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وضـع خالل اشــــتــــعــــال الــــثـــورة
ــــبــــاد بــــعـض ا الــــعـــــرابــــيـــــة 
الـتي تـقـيد الـدسـتوريـة احلـديـثـة 
الـسـلـطـة الـفـرديـة لـلـحـاكم كـمـبـدأ
وأعــطــاء ــســؤولــيـــة الــوزاريــة  ا
ـنتخب سـلطات اجمللس الـنيابي ا
عـــــــلى اجـــــــهــــــزة احلـــــــكم .اال أن
الـدستـور لـعام  1882لم تـكتب له
احلــيــاة الـطــويــلـة بــعــد األحـتالل
التي البريطاني من قبل بريطانيا 
خاصـة بعد ـصر  اهتـمت كثـيرا 

فتح قناة السويس .
وهــذا جـــعــلــهـــا تــتـــبع مــخـــتــلف
الوسـائل من اجل التـدخل بشؤون
كـأغـراق مـصر مـصـرثم احـتاللـها 
عـلى عـهـد ( اخلديـوي اسـمـاعيل )
ـصــارف األوربــيـة بــالــديـون مـن ا
الـــســـبـب الــذي أدى الـى تـــدهــور
األوضـــاع األقــتــصــاديــة واهــمــال
ألن احلـكم شـؤون وبـنـاء اجلـيش 
ـــرحـــلـــة فـي مـــصـــر خالل هــــذه ا
يتداوله اخلديـوي ( احلاكم الفرد)
و األنــــكـــلــــيـــز ( قــــوة األحـــتالل )
شراكـة بـينـهـما بـالـصراع أحـيـانا
وبـالتـحاف أحـيانا أخـرى . وبقي
الوضع على هذه احلال حتى قيام
حــيث ـــيــة األولـى  احلــرب الـــعـــا
اعــلـنت بـريــطـانـيـا احلــمـايـة عـلى
واخضـاعهـا حلكم عـسكري مـصر 
مـــارس فـــيه احملـــتل كـل أســالـــيب
األستبداد والتسلط واألضطهاد .

ــسـيـطـرة عــلى غـالـبـيـة الـطـبـقـة ا
يـادين األجتمـاعية واألقـتصادية ا
ـصري والـسيـاسـية في اجملـتمع ا
من أجـل الـــــتـــــحـــــرك الـــــوطـــــني
والـــقــومي بــالــتــعــامل مع احملــتل

األجنبي .
ــصــري ـــلك الــشـــعب ا لـــذلك لم 
مـشاركـة حـقيـقيـة في صنع الـقرار
عـبـر مراحل تـاريـخـية السـيـاسي 
فــــواصـل نـــضــــاله مـــخــــتــــلــــفـــة 
ضـد ــقـراطي واالجــتــمــاعي  الــد
ومـقـاومة نـظـام احلـكم العـثـماني 
الغـزو الفـرنسي بقـيادة ( نابـليون
بـونابـرت ) عام  1798الذي واجه
صــعــوبــات كــثــيــرة . حــيث قــاوم
صري الغزاة الفرنسي الشعب ا
مــقـاومــة شــديــدة أدت الى هـروب
قـائـد الـغـزو الـفـرنـسي ( نـابـلـيون

بونابرت ) الى فرنسا .
صرية اضطر قاومة ا ولضراوة ا
قــائـد اجلــيش الـفــرنـسي اجلــديـد
لــلــتــفــاوض بــشــأن جالء الــقـوات
وانسـحابـها من مـصر الـفرنـسيـة 

وبالفعل  ذلك عام  1801
{ لـقــد عــرفت مــصــر مـنــذ الــقـرن
الـــتــاسع عــشــر قــيــادات واحــزاب
طالـبت بالنظام سياسـية مختـلفة 
الــدسـتــوري كــنـظــام حلــكم الـبالد
ونـــقل الـــســــلـــطـــة الـــفـــرديـــة الى
ــــــا ادى الى أن ـــــصــــــريــــــ  ا
يـتـضـمن دسـتـور عام  1882الذي

تـعـتـبـر ثورة  23يـولـيـو ( تـموز )
عـــــام  1952فـي مـــــصـــــر مـن أهم
ألنها ـعاصـرة  الثـورات العـربية ا
تـمــثل مـرحـلـة تـاريـخـيـة نـضـالـيـة
حــاسـمــة في مــســيـرة مـعــاصــرة 
الـنـضـال الـوطــني والـقـومي .فـفي
ذلك الــيـوم قــام الــضـبــاط األحـرار
بـقـيــادة الـرئـيس الــراحل ( جـمـال
عبد الناصر ) بالثورة ضد النظام
ــلـكـي بــاألســتـعــمــار . وكــان من ا
أهـــداف الـــثــــورة اعالن الـــنـــظـــام
والــــتــــخــــلص من اجلـــمــــهــــوري 
وتـــبــــني األجتـــاه األســـتـــعــــمـــار 
والقـضاء على األستغالل القومي 
والـنــفــوذ األقــطـاعي والــتـبــعــيــة 
وبــــــنـــــاء جــــــيش وطــــــني قـــــوي
,واألهــتــمــام بــاجلــانب الــتــربـوي
واألجــتــمــاعي والـثــقــافي وســائـر

اخلدمات األخرى .
{ أن تــــاريخ نـــــضــــال الـــــشــــعب
ـصري لـم يبـدأ في الـيوم الـثالث ا
والــعـشـرين من يـولـيـو  1952ولم
يكن نـضال اجلمـاهير الـعربية في
مـصر من أجل احلـريـة السـياسـية
وليد قيام واألستقالل األقتصادي 
ــا كــانت الــثـورة أ هــذه الــثـورة 
ـرحـلـة تـاريـخـيـة ـثـابــة تـتـويج 
قاده كاملة من النـضال السياسي 
الـضـبـاط األحـرار بقـيـادة الـرئيس
الــراحل ( جــمــال عــبـد الــنــاصـر )
الــذي القى مــعــارضــة شـديــدة من
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اجلـماهـير الـفلسـطيـنيـة تعرضت
تغيرات السياسية التي في ظل ا
ـنـاطق الـعربي اجـتـاحت بـعض ا
الى فقدان شهـية احلل الدائم ب
فــلـســطـ والـكــيـان الـصــهـيـوني
نـطقة الـعربـية أعـياها فـشعـوب ا
التـعب  والفـقر والعـوز واحلاجة
واصـطـراع سـيـاسي  واضـطراب
مــذهـبي  وارهـاب ونـهب وفـسـاد
مسـتـشـري ومسـتـبـطن في بـطون
الــوطـن الــعـــربي  واجلــري وراء
ســراب حتــقـيـق اآلمـال وصــيــانـة
ـنهوبة  الـتي ضربتها احلقوق ا
اســـرائـــيل عـــرض احلـــائط وسط
تــطــلـعــات تـمــهــيـديــة تــقـوم بــهـا
امــريــكــا لــغــرض الــشــروع نــحـو
إقـامـة دعــائم تـمـهــد الـسـبـيل الى
االعــــتــــراف بـــدولــــة اســــرائـــيل 
واحلكومات العربـية تعاني الفقر
السيـاسي واالستراتـيجي والفهم
الـــصـــائب . الــذي لـم يع حـــقــائق
الـــتــاريخ في اعـــقــاب الــتـــغــيــيــر
ــنــاخـي لــبــدان عــربـــيــة  الــتي ا
اصـابهـا شـرور االرهاب الـديني 
والـسيح في ارجـاء اكثـر من دولة
عــربــيـة واوربــيـة لــتـخــوض هـذه
ـتــطـرفــة في بـنــائـهـا الـتـيــارات ا
الـفـوقي بـاخلالفة االسـالميـة بـعد
ان تطـأ اقـدامـهـا االرض الـعـربـية
حـــربـــاً شـــرســة قـــاســـيـــة في ظل
ضـعف سـلـطـة الـدولـة وشـمـولـيـة
بعضها في احلـكم التسلطي على
شـعـوبــهـا  ولـنـشــر مـعـتــقـداتـهـا
البالية  ولم يبق من بعضها غير
اضي الذين استمسكوا بسلفية ا
وعروته  ومـا اكتنفـه من صوفية
روحية للسلف الصالح في مذهب
حــــاد يـــتــــعــــارض ومــــا جــــاء به
االسالم مـن شـــــــرائـع تـــــــتــــــواءم
سلـم .. افضى الى وتطـلعـات ا
طـــقس مــنــاخـي مــكــهـــفــر شــديــد
االيالم والــقــسـوة  والــذي يــعـده
الـــغـــرب تـــغـــيــيـــراً لـــســـيـــاســات
مـضـطـربـة موحـشـة  افـرزت جواً
اكـثر رعـداً فـساء مـطراً في فـضاء
يـشـهــد تـطـرفــاً مـقـيــتـاً ذا سـمـات
طـائــفـيـة  ومـذهـبــيـة  وعـرقـيـة 
واثنية حتـمل اجواءها تضاريس

كـيانـيـة تـؤرق مـدنه الـتي تـشـهد
اكتـظـاظـاً سكـانـيـاً يـحث اخلطى
ـصـيـرية  جملـابـهة الـتـحـديـات ا
الــتي تــمـر بــهــا االمــة الـعــربــيـة
واالسالمــــــيــــــة وحــــــتـى الـــــدول
الغربية التي اصابها هذا الوباء
الـوبيل والـوخـيم على مـناخـها 
ـنـفـردة من تـواجه فـيه الـذئـاب ا
ارهــاب داعش كـــخاليـــا نــائـــمــة
تـنـتـظـر فـرصـة االسـتـيـقـاظ  ألن
الــكــيــانــيــة ال تــصــلح لــشــعــوب
ــنـطـقـة مـن حـيث جـغـرافــيـتـهـا ا
الـسياسـية ومـا تمـلكه من تاريخ
مــشــتــرك يــتــعــارض ورســومـات
مالمـحـيـة لـتـضـاريس خـرائـطـية
تــعـــيـــد بـــذاكــرتـــنـــا الــتـي الــتي
اصابـتها الـشيخـوخة الى تاريخ
اتـفاقـية سـايكس  –بيـكو بـصيغ
جـديدة في ثـنايـاها تمـزق وطني
وسيـاسي وتاريخي المـة العرب.
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فــيـقــول الـرجل الــعـجــوز  الـذي
ارعـب الـعــالم الـعــربي االسالمي
بـــفـــتـــاواه "كـــيـــســـنـــجـــر" وزيــر
اخلارجـية االمـريكـية االسبق في
سبعينيات القرن العشرين وقبل
ذلك كان مستشاراً لالمن القومي
االمـــريــكـي لـــصـــحــيـــفـــة (ديـــلي
سـكـيب) االمريـكيـة بـعد الـعصف
ــفــجع الــذي ضــرب الــرهـــيب وا
مــنـــاطق الــتـــغــيـــيــر "ان احلــرب
ــيــة الــثــالــثــة عــلـى حــافـة الــعــا
االشــتـعــال وتــسـيــطـر اســرائـيل
ـنـطـقــة الـعـربـيـة  عـلى نــصف ا
وبــــاتـت عــــلـى ابــــواب الـــــعــــالم
كن الـعـربي  لتـقـتل اكبـر عـدد 
من الــــعـــــرب  إبــــادة الـــــشــــعب
ـــضي في الـــفــلـــســـطــيـــني .. و
الـــقــول : " قـــيل لــنـــا ان اجلــيش
يـجب ان يـسـتــولي عـلى مـقـالـيـد
احلـكم في سـبـع دول في مـنـطـقة
الـــــــشــــــرق االوسـط  بــــــســـــــبب
مـواردها الـنفـطيـة والغـاز  وهو
ــهـمـة .. وكل عــلى وشك اجنـاز ا
التنبؤات والتحليالت السياسية
ـــوضــوع ذات الـــصـــلــة بـــهـــذا ا
تــوحي بـأن الــتــقــسـيم  –بـائن-
بـــاشـــتـــبـــاك وشــــيك بـــ دولـــة

ــقــاومـة اســرائــيل والــفـصــائل ا
ابتداءً من غير ان تكون للرجعية
الـعـربـيـة دور في هـذا الـتـنـاوش
ا العسكري والسياسي  جتنباً 
يــــخـــدش حــــيـــاء مــــصـــاحلــــهـــا
وامالءاتــــــهــــــا ووجـــــودهــــــا في
السـلطة وأستـكانت للـضغوطات
االمـريــكــيــة والـغــربــيــة  وحـتى
االسرائيلية امام البوح عن رسم
المـح كــيـــانــات خـــرائط طـــريق 
هزيلـة وضعيفـة  بعد ان وجدت
اجلـمـاهـيـر تـخـاذل عـربـيـاً جتـاه
دولــة اســـرائــيل وســـيــاســـاتــهــا
التوسعيـة  والتي ما تزال تفتك
ـزيد بـاجلـسد الـفـلـسـطـيـني  وا
من االســـتـــحـــواذ عـــلى االرض 
دون الـــتــــغـــيـــيـــر فـي ســـيـــاســـة
االسـتـيطـان والـنفـوذ  ان مـاقاله
"كـــيـــســـنـــجـــر" ومــــا ادلى به من
تـصاريح صـحفـية تـمثل تـضليل
رجل في ارذل الـــعــمــر مــخــادع 
يجيد لعبـة اال مؤمناً بيهودية
فـــلــســـطـــ  لـــكـــونه في االصل
يـهـودي الـديـانـة ومن جـلـدتـهم 
يـقــال بـيـده مـفــاتـيح حل الـنـزاع
ــؤمـنـة بـ الــعـرب واســرائـيل ا
بعقيدة دينية وسياسية متشددة
تـبـغي حتقـيق تبـؤاتـها بـإحتالل
االرض الــعــربـيــة من الــنــيل الى
الــفـرات  فــقــد رسم الـكــثــيـر من
الـسـياسـات اخلارجـيـة المريـكا 
وهـو منـظر استـراتيـجي  مؤمن
بـأن التـاريخ له القـدرة على رسم
مــعــالـم الــتـــغــيـــيــر في مـــنــاطق
مــلـتــهـبــة ذات قـدرات عـالــيـة في
اسقاط حكـومات وكيانات .. وقد
يـكون في هـذا اعتـقاد بـأن القول
صـــحـــيح  وهـــذا مــا ذهـب الــيه
ايــضــاً الـــكــاتب الـــيــهــودي "ادم
ــوســوم " شــامــيــر" في كـــتــابه ا
الـــوجه اآلخـــر الســـرائـــيل " بــأن
ـية الـعـالم على اعـتـبا بـحـرب عا
ثـالـثـة تـوشك ان تبـدأ عـبـر اثارة
ــذهــبــيـة الــفــ الـطــائــفــيـة  وا
والعرقية واالثنية واالضطرابات
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة
واالجـتمـاعـيـة  لـتـمـزيق اواصل
اجلـسـد الـعــربي وحتـطـيم ارادة

شـــــعــــوبـه  واســـــقـــــاط دولــــة ..
واحــــــراق بــــــلــــــدانـه بــــــأزمــــــات
مـــســـتــعـــصـــيـــة  وفـــتـح اجملــال
احلـيـوي لـبــعض اسـراب اجلـراد
الــفـتـاك الـديــني لـيـنــهش بـابـدان
الــشـــعــوب الـــعــربـــيــة في فـــتــرة
قـيـاسـية تـصـاحب هذا الـضـجيج
والــــصـــراخ مــــفــــاهــــيم جــــديـــدة
ـقـومـات ذات وامـصـال دوائـيـة 
كن حتـمله .في واقع مـفعـول ال 
آسن تسيح فيه طـحالب التشرذم
واالبالل لــتـحــقــيق مــا ذهب الـيه
"كــيــسـنــجــر" و"آدم" وغـيــرهم من
الـــبـــاحــثـــ الـــذين يـــرون  بــأن
العالم العربي معرض الى ازمات
يـصعب تفـكيكـها مـستعـرة اللهب
كــمـا يـحـدث فـي الـعـراق ولــيـبـيـا
وسـوريــا والـيــمن .. ومـا تــمـر به
مـصـر الـعـرابـيـة من أزمـة خـانـقة
في حربـها مع االرهـاب واالخوان
ــســلــمـــ ..فــاالرهــاب يــضــرب ا
اطــــنـــــابه في تــــلـك االقــــطــــار في
محاولة مـنه إيقاد جذوة الصراع
ـــذهـــبـي والـــطـــائـــفـي  بـــفـــعل ا
التغيير السياسي في دول عربية
 يـخـتـبئ  وراء جتـلـيـات روحـيـة
للدين غـير مسبـوقة بتعـاملها مع
ـــــتـــــهـــــالك الـــــواقع الـــــعـــــربـي ا
ـستـهـلك واجملز  بـسيـاسات وا
ـا يهم امـر قـادتهـا  وما تـداول 
يــكــتــنــفـه من غــمــوض ســيــاسي
واطن لقـضايا مـهمـة تمس امن ا
 وسالمــــته من غــــيـــر ان تــــقـــوم
حــكــومـات هــذا الــواقع  من دور
فـــــاعل ونـــــشط لـــــردم االزمــــات 
ـتـطـايـر واطـفــاء شـعـائل الـشــر ا
ضـمن االحــداث الـتي تــضج بـهـا
بـلـدان عـربـية  عـصـفت بـهـا ريح
الـــــتـــــطــــرف  واقـــــطـــــار اخــــرى
تنـاولتهـا سابقـاً في خاصية ذات
اهــتــمــام مــشــتــرك  بــ الــدولـة
وشـعـبـهـا وعــنـاصـر مـجــتـمـعـهـا
ـنــتـمــيـة عــضـويـاً ـنــضـويــة وا ا
وفكرياً اليها تعاني من سفسطة
ديـنــيــة في تــقـوالتــهــا في غــيـاب
ســلــطــة جــائــرة  يــحـاول بــعض
الــســاسـة  من ســلــطــة وطـوائف
ـصحح ومـذاهب ان تـقوم بـدور ا
ـــســبــقــة عــلى الــعــالم لالفــكــار ا
العـربي . واالسالمي وغيـرها من
مـنــاطق الـتــوتـر والـســخـونـة في
اشـــيــاء اخــرى  إلثــارة كــراهــيــة
وضغـينـة شعوبـها لكل مـلم منتم
الى االسالم  فـــالــشــعــوب كــانت
راغـــبـــة الى تـــغــيـــيـــر االنـــظـــمــة
الــشـمــولـيــة وسـلــطـتــهـا من دون
ـسـاس بـبـنـاء الـواقع الـعـربي  ا
ومـن احـــداث تــــغـــيــــر واضح في
مـــعـــالم اجملـــتـــمع  ألن عـــداءهــا
لالنظمة وليس لـلمجتمع وواقعه
ة  لم يعـيش ظالماً وظالميـة مؤ
تــســتـطـع ان تـتــحــمل ســيــاطــهـا
الالهـــبــــة الـــتـي تـــلـــهـب ظـــهـــور
اجلماهير وشعب فاقد الوعي في
غــيـبــوبـة . تــأخــذ به الى دروشـة
يـومـية يـجد فـيـها ظـمأه من وجع
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بغداد

ضــد قـــوى االســتـــغالل االجـــنــبي
غكلمـا ظهرت قيادة وطـنية جديدة
بادرت الـقـوى الشـعـبـية بـاألتـفاف
اال أنـــهــا كـــانت تــواجه حــولـــهــا 
ــتـــخــاذلــة بــتــهـــادن الــقـــيــادات ا
ـتـكـالــبـة عـلى الـسـلـطـة وكـانت وا
انـتـكـاسـة ثـورة  1919درسـا بالغ
الـداللـة للـقوة الـواعـية في الـشعب

صري في هذا اجملال . ا
ورغـم هـــــــذه االنـــــــتـــــــكـــــــاســـــــات
والتـحـالـفـات الرجـعـيـة لم يـتوقف
الـنـضـال الـوطـني لـعـزل الـقـيادات
ــبـاد الــرجـعــيــة الــتي أغــفــلت ا
صـرية .وتـكفل الـوطـنيـة للـثـورة ا
الـــشـــعب بــعـــزل هـــذه الــقـــيــادات
الــرجــعــيـــة الــتي ال تــهــتم بــآمــال

الشعب ومصاله .
5OÝUOÝ ¡ULŽ“

{ وفي عــام  1935 اســـتــطـــاعت
احلـركــة الــوطـنــيـة الــشــعـبــيـة أن
جتمع الـزعماء السـياسيـ للعمل
ونسـيان من أجل اسـتقالل الـبالد 
اخلـالفـات الــشـخــصـيــة وتـوحــيـد
اجلـــهـــود من اجل حـــريـــة الـــبالد
وكـــان حــزب (الـــوفــد ) هـــو حــزب
األغـــلــبـــيـــة الـــذي الـــتـــفت حـــوله
اجلماهير في الوقت الذي انطلقت
ـعــاديـة فـيـه احلـركــة الــوطـنــيــة ا
واسـتـمر لألسـتعـمـار الـبريـطـاني 
الـوفـد كـحـزب جـمـاهـيري عـلـى ما
رغم أن الـقوى يـقرب من ربع قـرن 
ــــؤيــــدة له كــــانت تــــدرك تـــردده ا
اال أنـها وطبـيـعـة تكـوين قـيـاداته 

لم جتد بديال عنه .
ــيـة { وعــنـد قــيــام احلــرب الــعــا
الــثــانــيــة بــدأ الــتــحــرك الــوطــني
عـلى مـسـتوى الـشـعـبي في مـصر 
نــضـــالي آخــر الـى جــانب حـــركــة
األحـــزاب الـــســـيـــاســـيـــة األخـــرى
والتـحـرك خـارج نـطاق الـشـرعـية
ـستـندة الى األقـطاع الـسيـاسـية ا
والسبب والبرجـوازية والرجعـية 
في ذلك يـعـود الى أن قـيـام احلرب
يـة الثـانية ومـا صاحـبها من الـعا
اعبـاء اقـتـصاديـة وقـعت أعـبـاؤها
ا أدى الى تزايد على اجلماهير 

نــضــال قـوى الــعـمــال والــفالحـ
ـثــقـفــ ضـد وارتــفـاع أصــوات ا
حتــكـم األقــطــاعـــيــ بـــالــفالحــ
وأعالن واختناق احليـاة النيابية 

األحكام العرفية ,
فـألتجـأت القـطاعات الـشعـبية الى
األحـزاب الــيـســاريـة والــيـمــيـنــيـة
اعـتقـادا منـها لـتـعبـر عن افكـارها 
أن هـــــذه االحـــــزاب تــــــعـــــبـــــر عن

طموحاتها الوطنية .
{ وبـــأنـــتـــهـــاء احلـــرب وضـــحت
مـرحـلة جـديـدة من مراحل الـكـفاح
حــيث خـاضت ــصـري  الـوطــني ا
اجلــمـاهـيـر الــشـعـبــيـة مـعـارك من
أجل األســتــقالل واحلــريــة وازداد
ـظاهـرات التي عدد األضـرابات وا
ــطـــالب الـــوطـــنـــيــة تـــعــبـــر عـن ا
ـقــراطـيـة لــلـشـعـب الـعـربي والــد
صري .واضرب العمال واألطباء ا
حــــيـث بـــلـغ عـــدد ــــعــــلــــمـــون  وا
األضـــرابــات اكـــثــر مـن خــمـــســ
ـــــا دفع اضـــــرابـــــا عــــام  1950
الـسـلطـة الرجـعـية لـضرب احلـركة
والـصـحـافـة الـوطـنـيـة الـشــعـبـيـة 
فـعـمـدت والــتـنـظـيـمـات احلــزبـيـة 
احلـكـومـة عـلى اصـدار تـشـريـعات
حـيث تــعـرضت مــقـيــدة لـلــحـريــة 
الـصحـافـة الى محـاوالت وحمالت
وألنها شـديدة لـلحـد من نشـاطهـا 

اقـتـحـمت فـيـهـا ارهـابـيـة واسـعـة 
وهـكذا بـيـوت الـفالحـ ونـهـبـهـا 
تصـاعد النـضال الـشعبي من اجل
الى جانب ـقراطـية  احلريـة والد
طالب األجتمـاعية واألقتصادية. ا
وحــاول األســتــعــمــار وأعــوانه أن
يــــســــدل الـــســــتـــار عــــلى حــــركـــة
فـكـان حـريق الـقـاهرة اجلـمـاهـيـر 
في  26يـــنــايـــر عــام  1952الــذي
ظـنـا مـنـهـا أن قـامت به الـســلـطـة 
كـــثــافـــة دخـــان احلـــريق يـــحــجب
أو يـعـوق الـرؤيـة عن اجلـمــاهـيـر 

حركتها .
ولـكن اجلــمـاهـيــر كـانت أقـوى من
فـقد حـددت مـوقـفـهـا الـنـهائي ذلك
واحلـكم عـلـيه من الـنـظـام الــقـائم 
فـكان بـعـدم األستـمرار ومـقـاومته 
ال بــد من انــفــجـــار يــحــطم أركــان
الك ــقــراطــيــة كـبــار ا ودعــائم د
وتــقــيم بــدال مــنــهـا ــال  ورجــال ا
ـقراطـية طـبقـات وقوى الـشعب د
الــتي عــانت من الــنــظـام الــعــامل 
فـكـانت ثـورة  23يـولـيــو بـقـيـادة
الـــرئـــيس الـــراحـل جـــمـــال عـــبـــد
التي انظم  اليها اجليش الناصر 
رحلة والشعب لتكون ردا حاسما 
مـن الـــــنـــــضــــال الـــــقـــــومـي ضــــد
االسـتـعـمـار واألقـطـاع والـرجـعـيـة

لكية .  وا
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بغداد

× وبـعــد انـتـهـاء احلــرب مـبـاشـرة
قـامت ثورة  1919وصـيغ دسـتور
 1923الــذي قـــرر له الــبــقــاء مــدة
طويلـة حيث تضمن هـذا الدستور
بــــعض احلـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة
وفــسح اجملـال ــصـري  لـلــشـعب ا
لـنـشـاطه الـسـيـاسي واألجـتـمـاعي
لـك وعالقته وحـدد من سـلـطـات ا

باحلكومة .
فكرون الذين صاغوا وقد اعتمد ا
هـــذا الــــدســـتــــور عـــلـى احلـــركـــة
الشعبية التي اشتعلت عام 1919
وفق ولكن الـدستور لم يـشرع كله 
بل تـضمن مـشيـئـة هؤالء وحـدهم 
ـــبــاد الــتي تــوازن كــثــيــرا من ا
ـصــالح الـقـوى حـقــوق الـشــعب 
كمـا تمثلت في التحالف الرجعية 
لك وسلـطة األحتالل ؤقت بـ ا ا
. اال أن هذا التحالف خضع لعديد
من ردود الــــــفـــــعـل ألن أطـــــرافه ال
ـــــلــــكــــون مـــــوقــــفـــــا وغــــايــــات
اسـتراتـيـجـيـة واحـدة .لـذلك واجه
هـذا الــدسـتـور هـجــومـا من رجـال
احلركة الوطنـية التي كان يقودها
( الــوفـــد ) آنــذاك . ورغـم كل هــذه
البـسـات التي رافـقت اعـداد هذا ا
فـأن من ساهم الـدسـتور وصـدوره
فـي وضـــــــعـه هـم أول وآخــــــــر من
حـاول األلـتـفـاف عـلـيه  عام 1928
والــغــائه عـام  1930ثم أعــيــد في
ــطــالــبـة عـام  1935اســتــجــابــة 
الـسشـعب به في حركـة من التـمرد
الـعـنيـف . واستـمـر العـمل به بـعد

ذلك حتى الغي في سنة 1953
…UO(« —«dI²Ý«

{ وفي جـــو مـن عـــدم اســـتـــقـــرار
وشيوع ظاهرة احلياة السياسية 
ظـلت تـزيــيف احلـيــاة الــنـيــابـيــة 
ــصــريــة اجلــمــاهــيــر الــعــربــيــة ا
تـــــنـــــاضل ضـــــد األســـــتـــــعـــــمــــار
مـتـطـلـعـة الى قـبـادة واألسـتـغالل 
وطـــنـــيـــة قــــادرة عـــلى الـــتـــحـــرك
والـــنـــضـــال الـــوطــنـي ضـــد قــوى

االستغالل األجنبي ,
فـكـلمـا ظهـرت قـيادة وطـنيـة قادرة
عـلى الـتـحــرك والـنـضـال الـوطـني
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كـــــانت تـــــواجـه هـــــذه احملــــاوالت
بحمالت قـوية تهاجم بهـا السلطة
وتـعـبئ اجلـمـاهـيـر ضـد الـعدوان
عـلـى حـريــتــهــا .فـتــعــددت حـاالت
مـصـادرة الـصــحف والـغـاء حـريـة
ــــــــا ادى الـى وقــــــــوف الــــــــرأي 
(مــــجــــلس الــــدولــــة ) ضــــد هــــذه
ورأت الـــتــنـــظـــيـــمــات األجـــرءات 
ـصـري الـشـعـبـيـة والـرأي الـعـام ا
ضـرورة اسـتـغالل مـجـلـس الـدولة
كي يــصــبح مــلــجــأ لـلــجــمــاهــيـر
وحــمـايـتـهــا من تـعـسف الــسـلـطـة
التي تـمثل طبـقات الشـعب العامل
في الـــوقـت الـــذي ارتـــفــــعت فـــيه
اصـوات من داخل مجـلس الـنواب
ضـــد قــوانــ تـــقــيــيـــد احلــريــات

كحرية األجتماع والتعبير .
وفـي الـــــوقت الـــــذي كـــــانـت فـــــيه
ـصري األضـرابـات تـعـم الـشـارع ا
وتـطــالب بـألــغـاء مــعـاهـدة 1936
واعالن وســــقـــوط االســـتــــعـــمـــار 
كـانت الى جـانبه ـسـلح  الـكـفـاح ا
اضــطـرابــات ومـظــاهـرات تــطـالب
بــتــحــســـ الــوضع األقــتــصــادي
حـــتى تــوســـعت حـــركــة الـــثــورة
فـــبــدأت الـــشــعـــبـــيــة الى الـــريف 
وماكنات حوادث حرق احملاصيل 
السـبب الذي ادى بـالسـلطة الـري 
أن تـرد عــلى هـذه الـثـورة بــحـمـلـة

وآه يــبـحث عن ســلـوى في عـيش
رغــــيـــــد .. عــــلـى أمل ان يـــــكــــون
التـغييـر الذي ينـشده  واذا بهذا
يـجر الـشعـوب العـربيـة الى اتون
حــــرب اهــــلــــيــــة  وصــــراع بـــ
فـصــائل تـشــتــد صـعــوبـة اطــفـاء
ـــســـتــــعـــرة في شـــرارة الـــنــــار ا
الــوجـدان الــعـربي ويــتـطــايـر في
سماء بلدانها . غارقة في فوضى
عـــارمــة  وتـــخــبـط في ســيـــاســة
احلـكـومـات وهي تـعـاني الـضـنك
في الـعــيش وضـيق خــانق بـانت
ـه في الــــواقع الــــعــــربي . مــــعــــا
فـضية الى الـضاج بالـتفـاعالت ا
اقـتــتــال بـ مــجـامــيع مــسـلــحـة
عتقد وسلطة التغيير . ارهابية ا
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ولم تــــفـــلـح هـــذه في هــــذا االمـــر
ـقـاومـة مـا جاءت بـه من حوادث
مؤسفة في قتل االنسان وتخريب
االوطـان . وتــدمـيـر مـعــالم أثـريـة
شـاخـصـة حلـضـارات ضـاربـة في
القدم لتـشتد الفتـنة على الناس 
الـتي لـهـا الـفـضل والـيـد الطـولى
في اشـــعـــال حـــرائــــقـــهـــا وعـــلى
ــدن جتـــلـــد الــنـــفــوس حـــوائط ا
بـســيــاط احلــركـات الــديــنــيـة من
خوارج داعش وطالـبان والقاعدة
وفـصائل صـغيـرة ليـست بالـقليل
ــواطن ال مــجـــال لــذكــرهــا  ألن ا
لـيس بـخـاف عـلى اسـمـائـهـا وقد
اخــذ االرهــاب بـنــا الى حــكــايـات
يـــصــــعب عــــلـــيــــنـــا ان نــــتـــذكـــر
تـفــاصـيـلـهـا  وهــنـا نـتـطـرق الى
معانـاة الشعب الفلـسطيني الذي
يـعــاني شـكالً آخــر من االرهـاب 
اال  وهـو اسرائـيل  الـتي حتاول
ــواطن فــرض وصـــايــاهــا عــلى ا
الـفـلـسطـيـني مـن عـوامل صـادمة
حلـيـاته الــيـومـيـة لـيـعـيش اسـوأ
حاالته  واشدهـا بؤساً وتـشائماً
ومـــقــتـــاً وقــتـــامــة ووجـــوهــاً في
وجوه العامة من الناس وظالمية
نــحــكم سـطــوتــهـا عــلى اجملــتـمع
الـفـلـسطـيـني .. والـبـعض يـراهن
عـلى عـامل الـوقت في الـبحث عن
مــــــخــــــارج ومــــــقــــــاربــــــات احلل
االمــريـــكــيـــة الــداعــمـــة لــلـــجــهــد
الــسـاعـي إليـجــاد حل لـلــتـســويـة
وفـــضل االشــتـــبــاك فـي عــمـــلــيــة
الـسـالم لـلـدولـتـ الـفـسـلـطـيـنـيـة
واالســـــرائـــــيــــــلـــــيـــــة فـــــالـــــواقع
البراغماتي الفـلسطيني والعربي
ــفــضـيــة الى يــعج بــالـتــقــوالت ا
ة عسـكرية باسرائيل احلاق هز
واقف فالـوقت كفيل في ظـواهر ا
الـعربـية والـدوليـة بالـقاء الـضوء
عــلى عـــجــزهــا في حتـــقــيق هــذا
الـــــــهــــــدف  فـي ظل صــــــراع دام
للوجـود الفسطـيني واالسرائيلي
 وألفــتـقــار الـهــدف الى قـنــاعـات
اسـتـثنـائـيـة من اطـراف الـقـضـية
خـاصة وان مـعـظم قيـادة فـصائل
فلسطينيـة مسلحة وقيادة عربية
 واشتات من تنظـيمات سياسية
تـــبــحـث عن نـــهــايـــات لالحـــتالل

االســرائـــيــلي الـــفــلـــســطـــيــني ..
فــــالـــوضع الــــراهن يـــشــــيـــر الى
اشـتداد االزمـة بتعـنت اسرائـيلي
شاركة في مواقـفها غـير راغبـة 
الفـلـسـطـينـيـ في وجـودهـا  ما
دامـت تــــــــــــــؤمـن بــــــــــــــأن االرض
الفـلـسطـيـنيـة ديـناً وسـيـاسة هي
كن وجودهـما االبـدي . الذي ال 
التفريط أو االفراط فيه مهما كان

الثمن  ومهما طال األمد . 
كن لهؤالء  وهنا نتساءل كيف 
فـي سـرهـم الـرغــبــة في تــصــفــيـة
الـوجـود الـفـلـسـطـيـني االنـسـاني
واجلغـرافي  في اقامـة تفـاهمات
مع الــطــرف اآلخـر وفـي يـقــيــنـهم
اجتثاث منابت فلسط وتوسيع
ــا ان نــنــسى االســـتــيــطــان? دو
الـثوابـت والقـواعـد االسـرائـيـلـية
في فرض إرادتها وسطوتها على
الـواقع الفـلـسطـيني والـعربي في
اســتالب ارضــهــا .. فـالــتــفـاوض
الـــذي تــســـعى الــيه جـــاهــدة  لم
يحقق في مـبتدئه مـبتغى اطراف
الــــنـــزاع .. فــــاســـرائــــيل حتـــاول
الـهـيـمـنـة عـلى االرادات الـعـربـيـة
والـفــلــسـطــيـنــيــة  واحلـكــومـات
عـــاجــزة عن حتــقــيق اهــدافــهــا 
والـفـلـســطـيـنـيـ في لـقب شـديـد
أوصل بهـا االستـلقـاء على فراش
االزمــات فـــالــغـــرب  وامــريـــكــا 
ـــيـــة  والـــصـــهــــيـــونـــيـــة الــــعـــا
اسونية  واسرائيل  وقـبلهمـا ا
في سـعيـهمـا  ومايـبذل من جـهد
حـثــيث ألشـاعـة الـفــرقـة والـعـجـز
والـــــوهـن في نــــــفـــــوس اشــــــعب
العربي والفلسطيني . وقتل روح
الــتــحــدي فــيه  وإيــهــامه بــعــدم
جــــدوى مـــحــــاربــــة أســــرائــــيل 
والــــدخـــول مــــعــــهــــا فـي صـــراع
عــسـكــري وازمـات ســيـاســيـة  ال
تــفــضي الـى حل  غــيــر الــقــبـول
بالتفاوض  الذي أعدت اسرائيل
شـروطه مـسـبـقاً,بـاالعتـراف بـها
ــزيــد من الــتــنــازالت  وتـــقــد ا
طالبة بالعودة الى حدود وعدم ا
 1967ورفــضـــتــهــا اجلـــمــاهــيــر
العـربية والقـلسطيـنية في اجواء
احلــرب الـنــفــسـيــة الـتي التــقـوى
على حتـملها  بـعد أن شاعت في
اذهـانـهـا مـقـوالت احلـكـام الـعرب
ـــقـــدورهـــا رمـي اســـرائـــيل في
الـبـحـر  وتـدمـيـر كـيـانـهـا . فـهذا
الـــشـــعـــور الـــنـــفــــسي الـــذي مأل
كناً وظهرت جنباتها  لم يعد 
في لــواحق االيــام عـجــز احلــكـام
عـن تـلــبــيـة آمــال اجلـمــاهــيـر في
حتـــقــيـق مــا وعـــدتـــهـــا في دحــر
ــنـــطــقــة اســرائـــيل .. الرتــبـــاط ا
بــعـوامـل خـارجــيـة وأقــلـيــمـيـة ال
تستطيع ان تمحو كياناً له أبعاد
ـيـزاً في جـغـرافـيــة وله مـوقـعـاً 
تضاريس اجلغرافيا العربية .. 
أمــا مـــا يــخـص االــعـــراق   فــأن
مالمـح الـــــــبـــــــلـــــــد تـــــــعـج فـــــــيه
الـــتـــنــــاقـــضـــات,والـــتــــضـــادات.
والـــصــراع الـــطــائـــفي ومـــا يــعم

ارجاءه من تخـلف  وأمية وجهل
 وحـكـومـات دون مــصـداقـيـة في
الـقـول والـفـعل .. وال يـزال الـركام
واخلراب والـدمار والـفسـاد يفتك
به ويــعـــلــو شـــأنه في مــجـــتــمع
ضاج بـأحـزاب سيـاسـيـة متـفـرقة
الــشــأن في أضــعف حــاالتـهــا في
الــتــاريخ الــســيــاسي الــعـراقي  
وغيـر قادرة عـلى التـأثر والتـأثير
كونات في الشـارع الذي مزقتـه ا
 بـعد ان نـالت من عـزمهـا نوائب
الـــفـــســـاد  والــســـحـت احلــرام 
والــــتــــصــــادم واحملــــاصــــصــــة 
ذهبية  تتحكم فيه والطائفية وا
ـال واجلاه عـنـاصر تـبـحث عن ا
ـــــا تـــــتـــــلـــــفع به مـن اخـــــطــــاء
زايـا الـعمل شخـصـية مـرتهـنـة 
الــســيـاسي الــرخــيص .. وهــنـاك
تـمـلـمل فـي االوسـاط الـسـيـاسـيـة
ضي إلقامة السالم تروج لفكرة ا
والـــصـــلح مع دولـــة اســـرائـــيل 
واالعتراف بها بفعل الضغوطات
شـتركة في ـصالح ا الدولـية  وا
ضوء مشورة او نصيحة مجانية
مـقدم لـهـا .. وفتح حـوارات جادة
ب العراق واسرائيل ذات اهمية
قـــصــوى. إلجـــهــاض كـل االفــكــار
اخلـاطئـة . الـتي آمن بـها الـعراق
اوالً والدول العربيـة وجماهيرها
الــواسـعــة  وفــصـائل ســيـاســيـة
ومــسـلــحــة فــلـســطــيــنـيــة مــنــهـا
بـــضـــرورة إزاحـــة اســـرائـــيل من
خـارطـة الـشـرق االوسط كـمـا كان
يروج لها دعاة الـتحرير والعودة
مـنـذ عـام  . 1948والـوصـول الى
ـكن الـتفـاوض لـها .. رغم نـقاط 
االصـرار الــعـربي والـفـلــسـطـيـني
بـاستـرجـاع االرض .. ومن جانب
آخر  تؤكـد مصادر سيـاسية بأن
هـنــاك من يـطــرق اذهـان الــشـعب
الـعـراقي فــيـمـا يـتـداول الـسـاسـة
الـعـراقــيـون الـذين لــهم شـأنـاً في
ضي إلقامة ال  في ا السلطة وا
صـلح وسالم دائم مع اسـرائـيل 
نطقة واالعتراف بها كـدولة في ا
العـربية الحقـاً بفعل الـضغوطات
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عـلـى احلـكـومــة الـعـراقــيـة ضـمن
شـائـعـات يـرود لـهـا الـسـيـاسـي
كـونها جـزءاً من ادواتهم لـلتـأثير
على روحية الـشعب العراقي وما
يتـلبـسه من فوضى وعـجز وفشل
يعم ارجـاء الوطن ..ورغم ان هذه
الـــشــــائــــعـــات تــــمـــلـك جـــزءاً من
احلقـيـقـة وليس احلـقـيـقة كـلـها 
لـوجـود اطراف سـياسـيـة عراقـية
لــهـا صــلـة بـالــواقع االسـرائــيـلي
الـفـلـسطـيـني اضـافـة الى عالقات
صداقة مع الكيان الصهيوني من
خالل زيـارات سـريـة وعالنـيـة من
ـا رادع غــيــر خـفــاء وجــهــراً دو
جــــمــــاهــــيـــــري أو ســــيــــاسي او
ــكن ان حــكــومي لـــتل ابــيب . و
تتبرأ بعض الشخوص والقامات
ــنــحى  الــســيـــاســيــة من هـــذا ا

فـــاحملـــاوالت كـــثــــيـــرة واجلـــهـــد
بذول لم يبخل بهذا االجتاه في ا
إقـامـة عالقـات حــمـيـمـة مع كـيـان
ا مـغـتصـب الرض فـلـسـطـ دو
ان يـكـون لـلـشـعب الـعـراقي طرف
اءات في مثل هكـذا توجهات وا
ومشـاريع .. فاجلمـاهير الـوطنية
والـقومـية وحتى الـيسـارية مـنها
من شعب يحمل معه عبر سنوات
الـصـراع مع مـشـاعـر الـعـداء مـنذ
عام ..1948فـاجملتـمع الـعراقي ال
يــؤمن بـــفــكـــرة إقــامـــة صــلح مع
اسـرائـيل او االعتـراف بـها مـهـما
كـــــان الــــثـــــمـن او حــــتـى إجــــراء
مــفــاوضـات مــعــهــا  وال عالقـات
عـامـة في هـذا الـشـأن كـآخر واقع
.. فــاجلـمـاهـيــر الـعـراقـيــة لـديـهـا
رغبة ملحة ومسـتنبطة في عقلها
الـشــعـبــوي في جتــنـبــهـا اتــخـاذ
احـــكــام مــســبــقـــة فــيــمــا يــخص
الـــــرفـض الـــــعــــربـي لـــــلـــــوجــــود
االسرائيلي او الوصول معها في
سالم كــمــا يــروج الـــبــعض مــنــذ
فـتـرة وجـيـزة بـضـرورة االبـتـعـاد
عـن مــــحـــاور احلــــروب وخـــوض
ـــا تـــفــرزه مـن خــراب غـــمـــارهــا 
ودمـار .ألن مــخـطـطــات اسـرائـيل
هــو فــرض واقع جـديــد لــلـبــلـدان
الـعـربيـة والـعراق كـجـزء مهم من
هــــذا اخملــــطـط  الــــيـــــهــــودي في
سـعـيـهـا إحتالل هـذه الـبـلدان من
احملــيط الى اخلــلـيـج .. ولم يـغب
عن بـال هذه اجلـماهـير تـصوفـها
الــــروحي فـي هــــذه الــــقــــضــــيــــة
ـسكـونة قـلوبـها ولـها شـأناً في ا
حــيـاتـهـا الـيـومــيـة وال تـسـتـطـيع
ـسـتـقـبـلـها االحـزاب ان تـغـامـر 
الــســـيـــاسي في أن تـــمـــحــو حب
فـــلــــســـطـــ من ذاكـــرة الـــشـــعب
الـعـراقي الـثـرة . وأن االمـل كـبـير
في كـشف حقـيقـة هذه الـشائـعات
وما الهدف منها  عسى ان تكون
عرفة رأي الشعب بالون إختبـار 
الــعـراقـي فـيــمــا يــتــخـذ مـن قـرار
حكومي او حزبي او سياسي في
إقــامـــة الــسالم الــعــادل مع دولــة
اســــرائــــيـل .. هــــذه مــــا تــــبــــديه
اســرائــيل وامـريــكــا والــغـرب من
مـسـاع إلحتـواء الشـرود الـعراقي
في الـــتـــواصل مـــعــهـــمـــا وكــذلك
فصائل فلـسط راغبة في إجراء
حـوار هـاد يـفـضي الى حل بـ
الـطـرفـ  وكـذلك بـعض الـبـلدان
ــثل هـذه ــتــعـطــشــة  الــعــربـيــة ا
احلــلــول الــنــاجـعــة الــتي تــنــهي
ــنــطــقـة .. الــصــراع الــدائــر في ا
فـاحلـروب العـربـيـة االسـرائـيـلـية
لــيس قــريـبــة من نـهــايـاتــهـا رغم
ــبــرمــة مع اجلــانب االتــفــاقــات ا
االسـرائـيـلي في كـامـب ديفـيـد مع
مـصر الـعربـية  ووادي عـربة في
اوسـلـو مع فــصـائل فـلـسـطـيـنـيـة
كـمنـظمـة التحـرير الـفلسـطيـنية 
الــتي كـــانت مـــخــارجــهـــا جتــنب
تصـعيد التـوترات العسـكرية ب
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