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فـفــهم يــعــتــرفـون صــراحــة بـأن
أرض فــــــلــــــســـــطــــــ هي أرض
في ح كل الوثائق إسرائيلـية 
ـلكه الـتـاريـخـية تـؤكـد بـأن مـا 
الـيـهـود من أراض في فـلـسـط
عـام  1918 هــو هــو إثــنــان في
ــــئـــة  فــــقط . وإن ــــئـــة 2 بــــا ا
فـلــسـطــ سـلــمت لــلـعــصـابـات
ـهــاجـرة بـشـكل الــصـهـيـونــيـة ا
مـتـدرج من قـبـل بـريـطـانـيـا كـمـا
ذكـــــــرت ذلك أعـاله ومــــــعـــــــهــــــا
ــتــحـدة ثـم فــرنــسـا الــواليــات ا
الحـقاً . لـقـد أغتـصـبت فلـسـط

وإن مـا أخـذ بـالـقـوة – بـالــقـوة 
كـما قال عـبد الـناصر يـوماً ما ال
يسترجع بغير القوة فالقوة هي
الـــتي حتـــول الــــظـــلم إلى عـــدل
واإلغتـصاب والـباطل إلـى حق 
والـدفاع عن الوطن إلى شرعـية 
وأصــــبح احملــــتـل إلى إرهـــــاب 
القانون السائد هو القوة وليس
وهــكــذا أصــبح قــوة الــقــانـــون 
الــــتــــاريـخ يــــكــــتــــبه األقــــويــــاء
وهذه هي حـقيـقة نـتصـرون  وا
ـنـا الــعالقـات بـ الــدول في عـا
ــــعــــاصــــر وعــــلى مــــر الــــزمن ا
فاجلـامعة العـربية اليوم ال دور
لــــهــــا وال وجــــود لــــهــــا في حل
ـشاكل الـعربـية ومـا يجري في ا
ســــوريــــا والــــيــــمن ولــــيــــبــــيـــا
والصـومـال والـعراق سـابـقاً من
حـروب أهــلـيــة شـاهــد عـلى ذلك
فــهــذه الـدول قــد تــتــعـرض إلى
الـــتـــقـــســـيم بــــســـبب الـــتـــدخل
األجـنـبي في شـؤونــهـا كـمـا هـو
احلــال في ســوريــا حــيث صـرح
الرئيس الروسي بوت أكثر من
ـــتـــحــدة مـــرة بـــأن الـــواليـــات ا
تـســعى في تـدخـلـهـا في سـوريـا
إلى تـقسـيـمهـا حـيث تنـتـشر في
سوريا اليوم الـقواعد العسكرية
واجلــيــوش األجــنــبــيــة لــكل من
روسيـا وأمريـكا وتـركيـا وإيران
دون أن تــــتــــحــــرك وغــــيــــرهــــا 
اجلـامــعـة الــعـربـيــة إليـجـاد حل
ـتصـارعة سلـمي ب األطـراف ا
ويــكـــفي أن أذكــر أن اجلــامــعــة
الــعـربـيـة فـي الـعـهــد الـنـاصـري
ومن خـالل مــؤتـــمـــرات الـــقـــمــة
بـوجــود عـبــد الـنــاصـر أصـدرت
قرارات تـاريخـيـة منـها تـأسيس
ـشــتــركـة . الــســوق الـعــربــيــة ا

ومــنـهــا قــرار أتـفــاقــيـة الــدفـاع
و تـشـكـيل ـشـتـرك  الـعــربي ا
قـيـادة عـســكـريـة لـهـذا الـغـرض
وقـد بـرئـاســة عـلي عـلـي عـامـر 
صـــــدرت هـــــذه الـــــقـــــرارات في
مؤتـمـري القـمة الـعربـية الـلذان
عقـدا في القـاهرة واإلسـكنـدرية
في كــانـون ثـاني و أيــلـول عـلى
الـــتـــوالي فـي عــام  1964كـــمــا
الـقــمـة الـذي صـدر في مـؤتــمـر 
عـــــــقــــــــد فـي اخلـــــــرطــــــــوم في
بــحــضــور عــبـد أيــلـول/ 1967
الناصر قرار ال صلح ال تفاوض
ال أعتـراف بالكـيان الـصهـيوني
وكل هذه القـرارات أختفت بعد
وفـاة عـبــد الـنــاصـر عـام 1970
بـسـبب تــبـعـيـة الـدول الـعـربـيـة
وبـحكم هـذه التـبعـية ال للـغرب 
حتـارب الـدول العـربـية من أجل
بل العكس أسـترجـاع فلـسطـ 
أتـخــذت هـذه الـدول في مـؤتـمـر
القـمــــــة في بـيـروت عام 2002
قــــــــراراً ســــــــمـي بــــــــالـــــــــسالم
أي إرجــــاع اإلســــتــــراتــــيــــجي 
احلـقـوق الـعربـيـة في فـلـسـط
عــبـــر الــتـــفـــاوض مع الــكـــيــان
الـصــهـيــوني ولـيـس عن طـريق
إضافة احلـرب أو التـهديـد بهـا 
ـبــادرة الــعـربــيـة لـذلك هــنــاك ا
للسالم التي أصـدرتها اجلامعة
الــعــربـيــة عـبــر مــؤتـمــر الـقــمـة
وهي باألساس مبادرة العربية 
سـعـوديـة تـنص عـلى اإلعـتراف
بـالـكـيـان الـصهـيـونـي وتطـبـيع
الـــعـالقـــات الــــدبـــلـــومــــاســـيـــة
والتجارية معه مقابل اإلعتراف
بـدويـلة فـلـسـطيـنـية في الـضـفة
والـــــــقــــــــطـــــــاع ووفـق حـــــــدود
الرابــــــــــــع من حزيران 1967
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ــعـلـوم إن الــضـفـة الــغـربـيـة وا
ـسـتوطـنات تظم اآلن عـشرات ا
اإلســرائــيـــلــيـــة الــتي تـــخــضع
ولم لسيادة الكـيان الصهيوني 
يـــــبـق من أرض فـــــلـــــســـــطـــــ
ـئة التـاريـخـيـة إال سوى 22 بـا
ومـع ذلـك فــــــــإن الــــــــكــــــــيـــــــان
الـصــهـيــوني ال يــعــتـرف بــهـذه
ـبــادرة ألنه يــعــرف إن الــنـظم ا
العـربيـة احلـاكمـة ال حتارب من
أجل فـلسطـ وهي واقعة كـلها

حتت الـهـيـمـنـة األمـريـكـيـة لذلك
فـــهـــذا الــكـــيـــان الــصـــهـــيــوني
اليــحــتــرم احلـــكــام الــعــرب وال
يـعـير لـهـم أي أهـتـمـام . فـهـناك
في سجـون الـكيـان الـصهـيوني
أكــــــــثـــــــــر من  6500 ســــجــــ
فلـسطـيني بـينـهم العـشرات من
الــنــســاء واألطــفــال كل ذنــبــهم
أنــهم ال يـــعــتـــرفــون بــالـــكــيــان
الـــصــهـــيــونـي ويــدافـــعــون عن
أرض فـلسـط وإن بـعضـهم قد
مــضى عــلـى أعــتـقــالـه عــشـرات
الـسـنـ دون أن تـتـحـرك النـظم
العربية أو اجلامعة العربية في
احملــــــافل الـــــــدولــــــيــــــة إلطالق
وهـذا يــؤكـد إن هـذه ســراحـهم 
الـنـظـم ال عالقـة لـهـا بــالـقـضـيـة
الـــفــلــســطــيــنـــيــة وكل هــدفــهــا
السلطة والثراء وخدمة مصالح
القـوى اإلستـعمـارية في الـغرب
إن القوى الوحدوية في الوطن
كن أن تعترف بهذا العربي ال 
الـكيـان الـصـهـيـوني الذي زرعه
الـغـرب في األرض الـعـربـيـة في
حتت أي ظــرف من فــلــســـطــ 
ـثل فــهــذا الـكــيــان  الــظـروف 
شــراذم من الــيــهــود هــجّــرتــهم
ـية من بـلدان الصـهيـونـية الـعا
أوربــــــيـــــــة وبــــــلــــــدان أخــــــرى
لـإلســـتـــيـــطــان فـي فـــلـــســـطــ
وإغـتـصــابـهـا ومــنـهـا الــهـجـرة
اليـهودية في عهـد غورباتشوف
آخـر رئيـس لألحتاد الـسوفـيتي
قــبل تــفــكــيــكه بــ عــام 1990
وعــــــــــام  1991حــــــــــيـث وافـق
غربـاتشوف عـلى هـجرة مـليون
يـهـودي إلى فـلــسـطـ احملـتـلـة
مـن أجل تـــــقــــويـــــة الــــكـــــيــــان
ارس العدوان الصهيوني كي 
ـزيـد من األراضي وإغـتـصـاب ا
الـــعـــربـــيــــة كـــمـــا إن مـــشـــروع
ـيـة مـشروع الـصـهـيـونـيـة الـعـا
تـوسـعي أسـتـعـمـاري ال يـكـتـفي
ـا وإ بــأغــتـصــاب فــلــســطــ 
الــتــوسع عــلى حــســاب األرض
الــعــربـــيــة لــذلك فـــإن الــشــعــار
ـــرفــوع فـي بــاب الـــكــنـــيــست ا
اإلسـرائيـلي هو من الـفرات إلى
شـروع التـوسعي الـنيل وهـذا ا
ــوافــقــة دول الــغـرب يــحــظى 
وفي مــقـدمـتــهـا أمـريــكـا . الـتي
تتـبـنى الـسيـاسـة الـصهـيـونـية
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ــزيــد من األراضي إلغــتــصـــاب ا
العربـية فأمريكـا ليس لها تاريخ
سـيــاسي مــشــرف فــهي تــهــيـمن
الـيــوم عـلى مـعـظم بـلـدان قـارات
آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية
وإن شــــعــــوب هــــذه الــــبــــلـــدان
ـتـواصل من تــواصل نـضـالـهــا ا
أجل الــتـــخــلص من الـــهــيـــمــنــة
اإلسـتـعـمـاريـة من أجل الـسـيـادة
واإلستـقالل . إن حترير فـلسط
يرتبط بتحقيق عامل أساسي
وهـــــو مـن واجـــــبـــــات الـــــقـــــوى
الــوحــدويــة في الــوطن الــعــربي
األول هــو تــغــيــيـر وحــلــفـاؤهــا 
رتـبطة النـظم العربـية الـقائمـة ا
بــاإلسـتــعـمــار بـشــكل أو آخـر أو
تـغـيـيـر الـنـظم الـعـربـيـة الـفـاعـلة
ـؤثــرة في الـســاحـة الـعــربـيـة وا
وهي مـحدودة ومـعـروفة ومن ثم
إقـامة دولة الوحـدة في ما بـينها
لــكي تـمـارس دورهــا في إسـقـاط
الـنـظم الـعـربيـة األخـرى من أجل
وهـذا اإللـتـحـاق بـدولـة الـوحـدة 
الـعـمل يـستـغـرق زمـناً قـد يـطول
ولـكــنه يـتــوقف عـلى أو يـقــصـر 
اجلـــديــــة والـــنــــشـــاط لــــلـــقـــوى
الـوحـدويـة وحـلـفـائـهـا لـتـحـقـيق
فالـوحدة هذا الـهدف الـتاريـخي 
هي التي تقيم احلضارة العربية
ــا لـديــهـا من إمــكـانـات مــالـيـة
وبشـريـة وبالـتالي تـقـيم مجـتمع

علمي تكنولوجي متحضر .
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كــمـــا تــضم دولــة الـــوحــدة قــوة
عـــســــكـــريــــة ضـــاربــــة من خالل
تطورة الصنـاعة التكنولـوجية ا
ـا فيهـا األسلحة الـتي تقيـمها 
النـوويـة التي تـصبـح صنـاعتـها
ـا لـدى دولـة الـوحدة مـتـيـسرة 
من عــلـمــاء وخـبــراء . وصـنــاعـة
مـتــطـورة وهــنـا يــأتي دور دولـة
ا الوحـدة في حتريـر فلـسطـ 
تـملكه مـن قدرات عسـكرية هـائلة

الي من وبـشريـة تـظم مئـات ا
ومــســاحــة تــمــتــد من الــبــشــر 
احملــيط األطـلــسي إلى اخلــلـيج
حيث بـالتهـديد اجلدي الـعربي 
لـتحـريـر فلـسـط سـوف يـهرب
ــســتــوطــنـون الــذين ويـغــادر ا
هــــاجــــروا من أوربــــا وبــــلـــدان
بــالــعـودة إلى بــلــدانـهم أخـرى 
األصـلـيــة وإذا لم يـتم ذلك وهـو
األرجح فــــبــــاحلـــرب تــــتــــحـــرر
ولن تسـتطيع أي قوة فلـسط 
ــا فـيــهــا أمــريــكـا في الــعــالم 
الوقوف بـوجه العرب إذا قرروا
حتــــريــــر أراضـــــيــــهم وســــوف
تـتخـلى أمـريكـا عن هـذا الكـيان
في اللـحظة احلـاسمة . إن دولة
الــوحـــدة في بــدايــة تــشــكــلــهــا
ــكـنــهـا اإلســتــعـانــة بـخــبـراء
ــيـ يـتم جـلـبـهم عن طـريق عـا
ـانيا والـيابان وحتى ال من أ ا
ان باكـستان ودول أخـرى . فاأل
والـيابـانيـ بالرغـم من العالقة
مع بريطانيا وفرنسا والواليات
إالّ إن ـــتـــحـــدة في الـــظـــاهــر  ا
احلـــقــيـــقــة هـــو أن الــشـــعــبــ
ـــاني والـــيـــابــانـي في عــداء األ
خـفي لهـذه الدول الـتي قاتـلتهم
لـــســــتـــة ســـنــــوات في احلـــرب
ـيــة الـثـانـيـة 1939- الـعـــــــــــا
.  ويـؤكـد هـذا قـيـام عـبد 1945
الـنــاصـر في تــطـويــر صـواريخ
مــسـتــعـيــنـاً الــقـاهــر والـظــافـر 
ـان في بـالــعـلـمـاء واخلـبـراء األ
بـــــيـــــد أن هــــذه هـــــذا اجملـــــال 
الصنـاعة الـصاروخـية وغـيرها
ــتــطــورة الــتي من األســلــحــة ا
أقـامــهـا عـبــد الـنــاصـر ألــغـاهـا
السادات بعـد وفاة عبد الناصر
وهـذا مـا أكـده بــطـلب أمـريــكي 
صـدقي سليـمان وزير الـصناعة
في عهد عبد الـناصر في مقابلة
بـعد سنـوات طويلة تـلفزيـونية 
من وفــاة عــبــد الــنــاصــر عــام .

كـمــا قـام الـسـادات أيـضـاً 1970
بــطـلـب أمـريــكي بــطـرد اخلــبـراء
السوفـيت بعد وفاة عـبد الناصر
مـن أجل تـــصــفـــيـــة الـــقـــضـــيــة
الـفـلسـطـيـنيـة قـام السـادات بـعد
حــــرب  6أكـــــتــــوبـــــر/تــــشـــــرين
أول/ 1973بــــزيـــــارة الــــكــــيــــان
الـصهـيوني بـترتيـب أمريكي عن
طـريق الـيـهـودي األمـريـكي وزيـر
اخلــارجـــيــة آنــذاك كـــيــســـنــجــر
فأعـترف بهـذا الكـيان وأقـام معه
الــــعالقــــات الــــدبـــلــــومــــاســــيـــة
والـــتــجـــاريـــة بــيـــد أن الـــشــعب
صري الـعظيم يرفـض التطبيع ا
مع هـــذا الــكـــيـــان حـــتى الـــيــوم
ـــعــلــوم إن حــرب  6أكــتــوبــر وا
كــانـت حــرب حتـــريك الــقـــضــيــة
وبـــطـــلب أمـــريـــكـي واألعـــتــراف
بــالــكــيــان الــصـــهــيــوني ولــيس

حترير فلسط وهذا ما  . 
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ــشــكـــلــة مع احلــكــام الــعــرب وا
بـشـكل عـام أنـهم عـمالء نـصـبـهم
الــغـرب حلــكم شـعــوبـهم ومن ثم
تـوريـث أوالدهم من بـعــدهم كـمـا
الذي هو احلال مع حافظ األسد 
حتـكـم عـائـلــته سـوريـا مــنـذ عـام
حــتـى الــيـــوم أي حــوالي 1963
ســتــ عــامــاً والزال فــهــو حــكم
مــلـكي أكــثـر مــنه جـمــهـوري أمـا
بـعـض احلـكــام الــعــرب اآلخـرين
كانوا قد هيأوا أبنائهم للتوريث
إالّ إن الــفــرصـــة لم تــســـنح لــهم
أمثال مبارك في مصر وعلي عبد
الـله صـالـح في الـيـمن والـقـذافي
في ليبـا حيث احلركات الـشعبية
أسـقـطـتـهم قـبل تـوريث أبـنـائـهم
وهــكــذا حــال الــنــظم الــعــربــيــة
جـــمــهـــوريــة أم مـــلـــكــيـــة حتــكم
شـعـوبــهـا بـشـكل عــام بـأسـالـيب
دكـــــتــــــاتـــــوريـــــة بـــــعــــــيـــــداً عن
ـــقــراطـيــة ومــا حتـقــقه من الــد
واطن  . حريـة ومساواة بـ ا
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شاركة احلقيقـية ضعيفة في سابقة جمـيع النتائج االولية تؤشر ان نـسبة ا
ـئـة  وفي عـمـوم ـدن مـشـاركـة الى40 بـا جـديـدة  ,فـقـد وصـلت في اعـلى ا
ـئة  وهـذا ـقـاطعـ اكـثر من 65 بـا ـئة  اي ان الـعـازف وا الـعـراق 34 بـا

مؤشر مهم وخطير.
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وجبه الغاء نتائج كن  صحيح ان اليوجد نص دستوري او سند قانوني 
ـكن ـشاركـة الى عـتـبـة او نسـبـة مـحددة  ,وال  االنـتخـابـات اذا لم تـصل ا
ـتحـدة في هذه احلـالة ان تـتدخل كـما يـروج البعض ,لـكن يدل على لأل ا
ـدنـيون وغـير ان الشـعب فـقد ثـقـته في الطـبـقة احلـاكـمة كــكل "فـلم يـكون ا
ـتـأسلـمـ بل اكثـر سوء فـفـقد الـناس االسالميـون مع قـلتـهم بـأفضل من ا
ـغريـات الـتي قـدمـتهـا الـكـتل للـنـاخـب الثـقـة بـاجلمـيع" ومع كل الـوعـود وا
"امـوال منـاصب اسـتـثمـارات عـقود تـعـيـينـات ومـصاريـف وبذخ اعالني" لم
ـرشـحــون مـنـهـا شيء ,وايـضـاً تــؤشـر الى رفض الـشــعب لـنـظـام يـجــني ا
االنتـخابات وقانونها الـذي يسمح لالحزاب الكبيـرة ببلع االحزاب الصغيرة
"اي ان حـتـى لـو انـتـخـبت شـخـصـاً نـزيـهـاً فـاحملـصـلـة ان صـوتي سـيـذهب
لـفـاسـد امـا لـكـون الـنـزيه في قـائـمـة عـلى رأسـهـا فـاسـد او الـقـائـمـة النـزيه
ستبلعها قائمة فاسدة بسبب قانون االنتخابات اجملحف  ,او انها سـتأتلف
مع قـوائم فاسدة ولن يتغير شيء" فـال الشخوص جيدون وال النظام عادل.
النـتائج اسفرت عن حقيقة مرعبـة للحكومة القادمة والـطبقة السياسية ككل
مـفادها ان اسـتمـراركم على هذا الـنهج سـيثيـر الشـارع اكثر  ,تـلك الطـبقة
ـا تشدقت بانها تملك زمام االمـور وتتحكم بالشارع وتراهن على انه لن طا
يـتـحـرك ضـدها ,وقـد وثقت بـان الـشـعب مـنقـسم بـ مـستـفـيـد او خانع او
معـتـزل ولن يـقوم ضـدهـا بعـد ان سـيـطرت عـلى مـصادر الـقـوة الـعسـكـرية
كن اسـتبـعـاد ان يثـور الـشعب ضـد احلـكومـة بـتأثـير ـالـية ,امـا االن ال وا
ــثـقــفــون والــقـوى الــنــاقــمـة" او خــارجي "امــريــكـا لــكن من وراء داخــلي "ا
قـاطعة ـعارضة لـلنظـام احلالي" قد تـكون ا ستـارالشخـصيات الـسياسـية ا
ـنطـقة لـيست مـهمة لـو كان الـظرف مـختـلفاً  ,لـكن االحداث عـلى مسـتوى ا
والعـالم فرضت ثقـالً اخر على الـطبقـة السياسـية العـراقية اضـافة الى ثقل
ـقـاطـعـة بـعـد الـتصـعـيـد بـ امـريـكـا وايران ,خـصـوصـاً مع وجـود نـتائج ا
ـكن التنـبؤ بها "اليُـستبـعد ان يقوم رئيس امـريكي افعـاله غير مـتوقعة وال 
باشر في العراق بحجة نتائج االنتخابات فـاغلب ترامب بالضغط للتدخل ا
الـظن ان ترامب اسرع في اعالن انسحابه من االتفاق النووي بسبب نتائج
االنتخابات اللبنانية"  خصوصاً اذا لم ترق له تشكيلة احلكومة اجلديدة او
كانـت تميل أليران اكثر "صـحيح ان امريكا هي مالـكة القرار العراقي وهي
كن صاحـبـة الرأي في تـشـكيل اي حـكومـة لـكن الرؤسـاء السـابـق كـان 
الـتـعــامل مـعـهم ولـديـهم بـروتـكـول سـيـاسي واسـلـوب واضح بـالـتـعـامل مع
االزمـات ,امـا تـرامب فــهـو كثـور هـائج انـفـلت زمـامه وسيء احلظ من وقف
نطقة ,ولن امامه" فـأمريكا كما هو معلوم تريد قصقصة اجنحة ايران في ا
تـوقـعة ,لم يـعد تـسكت جتـاه اي خـطر يـهـدد محـور اسـرائـيل في حربـهـا ا
مـسـتــحـيل تـكـرار ســيـنـاريـو  3يـولـيــو عـراقي خـصـوصــاً مع صـعـود جنم

. العبيدي ,فهذا اخليار سيكون حاضراً دوماً
عـارضة لـلنـظام الـسيـاسي العـراقي اليـوم عيـد وستـقيم الـدنيا وال القـوى ا
ـقاطعـة مطـالبة له تقـعدها وسـتهـرع للـمجتـمع الدولي مـستنـدة على نـتائج ا
بـألـتزام اخالقي فقد وجدت اخـيراً ضالتهـا ومن فم احلكومة ستـدينها بعد
ـتـحـدة ان تـرجع ـوجب هــذا آن لال ا ان كـره الـشــعب الـنـظـام واهـله ,و
وجب بنود ميثاقها ,وهذا ما لن تسمح به امريكا اال العراق حتت مظلتها 
بشـروطهـا النه سـيسـمح للـقـوى العـظمى بـالتـدخل وسـتذهب لـقطع الـطريق

والتدخل بشكل مباشر وهذا جُل ما تخشاه الطبقة السياسية العراقية .
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جـماعة مقـاطعون من خارج الـعراق زارك الرمح سـا اخلسارة من اي
قاطعة, نتـائج سلبية وكـاسب ألي ايجابـية وسيركب كثـيرون منهم موجـة ا
الـبطـولـة ان تـقـاطع وانت في الـعـراق وال تـغرك االمـوال والـوعـود ومـعـسول

ناصب وليس وانت بعيد. الكالم وا
شــعـبــنـا اثــبت انه اذكى مـن ان يـخــدعه ســيـاسي او مــتــفـلــسف مــتـفــيـهق
فـبـبساطـته ادرك انه لن يغيـر لالفضل وليس بيـده اال ان يقاطع فـقال قولته
.. لن انـتخب من اوصـلني الـى اسوء حال ,وسـيفـكر السـياسـيون الف مرة
قـبل ان يخطـوا اي خطوة  ,فـقد صـار للشـعب رأي وصوت بـعد ان اغـلقوا

عينه وكمموا فمه لـ  15عاماً مضت.
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