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ـتنـاقضـة  تبـقى زيارة الـوفد الـعراقي الـكبـير واقف ا بغض الـنظـر عن مجـمل ا
للـص  فرصة للتحول في مجالـ اساسي أولهما .. إن الص اصبحت من
الـدول الـعــظـمى في مـخــتـلف اجملـاالت  وهي الــدولـة الـتي ســتـصـبح خالل عـام
ــالـيــة والـصــنـاعــات الـتــحـويــلـيـة ـوارد ا (2030) االولـى في الـعــالم من حـيـث ا
والدقيـقة والتكنلوجـية واالتصاالت ومختلف الـصناعات االخرى التي كانت لوقت
قـريب حـكراً عـلى امريـكا والـغـرب  كمـا إن ال الـصيـني سـيكـون حتـما مـوازياً
للـدوالر أو يتفوق عليه في الـسنوات القادمة  كـون الص بدأت التعامل مع دول
العالـم سيمـا في افريقـيا واسـيا بالـ الصـيني  واخر تـلك التـعامالت الضـخمة
ـالـية الى ( 400) مـليـار دوالر لـكن بـالعـمـلة مع ايـران التي وصـلت احـجـامهـا ا
الصـينيـة . اجلانب الـثاني .. فـأن الصـ ليسـت دولة استـعمـارية والتـسعى ابداً
الى فـرض سـيـاسـاتهـا ومـواقـفـهـا عـلى الدول الـتي تـتـعـامل مـعـهـا  وهي الـدولة
األولى التي خـرجت من االستعمار واحلرب االهليـة وفرضت ارادتها وقوتها عبر
ـعــمـورة إال وجتـد االقـتـصــاد والـصــنـاعــات االخـرى  حــيث التـوجــد دولـة فـي ا
البـضائع الصينـية . لقد حتررت الـص بشكل نهـائي في بدايات واواسط القرن
اضي  وهـو ذات الزمن الذي خرجت فيه معظم الدول العربية من االستعمار  ا
لـيار ونصف من البشر واعلـنت رسميا حتررها  لـكن ماحدث في الص ذات ا
حتـوالت كـبـرى وتـقـدم مــذهل  في الـوقت الـذي ظـلت فـيـه مـعـظم الـدول الـعـربـيـة
تزحف علـى ركبتيـها دون أن تسـجل تقدما يـسعد شـعوبها ويـخلصـها من االمية
والعـوز واحلاجة والفقر  في ح ذكرت التقارير بأن الص التي حققت منجزا
ـاضي شملت ( 200) مـليون كبـيرا ضـد االميـة في القـرى واالرياف في الـعام ا
انـسـان وهي في طـريـقـهـا احلــثـيث لـلـقـضـاء عـلـى االمـيـة واحلـاجـة االقـتـصـاديـة
جملـتمـعهـا بـشكل نـهائي  . مـايهـمـنا هـنا  هـو اختـيار الـعـراق الصـ كمـرجعـية
ـعاجلـة أزماته االقـتصـادية والـبنـيويـة والصـحيـة والتـربويـة والطـاقويـة والزراعـية
وغـيـرهـا  وهو اخـتـيـار صـائب ومحـمـود  ولـكن بـقي االمر يـتـوقف عـلى الـعراق
ـضي فـعال في ـصـالح الـذاتيـة  فـهل  ومـكـونـاته الـسيـاسـيـة الـتي تـتـجـاذبـهـا ا
همة مع الـص  وكمـا نعتـقد إن الص حتقيـق االتفاقات الـواسعة والـكبيـرة وا
التقـبل الرشا والتتعامل بالبزنس وال تقبل الـتهديدات بغية إرضاء هذا الطرف أو
هدي للص  يعتبر ذاك . إن الوفـد الذي قاده رئيس الوزراء السيد عادل عبد ا
اكبـر وفـد في تـاريخ العـراق حـيث تـشكل هـذا الـوفد من ( 50) شـخـصـا وشمل
مـعـظم الـوزارات وتقـريـبـا كل احملافـظـات  بـغـية عـقـد االتـفاقـات والـشـراكات مع
احلـكـومة والـشـركـات الصـيـنـية وهـذه فـرصـة لكي حتـدد احملـافـظات واحلـكـومة
العـراقية أولوياتهـا في النهوض والتـطور وبالبناء الـعراقي  ومن يتخلف عن ذلك

فهو بالتأكيد متخلف عن االستفادة وال يستحق إدارة قرية عراقية . 
اضي  كـمـا دخلت الـص لـلـص عالقـات مع الـعراق تـمـتد لـستـيـنات الـقـرن ا
مؤخرا فـي تنفيذ مشـاريع مهمة في الطاقـة النفطية  وهـذه العالقة تؤسس لرؤية
مـشـتـركـة تـسـاعـد فـي اجنـاز االتـفـاقـيـات  سـيـمــا وان الـنـفط كـمـا اشـار رئـيس
الية  الوزراء سيـكون هو عنصـر التعامل في تغـطية حاجة الـشركات الصيـنية ا
ـستـمـرة  فـان الـعراق ـا إن الـص بـحـاجـة مـاسة لـلـنـفط بـحـكم تطـوراتـهـا ا و
ـكنه إن يـغطي الـكثـير مـن االحتـياجات تـلك اخلزين الـهائل من الـنفط والـغاز 
ادة . لم يـعد هـنـاك  تبـريـر أو قبـول ألي حالـة تـلكـأ من اجلانب الـصـينـية لـهـذه ا
بـاشـر مع اجلـانب الصـيـني  وليس العـراقي  إذا مـا افلـح في اجناز والـعـمل ا
مـسـمـوحا ألي طـرف سـيـاسي ومـحاصـصي في تـعـطـيل نتـائج الـوفـد الـعراقي 

وإذا مـاحـدث ذلك فـهـذا يـعـني هـناك قـوى تـريـد تـخـريب الـعراق
ــصــالح ذاتــيـــــة وتــفــكــيك دولــته وتــقــســيم جــغــرافــيــته 

واقلـيمية. فالعراق يعيش أزمات متراكـــــمة ومتداخلة 
وإذا ماجنـح في حتقيق النـهوض واالستجـابة حلاجات
ومتـطلبات الشعب  فأنه اليـتوقع أحد من تلك الكيانات
ــذهــبــــــيــ أن يــنـــــجـو مـن غـضب واحلــصـصــ وا

الشعب . 
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نظرون أمة مـتعافية  أمة قطـعة شوط كبير على يقيـنا ان األمة التي يسود فـيها ا
طريق الثـقافة والتعليم والريادة  فريادة التنظير  مهمة شاقة ال تبلغها كافة األ
ـقدمات الـضرورية  فالـتنظيـر عمل فكري اال من أسست وبـذلت وقدمت وهيأت ا
ـقارنة  وهو امر غيـر متاح لكل من سعى  يسـتلزم اجلهد والبـحث والتقصي وا
ـهمـة  فالـثقـافة والـفكر قدمـات لكـنه اخفق في ا فـقد قـدم البـعض الكـثيـر وهيـأ ا
ـال  أو بلـوغـهـا بالـرغـبة كن اقـتـنـائهـا بـا ومن بـعدهـمـا الـتنـظـير لـيس بـضـاعـة 
والـتـمني والـتطـلع . لـكن التـنظـير غـيـر مسـتحـسن في كل اشـكاله وصـوره  فمن
التنـظير ما يسعى للهدم والتخريب وال يتعدى كونه نفاق اجتماعي وسعي للتقليل
ـرض بـقــصـد الـبــلـوغ دون اسـتــحـقــاق  فـهـذا الــنـوع من الــتـنـظــيـر ال يـتــعـدى ا
االجـتـماعي وفـي كثـيـر من األحيـان الـنـفسي  فـعـقدة االرتـقـاء  وعـقبـة الـفشل 
ـؤهل  وفــشل الـبـلــوغ  واحلـسـد االجــتـمـاعي  كــلـهـا أســبـاب تـدعـوا وغــيـاب ا
ظلل . في العراق تشتعل مواقع التواصل االجتماعي ومجاميع الواتس للـتنظير ا
اب بـالـتـنـظيـرات الـتي تـنـتـقـد وتـهـاجم وحتـلل وتـعـقب وتـقـدم وتـرصد كـل شاردة
وواردة  وتـقدم احللول عـلى طبق من ذهب وخالل ثوانـي محدودة  وليس في كل
ذلك عيب  بل أنـها عالمة الـتعافي والصـحوة وأولى خطـوات التصحـيح  بلحاظ
ـرحـلـة األهم فـيه  لكـن ذلك كـله صـحيح أن الـتـشـخـيص نـصف الـعالج بل هـو ا
شكل ـنظّر والـذي راح يطـرح احللول بـعد أن رصـد ا والصـواب عينـه  لو كان ا
أساة وحلـله  يريـد من عملـه اخلير لـلبالد والـصالح للـعبـاد  لكن الـعيب كـله وا
هـاجم هو الـعـلة ذاتـها والـعيب ـشخـص ا ذاتـهـا لو كـان الراصـد احملـلل النـاقد ا
نظـر يومه برصد الـظاهرة بعد ان كـبرها ووسعـها وأضاف لها بل نفـسه  يبدأ ا
ريض  ثم قـلب حـقـيقـتـهـا  إن لم يـكن قـد اختـلـقـهـا أصال ونسـجـهـا من خـيالـه ا
زعـوم ليـمس البـريء غالب ويسيء يذهب إلى مـهاجمـة الفـكرة اخملـتلـقة وبطـلهـا ا
لـسـمـعـته وأسرته وتـاريـخه  ال لـشيء اال النه لم يـحـصل عـلى مـا يريـد مـكـانة أو
ماالً  في بالدي تـبدا التنظيرات يوميا بتشخيص ماساة الفساد وكارثته التي ما
حلت بـبلـد اال وأتت عـليه  فـالـفسـاد آفة الـشـعوب وكـارثـة األ ومأسـاة البالد 
فـمـا حل الـفسـاد في بـلـد اال وتـركه خراب يـأن الـويالت  فـالفـسـاد مـرض البالد
الــعـضــال  من الـيـســيـر االبــتالء به ومن الـعــسـيــر الـتـعــافي مـنه ولــكن لـيس من
سـتحـيل  ومن حق اجلمـيع احلديث عـنه وتشـخيـصه ومهـاجمـته  فآثـاره تأتي ا
ه  وعـلى ظـالله من يـقـول أن الـعـراق ال يحـتل ـغـا عـلى اجلـمـيع اال من انـتـفع 
ـبتالت بـهـذا ألداء  وبـالقـطـأن هذا ألـداء اساء مـراتب مـتقـدمـة في قائـمة الـبالد ا
ـن عصـمه نفـسه مـنه واتخـاذ مـا يلـزم لتـجـنبه  ولـيس ألحد ان لـلـبالد والعـباد 
يحـجب عن اآلخرين حق التـنظير ومـهاجمـة الفسـاد والفاسديـن بل تشخيص من
افـسـد واساء لـلـبـلد والـنـزيه  لـكن الـعـيب كله أن يـنـظّـر الـفاسـد ويـشـخص ألداء
ويـطـلب الضـرب بيـد من حديـد ويـهاجم احلـكومـة النهـا لم تـتخـذ ما يـلزم حملـاربة
هـذا ألـداء وحـامـله  وهـو من يـحـمل الـداء  بل هـو حـامل رايـته ونـاقـله ومـغذيه 
ـتلكـها رقبة ففي بالدي راح الـفاسد يصـول ويجول ويـتنقل بـ الفضـائيات بل 
الك دعي ينحني له إجالال واكبارا  كيف ال وهو ا نظّر ا أو منـفعة  واجلميع وا
تحـكم في كثير من األحـيان بالقـرار ومتخذه  قـدم  بل هو ا والقـادر والباذل وا
ا فـعل الفـاسد ومـا صرح ومـا قال  ـنظّـر  مبـجال وسـاردا ومذكـرا  وينـبري ا
كيف ال وقـد اشـتـراه بسـحـته احلرام  فـحـوله إلى بـوق من أبـواقه  بل ناعق من
ـارساته  نـواعـيـقه الـتي راحت تـهـاجم من تـصـدى له وشـخص فـسـاد وفـضح 
ويحـدثونك عن التنظيـر في بالدي  وعن حرية التعبـير وإبداء الرأي  لقد حتولت
حريـة اإلنسان في التـعبيـر عن رأيه في بالدي في كثيـر األحيا إلى اداة للـتسقيط
 واضـعـاف الـشــريف الـنـزيه الـذي لـيس له إعـالم يـدفع عـنه وال مـال يـشـتـري به
ـبــدأ وأمـثــال هـؤالء صـوتــهم خـافت الـذ أو اتــبـاع يـنــاصـرونه  اال من حــمل ا
ـالـكـ  آه وحـجـتـهم ضـعـيـفه ال تـدفـع وال تـمـنع وإال لـوقـفـوا في صف الـكـبـار ا
بـدأ والـنزاهـة واألمـانة وعـلـموه الـتـنظـير بالدي بـلد الـكـبار الـذين عـلـموا الـعالـم ا
بأصـوله  تقف اسيـر وعاظ السالطـ الذين راحوا يـعبثـون بالبالد والـعباد  بل
شانق عبـثوا باحلريـة التي قدمت عـلى طريقهـا القراب من الـرقاب التي اعـتلت ا
وهي تهـزأ بدكتـاتور  ووعاظه فـهزت الدمـاء الزاكيـات عروش وإطاحت بـطغاة  ال
ن تصدى  وال على نـافق  ال هكذا العهد  من اجل ان يتـقدم الفاسد ويتصد ا
هذا عـقد العـزم  فدمـاء الشـهداء مـا اريقت كي يـنظّـر الفـاسد ويـتصـدى الفاشل
ويـســاء لـلـطــائـفـة وتــاريـخـهــا  ويـتــصـدى من بـاع نــفـسه بــثـمن بـخـس لألجـنـبي
دعي الـتنظير تقع على كل من واحلاسـد واحلاقد  ويقينا أن مسـؤولية التصدي 
ـغريـات بـقـصد الـبـاقـيات حـمل الـوطن هـما  واتـخـذ من الـعـراق وطنـا  وغـادر ا
ـدعي سـيـنـكـشف آجال أم عـاجال وعـلى ـنـظّـر ا الـصـاحلـات  وبـالـقـطـعـأن زبـد ا
ـنـافق سـتدور الـدوائـر ولـو بـعـد ح  فـإمـا الـزبـد فـيذهب جـفـاء وأمـا مـا يـنفع ا

ا النـاس فـيـمـكث فـي األرض  وعـلى الـنـزيه أن ال يـكـتـرث 
ن نـظّـر ظلـمـا وعـدوانا وال يـنـكـفـأ على يرى وال يـصـدم 
نفـسه ويتراجـع  ففي ذلك نصـر الفاسـد الفاشل مـنظّر
الـصـدفــة  فـالـزبــد يـطـفــو ولـكن ال يـســود  وقـد يـطـول
أمـدالــفـاسـدين لـكن عـهـدهم إلى زوال ال مـحـال والـبـقـاء

لألصلح ولو بعد ح .
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قبل نحو 70 عاماً تلمس طـالب الطب في اجلامعة االمريكية ببـيروت علي فخرو الطريق نحو الـفكر القومي وتسلل هاجس الوحدة
ـرور االيام مع مـؤسس حزب الـبعث ميـشيل عـفلق. وبرغم الـتحـديات والظـروف الصـعبة ظل العربـية الى عـقله عبـر عالقة تـعمقت 

مرتبطاً بالفكر العروبي مدركاً ان االمة ال تنهض اال بوحدتها. 
ولم يتخذ وسيلة اال وجرب وضع لبنة في اسس هذا الصرح. 

نـطقة اطلق مـشروع مجلس الـتخصصـات الطبيـة مؤمناً ويوم اسـتوزر الصحـة في اول حكومة بـحرينيـة بعد مغـادرة البريطـاني ا
بأنـه خطـوة وحـدويـة في قطـاع يـسـهم في التـنـمـية الـقـومـية وانـقـاذ االنـسان. وحـ مـضى وزيـراً للـتـربـية تـبـنى ثـورة مـحاربـة األمـية

األبجدية وامكنه ان يعد البحرين بالقضاء عليها عام 2000.
لـتهـبـة ماضـياً عن رحلـته الـطويـلة في احلـراك الـعروبي ولـقاءاتـه بأبـرز رموز حـزب الـبعث والـنشـاط الـقومي ورؤاه ازاء الـقضـايـا ا

فكر القومي علي فخرو في جزئه الثاني: وحاضراً كان لـ (الزمان) هذا احلوار مع عميد العروبي في اخلليج العربي الطبيب وا

بيروت
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ـــكن ان نـــحــد من { وكـــيف في رأيك 
ـتـطـرف في احلـياة قـوة الـتـيـار الـديـني ا

العربية?
- اوال نـحن يجـب ان نتـفق نـهـائـياً
ان الــــديـن االسالمـي يــــقــــوم عــــلى
امــريـن الــقــرآن الــكـــر بــقــراءاته
ـسـتـمـرة عـبر اخملـتـلـفـة وقـراءاته ا
العصور وثانيـا االحاديث النبوية
ؤكـدة وليس الـتي جاءت القـليـلـة ا
في البخاري او الكافي. نحن نتكلم
ا عن نقـد وحتـليل كل مـا يـتعـلق 
يـسـمى بـعــلم االحـاديث من جـديـد
واخـــــراج كل مـــــا هـــــو ســـــخـــــيف
وخرافي او يتـعارض مع القرآن او
شـــخــصـــيــة الـــرســول الـــكــر او
يــــتــــعــــارض مع مــــنــــطق الــــعــــقل
االنسـاني. هذا كـله يجب ان يـخرج
ـنيرة ـضيـئة ا وتبـقى اجلوانب ا
االنسانية. اذن الـباحث ال يستطيع
ان ينـأى بنـفسه عن ذلك فـهو جزء
اســـــــاسي مـن االسالم. اذن نـــــــحن
نـحــتـاج الى مـراجـعــة ويـجب عـلى
حــزب الـبــعث ان يــراجع تـنــظــيـمه
الداخلي. انا كنت بـعثيا. وهو ككل
االحــــــزاب فـي الــــــعــــــالـم لـم يــــــكن
قراطياً. واذا كنـا نلح عليها في د
اجملـــتــــمع فــــيـــجـب ان تـــكــــون في
ـعنـى اجراء انـتخـابات االحزاب 
حـرة نــزيـهـة ونــتـرك ظـاهــرة تـلـقي
الـــتــوجـــيـــهــات من فـــوق واجــراء

مـنـاقــشـات مـعـمـقـة
لـالعــــــــضــــــــاء وكل
القرارات تتخذ بعد
ــــــــنـــــــــاقــــــــشــــــــة ا
والـــــــتــــــــصــــــــويت
ـخـتـلف حـلـقات و
ومفـاصل الـتنـظيم
كـــمـــا ان الـــقـــيـــادة
يـــــجـب اال تـــــبـــــقى
ابـديــة بل تــخـضع
. لـواليـة او واليـتـ
وبــــــــــعـــــــــــد ذلـك ال
يـنـتخـب الشـخص.
كــــنـــا في ايــــامـــنـــا
نتـحـدث عن الـقـائد
الـتـاريــخي والـرمـز
س. حتى الذي ال 
االســتـــاذ مــيـــشــيل
ـــكن عـــفــلـق كــان 
بــــــــقـــــــاؤه دورة او
دورتـــ ثـم يـــبـــقى
مـــفـــكـــراً وعـــضـــواً

اســـاســـيـــاً فـي احلـــزب ولـــيس في
ــنـصب ذاته. وســأقــول شـيــئـا لم ا
اقـــله من قـــبـل. ان االســتـــاذ صالح
ـــوت الــــدين الـــبـــيـــطـــار قـــبل ان 
بـــأســــابــــيع مــــر الى الــــبـــحــــرين
بالصدفة وخرجت معه نتمشى في
الشارع قلت ماذا ستفعل يا استاذ
صالح قــال انــا ذاهب الى بــاريس
وابــذل كل اجلــهــد من اجل اصــدار
ـقـراطـيـة. صـحــيـفـة تـنـادي بــالـد
واالن انـا مـؤمن انه يـجب ان نـركـز
ـقـراطي عـلى تــأسـيس الـفـكــر الـد
الـــبــعـــثي في احلـــراك الــســـيــاسي

احلزبي والعام.
{ كان ذلك في الثمانينات?

- نــعم قــبل ان يــتــوفى. والــله كـان
مـــســكـــيــنـــا ال يــريـــد ان يــدخل في
ـاحــكـات حــزبـيــة وال مع احلـكم
السوري. قـال لي والله يـا علي انا
تــــعـــبت واريـــد ان انـــهـي حـــيـــاتي
باصـدار هذه الصـحيـفة الـتي تركز

قراطي. على الفكر الد
ك لـــوضع { دكـــتـــور.. مـــا هـــو تـــقــــو
مــجــلس الــتــعـاون اخلــلــيـجـي في اطـاره

القائم االن?
- يـجب ان يـبـقى هـذا اجملـلس النه
لـيس حصـيـلـة قـرار رسـمي حسب
بل هـــو يــتـــرجم رغـــبـــة شــعـــبـــيــة
حقيـقية. االن اخلالفـات. وقد كتبت
عـنـهـا مـقـاالً اقـترحـت فيـه تأسـيس
جهة قضائية او مرجعية حتكم في
اخلالفـــــــات بـــــــ دول مــــــجـــــــلس

التعاون.
حكمة العدل الدولية? { شبيه 

- مـثـلـمـا عـنـدهم في اوربـا نـاديت
بذلك وتوقعت ان خالفـات ستنشب
فـي يــــــــــوم من االيــــــــــام. ورأيت ان
رجعـية النظر ايضا بامكان هذه ا
ــــؤســــســـات فـي اخلالفــــات بــــ ا
ـدنـيـة داخل مـجـلس ـنـظـمــات ا وا
الــتــعــاون. وكــتـبت مــرة مــقــتــرحـاً
بــــانـــشـــاء وزارة في كـل حـــكـــومـــة
خــلــيــجــيــة يــســمى وزيــر مــجــلس
وضوع التعاون يتخصص بهذا ا
ويــحـــضــر االجــتــمــاعــات ويــتــابع
اخلـــطـط ويــنـــسـق الـــقـــرارات بــ
االعـــضـــاء الن كــثـــيـــر من قــرارات
اجملـــلس تـــبــقى دون مـــتــابـــعــة او
ـوضـوع تـنـفـيـذ. واعـتـقـد ان تـرك ا

لوزارات اخلـارجـية امـر سـلبي الن
كل مــا تـفــعـله هــو تـأسـيـس مـكـتب
يــعـــنى بــاجملــلـس دون صالحــيــات

كافية.
{ وامـانـة مــجـلس الــتـعـاون مــاذا تـفـعل

اذن?
- قــــلـت انــــهـــــا يـــــجب اال تـــــكــــون
ــا جــهــة مــبــادرة ســكــرتــاريــة وا
تطـرح مشـاريع واقـترحت ان تـكون
اجـتــمـاعــات الـقــمـة دوريـة ثالث او
اربع مرات في كل سنـة وليس مرة
واحـــدة تـــنــفـض بــعـــد ان يـــتــولى
الـــوزراء حتــضـــيــر الـــقــرارات دون
نقاش مـعمق مـباشرة. فـالذي حدث
هـو نـتـيــجـة طـبـيـعـيـة جملـلس غـيـر
مــتــمـــاسك ويـــفــتــقـــر الى انـــظــمــة
مؤسسيـة. ومع ذلك فاننا مـطالبون
بــحـل مع بــقــاء مـــجــلس الــتــعــاون
بوصفه مؤسسة وحدوية. ومؤسف
ايـــضـــا مـــا آل الـــيه وضـع االحتــاد
ــغـاربـي. ومـرة تــكــلـمـت مع وزيـر ا
اخلـــارجـــيـــة اجلــزائـــري االخـــضــر
االربـراهيـمي وقـلت لـه (يا اخي ان
اجلــــزائــــر ذات الـــنــــفس الــــقـــومي
غرب في العروبي جتـلس تمـاحك ا
قضيـة الصحـراء) قال (يا اخي هذا
ــصـيـر) ورديت عـلـيه حق تـقـريـر ا
بـالــقـول (يــا اخي انـتـم تـريـدون ان
تضـيـفوا بـلدا اخـر لـلجـامعـة. نحن
نريـد ان نقـلص عدد الـدول العـربية

ومن كم شــــخص 70 الــــفــــاً. انــــتم
ـنـحـهم دولـة. فلـو طـلـبتم تـنادون 
لـهم حـكـمـاً ذاتـيـاً او حتـقـيق عـدالة
ـغرب او اجـتمـاعـية لـهم في اطـار ا
يــتــقــاســمــون الــثــروة. وهــذا غــيــر
مـقــبـول). وقـلت (يــا اخي انـتم االن
ــغـاربي دمـرتـمـوه دمـر االحتـاد ا
وقـف). وشددت عـلى بـسـبب هـذا ا
ـغرب القـول (انـنا لـسنـا مع نـظام ا
بل نـحن نـتـكـلم عن اهـداف قـومـية.
مـا الـذي يـضـيـر اجلـزائـر ان تـكـون
ــغــرب? مــا الـــصــحــراء جــزءا مـن ا
ــشــكــلــة?) ورد االبــراهـيــمي عــليّ ا
) ورديت بالقول (انهـا قضية مباد
ـبـاد اال عـلــيه (انـتم ال تـعــرفـون ا

في قضية من هذا النوع?).
{ انت االن في بـيروت حلضور اجتماع
مـجــلس امــنـاء مــركــز دراسـات الــوحـدة
ركز? هل العـربيـة.. كيف تنـظر الحـوال ا

هو مريض ال يرجى شفاؤه ام متوعك?
- كنت وزيراً لـلصـحة في زيارة في
بـــغــداد والـــتــقـــيت اخي ورفـــيــقي
سـعـدون حـمـادي رحمـه اللـه اواخر
السبعينات. مسكنا أيدينا وقال لي
(عــلي انـــا اريــد ان اســأل عن شيء
ــركـز دراسـات في ذهــني يـتــعـلق 
الــوحــدة الـعــربــيـة بــهــدف اصـدار
كــتــابــات بـرؤى ومــســتــويــات عـدة
تتـنـاول موضـوع الوحـدة الـعربـية
وهـذه الــكـتـابــات تـنـاسب مــخـتـلف
الشرائح والـطبقات اذا قـرأتها ربة

ــنـزل تـقــتـنع بـالــوحـدة الـعــربـيـة ا
ويـقــرأهـا الـطــفل يـقـتــنع بـالـوحـدة
الـعـربـيـة ويـقـرأهـا الـعـامل يـقـتـنع
ويــدرك ان مـصـلــحـته تــكـمن فــيـهـا
ـثـقف وهـكذا. هـذا كـان في ذهن وا
حمادي. وحلظتها ايدته وقلت هذه
ـتازة وانا مـعك. وقد اتصل فكرة 
عـلى الـفور بـأنـاس اخـرين وعـقـدنا
اول اجتماع تـأسيسي في الكويت
واالمـــوال الـــتي جـــمــــعـــنـــاهـــا في
البداية كانت من احلكومات وكانت
الـدول العـربـيـة متـحـمـسة لـلـفـكرة.
وفـكــرنـا في مــقـره الـدائم اخــتـرنـا
الــعـــراق ولــكن حـــمــادي ارتــأى ان
ـــقــر فـي بــيـــروت النـــهــا يـــكـــون ا
عاصمة مفتوحة ومـنفتحة. واعتقد
كـنا مـوفـق في االخـتـيار واسـتـمر
ـركــز حـتى االخ سـعــدون في دعم ا
انه وضع وقفية صـغيرة للـميزانية
بـرغم انه لم يــكن غـنـيـا كـمـا تـعـلم.
كــان ذلك في اواخــر ايــامه من اجل
ــورد ثـان لـلــمـركـز ــبـلغ  ان يـدر ا

يغطي نشاطاته.
ـبـلـغ او الـوقـفـيـة من جـيـبه اخلـاص { ا

وليس من احلكومة العراقية?
- بالـضبط من جـيبه اخلـاص. وقد

اطلعنا على هذه احلقيقة مؤخرا.
{ دكتـور.. انت طبـيب ومفكـر وسياسي
وكـاتب. اي هذه الـتوصيـفات األحب الى

نفسك?

- األحـب الى نــــفـــسـي هـــو كـل مـــا
يخـدم هذه االمـة. ان كـانت الصـحة
تـــخـــدمـــهـــا فـــهي افـــضل شيء في
حـيـاتي وان كـان الـفـكـر ولـذلك اذا
الحــــظت انــــا بــــدأت في قــــضــــيــــة
الـــشـــهــادة اجلـــامـــعـــيــة ورأيت ان
مــجــلس الــتــخــصــصــات الــطــبــيـة
مشـروع قومي والـفكـر الذي وراءه
شروع هو قومي وعنـدما عرضت ا
عــلـى اخــواني وزراء الـــصــحــة في
اخلـليج وفـور تـبـنـيه وعـرضه على
اجـتمـاع وزراء الـصـحـة الـعرب في
ليبـيا انذاك وافـقوا علـيه مباشرة.
كان الـهـاجس الـدائم في ذهـني هو
وحدة هـذه االمـة الني واثق تمـاما
ان االمــة الــعــربــيــة بــدون وحـدة ال
كن لـهـا ان تـنهض. ثم ال ارى اي
مسـوغ لتمـزقها وعـليك ان تـتصور
ـال اخلليـجي كله ذهب الى لو ان ا
تــنـــمـــيـــة الــوطـن الــعـــربي لـــرأيت
ـشـاريع الـكـبـرى بـالـغـة االهـمـيـة. ا
والـله كــانت سـتـدر عــلى حـكـومـات
ا تـدره علـيهم اخللـيج ماالً اكـثـر 
وول ســتـريت او لــنــدن او بـاريس.
لــقــد خــســروا كــثــيــرا في كـل ازمـة
مــالـيــة. ولـقــد كـتــبت مـنــاشـدة الى
احلــكــومــات ان تــســاعــد الــبــلــدان
العربـية الـفقيـرة بدال من تمـد يدها
او تـسـتـعــطف الـدول االجـنـبـيـة او
صــنـدوق الــنــقـد الــدولي او الــبـنك

الدولي.

ان الــتــكــالب عــلى االمــة الــعــربــيـة
مـرعب ولم يــر الـعـالم مــثـيال له في
الـــتـــاريخ. وطـــبـــعــا فـي قــلـب هــذا
ـشـروع الصـهـيوني. التـكـالب هو ا
وارى ان حل القـضية الـفلـسطيـنية
واحد ال غيـر. ان تقـوم دولة واحدة
سيحيون يتعايش فيها الـيهود وا
ـقراطية تشهد سلمون دولة د وا
ـواطن انـتـخـابـات ويـتـمـتع فـيـهـا ا

بحقوقه كاملة.
{ ودولة اسرائيل الى اين تذهب?

- تــنـتــهي قــصـة اســرائـيل. تــكـون
دولــة فــلــســطـيــنــيــة. وكل الــيــهـود
يـعـيــشـون فـيـهــا بال مـشـاكل دولـة
تـكـون الـلـغـة الـعـربـيـة فـيـهـا الـلـغة
االولى ثم الـلـغـة الـثانـيـة الـعـبـرية.
ـــــــــــهــم ان تـــــــــــعـــــــــــيـش فـي ظـل ا
ـقــراطــيـة وان ال يــشـعــر احـد الــد

بالغربة او االغتراب فيها.
ــشـروع { هل ســبـق ان طـرحـت هــذا ا
عــلى احــد? دولــة او كــيــان ســيــاسي او

تنظيم?
- ال هذا رأي شخصي.

{ هـل ســــــــــبـق ان رأيـت الــــــــــرئــــــــــيس
الفلسطيني محمود عباس?

- لم اره.
{ والرئيس الراحل ياسر عرفات?

ــــــــاضـي رأيــــــــتـه مـــــــرة او - في ا
.كــان الـــطــرح يــخـــتــلف في مـــرتــ
ا نحن ال مسألـة ازالة اسرائـيل. ا
نــــتـــكـــلـم عن اخـــراج
الــــيـــهـــود والـــفـــكـــر
الــــيـــــهــــودي ولــــيس
الـصــهـيـونـي سـيـظل
مـــــوجــــودا فـي هــــذه
كن لها ان الدولة و
تــنـظم الـى اجلـامــعـة
العربيـة وتكون جزءاً
من الــوضـع الــعــربي

القائم.
{ اعــتـــقــد ان الـــرئــيس
الـلــيـبي مــعـمــر الـقـذافي
سـبق ان طـرح مـشـروعاً
اثالً في قمة عمان في

التسعينات?
- نـعم.. هـذا مـطروح
واعـتــقــد انه االفـضل
لــلـيــهــود ولـو كــانـوا
يـفـهـمـون لـقـبلـوه من
مـنـطـلق تـاريـخي ان
نـطقـة الوحـيدة في ا
العـالم الـتي تـعـاملت
مع اليهود باحلـسنى وامتنعت عن
الــــــضـــــغـط عــــــلـــــيــــــهـم واالكـــــراه
والتحضير. اوربا كلها كانت تضع
الــيـهــود في (كـاتــوز) وتـعــزلـهم او
انها تقـتل هذا وتخرج هـذا وتهجر
هـــؤالء. نــحن الــعـــرب الــوحــيــدون
الـذين احـتـضـنـاهم طـيـلـة حـيـاتـنا.
ويــجب ان يـفــهــمـوا ذلـك. والـله ان
الـديـانـة الـيـهـودية افـضـل لهـا ألف
مـــــرة ان تــــــتــــــعـــــايـش في االرض
الـــعــربــيـــة مع الــديـــنــ االسالمي
ـا ان الــديـانـات ـســيـحي.. وطــا وا
الـثالثـة خـرجت من هـنـا فـيـجب ان
تــتـعــايش والــقـرآن الــكــر يـقص
قصـصا عن االنـبيـاء والرسل وهو
الــــقــــائل ال اكــــراه في الــــدين. امـــا
االسالم الـسيـاسي الـتـكفـيـري فـهو
بـــدعـــة. وال شك في ان بـــعض دول
اخلـــلـــيـج هي الـــتي مـــولت هـــؤالء
ـنــطـقـة بـاالتــيـان بـهـم من خـارج ا
ــؤازرة ومـبـاركـة من عـبــر تـركـيـا 
الــسي آي ايـه االمــريــكي لــتــدمــيــر
ـنــاسـبـة فـان تــقـسـيم سـوريــا. وبـا
ســوريــا هـــو خط احــمــر يــجب ان
يـرفضه اي عـربي. افـضل مـئـة مرة
ان تبـقى سـوريا مع احلـكم احلالي
مــوحـدة من ان تــتــجـزأ اربع دول.

انذاك اجلميع سيخسر.
{ دكتـور سؤال اخـير يـتعـلق بالـعراق..
ـكن ان تتحول هواجسك ازاءه الى هل 

تفاؤل?
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علي فخرو
ؤتمر القومي كنت احد مؤتمرات ا
ـجرد هم و ادرك ان البـدايـة هي ا
ان نـكـون الـنـواه فـان قـوى عـديـدة
سـتـلـتـف حـولـهـا. الـنـاس يـرغـبـون
بــالـعـمـل لـكـنــهم يـجــهـلــون اآللـيـة.
ـــكن ان نـــقــول لـــهم ان الـــنــواة و
هــنــاك مــوجـودة. الشـك ان تـكــوين
هذه النواة لـيس امراً سهالً بسبب
ـصـالح ووجــود اسـئـلـة تـضــارب ا
مـن قـــــبــــيـل كـــــيف يـــــســـــتـــــطـــــيع
االسالميـون والقـومـيون الـعمل في

نطاق هذه النواة? 
واقـــول ان هـــذه الـــنـــواه لـــيس من
واجـــبـــهــا الـــتــكـــلم عن ان الـــدولــة
الـعـربـيــة الـقـادمـة سـتـكـون قـومـيـة
االن بل ان عـمـلـهـا يـتـحـدد بـوضع
اهــداف مـــحــددة مـــتــفق عـــلــيـــهــا
ـــقــاومـــة الــتـــامــة لـــلــمـــشــروع كــا
الـصــهـيـونـي ومـقـاومــة الـتـدخالت
اخلارجـيـة وبالـذات االمـريكـية في
احلـيـاة الـعـربـيـة واي مشـروع مع
امـريـكـا مـن نـاحـيـة الـنـاتـو وغـيـره
مـرفــوض النـهــا دولـة عــدوة وانـنـا
ـقــراطـيــة في كل الــبـلـدان نــريـد د
العـربيـة ونحن الـكتـلة سـنسـند اي
قـراطية في اي حراك من اجل الـد
مــكـان ســواء كــان في الــسـودان او
مــصــر او قــطــر او غــيــرهــا. نــتـرك
االشـيـاء اخملــتـلف عـلـيــهـا ونـعـمل
تـفق علـيها. على تـطوير االشـياء ا
نـحن مـع الـوحـدة الـعــربـيـة ونـريـد
هـــــذه الـــــوحـــــدة.  امـــــا االن فــــاذا
اخـتـلـفت االسـالـيب كـيف تـقـوم هل
بواسطة احلكـومات ام الشعوب ام

الثورات فلسنا معنيون بذلك. 
نــحن نــقف مع كل حــراك او تــوجه
ـؤسف ان اخوانـنا متـطابق. لـكن ا
ــوضـــوع تــراهم كـــلــمـــا نــعـــرض ا
مــــتـــخـــصــــصـــ في احلــــديث عن
جــوانب اخلـالف بــدال من جــوانب
االتــفــاق. ومــرة عــقــد االسالمــيـون
والــقـومــيـون اجــتـمــاعـا ونــاقـشـوا
القضايا السياسية ووجدوا ان 80
ـئة من الـقضـايا بال خالف و20 با
ــكن بــالــنــقــاش واالخــذ ـــئــة  بــا
ـئــة مـنـهـا والـعـطـاء تـدارك 10 بـا
كن تركها.  اخلالصة ان والباقي 
الـــعـــمل الـــســيـــاسي فـي الــبـــلــدان
ـؤسف انهم ال الـعربـيـة  بـدائي وا
يـــدركـــون ان كـل عـــمل فـــيه جـــانب
ايــجــابـي واخــر ســلــبي وال يــجب
التركيـز فقط على اجلـانب السلبي.
هذا فـكر سـخيف طـفولي يـجهل ان
اجلــــانب االيــــجـــابي يــــجب اخـــذه

وتطويره واالفادة من معطياته.
{  وقـبـل ان اغـلق جــهــاز الـتــســجـيل..
سألت عـميـد العـروبيـ في اخللـيج علي
فـخـرو عن رأيـه بـغـزو الـقــوات الـعـراقـيـة

الكويت في أب 1990 فقال:
- كانت حماقة ترتـبت عليها نتائج

كارثية.
{ وبدأ يستطرد لكني انهيت احلوار

- (شوف) انـا منـذ نحو 7 سنوات
رأيت اذا لم تــقم كــتـلــة مـؤلــفـة من
افــراد ومــؤســســات واحــزاب لــهـا
امــانــة عــامــة مــشــتــركــة او جلــنـة
تنـسيـقيـة سمـها مـا تشـاء مبـنية
ـقــراطـيــة وتـتــمـثل عــلى اسس د
فيها القوى بـحسب عدد اعضائها
الخ... وهذه الكتلة جتتمع بصورة
مــسـتــمـرة وتــنـسق بــشـأن جــمـيع
الـقــرارات الـتي تــخص مــا يـجـري
في االرض العربـية سواء اذا جاء
وزيـر خــارجـيـة امـريــكـا ونـريـد ان
نـكـاشـفه انـنـا ضـد سـياسـة بالده
دن تـخـرج مـظـاهـرات في جـميـع ا
الـــعــربــيـــة النك تــمــلـك حــزبــا في
تـــــــونس واخـــــــر فـي اجلـــــــزائــــــر
والــعـراق وتــتـوسـع هـذه الــكـتــلـة
شـيـئـا فــشـيـئـا. في الـبـدايـة تـكـون
نـواة يــعـني هي مــشـابــهـة حلـزب
الـبعث لـكـنهـا لـيست حـزبـاً واحداً
ــا كــتــلــة مــتــنــاســقــة وتــكـون وا
مــرتـبــطـة اشــد االرتـبــاط بـالــقـوى
النظيفة الـيسارية في الغرب. مثال
هي تـــشــارك مــشــاركـــة كــبــرى في
ـة اجلاريـة وتشارك انـعة الـعو
ضـد الــشـعـوبـيــة الـيـمـيــنـيـة الـتي
ـعنى اخر ان تتحـرك في الغرب. 
لديك كتلة تنطوي على تعاطف في
اجملتمعات الـغربية االخرى ولديك
تـــقــارب وتـــعــاضـــد وتــمـــاسك في
كن االرض العربية. بدون هذا ال 
اخلالص. ومـرة انـا اقـتـرحت عـلى
اخـواني ان تــكـون الــنـواة االولى
ؤتمر القومي ؤتمرات الثالثة ا ا
ــــؤتــــمـــــر الــــقــــومـي االسالمي وا

ومؤتمر االحزاب. 
قـــلت لـــهم انــــتم كـــونـــوا الـــنـــواة
االولى عــلى ان تــكــون مــفــتــوحـة
لقـوى اخرى. سيـنضم الـيكم افراد
اذا وجــدتــمــوهم افــراداً نــظــيــفـ
شـريـفــ وسـيـنـضـم الـيـكم بـعض
االحتادات العربـية اذا وجدتموهم
غـيـر مـخـتـرقـ كـاحتـاد احملـام
الــعـــرب واحتــاد الــكــتــاب الــعــرب
الـخ... ثم يــجـــري الـــتـــفــتـــيش عن
بعض االحزاب الـنظيـفة في البالد
العـربـية عـلى ان يـعلن عن اسـباب
االختـيـار كعـدم االخـتراق وخـدمة
اهداف اخرى. انا انـادي بذلك منذ
سنوات وهي التي اسميها الكتلة
التاريـخية الـتي يتم احلديث فـيها
كــثـيـرا. غــرامـشي تــكـلم عــنـهـا في
اوربا ومـحـمد عـابـد اجلابـري الله
يــرحــمه ذكــرهـا واالن تــأتي عــلى

لسان كثيرين جدا.
{ اعـــتـــقــد ان الـــدكـــتــور خـــيـــر الــدين

حسيب تبنى مثل هذه الفكرة?
- نــــعـم وغــــيـــــره كـــــثــــيـــــرون من
هم ليس تبنياً بل من القومي ا
الـــذي يــعـــلق اجلـــرس ومن يـــبــدأ

باخلطوة االولى. 
شـروع في وعـنـدمـا عـرضت هـذا ا


