الحديث الثاني في مجلة المستقبل  -باريس
بتاريخ  25يوليو/تموز 1981

ال بد لهذا الحديث من مقدمة صغيرة االبغ :إ م مس رغرةم لك ضن غلن الحديث مَّ صغسدان بغرنا اتيلس ي
لقسءات عديد مَّ مبؤالرن اق سميرن في العسصلة العةاق ة .االلقدمة الصيرة ت لخص في مال ظ ْرنإ
المالحظة األولى  -ذا لك حدث بعد  24يولرو/تلوزْ 1981بغ غ غ غك للو غ غ غغَّ الداإلي في يةام اتقون ر غ غ غغل ة سم
على تخسذ الق اة فإم العةاق د يةفَّ من د اللواجهة العبضةية.
ات د اإلشس لى أيه ف ةض أم ي ك في  24يولرو ي خسب ئ س لل لهو ية في يةام خلف الةئ س أبو الحبن
بني صد أا ْق ِدن جلسعة بني صد على إ وات للصلحة «الةئ س اليسئ ».
المالحظة الثانية  -م إ ط العةاق اللو غ غغوعة بدءا من معغ غغس يَّ ال ة ست اتي هسءا بسللعغ غغةاال ال لو إلم ال
القد النواية ال تح لل أي تلكؤ اال ى عسم يظة .امن أجل ذلك فإم لقسء اللص غ غ غغس ة الع اة ي  -الفةيب غ غ غغي ر غ غ غغر ك
إالل ف ة أ ص غغسشس ش غغهة افي بس يس .ا د وز اإلف ةاض أيه رغ غ ضوم اللقسء الحسر غغكا إص غغوص غغس أم العةاق سم ْ:ل
ف ة من رغغقوف فسلرةي ج بغغضس م ب غ سم بدأ يةرغغك مالم ال:ديل في سل أم جلهو ية فةيب غوا مر ةام ر غ عرد النظة في
ةفرن على مدى رنوات.
أرسس العال ست ال ي سيت مةيحة امةبحة لل ْ
ا د وز القول م مالم ال:ديل ك للت مَّ رغ غغقوف ج بغ غغضس م ب غ غ سما لكن شنسلك الكثرة من الحةص على أم
تع ي فةيبغ غ غغس بعت الو ت ل حبغ غ غغك ابمة اتقة  .ابعد غ غ غ ْغةب اللفسعل النواي من جسي ر غ غ غةائرل بست ْب غ غ غك الق اة
الفةيبي مبألة ملحة.
في مض به في القص غ غ غغة ال لهو ي أجةيت شذا الحديث مَّ الةئ س صغ غ غ غسدان ب غ غ غغرن .ابدا لي من مقدمست الحديث
ْة بعت ابرغغالة اللحسدم أم اإلي صغغس ات ال ي تحققت في الحةب لك ِ
تيرة من نسعسته ال ي ت:لو ت في
ال ي رغغبقت ْ
ة

البن ْرن اللس ر ْرن ول ةا ع لسم اللةاية الل نسه ة في معسل ة الو َّ العةبي الةاشن.
بدأت الحديث بسلبؤال اآلتيإ
لتإ شل سم ال مفة من الحةب؟
 أجاب :في مؤتمر الطائف َّقدمنا باألدلة والوقائع أسببباب النعاا الاراقي  -اإليراني وكيف أن الجانب اإليراني
عباد األمور ولاللبال الأش أ بال فيه لهيب الحرب .ذلك واضب ومارو ..أما إذا كان صيراد م السبؤاأ أن
إسبتمر صُ د
صُفهم بأن الأش قام بالحرب هو الاراق وليس إيران ،فاألجدر أن يوجَّه مثل هأا السب بؤاأ إلى إيران ،ويتم سب بؤالها
الموجب إلقدامها لى الحرب.
لقبد ببدأإ إيران الحرب لينبا يوم  4أيلوأ/سببببببببببتمبر  1980نبدمبا قعبببببببببف اإليرانيون مبدنب ا ار يبة زرلبا يبة
وخانقي ومندلي ونفط خانه) وقاموا بإغالق ببببط الارب الأش هو منفأنا المائي الوحيد ،وقعببببفوا البواخر الراسببببية
فيه أو المارة ْبره ،وكانوا قعفوا المنلآإ النفطية ومدينة البعرة.
و لى هأا األسبا فإن ردنا الواسبع ليهم يوم  22أيلوأ إنما كان ردا لى هجوم وقع لينا ،وهو أمر كان ال
المحباور البداخليبة بمبا ُجابل الحرب تبدور داخبل إيران وليس لى
وجالبه بايبدا
ببد منبه إلباباد الجيإل اإليراني ْ
أرض الاراق التي أرادوا أن تقوم الحرب ليها وأن ُاون الجيإل اإليراني لى ترابها المقد .
قلت :مس شو تصو ك ل  :عة اللو ف في اللن قة لو أم الحةب العةاق ة  -اإليةاي ة لك تحدث؟
 المو ف في المنطقة له جوانب كثيرة .ما هو الجانب الأش تقعده؟لتإ شل م الحةب سلت مثال مام داث أمو معرسنة؟
ص َّد
 أجاب :كان واضبح ا للارب أن إليران أ ما ا توسبةية في المنطقة .واذا فإن رد الاراق للهجوم اإليراني ،بالاراق وو عضباها أمام حقائ جديدة ،كان ال بد أن تسبتنتجها قبل يامها بالحرب ،ل يبدو أنها لم
أ ماا إيران
منط الاقل .فالى رغم
تسبببببببببتطع إدراعها إالَّ بادما قام بالحرب .ومع ذلك فما يعاأ التعبببببببببر .اإليراني بايدا
وضببوا الحقائ التي صتظهر قوة الاراق ومقدرته الاالية واندحار إيران وهعيمتها ...لى رغم ذلك ُال اإليرانيون أن
تعبببرفهم باإلتجاه نفسبببه في الجعيرة والالييْ ،لم ا بأن الجيإل
هدفهم هو إسبببقاظ نظام صبببدَّام حسبببي  ،ويسبببتمر
س
الاراقي ُقاتل داخل أراضيهم..
متك في بسبضك لسل داث شزيلة في ال سي الع اة ي؟
قلت :عندمس تخذتك اة الحةب شل أا ْ
 أجاب :باب الاراق الاظيم هو سبندنا .وتأييد هأا اللباب ليس محعبو ار في ماان واحد .ولسببب هأا اللباور لميرد في بالي أننا سصنهعم أمام إيران .الأش ورد في بالي هو أننا ال بد سننتعر لى رغم أننا في األصل كنا نتمنى أالَّ تقع
الحرب .وكان أمر اللبباور بالنعببر واضببحا م خالأ ردش لى بني صببدر الأش قاأ في خطاب ألقاه في نيسببان أبريل)
زحفبه إلى
 1980وهبدد فيبه الاراقيي  ،أن الجيإل اإليراني إذا عتق َّبدم إلى حبدود إيران الةرليبة فبإن أحبدا ال ُسبببببببببتطيع إُقباْ .
بةداد .وفي ردش قل لبني صببببدر بأنه ال أن وال غيرت ُسببببتطيع أن يدخل أرض الاراق إالَّ إذا صقتل جميع الاراقيي  .وأنا
أ ر .الاراقيي جيدا .إنهم راقيون و رب .والمسألة المأهبية ال تجالهم يلتقون مع األجنبي لى حساب و نهم.
إن الثانوياإ ال تطةى ند الاراقيي لى حسببببباب األسببببباسبببببياإ ألننا لسبببببنا في مرحلة تدهور أو في رو.
نبدنبا
اجع أو تاسلف وانمبا هو في مرحلبة إ تعاز ونهوض .لبألبك فبإن وال الموا
إنحطباظ .بلبدنبا ليس في مرحلبة تر ص
بب لى إدراعه لح يقة إنتمائه الو ني
ال ُضببببيع في األص ر الضببببيقة وال ُةرق في الثانوياإ ألن فهمه لبمور ينعببب س
والقومي وتقديره لبساسياإ التي ُجب أن ت ون فوق األمور الثانوية.
لغتإ اشغل تغأإغذام في الحب غ غ غ غ غ غ غغسب لغسل غداث ت و ات في يةام تقوم لى غدى غسل ْرنإ مغس بويغسبةت غة من

العبضةيرن تبسيدشك الوال ست الل حد ا اتمس ضك شروعي حظى بحلس ة فعسلة من اإلتحسم البوف ستي؟
 أجاب :كل اإلحتماالإ واردة ،وكل م هأه اإلحتماالإ له نسببببببببببة م النجاا .ولالنسببببببببببة إلينا ،فإن الأشيع جنبا هو مجي النظبام المنباهل المابادش للاراق واألمبة الارل بي ة .بدا ذلبك فبإن أش نظبام تنتهي إليبه الحباأ في
إيران سبننظر إليه لى أنه مسبألة داخلية تاا اللباوب اإليرانية سبوا كان هأا النظام مواليا للوالُاإ المتحدة أو
لإلتحاد السبببببوفياتي .إن أنظمة كثيرة م هأا النوا موجودة في الاالم ونتاامل ماها ،واذا كان لنا أن نتمنى فإن ما
نتمناه هو يام نظام و ني حر مسبببببببتقل صبببببببدي للاراق وللارب .نظام غير ماا اد ُاتر .بحقوقنا الو نية والقومية
وينهي حالة الحرب.
ص
لتإ في اإلْس يفب غغه شل وز اإلف ةاض أم إ فسء الةئ س أبو الحب غغن بني ص غغد أتي في رغ غ سق ر غغرنس يو بضوم
الفصل ابإرة ف ه عوم الةجل لى الح ْكك بلبسيد العبضةيرن؟
الجعم حوأ
 أجاب :أعرر القوأ إن باب اإلحتماالإ مفتوا .ولما أن أوضبباا إيران متحركة فإنني ال أسببتطيع ْبني صدر.
أورد عته
اإلفتراض الأش ْ
لتإ منذ ف ة ل ب غ غغت بسلقص غ غغرة اأيت تكسفىء بعت اللقستلرن اال س ين برنلس الحةب م واص غ غغلة .اي:ث ال لفزيوم
صغو ا ة لللنسرغبة ال ي ي ك فرهس ال كةيك اتنعغة الصغحف الصغو  .شل معنى ذلك أم الحةب س بت على اإلي هسء اأيه
ال بد من ال:دء ب كةيك اللقستلرن أص غ غغحسب ابماا ال رد ا على أر غ غغسس أم الحةب ْويلة اال بد من علل ة ش غ غ ْغحذ للهلك
من ا ت لى آإة .أن أم شؤالء سموا بعلل ست ال ح لل تكةيلهك اتة ر هك علرهس ال أجرل؟ أ ول ذلك على أر غ غ غ غ غغسس أم
تكةيك اللقستلرن ي:دأ مَّ يهس ست الحةب؟
ناقلب بنا ذلك في ال يادة
 أجاب :موضبببوا الت ريم بدأ في اللبببهر الثاني أو اللبببهر الثالث ل يام الحرب .ولقد ْالاامة .كان أمامنا سبب بؤاأ خالصببببته هل نبدأ بت ريم المقاتلي أم ننتظر إلى أن تنتهي الحرب .وكان رأيي أن الرجاأ
ُجب أن ُأخأوا حقوقهم وأالَّ ندا العم ُمر ،وأال يت رر ما حدث ام  1974في الحرب التي خاضبببببها جيلبببببنا لى
إنتظرنا أن تنتهي
مرد المال معبطفى البرزاني .في حينه
مدى أثني لبر به ار ضبد التدخل اإليراني المتسبتر خلف ت س
ْ
وحرم خري ،
الحرب ل ي نبدأ ت ريم المقاتلي ل اإلنتظار َّ
فوإ فرصبببب ب ا كثيرة لى رجاأ كانوا ُسببببببتحقون الت ريم ع
أن اإلنتظار جال النظر إلى الت ريم ال ُأخأ حالته الحية.
فضالا
تمدنا ذلك وأوكْلنا
في المناقلببة التي تم في ال يادة الاامة قل إنني أرى أن نبا ببر بت ريم المقاتلي  .وقد إ ْ
جع ا م صبببببببببالحيباتنبا إلى ال يباداإ الميبدانيبة ل ي ت رم في مواقاهبا مبا تراه م حباالإ وترفع إلينبا الحباالإ األصخرى
الماولة لها مع إرفاق ذلك بالتفاصيل التي تؤكد بسالة المقاتل.
التي ال ُقع الت ريم في نطاق العالحياإ
َّ
لغتإ أيغت الةئ س اللق:غل لحة غة عغدن اإليح غسز اشغذا يةتغ عل ضك ص غ غ غ غ غ غ غ يغة تعغسمغل معغدلغة مَّ القوى الك:ةى امَّ
اب غداثا على أرغ غ غ غ غ غ غغسس أيكك ت لعوم لى ما فعغسل لحة غة عغدن اإليح غسا تعرغد لى ابذشغسم ما شغس في الب غ غ غ غ غ غ غ رنغست.
االقصغ غغد من شذا القول شو معةفة مس ذا سيت القلة اللق:لة لدال عدن اإليح سز ر غ غ نعقد في بيدام برنلس العال ست برنكك
ابرن الوال ست الل حد مق وعةا قسبل ذلك عال ست مَّ اإلتحسم الب غ غ غ غغوف ستي بدأت تع غ غ غ غغهد ش غ غ غ غغراس من ال وم مَّ مإول
الحةب شهةشس العسشة.
الاظميي إالَّ أن الأش
 أجاب :لى رغم أننا ال صنسبببقط م الحسببباب أن الوالُاإ المتحدة هي إحدىْ
الدولتي ص
نركع ليه في الدرجة األسببببببببا هو أن ن ون أمنا لى مبادى حركة دم اإلنحياز التي ال تنتمي إليها الوالُاإ
المتحدة واإلتحاد السببببببوفياتي .وهأا ما سببببببنؤكده في القمة السبببببباباة لدوأ دم اإلنحياز التي سببببببتناقد في بةداد.
تااملنا ماها بالود.
بإستثنا إي ارن فإن جميع دوأ حركة دم اإلنحياز ترلطنا بها القاإ جيدة ويتسم ص

قلت :شل أي ك م لانوم لى أم فةيبغس اإلشغ ةاك ة لن ت ِ
فةف في العال ست اللل سز ال ي بن هس فةيبغس رة اإلشغ ةاك ة
مَّ العةاق؟
 أجاب :أنا ال أريد أن أسببتب األمور وأ طي أحااما مسبببقة .ول نني أقوأ إن لفرنسببا معببلحة في القاتهامع الاراق وان الاراق له معببببلحة في القاته مع فرنسببببا .و لى أسببببا المعببببال المتبادلة تطورإ الاالقاإ بي
البلدي  .م هنا فإنه إذا حرصب فرنسبا لى تطوير الاالقة فسبو .نحرد بدورنا ليها أُضب ا ،أما إذا إختارإ غير
ْ
ن
ذلك فسياو لنا خيارنا الأش نحدده ،وسنتلاور مع الارب في هأا الاعود.
لتإ في ل مة تعة وم  :كك في ا ف ْالق النس اتةفت يةام .للسذا؟
 أجاب :هنات فرق بي أن نحتاج ذلك إنسبانيا ولي أن نالبى الحرب .إننا ال ناا .م إسبتمرار القتاأ خلبيةم عتطور األمور إلى الااس .فنح ال نعاأ في الجبهة وفي المواقع نفسبها ونح ال نالبى المسبتقبل .لقد سبب وقاأ
اإليرانيون إنهم ُحتاجون إلى بببهر لل يام بهجوم كاسب ب لى الاراق .ومرإ األ بببهر ونح اهن في اللبببهر الاا بببر
والجيإل الاراقي ال يعاأ ثبابتبا في مواقابه وقباد ار لى التحرت إلى األمبام إذا أردنبا ذلبك .ولابد هبأه المبدة نرى أننبا في
صباود دائم بينما إيران تتدهور وتتابط ،هأا لى رغم أننا في األسبا كنا نتمنى لو أن الحرب لم تقع ،أش لو لم تقم
إيران بل الهجوم لينا.
نح نحترم ببببابنا ونهتم به ،وهم ال ُ يمون للببببابهم أش إهتمام .اللببببهيد ندنا خسببببارة إلنسببببان راقي ال
ُاوضببببببه مليون قتيل .نح نحرد لى الاراقيي ول نقبل التضببببببحية ندما ت ون الايار الوحيد الأش ُقود إلى
د
مجببد الاراقيي و َّعهم ويحفك كرامتهم .نح نريببد وْ ف إ الق النببار ونتمنى أن تنتهي الحرب دون أن ُاني ذلببك
حقوقنا أو التفريط بها.
التنازأ
لتإ شل شي الحقوق ال س يخ ة فقط أن الحقوق ال ي أ سف هس الحةب لس ر:ق أم أشةتك مة ؟
 أجاب :نح نطالب بحقوقنا األسباسبية ،ل إسبتمرار إيران بالحرب ُضبيف لنا حقا خر صتردتبه دما اللبهداواستمرار التضحياإ.
لتإ شل أي ك م لانوم من أيه لك تنع غغأ لدى الع اة ررن مع غغسعة ل ل ة بم العةب لك يهق:وا ايقفوا لى جسي:هك في
الحةب؟
وراإ
 أجباب :أنبا ال أنفي وجود بال المرارة في نفو الاراقيي لى رغم أننبا لم ن لبببببببببف ببالتو يبةالواقع الارلي ،إالَّ أن الاراقيي قادرون لى أن عيْن صفأوا ببعببببببيرتهم إلى بال األمور التي سببببب َّببب لهم هأه المرارة.
ل األمر لم ُعبببببببل إلى حد التاالي ،فرسبببببببالتهم هي خدمة الارب وأن ُحبوا األمة سببببب بوا كان ممعقة الثياب أو
ماتسببية ،في حالة نهوض أو ندما يناضببلون لرْفع رأسببها ندما ت ون في حالة ركواُ ،حبونها ندما ت ون تاباة
بفاليهما ماا...
و ندما ت ون متحررة ،بفالهم أو بفال غيرهم ،أو
ْ
لتإ ص غ غغسم أيه مَّ الرون ابال لع غ غغهة مي غ غغسم بدأ الرون ابال من الع غ غغهة الحسمي عع غ غغة للحةب .القد سم
غت على أم تعغ غغس في يدا مورغ غغعة إسصغ غغة بلنس عغ غغة ا ة علل سال
مال َ ظس أيه على ك ر غ غ ل اة الحةب ةصغ غ َ
ال ةب ة اال عل ك العسلي .شل أم اللعغغضلة في سال ال ةب ة اال عل ك سم لى الد جة ال ي صغغع تأجرل البحث فرهس لى
مس بعد ي هسء الحةب؟
 أجاب :كيف تفهم النجاا في الحرب؟ هل هو مجرد إ داد سببببارش ،أم هو إ داد إنسبببباني مت امل متوازنالحركة في كل الميادي السبببياسبببية واإلقتعبببادُة في الجيإل وفي القطاا المدني وفي الاماأ والفالحي وفي الطلبة
واأل فاأ؟

نح ناتبر أن أسببببببباب النجاا في الحرب هي ألننا نجحنا في يادة الحياة وامتالت ناصببببببيتها بما ُااس هأا
ُعببببون إليه وما عتحق  .فالترلية
الدور ال يادش في قلية الاراقيي وضببببمائرهم و لى تطلاهم للمسببببتقبل و لى ما ْ
يمتها ماروفة ولألك فال ُجوز تأجيل حالة واجبة إلى أ ببهر أخرى قد تسببتمر الحرب فيها .م هنا إننا نناقإل كل
أ مالنا لى رغم وجود حالة حرب.

التضام المطلوب والةارة لى المفا ل
لتإ بلس م ديث ال يسمن العةبي م ةا في شذه اب سن فلس شو ال يسمن الذي تةيدايه؟
 أجاب :أش حد أدنى ال ُحمل الأأ والاار والتبةية والضةف وصوالا إلى حالة أرقى منه.لتإ اللعةا عنكك ةصضك العديد على سعد الثواب االعقسب .شل أيه بب :الحةب دث تأجرل لألإذ بهذه
القسعد في مو غ غ غ غوال اليس اإلر غ غ غ غةائرل ة  )على اللفسعل النواي ا ف أيه لك ي ك رغ غ غ غغقسف ال سئةات الليرة أا رغ غ غ غغقسف
داشس؟
 أجاب :نح لسبنا دولة كبرى وانما دولة صبةرى تسبتورد السبالا م الاارج .لألك ال ُجوز التع سبور بأن كلمسبباحة الاراق مةطاة براداراإ .هنات أسببب ية في هأا الميدان و ندما ن ون في حالة حرب مع دولة ال ُاون توزيع
راداراتنا في اللبببرق وفي الةرب .وحتى مع وجودها في هأه الحالة ال ُما أن نتعبببور أن سبببالا الطيران ال ُعبببل
ادة سبببلف ا و يارون
إلى هدفه ويأخأ غفلة صتم دانه م ذلك .وهو ُسبببتطيع ذلك خعبببوصب ب ا ندما ت ون هنات خطة صم َّ
مدرلون لهأا الةرض .إن مثل هأا األمر ليس مستةرب الحدوث ال تقني ا وال إنساني ا .وهو َّ
متوقع.
َّ
ع
لتإ في غ غ غغوء الذي دث شل رغ غ غ غ ع لدام على فنررن أجسي أن أم العللسء الع اة ررن اأإوتهك العةب على ْد من
الكفسء ال قن ة ال ي ِ
تخولهك العلل في م سل ال س ة النواية؟
 أجاب :اإلثنان ما ا .نتااون مع األجانب حينما تتاا فرد التااون .ونسبببببببتادم الاراقيي بما ُطور مقدرتناالأرة لبغراض السلمية.
في إستادام َّ
لتإ شل م مس ذ ْةته في م لس الوز اء اا غ غ غ غ لكل القسم العةب؟ اشل م م الفعل الذي ص غ غ غغد عنهكا سم
في مب وى إ و اإلع داء الذي جةى؟
 أجاب :كالمنا غير َّماقد وم ُقرأه ُفهمه ألنه لم ُا فلسببفة وانما كان حديث ا صببريح ا .أم هل إن رد الفال
وضب باهم الراه  ،بأعثر
وهم في ْ
الارلي كان في مسبببتوى الةارة فإن ردش لى ذلك هو أننا ال نطم أن ُقوم الارب ،ص
مما قاموا به ،إالَّ أننا لو كنا ماانهم ل نا فاْلنا أعثر مما قاموا به.
لتإ اشل ر ب لة الو َّ العةبي على مس شو عل ه؟
 أجاب :إذا تعببببببب َّبورنا أن أصمتنا حية فمانى ذلك أنها تتحرت إلى األمام .ونح لدينا ثقة بأن الارب يتحركون)

في جلبغ غغة م لس الوز اء الع اة ي اللنعقد ب س ي  23يويرو /زيةام  1981ألقى الةئ س صغ غغدسان بغ غغرن للة جسء فرهسإ «على العةب جل عس أم
يد وا أيه ى ذا أع ة العةب جل عس بلس بغغلى بسرغةائرل بحدام آمنة غغلن اب ض العةب ة اللح لة بضسملهس اآلم اأ ةموا من ْةفهك شذه
الحسلة اتل زموا بهسا أا فلنقل غغخوا لهسا فإم الك سم الصغغهرويي لن َق:ل بهذه الحسلةا ل س فقط في ر غ ل اة ال ورغغَّ في اب ض على بغغسب
البغ غ سم العةب ة .اتيلس رغ غغر دإل الك سم الصغ غغهرويي ى في ال ةيق الذي ل د في مضسم مس من أ ض البغ غغعوم ة اي ل تيررة مبغ غغس ه بإع بس ه
ب غ غ ضةية أا بإع بس ه سلة ال تق:ل بهس ارغ غ غةائرل .ر غ غغو فة غ غغوم على العةب أم حذفوا من منهسك ال د يس في الكل ست افي الثسيويست
سلة ع غ
صل
تد يس الك ل سء االفرزيسء االةيس غ ست االفلك بإع بس شس علومس د تفيغي لى تكوين إ:ة بعغةية في مردام عبغضةي إ رة على أمنهس .ارغ غ
ق
تدإل ارغةائرل لى د ْل تيررة أمةاء اترغ :دالهك برإةين اتيررة الةارغغسء اترغ :دالهك برإةين اتيررة الوز اء اترغ :دالهك برإةينا ا بلس تصغل
ْلبست الك سم الص غغهرويي لى د تيررة مدية مد ر غغة ب دائ ة بيه يةبي ال الب في مد ر غ ه تةب ة اْن ة اتةب ة وم ة .ار غ ص غغل أم ل:وا
من العةب أم ِ
صلى هللا عل ه س
عدلوا تس يخهك اأم ض :وه بإت سه جديد بلس في ذلك تس ي الن:ي محلد س
ارلك.»...

تاامعلنا ماهم ُجب أالَّ ُاون
في إسبتمرار نحو األفضبل .ول يراد العببر كثي ار لى الارب الرسبميي  .والى ذلك فإن ص
لى أسا ما في ذهننا وانما لى أسا المما لى ري الطموا .إن أش ي أفضل م السي هو جيد.
حولها إلى وامل تنا صقل
لقد دخل السياسة الدولية في األج اع الارلية ولدأإ تستةل الاعوصياإ الارلية ص
وت د
وتناحر و لينا أن نعبر ونامل كي تةدو حالة األمة بعورة أفضل.
واستفعاز ع

