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رارة القول بأن مااتخذه اعضاء مجلس ادارة الشركه من يؤسفني و
تـقاعـدين من ابـناء الـعراقـيه الذين قرار مـجحف وظـالم وجـائر بـحق ا
ال خدموها طيله سنـوات عجاف بتفان واخالص ولم تـتلوث ايديهم با

احلرام . فقد اتخذ قرارآ غير منصف وغير مدروس ..
وذلك بـأيــقـاف مـنــحـهم اســتـحـقــاقـهم . من تــذاكـر الــسـفـر اخملــفـضـة
واجملـانـيـة لـهم ولـعـوائـلـهم عـلى ان يـنـفـذ بـعـد مـرور سـبع سـنـوات من
تاريخ تـقـاعدهم وهـذا امـر غريـب جدا ولـيس له مـبرر واليـلـيق بسـمـعة
هـذه الـشـركــة الـعـريـقــة حـيث يـبـدو انــكم التـعـلـمــون بـأن هـذا هـو حق
مكـتسب لـلمـتقـاعد ويـستـمر  حلـلتم ألنـفسـكم ولعـوائلـكم تذاكـر سفر
ـعمـول بهـا و اخلاصة مجانـية ( وبـالدرجـة االولى ) خالفآ لـلضوابط ا
ـنـتـسـبـ بـسـنـوات اخلـدمــة الـفـعـلـيـة الــتي يـتم تـطـبــيـقـهـا فـقط عــلى ا
ا منـكم من ال يعمل تقـاعدين ولكـنكم اسـتثنـيتم انفـسكم مـنها ولـر وا
بحـقل الـطيـران اطالقـاً وهذا ظـلم واجـحـاف بحق االخـرين واسـتغالال
لـلــمـنـصب . انــكم بـاتــخـاذكم لــهـذا الـقــرار قـد أحلــقـتم الــضـرر بـحق

تقاعدين بأن اصدار مثل هذه القرارات ا
(يجب ان تـخرج من الـقسم التـجاري حـصريـا ) بعـد مصـادقة الـسيد
دير العـام عليها وبـالتالي هي ليـست من شأن مجـلس االدارة مطلقآ ا
وهـذا االمر مـعـمـول به لـدى جـمـيع شـركـات الطـيـران وبـدون اسـتـثـناء
فلـمـاذا تـبـنيـتم هـذا الـقـرار ? حيـث يتـوجب عـلـيـكم عقـد اجـتـمـاع ثاني
وثالث ورابع التـخـاذ قرار جـديد عـنـد كل حالـة تـستـوجب فـيهـا اجراء
تعـديل على ضـوابط مـنح التـذاكر . كـمـا ان قراركم هـذا الينـسجم وال
ـرقم  788الـصـادر من مـنـظــمـة الـنـقل اجلـوي يـتـمـاشى مـع الـقـرار ا
نح الدولية ( االياتا ) بكندا الذي وضع االحكام والضوابط اخلاصة 
التذاكر اخملفضة واجملانية للعامل في حقل الطيران . وان كان منكم
تـقاعدين من يقول بـان منح التـذاكر اخملفـضة واجملانـية للـمنتـسب وا
هو شأن داخلي يخص شركة الطيران فبعضه صحيح ومشروع ولكن
في حـاالت مـعـيـنة فـقط : مـنـهـا حتـديـد نـسـبـة الـتـخـفـيض حتـديـد عدد
ـمـنـوحـة لـلـمـنـتـسب سـنـويـًا اعـتـمـاداً عـلى سـنـوات اخلـدمـة الـتـذاكـر ا
ـنح التـذاكر اخملـفضة شـمولـ بهـا ومنـها ايـقاف الـعمل  ولتـسمـية ا
وسم الـسياحي واجملانيـة مؤقـتاً عنـد امتالء مـقاعد الـرحالت بسـبب ا
وما الى ذلك من امـور ولـكن اليجـوز ايقـافـها مـطلـقـاً وحرمـان شريـحة
ـشـروع والذي لم يـحصل بـتاريخ اخلـطوط تـقاعـدين من هذا احلق ا ا
سابقاً.  وختامآ ارجو منكم اعادة النظر بقراركم هذا والغاءه من اجل
ـتقـاعدين وبـخالفه سـأكون مـضطـراً لرفع رفع الظـلم الذي وقع عـلى ا
نـظمـة النـقل اجلوي الـدوليـة (االياتا) ـظلـمة الى االدارة الـعامـة  هذه ا
بكندا خالل اجـتماعي القـادم معهم بـحكم عملي وهـذا سوف لن يكون
بصـاحلـكم ابـداً السيـمـا وانـتم تـسعـون جـاهـدين الى اعادة الـعـضـوية
ـنـظـمة الـدولـيـة والتي يـتـوجب عـليـكم اتـباع اجملمـدة لـشـركتـكم بـهذه ا
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قـام االول تشغـله قضية احلـقوق واحلريـات ثم انه يلتزم ثقف في ا ا
الدفاع عن القيم اجملتمعية اوالكـونية كما قال عنه الكاتب علي حرب
ويتمثل هذا في كتاباته كمواقف تستحق منه التضحية والثبات عليها
وقد يـسـتـطيع تـوجـيه الـرأي العـام لـقـضايـا امـته وشـعبه وهـذه صـفة
ثقف العراقي عاش ثقف ومهمته بل هذه مشروعيته ومسؤوليته..وا ا
سـتبدة الـتي التعيـر أي قيمة اعـتبارية فـاهيم والثـقافات ا عقود من ا
لإلنسان سواء كانت فكرية أوغيرها وجتسدت خير جتسيد وجتسيم
في عـهــد الـدكــتـاتــور األكـبــر صـدام حــسـ الــذي ربط كل شيء في
ـؤسـسـة القـائـد األوحـد وأصـبـحت ثـقـافـة اإلرهاب احلـياة الـعـراقـيـة 
والـتــسـلط والــتـعـسـف هي الـغــالـبـة وأصــبح مـبــدأ انـا ربــكم األعـلى
هوالذي يتحكم بكل نبضات الشارع العراقي وقدم الشعب خالل هذا
قوافال من الشـهداء ومئـات من االنتفـاضات حتى حـان صبح احلرية
بسقـوط الصـنم الدكتـاتور لـتصبح سـاحة الـفردوس انطـالق التغـيير
لكن مقابل هذا سادت فوضى التخلص من هذا العهد وأقول فوضى
بسـبب انفـتاح األبـواب على مـصاريـعهـا ولكل قـوى الشـعب االيجـابية
ـا أدى إلى تــصـادم هـذه الـقــوى والبـد أن يـحـدث هـذا والـسـلـبــيـة 
التـصادم االنـفـعالي وبـدأ الـشعب الـعـراقي يقـدم قـوافال اضافـية من
الشهـداء الذين سقـطوا بسبـب االحتقان الـطائفي أوبـسبب اإلرهاب
واجملامـيع التـكفـيريـة وعصـابات الـسطـو والسـرقة وتـعرض اجملـتمع
ثقف لهزة التغيير والبد من فترة تُسـتعاد فيها يقظة الشعب ووعى ا
ـقراطـية وقـبول اآلخـر تـسود خـاصة في وبدأت مـفاهـيم الـثقـافة الـد
األوساط الثـقافيـة واإلعالمية اضـافة لثـقافة الدسـتور الدائم وحـمايته
ـان وأداء واالنـتـخــابـات ولـكن كــان ايـقـاع أداء أجــهـزة الـدولــة والـبـر
القوى الفـاعلة التي حـكمت البالد من خالل صـناديق االقتراع بـطيئا
جـدا ألســبـاب مــنـهــا الـتــركـة الــثــقـيــلـة من الــنـظــام الـســابق ومـنــهـا
احملاصصة التي بُني على أسـاسها اداء الدولة اعتـقادا بأنها تمتص
االحـتقـان الـطـائـفي والـقـومي وهي الشك امـتـصت الـقـليـل منـه ولكن
ـؤسـسـات والـبـنـيـة الـتـحـتـيـة لـلـدولة األداء انـعـكس سـلـبـا علـى بنـاء ا
نـتـخبـة قد سـاهـمت في سـلبـيات األداء وكانت االمـتـيازات لـلـسلـطـة ا
احلكـومي لـكون هـناك إحـسـاس بالـغـ لدى مـوظفـي الدولـة اآلخرين
الي وعدم وافراد الشعب فسـادت نوبة وبائية مـن الفساد اإلداري وا
ال العام وهـذا بدوره انعكس بالـسلب على األداء احلكومي احترام ا
أيضا ومع األسف لم تنـتبه القوى الـسياسيـة الفاعلـة لهذه األخطار
بل راحت تـسـاوم بـعـضـهـا عـلى االمـتـيـازات وتركـت الـبنـاء األسـاسي
للـدولـة وحتى نـكـون منـصـفـ ال ننـفي أن هـناك بـنـاء ينـهض وهـناك
دولة تـنـهض بـهمـة خالل سـنـوات ما بـعـد سـقوط الـصـنم (وان جناح
هـذه الـدولـة يــكـمن في إعـادة تــنـظـيم صــفـوف مـسـؤولــيـاتـهـا اإلداريـة
والتنـظيمـية من خالل تـأم جديـة الفـاعليـات الكفـوءة مهـنيا وإجـرائيا
ـنـاسب) ـكـان ا ـنـاسب في ا ـوظـف ا وإعـادة رفع الـشـعـار الـقـد "ا
ـزايــدات واحلـزبــيـات واحملــاصـصـات ونـكــرر األسف بـســبب بـقــاء ا
الـسـائـدة وهـذا زاد من احـتـقـان آخـر غـيـر االحـتـقـان الـطـائـفي وهـو
االحتقان االجـتماعي بشـعور الغالـبية االجتـماعية بـالغ نتـيجة العوز
والـفـقـر ونـقص اخلـدمـات والـتي كـانت تـأمل من الـتـغـيـيـر بـعـد /9/4
ان تكون في حال افضل وبقي االمر على حاله وساء اكثر 2003
ـثـقـف بـكـتـابـاتنـا وعـلى صـفـحات وهذا االحـتـقـان حـذرنا مـنه نـحن ا
كـبــرى مـطــبـوعـاتــنـا الــيـومــيـة وغــيـرهــا حـتى أصــبح هـذا االحــتـقـان
ـواطن ملّ ــظـاهــرات الن ا مـطــالـبــات ثم مـظــاهـرات وتـكــررت هـذه ا
الكـثـير من وعـود سـتة عـشـر سنـة بـعد الـتـغيـيـر.. وال ننـسى أن هـناك
قـراطيـة في العراق.. وهم أعداء متـربصـ بالـعملـية الـسيـاسية والـد
بكـل تأكـيـد يـحاولـون تـوجـيه مـطالب الـشـعب وحتـريـفهـا عن مـسـارها
شـروع واال فـانـهـا مـطـالب لـيـست مـضـادة لـتـوجـهات ـقراطـي ا الـد
ــقـراطي الـضـامن ـشـروع الـد الـدولـة الـعــراقـيـة اجلـديـدة صـاحــبـة ا
ـقــابل إدارة هــذه األزمــة بـروح حلـقــوق اجلــمــيع وعــلى الــدولـة فـي ا
شـتركـات والتـحول من حـالة التـعاطي وتـوظيف االخـتالفات وتـعزيـز ا
الصـراع واالحـتقـان إلى حـالة االتـفـاق وخلق انـسـجام بـ الـسلـطات
التنـفيذيـة والتشـريعيـة والقـضائيـة.. وجعل الدالـة الوطنـية والوطن هي
واطن بـاألمان.. وكفى مشاحنات ومزايدات ب الدالة العليا ليحس ا
ـسـؤول يـكون القـوى الـسـياسـيـة بـإعالن سـلم وظيـفي عـادل اليـغري ا
قانون ثـابت ووفق الدسـتور الذي يـطالب بـالعدالـة... ونحن نـلمس بان
كل القـوى الـسـياسـيـة الفـاعـلة تـطـالب بـتطـبـيق الدسـتـور وبنـاء الـدولة
ا ـدنـية وعـلى هـذه الـقـوى تـرجـمـة مـطـالـبـاتـهـا علـى ارض الواقـع  ا

ـواطن والـوطن وتـطـبـيق الـدسـتـور وسيـبـقى يـخـدم ا
واطن الواعي يطـالب بحقوقه وفق خطوط ثقف وا ا
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كافة وسائل اإلعالم ودعم الثورة
ـال والــسالح وفـي احملـافل في ا
الـدوليـة وقال إن مشـاركة فـرنسا
فـي الــــــــعــــــــدوان الــــــــثـالثـي مع
بريـطـانيـا وإسـرائيل عـلى مـصر
عـام  1956كـان ســبب دعم عــبـد
الـــنــاصـــر الالمــحـــدود لــلـــثــورة
اجلــزائـريـة . كـمــا سـخـرت ثـورة
يـوليـو مـخـتـلف وسـائل إعالمـها
ــكــتــوبــة لــتــحــقــيق ــرئــيــة وا ا
الـوحـدة الـعـربـيـة  وأسـتـطـاعت
حتـقيق أول وحـدة عربـية (نواة)
حــقــيــقـيــة في الــتــاريخ الــعـربي
عـاصـر ب مـصـر وسـوريا في ا
حـيث /22شــبــاط/عـام/  1958 
شـكلت هـذه الـوحـدة خـطـراً على
مــصـــالح األســتـــعــمـــار ووجــود
الـنـظم الـعـربـيـة الـرجـعـية وعـلى
وجود إسـرائيل . حيث ال نـهضة
عــربـيــة بال وحــدة عـربــيــة الـتي
يـــحـــقــقـــهـــا الــتـــكـــامل الـــعــربي
األقـتـصـادي والـعـلـمي والـثقـافي
والـــســـيــــاسي كـــمــــا ال حتـــريـــر
لفلسط بال وحدة عربية  لذلك
قــامت الــقــوى األســتــعــمــاريــيــة
بالـتعاون مع الـكيان الـصهيوني
في فلـسطـ والـرجعـية الـعربـية
في فـصـل دولـة الــوحـدة في /28
أيـلـول/سـبـتـمـر/عام  1961ومن
ـفارقـات إن هذا الـيوم كـان يوم ا
رحـــيل عـــبــد الـــنـــاصــر فـي عــام
1970كـمــا دعــمت ثــورة يــولــيـو
ية لـشعوب حـركات التـحرر العـا
قـارات آسـيـا وافـريـقـيـا وأمـريـكا
الالتـيــنـيــة ضـد االســتـعــمـار في
احملــافل الـــدولــيــة مـن أجل نــيل
هــذه الــشــعـوب عــلى حــريــاتــهـا
وأسـتــقاللــهـا  وقـد أســتــطـاعت
الـعـديد من شـعـوب هذه الـقارات
احلـصــول عــلى أســتــقاللــهـا في
اضي العقد السادس من القرن ا
ـشـروع القـومي الـوحدوي . إن ا
الـذي رفـعـته ثـورة يـولـيـو/تـموز
الزال قـــائــمـــاً وســـيـــبـــقـى حـــيــاً
وتتمسك به القوى الوحدوية في
الـوطن الــعـربي وتــعـمل من أجل
حتــقــيــقه مــهــمــا طــال الــزمن أو
ـــشـــروع الــوحـــيــد قــصـــر ألنه ا
يـجلب للـعرب هيـبتهم وكـرامتهم
ـــــــشــــــروع بـــ الـــدول  وألنه ا
الـوحــيــد الــذي يـقــيم الــنــهــضـة
واحلضارة الـعربية  وبغير هذا
ـشـروع ال تـتـحـرر فـلـسـطـ بل ا
سيزداد الوضع العربي تشرذما ً
وتقسـيماً  وما يجـري اليوم في
الـــــوضـع الـــــعــــــربي مـن تـــــردي
وفـوضـى بـفــعل ســلــوك احلــكـام
والــــــتـــــدخـل األســـــتــــــعـــــمـــــاري
الـصـهيـوني هـو دلـيل على ذلك 
كما هو احلال في سوريا واليمن
والـــصــومــال ولــيــبـــيــا ولــبــنــان
والــعـراق حــيث تـعم هــذه الـدول
الـــفــوضـى واحلـــروب األهـــلـــيــة
بــــهــــدف تــــشــــظي هــــذه الــــدول
وتـقـسـيـمـهـا لـصـالح األسـتـعـمار
ولـكي يـبـقى الكـيـان الـصـهـيوني
ـهـيـمن على في فـلسـطـيـني هو ا

نـطقة الـعربيـة. وحارساً ا
ــــصــــالـح الــــقـــوى

األسـتـعـمـارية

تمـر علـينا في اخلـامس عشر من
كــانـــون الــثــاني  2020الــذكــرى
ـيالد عــبـد ـئــة  الــثـانــيــة بـعــد ا
الــنــاصــر . ذلك الــقــائــد الـعــربي
الــكـبــيــر الـذي شــغل الــدنــيـا في
خــمــسـيــنـات وســتـيــنـات الــقـرن
ـاضي من خالل قــيـادته لـثـورة ا
يـــولــيـــو/تــمـــوز/عــام  1952في
مـصر والـذي أعـلن فـيـهـا مـبادئه
ـتـمـثـلـة في وأفـكـاره الـثـوريـة وا
شـروع القومي الـعمل لـتحقـيق ا
الــعـــربي الــوحـــدوي ومــقـــاومــة
األســتــعـــمــار وطــرده من األرض
العربية وفي مقاومة الصهيونية
وحتـريـر فـلـسـطـ والـعـمل عـلى
إسقـاط النـظم الـعربـية الـرجعـية
الــــتـي تــــشـــــكل رديف خلـــــدمــــة
األستعمار والصهيونية والزالت
حــتى الــيــوم . ولــتــحــقــيـق هـذه
األهـداف فقـد سخـر عبـد النـاصر
ا تملكه من قدرات ثورة يوليو 
إعالميـة وسياسـية لتـحقيق هذه
األهـــداف بــعـــد أن حـــررت ثــورة
يــولــيــو مــصــر من األســتــعــمــار
الـــبـــريــــطـــاني وطــــرد قـــواعـــده
ـتواجـدة في مصر  الـعسكـرية ا
ـلـكي الـذي كان فـألـغت الـنـظـام ا
في خـدمة األسـتعمـار البـريطاني
 وألـــــغت اإلقـــــطـــــاع وأصــــدرت
قوانـ اإصالح الزراعي لـصالح
تـــمـــلــيـك الــفـالحــ  وشــــاركت
العـمال فـي أرباح الـشـركات بـعد
أن أ عـبــد الـنــاصـر الــشـركـات
األجـنبـيـة وحتـولت إلى مـصـرية
ئة و تخصيص خمسون في ا
ـــان لـــصــالح من أعـــضــاء الـــبــر
الــطـــبــقـــة الـــعــامـــلــة من عـــمــال
وفالح  كــــمــــا أقـــــامت ثــــورة
يولـيو نهضـة علميـة ثقافية  من
خالل تــطـبـيق الـتــعـلـيم اجملـاني
ــا فـيـهم لـكــافـة فـئــات الـشـعب 
الــعــمــال والــفالحــ وفي كــافــة
ـراحل الـدراسـية  بـعـد أن كان ا
الــتــعــلــيم حــكــراً عــلى الــطــبــقـة
األرســـتـــقـــراطـــيـــة  وعـــدم قــدرة
الطـبـقـة الفـقـيـرة من دفع األجور
الـدراسـيـة  وبـذلك أصـبح أبـنـاء
الفقـراء أطباء ومحـام وضباط
ومــــــــــدراء وســـــــــفـــــــــراء ووزراء
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ت ثــورة يـــولــيــو قــنــاة كــمــا أ
ــــــوجـــــودة داخل الــــــســـــويس ا
ـصــريـة والــتي كـانت األراضي ا
شركـة أجنبـية لعـديد من الدول 
الـية من رسوم تذهب مـواردها ا
عــبــور الـســفن إلى هــذه الـدول 
ـصـريـة . فـتـحـولت إلى الـدولـة ا
كـمــا قـادت ثـورة يـولـيـو حـركـات
الــــتـــحـــرر الــــوطـــنـي في الـــدول
الــعـربـيـة  والــتي أدت إلى قـيـام
عــــدد من الــــثــــورات فـي بــــعض
الـبلدان الـعربـية في الـعراق ضد
ـلكي عام  1958 حيث النـظام ا
كـانت قيادة اجلـمهـورية العـربية
عـلى أتــصـال بـالـضـبـاط األحـرار
في الـعـراق حــتى قـيـام الـثـورة 
كــذلك قــامـت الــثــورة في الــيــمن
بــقــيــادة عــبــد الــله الــسـالل عـام
 1962ودعـمت ثـورة يولـيـو هذه
الـــــثـــــورة بـــــإرســـــال اجلـــــنــــود
حلــــمــــايــــتـــهــــا مـن الـــتــــدخالت
اخلـــارجـــيــــة الـــتي قـــامت بـــهـــا
الـسـعـوديـة فـقـدمت ثـورة يـولـيو
آالف الـــشــــهـــداء من الــــضـــبـــاط
واجلنود عـلى طريق جناح ثورة
الـيـمن وأسـتـقـرارهـا كـمـا دعـمت
الــثـورة الـلـيــبـيـة بـقــيـادة مـعـمـر
الـقـذافي عام  . 1969كـمـا دعمت
ثورة اجلزائر مـنذ إنطالقتها في
األول مـن شـهــر تــشــرين الــثـاني
عـــام  1954ضــــد األســـتـــعـــمـــار
الفرنسي حـتى أستقالل اجلزائر
في عهد شارل ديغول عام 1962
بـعد أسـتـعـمـار فـرنسي دام 132
عـــامــاً ( (1962 – 1830ويـــذكــر
ناضل أحمد بن بال أو رحوم ا ا
رئـيس لـلجـزائـر بـعد أسـتـقاللـها
علي هـامش دعـوة عـشـاء أقـيمت
له في لـنـدن عام  1995 إن عـبد
الـناصر سـخر لـلثورة اجلـزائرية

سياسيـة ترفض تدخل الدين في
الـسـيـاسـة  ألن تـدخل الـدين في
ـــــثل الـــــغــــاءاً الـــــســـــيــــاســـــة 
ـقـراطـيـة وإلى اإلساءة إلى للـد
الـدين وفسـاد السـياسـية . وهذا
هـو احلــاصل الـيـوم فـي الـعـديـد
من الدول العربيـة ومنها العراق
. حـــيـث كـــانـت شـــعــــوب أوربـــا
حتكم من قـبل الـكـنيـسـة والبـابا
في حـكم قـمـعي دكـتـاتـوري سـاد
شـــــعــــوب أوربـــــا بــــ الـــــقــــرن
ـيالدي وحـتى الـقـرن اخلـامس ا
اخلامس عـشر مـيالدي ففي هذه
الفتـرة الزمنيـة التي أمتدت ألف
عـام ســاد شــعـوب أوربــا الــقـمع
وغـــيــاب وإنـــعـــدام احلـــريــات  
احلــقـوق الـتـي كـانت تـمــارسـهـا
الـكـنـيـسـة والـبـابـا عـلى شـعـوب
أوربا  فـتـرتب عــلى هـذا الـقـمع
واحلــــرمــــان ظــــهــــور حــــركــــات
التـنويـر لدى شعـوب أوربا التي
قـــادهـــا أســــاتـــذة اجلــــامـــعـــات
ـفــكـرين  والــكــتـاب واألدبــاء وا
فـنشـأ صـراع أمـتـد ألف عـام ب
حركات التنوير وسلطة الكنيسة
والــبـــابــا أســـتــطــاعـت حــركــات
الـتـنـويـر نـتـيـجـة لـهـذا الـصـراع
الـسيـطرة على الـكنـيسة والـبابا
في عام  1500ميالدي . فشرعت
قـوانـ حـددت سـلطـة الـكـنـيـسة
والبـابا لـلعـمل لـلدين فـقط وعدم
الــتــدخل فـي الــســيــاســة  كــمــا
حـددت هذه الـقـوان عـدم تدخل
الدولـة كجـهـاز سيـاسي قـانوني
ومــــا حتــــويـه من مــــنــــظــــمــــات
وأحزاب عـدم التـدخل في شؤون
الـدين  وهـكـذا ســادت احلـقـوق
واحلريـات شعـوب أوربا ثم جاء
عــصــر الــنـهــضــة األوربــيــة بـ
نــهــايــة الــقـــرن اخلــامس عــشــر
وحتى الـقرن التـاسع عشر حيث
ـقــراطـيـة في طـوّر مــفـهـوم الــد
ذلـك الــعـــصـــر فالســـفـــة أفــذاذ 
ــقــراطــيــة خــصــوصــاً وإن الــد
كـــانت قـــد أنـــتـــقــلـت من عـــصــر
فالسـفـة األغـريق األفـذاذ سـقراط
وأفالطــون وأرســطــو فـي الــقـرن
ـيالد والـتي كـانت الـثـالث قـبل ا
ــقـراطـيـة تـسـمى في الـلـغـة الـد
ـــوكــراسي) أي الـالتــيـــنــيـــة (د
و حـكم وكراسي شعب  وقد د
وضع فالســفـة عــصـر الــنـهــضـة
مـــــبــــدأ (الـــــســـــيــــادة) مـن قــــبل
الفيلسـوف الفرنسي جان بودان
الـتي عــرفــهـا (بــأنـهــا الــسـلــطـة
طلقة الدائـمة التي يخضع لها ا
ــواطــنـون والــرعــايـا في كــافـة ا
أقــلــيم الــدولــة الــبــري واجلــوي
والــبـحـري  وإن ســيـادة الـدولـة
في عالقاتـهـا الدولـيـة متـسـاوية
مع الـدول األخــرى  بـيــد أن هـذه
الـــســيــادة في اجملــال اخلــارجي
ـعـاهدات تـقيـيـدها االتـفـاقات وا
مع الدول األخرى ) وقد انتشرت
نـظـريــة الـسـيـادة في دول أوربـا
كـــمـــا انــــتـــقـــلـت إلى الـــواليـــات
تـحدة وغيـرها من الدول  كما ا
شـــــرع الــــفـــــقـــــيه الـــــفــــرنـــــسي
مونتـسكـيو لـنظـرية الـفصل ب
السلطات التنفيذية والتشريعية
والـقـضــائـيـة  كـمـا عــمل " جـان
جـاك روسـو" الــفـقــيه الـفــرنـسي
لــنــظــريـــة احلــقــوق واحلــريــات
وكـذلك الــفـقـيه اإلنـكـلـيـزي جـون
لــــوك الــــذي شـــرع لــــلــــحــــقـــوق
واحلـريـات  ومـعه الـفــيـلـسـوف
اإلنـكـلــيـزي "هــوبـز" إضــافـة إلى
فالســفــة آخــرون . وبــذلك وضع
فالسـفة عـصر الـنهـضة األوربـية
قـراطية الـقواعد الـقانـونية لـلد
وعـــنــــاصـــرهــــا كـــالــــتـــعــــدديـــة
الـســيـاسـيـة وأسـتـقالل الـقـضـاء
لـلـنـظـام الـسـيـاسي بـشكـل عام .
وسـارت الدول األوربـية والـغرب
ـقـراطـية عـمـومـاً في طـريق الـد
في حـ ال زالت الــدول الـنـامـيـة
ودول الـعـالم الـثـالث ترزح حتت
نـيـر الـدكـتـاتــوريـة حلـكم  الـفـرد
الــواحــد أو احلـــزب الــواحــد أو
حـــكم األقـــلــيـــة ومــنـــهــا الـــنــظم

الــعــربــيـة  حــيث يــسـود بــعض
الــنــظـم الــعـــربــيـــة حــكم األسالم
قـراطـية ـعادي لـلـد الـسيـاسي ا
وذلك بـدعم الـقـوى األسـتـعـمـارية
كي تــبــقى هـذه الــدول مــتـخــلــفـة
ويـسودها الـتميـيز الطـائفي على
ــــذهب كـــمـــا أســــاس الـــدين أو ا
حدث لـتـونس ومـصر في مـرحـلة
مـا سـمي بثـورات الـربيع الـعربي
لـــلــشــبــاب الــطــامح إلى احلــريــة
ونــيل احلـقــوق والـعــيش الـكـر
بـــــيـــــد أن اإلدارة األمــــريـــــكـــــيــــة
وبـــتــمـــويل قــطـــري أســتـــطــاعت
حتـويل هــذه الـثــورات الـوطــنـيـة
سـلـمـ كـما إلى حـكم األخـوان ا
حدث لتونس ومصر سابقاً حيث
حتول الربيع العربي إلى أمريكي
بـيد أن شـعـبي الـبلـدين أسـتـطاع
الــــتــــخــــلص من حــــكـم األخـــوان
األســتــبـدادي والــتــمـيــيــزي عـلى
أسس طـائــفـيـة  أمــا في الـعـراق
فإن حكم اإلسـالم السياسي الزال
قائـماً منذ سـقوط النـظام السابق
عــام  2003وحـــتى الـــيـــوم وإلى
إشـعـار آخر  ويـعود الـسـبب هو
أن اإلدارة األمــريــكــيـــة هي الــتي
خططت ألقامة نظام طائفي حلكم
الــعــراق وذلك في مــؤتــمــر لــنـدن
الذي عمـلته لـلمـعارضـة العـراقية
في الــفــتــرة بــ /17-15كـــانــون
أول/عــــــام/ 2002 في فـــــــنــــــدق
هــلــتــون في شــارع "أجـوز رود" 
حــيث جـمــعت اإلدارة األمـريــكـيـة
حـــــوالي  600 مـــــواطـن عـــــراقي
نـــــقــــلــــتـــــهم بــــالـــــطــــائــــرات من
أوربــــــــــــــا وأمـريكـا ومن بـلدان

عربية.
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ـــؤتـــمــــر من قـــبل وتــــمت إدارة ا
األمــــريــــكي  –األفــــغــــاني األصل
خـــلـــيل زاد الــذي أصـــبح الحـــقــاً
سفـيراً في الـعراق  وقد تـمخض
ــؤتــمــر الــذي أســتــمـر عن هــذا ا
ثالثـة أيام تـكوين هـيئـة سيـاسية
شـــكـــلت عــــلى أسس طــــائـــفـــيـــة
وعـرقـية  أي سـنـة وشيـعـة وكرد
وتـــركــمـــان وآشـــوريــ وال زالت
هــذه الــصــيـــغــة الــطــائــفــة الــتي
حـــكــــمت الـــعــــراق عـــلى أســـاس
احملاصصـة الطائفـية حتى اليوم
ـــؤتــمــر . ولم أشـــتــرك في هــذا ا
األمــــريـــكـي بـــالــــرغم مـن احلـــاح
وطـــلـب بـــعـض األصـــدقــــاء وقـــد
عـملـت مؤتـمـر صـحـفي في بـداية
ــؤتــمــر ذكــرت في هـذا إنــعــقـاد ا
ــؤتـمــر الـصــحـفي  إن مــؤتـمـر ا
ـعـارضة الـعـراقـيـة الـذي عـقدته ا
اإلدارة األمــريــكـيــة (هـو مــشـروع
أمـريـكي إدارة وتـوجـيه وتـمويل)
حيث نـقـلت الطـائـرات األمريـكـية
حوالي  600مـواطن عـراقي لـهذا
ــؤتــمــر أغــلــبـــهم ال عالقــة لــهم ا
بــالــسـيــاســة كـمــا جــلـبت اإلدارة
ـطـلـوبـة  األمـريـكـيـة الـنـشـرات ا
كــمـا كــانت تــكــالــيف الـســكن في
ؤتمر من خارج الفندق ألعضاء ا
بـريـطـانـيـا كمـا عـلـمـنـا من مـكتب
األستـقبال في الـفندق كانت 600
ســـتـــمـــائــة ألـف دوالر دفــعـــتـــهــا
اإلدارة األمريـكـيـة . وبعـد انـتـهاء
ـؤتـمـر الــصـحـفي الــذي عـقـدته ا
ـؤتـمــر أتـصل بـنـا عـلـى هـامش ا
تــلـفــونــيـاً من دمــشق األخ (بــاقـر
صــوالغ) حـيث كــان اســمه آنـذاك
"بـــيـــان جـــبـــر" وقـــال  (أرجــو أن
تـخـفف من لـهـجـتك لـقـد عـمـلـتـنـا
عـــمالء) فــقـــلت له (مــاذا تـــســمي
ـعــارضـة الــذين يــحـضــرون من ا
مـــؤتــمـــر أمــريـــكي) وقــد طـــبــقت
ؤتـمـر لـندن الـصـيـغـة الطـائـفـيـة 
للـمعـارضة الـعراقـية بـعد سـقوط
النظام السابق في كافة الوزارات
على أساس احملاصصة الطائفية
شــيـعـة  سـنـة  كـرد  تــركـمـان 
وبـذلك آشـوريـ وحــتى الـيـوم  
فـإن احملـاصـصـة الـطـائـفـية الـتي
هـيـئـهـا األمـريـكـان جـلـبت الـدمار
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ـنـطـقـة وخـاصــة األمـريـكـيـة في ا
الـعربـية  ومن اجل الـتطـبيع مع
الــكــيــان الــصــهــيــوني كــمــقــدمـة
لألعتـراف به الحـقـاً كمـا هـو جار
الـيــوم بـ الــكـيــان الـصـهــيـوني
والدول العربية اخلليجية  حيث
زار الـصهـيوني (نـتنـياهـو) عُمان

مؤخراً بدعوة رسمي.
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وساد  مؤخراً كل كما زار مديـر ا
كـمـا من الـسـعــوديـة واإلمـارات  
استـقـبله مـلك الـبـحرين  كـما ان
هنـاك مكـتب يشـغله صـهايـنة في
الـدوحـة فـي قـطـر ومـكـتب قـطـري
ــسـؤولـ في تل أبــيب كــمـا أن ا
الـصـهـايـنـة يـواصـلـون زيـاراتـهم
لك ـغـرب في عـهـد ا للـربـاط في ا
احلـالي أستـمراراً لـلوضع الـقائم
في عـهـد والــده احلـسن الـثـاني 
إضــــافــــة إلى أعــــتــــراف مــــصــــر
السـادات بالكـيان الصـهيوني في
اتفاقيـة كامب ديفيد  إضافة إلى
ـــلك أعـــتـــراف األردن في عـــهـــد ا
حــســ . وهــكــذا تـــتــجه الــنــظم
الــعـــربــيــة لألعـــتــراف بــالــكــيــان
الـصـهـيوني  حـيث لم يـعـد لـهذه
الــنــظم الــعــربــيـة  أي هــيــبـة أو
أعــتـبـار وأحـتـرام أمـام شـعـوبـهـا
وفي اجملــــال الــــدولي  حــــيث لم
يــعــد هـنــاك أي مــوقف جـدي ألي
دولـة عـربيـة مـعادي إلسـرائيل أو
األسـتـعـمـار  كـمـا لم يـعـد وجـود
للـجامعـة العـربيـة التي أصـبحت
حتت الــهــيــمــنــة األســتــعــمــاريـة
وتـتــحـكـم بـهــا الـقــوى الــعـربــيـة
الـــرجــعـــيــة  بـــعــد أن كـــانت في
الــعـهـد الـنـاصــري لـهـا دور فـاعل
وحـقيقـي في مواجهـة األستـعمار
والـكـيـان الـصـهـيـوني  ومـثـالـنـا
عـــلى ذلك قـــرار مــؤتـــمــر الـــقــمــة
العـربـيـة الذي عـقـد في اخلـرطوم
في أيـلول/سـبـتـمـبـر عام  1967
بحضور عبد الناصر حيث فرض
عبـد النـاصر عـلى احلـكام الـعرب
إصــدار قــرار في هــذه الــقــمــة (ال
تـــفــاوض  ال صـــلح ال أعـــتـــراف
ؤتمر بأسرائيل) وقد سمي هذا ا
ـؤتــمــر الـالآت الـثـالث كــمـا إن
مـــصــر لـم يــعـــد لـــهــا وجـــود في
حــمـايــة األمن الــقـومي الــعـربي 
كـمـا كـانـت في الـعـهــد الـنـاصـري
تـقــود األمـة الـعـربـيـة في الـكـفـاح
ضـد األسـتـعـمار والـصـهـيـونـية 
حـــيث بـــعــد رحـــيل عـــبــد
الناصر عام  1970بدأ
الـــتـــردي الـــعـــربي
وغـــــــــــــيـــــــــــــاب
اجلــــــامــــــعـــــة
الـــعــــربـــيـــة 
والـهـيـمـنـةاأل
ســتـعــمــاريـة
والـغــطـرسـة
والــــنــــفــــوذ
اإلسرائلي .
فـــــالـــــيـــــوم
تـــــــــســــــــود
مـــــــــعــــــــظم
الـــــــــــــــــدول
الـــعــــربـــيـــة
والـفـوضى 
حـــــيث كــــان
ـدخل لـهـذه ا
الـفـوضى هو
وجــــــــــــــــــــــود
عــــــصــــــابـــــات
داعــش الـــــــــــــتـي
كـــونــــتـــهـــا اإلدارة
األمـريـكـيـة بـأعـتراف
الــــرئـــــيس األمــــريــــكي
احلـــــالي "تـــــرامـب" في
حـمـلته االنـتـخابـية
حـــــيث قــــال إن

داعش كونـتـهـا اإلدارة األمريـكـية
كــمـــا اعــتـــرفت مـن قــبـــله وزيــرة
خرجيـة أمريكا (هـيالري كلنتون)
في عهد الرئيس السابق أوباما .
حــيث بـعـد انـتــهـاء واليـة أوبـامـا
ذكـرت بـأن داعش كونـتـها اإلدارة
ـعــلـوم إن كــلـنــتـون األمــركـيــة وا
كوزيـرة خارجـية سابـقة هي على
إطـالع تــــــــام فـي أســـــــرار اإلدارة
األمــريـكـيـة  ونـتــيـجـة لـإلنـهـيـار
الـعربي والهـيمنـة األمريكـية على
الــبـــلــدان الـــعــربــيـــة والــفــوضى
الـسـائـدة في الـعـديـد من الـبـلدان
الـعــربـيـة حــول الـصـراع من أجل
قراطية في السلطة  وغياب الد
البـلـدان الـعربـيـة وغـياب أي دور
لـلـجامـعـة الـعـربيـة أقـدم الـرئيس
األمــــريــــكي تــــرامـب مــــســــتــــغالً
الــضـعف والــتـردي الـعــربي عـلى
األعـتــراف بـأن الــقــدس عـاصــمـة
أبديـة ألسرائيل  منتـهكاً في ذلك
ــتــحــدة وقـرارات مــيـثــاق األ ا
مــــجــــلـس األمن الــــدولي  الــــتي
تعتـبر القـدس منطـقة فلـسطيـنية
محـتلة ومغـتصبة من قـبل الكيان
عـلوم إن ترامب الصـهيوني  وا
شخـص صهيـوني ويعـمل خلدمة
الـكيـان الـصهـيـوني في فلـسـط
حــــيـث لم يـــــعــــتــــرف أي رئــــيس
ـــــا فــــعـــــله أمــــريـــــكـي ســــابـق 
الـــصــــهــــيـــونـي تـــرامب  حــــيث
ـــثل أتـــهــاكــاً أعــتـــراف تــرامب 
علوم إن ما للقانـون الدولي .. وا
يـــجـــري في الـــعـــديـــد من الـــدول
العـربـيـة من فـوضى وفي مـناطق
أخرى في العالم يـؤكد إن السائد
الـيـوم في الـعالقـات الـدولـيـة هـو
الـــقـــوة ولـــيس قـــوة الـــقـــانــون .
فــالــقــوة حتـــول احلق إلى بــاطل
والـبـاطل إلى حق  والـقـوة الـتي
حتـول الـنـضـال الـفـلـسطـيـني من
أجل فلـسطـ إلى ارهاب وحتول
اإلرهـاب إلى نـضال  والـقوة هي
الــــتي حتــــول الــــعــــدل إلى ظــــلم
والـــــظــــلـم إلى حق  لـــــذلك فــــإن
الـــتــاريخ ال يــكـــتــبه إال األقــويــاء
ــنــتــصـرون .لــذلـك لـيـس أمـام وا
الـقــوى الـقــومـيــة الـوحــدويـة في
الوطن الـعربي  من طـريق سوى
توحيـد صفوفها في حـركة عربية
واحــــدة  تــــظـم كــــافــــة الــــقــــوى
الـوحــدويـة في الـبـلـدان الـعـربـيـة
ـؤمـنــة بـالــوحـدة والـعــمل عـلى ا
حتقـيق الوحدة الـعربيـة في كافة
السبل فالـعرب في كامل أقطارهم
 جتمعهم قواسم مشتركة واحدة
تتـمثل في وحدة الـعنصـر واللغة
ـــصــــالـح واآلمـــال الــــواحــــدة وا
واألهــداف الــواحـدة  والــتــاريخ
شتـرك الواحد عبـر الزمن ومنذ ا
فـجر الـتاريخ وإلى األبـد . كما إن
عـــدوهم واحــد هــو األســـتــعــمــار
والـصــهـيـونــيـة وأداتـهــا الـكـيـان
الصهيوني في فلسط احملتلة 
وغـــيــرهـــا من الـــدول الـــتي لـــهــا
مـصــالح أسـتـعــمـاريـة في الـوطن
الـعربي . إن خـيـارنـا الـوحـيد في
ـرتـقـبـة هو نـظـام دولـة الوحـدة ا
ـتمثـلة  في ضمان ـقراطية ا الد
احلريـات للـنـظام الـسـياسي وفي
مــقـدمــتـهـا حــريـة الــتـعــبـيـر وفي
ـــواطـــنــ دون ـــســـاواة بـــ ا ا
ــواطــنـون بــسـبب تــمـيــيــز بـ ا
ـــذهب أو الـــلــــغـــة أو الـــدين أو ا
ــركــز الـوظــيـفي أو الــعـنــصـر وا
الـــثــــروة أو احلــــسب والــــنـــسب
وغـــــيـــــره  وفـي ظل تـــــعـــــدديـــــة
سـيــاســيـة  وســيـادة الــقــانـون 
وأســـتــــقالل الـــقــــضـــاء . وبـــذلك
نــضـمن قــيــام نـهــضـة وحــضـارة
عــربـــيــة  مـــتـــرافــقـــاً كل ذلك من
تـكامل أقـتصـادي وعلمـي وثقافي
وبـشـري وغـيـره لـدولـة الـوحـدة .
كــــــمـــــا إن دولــــــة الـــــوحـــــدة
ــقـــراطــيــة تــرفض الــد
تـــــدخـل الـــــديـن في
الـســيــاسـة ألن
ــقـراط الــد
ية كـفلـسفة
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