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عـديدة هي الـدروس الـتي أفرزتـها
انـتـفـاضـة الــشـعب الـعـراقي الـتي
انطلقت في األول من تشرين األول
ـاضي ولم تـتوقف أو تـخـمد الى ا
أن حتــــقـق كل أهــــداف ومـــطــــالب
ـشــروعـة وفي وحـقــوق الـشــعب ا
ـقـدمـة منـهـا اسـتـقـالـة احلـكـومة ا
احلــالـيــة الـتي تــلـطــخت أيــاديـهـا
نتفض األبرياء وتشكيل بدماء ا
حـكــومـة طـوار وتــغـيـيــر قـانـون
االنتخابات ومفوضية االنتخابات
وإلــــغـــاء مــــجـــالس احملــــافـــظـــات
وإجـــراء تــغـــيـــيـــرات جــذريـــة في
الـعملـية السـياسـية العـرجاء التي
اثـبـت الـشــعب الــعــراقي فــشــلــهـا
ـــاسي وكـــانـت ســـبــــبـــاَ في كـل  ا
والــكـــوارث الــتي حــلت بــالــعــراق
وشـعـبه طـيـلـة الـسـتـة عـشـر عـاما
ــاضــيـة وكــانت مــرتـعــا وغــطـاء ا
لـــلــفــاشـــلــ والـــفــاســـدين الــذين
تـــســـلــطـــوا عـــلى رقـــاب الـــشــعب
فـســرقـوا أمــواله ونـهــبـوا ثـرواته
وخانـوا وطنهم وشـعبهم  وقـتلوه
وظــــلـــمـــوه وأفــــقـــروه وجـــوعـــوه

وصادروا حريته.
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لـــقـــد أوغـــلـت أحـــزاب الـــســـلـــطــة
واحلـــكـــومـــة احلــالـــيـــة  في قـــتل
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـي وارتـكـبت ا
جـرائم كــبـرى ضــد اإلنـســانـيـة لن
يـنــسـاهـا شــعب الـعــراق وشـبـابه

ـــنـــتـــفض تـــســـبـــبت فـي وقــوع ا
تضحيات كبيرة وصلت الى أرقام
مـهولـة حـيث سقـط حلد اآلن أكـثر
من أربـعـمـائـة شـهـيـد واثـنـا عـشر
ألف جــريح  ولم حتــدث مـثل هـذه
ـعـارك , الـتـضـحـيــات  حـتى في ا
همـة التي أفرزتها ومن الدروس ا
انتفاضـة تشرين هي عودة الروح
الـوطــنـيـة والــتـمـاسك اجملــتـمـعي
لـــلـــشــــعب الـــعـــراقـي الـــتي راهن
الـعمالء واخلـونة عـلى تدمـيرهـما
لــيـتـمــكـنــوا من حتـقـيـق أهـدافـهم
اخلبيثـة في تقسيم الـعراق قوميا
وطـــائـــفــيـــا من خالل قـــتل روحــة
الـوطنـية وإثـارة الـصراع الـقومي
والطائفي بـ مكوناته ألنه أسرع
طــريق لـــتــحـــقــيـق أهــداف أعــداء
العراق وعمالء دول اجلوار الذين
نـصــبــتـهـم أمـريــكــا حـكــامــا عـلى

العراق ليدمروا البالد والعباد .
فـالـتـظـاهـرات الـشـبـابـيـة الـكـبـرى
التي حتولت الى انتفاضة شعبية
شـاركت فـيهـا كل شـرائح اجملـتمع
الـعـراقي شـبـاب وطـالب جـامـعات
ـــعـــلـــمــ ومـــدارس ونـــقـــابــات ا
والــعــمـال واألطــبــاء والـصــيــادلـة
هـندسـ واحملامـ والفـنان وا
واجلـمـعـيـات الــفالحـيـة وعـشـائـر
عـراقـية أصـيلـة كمـا شـاركت فيـها
كل قـوميـات الـشعب الـعراقي وكل
أديـــــــانـه وطــــــوائـــــــفـه في تـالحم

مـصـيـري قل نــظـيـره غـدا كـرنـفـاالً
وطــنــيــاً أعــاد لألذهــان الــتـمــاسك
اجملــتـــمــعي احلـــقــيــقي لـــلــشــعب
الـــعـــراقـي ووحـــدتـه الـــوطــــنـــيـــة

األصيلة .
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لـقــد شــاركت بـغــداد بــرصـافــتــهـا
وكـرخــهـا في االنــتـفـاضــة فـتالحم
شـبـاب مــديـنـة الــصـدر مع شـبـاب
ـنـصــور وشـبـاب الـكــاظـمـيـة مع ا
شــبـاب االعــظـمـيــة وأبـنــاء بـغـداد
ــشــتل مع أبــنـاء حي اجلـديــدة وا
العامـل والعدل واخلـضراء وأبناء
الطـارمية مع أبنـاء الشعـلة وهكذا
كل مـــنـــاطق بـــغـــداد وأحــيـــائـــهــا
خـــرجت بــشــبـــابــهــا وشـــابــاتــهــا
ورجــالـهـا ونــسـائــهـا وشـيــوخـهـا
صـهر  بـوتقة واحـدة هي بـوتقة
الـعراق الـواحـد كمـا شـاركت فيـها
كل مـحـافـظــات اجلـنـوب والـفـرات
األوسط وبعض محافظات الوسط
وتــضـامـن مـعــهــا أبــنـاء شــعــبــنـا
كما الـكردي ونقـاباتـه وجمعـياته ,
أفرزت هذه االنتفاضة صور رائعة
لـلتـكـافل االجـتـمـاعي فـالـعـديد من
ــيـــســورين والـــتــجــار تـــبــرعــوا ا
ــــواد الــــغــــذائــــيـــة بــــاألمـــوال وا
البس لـــلــمـــنــتـــفــضـــ واحــد وا
الــعـراقـيـ تــبـرع بـخــوذ حلـمـايـة
نتفـض وكانت العوائل رؤوس ا
الـعراقـيـة تتـسابق لـتقـد الطـعام

واخلـبـز احلـار الـذي كـان يـعـد في
ســـــوح الـــــتــــظـــــاهــــر وشـــــهــــدت
الــتــظــاهــرات حــضــورا مــتــمــيـزا
ــضــحــيـات من لــنــســاء الـعــراق ا
ــــوظــــفــــات ربــــات الــــبــــيــــوت وا
والـطـالــبـات وبـعــضـهن من قـدمن
أبـنـائـهن شـهـداء وجـئن لـيـشاركن
في االنـــتـــفــاضـــة كـــمـــا شـــهـــدنــا
حـضـورا مـكـثـفـا لـلـمـتـطـوعـ من
الــكـــوادر الــطـــبــيـــة الــنـــســائـــيــة
والــرجــالـــيــة إلســعـــاف اجلــرحى
ــــصـــابـــ وإلعــــداد الـــطـــعـــام وا
لـلمـنـتـفـضـ وتـنـظف الـشوارع ,
وال ننسى (الـتكتك) بقـيادة شبابه
ضح الذين تركوا عملهم على ا
الـتـكـتك وهـو مـصـدر رزقهم ورزق
ـيزا عـوائـلـهم لـيـكـون لـهم دورا 
في االنـتـفــاضـة سـاهم فـي تـقـلـيل
الـــتـــضـــحـــيـــات من خالل الـــنـــقل
الـــــــســــــــريع لــــــــلـــــــجـــــــرحـى الى
سـتـشفـيـات فـكان لـهـذه العـجـلة ا
الصـغيرة وسـائقيـها صدىً كـبيراً
ــارسـات شــخـصــيـة وشــاهـدنــا 
تعبـر عن الروح العراقـية األصيلة
فهذا معاق يحمل علم العراق جاء
نتـفض وامرأة عراقية ليشارك ا
أصـيـلـة توزع راتـبـهـا عـلى سواق
الــتــكــتك وشــيخ طــاعن في الــسن
أبى إال ان يـشـارك في االنـتـفـاضـة
وأطـفـال بـعــمـر الـزهـور يـحـمـلـون
عــلم الــعــرق ويــنــشــدون الــشــعــر
احلـماسـي الذي أبـكى احلـاضرين
شـاهدين عـبر شاشـات التـلفاز وا
وفـنــانــ يــنـشــدون لالنــتــفــاضـة
ومـــغـــتـــربـــ عـــراقـــيـــ في دول
ـهجـر تركـوا جلوئـهم السـياسي ا
وغـادروا دول أوربـا ووصـلوا الى
سـاحـات الـعــز واإلبـاء لـيـشـاركـوا
أبناء وطنهم انتفاضتهم الشعبية
ومهاجـرين ومهجـرين خرجوا في
تـظـاهـرات مـؤيـدة لالنـتـفـاضة في
ــهــجــر إنــهـا صــور تــعــجـز دول ا
الكلـمات عن وصفـها تمثل حـقيقة
الشـعب الـعـراقي عـنـدمـا يـنـتفض
ويـقــارع الـظـلـم لـيـؤكــد انه شـعب
حي ال يقبل الضيم واخلضوع وال
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لسائـليه: كيف أسـكن قصـوراً فخمة
وهناك لبنانـيون ينامون في العراء.
وكـــمــا قـــبْل الـــرئــاســـة ثم خاللـــهــا
وبــعــدهـا يــدخَّن بـشــراهــة حـاله في
ذلك حــال عـبــد الـنـاصــر الـذي سـرَّع
الـتـدخـ فـي إضـعـاف هـمـته ثم في
الـتـأثـيـر احلـاد عـلى قـلـبه وتـنفـسه.
وكـمـا لم يـورث عبـد الـنـاصـر أمواالً
وعـــقـــارات وعـــاشت أرمــــلـــته عـــلى
معاش زوجهـا الذي يكفي مـتطلبات
الـــعــــيش الـــبـــســــيط فـــإن األرمـــلـــة
الشـهابـية الـفرنـسيـة األصل أمضت
حـيـاتـها بـعـد رحـيل اجلـنـرال الذي
ا بات رئـيساً سـابقـاً ال حزب له وإ
ـوذج إدارة حُـكْم وسـمـعـة وطـنـيـة
غـيــر مـرتــهـنــة تـعــيش بــكل مـا في

العيش البسيط من معالم. 
ومن أجْل ذلك لم يواجه فؤاد شهاب
إنتـفاضـة شعـبيـة كتلك الـتي حدثت
فـي لـبـنــان قـبل شــهـر ولم تــنـطـفىء
شـعلـتهـا بـالكـامل ووصـلت هتـافات
الـبـعض إلـى حـد الـنـيْل من شـخص
اجلــنـرال الــرئـيس عــون ومَن حـوله
وبالذات صـهره اجلمـوح الذي ليس
فــيه من نـســيج الـصــهـر الــنـاصـري
اآلخـــر ســـوى بـــعض أوجـه الــشـــبه
ــــال. ولـــوال جلـــهــــة شــــراهـــة إلى ا
احملــاولــة اإلنــقالبـــيــة الــتي قــادهــا
إثــنـــان من الــضـــبــاط ضــد نـــظــامه
ومــنــيت بــاإلفــشــال لــكــانت حــقــبــة
الـسـنـوات الست لـلـجـنـرال الـرئيس
فـؤاد شـهاب هـي األفضل فـي تاريخ
جــــنـــراالت احلُــــكْم في لــــبــــنـــان مع
مـالحــظـــة أن إزدهــار شـــأن ضــبــاط
كـتب الثاني" اخملـابراتـي أخذت "ا
ـشـار الـكـثـيـر من رونق الـسـنـوات ا
إلــيــهـا. ومَن يــدري فــقـد كــان هـؤالء
كمـجمـوعة أو كـأفراد مـنهـا يعـملون
عـــلى أســـاس أن يـــرثـــوا اجلـــنـــرال
الرئيس فؤاد شهـاب وينتهي احلُكْم
في لــبــنــان إلى مـــا بــات عــلــيه في
ســوريــا إنــقالب يــســتـوجـب آخـر..
وهكذا. وقد يتب ذات إعترافات أو
إخــــراج وثــــائق من إضــــبــــارات أن
دواعي احملــاولــة اإلنــقالبــيــة كــانت
خلـشيـة الـقومـي الـسـوري من أن
يـصل أحــد عـقـداء الـعـهـد الـشـهـابي
إلى رئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريـــة أو إلى
رئاسة احلكـومة وبذلك يشل هذا أو
ذاك طـمـوحـاتـهم الـهال- خـصـيـبـية
ــعــنى الـــتــصــمــيم عـــلى حتــقــيق
الـــهالل اخلـــصـــيـب الـــذي جنـــمـــته

الــله عــلــيه. ولــقــد فــرض اجلــنــرال
شـــهــــاب بــــعـــدمــــا بــــات رئـــيــــســـاً
لـلـجـمـهـوريـة إحـتـرام الـرئـيس عـبد
الــنـــاصــر (بــصـــفــة كــونـه رئــيــســاً
ــتــحـدة لــلــجــمــهـوريــة الــعــربــيــة ا
ــصـري والــسـوري) له بــقــطـريْــهـا ا
وهــو إحــتــرام لم يــنــله مـن ســوريـا
اريـة سـوى اجلـنـرال الـرئـيس الـبـشـَّ
إمـــيل حلـــود من خالل إســـتـــقـــبــال
مـتمـيـز له على احلـدود ثم اجلـنرال
ميـشال عـون ليس بـأهمـية مـا جرى
فـي لــــقــــاء احلــــدود وعــــلى تــــربــــة
لـبـنـانـيـة- سـوريـة مـنـاصفـة وحتت
خـيــمــة نُـصــبت خــصـيــصــاً وبـذلك
تــســاوى مــعــنــويــاً لــبــنــان الــدولـة
الـصُغـرى بـالدولـة الـعربـيـة الكـبرى
ــصـري والــسـوري ذات الــقـطــريْن ا
زمنذاك. وعندما إرتـأى عبد الناصر
هذه الصيغة األكثر من بروتوكولية
فلـلتأكـيد على إحـترام اخلصـوصية
الـلـبـنانـيـة وإسـتقـالليـة الـقـرار لدى

أهل احلُكْم. 
وهـذا ما بـدا ثـابـتاً خالل الـسـنوات
الـست الـتـي هي الـواليـة الـرئـاسـيـة
الـوحــيــدة لــلــجـنــرال فــؤاد شــهـاب
والـــذي رفـض جتـــديــــدهـــا. وغـــادر
الـرئاسـة الـتي كانت سـيـاسة الـنأي
ـمـارســة وتـلـقى بــالـنـفس مــوضع ا
إحــتــرام الـعــرب واجملــتـمـع الـدولي
على السواء. وهذا كان حاضراً ب
ســـطـــور الـــبـــيـــان الـــذي صـــدر عن
اجـــــتـــــمـــــاع اخلـــــيـــــمـــــة يــــوم 25
مـــــــــــــــارس(آذار)  1959ودام ثـالث
ساعات. ولقـد نُسبت إليه أقوال في
مـجــالس شــهــابـيــة من بــيــنــهـا أنه
عــنــدمــا إنــتـهـت واليـتـه إلـتــفت إلى
تــمـثــال الـسـيــدة الـعــذراء وقـال: يـا
عدرا مثل ما دخلْت مثل ما خرْجت.
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ولـقد إعـتـبر اجلـنرال الـرئـيس فؤاد
شــهــاب أن الــرئــاسـة واجـب وطـني
ولــيـس فـرصــة لــلــمــغـا وأن عــلى
احلـــاكم صــاحـب الــســلـــطــة األُولى
مجاراة الـناس في مستـوى عيشهم
ومن أجْـل ذلك رأيْــنــا أوجـه تــشــابُه
بـ عيـشه وعـيش عـبد الـنـاصر. لم
يبدل فؤاد شهاب مسكنه ولم ينتقل
للسكن في قصـر فخم. وعندما سئل
ذات مـــرة وكـــانـت بـــدأت الـــرحـــلـــة
األُولـى من تـشــيــيـد مــبـنـى الـقــصـر
ــاذا ال يـأمــر بــإنــهـاء اجلـمــهــوري 
الـتــشـيــيـد لـلــسـكـن فـيه كــان يـقـول

لـكل جـنـرال.. أُصـير رئـيـسـاً حـكـاية
ذات ظـروف. لم يــكن اجلـنـرال فـؤاد
شـهاب تـواقـاً إلى إسـتبـدال الـكاكي
والـنـجـوم واإلنـضـبـاطـيـة والـسـترة
والوالء للعشرة آالف كيلومتر مربع
وبـضع مئـات منـها بـالفـخامـة لقـباً
وعـيـشاً وإسـتـرضـاءاً وتـسـديد ديْن
لـــدائن وضـــعـه عـــلى رأس الـــدولـــة
وإلــتـزامــاً بـوكالء لــذاك الـدائن ورد
ــواقف عـصـيـة اجلـمــائل له ولـهم 
عـلى اإلقـنـاع. ولـوال عـواصف ثـورة
أُعــد جـدول أعــمـالــهـا خــارج الـبالد
ووضـعت لـبـنان الـكـيـان عـلى حـافة
ــا كـان جيء بــاجلـنـرال الــتـغــيـيـر 
فـؤاد شــهـاب قـائـد اجلــيش رئـيـسـاً

ستقل. ثالثاً جلمهورية لبنان ا
ثم إنه لم يـرث ولن يـورث فال أبـنـاء
له كـمــا ال أصـهـار. وبـذلك كـان غـيـر
ذي بـال فـي مـسـألـة جتــيـيـر الـشـأن
إلـى اإلبن وال إلى إعـــتـــبـــار اإلبـــنــة
أفـضل مـستـشـار له كـتلـك الصـيـغة
التي إعتـمدها الرئـيس جاك شيراك
في "اإليــلـيــزيه". كــمـا أنه في مــنـأى
عن ثعلـبة الصهـر يستـحوذ على ما
يــحــقق له مــبــتــغــاه.. مــبـتــغـى إثـر
ـبتـغى أو مـالياً مبـتغى سـياسـياً ا
أو حتى كتابة حالـة غير مألوفة في
عالم احلُـكْم واحلكـام وهي أن يكون
ثـابة الـوريث وعلى نـحو الصـهـر 
مـا عاش هـذه اإلسـتـحالـة في مـصر
احملـــروســــة أشــــرف مــــروان الـــذي
إفـــتــــرض أنه مـــا دام بــــات صـــهـــر
الـرئيـس جمـال عـبد الـنـاصـر وعلى
درجــة من الــنــبــاهــة والــديــنــامــيــة
وطـالقـة الــلــســان يـعــطي مـن طـرفه
حالوات ســيـاسـيــة وأفـكــاراً يـطـيب
لـبـعـض ثـوريي احلـقـبـة الـنـاصـريـة
ا األخذ بهـا فلماذا ال سماعهـا ور
يكون هـو النـجم األكثر سـطوعاً في
رحــاب رئـاســة عــمه خـصــوصـاً أن
الـــــعم الـــــرئـــــيس فـي حــــاجـــــة إلى
ـنح األقـربـ الــثـقـاة. وعـنـدمـا لم 
عـبد الـناصـر الـصهـر مـا ال يتـجاوز
احلـــدود وعــــدم تــــوظـــيف الــــشـــأن
صلحة صِـهْرية أو عائلية الرسمي 
وجــد مـــبـــتــغـــاه في رحـــاب ديــوان
الــرئـــيس اخلـــلف أنـــور الـــســادات
حيث نال شأنًا تَسبب له بعد رحيل
الــســادات بــصــدمـات ثـم بــفــاجــعـة
رحـــــيـــــلـه مـن دون حـــــسم ظـــــروف
سـقـوطه من شـرفـة مـكـتـبه في لـندن
وهل أنه إنتـحر أم إنـتحـروه. رحمة

األبـنـاء والـبـنـات عـلى الـهـجـرة إلى
بالد الـــلـه الـــواســـعـــة بـــعـــيـــداً عن
ـلتوية اخليبـات والفساد واإلدارة ا
ـوحى به. وهـذا لم واألمـر الـواقـع ا
يــحــدث في زمن اجلــنــرال الــرئـيس
فـــؤاد شـــهــاب الـــذي يـــنـــسب إلـــيه
زمـيــلــنــا الـشــهــابي الــعـريـق بـاسم
اجلــســر رؤيـــة تــعــكس ضـــيــقه من
الـسـيـاسـيـ على نـحـو مـا أسـلْـفـنا
ـا هــو واجـب الــدولـة ومـفــاهــيــمـه 
جتـاه الشـعب وحـقوق الـشـعب لدى

الدولة". ومن عبارات هذه الرؤية:
"أنـا مدرك لـلـمـنطـق الذي يـقـول بأن
احلــاكم أو الـســيــاسي الـقــادر عـلى
اإلصـالح هـــــو الــــــذي تـــــنــــــســـــجم
مــصـــلــحــته الـــســيــاســـيــة مع هــذا
اإلصـالح. وأعــرف مــآخــذ الــشــبـاب
الداع إلى قـيام دولة حـديثة عليَّ
لــتــعـــاوني مع الـــطــقم الـــســيــاسي
. وجـوابي هو والزعـماء الـتقـليـدي
إنــني مــجـبـر عــلى الــتـعـاون مــعـهم
ألنــهم مــا زالــوا مـوجــودين وبــقـوة
عــلى الــسـاحــة الـســيـاســيـة. وأمـام
عـيـنـيْ جتـربـة كـمـيل شـمـعـون غـيـر
ـوفـقـة يـوم أسـقط بـعض الـزعـماء ا
الـــطـــائــفـــيـــ والــتـــقــلـــيـــديــ في
اإلنــتــخــابــات. لـقــد حــرصتُ في كل
احلـكـومـات الـتي تـألـفت في عـهـدي
عـــلى إدخــال وجـــوه شــابــة أو ذات
إخـتـصـاص أو من خـارج الـعـائالت
الـسيـاسـية الـتقـلـيديـة تـأكيـداً على
ضـــرورة تــطــويــر وحتــديث الــطــقم
الـســيــاسي. ولــكــنــني ال أســتــطـيع
تـغـيـيـر الـطـقم الـسـياسـي برمـته ال
ســـيـــمـــا إذا كـــان الـــشـــعب مـــا زال
يــنــتـــخــبه. حـــتى ولــو كـــنتُ أســلم
مـبــدئــيـاً بــأن مـقــومــات الـزعــامـات
الـتـقـليـديـة او الـطـائفـيـة في لـبـنان
تـــتـــعــارض مـع مــقـــومـــات الـــدولــة
ومصاحلـها ألغراض هـذه الزعامة.
ولـذلك ركـزتُ عـلى اإلدارات الـعـامة
ـؤسـسات عـلى إصالحـهـا وإقـامـة ا
احلـديثـة لـهـا وحتريـرهـا تدريـجـيًا
من اخلـضـوع لـلـزعامـات الـطـائـفـية
والسـياسـية وتـطعـيمـها بـالعـناصر

الكفوءة. 
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إالَّ انــني في الــوقت نــفـسه إخــتـرتُ
من بــ الـســيـاســيـ الــذين أرتـاح
لــلــتـعــاون مــعــهم أقــلــهم إرتــهــانـاً
بـالــشـارع أو عالقـة بــالـصـفـقـات أو
غوغائية أو اقلـهم مطالب شخصية
أو طائفيـة". هذا ما كان يـتطلع إليه
الـــرئــــيس رفــــيق احلــــريـــري وبـــدأ
خـطـوات عــلى هـذا الـطـريق قـبل أن
يـنــالـوا مــنه تــفـجــيــراً. رحـمــة الـله

عليه.
ويــبـقـى كـنــهــايــة لــهــذه الـهــوامش
ة اجلـنرالـيـة الـتأمل في أقـوال كـر
تـــفـــيـــد في عالج الـــروح وتـــهـــذيب
النفـوس مثل "ولربك فـأصبر" وردت
في الـكـتـاب الـكـر و"فـمن أفـسدوا
ونـهـبـوا جـزاءهم عـنـد ربـهم" و "مَن
حـمل الـسالح فـليس مـنـا" كـمـا يرى
الــرسـول(ص). وهــكــذا في الـكــتـاب
ـا عـندكم ـقدس "كـونـوا مكـتـف  ا
ألنه قـال ال أُهـملك وال أتـرُكك".  ومَن
كان جنراالً رئيـساً أو سيداً صاحب
القرار عليه أن يتأمل... ويتعظ

قـبــرص. يـا لـهـذه اإلسـتـحـالـة. ثـمـة
مــشـاعــر مـشـتــركـة لــدى اجلـنـراالت
ومـــعـــهم عـــقـــداء أمـــكــنـــهـم بــفـــعل
اإلنـــقالب الــعــســكــري أو الــظــروف
الـناشـئـة عن صراعـات في اجملـتمع
ــدني الـسـيــاسي تـســتـوجب عـلى ا
الـكــاكـيـ إقـتـحـام سـاحـة الـصـراع
واإلمــســاك به وأحـــيــانــاً اإلمــســاك
. وهـذه بـأولي الــصـراع من مـدنـيـ
ا إتـسم بها عـلى سبيل شاعـر طا ا
ــثـــال ال احلــصـــر عــهــد الـــرئــيس ا
(الـــــراحل) حـــــافظ األســــد وعـــــهــــد
اجلــــنـــرال الــــرئــــيس إمــــيل حلـــود
وبـنـسـبـة غـيـر حـادة عـهـد اجلـنـرال

الرئيس ميشال سليمان. 
وعـنـد الــتـأمل في سـنـوات الـنـصف
األول مـن عــهــد اجلــنـــرال الــرئــيس
مـيـشـال عـون نـسـتـنتـج من عـبارات
يقولها ونظرات ومالمح وجهه عند
لقـاءاته بـسيـاسيـ مدى ضـيقه من
هؤالء. ومع أنه ترأس تـياراً وتنازل
عـن الــــــتـــــرؤس لــــــصــــــهـــــره إالَّ أن
جـنـرالـيــته في الـتـعـامل مع مـدنـيي

تياره بقيت واضحة. 
WO¼«dJ « Wł—œ

وهـنا يـجـاز اإلفـتراض بـأن الـنـظرة
غــيــر الــوديـة وأحــيــانــاً إلى درجـة
الـكـراهيـة نـحـو الـسيـاسـيـ كانت
شتركة بينه وب إحدى اجلوامع ا
األمــ الــعــام (حــزب الــله) الــســيـد
حــسن نـصــرالـله الــذي يـرى نــفـسه
أعــلى بـكـثــيـر من أي صــاحب مـقـام

سياسي.
لـكن تبـقى حـساسـيـة اجلنـرال فؤاد
شـهـاب قبـل التـرؤس شـعـوراً وبـعد
الـتــرؤس تـعـبـيــراً هي األكـثـر حـدة.
وبـقــيت كـمــشــاعـر عــنـدمــا أوجـبت
الـــظـــروف الـــضـــاغـــطـــة شـــعـــبـــيــاً
والشـبـيهـة بالـظروف الـراهنـة التي
يــعـيــشــهـا الــلــبـنــانــيـون مـن قـطْع
طـــرقــــات وخالف ذلك إســــتـــقـــالـــة
احلـكــومــة الــتي يــتـرأســهــا رشــيـد
كرامي (إبـن طرابـلس الـتي ما زالت
ا لن عروس اإلنتفاضة التي لم ور
تــتــوقف مــا دام اجلــنــرال الـرئــيس
مــيـــشـــال عـــون ال يــرطـب األجــواء)
تشـكيل حكـومة إسـتثنـائية بـرئاسة
كرامي نفـسه ومعه شـخصيـة سُنية
واحـــدة (احلــاج حــســ الــعــويــني
الـذي مكـانـته سعـوديـاً ماضـيـاً مثل
مــكــانــة ســـعــد احلــريــري حــاضــراً
وقطبان مـارونيان فقط ال يـتطاقيان
:زعـيم حـزب الكـتـائب بـيـار اجلـميّل
ون وزعيم حزب الكتلـة الوطنية ر

إده).
ومن الـــطــبـــيــعي إزاء حـــســاســـيــة
اجلــــــنــــــراالت الــــــرؤســـــاء مـن أهل
السياسة وتصل احلساسية أحياناً
ـــعن إلى درجــــة الــــكـــراهــــيــــة أن 
اجلنـرال الرئيس تـعطـيالً وإحراجاً
لكل مَن يترأس احلـكومة وتبـخيساً
َن يــرى نــفــسه رقــمــاً في قــائــمــة
رشح وتمييزاً للقلة من الوزراء ا
الذين يحـلقـون في فضائه من أصل
الــكــثـرة وبــذلك ال تــســتـقــر أحـوال
الـــبالد وال يـــطــــمـــئن الـــعـــبـــاد إلى
مـستـقـبل أحـفادهـم كونـهم إعـتادوا
حتت ظـالل أكــــثــــريــــة اجلــــنـــراالت
الــرؤسـاء عــلـى اخلــيــبــات وإعــتـاد
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ـتــحـدة في االنـتـخـابـات الــعـراق وإشـراك خـبـراء اال ا
القادمة كما حدث عام 2010.

ثل من الشباب عن احلراك الشعبي.  -
ـان احلـالي وأقـتـرح الـدكـتـورة مـاجدة ـثل عن الـبـر  -

التميمي إلطالعها الواسع .
ان عن انتخـابات مبكرة بـإشراف اللجنة 2) اعالن البـر

العليا وأعالن استقالة احلكومة احلالية. 
ــان احلـالي بـهـدف 3) تـعــاون الـلـجـنــة الـعـلـيــا مع الـبـر
ـطـلــوبـة عــلى الــدسـتـور اقـتــراح وتـشــريع الـتــعـديـالت ا
ـفـوض بـالـقـضاة مع وقانـون االنـتـخابـات واسـتـبدال ا
ضــرورة وضع سـيـاقــات جـديـدة فـي اخـتـيــار احلـكـومـة
ورئــيـس الــوزراء بـــعـــيـــداً عن احملـــاصـــصــة وتـــدخالت

األحزاب .
ـان واحلكـومة مع رئـيسـها احلـالي بإدارة 4) يقـوم الـبر

ان اجلديد.  الدولة لفترة انتقالية حل انتخاب البر
5) اإلعالن فـورا"عن كل اجلـهــات الـتي كـانت طـرفـاً في
ـسـتـور لـتـكـون بـوصـلة االسـاءة لـلـمـتـظـاهـرين وكـشف ا

التوجيه في اي انتخابات قادمة.
 6) اإلعالن عن كل حـيتـان الفـساد ومـنعـهم من السـفر

نهوبة.  وإحالتهم الى القضاء واسترجاع األموال ا
17) الـطــلب من كل الـقــيـادات احلـزبـيــة بـتـوقــيع وثـيـقـة
شرف وتـعـهـد عـلـني بـان يكـون الـسالح كـله بـيـد الـدولة

وإدارتها.
8) اإلعالن عـن خـطـط واضـحــة في إنــعــاش الـصــنــاعـة
والزراعـة وتـقنـ وتـوجيه االسـتـيرادات نـحـو القـطـاعات
اإلنتـاجية والزراعية حصراً النها احلل احلقيقي للوضع
االقتـصادي وألغلب مشاكل البـطالة ومستويـاتها العالية
وكــانـت الــشـــرارة الـــتي بـــســـبـــبــهـــا أنـــطـــلـــقت حـــركــة

االحتجاجات الشبابية.
نـتـجـات الـوطـنـيـة ومـسـاعدة 9) تـفـعـيل قـانـون حـمـايـة ا
الـقطاع العـام واخلاص على الـنهوض خلـلق فرص عمل
وتـشـغـيل االيـادي الـعـامـلـة العـراقـيـة وتـقـنـ االسـتـيراد

االستهالكي.
ـنافـذ احلدوديـة وإيقاف 10) السـيطـرة احلقـيقيـة على ا

التهريب.
ركزي ومراقبة حركة 11) إلغاء مزاد العملة في البنك ا

األموال.
12) إيـقـاف الـتـوزيـع الـعـشـوائي لـألراضي واسـتـبـداله
شـاريع وجمعيات بناء يشترك فيها آالف العاطل عن
الـــعـــمـل كل في مـــحـــافـــظـــته بـــدعم الـــدولـــة في االرض

واالجور.
13) مشـروع تربوي وطني باضافة محاضرة اسبوعيا"
دارس واجلـامعات بـغرض توعـية الطـلبة والـشباب في ا
ـواطنـة وحب الـعمل لـبنـاء الـبلـد والـوقوف بـحزم بدولـة ا
ـتـفـشيـة وحـثهم عـلى تـقدم ضد الـفـساد وأفـة الـرشوة ا
الـصـفــوف لـلـمـشـاركـة في انــتـخـاب االفـضل بـعـيـداً عن

احلزبية والطائفية.
14) إعــادة الـنـظــر بـحـصــانـة قـطــاع االتـصـاالت وايالء
منـظومـة األمن الرقمـي األهميـة القـصوى الن قوة شـبكة
ـعلـومات الـعـراقيـة بـقوة اضـعف نقـطـة فيـها ومنـظومـة ا
وتـؤثـر بـشـدة عـلى االمن الـوطـني.أن اخلـطـاب اإلعالمي
الــصـادق هـو اهم أدوات تــوحـيـد رؤيــة الـقـوى الــوطـنـيـة
والــشــبــابــيـــة وان يــكــون الــوطن وأمن الــعــراق أوالً الن

االعالم سيف ذا حدين.     
كلـنا مـسؤولـ عن إيصـال الشـرفاء واخملـلصـ لقـيادة
الـعراق من أقـصى شمـاله الى جـنوبه ومـحاربـة الفـساد
والـــفـــاســديـن بــسـالحــنـــا الـــوحــيـــد الن االشـــتــراك في
ـنـطق طـلب الـتـغـير االنـتخـابـات حق وواجب ولـيس من ا

وترك سالح التغير بيد اآلخرين .
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مظاهـرات واحتـجاجات هي االوسع
من نوعها منـذ سنوات وسط اندفاع
الشبـاب من مختـلف التوجـهات  ما
يـــجـــمــــعـــهـم حب الـــعــــراق افـــعـــ
شــعـــاراتـــهم الـــرافـــضــة لـــلـــفـــســاد
ـــطـــالــبـــة بـــتـــحـــقـــيق الـــعـــدالــة وا
االجـــتــــمـــاعــــيـــة والــــقـــضــــاء عـــلى
احملـاصـصــة الـتي اسـتـنــزفت الـبـلـد
منذ ستة عشر عاماً. اجواء مختلطة
مــــا بـــــ احلــــزن والـــــفــــرح مــــا ان
ـعـانـاتـهم تـشـاهـدهـا حـتى تـشـعـر 
احلـقــيـقـيـة الـبـلــد الـغـني بـالـثـروات
يعاني مواطـنيه من نقص في ابسط
الي يتوزعون عيشة. ا متطلبات ا
في ســاحــة الــتـحــريــر وعــلى جــسـر
اجلـــمـــهـــوريـــة مـــا ان تـــراهم حـــتى
يـلهـموك لـتـعلم مـنـهم الكـثـير في كل
زاويــــة هــــنـــاك شيء مــــا يــــدعـــوني
لالهتـمام والـتعـلم في ظل مظـاهرات
سـلـميـة وعـفـويـة هي االبـرز واالكـثر
مـــشــاركــة مـن افــراد اجملــتـــمع مــنــذ

سنوات  ومن ابرز تلك الدروس:
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1- شـباب بـسـيط يـفـتـرشون االرض
ويـبـيـتـون في سـاحـة الـتـحريـر وفي
الـشـوارع اجملـاورة لـهـا  يـظـهر عـلى
مالمــحـهم الــتـعب والــكـد لم يــبـالـوا
علـى ماذا يـفتـرشـون وكيـف ينـامون

بل همهم االكبر وطنهم.
2- أصـــحـــاب  الـــتـــوك تك االبـــطــال
اصـــحـــاب الـــغــــيـــرة والـــشـــهـــامـــة
يتـجـولون هـنا وهـنـاك بلـمح البـصر
ـــصـــابــ لــيـــنـــقـــلـــوا اجلـــرحى وا
ــتــظـــاهــرين فــتح ويـــطــلــبــون مـن ا

الطريق بكل ادب واحترام.
3- شبـاب جامـعي من كال اجلنـس
من اجلــامـعـات الـعــراقـيـة يــحـمـلـون
هــمـوم ال تــنـاسب اعــمـارهم رافــعـ

شعاراتـهم بأعـلى اصواتـهم  كسروا
حاجز كبيـرا في جلوسهم في ساحة
االمة الـتي نادرا  مـا جتد احـد منهم

يجلس فيها.
4- نساء كـبيـرات في السن  يـحملن
المح اجلنـوبية االصـيلـة ويرتدين ا
البس يـقـدمن اشـهى انواع ابـسط ا
ـــأكــوالت لــلــمــتـــظــاهــرين والــكــرم ا

والطيبة ابرز ما تميزهن.
ـــتـــقـــاعـــدين 5- كـــبـــار الـــسن مـن ا
يـرفـعـون شـعـارات كـتبـت بـخط الـيد
تبدو عـلى مالمحهم تـعب االيام بعد
ان انهـكهم الفـساد واحلـروب عقودا

من الزمن.
.6صـــيــادلـــة واطــبـــاء من مــخـــتــلف
االعـمـار يـنـصـبـون خـيـامـهم لـتـقد
اخلـــدمـــات مـع قـــيــــامـــهم بــــتـــوزيع
الكمامات وملء عبوات اخلميرة لكل
متظاهر حتسبا ألي طار فضال عن
تـــــقــــد الـــــنــــصــــائـح الــــطـــــبــــيــــة

للمتظاهرين.
7- نــخب مـــثـــقــفـــة من مـــحــامـــيــ
واعالمــيــ وتــدريــســيـي جــامــعـات
يـكـرسون جـهـودهم لـتـرسـيخ الـسلم
ـظـاهـرات ويـؤكــدون عـلى سـلـمــيـة ا

بعيدا عن الفوضى..
/ت مـن الفرق التـطوعية 8- ناشط
ـا ـدني لــطـا ومــنـظـمــات اجملـتــمع ا
نـــذروا انــفــســـهم خلــدمـــة اجملــتــمع
يرفعون صور الشهداء االبطال الذي
ـظـاهـرات ويـدعـون سـقـطـوا خـالل ا
تـظـاهرين لـعـدم الرجـوع لـبيـوتهم ا

طالبهم.. قبل تنفيذ احلكومة 
9- نـــســاء عــراقـــيــات من مـــخــتــلف
الشرائح االجتماعية يقومون بأدوار
ـرأة مــخـتــلـفـة لــيـظــهـروا لــنـا دور ا
العـراقـية فـي االحتـجـاجات فـواحدة
ــنــددة جتـــدهــا تــرفع الـــشــعــارات ا

بــالـفــســاد واخـرى تــقــوم بـأســعـاف
اجلــرحـى واخــريــات يــنـــشــغــلن في
تـقــد الـدعم الــلـوجـســتي و تـوزيع
الـغــذاء او اعـداده لـيـعــكـسن صـورة

مشرقة للمرأة العراقية.
/ت يـحـملـون اكـياس 10- متـطـوع
جلـمع الـنـفــايـات واخـرين يـحـمـلـون
مكانس لتـنظيف السـاحة والشوارع
احمليطة بها ليعكسوا لنا صورة عن
كان الذي يتواجدون اهمية نظافـة ا
فـيه فـضال عن ان سـلوكـهم يـعـطـيـنا
كان والشاعة اشارة انهم جزءا من ا

ثقافة العمل التطوعي...
v UAM « V «u

ـــواكب الــنـــشــامى 11- اصـــحــاب ا
أكوالت والشاي لكل الذين يقدمون ا
ــتــظــاهــرين بــيــنــوا  لــنــا كــرمــهم ا
وطيبتهم فضال عن تعاملهم احملترم
ر امامهم بال استثناء.. مع كل من 
12- عــوائل بـأكـمــلـهــا مع نـســائـهـا
وأوالدها تـشارك لـتعـكس صورة عن
اهـــمــــيــــة تـــرســــيخ حــــريــــة الـــراي
ـطالب والتـظاهـر السـلمي من اجل ا

شروعة. ا
/ت في الوزارات تركوا 13- موظف
عملهم بـإجازة يأخذونـها ب احل
واآلخر  لـقضـاء وقـتهم في الـتظـاهر
رافـــضــ قـــرارات احلــكــومـــة الــتي
تهددهم بطرق غـير مباشرة في حال
ظـاهرات ومصـرين على خروجـهم 

ة.. مطالبهم بحياة كر
14- اشخاص من مـختـلف الشرائح
االجتمـاعية خـرجوا دون علم ذويهم
خوفـا من منـعهم لـيتـركوا بـصمـتهم
في الــتــحـريــر كــسـلــوك يــحـقـق لـهم
الرضا الذاتي وليـشعروا انهم جزءا
مـن حل األزمــة الـــتي تـــأثـــرنــا بـــهــا
جميعـا.. واخيرا رسالـتنا الى الذين
ـــظــاهــرات لم يـــشــاركـــوا في هــذه ا
ــشــاركـة في لــضــرورة احلـضــور وا
ـلـيــونـيـة الســتـنـبـاط الــتـظـاهــرات ا
الـــــدروس والــــعـــــبـــــر مـن الـــــتالحم
ـــذاهب ـــوجـــود بـــ مـــخـــتــــلف ا ا
الــديــنـــيــة لــتـــحــقــيق اهـــدافــهم في
محاربة الفساد بكل صوره واشكاله
ولنكـون يدا واحدة لـتحقـيق العدالة
االجتماعية في مجـتمع عانى الكثير
ـطـالب عـلى جـهـة وال فال تـقـتـصــر ا
اخلــدمـات عــلى جــهـة بـل مـطــالـبــنـا
ـــة لي ولــكم جــمـــيــعـــا حلــيـــاة كــر
ولالجــيــال الـــقــادمــة ولــيـــســجــلــوا
حضورهم في هذا احلـدث التاريخي

هم في تاريخ العراق.. ا
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بغداد

يرضخ لـلطغـاة مهما كـانت قوتهم
وجبروتهم .

طعم نتـفضون بناية ا لقد حوَل ا
الـــتـــركي الى قـــلـــعـــة حـــصـــيـــنــة
أسموهـا جبل احد حتصـنوا فيها
من رصاص الـقتـلة والقـنابل التي
حتوي عـلى غازات سـامة ومـنعوا
ــنـــدســ من الـــوصــول إلـــيــهــا ا
واتـخاذهـا وكراً لـلقـناصـ وقتـلة
ــقــابل كــانت ,وفـي ا ـنــتــفــضـ ا
هناك صورة كاحلة سوداء لعمالء
دول اجلــوار ومـرتــزقــتـهــا قـتــلـوا
نـتفـض وحاولوا شـباب الـعراق ا
حـرف الـتـظـاهـرات عن سـلـمـيـتـها
ـرجعـية ـارسـات أفشـلـتهـا ا في 
الـديـنـية عـبـر بـيـانـاتهـا وأفـشـلـها
ــنـتــفـضــون وهـؤالء قــلـة بــاعـوا ا
ضـمـائـرهم لـألجنـبـي وهم لـيـسوا
بــعــراقــيــ اصـطـالء فـاألصــيل ال
يــقــتل أخــاه الــعــراقي وال يــخـون
وطــنه الــعــراق الــذي شــرب مــائه
وأكـل من خــــيــــراته وهــــؤالء ومن
يقودهم الى مـزبلة التـاريخ عليهم
لـعــنـة الـله ولــعـنـة كل الــعـراقـيـ
الـشـرفـاء ولـعــنـة الـتـاريخ ويـبـقى
الــعــراق وطن جــمـيـع الـعــراقــيـ
على اخـتالف قومـياتـهم وأديانهم
ومـذاهـبـهم وانــتـمـاءاتـهم ويـبـقى
الـشــعب الــعــراقي حــيــاً شــامــخـا
مـضـحــيـا بـالـغـالـي والـنـفـيس من
اجل وطنه وكرامته وعزته فهنيئا
لــــلـــعـــراق بـــهـــذا الــــشـــعب احلي
ــضــحي وهــنــيــئــا لــلــعــراقــيـ ا
ـــعـــطـــاء والـــرحـــمــة بــوطـــنـــهم ا
واخلــلــود لــشــهــداء االنــتــفــاضــة
األبــرار وقـرة عـ أهـلـهم وذويـهم
بــهم والــشــفــاء الــعــاجل جلــرحى
االنـتـفـاضـة ولـتـسـتـمـر انـتـفـاضـة
ـبــاركــة حــتى حتــقــيق الــشــعـب ا
أهــدافـــهــا وحتــقـــيق كل مـــطــالب
الــــشـــعب ويــــد الـــلـه فـــوق أيـــدي
ــنــتــفــضــ أصــحــاب احلــقـوق ا
ـشـروعـة ولـعـنـة الـله عـلى قـتـلـة ا
الـنـتـتـفــضـ والـعـمالء واخلـونـة
والــفـاســدين والـفــاشـلــ سـارقي

أموال العراق وناهبي ثرواته .

اثبـتت االيام الـسابـقة ان حـركة الـتظـاهرات الـشبـابية ال
رجعة فيها وكانت اكبر حتدي واجهته النخب السياسية
واحلــزبـيــة مــنــذ عـام 2003 وبـتــأثــيــرهــا صــدرت عـدة
ـانـيـة سريـعـة بـخصـوص أزدواجـيـة الرواتب قرارات بـر
اء الـوجه ورفعاً للعـتب بينما لم تكن واالمتـيازات حفظاً 
قرارات رئـيس الـوزراء الـتـرقـيـعـيـة في مـسـتـوى خـطورة
ــرحــلــة. ان الــتــحــديــات الــتي تــواجـه الــعــراق كــبــيـرة ا
ـــنــتـــشـــر اضـــافــة الى وتـــنـــاقض الـــوالءات والـــسالح ا
تـربص بنا في الداخل واخلـارج بانتظار االنقضاض ا
وتفـتيت الوطن. لقد تغير النظام  في العراق عام 2003
 بــقــوة الــسالح األمــريــكي وســكــوت اغـلـب دول الـعــالم
ومبـاركة خـاصة من ايران وتـركيـا واخوتنـا العرب. االن
مطـلوب تغير النظـام أيضاً مع اعتراض شديد من ايران
ـــوقف األمـــريــكـي النه يـــتــوجـه حــسب وعـــدم وضــوح ا
مصلحة أمريكية اسرائيلية خالصة وسالح على االرض
يوازي سـالح القـوات األمـنـية والـعـسـكريـة مع تـوجـهات
سافة ب اجلهل ؤسف ان تكون ا متضادة بينها. من ا
وخـيانـة الـوطن خط رفـيع الن اغـلب األحزاب والـقـيادات
الـسياسـية العـراقية مـنذ عام 2003 أنـغمست بـاقتسام
ال الـعام وفـساد غـا وسـلطـة احملاصـصة مع نـهب ا ا
اإلدارة الـعامة عـلى خطى سـلطة االحـتالل التي وضعت
ا أدى الى تخريب كيان احـجار األساس الى الفسـاد 
الــدولـة الـعـراقــيـة مع عـدم وجــود بـرنـامج إلنــقـاذ الـبالد
بـعـدها. ان احلل اجلـذري لـيس بـقـوة السـالح ولن يأتي
من اخلـارج الن الـكل يـبـحث عن مـصـاحله ولـكن بإرادة
كن واخـتيـارات الـشعب عن طـريق صـناديق االقـتـراع 
أسقـاط الفاسدين واختيار اخمللـص . ألن يكفينا مئات
آالف من الـشهـداء واجلـرحى واليـتامـى واألرامل لنـطلب
تـغـيـر جـديــد بـالـقـوة  فـكل قـطـرة دم تـسـيل عـزيـزة عـلى
الــوطن واهـله. لـقـد أجنـب الـعـراق الـكـثــيـر من الـطـاقـات
والـرجال الشرفاء الذين جندهم في داخل البلد وفي كل
دول الــعـالم الــرجــال الـذين لم يــنــغـمــســوا في الـفــسـاد
وشهـوة السلطة وابتعدوا عنها احتراماً لشرفهم وشرف

الوطن.
ـشـكـلة أضـافة الى داعـش والتـدخالت اخلـارجـيـة فأن أ

احلقيقية في العراق تكمن في :
ـاني وقانـون االنتـخابـات وأفة أ) النـظام الـسـياسي الـبر
احملـاصـصـة احملــكـومـة بـاتـفـاقـات وجتـاذبـات سـيـاسـيـة

معقدة.
ـتعاقبـة وفشلها في اغـلب القطاعات ب) أداء الوزارات ا
االقتـصادية والصحية واالجتماعية والتعليمية مع تفشي
قـنعـة وجيوش ـشروع والبـطالـة ا الفـساد والـثراء غـير ا

من العاطل عن العمل.
عـلـيـنـا مـتعـاونـيـ جـميـعـاً في الـبـحث عن أجنع احلـلول
ـدى واالصالحــات الـقــابــلــة لـلــتــطـبــيق فــورا" أو عــلى ا
ـصيـريـة وأرى احلـلول نـظـورلـنـخرج من هـذه األزمـة ا ا

مكنة كما يلي: ا
1)  اإلعالن عن تشكيل جلنة عليا من:

- رئيس اجلمهورية
- رئيس احملكمة االحتادية
- رئيس اجلهاز القضائي 

- رئيس هيئة النزاهة
ـعلـم ونـقيـب الصـحف او - نقـيب احملامـي ونـقيب ا

ثل عنهم وعن بقية النقابات. 
عرفة - أستاذ جامعي مشهود له بالنزاهة وا

الية - رئيس جهاز الرقابة ا
ـتــحـدة الـســيـدة جــيـنـ ـثــلـة األمــ الـعــام لأل ا  -
بالسـخارات لتـعمل كـمراقب دولي وحـلقـة وصل لغرض
التـأثـيـر عـلى اجلـهـات الدولـيـة بـعـدم الـتدخـل في شؤون


