كالم عن الوحدة الوطنية

والتغيير واإلصالح في ظل انتظار االجتياح
بينمااينينر ااننس ناايطنعاازن ااايينحااإلسنسئيرياايينسعداانسفييز ننيدااروانه ا نعنيااهنماان ن منسي ر ا نباني ر ا ن
س خيصة نسبراسءنمنننبةنس بيتنس رزنرحنصنعيىنرإلنياانبير اينباي ماننسئحريياياةنهازنئنييانينسأاناي ن نايءن
منعنس رين ننسنر يءنبي نرييننس ذيننيياانننعنانصينسر نس رنايويةنع انس ناسءننس ش ياسن ماي نس يا نن اياي ن
صااا يف ننإلمهف ا نن ااينب نس ااذينندااب نم نا ااىنس وميياايتنسئدرش ا يايةاانبينمااينيوااي ن ااايينحااإلسن ياانسءن
س رن بننخييئتنس موينكننس منسي يتنس يامةنس رزنرياانذهنييتنسعحينستننس مذسبحنس ايماةنعازنس خمداينييتن
نس درينييتننذهنييتنسئيرييحيتننس مذسبحنس ديب ةنعاي ن6591ننعاي ن 6511نيرايبعنس مانءنبه ياننماننس ياهن
نس رحدبنمبنبننييينس دامن نس رازنعهانتنصانننمنايحنس نحااسنس نانياةنمااخنس ننس رازنمباتنمانننسشانان ن
نبا تن صاسامينررنس ىنبمنضنينينساستننس شنبهزنننعي مي ن ا نرناي نعوي اينن حاا تن انسنمحباايننمخيباين
بصانننس رصنيحيتنس نيداينيةنعننسعنميبنس نيداينز!ن ن
ن نس نحاسنس نانيةنس نيداينيةن يدتنمننس شيشةنعيىنه نحي نبحيثني عنس يميعندنيوينعازنشانسكنس نرناةن
س هبنىننس حنبنسأمييةانعياىنس نيداينييننمننس نعزننس رينباةنماين ايطن ااىنس ه يانيناننسأما نماننماذسن نن
س نيداااينييننشااوبنصااأين نن ننس نصاايف ننس من ماايتنس مخرينااةنسحرنعااتنمااننس واايفهتنذسر اايننمااننس حااينستن
نسأحييءننس نىننس بياستننس ماننذسر ي نعهيننابيويينبي ري زن ننينيانعزنسأدانسنس نسحااسناخانسنذنننربويايتن
نسنرميءستنرن يميةنمخرينةاننبنيءنعيىنمذسنعإنن يةن دمةن يدايحةنس نيدااينيةنرصا نا اىنمنحياةنهداننس و ا ن
مزنينييةنمنن شنعنس ينيييتنس نانية نأن ين خاننه ينسنمننس خهعيتننس مصياميتنس دييديةناذنمننشأن ين نن
رايبنمننس ش يهن ننيديننش ي ننمننسبننس و ن نني ر نسباننعما اننم ا نماذحنس حانبنحياننم بن اةنبابيواةن
س حاااي اننماااننشاااأننس مضااازنعي اااينرندااايعنس شاااننحنسأخااانى نبااايننس نسعااااينننس م يماااينننبااايننس حااايهمينن
نس محهنمينااا خاانا خاانئنيرحمطن ي دمةننئنيبي زنبإحاسثنس شننحنائنضي ننسأعهندييدايين ننس نيدااننن
خي يين ننس مشبنمننننانيياننمائءن انينيحنننبوضنس ن تنعزنإليياسنرويداةنسببايءننسأم ايتنس نيدااينيينن
نعاازنسداار ينسنسأح اايانس اعينااة نائن نننسباااةنس محبااةنس نيداااينيةنننحاااسنسأداانسنس نيداااينيةنس راازنينيااعن ااين
س نض نعزنس رأيبنعيىننهبةن6591ن دان نر اإل نحرماينماذحنسأنمايانس منروياةنماننس وه ايتننس مدايهييتنس رازن
ينيامين نينس ذيننينيانننعنيءنيان ن
ن
نمينمننسعنميبنس نيداينز :ن
ن هيمينرحا نينعنننسباةنس محبةنس نيدااينيةننعانننحااسنسأدانسنس نيدااينيةن اننس ابوضن ننايننارهي نشاونسان
ن هن ااينح ي ااةنس ح اايفهننن ييااةنس ماااي اننبنضاا نسبباايءننسأم اايتننبنضاا ن ييااي نمااننمويماازنس ماااسنطن
س نيداينيينن ه ننمنن ينشزءنآخن ن مهننس حني نعيىنسأنسصننس رزنريماعنهيايننس ميرماعننننسباا نس ومي اةن
نخصيفصنشخصير ننمدرناينرنس نس هنيحزننرينبر نس نضي يةنمنذنس نهبةنحرىنس ين ا ن
ن س نحاسنس نانيةنس نيداينيةن نيةن ألدبيبنس رزنر ا نذهنمياننمزن نياةنبنضا نس انعزنس اذين بااسحننيبايا ن
ن فكنس ذيننميندنسنضبانس ننطن مي نس ي يئتنس رزنصانتنعننآخنينان ن
ن حينن ننس يمةنسأخينسنعينمةاننس محينئتنس رزنعشيتنمنن ب نعزناشاوي نحانبنسعخانسنماينإلس اتنرصانن
عيىنا ينسننييحةن ياننبن نمدرمننعزنس محينئتنس رزنياإلمينشينننننس ينبزنس ص يننزنعزن منيهايانع انن
يويننعننسدرحدين نس رصنيحنس نيداينزنعننم ينمةنسعنميبننئنيندىن نني ان نماينمونايحنانا نينياان ألعواي ن
ننرايبهنسأ نس ان ين نن منننضيحنمننر ايعن نحاي نسأدانسنس نيدااينيةننرمإلياهن نسصانمينعياىنانياهنماين
ياعنن نمحينبةنسعنميباننمينمننسعنميبنس نيداينز؟ن مننمنياسسنس نيداينييننبح نعزننان ؟ن مانن بايتن
م نس بهانس ونبنس منينايننعزنس ضنةننس ايي؟ن مننس م ينمةنس مديحةن ب نعي ن6591ن ن ب نعي ن6511ن
ن ب ا نعااي ن6559ن ن ب ا نعااي ن0222؟ن ماازنعميياايتنس رنيياانناسخ ا نس خااانسأخضاانن ناسخ ا نس مداارومنستن
س يفمةننداندهيننس ضنةننس ايي؟ن ن
نمننس نسضحن ننسأمنيهيينننسعدنسفييييننمواينيدارخامنننهيماةنسعنمايبنسدارخاسمينينمياين ياامأنسن ن فاكن

س ااذينننضااونم ن داانيينعاازن يفمااةنس ااان نسعنميبيااةننس مين ااةنبر مااةنرييااإلنع اايب نس يماايعزننس رنهي ا نب ا ن
نرامينم ان ن
ن
نس حه ننس موينضةندنسء :ن
ن ناذسنهايننس شايخن حماانييدااينني ان نعياىنشيشايتنس رينإليااننناننحنهاةنحمايطندابهن ااينخاه نعرانسنماانن
س نراانستن ننيماااتنس ومييااايتنسئدرشاا يايةنعااازناسخاا ن نسضااازنعااي ن6591ن نرااانسنمحااااس نائن ننس حهنماااةن
سعدنسفيييةن نررن نمنننيحير ينآنذسكنعنن ر نس مانييننس نيداينيين نعإننذ كنيحم نعزنايير نمأإلىنس ن ا ن
س اعيعزن ابيوةنعم نس م ينمةنس مديحةنعزنمذسنس إلماين نحراىن اننسرخاذتنم انسنرنيينياينعنيناياننيحما نعازن
س ن تننند نمونىنسدرواسانحميطنماننحياثنس مباا ن ير ياانبي رنيا نس اذينرانهننا يا نس داياةنس نانياةننربانإلحن
س رإلسمينعيىنس يميعا ن
ن ننضي ن يضينانن ي إلسنس دياةنس نانيةنس نيداينيةندبهن ين نن يمتنعزنم رب نع امينبيعر ي نعنيصنن
مااننس ريااينستنس اينيااةننحينمااين ناانضنس رإلسماايتن نداايننعيااىنس يميعانآنااذسكن صاابنيننحاانن عضاايءنس مييااطن
س رشنيوزنس منرخبيننحاي ينبأن نس خيبيتننسعحنسيايتن ماي نس يم انننس اذينمانين يايابنمناينس رااخ نمانن يا ن
اخهءندبي نس من نعينناننمينئفحةنسر ي ننئنماسنرن ي نمحااسان ن
ن
ننخهصةنس ن :ناننس يينابنس نيدااينزنبشا ي نس حها ننس موينضاةنناإل نعناانحاانسئرني ايتنس مو اناس نن ا ن
يبياننا ىنخن ي نب ننبياننا ىناعاعن من اينس ناياي نن هنا ن ا نيياهنماننس يينابنسعدانسفييزنبي م يبا نائنس رنهانن
أبدانس رإلسميتنسئرناي ،ننذ اكن داببنادانسفييزنمحاض نماننن انينس حيايسنس دييدايةنسعدانسفيييةنرحاتنننانذن
س ييهناننس يميننس مهننن منن ربيينس حيخيميتنننعي،نداهينس ينانسئتنس اذينننإل انسنا اىنحنماةن ياياسنس دييداةن
بوان يياسنس حنباننمائءنعنضنسننننذم ننمإلسياسر نعيىنحإلبنس وم ننينانحنمننايبو نس خيصنعزنس ن نن
نس رننيذان نمين ب نسن ننسدرن نسنعيىنس حه نيميةننرنصيهنن صبحنمم نس رنص نمننسرني،ن ندايننبي رااني ،ن
اننن ننيضبا ن حانمريبديننبن اسننس ذنيوةنس مصانوةنس هيذبةاننم ناذسنس رمدانسنس اذنسفعنس هيذباةنعأليا ن نن
يضيينسنحيننسأمنيهيينن مينسأمنيهينننعهيننسنعيىنسدرواسان يبيونسنس إل انمنن يي نعيىنه نحي ا ن
ن
نصكنس حنميننسأمنيهز :ن
ن عنامينينإلينسأمنيهينننس ربويتننس ر اياستنيرنيدنننمذسنرميمياننيصننننعيىنس رويم نماعن ضايرنيننماعن
ييارنيننمعنشوبنينعيىن دن نني اناننرينياتنس ايا نا يناينماننس اذين اي ن يانفيطنييداننعنعايتنمرنعااسن نايءن
هيمبناينياناننمنا ةنس شان،نسأنداانبشاونب يننحاانامين يبياةن يرأييان ننماننس اذيننانعياىنمايابنشاينننن
س ميحنبضنننسنرنحي نعنعايتنعاننس ابهانب ن ا :نماينإلس ن ماي نعنعايتناننن ياايا انننفيدا نبان نماننس اذين
رذنين نعضنس ايبنذسر نبي ن ن شيننن:نعنعيتنيهننن خانناذسنهيننعزنس خينجاننعزنه نين نييوبنس انفيطن
سأمنيهزنن عنسن ن وبةنس يإلنسننس دنانمعنس يياسنس نيداينيةان ن
ن ن خينس ننهمينحاثنعزنرينيخنس منا ةن ه ننمننمنس نينياانسأمنيهياننناننن اناىنحانجن ننمحيع اةنعياىن
س م يمنن ننيحاانسن نينن ي نحهمنينن شخيصنس مدان يننعزناايننمذسنس ن ي انعإمين ننننسعهنعياىنماينيميننا ن
عيينين ننيصاننسنبح نينصكنحنميننيرنهنينعزنس ص يعن نني ضزنعيينينبي منتننس رنحي ان ن
ن اننهبانسنمنياةنس ماي باةنبيعصاهيننس رأيياننننسحانسنيحاااننن داميءنسأشاخيصنس منيدابيننماننني اةن
ن نم اننمعن ننزنمنن نسف نس ماي بيننبيعصهيننس رأيين ننذ كنمينرشا انبا نمااسخهرنينس مانناةنعازنمحيضانن
ييديتنس مييطنمنذنين نس نسبعنمنننيديننعاي ن 6551نعاإننزنئن صاا،ن بااسن نن ن فاكنس اذيننحنهانسنسن اهبن
س يننسئتنعيىنس حهنمةنس منرخبةنعزنرنهييننس ذيننمنحنسنس ضيبانس من يبنعياىننفيدا نعازنس بيهداريننبننياإلن
مشن ندمةناخن نا ىنعي نس ناديءنس مورن نبشنعيةنايم نسايةن نعبننسنرخيبيتنمإلينة ندن ني رمننن
بيعصهحيتن ني نس حهننس ايم نساية نب نناننن ننييوينسنمننس حه نميناننسي ةن ان ن

ن
نسئنر ي ن يبيتنس يايا :ن
ن عزنين نرهنسنس بييننس نإلسنينمنن ب نس نفيطنييدننعنعيتن يتنبي نصننس حن :ن((دأرهي نعيمينخهنمنا ن
س بييننس نإلسني ننمننمعنذ كنيإلءنمنن حيايثنس شينينس نيداينزان ن
ن((ن اةن ن ى:ن نوي نيميوين ننعيمينن انمنسنعيىنن نس دياةنا ىنس يينبنس نيداينزاننعناميننص نس اياسن
س ويفانننا ىنس ناننهينتنمنيكنمييه نااسنيةننانسفنننميفيتنعيماةنمننن اة نن اانبايانتنس داياةنبيدارحاسثن
س نإلسنستننسعاسنستننس ييه نسعاسنيةنعزنس ضنةننس اييان ن
ن((عنامينهيننس نيطنيدأ نننينعزنينئرنينس يميمينيةن يي نسئنرخيبيتنعننبوضنس ديبييتنس رزننسع اتنماذحن
س وميية نهنينن ن ن ناننمينحاثنهينن نبنا ىنمينينوي ن م نبياتنسنر يانسنا اىنمناإل نياياا نعاأنإل نسن حماي ن
هينمينسرنهننعزننير ن ننينربنسنه نشزءنميااسنحي مينيريين نس ن تان ن
ن(( عر ان ننس ن تن انحيننععياسنرنريبنس ييه نسعاسنيةننس رننيذيةنعزنس نإلسنستننس انسفننس مخرينةان ن
ن ((انننإلسنسرنينن ي إلرنينرشهن نئنمننس باي اةنس م نواةننحداب نن هاننماننسئهر اي نس وشانسفزننماننعاا ن
مونعةنس من نم يما نس ن ينياةننبي راي زنماننرنايإلينسئخرصيصايتنبايننس مان نين نمنئدايمينمان نزنس اب اةن
س وييينمننيميكنعننعا نس رنديهنبيننسخرصيصيتنس نإلسنستنبحيثنش انينحيئتنرنيإلينااسني نئنبايننمان نينن
عنساننحدبنب نبينننإلسنستنبأهمي اياننعااسنعاننماذحنس ننضاىنرحااثنس نايطنعاننن ايفعنمحدانبيةننمحيبايسن
نسدرأه ننننذننعننعديانننشاينى ننماننماينيحرايجنا اىنرح ي ايتنااسنياةنن حييناين ضايفيةاننئنباان ننميفاةن
س ن يبةنس ويمةن اي ينن يفعنعاياسنعزنمذحنس مديف ا ن
ن
نس ننسنسعاسنيةننس وصن :ن
ن ((م صاااينسبنن نن راانينرضااميننس بياايننس اانإلسنينع اانسنموينااةنريدااانسرياايحنس يااياسنا ااىناصااهينااسنين
يذني ننذ كنبرشهي ن ينةنخبنسءنممريإليننعزنسعاسنسن ر ن نبم مرين :ن
((سأن ااى نمنرصاامي نميه ا نم راانينعاسنستنن دااي ننميااي طنه ا ننإلسنسن ننميفااةنحهنميااةننع ااين يحيياايتن
س شيميةن يدياةننس ميرمع نئننع ين واانس مانسءننس نههءنس منيناينننس نسنس بشنيةنس منيناسا ن
((س ينية نمنبيايننس حاانانس رازنرحااانسخرصايصنها ننإلسنسن ااىنر اياعن عماي نس انإلسنستنس مخريناةنننشاب ةن
سخرهانسئخرصيصيت :ن
((نذ كنهيا نرم يااسنععاياسنرشاهي نناعاياسنرن اي ن ي إلرناينسعاسنياةن ضاميننهنيءر ايننمدايينر ين يوصان نأنن
س ننسنسعاسنيةنميمحنمنن بنإلنمهمحنس وصاناننسعندايننس نيدااينز نس اذينيردا نبأنا ناندايننيانس نينياان نن
ينىنعزنسعاسنستننس مصي حنس حهنمياةنس ريبواةن يداياةنس نانياةننس اناننس نيدااينزنم ا نماينيانسحنعازن نيايءن
س وي ا ن
(( عن ن ننمذسنس وم نيحريجنا ىنن ت نن عي ن يضين ننسعربينستنس هنيءسننسعنيايإلنرانإلننعاياسنعازننإلماةن
نسحاسنمعنسئعربينستنس وميياةننس دييداية نن هاننمنايكنشانانس حاانسأاناىن يهنايءسننسعنيايإلننردا ي نمصاي حن
نمويمهتنس نيطا ن
((عيعنديننس نيداينزنينىنعزنعي نس بهاننعزنس مييطننعزنس نفيطننمنإلسننانيةنيورإلنب اي نن هنا نحاينن
يحركنبي دياةنعإنمينيهنننذ كنبي انسفننس حهنميةنعزنحيير نس ينميةاننمذسنسئحرهيكنمننس اذينينداخنسعراإلسإلحن
بي دياةننبي نانن ننيخيخ ن ر نبي دياةننبي نانا ن
((ن اااةن ينيااة :ن عر ااانسننعيااىنس دااياةنس نانيااةنس نيداااينيةن ننرشاانينعااننسنعاازنانشاايءنماددااةنمداار يةن
شانننسئدر مينننس مدر منيناانماددةنمدرحا ةنبأهمي ياان عنزنبمن ني يننبأن مر يننبداياير ي ننحراىن
بمبيني ي نبحيثنئني نس ننرينن ننعنسما نس صانننسأخانىنانننماذحنس مصايحةنس حينياةنس رازنئنرأنازنعن اين

س ان نس مينحةننئنحينمينمننس مصياننس خينييةا ن
((ن اةن ي ة :ننئن انيناننهيناتنااسنياةنمحضاةن نن ن اينشازءنآخان ننمازنروااانسأي اإلسنسأمنياةننسعر ايان
س رنديهنبين ياننمنن مننخايننأنننريير نمزنسعديءسنا ىنس امأنينةنس ويمةنبائنمننصيينةنسأمننس وي اننمنن
س نسيبنر ييصنمذحنس رواايةننروإليإلنس رنديهننر ني نس نإلعةنس منيناسن اىنس بوضنبيو نس ي يإلنان اةناسخا ن
س ان ةنردنامينع ييةنس رنيعطنس رنيحنينمعنسأي إلسنسأخنىا)) ن
*ن*ن* ن
ه نمننمييحنينتنرحتنس يدنننمنذنذ كنس ين اننه نمننمصيفبنسشرم نعيي ين اسءنس دياةناننن ننررن ن
سأمنننعنانحا نن انرناانينانس نس ن تنبايننسعرباينين:ن ن ماين ننسعصاهينئباانمنا ن منسي اةنس صانسينماعن
س واننن يني مين ننسحراس نس صنسينينيابنس رم ا نعازنا اينسنس ضاييينس اسخيياةان هنناينسبننن اانسننرحاتنس داينسن
يوينينمننمذحنس م ي ةنس رم يايةنم امةن م ي ةنسأدبنينس يا نعننسعصهيننس رأييننس ماينبين نن نن ننينن باعن
رحتنس حصيننعزنسنر يننس ينيمةنس هبينسا ن

