
 خطاب موجه إلى المؤتمر القومي العربي
 المنعقد في الجزائر

في تأصیل وعي  ، واألهم السیر جدیاً "حال األمة" في كل دورة إشكالیاً ویقرأ  ،مر هام أن یرصد المؤتمرإنه أل
 وٕان كنا نسجل ما یلي: ،استراتیجي حضاري لألمة، وهو ما یتصدى له المؤتمر

العربیة -العالقات العربیة -التنمیة -(الدیمقراطیة تكرر حلولها سنویاً هنالك حالة استصحاب في إشكاالت ت -١
عامة ومشروعیة علیا، على اعتبار أنه  في كل بیان ختامي كمبادئدون مناقشة  ى اعتمادهاواألجد )،…الخ

 -الثقافة الفرعیة :تموج بها ساحة األمة أخرى إلشكاالت، ثم التصدي سبق اعتمادها وتقریرها ومناقشتها
 …ة  إلخغالیالقطریة ال -)معرفة المواطن حقائق أمته(الصحوة الفكریة  -الصحوة السلوكیة -الصحوة التربویة

وذلك بإصدار  مقومات وجودها،و  ریع لحق األمة في الدفاع عن حقوقها وقیمها ودستور حیاتهاضرورة التش -٢
ودقیقًا  حیث یكون هذا النص قاطعا" وحاسماً بالذود عن هذه الحقوق، وب مسبقاً سلفًا و  نص یلزم المؤتمر

 الیسمح ألي تأویل أو تعطیل.
ثم بلورة حركة أنوار تغمر الضمائر واإلرادات والعقول،  ،االهتمام بالشرط البشري والرأسمال الرمزي والقیمي  -٣

 في كل تغییر. الكبرى ةهو المقدم ألن اإلنسان
وصوغ ،االنطالق من النزعات العمیقة والحقائق الموضوعیة في الذات العربیة والمخزون الثقافي الشعبي  -٤

 .وحاشدة ذلك في منظومة ثقافیة وطنیة قومیة معبئة
 -التلقین -التفكك -التضلیل -الفتنة -الطاعة -الهرب -: التواكلفي دروب حیاتنا قراءة القیم السلبیة  -٥

إرادة االلتزام  -العقالنیة -التعاون -روح العمل -طرح البدیل القیمي: المسؤولیة األخالقیة اإلغتراب، ثم
 …خال الحفاظ على المال العام -احترام الغیر -اإلبداع -الصدق مع النفس -والتنفیذ

صورة وصفیة ومحمول على فقرات یستقل بعضها عن بعض، وكأن المالحظ أن البیان الختامي یصاغ ب  -٦
مناهج للتقدم والوحدة والعدل واألنسنة، بحیث الیشعر القارئ أن البیان محكوم في كلیته المؤتمر الیمتلك 

 .وروحه العامة بهذه المناهج، وبحیث الینضح برؤیویة ومطامح وأهداف
العدو الصهیوني  أنلهذا یجب أن یصاغ البیان بروح تنضح بالرساالت والمقاصد واألهداف والمناهج السیما 

هو  هصراعنا مع أنو  ،عالم بأنه ذو رسالة وحضارةألن یظهر نفسه أمام ال -یملك حضارةالذي الوهو –یجهد 
ن أن التأصیل النظري والسؤال الفلسفي والبعد عأن یكون صراع إرادات ومصالح، هذا فضًال  صراع مناهج قبل

والمنهج  الوقوع في األداتیة واإلیدیولوجیان عالكوني والوجودي یحمینا من الخضوع لردود الفعل، ویبعدنا 
  الوضعي الصارم.

مبسط واعد وذي طموح  تاریخي بلورة الخبرة الكلیة المكتسبة للمؤتمر في عقد اجتماعي عربي أو میثاق  -٧
.   وقراءتنا للحیاة والتاریخ والحاضر والمستقبل ورنو وثقة بالنفس ورسالة تبلور فلسفة حیاتنا ورؤیتنا للغیر
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التاریخ هو بناء األمة، وأهم ما في ذلك إنجاز وعیهـا واسـتراتیجیة عملهـا وفلسـفتها التاریخیـة  إبداعاتإن أهم 
 قدرة. –معرفة  –والحضاریة، السیما أن الوعي عنصر في نظام القدرة مصداقا للمنظومة : استشراف 

 …بالفعل تفجر عن قدرة غیر محدودةوجود ود بالقوة، وٕاذا ما تفتح عن الوعي وج
هذا الوعي، ولیس االختزال إلى حزب، إذ ما أكثـر األحـزاب، ومـا أقـل مؤسسـات  إنجازهكذا یغدو هدف المؤتمر 

ع وجود وهویة ومناهج وقیم قبل أن یكـون صـراع االوعي الخالق المبدع، السیما أن صراعنا مع العدو هو صر
 وٕارادات.مصالح 

معینـة، وكـأن نشـاطه اختــزل إلـى نظریـة سیاسـیة، ووقـع فــي  أدبیـاتوالمالحـظ أن المـؤتمر یكـرر فـي كــل دورة 
إسار الوضعیة التي تتجافى مع التأصیل النظري والبناء الشمولي، وتعلي من أهمیة الواقع دون قراءته ورصـده 

 على ضوء اإلشكالیات والمناهج.
 ضطالع المؤتمر بما یلي:وعلى هذا فإننا نرى ضرورة ا

بنــاء الشــرط البشــري والرأســمال الرمــزي واالجتمــاعي والتجــدد الحضــاري، واالنطــالق مــن النزعــات العمیقــة  -١
والحقائق الموضوعیة في الذات العربیة، ومن المخزون الثقـافي الشـعبي، وصـوغ ذلـك فـي منظومـة ثقافیـة 

 وطنیة قومیة معبئة وحاشدة.
ــ  -٢ التأویــل  ال یحتمــلوق األمــة، والتشــریع المســبق لــذلك بــنص قــاطع ودقیــق مدافعــة كــل اعتــداء علــى حق

 والتعطیل.
ــل   -٣ ــا: التواك ــي حیاتن ــة  –التخــاذل  –استئصــال الظــواهر الســلبیة ف ــین  –التفكــك  –التضــلیل  –الفتن –التلق

–ة العقالنیــ –التعــاون  –روح العمــل  –.. ثــم طــرح البــدیل القیمــي فــي: المســؤولیة األخالقیــة …االغتــراب 

 الخ.…الحفاظ على المال العام  –احترام الغیر  –اإلبداع  –الصدق  –إرادة االلتزام والتنفیذ 
 لترجمة ذلك فهو: اإلجرائيأما الفاعل 

التأكیـد علیهـا فـي البیـان مشـروعیة علیـا، وٕان كـان باإلمكـان  واعتبارهـاعدم البحث في أمور سبق طرحها  -١
 الختامي.

المـواطن لحقـائق  إدراك(  اإلدراكیـةالصـحوة  –السـلوكیة الصـحوة  –افتتاح حقول جدیدة: الصحوة التربویـة  -٢
 الخ. …القطريالتعصب  –الفرعیة الثقافة  –أمته ) 

ــ  -٣ ــا تــهه صــیاغة كافــة خبــرات المــؤتمر ومبادئ ــاریخي حضــاري سیاســي حقــوقي تنمــوي  وأدبی فــي إعــالن ت
 إنهاضي.

 التوجه بهذا اإلعالن إلى الجماهیر والحرص على إیصاله إلیهم.  -٤
حضـوره فـي سـاحات األمـة، وتمتـین صـالته بالجمـاهیر  وتجـذ یـرتخصیص دورة من أجل تفعیل المـؤتمر   -٥

 والقوى الفاعلة.
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