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  أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــــة

 

  )287( سـواهـــــا ومـا

   !!أحزاب على أحزاب

  
 

  صـــــادق السامرائــــي. د 
 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   

     
 

 

*(ارة ع� ت'ارعات أح!اب , وم�� تأس�� دول�ا في الق�ن الع���� , ي ج�ه�ه  ال�اقع الع��ي ف
  .وم26�عات وف5ات �2324اتها ورم�زها وما ت/.لع إل�ه

وغ:�ها م� الC:��نات ال/ي ت/أهل لل/'ارع , األح!اب م<ل= الق>:لة أو الع�:�ة و��92 الق�ل 4أن 
  .واإلق//ال

وال�O إس/�!ف Mاقات , /�اL4 الJامي ما ب:� األح!اب وم3:�ت�ا على مIJ العق�د ت/لGH به�ا ال
  .األمة و�Jد قJرات ش(ابها وع.ل عق�لها

  !!فاألح!اب Rال�ئاب ال2/قاتلة على ف�ائ3ها
 !!وه�ه ن�Xة م� زواWا نف�3ة وسل��Rة في أح!اٍب ت.ع� أّم/ها

  

  !!أحزاب وإضطراب: أوال

أث>/= , م�23اتها وشعاراتها وعقائJها وأهJافها األح!اب ال/ي ن�أت في ال2/62عات الع���ة 4أن�اعها و 
ووسائل ل/[ل:ل ال26اه:� ودفعها إلى ج\�2ات الJمار , أنها أدوات ل/�ف:� أج�Jات معل�مة وخ�Zة 

  .وال�Hاب
  .ف2ا ب�= و�Mا وال أس3= دوال ذات دسات:� وق�ان:� ح[ار�ة معاص�ة, وال ی�جJ ف:ها ح!ب و�Mي 

بل وق>لها في ال�'ف ال<اني م� , م�� نهاWة ال\�ب العال�2ة األولى أح!اب ع><= في ال�اقع الع��ي 
وما ت��eه ال26اه:� ال:�م م� ن/ائج سل�Rها ال�2س�م لل�ص�ل إلى ه�ا , الق�ن ال/اسع ع�� وح/ى ال:�م 

  .الJمار ال�امل
�عها وله�ا تf ت�6, وأفXعها عJوان�ة هي األح!اب ال/ي ت23ى دی��ة , وم� أشJ األح!اب ال و��Mة 

  .ل:/\قh الJمار األعfX في Rل م9ان, وم3اعJتها وتع!�! دورها و�2�g/ها على ال\�اة 
وم\��ة 4ال�L والH�ف , أح!اب ل� ق�أَت تأر�Hها ل�جJتها  م>��ة على ال/L32 ال2.لh 4ال�Cسي 

ة وkح/�ام وم� ی/�هf 4ال�وح ال���M, وتق/ل عق�لها وتعادیها , وال/�ج� م� ال2�ا�M وم� ال�ی� في ال\!ب 
  .n3\Wُ م� ال2/آم��� عل:ها وم� الH�نة 2Rا W\ل� لها ال/�ص�فات, 2�lة اإلن3ان 

4أن شعاراتها وأهJافها وس:لة للH2ادعة واإلWقاع , وم�ض�عها وت�Cف 4أفعالها , وله�ا فأنها تأكل ذاتها 
  .4ال�اس

وت�جهاتها ال/�اج�eة , هالك�ة تلL ح�tقة مsل2ة وقاس�ة فاعلة في م2/6عات�ا وم3اه2ة في إن\Jاراتها ال

, الواقع العربي في جوهره  
ومنذ تأسيس دولنا في القرن  

عبارة عن تصارعات  , العشرين  
ئات  أحزاب ومجموعات وف

بمسمياتها ورموزها وما تتطلع  
إليه

األحزاب مثلت القبيلة أو العشيرة  
وغيرها من الكينونات التي  , 

تتأهل للتصارع واإلقتتال

األحزاب التي نشأت في  
المجتمعات العربية بأنواعها  
ومسمياتها وشعاراتها وعقـائدها  

أثبتت أنها أدوات  , وأهدافها  
, ة  لتنفيذ أجندات معلومة وخفي

ووسائل لتضليل الجماهير ودفعها  
إلى جحيمات الدمار والخراب

أحزاب عبثت في الواقع العربي  
منذ نهاية الحرب العالمية األولى  
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وت\��لهf إلى , ووضع األج�ال في M�اب:� ال/(�eة وال�H�*�ة , اإلنJحار�ة القاض�ة 4ال/ع.:ل وال26�د 
�وب ال�W O'�ع 4ال�نات 4.�التCجه ال�عالمها ال2k4إرادة ال3ل.ة و fعJّم nده ذئ�قW وما أن ,  ق.�ع

وه9�ا تJور , ل/أتي 4عJها 4ال�نات م\ق�نة 234�م س�داء , م ی�/هي دورها ح/ى ت�ف�6 وتJوسها أقJام األWا
  .ن�اع:� ال(الء

 !!فهي الJاء والعقاب؟, فهل م� ن�Cان لألح!اب 
  

  !!أحزاب وخراب: ثانيا

وال ی�جJ ح!ب ل3W fاهf بل3ل�ك ال/Jم:�O للقJرات , األح!اب الع���ة أهJافها ال�Hاب واإلح/�اب 
  .وال.اقات

ف�2� ال�'ف  ,ولf ت�C ل/أم:� ال2'الح الع���ة , لJHمة ال2'الح األج�>�ة فاألح!اب تf تأس�3ها 
هJفها ال/\ارب مع الJولة الع<2ان�ة , ال<اني م� الق�ن ال/اسع ع�� تf تأس�� ج�e2ات وأح!اب ق�م�ة 

سا�9W (وع�Jما قام= ال<�رة ال�:�*�ة في روس�ا و�Rف= معاهJة ,  وkس/�!افها وkضعافها للق[اء عل:ها
ل/قف سJا م��عا أمام إن/�ار ال\!ب , إن.لh الغ�ب ال2عادO لل�:�*�ة 4إن�اء األح!اب الJی��ة , ) �ب�9

  .ال�:�عي في ال�2.قة  أله2:/ها اإلق/'ادWة وث�واتها الهائلة
, والِق�I ال.امعة 4الع�ب تع�ف أن ال بJ م� ق�I م�از�ة ل/\ق:h ال/�ازن وkدامة اإلضعاف الع��ي 

فJخل= , ولCي ت�2ع ال\!ب ال�:�عي م� اإلن/�ار , لق�م�ة م�ة أخ�I ل/\ارب الJی��ة فأن�أت األح!اب ا
وتأه:لها لإلف/�اس م� , وم[= م��غلة ب(ع'ها و�إضعاف بلJانها , ه�ه األح!اب في ص�اعات دام�ة 

  .ق>ل ال.امع:� بها
م� جهات وkن2ا أح!اب م2�لة , وح/ى ی�م�ا ال\اض� ال ی�جJ ح!ب ع��ي و�Mي أو ع��ي أص:ل 

  .Mامعة 4األرض الع���ة
 fوت�اح�ه fق'ائهkو fم:�هJفي إنهاك الع�ب وت fی� دور مهJال ����ة , ول/��M�ال fاج(اته�ل fون�3انه

تf إس/JHام وله�ا , وkلهائهf 4الغاب�ات والHائ(ات , بل و�ع!لهf ع� حاض�هf وم3/ق>لهf , وال\[ار�ة 
ودفعهf ل/>JیM Jاقاتهf , (ع� ح�ادثه ل.�2 الع�ب ب(ع[هf ال/أر�خ وتاج�ج الع�اMف ال3ل>�ة ال2/'لة ب

و�ه�ا ��eW الع�ب في ع�الf ,  وkعادة ما ال �92W رج�عه إلى أWامهf, الف��Cة وال2ع���ة ب�(� الق>�ر 
  .ال2اض�ات و��Jرس�ن في األجJاث والHاو�ات

واألح!اب , ع>�ن أق��اء أشJاء وال:�م ل� تأمل�ا ال�اقع الع��ي فJ<:3و وRأنه رقعة ش.�نج ی/�اف� ف:ها ال
  .4أن�اعها هي أح6ارهf ال/ي R�\W�نها على ه�ه ال�قعة ال�2س�مة 4الJماء

  فهل ع�fRJ ح!ب ع��ي ل3W fاهf 4ال�Hاب والJمار وقه� األمة ودفعها عق�دا إلى ال�راء؟
  !!أو هل لf9WJ دل:ل على إن6ازات ذات 2�lة ح[ار�ة معاص�ة ل\!ب؟

وفقا , والالع>�ن هf الفائ!ون والHاس�ون دوما هf ال2لع�ب بهf , رقعة مأساة  إنها لe(ة أح!اب على
  !!آلل�ات األح!اب ال.�هات

 !!فالع��ا األح!اب ی�حf92 رب الe(اد
  

  !!الكرسي حزبنا: ثالثا

وت3امق= 4ع.اءاتها وkبJاعاتها , م2/6عات�ا أصابها ال�3Hان على مIJ ق�ن ت�امH= ��ه األوMان 

بل وقبلها في النصف الثاني  , 
من القرن التاسع عشر وحتى  

وما تعيشه الجماهير اليوم  , اليوم  
من نتائج سلوكها المرسوم  

لشاملللوصول إلى هذا الدمار ا

تلك حقيقة مؤلمة وقـاسية فـاعلة  
في مجتمعاتنا ومساهمة في  

وتوجهاتها  , إنحداراتها الهالكية  
التراجعية اإلندحارية القـاضية  

ووضع  , بالتعطيل والجمود  
األجيال في طوابير التبعية  

وتحويلهم إلى قطيع  , والخنوعية  
يقوده ذئب مّدعم بإرادة  
السلطة وإعالمها الموجه  

الذي يصنع بالونات  الكذوب  
بطوالت

منذ النصف الثاني من القرن  
التاسع عشر تم تأسيس جمعيات  

هدفها التحارب  , وأحزاب قومية  
مع الدولة العثمانية وإستنزافها  
وإضعافها للقضاء عليها

حتى يومنا الحاضر ال يوجد حزب  
, عربي وطني أو عربي أصيل  

وإنما أحزاب ممولة من جهات  
ألرض العربيةطامعة با
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في , وجJ3ت غاWاتها اإلق/Jار�ة , فأن6!ت م�ار�عها ال\[ار�ة , ف!ة ل.اقات اإلن3ان وأن2X/ها ال2\
  .م6االت ال\�اة اإلبJا*�ة

, وال ن2لL غاWة أو هJفا , أن�ا الن�/2ي ل\!ب أو عق:Jة أو م�هn أو ف�Cة , وعلة إن3Cارنا وتH(.�ا 
مف/اح , ال(��[ة " ال�Cسي"نها مف�دة إ, وما أدراك ما هي , وkن2ا إخ/'�نا Rل ذلL وأك<� 94ل2ة واحJة 

  .وkنف�ا� عقJ األلفة ال���Mة وال2\(ة واألخ�ة وال�ح2ة وال/فاعالت اآلدم�ة, ال��الت وال/Jا*�ات 
وش�اع م3:�ة أّمارة األس�ء ال/ي , ور�(ات�ا , وشH':/�ا , وعقل�ا , وذات�ا , وه��/�ا , ال�Cسي ح!��ا 

  .ت/\f9 ف:�ا
  !!فأنه واهf وس�9ان, /2عات�ا أح!اب وس�اسات فال�O ی/'�ر 4أن في م6

وأO ح!ب یJّعي ما یJّ*�ه م� ال�عارات وال�2.لقات واألهJاف , فال ی�جJ ع�Jنا إال ح!ب ال�Cسي 
وله�ا فأن األح!اب قJ ,  ال Wع�ف ش:5ا س�I ال/ع>:� ع� إرادة ال�Cسي, ل�Cه في ج�ه�ه , وال���Xات 

�, تآكل= وkنه!م= وت\.2= Hسي إماما لها ألنها إت�Cء ال2':� , ت م� ال�ها وأذاقها سJ<وال , فاس/ع
وال َم� ی/علf و�/فهf و��تقي ب�ؤ�/ه إلى آفاق ال��M وال2/62ع وال\اض� , ت!ال دائ�ة ال�Cسي تJور 

وkرساء دعائf اإلن.الق , و�عي الع�امل ال/أر��Hة وال\[ار�ة الالزمة ل'�اعة ال\�اة األف[ل , وال32/ق>ل 
  .ي ال�اضح ال�اثh ال2/فاعل 4إ6Wاب�ة مع ع�اص� ال92ان وال!ماناإلن3ان

فإرادتهf م'ادرة وما , فال�Cسي ه� ال\!ب وه� القائJ وال�2شJ وج�2ع الJّ2ع:� 4ال�3اسة ع>:J لل�Cسي 
  .ح/ى تJ6هf في �Rاس:هW f\/�ق�ن , Wق�م�ن 4ه ه� ت�ف:� أوام� س�ادة ال�Cسي 

ألنه W\3(ه عJوانا , �92W لل2أس�ر 4ال�Cسي أن Wعي ه�ا الق�ل  وال, ال جJیJ في ال/�R:� 4ال2�ض�ع 
و�6عل ال6ال� عل�ه ��eW في عالf األوهام م�ق.عا ع� , فال�Cسي ی/n<3 4ع2اء ال('� وال(':�ة , عل�ه 
ألن ما في ال�Cسي W\لh ��ه ف�ق , فه� ال ی/\�3 األرض�ة ال/ي تJ�/3 عل:ها ق�ائf ال�Cسي , واقعه 

.وتأم�ه 4ال��X ال/�حOJ ن\� 4قعة س�داء في أفh ال�هاWات ال���2ة, 6(ه ع� رؤ�ة ما ت\/ه غ:�م د�Rاء ت\
وتHّ�ب و�Mها وت�مي 24':�ها في , ف/\�ة ألح!اب ال�Cاسي ال/ي ج�= وت�6ي على نف3ها وأهلها 

  .مهاوO اإلتالف وال[�اع
  !!�شJ وتفهf وح[�ر4ال عXة وت, وه9�ا هي تJور , ول�C إلى ح:� , وRلٌّ �94اس:هf ف�ح�ن 

و�(قى ال\>ل على , وتJم:� و�M وشعn , و�:�ه و�:� فقJانه أنهار دٍم , ومالL ال�:ئ ال Wع.�ه 
  !!فال ف�ق ع�Jهf ما ب:� ال�ار وال��ر, وناع�ر ال��الت وال2آسي یJور , ال�6ار 
  

  !! األحزاب الدينية والكراسي: رابعا

أخالق أO ح!ب ، مه2ا Rان= شعاراته وأهJافه ، لل�Cاسي معای:� وأخالق ت�/'� على معای:� و 
فfC م� األح!اب ال���Mة والق�م�ة والJی��ة مات= , فال�Cاسي ت>Jل عقائJ األح!اب وت3\قها س\قا م�وعا  

عقائJها في ال�Cاسي، وتأمل�ا األح!اب في ال(الد ال/ي حقق= أعلى درجات الف3اد في الJن�ا وهي تJّعي 
  .أنها أح!اب دی��ة

  ا الH�ف م� األح!اب الJی��ة؟فل2اذ
إنها س//هاوI ج�2عا وت�/هي حال2ا ت6ل� على ال�Cاسي ، ألنها س/�اق� ما تJّ*�ه ، وس�9�ن لل�Cاسي 

  .دور فّعال في م\h تأث:�ها في ال2/62ع
إن م�ع األح!اب الJی��ة م� ال6ل�س على ال�Cاسي Wع.:ها القJرة على ال/�اصل وال/أث:�، أما إجالسها 

تم إستخدام التأريخ وتاجيج  
العواطف السلبية المتصلة ببعض  
, حوادثه لطمر العرب ببعضهم  

ودفعهم لتبديد طاقـاتهم  
الفكرية والمعرفية بنبش القبور  

وإعادة ما ال يمكن رجوعه إلى  , 
أيامهم

إنها لعبة أحزاب على رقعة مأساة  
والالعبون هم الفـائزون  , 

دوما هم الملعوب    والخاسرون
وفقـا آلليات األحزاب  , بهم  

!الطرهات

مجتمعاتنا أصابها الخسران على  
مدى قرن تشامخت فيه األوطان  

وتسامقت بعطاءاتها  , 
وإبداعاتها وأنظمتها المحفزة  

فـأنجزت  , لطاقـات اإلنسان  
وجسدت  , مشاريعها الحضارية  

في مجاالت  , غاياتها اإلقتدارية  
ةالحياة اإلبداعي

, ال يوجد عندنا إال حزب الكرسي  
وأي حزب يّدعي ما يّدعيه من  
الشعارات والمنطلقـات  

لكنه  , واألهداف والنظريات  
ال يعرف شيئا سوى  , في جوهره  

التعبير عن إرادة الكرسي  
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Cان= ت3/ع2لهاعلى الR �6دها م� ح66ها ال/يW اسي فأنه�.  
وله�ا فأن ف�ز األح!اب الJی��ة في اإلن/Hا4ات س�9�ن درسا ت����ا إج/2ا*�ا ، ألنه س�[عها على 

ول� ی/�92 أO ح!ب دی�ي في ه�ا الع'� م� الL\2 وت\= األض�اء وال�2اl(ة وس��9فها على ح�tق/ها ، 
ال(���ة إن/قل= إلى م�حلة أخ�I وآفاق جJیJة م� ال�عي والفهf واإلدراك  ال/�اصل وال/فاعل اإل6Wابي ، ألن

  .، وال��Xة العال�2ة ال/فاعل�ة ع>� ش(9ات ال/�اصل اإلل�9/�وني
فاألح!اب الJی��ة س/ف�ل في دول�ا ، وه�ه ت��6/ها األولى، ول� تفلح ألنها س/n:ّH آمال وت.لعات 

ال/ي ف�ل= في ج�2ع ال62االت ، وت\�ل= إلى مsس3ات ال�اخ>:� ، م<ل2ا ح'ل لألح!اب الع�ا�lة 
لإلس/5<ار 4ال<�وات واإلم/�ازات ، وت3��غ ال\�مان والف3اد والقه� 4ال\اجات ، وما أن6!ت إال ر�(اتها 

  .وم�ار�عها الف�دWة
ذلL أن الع�ب ال 2W/لC�ن ال�عي ال\�tقي وه�ا ما س�\'ل لألح!اب الJی��ة في ال(الد الع���ة Rافة ، 

وال�ی� , ل'\�ح لإلسالم ، وثقاف/هf الق�آن�ة ض�eفة ، وله�ا فأنهf ض\اWا ألص\اب ال2'الح والغاWات ا
�ون م� الJی� ق�اعا لل�ص�ل إلى م.امعهf الف�دWة والف5��ةH/ی.  

إن ال/H��� م� ق>ل العJیJ م� الC/اب ال J6W له م3�غات ، وقJ أدرR= الJول ال2/قJمة أنها س//عامل 
. لJی��ة القادمة ، ألنها تع�ف ت2اما 4أنها س/C�ن م�حلة في م3:�ة ال�عي ال2WJق�اMي الع��يمع األح!اب ا

فالعالf ال�O ی�.لh في دروب ال/غ::� ، ه� Rال�ه� ال6ارO الJ/2فh األم�اج ، ول� ت(قى األم�ر على 
  .وkن2ا هي في ت>Jل م�2/3, حالها أبJا 

�ك ت���O وثقافي ض�ورO في م��وع ب�اء ال�Xام إن جل�س األح!اب الJی��ة على ال�Cاسي ، سل
والفعل الالزم لل�عي , ال2WJق�اMي ال'\�ح ، وال بJ م� ت6ارب وتفاعالت ح�t�tة ل/��2ة قJرات ال�عي 

  .ال2WJق�اMي ال2.ل�ب
فال تHاف�ا م� جل�س األح!اب الJی��ة على ال�Cاسي ، فأنها م�حلة ض�ور�ة ومsق/ة ، وس:�تقي 

ی��J ، وال �92W ألO م2/6ع أن ی>/عJ ع� أن�ار الع'� ال3اMعة ، ال/ي ال ت'J2  ال2/62ع إلى ح:�
  .أمامها أWة قJرة لل/[ل:ل والJHاع وkشاعة ال>sس والXالم

ال/ي س/C�ن اإلم/\ان األك>� وس/ق�ر م':�ها، و�>Jو , ف�2ح(ا 4األح!اب الJی��ة في ت��6/ها ال�3اس�ة 
وقJراتها في ال/أث:� على ال�اس ، ألنها ل� ت/�92 م� ال/�افh مع  وس/فقJ ق�تها أنها س//3اق� �34عة ، 

  .م�.لقاتها، وس//L32 ب<�اب= ت/عارض مع إرادة الع'� وال26اه:� وتJفعها إلى نهای/ها ال\/�2ة
  ه9�ا تق[ي ال�Cاسي        نه6ها م<ل ال�واسي
  كل ح!ٍب عاش ف:ها          ی�/هي ن\� اف/�اسِ 

   

  !!األحزاب الدينية والقومية والعبث المرير: خامسا

وkن إخ/لف= في مXاه�ها ودع�اها , األح!اب الع���ة الJی��ة والق�م�ة ال تH/لف في رسال/ها وف\�اها 
مة لل2الی:� , وخ.ا4اتها الH2ادعة  � على ال3ل.ة ل/���2 أهJافها وkلهاء ال�اس �4عاراتها ال�2�ِّ)tالهادفة لل

  .ال2قه�ر�� 24ف�دات ح�اتهfم� ال\ائ��� 
وه� , ل�Cه2ا یل/�tان 4الهJف , والJی��ة ت��J ذلL ولCل م�ها ��Mقه , فاألح!اب الق�م�ة ت��J 4ع� األمة 

24قارنة �34.ة ل2ا قام= 4ه ,  ال/Jم:� العقلي والفO�C والع�2اني وتh�!2 وج�دها وم'ادرة م':�ها
  .ل�2ار�ع وت�ا4ه األهJافاألح!اب الق�م�ة والJی��ة ی/>:� ل�ا ت.ابh ا

أوصل= األمة إلى قاع اله!ائf , فاألح!اب الق�م�ة وعلى مIJ ن'ف ق�ن م� ن[االتها وح29ها 

الكرسي هو الحزب وهو القـائد  
والمرشد وجميع المّدعين  
, بالسياسة عبيد للكرسي  

وما يقومون  فـإرادتهم مصادرة  
به هو تنفيذ أوامر سيادة  

حتى تجدهم في  , الكرسي  
كراسيهم يحترقون

تحية ألحزاب الكراسي التي جنت  
, وتجني على نفسها وأهلها  

وتخّرب وطنها وترمي بمصيرها  
في مهاوي اإلتالف والضياع

كم من األحزاب الوطنية  
والقومية والدينية ماتت  

لوا  عقـائدها في الكراسي، وتأم
األحزاب في البالد التي حققت  
أعلى درجات الفساد في الدنيا  
وهي تّدعي أنها أحزاب دينية

لن يتمكن أي حزب ديني في  
هذا العصر من التواصل  
والتفـاعل اإليجابي ، ألن البشرية  
إنتقـلت إلى مرحلة أخرى وآفـاق  
جديدة من الوعي والفهم  
واإلدراك ، والنظرة العالمية  

عبر شبكات التواصل  التفـاعلية  
اإلليكتروني
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وقJ ,  وما أوجJت م��وعا واحJا أفاد األمة وحقh 4ع� 2M�ح ألج�الها, وال3Hائ� والJمارات وال�Hا4ات 
فأعJم=  اآلالف م�هf وأك<� , اء األمة وال3ل��Rات اإلنق[اض�ة على أب�, إت'ف= 4ال\�وب ال2/�الJة 

وج�2عها دم�ت ال>لJان ال/ي ح29= ف:ها أو أس�/ها أO جعل/ها ت�اوح في , م� ذلL في ال\�وب الع><�ة 
وkن!وت , ف2ا تقJم= وال تفاعل= مع ع'�ها , وق.ع/ها ع� نه� ال/�اكn وأو63R:� ال\�اة , ذات ال92ان 

  .في أوهامها العقائWJة
وت�ق� على , وهي تع:J ذات االسال:n واألفاع:ل , م� عقJی� ن�اقn األح!اب الJی��ة  وم�� ما Wق�ب

وRأنها أك2ل= ال32:� في , تف�ق= R<:�ا على األح!اب الق�م�ة , ال�اقع الع��ي ب�ح��ة وش�اسة وعJوان�ة 
وب أهل�ة وقJ أخ�ت ال2/62ع الع��ي إلى ح� , h��M ال�Hاب والJمار وال/h�!2 الف/اك لل�ج�د الع��ي 

و�Rف= ع� دی�ها ال\�tقي ال2/�ج , وماحقة ل2ا �W:� إلى ح[ارة وتأر�خ وق�ة وع!ة و�Rامة , Mاح�ة 
و��اء ال63�ن وال2ع/قالت والق/ل الع��ائي , 4الف3اد وال�هn وال3لn واإلس/\�اذ على حق�ق اآلخ��� 

  .لل�اس أج2ع:�
, وأفقJت األمة Mاقات وقJرات هائلة , ��ي  اO أن األح!اب الJی��ة أك2ل= سل3لة الف/L 4ال�ج�د الع

بل أنها ه�6ّت أب�اء األمة وح�ل/هf إلى تائه:� , أضعاف ما أفقJتها األح!اب الق�م�ة في ن'ف ق�ن 
 fان األمJلها م� األوصاف ال3ل>�ة ال�2ف�ة , حائ��� في بل �ل\W 94ل ما , ال/ي ت/ه2ها 24ا fوهي ت/�ع

  .ت�/6ه تلL ال2/62عات
�ا ال/القي في ال�/ائج وال�2ار�ع واألهJاف وخالصة ه , I�اس.ة ق�س3ة بsإلى أنها أح!اب م �:�W

وه�ا Wف�3 عJم إس/فادة , وتJH/3مها ل/\ق:2M h�حاتها وkن6از م�ار�عها , معادWة لل�ج�د الع��ي وال��Mي 
 fها في ال\�وب الع���ة, الع�ب م� ث�واتهJیJ<اخل�ة وفي ال'�اعات وال/�اح�ا, الع���ة  -وتJوما , ت ال

ال/ي في ع�وشها , وت�ف:� أوام� أس�اد ال�Cاسي , أفلح الع�ب إال في اله!ائf وال�Hانة وال/(�eة وال�H�ع 
 !!ول�C إلى ح:�, ی/�ع2�ن 

  

  !!األحزاب البهتانية: سادسا

ا ی!�J وال/ي إك/3>/ها J64ارة على مIJ م, األح!اب ال>ه/ان�ة ال'فة الالئقة 4األح!اب الع���ة قاM(ة 
العاصف 4الH:(ات وال/Jا*�ات وال'�اعات ال�3Hان�ة الJ/\2مة ما ب:� أح!اب 4الد الع�ب , على الق�ن 

  .أوMاني
وال�!وع لإلن/قام�ة والJم��ة , ذلL أنها ت/2:! 4األنان�ة واإلنفعال�ة والعJوان�ة وال�ف�tة واألوهام العقائWJة 

��� ال�ی� 3W/<�2ون ف:ها ل/\ق:h م'ال\هf وأهJافهf واإلخالص لآلخ, والف3اد وال2\3���ة وال/(�eة 
  .وم�ار�عهf العJوان�ة على أمة الع�ب

ومعاداة ال2'الح الع���ة واإلنق[اض , فال ی�جJ ح!ب ل2W fارس سل�ك العJوان على ال2/62ع الع��ي 
�ة والق>ل�ة وأمع�= األح!اب ب/أج�ج ال/فاعالت ال.ائ�Zة والف5� , على ال��M وkلغائه م� ال�عي ال26عي 

  .ح/ى ت\�ل ال�ج�د الع��ي إلى أج�ج وم\/Jم إس/عار, والع�ائ��ة وال�2ا�tMة 
24ا قJم/ه م� م2ارسات , وقJ ت�ج= األح!اب الJّ2*�ة 4الJی��ة ال3ل��Rات الق>�\ة لألح!اب الع���ة 

/�92 م�ه أO فق/ل= وه�6ّت ودم�ت ما لf ی, وت(�eة وعJوان�ة على أب�اء ال�عn ال�احJ , ف3اد وkف3اد 
  .عJوان وق�ة أرادت وت��J الع�ب

ف2ا ی/\قh في ال�اقع , وأن عل:ها أن ت�هn و�ال رجعة , وه�ا Wع�ي أن األح!اب ال ت'لح للع�ب 
و��R أنها ت2/�س= 4'�ادWقها , الع��ي ال2WJق�اMي دل:ل واضح وصاعh على ال��ازع العJوان�ة لألح!اب 

ذلك أن العرب ال يمتلكون  
الوعي الحقيقي الصحيح لإلسالم ، 
وثقـافتهم القرآنية ضعيفة ، 
ولهذا فـأنهم ضحايا ألصحاب  

والذين  , المصالح والغايات  
يتخذون من الدين قناعا  
للوصول إلى مطامعهم الفردية  
والفئوية

ة  األحزاب القومية تريد بعث األم
والدينية تريد ذلك ولكل  , 

لكنهما يلتقيان  , منها طريقه  
وهو التدمير العقـلي  , بالهدف  

والفكري والعمراني وتمزيق  
وجودها ومصادرة مصيرها  

األحزاب القومية وعلى مدى  
نصف قرن من نضاالتها وحكمها  

أوصلت األمة إلى قـاع الهزائم  , 
, والخسائر والدمارات والخرابات  

ت مشروعا واحدا أفـاد  وما أوجد
األمة وحقق بعض طموح ألجيالها

األحزاب البهتانية الصفة الالئقة  
والتي  , باألحزاب العربية قـاطبة  

إكتسبتها بجدارة على مدى ما  
العاصف  , يزيد على القرن  

بالخيبات والتداعيات  
والصراعات الخسرانية المحتدمة  
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  .وRل م�ها ی��J أن Wف�ز ب�Cح عf�X, لق.�ع ال�ه�2ة وراح= ت/�اMح Rاألك(اش في ا
فال\:�انات ت/'ارع , م2ا �W:� إلى أنها ال ت�قى ل'فة ال3ل�ك ال\:�اني , وأن سل�Rها إنق�اضي 
أما األح!اب فأنها ذات ن!عات , وع�Jها ن!عة غ��!�ة لل\فا� على ال��ع , لل\فا� على ال��ع وال(قاء 

وه�ا واضح في العJیJ م� الJول ال2'ا4ة بJاء , ل�اتي وال2�ض�عي ت3عى لإلنق�اض ا, إم\ا�lة إج/<اث�ة 
  .الف�اء ال\!ني

وث�اب= عامة ت/فh عل:ها وتH/لف , وال �92W لل2/62عات أن تC�ن إن لf ی/�ف� لها وعاء جامع 
  .وت/'ارع 4\29ة وkق/Jار فO�C وثقافي في الف�*�ات الs2دWة إل:ها

بJ م� إلغائها وال/L32 4\!ب ال��M وال\�اة ال'ال\ة لل(قاء وال , ف/(ا لألح!اب الع���ة 4أج2عها 
  .وال�قاء

 !!فهل م� WقXة و��Mة وkرادة 4قائ�ة وت.لعات م3/ق>ل�ة؟
  

وقJ ف�ل= في تقfWJ م��وع ح[ارO معاص� راسخ , فأح!اب�ا ال ت'لح ل>�اء أمة ق��ة ,  وختاما
, وkلهائها 24ا W[عفها و�ع�قل م3:�تها , ة وkن6ازاتها ت/لGH 4قه� إرادة األم, األس� م.لh ال/.لعات 

  .بل و�/'IJ إلرادة أج�الها ال�اعJة
  !!و��2\ها نع2ة اإلس/ق�ار ال�3اسي؟, فهل م� قJرة على ب�اء نXام حf9 ی�فع األج�ال 

ما بين أحزاب بالد العرب  
أوطاني

كن للمجتمعات أن تكون  ال يم
, إن لم يتوفر لها وعاء جامع  

وثوابت عامة تتفق عليها  
وتختلف وتتصارع بحكمة  
وإقتدار فكري وثقـافي في  
.الفرعيات المؤدية إليها
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