، كما یؤكد أن محاولة احتكارالحدیث باسم المقّدس الذي ھو ملك للجمیع ، ھو بمثابة من 

أبشع صورة من یسعى لالستحواذ على ما ھو مشاع بین الناس حتى یكون لھ وحده وھو على ھذا الوجھ بالذات یعّد 
 ..الل ـستغالصور ا



      

 

 
 
 
 

إنتشر الفكر الشیوعي في أوساط یھود أوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل لإلضطھاد في أوربا 
   .رنساـل فـ، مث ربیةـة وبعض دول أوربا الغـیـالشرق

  
، وبعد إستئناف الھجرة  الشیوعيوا بالفكر ـعن تشّبون بینھم الكثیرین مّمكان المھاجرون الیھود األوائل یضّم

، وصل إلى  یز على زمام األمور في فلسطینـالیھودیة إلى فلسطین بعد الحرب العالمیة األولى وسیطرة اإلنكل
  .، الذین بادروا إلى تأسیس الحزب الشیوعي الفلسطیني نـیین الروس واألوربیین الشرقییـفلسطین عدد من الشیوع
 ل حزبي الصینـبـأي ق ، ، لیكون أول حزب شیوعي في آسیا1920الفلسطیني في العام تأسس الحزب الشیوعي 

  . والھند
في موسكو أن اإلستیطان الیھودي في فلسطین ) الكومنترن ( یة العالمیة ـأدى ھذا إلى إعتقاد قیادة الحركة الشیوع 

ون أن إنشاء وطن ـیـربـنع األوربیون الغـتـ، تمامًا مثل ما إق سیؤدي إلى نشر الفكر الشیوعي في الشرق المتخلف
  .ربي في الشرق المتخلفـقومي یھودي في فلسطین سیساعد على نشر الدیمقراطیة والفكر الغ

وكانت ال تشارك الحركات  .. راقـربیة بالظھور، في مصر وسوریا والعـثم بدأت األحزاب الشیوعیة في الدول الع
   .ونیةـیـتجاه الحركة الصھ  یةالعدائ یة في بلدانھا نظرتھا السیاس

  
،  سیم فلسطینـقـحیث تم إصدار قرار بت ، رضت القضیة الفلسطینیة على األمم المتحدةـعندما ُع 1947وفي العام 

وكان أنشطھا    . ربیة جمیعًاـیة العـ، فأصبح ھذا موقف األحزاب الشیوع ییتي مع قرار التقسیمـت اإلتحاد السوفصّو
ر آراءه بدعم المشروع ـ، الذي خرج متظاھرًا في شوارع بغداد ُیشھ يالحزب الشیوعي العراقھذا السیاق في 

   .. الصھیوني وقیام دولة فلسطینیة
  

، حیث أصبح واضحًا إنضمام  ، وخاصة مع بدایة الحرب الباردة فھاـیة بمراجعة مواقـالحركات الشیوع فیما بعد قامت
  .. إسرائیل للمعسكر اإلمبریالي

 
  

یة ، وال یمكن الفصل بین االثنین ، انھما ـیة ھي الحریة االجتماعـان الدیمقراطیة ھي الحریة السیاسیة واالشتراك" 
  .. ب ـجناحا الحریة الحقیقیة ، وبدونھما أو بدون اي منھما ال تستطیع الحریة أن تحلق الى أفق الغد المرتق

یة وأن المواطن ال تكون لھ حریة التصویت ـان الدیمقراطیة السیاسیة ال یمكن أن تنفصل عن الدیمقراطیة االجتماع 
أن یتحرر االنسان من االستغالل في جمیع صوره ، أن تكون لھ : في االنتخابات اال اذا توافرت لھ ضمانات ثالثة 

..  أن یتخلص من كل قلق یھدد أمن المستقبل في حیاتھو، الفرصة المتكافئة في نصیب عادل من الثروة الوطنیة 
مانات الثالثة یملك المواطن حریتھ السیاسیة ویقدر أن یشارك بصوتھ في تشكیل سلطة الدولة التي بھذه الض

  .. "یرتضي حكمھا 


