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وهذا ما تـحدة اجلمهوريـة العربـية ا
حتـــقق في فــــصل ســـوريـــا كـــأقـــلـــيم
شــمــالي عن اجلــمــهــوريــة الــعــربــيـة
ـتــحــدة من خالل إنــقالب عــســكـري ا
ركزية مش دبرته وكالة اخملابرات ا

CIA في /28أيلول/سبتمبر/1961
بـالـتـواطئ مـع الـصـهـيـونــيـة والـنـظم
العـربـيـة الرجـعـيـة ثم تـلى ذلك رحيل
ــفــارقــات إن عــبــد الـــنــاصــر . ومـن ا
رحيل عـبد الـنـاصر قـد  بنـفس يوم
فصل سوريا عن اجلـمهورية الـعربية
ـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــدة فــي /28 ا
أيـلـول/سـبـتـمـبـر/1961 ولكـن وفاته
كـــــانـت في عـــــام 1970.إن الـــــقـــــوى
الوحدووية في البلـدان العربية تعمل
في نــفس الـطــريق الــذي رســمه عــبـد
الـنـاصـر في إسـقـاط الــنـظم الـعـربـيـة
الـرجــعـيــة وإقـامــة دولـة الــوحـدة ألن
قيام دولة الوحدة ليس مقصوراً على
حـيث جـيل أو فــتــرة زمـنــيـة مــحــددة
سـبق لـعـبـد الـنـاصـر أن ذكـر في أحـد
خطاباته (إن فـكرة الوحدة قـائمة قبل
عبـد الـنـاصر وسـوف تـبقـى بعـد عـبد
النـاصر) فـالوحـدة التي تـعمل الـقوى
تـهدف إلى الوحـدويـة على حتـقـيـقهـا
بـنـاء احلـضـارة الـعربـيـة وإلـى إقـامة
مجـتمع عـربي تـكنـولـوجي متـقدم من
خالل الـتـكـامل اإلقـتـصـادي والعـلـمي
والــثـقــافي واإلجــتــمــاعي والــبــشـري
ــنـظـمـة في وغـيـره لـلــدول الـعـربـيـة ا
ـكن ألي دولة حـيث ال  دولة الـوحـدة
عـــربــــيـــة مــــهــــمـــا كــــانت قـــدراتــــهـــا
اإلقتصـادية أن تقـيم نهضـة عربية أو
حــضــارة كــمــا هــو احلــال في الــدول
التي سبقـتنا في بـناء حضارتـها بعد
أن أكملت وحدتها والتي أشرنا إليها
ــــتــــحـــدة ــــانـــيــــا والــــواليــــات ا كــــأ
كـمـا إن قـيام دولـة الـوحدة األمريـكـية
الـعـربــيـة ال يــقـتـصــر فـقط عــلى بـنـاء
ــا أيـضـاً عــلى حتـريـر وإ احلـضـارة
غـتصبـة واحملتلة األراضي العربـية ا
وفي مقدمـتهـا فلسـط الـتي حتررها
القوة الـعسكـرية والـصناعـية الهـائلة
كن ألي دولة لدولة الوحـدة حيث ال 
عربية أن حتـرر فلسـط في الظروف
وال مــســتــقــبالً إالّ من خالل الــراهـنــة
فـالـكــيـان الـصــهـيـوني دولـة الـوحــدة
اليـوم مـدجج بـالـسالح التـكـنـولوجي
تـطـور إضـافـة إلى الـسالح الـنووي ا
وهــذا خـارج بـدعـم الـغــرب وإســنــاده
قــدرات أي دولـــة عـــربــيـــة لـــتــحـــريــر
فلـسـط واألراضـي العـربـية احملـتـلة
عـلمـاً إن الـدول الـعـربـيـة الـيـوم كـلـها
بــشــكل أو آخــر هي حتت الــهــيــمــنــة
تحدة األمـريكية والتبعـية للواليـات ا
كـمـا إن بــعض الـدول الــعـربـيــة تـقـيم
عالقات مع هذا الكيان وأعترفت بهذا
الكيان كـمصر واألردن وبعضـها يقيم
عالقات سرية مع هـذا الكيـان كما هو
احلـــال فـي ســـلـــطــــنـــة عـــمــــان الـــتي
أسـتـقــبـلت مـؤخــراً نـتـنـيــاهـو رئـيس
وزراء الكيان الصـهيوني وأعلن وزير
خارجـيـتـهـا إن الـعالقـات الـسـرية مع
إســــــرائــــــيـل حتــــــولت إلـى عالقــــــات
كمـا إن هناك عالقات سرية ب علنية
هـذا الـكـيــان وكل من قـطـر واإلمـارات
ـــغــرب والـــســـعـــوديــة والـــكـــويـت وا
والـــبـــحـــرين وغـــيـــرهـــا هـــذه الـــدول
تـستـقـبل مـسـؤولـ صـهـايـنـة بـشكل
ولـذلك فـإن الــتـطـبـيع سـري أو عـلـنـي
الـسـري مع الـكـيـان الصـهـيـوني قـائم
ـرتــبـطـة مع بـعض الــدول الـعـربــيـة ا
والواقـعـة حتت الـهيـمـنـة األمريـكـية .
لذلك فإن واجب القـوى الوحدوية هو
العمل على إسقاط هذه النظم العربية
كلها ألنها دول عمـيلة وتخدم مصالح
األســـتـــعـــمـــار األمـــريـــكي والـــكـــيـــان
الــصـــهــيــونـي . كــمــا إن قـــيــام دولــة
الوحدة يحافظ على الـسيادة العربية
واألستـقالل ويجـعل من دولة الـوحدة
الــعـــربـــيــة أمـــة عــظـــمى فـي احملــافل
وال الدولـيـة لـهـا هـيـبتـهـا وسـطـوتـها
ـكن ألي دولـة أن تـعـتـدي عـلـيـها أو
تـضــعــهـا حتـت هـيــمــنـتــهــا كـمــا هـو

تحـدة األمريـكيـة على إقـامة حتالف ا
يضم الـسعـوديـة واإلمارات والـكويت
والبـحـرين إضـافـة إلى مـصر واألردن
يــــســــمى بــــحـــــلف الــــشــــرق األوسط
ـنظمة علـماً أن الدول ا األستراتـيجي
حيث سبق لهذا التحالف كلـها عربية
لوزير خارجية أمريـكا مايك " بومبيو
" أن صــرح قـــبل فـــتـــرة بــقـــيـــام هــذا
عـلـمـاً احلـلف وإنه مـوجه ضــد إيـران
بــأن الــعــدو الــرئـــيــسي لــلــعــرب هــو
ـغـتـصـبـة ألرض فـلـسـط إسرائـيل ا
العربية ومحتلة أراضي عربية أخرى
كــمـــرتــفــاعـــات اجلــوالن فـي ســوريــا
ومزارع شبـعا في لـبنـان وليس إيران
حيث سـبق لـعـبد الـنـاصـر أن ذكر في

خــطـــابــاته إن الـــصــراع مع الـــكــيــان
الصهيوني في فلسط هو

( صـــــــراع وجــــــود ولـــــــيـس صــــــراع
وصــــحـــيح إن إيــــران حتـــتل حـــدود)
اجلزر الـعـربيـة الـتابـعـة لإلمارات في
اخلـــلــــيج الــــعــــربي وهي جــــزر ابـــو
وطــــنب الــــكــــبــــرى و طــــنب مــــوسى
وصــحـــيح إن الــعــرب في الــصــغــرى
إقلـيم األحواز يـعانـون من األضطـهاد
بــســبب لــغــتــهـم الــعــربــيــة وبــســبب
الـتــمـيــيـز في تــعـيــيـنــهم في وظـائف
الــــدولـــة إال أن جــــمــــهــــوريــــة ايـــران
كـن أن تتـراجع عـن هذه اإلسالمـيـة 
الــتــصــرفــات وتــتــرك أحــتالل اجلــزر
عــنــدمـا تــرى إن الــعــرب يــتــمــتــعـون
بـالــســيـادة واألســتــقالل وفي مــعـادة
الـقــوى اإلسـتــعـمـاريــة وعـلـى رأسـهـا
ـتــحـدة األمـريــكـيـة وإنـهم الـواليـات ا
يــعـــمــلــون عـــلى حتــريـــر فــلـــســطــ
واألراضي الـعـربـيــة احملـتـلـة األخـرى
واحلـقــيــقــة إن الــذي جـعـل إيـران في
مـوقف غـيـر ودي من الـعـرب هـو غزو
صـدام عــمــيل أمــريـكــا إليــران وبـدعم
وإسـنـاد مـعـظم الـدول الـعـربـيـة لـهـذا
الغزو وفي مقـدمتها الـسعودية ودول
وكـان هـذا اخلـلـيج الــعـربـيــة األخـرى
الـغـزو مـفــتـعل وبـتــوجـيه أمـريـكي –
سـعـودي . بــحـجـة إعــادة نـصف شط
الـعـرب في مــنـطـقـة حــدوديـة مـحـددة
تابعة إليران وإعادتـها للعراق . حيث
ال يــوجــد في الــعـالقــات الــدولــيــة أن

تــســبب مــشـــاكل احلــدود حــربــاً بــ
فـهنـاك مشـاكل حدوديـة عديدة دولت
ب العديـد من الدول ولم تنشـأ بينها
حـروب فـهــنـاك مــشـاكل حــدوديـة بـ
وبــــ روســــيــــا الــــهــــنــــد والــــصــــ
وب وب بـاكسـتان والـهنـد والصـ
مـصـر والـسـودان وغــيـرهـا كـثـيـر ولم
تنـشـأ بـ هذه الـدول حـروب ألن هذه
ـكن حلـها عـبر الزمن . ومع شاكل  ا
نـطـقة ذلك قام صـدام بـالـتراجع عـن ا
احلـدوديـة في شط الـعـرب وأعـطـائـها
إليــران بــعـد غــزو الــكــويت الــشــقــيق
بــتـــوجــيه أمـــريــكـي من أجل تـــدمــيــر
حـيث الـعــراق الحــقـاً وهــذا مــا حــدث
أسـتــمــرت احلـرب مع إيــران ثــمـانــيـة
سنوات ذهب جرائـها مئات اآلالف من

الـقـتــلى من كال اجلــانـبــ ومـثل هـذا
الــعـدد مـن اجلــرحى . واحلــقــيــقـة إن
ا تفتعل أمريكا ليست ضـد إيران وإ
هــذا الـــعــداء وتــتـــظــاهـــر به من أجل
وفي أبـــتــــزاز دول اخلـــلــــيج مـــالــــيـــاً
مــقـــدمــتـــهــا الـــســعـــوديــة وهـــذا هــو
وهـــذا احلـــلف الـــذي هـــيـــأته الـــواقع
أمريكا من بعض الدول العربية يخدم
مصـالح أمـريـكا والـكـيـان الصـهـيوني
وال توجـــــــــــد أي مصـلحـة لدول هذا
حـيث عـقد احللف في وجـوده وقـيامه
قــــبل أيــــام وزراء خــــارجــــيــــة الـــدول
الـعربـيـة الـست اجـتـمـاعـاً في مـنـطـقة
الــبـــحـــر األحـــــــــمـــر في األردن وذلك
أســتــعـــداداً لــقــيـــام هــذا احلـــــــــــلف
ثل صـناعة و دعوم أسـرائيـــــــلـياً ا
أمريكـــــــيـة من قبل دول عربيـة تابعة

لها .
لـقد أصـبـح الوضـع العـربـي في حـالة
من الــتــدهــور واألنــحــطــاط واضــحــاً
وأصـبحت أمـريـكا وحـلـيفـها للـجمـيع
األسـتــراتـيــجي الـكــيـان الــصـهــيـوني
تـتـحـكم بـالــوضع الـعـربي بـاألسـلـوب
فال تــوجـد والـطــريــقـة الــتي تــريـدهــا
ــشـاكل هـنــاك جــامـعــة عــربـيــة حلل ا
الـعــربــيــة فــهـنــاك حــروب أهــلــيـة في
الـصـومـال والــيـمن ولـيــبـيـا وسـوريـا
والـعــراق ســابــقــاً وكل هــذه احلـروب
ــشــاكل في هــذه الــدول خــلــقــتــهــا وا
منظمات إرهابيـة تتقمص بالدين مثل
داعش التي كونتهـا وسلحتها اإلدارة
األمــريــكــيــة وهـــذا الــذي أعــتــرفت به
هـيالري كــلـنـتــون حـيث كــانت وزيـرة
للـخـارجـيـة األمـريكـيـة وتـعـرف أسرار
الدولة كـما أعـترف بـذلك ترامب خالل
حـمـلـته اإلنـتـخـابـية وكـان الـهـدف من
إيـجــاد داعش هــو لــتــدمـيــر الــبــلـدان
ـصلـحة الـكيـان الـصهـيوني العـربيـة 
ـنـطـقة الـعـربـيـة حيث وهيـمـنـته في ا
سـبق لإلدارة األمـريـكـيـة أن أسـتـغـلت
ـــتــعــطش ثــورة الــشــبـــاب الــعــربي ا
لـلـحــريـة والــعـيش الــكـر في كل من
تونس ومـصـر وجـاءت بـقوى اإلسالم
السيـاسي ألستالم السـلطة في كل من
تــونس ومــصــر بـدعـم أمــريـكـي ومـال
قـطــري في مــا ســمي آنــذاك بــالــربـيع
العربي الذي حتـول إلى ربيع أمريكي
حـيث مـارس اإلسالم الـسـياسـي الذي
تــقــوده حــركــة الــنـهــضــة اإلسـالمــيـة
التمييـز الديــــــني في تونـــس وكذلك
ـــســلـــــــــمــ في حــكـــــــم األخــوان ا
دة عام مصر الذي أستـلموا السـلطة 

واحد.
w½Ëd²J ô« l u*« vKŽ ‰UI*« WOIÐ®

(…b¹d−K

1958 ÂUŽ …b×²*« WOÐdF « W¹—uNL'« ÂUO Ë …bŠu « Èd – w

خــطـــابــاته الـــتي كــانت تـــنــتـــظــرهــا
ــوجـهـة إلى اجلـمــاهـيـر الــعـربــيـة وا
جـمـاهـيـر األمـة الـعـربـيـة في الـبـلـدان
حـيث يـذكــر في اخلـطـابـات الـعـربـيــة
الـهـجــوم عـلى الـقــوى اإلسـتـعــمـاريـة
والـعمل ـيـة وعلـى الصـهـيـونـية الـعـا
ومهـاجمة النظم على حترير فلـسط
ـــرتـــبـــطــة الـــعـــربـــيـــة الـــرجـــعـــيـــة ا
باإلسـتعـمار وعـلى رأسهـا السـعودية
وكـان يـردد في خـطـابـاته إن وغـيـرهـا
الـقـوى األسـتـعـمـاريـة والـصـهـيـونـيـة
ـية وأداتـهـا الكـيـان الصـهـيوني العـا
ومـعـهم الــنـظم الـعــربـيـة الــرجـعـيـة .
د يشكلون حلـفاً واحداً في مواجهة ا
الـوحـدوي جلـمــاهـيـر األمـة الــعـربـيـة
الذي ـشروع الوحدوي وفي مقاومة ا
رفعه عبـد النـاصر مـنذ إنـطالقة ثورة
يـولـيــو/تـمـوز/ 1952وكـان يـردد في
بـعض خــطـابـاته (كــلـنـا ســنـدافع عن
تـد الـوطن الـعـربي عـروبـتنـا حـتـى 
من احملـــيط األطـــلـــسي إلى اخلـــلـــيج
وأســتــطــاع عــبــد الــنــاصـر الــعــربي)
ـنـانه الراسخ بقـيـادته الـشـجاعـة وإ
في حتــــقــــيق الــــوحــــدة الــــعــــربــــيـــة
وبدعم اجلـماهـير الـعربـية من النـواة
احمليط إلى اخلـليج في فـترة حـاسمة
ـعـاصـر والـتي من الـتـاريخ الـعـربي ا
ـد الـقومي فـي خمـسـيـنات سمـيت بـا
وهي الـفـترة اض وستـيـنات الـقـرن ا
التي هـتفت فـيهـا اجلـماهـير الـعربـية
لعبد الناصـر في كل مكان من البلدان
الــعــربــيــة بـــســبب عــمــلـه لــتــحــقــيق
ومـــــعــــاداته ــــشـــــروع الــــوحـــــدوي ا
الراسـخـة لإلسـتـعـمـار والصـهـيـونـية
والعمل على حترير فلسط كما ساد
في هذه الـفتـرة طـغيـان شـعور الـعمل
الـقــومي الــوحــدوي بــ اجلـمــاهــيـر
العـربـيـة التي تـبـنت اخلط الـوحدوي
وعــمـلـت من أجل حتــقــيــقه بــأســقـاط
الــنـظم الــعــربــيــة الـرجــعــيــة فــقـامت
ـرتبطة الثورات ضد الـنظم العـربية ا
باألستعمار والرجعية في العراق عام
 1958وفي اليمن عام  1962وفي

لـــيـــبـــيـــا عـــام  1969وفي اجلـــزائـــر
أنــطــلــقت ثـــورة الــشــعب اجلــزائــري
بقـيادة جـبهـة التحـرير اجلـزائري في

7 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1954
بدعم وإسـناد ثـورة يولـيو الـناصـرية
ماالً وتسليحاً حتى أستقالل اجلزائر
عـــام 1962 عن فــــرنــــســــا في عــــهـــد
اجلنرال ديغول بعد أستعمار فرنسي
دام 132 عـامـاً (1962 – 1830) لـقـد
أستـطـاع عـبـد النـاصـر أن يـحقق أول
وحــدة عـــربــيـــة نــواة حــقـــيــقـــيــة في
ـعاصـر بـ بـلدين التـاريخ الـعـربي ا
عربـي شـقـيقـ همـا مـصر وسـوريا
تحدة في وقيام اجلمهورية العربية ا
حيث شكل /22شباط/فبراير/1958
قـبــام هـذه اجلــمــهـوريــة خـطــراً عـلى
وجـــود الـــكـــيـــان  الـــصـــهـــيـــوني في
فلـسطـ حيث أعـلن عبـد النـاصر في
خطـبه أكـثـر من مـرة بـأن الـصراع مع
الكـيـان الـصهـيـوني في فـلسـطـ هو
صــــــــراع وجــــــــود ولــــــــيـس صـــــــراع
وهذا يعني حترير فلسط من حدود
األغتـصـاب الصـهـيـوني . كمـا شـكلت
ـتـحـدة خـطراً اجلمـهـوريـة الـعـربيـة ا
عـــــــلـى ضـــــــرب مـــــــصـــــــالح الـــــــدول
ــــنـــــطــــقــــة اإلســــتـــــعــــمـــــاريــــة فـي ا
وتــهـديــداً لـلـنــظم الـعــربـيـة الـعــربـيـة
الرجـعـيـة . لذلـك أتفـقت مـصـالح هذه
الـقـوى اإلسـتـعـمـاريـة والـصـهـيـونـيـة
والنظم الـعربيـة الرجعـية للـعمل على
إجــــهـــاض دولــــة الــــوحــــدة الــــنـــواة

تمـر عـليـنـا في الـثاني والـعـشرين من
شباط/فبراير/2019 الذكرى احلادية
والستون لوحدة مصر وسوريا وقيام
ـتـحـدة دولـة اجلـمـهـوريــة الـعـربـيــة ا
نواة لـوحـدة عـربيـة شـامـلة . لـقـد قاد
عبد الناصر ثـورة يوليو تموز/1952
وحرر مصر من األستعمار البريطاني
يــحــكم وعــيـه الــســيــاسي الــوحــدوي
ـــعـــاديـــة لألســـتـــعـــمـــار وثـــقـــافـــته ا
وكــــان مــــؤمــــنـــاً والــــصـــهــــيــــونــــيـــة
بــاإلشـتــراكــيــة كــطــريق إلى الــعــدالـة
ــصـــلــحـــة الــفـــقــراء اإلجــتـــمــاعـــيـــة 
وهـذا الذي طَـبّـقـة في دولة عـدمـ وا
الـوحدة الـنـواة اجلـمـهـوريـة الـعـربـية
تـحـدة بـعـد قيـامـهـا عام  1958كـما ا
طـبق الـعدالـة اإلجـتـمـاعـيـة جلـمـاهـير
صـري بعـد قيام الفقـراء من الشـعب ا

ثورة يوليو/تموز/1952.
حـيث شــرع قـانــون اإلصالح الـزراعي
ووزع األراضي عــــلـى الــــفـالحــــ في
مـصــر كـمــا شـارك الــعـمــال في أربـاح
وخـصص الـشـركـات لـلـعــامـلـ فـيـهـا
ـان خـمـسـون %50 من أعـضـاء الــبـر
لـــلــــعـــمــــال والـــفالحــــ . إن الـــوعي
السياسي الثقافي لعبد الناصر جعله
يرفع شعار الوحـدة العربيـة بعد قيام
كمـشروع نـهضـوي لألمة ثورة يـوليـو
العربية . حيث سـبق لعبد الناصر أن
قاتل في فـلسـط بـعد أغـتصابـها من
ــيــة وبـدعم قـبـل الـصــهــيـونــيــة الــعـا
الــغـــرب عــام  . 1948ورأى بــالـــواقع
لموس كـيف إن النظم العـربية التي ا
أرسلت قـواتـهـا لـقـتال الـصـهـايـنة في
فـلـســطـ كـانـت عـمـيــلـة لإلسـتــعـمـار
إضافة إلى البريطاني الفرنسي آنذاك
األسـلـحــة الـفـاســدة الـتي يـقــاتل بـهـا
وكيف إن هـذه النظم صـري اجليش ا
العـربيـة الـعمـيـلة قـد سلـمت فـلسـط
للـصـهـايـنة من خـالل مسـرحـيـة حرب
حتــريـــر فـــلــســـطـــ . وكـــان هــذا من
لـــقــيـــام ثــورة األســبـــاب األســـاســيـــة

يوليو/تموز في مصر عام 1952.
لقـد رفع عـبـد الـنـاصـر شـعـار الـوحدة
حيث بـعـد قيـام ثـورة يولـيـو العـربـية
كـان يـرى عــبـد الـنــاصـر بــحـكم وعـيه
إن ال نــهـــضــة ألي قـــطــر الــســـيــاسـي
أو مـواجهة أو حتـرير فـلسـط عربي
إالّ بــالـوحـدة اإلسـتـعــمـار والــهـيـمــنـة
العربية . كما أطلع عبد الناصر ورأى
كـيف إن الـدول الـتي أكـمـلت وحـدتـهـا
ســارت في طـــريق الــنـــهــضـــة وبــنــاء
احلضـارة من خالل إقـامـة مجـتـمـعات
علـمـية  –تكـنـولوجـيـة متـحـضرة كـما
ـانيا والواليات هو احلال في وحدة أ
ـثال تـحـدة األمـريكـيـة علـى سبـيل ا ا
انيـا اليوم تمثـل أقوى أقتصاد في فأ
أوربــــــــــا ورابـع أقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد في
ـتـحـدة األمـريـكـية والـواليـات ا العـالم
تمثل أقـوى قوة أقـتصاديـة وعسـكرية
ـانـيـا قـبل في حـ كـانت أ في الـعـالم
ـستـشـار بـسـمارك وحدتـهـا عـلى يـد ا
عـام 1871 تــمــثـل واليــات مــجــزأة ال
يـــســــتــــطـــيـع بـــنــــاء أي نـــهــــضـــة أو
وكــذلك احلــال في الــواليـات حـضــارة
كانت تـمثل واليات تحـدة األمريكـية ا
شمالـية وجنـوبية لم يـكن لها أي دور
وبـعد علـمي أو ثـقافي أو تـكـنولـوجي
تـوحـيــدهـا حتــولت إلى دولـة عــظـمى
بسـبب التـكـامل اإلقتـصـادي والعـلمي
والثقافي واإلجتمـاعي والبشري لهذه
الـــواليــات الـــتـي أحتـــــــدت فـي دولــة
واحـدة . وهـذه احلـقـائق لـلـدول الـتي
حــقـقـت وحــدتـهــا وســارت في طــريق
النهضة احلضارية والهسيبة الدولية
والقوة في كل مـجال كـان يدركهـا عبد
النـاصر جـيـداً بحـكم وعـيه السـياسي
والـثـقافـي حـيث كـان يـحـمل مـشـروعاً
وحــدويـاً حــضــاريــاً لــوحــدة األقــطـار
الـعـربــيـة من احملـيط إلـى اخلـلـيج في
لـهــا لــغـة دولـة عــربــيــة كـأمــة واحــدة
واحـدة وثقـافـة واحـدة وتـاريخ عـربي
واحـــــــد مـــــــوغل فـي الـــــــقـــــــدم قـــــــبل
وتــرتــبط شــعــوب هــذه األمــة اإلسالم
الـتي جـزأهـا اإلسـتـعـمـار إلى دويالت
تـــعــيـش حــالـــة الـــتـــخـــلف الـــعــلـــمي
ويـسـودهـا اجلــهل والـفـقـر والـثـقـافـي
وهي بــــشـــكـل أو آخـــر واقــــعـــة حتت
ومع ذلك تربط الهـيـمـنة واإلسـتـعـمـار
شــــعــــوب هــــذه األمــــة اجلــــزأة آمـــال
وأهداف مـشتـركة لـكـونهـا تنـتمي إلى
ياً عن غيرها من تتميز عا أمة واحدة
لـذلك األ إنـهـا تـتــكـلم بـلـغــة الـضـاد
كــرس عــبــد الــنــاصــر جــهــوده كــلــهـا
ــشـروع وسـخــرهــا من من أحتـقــيق ا
وســخــر من أجل الــقــومي الــوحــدوي
ــشــروع كــافــة وسـائل حتـقــيق هــذا ا
اإلعالم من صحـافة وإذاعـة وتلـفزيون
فـي مــــــــصــــــــر بـــــــــعــــــــد ثــــــــورة /23
إضــافـــة إلى يــولـــيـــو/تـــمــوز/1952

حاصل الـيـوم جلـمـيع الدول الـعـربـية
حتت الـهـيــمـنـة والــتـبـعـيــة لـلـواليـات
كما تحدة األمريكيـة والغرب عموماً ا
إن دولة الوحدة التي ستقام مستقبالً
يــجب أن تــكــون ذات نــظـام فــيــدرالي
نــظــراً لـســعــة الــوطن الــعــربـي وعـدد
ــقــراطي وذات مــضـــمــون د ســكــانه
ساواة ب يحقق احلريات وا حقيقي
واطنـ دون تميـيز بسبـب اللغة أو ا
ـــــــذهـب أو اجلـــــــنس أو الـــــــدين أو ا
ــــركـــز الــــعـــنــــصــــر أو الــــثــــروة أو ا
األجــتــمـــاعي أو احلــسـب أو الــنــسب
وفي ظل سيـادة الـقانـون الذي وغيـره
يـــــخـــــضـع له اجلـــــمــــــيع حـــــكـــــامـــــاً
إن هـذا الـنــظـام يــضـمن ومـحــكـومــ
تـــداول الـــســلـــطـــة ســـلـــمـــيـــاً في ظل
الـتـعـدديـة الــسـيـاسـيـة لــكـافـة الـقـوى
واألحـزاب الـســيـاســيـة الــتي تـمـارس
عمـلهـا السـيـاسي بكل حـرية من أجل
ــقـراطــيـاً الـوصــول إلى الــسـلــطـة د
بعـيداً عن الـرشى والطـائفيـة وتدخل
الدين في السياسة وبالعكس كما هو
جاري الـيوم في الـعراق والعـديد من
البـلدان الـعربـيـة الذي سـيصـبح هذا
التدخل الديني محضوراً في دستور
ـقراطية . ففي ظل دولة الوحدة الد
غياب دولة الوحدة أصبحت البلدان
الــعـــربــيــة كـــلــهــا حتـت الــهــيـــمــنــة
والتـبـعـية لـلـقـوى األستـعـمـارية في
الـــغـــرب وفـي مـــقـــدمــــتـــهـــا الـــدول
وقد اخللـيـجـيـة وأولـها الـسـعـوديـة
أعلن ترامب في حـملـته االنتخـابية
لـلـرئـاســة بـأن عـلى الــسـعـوديـة أن
ال مقابل حمايتها علماً تدفع لنا ا
إن الـــســــعــــوديــــة ودول اخلـــلــــيج
األخرى تمـثل مسـتعـمرات ألمـريكا
حــيـث بــعـد ودول الــغــرب األخـرى
فــوز تـــرامب بـــالـــرئــاســـة عـــقــدت
السـعـودية مـؤتـمـر بطـلب أمـريكي
حـضــرته بــعض الــدول الـعــربــيـة
واإلسالمـيـة بوجـود تـرامب حـيث
قدمت السعوديـة إلى ترامب مبلغ
قـدره أكــثـر من  240مـلـيـار دوالر
كأسـتـثمـارات وإيداع فـي البـنوك
وفي زيـارة ولي العـهد األمريـكيـة
الــسـعــودي مــحــمــد بن ســلــمـان
ألمريـكـا والـتي أسـتـمـرت حوالي
شـــهـــراً زار خاللـــهـــا الـــواليـــات
األمــريــكــيــة قــدم أكــثــر من 260
ملـيار دوالر لـلخـزيـنة األمـريكـية
وإســتـــثــمـــارات كل ذلك مـــقــابل
عــلــمـاً إن حــمـايــتــهــا من إيــران

السـعـوديـة لـو كـانت مسـتـقـلـة وتـملك
ـا تملكه من إرادتها فإنـها تسـتطيع 
مال عن طـريق النـفط واحلج والعـمرة
طــوال الــعــام أن تــصــبح أقــوى دولــة
نـطقة الـعربيـة والشرق عسكـرياً في ا
األوسط عــمــومــاً مـن خالل إقــامــتــهــا
صـنـاعـة عــسـكـريـة ومـدنــيـة مـتـطـورة
ــا لـديـهـا من وبـالـتـعــاون مع مـصـر 
خـبــرات غــيـر إنــهــا ال تـســتــطـيع ذلك
بـحــكم تــبــعـيــتــهــا ألمـريــكــا والـتي ال
تــســتــطــيـع أن تــتــصــرف إالّ بــأوامــر
حـيث يـعمل الـغـرب وآمريـكا أمريـكـية
أن تـبــقى إسـرائــيل أقـوى دولــة لـيس
ا بـالنسـبة لدول بالنـسبـة للعـرب وإ
ـا تـملـكه من الشـرق األوسط كـافـة . 
سالح تـكـنـولـوجـي مـتـطـور وأسـلـحـة
نوويه أمـدهـا بهـا الـغرب أو سـاعـدها
غيـر أن دولة الوحدة إذا على صنعـها
قـامت سـوف تـكـتسـح هـذا الكـيـان مع
أســلـــحـــته الـــنـــوويــة مـن أجل إعــادة
كما إن دولة الوحدة العظمى فلسط
عنـد قـيـامـها تـسـتـطـيع صـنع السالح
الـنــووي دون أن تــســتــطــيع أي دولـة

أخرى ردعها . 
أو منعـها من ذلك . حـيث هناك تـسعة
دول في العـالم تـملك الـسالح الـنووي
وهي الــــدول اخلــــمــــســــة الــــدائــــمــــة
وهي الــعـــضـــويــة في مـــجـــلس األمن
بريطانيا ,وفرنسا ,وأمريكا ,وروسيا,
والــصــ زائــداً الــهــنــد وبــاكــســتــان
وكوريا الشماليـة والكيان الصهيوني
والـيـوم تعـمـل الـواليات في فـلـسـطـ
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باشر  ـقراطي ا عـروف لدى  اجلميع تخـلَّي كثير من الـدول عن النظام الد ا
ـباشـرة التي كان قـراطية ا وكانت  الـيونان سـباقـة في تخلّـيهـا  عن نظام الـد

يالد.  أسالفها قد أرسوا دعائمها في القرن اخلامس قبل ا
ـقـراطي عـلى ــكن الـعـثـور في الـوقت احلـاضــر عـلى نـظـام د وفي الـواقع ال 
ة في أي شاكـلة "اإلكليـزيا" التي كـانت تُمارَس في الـعصر الذهـبي ألثينـا القد

مكان في العالم.
وذجا يُحتذى قراطية في سويسرا  باعتبارها  اجلميع يـشيد في التجربة الد
عـاصر إال أنهـا تُطـبق في حقيـقة األمر بـاشرة في اجملـتمع ا قراطـية ا به للـد

قراطياً غير مُباشر.  نظاماً د
باشرة واإلستفتاء. ارسة اإلنتخابات ا مع ذلك يُتيح نظامها السياسي 

باشرة قـراطية ا وفي الواقع هـناك العديد من األسـباب التي تُعوق تـطبيق الد
في اجملتمعات احلديثة بسبب ما يأتي معها من تكاليف ومخاطر عالية. 

باالضـافة الى احـتمـال  اشعـالهـا لفـتـيل الصـراعات خـاصة في الـبلـدان  التي
وذجاً ) فإنها قد تكون مشحونة تمتـلك تنوعا دينيا ومذهبيا وقوميا (العراق  إ

باإلنفعاالت أيضاً.
ـبـاشـرة اجـراء االنـتـخـابـات مـرات عـديـدة وفق ـقـراطــيـة ا وحـيث تـقـتـضي الـد
الـسـقف الـزمـني احملـدد دسـتـوريـاً لــلـدورة االنـتـخـابـيـة ان كـانت عـلى مـسـتـوى
ـان او مـجـالس احملــافـظـات  فـإن تـكــالـيـفـهــا اإلقـتـصـاديـة واإلجــتـمـاعـيـة الـبــر
ُفرط لـلمجتمع والسيـاسية ستـكون هائلة. وقـد تؤدي باألخص إلى التـسييس ا

ا يُسفر عن هيمنة السياسة على كل شيء آخر.
ـبـاشرة لـعـبة مـحـصلـتـها صـفر وأداة قـراطـية ا وفي حـقيـقـة األمر تـمـثل الـد
تـعـمل على تـفـاقم الـصراعـات اإلجـتمـاعـية. فـهي تـقـسم اجملتـمع بـ األغلـبـيات
واألقلـيات. وهذه األخيرة سـوف جتد مناصـبها ومصـاحلها وحقـوقها عُرضة

للقمع الدائم.
باشـرة إلى إحداث البـلبلـة والتعـصب والظلم  ـقراطيـة ا وبالنـتيجـة جتنح الد
قـراطيـة الذي أُسـتخـدم في العـراق  والذي وهذا حـقا الـنمـوذج اخلاطيء لـلـد
رسخ االنـقـسـام الــطـائـفي والـقـومـي وأثـرَّ بـشـكل واضح عــلى حـقـوق االقـلـيـات
ـقـراطي ـشــروع الـد وسـحـقـهــا في كـثـيـر مـن االحـيـان بـأسم احلــفـاظ عـلى  ا
قراطي ـوذج  د ومة الـعمـليـة السيـاسيـة  عندمـا يقـدم بلـد على اختـيار  ود
مـناسـب  يبـحث بـعـمق كل مـعـطـيـات ساحـته اجملـتـمـعـيـة ويتم الـركـون لـلـخـيار
ـثل طمـوح اجملتـمع دون ان يـثيـر العـصـبيـات والصـراعات ـقراطي الـذي  الد
ـقـراطي لـبـلـد بـقـوة الـسالح وحتت وطـأة والـفـ  امـا عـنـدمـا يُـفـرض نـظـام د
كن قراطية انقالبية " التمت للمجتمع بصلة وال االحتالل في اقل مانسميه "د
ان تكـون لها ارضـية مهـيأة سـيصعب الـتعامل مـعهـا دون ان يكون هـناك حجم
ر به العراق الـيوم من تعثر خسائـر  اكبر بكـثير من نتـاجها اإليجابي  ان مـا
ـقـراطي مـؤسف وخالفـات شــديـدة وانـهــيـارات مـتالحــقه سـبـبـه الـنـمـوذج الــد
اخلاطيء الـذي سيس اجملتمع باكمـله  فحول الشعب الى ساسـة فلم تعد قيمة
للسياسي وهو ينافس مجتمعا بكامله ولم يقتنع افراد اجملتمع باداء السياسي
وكـأنه مـنافس لـهم في مـنـازلة غـلب عـلـيهـا طـابع الطـائـفـة والقـومـية واالقـلـيات 
قراطـية الى صراع مجـتمعي من اجل اثبـات الذات واحلفاظ على فتـحولت الد
الهـوية احمللـية  وفي ظل هـذا الصـراع أُضعفت  الـهويـة الوطنـية بل اضـمحلت
ـواقف  وهـذه هي الـنـتـائج التـي كان يـروم االمـريـكـان الـوصول في كـثـيـر من ا
ـقــراطي الـواهن في خــلق الـفــ وتـرسـيخ الـيـهــا من خالل ذلك الــنـمـوذج الــد
االنقـسامات واثارة الصراعات  وحتويل العراق الى ساحة صراع بالنيابة عن
العـالم بأجمـعه واقرب مثـال كان الصراع مـع تنظيم داعـش االرهابي الذي مثلَّ
به العـراق جميع اجلوانب االنسـانية وهو يدافع عن احلـياة والنبل والقـيم العليا
ثـل الثـاني  اسـتخـدام الـعراق حـ  قـاتل  اشـرس عدو لـلـحيـاة والـبشـريـة  وا
كـقـاعـدة الطالق الـتـهـديـدات ضـــــد دول اخـرى  كـمـا يـحـدث األن بـ امـريـكا

وايران .
ُـغـيب عن الـساحـة الـسيـاسـية الـعـراقيـة بـسبب ـشـروع الوطـني الـعراقي ا ان ا
اخلالفات الـداخلـية والضـغوط اخلـارجية البـد ان ينـهض من جديـد ويُنمي روح
ـواطن العـراقي لـلـعـمل  من اجل مـشـروع انـقـاذ وطـني حـقـيقي االنـتـمـاء لـدى ا
يرتـكـز لـكل مـايـعـز الـعـراق وشعـبه ويـعـيـد حـالـة الـوحـدة الوطـنـيـة بـ مـكـونات
ا قـبل عـصر الـتـأمر الـذي تعـرض له الـعراق حـينـهـا سيـعود الـشـعب العـراقي 
صيرية العراق حامي عرين االسود  صاحب الكلمة الفصل في كل القضايا ا
الـتي تـخص االمـة واحملـيط االقـلـيـمي وهذا االمـر لـيس بـبـعـيـد عـلى شعـب مثل
شعب الـعـراق  شعب واع وفـاعل ومـنتج وبـالـتأكـيـد سيـكون الـقـادم افضل ان

انـطــلـقــنـا من خـط شـروع واحـد بــأجتـاه الــوطن بـعــيـداً عن
تــقـســيـمــات احملـتل وتــأمـر دول اجلــوار وادوات الـسـوء
ــنـفــعـة الـداخــلـيــة اصــــــــحــاب مـشــاريع الـفــسـاد وا

الشخصية .
ــقــراطي احلــقــيــقي ان يــكــون الــعـراق ـشــروع الــد ا

موحدا وابناؤهُ متساوون باحلقوق والواجبات . 

حـبيـبة قـلبي اني سـعيـد بوجـودك معي فـانت الـسعادة بـكل مـعنـاها بالـنسـبة لي
فـدعـيني اقـول لك ان السـعـادة والشـعـور براحـة البـال والـفكـر تكـمن في حـقيـقة
ان في الـقلب.. والـرضـا بالـقدر خـيـره وشره. وال يـنفي ذلك االمر بـتحـقـيق اال
االسـتمـتـاع بـكل مـا احله الـله لـنـا. فـالسـعـادة نـسبـيـة. وتـتضـمن امـورا عـديدة.
واقف التي التقاس السعادة فيها ال فهـناك العديد من احلاالت والسلوكيـات وا
بـحجـمـهـا وال بـنـوعـهـا. فـهي لـيـست غـامـضـة وال مـجـهـولـة. فـمنّـا مـن يراهـا في
ـنصـب واجلاه.. ومـنا من يـظنـها في ال.ومـنّا من يـظـنهـا تقـبع با السـعي وراء ا
كـثـرة االبـناء.. وهـنـاك من يـسـعـد حـ يـقـرأ كتـابـا. او يـقـوم بـفـعل او بـتـصرف
يشـعـر معه الـشـخص بأنه في قـمـة االنشـراح والـسرور النه حـقق هـدفه.. فهي
سعادة. ورغم ذلك لو سألت معظم من حقق ما كان يظن انها السعادة فستجده
ـال دون كـلل او مـلل فـهو يـقـول: لم اشـعـر بهـا. فـصـاحب الـثـروة يسـعى وراء ا
خـائف عـلى ان يـفـقد رصـيـده لـذلك يـبـذل جـهـده لـتنـمـيـة مـاله. فـيـسـهـر ويرهق
ـنصب ـتواصـل. وقد يـكون سـببـا في شقـائه. ومن نال ا اعصـابه في التـفكـير ا
واجلاه ضـاعف جهـده حتى يبـلغ منـصبا ارفع. وشـهرة اوسع. ويـعيش في قلق
دائم. ومن حبـاه الله بكثـرة االبناء وعانى مشـاكل تربيتـهم والسعي وراء قوتهم
وكسوتـهم وتعليمهم ظل ينقصه االحسـاس بالسعادة. متناس ان السعادة لن
ـال وال بـكـثـرة االبـنـاء. لـكن بــالـشـعـور الـعـمـيق بـالـقـنـاعـة نـنـالـهــا بـاجلـاه وال بـا
ـهم ان نـعـرف مـاهـو مـصـدر ســعـادتـنـا وفـرحـنـا. ونـضـعه في حـيـز والـرضـا. ا
الـتـنـفـيذ. وكـل مـا نـحـتاج الـيـه هـو بذل اجلـهـد فـي سـبيـل حتـقـيق مـا يـسـعـدنا.
ة واصـرار وتـفاؤل وعـمل السـعادة ان فالـسعـادة ارادة ويـق وثـقة وعـز
ــنـحـنــا الـراحـة ويــشـعـرنــا بـالـفــرح والـسـرور. ــارس كل مـانـحــبه وكل مـا 
وللوصـول لكل ما يحـقق لنا هذا الـشعور عليـنا التحـلي بالصبـر. واالقتناع بأنه
سيـتم خـطـوة خـطـوة. وسـنـشـعر بـالـسـعـادة اثـنـاء مـحاولـتـنـا حتـقـيق مـا نـتـمنى
ونهـدف ونرغب. فأحيانا نشعر ببعض االلم عندما نحقق احالمنا. الن االنتظار
والقـلق والشـوق قد انتـهى بتـحقـيق احللم. ونـظل تبـحث عن حلم جـديد لـنعيش
فيه االنتـظار لـذا استمـتع بكل حلـظة فالـسعـادة مقتـرنة بالـعمل والـفعل وليس
الـوهم والـتـمني وكـلـنـا دون اسـتـثنـاء نـبـحث عن الـسـعادة فـي مشـوار حـيـاتـنا.
والـقـلـيل مـنـا من تـذوقهـا. وعـاشـهـا  وهـنـاك من بـعض احلـاالت الـتي تـصـيـبـنا
رتبطة بسلبية عاناة والتعاسة والشقاء. ومن ذلك الوحدة ا بااللم. وتشـعرنا با
التفكير. فحينما نشعر بالوحدة تتداخل افكارنا. وتتعقد االمور ويتقلب مزاجنا
وفي الـغـالب يتـعمـق شورنـا بالـكـأبة وتـزداد احزانـنـا ونرى هـمومـنـا كاجلـبال
ونـبـكي دون ان نـعـرف الـسـبب احلـقــيـقي وراء ذلك. وعـلـيـنـا ان نـسـأل انـفـسـنـا
دائما: كـيف نعـيش السـعادة? وهل نـحن حقا نـتذوق طـعمـها احلقـيقي? فـحيـنما
ـرارة ثم نـهـدأ بـعـدهـا النـنـا نـعـلـم انـها نـتـذكـر اشـيـاء كـثـيـرة فـقـدنـاهـا نـبـكي 
اصـبـحت ذكـرى. واحالمـا مـضـت وانـنـا نـعـيش الـواقع. حلـظـتـهـا نـبـتـسم امال
اننـا بأن الـقدر يـخبئ لـنا الفـرح الى جانب احلـزن والدمـوع. علـينا وتفـاؤال أل
ـتغـيرة. فـاإلنسان ان ندرك ان الـسعـادة في قدرتـنا عـلى التـكيف مع الـظروف ا
ـلكه ونـهدر ـا  دون مـعـاناة لن يـشـعر بـطعم الـسـعادة. فال تـؤجل االسـتمـتاع 
ايامنـا. ونكتشف بعدها ان ما كان بامكاننا ان نستمتع به باالمس قد ضاع منا
الـيـوم. وجنهل ان سـعـادتـنـا تـخـضع لسـيـطـرتـنـا الشـخـصـيـة الى حـد مـا فهي
بأيديـنا ونحن من نصنعهـا. فاذا كنت تبحث عمن السعـادة حقا فال تبحث عنها
بعيـدا. انها بـداخلك نعم انـها معي بـكل معنـاها ما دمت امـامي بهذه االبـتسامة
ـشرقـة الـتي تـغنـيـني عن الـدنيـا ومـا فيـهـا. فـاجلنـة بـالنـسـبـة لي ليـست مـجرد ا
زايـا التي ال ـواعـيد الـتي  تأجـيـلهـا رغمـا عـني. وا حـقيـقـة قائـمة فـقط انـها ا
تـسـتـطـيع االرض مـنـحي ايـاهـا. انـهـا الــرغـبـات الـتي تـسـامـيت عـنـهـا زهـدا في

الفـاني وايثـارا للبـاقي انهـا الوجـوه التي اشتـاقهـا والوجوه
الـــتي حـــرمت مـــنــهـــا اجلـــنـــة.. مــوت احملـــرمـــات ومــوت
ــمل مـوت ـمــنــوعــات اجلـنــة.. مــوت الـظــلم مــوت ا ا

وت.  اليأس اجلنة.. موت ا
اللـهم اكـتبـني واحبـتي من أهـلهـا.. آم يـارب العـا

ـا انعـمت علـينا واحلمـد والشـكر لك يـارب اوالً واخراً 
ا ال يعد واليحصى.
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