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صالح الدين البيطار

ـــا كـــنت في اكـــون حـــذراً جـــدا ا
احلــلــقـــة االولى الــتـي حــركت في
بـــدايـــاتـــهــــا كل ارجـــاء الـــنـــشـــاط
احلـــــــزبـي. كـــــــان ذلك فـي عـــــــقــــــد

اخلمسينات.
{ لكن احلزب تأسس عام 1947 

- االسـتـاذ مـيـشـيل عـفلـق خرج في
بــدايـة اخلــمـســيــنـات من ســوريـا
بسبب انقالب الـشيشكـلي فقابلته

وقــــابـــلـت االســـتـــاذ صـالح الـــدين
الـبـيطـار لـكني قـابـلت عفـلـقاً اكـثر
وكـــنت ازوره بـــاســـتـــمـــرار وكــان
لي عـلّي اشـياء واكـتبـها احـيانـا 
من اجــله فـتـكــونت لي مـعه عالقـة
شـخـصـية انـذاك. وحـتى يـتـب لك
مدى عمق هذه العالقة انني رأيت
االسـتاذ مـيشـيل عـفلق قـبل احلرب
الــــــعــــــراقـــــيــــــة االيــــــرانـــــيــــــة في

بغداد.اجتمعت به في بغداد.
{ هل كان اخر لقاء لك به?

- كان اخر لقاء وبعد ذلك توفى.
{ كـيف وجدته في اخر في العراق لقاء

عن اول لقاء في لبنان ?
- كـان حـزينـاً مـحـبطـا.. وانـا اثرت
عنـده نقـطة مهـمة. قـلت له انا اريد
ان اعـــــرف من يـــــحـــــكـم الـــــعــــراق
وسوريـا أليس هـو حزب الـبعث ام

اناس اخرون? 
ـــــاذا انـــــتم واذا انـــــاس اخـــــرون 
تـســمـحـون بــالـقــول ان احلـكم هـو
حلزب البعث. كانت لدي مالحظات
عــديــدة مــنــهـا ان مـن الــعـار عــلى
احلـزب الــذي قـام من اجل الـوحـدة
العـربيـة ان يحـكم العـراق وسوريا
في ان واحـــــد وال تـــــقـــــوم وحـــــدة
بيـنهـما مبـاشرة ورأيت ان ذلك لن

يغتفر للحزب.
{ ماذا كان تعليق عفلق على رأيك?

- كــان تـعـلـيـقه ان الـظـروف حتـول

- تـــــخــــرجت مـن كــــلــــيـــــة الــــطب
بـاجلـامـعـة االمـريـكـيـة بـبـيروت ثم
ـــتـــحـــدة ذهــــبت الى الــــواليـــات ا
االمـريكـية وتـخـصصت بـاالمراض
البـاطـنيـة ثالث سنـوات ثم رجعت
الى البحرين سـنت ثم عدت مرة
تـحـدة للـدراسة اخـرى للـواليـات ا
وتـخصـصت بـامراض الـقـلب لكن
بــعـد وصـولي مـبــاشـرة الى بـلـدي
نـطقة وتألفت خرج االنكـليز من ا
اول حــكـومـة في الــبـحـرين وطـلب
مـــنـي ان اكــون وزيـــراً لـــلـــصـــحــة
ـسـؤولــيـة نـحـو وبـقـيت امــارس ا
ثالث سـنـوات في الـوزارة اضـافة
ـارسـة مـهـنـتي في الـعـيـادة الـى 
ـــســـاء. ومع الـــوقت وكـــثــرة في ا
الـــســفــر والــلـــجــان كــان عــلي ان
ــنـــصب. اخـــتـــار بـــ الــطـب او ا
وفـكـرت ان الـطـبــيب يـؤدي مـهـمـة
كن كـبـيـرة عـلى الـفـرد في حـ 
لـلـوزيـر ان يـفـيـد اجملـتـمع. وهـكذا
اخــــتـــرت ان ابـــقـى وزيـــراً الفـــيـــد
اجملـــتــــمع اكــــثـــر. وســــرعـــان مـــا
امــــضــــيت  12ســــنــــة اخــــرى في

نصب. ا
{ ما شاء الله..

- ثم بعد ذلك عينت وزيرا للتربية
نصب 13 سنة. وامضيت في ا

{ مـا هي احلقبة الزمنية التي امضيت
? سؤولية في الوزارت فيها ا

- الــصــحــة بــ االعــوام – 1970
1982 والــــتـــربـــيــــة بـــ االعـــوام
 1995 – 1982 ثم ذهـبت سـفـيـرا
لـلــبـحــرين في بــاريس وبــروكـسل
وســـــويـــــســـــرا وغـــــطـــــيـت هــــذه
ـدة ــســؤولــيـة الــدبــلــومـاســيــة  ا

خـــــمس ســـــنـــــوات ثـم عـــــدت الى
الــبـحـرين وعـيـنت رئـيـسـا جملـلس
امـنــاء مـركــز الـبـحــرين لـلــبـحـوث
والــدراسـات. ثـم داهـمــنـي الـتــعب
الـوظـيـفي فـاضـطـررت الى الـتـفرغ
للعمل في احلـياة القومـية العامة
ودأبت على كتـابة مقالـة اسبوعية
تـنــشـر في خــمس صـحـف بـيــنـهـا
القدس العـربي في لندن والشروق
في مـــصــر واخلــلــيـج االمــاراتــيــة
والــــبـــحـــريـــنـــيــــة ولـــكن ظـــروفـــاً
وتعـقيدات اوقـفتني عن الـنشر في
هذه االخيـرة وفي الراية الـقطرية
والـنـهـار الـكـويـتـيـة وعـدة صـحف
ـقال ذاته في اخـرى تـقوم بـنـشـر ا

وقت واحد.
{ مــا ابــرز اجلــوانب الــتي يــتــنــاولــهـا
ـثل هذا ـقال والسـيـما وهـو يحـظى  ا

االهتمام?
- هو يغطي جوانـب عدة سياسية
تـــقــــوم عـــلـى اسس وتـــوجــــهـــات
قـومـية. دائـمـا اي موضـوع مـحلي
اربــطه بـجـذره الــقـومي الـعـروبي.
ـوضوعـات ايضـاً مـجمـوعة وفي ا
ال بـــأس بــهـــا تــتــنـــاول اجلــوانب

الثقافية والتربوية.
{ وكم كتابا اصدرت?

- لم اصـدر اي كـتـاب لـكـني انوي
تــــبــــويب نــــحـــو 600 مــــقــــال من
مقاالتي الصـدار سلسلـة منها في

دون ذلك وان الـعـسـكر تـمـكـنوا من
االستيالء على السلطة.

{ كان قصده سوريا?
- والعـراق ايضـا. كان يـشعـر بذلك
لكن بوجه مبطن. انه يظن ان الذي
ـسك بـزمـام االمر هـو الـسـلـطات

االمنية والعسكرية.
{ دكـــتـــور.. انت االن قـــومي الـــهــوى..

وقاطعني على الفور وقال:
- انـا عـروبي قومي حـتى الـنـخاع
واعــتـقـد ان خالص االمـة الـعـربـيـة
هـو في تـوجهـهـا القـومي الـعروبي
ــقـراطي. انـا اعــتـقــد ان اكـبـر الـد
االخـطـاء الـفكـريـة الـتي ارتكـبـنـاها
في الــبــدايــة مع انــا كــنــا تالمــيـذ
عـصـرنـا في اخلـمـسـيـنـات وكـانت
قـراطيـة تعـد ترفـا برجـوازيا الـد
وان الـشعـوب حتـتاج الى الـثـورية

او ما يسمى االنقالبية.
{ ورغيف خبر..

- نــعم ولـكـن تـبـ في مــا بـعـد ان
ـقـراطـيـة شيء اسـاسي وكـان الـد
يـــجـب اال تـــســـقط من االهـــتـــمـــام.
ولـذلك انت تالحظ ان الذيـن كتـبوا
شروع النهضوي القومي وجدوا ا
ـقراطـيـة جزء رة الـد  في هـذه ا
شـروع الـنـهـضوي. ال يـتـجـزأ من ا
اي انهم وضعـوا الوحدة والـعدالة
االجــتــمـــاعــيــة بــدل االشـــتــراكــيــة
والــتـجــدد احلـضــاري واالسـتـقالل

القومي والوطني.
.. مـاذا { دكــتـور دعـنــا نـكـون واقــعـيـ

بقي من فكر البعث في عقلك?
- ال.. االن انـت ال تــــســــتــــطــــيع ان
تنصر اخاك وانت ال ترتكب الكثير
من االخــطـاء الـتي اثــرت في حـيـاة
اليــــ ثم تــــقــــول اغــــفــــروا لي. ا
الشعـوب ال تنسى االخـطاء وبهذه
الـــســـهــــولـــة. االحــــزاب في اوربـــا
الــشــرقــيــة الــتي ارتــكــبـت اخــطـاء
كــونـت نــفــســهـا مـن جــديــد بــفــكـر
جـــديــد. وانـــا هــنـــا اريــد ان اكــون
حـذرا جدا بـاطالق مصـطـلح الفـكر
اجلديد. الن اي فكر جـديد بالنسبة
للـوحدة العـربية ال يـؤخذ فيه.. انه
شيء وجـــودي. نـــعم هـــو تـــدرجي
ــكن تـنــفــيـذه بــطــرق ورؤى عـدة
ـــــكن ومـــــراحل. هـــــذه كـــــلـــــهـــــا 
مـنـاقـشـتهـا امـا الـفكـرة االسـاسـية
ـكـن ذلك. واكـرر اال مـسـتـقـبل فال 
لالمة العربيـة دون وحدتها وااليام
تـثـبت يومـا بـعد اخـر صـحة ذلك.
وانا دائـما مـا اقول ان الـوحدة لو
قامت ب سوريا والعراق لتجنبنا
كل هـذا الـذي حـدث. كـانت سـتـقوم
دولة غنـية الى ابعـد احلدود قوية
الـى ابـعـد احلــدود ماليـ الــبـشـر
بـــنــهــريـن وبــتــرول وغـــاز وشــعب
مــتــطـــور ومــتـــعــلم. كـــان الــعــراق
سـيـقـضـي عـلى االمـيــة تـمـامـا في
ذلك الوقت واقترب جدا كالبحرين.
كـنـا نــتـسـابق مع الــعـراق في هـذا
اجلـــانـب. انــا وقـــفـت امـــام ســـمــو
االمــيـر الــراحل وقـلت له (ســتـكـون
اول حـــاكـم عـــربـي في عـــام 2000
يـــحـــكم بـــلــدا دون وجـــود امـــيــة).
وانزلتها عندما كنت وزيراً للتربية
ــئـة مـنـذ 1995 – 1982 الى 7 بـا
فقط. وكنا نعتقد اننا سننزلها الى
الــصـفــر خالل الـســنـوات اخلـمس
نصب وال البـاقية. ولـكني تـركت ا
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ــؤســسـة من وانـا افــخــر ان هـذه ا
ــؤسـســات الــقـومــيــة الـتـي ظـلت ا
قــائــمــة بــرغم كل الــتــفــسـخ الـذي
ـعنى اخـر انا نـطقـة  حـدث في ا
من الـذين يـؤمـنــون بـقـول الـشـاعـر
الــبــولـنــدي في اخلــمــســيــنـات من
ـاضي قرأتـها عـندمـا كنت الـقرن ا
في اجلـامـعة يـقـول (ربي ال تـدعني
امــــــوت في فــــــراشي. ربـي دعـــــني

امــوت فـي ســاحـــات احلــريــة). اي
انت علـيك ان تشتـغل الى اخر يوم

من حياتك.
{ ما تفسيرك?

- يعـني يجب ان نـبقى نـناضل من
اجل القضايا الـتي آمنّا بها. يعني
انـــا عــنـــدمـــا كـــنت في اجلـــامـــعــة
االمـــريـــكـــيـــة انــخـــرطت فـي حــزب
الـــــبـــــعث الـــــعــــربـي االشــــتـــــراكي
واصــبــحت عـضــوا ال اكــتـمك اني
خــرجت مـن احلــزب عــنـــدمــا وافق
حـزب البـعث علـى انفـصال سـوريا

عن مصر عام 1962.
قـــلـت اني اســـتـــطــــيع ان افـــهم ان
ـكن ان يـغـيـر قـنـاعاته او حـزبـنـا 
مــبـادئه ازاء االشـتــراكـيـة مـثال او
ــا ـــقـــراطـــيـــة ا احلـــريـــة والـــد
ثل في الوحدة. لكنه وجوده كله 
وافق عـــلى انــفـــصــال ســـوريــا عن
مـصـر وهـذا مـوثق تـاريـخـيـا لكن
تبـ في ما بعـد ان هناك من وافق
وهــنـاك من لم يـوافـق لـقـد شـعـرت
ان احلزب قـد خـرج عن اخلط الذي

سار عليه وغادرته.
{ نـعـود الـى لـبـنــان.. هل تـعــرفت عـلى
مـــؤسس احلـــزب مـــيـــشـــيـل عـــفـــلق في

بيروت?
- نعم.. عندما انظممت الى احلزب
كـان احلــزب صـغــيـراً في بــدايـاته.
وانـا لـست لـبـنــانـيـاً وكـان عـليّ ان

هـمة اربـعـة كتب وسـأتـفرغ لـهـذه ا
هــذا الـعــام ان شــاء الـله. االول في
الــســيــاسـة والــثــاني في الــثــقــافـة
والــثـالث فـي اجلـوانـب الـتــربــويـة
والـرابع فـي اجلـونــاب الــصـحــيـة
اقـصـد الـسيـاسـات الـصحـيـة. فـأنا
عـنـدمــا كـنت وزيـرا لـلــصـحـة كـنت
امـثل بـالدي في مـنــظـمــة الـصــحـة
ية ولي كتابات وخطابات هنا العا

ولي مـواقف وعـنـدمـا انـتـقـلت الى
التـربية مـثلت البـحرين في منـظمة
الــيــونـســكــو ودخــلت في اجملــلس
ـدة اربع الـتـنـفـيـذي لــلـيـونـسـكـو 
ســـنــوات. وفـي احلـــيـــاة الـــعـــامــة
الـــعــربــيــة مــنـــذ ان تــأسس مــركــز
دراســـات الـــوحـــدة الـــعـــربــيـــة في
بــيــروت وانــا عــضــو في مــجــلس
ــكــتب الــتــنــفــيــذي االمــنـــاء وفي ا
لـلــمـركـز فـي اغـلب االحــيـان. وانـا
كذلك عضـو في مجلس امـناء مركز
الــدراســات الـــفــلــســطـــيــنــيــة وفي
مـجـلس امــنـاء اجلـامـعــة الـعـربـيـة
ــــفـــتـــوحــــة ورئـــيس جلــــنـــتـــهـــا ا
الـتـنـفـيـذيـة واالن اصـبـحت نـائـبـاً
لـرئــيس مــجــلس االمــنـاء. مـن قـبل
ـرحـوم االمـيـر طالل بن عـبـد كـان ا
الـعزيـز رئيسـا وكنـت نائبـا له. اما
في البحرين فثمـة اشياء كثيرة انا
فاعل فيها كجمعية الهالل االحمر.
{ مـا ابــرز اجنـازاتك ابــان كـنت وزيـرا

للصحة?
ــــدة اقــــتـــرحـت عـــلى - فـي هـــذه ا
وزراء الـــصــحـــة الــعـــرب الــقـــيــام
بـانـشاء الـبـورد العـربي او مـجلس
الـتــخـصـصـات الــطـبـيـة الــعـربـيـة.
اقـــتــداء بـــاجملــلس الـــتــخـــصــصي

االمريكي. 
وقــد بـــدأنــا بــثالثــة تــخــصــصــات
والـيوم لـديـنا نـحو  35تخـصـصاً.

وقــــلـت ال يــــوجــــد شيء اســــمه ان
الـشمـال للـكـرد واجلنـوب للـشيـعة
والـوسط لــلــسـنــة بل الـعــراق هـو
جلميع ابنائه. الكردي له احلق في
الـشمـال والوسط واجلـنوب مـثلـما
ـنـطـقـة ان اجلـنـوبـي له احلق في ا
اجلـنوبـيـة وقلت ان اي انـفـصال ال
تـقـرره االغــلـبـيـة مــثـلـمـا ان وضع
الـشــمـال ال يـقـرره االكـراد وحـدهم.
ـنطـقة الـشمـاليـة تـابعـة للـشعب فـا
الــعــراقي كــله اذا كــانـت غــالــبــيـة
الـشـعب العـراقي تـقـبل باالنـفـصال
فـهـذا شيء اخـر لـكن لـيس من حق
اقــــــلـــــيــــــة ان تــــــقــــــول انـي ارغب
ـا نـحن الـذين نـقول بـاالنـفـصال ا
ذلـك يــــــجب ان نـــــــصــــــر عــــــلى ان
الــتــعــدديــة الـــســيــاســيــة وتــداول
الـسلـطة يـكون مـوجودا واالهم من
ـــواطــنــة هي واحــدة ذلك كــله ان ا
واالهم ان الـثـقــافـة الـعــروبـيـة هي

االهم.
كن ان نسمي هذا الطرح فكرا { هل 
جــديـدا? ام هــو نــصـيــحــة تـقــدمــهـا الى

قيادات حزب البعث?
- نـــعم ان لـــدي اخـــوة واصـــدقـــاء
ســأقــول لــهم وســـبق ان قــلت لــهم
يـتعـ علـيكم مـراجعـة فكـر احلزب
لـــيـس بـــهـــدف اســــقـــاط االشـــيـــاء
ـا إضــافـة واغــنـاء االسـاســيــة وا
الــظـروف الــتي اســتـجــدت. فــمـثال
ـرأة الـعـربـيـة ـنح ا انــنـا لم نـكن 

كانة التي تستحقها.  ا
كمـا اننـا تكلـمنـا عن االسالم كجزء
ال يــتــجــزأ من الـثــقــافــة الـعــربــيـة.
واالســتـــاذ مـــيــشـــيل عـــفــلـق كــتب
بشـأنهـا ما كتـب. طيب انت االن ما
هــو مــوقـــفك من الــفـــقه االسالمي
شـاكل الثقافية الذي يعد من اهم ا
في العقلية العربية. هناك عدم فهم
مــؤداه ان الـفـقه االسالمـي مـقـدسـاً
بل هــو عــبـارة عـن اجــتـهــادات في
قـراءة نـصـوص الـقـرآن واالحاديث
النـبوية. فـيه فكـر من سبقـونا. فيه
فــكـر مـن عـاشــوا قـبل 1350 ســنـة
اولئك حاولوا ان يفهموه من خالل
عـاداتـهم وحـاجـات مـجـتـمـعـهم وال
كن اقـبل ان ابا حـنيـفة او جـعفر
الـصــادق هـمــا الــلـذين يــقـرران لي
طـبــيـعـة حــيـاتي في هـذا الــعـصـر.
وانــا كــتـبت مــقــالـة طــالـبـت فـيــهـا
ــدرســة فــقــهـيــة جــديــدة تــتـولى
دارس اسـتـخالص افـضل مـا في ا
ة وتـضـيف مـا هو الـفـقـهيـة الـقـد
ضــــروري لـــهـــذا الـــعـــصـــر. اي ان
راجعة الفقهية ضرورية لتحديث ا
جزء من الـثقـافة العـربيـة متضـمنة

االسالم.
Î«bſ l³²¹

لـهـذه االمة ان حتـقق ذاتـها حتـقـقاً
كامالً.. مثـلما قلت نحـن قد نختلف
كــــيـف ومــــتى وبــــأي طــــرق? هـــذه
ا الهـدف سيبقى. اي ان وسائل ا
وضع الوحدة العربـية كشعار كان

صحيحاً وسيبقى. 
واالن نـــــــأتي الـى احلــــــريــــــة وهي
ـقـراطـيـة مـرتـبـطـة مــبـاشـرة بـالـد
قراطي وال وبالفـكر الليبـرالي الد
يــســتــطــيع احــد ان يــقــول ان هـذا
شـعـار واحالم طــفـولـيــة كـمـا كـان
يــــصـــفه الـــبــــعض. االن الـــذي قـــد
نـخــتـلف بـشــأنه هـو االشـتــراكـيـة
وكل الذيـن يتحـدثون عـنه يقـرنونه
بالعدالة االجتـماعية. وانا اقول لك
االن فـي هـذه الـلـحـظـة هـنـاك كـتب
كـثـيـرة في الـغـرب سـواء في اوربـا
أو فـي امــريـــكــا هـــنــاك مـــراجــعــة
للرأسـماليـة والقول ان هـذا النظام
يــجب ان يــعـــدل مــســاره من خالل
االشــتـــراكــيــة. وهـــنــاك  كــتب االن
تــصـدر وتـتـنــاول الـسـؤال هل كـان
ماركـس محـقا ام ال? اذن هي افـكار
بـــالـــغـــة االهـــمـــيـــة واذا اردنـــا ان
نـسـتــمـر في نــظـامـنــا فال يـجب ان
نستمر فـي الرأسمالية والـليبرالية
ـتـوحــشـة الــتي تـزيـد ـيــة ا الـعــو
الفـقر فـقراً وتـزيد الـغنى ثراء. االن
هذا مطروح في الغرب وهناك كالم
عن عـــودة الى الـــيـــســـار واذا عــاد
ـــبــاد فــيـــجب ان يـــكـــون عــبـــر ا
االســـاســيــة لـالشــتــراكـــيــة. وهــذه
االخيرة هي عبارة عن فكر ونظرية
تـسـتـطـيع ان تـطـبـيـقـهـا بـأسـالـيب
لكية ودور جديدة في ما يتـعلق با
الدولة. اذن نـستطـيع ان نقول نعم
بـامـكـان الـقـطـاع اخلـاص ان يؤدي
نـشـاطه لــكن ضـمن اسـتــراتـيـجـيـة
مجتمعية وعدالة في توزيع الثروة
ونــظـام ضـرائـبـي عـادل وانـسـاني.
اذن نـحن ازاء ثـالثـة شـعـارات لـكن
يـــجب ان يـــضـــاف الـــيـــهـــا بـــقــوة
ـقـراطـيـة حـتى لـو اسـتـبـدلت الـد

قراطية.  احلرية بالد
هــــذا الـــــشيء يــــجـب ان يــــتم وكل
ـكن ان تندمج الشـعارات االخرى 
بـه كـاالقــلــيــات. ورأى انه ال وجـود
قـراطية شـكلـة اقلـيات بوجـود د
ــشـكـلـة عـبـر حـقـيــقـيـة فـهي حتل ا
مـواطـنــة واحـدة وعـدالـة لــلـجـمـيع
وهــنــاك حـــريــة حــركـــة وتــعــدديــة
ثقافية. وامس كـنا نتحدث عن عدم
وجــود مــشـكــلــة بـوجــود الــثـقــافـة
الـكــرديــة داخل الـعــراق كــجـزء من

العراق. 
ـوضوع وانـا كـتـبت مـرة عن هـذا ا

tðbłË «cJ¼Ë  «d  ÀöŁ 5 Š Â«b  XKÐU

قبل نـحو 70 عامـاً تلمـس طالب الطـب في اجلامـعة االمريـكيـة ببـيروت عـلي فخـرو الطـريق نحـو الفـكر الـقومي وتـسلل هـاجس الوحدة
رور االيام مع مؤسس حـزب البعث ميشيل عفلق. وبرغم التحـديات والظروف الصعبة ظل مرتبطاً العربية الى عـقله عبر عالقة تعمقت 

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 بأنه ويوم استوزر الـصحة في اول حكـومة بحرينـية بعد مـغادرة البريـطاني ا
خطوة وحدوية في قطاع يسهم في التنمية القوميـة وانقاذ االنسان. وح مضى وزيراً للتربية تبنى ثورة محاربة األمية األبجدية وامكنه

ان يعد البحرين بالقضاء عليها عام 2000.
لتهبة ماضياً وحاضراً عن رحلته الطويلة في احلراك العروبي ولقاءاته بأبرز رموز حزب البعث والنشاط القومي ورؤاه ازاء القضايا ا

فكر القومي علي فخرو الذي قدم نفسه لنا هكذا: كان لـ (الزمان) هذا احلوار مع عميد العروبي في اخلليج العربي الطبيب وا
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ميشيل عفلقصدام حس

اظن ان االخوة اسـتطـاعوا انـزالها
الى الــصــفــر. اذن كــنــا نـتــكــلم عن
شـعـبـ مـتـقـدمـ والـسـؤال كيف
ابيع واضـيع كل ذلك في قـصة من
يـكـون رقم واحد ويـكـون رقم اثـن

وثالثة والكالم الفارغ هذا?
{ هل قـابلت الرئـيس صدام حس في

حياتك?
- قــــابـــلـت الـــرئـــيـس صـــدام ثالث
مــرات. عـادة كــنت اقــابــله كــوزيـر.
فـنـحن في كـثـيـر من اجـتـمـاعـاتـنـا
كوزراء للصحة والتربية قابلناه.

{ في بغداد?
- في بـــــــغــــــداد وفـي الــــــقــــــصــــــر
اجلمـهوري نقابـله ونتـناول الغداء
معه. كان ال يتركنا اال ونتغدا معه.
وانــا اقـولـك انه كــان ذكـيــاً ولــبــقـاً
ومــتــحــدثــاً عــلى اطالع واسع في
الــتــاريخ واالفـــكــار الــســـيــاســيــة
وبـالـتـالي كـنا نـخـرج مـعه بتـفـكـير

وحدوي. 
انــــا كـــــنت اذهـب في كـــــثــــيـــــر من
االوقـات الـيه مع كـثـيـر من الـزمالء
بينهم الوزيـر رياض حس ووزير
صـــحــــة الـــكـــويت عــــبـــد لـــرحـــمن

العوضي.
ــنــاســبــة انـا { وقــاطـعــتـه بــالــقــول: بــا
اجـريت مع العوضي حواراً صحفياً في
هـذا الـفـنـدق بالـذات (كـولن بالزا) لـكن

الدكتور علي فخرو فاجأني بكلمة:
- يرحمه الله..

{ وتـأسـفت لـرحـيـله الـذي  قـبل نـحـو
شهرين. وواصلنا احلوار:

- وكـان مـعنـا ايـضـا وزير الـصـحة
اجلـزائري والـسـعودي. وفي بـداية
الـزخم الـصـحي وكان زيـر الـصـحة

. العراقي رياض حس
{  اعدامه...

- انـا اقـول لك. لـقـد وجـدت ريـاضاً
رجالً شـريفـاً نـظيـفاً عـفيـفاً بـعثـياً
ئـة ومـؤمنـاً كامالً بـالسـير مـئة بـا
قــدمـاً في الــعــراق. كــيف حــدث مـا

حدث? 
ا هـذا اتـركه لـلتـاريخ ولـغـيـري. ا
ــا آلت الـيه حـزنت كــثـيــرا كـثــيـرا 
نـهـايـتـه. يـعنـي شـعـرت ان انـسـاناً
يـشرف هـذا الـعالم بـاخالقه وعـلمه
ان يـخـتـفي لـكن الـسـيـاسـة لـهـا مـا

لها!
{ دكــــتــــور وهل صــــادف انك قــــابــــلت

الرئيس السوري حافظ االسد?
- لم يـــحـــدث ال في الـــشـــام وال في

غيره.
{ انت اذن بعثي النزعة عراقي الهوى.
- ال.. ال ابـــــداً. انـــــا تـــــركـت حــــزب
الــــبـــعث عـــام 1963 تــــزامـــنـــا مع

االنــفــصــال مــبــاشـرة
ومــقـابــلــتي لــلــرئـيس
صـدام لم تـكن كـبـعثي
ـا كــوزيـر صـحـة وا
ثم وزيـر تــربـيـة لـكن
طــبـــعــا كــنـــا نــكن له

االحترام.
{ هـل تــــرى ان فـــــكــــر
الـبــعث مــازال مـقــبـوال
فـي اعــــقـــــاب كل هــــذه
الــتــداعــيــات الــعــربــيــة

والتحوالت الدولية ?
- يــــعـــني انت خـــذ
الـشـعـارات الـثالثة
لـــــــلـــــــحـــــــزب. هل
يـسـتـطـيع احـد ان
يـنـكــر اهـمـيــتـهـا?
الـوحـدة الـعـربـيـة
تقولها دائما اوال
الــتـاريخ والــلـغـة
ــــــشــــــتــــــركــــــة ا
ــــــــــصــــــــــالح وا
ـــــشــــــتــــــركـــــة ا
واالمــتــداد عـلى

االرض
ـــســــتــــقـــبل وا
ـــــــشـــــــتـــــــرك ا
وتـوجه الـعالم
نـحــو تـكـتالت
كــــــبـــــــرى. كل
هـذه تـؤكـد ان
شــــــــــــعـــــــــــار
الـــــــــوحــــــــدة
العـربيـة كان
ضـــــروريـــــاً
واالن هــــــــــو
ضـــــــــــروري
وســـيـــكـــون
ضـــــروريـــــاً
اكـــــثـــــر في

ــســـتـــقــبل. ا
ــكن بــدون الــوحــدة الــعــربـيــة ال 
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