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بغداد

عليهـا والتحكم في شـؤونها . كما إن
رتقبة تكون ذات نظام دولة الوحدة ا
سـيـاسي ال يـســمح بـتـدخل الـدين في
الـسـيــاسـة وبـالــعـكس كي تـســتـطـيع
احملافظة على نظام سياسي حضاري
بـعــيـداً عـن اإلقـصــاء والـتــمـيــيـز بـ
ــواطــنــ عــلى أسس مــذهــبــيــة أو ا
دينية طائفية كما هو سائد في الدول
التي يـحكمـها اإلسالم الـسيـاسي كما
كان احلال في مـصر في عـهد حـكومة
األخــــواني مـــــحــــمــــد مــــرسي حــــيث
ـصـري التـخـلص أسـتـطـاع الـشـعب ا
من هذا الـنـظـام وبدعم اجلـيش وكـما
هـو سـائـد الـيـوم في الـعـراق ولـبـنـان
حـــيث يـــســـود نـــظـــام احملـــاصـــصـــة
الــطـــائــفـــيــة في ســـلــطـــة الــدولــة أي
ان وفي مرافق الدولة احلكومة والبر
ومؤسـساتـها . فـالـنظـام الطـائفي في
الـعــراق جـائت بـه اإلدارة األمـريــكـيـة
عـنـدمــا عـقـدت مــؤتـمـراً لـلــمـعـارضـة
العـراقيـة في لنـدن في الفـترة ب 15
2002 حـيث عــقـد 17 – كـانـون أول
ـؤتــمــر في فــنــدق هــلــتـون في هــذا ا
شــارع (آجــور رود) وسط لــنــدن وقــد
جمعت اإلدارة األمريكية حوالي 600
شــخص من أوربــا والـدول الــعــربــيـة
بالطائرات ومن أمـريكا ومعظم هؤالء
ـعــارضــة وقــد عــقـد ال عالقــة لــهم بــا
ـــدة ثالثـــة أيــام بـــرئــاســة ــؤتـــمــر  ا
األفـغــاني األمــريـكـي خـلــيل زاد الـذي
أصبح الحقاً سفـيراً في العراق . وقد
ؤتمـر عن تشكيل هيئة تمخض هذا ا

ســــيــــاســـــيــــة من 65 شــــخــــصــــاً 
أخـتـيــارهم عـلى أســاس احملـاصـصـة
وشيـعة وكرد الطائـفيـة األثنـية سنـة 
وتـركــمـان وآشــوريـ وغــيـرهم . ولم
ــؤتـــمـــر بـــالـــرغم من أحـــضـــر هـــذا ا
الـضــغــوط من قـبـل بـعض األصــدقـاء
األعـزاء وقد عـقـدت مـؤتـمـراً صـحـفـياً
ـؤتـمـر ذكـرت فـيه إن عـقـد قـبل عـقـد ا
مؤتـمـر لـلمـعـارضـة العـراقـيـة من قبل
اإلدارة األمريكية هـو مشروع أمريكي
حــيث تـمت إدارة وتـوجــيه وتـمــويل 
ـــؤتـــمـــر مـن قـــبل خـــلـــيل زاد إدارة ا
كمـا  تـقد نـشرات من وبرئـاسـته 
اإلدارة األمــريــكــيــة عن نــظــام صــدام
الـدكـتـاتـوري إضـافـة إلى أن تـكـالـيف
الفـندق بلـغت حوالي 600 ألف دوالر
وبــعـد دفــعــتــهــا اإلدارة األمــريــكــيــة 
ـؤتـمــر الـصـحــفي أتـصل بــنـا بـاقـر ا
ـــثل اجملـــلس صـــوالغ تـــلـــفــونـــيـــاً 
اإلسالمي األعـلى في دمـشق وقـال لي
(أرجو أن تخـفف لقـد جعـلتـنا عمالء)
فـقـلت له (مـاذا تـسـمي مـؤتـمـر تـديره
اإلدارة األمــريــكــيــة) . وبــعــد إســقـاط
الـنــظـام مـن قـبل الــقـوات األمــريـكــيـة
قـامت اإلدارة األمـريـكـيـة وحـلـفـاؤهـا 
بــنــتــشــكــيل احلــكــومــات الــعــراقــيــة
ــتـعــاقــبــة عــلى أسس احملــاصــصـة ا
الــطــائــفــيــة الــتي وضــعــتــهـا اإلدارة
األمريكيـة في مؤتمـر لندن للـمعارضة
وال زالت احملاصـصـة الطـائـفيـة حتى
اآلن قـائـمـة عـلى تــشـكـيل احلـكـومـات
مـنـذ حـكومـة أيـاد عالوي وحـتى اآلن
حـيـث تـرتب عــلى هــذه احملـاصــصـة
واطـن في الطـائفـية الـتـميـيز بـ ا
وظـائف الــدولـة عـلى أســاس مـذهـبي
وديني مـسـلم مسـيحي شيـعي سـني 
ــواطــنـ من .وهـكــذا ســاد إقــصـاء ا
وظـائف الــدولـة عــلى أسـاس طــائـفي
وتــرتب عــلـى هـذا مــذهــبي أو ديــني 
الوضع أنتشار القتل الطائفي شيعي
سني وخـصـوصاً في الـفـترة بـ عام
2006 و 2007 كـــمــــا شــــمل الــــقـــتل
ــسـيــحي في الــعــراق عـلى الــكـيــان ا
أســاس ديــني حــيث قــتل مـن األخـوة
سـيـحـي اآلالف عـلى هـذا األساس ا
وهاجـر مـنهم إلى أوربـا مـئات اآلالف
ولم يبـقى مـنـهم اليـوم في الـعراق إآل
الـعــدد الـقــلــيل ال يـتــجـاوز الـــــ 350
ـعلومـات بعد ألف مواطن كمـا تذكر ا
ــلــيــون أن كــان عــددهــهم يــتــجــاوز ا
وثــلــثــمــائــة ألف مــواطن يــتــمــيــزون
بالـكـفائـة الـعلـمـية والـثـقافـيـة والذين
ساهموا في بناء هذا الـبلد منذ بداية
وجــــوده . كــــمــــا أدت احملــــاصــــصـــة
الــــطـــائــــفـــيــــة في ســــلـــطــــة الـــدولـــة
ـلـيـشـيات ومـؤسـساتـهـا إلى ظـهـور ا
ـسـلـحـة عـلى أسس طـائـفـيـة بـهدف ا
حمـاية الـنظام الـسيـاسي القـائم على
حيث لدى هذه احملاصصة الـطائفيـة 
لـيشـيات أسـلـحة ثـقيـلة ومـتوسـطة ا
أمـدتــهـا بــهـا احلـكــومـات الــطـائــفـيـة
ــتـــعــاقـــبــة وهي اآلن قـــوة مــوازيــة ا
للـقوات الـعراقـية الرسـميـة من جيش
وشرطـة أذا لم تكن أقـوى مـنهـا حيث
يـقـدر عـددهـااآلن بأكـثـر من 120 ألف
وهي مرتبـطة شكلـياً بالقوات مسلح 
سلحـة بيد إنـها ال تلتـزم بتعـليمات ا
حيث ـسـلـحـة  وتـوجيـهـات الـقـوات ا
ـلـيـشيـات تـمـارس الـقتل كانـت هذه ا
وسلب واخلطف عـلى أسس طائـفيـة 

أن هـناك قـرارات لـلـقـمـة الـعـربـية في
الــقـاهــرة واألســكــنــدريــة عـام 1964
نـــصت عـــلى إقـــامـــة ســـوق عـــربـــيــة
مشتركة واحدة إنطالقاً نحو الوحدة
كـمـا نـصت الـعـربـيــة بـشـكل مـتــدرج 
أيضـاً هذه الـقرارت عـلى إقامـة قيادة
عربيـة مشـتركـة وإنشـاء جيش عربي
لـلدفـاع عن أي دولـة عـربـيـة تـتـعرض
للـعـدوان بقـيـادة علي عـلي عـامر بـيد
أن هـذه الــقـرارات كــلــهـا أخــتـفت من
الـوجـود بـعـد وفـاة عـبـد الـنـاصـر في
عـــام 1970 ســـبـــتـــمـــبـــر أيـــلـــول 28
وعادت الـهـيـمنـة األسـتـعمـاريـة على
الـدول الـعــربـيـة كـافـة مـع الـغـطـرسـة
اإلسرائـيلـية. إن حتـرير فـلسـط من
األغتـصـاب الصـهـيـوني ال يتم إال من
التي تشكل خالل إقامة دولة الوحدة 
قـوة أقـتـصـاديـة وعـسـكـريـة وبـشـرية
وعــلـمــيه وثــقــافــيــة كـبــرى من خالل
الـــتــكـــامل األقـــتــصـــادي والــبـــشــري
والـعــلــمي والــثـقــافي وغــيـره لــلـدول
فيتم نظـمّة لدولة الـوحدة  العربيـة ا
بعد إقامة هذا التـكامل مجتمع عربي
يـؤسس عـلـمـي تـكـنــولـوجي مـتــقـدم 
تمتلك إلقامة حضارة عـربية متقـدمة 
قـدرات أقـتـصـاديـة وعـسـكـريـة هـائـلة
تسـاهم في حتريـر األراضي الـعربـية
غـتصـبة فـي فلـسطـ واحملتـلة في ا
دول عربية أخرى كـاجلوالن السورية
ومـزارع شـبـعـا في لـبـنـان ومـنـاطق "
ـغربـيـة احملتـلة في سبـتـا وملـيلـة " ا
كــمـا تـسـنـد دولـة الـوحـدة أسـبـانـيـا 
الــعـربــيــة الـعــظــمى حــركـة الــتــحـرر
الوطـني العـربيـة في منـاطق األحواز
الــعــربــيــة في إيــران في حق تــقــريــر
مـصـيـرهـا نــحـو األسـتـقالل في دولـة
عربية مستقلة أو البقاء ضمن احلكم
الــذاتي وفـــقــاً إلرادة شـــعب األحــواز
حيث عقد قـبل فترة من الـزمن مؤتمر
في الـقـاهـرة ضم عـدداً من قـادة عرب
األحواز وقد ألقى د. محمد األحوازي
ـؤتـمــر قـال فـيـهـا إن كـلـمــة في هـذا ا
هـنــاك أثـنى عـشــر مـلـيــون عـربي في
منطقـة األحواز وإنهم يسـعون إلقامة
دولــة األحــواز الـــعــربــيــة ويـــنــطــبق
ـصـير الشيء نـفـسه في حق تـقـرير ا
لــــلــــشـــعـب الـــعــــربي فـي مـــنــــطــــقـــة
األسكندرونـة التي احلقت بـتركيا من
قـبل الـقـوى اإلستـعـمـاريـة بـريـطـانـيا
واألمـر وفــرنــســا آنــذاك عــام 1939 
يـنـطـبق عـلى مـنـاطق سـبـتـا ومـلـيـلـة
وهي مــدن عــربـيــة مــغــربــيــة أحلـقت
ـرحـلة األسـتـعـمـارية بـأسبـانـيـا في ا
للـدول الـعـربيـة . نـسـتـنتج من ذلك ال
حتريـر لفـلسـط بـدون وحدة عـربية
وال إقامـة حضـارة عربـية بـدون قيام
وحدة عـربيـة وال قـيام مـجتـمع عربي
علمي تكـنولوجي متـحضر بال وحدة
عربـيـة ويؤكـد هذا الـدول الـتي قامت
ـتحدة األمريكية وحدتها كالواليات ا

انيا وأيطاليا .  و أ
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كمـا إن قـيام دولـة الوحـدة يـجعل من
العـرب أمـة عظـيـمـة تلـعب دوراً هـاماً
ومـــحـــوريــاً فـي الــشـــؤون الـــدولـــيــة
ية وتساهم في بـناء احلـضارة العـا
. وال تــسـتــطــيع أي دولــة في الــعـالم
مهـما كان حـجمـها أن تـمس حقـوقها
أو االنـتقـاص من سـيـادتـهـا . كـما إن
دولة الـوحـدة العـربـية يـجب أن تـقام
ـقــراطـيــة وذات نـظـام عـلى أسـس د
فـيـدرالـي بـالـنـســبـة لـلـدول الــعـربـيـة
ــة إلى دولــة الـــوحــدة الــتي ــنــظـــمّ ا
تتـحـول إلى واليـات عربـيـة أو أقـاليم
عـربــيـة ولــهـا دســتـورهــا وقـانــونـهـا
وأن ـانـهـا الـداخـلي  وحـكـومـتـهـا بـر
تـــــمـــــارس حـــــكـــــومـــــتـــــهـــــا كـــــافـــــة
األخـــتـــصـــاصـــات داخل الـــواليـــة أو
ـالـيـة بـأسـتــثـنـاء الـشـؤون ا اإلقـلـيم 
والــســيــاســة واخلــارجــيــة والــدفــاع
والـقـضـاء الـفــيـدرالي فـإنه يـكـون من
أخــتـصــاص احلــكـومــة الــفـيــدرالــيـة
ساواة ب كافة ركزية وأن تسود ا ا
مـواطــني دولـة الــوحـدة دون تـمــيـيـز
بسـبب اللـغـة أو اجلنس أو الـعنـصر
ــــركـــز الــــوظــــيـــفـي أو احلـــسب أو ا
والـنـسب أو الـثـراء وغـيـره . إن دولة
ــرتــقــبــة نــظـراً الــوحــدة الــعـربــيــة ا
ـاليـة الفـائقة لقـدراتهـا العـسكـرية وا
سـوف تكـون سـنـداً حلـركـات الـتـحرر
الــوطــني في مــخــتــلف قــارات آســيـا
من أجل وأفريقيـا وأمريكا الالتـينية 
نـيـل هـذه الــشــعـوب عــلى حــريـاتــهـا
وأستـقاللـها والـتـخلص من الـهـيمـنة
واألسـتــعـمــار كـمــا هـو قـائـم الـيـوم .
حــــيـث إن مــــعـــــظم الـــــدول في هــــذه
الـــــقــــارات هـي حتت الـــــهـــــيــــمـــــنــــة
األســـتــــعـــمـــاريـــة فــــاقـــدة إلرادتـــهـــا
ويـسـودهـا وسـيـادتـهـا وأسـتـقاللـهـا 
اجلــــــهل والـــــتــــــخـــــلـف واألمـــــيـــــة .
فاألستعمار ال يـطور الدول اخلاضعة
لـهــيـمــنـته كـي يـســتـطـيـع الـســيـطـرة

مــــحالت الــــذهب والــــصـــيــــرفـــة وإن
أختـفت الـيـوم هذه الـظـاهـرة إلى حد
ـــفـــروض يــجـب حل هــذه بـــعــيـــد وا
ـــيــشـــيـــات وإحلـــاق من يـــرغب من ا
حيث ال ـسلـحة  أعضائـها بـالقوات ا
توجد دولة في العالم تملك مليشيات
وهي مليشيات مسلحة عدى الـعراق 
طـائـفــيـة بـأمـتــيـاز كـمــا سـاهم نـظـام
احملاصصة الطائفية في تخلف البلد
وتراجعه علمياً وثقـافياً وتكنولوجياً
من خالل مـــعــظـم مــا تـــقــدمه الـــكــتل
الــسـيــاســيــة في نــظـام احملــاصــصـة
الـطـائـفــيـة من عـنـاصــر غـيـر مـؤهـلـة
ان والوزارات وغير كفؤة لـشغل البر
ومـؤسسـات الـدولـة ومـرافـقـهـا . كـما
أدى نظـام احملـاصـصـة الطـائـفـية في
حـــكـم الـــعــــراق إلى هـــدر أســــتـــقالل
السلطة القضـائية وتبعيتـها للسلطة
حـيـث ال وجـود لــرقـابـة الـتــنـفــيـذيــة 
قضائـية في العـراق على التـشريعات
ــان أو رقــابــة الــتي يــصــدرهــا الــبــر
قضائـية عـلى القـرارات اإلدارية التي
تــصـدرهــا الـســلـطــة الــتـنــفـيــذيـة أي
احلــــــكـــــومــــــة أو مــــــرافق الــــــدولـــــة
ومـؤســسـاتــهـا من حــيث أنــتـهــاكـهـا
ـواطن وحريـاتهم فواجب حلقوق ا
الرقـابـة القـضائـيـة الغـائهـا فـالرقـابة
الــقــضــائـــيــة أحــد عــنــاصــر الــدولــة
حيث ال دولـة قانـونية بال القانـونيـة 
رقابـة قضـائيـة لـذلك ال دولة قـانونـية
ـــا وجــود حـــكــومــة في الـــعــراق وإ
احملـاصـصـة الــطـائـفـيــة مـنـذ سـقـوط
الـنــظــام الــســابق عـام 2003 والـذي
ـالي أدى هـذا الـنــظـام إلى الـفــسـاد ا
واإلداري في مـــــؤســــســــات الــــدولــــة
ـؤسـسات ومـرافـقـهـا كـافـة فـتـقـديـر ا
الدولـيـة بـأن هـناك 500 مـلـيار دوالر
ال العـام منذ عام 2003 سرقت من ا
وحــتى اآلن من قــبل الــقــائــمـ عــلى
السـلطـة وأصحـاب الكـتل السـياسـية
ـانـيـة احلـاكـمـة . فـاالنـتـخـابـات الـبـر
الـعـامـة وانـتـخـاب مجـالـس تتـم عـبر
الرشى للنـاخب والتـزوير في نتائج
االنــتـخــابــات لــذلك من يــصــرف مـاالً
ـان يـحصل أكثـر في أنـتـخابـات الـبر

على نواباً أكثر . 
ــادة األولى من الــدسـتـور عـلــمـاً إن ا
العراقي الـنافذ مـنذ عام 2005 تنص
عـــلى إن نـــظـــام احلـــكم فـي الـــعــراق
ـقـراطي نيـابي في ح جمـهوري د
إن نـظـام احلـكم الـسـائد الـذي جـائت
به اإلدارة األمريكيـة منذ مؤتـمر لندن
عـام 2002 هــو نــظـــام احملــاصــصــة
الــطـائــفــيــة لـذلك أســتــنــاداً إلى هـذه
ــــادة الـــــدســــتــــوريــــة فــــإن كــــافــــة ا
انـيـة الـعـامـة التي االنـتخـابـات الـبـر
جرت في الـعراق مـنـذ سقـوط النـظام
الــســـابق عــام 2003 وحــتى الـــيــوم
بـاطلـة والغـيـة لـتعـارضـهـا تـمـاماً مع
وهذا يعـني فسـاد العمـلية الدستـور 
الــســـيــاســيـــة في الــعـــراق مــنــذ ذلك
الـــتــاريخ بـــفــعـل فــســـاد احلــاكـــمــ
والــقـــابــظــ عـــلى الــســلـــطــة بــأسم

احملاصصة الطائفية . 
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ـــالي لــــذلك فـــإن تــــراكم الــــفـــســــاد ا
واإلداري واألرتبـاط بـالـقوى الـدولـية
وخـاصـة اإلدارة األمـريــكـيـة وغـيـرهـا
ـظـاهـرات الـشـعـبـية أدى إلى قـيـام ا
طالبة الرافضة لنظام احملاصصة وا
ــحــاســبــة الــفــاســدين من احلــكــام
الذين سـرقوا أمـوال الشعـب العراقي
وحـــولـــوا نـــظــام احلـــكـم إلى نـــظــام
كــمـــا خــطـــطت له ســـيــاسي فـــاســـد 
في اإلدارة األمـريـكـيـة األسـتعـمـاريـة 
مــــؤتــــمــــر لــــنــــدن . لــــقــــد ســــقط من
تظاهـرين مئات الـشهداء عن طريق ا
الـقـتل الـعــمـد من أجل إخـمـاد صـوت
طالب باإلصالح حيث يقدر الشعب ا
ــظــاهــرات في بــغـداد عــدد شـهــداء ا
وفي بقيـة احملافظـات منذ قـيامها في
األول مــن شـــــــــــهــــــــــر تـــــــــــشـــــــــــريـن
2019 وحتى اآلن بـأكـثر أكتـوبر أول
من 800 شــهــيــد وأكــثــر من 30 ألف
جريح العديد مـنهم في حالة حرجة .
وتــتـــوارد األخــبـــار عن وفـــاة بــعض
اجلـــرحى بـــشـــكل يـــومي ولـــكن دون
إعالن رسمي من حكـومة احملـاصصة
ـــظـــاهـــرات الـــطـــائـــفــــيـــة. والزالت ا
مــــســــتـــمــــرة وقــــائــــمـــة . وفـي يـــوم
2020 أستـشـهـد سـبع أشـخاص 2 6
فـهذه اجلرائم في مظـاهرات الـنجف 
ال تـسـقط بــتـقـادم االــزمن وسـيالحق
القانون محاسبة الذين كانوا السبب
تـظـاهـرين السـلـمـي .  إن في قـتل ا
احلل لــلـوضع الــعــراقي هــو بـإقــامـة
يــرفض ــقــراطي حــقــيــقي  نــظــام د
تـدخل الـديـن في الـسـيــاسـة ويـرفض
وأيضاً احملاصصة الطائفـية برمتها 
رفض األحــــزاب الــــديــــنــــيــــة أو ذات
ـشــاركــة في مــرجــعــيــة ديــنـيــة مـن ا
ووضع دسـتور العـمـليـة الـسيـاسيـة 
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ــوافــــق مـــرت عــلـــيـــنـــا يــوم أمـس ا
الـــــــــثـــــــــانـي  والــــــــعـــــــــشـــــــــريـن من
الذكـرى الثـانية 2020 فبـراير شبـاط
والستون لـقيام وحدة مـصر وسوريا
ـتـحدة وقيـام اجلـمـهوريـة الـعـربيـة ا
حـيث كـانت أول وحـدة عـربـيـة نـواة
حــقـيــقــيــة تــتم بـ بــلــدين عــربــيـ
شــقــيــقــ هـــمــا مــصــر وســوريــافي
عاصر والتي كانت التاريخ العربي ا
تنتظرها األجيال العربية منذ قرون .
حـيـث إن قـيــام هـذه الــوحـدة الــنـواة
ثل جتسيـداً حقيقـياً للفـكر القومي
العربي الذي به يتم توحـيد الكيانات
العربية اجملزأة في كيان قومي عربي
هــو دولـة الــوحــدة الــعــربــيـة واحــد 
اجلامعة لشمل الشعب العربي اجملزأ
أســتــنـاداً إلى في كــيــانـات صــغــرى 
شتـركة التي تربط الشعب القواسم ا
والـعـنـصر الـعربـي اجملزأ في الـلـغـة 
واألهــــداف ــــشــــتــــرك  والــــتــــاريـخ ا
واآلمال واآلالم ـشتـركـة  صـالح ا وا
ولـيس جديـداً عـلى الـعرب وغيـرهـا 
أن يـواصــلـوا الــســيـر نــحـو حتــقـيق
وحدتهم في دولة عربية واحدة كبرى
حـــيث ســـبـق في الـــتـــاريخ في هـــذا
الـــطـــريق شـــعـــوب مـــجـــزأة عـــديــدة
ـتـحـدة األمـريـكـيـة التي كـالواليـات ا
تــــمت وحــــدتــــهــــا من خـالل احلـــرب
لـتـوحـيـد واليـات الشـمـال مـع واليات
ــتــحـدة اجلــنـوب وقــيــام الــواليـات ا
الـتي أصـبـحت الـيـوم بل األمـريـكـيـة 
ومـنـذ وحـدتـهــا أقـوى قـوة عـسـكـريـة
وأقـــتـــصـــاديـــة في الـــعـــالم وال زالت
ـاني اجملزأ وكذلك وحـدة الـشعب األ
في واليــات هــامـــشــيــة في أوربــا في
عـهـد بــسـمــارك حـيث أصـبــحت بـعـد
وحـــدتــــهـــا أقـــوى قـــوة عــــســـكـــريـــة
وأقـتـصـاديـة في أوربـا والـيوم تـمـثل
ـانيـا رابع أقـتـصـاد في الـعـالم بـعد أ
ـتـحـدة والصـ والـيـابان الواليـات ا
وأول أقــــتــــصــــاد في أوربــــا وكــــذلك
يـــنــطـــبق هـــذا الـــوضع عـــلى وحــدة
إيـــــطـــــالــــيـــــا فـي عــــهـــــد " كـــــافــــور"

و"غاريبالدي " . 
1952 تـمـوز لـقـد كـان لـثــورة يـولـيـو
النـاصـرية الـدور الـوحـيد في حتـفـيز
اجلـمـاهـيـر الــعـربـيـة من احملـيط إلى
اخلـلـيـج في الـعـمـل من أجل الـوحـدة
مـخـتلف حيث سـخـرت ثورة يـولـيو 
رئية في كـتوبة وا وسائل إعالمها ا
دفع اجلـمـاهــيـر الـعـربـيــة لـلـعـمل من
وفي مهـاجمة أجل الوحدة الـعربـية 
ــعــيــقـة لــتــلك الــوحــدة من الــقــوى ا
أسـتعـمـار وصـهـيونـيـة ونـظم عـربـية
رجـــعـــيــة وهـي الــقـــوى األســـاســـيــة
عاديـة للوحدة إضـافة إلى األحزاب ا
ـوالـيـة لـلـغرب الـلـبـراليـة الـعـربـيـة ا
إلى والتي ال تـعـمل من أجل الـوحدة 
جانب حـزب البـعث الذي يـرفع شعار
الوحدة زيفاً في ح ساهم في فصل
ســوريــا عن اجلــمــهــوريــة الــعــربــيـة
ــــــــــتــــــــــحــــــــــدة فـي إنــــــــــقالب 28 ا
وشارك عـام 1961  سـبـتـمـبـر أيـلـول
الــبــعث فـي حــكــومــة اإلنــفــصــال في
سوريابوزير هو عـبد الله عبد الدا
في حـــكـــومــة مـــعـــروف الـــدوالــيـــبي
والية للغرب . فالوحدة اإلنفصالية ا
تــمـــثل أســاس الـــســيــادة الـــعــربــيــة
فــــــالـــــدول واألســــــتــــــقـالل الــــــتــــــام 
العربـية++-القـائمة الـيوم من احمليط
إلى اخلليج كلها بشكل أو آخر تابعة
لــلـــدول األســتـــعــمـــاريــة فـي الــغــرب
ـــتـــحـــدة وخـــصــــوصـــاً الـــواليــــات ا
األمــريــكــيــة فــكل هــذه الــدول فــاقــدة
لـذلك فـإن دولـة إلرادتـهـا وسـيـادتـهـا 
الــوحــدة الــعــربــيــة أن قـامـت فــإنــهـا
حتــافظ عــلى الــســيــادة واألسـتــقالل
كمـا إن دولة لدولـة الوحـدة العـتيـدة 
الـوحدة حتـافظ عـلى الـدول الـعـربـية
ـنظـمـة لـدولـة الـوحـدة من الـتـجزأة ا
كـمـا حـدث لـلـسـودان في والـتـقـسـيم 
عهد عمر البشير الذي مارس سياسة
ـسـيحـي في التـميـيـز الديـني ضد ا
جـنـوب الــسـودان بل وحــاربـهم عـلى
ـا أدى إلى إنــفـصـال هـذا األســاس 
ـسـيـحي فـي دولة جـنـوب الـسودان ا
مستقلة عـن شماله في دولة اسالمية
كمـا إن احلـروب األهلـية الـيـوم التي
تسود الـعديـد من الدولـة العـربية من
أجل الــســـلــطــة كــمـــا هــو احلــال في

الـصـومـال وسـوريـا ولـيـبـيـا والـيـمن
كل وإلى حـدمـا في الـعـراق ولـبـنـان 
ذلك قـد يـسـاهم بـتـقـسـيم بـعض هـذه
الـــدول إلى دويالت طـــائــفـــيـــة بــدعم
الـقـوى األسـتـعـمـاريـة والـصـهـيـونـية
ـتــمـثـلــة بـالـكــيـان الـصــهـيـوني في ا
فلسط حيث هناك العديد من الدول
الـــعـــربـــيـــة وخـــاصـــة دول اخلـــلـــيج
الـعــربـيــة تـقـيـم اتـصـاالت ســريـة مع
هذالكيان الصهـيوني من أجل بقائها
في الـسـلطـة وبـعـضـهـا تـقيـم عالقات
عـلـنـيـة كـقــطـر وسـلـطـنـة عـمـان الـتي
أســتـقــبــلت نــتـنــيــاهــو رئـيس وزراء
الكـيـان الـصـهيـوني في فـلـسـط في
كــمـا إن لـقـطـر مـكـتب زيـارة رسـمـيـة 
سـيــاسي في تل أبـيـب مـقـابـل مـكـتب
سيـاسي صهـيوني في الـدوحة . كـما
أســتــقـــبــلت مـــؤخــراً دولــة اإلمــارات
ــــوســــاد والـــــســــعــــوديـــــة مــــديـــــر ا
اإلســرائـــيــلي كـــمــا أســـتــقــبـــله مــلك
البحرين . كما صـرح قبل فترة زمنية
وزيـــر خــارجـــيـــة قـــطــر بـــأن من حق
أسرائيل أن تعـيش في ارضها بأمان
أي إنه يـــعـــتـــبـــر فـــلـــســـطـــ أرض
ـنوال تـبعه إسرائـيلـية وعـلى نفس ا
ولي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن
ســـلــمـــان بـــأن من حـق إســرائـــيل أن
تعيش بأمان أي أن هذه عـملياً تسير
نحو التـطبيع مع الـكيان الـصهيوني
ولم يــتــوقف في مــخــتــلف اجملــاالت 
األمر عـند الـدول الـعربـية اخلـلـيجـية
بأستـثنـاء الكـويت بل تبـعهم في هذا
اجملـال الـنـظـام اجلـديد فـي الـسودان
القـائم بعـد عهـد البـشيـر حيث الـتقى
عـبد الـفـتـاح الـبـرهـان رئـيس مـجلس
الـــســيـــادة في الـــســودان مـع رئــيس
وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو في
2020 وأتـــــفق 2 أوغـــــنــــــدا يـــــوم 2
الـطـرفـان عـلى تـطـبيـع الـعالقـات ب
وهــذا يـدل عـلى إن الـنـظـام الـبـلـدين 
اجلـــديــد فـي الــســـودان الـــذي أطــاح
بــحــكم عــمــر الــبــشـيــر قــد جــائت به
ـركـزيـة األمـريـكـيـة حلكم اخملـابرات ا
الـــــســـــودان مـن أجل الــــــتـــــطـــــبـــــيع
واواألعـتـراف بــالـكـيـان الــصـهـيـوني
إضافة إلى تبـعيته لإلدارة األمـريكية
الــتـي جــائت بـه إلى الــســـلــطـــة وقــد
صـرح بــدون خـجل بــأن الـصـورة عن
الــســـودان قــد تــغـــيــرت بــعـــد لــقــائه
وإن أهــمــيـــة لــقــائه مع نــتــنـــيــاهــو 
نـتـنـيـاهـو  سـوف تـظـهـر قـريـبـاً وهو
أي إن اإلندمـاج في اجملـتـمع الدولي 
عالقـــاته مع الـــكــيـــان الـــصــهـــيــوني
الغـاصب لـفـلـسطـ وأراضي عـربـية
أخـــرى تـــؤدي إلى حتـــســـ صـــورة
وهـذا يدل على السودان أمـام العالم 
عـــمـــالـــتـه لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــوني
ولهـذا جائت واألستـعـمار األمـريكـي 
به اإلدارة األمريكية بديالً عن البشير
حلــــكم الــــســــودان . وال أعــــتــــقـــد أن
ـــــدافع عن الـــــشــــعـب الــــســـــوداني ا
القـضـية الـفـلسـطـينـية سـوف يـسكت
على سلوك هـذا العمـيل اجلديد الذي
ثل رأس السلطة في السودان .كما
إن مــصــر الــتي كــانت تــقــود الــعــالم
العـربي في الـعـهـد النـاصـري لم يـعد
لهـا الـيـوم أي دور في وقف الـتـدهور
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وفي رفـض الـــهــيـــمـــنـــة األجـــنـــبـــيــة
وخصوصـاً األمريكـية السـائدة اليوم
عـلى عـمـوم الـبـلـدان الـعـربـية كـمـا لم
يعـد هنـاك أي دور للـجامـعة الـعربـية
حيث أصبحت تـتحكم بهـذه اجلامعة
والهـيـمـنة الـدول العـربـيـة الرجـعـيـة 
في حــــ كـــانت هـــذه األمـــريــــكـــيـــة 
اجلـامعـة في الـعـهـد الـنـاصـري تـقود
الـــدول الـــعــربـــيـــة نـــحــو الـــســـيــادة
واألســـتــقـالل في مـــواجــهـــة الـــقــوى
األسـتـعـمـاريـة والـكـيـان الـصـهـيـوني
وخيـر مـثـال عـلى ذلك مـؤتمـر الـقـمة
العربية الذي عقدته اجلامعة العربية
فـي اخلـــــرطـــــوم فـي الـــــســـــودان في
وفي عــام 1967  ســبـــتــمــبــر أيــلــول
أعقـاب نـكسـة حـزيران في هـذا الـعام
الـذي فرض بـحضـور عـبـد الـنـاصـر 
على احلكام العرب قرار بأسم مؤتمر
الــقــمــة بــأنه (ال تــفــاوض ال صــلح ال
أعـتـراف بـأسـرائــيل) وقـد سـمي هـذا
كما ؤتـمر الالءات الـثالث  ؤتمـر  ا

جــديــد لــلــبـالد يــضــمن قــيــام نــظــام
ـقـراطي حـقـيـقي يـحـقق احلـريـات د
ـواطـنـ دون ـســاواة بـ ا كـافـة وا
ـذهب أو تـمــيـيــز بـسـبـب الـلـغــة أو ا
الـــدين أو اجلــنـس أو الــعـــنـــصــر أو
ركز الوظيفي أو الثروة أو احلسب ا
والــنــسـب وغــيــره كـــمــا يــجب ودون
تـعـزيـز الـعـلم اخلـوض بـالـتـفـاصـيل 
والثقافة في بـلدنا ألن العـلم والثقافة
هــمــا أسـاس الــنــهــضــة واحلــضـارة
وقاعـدتهـا  حـيث هنـاك حوالي 15%
من الـــشـــعب الـــعـــراقي مـن األمـــيــ
إضـــــافــــــة إلى أكــــــثـــــر من %50 من
الشـعب الـعراقي حتت خط الـفـقر مع
تــطــويـر الــزراعــة كــون الــعــراق بــلـد
مع ضمان وتطوير الصناعة  زراعي 
صــحي لــكل مـــواطن في الــعــراق في
العالج اجملاني مع الدواء والعمليات
مع ضمان سكن لكل عائلة اجلراحية 
عــراقـــيــة وضـــمــان أجـــتــمـــاعي لــكل
مـــواطن في الـــعـــمل في مـــؤســـســات
الدولـة ومـرافقـهـا وفي حالـة الـبطـالة
يـجـب أن تـدفع لـه الـدولــة ولـعــائــلـته
راتب شهري كمعونة من أجل العيش
الـكـر كـذلـك يـجب ضـمـان الــتـعـلـيم
ـراحل الدراسـية اجملاني في جـميع ا
وغــيــرهـــا من اإلصالحـــات كــمــا هــو
تحضرة في الغرب سائد في الدول ا
انيا والـسويد وغيرها كبريطانـيا وا
وبـعــكس هــذه اإلصالحــات وغـيــرهـا
كـثـيـر فـإن الــعـراق يـسـيـر إلى طـريق
مـجـهــول . وفي هـذا الـســيـاق ونـحن
نشير إلى ذكرى وحدة مصر وسوريا
ـتـحدة وقيـام اجلـمـهوريـة الـعـربيـة ا
الـــتي شـــكــــلت خـــطـــراً عـــلى وجـــود
إســـرائـــيل وعـــلى مـــصـــالـح الـــقــوى
األســتـعــمــاريـة وعــلى وجــود الــنـظم
والـية لألستعمار العربية الـرجعية ا
فإن فـصل هذه الـوحدة بـفعل الـقوى
األســتـعــمـاريــة وعــمالء األســتـعــمـار
ســوف يـكــون حــافــزاً ودافـعــاً قــويـاً
للـقـوى الوحـدوية في الـوطن الـعربي
إلى أن تـوحد صـفـوفـهـا وتـعمـل على
إقـامة حـركـة عـربـيـة وحـدويـة واحدة
لكافة القـوى واألحزاب الوحدوية في
الوطن العربي تعمل من أجل الوحدة
وهـو ما دعـا إلـيـهـا عـبـد الـنـاصر في
فالوضع الـعربي القائم اليوم حياته 
هـــو فـي أســـوأ حـــاالتـه من الـــتـــردي
والـفـوضى واإلنـهـيـار بـهـدف تقـسـيم
صـلحـة األستـعمار البـلدان العـربيـة 
والهـيمـنـة الصـهيـونـية عـلى البـلدان
العـربية بـرمتـها وهـو ما تـسعى إليه

أمريكا والكيان الصهيوني . 
وبـسـبب الــضـعف والـتــردي الـعـربي
الـــقـــائم الــــيـــوم أعـــلن رئـــيس وزراء
الـكـيــان الـصـهـيــوني نـتـنــيـاهـو يـوم
2020 بـــــأن إســـــرائـــــيـل تـــــضع 2 8
خريطة بأراضي الضفة الغربية التي
سيتم ضـمهـا إلى إسرائيل) بـاألتفاق
كـما أعلن وزير ـتحدة  مع الواليات ا
دفـاعـه (بـأنه قــد حــان الـوقـت لـوضع
الــضـــفــة الــغـــربــيــة حتـت الــســيــادة

اإلسرائيلية) . 
وتصرف نتنياهو يدل على الغطرسة
اإلسـرائـيــلـيـة وعـدم أحــتـرام احلـكـام

العرب . 
وهـذا يؤكـد مـا قـاله عـبـد الـنـاصر أن
الــصــراع ضــد إســرائـيـل هــو صـراع

وجود وليس صراع حدود) . 
حـيث لم جنــد أي مـســؤول عـربي قـد
هـاجم نـتنـيـاهـو عـلى هـذا الـتـصريح
كل ذلك يـتم بـدعم الـرئـيس األمـريـكي
ـتصـه والـذي جنا مـؤخراً ترامب ا
من الــعـزل والــطـرد مـن الـرئــاسـة في
2020 2 التصويت الذي جرى يوم 8
في مجلس الشيوخ األمريكي وبفارق
ضــئـيـل جـداً (52 صــوت مـقــابل 48
ة إساءة أستخدام صوت) حول جر
ـة عــرقــلــة عـمل الــسـلــطــة وفي جــر
الـكـونــكـرس األمـريـكي (53 صوت –
مـقـابل 47) وبـفــارق ضـئـيـل أيـضـاً .
وهـذا الـفـارق الـضــئـيل يـؤكـد صـحـة
بيـد أن الصـهيـونية التـهمـت ضـده 
ساهمت في جنـاته من العـزل والطرد
من الـــســـلـــطـــة عـن طـــريق الـــضـــغط
ألنه خادم أم والتصويت لـصاحله 
لـهــا ولـكــيـانــهـا الــصـهــيـوني في كل
الـظــروف . فـأمــريــكـا هـــي إســرائـيل
كما قال عنهـا عبد الناصــر في أحـــد
خـطـبه يـومـاً مـا . فـالـوحـدة الـعـربـية
سوف تـتحـقق بقـوة إرادة اجلمـاهير
الوحـدوية مـهمـا طال الزمـن أو قصر
وبغيـر الوحـدة سيبـقى العرب حتت
هـيــمـنـة األســتـعـمــار والـصـهــيـونـيـة
يـة وبـالوحـدة تتـحـقق السـيادة العـا
العربية واحلضـارة وحترير فلسط
واألراضي الـعـربـيـة احملـتـلـة األخـرى
فـالــعــمل من أجل الــوحــدة كـمــا قـال
عـبـد الـنـاصـر كـان قـبل عـبـد الـنـاصر
وسيـبـقى بـعـد عبـد الـنـاصـر ولو إلى

ح .  
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وتى األكبر في العالم بأحيائها في وقت مـبكر من الصباح دخلت إلى مدينة ا
وشـوارعها التي ال تعد وال حتصى وتكاد حتير العقول واألنظار ويضيع فيها
ـار  فهي تتسع لكل زائـر ولكن سكانهـا ال يتكلمـون معنا وال يسـمعوننا وال ا
يـنظـرون إلينـا وال نراهم وال نـتحـسس منـهم صوتـا وال همـسا وال نـدرك حياة

فهم عاكفون في منازلهم وقد وقع عليهم احلجر األبدي إلى يوم يبعثون .
ـوتى سـكــان وادي الـسالم في مـديـنـة الـنـجف األشـرف  ومـا أن هـؤالء هم ا
ـقدس لـإلمام عـلي بن أبي طـالب  (ع) حـتى تتـراءى مـنازل تـغـادر الضـريح ا
ـوتى   وح نـلج فـيـها نـغـيب عن العـالم فـليس سـوى رمـال ميـتـة وشوارع ا
ميـتة وجدران صامتة خرساء وصماء  يستقـبلونك بالرهبة التي يبعثونها من
ـنـازل الـتي يـسـكنـهـا الـكـبار والـصـغـار من الـفـقراء حتت الـتـراب حيث تـلك ا
عـارف والتجار تـسول والزعـماء والشـيوخ وأصحاب الـعلوم وا واألغـنياء وا
ـديـنة والـطيـبـون والسـيـئـون والذين كـانـوا جيـاعـا أو شـبعى فـكـلـهم في هذه ا

الصامتة التي ال تتكلم بل تصعقنا بالرهبة .
حـ دخلت برفقة األخ والزميل حس احملمداوي كان كالنا يبحث عن أحبته
ووقـفنـا عـلى قـبر والـدة حـسـ ووالده احلـاج زبـون وشقـيـقه الـذي قضى في
حـادث سيـر  ولـكـني عجـزت عن الـعثـور عـلى قـبر زوجـتي الـتي تـركت بنـتـنا
ـشـورة أنس وإبـنــنـا مـصــطـفـى وهم في عـمــر الـزهــور  وكـانت تــسـلــيـني بــا
تاعب التي لم أجد بعد رحيلها من يقوم والـنصيحة كلما داهمتني النوائب وا
بـدورهـا وتـركـتـني لـلـغم والـهم والـعـذاب حـتى صـرت ال أرى فـرقـا كـبـيـرا ب
ـــوت واحلــيــاة فال الــنــاس نــاس وال الـــصــحــاب صــحــاب وصــرت أحــسب ا
الـسـاعات واأليـام الـتي ال أجـد فيـهـا مـقـدارا من السـعـادة والـذين أرتـبط بهم
أغـلبـهم رحلوا عـن الدنيـا ولم يعـد لي سوى الـذكريـات البـاهتـة التي ال جتدي

نفعا .
ـوت خالص أبــكي في إنــتـظــاره أتــمـنــاه وأرجـوه وأطــلـبه وأحتــداه وأحـاول ا
ـا شتـمته وتـعمـدت بالـكالم الـقبـيح معه لـعله يـتحـول إلى قاتل مـشاكـسته ور
ـظـلم هـناك في وادي فـيـسلـبـني طـاقـة احليـاة وألغـادر إلى مـنـزلي الـصغـيـر ا

السالم ليصيبني الصمم واخلرس وال أقوى على شيء .
لم يـبق لـي أحـد في هـذه الــدنـيـا ســوى أن بـقـائـي فـيـهـا
زيـادة في الـذنـوب وإسـتـمـرار في اخلـطـيـئـة وال قـيـمة
ــوت تـعـال لـهـذا الــوجـود بـعــد اآلن  فـتـعــال أيـهـا ا
وخــــــــذني حــــــــيـث أمي وأبـي وأخــــــــوتي وزوجــــــــتي
وأصــدقــائي  تــعــال و أتــوســلك أن تــســتــعــجل في
اجمليء  مـالك ال تـأتي ومـا هـذا الكـسل عـني ? تـعال

تعال أنا بإنتظارك .   
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كن أن تنشأ هتـمون بشأن الـدولة على أن دولة مـا ال  يتـفق الفقه الدسـتوري وا
وتسـتمر كيان دسـتوري ودولي معتـرف به دون أركان ثالثة شعب وإقـليم وسلطة
. لـكن شـتـان بـ دولـة ودولة  دول تـعـز اإلنـسـان وأهلـه وتذل الـنـفـاق ومن يـريد
ن كـرم الـله ودولـة تــذل أعـزة الـقـوم وســاداتـهم  دولـة جتـذب وأخـر ـســاس  ا
تطـرد  دولة تخلـق مستلـزمات كرامـة الشعب من الـعدم  وأخرى تـختلق وسائل
الهـدر كي يبقى الـشعب محتـاجاً يسـعى وال يجد كي يـستمـر  بالدوران  في فلك
ـتخـلف الـذي ما تـركـته عقـد نقص اال ـأزوم احملروم ا سـتبـد اجلـاهل احلاقـد ا ا
وجتـمـعت فيه والحـقته  فـهـو كاره لـلعـالم وحـاقد عـلى النـاجح وبـاغض للـمنـتمي
وعدو ألبن الـذوات  ومتربـص للنـزيه  الثـروة عقدته فـراح يغـترف نهـباً من ثروة
ا تزل عقدة الفقر تؤرقه  واجلاه إشكاليته شعـبه حتى صنف من أثرياء العالم و
ـصـنـفـات من األسـر  والـطـهارة الـتي ال عالج لـهـا وإن اقـتـرن بـعـد أن تـمـكن بـا
ـبـتـلي أن يـقـسط ونـظـافـة الـيـد والـقـلب والـلـسـان حـلم راح يـؤرقه  ويـراد لـهـذا ا
ال العـام ويرعى العلم ويقرب اخملتلف وينمي باحلـكم ويعدل ب الرعية ويحفظ ا
الثـروة ويشكل دائرته من الذوات ويـوازن ب الشقيق والـصديق واإلقليم والعالم
ساس ـكن ا على قـاعدة مصـلحة الـبلد فـوق كل اعتبـار والسيـادة خط أحمر ال 

بها بحال من األحوال . 
لـقـد حـكم الـعـراق في عـهـد االسـتـقالل األول حـاكم وافـد وكـأن لـيس فـي الـعراق
رجاالت وأسـر وأسياد وقادرون على احلكم العتقاد احملتل أن الوافد يبقى مدين
ن جاء وجـلب ونصّب ومـكّن  وأثبتت الـتجـربة أن الشـعب العراقي حي منـحني 
لكي جل أيامه حراك ديني وت صـلب ال يكسر منيع ال يقهر فـقضى العهد ا ال 
ـشـاغـلـة ال ـؤســسـة الـعـسـكــريـة بـعـيـدة عـن ا وشـعــبـوي وعـشـائــري  ولم تـكن ا
ـتحـرك ولـكن رغبـة في اإلزاحة واحلـلـول حتى تـمكن انتـصاراً وحتـيزاً لـلـشعب ا
ن ا خرج و بدعم خـارجي  وخرج الشـعب هاتـفاً منـاصراً مبـايعـاً وهو ال يعـلم 
ـاذا ناصـر  فالـتـغيـير هـاجسـه واستـبدال احلـكام هـدفه واالنـتفـاض على بـايع و
القائم غـايته  فكانت احلصيلة حـركات عسكرية وتكمـيم لألفواه وتقاسم للسلطة
واستـبعـاد للـشعب  وكـان هذا الـعهـد شارعت الـطريق حلـكم العـسكـر الذي ظل
ـتـطـلع بـلـحـاظ أن الـعـسـكـر راحـوا ـثـقف وا شـبـحه يـؤرق الـسـيـاسي والـعـالم وا
يــتـداولـون الـسـلـطـة عـســكـري يـرحل بـدم وأخـر يـعـتــلي  نـصـرة الـشـعب شـعـار
سـار حجة تقليـدية لإلطاحة واحللـول والشرعية االسـتثنائية مشتـرك وتصحيح ا
ؤقت  الشـقيق متآمر وصديق الراحل عـدو والصبر على القائم مبـرر للدستور ا
من الشح ونـقص األموال وغيـاب اخلدمات مـقوالت مـنقولـة متداولـة حتى حفـظها
الشـعب عن ظـهر قـلب وراح األفـاق يـرددها وأذيـال الـنظـام تـروج لهـا  والـشعب
ـبررات حقـناً للدم يصبـر وينتـظر ويعض عـلى اجلرح ويلـتمس األعذار ويـختلق ا
ـســتـبـد من الــسـجن واالعــتـقـال وحــفـظـاً لــبـيـضــة الـوطن حــيث ال ولن يـتــواني ا
والـتـعـذيب وال بـأس بـالـتـصـفــيـة إذا اقـتـضى األمـر بـذريـعـة أن حـفظ أمن الـدولـة
ستـبد  عجيب أمرك شـعب العراق جتوع وتعرى واستـقرارها باستـمرار حكم ا

ستبد لتنصب مستبداً .  وتسجن وتهّجر وترحل وتُرحل وتقتل كي تطيح 
ـستبد فـقتلت وسـبيت وصلـبت ومُثّل بها خرجت الشـعوب احلرة مـنتفـضة على ا
مــرة ال مـرات فــغــيـرت حــكــام واسـتــبــدلت نـظـم وأسـست لــدولــة وحـددت آلــيـات
وقـــــيـدت إرادات وانـتـزعـت حـريـات ورسـمت مـسـارات فـعـاشت الـقـائم ورسـمت

ستقبل .  ا
ستـبدة فاستبـدلوها بالـدستورية التي راحت طلـقة ا لـكية ا خرج اإلجنلـيز على ا
قـراطيات الـعالم  وزج الـفرنسـي الثائـر في غياهـب السجـون فأنتج وذجـاً لد
ـقراطي ووثـيـقـة حلـقوق اإلنـسـان راحت خـالـدة في ضـميـر اإلنـسـانـية  نـظـام د
وانتـفضت الـواليات األمـريكـية احملـتلـة عـلى الغـاصب اإلجنلـيزي فـأسست ألكـبر

وأقوى دولة . 
رجـعيـة الـدينـية والـعشـائـر العـراقيـة اإلجنلـيـز فنـصّب حاكم في الـعراق قـاتـلت ا
ـنقلبون على الـوافد فأضحى حطب انقالب ووقود وافد  وخـرج الشعب مبايعاً ا

حركات احتجاج ونزيل سجن . 
نقـلب بذريعـة تكريس ـنقلـبة عـلى ا ـنظومـة البعث ا وعاد الشـعب مبايـعاً وهاتـفاً 
الـسـلـطـة  ورجـعـيـة الـنـظـام وكـبت احلـريـات وتـكـمـيم األفـواه  فـأزدادت الـسـلـطة
تـكــريــسـاً وتــقـيــيــداً حـتـى صـمّت األفــواه وامــتـلــئت الــسـجــون بــدعـاة احلــريـات
ن أطـاح وتــولى  والـشـعب ــقـراطـيــة  ومـا هي إال أشــهـر قالئل وأطــيح  والـد
يـنـاصر ويـنـقسـم ملل ونـحل بـعضـهم يـنـاهض وآخر يـوالي وكالهـما يـزداد فـقراً
وبـؤسـاً وجـوعـاً  ومن تـمــكن وتـولى يـزداد مـكـنـة وثــراء ومـنـعـة  وظـلت حـلـقـات
هزوم   حتى رست سفينة بايع ا االنقالبـات والنصرة تتوالى والويالت تالحق ا
االستـبداد على شاطىء مـن ال يرحم فراح الغـالب يهتف فاديـاً احلاكم بدمه باذالً
ـا قدم من أجـله فـراح يـحـصد األرواح الـروح مـرخـصـاً الغـالي  واحلـاكم وفـيـاً 
عارضة العمـيلة وأخرى في حروب ال طـائل من ورائها سوا إشباع مرة بـداعي ا
نزعة الـشر والرغبـة بالقتل وسفك الـدماء  وحطب االستـبداد يذهب جائعـاً يتيماً
معاقـاً وكل األمراض االجتـماعية تـطارده لتفـتك به وهو يهـتف مفدياً الـقائد الذي

اذله واجاعه وقتله وهجره بروحه . 
ن أذلك عجـيب أمـرك شعب الـعـراق تـقتل فـتـوالي قـاتلك وجتّـوع فـتـنحي إجالالً 
ن غـرّبك  مـتى تـنـتـفض لـكـرامة وتـهّـجـر فـتتـحـول في ارض الـغـربـة الى سـفـيـر 
اهدرت  وتـنقـلب عـلى منـظـومة أذلت وتـطـيح بقـابض لم يـأتِ علـيك اال بـالويالت 
عجـيب أمرك شعب العراق هل الـزور في تاريخك أم حاضرك  فـالقائم ال يطابق
ـؤامـرة بـثـمـارها ـنـقـول ال يـنـبـأ  عن احلـاضـر  هل جـاءت نـظـريـة ا ـاضي  وا ا
فـأنتـجت شـعبـاً مـهـادناً مـقـتنـعـاً صانـعـاً للـطـغـاة  أم هكـذا خـلق العـراق وشـعبه
والعـيب بالـتاريـخ ? وبالـقطع أن الـعيـب باحلـاضر ال بـالسـالف  فـما طـغى حاكم

وشـعـبه حـي ومـا تـمــكن مـسـتــبـد اال من شـعـب مـهـادن مــسـتـكـ
اسـتـمـرء الذلـة وقـبل بـالقـائم  فـكـيفـمـا يكـون الـشـعب يولى

عـلــيه احلـاكم  فــلالسـتــبـداد ظـرف وبــيــــئـة وحــاضـنـة 
وللـحريـة شعب وارادة وقرار  وبـالقطع أن الـشعب الذي
كتب تـاريخـه في أنصع صـفحـات التـاريخ سيـكون قادراً
علـى االنتفـاض علـى احلاضر  والـثأر لـلمـاضــي واجليل

ستقبل . وا
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