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الـعربي ال يتحقق عـلى أساس التجزئة
وال الــتــقـدم أو الــتــحـريــر يــتـحــقق بال
صـيغة وحدوية . لذلك فإن تفتيت األمة
الــعـربــيــة مـنــذ ســايـكس  –بــيــكـو إلى
الـيوم هـدف صهـيوني أسـتعـماري ألنه
يـحوّل قوة األمة العربـية وطاقاتها إلى
نــزاعــات وحــروب بــ بــلــدانـهــا عــلى
أســاس قــطـري أو طــائــفي أو ديـني أو
والــرد هـو اإللــتـزام مــذهـبـي أو عـرقي 
ارسة على نهج الـوحدوي فكـراً و بـا
فـالوحدة مـستـوى األفراد واجلمـاعات 
أســاس الـنــصــر والـتــحــريـر والــتــقـدم
والـفرقة واإلنقسام يقودان إلى واألمن 
وتـمكـ احملتل من الـهزائـم والتـخلف 
الـبـقـاء في أحتـالله . وألهمـيـة الـوحدة
في بـناء احلضارة والتحـرير يذكر عبد
الـناصر (لـقد سئـلت كيف أنهـزم العرب
في فــلــســطــ ولــهم ســبــعــة جــيــوش
فــأجــبت إن وألســرائــيل جــيش واحــد 
ولو الـسبب كان للـعرب سبعـة جيوش 
كـان لهم جيش واحد ألستـطاعوا إنقاذ
) " وأضاف عـبد النـاصر قائالً فـلسـط
كــانت الـــفــرقــة هي ســبـب إنــكــســارنــا
ــتــنــا وكــانت الــفـــرقــة هي ســبب هــز
وكـــانت الـــفــــرقـــة هي ســـبب ضـــيـــاع
فــلـسـطــ " وأضـاف عــبـد الــنـاصـر إن
الـوحـدة الـتي تـنـبض بـهـا الـقـلـوب في
كل مـكـان هي سـبـيلـنـا إلى الـقـوة التي
كن أن تـتحقق إالّ إذا نـسعى إليـها ال 
لــذا فال غــرابــة أن نـرى أحتــد الــعــرب 
األسـتعمار والصهيـونية تظهر اخلوف
واإلنـزعـاج من وحـدة الـعـرب " وأضاف
عـــبــد الـــنــاصـــر قــائـالً إن إســتـــهــداف
ــشــروع األســتــيــطــاني فــلــســطــ بـــا
اإلحاللـي كــــان مــــؤامـــــرة عــــلى األمــــة
ـنع ولـوضع حـاجـز  الـعــربـيـة كـلـهــا 
وال يكون حتـرير فلـسط إالّ وحـدتهـا 
بـالوحـدة وال تقـوم الوحـدة إالّ بتـحرير
" و أضـاف " إن هـنـاك قـضـيـة فـلـسـطـ
فيـجب أن نعمل تـمس شرف كل عـربي 
بـكل طـاقـاتـنـا لـنـعـيـد لـشـعب فـلـسـط
ولـقـد حــقـوقه وهــذا يـتـطــلب الـوحــدة 
أســـتــخـــدم أعـــداء الـــعــرب الـــتـــفـــرقــة
ولــكن بـــوحــدة الــشــعب والــكــراهـــيــة 
الــعـربي نــســتـطــيع أن نــحـقق الــهـدف
الـعربي في كل مـكان وأسـتعـادة حقوق
والتضـامن الكامل ب شـعب فلسـط 
أبـنـاء الـشـعب الـعـربي من أجل الـهدف
الـكبيـر وهو قضـية فلـسط . كـما ذكر
عـبد النـاصر في أحد خطـبه للجـماهير
الـعـربـيـة حـيث قـال (كـلـنـا سـنـدافع عن
تـد الوطن العربي من عـروبتنـا حتى 
احملـيط األطـلسي إلى اخلـليج الـعربي)
فـأعــداء الـوحـدة كـثـيــرون وال تـقـتـصـر
عـلى القوى األستـعمارية والصـهيونية
ـيـة والــنـظم الـعــربـيـة الــرجـعـيـة الـعــا
ـا تشمل أي نظـام عربي دكتاتوري وإ
ســـــلـــــطـــــوي أضـــــافـــــة إلى األحـــــزاب
اإلسالمـيـة واالـيـبـرالـيـة وحـزب الـبعث
وغـيــرهـا من األحـزاب الـتي تـبـحث عن
كن و الـسـلـطـة في الـبلـدان الـعـربـيـة 
الـقـول إن من يـعادي الـوحـدة  يقف في
عادية صف األسـتعمار والصهـيونية ا
لـلـوحدة بـاألسـاس . إن الواقع الـعربي
الــقـــائم في أســوأ حـــاالته من الــتــردي
واإلنـحــطـاط . فـالـنــظم الـعـربــيـة كـلـهـا
بــشـكل أو آخـر واقــعـة حتت الـهــيـمـنـة
والـتبعية للقوى اإلستعمارية بشكل أو
آخــر . فــبـعـض هـذه الــنــظم تــســودهـا
حـروب أهليـة من أجل السلطـة كما هو
احلــال في ســـوريــا والــيــمـن ولــيــبــيــا
والـصـومــال . وبـعض الـنـظم الـعـربـيـة
يــفــتــقـــد األمن واألســتــقــرار وتــســوده
كـما الـفـوضى وغيـاب سـلطـة الـقانـون 
هــــو احلــــال فـي الــــعـــــراق ولــــبــــنــــان
والـسـودان واجلزائـر وبعـضهـا ال يزال
يـقـاوم عصـابـات داعش اإلرهـابيـة كـما
هــو احلــال في تــونس ومــصــر وحــتى
ــــعــــلــــوم إن الــــعــــراق وســــوريــــا . وا
عـــصــابـــات داعش شـــكـــلــتـــهــا اإلدارة
األمـريـكيـة لـتدمـيـر البالد الـعـربيـة وقد
أعـــتـــرف تـــرمب بـــذلك خـالل حــمـــلـــته
االنـتخـابيـة للرئـاسة كـما سـبق لوزيرة
خــارجـيــة أمـريــكــا الـســابـقــة "هـيالري
"  أن أعترفت بـذلك  أما اجلـامعة كـلنـ
الـعـربيـة فلم يـعـد لهـا أي دور في حفظ
األمن واألسـتـقـرار في الـدول العـربـية .
فــاجلـــامــعــة واقــعـــة حتت الــهـــيــمــنــة
األمــريـكــيـة من خالل الــنـظـم الـعــربـيـة
الـرجعية التي تقودهـا السعودية . كما
أن الـتردي الـعربي الـقائم الـيوم يـشكل
بـداية لـلتـطبيع مع الـكيـان الصـهيوني
الــغـاصب لـفــلـسـطـ وأراضـي عـربـيـة
أخــرى كـــاجلــوالن الــســـوريــة ومــزارع
حـيـث مـؤخـراً زار شــبـعـا الــلـبــنـانــيـة 
ـ نتنـياهو" رئيس الـصهيـوني " بنا
وزراء الـكـيــان الـصـهـيـوني مـسـقط في
وقـد ســلـطــنـة عــمـان بــدعـوة رســمـيــة 
صـرح وزيـر خـارجـيـة عـمـان بن عـلـوي
بال خـجل بـأن أتـصاالتـنـا مع إسـرائيل
كـانت سرية واآلن أصبحت علنية . كما
ـــــوســـــاد في الـــــكـــــيــــان زار رئـــــيس ا
الـصـهيـوني مـؤخـراً كل من السـعـودية
واإلمـارات كمـا أسـتقـبله مـلك البـحرين
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وحــضـارة عــربـيــة وفي قـيــام مـجــتـمع
ا تملكه عـلمي- تكنـولوجي متحضـر 
ـنـظمّـة لـدولة الـوحدة الـدول الـعربـية ا
من إمــكـــانــات أقــتـــصــاديــة وعـــلــمــيــة
وثـقافية وغيرهـا . كما يؤدي قيام دولة
الـوحـدة إلى حتـريـر األراضي الـعـربـية
ـغــتـصــبـة واحملــتـلـة وفي مــقـدمــتـهـا ا
فــلــســطــ الــعــربــيــة بــفــعل الــقــدرات
الـعسكـرية التي تمـلكهـا دولة الوحدة .
كـمــا تـشـكل دولـة الــوحـدة خـطـراً عـلى
ـنـطـقة الـعـربـية . مـصـالح الـغرب في ا
لـذلك أسـتـخـدمت الـقوى اإلسـتـعـمـارية
مــخـتـلف ــتـحـدة  وخــاصـة الـواليـات ا
الـوسـائل للـحـيلـولـة دون قيـام الـوحدة
الــعـربــيــة من خالل ســعـيــهــا إلى فـعل
دولـــة الــوحـــدة الــنـــواة اجلــمـــهــوريــة
ــتـــحـــدة بــالـــتـــعــاون مع الـــعــربـــيـــة ا
الـصهـيونيـة والنظم الـعربـية الرجـعية
وفي مــقــدمــتـهــا الــســعـوديــة وذلك من
خالل إنـقالب عسكري مشؤوم أدى إلى
فـــصل ســـوريـــا كــأقـــلـــيم شـــمـــالي في
تحـدة عن مصر اجلـمهـورية العـربيـة ا
كــأقــلـــيم جــنــوبي في /28أيــلــول/عــام
عـلـماً إن إنـضمـام سـوريا لـدولة 1961
الـوحدة كـان من خالل أستـفتـاء شعبي
ـفارقات إن ـا يشـبه اإلجمـاع . ومن ا
رحـــيل عـــبـــد الـــنـــاصـــر كـــان فـي يــوم
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كـمـا يشـكل وجـود دولـة الوحـدة خـطراً
عـلى وجود الـكيان الـصهيـوني والنظم
لـــذلك من أجل الـــعــربـــيــة الـــرجــعـــيــة 
الـتـخـلص من عـبـد الـنـاصـر ومـشروعه
الـوحـدوي الذي ال يـتـحقق إالّ بـإسـقاط
الـنظم العـربية الـرجعيـة وفي مقدمـتها
الــسـعـوديـة حــيث حـاولت الــسـعـوديـة
وبـتوجيه أمـريكي أغتـيال عبـد الناصر
مـن خالل زيـــارة كـــانت مـــقـــررة له إلى
دمــــشـق عـــام 1959 عـن طـــريـق عــــبـــد
احلــمـــيــد الــســراج الـــذي كــان يــشــغل
مـنـصب رئـيس اجملـلـس التـنـفـيـذي في
سـوريا كأقلـيم شمالي أي رئيس وزراء
وعـند وصـول عبـد النـاصر إلى دمشق
سـلم الـسراج الـشيك ومـقـداره ملـيوني
دوالر إلى عــبــد الــنــاصــر . وقــد ذكـرت
الــصـحف فـي حـيــنه إن عـبــد الـنــاصـر
ــبــلـغ في بــنــاء بــرج أســتــخـــدم هــذا ا
الـقاهرة الشهير بسبب القوة الشرائية
إن القـوى الوحدوية بـلغ آنذاك  لـهذا ا
في الـبلـدان العـربية تـعمل دائـماً وأبداً
عـلى إسـقـاط النـظم الـعـربـية الـرجـعـية
ـتـحـالـفـة مع األسـتـعـمـار وفي خـدمـة ا
الـصـهـيـونيـة وأي نـظـام عـربي مـعادي
لــلــوحــدة ألن إسـقــاط هــذه الــنــظم هـو
الــسـبــيل الــوحـيــد لـتــحــقـيق الــوحـدة
ـقـراطـية الـعـربـيـة الـشامـلـة بـأسس د
ـساواة واحلـقـوق واحلـريات تـضـمن ا
جلميع مواطني دولة الوحدة . فالكيان
الــــصـــهــــيــــوني يــــســـعـى مع الــــقـــوى
تحدة اإلسـتعمارية وخاصة الواليات ا
لـيس فـقط دون إقـامـة دولة األمـريـكـيـة 
ــا الــعـــمل عــلى تــفــتــيت الــوحــدة وإ
الـبـلـدان العـربـيـة القـائـمـة وتـقسـيـمـها
ويــذكـــر د. "أســعــد الــســـحــرمــاتي" في
كـتــابه " الـنـاصـر " الـصـادر عـام 2019
بـأن الـصـهـيـوني شـمـعون في بـيـروت 
بـيرز صاغ خـطة ضد األمة الـعربية في
كـــتـــاب أصـــدره عــام 1993 بـــعـــنــوان
(الـشـرق األوسط اجلديـد) وكذلك كـتاب
ــ نـتــنــيــاهـو " " الــصــهـيــوني بــنــا
) . ثم كـان بعد بـعنوان (مـكان ب األ
إصـدار هذين الكتـاب إصدار خطة من
مــؤســســة " رنـد " فـي واشـنــطن كــانت
تـمـثل الـتـطـابق األمـريـكي الـصـهـيوني
في الـتـآمر عـلى األمـة العـربـية والـعمل
ـشــروع تـقـسـيـمـي جـديـد أو مـا سـمي
ومــشـروع ســايــكس  –بــيــكـو رقم (2) 
مــؤســســة " رنــد " أعــلن مــطــلع الــعــام
(2000) حتت عــنـوان أسـتـراتــيـجـيـة "
ــشــروع الــشــرق األوسـط الــكــبــيــر" وا
الـشـرق أوسطي الـصـهيـوني األمـريكي
الـذي يـعـمل لتـقـسـيم الـبـلدان الـعـربـية
ومـعهـا الدول اإلسالمـية ليـبقى الـكيان
الــصـــهــيــوني فـي فــلــســـطــ أقــواهــا
بعد أن سـلم الغرب هذا ويـتحكم فيـها 
الـكـيان بـأسـلحـة نـووية وتـكـنولـوجـية
مـتطورة . ولـتحقـيق هذا الهـدف عملت
اإلدارة األمــريـــكــيــة ومـــعــهــا الـــكــيــان
الــصــهــيــوني عــلى تــمــويل جــمــاعـات
أسالمــيـــة في الــســنــوات األخــيــرة مع
تمويل قطري وقد أستلمت هذه القوى
الـــســلـــطــة في كـل من تــونـس ومــصــر
في ح والتي سميت بالربيع العربي 
حـيث كـان ربـيع أمـريـكي  –صـهـيـوني 
أسـتـطاعت الـقوى اإلسـالميـة في هذين
الــبـــلــدين أســتـالم الــســلــطـــة بــالــدعم
األمـريـكي الـقـطـري فـمـارست الـتـمـيـيـز
واألســتـبــداد بـيــد إن شـعــبي الـبــلـدين
أسـتطاعـا التخـلص منهـما الحقـاً . كما
شــــكــــلت اإلدارة األمــــريــــكــــيــــة
مـنـظـمـات إرهابـيـة كـالـقـاعدة
وداعش لـــتــدمــيـــر الــبــلــدان
العربية وتقسيمها إن أمكن
لـصالح الكـيان الصـهيوني
كــمـــا هــو في فـــلـــســطـــ 
احلـال في سـوريا والـعراق
وغـيره من الدول الـعربية .
ويــــــــرى د . أحـــــــمـــــــد
الـسـحـمـراتي إن
األمــــــــــــــــــــن
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الــرســمــيــة لـإلســتــيالء عــلى عــقــارات
وقـد نـشــرت الـصـحف بـأن ـواطــنـ  ا
هـــنـــاك أكــثـــر من (20) ألـف عــقـــار في
مــحـافــظـة بــغـداد وحـدهــا  اإلسـتالء
عـليها من قبل عصابات إجرامية قامت
بـــتـــزويـــر ســــنـــدات هـــذه الـــعـــقـــارات
لـــصـــاحلــهـــا . كـــمـــا أن احملـــاصـــصــة
الـطـائـفــيـة الـتي أتـبـعـتـهـا احلـكـومـات
الـعـراقـية مـنـذ سـقـوط النـظـام الـسابق
كـانـت الـسـبب في اإلقـصــاء والـتـمـيـيـز
ـواطنـ في وظـائف الدولـة على بـ ا
مـــســـلم مـــســـيـــحي أو أســـاس ديـــني 
مــذهــبي  –شــيــعي - ســني . وقـد أدى
هـذا الـسـلوك الـذي ال زال قـائـماً  –ولـو
بــدرجـة أقل مـن الـسـابق  –إلـى هـجـرة
الـكـفـاءات وأصـحـاب األخـتـصاص إلى
الــدول األجــنــبـيــة والــعــربــيــة كــمـا إن
انـية العامة ومجالس االنـتخابات البر
احملـــــافــــــظــــــات تــــــتم عــــــلـى أســـــاس
ولو كـان هـناك احملـاصـصة الـطـائفـيـة 
في الــعــراق قــضــاء مــســتــقل ومــهــني
ومـحـايـيـد أللـغى الـعمـلـيـة الـسـيـاسـية
الـــقـــائـــمـــة في الـــعـــراق عـــلـى أســاس
ادة القانونية فا احملـاصصة الطائفية 
وجودة كنص في بريطانيا وفرنسا وا
دسـتوري في الـدستـور العـراقي النـافذ
تـقول (إن القـضاة مسـتقلـون ال سلطان
عـليهم فـي قضائـهم لغيـر القانـون) كما
ـــــادة األولى من الــــدســــتــــور تــــنص ا
الـعـراقي الـنـافـذ (بـأن نـظـام احلـكم في
ــاني الــعـــراق جــمـــهــوري نـــيــابي بـــر
قراطـية تعـني إقامة ـقراطي) والـد د
ــسـاواة بـ نــظـام ســيـاسي يــضـمن ا
ـواطنـ دون تمـييـز بسـبب اللـغة أو ا
ذهب أو الثروة الـعنصر أو الـدين أو ا
قراطية ركز ألخ.. كما تضمن الد أو ا
حـقـوق امـواطـن وحـريـاتـهم . كـما أن
قراطية كفلسفـة قانونية سياسية الـد
فـهي في طبيـعتهـا علمـانية ترفض كل
أشـــكــــال الـــطـــائــــفـــيــــة ومـــا يــــســـمى
بـاحملاصـصة . وهنـا يبرز دور الـقضاء
في الـرقابـة القـضائـية عـلى ما تـصدره
الـسـلـطة الـتـنـفـيـذية ومـؤسـسـاتـها من
حـيـث تـلـغى إذا كـانت تـنـتـهك قـرارات 
واطـن وحريـاتهم . فالـرقابة حـقوق ا
الــقـــضـــائــيـــة أحــد عـــنـــاصــر الـــدولــة
الـقانونية . حيث ال دولة قانونية  –أي
ـقراطية بال رقابة قضائية التي هي د
غــائــبــة وال وجـــود لــهــا في ظل نــظــام
احملــاصــصــة الــطــائــفــيــة في بالدنــا .
ـعـلـوم إن نـظـام الـقـضـاة واحملـاماة وا
هـنية بسبب نقص في بالدنـا تنقصه ا
الـدرجة العـلميـة الكافـية لألداء بواجب
ـهــنـيـة كـمــا يـجب أن يـكــون كـمـا هـو ا
ـتحـضرة احلـال في النـظم القـانونـية ا
ــارســة ــكـن  فــفـي بــريـــطــانــيـــا ال 
احملـاماة إالّ بعد حصول الشخص على
ـاجسـتـيـر في القـانـون وهذا ال درجـة ا
يــكــفـي إالّ بــعــد دخــولـه بــعــد شــهــادة
ــاجـســتـيــر كـطــالب مـتــدرب في أحـد ا
ـدة ثالث شــركـات احملـامــاة لـلـتــدريب 
سـنـوات بعـد ذلك يصـبح مـحامـياً . أي
ــارس احملـامـاة في إن الــشـخص كي 
بـريطانـيا يجب أن يـكمل كلـية احلقوق
أوالً وهي ثـالث سـنـوات دراسـة مـركزة
ــاجـســتــيــر في الــقــانـون ثم شــهــادة ا
ومــدتـهــا سـنـتــ إذا أسـتــطـاع ذلك ثم
تـدريـب عـلى نـظـام احملـامـاة في إحـدى
ــدة ثالث ســنـوات . أي إن الــشــركــات 
الشخص ال يكون محامياً في بريطانيا
ـدة ثــمـانــيـة إالّ بــعـد دراســة وتـدريـب 
سـنوات وهـؤالء احملامـ يصـبح منهم
أســاتـــذة في اجلــامــعـــات وقــضــاة في
واألغـلــبـيــة الـســاحـقـة مــنـهم احملــاكم 
يـســتـمـر في الــدراسـة لـلــحـصـول عـلى
درجــة الــدكــتــوراه في حــ في بـالدنـا
يـصبح الشـخص محامـياً مبـاشرة بعد
تـخرجه من كـلية احلـقوق وهـو ال يفهم
شيء مـن القـانـون ولـيس لـديه اخلـبرة
كــمـا أن الــقــاضي يـجب أن الــعـمــلــيـة 
يـدخل معهد قـضائي لفتـرة وجيزة بعد
كـلية احلقـوق لكي يصبح قـاضياً وهذا
ال يــكـفي مــهـنــيـاً وعــلـمــيـاً لــذلك يـجب
إعــــادة الـــنــــظــــر في وضع الــــقــــضـــاة
واحملـامـ في بالدنـا كـمـا هـو جار في
ـــســـتــوى بـــريــطـــانـــيـــا من أجل رفع ا
ـهــنـيــة لـلــقـضـاة الـعــلـمـي والـكـفــاءة ا
واحملـــــامـــــ فـي بـالدنـــــا . وفي هـــــذا
الـسياق لـقد أدى التـمييـز الطائفي إلى
ــذهب الــقــتـل عــلى أســاس الــدين أو ا
حـيث  قتل أعداد كبـيرة من إخواننا
ـسيـحـي أصـحاب الـكفـاءات والذين ا
وقد تمت سـاهمـوا في بنـاء هذا الـبلـد 
هــجـرة مــئــات اآلالف مـنــهم إلى الـدول
األوربـيـة ولـم يـبـقى مـنـهم أالّ الـقـلـيل .
كــمــا ســبــبت
احملـــاص
صـــــة
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ـهـدي اسـتـثـناء عن لن تكـون احلـكـومـة احلـالـيـة بـرئـاسة عـادل عـبـد ا
رتبط سابقاتها في مجال العجز عن تقد ابسط اخلدمات للمواطن ا
بـآ فـة الـفـسـاد .. فـهـذه احلـكـومـة ومــنـذ تـشـكـيـلـهـا في تـشـرين االول
اضي وبرغم ما اعلنته االحزاب وما قاله رئيس الوزراء عن تخطيها ا
ـبـدأ ولم تـلــتـزم الـكـتل الــسـيـاسـيـة احملـاصـصــة بـقـيت اسـيـرة هــذا ا
بوعودها وتنافست لتأخذ ما تراه استـحقاقاً محاصصاتيًا او توافقياً
عـدا كـتلـة النـصـربرئـاسة حـيـدر العـبادي وتـيـار احلكـمة ويـبـدو انهـما
نـادمـان ويشـعـران انهـمـا خدعـا بـقبـولـهمـا الـتخـلي عن حـصتـهـما من
ـناصب االخـرى كمـا تشـير بـعض التـحلـيالت والتـقارير الوزارت او ا

االخبارية.. 
ـهـيـمـنة عـلى الـعـمـلـية كـنـنـا هـنـا القـول وبـصـراحـة بـان االحزاب ا و
الـسـيـاسـيـة جتـيـد فن الـتـضـلـيل واخلـداع الـذي جـعـلـهـا الى االن في
مـنـأى عن غـضـب الـشـارع الـعـراقي  لــذا لم تـتـ مـعـاجلــة حـقـيـقـيـة
ـتـمـثـلـة بـاخللل ـشـكـلة ا فـتـعـلـة وتـراها تـبـتـعـد عن اصل ا لالزمـات ا
الــشـديــد في هـيــكـلــيـة الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة اصال الــتي بـنــيت عـلى
احملـاصـصة مـنـذ تـشكـيل مـجـلس احلكـم في عهـد سيء الـصـيت بول
ـر وادت الى اقصـاء الـتيـارات الـوطنـيـة الـتي يؤخـذ عـلى بعـضـها بـر
ــقـعـد في مـجــلس احلـكم عـلى كـاحلـزب الـشــيـوعي الـعــراقي قـبـوله 
اســاس انـتــمــاء امــيـنه الــعــام الـســابق الــطــائـفي  نــاهــيك عن لــهـاث
شخصيات قومية لتبوؤ مـقاعد وزارية او مناصب عليا على وفق مبدأ

احملاصصة البغيض ..  
ـا  حصل ويحصل  واطن ملتـاع ومصدوم  سنوات طـويلة مـرت وا
وبـات يــرى نـفــسه مــخـدوعــا حـيث لم يــحـصــد غـيــر الـوعــود والـكالم
عسول عند كل حـملة انتخابيـة .. فاختار طريق التظـاهرات السلمية ا
بـ فـتــرة واخـرى وهـي االخـرى  احــتـواؤهـا بــهـذا الــشـكل او ذاك
واطن ـقـاطعـته الـواسعـة لالنـتخـابات الـنـيابـيـة!  وبقي  هـذا ا اضـافة 
يـعـيش احلرمـان وزيـادة نـسبـة الـفقـر واسـتـمرار الـفـساد وغـيـرها من
ـظـاهر الـسـلبـيـة التي افـرزتـهـا مرحـلـة ما بـعـد االحتالل من دون ان ا
ـشـروعـة التـي وعدت تـكـترث احلـكـومـة احلـالـيـة بـتـطـلـعـاته ومـطـالـبه ا
واطن وصرخاته عاجلتـها في اطار برنامـجها احلكـومي .. صوت ا
ل وهو بـرأينا ما دعا بعض بدأت تتصاعـد وتعلو بعـد صبر طويل و
ـعارضة التي نتفق التيارات واالحزاب الى اعالن نـيتها االجتاه الى ا
مع االراء الـتي تـقول انـهـا لن تكـون مـعارضـة حـقيـقـية وفـاعلـة بـسبب
ــواقـعــهـا وســعي اطـراف حـرص بــعض االطــراف  عـلى االحــتـفــاظ 

اخرى الخذ ما تراه استحقاقها الذي تنازلت عنه ! 
واطـن والى الـفرصـة مـا زالت سانـحـة امام احلـكـومة فـالـكثـير مـن ا
هذه الـلحظـة  برغم مـظاهر الـيأس  تأمل مـنهـا وبعد كل هـذه االشهر
التي مضت  ان  تفي بوعودها في محاربة الفساد الذي يعوق حتقيق
اي بـرنـامج حكـومي وان تـثـبت انهـا لـيسـت ضعـيـفة واسـيـرة االزمات
وهو ما اليبدوانه سـيتحقق مع االسف ما يعـني ضياع سنوات اخرى

من عمرنا كمواطن .   
وفي كل االحوال فـان جتربة الـسنـوات السابـقة مـنذ ما بـعد االحتالل
الى اليوم علمتنا ان ال نثق باحزاب متمسكة باحملاصصة وان الخيار
ـواطن غـيـرالعـودة الى اخلـيـار الـوطـني والـتنـازل عن الـقـضـايا امـام ا

صلـحة العامة لـلوطن وتبني موقف طلبيـة لصالح ا ا
تغيير جذري ينهي تسلط الفاسدين ..  

ومـع كل ذلك نــتــمـنـى ان نـكــون مــخــطــئـ وان
ـواطن وفتح تـؤكـد احلكـومـة انـهـا مع الـوطن وا
مـلـفـات حــيـتـان الـفـســاد الـضـخـمــة واحـالـتـهم

للقضاء .. فهل تفعل?!
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حازماً حاسمـاً قليل الكالم خُـلِقَ احلزمُ أبكم. متأرجـحاً ب اقتناص
مكن- أو الغرق ـمكنة- باعـتبار السياسـة فن ا فرص السلم واألمن ا

اضي ومستنقع األزمات التي ورثها.  في تراث ا
ال فَـرِحـا ال بَـطِـراً ال مُـتْـرَفـاً لمْ يُـرَ مـبـتـسـمـاً ال في صـورةٍ وال نـشرةِ
أخبـار إال نـادراً بـابـتـسـامـة مُصـطـنـعـة عـلى عَـجَْل لـيـعـود إلى عـهدهِ
عبـوسـاً قـمـطـريـرا مُتـفـكـراً في حـال ومـآل مـسيـرة عـائـلـتهِ وعـشـيرتهِ
وحـزبهِ وشـعـبهِ وتـنـمـية الـقـدرة عـلى مـواجـهـة تداعـيـات الـتـوازن غـير
ة ب ـستـقـر للـشرق األوسط. يُـبَـشر بـالـتغـييـر واإلصالح ولـيس ثَمـَّ ا

االنهيار والتغيير إال شعرة معاوية!
 فالـتغـيير في وجـهه اآلخر يـعني اإلبـقاء علـى النظـام القـائم بأي ثمن.
تـعـاطـفة بل ُـحـاط خارجـيـاً: بـتركـيـا وإيـران وسوريـا غـيـر ا اإلقـلـيم ا
تربصـة لوال انشغـالها بصِراعـاتٍ اثنية وقومـية وسياسيـة تشهدها وا
ُحاط خارجيـاً بأزمة كركوك التي أصبحت خارج حدود منذ عقود وا
تـنازع عـليـها وتـلويـحات نـاطق ا اإلقـليم وانـضمَّت إلى مـا يُسـمَّى بـا

بغداد التي تنتظر استالم ملف النفط كامالً. 
ـتطلبات جتسير الـهُوَّة الواسعة ب احلكومة ُحاط داخلياً:  اإلقليم ا
والرأي العـام والتي جتسدت بـوضوح في ال مبـاالة نسبة كـبيرة وعدم

مشاركتهم في االنتخابات األخيرة.  
ـتـضـررين من الـتـغـيـيـر يُـرعِبُ الـفـاسـدين ويُـخَـدر طـبـقـة واسـعـة من ا
ـوظـف ـعلـمـ وا ارتـفـاع الـدين احملـلي لألعـوام 2018 -2014 كـا
ورؤوس األمـوال والـشـركات الـصـغـيرة لـكـنه في نـفس الـوقت يـصدم
ـا اعـتـادت عـلـيه من ـتـمـسـكـة  احملـسـوبـيـات والـنـخـبـة الـسـيــاسـيـة ا
امـتـيـازات فال أحـدَ يـرى الـرؤيـة الـتي يـراهـا وال أحـد يـقـدر عـلى أنْ

يجبر اجلميع على األخذ برؤيته.  
الي الـتغـيـير بـات ضروريـاً فاجلـمـود والتـحجـر والـفسـاد اإلداري وا
سيـنفجـر كبركـان ما لم يـتوقف! ولكـنَّهُ كسـياسي لن يصـلح أكثر من
ـكن لـسـيـاسيٍّ أنْ يُـصـلِحَ كلَّ شيء ـرحـلـة ال  الـضـروري في هــذه ا
ـلك هـنري دُفـعـةً واحـدة وإال كان كـعـمر بـن عبـدالـعـزيز ومـسـتشـار ا
الــثــامن تــومـاس كــرومــويل الــذي أرادَ أنْ يُــحـطمَ ســلــطــة الـكــنــيــسـة
الكـاثـولـيـكيـة في بـريـطـانيـا ويـؤسس مـوقعـاً مـركـزيـاً للـبـروتـستـانـتـية
لك الـذي استـطاعَ قمـعها فاندلـعت الثورات 1535 وهدَّدت بـخلع ا
قولة اإلمام علي لكنَّ ثمن النصر كان غالياً هـنري الثامن لم يسمع 
بن أبي طـالب (الـغـالب بـالـشـر مـغلـوب) وال لم يـقـرأ قـصـيـدة احلـكيم
الـصــيـني الو تــسي: ال يــوجـد جَــمَـال حــتى في الــنـصــر وذلك الـذي
ذابح والذي يسميه جميال هو من أولئك الذين يجدون السرور في ا
ذابح لن يـنجحَ في طمـوحهِ الهادف إلى الـسيطرة يجدُ الـسرور في ا
ـذبـوحة. لنْ الـكـامـلـة إنَّ تـأوهـات حـزينـة رافـقت وال بـدَّ اجلـمـاعـات ا
يُـصـلِحَ كلَّ شيء دُفعـةً واحـدة وإال كـان مثــــــــل عـبـداحلـميـد الـثاني

وغورباتشوف!
أنـهكـتهم ردود الـفعل الـقويـَّة التي واجـهت إصالحاتـهم.  الكل يـنتـظر
لك عصا موسى ليضرب بها بحر األزمات منه احلل لكن الرجل ال 
ـئـات آالف الـطلـبـة الذي ـتـراكمـة خالل ثالثـة عـقود مـاذا سـيـفعل  ا
ـعـاهـد يـتـخـرجـون كل سـنـة من ثـمـاني وعـشـرين جـامـعـة وعـشـرات ا

اخلاصة والعامة وينتظرون احلليب من ثدي احلكومة? 
وظف يزانيـةٍ يذهب أكثر من ثالثـة أرباعها معـاشات  ماذا سيفـعل 

ـقــدوره فــصل فـائــضــ عـن اخلـدمــة ال لــيـس 
واحـدٍ مـنهـم. إذا كان أحـد أهم أعـضـاء الـنـظام
ـبذولة البـايومتـري وبعـد سنوات من اجلـهود ا
يــتـوقـع تـقــلـيص أعــداد مـوظــفي اإلقـلــيم بـواقع
(33) ألف موظف من مجموع (مليون وثالثمئة

ئة فقط! ألف) موظف أي بنسبة 5.2 با

سلحة يشيـات ا الـطائفية إلى ظـهور ا
ـارس بـعضـهـا اخلـطف والـقتل الـتي 
الـــطـــائـــفي واإلســـتــــيالء عـــلى بـــعض
مــحالت الــذهـب والــصــيــرفـة دون ردع
لـوقف هذه الـتجـاوزات اخلطـيرة حيث
ـلـيـشـيات مـسـلـحـة بـأسـلـحة إن هـذه ا
ثــقــيــلــة تــقــدم لـهــا مـن الـدولــة والــتي
سـاهـمت في إنـشـائـها حلـمـايـة الـنـظام
ليشيات الـطائفي حيث أصبحت هذه ا
بـعـددهـا وتسـلـيـحهـا الـثـقـيل أقوى من
حـــيث إن إدعــاء ـــســـلــحـــة  الـــقــوات ا
لـيشـيات مـرتبـطة احلـكومـة بأن هـذه ا
هــذا من الـنـاحـيـة ـسـلـحـة  بـالــقـوات ا
ليـشيات وفق الـنظـرية تتـصرف هـذه ا
إرادتــهـا . حــيث ال يـوجــد في أي دولـة
في الـعالم سـوى قوات مـسلـحة واحدة
تـابـعـة لـوزارة الـدفـاع والـقـائـد الـعام .
لـــــذلك مـن أجل احلـــــفــــاظ عـــــلى األمن
واألســتـقــرار في الـبالد يــجب حل هـذه
ــلــيـــشــيــات وأنــتــمـــاء من يــرغب من ا
ـــســلـــحــة أعـــضــائـــهــا إلـى الــقـــوات ا
الـرسمية في الدولة إذا أريـد لهذا البلد
أن يـتطور ويستقـر . كما إن مبدأ فصل
ــــطــــبق في الــــنــــظـــام الـــســــلــــطـــات ا
ـــقـــراطي ال وجـــود له فـي نـــظــام الـــد
احملــاصـصــة الــطـائــفـيــة في الــعـراق .
ـان ـثــال رئــيس الــبــر فــعــلى ســبـيـل ا
يــســافــر إلى دولــة أجــنــبــيــة ويــبــحث
مـسـائل سيـاسـية وهي مـن أختـصاص
الــسـلـطــة الـتـنــفـيـذيــة وحتـديـداً وزارة
اخلـارجية . كما أن أعـضاء في السلطة
الــتــنــفــيـــذيــة يــتــدخــلــون في  شــؤون
ـان الــذي هــو واجب الــبــر الــتــشــريع 
كـسلطة تشريـعية أو يتدخل في شؤون
الـسـلــطـة الـقـضـائـيـة . حـيث إن واجب
ا تملكه من سلطة الـسلطة القضائية 
رقـابــيـة بـحــكم الـقـانــون إن تـمـنع هـذا
الـتـدخل ضـمـانـاً لـتـحـقـيق مـبـدأ فـصل

السلطات . 
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ومن اجلــــديـــر ذكـــره إن احلــــكـــومـــات
ـتعاقبة في العراق منذ سقوط النظام ا
الـسـابق حـتى الـيـوم لم تـفـكـر أبـداً في
إلــغـاء نــظــام احملــاصـصــة الــطـائــفــيـة
الـــفـــاســـد كـــمـــا لم حتـــاول أبـــداً وقف
الـفسـاد ومحـاسبـة الفـاسدين والـسبب
تعاقـبة جا بها نظام إن احلـكومات ا
ـقـراطـيـة هـو نـظام فـاسـد مـعـادي لـلد
احملــاصـــصــة الــطــائـــفــيــة الــذي مــزق
الـشـعب وأفسـد احلـياة الـسـياسـية في
ووضـع العـراق حتـت الـهـيـمـنة الـبالد 
بفعل سلوك والـتبعية للقوى األجـنبية 
الـكتل السـياسـية الطـائفيـة التي حتكم
والــتـي تــبــحث  عن الــســلــطــة الــبالد 
والـــثـــراء . كـــمـــا ألــغـت احملـــاصـــصــة
واطن ساواة بـ ا الـطائفـية مبـدأ ا
دون تـمــيـيـز بـسـبـب سـيـاسـة اإلقـصـاء
عـلى أساس ديني أو مذهبي في مرافق
الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا وبـذلك  إلـغـاء
ـثل الــعـنــصـر ــسـاواة الــذي  مــبـدأ ا
قراطـية  . كما ألغت األسـاسي في الد
احملـاصصة الطائفية دور القضاء وفي
الـــرقــابـــة الـــقــضـــائـــيــة عـــلى أعـــمــال
الـسـلـطـتــ الـتـنـفـيـذيـة والـتـشـريـعـيـة
وبـذلك سـاهـمت احملاصـصـة الـطائـفـية
ــالي واإلداري في إنــتــشــار الــفــســاد ا
نظمة في البالد . إن احلل ة ا واجلـر
يـكـمـن في تـغـيـيـر جـذري شـامل شـامل
يـتـطـلـب إلـغـاء احملـاصـصـة الـطـائـفـيـة
من وعــدم تـدخل الــدين في الـســيـاسـة 
خالل حــظـر األحــزاب الـديــنـيـة أو ذات
مـرجـعـيـة ديـنـيـة في الـعـمل الـسيـاسي
ويــتـــطــلب ذلك وضـع دســتــور جــديــد
ـقـراطــيـة لـنـظـام احلـكم يـتــضـمن الـد
بـعيـداً عن الدين . كـما يـجب النص في
الــدســتـور أن يــكــون هــنــاك نـائـب لـكل
واطن بالغي سن 100 مـئة ألف من ا
الرشد أي (18)  ثـمانية عشـر عاماً فما
فـوق وهؤالء لـهم احلق في االنتـخابات
والــتـشــريع لـكـي يـصــبح عـدد أعــضـاء
ان القائم ان نصف العدد في البر البر
الـذي يـشـتــرك في االنـتـخـابـات الـيــوم 
100 ألف لـــــكل نــــائـب من الــــصــــغــــار
والــكـبــار ولـيس بــالــغي الـرشــد فـقط .
وهـناك إصالحات عديدة يجب تنفيذها
وفي مقدمتها القضاء ال مـجال لذكرها 
عـلى الـرشـوة والـتزويـر في مـؤسـسات
خـصوصـاً وإن الـطائـفـية الـدولـة كافـة 
واحملـاصصة سَببَ في زيادة الفقر ب

أبـــنـــاء الــشـــعب الـــعـــراقي إلى 50% 
ـئــة وإلى زيـادة نــسـبـة خــمـســ في ا
األمــيـة الـتي تـتـجـاوز %20 الـعـشـرين

ئة من الشعب .  في ا
لـــذلك فـــإن بـــقـــاء الـــوضع الـــقـــائم في
العراق على حاله سوف يؤدي إلى
تــخــلف الـعــراق وشــعــبه عـلــمــيـاً
وثـقـافـيـاً وأقتـصـاديـاً وإلى فـقدان
األمـن واألســــقـــــرار في الـــــعــــراق
ووضع الـعـراق أكثـر وأكـثر حتت
الــهــيــمــنــة والــتــبــعــيــة لــلــقـوى
األجــــنــــبـــــيــــة إن ذكــــرى ثــــورة
يـولــيـو/تـمـوز الــنـاصـريـة عـام
 1952تــمـثل الـعــصـر الـذهـبي
في الــنـضــال ضـد األسـتــعـمـار
والـصهـيونيـة والنـظم العـربية
الـرجـعــيـة كـمـا تـمـثل مـشـروعـاً
وحـدوياً حضارياً لألمـة العربية
ألعـادة اجملد الـعربي وفـي حترير

فلسط .  
      

جمال عبد
الناصر

شارل
ديغول

خــارجــيــة قــطـر أن صــرح بــأن من حق
إسـرائـيل أن تـعـيش فـي أرضـهـا بـأمان
ـعلـوم إن قطـر تقـوم بدور مـش في وا
خـدمة الـكـيان الـصهـيوني واألسـتعـمار
األمــــريــــكـي فــــهــــنــــاك مــــكــــتـب يــــضم
دبــلــومـاســيــ صــهـايــنــة في الــدوحـة
ومـــكــتـب لــقـــطــر فـي تل أبــيـب . وتــبع
تـصـريـح وزيـر خـارجـيـة قـطـر تـصـريح
أي إن ـاثـل لـولي الـعـهـد الـسـعـودي 
ثـلون فـلسـطـ في نظـر هؤالء الـذين 
دولهم هي أرض إسرائيلية . كما صرح
وزيـر الدولـة للشـؤون اخلارجـية " أنور
قــرقــاش " اإلمــاراتي بــأن الــقــرار الـذي
أصــدرته اجلــامــعــة الــعــربــيــة ســابــقـاً
علوم ـقاطعة إسـرائيل كان خطـأ . وا
إن الـنــظم الـعـربـيــة الـتي أصـدرت هـذا
الـقـرار هي نـفـسـهـا تـنـتـهك هـذا الـقرار
وهــذه الــنــظم ال حتــتــرم الــتــزامــاتــهــا
وتــفــرض عــلـــيــهــا اإلدارة األمــريــكــيــة
مـاتــريـد . وهـذا يــذكـرنـا بــالـقـرار الـذي
صــدر عن مـؤتــمـر الــقـمــة الـعـربــيـة في
اخلــرطـوم بـحــضـور عــبـد الــنـاصـر في
حــيث صـدر الـقـرار أيــلـول/عـام  1967
بــأنـه (ال صــلح ال تــفــاوض ال أعــتــراف
ـؤتـمـر الـآلت بـأســرائـيل) وقـد سـمـي 
وبـعـد رحـيل عبـد الـنـاصـر عام الـثالث 
 1970حتـول الوضع العربي إلى صلح
وتــــفــــاوض وأعــــتــــراف مع الــــكــــيــــان
حيث أعتـرف السادات في الـصهيـوني 
مــؤتـــمــر " كـــامب ديــفـــد " في أمـــريــكــا
بــــحـــــضــــور رئـــــيس وزارء الـــــكــــيــــان
الـصــهـيـوني مـنـاحـيـم بـيـكن والـرئـيس
األمـريـكي كـارتـر بـالـكـيـان الـصـهـيـوني
دون أن تـــكـــون هـــنـــاك ضـــرورة لـــهــذا
رحوم حس علـوم إن ا األعـتراف . وا
الــشــافــعـي الــذي كــان نــائــبــاً لــرئــيس
ـتـحدة قـال في اجلـمـهـوريـة الـعـربـيـة ا
بــرنـــامج " شــاهــد عــلـى الــعــصــر " في
مـحـطـة اجلزيـرة الـفـضائـيـة قـبل وفاته
بـأن الـسـادات كـان مـرتـبـطـاً بـسـنــوات 
(CIA) ـركزيـة األمـريكـية بـاخملـابرات ا
ــلك مـــنــذ عــام  1965 كـــمــا أعــتـــرف ا
حـس ملك األردن بالكـيان الصهيوني.
ـغرب " مـحـمد الـسادس " كـمـا إن ملك ا
يـستقبل دائماً مسؤول إسرائيل في
بالده وهـــو رئــــيس جلـــنـــة حـــمـــايـــة "
ـثل أستـمراراً فـهو  الـقدس"  احملـتـلة 
لـســيـاسـة والـده " احلـسن الـثـاني"  في
الـتـبعـية ألمـريـكا واألتـصـال مع الكـيان
ـناضل رحـوم ا الـصـهيـوني . ويـذكـر ا
أحـمد بن بـيال أول رئيس لـلجزائـر بعد
عــلى هــامش أســتــقاللــهــا عــام  1962
دعــوة عـشـاء أقـمــتـهـا له فـي لـنـدن عـام
بــأنه في  1997فــقــد ذكـر بــ مــا ذكـر 
ـسـلح ضـد األسـتـعـمـار فـتـرة الـكـفـاح ا
وقــبل أســتـقالل الــفــرنـسـي لـلــجــزائــر 
كـان مـوجـوداً اجلـزائـر بـفـتـرة وجـيـزة 
ـــغـــرب وقــرر في الـــربـــاط عـــاصـــمـــة ا
ــقــابــلــة عــبــد الــذهــاب إلى الـــقــاهــرة 
الــــنــــاصـــر مـع بــــعض قــــادة الــــثـــورة
وإن الطـائـرة التـي نقـلـتهم اجلـزائـريـة 
إلى الـقـاهـرة من الـرباط قـد  خـطـفـها
من قـبل القوات الفرنسية و أعتقالهم
وقـــال إن الــذي أخـــبــر الـــفـــرنــســـيــ
بـوجودنـا في هـذه الطـائرة هـو احلسن

غرب .  الثاني ملك ا
ـتردي وهـكـذا أصـبح الـنظـام الـعـربي ا
ـرتـبط بـاألسـتـعمـار في ظل والـتـابع وا
هـذا الـنمط من احلـكام جـاهـز للـتطـبيع
واألعـتراف بالكيان الصهيوني وضياع
فـلسطـ . وال يفوتني أن أذكـر ما تقوم
ـارســات خلـدمـة الــكـيـان به قــطـر من 
حيث ظهر في الـصهيوني في فلسط 
إحــدى مـحــطـات الــتـلـفــزيـون قــبل عـام
تـقـريـبــاً الـسـيـد صـائب عـريـقـات كـبـيـر
ـفاوضـ الفـلسـطيـن يـستـنكـر قيام ا
قــــطـــــر في األســـــتــــثـــــمــــار فـي بــــنــــاء
ـستـوطنـات اإلسرائيـليـة في فلـسط ا
ــعــلــوم إن هــنــاك مــكــتب وا احملــتــلــة 
أســرائـــيــلي يــضـم دبــلــومـــاســيــ في
الـدوحـة كمـا إن هنـاك مـكتب قـطري في

تل أبيب . 
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كل ذلـك يجـري فـي ظل صـمت اجلـامـعة
الــعــربــيــة الـتـي أصـبــحـت تـمــثل نــظم
عـربية مرتبطة باألستعمار ومن وسائل
الـتدمـير لـلبـلدان الـعربـية الـتي تمارس
الـيوم هـو أستـخدام اإلسالم الـسياسي
ويــعـتــبــر الــعـراق في ســلــطـة الــدولــة 
ـمــارسـة مـنــذ سـقـوط ــوذجـاً لـهــذه ا
النظام السابق عام  2003وحتى اليوم
2019.  فـنـظـام احملـاصـصـة الـطـائـفـية
الـــقــــائم في الـــعــــراق صـــاغـــته اإلدارة
ألمـريـكـية فـي مؤتـمـر لـنـدن للـمـعـارضة
الــعـراقـيــة لـلـفــتـرة بـ /17-15كــانـون
ؤتمر وقد أنعقد هذا ا أول/عام 2002 
بــإشــراف أمـريــكي " خــلـيل زاد" من
وشــكـل هــيـــئــة أصل افـــغـــاني 
سـيـاسـيـة من (65) شـخـصـاً
 تـقـسيـمهم عـلى أسسس
طـائفيـة أثنيـة عرب شيعه
وتـركـمان وكرد  و سـنـة 
وآشوري . وقد طبقت
هـذه الصـيغـة الطـائفـية
فـي كافة الـوزارات التي
شـــكـــلت مـــنـــذ ســـقــوط
الــنـــظــام الــســابق عــام
2003 وحـــتى الــيــوم .
لــقــد أدت احملــاصــصـة
الــــــطــــــائــــــفـــــــيــــــة في
احلــكـومــات الــعـراقــيـة
ــتــعـــاقــبــة إلى فــســاد ا
وإلى احلـياة السـياسية 
ــالي واإلداري الــفــســاد ا
فـي إدارة الـدولـة من خالل
وأختالس أنـتشار الـرشوة 
وتــزويـر ــال الــعـام  ا
الـشـهدات لـلـتعـي

في مـؤسـسات الـدولة
وتــزويـر ومــرافـقــهـا 

الـــــســــنــــدات

أحمد بن بلة

تــمـر في الــثـالث والــعـشـريـن من شـهـر
يـوليـو/تموز/2019. الـذكرى الـسابـعة
والستون لثورة 23/ يوليو/تموز/عام
 1952الـتي قـادهـا عبـد الـناصـر بـحكم
وعـيه السياسي والثـقافي . تلك الثورة
الـتي كان لها تأثيرها البالغ على مصر
واإلقـتصـادية في اجملـاالت الـسيـاسيـة 
واإلجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة وغـيرهـا من
اجملـاالت . كمـا كان لهـا تأثيـرها الرائع
عـلى وعي الـشـعب العـربي في الـبـلدان
الـــعــربـــيـــة في مـــعـــاداة األســتـــعـــمــار
والـصـهيـونيـة والـذي أدى هذا الـتأثـير
إلى إسـقـاط العـديـد من النـظم الـعربـية
ـرتبطة باألستعمار . ففي مصر ألغت ا
ـلــكي الـرجـعي ثـورة يــولـيـو الــنـظـام ا
وأقامت ـوالي لألستعمار البريطاني  ا
الـنظام اجلـمهوري . كمـا ألغت اإلقطاع
وأصـــدرت قـــوانـــ اإلصالح الـــزراعي
الـتي أدت إلى تمـليك الـفالح لألرض
الــــزراعــــيـــة . وبــــذلـك حـــررت الــــفالح
ــصــري من ســيــطـرة اإلقــطــاع . كــمـا ا
أشـركت ثـورة يولـيو الـعمـال في أرباح
كمـا خـصصـت ثورة يـولـيو الـشـركـات 
ـان ــئـة من أعــضـاء الــبـر خــمـســ بـا
لـلعـمـال الصـناعـيـ والزراعـي . كـما
ـيـة ت قــنـاة الــسـويس كـشــركـة عــا أ
والـــتي تــســـتــولي عـــلى أجـــور عــبــور
الـسـفن األجنـبيـة عـلمـاً إنـها واقـعة في
ــــصـــريــــة وحتت الـــســــيـــادة األرض ا
ــصــريــة وبــذلك حــولـت مــوارد قــنـاة ا
ـصريـة . كـما الـسـويس إلى اخلـزينـة ا
أقــامت ثـــورة يــولــيــو مــشــروع الــســد
الــعــالي الــذي أدى إلى زيــادة الــرقــعـة
الـزراعيـة في مصـر وإلى زيـادة األنتاج
الـزراعي ومـن ثم زيـادة الدخـل القـومي
لـلبالد . كما طبقت ثورة يوليو التعليم
اجملـــاني فـي عــمـــوم الـــبالد فـي كـــافــة
ــــرحــــلـــة من ا ــــراحل الــــدراســــيــــة  ا
بعد اإلبـتدائيـة حتى الدراسـات العلـيا 
أن كـان التعلـيم اجلامعي حكراً لـلطبقة
فأصبح أبناء األرسـتقراطية في البالد 
الــعـــمــال والــفالحـــ ســفــراء ومــدراء
ووزراء وضـبـاط وغـيـرهم كـما  جالء
كـافة القواعد العسكرية البريطانية من
حـيث   كان الـسفـير الـبريـطاني مـصر 
هـو الذي يشـرف على تشكـيل احلكومة
ـلـكي ألن مـصـر في الـعـهـد ا ـصـريــة  ا
كـانت فـاقدة إلرادتـها وسـيادتـها . وفي
اجملــال الـــعــربي رفــعـت ثــورة يــولــيــو
شــعــار الــوحــدة الــعــربــيــة ومــقــاومــة
األســتـعــمـار والــصـهــيـونــيـة وحتــريـر
فــلــسـطــ وإســقــاط الـنــظم الــعــربــيـة
ــرتــبــطـة بــاألســتــعــمـار . الــرجــعـيــة ا
وســخــرت ثــورة يـولــيــو كــافــة وسـائل
ا أدى إعالمـهـا لتـحقـيق هـذا الهـدف 
إلى ظــهـور حــركــات الـتــحـرر الــوطـني
الــعــربــيــة فـي كــافــة الــدول الــعــربــيــة
الـواقـعـة حتت الـهـيمـنـة اإلسـتـعـمـارية
لـبريطانيـا وفرنسا آنذاك . وفي اجملال
اخلـارجي سانـدت ثورة يـوليـو حركات
الـتــحـرر لـشــعـوب بـلــدان قـارات آسـيـا
وأفـريقيا وأمريكا الالتينية في احملافل
من أجل حصول هذه الشعوب الدولية 
عـــلـى حـــريـــتــــهـــا وأســــتـــقاللــــهـــا من
األسـتـعمـار . كـما سـانـدت ثورة يـولـيو
ودعـــمت حـــركــات الـــتــحـــرر الـــوطــني
وكان ذلك الـعربـية ألسقـاط هذه الـنظم 
ـد القـومي في خـمسـينات و في فـترة ا
فـقـامت ثورة ـاضي  سـتـيـنـات الـقـرن ا
الـعـراق سـنة 1958 حـيث كـانت قـيادة
ثــورة يـولـيــو عـلى اتــصـال بـالــضـبـاط
األحــــرار عن طــــريق صــــديق شــــنـــشل
ومـحمـد حديـد . كمـا قامت ثـورة اليمن
سـنـة 1962 وثـورة لـيـبـيـا سـنـة 1969
كــمــا قـامـت ثـورة الــشــعب اجلــزائـري
بــقــيـــادة جــبــهــة الــتــحـــريــر الــوطــني
اجلـزائــريـة في األول من شـهـر تـشـرين
الثاني 1954 ضد األستعمار الفرنسي
. وقــد قــدم عــبــد الــنــاصــر كــمــا يــذكـر
ـرحوم أحـمد بن بال الـدعم العـسكري ا
ــالي واإلعالمـي والـســيــاسي لــهـذه وا
الـثـورة مــنـذ إنـطالقـهـا حـتى أسـتـقالل
اجلــزائــر في عــهـد شــارل ديــغــول عـام
أي بــعـــد أســتـــعــمــار فـــرنــسي  1962
أســتــمـر 132 عــامـاً (1962 – 1830).
رحـوم أحمـد بن بال وهو أول ويـذكـر ا
رئــيس لـلــجـزائــر بــعـد أســتـقاللــهـا إن
مـشـاركــة فـرنـسـا في الـعـدوان الـثالثي
(البريطاني الفرنسي اإلسرائيلي) على
مصر عام 1956 كـان بسبب الدعم غير
احملــدود فـي مــخــتـــلف اجملــاالت الــذي
قـدمه عبـد النـاصر لـلثـورة اجلزائـرية .
ـعـلـوم إن ثورة يـولـيـو أرسلت آالف وا
اجلنود حلماية ثورة اليمن بقيادة عبد
وقـد سـقط آالف الـشـهداء الـله الـسالل 
من الـضـبـاط واجلنـود من أجل حـمـاية
ــفـهـوم الــقـومي الــثـورة إنـطـالقـًا من ا
ـصير العربي الواحد الذي يؤمن به وا
عــبــد الــنــاصــر في مــواجــهـة الــتــدخل
الــســعـودي الــرجــعي في أرســالــهـا
ــرتـزقــة في مــحــاولـة إلنــقـاذ ا
نــظــام اإلمـام مــحــمـد الــبـدر
والــذي أنــتـهى ــتــخـلف  ا
وإلـى األبــــد بــــفـــــعل دعم
وإســنــاد ثــورة يــولــيــو .
وفـي اجملال العربي رفعت
ثـورة يولـيو شـعار الـوحدة
وسـخّـرت مـخـتلف الـعـربـيـة 
وسـائل إعالمهـا لتـحقـيق هذا
الــــهــــدف الـــــذي حتــــقق في

وحـدة مـصـر وسـوريـا
كـــنـــواة لـــوحـــدة
عــربـيـة شــامـلـة
وقــــــــــــــيــــــــــــــام
اجلــــمـــهــــوريـــة
تحدة الـعربية ا
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8 . إن قيام
دولــــــــــــــة
الــوحـدة
تـــشــكل
ضـماناً
لــقــيـام
نـهـضة


