
كـان بـسـبب دعم عـبـد الـنـاصـر لـلـثورة
وقــد ردد ثالث مــرات في اجلـــزائــريــة 
حـديـثه بـأنه ناصـري وأضـاف إنه كان
مـع عـــبــد الـــنـــاصـــر في كـل خــطـــواته
الــوحـدويـة وفي مــقـاومـة اإلســتـعـمـار
ــثل أحـد وإنه كـان  والــصــهـيــونـيــة 
أجــنــحــة عــبــد الــنــاصــر في اجلــزائـر
ــــتـــحـــدة ولــــذلك قــــامت الــــواليـــات ا
األمــريـكـيـة بـإسـقــاط حـكـمه عن طـريق
ـركـزيـة األمـريـكـيـة عــمـيل اخملـابـرات ا
عـبد الـعزيز بـوتفـليقه في حـزيران عام
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وأضـــاف لــقــد قـــاد عــمــلـــيــة اإلنــقالب
الـذي ســمــاه " بـالــسـاذج " . بــومــدين 
وأضـــاف قـــائالً إنـه من خالل زيـــاراته
الذي كان لـلقـاهرة جـلب معـه بومديـن 
يـــدرس في جــامــعــة األزهــر وأعــطــاه
مـــهــمــة قــيــادة بـــعض الــقــوات عــلى
احلـدود اجلـزائـريـة . وأضـاف بن بال
قــائـالً كــمــا أســقـطــوا حــكـم نــكــرومـا
ولــومـامـبـا إلنـهـا تــمـثل أجـنـحـة عـبـد
ـعــلـوم إن الــنــاصـر في أفــريــقـيــا . وا
أحـمد بـن بال كان أول رئـيس للـجزائر

بعد أستقاللها . 
إضـافـة إلى قـيام اجلـمـهوريـة الـعربـية
بــأســنــاد حــركــات الــتــحــرر الـوطــني
لـشعوب قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا
من أجل الـالتينية في احملافل الدولية 
حتـرر هـذه الـشعـوب ونـيل أستـقاللـها
كـما دعـمت اجلمـهورية الـعربـية ثورة
حيث  14تـموز في العراق عام  1958
كـانت قـيادة اجلـمهوريـة العـربيـة على
أتـصـال بـالـضبـاط األحـرار في الـعراق
قــبـل قـيــام الــثــورة عن طــريق صــديق
شــنـشـل ومـحــمـد حـديــد . كـمــا دعـمت
ثـورة الـيـمـن بقـيـادة عـبـد الـله الـسالل
عـام 1962 إلسـقـاط حـكـم اإلمـام الـبدر
كـمــا أرســلت اجلـمــهــوريـة ــتــخـلـف  ا
ـتـحــدة قـواتـهـا إلى الـيـمن الــعـربـيـة ا
حلـــــمــــايــــة الــــثــــورة من الــــتــــدخالت
اخلـارجـية الـتي قـامت بهـا الـسعـودية
وقـدمت آالف الـشهـداء حلـمايـة النـظام
اجلـمهوري اجلـديد في اليـمن . كما إن
ثـورة يـوليـو الـتي قـادها عـبـد النـاصر
في 23/يــولــيــو/تــمـوز/ 1952حــررت
والـغت القـواعد مـصـر من األستـعمـار 
تـواجدة في الـعـسكـريـة البـريـطانـيـة ا
حـــيث كـــان اجملـــتـــمع مــــصـــر آنـــذاك 
لـذلك قـامت ـصـري يـحـكـمه اإلقـطـاع  ا
ثـورة يـوليـو بـإصدار قـوان اإلصالح
الــزراعي وتـمـلـيـك األراضي لـلـفالحـ
ــشــاركـة كــمــا قــامت ثــورة يــولــيــو 
الـعمال في أرباح الـشركات وخصصت
ــئـة  %50مـن أعــضـاء خــمــسـ في ا
ـان إلى الـعـمــال والـفالحـ كـمـا الــبـر
ــصـارف األجــنـبــيـة ـت الـبــنـوك وا أ
كما أقامت الـتعليم وجـعلتـها مصريـة 
ــا فـيــهـا اجملــاني في كــافـة مــراحـله 
الــدراسـات الــعـلـيــا الـتي كــانت حـكـراً
عـلى الطبقـة األرستقراطـية من الشعب
ـــصــري . وأصـــبح أبــنـــاء الــطـــبــقــة ا
الـــعــامـــلــة من فالحـــ وعــمــال وزراء
ومــدراء وسـفـراء وضــبـاط في الـقـوات
كمـا جعـلت التـعلـيم إلزامـياً ـسـلحـة  ا
ت قناة في مراحله اإلبتدائية . كما أ
ــيـة الــســويس كــشــركــة أجــنـبــيــة عــا
ــالــيـة إلى وزارة وحــولت مــواردهـا ا
كـما أقـامت السـد العـالي الذي ـالـية  ا
زاد مـن الـــرقــعـــة الـــزراعـــيــة والـــدخل
الـقـومي للـبالد وبـذلك أقـامت الضـمان
اإلجــتــمــاعي لـكــافــة طــبـقــات الــشـعب
وخــــصــــوصــــاً الــــفــــقـــراء ــــصــــري  ا
وأصـبحت مستقـلة وذات سيادة كاملة
بـعد أن كـانت حتت التبـعيـة والهيـمنة
حـيث ـلـكي  الــبـريـطـانـيـة في الـعـهـد ا
وافـقة الـسفـير كـانت الـوزارة تشـكل 
الـــبـــريـــطـــاني في الـــقـــاهـــرة كـــمــا أن
ــشــروع الـوحــدوي الــذي رفـعه عــبـد ا
الــنـاصـر وسـخــر كـافـة وسـائل اإلعالم
ألجـل حتـقـيقـه . كـان الـهدف مـنـه بـناء
الـتي تـتـحـقق من احلـضـارة الـعـربـيـة 
خـالل الـتــكــامل األقــتــصــادي الــعـربي
والـعـلـمي والـثـقافي والـبـشـري وغـيره
ــنــضـويــة في دولــة الــوحـدة لــلــدول ا
ـكن ألي دولـة عـربـيـة مـهـمـا حــيث ال 
كــانت إمــكــانـاتــهــا أن تـبــني حــضـارة
فــالــسـعــوديـة عــلى ســبـيل ــفــردهـا 
ــــثــــال وهـي أغــــنى دولــــة عــــربــــيـــة ا
أقـتـصـاديـاً ال تـسـتـطـيع بـنـاء حـضارة
بـسـبب عـدم وجـود الـعلـمـاء واخلـبراء
كـمـا إن مـصـر وهي ـثـقـفـ لـديـهـا  وا
أكـبر دولة عربية  ال تـستطيع أن تبني
ال لـديهـا بالرغم من حـضارة لـنقص ا
ــثــقــفــ فــيــهـا . وجــود الــعــلــمــاء وا

تـمر عليـنا هذه األيام الـذكرى الواحدة
ــــائـــــة الــــتـي تــــصـــــادف في بـــــعـــــد ا
ــئــويــة وفـي الــذكــرى ا 2019 /1/15
ـيالده ــيـالده عـام  2018أحــتــفـلـت 
الــقـوى الـوحـدويـة في الـوطن الـعـربي
ألن عـبد النـاصر في نـظرها هـو القائد
الـعـربـي الـوحـيد مـنـذ قـرون الـذي رفع
رايـة الوحدة العـربية كمـشروع لوحدة
والـذي بدأ في األمـة الـعـربـيـة اجملـزأة 
قــيـام دولـة الـوحـدة الـنـواة بـ مـصـر
وسـوريـا وقـيـام اجلـمـهـوريـة الـعـربـية
ـــتــحــدة في 22/شـــبــاط/عــام 1958 ا
ويـذكر الراحل محـمد عابدي اجلابري
فـي كـتـابه الـنـهـضـة الـعـربـيـة إن فـكرة
الـقـوميـة الـعربـيـة كانت تـطـلق كشـعار
غـير إنها جتسدت عملياً في خمسنات
ـاضي في عـهـد عـبـد الـنـاصـر الــقـرن ا
ويــــقــــصــــد دولــــة الــــوحــــدة الــــنـــواة
وقـد ـتــحـدة  اجلــمـهــوريـة الــعـربـيــة ا
أحــتـفـلت روسـيــا اإلحتـاديـة بـالـذكـرى
ــيالد عــبــد الــنــاصـر ــئــويــة األولى  ا
كـأحـد أبرز قـادة حركـة التـحرر 2018 
ـيـة ضـد اإلسـتـعــمـار والـهـيـمـنـة الــعـا
األجــنــبــيــة حــيث كــان عــبــد الــنــاصـر
صــــديـــقـــاً لالحتـــاد الـــســـوفـــيـــتي في
مـواجهة الهيمنة والقوى األستعمارية
بـالـرغم من اخلالفـات الـتي حـدثت ب
تـحدة واالحتاد اجلـمهوريـة العربـية ا
الـسوفيـتي في عهد نـيكيـتا خروشوف
رئـيس وزراء األحتاد السـوفيتي آنذاك
ــــــــــوقـف مـن عــــــــــام  1959حــــــــــول ا
حـيث كـانت الــشـيـوعـيـ فـي الـعـراق 
ـتـحدة مع دعم اجلـمـهـورية الـعـربيـة ا
في حـ وقف الــقـومــيـ في الـعــراق 
األحتـــــاد الــــســــوفـــــيــــتي إلـى جــــانب
الـــشـــيـــوعــيـــ ومـــا حـــدث آنــذاك من

صـــــراع ب اجلانب . 
وبـــالــرغم من ذلك أســـتــمــرت الــعالقــة
الــوطـيــدة بـ اجلــمـهـوريــة الـعــربـيـة
ــتــحـدة واألحتــاد الـســوفـيــتي حـتى ا
رحــــيـل عـــبــــد الــــنـــاصــــر عـــام 1970
ـعـلـوم إن صـحـفـة الـديـلـي تـلـغراف وا
 DAILYLEGRAPH الــبـريـطـانـيـة
الـواسـعـة األنـتـشـار نـشـرت فـي نـهـاية
عـــــام 2000م أســــــمـــــاء   100مــــــئـــــة
يـة حتت عنـوان عـمالـقة شـخـصيـة عـا

الــقـرن الـعــشـرين وذكـرت إن هـؤالء 
أخـتيـارهم من قبل الـناشرين الـدولي
مـن العـلـماء ورجـال الـفن والـسيـاسـية
وغـيـرهم وذلك وفق شرطـ أساسـي
األول تــأثـيـر هـذه الـشـخـصـيـة احملـلي
ي في حــيـاته والـشــرط الـثـاني والــعـا

أستمرار هذا التأثير بعد وفاته . 
وكـان عـبد الـناصـر الوحـيد من الـعرب
بــ هـؤالء في مــئـة عـام وقــد كـنت في
ـقـالـة حيث لـنـدن وأطـلـعت علـى هذه ا
كـنت أقرأ هـذه الصحـيفة بـشكل يومي
ـعلوم يوم وفاة عـبد الناصر صرح وا
نــاطق رسـمي بــأسم وزارة اخلـارجـيـة
وت عبد الناصر لقد األمـريكية (بأنه 
انــتــهى وإلى األبــد عـشــرون عــامـاً من

احلماس الثوري) . 
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ومــــفـــهـــوم احلـــمـــاس الـــثـــوري لـــدى
وحـلـفائـهم األسـتـعـمـاري األمـريـكـان 
كــبــريــطــانــيــا وفـرنــســا هــو مــقــاومـة
والصـهيـونية والـعمل على األسـتعـمار
ورفض كـل أشـكـال حتــريـر فــلـســطـ 
والـعمل الـهـيمـنة والـتبـعـية األجـنبـية 
ـشـروع الوحـدوي الذي عـلى حتـقيق ا
بـــدأه عــبـــد الــنــاصـــر بــوحـــدة مــصــر
وســـوريــا كــنــواة لــتــحــقــيق الــوحــدة
الـشامـلة التي تـقيم احلـضارة العـربية
وتـــعــمل عــلى حتــريــر فــلــســطــ من
األغـتـصـاب الـصـهـيـوني بـدعـم الـغرب
وإســنـاده إضــافـة إلى إسـنــاد حـركـات
التحرر الوطني العربية إلسقاط النظم
ـواليـة لألستـعمار الـعربـية الـرجعـية ا
واألنـــضــمــام لــدولــة الــوحــدة الــنــواة
تحدة ولتحقيق اجلـمهورية العربيـة ا
قامت ثـورة يوليو ـشروع الوحـدوي  ا
بـــإســـنــاد الـــثــورة اجلـــزائـــريــة مـــنــذ
ــــال إنـــــطالقــــهــــا في عــــام  1954بــــا
والـسالح وحتى أستـقالل اجلزائر عام
1962 فـي عـهـد حـكم اجلـنـرال ديـغـول
رحوم أحمد بن بال ذكر لنا وأذكر إن ا
عــلى هـامش دعـوة عــشـاء له في لـنـدن
قــال إن عـبــد الـنــاصـر قـدم عـام 1997
لــلــثـورة اجلــزائــريـة كـل شيء من مـال
وسـالح مع تــســـخــيـــر وســائل اإلعالم
لـــثـــورة يـــولـــيـــو ومن بـــعـــدهـــا إعالم
ـتــحـدة لـدعم اجلــمـهـوريــة الـعـربــيـة ا
وقـال إن مـشـاركـة الــثـورة اجلـزائـريـة 
فـرنسا في العـدوان الثالثي على مصر
مـع بـريــطـانـيــا وإسـرائــيل عـام 1956
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الـعـربـيـة لـدولـة الـوحـدة من أي تـدخل
ألن دولــة فـي شــؤونـــهـــا الـــداخــلـــيـــة 
الـوحدة الـتي تقـام تشـكل دولة عـظمى
نطقـة من العالم . وخلطورة فـي هذه ا
قـيام دولة الوحدة عـلى مصالح الغرب
وعــلى وجـود الـكـيـان الـصـهـيـوني في
ــتــحـدة قـامـت الـواليــات ا فــلــســطــ 
ومـــــعــــهـــــا دول الــــغــــرب والـــــكــــيــــان
الــصـهـيـوني وبـعض الــنـظم الـعـربـيـة
الـرجعية كالسعودية إلى فصل سوريا
كـأقليم شمالي من دولة الوحدة النواة
تـحدة اجلـمـهوريـة العـربيـة العـربيـة ا
وحــتى بـعــد إنـفـصــال سـوريــا بـقـيت

اجلـمـهور
يـــــــــــــــــــــــة
الــعــربــيـة
ـــتــحــدة ا
حتــــــــــــمـل
أســــمــــهــــا
وشـعـارهـا
ونــشـيـدهـا
حـــــــــــــــــتـى
رحـيـل عـبد
الــــنــــاصـــر
عـــام 1970
حــيث جـاء
حــــــــــــــــــــكــم
الـــــســــادات
الـــذي أنــهى
دور مــــصــــر

وغــيّـر كـل الـســيـاسـات
الـــتي ســـارت عــلـــيــهــا
مـــــصــــر فـي الــــعــــهــــد
ووضع الـــــنـــــاصــــري 
مــصـر حتت الـهـيـمـنـة
والــتـبــعـيــة لـلــواليـات
ــتــحــدة األمــريــكــيـة ا
ووضـع الـنــاصـريـون
فـي الـــــــــســـــــــجــــــــون
بـــتـــوجـــيه أمـــريـــكي
ـعـلـوم إن الـراحل وا
حــــســـ الـــشـــافـــعي
الــــــذي كــــــان نــــــائب
رئــيس اجلــمــهــوريـة
ــتــحــدة الــعــربــيــة ا
ظــــهـــر قـــبل وفـــاته
عـلى محطة اجلزيرة
الــــفــــضــــائــــيــــة في
بـرنـامج شـاهـد على
الــعــصـر حــيث قـال
بــــــ مــــــا ذكـــــر إن
الـــــــســـــــادات كــــــان
مــرتــبـطــاً بـاخملــابـرات
ــركــزيــة األمـريــكــيـة CIA مــنــذ عـام ا
1965.والـيوم أن النظم العربية بشكل
أو آخـر مـرتبـطة كـلهـا وحتت الهـيمـنة
وفي حالة والـتبعية لإلدارة األمريكية 
فـالـقضـية ضـعف لم يـسـبق لهـا مـثيل 
الـفلـسطيـنية الـتي كانت تعـتبر قـضية
الـعـرب األولـى لم يـعـد لـهـا وجـود كـما
وأصـبح كــانت في الــعـهــد الـنـاصــري 
الـفـلـسـطـيـنـيـون وحـدهم فـي مـواجـهة
الـــكــيـــان الــصــهـــيــوني والــغـــطــرســة
األمـريكـية كمـا أن اجلامـعة العـربية لم
يــعـد لـهـا وجـود كـمـا كـانت في الـعـهـد
الـناصـري حيث كان لـلجامـعة العـربية
دور هـام وفـعـال في الـشـؤون الـعـربـية
وفـي اجملــــال الـــــدولي . حــــيـث بــــعــــد
إنـــفــصـــال ســوريـــا عن اجلــمـــهــوريــة
قــرر عــبــد الــعــربــيــة في 1961/9/28
الـناصر تـنشيط دور اجلـامعة الـعربية
فدعـا إلى مؤتمر فـي الشؤون العـربية 
قـمـة عـربـيـة فـي األسـكـنـدريـة ومـؤتـمر
قـمة عربـية آخر في القـاهرة في كانون
ثـاني وأيـلول عام  1964عـلى الـتوالي
ؤتمرين برئاسة وقـد تقرر في هذين ا
عـبـد الـنـاصـر إقـامـة الـسـوق الـعـربـيـة
ـشـتـركـة بـ الدول الـعـربـيـة وصوالً ا
كـمــا تــقـرر أيــضـاً إلـى دولـة الــوحــدة 
شترك إقـامة معـاهدة الدفـاع العربـي ا
مـن خالل تــكـويـن جـيـش عـربـي واحـد
يـكون بقيـادة الفريق علي عـامر للدفاع
ـسـاهـمـة في عـن الـبـلـدان الـعـربــيـة وا
حتـريـر فلـسطـ . وفي القـمة الـعربـية
الـتي عقدت في اخلـرطوم في السودان
فـي أيلول/ 1967 فـرض عبد الـناصار
عــلى احلـكــام الـعــرب قـرار (ال صـلح ال
تــفــاوض ال أعــتـراف) وقــد ســمي هـذا
وبعد ـؤتمر الالءات الـثالث  ـؤتمر  ا
وفـاة عبد الـناصر مـاتت هذه القرارات
بـوفاته ولم يعد لها وجود بفعل النظم
الـعربيـة الرجعـية والهيـمنة األمـريكية
لـذلك أصبـحت اجلامـعة العـربية حتت
هــيــمــنــة الـنــظم الــعــربــيـة الــرجــعــيـة
وأصـبح العـديد من النـظم العربـية أما
تــقــيم عـالقــات تـطــبــيع وأعــتــراف مع
الـكيـان الصـهيـوني كـمصر واألردن أو
تـقيم عالقات سرية مع هذا الكيان كما
هـو احلـال في قـطر الـتي لـديهـا مـكتب
اتـصـال مع الكـيـان الصـهـيوني في تل
أبــيب ومـكـتب صـهـيـوني سـيـاسي في
الـدوحه كما أن عُـمان أستقـبلت بدعوة
رســـــمـــــيــــة رئـــــيـس وزراء الــــكـــــيــــان
الـصـهـيوني نـتـنـياهـو في مـسـقط قبل
ـــغـــرب كـــمـــا أن الـــبـــحـــرين وا أيــــام 
تـسـتـقبل بـ فـتـرة وأخرى مـسـؤول
كـما صـرح قبـل فتـرة وجيزة صـهايـنة 
ولـي الــعـــهــد الــســـعــودي مــحـــمــد بن
سـلمـان وكذلك وزير خـارجية قـطر بأن
إســـرائـــيل من حـــقــهـــا أن تــعـــيش في
أرضـهـا بـأمان . أي إن فـلـسـط أرض
في ح عام  1917كان ما إسـرائيلية 
ـلـكه الـيـهود مـن أرض فلـسـطـ هو
ئة  %2 من أرض فلسط إثنان في ا
الـتـاريـخـيـة . ومن أجـل الـهـيمـنـة عـلى
الــنـظم الـعـربـيــة وضـمـان أمن الـكـيـان
الـصهـيوني في فـلسـط قامت اإلدارة
األمـــريــكــيــة بـــأســتــغالل الـــطــائــفــيــة
لذلك الـسياسية حلكم البلدان العربية 
ـسـلـمـ في مـصـر ســانـدت األخـوان ا
مـن أجل أستالم السلـطة في مصر عام
 2012 وبــدعم مــالي قــطـري من خالل
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ـلـتـهـبـة مـا بـ االحـزاب الـتي أشـرت الى أنـطالقـاً من األزمـة احلـالـيــة ا
انـتـقال الـعـراقي من واقـع إصالح الـدولة الـى واقع إصالح الـعالقـة ب
ـغـا وتـداعـيـات هذا تـصـارعـة عـلى ا ـتـنـافـسـة وا الـقـوى الـسيـاسـيـة ا
الصـراع  عـلى اجملتـمع والدولـة كـان للـفن وقـفة ونـافذة  عـلى الـسيـاسة

فكتبت النحاتة كفاح مجيد على صفحتها ما يلي :
ــيــزة  من ــاذج   (لــكل حــضــارة  مـن حــضــارات  الــعــالم  هــنــالك  
نتمي  الـيها. .دوما  كنت نحوتات  تـشير  إلى سايـكولوجية  الـفرد  ا ا
ا فتوحة بشدة. .ر اذا  ميزة  منحوتاتنا  الرافـدينية  الع ا أتساءل  
ـا  هي رمـز عـلى الـتـطـلع الـشـديـد  لـلـقادم هي داللـة  عـلى اخلـوف. .ر
ـيـزة اجملـهــول. ..ولـكن  الــيـوم تــرسـخت   عــنـــدي  قــنـاعــة  بـأن هــذه ا
ـمـزوجـة بـاخلوف  مـن اجلـــديـد ... والـتـوق  النـتـظار تـعكـس الدهـشـة ا
ــؤلــم!!) ..وال كــيــان يــلــيق  به هــذه  الــصــفــات  قــدر كــيـان الــقــادم  (ا
(الــدولـة). ..نــعم نــحن نــنـتــظـر والدة  دولــة قــويـة  ذات  ســيــادة وهـيــبـة
...كيـان  يـفرش  حـمايـته عـلى كل الـنخب الـفـاعلـة  و االحـــزاب .. ومن
جلباب  احلمـاية  القانونـية   ستنطـلق  بلدوزرات  احلفر  والـتغيير ومن

ثم البناء. ).. 
دولــة حتـتـرم ابــنـاءهــا وتــــســعى لــتـحــقـيق األفــضل دائـمــاً عـلى جــمـيع

االصعدة .
سـتقـبل مجـهـول في وقت نحن نـعيش النريـد ان تبـقى عـيونـنا مـفتـوحـة 
ـاً مَبـنّيـاً عـلى االنقـسامـات والصـراعات وأنـتشـار عصـابات حاضـراً مؤ
ـدججـة بـالـسالح و الـتـي اصـبحـت تـهدد ـنـظـمـة واالحـزاب ا ـة ا اجلـر
السلم اجملتمعي بأكملة  وقد ينهار البلد  السمح الله بأي حلظة في ظل

حالة االستقواء وسياسة التمدد بالقوة .
اخلوف اليـفارقـنـا  ولن نفـكر ولـو للـحـظة واحـدة ان غداً سـيكـون افضل
ـر به العراق اً ومـفكـكاً في اصـعب مشـهد  كون حـاضرنـا تعيـساً ومـؤ

عبرَّ تأريخه.
حيث سيطر من سيـطر واستولى من استولى ومـاب حزب وحزب هناك
اآلالف يـتـضـورون جـوعـاً وفـاقديـن لـفرصـة الـعـيش الـكـر وبال مـوئل 
ومابـ حزمة شـعارات مـغلـفة بغـطاء وطـني جتد الـتزاحم عـلى اصحاب
ـة خارج ـواطن علـى فرصـة عـيش كـر مـراكب التـهـريب لـكي يـحـصل ا
وت حليفة لكن في ظل البلد متحمالً اقسى انواع اخملاطر.  وقد يكون ا

االنتظار والترقب لم  يبق طعم للحياة.
وت كما يقولون) (واالنتظار من لذة ا

ن يـتـبـجح بـالـتطـور والـتـقـدم الـذي حـصل في الـبـلـد جـراء سـيـاسة لـذا 
ـنـطويـة عـلى نفـسـها نـقـول أرني اليـوم عـطاءك سـأحتدث  عن االحزاب ا
ـستـوى من االنـهيـار وأثارة مسـتـقبـلك واذا كان عـطـاؤكم احبـتي بـهذا ا
ستقبل. واطن ماذا تتوقعون ان يكون ا اجواء اخلوف والرعب ماب ا
من يفـقد األمل باحلـاضر وال يـتمـكن من اصالحة فـكيف يـأمل ان يكون

له مستقبل متميز ومختلف عن رداءة احلاضر .
نـتـــــــحـدث عـن اصالح وبـنــاء وكـتل وطــنـيــة نـتــحـدث عـن شــــــــعـارات
وانـاشـيـد تـتـغـزل بـحب الـعـراق نـتــــــحـدث عن دســـــــتـور  وهـيـبـة دولة
مـبنـيـة عـلى اسس مؤسـسـاتـية ومـنـهج والئي لـلـعراق نـتـحـدث عن جيش
وشــرطــة واجــهـزة اخــرى ســانــدة نــتـحــدث عن حــشــد شــعــبي وحــشـد
عشائـري وبيشمـركة لكـننا النـستطـيع احلديث عن دولة مـوحدة وفاقدين

لوحدة القرار .
ـلك مـهنـيـة في االداء والنـتـجـرد من الـثـيـاب الطـائـفـيـة الـتي ارتـداها وال

البعض .
ـخـتـلف ـؤسـسـات الــديـنـيـة ومـراجـعــهـا  ـكن ان نـخــرج من رضـا ا ال

مشاربهم 
ـسـتــقـبل وانـا غـيـر قـادر عـلى لـذا كـيف لي ان افـكــر كـمـواطن عـراقي 
اصالح الـنفـوس وتـوحـيد الـرؤى وحتـديـد االهـداف والسـعي لـتـحقـيـقـها
واالنتقال من مرحلة اصالح االحزاب الى مرحلة اصالح الوطن على يد

ابنائة .
ـاذا منحوتـاتنا تـتميز سأبقى اتـتبع كالم النـحاتة كفـاح مجيـد واتساءل 

فتوحة. بالعيون ا
الن اخلوف قد تلـبسنـا والننا بأيـدي النعتقـد انها امـينة ولكـوننا نرى ان

مـخــاوف  الــفـنــانـة كــفـاح مـن اخلـوف من اجملــهـول
ـسـيـطـر عـلى نـفـوسـنـا وعـقولـنـا بل اصـبح هـو ا
اصــبـح جــزء من انـــعــكـــاس ســايـــكــولـــوجي في
مـنحـوتـاتـنـا يُـعَـبـر عن حجـم اخلوف والـرعب من
ـــســـتــقـــبل اجملـــهـــول اســـتــنـــاداً لـــبــؤس االداء ا

السياسي .

ـتـحــدة األمـريـكـيـة كـانت فــالـواليـات ا
حتـت اإلسـتــعـمــار الــبـريــطــاني حـيث
كـــانت مــجــزأة إلى واليــات شــمــالــيــة
وجــنــوبـيــة ولم تـكـن لـديــهـا حــضـارة
ولــكن بـعـد احلـرب األهـلـيـة وتـوحـيـد
الــواليــات والــتــحــرر من األســتــعــمـار
الـــبـــريـــطـــاني أســـتـــطـــاعت من خالل
الــتـكـامـل بـ الـواليـات أن تــسـيـر في
والـيـوم طــريق الـنـهـضــة واحلـضـارة 
ـتـحـدة أقـوى دولة تـعـتـبـر الـواليـات ا
كـما أقـتـصـادياً وعـسـكـرياً في الـعـالم 
ـتـمـيـز تــتـمـتع بـنـهـجـهـا احلـضـاري ا
انياً كانت واليات مجزأة في وكذلك أ
وبـــعـــد تــوحـــيـــدهـــا عــلـى يــد أوربـــا 
ــــســـتـــشـــار بــــســـمـــارك عـــام 1870 ا
أســتـطـاعت أن تــبـني حـضــارة فـائـقـة
ــانــيــا أقــوى قـوة والــيــوم تــعــتــبـر أ
أقــتـصـاديـة في أوربــا ورابع أقـتـصـاد
ــتــحــدة فـي الــعــالم بــعـــد الــواليــات ا
ـشـروع والـصـ والـيـابـان . كـمـا أن ا
الــوحـدوي الـذي تـبـنــاه عـبـد الـنـاصـر
يـهـدف إلى بـنـاء قـوة عـسـكـريـة فـائـقة
ـغتصبة تـساهم في حترير األراضي ا
فـي فــلــسـطــ وغــيــرهــا من األراضي
ـكن ألي حـيث ال  الــعـربـيـة احملـتــلـة 
ــــفـــردهـــا أن حتـــرر دولــــة عـــربـــيـــة 
فـلـسـطـ من األغـتـصـاب الـصـهـيوني
حـيث سـاهـمت بريـطـانيـا في الـدرجة
األولـى في تـسـلـيـم فـلـسـطــ لـلـيـهـود
الـصهاينـة عندما كـانت فلسط حتت

اإلنـتـداب الـبـريـطـانـي مـنـذ عام 1922
حـتى إقامـة دولة إسـرائيل الـعنـصرية
كـــــمـــــا كـــــان فـي 15/مــــــايس/ 1948
تحدة دور كـبير في تسليم لـلواليات ا
فـلـسطـ لـلهـود الـصهـايـنةبـعـد حرب
صـوريـة بـ الـدول الـعـربـيـة الـتـابـعة
لـألستـعمـارين الـبريـطـاني والفـرنسي
وبـ عـصابـات الهـاغانـا وشتـيرن في
ـعــلـوم إن أول مــؤتـمـر فــلـســطـ . وا
ي عقد في مدينة بال في صهيوني عا
سـويـسـرا عـام  1898بـرئـاسـة هـرتـزل
الـذي أعـلن بـأن دولة إسـرائـيل سوف
تقام في فلسط بعد (50) عاماً وهذا
شروع ما حتقق عام  . 1948كما إن ا
الـوحدوي يـحافظ علـى الدول العـربية
مـن الـتـجــزأة والـتـقــسـيم بــسـبب قـوة
دولـة الوحدة وحضـارتها التي ترفض
في ح كـل أشكال الهيمنـة والتبعية 
جنـد الـيوم الـدول العـربيـة من احمليط
إلـى اخلليج كلها واقـعة حتت الهيمنة
ـتـحدة وغـيـرها والـتـبـعيـة لـلواليـات ا
مـن الــدول اإلسـتــعــمــاريــة ومــعــرضـة
لـلتجـزأة أو التقـسيم بسـبب الطـائفية
الــسـيــاسـيـة الــتي تـسـود الــعـديـد من
الــبـلـدان الـعـربــيـة والـتي حتـولت إلى
خـروب أهـليـة أو بسـبب الصـراع على
الـــســلـــطــة كــمـــا هــو جـــار الــيــوم في
الـصـومـال وسـوريـا والـيـمـن والـعراق
ســـابــقـــاً وحــتى لـــبــنـــان تــشـــكل فــيه
احلـكـومات عـلى أسس طـائفـيـة دينـية
ومذهبية منذ أستقالله عن فرنسا عام
 1943حـتى الـيـوم حيث يـكـون رئيس
الـــدولــة مـــســيـــحي مـــاروني ورئــيس
ان الـوزراء مـسـلم سـني ورئـيس الـبـر
ــعــلـوم إن اإلدارة مــســلم شــيــعي . وا
األمــريـكـيـة هي الـتـلي أسـست تـنـظـيم
داعـش وهذا مـا ذكـرته هـيالري كـلـن
وزيـرة اخلـارجيـة األمـريكـيـة السـابـقة
حــيث قـالت إن اإلدارة األمــريـكـيـة هي
الـتي أسست داعش وإن مـا ذكرته هو
احلـقـيـقـة بـحـكم إطالعـهـا عـلى أسرار
الـدولـة األمريـكـية عـنـدما كـانت تـشغل
وهــذا مـا مــنــصب وزيـرة اخلــارجــيـة 
أكــده تـرامب في حــمـلـته االنـتــخـابـيـة
لـلـرئـاسة والـهـدف من تـأسيس داعش
هـو مـن أجل تـدمـيـر الـبـلـدان الـعـربـية
وإضـعافها لـصالح الكيـان الصهيوني
ومـن أجل أن تــبــقى هــذه الــدول حتت

الهيمنة األمريكية . 
وهـذا ما حتـقق اآلن . ولو كـانت هناك
ا حدث كل هذا . كما أن دولة الوحدة 
قــيـام دولــة الـوحــدة يـحــقق الــسـيـادة

ـتــطــلع إلى أحــتــجــاجــات الــشــبــاب ا
احلــريــة والــعـيش الــكــر ومــا سـمي
آنــذاك بـالـربــيع الـعــربي الـذي هـو في
وفي تــونس األســـاس ربــيع أمــريــكي 
حـــدث نــفس الــشيء حــيث  أســتالم
ــســلــمـ الــســلــطــة من قـبـل أخـوان ا
ـثالً بحـركة الـنهضـة اإلسالميـة غير
أن شـعـبي البـلـدين  في مصـر وتونس
أسـتـطاعـا الـتخـلص من حـكم األخوان
سلم الذي مارس التمييز الطائفي ا
ـــذهـــبي واإلقـــصـــاء من الــــديـــني أو ا
وظــائف الـدولــة عـلى أسس ديــنـيـة أو

مذهبية . حيث في تونس 

إقــصـاء حـكم الـنــهـضـة اإلسالمـيـة من
ـقـراطـيـة لـلـشعب خـالل أنتـخـابـات د
الــــتــــونـــسـي وفي مـــصــــر أجــــتـــاحت
الي من الـشعب مـظـاهرات عـارمة بـا
ـــــصـــــري في 30/حـــــزيــــران/2013 ا
تــــطــــالـب بــــإســـقــــاط حــــكـم اإلخـــوان
ـــســلــمــ بــرئــاســة مــحــمــد مــرسي ا
حـــيث أدى ذلك إلـى تــدخل اإلخـــواني 
اجلـيش بـقيـادة عبـد الـفتـاح السـيسي
سـلم . وفي إلسـقاط حـكم األخوان ا
الــــعـــراق الــــذي يـــحــــكم اآلن مـن قـــبل
الــطــائــفـيــة الــسـيــاســيــة الـديــنــيـة أو
ـذهـبـيـة أو احملـاصـصـة مـنـذ سـقـوط ا
الــنــظــام الــســابق بــالــغــزو األمـريــكي
وحــــتى الـــيـــوم . ويـــعـــود ذلك إلى إن
الــنـظــام الـطـائــفي في الـعــراق أقـامـته
اإلدارة األمــريــكــيــة في مــؤتــمــر لــنـدن
لــلــمـعــارضـة الــعـراقــيـة . حــيث قـامت
اإلدارة األمـــريـــكـــيــة بـــعـــقــد مـــؤتـــمــر
لــلـمـعـارضـة الـعـراقـيـة في كـانـون أول
عـام  2002 وحتـديـداً للـفتـرة ب -15
17/ 2002فـي فنـدق هلتـون في شارع
أجــــور رود وسط لـــنـــدن حــــيث جـــلب
األمــريــكــان بـطــائــراتـهـم حـوالي 600
عـراقـي من الـبـلـدان األوربـيـة وأمـريـكا
ؤتمر خليل زاد وقـد أشرف على هذا ا
األفــغـاني األمـريـكـي اجلـنـسـيـة والـذي
وقد أصـبح سفيراً ألمريـكا في العراق 
ـؤتـمـر هـيـئـة سـيـاسـية نـتج عـن هذا ا
من  65 شــخـصــاً  تـقــسـيـمــهم عـلى
أسـس طائفـية وأثنـية شـيعة سـنة كرد
وقد طـبـقت هذه وتـركـمان وآشـوريـ 
الـصيـغة الطـائفيـة بعـد سقوط الـنظام

Æ2003 السابق عام
تعـاقبة حلـكم العراق فـي احلكومـات ا
حـيث مــنــذ عـام  2003وحــتى الــيــوم 
تـرتب على الـطائفـية السـياسيـة دينيه
أو مـذهبـية الـتميـيز بـ أبنـاء الشعب
الـواحـد عـلى أسـاس ديـني أو مـذهـبي
ـا أدى إلى صـراع ب أبـناء الـشعب
الــواحــد وإلى اخلـطف والــقــتل   عـلى
أسـس ديـنـيــة أو مـذهـبــيـة وقـد أخـذت
وأدى مــداهــا في عـام  2006و  2007
ذهبي هـذا التمييز الطائفي الديني وا
إلـى هـــجــــرة الـــكــــفـــاءات وأصــــحـــاب
األخــتــصــاص إلـى الــبــلــدان األوربــيـة
ومـــعــهـم عــشــرات اآلالف مـن الــنــاس
الـعـادي طـلـباً لألمن والـعـيش بسالم
والزال نــظـام احملــاصـصــة الـطــائـفــيـة
حيث بوجود يـحكم العراق حـتى اآلن 
احملاصصة الطائفية تختفي كل أسس
قـراطـية في حـيث ال د ـقـراطيـة  الـد

ظل الطائفية وبالعكس . 
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وبـــســـبب غـــيـــاب األمن واألســـتـــقــرار
ــســلـحــة وهي ــلــيــشــيــات ا ظــهــرت ا
طـائفية بأمتـياز من أجل حماية احلكم
وفـي الــوقت نــفــسـه تــمــارس اخلــطف
والــقـتل عـلى أسـاس ديـني أو مـذهـبي
وقـد شمل هـذا القـتل واإلرهاب األقـلية
ـسيحية في العراق حيث عددهم كان ا
يـصل إلـى قرابـة مـلـيـون نـسـمه يـحمل
مـعظمهم شهادات عـلمية وخبرات وقد
سلم سـاهموا مع أخوانهم الـعرب ا
فـي بـنــاء الـعــراق مـنــذ تــأسـيــسه عـام
 1921وقــد قــتل مــنــهم اآلالف بــسـبب
ـسـيـحـيـة وهـاجر أصـولـهم الـديـنـيـة ا
مـــــنــــهم اآلالف إلى الــــدول األوربــــيــــة
وأمـريـكا . ولم يـبـقى منـهم في الـعراق

إالّ القليل . 
ـــبـــني عـــلى فـــالـــنـــظـــام الـــطـــائـــفي ا
احملـاصصة الطائفية واألثنية يتضمن
أن يـكـون رئيس الـدولـة كرديـاً ورئيس
ـان سنياً الـوزراء شيعـيا ورئيـس البر
وهــــذا هـــو الــــــــــقـــائم الــــــــــيـــوم في

العراق . 
كــمـا أن نـظـام احملـاصـصــة الـطـائـفـيـة
أفــســد الـســلــطـة احلــاكم فـي الـعــراق 
فـلم تعد السلطـة القضائية الـقضائية 
ـهنـية تـتـمتـع باحلـيدة واألسـتـقالل وا
كـمـا يفـترض أن يـكون كـما هـو احلال

تحضرة في الغرب .  في النظم ا
فـلم يعد وجـود للرقابـة القضـائية على
ـان إذا الــقـوانـ الـتي يـصـدرهـا الـبـر
كانت دستورية أو غير دستورية حيث
كما ال توجد رقابة قضائية على تلغى 
الــقــرارات الــتـي تــصــدرهــا الــســلــطـة
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة أو مــــرافـق الــــدولـــة
إذا كانت هـذه القرارات ومـؤسسـاتهـا 
واطـن وحرياتهم أو تـضمن حقوق ا
التـضمن ذلك فتلغى ...حيث إن الرقابة
الـقـضـائـيـة هي إحدى عـنـاصـر الـدولة

بعد السالم لكي تـختتم حيـاتك الشخصيـة والسياسـية والعسكـرية نهاية
سعيـدة وهذا مـا ال اتوقـعه شخصـيا اقـول لك آن االوان لتـغادر كرسي
ـئـة الذي احلكم الـوثـير وتـلـجـأ الى الصـنـدوق االثيـر.. ال صـندوق 99 با
ـقـراطـيـة الـسـودانـيـة عام سـبق ان اسـتـندت الـيه بـعـد انـقالبك عـلى الـد
 1989في غفلـة من الزمن. فـفترة 30 سنة من احلـكم اعتـقدهـا اكثر من
واهب كافـية لـشخص مـثل حضـرتكم الـكر وانت فـيمـا يقـال محـدود ا
عـارضي حكـمك.. فقد والكفـاءات بحـسب ما تـبثه عنـكم اجهـزة الدعـاية 
بـلغ الـسـيـل الـزبى وقـد طـمى اخلــطب حـتى غـاصت الــركب.. كـمـا يـقـول
الـشـاعـر الـلـبـنـاني الـراحل ابـراهــيم الـيـازجي.. فـاحـسن وقت لـلـمـغـادرة
مغادرة احلكم هو االن وانـسب زمن للرحيل هـو الزمن احلالي فغادره
لترقد بسالم وتتنعم بحب واحترام شعب السودان الشقيق.. في السن
شرف تبقية من عمـرك وتعيش بطمأنيـنة وراحة بال.. فاخلروج اآلمن ا ا
.. مثل ما حصل للقذافي الذي كان ش احسن مليار مرة من االخراج ا
ظاهرات بانه سـوف يالحقهم حتة عارضـ في كل خطبة اثنـاء ا يهدد ا
حتة وزنـقة زنـقة.. بحـيث صارت عـبارته االخـيرة موضع تـندر واسـتهزاء
كل من سمـعه وهـو يرددهـا..على ايـة حـال فيـا سيـدي الـرئيس ال مـناص
لك االن سوى ان تـنـحني لـريح الـتغـييـر الـقويـة الـتي سوف ال تـبقي وال
تذر وتـخرج بـكرامـة فالـتظاهـرات تتـسع ونافـذة اخلروج مـن االزمة بدأت
تضيق ساعـة بعد اخرى..  والسـيما بـعد سقوط نـحو اربع شـهيدا ب
ـطـالــبـ بــشـروط حـيــاة افـضل يــنـعــمـون فـيــهـا بــاحلـريـة ـتــظـاهـريـن ا ا
ـنـاسب.. واحلل ـقـراطـيـة وبـاخلـبـز الـصـحي الـرخـيص والـسـكن ا والـد
ـان وتـشـكيل تـواضع هـو حل مـجـلـسي الـوزراء والبـر االمثـل في رأيي ا
حكـومة مـحـايدة لالشـراف على اجـراء انـتخـابات نـزيـهة.. واتـرك مصـير
ـثل ارادة اهـلـنـا هـناك السـودان الـغـالي حلـكم الـصـنـدوق الذي سـوف 
بـالـتـأكـيـد. في انـتـخـابات اهـل االخالص والـكـفـاءة الدارة بـلـد يعـتـبـر من
ـا افـاض الـله عـلـيه مـن ثـروات زراعـية سالل خـبـز االنـسـانـيـة الـكـبيـرة 
وحـيوانـيـة ومـيـاه وقـبل ذلك من عـقـول كـبـيـرة وواعـيـة.. فـبـلد اجنـب سر
اخلتم خـلـيفـة وعبـد اخلـالق محـجـوب وعمـر احلـاج موسى وبـابـكر الـنور
عثمـان وهاشم الـعطـا وفاروق عثـمان حـمد الله ومـحمـد مفتـاح الفـيتوري
والـفــريق االول الــركن عــبـد الــرحــمن ســوار الـذهـب الـذي قــام بــانـقالب
ـيري الـدمـوي وسـلم احلـكم الى شـعب الـسودان عسـكـري عـلى نـظـام 
ثليه من خالل صناديق االقتراع عام  1986فضرب بذلك مثال ليختار 

ـا ينـبـغي ان يكـون علـيه الـقائـد الـعسـكري عظـيمـا 
الـوطـني واخملـلـص جتـاه آمـال وتـطـلــعـات شـعـبه
اجملـاهــد. واخـيـرا اقــول لـفــخـامــتـكم وان االيـام
ـا ال يفرحـكم واخلروج اآلمن هو احلل. حبلى 
حــفظ الــله ســودانــنــا الــغــالي واهــله مـن اهـوال

االنقسام وغياب السالم والوئام. 
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بغداد

جمال عبد الناصر

حيث ال دولـة قـانونـية بال الـقـانونـيـة 
رقــابــة قــضـائــيــة . كــمـا إن الــســلــطـة
الـقـضـائيـة بـسـبب تبـعـيتـهـا لـلسـلـطة
الـــتــنـــفــيــذيـــة لم تــعـــمل عــلـى إلــغــاء
ــؤسـسـات الـتـنـفـيـذيـة الـتي تـتـغـول ا
عـلى أخـتـصـاصـاتـهـا كهـيـئـة الـنـزاهة
الــــــــتـي تــــــــصـــــــدر قــــــــرارات هـي من
أخـتصـاص السلـطة الـقضائـية كـونها
جـــهــاز تــنـــفــيــذي ال يــحـق لــهــا ذلك .
وهـنـاك اخملـبـر الـسـري الـذي ال وجود
لـه في أي نظام في الـعالم كـما لم جند
هــــنـــاك أي دور لـــلــــنـــائب الــــعـــام في

ــالي أو اإلداري مــكــافــحــة الــفــســاد ا
وإحـالة الـفاسـدين إلى القـضاء من هم
فـي الــسـلــطــة أو خــارجــهــا عــلــمـاً إن
تـحدة الـعـراق حسب تـصنـيف األ ا
يـعـتبـر الـدولة الـثانـيـة في الفـساد في
مــخـتــلف أشـكـالـه بـعـد الــصـومـال في
الــعـالم . فـواجب هــذا اخملـبـر الـسـري
كـتـابة تـقـارير عن مـواطـن عـلى إنهم
إرهابي ثم يبدأ معهم التحقيق الذي
يــتم بــالـتــعــذيـيب فــيــضـطــر إلى قـول
أشـيـاء لم يـرتكـبـها من أجل الـتـخلص
مـن الـتـعــذيب فـيـحــكم عـلــيه بـاإلعـدام
ـة الـتي عـلـى أسـاس أعتـرافـه بـاجلر
لم يرتكبها أساساً وقد أعدم العشرات
واطن األبرياء على أساس هذا من ا
األعـتراف الزائف الذي ال يعتبر وحده
أي األعــتـراف حـتـى لـوكـان صــحـيـحـاً
ــة مــالم يــقــتــرن هــذا إلثـــبــات اجلــر
اإلعـتراف بأدلـة وقرائن أخرى دون أن
تــتـحـرك الــسـلـطـة الــقـضـائــيـة إللـغـاء
حـــيث إن وجـــوده اخملــــبـــر الـــســــري 
يـسيء إلى القضـاء والسلطـة احلاكمة
ان كـمـا إن االنتـخابـات النـيابـية لـلبـر
في ظل نظام احملاصصة الطائفية تتم
ال الـسياسي والـرشى ويشمل ذلك بـا
لــذلـك فــكــافــة مـــجــالس احملـــافــظــات 
انـية الـتي جرت في االنـتـخابـات البـر
الـعـراق مـنـذ  2003وحـتـى اليـوم هي
بـاطلـة وال تمثل الـرأي العام احلـقيقي
ـال ـا تــمــثل ا لــلــشـعب الــعــراقي وإ
ـدفوع والـرشا في هـذا الشـأن . لذلك ا
الي والـسـيـاسي سوف فـإن الـفـسـاد ا
يـــبـــقى ويـــســـتـــمـــر مع بـــقـــاء نـــظــام
احملـــاصــصــة الــطــائـــفــيــة . وبــســبب
الي حتول العراق الغني في الـفساد ا
األسـاس إلى دولـة فـقـيـرة مـالـيـاً حيث
إن الـعراق مدين اليوم بــــ  146مـليار
كـــمــــا إنه مع وجـــود دوالر أمــــريـــكي 
الـنظـام الطـائفـي واحملاصـصة يـتزايد
عـــدد األمــيــ في الــعــراق ويــزيــد من
واطـن إلى اخلارج حيث إن هـجرة ا
نــســبــة األمــيــة في الــشـعـب الـعــراقي
بـلـغت كمـا تـشيـر الـتقـارير إلى  45أو
 %50 مـن الـشـعب الــعـراقي . كـمـا إن
هــــنــــاك حـــوالي  %50 مـن الـــشــــعب

العراقي حتت خط الفقر . 
وبـــســـبب احملــاصـــصـــة الــطـــائــفـــيــة
والـصـراع على الـسلـطة فـإن احلكـومة
الـعـراقيـة لم يـكتـمل تـشـكيـلهـا بـالرغم
مـن مرور عـدة أشهـر على االنـتخـابات

انية .  البر
إن احلـل الوحيد لـلقضاء عـلى الفساد
واحملـاصـصـة الطـائـفـية وإقـامـة نـظام
ـقـراطي حـقـيـقي في الـعـراق يـكون د
في الفصل ب الدين والسياسة ومنع
األحــزاب الــديــنــيـة أو ذات مــرجــعــيـة
ـارسـة الـعـمل الـسـياسي ديـنـيـة من 
ـقــراطـيــة كـفــلــسـفه قــانـونــيـة فــالــد
ـــســــاواة بـــ ســــيــــاســـيــــة حتـــقـق ا
ـواطن دون تـمييـز بسبـب اللغة أو ا
ـــذهب أو الــــعـــنــــصـــر أو الـــديـن أو ا
احلــسـب والـنــسب ألـخ... كــمـا حتــقق
احلــريـات كـافـة وفي مـقــدمـتـهـا حـريـة

التعبير . 
ـقـراطيـة الفـصل ب كـمـا تضّـمن الد
الـــســـلـــطــات الـــثالث الـــتـــشــريـــعـــيــة
والـتـنـفـيذيـة والـقـضائـيـة وعـدم تدخل
أيـاً منـهما في شـؤون السلـطة األخرى
. كـــمــا يـــجب إقــامـــة نــظــام قـــضــائي
مـستـقل ومحـايد ونـزيه وعدم الـتدخل
فـي شــؤونه من أجل سالمــة األحــكــام

القضائية وعدالتها . 
لـيشـيـات والتـحاق كـمـا يجب إلـغـاء ا
ــســلــحـة في مـن يـرغـب إلى الــقـوات ا
اجلـــيـش أو الـــشـــرطـــة ألن وجـــودهــا
يــشـكل خـطـراً عـلى األمن واألسـتـقـرار
ـلــيــشــيــات في الــعـراق فـي الــبالد فــا
بـسبب تسليحهـا الثقيل أصبحت قوة
ـسـلـحـة إذا لم تـكن مـوازيـة لـلـقـوات ا

أقوى منها . 
وغـيرهـا من اإلصالحات األخـرى التي
ـقــراطــيـة في تــؤدي إلى تــعــزيـز الــد
قـراطية الـعراق حـيث تؤدي هـذه الد
بـــدورهـــا إلى خـــلق مــواطـن يــحـــتــرم
الــقـانـون ويـسـاهـم في بـنـاء الـعـراق .
كـما يجب التـركيز على العـلم والثقافة
مـن أجل الـنـهـوض بـالـشـعب الـعـراقي

نحو التمدن واحلضارة . 
حــيث إن خـلـق إنـسـان واعـي ومـثـقف
قراطي يـؤدي ذلك إلى إيجاد نـظام د
حــــقــــيــــقـي في الـــــــــــبـالد خــــالي من
ــالي واإلداري . كـــمــا هــو الـــفــســـاد ا

سائد اليوم .
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