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والصواريخ وال نقاتل بها أعداء
امـــتــــنـــا وســــالـــبي أراضــــيـــنـــا
ومـنـتـهـكي أعـراضنـا بل نـلـقـيـها
عــلـى أشــقــائــنــا الــعــرب الــعــزل
فـــنـــقـــتل شــبـــابـــهم ونـــســـائــهم
وأطـــفــالـــهم وحــتـى شــيـــوخــهم
ونـدمـر مـدنـهـم ومـسـتـشـفـيـاتـهم
وجـامعـاتهم ومنـازلهم ونـعيدهم
قــرون الى الـوراء نـتــحــالف مع
أعداء أمتانـا األجنبي والغاصب
ــــــتـــــغــــــطــــــرس ونـــــقــــــدم له وا
التـسـهيالت ونـفـتح له  مـوانئـنا
وأراضـيــنـا وأجـوائـنـا ونـقـدم له
األمـوال الـطـائـلـة ونـسـتورد مـنه
ـعدات ونتعاون معه األسلحة وا
من أجل تــغـيـيــر أنـظـمــة عـربـيـة
شـقـيـقة وقـتل شـعـوبهـا وتـدمـير
دولــتـهــا ومــدنـهــا وصــنـاعــتــهـا
وزراعـتهـا ومؤسسـاتهـا العلـمية
وجامعـاتها وقتل علـمائها جملرد
أنــهـــا ال تــريــد اخلــضــوع إلرادة
ألمريكـا العدو األكبـر ألمة العرب
واإلسالم وال تــعــتـرف بــالــكــيـان
الــصـهـيـوني وتــتـصـدى ألهـدافه
اخلـبيثـة ضد امتـنا العـربية ألنه
غاصـب ومعـتـدي ومـحـتل وقاتل
ويــعـمل عـلى تـدمـيـر امـة الـعـرب
وكـــمــا حــصل فـي غــزو الــعــراق
وغــزو لـيــبــيــا وتـدمــيــر ســوريـا
نــــصـــرف مــــلـــيـــارات والــــيـــمن 
الــدوالرات لـتــأسـيس مــنـظــمـات
إرهـــابـــيـــة مـن خالل دفع رواتب
مــغــريــة لـعــســكــريـ ومــدنــيـ
لالنـخـراط فـي هـذه الـتـنـظـيـمات
ـشاكل وتـقاتل ـتطـرفة لـتـثيـر ا ا
احلكـومـات الـشرعـيـة في بالدها
ولـقــتل إخـوانــهم أبـنـاء قــواتـهـا
ــــســــلــــحـــة وتــــعــــتــــدي عــــلى ا
مجتمعاتها اآلمنة وتفجر وتدمر
ـؤســســات احلـكــومــيـة ــدن وا ا
وتـقـتل وتـغـتـال وتـعـبث وتـعطل
عملـيات البناء واألعـمار والتقدم
من أجـل عـيــون إســرائـيـل ولـكي
تنام إسرائيل آمـنة مطمئنة وفي
مـنــآي عن أي خـطـر وأبـنـاء هـذه
الــــدول الـــــعــــربـــــيــــة نـــــازحــــ
ومـهــجـرين ومـهـاجـرين ومـدنـهم
مـدمـرة وكمـا يـحصل في الـعراق
وسوريـا والـيمـن وليـبـيا ومـصر
والسودان والحقاً ولبنان وحزب
الــله الـــعــدو الــلـــدود إلســرائــيل
حـيث يعدون الـعدة خملطط كـبير
ـسـاعدة الـعـرب لتـدمـير لـبـنان
وحــــزب الــــلـه ومن ثم الــــعــــودة
إلشعال حروب أخرى في العراق

ومـــعــــامـل إنـــتــــاجــــيـــة مـن مـــا
تــســتـــورده من ثــرواتـــنــا نــحن
العرب كالنـفط والغاز فأصبحت
ـــتــطــورة فـي طــلــيـــعــة الــدول ا
ــــــســـــاجـــــد ونـــــحـن نـــــبــــــني ا
واحلـســيـنـيـات لـلــريـاء وتـبـذيـر
دول استـغـلت األمـوال لـيـس إال 
أراضيها ومـدنها وحتى حدائق
شــوارعــهــا لــلــزراعــة احلــديــثـة
ــنــاخــيـة مـتــجــاوزة الــظـروف ا
ائيـة فأصبحت وارد ا وشحـة ا
تــصــدر الــفـواكـه واخلــضـروات
نـتجات الزراعـية التي تدخل وا
في الصناعـات اخملتلفة والعرب
ال يسـتغلـون أراضيهـم اخلصبة
ومـــيــاهــهم الــوفـــيــرة لــلــزراعــة
ويــســتـوردون لــيس احملــاصـيل
اإلسـتراتـيجـية بل حـتى الفواكه
واخلـضــروات من شــتى الـدول
هـذا ما يحـدث حولنـا في العالم
ونـــحن الــعــرب نــبــنى مــصــانع
ـــلــيــارات الــدوالرات حــربــيــة 
لــنـقــتل بـعــضـنــا بـعض ونــبـني
نــــاطــــحــــات ســــحــــاب وأبــــراج
ــلــيـارات أخــرى ال يــســكــنــهـا
وربع ســكـان الـعـرب فـقـراء احـد
ونـازحـ في اخملـيـمـات بـسـبب
حـــروب الــعـــرب عــلـى الــعــرب 
نبـني أحـدث البـيـوت واليـخوت
ليارات نـتجعات  والفنادق وا
الـدوالرات و نصـطـاف في أوربا
وأمـريـكـا وربع سـكـان الـعـرب ال
يجدون مـا يأكلونه أو يـتطببون
به  نــشــتــرى أحــدث األســلــحـة
ـعـدات واآللـيـات والـطـائـرات وا
ـلـيارات كل ـئات ا العـسـكريـة 
عــام ونـــســتــخــدمـــهــا لــيس في
ـصيـرية بل قضـايانـا الـعربـية ا
نـسـتورد ضـد بعـضـنـا البـعض 
مــئـات آالف من أطــنـان االعــتـدة

دارس ودور البحث الـعلمي  وا
ـــعــابـــد  ونــحن وهم يـــبــنـــون ا
نــــصـــــرف مــــوارد الـــــدولــــة عل
الـتـعـلـيم وهـم يـصـرفونـهـا عـلى
الــسالح  نـحن نـحــارب الـفـسـاد
ــسـكـون مـن قـمـة الــهـرم  وهم 
اللصـوص الصغار وال يـقتربون
ـفــسـدين الـكـبـار) دول في من ا
أفــريـقـيـا وضـعت حـدا لـلـصـراع
الــــعـــســــكـــري بــــ أحـــزابــــهـــا
وقـوميـاتهـا الذي اسـتمـر طويالً
ــــصــــاحلـــة وبــــدأت مــــشــــوار ا
والـبناء بـناء اجملتـمعات أوال ثم
ـدنـيـة الـعـصـريـة بـنـاء الـدولـة ا
كـمـا حـصل فـي جـنـوب أفـريـقـيا
والـكونـغو وسـيرالـيون وغـيرها
ونــــحن الـــعــــرب تـــنـــهـش بـــنـــا
ـــــذهـــــبـــــيـــــة الـــــصـــــراعـــــات  ا
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دول وأ فـــــقـــــيـــــرة ال تـــــمـــــلك
الــثــروات الـطــبــيــعـيــة كــالــنـفط
ي والغـاز عصبـا االقتصـاد العا
وال تـمـلك واألمـوال الـطـائـلة وال
الــعـقـول اجلـبــارة غـادرت خـانـة
الـــدول الـــفـــقـــيـــرة والـــنـــامـــيــة
واصـــــبــــحت دول صــــنــــاعــــيــــة
وتنموية يشار لها بالبنان وذلك
بإخالص قـادتـهـا وتفـهم تـعاون
شـعوبـها وتضـحيـة سياسـيوها
ونـحن امـة الـعـرب التـي من الله
عـلـيــنـا بــنـعم وثــروات طـبــيـعـة
كـــبـــيـــرة مـــثل الـــنـــفـط والـــغــاز
ـــعــادن األخـــرى نـــبـــذر هــذه وا
الـثـروات وأموالـهـا الـكـبـيرة في
حروب ب دولـنا وقتال بـعضنا
الــبـــعـض وتــدمـــيـــر بـــعـــضـــنــا
الـــبـــعض دول تـــبـــنـي مــدارس
حـتى في القـرى الـنـائيـة وتـبني
جــامــعــات مـتــطــورة ومــصــانع

الـعـالـم من حـولـنـا يـقـفـز قـفزات
كـــبــيـــرة في الـــتــقـــدم الــعـــلــمي
واالكــتـــشــافــات واالخـــتــراعــات
اجلـديــدة وفي الـتـطـور والـبـنـاء
واألعــمـار الــدول واأل تـنـسى
خالفاتها ومشاكلها مع اآلخرين
وتــتـصــالح وتــتــكــاتف من أجل
بـنــاء مـســتــقـبــلـهــا ومــسـتــقـبل
شـــعــوبــهــا  أوربــا اخملــتـــلــفــة
سياسياً واقتـصادياً واجتماعياً
وعقائـدياً وعسكـريًا توحدت في
ضل االحتـــــاد األوربـي  ونـــــحن
أمــة الـعــرب واإلسالم نـتــفـرق و
نــــتـــــقــــاتل دول فـي أمــــريــــكــــا
الالتــيــنــيــة تــنــاسـت صــراعــهـا
الـــــســــيـــــاسي والـــــعــــقـــــائــــدي
ـسـلـحة وتـصـاحلت فصـائـلـها ا
وحكومـاتها حتى تـنعم بالسالم
واألمــان لــتـتــمــكـن من الــلــحـاق
ـــتــطـــورة وحــتى بـــركب األ ا
تـنـهض وتبـني وتتـطور وتـخدم
مــجــتــمـعــاتــهــا كــمـا حــصل في
كولومـبيا وكوبـا وغيرها ونحن
الــــعــــرب دومــــاً عــــلى اخــــتالف
وخـصـام دول في جـنـوب شـرق
آســيـا  كــانت فــقــيــرة ومــعــدمـة
قراطيـة احلقيقية انتهـجت الد
وتــصــاحلت أحــزابــهــا من اجل
بناء مجتمعاتها ودولها وركزت
على بناء اإلنسان وعلى التعليم
واالقتـصاد والصنـاعة والزراعة
كـــــمــــا حــــصل فـي مــــالــــيــــزيــــا
وسنغافورة  اللت أصبحتا في
ـتـطـورة  وفي مـصـافـي الـدول ا
هـــــذا الـــــســـــيـــــاق ســـــأل أحـــــد
الـصحـفيـ مؤسـس سنـغافورة
لي كـــوان مـــا هـــو الـــفـــرق بـــ
سـنـغافـورة ودول الـعالم الـثالث
اآلســيــويــة والــعــربــيــة فــأجـاب
ـكتـبات (الفـرق هـو أننـا نبـني ا
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وســـوريــا بـــعــد ان قـــاربت هــذه
الــدول من الــقــضـاء عــلى داعش
صــنـيــعــة أمــريــكــا وإسـرائــيل 
وهــكــذا فــهـم ال يــريــدون لــلـدول
الــعـربــيــة الــكــبـيــرة بــقــدراتــهـا
وإمكاناتهـا ومواردها أن تستقر
وتـتطـور وتـتقـدم ألنـها سـتـشكل
خطـراً كـبيـراً عـلى امن إسـرائيل
ومـصـالح أمـريكـا بل يـريدون ان
تـبقى إسرائـيل هي القـوية دوماً
اآلمـنــة من قــوة ووحــدة الــعـرب
وقـــد قــــالـــهـــا بن كـــوريـــون أول
رئـيس وزراء إسرائـيل قبل أكـثر
مـن نــــــــصـف قــــــــرن ( ان قــــــــوة
إســـرائـــيل لـــيـس في سالحـــهـــا
الــنــووي لـكـن قـوتــنــا تـكــمن في
تـدمـيـر ثالثـة دول عـربـيـة كـبـرى
هـي الــعـــراق وســوريـــا ومــصــر
وهـذا ال يعـتمـد على ذكـائنـا فقط
بل عـــلـى جـــهل الـــطـــرف اآلخـــر
يـعـني العـرب ) وهـذا ما يـحصل
الـيــوم حـيث  تــدمـيــر الـعـراق
وســـــوريـــــا والحــــــقـــــاً مـــــصـــــر
ــســاعــدة أشـقــائــهـم الــعـرب و
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 الـــعــرب يــبـــنــون ويـــســاعــدون
ويسـتثـمرون أمـوالهم الـضخـمة
لـــيس في بـــلـــدانـــهم وال بـــلــدان
أشــــقــــائــــهـم بل في دول أعــــداء
العرب أمريـكا وإسرائيل وأوربا
ـئـات ودول أجــنـبـيــة  أخـرى و
ـــــــلـــــــيـــــــارات مـن الــــــدوالرات ا
وأشـــقــاؤهم الــعـــرب في الــيــمن
وســـوريـــا والـــعـــراق ولـــيـــبـــيـــا
وتــونـس والــصــومــال يــعــانـون
شظف العيش  ومـنازلهم مهدمة
ومـــدنـــهم مـــدمــرة و مـــهـــجــورة
وبـناهم التـحتية مـخربة تـقتلهم
اجملـاعـات وتفـتـك بهـم األمراض
واألوبـــئــــة يـــنـــتــــظـــرون عـــطف
ـنـظـمـات الـدولـيـة واحملـسـنـ ا
من الـدول األجـنبـيـة عـلـيهم وكل
ذلـك بــفـــعل أشـــقــائـــهم وأبـــنــاء
جلـدتـهم الـعرب  .  تـرى أيـة أمة
نـحـن ? وأي شعـوب نـحن وعـلى
أي دين نــحن ?  والـى أين نــحن
ســـائـــرون ?ورب ســــائل يـــســـأل
سـلمون هم  من أليس الـعرب  ا
وصـفــنـا الـلـه في كـتــابه الـكـر
الــقـرآن بـخـيــر امـة أخـرجت الى
الـنــاس ? أهـكــذا هـو عـمـل خـيـر
األ ولو كانت أسوأ األ كيف
سـتكـون أحوالـنا وأمـورنا تـقول
ـانـيـة ميـركل في ـسـتـشـارة األ ا

هــذا الــصـــدد (الــهــنــد والــصــ
لـديـهم أكـثر من  150ربا و 800
عقيـدة مختلفـة ويعيشون بسالم
سلمون لديهم مع بعض بينمـا ا
رب واحــد ونــبي واحــد وكــتــاب
واحــد لـــكن شــوارعـــهم تـــلــونت
بـــاألحـــمــر من دمـــائـــهم الـــقــاتل
ـــقـــتــول يــصـــرخ الـــله أكـــبــر وا
يـصــرخ الـلـه أكـبـر) صــحـيح أن
الـله قد ابتالنـا اليوم بـقادة خدم
لـألجـــنــــبي يــــأتـــمــــرون بـــأمـــره
ويـنـفـذون مـا يــطـلـبه مـنـهم ولـو
كـان قتل إخـوانهم الـعرب وحتى
أبـنـاء وطـنـهم وتـدمـيـر مـدنـهم و
بلـدانهم  فـلـماذا يـسكت شـعبـنا
ــارسـات ســاسـته الــعــربي عن 
ــــتـــخـــاذلــــ وعـــمالء وقـــادته ا
ـاذا يـسـلم مـقـالـيـد األجــنـبي ? و
ثل األمـور في البـلدان الـعربـية  
هــؤالء الــعــمالء اخلــونــة وخــدم
األجـنـبـي لـيـفـعــلـوا مـا يـشـاؤون
ـــــاذا ال بـــــغـــــيـــــر حـــــســـــاب ? و
يـحــاسـبــهم عــلى أعـمــالـهم وعن
تـبـذيـر أمـوالـهم وثـرواتـهم الـتي
حــبـاهــا الـلـه لـشــعـوبــهم ولـيس
حلكـام وعوائل بـعيـنهـا ليـفعـلوا
بها ما يشـاؤون ويبذرونها كيف
ما يشاؤون وكأنها حق لهم فقط
فــيـقــتــلـوا أبــنــائـهم وأشــقــائـهم
ويـــخــربـــون مــدنـــهم ويـــدمــرون
دولـهـم ويـسـقــطـون حـكــومـاتـهـا
ويـســاعـدون األجـنــبي عـلى ذلك.
ولـو حسـبنـا مقـدار األموال التي
صـرفـهـا احلـكـام الـعـرب لـتـدمـير
دول شقـيقة وقـتل أشقائـهم فيها
وتــدمـــيـــر بـــنـــاهــا الـــتـــحـــتـــيــة
ومـــؤســســـاتــهــا وجـــامــعـــاتــهــا
ومصـانعـهـا ومزارعـها ومـساكن
ــــواطــــنـــ وكـل شئ يــــنـــبض ا
بـاحليـاة فـيهـا فـكم ستـكـون هذه
األمـــــــوال ألـــــــيــــــسـت مـــــــئــــــات
الـتـرلـيـونـات من الـدوالرات ? ألم
تكن هذه األموال الكبيرة جداً لو
احتد الـعرب وتعـاونوا وحتابوا
وتـعــاضــدوا كـمــا أمــرنـا ديــنــنـا
بـــــذلك كـــــافــــيـــــة لــــبـــــنــــاء آالف
ــســتــشــفــيــات وعــشـرات آالف ا
ـدن احلـديـثـة ـدارس ومــئـات ا ا
ومـئــات اجلــامــعـات الــعــصــريـة
ــــصـــانع الــــكـــبـــيـــرة ومـــئـــات ا
ـــتــــطــــورة ومـــئــــات مــــراكـــز وا
األبــحـــاث الـــعـــلـــمـــيـــة ومـــئــات
دن الـترفـيهـية ـتـاحف وآالف ا ا
تنزهات  وعشرات آالف وآالف ا
الـكيـلومتـرات من خطـوط السكك

احلـديــثــة الــتي تـربـط كل الـدول
العـربيـة وآالف الـطرق الـسريـعة
لـربط دول امتـنا وآالف اجلـسور
ـــعــلـــقــة واســـتــصـالح ماليــ ا
الهكتارات من األراضي الزراعية
وإنـشـاء قـنـوات ومـشـاريع الـري
اء احلديثة وإنشاء  منظومات ا
احلــديــثـــة الــصــاحلـــة لــلــشــرب
ــيـاه بــاالسـتــفـادة من مــصـادر ا
الـطبـيـعيـة  الـكبـيـرة في عدد من
دول امــتـــنــا الــعــربـــيــة بــدال من
كـلفة ? ولو حتـلية مـياه البـحر ا
فعـلنا ذلك هل كان سـيبقى عربي
واحـد بدون سـكن أو بدون راتب
أو أمـي وغيـر متـعـلم أو فقـير أو
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 ولـو فعـلنـا ذلك الم نصـبح نحن
الــعــرب قــبــلـــة الــعــالم كــله ومن
ؤثر يـتحكم بـالقـرار السيـاسي ا
ـصــادر الــطـاقــة ومن يــصـدر و
الــصــنـاعــات اخملــتـلــفــة بـدل من
ـنـتـجـات اسـتـيـرادهـا ويــصـدر ا
الـزراعـيـة واألغـذيـة واألدوية وال
نــســتــوردهــا ?الم يــزحف إلــيــنـا
ـستـثـمرين الـعلـمـاء واألطبـاء وا
والـصـنـاعيـ من كل دول الـعالم
لـيـحضـوا بـفـرصة عـمل عـنـدنا ?
ألم تـصبح دولـنـا جـنـان بدالً من
تـصــحـر وجــفـاف ودمــار ? فـإلى
متى سيبقى أبنـاء امتنا العربية
سـاكـتـ عـلى مـذلـتـهم وهـوانهم
وفــرقـــتـــهم وعـــوزهم وجـــوعــهم
ومرضهم ونهب أموالهم الطائلة
وثـرواتــهم الــكـبــيـرة الــتي أنـعم
الـله بــهـا عــلــيـهم جــمـيــعـاً ال أن
يتنعم بها اسر وأفراد ال تتجاوز
أعـدادهم  بـضـعـة اآللف ويـتنـعم
بـــــهــــا األجـــــنــــبـي والــــغـــــاصب
ــعــتـــدي عــلــيــنـــا  والــســالب وا
ألمـــوالــنـــا وإلرادتـــنــا  فـي حــ
الي من العرب يرزخ عشـرات ا
حتت خط الــفـقــر واجلـوع  ? هل
هــذه هي أخـالق وشــيم الـــعــرب
سلم فئات صغيرة متنعمة وا
ـاليـــ من الـــفـــقـــراء ومـــئـــات ا
ـشــردين فـهل هـذه واجلـيــاع  وا
تـعاليم ديـننـا اإلسالمي احلنيف
ـسـلم ان يـنـام الـذي ال يـرتــضي 
شـــبـــعــان وجـــاره جـــائع ? والى
مـتى يـبقى شـعبـنا الـعربي حتت
رحــمـة ثــلــة من  الــعــمالء وخـدم
األجـنبي يسـيطـرون على مقـاليد
أمـور شـعــوبـهم وكل شـؤونـهم ?
والى مـتى سـيـبـقى الـعـرب كذلك

نـقــتل بـعـضـنـا بــعـضـا ونـعـادي
بــعــضــنــا بـــعــضــا وال نــســاعــد
بـعــضـنـا بــعـضـا ونــتـحـالف مع
الــعــدو عــلـى بــعــضــنـــا ونــقــتل
أشقـائنا بسالح عـدونا ونصرف
أمـوالـنـا لـقـتل أشـقـائـنـا بدال من
مـســاعـدتــهم ? والى مـتى يــبـقى
حـكامـنا خـدم لعـدونا ولألجـنبي
ومــطــايـا لــغــيـرنــا واســود عـلى
بــعـــضـــنـــا ? والى مـــتى يـــبـــقى
الـشـعب الـعـربي سـاكت عـلى كل
هذا الظلم واجلـبروت والطغيان
عــلى األشــقـاء وتــغـيــيـر أنــظـمـة
احلــــكـم في دولـــــهـم بـــــالـــــقــــوة
وتــدمـيـر مــدنـهـم ومـؤسـســاتـهم
وكل بـــنــاهـم الــتـــحــتـــيـــة وقــتل
األبـريــاء  من أبـنـائــهم ومن قـبل
حـكـام ومـلـوك يـسـمـون أنـفسـهم
عـــــرب  كل ذلـك الن أمـــــريـــــكـــــا
وإســـرائـــيل تـــريـــدان ذلك  لـــكي
تـــأمن إســرائــيـل جــانب الــعــرب
وتـــؤمن أمـــريـــكــا مـــصـــاحلـــهــا
ومـصـالح شـعـبـهـا عـلـى حـساب
حـياة ومـصـالح شـعبـنـا الـعربي
وامـــتــنــا اجملـــيــدة الن أمـــريــكــا
وإسـرائـيل  تعـرفان جـيداً مـقدار
قوة الـعرب عسـكرياً واقـتصاديا
وسـيــاسـيـاً وتـأثـيـرهم عـلى أمن
إســـــرائــــيل بـل ووجــــودهــــا إذا
احتـدوا وتــعـاونـوا  فــمــا الـذي
ـنـعــنـا من االحتـاد والــتـعـاون
والــتـآزر والـتـكـاتف بـدل الـفـرقـة
واخلــصــام  والــتــآمــر والــقــتـال
والدماء وخراب الـبيوت وتدمير
ــــدن  وإســـقـــاط احلــــكـــومـــات ا
وضـــــيــــــاع الـــــدول ?  والـى أين
ــضـون مــلـوك وأمــراء وحـكـام
الـدول الـعربـيـة بـأمـة الـعرب في
ـــذلــة ســـيـــاســـــة اخلـــيـــانـــة وا
هانـة والعمالـة لألجنبي على وا
حساب أشقائـهم وأبناء جلدتهم
وأبناء دينهم والى متى يبـــقون
كذلك? أسئلة نحتاج الى اإلجابة
عـــــلــــيـــــهــــا مـن قــــادة الـــــعــــرب
ورؤسـائها ومـلوكهـا ونحن على
يــقـــ أنــهم يــعـــرفــون اإلجــابــة
علـيها جـيداً لـكن ال يسـتطـيعون
ذلـك الن أمـــرهـم  لـــيس بــــيـــدهم
وحــتـى كالمــهم يــجب أن يــكـون
ـوافـقــة أســـــــــيـادهم فـطـوبى
ألمـــة الــــعـــرب بـــقــــادة ومـــلـــوك
ورؤسـاء وأمراء كـهـؤالء وطوبى
ـــــلـــــوك لـــــهـــــؤالء الـــــقـــــــادة وا
والـــــرؤســـــاء واألمـــــراء بـــــأمـــــة

خـــانعة وذليـلة . 

الـتـغـيـرات الـسـيـاسـيـة ال جتـتاج
الـدول الـكـبـرى رغم ان الـكل ليس
سـعـيـدا لـكن الـكل يـلـتـزم بـقـانون
واحـد ال يــفـرق بــ رئـيس وزراء
اوعـــامل نـــظــافـــة ولـــكل مـــواطن
قدراته وموارده فهناك تاخذ على
قـدر عـطــائك ومن جـهـة اخـرى لن
ولن جتــد اثـرا لـلـمـبـاديء فـهـنـاك
جتــــد الــــقـــــانــــون هــــو خالصــــة
ــبـاديء ولن جتــد حـكــايـات عن ا
الــــــله وعـن الــــــوطن واحلــــــريـــــة
ــقــابــر وال احلــرمــان وال ازمـة وا
الـسـكن او ازمـة اخالق فكل شيء
مباح وكل شيء متوفر وكل شيء
يـتـبع الـقـانـون بل جتـد ان الـدول
الـكـبـرى رغم قـوتـهـا تـتنـافس في
ابـحــاثـهــا واسـلـحــتـهــا الـفــتـاكـة
ــعـاركــهـا وحـتى وتـغــزو وتـبـرر 
مـعاركـهـا اليـوم الحتـشد ابـنـاءها
بل تـعـتـمد عـلى الـتـقنـيـة العـالـية
واالقـمـار الـصنـاعـيـة والـبـارجات
والــغـواصــات والــطــائــرات الـتي
تـــصــــيب الــــهـــدف من عــــشـــرات
االمـيـالـلـكن تـلك الـدول بدات قـبل
مـائتـي عام بـغزو الـشرق االوسط
وخـرجـت بـثــورات ومــعـارك كــمـا
يــــكـــتب الــــتـــاريخ لــــنـــا كـــثـــورة
الـــعـــشـــرين فـي الـــعـــراق وثــورة
صري وثورة اجلزائر ومعارك ا
تـونس واخلـلـيج وايـران والـهـنـد
وهـــــذا شيء عـــــالق في ادمـــــغــــة
االجيـال ولـكل عـائلـة ذكـريات عن
بـطــولــة جـدهـم الـذي شــارك ضـد
احملتل والـسؤال الذي يـلفه الشك
فـي راسي ان كـــــــانت شــــــعــــــوب
الـشرق االوسط تـخلصـت من مئة
عـام مـن االسـتـعـمـار فـلـمـاذ تـدور
في الـراس عــشــرات الــتــسـاؤالت
فـتـحـريـر قـنــاة الـسـويس لم تـمـر
ــصــريــ وتـامــيم طـيــبــة عــلى ا

النفط في العراق لم يؤت اكله .
عـــلى امــتـــداد الــتـــاريخ احلــديث

هــنــاك مــا يــشــيـر  الـى ان الـدول
الــكـبـرى لـهـا الــيـد االعـلى في كل
االنــقالبـــات في الـــشــرق االوسط
ـا اعـتـمــدت الـدول الـكـبـرى وكـا
عـلى سـيـنـاريو خـاص في سـحب
قواتـها لكنـها اسست لدول داخل
الـدول متمـثلة بـتجار وسـياسي

ورجال دين اصال ??
»ËdŠ  UÐöI½«

انــقالبـــات تــعــقـــبــهــا انـــقالبــات
وحـروب تـتــبـعـهــا حـروب وقـوى
تــديـــر دفــة االنــظـــمــة الــعـــربــيــة
واالقلـيمـية بـاخلـفاء ومن الـسهل
ان تـعــلن حــرب بــاي من مــنـاطق
ــا ان هــنـاك الــشــرق االوسط طــا
بـراكــ تـخـتـبـا حتت تـضـرسـات
مكن ان تشن حرب بادي فمن ا ا
حتت مـســمى الــدين كـمــا فـعــلـته
تركيـا مع ارمينيـا واقامت مجازر
بــشـــعــة بـــحق االنــســـانــيــة ومن
ـــمــكن ان تـــكــون قــومـــيــة كــمــا ا
احلـرب بـ صدام وخـمـيني ومن
مـكن ان تكـون مـذهبـية كـما في ا

اليمن والعراق ولبنان ?
الــدول الـكـبـرى مــا زالت تـتـنـفس
فيـتـنـفس الـشـرق فـانـكـلـتـرا التي
كانت تـسيطـر على الشرق االدنى
من هــونك كـونك مـرورا بــالـصـ
والـهـنـد وايـران والـعراق واالردن
لم تــزل هي من تــديـر دفــة احلـكم
بـــــاخلــــــفـــــاءوهـي من تــــــخـــــطط
لالنقالبات والـثورات وكل ماعلى
الــــشـــعـــوب ان تـــعـــيـش نـــكـــهـــة
االنــــقـالبــــات واحـالم الــــثــــورات
ـسـالــة ان من يـقـوم ـؤلـم في ا وا
ويـضحي بالـثورات مـقتنع تـماما
بـــانه مـن غــيـــر الـــواقع لالفـــضل
وتـلك الـطــامـة الـكــبـرى وال غـبـار
ــقـــالب الــتي عــلــيه ومـن اكــبــر ا
ـنــطـقـة هي سـقت بــهـا شـعــوب ا
ربـــيع الـــثــــورات وصـــعـــود جنم
تـشدد بـعد حـقبة الفكـر الديـني ا

خـروج الــروس من افــغــانـســتـان
لـتــشـتــشـري الــشـرارة وبــعـلم كل
الدول الكـبرى الى الوطن العربي
ـنطقة بـحروب ظاهرها ولتدخل ا
غـيـر بــاطـنــهـا مـذهــبـيـة وديــنـيـة
واحلــــقـــيــــقـــة اخملــــفـــيــــة عن كل
ـعـارك الـشـعــوب ان كل قـثـادات ا
ومن اسـس لــهـــا بـــدءا من داعش
الـعـراق وسـوريـا ولـيـبـيـا ومـصر
والــيــمن ال تــمت بــصـلــة لــلــفــكـر
الـديــني بل  الــتـخــيط مـســبـقـا
جلـعل احلروب بنـكهـة دينيـة بعد
ـــؤســـســات ان  جتـــنـــيــد كـل ا
نـطقـة ال يقاد فـتيل الديـنيـة في ا
احلروب فـمن احلمق ان نؤمن ان
قـائـدا مـقـدســا يـسـتـحق بـجـدارة
درجـة قـائـد وهو يـقـدم الى وطـنه
بـــعـــد اي انــقالب او مـــا يـــســمى
ـوكب مـن جـنــود رومـا الــثــورة 
مـبـاركـ ايـاه فـعـلـته ا وان تـاتي
احـزاب مهزوزةمن قـبل لتـستولي
عــلى وطـن عــمالق مـــثل الــعــراق
دون ان تـــــــوقـع عــــــلـى اتــــــبــــــاع

تعليمات الدول التي ناصرتها.
—«u'« ‰Ëœ

(اعـطــني امـة جـائـعـة اقـنـعـهم ان
الوثن هـو الله واحـشرهم في ظل
ـبـاديء بــالف حـرب )هـكـذا كـان ا
اخملـطط الذي  حتـقيقـة من قبل
دول اجلـوارومــا يـدور الــيـوم في
امـــة الـــعــرب لـــيس ظل مـــبــاديء
وهذا يذكرني بـقول القائد االعلى
لـــــدولـــــة الــــفـــــقـــــيـه حـــــ نــــدد
بالتـظاهرات قائال (انـهم يقاتلون
الـله)وكما اقـنعـونا ان احلرب في

ــذاهب لـذا  الـعــراق هي ضـد ا
جتـــنـــيـــد االطــــراف في مـــنـــاطق
الـعراق لـتبـدا حرب ال انـتهـاء لها
بل واالكـبـر مـن هـذ ورغم انـتـهـاء
(دولــة داعش ) مـازال عــدد كـثــيـر
من الـسيـاسـيـ يـرون ان احلرب
لم تزل طائفية رغم ان باطنها هو
ي لـتكـتالت دول كـبرى صـراع ا
من اجل مصاحلها حتى ان (ازمة
االنـتــخـابــات )الــتي لـونت بــلـون
طــائـــفي لــيــست بـــاحلــقــيــقــة اال
مخططات كبرى تنم على الصراع
حتــول من مــســلـح الى ســيــاسي
ولـنـكـون اكثـر احـتـرافيـة فـنـتائج
االنـتــخـابـات ال يـحـددهـا الـشـعب
واغلب ني ان الـشعب وحده قرف
ـهـاتـرات الـســيـاسـيـة ولـوال من ا
ا الـفئـات االنتـهازيـة من الشـعب 
ذهب لـالنـتـخــابـات انــسـان يـحب

وطـنه فالـشعب بـات يعرف ان كل
االحــزاب التـنــتــمي لــلــوطن ولـذا
كن ان نـطلق ـسؤلـ  فـجـميع ا
كن )وال  عـلـيهم (ذوي الـهـويتـ
اقــنــاع ســـيــاسي بــالـــتــخــلي عن
هـويتـه االنكـلـيزيـة او الـهولـنـدية
او الـقـطـرية او االمـريـكـيـة مـقابل
ان يكـتـفي بـعراقـيـته ومـعنى ذلك
انـه ال يـــنـــتــــمي اصال لــــلـــعـــراق
ـراة ال يـحق لـهـا فـالـسـيـاسي كــا
بكل االديان ان تتزوج برجل بل
جتد ان كل سياسي لو اتهم فاول
من تـــطـــالب به دولـــته االوربـــيــة
لـيس حبـا به بل النه كـسب مادي
لدولته وعـموما كلـنا نعرف ان ما
يـحدث لـم يكـن محـض صدفـة في
كل اجلـوانب من مـعارك ودسـتور
طـــــائــــفي وقـــــرارات وانــــهــــيــــار
نـومات االخالقـية واالقتـصادية ا
والـعـسكـريـة واالمنـيـة والـنفـطـية
واالقـــتـــصـــاديــة والـــصـــنـــاعـــيــة
والـزراعيـة ومحـاوالت االغتـياالت
الـتي طالت مـئات االالف من ذوي
اخلـــبـــرة فـي كل اجملـــاالت حـــتى
االعالمي بل يقينا هناك مخطط
ســــواء كــــان مـن دول كــــبــــرى او
اقـليـميـة او من قبل االحـزاب فانا
الالــــوم اي (قــــاتل )الن خــــلف كل
قـاتل فــتـوى وخــلف كل مـحــاولـة
نــهب وســلب احــزاب ودول حـتى
ان جفاف نهري الفرات ودجلة لم
يـكن من بــاب الـعـبـثــيـة فـالـعـراق
منهار بكل اجلوانب حتى مبادئه
اثـبـتت انــهـيـارهــا وحـ يـصـلب
االنـسـان تـسقـط معـه كل االشـياء
اجلـميلـة وخالصة الـقول نحن لم
نــزل تــبع لــلــدول الــكــبــرى الــتي
حتــــقـق مــــصــــاحلــــهــــا من قــــبل
انــصــارهـا في الــداخل ومن غــيـر
نطقي ان نزعم اننا اوطان حرة ا
ـقـولـة امـام وغـالـبـا مـا اتـمـسك 
االحـــــــرار عــــــلي بـن ابـي طــــــالب
كـقــاعـدة في فــهم االحـداث (اقـلب
كل شيء جتـــد احلـــقــيـــقــة )والى
ـكـن لـنـا مـخــطـطــات جـديــدة ال 
ــضي نــحن اســتــيـــعــابــهــا بـل 
لــتــحــقــيــقــهــا وفــقــا لــتــحــركــات
ــؤســسـات الــديـنــيـة االحـزاب وا
واالنـتــمــاءات االقـلــيــمـيــة فــمـتى
يـعـود العـراق عـراق اخليـر ومتى
نعـود عراقـيـ ال نتـاثر بـهتـافات
االنــتــهـــازيــ ونــحـن من نــحــدد
عالقـاتنـا مع كل دول الـعالم وفـقا

النسانيتنا ومصالح شعبنا?.
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بغداد

عـنـدمـا تـكـون الـوحـدة هدفـا من
أهداف القوى القومية العربية ,
فأن من الضروري عليها توحيد
الــتــيــار الــقـــومي الــعــربي بــكل
أطـــيــافه فـي تــنـــظــيم ســـيــاسي
مــوحـد  ,يــرسم لألمــة الـعــربـيـة
مـــســتـــقــبـــله في بـــنــاء الـــدولــة
العربية الواحدة من احمليط الى
اخلـليج الـعربي  ,وحسن فـعلت
الـقـوى الـوحـدويـة الـنـاصـريـة ,
احلــزب الــطــلــيــعي األشــتــراكي
النـاصري  ,واحلزب األشـتراكي
 ,وحــزب الـوحــدة األشــتـراكي ,
عـلى تـوحـيد نـسـيجـهـا الـوطني
والـقــومي في تــنـظــيم ســيـاسي
واحــــد أطـــلـق عـــلــــيه ( احلـــزب

األشتراكي الناصري ).
WO u  »«eŠ«

ولـو قــرأنــا بـيــان تــوحـيــد هـذه
لـوجــدنـاه األحــزاب الــقـومــيـة  ,
ثل طموحـات الشعب العراقي
فـي بــنــاء الـــعالقــات الـــعــربــيــة
واألسالميـة والدوليـة من جهة ,
ـقـراطي مـوحـد وبـنــاء عـراق د
مسـتقل من جـهـة أخرى ويـشكل
هذا البيان رافدا جديدا للنضال
الـقـومي الـعـربي  ,كــونه تـنـاول
بــرنـــامـــجـــا مــتـــكـــامال من أجل
ــسـاهــمـة الـفــاعـلــة مع الـقـوى ا
الـسـيـاسـيـة الـديـنـيـة والـقـومـية
والـيسـارية  ,لـلـخروج بـالـشعب
الـعـراقي من مـحــنـته الـراهـنـة ,
عبـر بناء الـدولة العراقـية وقيام
تمثل حكومـة وطنـية مـستـقلة  ,
جــــمــــيـع مــــكــــونــــات الــــعــــراق
السيـاسية الدينيـة والعلمانية ,
ويـكون من مهـامها أعـادة أعمار
الـــعــراق وهـــيـــبــة مـــؤســـســاته
الــتـــنــفـــيــذيـــة والــتـــشــريـــعــيــة
والقضائية ,وحتقيق األستقالل
السياسي واألقتصادي الكامل ,

واســتــثـمــار ثـرواته الــوطـنــيـة
والـــنـــظـــر بـــعـــقالنـــيـــة نـــحـــو
األوضـاع احملـلـيـة واألقـلـيـمـيـة
والـدوليـة التي حتـيط بالـعراق
اآلن  ,وعـــــدم مـــــنح الـــــوالءات
لـــقـــوات األحــــتالل لـــتــــحـــويل
الــعـــراق الى أقــالـــيم ودويالت
(مــحــمـيــات ) حتت مــسـمــيـات

طائفية وعنصرية وأثنية .
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أن فـكرة توحـيد التيـار القومي
الـنـاصـري تــؤكـد أنـهـا مـرحـلـة
أولـية في مـسار تـوحيـد القوى
الــقـومـيـة الـوحـدويـة األخـرى ,
وأنـهـا لـم تـطـرح نـفــسـهـا عـلى
أسـاس أنـهـا ( أيــديـولـوجـيـة )
جــديـــدة تــتـــجــاوز الـــتــيــارات
القومـية والدينية والـعلمانية ,
ـا هي فكـرة أصـيـلة نـابـعة وا
من وجـــود األمـــة الـــعـــربـــيــة ,
بعيدا عن التـسلط والشوفينية
والعنصـرية والطائفية  ,وأنها
لم تنشأ كأحزاب سياسية  ,في
مقـرات ومكـاتب وأبـنيـة وآثاث
جـــاهـــزة تـــشـــغـــلـــهـــا أحـــزاب
وحــــــركــــــات لم تــــــكــــــشـف عن
بـرامـجـهـا وأسـمـاء قـيـاداتـها .
تمنح الوالء للمحتل وتتصارع
في ما بيـنها طمعـا في السلطة
ونيـل احلـقائـب الوزاريـة وهي
فـكـرة أسـاسهـا وحـدة الـنـضال
ـتفـاعل مع الـتـجـربة الـقـومي ا
ــة لـلــشـعب الـنــضـالــيـة الــقـد
الــــعـــــربي ضــــد الـــــتــــجــــزئــــة
واألســتـــغالل واألســـتــعـــمــار ,
ومعاناة الواقع الراهن اجلديد
لـلـشـعب الـعـراقي بـعـد احـتالل
ــسـتــمـر الــعـراق ,والــنـضــال ا
لــــلـــــتـــــوصل واألقـــــتـــــراب من
رحلة الراهنة التي متطلبـات ا
ــعـــانــاة أفــرزتـــهـــا احملــنـــة وا

الــعــراقــيــة .لــذلك نــرى أن هــذه
الــفــكــرة تــســتــمــد مــقــومــاتــهـا
الــنـضــالـيــة من هــيـمــنــة بـعض
الــتـــيــارات الــســـيــاســـيــة الــتي
يـشــجـعـهـا األحـتالل عـلى مـسخ
عــــروبــــة الــــعــــراق وتـــمــــزيــــقه
واعــــتــــبـــــاره خــــارج عن األمــــة
الـــعــربــيــة  ,وتــصـــويــر حــركــة
القومية العربية على أنها حركة
شـوفـينـيـة وعـنـصـريـة ومـلـحدة
حتت ( الــشـعـاريــة ) الـتي مألت

الشوارع .
أن فـكرة توحـيد الـقوى القـومية
ـفــاهــيم لم تــكن رد فــعل عــلـى ا
والــتــيــارات الــســيــاسـيــة الــتي
ولدت بـعد حرب احـتالل العراق
 ,أو كــانت في داخــله أو جــاءت
ــــا هي فــــكـــرة من اخلــــارج وأ
ـة جـديـدة وأصيـلـة وضعت قد
ـشاكـل التي يـدهـا عـلى أخـطـر ا
فدعت يـتـعرض الـيـهـا الـعراق  ,
لـــبـــنــاء تـــنـــظــيـم قــومـي عــربي
وحـدوي اشتـراكي موحـد بعـيدا
عـن الـــــــشـــــــلل والـــــــتـــــــشـــــــتت
والـتنـظيـرات والشـعارات ورسم
ـشـرق لوطـن عربي عـالم الـغـد ا
ـســمـيـات مـوحـد  ,بـعـيــدا عن ا
والـــزعــامـــات والـــتــقـــســيـــمــات
األقــلـيــمـيـة واألبــتـعــاد عن مـنح
الـوالءات الـشـخـصـيـة لألحـتالل
والـنـضـال من أجل بـنـاء الـدولـة
الـعراقـيـة التي تـقـودها حـكـومة

عراقية وطنية مستقلة .
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ـنطلـقات التي حـددها بيان أن ا
توحيـد القوى الـقومـية العـربية
واضـحة ومـتـرابـطـة داخل اطار
فـــكــري تــمـــيــز بــاألســتـــقاللــيــة
ساهـمة الفـاعلة مع الـوطنيـة وا
الــقــوى الــوطـــنــيــة والــقــومــيــة
ـــقـــراطـــيـــة لــــتـــحـــقـــيق والـــد

األســــــتـــــــقـالل الــــــســـــــيـــــــاسي
واألقتصادي واستثمار الثروات
الــوطــنــيـة  ,وأنــســحــاب قـوات
األحتالل من الـعراق . فال سبيل
حلـــريــة الــعـــراق في ظل حــريــة
ـقراطـيـة األنفالت الفـوضى ود
األمــــني وهــــيــــمــــنـــة األحــــتالل
.فــــحـــريـــة الـــعـــراق تــــكـــمن في
حتــريـره مـن احملـتل  ,وســيــادة
العـراق تـكمن في امـتالك شـعبه
كل ثــــــرواته  ,وأمن األنـــــســـــان
الـــعـــراقي يــــكـــمن فـي تـــوفـــيـــر
ـشـروعـة مـسـتـلــزمـات احلـيـاة ا
ــــتــــطــــلــــبــــات وأن حتــــقــــيـق ا
يــســتـوجب بــنـاء دولــة عـراقــيـة
تـتــيح جلــمـيع الــعــراقـيــ نـيل
حقوقهم الـوطنية كاملة دون أي
تـدخل أجـنـبي .فـتـوحـيـد الـقوى
الــقـومـيـة والـتـحـررمن األحـتالل
وحتـــريـــر الـــفـــرد الـــعـــراقي من
الـتـسلط والـتـبـعـية  ,واسـترداد
األســــــتـــــــقـالل الــــــســـــــيـــــــاسي
واألقـــــتـــــصـــــادي وأســـــتـــــغالل
الــثــروات الـــوطــنــيــة وحتــقــيق
الـسيادة الـوطنـية تشـكل أهدافا
أســـاســـيــة فـي بــيـــان تـــوحـــيــد
الــتـيـارات الــقـومـيـة الــنـاصـريـة
كـمـرحـلـة أولى لـتـوحـيـد الـقـوى

القومية األخرى .
وكم نـتـمنى أن تـتوحـد األحزاب
السياسية واألسالمية والكردية
والقـوميـة في مـشاريع مـبرمـجة
ـصلـحـية تـوفـيقـيـة بـعيـدة عن ا
والـــــوصـــــولـــــيــــة والـــــذاتـــــيــــة
واألنتـهـازية حتت نـظـرة شامـلة
مـن األخـــــــوة والــــــــتـــــــســــــــامح
واألنـسـانـيـة وسـيـادة الـقـانـون.
فـالعراق أمـانة في أعنـاق جميع
اخلــيـــريـــ من عـــلـــمــاء الـــدين
وحوزة علمية ومرجعيات دينية
وقـــــــادة أحـــــــزاب وحـــــــركـــــــات
ومستـقلـ وشخصـيات وطـنية
أخـرى .ولكي ال يـتـحـول الـعراق
الى افـغـانـسـتـان أو صـومـال أو
لــبــنــان أو فــلــســطــ جــديـدة ,
عـــلـــيـــنـــا أن ال نـــســمـح لـــغـــيــر
الــعــراقــيــ من قــيــادة الــعـراق
وحفظ ثرواته ووحـدته الوطنية
وأن مــسـتــقـبل الــعـراق يـعــتـمـد
عـــلى وحـــدته وقــيـــام حــكـــومــة
عراقية وطنيـة مستقلة ودستور
دائم ذي سيادة وتعددية وحرية

الرأي والرأي اآلخر .
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بغداد


