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 إهداء

 إىل الصديق الكريم

 وسف أبو علواني الدكتور

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
يضوئ هذا الكتاب من زواياه املتعددة أصداء متعددة ظهرت يف آفاق العالقات  

، وارجتعت أصداء االصداء كام هي من العالقات األخرى وما حوهلا األمريكية العربية 
العادة يف الدوامات السياسية لتخلق حاالت من اجلزر الذي تكشفت بفضله حقائق 

ن اضطرارا وتذمرا بالنفاق الدويل املتوافق عليه عىل مدى ا يسمى اآلمذهلة أخفاها م
 .السبعني عاما التي انقضت منذ هناية احلرب العاملية الثانية وتأسيس األمم املتحدة

 
الالديني يف مواجهة الربيع العريب،  -الديني يناقش الباب األول مزاعم االستقطاب 

إلسالم أو اخلوف منه أو الفشل يف التعامل معه وهو استقطاب معرب عن مشاعر العداء ل
نسانا و تراثا ومستقبال ، ويبدأ الباب إ: عليه  أو عىل أقل تقدير الرغبة يف التفوق غري املربر

عم ّيث املجمل الذي نددباإلجابة عىل السؤال عن مشارف احلرب العاملية الثالثة ثم باحل
ما بنته يف سبعني عاما ، وهو ما يتوازى مع به رأينا القائل بأن امريكا هدمت يف شهرين 

 .يطرحه الفصل الثالث عن املبالغة املقصودة يف تصوير اخلوف من اإلسالم السيايس 
يصور الباب الثاين حتول االسرتاتيجية األمريكية من عرص إىل عرصفيجلو الفصل 

جيات التي الرابع فكرة هناية احلروب بالوكالة ثم يثبت الفصل اخلامس أن االسرتاتي
 البحوث األمريكية األمريكية احلالية بعيدا عن التدافع االنساين »معامل«صنعتها 

صبحت غري قابلة للحياة،  ويصل الفصل السادس إيل القول بأن احلسابات األمريكية أ
 . غري مبرصة مع ما يبدو ظاهرا من دقتها 



 
 

 

لعربية املعارصة فيقدم ينتقل الباب الثالث ليصور مالمح صورة أمريكا يف العقلية ا
الفصل السابع حماولة لإلجابة عن الرس احلقيقي يف تفوق احلس اجلامهريي رشقا وغربا 
عربيا وأمريكيا عىل الدراسات االسرتتيجية ، ويذهب الفصل الثامن إىل القول بأن 

نه رد فعل أن كان يقدم عىل إال تيارا مصطنعا يمثل فعال خبيثا وإسالموفوبيا ليست اإل
بيعي ، ويستجيل الفصل التاسع العالقة املقصودة واملخططة فيام بني مايسمى ط

 .سالميسالمي اإلسالموفوبيا من ناحية وما نعرفه اآلن من مالمح الرصاع اإلاإل
 منطقة احلروب الدينية فيعرض الفصل العارش رؤيتنا إىليمتد أفق الباب الرابع 

احلروب الدينية ، كام جيلو الفصل احلادي  املتوقعة بان احلروب احلالية ستكون هي آخر
 يف مسار خمتلف األمريكيةجيابية كفيلة بوضع العالقات العربية إعرش استرشافنا ملالمح 

عن املسارات السائدة حتى اآلن وتتأكد املعاين التي يعرضها هذان الفصالن بام يقدمه 
عادة إ ىلإ باتت مضطرة  السياسة االمريكيةأنالفصل الثاين عرش من مؤرشات دالة عىل 

ناضجة وفعاليات   آليات غريىلإالنظر يف كثري من مسلامهتا االسرتاتيجية التي قادهتا 
 .جيابياهتا إتغلبت سلبياهتا عىل 

 
فق الرويس فيناقش الفصل الثالث عرش  واأل الدور الرويسإىلينطلق الباب اخلامس 

هو  املشكل املستعيص للفكرة القيرصية يف سياسة روسيا جتاه منطقتنا وثوراتنا ومدي ما
أما الفصل الرابع .. متوقع ملثل هذه الفكرة من نجاح حمفوف بثمن فادح وإرث مثقل 

 أيا من »لرويسا«عرش فيناقش التساؤل الذي يعرب عن الدور احلقيقي الذي يؤديه الرئيس 
ن يصنف الدور الفاعل والظاهر والنشط للرئيس الرويس أنه يؤثر إكان ويف هذا الصدد ف

  .عىل أنه دور تذكاري يف املقام األول
 

وإين ألرجو للقارئ أن يسعد هبذا الكتاب وأن يسعد بقراءاته عيل نحو ما سعدت 
 أنا إيل هذا االستمتاع الذي بكتابته، وأن يستمتع بقراءة ما حيتويه عيل نحو ما سبقته

 .الشك فيه
السبيل، وأن يرزقني العفاف والغني، والرب  وأرجو اهللا سبحانه وتعايل أن هيديني سواء

والتقي، والفضل واهلدي، والسعد والرضا، وأن جيعل خري عمري آخره، وخري عميل 



 
 

 
، وأن يذهب خوامته، وخري أيامي يوم ألقاه، وأن يمتعني بسمعي وبرصي وقويت ما حييت

 ..عني ما أشكو
واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن يذهب عني ما أشكو من أمل ووصب وقلق، وأن حيسن 

 .ختامي، وأن جيعل خري عمري آخره، وخري عميل خوامته، وخري أيامي يوم ألقاه
واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن يمتعني بسمعي وبرصي وقويت ما حييت، وأن حيفظ عيل 

 . وأن جيعل كل ذلك الوارث منيعقيل وذاكريت،
واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن هيديني سواء السبيل، وأن يرزقني العفاف والغني، والرب 
والتقي، والفضل و اهلدي، والسعد والرضا، وأن ينعم عيل بروح طالب العلم، وقلب 

 .ثنيالطفل الكبري، وإيامن العجائز، ويقني املوحدين، وشك األطباء، وتساؤالت الباح
واهللا سبحانه وتعايل أسأل أن يعينني عيل نفيس، وأن يكفيني رشها، ورش الناس، وأن 
يوفقني ألن أتم ما بدأت، وأن ينفعني بام علمني، وأن يعلمني ما ينفعني، وأن يمكنني من 
القيام بحق شكره ومحده وعبادته، فهو وحده الذي منحني العقل، واملعرفة، واملنطق، 

ّة، والصحة، والوقت، والقدرة، واجلهد، واملال، والقبول، وهو جل والفكر، والذاكر
ّجالله الذي هداين، ووفقني، وأكرمني، ونعمني، وحبب فيه خلقه، وهو وحده القادر 
عيل أن يتجاوز عن سيئايت وهي ـ بالطبع وبالتأكيد ـ كثرية ومتواترة ومتنامية، فله سبحانه 

 .ناء احلسن اجلميلوتعايل ـ وحده ـ احلمد، والشكر، والث

 حممد اجلوادي . د

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



  

 

 

  

  

  

 
 

 
 



  

 

 
 

١ 
ّأبدأ بالقول بأن احلروب تندلع ألبسط سبب ظاهر لكنها تعرب باندالعها عن اختالل 

اتيه الفرصة، فال يصبح يف حقوق الشعوب واألوطان يظل تواقا للتعبري عن نفسه حتى تو
بوسع هذا االختالل إال أن يندفع إىل املشاركة يف املواجهة التي طال انتظارها والتي ينعقد 
األمل عليها يف تغيري الواقع بعيدا عن سطوة مؤامرات املفاوضات ومرجعيات االتفاقات 

 . ومنطوقات املعاهدات وتوازنات القوى
ثريا اآلن يف مصري كل رصاع، بل يف مصري كل وهذه العوامل األربعة هي األكثر تأ

 . ثورة شعبية أيضا
ال يمكن ألحد أبدا مهام أويت من قدرات سياسية وفكرية أن يتنبأ بالبؤرة التي تندلع 
منها رشارة البداية، وليس من قبيل املبالغة القول بأن األسباب التي تشعل الرشارة تبدو 

حتامالت الرياضية، كام أهنا بعيدة أيضا عن يف الغالب بعيدة كل البعد عن علوم اال
حسابات السياسة التقليدية، وربام أن أحدا مل يكن يتوقع أن تبدأ احلرب العاملية األوىل من 
رساييفو وال الثانية من بولندا، وملاذا نذهب بعيدا وقد رأينا بداية الربيع العريب عىل يد 

 . البوعزيزي يف تونس عىل حني فجأة
السؤال التايل يتصل باحلديث عن حقيقة األسباب الدفينة التي تكمن وراء ربام كان 

 . احلرب القادمة أو عىل األقل وراء توقعها
ومن اإلنصاف للحقيقة أن نقفز هنا من األسباب املصاغة يف عبارات سوسيولوجية 

  إسرتاتيجية إىل التعبريات األكثر وضوحا عن هذه األسباب، عىل نحو ما تتجىلفروضو
 . يف ديناميات احلياة السياسية والعقلية واالقتصادية االجتامعية عىل أرض الواقع

٢  
ومن اإلنصاف للحقيقة مرة أخرى أن نصوغ هذه األسباب عىل هيئة أسئلة تنبئ 



  

 : بوضوح عن أن شبح احلرب حتول من اخليال إىل ما يقرتب من الواقع األليم
 ي تسمى بدول اجلنوب عىل سياسات هل يمكن أن يصرب الشباب يف األرايض الت

احلد من اهلجرة إىل الشامل، مع أن هذه اهلجرات باتت األمل الوحيد يف تغيري الواقع 
 يف دعم الدكتاتوريات القاسية بل ٢٠١٣وبخاصة مع تواطؤ الغرب األخري يف 

 وإعادهتا إىل سدة احلكم رغم أنف الشعوب استنادا إىل دعاوى زائفة؟ 
هذه موقع قدم يف سريا أن يندفع الشباب املحبط ليستويل بنفسه عىل  لن يكون أمرا ي

البلدان التي تنعم بكل حقوق املتعة وتضحك عليه بمعسول القول، فإذا أراد التغيري 
عن طريق الصناديق فرضت عليه طغيانا األقلية املتعسكرة واملعسكرة من الغرب عىل 

 .  وجه التحديد
 الدين الذي أثبتت اإلحصاءات األخرية أنه الدين هل يمكن أن تقبل مجوع معتنقي 

األول يف العامل أن تستمر وأن تسود هذه الروح العدائية جتاه معتنقيه وحقهم يف 
التعبري عن حبهم هلويتهم، وقد وصلت هذه الروح إىل حد احلساسية املفرطة جتاه 

 الذي تعتز جمرد نجاح حزب إسالمي االسم يف حتقيق فوز انتخايب مستحق يف الوقت
 ..روبية بوصف املسيحي يف أسامئهافيه األحزاب األو

كيف يمكن إقناع طفل صغري واحلال هكذا أن احلرب اخلفية املسيطرة عىل سياسات 
 الغرب ليست حربا خفية عىل اإلسالم؟

٣ 
سمي العرص الذي ُ ييوعيل مستوي أوسع نطاقا هو مستوى اجلامهري الغفرية الت

 :  سئلة مشاهبة نعيشه باسمها تثور أ
  كيف يمكن إقناع اجلامهري الغفرية هبذا التفاوت الرهيب يف الدخل الذي مل ينشأ  

 إال عرب آليات توزيع الثروة عىل النمط الغريب؟ 
  وهل يمكن حقيقة الدفاع عن هذه السياسات ونحوها إذا كانت النتائج متشكلة

 بحرب تقلب األمور عىل هذا النحو القايس الذي يبدو أنه ال خالص منه إال
 رأسا عىل عقب؟ 

  كيف يمكن الوثوق بالنظام الدويل الذي تبلور يف ميثاق األمم املتحدة يف



  

منتصف األربعينيات صائغا لنظام تعاهدي، بينام تسيطر املصالح املادية وحدها 
عىل التوجه احلقيقي يف صياغة أي قرار فاعل يستند إىل األبواب والنصوص 

  من ال يلتزم بامليثاق؟ املتعلقة بعقوبة
  كيف يمكن تربير فروق التعامل وازدواجية السياسات؟ 
  كيف يمكن تصديق فكرة حفاظ الغرب عىل حدود دنيا من حقوق اإلنسان بينام

اآلالف يقتلون يف ظل تغايض الدول الغربية عن سياسات االحتالل الوطني 
دول يف تقديم صور رس بالدكتاتوريات العسكرية بل وتورط بعض هذه الماملت

غري (خمتلفة من الدعم الفعال هلذه الدكتاتوريات املبيدة لإلنسانية يف إطار رغبة 
يف حماربة كل صعود للفكرة اإلسالمية مهام كانت صورة ) معلنة وغري خمفية

 .جتليها
  كيف يمكن اخلالص من فكرة سيطرة اإلمربياليات االقتصادية عىل وسائل 

 اإلعالم؟ 
 اية هذه الوسائل من سوء توظيفها سياسيا أو يف الرصاع وكيف يمكن مح

 السيايس؟ 
  وليس ببعيد أن املواطن املسلم أو العريب ال يزال يف عجب من االستخدام املفرط

لإلعالم لشيطنة كل جتربة إسالمية بصورة ال ختفي الرتصد وال تنكر اإلرصار 
بيهة بام ترويه كتب وال تتوقف عند أي سقف، حتى أن األمور تبدو يف صورة ش

 يف مواجهة أحزاب اجلاهلية أو مجاعات التاريخ عن حروب اإلسالم األوىل
الضغط االجتامعي فيها، وهو تصوير يصيب املنترص برضر أكرب من ذلك الذي 

 . يصيب من جيد نفسه يف موقع املظلوم

٤ 
 :مهمني  مراكز البحوث والتفكري واجهنا سؤالني ىلإنتقلنا اذا إننا إوبعد هذا ف

  من احلايل كيف يمكن ألي مفكر أو باحث أن ينفي ما يتضمنه اخلطاب الغريب
دالالت واضحة تؤكد فكرة االرتباط بني املناداة بالعدالة وحقوق اإلنسان من 
ناحية، وبني ما تتميز به منطقة ما من موارد مادية أو عائدات نفطية، وهنا 



  

الفوارق الواضحة بني  من ٢٠١١ما حدث يف يستدعي مواطنو الرشق األوسط 
احلالتني الليبية والسورية، ومن احلق أن نقول إن الدفاع عن تباين املواقف 

 . الغربية يف احلالتني يمثل أمرا صعبا للغاية
  هل يمكن لنا أن ننكر أن دواعي احلرب بدأت تزداد، وأن وترية احلديث عن 

ا هي عليه اليوم من قوة، وهو ما حتميتها التارخيية مل تكن يف يوم من األيام عىل م
 . يعني ببساطة شديدة أن احلروب النفسية املمهدة قد مضت عجلتها لألمام

 

 
 :ملف عالقي

 الباطـل صـبحأ حتـى طـوال سـنوات اوطنـشو هتـاونوا هنـمأل العرب عىل فرضت احلرب نأ عتقدأ

 } y z ﴿ اهللا كتـاب حتمـل وهي مماأل جهلأ من صبحتأ التي نآالقر ةمأ ليحي حكمه وهللا .كثرأ

 نـذبح والـروس واليهـود ةالطغـا هلـؤالء اهللا فأذلنـا الـدنيا ردناأ العرب ونحن (...)  ]٢:يوسف [﴾ |

 ﴾v u t s rq p o ﴿ فرعونيـه وانظمـه ويتـاجر ويـضحك يتفـرج والعامل
 .]٥٤:الزخرف[

 :حروب من أجل البطون

 كبري األمل ألن حرية و بصدق مالكال هو أخرى بعبارة و ًاممكن الكالم هذا كان ما العرب ثورة لوال
 حرب حتصل مل ملاذا السؤال .هبا يفكر مسلم و عريب كل أن أجزم أكاد مشاعر عن عرب الكاتب .تارخييو

 بل منتفخة البطون إبقاء أجل من حتارب الغنية األمم ألن بل ،تشاؤما ليس اآلن؟ حلتى أخرى عاملية
 .معطوبة البرشية بوصلة .مريضةو

 :بو عيلأ

 فقاأل ضيقو املعلقني بعض يعتقد ملاذا عرفأ ال ،ةرائع نظر وجهة وفيه رائع حتلييل مقال هذا
 خواناأل والأ العامل، ينتهي نأ جيب وبالتايل انتهوا خواناإل نأ يقول نأ يريد الدكتور نأ ةالرؤي وحمدودو

 ًثانيا هنائهم،إ يف السييس فسيفلح ركومبا والسادات النارص وعبد فاروق فلحأ ولو ينتهوا ولن ينتهوا مل
 يف والتسلط، والظلم ةالغطرس هذه بدون جديد من سيبدأ نهإ بل ةالثالث ةالعاملي باحلرب ينتهي لن العامل

 يف ذلك من اقل الناس معظم يتقاىض مرص ويف ةللساع دوالر ومخسون ئهام يتقاىض الفرد اسكندنافيا
  !!ينتهي نأ جيب الظلم هذا شهر،

 :العزيزعبد 

 مع جيمعنا أن تعاىل اهللا أسأل العامل، رشفاء مجيع يف اهللا وبارك اجلوادي أستاذ يا فيك اهللا بارك



  

  .أمني الفردوس، جنات يف الصادقني

 :بـدر الـعـامنـي 

 وخرست العريب الوطن من املاليني احرتام كسبت لقد اجلوادي حممد دكتور يا لك وتقدير حب حتية
 .املصالح صحابأو لسلطةل املطبلني من قله

Alahwazi: 

 هي وها السوفيتي حتاداإل بنهاية انتهت التي ةالثاني العاملية رباحل بعد ابتدت ةالثالث العاملية احلرب
 ًجهة من ةاملضطهد والشعوب ةوالديموقراطي ةالغربي الدول بني ًدائرة التي ةّالرابع العاملية حرب

  .خرىأ هةج من حتاللواال ةستبدادياال واألنظمة

hamed: 

 .وأجله أحرتمه قدير دكتور من ةللغاي رائع مقال

 :ةابن اخلالف: ُحممد احلصان

 الكافر للمستعمر .هدوء يف كانت نإو تنته ومل االوىل احلرب يف بدات ااهن قولأو تأبد هذه احلرب
 اهللا ىلإ وهتاجر انهوهو ذل من فيها وما الدنيا تنبذ حممد ةمأ هي وها .وكيده حكمته وهللا كيدهم ذنابهأو

 يستلم ال حتى لينقينا جيربنا واهللا وفر كر واحلرب طالت ولو ةمعدود ذنابهأو االستعامر يامأف وحده
 و اهللا بعون النبوه هنج عىل باالسالم ستحكم ،املسلمني بالد.وساذج ومساوم نقي غري هو من امورنا
   .دين وأ أمبد وأ منهج يأ من ذلنياملتخا وحكامه اليرباليني من واذنابه املستعمر عن غصبا

 اكرب واهللا الذل اىل نعود ولن التحرر عرص هذا

 :بالل حممد حممد

  ستتغري القوى موازين ّأن األمر يف األكيد لكن ... الزمان آخر حرب هي ّربام نعم

 :مهند مشهداوي

 املستوى عىل ازعةمتن ألطراف أوال بحاجة العاملية احلرب .منطقي غري املقال للكاتب احرتامي مع
 .بقائها سوى هيمها ال ديكتاتورية هي األنظمة كافة حيث العريب العامل يف موجود غري وهذا االسرتاتيجي

 األقىص كالرشق للغرب حساسة أكثر أماكن لصالح تقل بدأت للعامل بالنسبة األوسط الرشق أمهية ثانيا
 (...) اإلسالم عىل حرب توجد ال ثالثا .اهلندية القارة وشبه

 :حممد السويس

 الدول داخل من يتأست وىلاأل الرشارة االخوان وأ املسلمني يف املوضوع حرص عىل البعض يرص ملاذا
 الزائف بنموها املتنمقة الصني ،التفكك وبالتايل فالساإل وشك عىل املتحدة الواليات نفسها املستبدة

 كل ينضم االورويب االحتاد يف و موقوتة نبلةق يشكل الذي املقهور املغيب البرش من املاليني مئات تضم



  

 ...العامل بقية وهكذا القومية النعرات وتتصاعد املعدمني طابور اىل املواطنني من املاليني عرشات سنة
 .شئت ما وقل جيوسياسية اقتصادية عرقية دينية طبقية حربا ستكون

Amzil Omar: 

  .الكالم وهلاأ احلرب

El Najjar: 

 هذه تستأصل حتى تنتهي ولن العريب الوطن يف شعوهبم قتلة عىل عاملية عربية حرب أعلنت لقد
 عىل دليل إال األسد به قام وما والفساد والعار الذل أنظمة إهنا قرن ألف من أكثر علينا املفروضة األنظمة
 النهب ثتوري أجل من كلها منها األكرب الفتنة إىل الكربى الفتنة من التاريخ عرب املتوارثة محاقتهم
 . املتسلطني احلكام أخالق أزمة نواجه نحن ، أكثر أو أقل ال مراقبة بدون والرسقة

badr mahboub : 

 الدين صالح القاثد قاد مرص من والأ ةثالث ةعاملي حلرب الوقت حان نعم :علن  أومن مرص 
  .رالتتا ضد حروهبم قطز قاد يضاأ ومنها املعتدين الطغاة ضد احلروب

 :مهران

 به متر ما نأل اهللا من املوعود النرص نشهد تىح اللحظه هذه ايل حياناأ الذي العاملني رب هللا داحلم
 جالآ اهللا وعد يتحقق نأ بد وال املنافق من املحتسب الصابر اهللا يمحص حتى ةغربل عملية هي هناأ ةماأل
 .عاجال ام

 :سامي بن سام السامي

 الناس معظم نرى واليوم .منها مفر وال ةقادم الثالثة ةالعاملي احلرب نإ .ودل قل ما الكالم خري
 احلرب بداية .سوريا نعم .سوريا من ستبدأ الثالثة ةالعاملي احلرب نأ .هبا  يشعروا نأ دون اليها هيرول
 يش كل أملاء من وجعلنا( فيه اهللا قال والذي .نرشبه الذي ملاءا نعم .ملاءا جلأ من ستكون الثالثة العامليه

 املياه جلأ من سوريا يف ستبدأ الثالثة العامليه احلرب ان تقول ةاملقول كنول تفاصيلها متأكد لست ).حي
 .املعارك شدأ ستكون وهناك سوريا مع ستقف ملانياأ نأل ملانياأ إىل تنتقل ثم

Ha So: 

 النهج نفس عىل تبقى ان املهم اهللا شاء ان كبري سيايس مستقبل لك سيكون اجلوادي حممد

 : سيفزكريا آل

 فاإلنسان احلروب، قيام ركائز من الظلم أن وأضيف إليه، ذهب بام الكاتب صدق :عليكم السالم
 رغم منترصا النهاية ويف واقفا ينتفض ذلك ومع تنتهي ال وافرتاءات ظلم حتت واقع أنه يشعر املسلم

 عربا املسلمني لدو يف وخاصة وأدواهتم الشياطني يشنها اإلسالم عىل حرب إهنا . اجلسام التضحيات



  

 ونسوا وكروشهم عروشهم أجل من يعملون خونة يكونوا مل إن فسقة موتورون حكام تويل حيث وعجام
 فيها لبس ال واضحة الغرب ازدواجية العاملني، لرب الناس يقوم يوم للحساب ووقوفهم قبورهم
 .تذر وال تبقي ال حرب رشارة أخرى عوامل بني من أيضا أهنا واعتقد

Khalil Khaled: 

 للتغري بد وال املستويات كل وعىل املجاالت كل يف مرير واقع واالسالمي العريب الواقع نأ شك ال
 الغرب تقليد اىل يدعو ومن احلقيقي التغري هو نهأل االسالمي الفكر بتطبيق الإ حقيقي التغري يكون ولن

 احلضارة نطبق عندما هل ،، ساحيقامل تضع عندما ةالسيد تفعل كام ًشكليا ًتغريا يريد فكأنه الرشق وأ
 نطالب حتى يناسبنا الغريب الفكر وهل ، االليم الواقع استمرار نريد مأ شيئا الواقع يف نغري الغربية
  . ؟؟ بتطبيقه

 :األمري العريب

 حروبا تستوجب وهبوط صعود من للرأساملية االقتصادية الدورة.. منها خرىأ اًسبابأ يذكر أن نيس
 االفالس قائمة عىل امريكا سلحةلأل متلكا العامل دول اكثر يذكر نأ نيس  .. كساد يف تقع وال تدور جلعلها

 باملاليني ملجازر متهيد هي انام املسلمني شيطنة ان يذكر أن نيس .. فقط وعسكريا وتقنيا اعالميا وتتفوق
 . وهناك هنا فقط االف ببضعة وليس

 :حممد عبداهللا

 األوىل مراحلها بداية يف مازالت املرصية الثورة أن هو أراه الذي كاتهوبر اهللا ورمحة عليكم السالم

¼ ½ ¾ ¿  ﴿ والشعب الثوار بني والرتابط بالصرب ولكن اهللا شاء إن ستنجح وأهنا
Å Ä Ã Â Á À﴾] احلال دوام أن اجلميع ليعلم ثم  ]٢٠٠:آل عمران 

Í Ì Ë Ê É È  ﴿ لةحما ال زائلة شعوهبا فضال نفسها تظلم يالت األنظمة نأو حمال
 ÏÎ﴾] ٤٢:إبراهيم[ . 

 :طارق املرصى

 وحتى جدا كتري بتفهمش ما يلال الناس عندنا ةاملشكل بس يموضوع وحتليل اًخري اهللا جزاك واهللا
 املستعان اهللا ومبيفهموش مثقفني ايكونو ممكن

 :حملل سيايس

 انظروا تعاىل اهللا دين عن ناابتعاد جراء علينا يتسلطوا مل الطاغوتية احلكومات همؤوعمال الكفار
 وغري واملوتى والقبور لألصنام ةالعباد ورصف تعاىل اهللا غري وعبادة الرشك انتشار املسلمني بالد أحوال

 البهائم واتيان واللواط وزنا اخلمر ورشب والرقص األغاين من والعصيان الفسوق انتشار ، الكثري ذلك
 أن تريدون ذلك بعد ثم جملدات إىل احتجت تقصاءهااس أردت ذاإ جرائم املوبقات من ذلك وغري



  

 الرشك عن والبعد له التوحيد وجتريد تعاىل اهللا إىل العودة هو احلل !البالء عنكم ويرفع تعاىل اهللا ينرصكم
  اهللا وتقوى وأشكاله صوره بكل

 :نسأ

 رش كل وليس امالوئ تاريخ من بكثري طولأ احلرب وتاريخ املرير الرصاع من التاريخ مراحل ختل مل
 احلق مهة يشحذ فإنه يستفحل عندما للحق جند الباطل :يقول - اهللا رمحه- الشعراوي كان .رش هو نراه

 ﴾! " # $ % &' ) ( * + , - ./  ﴿ يقول واهللا عليه للقضاء
 ودماء خراب من فيها ما رغم احلرب من جتعل جدا كبرية لدرجة فاسدة أوضاع فهناك ]٢١٦:البقرة[

 يف الذئاب ظلم بسبب البرشية تعيشه الذي الذميم العيش وهو احلرب من أكرب هالك من اةنج جتعلها
 .احلياة من مرة الف أهون املوت جتعل الظلم من اًأنواع هناك أن والدليل برش ثوب

 :احلسني مود مود
 يف الكبييس للشيخ خطبة أول كرأتذ ولعيل الدولية املنظومة باهنيار يعلم والكل موضوعي التحليل

 واالمم االمن جملس سقط بغداد بسقوط بقوله أهلها يعزي وكأنه بغداد سقوط بعد االول سبوعاأل
 . مميةاأل املنظامت كرب من وهذا املتحدة

 :أبو العال
 لكن .املسيح جميئ إىل الشام من العامل سيحكم حيث بعدها، العامل وجه وسيتغري آتية احلرب هذه

  .آتية أهنا أعلم واهللا يبدو التي احلرب بتلك العرب وغالبية ةالبرشي أكثرية ستباد هذا قبل

 :أمحد
 املصالح تضارب عند تقوم دائام احلروب أن توضيح دأو ولكن الوقائع عىل الباب يفتح مقال

 للقوى مساويه صاعدة قوى جمموعة أو قوة ظهور يف الإ األعم الغالب يف ذلك حيدث وال االسرتاتيجية
 نظام حيكمها رئيسية قوى جمموعة هناك إذ الدولية احلالة يف اآلن نراه ال ما وهذا ةمتفوق وأ املوجودة

 مشرتكة مصالح وتربطها )األمن جملس(النظام هذا يف)العضوية دائمة الدول تسمى ما( عليه متفق
 لكل النفوذ مناطق يف خاصة العسكرية أو التجارية سواء بحزم عليها متفق الدولية للسياسة وخطوط

  .غربا املغرب ىلإ رشقا ندونيسياإ من املنطقة تشتت ظل يف وعض
Rajeh/canada: 

  .نعيشه الذي للواقع دقيقة قراءة وهذه ، رائع مقال حممد .د فيك اهللا بارك
Naser Elden: 

 .يفهم مني بس عليك يفتح اهللا
Fahd Abdulaziz: 

 . رائع مقال



  

 :حممد بدارنه

 من احلال اليه يؤول قد ملا فوتغرافية صورة روعأ ومقاله نتاجواالست التحليل يف عبقري الكاتب هذا
 ستولد اجلارية حداثاأل نإف القاعدة فكر ولدت قد احلديث االستعامر حقبة كانت ذاإف االحداث واقع

 عىل سينعقد كاد الذي املهزومة العدالة لغز حل نهأل ريجي ما عىل فعل كردة قاعدي فكر اتذ شعوبا
 واعتقد »الظواهري يضحك عندما« بعنون مقاال اجلزيرة رجاالت حدأ كتب وقد مهز قد الديمقراطية

 اجلوادي حممد الكاتب ان عتقدأ خرياأو »الظواهري يتمدد عندما« بعنوان مقاال سيكتب احلال استمر ذاإ
 .احلقيقة كبد صابأ قد

 :بوبكرأمازن .د

 ينتمي ال السطور هذه كاتب.دينية حزابأ ارسائيل حيكم من نأ املعايري ازدواجية سياق يف ضيفأو
 منه اكثر االشرتاكية من قريب االسالم نأ رىأو االشرتاكي القومي بالفكر مؤمن ولكني حزب يأ ىلإ

 الغري االحزاب فشل بان ؤمنأو اقرتاع يأ بنتائج قبلأ ننيأ غريي عن واختلف ةوحشتامل سامليةأللر
 نأ بينت احلزبية وجتربيتي الديمقراطية املركزية مىمس حتت حتى الديكتاتوري هنجها يف يكمن سالميةإ

 واحتكار العقائدي اجلمود حزابناأل الفشل سبابأ ومن الديكتاتورية شكالأ من شكل هو النهج هذا
   .خرباآل القبول وعدم االعمى التنظيمي والتعصب الصواب

 وحدة الصعب نم حيث مشتتة جعلها االحزاب داخل الديمقراطية غياب بان يضاأ مؤمن ننيإ
 وبعدها الطبيعي باملوت الإ عنها تتخىل لن بدلأل قيادة ظل يف الواحدة لوجيةويدياأل ذات حزاباأل

 عربية وحدة نجازإ عىل تعمل نأ هلا فكيف قطر كل يف ةمشتت كانت فاذا نخبة حزابأ هناإ .التوريث
 السلطات يطالب ومن قطر كل يف يتوحد نأ والأ عليه بالوحدة يطالب من يعطيه ال ءاليش ففاقد

 فةالثقا غياب بسبب االنتخابات جراءإ يف ًاستعجاال هناك نأ كام .ينتهجها نأ عليه ةبالديمقراطي
 .تاالنتخابا يف نويشاركو منتظمني نيسالمياإل جتد لذلك الديمقراطية

 :حسن عثامن آل قراجة  فلسطني

 وأنا ودوليا حمليا ارتداداهتا اليوم نعيش ونحن ٢٠٠٣ عام العراق عىل باحلرب بدأت احلرب هذه
 يتوقف ولن األحرار السوريني رادةإ ضد سوريا يف سيتدخلون العرب وحلفاءه الغرب أن يقني عىل

 هيةاماملت األنظمة وكل ارسائيل بزوال تنتهي كربى ملواجهة التدخل هذا سيكون بل احلد هذا عند املشهد
 .معها

der_araber: 

 نأ نعتقد زلنا ال نناأ القصة .القصة ليست هذه ولكن ماحقة وأ ثالثة يةعامل حرب هناك يكون بامر
 فال ،رش وال خري وال ظلم وال عدل ال فيها ليس الدنيا ، فيها نعيش حتي عادلة تكون نأ جيب الدنيا

 نحتكم نأ جيب الدنيا هذه يف قائمة لنا يكون لكي القصد.بظاملها هو وال الغزالة كلهأل رشير سداأل



  

 كام الظامل عيل املظلوم حرب تقوم لن قامت نإ احلرب .جديد من العجلة نخرتع وال ولقوانينها ئعهالرشا
   .فتات لنا يبقي نأ ننتظر ونحن منه طمعأ الذي عيل الطامع حرب وانام يروج

a: 

 ندع و االسالم يف عندنا هبا املتنبأ كهذه حرب مصري اىل تتجه مورواأل ، صدقت - ستاذأ يا إليك حتية
 احلكم هناية ومنه متحقق والسالم الصالة عليه الكريم رسولنا قاله ما نأ يقني عىل ونحن الغرب

 .خمطئ فهو عائد نهأ وتقديره بتحليله يعتقد وأ احلكم هذا يعود نأ ملأ عىل هو فمن اجلربي،

 :أزعجتتي بعض دول اخلليج

 والسياسة والسالح باملال كذل ودعمت مرص ديمقراطية إفشال عىل اخلليج دول بعض حرصت لقد
 االمم ورجال والقضاة الدين رجال كذلك مرص قنوات كل رشاء تم حيث دور له كان واإلعالم

 مرص تنقل نأ من اخلوف ملاذا؟ .مرص رئيس إلسقاط ريال مليار ٥٠ من اكثر خليجية دول وأنفقت
 حماربة يف خليجية دول اجتهاد نأ هو حساب له ترضب مل الذي اليشء .دوهلم اىل الديمقراطية جتربتها

 تكون سوف سوريا و مرص خطاءأ تكرر ولن خربة اخلليج دول شعوب كسبأ العريب الربيع دول
 .الفرنسية اخلبز ثورة مع االمريكي الشاهي ثورة تشبه ثورات

DIARI: 

 يف كان أينام الشعوب قوت عىل اهليمنة و الفساد وحماربة ،املخفية قتصاديةا عاملية حرب هناك ًفعال
 َأحدا ال و،حوله جيري بام اواعي أصبح الشعوب من شعب كل تصاالتاال العامل يف تطورات بعد و،العامل
 .مصاحله غتصابا يقبل

 :طارق املغريب فرنسا

 من فهناك القارئ يفهمك نأ متنىأ »مؤرخ« التاريخ علم يف املتخصص ستاذناأ يا لك حتية ممتاز مقال
 رجوأ واملواطنة االخر وكراهية العنرصية بني يميز ال ومن الدستورية لرشعيةا و االنقالب بني يفرق ال

 واللوبيات العسكرية العصابات عامل ، عاملا يف يقع ما حيلل عديدة، مرات املوضوع أيقر نأ يفهم مل من
 والسلطة املال حب واحدة فملتهم ، ثرواهتم لنهب بوالشع استقرار عىل تآمرت املال جلأ من التي

 .ةقاسي فقلوب جوعا يموت وأ يقتل ملن انسانية فال ، العبادة ستوىمل

 :احلامدي

 السكوت من تتحرر بدأت العامل شعوب أن أرى اجلوادي، حممد الفاضل األستاذ أشكر أوال

 |   { ~  � ¡ ¢     £ ¤ ﴿  :تعاىل اهللا قال ...قادم التغيري أن عىل دليل وهذا واخلنوع، واخلضوع
 حممد للمفكر شكرا أخرى ومرة...ستنطلق العامل يف أخرى ثورات هناك نإ أعلم واهللا أقول .﴾¥ ¦§  
 .عليكم والسالم اجلوادي



  

 :آدم حممد أمني

 لناظره ًغدا نإ بس، شوية يستحوا االنقالبني األخوة ريت يا سليم، مقال حممد خأ يا فيك اهللا بارك
 .لقريب

zouhair hicham: 

 قوانيننا لنا يسطرو سياساتنا علينا يفرض و علينا ويص الغرب نأ بام دائام الشباب نحن لءنتسا
 يف الفرض حرية هي و ،عندهم كام الديمقراطية علينا تفرض ال اذن  فلامذا شاء كلام علينا جيود نأ وننتظر
  .العصا ديمقراطية ال يمثله من اختيار و التعبري

 :شام من الشام
 و دائام األقوى كانت الفكرية احلروب و فكرية أو اقتصادية ألسباب اندلعت العامل حروب كل
 الديانات بني خاصة و فعال بدأت قد الثالثة العاملية احلرب أن ويبدو .املذهبية و الدينية األفكار خاصة

 اليهود مع يتعاونون الصليبيون ميليه الفكر و املال أجل من العامل حياربون األخبث هم فاليهود .الساموية
 االسالم فوبيا متى؟اآلن ايل ولكن ضعاف اذالء أمرهم عىل فمغلوبون املسلمون أما .االسالم لسحق
 البيضاء كاألرملة أوربا يف حتى و تركيا و الشيشان و افغانستان و سوريا يف لتظهر حقيقة تصبح بدأت

 :يوسف ابن تاشفني
 وترى مىض وقت يأ نم لبعض قربأ هم وروسيا مريكاأ .العدالة تتوقع فال السياسة املال حكم ذاإ
 بعودة اال قائمة هلا تقوم لن االمة هذه ان يدركون هم .سالمينيباإل االمر يتعلق عندما بوضوح ذلك
 العريب احللم هذا لكبح الإ هم ما ويساريني علامنيني من وطوابريهم جديد، من االبيض الثور

 نسانيةإب مكرتثني غري اال سلي سلحتهمأل وسوقا جتارب حقل االوسط الرشق يريدون هم .واالسالمي
 .وقع االرض وعىل اال وارتفع طار طائر من ما القائل املثل استحرض وهنا ، شعوبه

 :طه عطا املنان ود عيل
 سلحةاأل بسبب وذلك )العامل هناية( ناهمع كالسابقتني بالعاملية تتسم حرب يأ املتواضع راي حسب

 كادت قد احلرب تلك رهاصاتإ نأ املحرتم الكاتب مع اتفق لذلك اقتنائها يف العامل يتباري التي الفتاكة
 بالرئيس اشيد ان دعني ولكن)العضالت واستعرضت ساطيلاأل حتركت حيث( السورية االزمة يف تبدأ

 نوبل جائزة يمنح ان بجداره استحق انه واقرتح احلكمة ثوب ىوارتد العقل صوت غلب الذي اوباما
 من مطرود فمشعلها وخراب دمارا الإ تورث ال احلرب ،احلرب طبول يدقون للذين واقول للسالم

 ).حرام النفس قتل( اهللا رمحة

 :حممد اهلاشمي
 عاملية حرب إندالع عىل يشجع مما األخرى اجليوش عن متميزة تكنولوجيا أو عسكرية قوة وجود

  .كذل يمنع القوى توازن لكن و ثالثة



  

 :صالح حممد حممود

 ودعمت وآمنت دكتاتورياته مع حتالفت التي اخلليج دول عىل الغاضب بالشبا هذا يزحف ال وملاذا
 اىل قرونا واعادهتم والنار باحلديد العرب حكمت التي العثامنية تركيا عىل وأ رشعيته؟ عىل االنقالب

 مهاجريكم عىل حتمل بعدما ، الفاشلة وثوراتكم الفاشل ربيعكم تبعات حتمل الغرب عىل ملاذا ، الوراء
 وفشلكم؟ ومصائبكم كموالجئي

 :حممد امحد البيس

 اخلريف وراقأك يتساقطون الذين خواناإل حالمأ ضغاتأ هي !حيزنون والهم عاملية حرب ال
 !عاملهم هناية هي بل العامل هناية اهنا ويتخيلون

 :هبلول 

 اما...عادةكال املانيا وتقودها املرة هذه حربية وليست اقتصادية الهنا...مشارفها عىل وليس فيها نحن
  .ببعيدة وليست تذر وال تبقي ال الكرتونية فهي الرابعة

 :حسن

 مل التي ، السياسية اللعبة يف باملشاركة خواناإل عىل وبقوة شارواأ الذين املستشارين حدأ اجلوادي
 فسينترص اخلياط سم يف اجلمل دخل لو ، مقراطيةيالد جلأ من رواحاأل زهقتأ العكسية، نتائجها يتوقع

 . خواناإل

white noor: 

 كل ستبعادا عىل مبني فكرهم أن العامل كل يف املسلمني االخوان مجاعة مشكلة وباختصار بالتحديد
 عدو، هو هلا مساند او للجامعة يتبع ال فرد او فئة وكل السلطة، عىل واحلياز خرىاأل االسالمية الفصائل

 رمحة الدولة إطار يف سالماإل .احلقوق من وغريها الدولة وظائف يف حقه ينال بأن حتى له يسمح وال
 كل جيد حيث االسالمية الرشعية السياسة ظل يف الدينية التعددية دولة هي االسالم ،ودولة للعاملني

 كمواطنني كاملة حقوقهم أخرى، ملل وأي واملسيحني أطيافهم تنوع عىل مسلمني من أرضها يف الناس
 .وغريهم وناملسلم املواطنون افتقده ما هذا .فيها

  
 



  

 

 
 

  
١ 

قبل االنقالب يف مرص بأسبوعني كان الداعون له حريصني بكل إحلاح عىل أن يوسعوا 
من قاعدة التورط يف تأييده، وملا بدت حججهم يف الشكوى من ممارسات اإلخوان 

اللجوء إىل االنقالب العسكري، بدأ هؤالء أضعف من أن تقنع كثريين برضورة 
املحرضون يرصحون بام مل يكن متوقعا أن يرصح به أحد يف ثنايا اإلعداد اخلفي واملتخفي 

 .ملثل هذه املؤامرة عىل الديمقراطية
: ووصل األمر إىل حد أن قال يل وزير من الوزراء الذين اشرتكوا بفعالية يف االنقالب

ار أمريكي رصف وال رجعة فيه، وإنه اختذ عىل أعىل مستوى، إن القرار باالنقالب قر
، فقال »نحن«فسألته بتهذيب شديد عن نطاق كلمة . ونحن نركب موجته ليس إال

قيادة اجليش، وجبهة اإلنقاذ، وجمموعة الفلول، : بوضوح ال لبس فيه إهنا تشمل أربعة
التكنوقراطيني من غري ذوي يقصد هبذا ما نسميه اصطالحا ب(وكبار املوظفني من أمثالنا 

  ).االنتامء احلزيب
 املكثف لالنقالب كانت مقطوعات خمادعة قد ألفت »املدفعجي«ويف ظل التمهيد 

بقصد التشويش فحسب، لكنها رسعان ما حتولت بسبب اإلحلاح اإلسرتاتيجي إىل 
 عن حتالف اإلخوان املسلمني الوثيق مع) فرديا ومجاعيا(سيمفونيات يتكرر عزفها 

 .األمريكان واإلرسائيليني، أو عىل األقل عن عالقات تعاون جيدة ومتطورة لألحسن
وبلغ األمر إىل حد التسليم التام بالقصة املشهورة التي تولت تصوير برييز صديقا 

يف (حقيقيا ومحيام للرئيس مريس، وأدى هذا إىل نتيجة عكسية حيث أصبح االنقالبيون 
مضطرين ويف حاجة مضاعفة إىل تأكيد فكرة ) صامتةخطاهبم للمحايدين وللكتلة ال

وقوف الواليات املتحدة األمريكية بكل قواها مع االنقالب، مع أن الترصحيات األمريكية 
 .تنفي هذا بكل وضوح وحسم) من باب التمويه(الرسمية كانت 



  

٢ 
د فمن ناحية ازدا. مع ضيق الوقت كانت تنمو ازدواجية صارخة يف اخلطابية السياسية

حديث الرسميني األمريكيني عن الرشعية واحرتامها، وعن االنقالب واستبعاده 
واحتقاره، وارتفع ضجيج اآللة اإلعالمية املتهمة لإلخوان والرئيس املنتخب بالعاملة 

 .ألمريكا وإرسائيل
، كانت حاجة االنقالبيني تزداد مع الوقت إىل )الزمة ومتالزمة(ومن ناحية أخرى 

 رسا ثم علنا بالعكس الرصيح، وهو أن أمريكا بقضها وقضيضها مع إقناع مؤيدهيم
االنقالب روحا وعمال، وقد وصل األمر بخاليا االنقالب إىل متويل تنظيم رحالت 
مكوكية لعدد كبري من املرصيني البارزين إىل واشنطن ليسمعوا بآذاهنم ترحيبا أمريكيا 

ع شكاواهم املصنوعة من اإلخوان بالتغيري املخطط له، وليجدوا آذانا مسؤولة تسم
 .»!!يا إهلي«: بتعاطف مصنوع، يكاد يذرف الدمع وهو يقول املقولة األمريكية املشهورة 

وكان هؤالء الفنانون والسياسيون واملشاهري يعودون فيرصحون يف املجالس اخلاصة 
 اإلخوان يف بأن املسألة مسألة وقت، وأن قرارا أمريكيا قد اختذ بالقضاء البات دوليا عىل

مرص وتركيا وتونس وقطر وغزة وليبيا وكل مكان حمتمل مهام كان الثمن، وأن تنفيذ قرار 
وبعدها يمكن ألمريكا أن حتتفل بال . اإلعدام اجلامعي لن يستغرق أكثر من ثالثة أيام

 .مواربة بكوهنا البطل املنقذ الذي قبل أن يتخفى لفرتة يكون فيها بمثابة اجلندي املجهول

٣ 
يف األسبوعني السابقني لالنقالب وهم متأكدون من  هكذا بات املرصيون البارزون 

أن أمريكا تصنع هلم انقالبا ال ختفي أصابعها فيه، وإن مل متانع يف أن تصور نفسها بعيدة 
  .عنه

ويف واقع األمر وعىل املدى التارخيي الطويل، فقد كان التورط يف مثل هذا الترصيح 
لسياسة األمريكية أمرا غري مسبوق عىل مدى السبعني عاما التي شهدت الفج بنوايا ا

 .ّصعود تأثري هذه السياسة، التي تعود العامل منها أن ختفي تورطها بأقىص آليات الطمس
 بمن أجاد التعبري ببالغة -دون توقع-ومن حسن حظ الرشعية يف مرص أن رزقت 

ايل منذ حلظاته الباكرة، فلام بدأت ودقة وحرفية عن حقيقة املوقف االنقاليب اإلمج



  

الواليات املتحدة يف أداء حلقات املسلسل التقليدي الذي يصورها حريصة عىل التظاهر 
بإنكار االنقالب، واستنكار فكرته، وأهنا تعمل عىل استكناه طبيعته وعىل حث قادته عىل 

 مرص يعلن االلتزام بالديمقراطية وحقوق اإلنسان، إذا بصوت الضمري املستيقظ يف
بوضوح قاطع ومنذ اللحظات األوىل أيضا، أن مسايرة هذه املزاعم بأي قدر من متني 

 . صحتها أو بناء اآلمال عليها، هو نوع من خيانة األمانة وإضفاء الرشعية عىل الباطل
من أوراق احلل، % ١٠٠جاهر هذا الضمري بأن اإلدارة األمريكية متلك السبب وهلذا 

جاء هذا الرد حاسام عىل زعم باحث أمريكي هيودي كبري يف مناظرة فقط، و% ٩٩وليس 
 .تلفزيونية أن تأثري الواليات املتحدة يف السياسة املرصية ضئيل للغاية وال يكاد يذكر

٤ 
وعىل مدى الشهرين األولني من عمر االنقالب تالشى أثر االعتامد عىل إسرتاتيجية 

عل موقف إيامين وحيد متثل يف التعبري الواثق عن اإلنكار األمريكية املتقنة اإلعداد، بف
ترسخ اليقني من حقيقة موقف اإلدارة األمريكية يف دعم االنقالب وصناعته، ختطيطا 

 .وتنفيذا وتشجيعا ومتويال وترحيبا
وهكذا جاءت أخبار الترصحيات واللقاءات والتحركات والترسيبات لتصب دون أن 

ة التي أصبحت ساطعة سطوع الشمس يف هنار تقصد يف معني التأكيد عىل احلقيق
آب، وهو الشهر الثاين لالنقالب، ثم وصل األمر إىل أن أصبحت اجلموع /أغسطس

الشعبية تتوقع بالتحديد الدقيق طبيعة ردود الفعل املراوغة التي سوف تبدهيا املؤسسات 
اه املذابح التي الرسمية األمريكية جتاه مذبحة رابعة والنهضة، قياسا عىل ردود فعلها جت

وال (ًسبقتها من قبيل مذبحة احلرس اجلمهوري، وقد كانت ردودا ميكانيكية ملبسة 
وغري ذات مدلول، حتاول التالعب بالدوران حول ما تسميه العنف، ومن ) منافقة: نقول

البدهيي عند اجلامهري املساملة أن القاتل وحده هو من يصف قتل ستة آالف متظاهر سلمي 
 .مروعة بأنه عنف فحسبيف مذابح 

٥  
 سارعت بصنع صورهتا املشوهة وامللوثة بالدم -ودون أن تدري-هكذا فإن أمريكا 

يف العامل اإلسالمي كله قبل أن ينقيض شهران عىل االنقالب، الذي صنعته يف قلب 



  

العاصمة التي شهدت منذ سنوات قليلة حماولة أمريكية جادة وجسورة لبناء عالقات 
امل اإلسالمي متثلت يف خطاب احتفايل كبري ألقاه أوباما نفسه يف قاعة جامعة جديدة مع الع

القاهرة التي شهدت ساحتها اخلارجية ثاين أكرب مذبحة من مذابح االنقالب، وهي 
 -من باب املصادفة أيضا-مذبحة النهضة، أما أكرب املذابح وهي مذبحة رابعة فقد وقعت 

 مرشحا ألن يلقي فيه أوباما كلمته، وهو مقر عىل بعد خطوات من املكان الذي كان
 .جامعة األزهر

ومن اجلدير بالذكر هنا أن الدعوة إىل احلفل الذي ألقى فيه أوباما كلمته كانت موجهة 
باسمي شيخ اجلامع األزهر ورئيس جامعة القاهرة، وكان هذا التوجيه قرارا أمريكيا 

 .شورة وال حتى املشاورةرصفا مل ترق املشاركة املرصية فيه إىل درجة امل
من أجل ) كان قد بدأ قبل عقد من الزمان(وهكذا، فإن برناجما أمريكيا جادا وضخام  

 إىل أسوأ ٢٠١٣آب /التحول الديمقراطي يف العامل العريب، انتهى يف منتصف أغسطس
وقد تبدت الكارثة فيام يعتقد املرصيون . كارثة مدبرة يف تاريخ الديمقراطية يف العامل

أنه كمني متثل يف تشجيع مجاهري شعبية مساملة كبرية العدد عىل إبداء ) واملسلمون معهم(
آراء سياسية باقتناع وجدية ومحاس وسلمية من أجل هدف واحد، مل يكن ليخطر ببال 
هذه اجلامهري، وهو القضاء عليهم ذبحا يف ست ساعات، بقوات رشكات أمنية أمريكية 

.  حتظى بمباركة ومشاركة رئاسية أمريكية"بنتاغونية"رارات متوهلا خزائن عربية تنفذ ق
وهكذا سقطت صورة أمريكا عند العرب واملسلمني يف مستنقع عميق، مل تصل إليه حتى 

 . أو يف حروب العراق١٩٦٧يف التصويرات احلامسية املعادية لدورها يف 

٦ 
 ظاهرة مل يعرفها وفيام يبدو، فإن فظاعة ما حدث يف رابعة وما بعدها قد تسببت يف

تاريخ التعامل السيايس األمريكي مع التطورات غري املحسوبة، وهي ظاهرة أقرب إىل 
فقد غاب متاما عن رد الفعل األمريكي أي ملمس إنساين يف التعامل مع . الشلل التام

ضحايا املذبحة أو تقديم العزاء إىل ذوهيم أو حزهبم أو مجاعتهم، أو احلصول عىل تأكيد 
من السلطة الغاشمة يف مرص بأن هذه هي آخر املذابح، أو تقديم دعم ) صوريولو (

حتى إن كانت غري (من خالل أي مؤسسة أمريكية ) ولو ضئيل جدا(مادي عاجل 



  

 ).حكومية أو غري سياسية أصال
وكان هذا الشلل املفاجئ نادر احلدوث، مما عمق أيضا برسعة شديدة من عملية احلفر 

استهدفت آليا تشويه أمريكا نفسها لصورهتا عىل يدي االنقالب التي ) الغرافيكي(
 .املرصي أو األمريكي، فقد ظهرت يف غياب اإلنكار وكأهنا سعيدة بام حدث

وألن املصائب ال تأيت فرادى، فقد جاءت موجات من األحداث املحلية والعاملية 
وكانت الظاهرة . نياألمريكي للصورة األمريكية عند املسلم لتضيف إىل تعميق التشويه

املشرتكة املسيطرة عىل هذه املوجات هي انتهاج االنقالبيني املرصيني سياسة اهلجوم 
الدائب واملحموم عىل السياسة األمريكية بحق وبغري حق، وهو هجوم وصل إىل حدود 
تارخيية غري مسبوقة يف حتقري الساسة األمريكيني وشخصياهتم وتوجهاهتم وسلوكياهتم 

، لكن هذه السياسة اهلجومية املعادية واملقذعة يف عداوهتا كانت هي البديل وعائالهتم
 .الوحيد املتاح أمام االنقالبيني يف أي موقف حمرج يواجههم

٧ 
وعىل سبيل املثال، فإنه إذا حدث النادر وانتقدت منظمة حقوقية سلوكا انقالبيا 

نقالبيني عىل الرغم من حماولة إجراميا بناء عىل تصويت ذهبت األغلبية فيه إىل إدانة اال
أمريكا إنقاذهم، بل والتصويت لصاحلهم ضد حقوق اإلنسان، رد االنقالبيون وبرسعة 
باهلجوم الفظيع واأللفاظ املقذعة يف حق أمريكا اإلمربيالية عىل الرغم من أهنا أراقت ماء 

 .وجهها من أجلهم، ومل تشارك يف الفعل الذي استفزهم
ض لسبب بسيط، وهو أن آليات اإلعالم االنقاليب نارصية الطابع، ويتكرر هذا التناق

، وأنه ال سبيل إىل )أوال(أن الغرب كله أمريكي القرار : تؤمن بثالث مسلامت فقط، وهي
  ، ثم تأيت املسلمة )ثانيا(شحن مجاهريها يف صفها إال بتشويه أمريكا ثم اهلجوم عليها 

ن قوة شخصية الزعيم االنقاليب هي التي تضطر الثالثة، وهي أ) أو باألحرى األكذوبة(
 .أمامه) وهذا هو أكثر األلفاظ هتذيبا(أمريكا إىل الركوع 

وال أظن أن أي ختطيط أمريكي لالنقالب أو للخالص من اإلسالميني كان يمكن له 
أن يتوقع أن تتشوه صورة جراح أمريكي متمرس عىل هذا النحو املهني، نتيجة قيامه بمثل 

راحة التقليدية التي كانت عىل الورق ال تعدو أن تكون جراحة آمنة رسيعة غري هذه اجل



  

وهو املمرض املرصي غري املاهر الذي قبض االتعاب لنفسه (مكلفة، فإذا بمساعده 
ّفهو جيرحه، وجيرحه . يفسد إنجاز اجلراح ويزيد عىل هذا ثالث مصائب) وبنفسه

روح بسبب عصبيته وجهله يف أداء دور جيرحه أي يصيب األستاذ الطبيب باجل. وحيرجه
 .ّمساعد بسيط، وجيرحه أي ينقده بقسوة، وحيرجه أي يضعه يف وضع حرج

 
Mohammad Palestininan us: 

 أبناء يعيشه الذي املرير للواقع اًتلخيص أضيف ان اود البارع للكاتب اجلزيل الشكر و التحية بعد
 عل سيجثم الغرب وصالح لصاحله يعمل عميل ، خائن اتوري،ديكت مفسد و ، فاسد حاكم كل. االمة

 أبنائه رشف عل يغار االمة لصالح يعمل و شعبه خيدم عادل ، صالح قائد بعكس ًمتاما لالبد صدورنا
 كاد خواناإل زمن . باغتياله لقاموا اضطروا ان و الوسائل بشتي القيادة عن وأبعاده اقتالعه عل فيبارشوا

 .خطوة خطوة التحركات يتابعون و مرتبصون ءعدااأل لكن و اًكيان لالمة يصنع نأ

 :داوديات

 .وعريبأ بمسلم لست فأنت مثله غاضبا تكن مل فإذا واملسلمني، العرب غضب عن يتكلم الكاتب
 األزمات هذه بكل فرح أنا بل آخر وصعود رئيس سقوط عىل حزين ستل فأنا .النفس تكفري وهذا
 من خففت األزمات لكن ماديا وتفرقني عليها االستغناء يمكن وال الغرب يف سيارة كامل ألنني

 .لبرتولا ثمن لينز حتى األزمة يف زد للهماو املصدرة الدول من ًاثمن اقل البنزين وأشرت مصاريفي

Ahmed Makhlouf : 

 اًشقيق فيكم جدأ نأ يسعدين و ذلك يل تثني أينام و كلام حمارضاتك و مقاالتك اتابع :الفاضل استاذي
 دور يلعبون من هناك بانه إدراكك و ذكائك يف ثقتي كثريا حيزنني لكن و صدقك و قناعاتك يف للروح
 املاسونية خيص فيام مبارشة و لذلك منك إشارة جدأ ال و حتركها أصابع و تربطهم خيوط هناك و الدمي
 و االقتصاد و السياسة بعامل تتحكم التي افروعه لكل املركز و األصل هم و الشيطان عبدة و العاملية

  ......... .شيئا مرهاأ من متلك ال التي التابعة تلك و القرار صانعة الدول مفاصل كل.يف تغلغلهم

 :ليش ماسبقهم و تغدا هبم؟

 الرئيس ليش اخلفاء يف حتاك موأمرة هناك إنه عىل كثرية شواهد فيه كان لكن صحيح كله هذا الكالم
  حدوثه قبل اإلنقالب ملنع إستباقية برضبه قومي مل مريس

 نفس يف حقهو املعلومة عيل احلصول يةإمكان لهو يعقل إنسان كل واجب نأ سبق مما قصدهأ ما
 يديرون الذين أولئك بسياسة يتعرف نأ االعراب من هلا حمل ال القطيع وسط قطعة يكون الأ الوقت

 فإزالة الكاذب اعالمهم و رشهم يتجنب حتي الساموية الكتب كل قالت كام خرابة يف يسعون و العامل



  

 نأ قبل قيادهتا لتتطهر الداخل مغتصبي وجه يف تقف أمة نظرائه مع يصنع الذي بالفرد دأتب الغشاوة
 يديأب لتذبح اجليش و للشعب سياقة جمرد هو قبل من حيدث كان ما نأ ليتأكد و .اخلارج ملواجهة تستعد

   ..!! عظامال قادتنا بتخطيط عدائناأ

 :ملاذا يفكر العرب

 أكثر وللحق واحدة جولة للباطل ،الكاتب أهيا مىض فيام نقول كنا تعبت و اهرتأت فقرية أمة العرب
 كان ماذا يفكر يعني االفرتايض الواقع عكس عىل يعمل الغرب الكاتب أهيا ،اختصار بكل جولة من

 أحد من و واالسالم العرب عىل للحرب ملضادةا اسرتاتيجيته ليضع ثم اليشء هذا جتاه ليفكروا العرب
 أن جدا الصعب من لألمانة و االسالم تدعي اسالمية تنظيامت نشوء مثال العكسية احلرب هذه أدوات
 بنا ربنا رمحة من إال السيل كغثاء غثاء أننا كام اإلدراك عن عجزت عقولنا ألن ربانية بإرادة إال ننصلح

 :سليم رعد الكرمي

 يعرفون أناس .واإلسالمي العريب ناالعامل يعيشها التي الفهم حالة تعكس املقال ىلع التعليقات
 ةضحل جتارب أصحاب ألهنم اإلعالم خيدعهم وأناس ، همؤوعمال األعداء لنا يدبره وما احلقيقه
 ةغز يف مسلام يقتلون عندما صهيون بني يتبجح كام يتبجحون وأخرون  مستقل، قرار أصحاب وليسوا

   .العزل األبرياء ممتلكات وتدمري الزيتون أشجار لقلع مستوطنيهم يرسلون أو نوويا مفاعال ونيدمر أو
 ليست أعداء ةاإلخو من جتعل التي واملصالح لألوضاع ةالضيق ةوالنظر الصحيح إال يصح ال ناس يا

 .األفضل للحل ةالصحيح ةالنظر هي

IBNU OMAR: 

 ملاذا ية،صالقا الغنم الإ يأكل الذئب وهل ، األمريكان لومن ًدائام نحن ،ولكن املقالة صاحب يا شكرا
 ليس نناأ ومشكلتنا ، مشتتة العربية الشعوب نإ ، املنتخب الرئيس عىل اثارو املرصي الشعب من كثري
 ، قائد لدهيا ليس سوريا ثورة ىلإ انظر مخيني، كان ،وقائدها قبل من اإليرانية الثورة كان كام ، قائد لدينا

 .عمالء الدهي بل

 :توفيق ج

 من حترك صهيونية أمريكية يدا أن واثقا وكنت مرص يف نقالباال وقع عندما مقاالت عدة كتبت
 عند أمريكيا صورة توسيخ غري من عسكري  نقالبا صنع كيفية يف املطروحة األجندات والقريب ،بعيد

 إلقالع الثورة وقعت ملا يسالسيا بالتغيري ينعش زال ما وهو ،مرص شعب طليعتهم عىل العرب حلفائه
 إرسائيل فيها بام معه املتحالفة العربية الدول بعض مع السييس أن متأكدا كنت .احلكم من مبارك حسني

 أكتافه ألن له املتوفر بالنجاح واثقا وكان خطاه كل عند أمريكية تزكية مع حتركاته كل بدقة تتبع التي
 . ريناهظاملت قتل عند حتى مرتقبة بضامنات مآلنة



  

 :فلسطني -محد أجالل 

 يريدون ما نيفعلو رسائيلإو مريكاأ هناأل  بتفيد ما تالاملقا كل سفلأل ولكن صحيح كله كالمك
 العرب نحن واهللا املصايب بعد اللطم الإ نعرف الو النعاج مثل سفلأل ونحن العربية البالد كل يف

 . املرة احلقيقة هذه مضحكة

 :األقىص

 من ختشى ولكنها ضدها، شعوهبا ينتفض مل التي الطاغية األنظمة بعض تقودها مضادة ثورة هناك
 مرص ثورة فأجهضت شعوهبم إرادة ضد الطغاة دعم عىل املجرمة األنظمة هذه عملت ولذلك ثوراهتم،
 الدعم وتقدم ليبيا ثوار ضد حفرت وتدعم للسبسبي، دعمها خالل من التونيس الشعب وجه يف ووقفت

 أنفكم رغم ًقريبا تعاىل اهللا شاء إن الدور سيأيتيكم هلم نقول ونحن .سوريا يف اروبش للمجرم الالحمدود
 أدراج املضادة ثورتكم يف أنفقتموه ما كل وسيذهب بحقهم وإجرامكم تسلطكم من شعوبكم وستتحرر

 لقريب لناظره ًغدا وإن الرياح

 :باسل

 عنه ويدافعون للموضوع ةالفرعوني ةوايبالر يؤمنون منهم اًكثري نأ املرصي املوضوع يف يؤمل ما كثرأ
 منهم لفصيل سنه سبعني طوال اعالميا املتوارث الكره ملجرد و ةاملالحق من خوف بدافع وليس ةبرشاس
 كان نهأ كدأومت لهإ فرعون نأ سنه ٣٠٠٠ من اكثر جدادهمأ منآ كام متاما . املريخ من وليس وفيهم

 ةجبار ةخارق بنيهأ ظهورهم عىل وبنى السنني هذه طوال مواستعبده ةبرشاس بألوهيته يقر كان غلبهمأ
 السييس عفوا ...فرعون عاش ... له ختليدا فقط للمجتمع ةفائد يأ هلا ليس

Raul Blanco: 

 نحن بيننا ةوخون ذنابأ يوجد ال نهأ لو أقول وانا... العظيم املقال هذا عىل اجلوادي للمؤرخ ًشكرا
 .أمريكا وغري أمريكا علينا جترأت ملا.(...). كأمثال.. العرب املسلمني

 :حممد

 .إلبسوا اإلسالمية، الدولة هبم، يقبل ال من فجاءهم باإلخوان يقبلوا مل

Nady Mohamed:  

  .وشكرا االسالمية الدولة عن حرضتك راي نسمع ورسوله اهللا يريض بام كلمة جوادي دكتور

 :عاشق اخلالفة

 فال مجاتيةابالرب سياستهم يصفون األمريكيون فالسياسيون إحراج أو جتريح أو جرح هيمها ال أمريكا
 وأن النهار وأطراف الليل ناءآ العميل يسبهم أن مانع وال نتائجها هيمهم ما بقدر العاملة مظهر هيمهم
 التعذيب ووسائل القمع وأدوات املعونة قمح وأعطته أمريكا له ركعت الذي اإلله بأنه إعالمه له يطبل



  

 به ينهض قد من عىل ويقيض الشعب عىل ويطغى الوطن يدمر العميل دام ما صاغرة وهي يد عن جزية
 وغزة النقب األمر هناية يف ويسلمهم القلوب طيبي ويستغفل ءيش أي يف ًشيئا يفقه ال ملن األمر ويويل

 .حرب بدون غنيمة جيشه وسالح وجنوده وسيناء

 :نارص

 شهرين يف نعم .هذه مثل للحظة البناء يف عاما سبعني أمريكا أمضت حيث الصحيح هو العكس
 مل اذا االعداد فائدة ما .إرسائيل مصالح و مصاحلها حلامية عاما سبعني يف بنته ما أمريكا استغلت

 ؟؟ حتتاجه عندما تستخدمه

 : !اإلنقالبيون خونة وعمالء

 يف ستاذاأل يديره »للمحاماة« مكتب من تقرير عن رشايب وليد املستشار كشف ٢٠١٤ يناير يف
 التقرير .السييس ملكتب ٢٠١٣ ديسمرب )١٨( يف وصل اهللا خري داود ألمريكية تاون جورج جامعة
ِإلهتام ٍطريقة َإجياد السييس طالب  ديسمرب ٢٤ يف !اهلدف لذلك القضاء واستخدام باإلرهاب اإلخوان ِّ

َبعد أي ديسمرب، ٢٥ ويف َّالدقهلية، يف املنصورة تفجري وقع ْمن ٍأيام ٦ َ  الببالوي أعلن التقرير، استالم ِ
َّإرهابية ًمجاعة »ِاملسلمون اإلخوان« مجاعة ًواضحا َبات فهل !!!ِ َ ْمن ِ َهو َ  فالتعليامت احلقيقي؟ اإلرهايب ُ

 .!أدوات واإلنقالبيون اخلارج من

 :مصباح

 نأ بينيواالنقال مريكاأ عىل غريبا وليس كتبت ما تكتب ان عليك غريبا ليس ياجلواد حممد ستاذاأل
 ةمعروف مسلامت قلت ما وكل !العربية واملنطقة يسالماإل العامل يف سودأ مريكاأ تاريخ !فعلوا ما يفعلوا
 هذا نأ وتكرارا مرارا االنقالبيون رصح !دلةاأل ظهرت مهام نفسها تصدق نأ الإ تريد ال فئة هناك ولكن

 مثل متاما فارغة ةعالميإ لةآ جمرد والقاهرة زهراأل جامعة يف التعليم حرتاماب مريكاأ ومزاعم تدبريه تم
 !االنقالب عالمإ

Osama: 

 :الدويل؟ املجتمع هي هل :أمريكا

 ـ الدويل املجتمع هناإ أمريكا تقول .حساب بال األلقاب نفسه عىل يغدق األمريكي الطاووس -  ١
 ال ألقاب .الناتو أو الياأسرت أو فرنسا معها يدخل أحيانا .الدويل النظام هناإو ـ الدولية األرسة هناإو

 تعاقب ومل اإلنسانية ضد جرائم ترتكب وأمريكا الثانية العاملية احلرب منذ .نقيضها تستحق بل تستحقها
 حلظات يف فقتلت وناجازاكي هريوشيام عىل النووية القنابل ألقت ١٩٤٥ عام .منها واحدة عىل يوما

 .ستسالماال اتفاق توقيع بعد األملانية ثقافيةال درسدن مدينة ودمرت اليابانيني من اآلالف مئات

 .الشاملية فيتنام عىل جوية غارات وشن عسكرية قوات إرسال يف أمريكا بدأت ١٩٦٥ عام - ٢
 مليون :احلرب يف الفيتناميني خسائر كانت . ١٩٧٣ عام حتى احلرب هذه يف األمريكي التورط واستمر



  

 يف جرائم أمريكا رتكبتا الفرتة تلك يف .الجئ يونمل١٣ نحو ـ جريح ماليني ٣ -  قتيل ألف ومئة
 حرب يف تنغمس أمريكا بدأت م١٩٩٠ عام .٧٣ وعام ٦٧ عام الصهيوين والكيان مرص بني الرصاع

 .أفغانستان يف ٢٠٠١ عام ثم العراق يف املسلمني إبادة

 اخلليج شيوخ إىل أوامرها تصدر .مالية بلطجة أعامل ممارسة أمريكا بدأت جاخللي حلرب مواكبة -٣
 األمريكية القبضة من التحرر رياح املسلمني بالد يف هبت ٢٠١١ عام .يمتنعون فال اإلتاوات لدفع
 اإلجرامية الدولة هذه .ليبيا يف وحفرت مرص يف السييس أمثال بعمالئها ودفعت ودبرت احتالت لكنها

 .هلا نتصدى أن علينا .سلمنيامل وخاصة العامل آذت األمريكية املتحدة الواليات عليها يطلق التي

 :كاظم الكعبى

 وأ اًمنخفض حائطا توجد مريكاأ قدير، ءيش كل عىل مريكاأ نأوك مريكا،أ عىل كله اللوم يقع ملاذا
 اليمنى ،النظام يالسور النظام ، يف االنقالبيني عىل ذلك يقترص وال الركوب، سهل محارا باألحرى

 أفظع يرتكبون هم ذاإ ثم وسياستها لألمريكا بالعداء جياهرون من الكثري وغريهم احلوثيني، اهللا، ،حزب
 فيتنام حروب ىف جلنودها حتى توفرها مل جويه تغطية توفر االمريكية والطائرات ،التاريخ يف اجلرائم

 تدافع شعوبا جيدون ال ثم لإليرانيني امريكا تبيعهم بان وشارك نفذ من لكل يوم يتأسي ،ولكن والعراق
 . واذناهبا اخلليج حكومات ضحية وأول عنهم

 :عابر سبيل

 ماذا العرب ثقافة ماذا العرب بسطاء عن ماذا العرب خبثاء عن ماذا أمريكا يف صنع يشء كل ملاذا
 نومنا من نفيق نأ ىلإ مناسبا مصلحتها يف تراه ما تفعل نأ احلق هلا أمريكا ............. عن وماذا عن

 سنه الف من أكثر املستمر

 :هيالريولد 

 بن عبداهللا مثل نفسها مريكاأ ويسبق يتصدر ثم كعميل نفسه يقدم ْنَم مع التعامل حتب ال مريكاأ
 االمريكي للخط ويميلون ةواحلكم ةبالسياس عاملونتي راكدين وزعامء كرينفم تريد هي .شباههأو زايد

 التمثيل جييدون ناس يدتر .الشعوب ةدارإ يسمونه ءيش .وقاتاأل كل وليس واملناسب املهم الوقت يف
 تكن مل ايران مع عالقتهم نموذج وتفضلوا .ةمريكياأل النوايا فهم يزعمون معاتيه وأ مبارسوك وليس
 .نوممنون فهم مكان يأ يف مناأو توازنا توفر ايران ذاإف ،الهيم فهذ والتشيع املذهب بعداء

moryarti:  

 العرب عند مرشقه أمربكا صورة كانت متى ذمن ، بجديد يأت مل فإنه اجلوادي للدكتور يتقدير مع
 اإلعالم حاول مهام ، يزل ومل اًمتقدم ةالقاعد فكر كان كم يظهر هذا ، املسلمني غري وحتی واملسلمني

 السالح محل العربی الشباب عىل أمتنى واجلهادييني ةالقاعد صورة تشويه اهلابط الرسمي العربی
 .ةيونيالصه عمالء ىلإ وتوجيهه



  

 :مرصي

 لن .ألعدائهم أو هلم ودعمها وموقفها بأمريكا معلقة وأبصارهم قلوهبم واألحرار الثورة تنترص نل
 بكل القيام وأثناء وقبل بعد عليه والتوكل واالعتامد النية بإخالص إال والكرامة احلرية معركة يف ننترص

 بعد معه أحد إرشاك عدم ثم ،وحده اهللا من والتمكني النرص طلب ثم واالستطاعة الطاقة يف ما وأقىص
 وإنام أحد ينفعكم فلم عربة من االنقالب يف ولكم .النية حسن إظهار أو اخلرايف التوافق بداعي التمكني
 الطاولة فقلب لوجوده هتديدا فيكم يرى من السرتضاء العقيم وسعيكم سذاجتكم استغلوا
 استوعبتموه قد تكونوا الأ قسىواأل قايس الدرس.عليكم

 :سامل

 ..علميا مقالك الستغالل االسامء ذكر لعدم مبهام يبقى ولكنه جيد مقالك اجلوادي وناياأخ

 :إهياب أبوعمر

 الكريم ومفكرنا عاملنا وحكمة بصرية اهللا زادك .. بصرية وذى حر مفكر من ورائع كاشف مقال
 أحد يتخيل مما أكثر ومفهوما مكشوفا أصبح الشباب عند الوضع

 :الفرعون

 مل الوزير صديقك ترى ويا ، املقال هذا قبل ما اىل كمؤرخ االحرتام من قدر لك كان جوادي يا واهللا
 من واتركك والدواء الداء تشخص وكمفكر كمثقف ارجع جوادي يا ، اليوم حتى االنقالب منذ تتذكره

 .انكر وعالن قال وفالن اللتاتة هبية ست مناخ

 :نارص

 أي غري من قدومه واضحا االنقالب كان حيث سةالسيا يف االخوان محاقة هو االنقالب صنع من
 خرآ يف ثم و اجليش برعاية الرئيس و املعارضة بني للحوار اجليش دعوة يف خاصة االمريكان مع كالم

 .اليه ينظر السييس كان وكيف ملريس خطاب

 :هالل أبوهالل

  .!؟ مبارك أيام عىل املرصيون سيبكي

Ali M Osman: 

 هو االسالم يكن مل مرص، ثوره املتأسلمني االخوان من السلطه و باملال الشغوفني من أقرانك وأد بل
 ةاملرصي السوق احتكار االخوان يريد الذي االقتصادي الظلم ضد ثوره كانت بل ةالثور شعار هو احلل

 رسقتها االخوان من الدنيا طالب استطاع بامتياز يساريه ثوره واخلليج مرص و وروباأ يف ملليونرياهتم
  .ةالتمويني املواد و السكر و الزيت بلمقا

 



  
 

 
 

١ 
ألكثر من عرشين مرة تنتهي حماورايت مع الغربيني البارزين يف السياسة أو التاريخ أو 

عن أهنم وقعوا ضحية ) وليس اآلسف فحسب(الفكر االجتامعي بتعبريهم األسيف 
الغ فيها عىل مدى سنواهتم السابقة ، وعىل مدى مطالعاهتم السابقة للبحوث خماوف مب

 . والدراسات والكتابات التي تناولت عالقة اإلسالم باحلكم واملجتمع املدين
ومن اإلنصاف أن أعرتف بأن مناقشايت هي التي كانت تنتهي إىل هذه النهاية، وربام أن 

رصة تظل كفيلة بأن تنتهي إىل هناية خمالفة يبدي مناقشات آخرين من النخبة املرصية املعا
عن أهنم مل يدركوا خطورة ) وليس اآلسف فحسب(فيها الغربيون تعبريهم األسيف 

 ! الظاهرة اإلسالمية ومدى تأثريها السلبي عىل مستقبلهم القريب والبعيد
ملنفصلني أو َأعرتف بأنني مل أنظر إىل املفارقة يف هذا األمر أبدا يف نطاق الفسطاطني ا

 :املتعاديني 
 ،ُالفسطاط الذي حيب لإلسالم السيايس أن يفهم أو أن يتقبل أو أن ينتعش ُ 
 ّوالفسطاط الذي حيب أن حيذر منه وأن حيظر بل وأن ينقرض . 

لقد كانت نظريت لتقييم موقفي واختالفه عن موقف اآلخرين خاضعة متاما لظاهرة 
 الدقيق، فكام أن بعضهم يتسم بالتشخيص تتعلق بقدرات أساتذة الطب عىل التشخيص

ُالزائد املفرط حتى أنه يدخل يف التشخيص ما ليس منه، فإن البعض اآلخر يتسم 
ّبالتشخيص الناقص أو املفرط، أي الذي هيمل تشخيص بعض احلاالت مع أهنا مرضية 

 . أو مريضة بالفعل

٢  
بط ما يفوق ما أصابته نظرا ألن علوم الطب قد أصاهبا من التقدم واالنضباط والض

علوم السياسة، فإننا أصبحنا يف جمال الطب والتشخيص قادرين عىل أن نقلل من آثار 
الرؤى الشخصية واالنطباعية واملتحزبة من خالل تقنيات علمية عديدة ليس من أقلها 



  

شأنا أن نلجأ يف حاالت القرارات اجلراحية إىل أخذ رأي ثالثة أطباء من ثالثة مراكز 
فة قبل أن ننصح املريض بأن جيري اجلراحة أو أن يؤجلها أو أن يستبعد اجلراحة خمتل

 . كطريقة من طرق عالج حالته
لكننا يف جماالت السياسة واإلدارة العامة والعالقات الدولية ال نزال بعيدين عن 

 . الوصول إىل معايري موضوعية
ا العجز الواضح عن وربام يمثل موضوع مقالنا اليوم نموذجا معربا عن مثل هذ

 . الوصول إىل توافق، فضال عن الوصول إىل اتفاق
فعىل سبيل املثال، ال يزال احلديث عن موقف اإلخوان املسلمني يف مرص من الرصاع 
العريب اإلرسائييل بمثابة ميدان واسع للعبث واالدعاء واالفرتاء أيضا، ومن ثم فإنه 

يل الثقة وفرض العداء املسبق قبل أي تفاهم يتحول تلقائيا إىل جمال لبعث التخوف وتقل
 .أو تفاوض

ويف هذا املوضوع حتديدا، فإن من الواضح لكل إنسان عاقل متابع أن اإلخوان 
املسلمني مل يضعوا قضية فلسطني ضمن أي خطة انتخابية قصرية أو بعيدة املدى، ومل 

ئية أن مشاعرهم جتاه حيوزوا أصواهتم من أجلها، وأقىص ما يمكن وصفهم به يف هذه اجلز
 . إرسائيل ليست طيبة بحكم ما تراكم عرب الرصاع العريب اإلرسائييل يف العقود املاضية

ٍلكن كل هذا يأيت يف حمل تال بمراحل اللتزام اإلخوان املسلمني املعلن باالتفاقات 

عديل يف أي املربمة وما ترتب ويرتتب عليها، كام يأيت تاليا متاما اللتزامهم املعلن بأن أي ت
 . اتفاق أو اتفاقية البد أن يأخذ جمراه من خالل القانون الدويل والوسائل املرشوعة

٣ 
و  ال يمكن ألحد أن ينكر أن جتليات األمر الواقع واملامرسة الفعلية أثبتت بكل 

 كان أرسع إىل العمل عىل إقرار - يف أقل تقدير–وضوح يف عهد الرئيس حممد مريس أنه 
لفه الرئيس مبارك، وأنه مل يلجأ إىل أي استفزاز أو ترصيح مستفز أو حتى السالم من س
 . تلميح مستفز

ويف االجتاه ذاته  فإن القوى التي كانت هتاجم مريس بالباطل يف كل لفتة وصفته عىل 



  

، ومتادى بعضها يف »صديق إلرسائيل«خالف احلقيقة واألمور املستقرة يف األذهان بأنه 
ورة لرسالة روتينية مكتوبة سلفا وبطريقة بريوقراطية لتصور مريس توظيف ما نرش من ص

صديقا شخصيا مقربا إىل برييز، وهو ما ال خيتلف اثنان عىل أنه أمر خيالف احلقيقة 
 . واملنطق

فإذا انتقلنا إىل اجلانب اآلخر من رؤى املخوفني من اإلسالم السيايس وجدنا إشارات 
بعضها، أو ألن يلغي بعضها بعضا، لكن أسلوب متعارضة هنا وهناك تكفي لتعادل 

التجني كان كفيال بأن جيعل من كل سبب من األسباب املتعارضة سبيال إىل ختويف 
اجلانب اآلخر من حكم اإلخوان الذي سيحرق اليهود أو اإلرسائيليني، وتصل املبالغات 

و أهنم كانوا أصدقاء يف هذا احلد إىل التلميح غري الدقيق بأن اإلخوان حتالفوا مع هتلر أ
 . ملفتي فلسطني الشيخ أمني احلسيني الذي حتالف مع هتلر

٤  
 عىل نحو أهنم كانوا ١٩٤٨كذلك تصور هذه الكتابات بسالة اإلخوان يف معارك 

يريدون إبادة اليهود يف حني كانت اجليوش العربية تقف عند احلدود اإلنسانية، وهي 
 ! عتديناحلفاظ عىل أرض فلسطني من هؤالء امل

وهكذا جيد الباحث يف قضية اإلسالم السيايس نفسه وقد أدخل عمدا إىل حقل من 
األشواك واأللغام، جمربا عىل نقاش األفكار من خالل املبالغات أو الظنون أو األكاذيب 

 . أو االستنتاجات غري الدقيقة
ندوات وهو ومن ثم، ال يمكن هلذا الباحث أن خيرج من قراراته وال استامعاته يف ال

مطمئن إىل أن األمر طبيعي، وإنام خيرج وقد حرص تشخيصه بني الداء املستوطن والوباء، 
 . بينام األمر خيلو من هذا وذاك وال يتعدى ارتفاعا معلوم السبب يف درجة احلرارة

لكن أصحاب الرؤية املعادية لإلسالم ال جيدون حرجا يف أن يقولوا إن هذه هي 
وإهنا إذا مل حتدث هذا العام فستحدث يف العام ..  إنفلونزا الطيوربالضبط مقدمات وباء

 . التايل
وعند األطباء يعترب مثل هذا األسلوب يف التشخيص كفيال بأن يسقط صاحبه من نظر 
زمالئه ومرضاه وأساتذته، بل ويستدعي عقابه ولومه وتغريمه، لكن مثل هذا التفكري يف 



  

ام صناعي ومصطنع، ويصور عىل أنه وجهة نظر، بل جمال العلوم السياسية حيظى باحرت
ُإننا تعودنا عىل أن تدعى وجهات النظر الشاذة بالذات للحديث يف حلقات البحث، 

 . وذلك عىل حساب املوضوعية واملستقبلية

٥  
ومل يكن من املستغرب بعد هذا كله  أن نجد أن مراكز البحوث الغربية تعاين من 

 من امليادين املتعلقة برؤيتها هلذا املوضوع، كام تعاين انفصام يف الشخصية يف كثري
االنفصال عن الواقع يف كثري من األحيان، وتكون النتيجة أن حتدث كوارث سياسية دون 
أن حياسب أحد عىل األسلوب الذي جلأت إليه يف تقاريرها ويف بحوثها حتت دعاوى من 

 . قبيل إبراز وجهات النظر
 إن إبراز وجهات النظر ال يغني أبدا عن رضورة االنحياز وهنا فإين أجاهر بالقول

لوجهة نظر ما عىل أهنا الوجهة املفضلة بناء عىل البحث والدراسة، فليس من مهام مراكز 
البحوث يف رأيي أن تدفع الناس إىل احلرية يف كل شأن، وإنام من مهامها أن تقدم هلم ما 

خرى، أي تقدم وجهات نظر متعددة عىل تعتقد أنه احلقيقة دون نفي وجهات النظر األ
أهنا تصوير للحقيقة من جوانبها املختلفة وال تقترص يف وصف جوانب احلقيقة عىل فكرة 
الوجهات، ذلك أن احلقيقة ال يمكن أن تكون أبدا من املساكن سابقة التجهيز دون أن 

 . يكون هناك هيكل معامري واضح يف األساس واحلدود واملعامل
غ إذا قلت إن كل األحكام التي أصدرهتا املؤسسات البحثية ضد الرئيس ولست أبال

مريس وضد اإلخوان املسلمني كانت نابعة من هذا اإلطار املستند إىل شذرات ونثرات 
واستثناءات ومبالغات غري مرتابطة تم وضعها مجيعا يف خيط سبحة غري متجانسة 

ىل املجتمعات العربية املستقرة هنا وتقديمها للتحذير من اإلخوان املسلمني وأثرهم ع
 ! وهناك

٦  
 ال يستهدف  نسف الدعاوى التي صورت األمور بطريقة خاطئة، لصالفن  هذا أومع 

  : نفرط يف فرصة ذهبية إذا أمهلنا اإلشارة إىل جمموعة من احلقائق بصورة رسيعةفإننا
 للواقع، ومل  ٍناف احلديث عن تبني اإلخوان املسلمني اإلرهاب ثبت بكل دليل أنه مف



  

جيد أحد دليال عليه إال من تطبيق قواعد من صوريات املنطق الصوري بطريقة 
مضحكة من قبيل ما تبناه رئيس عريب سابق من القول إن كل مسلم مرشوع متدين، 

 ! وكل متدين مرشوع إخواين، وكل إخواين مرشوع إرهايب
 أي دليل، فضال عن أن احلديث عن ميل اإلخوان إىل اإلقصاء مل يثبت عليه و

الديمقراطية نفسها ال تقبل به، كام أن جتارب اإلخوان يف احلكم أثبتت أن إقصاءهم 
 . من احلكم أسهل من إقصائهم من احلياة السياسية نفسها

 َاألخونة«واحلديث عن ميل اإلخوان لالستعانة بكوادرهم فيام يسمى بـ ْ  ثبت أنه »َ
 . د يف الواقعٍدعاو من الطرف اآلخر وليس له وجو

  واحلديث عن توظيف اإلخوان مواقعهم املكتسبة يف االنتخابات خلدمة دعوهتم ثبت
 يف مرص -عكسه، وهو أنه لوال عناية مجاعتهم بالعمل االجتامعي ملا متكنت الدول 

 من النجاح يف كثري من وظائفها اجلوهرية، فاإلخوان ظلوا حيملون -عىل سبيل املثال
من مسؤولية الصحة، فلام تولوا % ٩٠ من مسؤولية التعليم، و%٧٠عن دولة مبارك 

 .  من دون مؤسساهتم نفسها لن ينجحوا-هم أو غريهم-احلكم وجدوا أهنم 
  واحلديث عن تنظيم دويل هو يف حد ذاته حديث مرشف ألي دعوة تتخطى حدود

% ١٠٠بة القومية إىل آفاق االنسانية، بيد أن تأمل الواقع أثبت أنه تنظيم روحي بنس
 . وأن الرباغامتية فيه يمكن قياسها بالسالب ال باملوجب

  واحلديث عن سوء اختيار اإلخوان كوادرهم التي يقدموهنا أثبت عىل العكس من
ذلك أن اإلعالم املحيل والدويل هو العاجز عن أن يدرك مناطق القوة يف النظم 

 . والشخصيات اإلخوانية
  ٍرغم أنه حديث مغلوط ومناف -توجيه الدولة واحلديث عن دور مكتب اإلرشاد يف

 ثبت بام ال يقبل الشك أنه حديث افرتايض الطابع ال يستند إىل -ملبادئ السياسة
 . وجود يف الواقع

  واحلديث عن أخطاء إخوانية يف اإلدارة ذهب أدراج الرياح بمجرد خروج اإلخوان
 . من احلكم، وكأنه كان هيدف إىل بث كراهية الكرايس فيهم

  وأخريا، فإن احلديث عن اخلاليا النائمة لإلخوان أتى بنتيجة عكسية جعلت كل
 . إنسان ملتزم دينيا أو خلقيا يقول إنه ليس من اإلخوان



  

٧ 
ّوعىل الرغم من كل هذا فإين أجد من الصعوبة بمكان أن يعدل باحث يف تلك 

املستقبل إىل اإلنصاف، املؤسسة األمريكية أو الغربية آراء تبناها من قبل بحيث يميل يف 
ذلك أن البحوث السياسية املتعلقة باإلخوان أصبحت شبيهة إىل حد التطابق بالبحوث 
التي جتري عىل دواء معني، حيث متوهلا رشكات األدوية املنتجة للدواء ومن ثم فإنه 

 ! يستحيل أن يأيت باحث ليجاهر بانتفاء الفوائد املزعومة للدواء يف عالج الداء
ا فإين ما زلت آمل يف أن ينتبه الضمري الغريب إىل هذه النقطة الفاصلة فيجاهر ومع هذ

 . بأن األسلوب الذي حيارب به اإلخوان ال لزوم له وال فائدة
 

 
UNITED STATES OF ARABIA:  

  .ةاملتحد ةالعربي الواليات بقيام الإ األمه حال يستقيم لن

 :سالمإ

 سالمباإل حيكم نأ رادأ من كل صورة تشويه حياول البعض نأ ننكر ال كذبة ليست السيايس سالماإل
 فالطونيةاأل الدولة تنافس هناأ لوجدنا املدينة يف الرسول نشاهاأ يالت االسالمية للدولة عدنا لو ولكن

 العلامنيني نإ وصدقا مسلم وجمتمع فرد كل رغبات حتقيق تضمن يالت سالميةاإل الترشيعات حيث من
 نخاف الأ رجوأو املدينة يف الرسول سسهاأ يالت االسالمية الدولة سسأ من الوضعية انينهمقو يقتبسون

 مطلب يه يالت االجتامعية والعدالة والواجبات احلقوق يف املساواة تعنى هناأل االسالمية الدولة من
 .لالنسانية ساسىأ

Mokhtar Mohamed: 

 الذي الفرس مربط هو وهذا أوطاهنم بناء عىل نوالقادر هم االسالميني أن يدرك احلقيقة يف الغرب
 يف جتربة أي فشالإ عىل ترص وهلذا السيادة كامل حر وطن يف يفكر أن كان ألي الغربية الدول التسمح

  .األم مرص يف كانت ذاإ وخاصة املنطقة

 :سفيان الصمدي

 تقدمه ما عىل ما حد واىل تعتمد اخلارجية سياساهتا خيص وفيام الغربية احلكومات كانت ذاإ يعني
 وإنام العربية حكوماتنا عند أثرا له نجد ال ما ذلك فإن وتوصيات، وتوجيهات من الدراسات مراكز
 شعواء محلة هناك وفعال ...ضامئرها عليها متليه ما عىل والداخلية منها اخلارجية سياساهتا كل يف تعتمد



  

 انبثق الذي الوجودي الرصاع قدم قديمة هي وإنام حديثة ليست احلملة وهذه واملسلمني سالماإل عىل
 من جتل إال مرص يف املسلمون اإلخوان له تعرض وما ...األزل منذ والعربية الغربية احلضارتني بني

 .الرصاع هذا جتليات

baar:  

 نأ بعد الواقع مراأل حتت تشييع هو ناآل نراه فام خطري جد هو االسالمي العامل يف حيدث ما نإ
 االسالمية املجموعات لكل اليوم جيري نراه ما يف العلامنية ومطرقة التشييع سندان نيب نعيش صبحناأ

 للعامل تشييعها يف ايران مواجهة فعدم رهابباإل ووصف وحظر مالحقة من والعلامء الدين ورجال
 مثلام امتام قادم التشييع نأ لنا أكدتي العربية الدول ويف وروباأو مريكاأو سياآو فريقياأ يف سالمياإل

 املجموعات احتضان فعدم هيونيةالص مكافحة مسمى حتت نفسها وفرضت الصهيونية خرجت
 احلكام توجه لنا كدؤي ما وهو يرانيةاإل ت غراءااإل حتت هشة جيعلها وشيطنتها عليها واهلجوم سالميةاإل

 يف حماربته يسهل ثانية درجة سالمإ هو املاسونية يف فالتشييع الظاهرة هلذه واعتناقهم نتامئهما يف العرب
 نإو ،والعلامنية خالقأالال مستويات دنىأ ىلإ هبا واخلروج دياناأل حماربة يف سالح قوىأ تعد التي البدع

 .خمتلفة بمسميات ولكن الزالت سالماإل عىل احلرب

 :عمر احلراش  مونرتيال، كندا

َألفت أمة يف تصنع ماذا لكن ..أستاذنا يا كبري  املعبود عبادة ونسيت .. وعبادهتم مستعبدهيا صناعة ِ
ِيصفون عام وتعاىل سبحانه اهللا هو األوحد  .ُويرشكون َ

Adel:  

 اعداد وازداد اخلبز مشكلة حلوا ذلك ومع االخوان حكم فرتة يف مرص تساعد مل العامل دول كل
 مرص يف دبا اي ام وانتج املرصي الفالح دعموا عهدهم ويف االسترياد وقل القمح انتج وزاد السياح

 بحث مركز نشاءإو ة،املقاوم قبل من ارسائيل عىل النار .طالقإ وقف رشوط وفرضت مرصيني ييدأب
  الخ زويل امحد بقيادة علمي

 :مجال النهاوندي

 مرص مشاكل تكون فلامذا الكاتب يريدها التي الطبي التشخيص طريقة اعتمدنا ذاإ ولكن ...
 تقل ومل مرص يف االنقالب تدعم ال الغربية الدول .لغربل مشاكل املسلمني ومشاكل العرب ومشاكل
 تدخل نريد كنا اذا وملاذا ،الناس اقتل : سداأل لنظام تقل ومل زورا عدامباإل الناس عىل احكموا للمحاكم

 يف مريكاأل نصفق مل ملاذا .حسني صدام زالةإل مريكاأ تدخل عىل اعرتضنا الظاملني حكامنا زالةإل الغرب
 اليوم؟ مشاكلنا ليحلوا يتدخلوا نأ نتمنى وملاذا الوقت ذلك

 



  

 :عاقل
 يضاأ السيايس سالماإل شطب لكن . اهلاوية اىل يدفعناس فغانستانأ يف كان كالذي السيايس سالماإل

 امور ببضعة يقيده معني طارإ ضمن لكن السياسة يف االسالم ارشاك علينا . اهلاوية اىل سيدفعنا برأيي
 ....االرث سيمقت ،القصاص ،الزانية كرجم مثال . خريناآل حقوق عىل سالماال يتعدى ال نأ برشط

 .قلأ وال كثرأ ال . ذلك احرتام وينبغي كعرب ثقافتنا تعرف التي موراأل حدأ هو سالماإل

 :العريب املجيد عبد :عبد املجيد 
 أصبحوا لغربينيا من كثري هناك رصاحة...أوال الغربيني عقول حيرروا أن العرب املفكرين عىل جيب

  .اجلوادي لألستاذ وشكرا ، العقل كسل مرض من يعانون إهنم وأقول لغريهم، متطوع عبيد
 :عيل امحد حسني

 املسلمني بني التفرقة ففيها منبوذة كلها واألحزاب ، ءيش لكل شامل سالماإل نأ اجلوادي خاأل ىلإ
 .شئت نإ ^ رسوله وسنة وجل عز اهللا كتاب راجع
 :حممد

 اإلسالم يف احلكم نظام بتبني إقناعه بمحاولة ليس و اإلسالم إىل بدعوته يكون املسلم غري مع احلوار
 اإلسالم بسيادة يرىض نل املسلم غري فإن )احلالية الغربية املنظومة عىل الرشيعة سمو بيان باب من إال(
 هبا نحن قلوبنا نعمر أن بعد اهللا إال إله بال قلوهبم نعمر أن الواجب أول لخا...اجلزية دفعب الو

 :حممدين
 ظلوا إن اليمن،أما يف اإلصالح حزب جتربة من يستفيدوا بأن مرص يف املسلمني اإلخوان أنصح

 يأيت حتى أخرى سنة ثامنني ينتظروا أن فعليهم لوسطيتهم الغرب فهم من سيأيت احلل أن عىل راكنني
 .اطيةالديمقر احرتام عىل مرص عسكر ليجربوا الغربيون املفكرون

 :ة املتحدةالواليات العربي
 ونظام دين إسالمه يريد املسلم نأ أحس إذا املسلمني من و اإلسالم من اًخوف يرتعد الغرب سيدي يا
 أبناء من املرتدين بمساعدة طبعا اإلجتاه هذا يف جاده حماولة أي ضإجها عىل يعملون فإهنم ولذا .حياة

 التي صورهتم عىل حيرصون ممن غريهم و تقدميني و ينيقوم و علامنيني كثريه مسميات حتت جلدتنا
 األورويب اإلحتاد اىل تركيا انضامم من فوبيا الغرب فلدى عليه و .اإلسالم بدون ةحضاري هناأ يعتقدون

  الكافرون كره ولو نوره متم اهللا لكن .ديارهم يف املسلمني أعداد ازدياد من فوبيا ولدهيم

 :عامين أصيل

 تورط يثبت مقبول واحد بدليل وغريهم وإعالم دولة أجهزة من االخوان أعداء فنايتح مل اآلن إىل
 دون هبم وتلصق هلم ترمى جاهزة هتم هي وإنام مرص تشهدها التي العنف أعامل من عمل يف اإلخوان

 وتتم دماؤهم تستحل لكي باإلرهاب لوصفهم وذريعة منهم الناس تنفري يف رغبة إال ذلك وما ،حتقيق



  

 حيلة وهذه األهيل والسلم القومي األمن هيدد من عىل والقضاء اإلرهاب مكافحة دعاوى حتت مإبادهت
 بحجة املخالف فقتل قتلهم لرشعنة اآلخرين يكفرون الذين التكفرييون يفعله عام ختتلف ال وذريعة

 .اإلرهاب بحجة )حالتنا يف اإلخوان وهم( املعارض كقتل الكفر

 :طارق احلرضمي

 يترسب ال حتى الكيل اإلحكام و الكامل ؤبالتواط تتصف املنطقة يف السيايس إلسالما عىل احلملة
 السلوك يف عاملياو إقليام التطابق و التشابه واضح و املاكرين خري اهللا لكن و ،اجلبال منه تزول بمكر يشء

 املنطقة يف عامةال جهل هي دائام خالهلا من ينفذون التي الضعف نقطة و .اإلسالميني و لإلسالم العدائي
 . املستقبلية آثاره و املكر هذا تفضح حمكمة برامج أنتجتم فهال

Younes Said: 
 .السيايس؟ اإلسالم من اخلوف يف الغرب بالغ هل

Abdallah Harkati: 
 .موضوعي حتليل

 :آسيا زريقي
 إىل حتتاج والتي ةاملختلف ةالغربي ةاالجتامعي العلوم رؤى يف واضح خلل هناك فعال ،ةالرؤي ونعم

 لصالح وليس حيكمها التي البالد عىل االستعامر يد إحكام كان األصيل فمنبعها داخيل، ترتيب عادةإ
 بعد نر ومل ،ةمطلق ةموضوعي بحثيه استنتاجات عىل بناء خيالفه من كل إقصاء أي يدعى، كام االنسانية

  .املركزي للهدف مطابق استنساخ وانام يغري أو جيدد من ذلك
 :الشيخفؤاد 

 املتشددين نإف االرهاب كلمة اكذوبة استعامل من دب وال كان ذاإ بل فحسب مبالغة ليست
 قنيالفري من كثرواأل املتشددين، من رهاباإ كثرأ وربائبها يرانإ ولكن رهابيونإ سلمنيأاملت الراديكاليني

 حرمينا خيدمون مهنإ يقولون خرونآو خليفة لآ اجاأبر يشييدون الذين امسي العرب حكام هم رهاباإ
 الدول هذه فهي كرباأل اإلرهايب ماأ املذكورة، الفرق مجيع من رهاباإ كثرأو متناأ عىل مرآالت سأر همو

 ورفاقه ضبانقال خلف الدستوري الديمقراطي احلاكم كونية فاجعة .كذبا ليربالية هناأ تدعي التي
 .حاكام صبحأ الدموي والسييس يبادون باآلالف

 :زرزور
 نأ ةالطاول حتت من السييس من لطلبت سلطه ولدي ًغربيا ناأ كنت لو اجلوادي، حممد ذناستاأ

 منظم سني سالميإ سيايس حراك يأ خوان،باإل صله له من كل وقمع عدامإب يقوم نأو يعاديني
 يبالغ ال الغرب ال ،ةماأل هبذه يتحكم نأ ديير من كل الإ هيدد وال يدق خطر ناقوس بمثابة هو ومعتدل

 ال ربعنا مثل حتسبهمأ ،ةاملستقبلي مصلحته جلأ من عاقل عليه يلومه ال الذي الصواب يفعل وهو



  

  ؟يفكرون
Ali Abdullah: 
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Wik: 
 .هلم عبيدا الشعوب وتسخري لنفطا عىل االستيالء هو يعنيهم ما كل .بالغرب يثقون العرب زال ال

 حال طاملا :املنطق يقول فكام .الغريب االحرتام يستحقون هنمأ العرب يثبت مل يبدو ما عىل .مصالح يعني
 .قائمة للعرب تقوم فلن هكذا العرب

 :فلسطيني يف الغرب
 الرئيس الواعتق العسكري نقالباال صورت التي الغربية املؤسسات يف تثق نكأ سيدي يظهر
 ال مريكيةأالصهيو الالسرتاتيجة .ديمقراطية هبأن الغربية املخابرات اعتقد كام هوراء كان الذي املنتخب

 سالميةإ كانتأ سواء مستقلة واقتصادية سياسية اتقرار ذات منتخبة حكومة يأ بوجود تسمح
 فقد ةياسالر مريس الستالم ولألا اليوم منذ حمكم خمطط هناإ ، النارص عبد : سالميةإ غري وأ خوانإلكا

 استقالل يريدون هنمأل القول هذا بصدق عتقدأو اخلطر نفس خوانواإل يرانإ نأ الدوائر ههذ علنتأ
 .القرار

 :عال
  .املعنى وحتسنون املبنى حتكمون احلق لسان يا غرو وال كعادتكم

 :طارق
  .للكاتب ًشكرا ، موضوعي و رصني و رائع مقال

 :االنقالب الفاشل
 دوالر ماليني ٩ب بمرص املنزوع اإلخوان حكم مريكاأ دعمت بل :املرصي حممد يرالعمو يقول
 لوجه باملاليني مرص شعب عليهم ثار نأ وبعد يوم خرآل عنهم ودافعت ييكذبن منهم واحد فليخرج
 شعب عليهم ثار ، قادته عىل القبض مرواأل وباحلكم مريكاأب حزب أيب هذا لحص ولو لربام االسالم

 يوم ثاروا األقباط، املسيحيني ضوبع السييس بلطجية فيه ثارت واحد يوم مايش، !!!ينيباملال مرص
 ضد كلهم املرصيني ماليني مرص، يف اليوم نراه ما .احلقيقية الثورة واهللا، ال ثورة؟ يسمى ذلك هل واحد

 .العسكر قادة
 .يعرتف ولن نقالباال ةجبه من أحد يعرتف مل نعم، .نقالباال قادة من واحدة دولة ولو يعرتف ومل

 فنادق يف نقالباال قادة صحيح وهناك، هنا ينترش الفقر بدأ ولقد خطر يف وأمنها خطر يف ناآل مرص



  
 أكثر إن وأقول.مغفل أو منافق إال الكالم هذا يكذب وال ...مرصي وال مرص ال هيمهم ال نجوم سبعة

  العسكر يملكها مرص ثروات من %٥٠ من

 :ابو محد احلمدان

 يف املخلصة االسالمية الثورة جتربة مامهمأو املخلص السيايس االسالم من الغرب سيخاف عاطب
 محى من مثال وخري .. الغربية الدول تناطح دولة اىل للغرب املطلقة التبعية من ايران اخرجت التي ايران

 ..االنسان وحقوق شعوب بحق املجرمني البقر رعاة براثن من سورية

 جيش هلا صبحأ مريكاأ نأ رغم ..وكرامة عزة دولة الغرب من مهانة دولة من خلقت يرانإ يف الثورة
 مريكاأ لصالح للجهاد جتند التي االسالمية االستخبارات بعض بمساندة عنها حيارب املسلم شبابنا من

  .فيها لنجاهد مسلمة ليست وكرانياأ ان هللا واحلمد

 :املسبحة

 افغانستان تدمري تم كيف انظروا والسبب فيها الغبم أهنا قدعتأ وال كبرية مشكلة السيايس سالماإل
 البلد ادارة ويتم السياسة يف الدين دخالإ يتم عندما بحق كارثة إهنا .... ليبيا سوريا العراق الصومال

 واعتبارهم املوطنني تكفري خرياأو واملزايدة والتطرف والتشدد التعصب نري حيث ، ديني سايسأ عىل
 احلايل الوقت يف االسالمية للدول فضلاأل . سخيفة مورأ من ذلك غري ىلإ الرشيعة قونيطب وال خوارج

 . الفويض هذه من املنقذة وهي ، العلامنية هي

 :مرصاوى
 بالقاهرة سفريها أمريكا سحب بدليل السيايس سالماإل من اخلوف يف الرشير الغرب بالغ لقد فعال

 يف لواشنطن الشاطر خري هبا قام التي املكوكية الزيارات أيضا و لآلن السفري يعد مل و املعزول عزل بعد
 هذه كل :: يناير ثورة أثناء بالقاهرة األمريكية للسفارة خواناإل زيارات و ، يناير ثورة قبل و مبارك عهد

  . ؟ عقولنا نحترتمو متى ،، دكتور يا السيايس سالماإل من الغرب خوف عىل تدل األدلة
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يتعجب كثري من األمريكيني من أنه، رغم كل الثوابت العلمية واملادية احلاكمة 
 لثقافتهم ورؤيتهم للحياة والقدر، ال يزالون جيدون بني رجال دولتهم نموذج السيايس

الذي يتفاءل بمروره عىل مكان يري فيه متيمة حظه، حتي إذا ما صادفه فأل سيئ ذات مرة 
فإنه يرجع اخلطأ إىل نفسه ال إىل اتباعه األسلوب امليتافزيقي الذي ال يقوم عىل أساس 

  .علمي أو مادي
لكن العجيب أن هذا النمط من التفكري أصبح بمثابة سمة من أبرز السامت احلاكمة يف 

اسة دولة عظمى كالواليات املتحدة األمريكية التي ال تزال بالفعل أسرية للتفاؤل سي
بمنهجها يف احلرب العاملية الثانية حيث تركت العامل القديم يتصارع بعضه مع بعض، 
ووقفت عىل احلياد إىل أن ركبت موجة االنتصار دون أن تدفع مقابال موازيا يف هذا 

 .ح املمتعالركوب أو هلذا الركوب املري
يفضلون هذا النموذج، بل إهنم مروا يف هذا ) عىل الدوام(وقد أصبح األمريكيون 

فقد كانوا تواقني إىل هذا األسلوب ) بأكثر منها متتالية(التفضيل بثالث مراحل متداخلة 
وكان احلظ يأتيهم به، ثم حتولوا إىل ممارسني له، ثم أصبحوا جمربين لآلخرين عىل سلوكه، 

وقد أصبحت هذه . يف هذا اإلجبار عىل مفاتيح النفوذ واملخابرات واإلعالممعتمدين 
 .بارزة للجميع دون إخفاء) من مراحل التمني املتحقق(املراحل الثالث 

٢  
ولسنا يف حاجة إىل كثري من األدلة عىل أن هذا املنطق يمثل جوهر فكرة التحالف 

 طريقة، ألهنا هي التميمة ةلتمريرها بأيالدويل التي تسابق الواليات املتحدة نفسها اآلن 
 .الوحيدة أمامها من أجل حتقيق نجاح مطلوب بأقىص قدر من اإلحلاح

أو بالرمز الدال يف (وربام كان من حق القارئ أن نعرض له عىل سبيل اإلمجال الرسيع 



  

مدى صواب فكرتنا هذه فيام خيص منطقتنا من العامل القديم أو العامل ) عمقه وامتداده
  .العريب واإلسالمي بعيدا عن حروب أمريكا يف كوريا وفيتنام وأمريكا الالتينية

ومن املفيد أن ننطلق مثال إىل نقطة من نقاط الذروة يف احلرب الباردة حني كانت 
  !الواليات املتحدة تغذى بطريقة غري مبارشة حرب اليمن يف سبيل استمرارها مشتعلة

ا من طريف الرصاع بطريقة مبارشة مكشوفة لكنها يف ومن الصحيح أهنا مل تكن تغذي أي
واقع األمر كانت تفعل ما هو أخطر أثرا وهو تغذية احلرب نفسها كي يظل أوارها 

 .مشتعال
ويف غضون هذا كانت الواليات املتحدة ال تفتأ تدفع الربيطانيني من ناحية 

 نقلت هذا الرصاع والسوفيات من ناحية أخرى إىل موقفني متباينني من املنطقة، وقد
ليكون بني بريطانيا من ناحية واالحتاد السوفيايت من ناحية أخرى بينام تتظاهر بأهنا مكتفية 

 .!من املنطقة بأوسع منطقتني من مناطق النفوذ

٣ 
والقارئ للوثائق والدراسات واملذكرات اآلن يستطيع أن يرى أمريكا بكل وضوح 

إىل إطالة البقاء يف منطقتي اجلنوب العريب ) نظريا وإسرتاتيجيا(وهي تدفع بريطانيا 
واخلليج العريب يف حني كانت تشجع إعالميا ودعائيا عىل سياسات طاردة للنفوذ 
  الربيطاين وإىل أنه قد حان أوان اخلروج من هذا النفوذ إىل املظلة السوفياتية األصلية، 

  قبيل عدم االنحياز أو السوفياتية التابعة التي كانت تتسرت حتت أسامء كبرية من 
  .أو القومية العربية أو البعثاألفروأسيوي أو التضامن 

وفيام بعد سنوات قليلة من هذا التضليل املتعمد لشعوب املنطقة بات اجلميع مدركني 
حلقيقة أن بريطانيا لعبت دون أن تدري الدور األصعب يف إحالل الواليات املتحدة حمل 

مريكا حمل بريطانيا بتمويل بريطاين وربام بجنود بريطانيني نفسها، أي أن بريطانيا أحلت أ
 .أيضا أو بمرتزقة بريطانيني، وهذا موضوع آخر

وكانت الواليات املتحدة يف حقيقة األمر تكرر اإلفادة من متيمة حظها يف احلرب  
العاملية الثانية حني كسبت احلرب بدماء احللفاء وثرواهتم، وخرج احللفاء منهكني 

 .اًني بينام خرجت هي مزدهرة منتعشة بل ومنتفشة أيضمستنزف



   

٤ 
وبعيدا عام يعرفه العرب بكثافة عن جمريات األمور يف احلروب العربية اإلرسائيلية 
واحلرب العراقية اإليرانية ال يستطيع أحد جتاهل احلقيقة الواضحة، وهي أن املستفيد من 

أو ذاك ممن انترصوا يف احلروب، هذه احلروب هو الواليات املتحدة وليس ذلك الطرف 
) أو الرهان(واألمر هبذا أصبح شبيها متاما بام نعرفه من أن عائد الرشكة املنظمة للسباق 

 .أصبح يفوق بمراحل ما حيصل عليه الطرف الفائز بالرهان أو السباق
أن املستفيد من احلرب قد ) دون أن ينظر(وهكذا استقر يف األعراف اإلسرتاتيجية 

طرفا آخر غري الفائز، بل إنه كذلك بالفعل، ذلك أن احلروب %) ١٠٠بنسبة (يكون 
فهي ) وليست ثنائية الوجهني كام يف التاريخ(أصبحت تؤدي إىل نتيجة ثالثية األوجه 

 .تؤدي إىل هزيمة اخلارس وفوز املنترص ومكسب املستفيد
 أما يكفيك أنك انترصت؟: ل لهيأين مكسبي ق: فإذا قال الفائز

أننا ال نستطيع أن نتامدى فنقول إن الواليات املتحدة األمريكية كانت دوما بمثابة بيد 
املستفيد من كل احلروب التي جرت هبذا املنطق، ذلك أن االخرتاع ال يعود عىل خمرتعه 

 .وإنام هو بفعل الزمن حق مشاع لكل من يستغله بثمن أو بغري ثمن! وحده بالفائدة

٥  
سابات الربح واخلسارة وتقييمها فإين أود أن أخلص إىل وبعيدا عن الدخول يف ح

احلقيقة التي أصبحت مسيطرة عىل رسم اإلسرتاتيجيات يف الواليات املتحدة والتي 
أصبحت تتمثل أوال يف دراسة جدوى للفوائد، املحتمل واملطلوب واملتوقع حصول 

ال املتوقع عن وسائل اإلدارة األمريكية عليها، وهو سؤال أصبح سابقا يف األمهية للسؤ
النرص واستعداداته، وإن مل يكن سابقا بالطبع عىل السؤال املعرب عن احلذر التقليدي من 

  .اخلسائر املحتملة أو املتوقعة
وهلذا السبب كنت وال أزال أنصح الذين يعرضون وجهات نظرهم عىل اإلدارة 

األمريكيني إذا دفعوا األمريكية بأن جييدوا إثبات ضخامة حجم الفوائد التي تنتظر 
 .بحلفائهم يف اجتاه فريقهم دون الفريق اآلخر



  

٦ 
سرتاتيجية املنصفة للعلم ال تنتهي عند احلد ونأيت اآلن إىل األهم وهو أن النظرة اال

ستاتيكية االذي انتهينا من تلخيصه لتونا لسبب بسيط، وهي أهنا ليست نظرية ميكانيكية 
نساين مع احلياة نفسها، وألن اإلنسان واحلياة ال خيضعان وإنام هي نظرية تعني بالرصاع اإل

ستاتيكي وحده فإن يف األمر ما هو أهم من كل هذا الذي كلية للمنطق امليكانيكي اال
كفيال ) الديناميكا(صورناه، وربام كان القانون األول من قوانني امليكانيكا احلركية 

و جزء حتول من طاقة حركة إىل طاقة بإشعال التفكري يف اجلزء الكامن من القضية، وه
 .وضع كفيلة بأن تتحول يف حلظة واحدة إىل طاقة حركة مرة أخرى

يتمثل هذا املكون يف رد الفعل الذي قد ال يعرب عن نفسه بطريقة تلقائية أو آنية، لكنه 
رسعان ما يعرب عن نفسه عندما تستدعيه التطورات الالحقة مهام كان التصور القائم عىل 

 .ا بعيدة عن القدرة عىل االستدعاءأهن

وبعيدا عن الرجم بالغيب أو رضب الودع فإين دون أن أستثري أعصاب األمريكيني 
وحلفائهم أستطيع أن أرى أن األمريكيني من حيث مل خيططوا، ومن حيث مل يريدوا، ومن 

ب حيث مل يدروا، ومن حيث مل حيبوا قد تولوا بإخالص شديد ودأب شديد إعداد وتدري
أكرب عدد من القوى البرشية احلقيقية منذ بدأ تدخلهم يف احلرب األفغانية السوفياتية، 

 . عاما حتى اآلن يف مواقع خمتلفة من العامل القديم٣٥وطيلة 

٧  
وإذا كان تاريخ اإلنسانية قد عرف مع تواىل القرون املدارس العلمية املمتدة األثر 

يم والتدريب والتأهيل فإن هذا التاريخ نفسه بحكم حرصها عىل النجاح يف حزمة التعل
سيقف مشدوها أمام النتائج الكثيفة التي حققها األمريكيون دون قصد يف جمال اإلعداد 
العسكري، وعام قريب سيكتشف العامل أن السالح األمريكي منترش بأكثر مما يتوقع 

 بأكثر مما » شهاداتالبدون«األمريكيون، وأن املدرسة األمريكية قد خرجت من اخلرجيني 
  .خرجت من الذين حيملون شهادات ممهورة بأختامها

والواقع الذي ال ينكره أحد أن امتداد مظلة العسكرية األمريكية أصبح أوسع من أن 



   

تتحمله أذرع املظلة، وهلذا فسوف تتديل األطراف البعيدة من هذه املظلة، ألن تكاليفها 
 .تأمني املخابرايتمطلوبة ملظالت أخرى من قبيل مظلة ال

٨  
وما مل جتد اإلدارة األمريكية احلالية طريقها إىل فهم اإلسالم احلقيقي فسوف هتدر 
أوقاتا ثمينة وثروات طائلة يف الدوران املتكرر حول أفكار اكتشف الربيطانيون خطأها 
من قبل، فقللوا من تكلفة حماربتها بقدر ما هداهم ذكاؤهم، عىل حني قادت احلامسة 

لعصبية الفرنسيني إىل حماولة القفز عىل الواقع، فأصبحوا يدفعون املقابل يف كل صباح وا
 .مستمتعني ببعض الفوائد غري املنكورة

أما األمريكيون فإهنم ال يزالون يسريون يف مضامر السباق وهم يتجنبون البطء 
لكنهم يف واإلرساع معا فيبدون وكأهنم يركضون ويبدون وكأهنم سعداء هبذه الرياضة، 

واقع األمر يلهثون وهم يركضون ثم يركضون وهم يلهثون، لكنهم حتى هذه اللحظة 
يبدون أصحاء يامرسون ترف الرياضة التي ال يمكن أن تستمر ترفا لسبب وحيد مل يرصح 
به أحد، وهو أن عرص احلروب بالوكالة قد انتهى يف اللحظة التي اكتشف فيها ضحاياه 

 .ت هذه اللحظة مصادفة عىل يد بعض العمالء الرعناءالكثر حقيقته، وقد جاء
  

 :مسافر

هناك نكتة عن صديقني يف مطعم حاول أحدمها لعدة مرات متتالية أن يغرز شوكته يف حبة من 
الزيتون كي يتناوهلا من الطبق و لكن دون جدوى إذ ظلت الزيتونة تنزلق عن الشوكة عند كل حماولة فام 

ً تناول الشوكة و غرزها فيها من مرة واحدة و تناوهلا مزهوا برباعته فقال األول مقلال ّكان من صاحبه إال
  .» أنا أتعبت حبة الزيتون و سببت هلا الدوار فال عجب أن تتمكن من تناوهلا« :من قدرة صديقه

Dr. Fahed: 

بب نكبة ترمجان الزمان يف س((الدكتور اجلوادي انت بحر من املعرفة االممية سأطلق عليك 
نه عىل املستوى القصري أمريكا مستفيدة جدا من هذه احلرب التي التدفع أقد اختلف معك يف )) العربان

 بالبارح ارتفع الدوالر االمريكي ارتفاع ليس له نظري وسعر الغاز لدهيم هو ،فيها دوالرا واحدا
نفط الرشق حاليا هي تريد األرخص منذ عرش سنني تقريبا االكتشافات النفطية يف أمريكا تغنيها عن 

ذا دعتهم احلاجة سريتبون إحد حتى أتعصية عليها بحيث اليستفيد منها إهناك هذه املنطقة العصية واملس
 .الوضع من جديد



  
samy askar: 

 التي انتهجتها أمريكا يف التعامل مع العامل يف حروهبا التي ال تنتهي وتعود ة اجلديدةهذه الفكر
كلفة حقيقية بل بربح خالص تقريبا تؤكدها فكرة السعي ثم انتظار نتيجة قد تكون بالفائدة عليها دون ت

 ولكن اً واجباًهي املقصودة أو ال تكون مقصودة يف األصل وهذه الفكرة جتعل السعي يف حد ذاته أمر
ال بد أن شاء ونحن إذ بدأنا يف الفهم عىل يد أمثال الرائع اجلوادي فيمرة بيد اهللا يعطيها يف أي جمال الث

تستفيد من عبقريته يف حتليل األحداث وندعو مستشاري الرؤساء العرب للقراءة والتوجيه ألن احلكام 
 .ال يقرأون وربام أنصاف أميني أو أبعد

 :لـيـال خـوريـه
، احلرية هتديد وجودي لالستبداد : الوضع العريب ليس طالسم يصعب فكها بل معادلة بسيطة

 استمدت االنظمة االستبدادية ١٩يف اواسط القرن .  او سوريا يعني هنايتهوجتذرها يف بلد مثل مرص
واالستبدادية املدنية باسم محاية املجتمع الرشقي من ، العسكرية رشعيتها بقناع حماربة االستعامر

مل نسأل مليون مرة كيف حياربون الغرب ويأكلون معه من قصعة واحدة؟ اليوم أ. االنحالل الغريب
رهاب واملدين باسم حماربة تبداد العسكري رشعيته يف حماربة احلرية باسم احلرب عىل اإليستمد االس

 . مجيعا حرهبم عىل االستعامر واالنحالل الغريباالتطرف ونسو
 :صدقت وصدقوا

فهذا املقال لفت . هر لعامة الناس ظعجيب هذا التفسري املعقد والفلسفي للحقائق التي بدأت ت
لتي يصدرها حزب التحرير منذ اخلمسينات اعجيب والتحذيرات والتحليالت نظري لعدم الرتدد ال

بنفس املضمون عن الرصاع األنجليزي االمريكي عيل اليمن كمثال ، حيث اننا كنا ننظر للتحرريني بأهنم 
 حرب التحرير هسمييومرحلة انكشاف العمالء الرعناء وانتهاء احلرب بالوكالة هو ما . من كوكب اخر

 . املبارش للكافر املستعمر مع االمة االسالمية قبل قيام اخلالفةالتصادم

ولكن االحتاد السوفييتي هم من وراء اليمن وعبد النارص وسوريا، هذا ما ! إنجلرتا وامريكيا مني 
ولكن بإرصار وثقة عجيبة كان التحريرين يتكلمون عن سياسة الوفاق الرسية . كنا نقوله حلزب التحرير 

 وكيندي بام خيص الرشق األوسط وان أمريكا هي سيدة املوقف يف مرص و سوريا بني خوروشوف
. محد منصور والثورات العربية أظهرت صدقهم و حتليالهتم السياسيةأستاذ ن األاآل. وبريطانيا يف اليمن

ن الترصفات املرعبة للنظام يف مرص وسوريا تنذر بأن مرحلة الصدام املبارش بني االستعامر وعمالئه م
 .جهة واالمة قد بدأت، فهل ستنتهي باخلالفة؟

 :مرصي

ول وآخر من يدفع وسيدفع ثمن رعوية وغباء وخيانة ألألسف شعوب هؤالء الرعناء هم 
 .أدعو اهللا أن جينب الرشفاء واالتقياء منهم هذا املصري. »زعامئهم«



   

ن ذلك هو عليه أل  مااالستقالل عن املستعمر وسيفعلون املستحيل لبقاء األمر عىل مل نحقق يوما
 اًن رصنا بلدانإن حققنا االكتفاء الذايت؟ ملن سيبيعون ما يصنعون إملن سيبيعون قمحهم .. سبب قوهتم 

و لنفس أهم ينتمون لنفس العائالت تغلبيأباملائة من سكانه و٢٠ باملائة من ثروات العامل بيد ٨٠مصنعة؟ 
هنم يريدون أ ومغفل من يصدق ،مل الكلمة من معنىالعرشين باملائة هم مافيات بكل ما حت.. الرشكات

هنم سيرتكون لنا يوما االختيار وبذلك يقطعون عن انفسهم اسباب قوهتم وهي أو ألنا اخلري واالزدهار 
  .تبعيتنا االقتصادية وهنب ثروات املسلمني خاصة البرتول

Hyogo: 

، احلرب ٢ام بسيط بتاريخ احلرب عمن التضليل السهل كشفه ملن عنده إمل  يف هذا املقال الكثري
 قتصادية،ا، وظهور قوى جديده تزاحم عىل النفوذ العاملي وأزمات ةهنيار نظام القطبيا و تداعيات ةالبارد

كلها حتديات قد تربك صناع . حروب ضد اإلرهاب والتي تتحمل الواليات املتحدة اجلزء االكرب فيهو
ولكن هذا لن يدفع املحلل والقارئ احلصيف للتسليم بان  لإلخفاق ةمريكيالقرار وتعرض السياسة األ

 .ةنتهازيارتزاق واالسياسة اخلارجية االمريكية سياسة 

مريكا اخلارجية؛ مقاصدها أن سياسات ومواقف أالكاتب، يسعى بجهد ،معظمه مغالطات، للقول ب
ن من أ مقاله باهتام مرده أيبد. لفرتاء والتضلي وهذا نوع من االةسلوهبا هو االنتهازيأهي املنافع املبارشة و

ن يفرس سلوك أسلوب يدعو  للضحك يريد أني من يعتقد بتميمة احلظ، وبيمريك األةبني رجاالت الدول
.  يف دول العامل الثالثةمام حالة دولأننا أ وك٠ الثانية من هذا البابة بعد احلرب العامليةمريكيالسياسة األ

 وتقطف ةتت لرتكب املوجأ،  الثانيةمريكا يف احلرب العامليةأن أل بسلوب فيه تضليأثم حياول إقناعنا ب
 .النرص

نتقائي الاختياره ابرغم أن حتليل اجلوادي حياول الظهور بمظهر التحليل املهني املحرتف، إال أن 
 للواليات ةنطباعه املسبق ضد السياسات واملواقف اخلارجياحداث لتوظيفها بام خيدم ألاللمعلومات و

دة االمريكية، يفضح هشاشة التحليل ويبعده عن نقل صوره واقعية وعلمية تساعد القارئ عىل املتح
 من حيث طرق صياغتها ومقاصدها عن مبدئياختتلف  مرييكية والتي الفهم طبيعة السياسة اخلارجية األ

 .أية سياسة خارجية ألية دول يف عاملنا املعارص

Dr. Nabil AbdulKadir DEEB: 

ألمريكية التي املساعدات األوسط و الرشق األمريكية يف احلروب انا شخصيا بأن أقد حسب ما أعت
لصهيونية جمرمة حرب تقام ارسائيل املسامة بدويلة املصطنعة اتقدمها الواليات املتحدة أألمريكية للدولة 

لشعوب الكي تستطيع . »ال تستطيع التنفس«لعامل أملضطهدة اعلنيا بطريقة غري رشعية بحيث شعوب 
نساين اإللقانون الديمقراطية جيب تطبيق احلرية والعامل تنفس جو املضطهدة يف الشعوب العربية و ا
 .لرشعية للعيش بعز و كرامةانسان حقوقه اإلعطاء العاملي و ا



  

 :عتبة الزيد

اد مع االمهال التام لالحت مريكا و بريطانياأتفسري تاريخ احلرب الباردة من خالل الرصاع بني ..أوال
مريكا وبريطانيا حيث كانت أالسوفييتي و حلف وارسو؟ لقد ساد يف تلك الفرتة بعض التنافس بني 

  :ولكن ال ننسى نقطتني رئيستني! هنا هي قائدة العامل الغريب أيامهنا بإامريكا تترصف من منطلق 
البتلع هتلر بريطانيا مريكا التي لوالها  خروج بريطانيا من احلرب العاملية الثانية بديون هائلة أل-١

ن التنافس بني احلليفني كان هامشيا جدا مقارنة بالرصاع أ -٢ .خرى معهاوروبا الغربية األأودول 
 .ساميل و الرشق االشرتاكيأاالسايس بني الغرب الر

 :ضيف اهللا

ب وكان فقد كانوا تواقني إىل هذا األسلو...«مل أفهم منه فقط النص التايل .مقال رائع قلام يوجد مثله
ال أعرف دور احلظ يف اللعبة الكبرية التي تديرها الواليات املتحدة والتي تتلخص  .»احلظ يأتيهم به

نجحت الواليات يف السيطرة عىل نفطنا .بالسيطرة عىل منابع النفط والتحكم بالصناعة التي تعتمد عليه
 ذريعا يف فينزويال واهنزمت فغانستان وفشلت فشالأىل حد ما يف السيطرة عىل طريق نفط قزوين يف إو

بل كانت عن علم  ،ي من هذه امليادين األربعةأمل يكن للحظ دور يف اختيار .متاما عىل اجلبهة الروسية
   .»من اين تؤكل الكتف«ودراسة ودراية ب

 :رقية

، ءكنا أقوياء وكان لنا كل يش، نعم التحليل ونعم قراءة التاريخ، مقال رائع وتعليقات املعلقني رائعة
طفل فشباب ،  دراسة االممثم جرى علينا ما درسه ابن خلدون يف، ءيشوكانوا ضعفاء وليس هلم 

اال أننا كانت لنا ثقافة الرمحة ، ءيش كل وأصبحوا االقوياء يف ءيش كل أصبحنا الضعفاء يف، فشيخوخة
ولكن كام ، تخلوا عن أصلهمختلينا عىل أصلنا ومل ي، اوهم كانوا برابرة ومل يزالو، فتخلينا عليهام، والعدل

 .قال ابن خلدون لكل حضارة هناية
 



   
 

 
 

١  
تعارف األطباء عىل أن بعض العيوب اخللقية ترتبط بوفاة مبكرة وحتمية، فبعض  

شهرا، تتوىف قبل أن تبلغ أسبوعا من العمر، وبعضها قبل أن تبلغ ) أو احلاالت(احليوات 
 .وبعضها قبل أن تبلغ شهورا ال تصل للسنة

أو توقع املآالت الطبيعية إذا أردنا اللفظ املصطلحي (وليس يف مثل هذا التشخيص 
رجم بالغيب وال اقرتاف للكذب عىل اخلالق جل جالله، بل إن اهللا سبحانه ) الدقيق

طبيعي هلذه احلقائق وتعاىل هو الذي هدى األطباء والعاملني يف جمال دراسة التاريخ ال
 .املستندة إىل فهم دقيق للمتطلبات الفسيولوجية الستمرار احلياة والبقاء عىل قيدها

التي ) متثيل الغذاء(ويطول احلديث يف جزئيات الدورات الدموية والتنفسية واأليضية 
تم متكننا من فهم املسارات واملآالت، لكن يبقى الدرس األعظم هو أن اخلالق العظيم مل حي

نمطا واحدا لبدايات احلياة أو حدودا دنيا هلا، ألن القوانني البيولوجية التي خلقها أعمق 
 .وأدق بكثري من القوانني اهلندسية والصناعية

 أكثر عمقا وتعقيدا -كام يعلم اجلميع-أما القوانني السياسية واالجتامعية فإهنا 
 الفهم واإلدراك حتى عىل وتشابكا، وإن مل تكن ظواهرها املعلنة والرصحية صعبة

 .متوسطي الذكاء واخلربة باحلياة والتاريخ

٢  
ليس املقصود هبذا احلديث االنقالب العسكري املرصي األخري عىل وجه التحديد، 
وليس املقصود هبذا احلديث هذا االنقالب وحده، وإنام يتعدى مدلول النموذج 

 .البيولوجي ليشمل أكثر من كيان وأكثر من ظاهرة
وسنلجأ هلذا اللفظ (ن احلق أن نسجل أن العامني األخريين شهدا جهودا مستميتة وم

لتغيري األمر الواقع عىل ) بعيدا عن املدلولني املتناقضني للفظي االنتحار واالستشهاد
) متمثلة يف وزارات اخلارجية وما يعلوها من سلطات(الرغم من أن اإلدارات السياسية 



  

متمثلة يف الدول بل اجلامعات أو العصابات ( السياسية ال تكف عن حتريض اإلرادات
سرتاتيجية عىل ما عىل احلرص عىل أن تستبقي أطراف املعادالت اال) املستولية عىل كيانات

أو االستحقاقات الدبلوماسية املتكررة ! هي عليه، تسهيال لالمتحانات السياسية الدورية
 . من الزمانالتي افتقدت اإلبداع الفكري منذ عقدين كاملني

ومع هذا، فإن تدافع األحداث وتعاقبها مىض يف مسارات مل يكن ألحد من قريب أو 
بعيد أن يتوقعها عىل نحو ما حدثت، بل إن كلمة املسارات نفسها أصبحت أكثر عمومية 
من اللفظ املناسب لوصف جماالت احلركة وهو املسارب ال املسارات، كام أن كلمة 

 . التعبري عن التوايل الزمني من كلمة املراحلاملحطات أصبحت أدق يف
وهكذا ارتدت اإلنسانية قرونا للاميض حني ظنت أهنا وصلت يف مراحل االتزان 

 .اإلسرتاتيجي إىل مرحلة مل يعد أمامها إال أن تسترشف املستقبل

٣  
أي الذي بدأ ومل  ("املايض الراهن"وإذا كان هذا هو اجلوهر احلقيقي ملا حدث يف 

، فإن دراسة التوقعات املنطقية ملا هو ممكن تصبح أقل أمهية من ) للاميض بعديذهب
 !دراسة التوقعات النموذجية ملا هو واجب

وباختصار شديد، فإنه إذا كان األمر حمدود النطاق قدرة وحركة فليس من احلكمة أن 
 .نعاجله بالوسائل التي تعالج األوبئة استنادا إىل كثرة البؤر الناشئة عنها

وبلغة املصطلح الطبي فإن بثور حب الشباب املنترشة يف مجيع أنحاء اجلسد يف عدد 
باء حلب الشباب قد تفشى وأصبح يف حاجة إىل ضخم من الطالب ليس معناه أن هناك و

تكثيف إجراءات احلجر الصحي يف كل املناطق عىل نحو ما يفعل العامل اليوم مع 
 .املسافرين من هناك إىل هنا

ويف الواقع الصحي فإن معدل انتشار حب الشباب يفوق بالطبع معدالت انتشار 
الق كام أنه لن يشفى بعالجات وتنامي األوبئة، لكن حب الشباب ليس وباء عىل اإلط

 .األوبئة

٤  
سرتاتيجية التي تورطت فيها وربام يقودنا هذا مبارشة إىل استعراض بعض اجلرائم اال



   

  .أجهزة استخبارات عاملية يف الشهور األخرية، بسبب ثقتها الزائدة يف مراكز البحوث
بعة عرشة من عمره عىل وربام أجلأ يف تشخيص هذه اجلرائم إىل أسئلة يلقيها طالب يف الرا

مسامع والده السيايس األمريكي، بادئا بسؤاله عن احلكمة يف تدمري وإبادة أهل السنة بام 
 يصب يف مصلحة الشيعة الذين يملكون السالح النووي الذي ال يملكه السنة؟ 

 :والفتى يسأل أباه املحنك

 كشتني؟أليس األوىل أن نضعف القوي بدال من أن نقويه ونعده لدور فران 

 ماذا سنستفيد من إضعاف الصديق الضعيف؟ : ويسأله أيضا 

 ملاذا نحارب الديمقراطية التي أنفقنا سنوات عمرنا من أجل التبشري : ويسأله ثالثا
هبا؟ أمل نكن نتوقع أهنا ستأيت بإسالميني ووطنيني إىل احلكم؟ ومن قال إن هؤالء 

 أعداء لنا؟

 رى من أجل صنع أسطورة منطقية هل نضيع عرش سنوات أخ: ويسأله رابعا
 عىل نحو ما فعلنا مع بن »ال إنسانية املظهر«مجيلة نصنع هلا هناية ناجحة لكنها 

الدن بعد سنوات من التعقب بينام كان الرجل منهكا متاما حني قتلناه وهو يغسل 
َسموم كليتيه؟ وإذا كان من يف مثل حالته قادرا عىل أن يدوخنا فلامذا ال نجرب 

 ا آخر أكثر واقعية وأقل تدوخيا؟أسلوب

 هل نحن مسؤولون عن توفري احلياة واحلب لكيان ممسوخ : ويسأله خامسا
ة أو املؤامرات اليمنية أو التجارب القارصة يكاالنقالب املرصي أو املغامرة احلفرت

 .؟اريةيف املجتمعات املالية والنيجريية واملينام

 باأللفاظ والكيانات إذا ما كان هذا ثم يسأله سادسا وأخريا عن جدوى التالعب 
 التالعب ال حيقق لنا هدفا وال يقدم هلم حال وال ينهي لإلنسانية مشكلة؟

٥ 
إن أمريكا فقدت يف حكومتها احلالية : يتثاءب السيايس األمريكي وهو يقول البنه

 .!احلكمة والطموح واملبادرة
 وحكر !أهنا ملك خالص لناويسأل الفتى أباه وأين ذهبت هذه الصفات التي تعلمنا 



  

 علينا؟
 :وجييبه األب بكل أسى

 أما احلكمة فقد ذهبت للصني واليابان مناصفة. 
 وأما الطموح فقد اصطاده هبمة ورغبة العب اجلودو بوتني. 
 وأما املبادرة فقد أصبحت مرة بعد أخرى يف يد رجب طيب أردوغان! 

 

 األمريكي املحض والتي عاشت وعندئذ يسأل االبن عن اآلليات اخلاصة ذات الطابع
 أين اإلعالم وأين التمويل وأين املكوكية؟: هبا أمريكا زمنا رغدا

 :وجييبه األب
  من أي قومية كانت(أصبح مشاعا لكن اجليل األصغر ) أي اإلعالم(إن األول (

 .يسيطر عليه بنقاء الفطرة بام يؤذن بنهاية حقبة سيطرة الرسملة عليه
 ال إىل رضب من استثامر، ومن !  إىل رضب من استنزافأما التمويل فقد حتول

 ولسنا ندري هل ينتبهون أم ال؟ ! املدهش أن دوال صغرية رحبت بالبطولة فيه
  ،وأما املكوكية فقد تعالت عليها أملانيا وتعللت بانشغاالهتا، وملت منها بريطانيا

ها فرنسا وبدأت تتمرد عليها بشدة يف جملس عمومها مرة بعد أخرى، ثم راقصت
دون عناية ثم رحبت هبا النرويج وبذلت جهدا مستميتا فإذا مرص الرسمية تتهم 

 بغري هذا -أي النرويج-لكنها ! الوزير الذي جتاوب معها بأنه ختابر مع النرويج
 . التعسف باتت فيام يبدو مستعدة للتنازل عنها ملن يريد

٦ 
 عن النجوم الصاعدة يف أمريكا وماذا: يف هناية احلوار قال الفتى األمريكي ألبيه

 اجلنوبية؟
األطباء بمثابة النجوم األقل صعودا أصبحوا عرص إهنم اآلن يف : قال األب بأسى

الذين يعاجلون جتاوزات اجلزارين الذين هم نحن لألسف، وهم يف هذا األسبوع 
 نحن يستقبلون ضحايانا يف غوانتانامو ليطببوهم بعزة الطبيب اإلنسان املتحرض، بينام



   

منكوسو الرأس ومتخوفون من تقرير التعذيب الذي عرض عىل الكونغرس بعد طول 
 .! مطاولة ومماطلة

 
 :إهياب أبوعمر

 . عامل متدبر ومفكر متفكر زاده اهللا حكمة وعلام وحسن خطابيإنه اجلواد..حقا

 :صالح الدين

 .لكاتبٌدائام يقدم الفكرة يف مشاهد تصويرية و أمثلة رائعة، حتية ل

 :زرزور

 .ةائع دائم تروعنا بمقاالتك الرائعمقال ر

 :هالل أبوهالل

 .! ليس بعد يا جوادي

 :مسلم

احلقيقة أن أمريكا مل تكتشف اآلن الشيعة و ال السنة و إنام هي تستخدم عمالئها وقت احلاجة حتى و 
ها الظاهرين و املخفيني ًلو أدى مؤقتا اىل فضحهم كام فعلت يف حرب اخلليج الثانية حني أجربت عمالئ

و اآلن هي بحاجة ملواجهة ثورات الربيع العريب يف كل مكان ملا . ملساعدهتا كام حصل مع حافظ األسد
ًتشكله من هتديد اسرتاتيجي مبارش لنفوذها و لربيبتها ارسائيل، فها هي تستخدم عمالئها مجيعا بشكل 

 .إيران لنفس اهلدففاضح ألن اخلطر حقيقي هذه املرة فاستخدمت عميلتها 

 :مغربية

السياسية هي املنظومة الوحيدة التي ال يمكن أن جتمع بني احلكمة والطموح واملبادرة أو عىل األقل 
أحدمها ألهنا خيار إسرتاتيجي قابل للحياة الالأخالقية و إبادة القيم اإلنسانية و تدمري حقوق اإلنسان 

 يف حق البرشية ظلام وعدوانا مع إضفاء كل معاين ع اجلرائمظرتكاب أفاحتت غطاء قانوين يسمح ب
  . عىل ذلكالرشعية 

 
 



  

 

 
 

١  
بدأ مبارشة بالقول بأين ال أعارض الذين يقولون إن احلسابات األمريكية بلغت حدا أ

 . لية والدينامية السياسيةغري مسبوق من الدقة واملهارة فيام خيص التوقعات التفاع
وقد حتقق هذا بفضل التفوق األمريكي املطلق يف ثالث خصال يتميز هبا أهل العلم 

، وبفضل سمتني بارزتني اجلدية والدأب واالستيعاباحلقيقيون عىل وجه العموم وهي 
 وما اإلنفاق السخي وتعدد مراكز البحوثيتسم هبام العلم يف أمريكا بصفة خاصة ومها 

نه هذا التعدد من اتساع يف جمال الرؤية إىل حد اجلمع بني النقيضني يف كثري جدا من يؤم
 . األحيان

عىل أن هذه الدقة تالزمت مع نوع مما نسميه ضيق األفق امليكروسكويب وهو ضيق 
كان ال بد له أن يالزمها، وهو بعبارة مبسطة ذلك الفهم األنبويب املعروف واملرتبط 

 املتوقع عن قياس امليتافيزيقيات بام تقاس به العنارص القابلة للقياس بالعجز الطبيعي أو
 . الفيزيقي

ومن اإلنصاف أن نقول إن أية حماولة يف هذا املجال ال تعدو أن تكون جهدا عبثيا 
فضال عن أهنا تفتح الباب واسعا للتخلص من سطوة القياسات حتت دعوى ما هو غري 

 . منظور وما هو غري قابل للقياس
عىل أن حل مثل هذه اإلشكالية ال يزال ممكنا بلغة العلم التي تتحرز بلغة القانون 

إن املعادلة صحيحة مع اشرتاط بقاء العوامل عىل ما هي عليه، ومع اشرتط عدم : فتقول
 .. ظهور آليات جديدة غري متوقعة أو عوامل حمفزة أو مثبطة للتفاعل

ا املميزة هلا عن احليوات املادية قد تفرض لكن طبيعة احلياة البرشية بكل خصوصياهت
علينا أن نتأمل يف هذا الذي يسمى حترزا قانونيا عىل أنه ال يعدو أن يكون لألسف الشديد 
نوعا كامال من التحرش بالطبيعة الكونية، وهو حترش يتصور الطبيعة من باب اخلطأ كائنا 

أي حق (تحقيق نزواته بعيدا عن حقها قابال لالستجابة املطلقة له ولرغباته أو تطلعاته أو ل



   

 . يف اإلرادة والقبول وحتديد التوقيت واإلطار والرتتيب) الطبيعة

٢ 
متسام بأنه ضد الطبيعة ) سياسيا كان أو غري سيايس(حني يصبح طابع النزاع البرشي 

وقوانينها فإن الطبيعة تضمن الفوز األكيد بحكم ما منحه هلا اخلالق األعظم من قوة 
الذي استبقى للحياة وجودها رغم كل ) أو ما نسميه الناموس األعظم(نون الطبيعي القا

ما تبدي من عبث األحياء الدائب باملوجودات وظنهم املفرط يف إمكان فوز قدراهتم 
 . املتنامية يف سجال قهر الطبيعة وتطويعها بال حدود

 العالقة وقريب جدا من هذا التصور ما حدث للسياسة األمريكية يف موضوع
 . باإلسالم واملسلمني يف العقود األربعة املاضية

وربام أبدأ باإلشارة إىل رؤية خمتلفة يل فيام يتعلق بجوهر األمر يف حقيقة سياسية 
اجتامعية ال تزال كل مراكز البحوث األمريكية تتحاشاها متاما عن قصد، وهي أن موجة 

معطياهتا احلاكمة عىل يد وزير الداخلية املواجهة احلالية مع اإلسالم السيايس قد بدأت 
 ). ١٩٩٠ -١٩٨٦(املرصي اللواء زكي بدر 

 يكمن يف -التي مل يكن هناك مسوغ حقيقي لوجودها-وكان جوهر هذه املواجهة 
وجديدة يف (لسياسة غريبة وشاذة ) ووراءه دولة حمورية ورئيس مؤيد(تبني الوزير املفرط 

) حقا أو ظلام(تقوم عىل فكرة أن املالحقني السياسيني ) تقليدية: وقتها وإن أصبحت اآلن
ال ينبغي أن يعاملوا معاملة خمتلفة عن اجلنائيني، وإنام ينبغي أن يعاملوا كمجرمني جنائيني 

القسوة واالزدراء واالحتقار ) كعادة البوليس املرصي مع املتهمني اجلنائيني(متاما فيساموا 
 .والتوبيخ والقذف والسب بصفة دائبة

٣ 
ويف هذا اإلطار بدأ ذلك الوزير املعروف بالعنف والتجاوزات اللفظية خطوات متواترة 
ومتسارعة فأزال كل الالفتات التي كانت تنبه إىل طبيعة املسجونني السياسيني ومعتقيل أمن 

 .الدولة، زاعام أنه ال ينبغي أن يفرق بني هؤالء وأولئك، ألنه ليس هناك فرق
يف تطبيق سياساته واإلقناع هبا عىل نحو مؤسيس عريب ) ونظراؤه( وقد متادي الوزير 



  

وإقليمي، وواتته الفرصة بام متثل يف النهاية يف أكرب إنجاز تفاعيل وأنا أقصد ترمجة دقيقة 
 عىل نحو ما »رد الفعل« التي تعني يف الفيزيقيا réactionوموجزة للكلمة اإلنجليزية  

 . ٢٠٠١أيلول / سبتمرب١١فعل هو حادث يقول قانون نيوتن وكان هذا رد ال

٤  
وإذا أردنا فهام حقيقيا لألثر اإلسرتاتيجي واألمني ملا بدأه الوزير املرصي من سياسات 

من خالل جملسهم الذي متيز (كارثية حظيت بإعجاب وزراء الداخلية العرب وتبنيهم هلا
ولوجية مستوعبة وواعية ملا لنبدأ بقراءة سيكف  )انضباط ودورية مواعيد اجتامعاتهبانتظام و

 سبتمرب بمعزل عن األهداف املتكررة واملكرورة من استثامر احلدث أو تطويعه ١١حدث يف 
 . عىل نحو ما حدث يف أكوام الدراسات التي صيغت تغطية لقصور أو مطامع هنا أوهناك

وأعتقد أن احلقيقة األوىل يف هذا الصدد أن عىل السادة األمريكيني والساسة 
مريكيني كذلك أن يعيدوا فهم آلية االستشهاد يف اإلسالم بعيدا عن آفاق التشخيص األ

 .املريض الذي آثروه فيام مىض
 عند اإلنسان املسلم ينبغي أن يدرس يف »االستشهاد«بسيطة فإن فعل علمية وبطريقة 

قبل أن يدرس يف ضوء علم الباثولوجيا ) وظائف األعضاء(ضوء علم الفسيولوجيا 
 .)األمراضعلم (

االستشهاد ينبغي «أخرى أقرب فهام عند عامة املثقفني املعارصين فإن فعل طبية وبلغة 
» السايكاتري«قبل أن يدرس من خالل ) علم النفس(أن يفهم يف ضوء السيكولوجي 

 .طب النفس 
 وما يمثله من »االستشهاد«وظني أن العقل األمريكي إذا نجح يف فهم فعل 

ية فإنه سيكتشف مدى العبث الذي استغرق من األمريكيني فسيولوجية وسيكولوج
ومراكز البحوث الغربية عقودا من الزمان يف التعامل اخلاطئ املعتمد عىل أفكار تلفيقية 
استسهل مروجوها تشخيص احلقائق عىل نحو زاد من تعقيد األمور، واستعصائها عىل 

 . احلل بل عىل الفهم أيضا

٥ 
أن تفضيل اللجوء إىل اقتصار التعامل مع املجتمعات يف وتتمثل احلقيقة الثانية 



   

 التي تتبني آليات تكثيف غسيل املخ والتلقني وتركيم الطريقة اإلمالئيةاإلسالمية عىل 
هذه ) وليس تراكمها الذي قد يكون أقرب إىل الوضع الطبيعي(اإلحياءات النفسية 

بالرضر الالهنائي أو غري ) من أصحابه(الطريقة تعرب عن تعامل خطر يصيب من يتبناه 
القابل لإلصالح ألنه يفقد هذه املجتمعات عىل اختالف شيعها وطوائفها الثقة يف هذا 

الذي تستند آلياته إىل الصناعة أو التصنع أو االفتعال، عىل ) أو باألحرى املميل(املتعامل 
ام الفطرة إىل احرت) دينا وحضارة وتارخيا(حني تستند الفلسفة اإلسالمية اجلوهرية 

 ). سياسة وإدارة وجتارة(وتغليبها يف كل املكونات العقيدية واإليديولوجية 
من ثم فإين أعتقد أن  األسلوب املفضل عند األمريكيني يف تعاطيهم مع الفكرة 
اإلسالمية والنشطاء اإلسالميني املحدثني ال بد أن يعدل من نفسه مبكرا للدوران يف اجتاه 

 عكس هذا االجتاه حتى وإن كانت منظومته ملدة طويلة قد سارت عقارب الساعة ال يف
 . مثال عىل النظام اإلنجليزي يف املرور للشامل

وتتضاعف أمهية هذه الفكرة البسيطة إذا ما انتبهنا إىل أن األمريكيني أنفسهم يلجؤون 
املجتمع إليها يف كثري من جمتمعاهتم املحلية يف كثري من اإلجراءات التي تنتظم حركيات 

 .وطوائفه املختلفة أو عالقات املصالح املتضاربة لفئاته أو مؤسساته االقتصادية
ومن باب أوىل فإن احلاجة اإلسرتاتيجية امللحة تقتيض من الساسة األمريكيني روحا 
  أكثر مبارشة واستقامة كام تتطلب صدقا أكرب يف التعبري عن النوايا واملخاوف حتى 

 . اف رصاحة بكراهية اإلسالم والرغبة يف توقيف أو وقف انتشارهلو اقتىض األمر االعرت
فليس صعبا عىل املجتمعات اإلسالمية أن تفهم هذا الدافع وتتعامل معه بام تتيحه هلا 
الثقة العقيدية متمثلة يف قانون اإلسالم احلافل بعنارص مرونة نادرة يعرب عنها القرآن 

 . لكم دينكم ويل دين:  وواثقة من قبيلالكريم بوضوح يف عبارات حاسمة وموحية

٦  
ونأيت ايل احلقيقة الثالثة وهي  أن غياب اتساق الفعل مع الرؤية هو ما أصبح يؤدي 
بالسياسات األمريكية إىل إدمان الفشل وتنامي االضطراب يف اختيارات القرار النهائي، 

 بقصري يف ظل ومع أن إعادة تأهيل اخلطاب السيايس األمريكي ستستغرق وقتا ليس
 . اآلليات املرتيثة ألي دولة كبرية، فإن بعض األمور امللحة مل تعد حتتمل تأجيل البت فيها



  

وهنا أرضب مثال بسيطا بعدد من الصحف املرصية املستقلة املدعومة أمريكيا والتي 
صدرت تباعا منذ بدأت أمريكا سياسات دعم التحول الديمقراطي، وقد أثبتت هذه 

 يناير ٢٥ت ملموسة كانت من األسباب التي أدت إىل اندالع ثورة الصحف نجاحا
وإن (ونجاحها البارق امللفت لألنظار، ثم إذا هبذه الصحف التي خلقت للديمقراطية 

 يدعون صلتهم ْنَدفع دفعا من بعض مُت) أرادت النجاح فهي ال تصلح لغريها
 أهنا مرحلة انتقالية سوف حتت دعوى(باألمريكيني الرسميني للسري يف ركاب االنقالب 

كام حتولت إىل استعامل جديد مل ختلق له، ومل ) تعقبها خطوات العودة إىل حكم مدين
 . تدرب عليه، وهو ترسيخ عبادة الفرد وعبادة البيادة وعبادة القهر

 فإن احلل األمثل هلذا ،ومع أن حقيقة الصورة مل تصل بعد لدافع الرضائب األمريكي
وضوح يف توقف صدور هذه الصحف التي ينذر استمرار صدورها هبذه التناقض يتمثل ب

 سواء من اإلسالميني الذين امتألت هبم ،الرؤية امللتبسة بتأجيج العداوة لألمريكيني
املعتقالت أو املثقفني الذين صدموا من التناقضات األمريكية التي أصبحت يف النهاية 

ألهنا قاتلة )  احلياة السياسية فحسبوليس(تناقضات خطرة عىل احلياة البيولوجية 
 بام يؤدي تلقائيا إىل ،إلخواهنم يف الوطن مع حماولة مكشوفة للتنصل من القتل الرصيح

قتل أكثر رصاحة، وذلك كنتيجة حتمية ال مفر منها للتعامي والتصامم عن جرائم شهدها 
 .العامل كله عىل اهلواء وسعد األمريكيون هبا ألن ضحاياها مسلمون

 

 
 :أبو عبد الرمحان

غري أنه أغفل أن سلطة القرار يف أمريكا هي فعليا هيودية . مقال رائع ودقيق كام عودنا كاتبه
 .صهيونية، وهم يعرفون الشخصية العربية متام املعرفة، بل يدرسوهنا ألبنائهم يف أعامر جد مبكرة

 :مسافر

 كلمة تركيم التي استخدمها الدكتور اجلوادي لست خمتصا بالعربية لكنها ختصنا مجيعا و قد وجدت
فهل سها الدكتور عن كلمة مراكمة أم أنه قد تركها عن قصد؟ بحثت يف . حفظه اهللا غريبة عىل اللسان

 .كلمة تركيم فوجدت هلا معنى اصطالحيا يف الطب فقط

Mohmed Mohamed: 

يه فايدهتم من إ بناء مرتابط متصل، حرضتك تقصد بالرتكيم هو دفن اجلديد للقيم بخالف الرتاكم عملية



   

 .ذا كنا أعداء هلم وأطال فرتة غفلتنا لصاحلهم ألن املصارحة بكره اإلسالم هيجلب هلم املشاكل إالرتاكم 

 !!من ختاطب سيدي ؟؟

عىل أن هذه الدقة تالزمت مع نوع مما نسميه ضيق األفق امليكروسكويب وهو ضيق كان ال بد «تقول 
و بعبارة مبسطة ذلك الفهم األنبويب املعروف واملرتبط بالعجز الطبيعي أو املتوقع عن له أن يالزمها، وه

 من ختاطب ؟؟ كم نسبة من!!!! »قياس امليتافيزيقيات بام تقاس به العنارص القابلة للقياس الفيزيقي
مجها  فهموا ماذا تعني ؟؟؟ دعنا من ذلك لنحاول ترمجة ما كتبت لالنجليزية ؟؟؟ فكيف سنرتالقراء

سيدي !! بعبارة مبسطة؟؟ كم منا قرأ حتليل سيايس غريب مهام بلغ عمقه استخدم لغة فلسفية ؟؟
 .االمريكان بالتحديد من عشاق التبسيط حتى بالكتابة

 :حممد

انتقاد لغة الكاتب ال !!! ي تعليق ينتقد لغة الكاتب الفلسفية أيعني ملاذا بعض املعلقني يقيم سلبي 
أنه هو عامل واستاذ كبري ال خيتلف اثنان عىل ذلك لكن لتعم الفائدة يف مقاالت الرأي تعني التقليل من ش

% من ١قل من أكرب مجهور لتنترش الفكرة لكن عندما تعقد الفكرة فيصبح يفهمها ن تصل ألأاملطلوب 
 .!!!هنم فهموا املقال أالقراء ودع عنكم املتحذلقني الذين يدعون 

سفية حتتاج ملتخصص يف علم الكالم واللغة حتى يفهمها جمرد يفهمها  هنالك عبارات ومرادفات فل
 .غري هذا ما جيعلنا شعوب ظاهرة صوتية فقط ال!!!! فام بالك يستوعبها 

ابل التي تعادل االن قيمتها السوقية اكثر من كل موازنات العرب جمتمعة : مثال عىل التبسيط
م السري جوناثان ايف وجوبز باعتامد فكرة التبسيط يف  مليار دوالر كانت فاشلة اىل ان قا٨٠٠فقيمتها

 . شكالالتصميم الصناعي وفكرة هندسة الرتكيز عىل املحتوى اكثر من األ

لسيارات ان يقوم عىل فكرة اختصار املصطلحات واالجراءات يف كل دروب احلياة من اآلالعامل 
حللون ملاذا الدجاجة تبيض وال تلد ال العرب جيلسون فيإجراءات البنكية لإلللمعامالت احلكومية 

 .فكار هل اهلدف جمرد اجرتار الكالم كعاداتنا العربية يف تكعيب الكالم واأل:السؤال

 :سيد عيد

 .احلل األمثل هلذا التناقض يتمثل بوضوح يف توقف صدور هذه الصحف

 :مرصي خمرضم

دعمون دكتاتوريات االنقالبات صانعو القرار يف أمريكا وزمرهتا املأجورون واملنقادون للصهاينة ي
 .العسكرية الدموية ولتذهب باقي الشعوب بام فيهم الشعب األمريكي نفسه للجحيم

 :املؤمن القوى

ن اهلوية الثقافية او الطبيعة الدينية للشعوب ال تكفيهم للصمود بدون قوة وعلم إسيدى الفاضل، 



  

 التواكل واالكتفاء بالدعاء انتظارا لنرص اهللا هيبط سالم مل يعلمناقادرين عىل مبارزة قوة وعلم العدو، واإل
 النرص حتى ولو كنا فئة مل يفعداد القوة واكتساب العلم وبعد ذلك حيق لنا األإمن السامء، بل طالبنا ب

 دول متطورة مثل اليابان  شعوب ذو هويات راسخة يف»عادة برجمةإ« مريكا هلا جتارب ناجحة يفأ. قليلة
فارقة، ولذلك ال يرون العرب استثناءا وهلم م مثل اهلنود احلمر واستعبادهم مثل األبادهتإو ملانيا،أو

 .ندلساحلق، فال تنس األ

 :أبو عاصم

أمريكا دولة رأساملية علامنية وتتعامل مع العرب عىل أساس العقيدة الدينة أي أن االمريكي ينظر إىل 
ة تعممت فنجد يف مناهجنا وإعالمنا كلمة وهذه الفكر،العريب كمسلم ويتعامل معه بنزعته الصليبية

أي أن دين حيارب قومية املراد ) الرصاع اإلسالمي الصهيوين(واحلقيقة هي) الرصاع العريب اإلرسائييل(
 .من هذا االسرتسال أننا جيب أن نتعامل مع أمريكا عىل أساس ديني وليس بقوميتنا كعرب

 :ةجابة املسكتاإل

 ﴿A B C    D E F GH ﴾ ]١٩:احلرش. [ 

khaled radwani: 

فكام بلغ حجم ذكاء القوى  :ومن منطلق دراستنا العميقة لتاريخ الشعوب واحلضارات نؤكد أنه
فلن تصل إىل مستوى (...) العظمى وعىل اخلصوص التي تفتقر إىل القيم ورسائل النبيلة كالغرب 

أمل،وإذ بنا هنا نأخد مع الكاتب تطلعات التصور اإلنساين الذي حيمل بذاته وأحاسيسه عمق النظر والت
الفاضل أمريكا كمثل ووزن اليمكن اإلستخفاف به فتبقى هذه اإلمرباطورية بدورها أصغر بكثري من 

إلسالمي عىل أهنا ًأن تأخد عىل أكتافها مهوم هذا العامل املمزق وأقل حجام من أن تقدم نفسها للعامل ا
 .اجلالد والرمحة

hossam maroc:  

 لكون هذه القوة تعرف ةمل مع الشعوب اإلسالمية بنوع من الالمباالا هو معروف تتعأمريكا وكام
 ومن اًلكن وكام كان متوقع أكثر من غريها أن حكام أو أصنام العرب من صنيعة رحم غريب إستنزايف،
ستعادة الكرامة كبلدننا التي منطق صريوة الشعوب وعىل األخص التي ختوض معاركها يف امليادين ال

 أن تكرس تلك األغالل وهتدم األوثان املسلطة عىل رقابنا فإن أمريكا ومعها العامل الفايش والبدان ك
 .اليوم من فتيل الرباكني املشتعلة املغلف بالديمقراطية صاروا عىل حذر

 
 

 



   

 

 



  

 

 

  

  

  

 
 

  
 



   

 

 
 

١ 
سرتاتيجيون جيمعون عىل أن األحداث يكاد املراقبون السياسيون واملحللون اال

ن متوقعا هلا يف السابق، السياسية التي تشهدها املنطقة العربية تسارعت بأكثر مما كا
 كانت تتوقع مثل هذا »العادية«ومضت يف طرق فاصلة ومتوقعة، رغم أن اجلامهري 

 . التسارع، ومثل هذه املسارات التي حدثت بالفعل
 وهكذا ختلقت مفارقة فكرية حادة ال تزال بحاجة إىل الدراسة املتمعنة، التي ال تقف  

نام تنطلق إىل الدراسة املتأنية لروافد الشعور عند حدود دراسة املنهج والفلسفة، وإ
 . الشعبي ومكونات الضمري اجلمعي

ويف مثل هذا اإلطار، فإنه من املفيد أو مما ينبغي علينا أن نبدأ به هو أن نتأمل العوامل 
التي جعلت توقعات اجلامهري الفطرية أكثر صوابا من توقعات الدارسني املراقبني، وهي 

وربام يقودنا بعض التأمل املتجرد . نها ال تزال تواجه العلوم السياسيةإشكالية قديمة لك
 . واملتكرر إىل إدراك الرس احلقيقي يف هذه املفارقة

٢ 
، %١٠٠أول هذه احلقائق ان اجلامهري كانت تقول إن االنقالب املرصي أمريكي 

كثر املراقبني % عند أ٩٩وكانت التحليالت السياسية تقدر الدور األمريكي بام بني صفر و
إيامنا ويقينا بعداوة النظام األمريكي العمياء لكل ما هو إسالمي، ومل تكن اجلامهري تؤمن 
أبدا بوجود هذا الواحد يف املائة، وإذا بكل األحداث املتعاقبة تنحاز للجامهري البسيطة يف 

 .  املثقفني»فذلكات«مواجهة 
ريكيني هم الراعي الرسمي والفعال  كذلك فقد كانت اجلامهري اليمنية تقول إن األم

للحوثيني يف اليمن، وإن رعايتهم تفوق تورط إيران بمراحل كبرية، بينام كانت 
  .التحليالت األكاديمية والسياسية شبيهة بنظرياهتا يف مرص ال تعرتف بذلك



  

ولسنا بحاجة إىل استعراض ثالثني أو أربعني حدثا للتأكيد عىل صحة بدهية املرصيني 
اء وفطرهتم الذكية، وإنام يكفينا عىل سبيل املثال أن نتأمل موقف اإلدارة األمريكية البسط

ُحكم عليه مؤخرا ) اسمه حممد صالح سلطان(املتخاذل من حقوق مواطن أمريكي 
-باملؤبد، ال ليشء إال ألنه مارس حقا وواجبا أمريكيا، وليس أدل عىل ذلك من أن احلكم 

الرسمي يف واشنطن ال يف القاهرة، من هلجة االستنكار  قد صدر -كام تقول اجلامهري
، املتخاذل التي صدرت تلقائيا ومتزامنة مع صدور احلكم ذرا للرماد يف العيون األمريكية

ًوهو ختاذل يتناقض متاما مع جهد املجتمع املدين يف الواليات املتحدة نفسها من أجل إنقاذ 
  .مواطنهم هذا 

٣ 
املحليني اليمنيني حدث من أن اثنني من الزعامء   عنها ماثانية هذه احلقائق يكشف

اختلفا يف هذه اجلزئية إىل حدود قصوى، فام كان من مؤيد الرأي اجلامهريي إال أن راهن 
وهو قيادي راديكايل من  (»فالنا«اآلخر عىل ما سوف حيسم هذا األمر، وقال له إن 

 كام تعرف يف عزوة من قبيلته يف يعيش اآلن) اليمنيني الذين تزعم أمريكا مطاردهتم
املوضع الفالين، وأنا أطلب منك بحكم اتصالك املرشوع واملعلن باألمريكيني أن تلمح 
هلم بأن لديك عالقة بمن يملك معلومات كاملة عنه وعن أفضل وسائل اإليقاع به دون 

 . أن تديل هلم بأية معلومة من قريب أو من بعيد عن خمبأ الرجل املطلوب هلم
) املصدق لألمريكان(وألن األمر كان قد وصل إىل مرحلة الرهان، فإن الزعيم اليمني 

فعل ما طلبه منه نظريه، وكم كانت دهشته حني سمع من القائد األمريكي أهنم مكلفون 
 وليست مالحقته، وإن كانت احلامية التي تستلزم املراقبة تبدو »املطلوب«بحامية هذا 

 !!بالطبع وكأهنا مالحقة
ورسعان ما أردف القائد األمريكي قوله يف اجلملة الثانية املعهودة يف السياسة 

أي القائد األمريكي نفسه (وإن كنا : فقال) اللعوب عىل حد وصفي املشهور(األمريكية 
سنلقي القبض عليه إذا رأت القيادة األمريكية املركزية أية ) والقوات األمريكية التابعة له

 .! يف أية حلظة) ورة لذلكأو رض(فائدة من هذا 
وقد انتهز السيايس اليمني أقرب فرصة للقائي ليؤكد يل بحب أنه عرف احلقيقة 



   

وكان يف واقع األمر قد جتاوز مرحلة االندهاش إىل مرحلة نشوة معرفة . احلقيقية أخريا
 .احلقيقة

٤ 
اهري ننطلق من هذين املثلني الواضحني يف دالالهتام إىل املظاهر التي جعلت مج

املسلمني توقن بعداوة الساسة األمريكيني احلاليني لإلسالم، ويف الواقع فإن املظاهر كثرية 
 : وقاطعة الداللة

 فبمنطق مادي بحت، أسقط األفغان واملسلمون املتحالفون معهم االحتاد : أوال
السوفيتي الذي مل تستطع أمريكا وأوروبا معها إسقاطه، لكن هذا االنتصار 

ّب يف مصلحة أمريكا والغرب، وعوقب عليه املنترصون مرة واثنتني األفغاين ص
 . وثالثا كام يعرف العامل كله

ي حتليل سيايس أل بات غري متقبل » يف بالد املسلمنيالرأي العام« وهكذا فإن
حياول أن يربئ أمريكا من أي رش حييق بمجتمعاتنا، ويف مقدمة تلك الرشور 

ة إىل ردة فعل قوية، واالنتعاش العلوي التمدد احلوثي الذي أصبح بحاج
  .»السوري، واالنقالب العسكري املرصي، والتناحر العراقي

 مهام كان حكمنا عىل القدرات العقلية أو اإلسرتاتيجية لصدام حسني فإننا : ثانيا
ال نستطيع أن ننكر أن سياساته قد عادت بالفائدة عىل أمريكا يف قرارته الثالثة 

ثمنها مرة بعد أخرى حني بدأ حربه مع ) وطنا وشعبا( العراق الكربى التي دفع
، وحني اندفع منصوحا ومأذونا له بغزو ١٩٧٩إيران عقب ثورهتا اإلسالمية يف 

 .الكويت، وحني أوصل األمر إىل رصاع مظهري حول قدرات نووية مظهرية
راقي  وإذا كان صدام قد عوقب عىل مواقف نعرفها أو ال نعرفها، فإن الشعب الع

عىل ما مل يكن يستدعي هذا العقاب اجلامعي ) وبال رضورة(قد عوقب بكل تأكيد 
 . املمنهج الذي حاق به عىل مدى سنوات متصلة تفجريا وهتجريا

٥ 
ن اليمن اجلنويب نفسه، وكذلك الصومال عىل الضفة أونعود ايل احلقيقة الثالثة  وهي  



  

كم املاركيس املرتبط عضويا بموسكو، فلام األخرى من البحر األمحر، قد وقعا يف قبضة احل
استعان الشعبان اليمني والصومايل بعقيدة اإلسالم ووجدانه وحوافزه الروحية، وختلصا من 

املنطقي أن يسارع الغرب للملمة آثار التخريب املاركيس يف املجاالت من املاركسية، كان 
كل ط، إذ حرصت أمريكا عىل املتعددة للحياة، لكن ما حدث كان هو النقيض عىل طول اخل

 . التعميق املتوايل للتخريب املوروث عن احلكم املرتبط بالنفوذ السوفيتيما يضمن 

٦  
احلركية «ة الرابعة وهي تتمثل فيام  حيلو لكثريين من متأميل ق احلقيإىلل هذا يقودنا عول

 منشآت أو مرافق إذا كانت بريطانيا ترتك يف مستعمراهتابه من أنه  أن يقولوا »احلضارية
 .تبنيها من دماء الشعوب املستعمرة، فإن أمريكا يف املقابل ترتك ألغاما ال تكف عن التفجر

وهلذا يرى هؤالء أن ارتباط إرسائيل احلميم بأمريكا هو الذي قادها إىل حالة العقم 
التي تعيشها اآلن رغم كل ما تضخه الواليات املتحدة من معونات اقتصادية تؤذي 

 . تصاد اإلرسائييل بأكثر مما تفيدهاالق

٧ 
يظن الناس أن   حني ة اخلامسة املرتبطة بالفهم املتعدد للعالقات فعىلق احلقيإىلونأيت 

أن عالقاهتم بأمريكا العاديني يرون اخلليجيني اخلليجيني يرتاحون ألمريكا فإن الواقع أن 
تثامرات األمريكية املشرتكة كانت عىل النقيض من عالقاهتم بأوروبا واليابان، وأن االس

أقل إفادة هلم، كام أن النصيب الذي يستحوذ األمريكيون ألنفسهم عليه من أمواهلم ال 
 .يتناسب مع جهدهم الضئيل

وهم ال يرون هلذا تفسريا واضحا، لكنهم متأكدون من أهنم يطالعون يف نظرات 
م وعىل منطقية اإلسالم األمريكيني حقدا متكررا عىل منطقة اإلسالم وعىل منطق اإلسال

 . كذلك

٨  
اإلسالمي ال يتعجب  لكل هذه األسباب اخلمسة التي أصبحت مرتسخة يف الوجدان

الرأي أن من دالئل مؤكدة عىل األرض تؤكد له ما ذكرناه من قبل املراقب املحايد أن جيد 



   

ئ أمريكا من ي حتليل سيايس حياول أن يربألغري متقبل  اإلسالمية أصبح ديف كل البالالعام 
أي رش حييق بمجتمعاتنا، ويف مقدمة هذه الرشور ذلك التمدد احلوثي الذي أصبح بحاجة إىل 
ردة فعل قوية، وذلك االنتعاش العلوي السوري، وذلك االنقالب العسكري املرصي، 

 .وذلك التناحر العراقي

هتام ال ويف كل هذه األحوال أصبح صعبا عىل اجلمهور اإلسالمي أن يتقبل الئحة ا
 . تتضمن الواليات املتحدة يف املحل أو الرتتيب األول

 

 
 :تاشفني ابن يوسف

سايس لكل خملوق حر هو البحث عن احلقيقة والداء الذي يعطل هذه البدهيية هي اهلدف األ
 وحتى لو انغمس هذا احلزب يف العاملة ،له هو احلزب وهواهصنمية احلزبية التي فيها يصبح اإلال

تباعه يبجلونه وهذا من احد العنارص التي جتعل الوطن العريب أوحل وتعاطى مع كل املوبقات فتجد وال
محق تبعي أىل إن يتحول املواطن أما إالسلطة مفسدة وهذه حقيقة . ارضا خصبة للرصاع واالقتتال

 !!سطع عليه فهامأصنمي فهذا ما لن 

 :محدأ

با والعامل العريب وورأمريكا وأ طالب املدارس بنأا لرأي اجلوادي كنت قد ذكرت مرارا ًتأكيد
والصني وآسيا وإفريقيا قد أصبحوا اكثر عمقا يف حتليالهتم من أعضاء الكونجرس االمريكي وباقي 

ن الغطرسة عندهم أصبحت أن السياسيني من الواضح إالسياسيني الذين انعدمت عندهم الرؤية، ال بل 
جل استصدار قرار قضائي أوجب حترك القضاة املنصفني من قضية خلل دماغي فسلجي لتطور األنا ي

 . السياسيني وتنحيتهمممي يوجب احلجر عىلأ

 :مسلم

كل مههم منصب عىل ... ن يف االرض يين هي الدراسات االسرتاتيجية ؟ عند هؤالء املفسدأ
 !!الكريس و بس

hossam maroc: 

 بيعية معهودة عىل هؤالء كقرشة بيضاءرضورة العداء من أمريكا والغرب بشكل عام تبقى مسألة ط
 واحلركة التارخيية للبرشية قائمة عىل الرصاع من أجل البقاء أو باألحرى التدافع ،منذ بزوغ فجر اإلسالم

 ومن يتنكر هلذه احلقيقة أعقم بكثري من الواهم،لكن املحزن لضامئر أبناء أمتنا هو أن ،باملنطق الديني



  

 ليل هنار وتتآمرا النائمة من بني جلدتنا تعبث باملجد واهلوية اإلسالمية نسمح ألنفسنا ترك بعض اخلالي
 .لك بدون أن نسحق مأرهبا ودحر أمانيها املقززة الضيقة كي يستفيد منها الغرب وذعىل ثرواتنا

 :مة االسالمأ

حلياة شارات العلمية، التي ال تقدر بثمن، بخصوص قوانني اهللا يف ايف القرآن الكريم العديد من اإل

 ¿ Æ  Å Ä ÃÂ Á À ﴿: واملجتمعات، وسننه يف البقاء واهلالك واالزدهار، مثل قوله تعاىل
 ËÊ É È Ç﴿ و ﴾ »º ¹  ¸     ¶ µ ´ ﴿ و ﴾E D     C   B A @    ﴾

اخلائب هو من ظن امكانية جتاوز هذه القوانني والسنن االهلية الكربى بقتل وتعذيب وتنكيل . وغريها
 . الدنيا واآلخرة هو من احرتم هذه السنن والفائز يف،السنة

khaled radwani: 

مني وأولئك احلكام ديفاملنظار الذي تنظر به الشعوب ليس هو ذاك املنظار الذي ينظر به بعض األكا
املسلطون عىل رقاب الشعوب بحيث أن اإلنسان العريب كثري احلركة واملالحظة والتأمل ومن وسط البيئة 

ه قد يرسم تكهنات ويستخلص نتائج أما بعض اللذين نسبوا ألنفسهم الفكر والسلطة والواقع املتواجد ب
فهمومهم مع البورصة والضياعات الفالحية والعقارية قد حتجب عنهم حقيقة املشهد ورس العالقات 

 .بني األمم

Gadito: 

بون كل يا سيدى العزيز كل ما ذكرت هو ناتج عن تفكري و تقدير وفعل دول اخلليج الذين حيس
 مصلحة بالدهم الغرب يعملون ما يصب يفمريكا وأ.  عليهمًة صيحي هًة و كرامًةصيحة حري

 الثالث  و افعال حكام تلك الدول يفأولويات الكربى هو تقديرات ةهم؟ املصيبنلومأ.... شعوهبمو
راه و يعرفه يا سيدى العزيز اقرا كتاب روبرت جيت، سكرتري الدفاع االسبق، لرتى ما ي. ةعقود املاضي

 .يمريك عىل شاشة التلفاز األةى متابع للربامج و التحليالت السياسيأ

 :مواطن صالح

ًمقال رائع جدا يفند الواقع التي متر به األمة العربية واإلسالمية يف هذه الفرتة العسرية ، وأظن أن 
راءة أكثر من مرة ومن األخ مواطن عادي مل يفهم ما يقصده الدكتور ولذا أنصح مرة أحرى أن يعيد الق
 . ن يكثر أمثالهأثم يقوم بالتعليق، وأشكر الدكتور حممد اجلوادي عىل هذا املقال الرائع ونسأل اهللا 

Hafid Alhosayn: 

إن السياسة األمريكية جتاه العلويني والشيعة واإليرانيني وأتباعهم وملحقاهتم من الذين حمسوبني 
يكا حكم ريفلامذا أرادت أم... سياسة واحدة  ومحاس ، هي عىل أهل السنة مثل اإلخوان املسلمني



   

اجلواب ، إلنقاذ بشار األسد وفتح العالقات مع اإليران التي عجزت هي وكل . ؟... اإلخوان يف مرص 
. أتباعها من احللف األمريكي بإنقاذ السياسة األمريكية التي ستزول يف زوال حكم ربيبهم بشار األسد

بت يف موضوع احلوثيني وأخطأت يف حق اإلخوان الذين باعوا دينهم ألمرييكا حرضة الكاتب لقد أص
 .وعميلتها إيران

 :مواطن عادي
 يتحدث الكاتب والوطن العريب غائر اليوم »عادية«عن أي تعميم أو مجاهري . ًمقال رديء أكاديميا

ّبالرأي والتوجهات نحو باختالفاته الفكرية والعقائدية والوطنية، وما ينطوي من ذلك عىل انحيازات 
 ؟ ومن غريه فإن الكاتب يتعامل مع النظام األمريكي وكأنه وحدة »األحداث املتسارعة بالوطن العريب«

 أو غريه من »انتعاش علوي سوري«ًلو كان الرئيس بالبيت األبيض مجهوريا ملا وجدنا . متجانسة
 األمور ما عادت ولن تعود بالنفع عىل منهجية تعميم وتبسيط. املصطلحات اخلالية من الفحوى العلمي

 .أحد
 



  

 

 
   

 

١ 
َّمن املتعارف عليه بحكم العقل واملنطق عند قراء التاريخ وداريس السياسة أن حتلل  ٌ
 القوى العظمى أمر حتمي، وأن من مهام األنظمة الذكية أن تؤخر بدء هذا التحلل إن مل

تستطع تالفيه أصال، وأن مهمة البحث يف أسباب هذا التحلل عند بدء ظهوره هي أوىل 
األولويات يف مراكز التفكري والبحوث، حتى عندما كانت هذه املراكز تقترص عىل جمموعة 

 . العقول املعدودة التي يشاورها ويل األمر أو احلاكم
 فهناك أسامء كثرية كانت ومن البدهيي أن أحدا لن يسمي التحلل باسمه الرصيح،

كفيلة بالقيام باملهمة منذ العصور القديمة عىل نحو ما نعرفه اآلن من التعبريات التي 
تراجع النفوذ، وضعف القوة الناعمة، : صاغتها لغة السياسة األمريكية املراوغة من قبيل

ت املحلية واالفتقار إىل االستجابات املعهودة، وصعود قوى مناوئة، وعدم وفاء السياسا
باآلمال املعقودة عليها من أجل السلم والتعاون الدوليني، وتراجع االهتامم بالقيم 
اإلنسانية واملثاليات احلضارية، وغياب لغة احلوار التي ظلت ممتدة عىل مدى العقود 

 إىل آخر هذه الصياغات التي بدأ يعرب هبا …السابقة، وتزايد نوبات سوء الفهم املتعمد
عن مشاعرهم املبكرة باإلحساس ببدء حتلل ) عىل سبيل املثال(مريكيون الساسة األ

 . إمرباطوريتهم الطاغية
 حمقون يف إحساسهم بأن -رغم ظلمهم وجربوهتم-ومن احلق أن نقول إن األمريكيني 

جربوهتم أصبح معرضا لرباكني وزالزل، كام أنه أضحى بالفعل يواجه كثريا من 
دنا البحث عن قاسم مشرتك يكاد يفرض وجوده عىل كل فإذا أر. األعاصري والعواصف

 .هذه األنواء، وجدنا بسهولة أن اإلسالم يتقدم بقوة ليحصد هذه املكانة

٢ 
حسب بعض -وربام أن القصة بدأت عىل يد األمريكيني أنفسهم، وربام أن آلية ما 



   

صنيعها  بدأت منترصة عليهم فأرادوا املسارعة إىل السبق يف ت-تصويراهتم اخلبيثة
كام يقال يف عامل (، أو توظيفها وتسويقها )كام يقال يف عامل رجال األعامل(وتوريدها 

ومن املؤكد أن األمريكيني وعىل نطاق واسع مارسوا هذين النمطني مع الصور ). السياسة
 . املتعددة من جتربة الصحوة اإلسالمية املعارصة

ه املهمة اجلسورة ال يزال يمكن  الذي يتصدى هلذ»اإلسالم«ومن الواضح بجالء أن 
وبتعبري جيمع بني صياغات . تصنيفه عىل أنه ينتمي إىل رد الفعل أكثر من انتامئه إىل الفعل

النحو وامليكانيكا فإنه قوة انفعالية تؤدي دورا فاعال، وهو ما يعني بلغة السياسة 
ل ال يصدر إال عن واالجتامع أن أعداء اإلسالم هم الذين اضطروه أو دفعوه إىل أداء فع

 . فاعل أصيل قاصد ومتعمد وخمطط
ومن دون أن نسري كثريا مع التاريخ املعارص فإننا نستطيع أن نرى األدلة احلاسمة عىل 
صواب ودقة الفكرة التي نطرحها بوضوح تام، من خالل القراءة األمينة ملعاين الومضات 

م واملسلمون بطريقة فاعلة الكاشفة يف تاريخ الرصاع الدويل الذي شارك فيه اإلسال
 . وحاسمة

 كان من الواضح أنه كام أن لغة جديدة قد انضمت إىل اللغات ١٩٧٣ففي هناية 
الرسمية يف األمم املتحدة ومنظامهتا الدولية، فقد واكب هذا حادث مزلزل وهو أن هذه 

ذلك بعد اللغة انضمت إىل اللغات املعرتف هبا يف قياس قوة أطراف النزاعات الدولية، و
ترشين األول نرص مفاجئ من نوع جديد مل يكن العامل املتقدم قد /أن حتقق يف أكتوبر

أعطى العناية الكافية ملقدماته املتمثلة يف إيامن عميق بوجود قوة قاهرة تكفل للمؤمنني 
 .الصادقني أن حيطموا ما ال حيطم، وأن يعربوا ما ال يعرب، وأن يفاجئوا من ال يفاجأ

عىل ما رصحت به القوتان ) وحتمي أيضا(ذا وكأنه رد فعل يائس وقد حدث ه
العظميان بعد اجتامع تارخيي لقادهتام من اسرتاحتهام إىل ما وصفه وصنفه بياهنام بأنه حالة 

 .االسرتخاء العسكري يف الرشق األوسط
 إن-ترشين األول ليثبت للعامل وللتاريخ أن روح اإلسالم ال تزال قادرة /وجاء أكتوبر

 عىل حتقيق االنتصارات التي صاغت وجه األرض منذ ظهر اإلسالم -تم استدعاؤها
 . وأسس دوله املتعاقبة



  

٣ 
ومن اإلنصاف أن نذكر للمسلمني أن الباحثني األمريكيني والغربيني كانوا جيهدون 
أنفسهم يف البحث عام يمكنهم إظهاره من أسباب غري حقيقية النتصار املسلمني 

 تصوير هذا االنتصار عىل غري حقيقته ويف غري حجمه، وذلك حتى ال ، أو يف١٩٧٣عام
يعرتفوا بحجم الدور اإليامين فيام حتقق فيه من نرص أكيد وفريد استمد مقوماته من عقيدة 
صادقة، وال تزال حماوالهتم يف هذا الصدد تبوء بالفشل تلو الفشل عىل الرغم من أن 

 جيرون أنفسهم إليها جرا، ويتحمسون ألحكام كثريين من املسلمني والوطنيني أنفسهم
 . جائرة عليهم بأكثر مما حتمس هلا من يظلمهم هبا

ولست يف حاجة إىل أن أكرر ما هو معروف مما أرشت إليه كثريا من أن املكونات 
الرافعة لرايات اليسارية والقومية والتقدمية والوحدوية والبعثية والنارصية يف اجلانب 

مل تعرب عنه رصاحة وإن بدا مسيطرا حتى عىل مشاعرها (بوضوح شديد املنترص، أحست 
أن دورها املعنوي بات معرضا للتاليش متاما يف ظل ما حتقق من نجاح مادي ال ) وروحها

اجلديد حني حقق / القديم»العقار«يمكن وصفه بلغة املادة إال عىل أنه اكتساح أنجزه 
 يتحقق فيه أي نجاح بالوسائل اليسارية نتائج باهرة يف رصاع طال أمده ومل) لتوه(

والقومية والتقدمية والوحدوية والبعثية والنارصية، بل إنه تفاقم من جراء التفعيل 
الدائب ألدويتها غري الفاعلة حيث كرست التجربة قصورها بوضوح عن أن حتقق أي 

 . انتصار
اء اإلسالم وكذلك وليس من سبيل إىل إنكار احلقيقة الدامغة التي متثلت يف أن أعد

 وما أعقبه وترتب ١٩٧٣غري املنتمني له، كانوا واعني متاما ملا حتقق من انتصار يف أكتوبر 
عليه عىل جبهات احلرب والسالم واالقتصاد، وكان وعيهم هذا جادا وعميقا لدرجة 

 به عنياويمكن وصفها عىل نحو مادي بأنه كان يتمتع بأضعاف ما كان املسلمون أنفسهم 
 . اقع اجلديد وهلذه احلقيقة نفسهاللو

٤ 
ُوحني يكتب التاريخ بعيدا عن األحقاد التي تتوجه ضد نجاح حققه زعيم مل يعن 

وهي صورة املنترص الكالسيكية أو املعهودة يف (بتوظيف نجاحه يف صياغة صورة التأله 



   

ي ، فسوف نكتشف مدى ما حتقق من نرص تنامت أصداؤه ورهبته يف الغرب، لكن)الرشق
أكتفي هنا بأن أذكر ملمحني للصورة عىل طرفني خمتلفني، ذلك أن معظم املساجد 
واملراكز اإلسالمية يف أوروبا عىل سبيل املثال تأسست مع كل االحرتام البالغ بل 

كام أن االهتامم األكاديمي . والرتحيب غري املعهود يف أعقاب حرب أكتوبر مبارشة
 . لغ ذروته يف تلك الفرتةبدراسات اإلسالم والرشق األوسط ب

 أتاحت لالحتاد ١٩٦٧وربام أقفز ألنبه إىل حقيقة فارقة ومفارقة ذلك أن هزيمة 
السوفيتي أن جيد لنفسه موطئ قدم يف البحر املتوسط امتد منه إىل القرن األفريقي وما 

اتيجيني يقابله فيام حول عدن، لكن انتصار أكتوبر أخرجه من هاتني املنطقتني اإلسرت
 . ولكنها كانت أوتوماتكية الطابع.بطريقة حتمية وتدرجيية

٥ 
وحني بدأت العقول السوفيتية اإلسرتاتيجية تفكر يف رضورة استعادة وجودها الفاعل 
خارج حدود إمرباطوريتها الواسعة، آثرت أن تستعرض القوة يف انقالب عسكري موال 

لرغم من أنه كان يمكنها أن تعزز هلا يف دولة إسالمية جماورة هلا هي أفغانستان، عىل ا
 .وجودها املعنوي واإلسرتاتيجي يف اجتاهات أخرى كانت متاحة أمامها

 لكنها األقدار شاءت لالحتاد السوفيتي أن ينهار عىل يد العقيدة اإلسالمية املتأججة 
 . منذ ذلك احلني

 إىل حرب أفغانستان بكل ما كان وقد شاءت األقدار أيضا للواليات املتحدة أن تندفع
كفيال هلا من قوى ناعمة، وكانت تفعل هذا عن خبث ثالثي األبعاد والغايات ينتقم من 

وخيلق هلا وجودا إقليميا يف تلك املنطقة املتوسطة لغريميها ) أوال(عدوها التقليدي 
خربائها ويدخل ب) ثانيا(التقليديني يف الصني وروسيا واملحتملني يف اهلند وإيران 

 ). ثالثا(وجنودها إىل قلب وماكينة صنع وصياغة االنتصار اإلسالمي املرجح 

وإذا كانت الواليات املتحدة قد سعدت بنتائج احلرب يف بعدها األول الذي أدى 
 أوذيت هي -دون أن تدري-خالل سنوات قالئل إىل اهنيار االحتاد السوفيتي، فإهنا 

الستطالعية يف بعدها أو غايتها الثالثة، وهو ما أثر نفسها إىل حد بعيد من حماولتها ا



  

 .بالسلب عىل غايتها الثانية عىل الرغم من نجاح ظاهري فيها
  

٦  
وقد كان السبب اجلوهري يف كل هذه التحوالت العميقة بسيطا جديدا عىل الرغم من 

ع ظهوره يف صور معقدة الرتكيب والتحور، وهو ال يعدو أن يكون شبيها بذلك املشج
املفتون بكرة القدم الذي شهد أكثر من مئة مباراة يف املالعب وأكثر من ألف يف 
الفيديوهات املسجلة، بينام مل يشارك باللعب عىل مدى حياته إال يف مخس مباريات 
فحسب، ومع هذا فإن باعه يف التشجيع الكروي ال ينكر أبدا بل إنه مرضب األمثال، 

يف احلروب والذي يمكن تلخيصه يف عبارة موجزة وهذا هو جوهر اإلسهام األمريكي 
 . »حضور دون مشاركة من أجل نرص بال حرب«بأنه 

وقد جاءت وقائع احلرب األفغانية قبل أن متيض سنوات قالئل عىل النرص املوحي 
، وبدا بوضوح أن اإلسالم الذي استحرضت روحه ال ١٩٧٣الذي حققه املسلمون عام 

ذي ارتبط بالنرص املوحي من قبل، مع أن بعض الباحثني خيتلف كثريا عن اإلسالم ال
بجيوش ) إىل حد ما(حاول أن يفصل بني نرص ارتبط يف إعالمه ويف التصور املرسوم عنه 

 . نظامية، وآخر ارتبط يف جمموعه ويف مقوماته بجامعات جهادية وبروح إسالمية رصفة
البحث عن انتصار بدأت وليس أدل عىل األثر الذي أحدثه نرص أكتوبر من أن روح 

ريت تاترش جتؤيت ثامرها عىل نطاق واسع، حتى إن رئيسة الوزراء الربيطانية الراحلة مار
كانت حريصة عىل أن تتمثل روح احلسم الرسيع يف حرب فوكال ند التي اعتمدت فيها 

 . ١٩٧٣عىل زمام املبادرة واحلامس املقدس عىل نحو ما فعل السادات عام 
 

 
Mohammed Gameel : 

  .اإلسالم ارتبط بالنرص

 :العموري حممد

فاملسلمني قبله ليسوا هم مسلمون ) ارسائيل(يران صنع باالسالم الذي نراه بكل هؤالء الشيوخ إل
 .اليوم

 



   

 

 

 
  

 

١  
ذ السبعينيات يف القرن املايض، قد  وحرب أفغانستان من١٩٧٣إذا كانت حرب أكتوبر 

نبهتا العامل الغريب إىل قوة ومضاء املخزون احلضاري واخللقي يف ممارسة املجتمعات 
اإلسالمية لفن احلرب، بام يتضمنه هذا املخزون من سمو روحي متثله بوضوح عقيدة 
 ّاالستشهاد من أجل الدين وأخوته، فإن مثال آخر معقدا و أشد عالقة باإلسالم

واملسلمني والعرب كان قد بدأ مساره املشتبك مع توازنات كثرية عىل يد الزعيم العراقي 
 . صدام حسني

 فقد فوجئ العامل ذات صباح بالزعيم العراقي صدام حسني يشن حربا عىل جارته  
من تفاقم وضعها الداخيل املرتبك ) بوضوح أو بانخداع(إيران، مستغال ما تصوره 

 .  يف أعقاب قيام الثورة اإلسالميةبالتداعي املتوايل
التفاق اجلزائر الذي ) أو حمطام يف الوقت نفسه(مل يكن صدام مهتام بأنه سيبدو خارقا 

وقعه مع إيران قبلها بسنوات معدودة، عىل الرغم من أن إنجازه لذلك االتفاق كان 
ظمى جديدة خطوة كربى يف طريق إسرتاتيجي ذكي، كان كفيال باملساعدة عىل بناء قوة ع

عىل الضفة الغربية للخليج العريب توازي ما هو متجسد منذ فرتة عىل ضفة اخلليج الرشقية 
 . أو اإليرانية

وقد هيأت الطفرات يف مدخوالت البرتول املتزايدة واملضمونة موارد قادرة بسهولة 
ائجها وبالطبع فإن الذي يقتحم حربا كهذه مل يكن يتخوف من نت. عىل متويل هذا املرشوع

 . أو تكلفتها، وإنام كان يرنو ببرصه يف ثقة إىل انتصار قريب وصعود واثق
ومع أن صدام حسني حاول جاهدا أن يقلد عنرصي األداء الناجح يف حرب أكتوبر يف 
جزئيتي استدعاء روح اإلسالم واملبادرة املفاجئة ببدء فعل اهلجوم، فإن هذه املحاكاة مل 



  

 . املستلهم قبل سنواتحتقق لصدام ما حققه األصل 
 

٢ 
وألسباب ال ختفى عىل أحد فان ايران بدت يف صورهتا املرسومة او املصورة بالطريقة 
االنطباعية أقرب لإلسالم من صدام الذي مزج اإلسالم بالقومية بطريقة ملفقة بدت 

 حلف احلظ ممجوجة وغري مقبولة يف العقل اإلسالمي اجلمعي، يف ذلك الوقت الذي
 مل تكن جتاوزات بعض الترصفات الشيعية وزعامتها حيث!! ورهتا اإلسالميةإيران وث

قد ذاعت وال انكشفت وال ) حتى ذلك احلني وما بعده بعقدين عىل األقل(اإليرانية فيه 
 . نوقشت وال نقدت

 رسعان ما فقدت زمخها مع ما حدث »الصدامية«ومن ناحية أخرى، فإن ميزة املبادرة 
لكن املفاجأة متثلت يف أنه مع هذا االلتباس . رب العراقية اإليرانيةمن استطالة أمد احل

بمثابة البطل يف هذه احلرب، وإىل ) وهذا أمر عجيب(واخللط فإن اإلسالم نفسه ظل 
 واإلسالم وحده نسبت كل صور البطوالت العسكرية املتاحة عىل اجلانبني ،روح اإلسالم

يجيات، عىل الرغم من أن املسلمني مل ينتبهوا إىل هذا عندما حللتها املراكز املعنية باإلسرتات
 . األمر اللصيق هبم يف ذلك الوقت، وربام إىل اآلن

ال ) الذي هو أنور السادات(ويف بدايات هذه املواجهة كان صاحب االنتصار املرصي 
ة حول القو) مل يشأ أصحابه أن يستثمروه(يزال عىل قيد احلياة، وكان كثريا ما يبدأ حديثا 

العاملية اجلديدة التي نشأت بفضل حرب أكتوبر، والتي ال تزال تعاين احلقد والرتبص 
 . الغربيني من ذلك احلني

٣ 
 مل ١٩٧٣ترشين األول / أكتوبر٦ومن إحقاق احلق أن نقول إن الكرة األرضية منذ 

ىل تشهد حربا وال نزاعا إال وهو متأثر أو مقتبس لفكرة اخلوف من اإلسالم، أو العمل ع
احلرب : استنزاف قوى اإلسالم، أو استثامر موارده املعنوية واملادية، أو أخريا وليس آخرا

 .  احلرب عىل اإلسالم باإلسالم-ضمن ما تتضمن-والتي تتضمن ! عىل اإلسالم
ونحن نعرف بالطبع ما حدث بعد خروج اخلميني بإرادته من معارك حرب العراق 



   

سنوات من مظاهر القسوة التي تعاملت هبا مجاعات املتتالية، كام نعرف ما حدث بعد 
يف الغرب جتاه شعوب البوسنة واهلرسك ) أو متحالفة مع احلكم(عنرصية حاكمة 

إلخ، وهي قسوة غري مربرة، لكنها بدت بوضوح .. وكوسوفو والشيشان والقرم وبورما
 . »تواطؤخمططة بإجرام، ومغطاة ب«وكأهنا ذات جناحني يمكن تلخيصهام يف وصف دقيق 

يف ) ومل هتدف ومل تع(ومع هذا فإن هذه احلروب القاسية زادت من حيث مل تقصد 
القيمة املعنوية والدافعية لإلسالم يف نفوس أبنائه ويف خميلة أعدائه، كام أهنا أخرجت 
حقائق الرصاع النفيس ضد اإلسالم من طبقات أعامق نفسية مسترتة إىل طبقة سلوكية 

 . قريبة من السطح

٤ 
وما أعقبها يف رسعة (و ملا جاءت هناية هذا املطاف متمثلة يف ثورات الربيع العريب 

، )بالغة من الثورات املضادة املدعومة من قوى غربية من باب العداء لإلسالم وصعوده
أن ) بفضل اإلعالم املتكثف واملتعمق(أصبح من اليسري عىل جمريات األحداث اليومية 

 احلقائق الدامغة إىل السطح، وهو ما جتىل بوضوح وبتلقائية تدفع بمنطوقات وإحياءات
متوقعة من ترصفات الغربيني من الداعمني املتخفني ملؤامرة االنقالب العسكري املذعور 

العداء لإلسالم دون حاجة إىل كثري من عنرص يف القاهرة، ورسعان ما ظهرت حقيقة 
 . القوة أو إىل رصاعات القوى

ملحللون خيوضون فيه من جدل وحتبيذ وتقييم وتشكيل وتصوير وعىل خالف ما كان ا
 عاجزين أن يالحقوا ما -ألول مرة-يف الرصاعات السابقة، فقد وجد هؤالء أنفسهم 

ُاسرتاح إليه الرأي العام من قبول تشخيص ذكي جسور جوهر به عقب االنقالب 
 . الماملرصي مبارشة، وهو أن ما حدث وما حيدث ليس إال حربا عىل اإلس

وقد كان من عجائب التاريخ أن الرؤية املتناقضة النافية للحرب عىل اإلسالم رسعان 
ما بدت باهتة متهافتة غري قادرة عىل الصمود أمام هذه الرؤية اجلسورة الصلبة التي 
انطلقت من منرب مهني قوي مؤثر، وخاصة بعد أن تورط االنقالبيون، دون فهم، يف كل 

يح الذي وجده الرأي العام دقيقا وشارحا للظواهر، وذلك عىل ما يؤيد التشخيص الرص
نحو ما تعودت البرشية عىل مدى تارخيها من كفاءة تشخيص الطبيب الناجح الكفء 



  

الذي ال يمسك العصا من الوسط إذا كانت األعراض والعالمات ناطقة باحلقيقة 
 . املرضية

٥ 
 لإلسالم أو للفكرة اإلسالمية ومع كل هذا الوضوح اإلسرتاتيجي فقد بدا ألي عدو

ثم (يف مسارب املجتمع ومسارات التاريخ، أن جمال املواجهة الداخلية الكفيلة بالنخر 
يف فكرة التجمع اإلسالمي قد يتجىل نجاحها من خالل ثغرات جيوسرتاتيجية ال ) النحر

 . حتزال قادرة عىل أن تساعد عىل القفز عىل احلقيقة الديمغرافية املتجسدة بوضو
ويف هذا السبيل برزت بجاذبية ماكرة قيمة أهم الثغرات القادرة عىل خلق حالة 
متجددة ومتمددة من الرصاع اإلسالمي اإلسالمي، وهي ثغرة ممتدة اجلذور يف التاريخ 

سكانية ضخمة وطموحة ينتمي إليها ) أو كتلة(احلديث عىل األقل، وتتمثل يف جمموعة 
ثلني أنصار مذهب من أبرز مذاهب الشيعة، وممثلني أيضا  مم١٩٧٩من حيكمون إيران منذ 

األخري وهي روح ربطت نفسها يف جتليها السيايس ) إىل حد كبري(روحا قومية أصيلة 
ً وكان هذا من باب اإلقرار بالواقع ترصفا ذكيا باعتناق هذا املذهب فع اإليرانيني من رً

 . من جراء ذلكً القومية إىل أفق يزعمونه إسالميا ويكسبون بهدةهو
حسمت السياسة اإليرانية الرصاع بني املذهب والقومية لصالح املذهب دون أن تعاين 
ًيف التنظري فقد وجدت أن اإلسالم يعلو وال يعلو عليه، وهلذا فإهنا مل تضيع وقتا كالعرب 

وخاصة أن هذين املدخلني يف البحث عن لبن مسكوب وال عن حب مرغوب، 
ارتبطا يف أذهان ووجدان اإليرانيني املعارصين بإرث )  والقوميةأي املذهب(السياسيني 

، وإن كانا قد )حتى إىل ما أطلق عليه عرش الطاووس(حضاري وتارخيي ممتدين بعيدا 
صورا يف اجلهة األخرى مرتبطني بانتامءات ذات دالالت غري حمبذة عند مسلمي اجلزيرة 

 يستعملها العرب يف وصف هؤالء األخوة العربية، وذلك بام توحي به ظالل األلفاظ التي
 . الخ.. الفرس والعجم واملجوس والصفويني: اجلريان من قبيل

وال شك يف أن هذه اآللية املرتبطة هبذا النمط من الرصاع اإلسالمي اإلسالمي ال 
تزال كفيلة إىل حد كبري بإطالة زمن احلرب عىل اإلسالم بمفهومها الغريب القادر عىل 

   أسامء أخرى يطلقها عىل هذه احلرب ليرصف النظر عن حقيقتها عىل نحو الوصول إىل



   

 . أو آخر
ومن االعرتاف باحلقيقة أن نقول إن الغرب نجح يف هذا املسار عىل مدى جتارب 
متعاقبة، وإن كان نجاحه قد بات مهددا بالتوقف بفضل ما فرضه اإلعالم اجلديد 

، وهو تصوير أدى إىل تنمية الوعي مورصوير صادق ودقيق ملجريات األواملكثف من ت
 .ومحايته من االندفاعات احلامسية الكاذبة

٦  
ومع أننا قد نحس باألسى حلاالت الضياع والتيه التي آذت جمتمعاتنا وكياناتنا 

فيام -السياسية اإلسالمية طيلة العقود املاضية ملا غيب الوعي مرة بعد أخرى، إال أننا 
 بتنا - الراهنة عىل ما طرحناه من فهم مستقل ورؤى متكاملةصادفناه من ردود األفعال

نتصور أن املعارك اإلسالمية اإلسالمية التي تدور رحاها اآلن قد متثل أفضل فرصة 
تارخيية متصورة ومتاحة للقضاء املربم عىل كثري مما تأذى منه الدين اإلسالمي نفسه، من 

ادت من جرعات أو مكونات قبيل بعض اخلرافات التي أحاطت ببعض التشيع فز
السلوكيات الرافضية يف مكوناته، بام كان كفيال متاما باخلروج بأجزاء من التشيع الشعبي 

 . والفلكلوري عن أصول االنتامء للدين الرشيف
هلذه األسباب، فإننا نرى يف كل هذه املعارك التي تدور رحاها وما تستتبعه من 

، ضامنا كافيا لنشأة حالة غري مسبوقة من نقاشات ومداوالت عامة ورصاعات فكرية
نضج فكري يقوي اإلسالم وعالقاته بمنابعه األصيلة بعيدا عن تراكامت الفلكلور 
الشعبي والطالء االستعامري عىل حد سواء، حملحال ملخاوف اإلسالموفوبيا، وناقال هلا 

 . نية معاإىل أفق إنساين جديد يتكفل بتحويلها إىل طاقة دافعة لإلسالم واإلنسا
 

 :الدورسي

رأيت ذات يوم رجال من العامة يستمع إىل خطيب و هو معجب به أشد «أصحاب العقول النرية 
وهل أستطيع أن أفهم ما يقوله هذا العامل «:أجابني و هو حانق. »ماذا فهمت؟«:فسألته. »اإلعجاب

 . عيل الورديــ.»العظيم؟

 :مسافر



  

 األوصاف التي يطلقها عرب اجلزيرة عىل الفرس و لكن غاب عن ذكر الدكتور اجلوادي أمثلة عىل
كلمة عجم بالتحديد ال متثل إساءة فهي . باله األوصاف التي يطلقها الفرس بدورهم عىل عرب اجلزيرة 

تشري إىل غري العرب عموما و خصوصا الفرس و إن إخوتنا من العرب الشيعة الذين يدرسون يف 
 إىل ديارهم و هم يمطون يف كالمهم متباهني بلكنتهم األعجمية ليس باللسان احلوزات اإليرانية يعودون

 .فقط و إنام بالكتابة و اإلمالء

 :سانتو

َّكل احلروب التي ذكرت كانت من أجل الطاقة واإلسالم بريء منها ًوأغلب احلروب كانت حروب. ُ  اُ
ُبالوكالة ولألسف كان الناس يموتون وهم يرددون اهللا أكرب لنصارى واليهود واملجوس حيسبون  وا،َّ

 .النقود العائدة منها

 :حييى احلامدى

 .  بك   كعهدى   مبدع

 :مسافر

املسلمون ليسوا جمرد قبيلة تفتخر بأن ختشى بأسها باقي القبائل بل هم مؤمتنون عىل إبالغ رسالة 
 غري املسلمة و واجبنا هو مرض تعاين منه املجتمعات» اإلسالموفوبيا«. والنفور منهم يعطل هذا التبليغ

هو أن نتصدى له بالعالج و هو خيتلف عن قلق من يكن العداء لإلسالم أصال و لعل هذا القلق هو ما 
 .قصده الدكتور اجلوادي

Ahmed Makhlouf: 

 عند علامء الشـيعة أو ً سـواءي الدين اإلسـالم حالة التغييب عن األصل يفاإلفة الكربى تتجسـد يف
 يعزهلم عن واقع احلياة بتكسـبهم من الدين و الدين وحده فأصبح ل العلامء بمنهج كهنويتنشـغااالسـنة و

ىف هذا السـلوك . العلم عرضة للهوى و البيع و الشـراء ممن يدفع أكثر أو اخلضوع ملن ال تؤمن بوابقه
لذى مل يأت اهللا ى ا و ظهـور األزهـر كجسـد هلذا الكهنوت اهلرمًاملذكور آنفا تظهـر هيمنة املنهج الكنيس

 .به من سـلطان 

ً جتاهل ملنهج العلامء األولني الذين كانوا يتقنون مهنا و له قصة أخرى يف ما حييط بهو لكن األزهـر و
 بينام كان أغلبيتهم يزهدون عن التكسـب من الدين ي التقدم العلمو يفيدون هبا يف ًعلوما يتكسـبون منها

حتول معظم علامء . يم من حلقهم و تنفق عليهم الدولة أو املانحنيإال بعض من كانوا يتفرغون لتعل
رتزاق من احلكام  هبا عن االنًاملسـلمني اىل جهلة ال يدركون من العلوم شـيئا و ال يتقنون صـنعة يرتفعو

 . هبا أحد من قبلبتداع فتاوى مل يبتلا ن يفوبل توغل جهل العديد منهم و عىل رأسـهم األزهري

 يسـلط الضـوء يءواقع احلال الرد. بتىل هبا الشـيعةا يفو دعم خلرافات تنافس تلك الت ،تصوبدع و
عىل خواء تفرغ عىل أرضه علامء الدين عىل بيع الفتاوى بالقطعة و اإلغتناء حتى التخمة بال رادع عن 



   

ًكونه حراما أم حالال و تصـدهيم ألى موجات حتررية هتدف اىل إعادة الربيق اىل إسـالم ق ديم جديد كام ً
نتهجوه من تطـوير للعلوم اإلنسـانية و التقنية بل والكونية اة توازى ما رفه األولني ىف جـوهره مع ديناميع

 .ىل مغرهباإًأناروا هبا الدنيا من مطـلع الشـمس 

 :طارق السيد أمحد

ا أن يميز هذا من أدق وأهم التحليالت وهو ماأشار إليه القرآن عن البالء والصعوبات التي هدفه
 .بني اخلبيث والطيب

 :اهلادي اهللا
 بل إذا أراد اهللا أن يعلو شأن املسلمني فذلك سيكون نتيجة قناعة الرضا باإلسالم اً فكرياًليس نضج

حال،الثورات العربية قامت وال توجد قناعة باإلسالم حال،يمكن عندما يصل ضيق احلال أن ال حل له 
 .إال بقبول اإلسالم،هذا البرش

 :رنو
يتكلم عن االخرتاعات العلمية وحروب  مقالة ممتعة من رضب اخليال العلمي اخلصب الذي ال

 .سالموفوبياسالمية قد تساهم يف رفع االسالم وتنقيته وجماهبة اإلإالنجوم بل عن حروب 
سالم دين واضح مثل الشمس مهام حاول اإل. عداء الدينأ لسنا بحاجة حلروب وكشف الغطاء عن 

ن نستدل عن أويكفي لنا . نام هم بحاجه ماسة اليهإىل الناس وإوهو دين ال حيتاج . ن ينالوا منهأ العايثون
رضينا ام  . » لقد عانى االسالم من ابنائه اكثر من اعدائه«: حد العلامء الفاضلنيأاملعنى الكبري يف قول 

 .د اىل يوم القيامةتمعركة احلق مع الباطل ستم، أبينا
 :اءيليإ. عطوة . د 

شد الناس عداوة للذين أ لتجدن ً.أصالونقول ال نحن شيعة وسنة عرب وعجم . مة واحدةأمتكم أن إ
سالموفوبيا خارجية وداخلية جيتمع فيها املقاوم واملامنع إ وريتا الرسوم املسيئة والكاريك.ليهودامنوا ا

صلها صهيون نشرتى أخر فتنة آل جيتمعون عىل قتل املسلمني وكل يتهم اأيمة  ضد األ والعلامينيسالمواإل
  ليتسنى قىص بيض ونرتك البيت احلرام واأل نحج للبيت األ،تصنيع سالحه لنقتل بعضنا ونقاطع خضاره

 . وليس الضالل والعمى٠ فكلنا عسكر صهيون والسالم عىل من اتبع اهلدى،صهيون بناء هيكله لبني
 :زائر

 صدام اهتمناه بأنه هو من بدأ »شيطنة«دنا من اعلن احلرب عىل من؟ بمعنى آخر كلام أر: سؤال
.  ايران و الشيعة اهتمناهم باهنم هم من أعلن احلرب عىل العراق»شيطنة«وكلام أردنا . احلرب عىل ايران

 .فأين هي احلقيقة؟
 :عبد احلميد



  
ن إخرى حيث احلرب هي بني املعسكر التكفريي التي تقوده السلفية اجلهادية وبني املعسكرات األ

ن يفرضوا وجهات نظرهم املتطرفة بالقوة العسكرية عىل الناس وهم لذلك يكفرون أكفرييني يريدون الت
ن هؤالء هم النسخة إو رمحة ولذلك فأدنى شفقة أعراضهم بدون أمواهلم وأخرين متاما فيستبيحون اآل

ذا فأن احلرب احلقيقية ملجرمي هذا العرص احلديث وهم النسخة املتخلفة لقراصنة العصور الوسطى وهل
 .ليست بني مسلم وآخر بل هي بني املسلمني والتكفرييني

 :عراقنا احلبيب

الرصاع هو بني االسالم احلقيقي . كثري من املغالطات يف املقال تدل عىل توجه الكاتب السيايس
 االدلة بأن ايران لقد عشت يف العراق وعندي). حسني مسلسالت الرقص يف رمضان ولبيك يا(سالم إو

 .جل السيطرة عىل املنطقةأ من ١٩٧٩رادت غزو العراق يف أتي ميني هي الاخل

man: 

 القادمة إن شاء اهللا فام بعد الظالم إال ة للمرحلة هو رش ال بد منه إذ تكون ممهدةمن هذه املرحل املرور
 .النور

hossam maroc: 
ر ألنفسنا الطريق األيرس عندما نقبل بمامرسة الرصاع ومواجهة الصدمات فأعتقد أننا بذالك نختا

ستعاب كل القضايا واملشاكل استخالص واللوصول للحق واحلقيقة وإىل مستوى نكون قادرين فيه عىل 
احلساسة املحدقة بنا وملا نذخل يف معارك تكون مسلحة هباجس الديني اإلسالمي نكون متأكدين ومن 

 ويقوي نظرهم املستقبيل للحياة ولطبيعة بشكل يشفي ضامئر وأحرار املسلمني نتصاربجانبنا عىل صنع اال
 .الرصاعات

 :أمحد فريد
اهلجوم العراقي الواسع . تى هباآين أ من ال أدرييرانية يرسد الكاتب قصص عن احلرب العراقية اإل

كانت ايران تقصف املدن العراقية احلدودية باملدفعية . ًحداأ ئ مل يفاج٢٢/٩/١٩٨٠يران يف إعىل 
صدار البالغات العسكرية عن سري املعارك منذ إيسان يف تلك السنة وبدأت بالثقيلة منذ شهر ن

 .٢٢/٩ وحدثت معارك بمختلف االسلحة وبالطائرات منذ ذلك التاريخ حتى يوم ٤/٩/١٩٨٠يوم
ذكره بمقولة مخيني أن أريد أنا أرادته وإن خوميني خرج من حرب العراق بأيذكر كاتب املقال 

نه يوافق عىل وقف احلرب وكأنه يتجرع أطالق النار مع العراق وهي إ وقف املشهورة عندما وافق عىل
نجاز إيران عن إعجزت . رادته؟إفهل هناك من يتجرع السم الزعاف ب.  من السم الزعافاًكأس

حتالل العراق وحتطيم البوابة مريكا الأمرشوعها عن طريق احلرب فالتجأت اىل السياسة وحتالفت مع 
 .ربيةالرشقية لألمة الع

 



   

Farid Furat: 
ملام بوسع وحجم وتعقيدات ئة والقارئ املعطيات الرضورية لإلاملقال يفتقد الوضوح وال يعطي القار

ًفمثال كيف يفرس الكاتب خالف السلطات السعودية مع تركيا وقطر حول الشأن . القضايا املطروحة
ن أعتقد  أ.خوان وعدائه لإليد النقالب السييسؤالليبي وكذلك املرصي و موقف شيخ األزهر امل

 . واملذهبيي جذور وأسباب عديدة ومتنوعة و ليس بالرضورة حرصها بالعامل الدينااخلالفات هل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

  

 
 

 
 



   

 

  
  

١  
بداية أجدد التأكيد عىل ما أقمت عليه الدليل مرارا، وهو أننا اليوم نعيش عرص حرب 

 . ضوح املعاملدينية واضحة املعامل أو جمموعة حروب دينية تسري يف اجتاه و
وأذكر ثانيا أن للحروب الدينية جانبا إجيابيا ال يقل أمهية عن جوانبها السلبية املمقوتة 
واملكروهة وغري املستحبة أو املحببة إىل النفس، ذلك أن تطورات هذه احلروب ومساراهتا 

عىل )بطريقة مركزة ومكثفة وواسعة النطاق(وجمرياهتا كفيلة بأن تطلع اجلامهري الغفرية 
كثري من أسباب اخلالف التي كان من املمكن جتنب تناميها إىل احلد الذي أطلقت فيه 
االختالفات رشارات هذه احلروب، وليس هذا الفعل التنويري القوي بالقليل وال اهلني 

 . يف ظل ما نعرفه مما جبل اإلنسان عليه من عداوة ما جيهله، وكراهية ما مل يتصور جتريبه
ديث عن الوعي السيايس وعن الرتبية السياسية حمببا إىل النفس الساعية وإذا كان احل

 اآلخرين، فإن احلديث عن الرتبية الدينية والوعي الديني ال »أنسنة« الذات و»تأنسن«إىل 
يقل حبا وال احرتاما، وليس من قبيل املصادفة أنك إذا حرضت جمتمعا متعدد األديان 

ون عن حب بعضهم إىل بعض ويتناقشون بيرس أو وجدت أعلم أهل هذه األديان جيلس
يف سالسة، عىل حني أنك إذا جلست يف جمتمع ديني ال يضم أعلم أهل األديان أو 
املذاهب املختلفة فإنك رسعان ما تلحظ نشوء حالة من االستقطاب القادرة عىل بث 

 .العداوة بمجرد النظر
نطاقها الواسع قد يدركون  وليس من شك يف أن الذين ينادون بفكرة التسامح يف 

حقيقة ما يقود إليه االختالف وأهنم نجحوا يف بذر بذور للتفاهم والتفهم، لكن األمر 
الذي مل تصل اإلنسانية فيه إىل احلدود املعقولة من النجاح حتى اآلن هو أن يؤمن هبذه 

اه الفكرة أي فكرة التسامح من ال يدركون خطورة تنمية اخلالفات وتطويرها يف اجت
النزاعات، ورضورة احلصول عىل النجاح يف النزاعات التي خيلقها االختالف، وكأن هذا 

 . النجاح مؤرش قدرة أو عظمة أو مؤرش ميل بيولوجي إىل احلفاظ عىل النوع واجلنس



  

٢  
ونحن ال ننكر أن الرصاع اإلنساين عىل مدى تاريخ البرشية كثريا ما كان يعتمد عىل 

ي واملعريف والعادايت والتقاليدي قوالعر(بل واالختالف الديني تنمية اخلالف الفكري 
، وأن اعتامد هذا الرصاع عىل تنمية اخلالف مل يكن يقل أثرا عن الرغبة يف التوسع )بالتبعية

) وهو كثريا ما حيدث(أو الرغبة يف احلصول عىل مصادر الثورة ومواطن القوة، فإذا حدث 
 . زاع حدود احلروب القادرة عىل اإلبادةأن تقوى هذا السبب بذلك، بلغ الن

وعند هذا احلد يف املسارات التارخيية تأيت احلروب الدينية لتؤدي وظيفة ال تنافسها 
فيها آلية أخرى، وتتمثل هذه الوظيفة يف بلورة االختالفات الدافعة إىل احلرب يف صورهتا 

املسيحية املسيحية وما املركزة، عىل نحو ما عرفنا وال نزال نعرف من تاريخ احلروب 
حفلت به من متنطق توسع يف تعدد فلسفات الفهم املسيحي للعقيدة املسيحية بدءا من 
أمور التوحيد والتثليث، والصلب والقيامة، وانتهاء بوظيفة رجل الدين يف املجتمع 

 . املسيحي
هلا ومع أن طبيعة الزمان الذي اندلعت فيه احلروب اإلسالمية اإلسالمية كان يتيح 

مستوى فكريا يتفوق يف جزئيات اخلالف احلاد فيه عام كان األمر عليه يف احلروب املسيحية 
املسيحية، فإن حقيقة األمر أن التاريخ الطويل واملمتد للحروب واالختالفات املسيحية 
فرض نفسه عىل كثري من توجهات وأسلحة الطوائف اإلسالمية، حتى أصبح املؤرخون 

ن صعوبة يف اكتشاف مالمح مسيحية يف املسارات الفكرية لكثري من واملحللون ال جيدو
الفرق اإلسالمية أو الفرق التي ترفع لواء االنتامء إىل اإلسالم، وهو ما يمكن احلديث عنه 
بالتفصيل غري املتناهي يف موسوعات دراسات أديان مقارنة، كام يمكن أيضا تقبل ما توحي 

 . ه بنفس القدر من االهتامم والتأصيل املعريفبه اإلشارة الرسيعة اخلاطفة إلي

٣  
 للحديث عن أن فكرة املسيح املخلص -عىل سبيل املثال-وليس هذا الفصل  مقاما 

ألقت بظالهلا عىل التطور العقيدي لطائفة إسالمية معروفة، لن نذكر اسمها، بدأت مسارها 
استعذاب وولع بالتأثر الواضح الفكري يف اجتاه خمتلف متاما عام انتهت إليه مع الزمن من 

 . بجزيئات سلوكيات مسيحية معروفة للعامة، وذلك دون اعتناق املسيحية نفسها



   

وقل مثل هذا يف تأثريات كثرية لطوائف هيودية عىل سلوكيات طوائف تعلن االنتامء 
لإلسالم، وقل مثله وأكثر منه عىل التأثريات الواضحة للفكر اإلسالمي يف كثري من 

 . ات العقيدية للطوائف الربوتسانتيةاملقوم
وإذا حدث أن العلامء املجيدين لتوظيف احلاسوبيات وضعوا جدوال كبريا من 

ووزعوا عىل العنارص املصفوفة يف هذا اجلدول ) اإلكسل(جداول احلسابات التفصيلية 
سالم بل مالمح التفكري الفلسفي يف املذاهب الدينية املختلفة بني املسيحية واليهودية واإل

وغريها من األديان حتى األرضية املتبلورة منها يف صورة قريبة من األديان الساموية 
لراعهم أن بعض املصفوفات حتمل من التشابه بل والتطابق ما ال يمكن تصوره مع 
اختالف األصول الفكرية والنصوص الساموية، ومع اختالف النصوص احلاكمة 

 . واملفرسة عىل مدى التاريخ الديني

٤ 
وحتى ال أذهب بعيدا يف التصوير املختزل ألعامق فلسفة األديان ومقارنتها فإنني 
اكتفى هنا باحلديث عن موقف األديان من قضايا متس كل عائلة يف صميم روح األرسة، 

 . من قبيل قضايا اإلجهاض والنسب والتبني واحلرية اجلنسية
يعرفه أكثر مني من االختالفات ولست يف حاجة إىل أن أذكر لقارئ هذا املقال ما 

العقدية يف هذه األمور، وهي اختالفات جتاوزت حدود األديان والعقائد ونصوصها 
وتفسرياهتا لتختلط بالسياسة اختالطا مؤثرا وحمددا، ولتصبح مثال بمثابة أحد أهم 

 . الفروق البارزة بني توجهات احلزبني اجلمهوري والديمقراطي األمريكيني
 القارئ بالقول إنه لوال الوعي باالختالف عىل هذا النحو العريض وهنا أفاجئ

والعميق لوقعت حرب أمريكية أهلية برسعة شديدة ولتنامت أوزارها إىل حد غري 
مسبوق بسبب عمق هذه االختالفات وما يرتتب عليها من حقوق معنوية وحقوق مادية 

لوعي باالختالف كام أقول الندلعت ربام تكون أكثر أمهية وتسبيبا للنزاع واحلرب، ولوال ا
 . هذه احلرب التي استوفت مقوماهتا األيديولوجية عن جدارة واستحقاق

٥  
ا ما أركز عىل ًوعند هذا احلد أعود ألفاجئ القارئ مرة أخرى بالفكرة التي كثري



  

حيويتها وقدرهتا عىل بعث احليوية، وهي فكرة التسامح املذهبي التي أرساها املعهد 
 العريق الذي نشأ يف رحاب اجلامع األزهر، والذي يعد اليوم أقدم جامعة يف العلمي

التاريخ، وهي فكرة احلفاظ عىل وجود املذاهب األربعة، حتى لو اقتىض األمر اللجوء إىل 
سياسة التشجيع عىل إحياء املذهب الرابع باملحفزات املادية والوسائل الكفيلة باحلفاظ 

 . دارس األربع للفقه السنيعىل وجوده ضمن منظومة امل
وهنا أشيد بام كررت الفخر به كثريا من أن أحد متنوري األزمان املاضية خصص 
وقفا كان ريعه يرصف عىل هذه الفكرة، لكني أسارع باملفاجأة الثالثة يف هذا اإلطار، وهي 

ب مفاجأة مبرصة حتى لو غطى عليها غبار املرحلة السوداء التي نعيشها يف ظل االنقال
 . العسكري

فمع كل هذا النقد املستحق والواجب الذي ناله علامء مسنون من علامء األزهر 
وأصحاب املناصب واحلظوة فيه، ومع كل ما اعتربناه زيغا وانحرافا وجتريفا ونفعية 
ونفاقا وسلوكا غري مقبول وغري مستحب فإن األزهر الرشيف نفسه متجليا يف شبابه 

ت عىل احلياة رضب أروع األمثلة يف الفداء والتضحية والثورة الغض ويف فتياته املقبال
واإليامن واجلسارة، وتقدم صفوف املجتمع يف مواجهة الظلم ومقاومته، مع أنه مل يكن 

 يف "تفهنا األرشاف"مقبوال أن يتورط رئيس جامعة األزهر يف القاهرة وعميد كلية يف 
ا تعنيه هذه الوظيفة من اشمئزاز يف ترصفات نزلت هبام إىل درجة خمربي األمن بكل م

 . نفوس الوطنيني والثوريني

٦  
لكن االمر العجيب بحق كان أن شباب األزهر وفتيانه وفتياته قد وصلوا ووصلن إىل 
مرحلة القديسات والقديسني، واندفعوا إىل هذه القداسة يف ملح البرص دون فذلكة ودون 

 .  من أطر احلركة الثوريةمرور بمراحل املانفستو الشيوعي وما شاهبه
وكذلك (وهي ظاهرة ال يمكن فهمها حق الفهم إال إذا أدركنا أن احلروب الدينية 

تفتح الباب واسعا أمام إدراك ) االنقالبات املستغلة للدين واملعادية له عىل حد سواء
 جوهر احلقيقة اإليامنية متجلية ومضيئة دون عبث ودون تأويل، وهي التجربة التي فتحت
أبواهبا اآلن يف سوريا والعراق واليمن ولبنان، عىل حني مل يكن أحد من جتار احلروب 



   

يتوقع هلا أن تفتح، وأن تثمر واقعا جديدا سوف يتخطى هذا العبث الفكري الذي يامرسه 
أنصاف املتعلمني مع النصوص وبالنصوص دون وعي منهم أهنم حيرقون أنفسهم قبل أن 

 . حيرقوا اآلخرين
نتيجة هي التي أرنو إليها عن قريب يف كل ما نشهده من نزاعات راهنة، ذلك أن هذه ال

 . الوعي باالختالف هو أقوى دواعي التسامح والنهضة حتى إذا مل يتحقق هذا إال باحلرب
 

 :زينب
 .ىصقكالعادة عميق وأصيل ومقنع إىل أقىص األ

 :يارس
شبهه بمقال أن أحب أيام وألرضنا هذه اأ دث يف جتمل ما حييت التالدق املقاأمجل وأروع وأمن 

فنحن فعليا ) .....هناية التاريخ(فرانسيس فوكوياما الشهري عن اهنيار الشيوعية و الذى كان عنوانه 
 .نشهد هناية حقبة من التاريخ و بداية حقبة جديدة هى حقبة التمكني لدين اهللا احلق

 :دولة االسالم
ى إيامن الناس ألنه إذا أصبح إيامن الشعب باهللا قويا فلن خياف كل هذه األمور خوفا من أن يقو

 وكل هذا ليستمر القمع والتسلط ويبقى شأن الدول هو ،الشعب من احلكومات أو من السلطات
 ففي األخري هم جمرد خملوقات متلنا وما هذه ابوأ أم اءواغم أن شأن اهللا هو األقوى سواء شاألقوى ر

 .مر الواقع أو جهل بام هو قادم سواء كان بعلمهم أو بجهلهماألفعال سوى تسرت عىل أ
 :حسن عثامن آل قراجة فلسطني

لكن اخلالف هو املذموم ... االختالف نعمة ورمحة ويشء طبيعي بني البرش ويثري الفكر واحلضارة
 .ألنه قائم عىل انتقاص اآلخر وذمه والتقليل منه وهذا كله شؤم

 :مسافر
الدروس ال يتم استيعاهبا باملعرفة فقط بل حتتاج  . »رب إال ما علمتم و ذقتم و ما احل« :قال الشاعر

هل املحنة .  الذي تعيشه أوروبا اليوم» اهلدنة«ويالت احلرب العاملية الثانية أدت إىل السالم . إىل التجربة
ب من التي عاشها شخص يف املايض كائنا من كان هذا الشخص و ملدة يوم واحد و قد ذهب و قد ذه

ما . ظلموه تربر أن تعيش األمة يف حمن إىل أبد الدهر ؟ الغرور إضافة إىل الغباء مها ما يؤخران اإلستيعاب
 .نصبو إليه هو أن تنتهي احلروب املذهبية ألهنا بقدر ما أبكتنا فإهنا أضحكت العامل علينا

 :ةهياب زيادإ

 بدون أن تعتنقهم فيه كثري من احلديث عن طوائف إسالمية تأثرت بسلوكيات مسيحية وهيودية



  

ن بعض الطوائف املسيحية أبينام قد تكون احلقيقة ) تأثرت( حسن النية ألن وصف هذه الفرق بأهنا
 خاصة يف العصور التي فتح فيها ؛ومتاهت مع املجتمعات اإلسالمية عن عمد) تسللت (واليهودية 

د من وجود أشخاص دخلوا اإلسالم ويف املسلمني البالد وحكموا العباد وحطموا املاملك فكان الب
ن هذه احلالة تطورت وتوارثها األجيال وأننا نعيش أ ومن املؤكد ،داخلهم مل يتخلصوا من عدائهم له

 .اليوم العرص الذهبي هلؤالء املتسللني الذين نرشوا إسالمهم الكاثوليكي

 :فنديأطربوش 
بينام احلقيقة هي حروب .قال باحلروب الدينيةهو عنوان امل لتي وقع هبا الكاتب،خطاء ا من األ- والأ

من  .سالميفاملذاهب املسيحية ال يتقاتلون يف بينهم او مع الدين اإل.مذهبية داخل الدين الواحد 
ليها الشيخ العالمة هنري و كام اطلق ع أذن حرب املذاهب،إيتقاتلون االن هم مذاهب اسالمية هي 

 عام منذ حرب العراق وايران احلرب ٣٠ه بأن فات منها االن حرب املائة عام وهو يدعم نظريتكسينجر 
تي تطبخها هلم قوى اهبهم هم حطب ووقود هذه النار الاملسلمون يف مجيع طوائفهم ومذ.الشيعية السنية

 .عاملية ماسونية ،املسلمون احلاليون سذج
-  ونحن نتسائل »ةابية رغم فداحتها املدمرإجيللحروب الدينية جوانب «ن إيقول الكاتب املبجل 

 اًوملاذا يتقاتل الناس من اجل حروب دينية ليكتشفوا واقع..رحيية ودون ذكاء ومتحيص أبكل -هنا
لتي ولدت من رحم يسلكون طريق العلامنية ا  الاملاذ ..بعد اهنار من الدماء والقتل .. يتمخض هلماًجديد
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 .نعم للعلامنية وال للحروب الدينية..ال استعباد يف استعباد احد عىل دين احد
 :هالل أبوهالل

 .!خر ال يريد أن يتسامح معي ؟لكن اآل.. خر أريد أن أتسامح مع اآل
 :العراقي الذي كان

 يستذكر العامل خسائر احلربني العامليتني االوىل والثانية يستحرض دهشة عظيمة عن الغباء الذي حينام
يت سبب يشعل حربا مستمرة بال نتائج وال هنايات تلوح يف أن ال يأوتوقع . رعى رسميا تلك احلروب

واحلقيقة ..  جل اهللاهنم يعملون ألأغبياء يظنون أفجاءت احلروب املرتبطة بالدين يقودها .. األفق
 ،غبياء احلربنيأجل من انتظرها انتظار اآليس الذي كان حيلم بحضور اناس كهنم يعملون ألأبنتائجها 

سيعد . ديان كلهانام ملل وعجز وعدم جدوى وربام كفر باألإالنتيجة ليست وعي كام يشري الكاتب و

 .﴾  µ ¶    ¸﴿: جمرما من يقول البنه

Rafat: 

عالم بنجاح ن حاول اإلإ وةال حرب مذهبي وةق األوسط ليس بحرب دينيما حيدث اليوم يف الرش



   

رصاع بني الظامل فام حيدث هو باألساس .  لنا لتحيدنا و تضليلنا عن الواقعة الضالةبيع هذه الفكر
رهاب وكل سف كلام طالب املظلوم بحقه اليوم نعت باإللأل. املظلوم املتمسك بحقوقه وةاملتمسك بظلم
 بالعامل ة باملتطرفةحتى بعض الفئات املوصوف. ةنسانيعداء اإلأرهاب هو مسلم بنظر من ينعت باإل

مثلام يقاتل مسلمني يف صفوف أعدائهم فاحلرب ،  فيها مسيحيون يقاتلون يف صفوفهموجداالسالمي ي
 . و لن تكون بل حرب ظلم عىل االنسانةاليوم ليست ديني

 :أم واصطنعتك لنفيس

نه أ ولكن اآلن اتوقع ،توقع ستكون احلرب احلالية هي األخريةأ كنت قبل باسم اهللا واهللا أعلم
خري سيجلسون لتصحيح ام ويف األظوستكون حرب تكسري الع(ستكون حرب بني السنة والشيعة 

 _ ` nm l  k j   i h g   f e  d c b a ﴿املسار 
q p o ﴾اهللا أعلمواحلرب التالية واالخرية ستكون حرب بني اإلسالم وال إسالم و .

 .ين كنت من الظاملنيإال هو إ إلهواستغفر اهللا الذي ال 

 :زائر

 .لو كان هنالك وعي ملا كان اختالف

 :سانتو

َّرشيك له، فإن احلروب لن تنتهي أبدا إىل قيام الساعة ِّإذا مل يكن الدين عبادة خالصة هللا وحده ال ً َّ. 

 :حكيم

النسانية وختلفت ، فال معنى لاليامن بأي دين بدون من حق االنسان أن حيرتم عقله وإال تدهورت ا
 والذين ينكرون عىل االنسان حقه يف حتكيم عقله فيام يقبل وما ال يقبل هم يف احلقيقة ،إدراك عقيل

 هذا ،سم الدينايرغبون يف إستالب إرادات الناس احلرة للوصول إىل سلطة عليهم ال يستحقوهنا ب
 .ًدى الصليبيني وأيضا لدى املسلمني بل ولدى الديانات الوثنية والوضعيةوجدناه يف الديانة اليهودية ول

hossam maroc: 

 حتويله من طرف جتار احلرب إىل  من أجل الكرامة والعدالة لكن تمربام الرصاع احلايل ككل كان
ة  حسابات ربيع األمل وتبديله بنكسة متبوعة بالندم مستغلني جهل رشائح عد،حرب عقائدية لإلرباك

حرتامه امن أبناء األمة بالدين ودعوته إىل التسامح والتساهل مع األقليات كجزء يف نسيج كبري وجب 
مره مع أعدائنا،لكن وعىل العموم فبمجرد إرصار أحرار أمتنا عىل اخلوض يف الرصاع كيفام آبرشط عدم ت

نرص قريب سيجعل من ستسالم ملكائد األرشار فأعتقد أننا واثقون من االكان حجمه وأسبابه وعدم 
 .أموال السامرسة حرسة وهزيمة

ختالف الديني العقائدي معمول به عىل مدار التاريخ ألن يف حد ذاته يعترب جزء من حركته فاال



  

يات ربانية آًنيا يف عدة آقر لك مذكورالتوازن العقائدي عند البرشية وذوأحد أسباب احلفاظ عىل منطق 
حلرية هو أن التسامح الديني رسعان ما ينذثر اضحة للجميع،لكن ال يكفي الوقت لذكرها لكوهنا وا

لة وجوده بمجرد حدوث حروب من أجل العدالة وتلك تعترب حالة قاسية يستسلم هلا الكل نتيجة اآل
 الطائفية املذهبية ة عملية إذكاء اإلضطراب بصوري يسيطر عليها جتار احلروب وصانعاإلعالمية الت

 . تعيش الدولة العميقة بهلتحويل هزائمهم إىل نرص

 :مغربية

ندالعها من أجل ختدت من الوازع الديني والطائفي رشارة الابل هي بداية سلسلة من احلروب 
عريب وبطرق خمتلفة عىل  ستعامرية غربية صهيونية ضخمة قد تطال مستقبال كل قطراالتمهيد ملخططات 

أنه ال يستطيع  والغرب املتصهني يعلم جيدا .بلدُحسب ما ستفرزه نتائج هده احلروب املفتعلة داخل كل 
ستعامري عىل الطريقة التقليدية يف ظل وجود صحوات دينية عرفها العامل العريب يف إنجاح مرشوعه اال

لك ذُستطاع أن يضعفها داخليا وا اذَّابة قوة رادعة ألطامعه لن ينال منها إال إثالسنوات األخرية وهي بم
 .حاربة التدين الصحيحن والعمالء ملتبزرع الف

 :عيل ال قطيم

 وبالتايل كل ،ما هو الدين؟ وأقصد هنا بمعناه العام فهو كل ما يدين به االنسان من أفكار ومعتقدات
جلها واليهودي كذلك واملسلم كذلك حتى امللحد يدين احلروب دينية العلامين يدين بالعلامنية ويقاتل أل

 .جلهباإلحلاد ويقاتل أل

 :نور

هل احلروب . ن تتحقق من خالل حروب دينية تبعث االدراك والتسامحأ خيالية ينتظر كاتبها مقالة
مل يعيدوا الكرة ليستعمروا العامل بالسيف أ عند الغرب؟ اً ملحوظاًدراكإنتجت أالصليبية الدينية 

 الثالثة أمل يصنف مايكل هارت الرسول عيسى يف املرتبة. راضيهمأخذوا أعطوهم االنجيل وأوالبارود؟ 
نراه يف العامل  ال يمكن تطبيقها؟ أليس ما) لطم الوجه من اجلهتني(نه وجد نظرية التسامح يف املسيحية أل

درك قابيل  أسالمية بل اقتتال بني فئات متنازعة وبعضها متوحش؟ لوإسالمية إىل حرب إيرقى  العريب ال
 .ن خلقتأوسامح هابيل لكانت االرض جنة منذ 

 



   

 

 
 

١ 
يف ظل امتداد أمد عدد من النزاعات التي أعقبت ثورات الربيع العريب بال حسم، 
أصبح من املعهود أن تقرأ يف التحليالت السياسية والدراسات االسترشافية تعبريات فجة 

لعريب املعارص، وهي عن حتوالت إيديولوجية تأخذ صورة صياغات جديدة للتاريخ ا
 . صياغات تستهدف تبييض وجوه أو تسويد أخرى

 وكأن التاريخ ال يعدو أن يكون صلصاال يشكل منه الصحفيون واإلعالميون  
 التي يريدوهنا مؤيدة لنزاعات كياناهتم قبل أن تكون معربة عن نزعات »الومهية«التامثيل 

أرصدهتم ) لألبد(الرباغاميت يصادرون هذه الكيانات، وهم ال يدركون أهنم هبذا الترصف 
املستقبلية يف االستناد إىل ثوابت كفيلة بتقوية وجهات نظرهم الداعمة لتحركاهتم عىل 

 . األرض
ومن امللفت للنظر أن العنارص التقليدية يف اخلطاب الديني تم استنزاف استخدامها يف 

كانت حلسن احلظ مفيدة هذا امليدان إىل حدود خطرة وقاتلة، لكن هذه االستخدامات 
 . لوجه احلق واحلقيقة

وعىل سبيل املثال فإن دفاع االنقالبيني يف مرص عن موقفهم من احلرب عىل اإلسالم 
قد اختذ كل ما كان ممكنا هلم من أسانيد كاذبة ودفاعات صورية، فلام تم استهالكها مجيعا 

هم إىل السفور كمقابل ُمل جيد هؤالء بدا يف النهاية من اخلروج االضطراري بمعركت
 .! للحجاب

٢ 
ومل يكن هذا السعي احلثيث  صدفة، وإنام كان تعبريا مبارشا ورصحيا منهم عن حماولة 

 .السعي للمساس برمز يعتربونه شكليا، لكنهم يرتعدون منه إىل أبعد حد
ومن سوء حظهم أن محلتهم الومهية ضاعفت من سفور نواياهم املعادية لإلسالم، يف 



  

الذي ضاعفت فيه من احرتام احلجاب وما يعرب عنه حقا أو متثيال وما يعكسه من الوقت 
 . تدين أو التزام

ومن الطريف أن الدور األمريكي الذي ظل منذ احلرب العاملية الثانية مرتديا قفازات 
حمكمة وخادعة، قد أصابه امللل من القفازات املحكمة، وآثر أخريا أن ينزل إىل حلبة 

 قفاز، مع أن هذا التوجه مل يكن متوقعا منه عىل اإلطالق، فضال عن أنه مل الرصاع بدون
 . يكن مطلوبا وال مربرا
 هي من دفعت األمريكيني الرسميني إىل مثل هذا -يف املقام األول -وربام أن الصدفة 

 .التوجه الذي كان يف نظرهم كام كان يف نظر أسالفهم نوعا من احلامقة غري املناسبة

٣ 
والتعبري عنها (ا نظلم أنفسنا إذا مل نثبت أن القراءة الرصحية للواقع من جانبنا  لكنن

كانت السبب الرئييس يف اضطرار األمريكيني إيل خلع القفازات بعدما ) بوضوح وقوة
تعودوا عىل ارتدائها، يف ظل حرص قادة الرأي السيايس والفكري يف العامل اإلسالمي فيام 

م أقرب إىل املنهج العلمي احلكيم، بأن حترص عىل التبعيض مىض عىل أن تكون أحكامه
 .  للعلم واحلكمة-ببساطة-ال التعميم املخالف 

فلام آثرنا يف أعقاب االنقالب العسكري أن نصف الواقع بالواقع دون انتظار للثناء 
ن من أ) وال مناصا كذلك(عىل التزامنا باحلكمة واملنهج العلمي، مل جيد األمريكيون حرجا 

دون (ينزلوا احللبات بال قفازات، وإن اضطروا من آن آلخر أن يعودوا إىل ارتدائها 
 . يف بعض اللحظات) جدوى

 أفاد مجاهري »املصارحة االضطرارية«ومن العجيب أن الوصول إىل هذه احلالة من 
 الشعوب السنية إىل أبعد مما نتصور، فقد قادها إىل الوعي واملعرفة واالنتامء بدرجات مل

 . تتحقق من قبل
ومل تكن هذه هي املفاجأة األوىل يف ردود فعل الشعوب اإلسالمية جتاه موجة التحرش 

 الراهنة باإلسالم، وهي موجة تراوحت بني حماولة إسقاط أردوغان بأي آلية »األمريكي«
ومهام كان الثمن، إىل تأليب السعوديات من أجل قيادة السيارات وما شاب ذلك، 

من عىل األتراك، والروس عىل الشيشان، واألوكرانيني والروس معا عىل وتأليب األر



   

القرم، وبورما عىل أراكان، والصني عىل تركستان، وضم قربص واليونان مع االنقالب 
العسكري يف حمور ضد األتراك، ووثنيي أفريقيا الوسطي ونيجرييا ضد مسلميها، 

 .  آخرين يف مناطق أخرى»حفاتر«واختالق حفرت يف رشق ليبيا واصطناع 

٤  
دورا ) دون أن يقصد أو يتصور(ويف كل هذه البؤر امللتهبة، لعب اإلعالم األمريكي 

يف تنبيه املسلمني السنة إىل رضورة الوالء لدينهم ) مركزا ومكثفا ومكررا ومؤكدا(ضخام 
 .والرباء من أعدائه ومنافقيه

أمواهلم للوصول إىل عرش معشار حالة ولو أن املخلصني من املسلمني السنة أنفقوا كل 
الوعي التي خلقها العداء األمريكي املراوغ لإلسالم، ما وصلوا إىل ما حققه هذا اإلعالم 

 يصبغ فيهام اخلرب بكل ما -وال يزال-مل يكف ) ٢٠١٥-٢٠١٣(املعادي يف عامني متتالني 
احية أخرى، وقد هو ممكن من التأليب والتحريض يف ناحية، والتجاهل والتربيد يف ن

باتت حقائق هذا املوقف واضحة ال حتتاج إىل تبرصة، كام أن أثرها املتجدد أصبح يصب 
 . مبارشة يف جتديد الوعي وصيانة الذاكرة اإلسالمية من دواعي النسيان وعوامله

ومن املالحظ أن حالة الوعي مل تقف عند حدود إدراك حقيقة العداء لإلسالم، ولكنها 
قيقة إيل طبيعة املقاربات األمريكية مع الطوائف اإلسالمية واملنتسبة لإلسالم، تعدت هذه احل

وإىل ما تضمنته وال تزال تتضمنه هذه املقاربات من مفارقات، وهو ما تبلور بوضوح يف 
إثبات ذكاء توقعات الرأي العام اإلسالمي فيام يتعلق بالعالقات اإليرانية األمريكية حيث 

 اإليراين ليؤكد أن فطرة اجلامهري السنية املسلمة كانت أصدق حكام عىل جاء االتفاق النووي
األمور من كل التحليالت والدراسات التي ال تزال تبحث عن موطئ قدم تثبت به أهنا 

 . كانت عىل صواب ما يف جزيئة ما من جزئيات الرصاعات العربية الفارسية
٥ 

وقائع التي تثبت أن رؤية اجلامهري حدث هذا كله يف الوقت الذي تتواىل األحداث وال
البسيطة حازت كل الصواب، وليس هذا بغريب عىل عامل السياسة وال عىل علم السياسة 
نفسه الذي هو يف جوهره احلقيقي حماولة للحاق باجلامهري يف إدراكاهتا الوجدانية 

 . والعقلية، وليس حماولة لقيادهتا كام قد يظن بعض املنظرين



  

اميات السياسة يف قلب العامل اإلسالمي مرت يف العامني األخريين والشاهد أن دين
بقدر كبري من التحليل والتمييز والتفريق والفرز، وقد كان هذا القدر كافيا إلمتام العملية 
احلاسوبية التي تستمد مقوماهتا من رياضيات التفاضل املعنية باملشتقات املتتالية للرسعة 

 دراسة التسارع يف مشتقات متتالية، وهي عملية معقدة حني تعمد هذه الرياضيات إىل
 . لكنها ليست مستحيلة، ألن هلا قواعدها الرياضية الكفيلة باحلساب الدقيق

ومع أنه يف علم السياسة يصعب القول بوجود قواعد دائمة ومنطقية أو متمنطقة 
كمة هلذه حلركة األحداث وتدافعها، فإن العثور عىل شبه مصفوفات أو منظومات حا

العالئق ليس باألمر الصعب، وإن كان منتجا لقواعد متناقضة، مع أهنا حتكم قضية 
 . واحدة

٦  
وعىل سبيل املثال فإن موقف الطوائف السنية والشيعية من بعضها البعض يشوبه 
الكثري من التفاوت وحتى التباين، ويف ما بني هؤالء وهؤالء تتباين عرشة مواقف عىل 

ة الرصاع أو العالقة مع إيران كدولة وكنظام سيايس، وهي عالقات باتت األقل من طبيع
 التي تولت »اجلزائر«تعكس يف بعض األحيان بعدا تارخييا راكمته السنوات كام يف حالة 

يف هناية سبعينيات القرن املايض رعاية التفاوض األمريكي اإليراين يف أزمة رهائن 
 .  يف االعرتاض املبكر جدا عىل عاصفة احلزميياترة، ثم كان هلا موقفها األوتومالسفا

 أيضا التي قامت أخريا بدور شبيه بالدور اجلزائري القديم بني »عامن«وكام يف حالة 
الواليات املتحدة وإيران، فكانت مقر اللقاء العلني األول يف طريق االتفاق النووي، ثم 

وليس األمر يف احلالني جمرد . زمكرست هذا الدور بدورها التوفيقي األخري يف عاصفة احل
     .   ألداء دور ما يف وقت ما»بعضنا« هو من اختار »غرينا«صدفة، حتى إن كان 

عىل أن املعضلة الكربى يف احلوار اإلسالمي تبقى ماثلة يف إطار ترتيب أولويات 
 أن العداوات، ذلك أن الفكرة التي تقول بأن األوىل أن أكون أنا وأخي عىل ابن عمي ثم

 فكرة أشد رشاسة، -وال نقول تقابلها فحسب-أكون أنا وابن عمي عىل الغريب، هتددها 
ومن باب أوىل زائغو العقيدة، ويف بعض األحيان املختلفون يف -تقول بأن املنافقني 

 .!  أشد خطرا من الكفار وأوىل بالقتال منهم-املذهب



   

٧ 
ياسات اإلسالمية الكفيلة برضا ومرة أخرى فإن التدخل األمريكي السافر يف رسم الس

الغرب سيكون بمثابة العامل األهم يف حتويل الدفة يف الرصاعات اإلقليمية التي أعقبت 
ثورات الربيع اإلسالمي أو العريب، وسيتكفل هذا اإلحلاح اإلعالمي الغريب بتنبيه 

منة الغربية الشعوب السنية إىل املوقف الصائب الذي ينبغي عليها أن تقفه يف مواجهة اهلي
واخلداع الغريب والعاملة الغربية، لسبب بسيط جدا كان فيام مىض ساذجا، لكنه أصبح اآلن 
يمثل جوهر احلقيقة التي أثبتت نفسها بنفسها، وهي أن احلروب الدائرة اآلن يف أكثر من 
عرشين بؤرة متفرقة يف العامل جتمعها راية واحدة هي راية احلرب عىل اإلسالم واستنفاد 

 -من باب عجائب القدر-وينطبق هذا . موارد املسلمني الطبيعية والنقدية عىل حد سواء
 . عىل من يقف يف صف أمريكا وعىل من تصنفه أمريكا مصطفا يف ناحية أخرى

هلذا كله فإن عهدا جديدا يف العالقات اإلسالمية األمريكية بدأ يتشكل بوضوح، وعىل 
 . ن يعظموا من استفادهتم منهأسس غري مسبوقة، وبوسع أهل السنة أ

 
 :زرزور

 .أنا أستمتع حقا بقراءة مقاالتك دون اعتبار إىل أي أمر آخر

 :طارق

مقال رائع من الكاتب، و بانتظار مقال يرشح كيفية استفادة املسلمني من العهد اجلديد من العالقات 
 .مع أمريكا

Abu Hakim Felestin: 

بص باإلسالم واملسلمني من أمريكان وغرب ورشق وأتباع الديانة بارك اهللا فيك ونقول ملن يرت

 T U    V ﴿الصفوية السبئية والنصريية ومتخلفي حكامنا وأتباعهم من منافقي الالدين من شاهبهم 
W X  Y Z [ \   ]  ^   ﴾ ]وسيفشل احلرب عىل اإلسالم ]٨:الصف. 

ahmed: 

مكانيات اإلعالمية اهلائلة، وأصبح اللعب عىل إلغم ارغم أن أمريكا أدركت أهنا مل تعد ختدع أحدا ر
املكشوف، إال أن حكامنا مازالوا يرصون عىل خداعنا إلدراكهم أن نسبة كبرية من شعوبنا قد تم مسح 

 .ذاكرهتا وثقافتها بل وآدميتها



  

 :مرصي

 استدرجوا هنمأتفق معك فالضعف البادي عىل املسلمني امللتزمني بدينهم بالفطرة وبالعلم وحقيقة أ
هنا أسالم عداء اإلأملخطط معقد وقعوا فيه بسذاجة وقطعت عليهم خطوط الرجعة بمهارة فقد ظن 

تباعه فاسفروا أبد يف مقره ويف قلوب صله وجوهره لألأالفرصة التي التتكرر للنيل من االسالم وتدمري 
حد العاملني بحقيقة هؤالء أول  وهتا نرى حكمة اهللا فيام حدث فمهام حا،عن كل ما كانوا خيبئونه بمهارة

. الناس الذين ينتمون ظاهرا لديننا او لوطننا او ملنطقتنا وحاول حتذير الناس لتصدينا له ونعتناه باجلنون
 .هذا التاميز هو نعمة كربى وبرشى عظيمة

Nasr El-Deen Abou-Taleb: 

 .كالم وجيه

 :للغويا

 وال ة بدون فاصلة كلم٤٠ُجلمل فيها افبعض  ..للغوي صعب بسبب ذكائكايا دكتور أسلوبك 
 .ًمشكورا..نقطه وال تنصيص

khaled radwani: 

بمعنى أصبح القول أن أمريكا والفصيل الغريب بشكل عام صار يف وضع حمرج لدرجة اخلجل 
حة فتاكة ستعملت فيها أسلاستباقية نفذهتا مجاهري أبناء أمتنا والرتدد وذالك لسلسلة من الرضبات اال

ً فضال عىل ،سها دالئل وبراهني علمية منطقية تعتمد عىل املناهج الدينية والتارخيية والتجريبيةوعىل رأ
حرص جناح من صلب أمة اإلسالم بالتمسك بالسيف والنار كبديل لتحقيق طموحات األجيال احلائرة 

  اإلسالمية ستسالم لقرارات الشعوب  االإىلايت قاب قوسني أو أدنى مجاليشء الذي ترك العامل الربا
 .أو فقدان املصالح باملرة

 :العمورى حممد

حرار ونحن أمريكية املتوحشة فنحن حرى األ امربيالية وباأليهاهاها لربام متزح فلن ختظع ثورتنا أل
 .كلنا نقرر ونحدد مستقبلنا

 :عابد

يموقراطية ي مقال عىل اجلزيرة ومواقع قنوات بنات عمها من دول اخلليج احلرة و الدأقرأ يف أعندما 
سلفا و يف الغالب تفاهة املقال عرف أشيعة و سنة مسلمني و نصارى و غريهم : جدا جدا كلامت مثل

 .كاتبهو
 



   
 

 
 

١ 
وليست (حاجة ملحة يف يكاد املراقبون للسياسة األمريكية جيمعون عىل أهنا أصبحت 

إىل إعادة النظر يف صواب وجدوى وصدقية عدد كبري من املسلامت ) ماسة فحسبحاجة 
  .التي استقرت متاما يف أدبيات وبحوث وورش عمل مراكزها البحثية ومعاملها الفكرية

ال يمكن أن تكون بقوة ) أو األحدث أو البديلة أو املطورة(وبالطبع فإن املسلامت اجلديدة 
لتي تراكمت مربرات القول هبا ومسوغات االقتناع هبا عرب أو سمعة املسلامت القديمة ا

 .الزمن بل وعرب نجاحات سابقة
وبأكثر مما طغت عىل (أوىل هذه املسلامت تغلغلت متاما يف الوجدان السيايس األمريكي 

مقررة أن اجلهاد اإلسالمي مرتبط بأهل السنة ومتناقض مع عقيدة الشيعة، ) لغة األدبيات
غلغل هذه الفكرة حد القول بأن الفارق األسايس بني السنة والشيعة هو وبلغ األمر يف ت

بل ال يرتضيه أي إحلادي من الذين (اجلهاد، وهو قول هراء ال يرتضيه أي شيعي لنفسه 
 ).ورثوا اإلسالم عن آبائهم

وقد وصلت التفسريات العميقة هلذه املسلمة اجلذابة سيكولوجيا إىل حد القول بأن 
لكون سبل اجلهاد من أجل هدف جوهري هو النعيم األخروي بام فيه من أهل السنة يس

ملذات حسية أبرزها اجلنس والنساء عىل حني أن أهل الشيعة ال يعوزهم وال ينقصهم 
 .االستمتاع باملرأة يف أي وقت من خالل آليات متعددة أبرزها نكاح املتعة

٢ 
أمريكا الرسمية جلهادي سابق ومن املؤسف أن الرتويج هلذا األمر بلغ حد استضافة 

ليس له مهمة يف أمريكا إال أن يكرر الرتويج ملثل هذه الدعاوي التي ال يرضاها شيعي 
 .لنفسه وال يرتضيها سني لشيعي

وهلذا فإن األمر يصبح مهددا بكارثة ألمريكا نفسها إذا مل تنتبه عقول أمريكا إىل حقيقة 
  ) برصف النظر عن املصطلح نفسه(ة وطبيعة حتمس الشيعة للجهاد كفكرة إنساني



  

أو للجهاد اإلسالمي كمكون سامي املقام من مكونات الدين اإلسالمي، وهو محاس 
قوي متأجج ال يقل عن محاس أهل السنة ومن ثم فإن الواليات املتحدة قد جتد نفسها 

مع اإلسالم عقيدة وشعوبا وشبانا ) وليست متجددة فحسب(فجأة يف مواجهة ال هنائية 
ومجاعات جديدة وصغرية، وسوف تبدأ هذه املواجهة وتنتهي بعض فصوهلا بينام تبقى 

 وال نقول الوضوح ،تقديرات املوقف األمريكي أقرب إىل التشوش منها إىل التقريب
  .اجلازم الذي هو األمر املتوقع من القرار األمريكي بل واملعهود من قبل

٣  
اطل واإلعالم والال جتربة عىل أدبيات الفكر ثاين املسلامت التي أصبحت مسيطرة بالب

األمريكي أن ضباط اجليوش العربية ما زال من املمكن هلم أن يلعبوا دورا يف إنفاذ وتنفيذ 
ذا ما تم متكينهم من كرايس القرار السيايس إالسياسات األمريكية العميقة وتلبية متطلباهتا 

 ).وال نقول كرايس احلكم(
 عرب نجاحات متكررة ومتوالية حققتها الواليات املتحدة مع وقد بنيت هذه املسلمة

جيل حسني الزعيم وسامي احلناوي وأديب الشيشكيل ومجال عبد النارص وحتى جيل 
 .صدام حسني وحافظ األسد ومعمر القذايف

ومن الطريف أن األجهزة األمريكية املسؤولة عن الدولة العميقة ركنت إىل إمكانية 
الفرضية القديمة، ومل حتاول خلق آليات أو ميكانزمات جدية لصناعة استمرار نجاح هذه 

متعاونني جدد من أجيال أخرى خمتلفة، وترتب عىل هذا بالتبعية أن أجهزة الدولة 
األمريكية احلالية ومراكز صناعة القرار فيها وجدت نفسها عىل سبيل املثال يف حرية مع 

تقليديني خلفا لبشار األسد، ومل تستطع جدوى وطريقة تنصيب العسكريني السوريني ال
إرسائيل بكل خمابراهتا واستطالعاهتا وعالقاهتا أن تشري حتى ببديل نصف مضمون لبشار 

 .األسد والعلويني
وبصفة خاصة فقد كانت سبيكة النارصية النصريية عصية عىل االستمرار بقدر ما 

اهرها وإن كانت مألوفة كانت عصية عىل االستنساخ مع أهنا سبيكة غري رشعية يف ظ
وأليفة يف جانبها الباطني، وهكذا أجربت السياسة األمريكية رئيسا مفعام باألمل واحليوية 
والشباب مثل أوباما عىل أن يتخذ موقفا جامدا وعقيام مل يكن الزعيم السوفيايت برجيينيف 



   

 .نفسه وبكل مجوده لريىض به أو يوافق حتى عىل أن يصدر يف عهده

٤ 
ن هناك تفسري حلالة الرتاجع أو النكوص الال مرجعي إال تفسري واحد وهو ومل يك

افتقاد أو عوز املرجعية الكفيلة باقرتاح البديل، وحدث بعد ذلك ما هو أسوأ أثرا عىل 
الواليات املتحدة نتيجة االشرتاك يف التآمر يف مرص ثم تشجيعه يف ليبيا ثم الرتحيب به يف 

 .اليمن
قيادات اجليوش العربية يف مناقشات الكونغرس إىل أهنا استثامر وهكذا حتولت صورة 

ال يمكن ألمريكا التي استثمرت فيه أن تتنازل عن اإلفادة منه حتى لو كان الرضر من 
 .االستثامر أكرب من الفائدة

وبعبارة جمازية فإن املنطق اإلسرتاتيجي األمريكي حتول يف منطلقاته الدافعة إىل ما 
عالجا ) املوصوف ثم املامرس( بعالج األعضاء بدال من أن يكون العالج نسميه يف الطب

 .للمرض املشخص حتى لو كان املرض من احلاالت ذات املظاهر الرسيرية املتعددة
ومن العجيب أن هذا املعنى الذي كان عابرا متاما أصبح بحكم هشاشته واختالف 

ال بد من الدفاع عنها حتى لو كانت الظروف احلضارية واملعلوماتية بمثابة عقيدة جديدة 
ايت الذي حترتمه أمريكا رغم مجعبارات الدفاع وأسانيده كفيلة باهنيار األساس الربا

 .اتيتهمجبرا
وهي إشكالية منطقية مضحكة، فقد أصبح منطق وزير اخلارجية األمريكي كريي 

د ذاهتا حتى وإن اتية كغاية يف حمجإننا اآلن أصبحنا نؤمن بالربا: يقول بوضوح اضطراري
 .اتيون ألجل الالمبدأ وليس ألجل املصلحةمجمل يتحقق منها يشء، أي إننا برا

وال جدال يف أن التحليل العلمي ملضمون اخلطاب األمريكي يف الشهور األخرية ينطق 
هبذا العجب السيايس بوضوح، ومع أن املنسحقني أمام اإلمربيالية يصفقون لالنتهازية 

 وأصبح االنطباع الداخيل جتاه ما هو ، أمريكا نفسها أصبح جد خمتلففإن املوقف داخل
معلن من مواقف أمريكية أن منطق اللحظة ليس إال منطقا مستفزا لفتيان أمريكا وشباهنا 
املقبلني عن قريب عىل التصويت يف انتخابات متعددة ما بني رئاسية وبرملانية وحكام 

 .واليات



  

٥  
تي أصبحت بالغة اإليذاء للفكر السيايس األمريكي بفكرة تتعلق املسلمة الثالثة ال

عملياتية عىل وجه التحديد وهي زيادة قابلية املؤسسات الرسمية األمريكية لرتديد املزاعم 
الباطلة وتصويرها عىل أهنا حقائق، وذلك من أجل تربير قرارات صدرت وثبت خطؤها، 

أضحى ال ) د عىل التربير الالحقأي الذي يعتم(ومن الطريف أن هذا السلوك البعدي 
 .يستحي من تأخره وال من مبالغاته

ويمكن لنا أن نسمي هذه املسلمة بمسلمة إمكانية قبول الشعوب من الديمقراطية 
 . وحده بالشكل

واألمثلة كثرية أبرزها أن أمريكا تعرف بوسائل متعددة أن رجل أعامل مرصيا أسس 
الستثامر السيايس ومحاية املصالح الرأساملية، وتعلم سبعة أحزاب بأسامء خمتلفة، من باب ا

املؤسسات األمريكية علم اليقني أن الشعب املرصي يعرف هذا ويعرف سوابق هذه 
 .التقنيات الشكالنية

وال يزال يف وسع أمريكا أن تعيد اختبار ما تعرفه مراكزها االستخباراتية عن مثل هذه 
ك مضت يف التصديق والرتويج واالستجابة حتى األحزاب الكرتونية، لكنها بدال من ذل

بدا وكأن راعي هذه األحزاب السبعة أصبح هو القوة احلاكمة والتحكمية يف السياسة 
األمريكية جتاه مرص وذلك للدرجة التي شاع فيها أنه هو الذي اتفق مع شخصيات نافذة 

كان منهم ممثلو ( رس نفسه عىل أن يرسل وفودا متعاقبة من نجوم غري سياسينيجيف الكون
يطلبون فيها من سلطة أمريكا أن تؤمن وتغطي قيام ) سينام وموظفو عالقات عامة حمليون

 .قائد اجليش بانقالب عسكري

٦  
تم تداوهلا عىل نطاق واسع فإن الواليات ) وال نقول احلقيقة(ومع أن هذه الدعوى 

ة وكأن الواليات املتحدة تريد أن املتحدة مل تشأ أن تعلق بإثبات أو نفي، بام بدا يف النهاي
ن تسلم مرص أل وأهنا عىل استعداد ،تصدر فكرة أن هذه الدعوى التي ندعيها صادقة

 .لعائلة تنوب عن أمريكا يف حكمها
ومع أن آلية إنشاء األحزاب ونشاطها أصبحت من البدهيات يف العامل كله فإن النظم 



   

حولتها إىل نصوص شكالنية تنتج أحزابا الشمولية املرصية املعادية للمنطق والقانون 
كرتونية تؤدي نشاطات ومهية حتاول هبا أن تشوش عىل األحزاب احلقيقية ذات الثقل 

 .السيايس يف صورة ال يتخيلها إال عقل شيطان
واألمر يف هذا شبيه بام ال يمكن حدوثه من أن تصدر صحيفة أمريكية وقد خصصت 

صفحة بينام أعطت األرباع الثالثة الباقية لثالثة من لرأي الرئيس األمريكي احلايل ربع 
شخصيات مر بخاطرها أن ترتشح للرئاسة دون أن حتصل عيل أية أصوات ولو عىل 
أصابع اليد الواحدة، ثم تقفز الصحيفة عىل املنطق كي تقول إن ثالثة أرباع الكتلة 

 .املستطلع رأهيا ضد الرئيس األمريكي
 أحزاب يديرها شخص واحد وعرشون حزبا آخر لثلة قليلة فام بالنا أن يف مرص سبعة 

من أصحاب املصالح الضيقة بينام األحزاب احلقيقة ال تزيد عن مخسة فقط إن مل تكن 
 !!ثالثة فقط

 
 :عبداحلميد

لن تعيد أمريكا حساباهتا و مسلامهتا و عقيدهتا جتاه العامل العريب و اإلسالمي ، و قد أفلح النظام 
سائل إعالمه املتنوعة بإعطاء نظرة سوداء عىل عاملنا و عقائدنا و كل ما يمت لنا يكي الصهيوين بوألمرا

 تقوم أساسا عىل النهب و السلب و اإلرهاب و الدمار الشامل ألهل األرض قاطبة »حضارهتم«بصلة و 
هم ، إن الذي جيب ستثناء القليل ممن حيملون القلوب و العقول النرية و هؤالء ليسوا سواداإن أمكن ب

 نظرته و مسلامته جتاه املارد هم نحن و عىل رأسنا األنظمة احلاكمة و ال سيام املوالية و هذا ال يتأتى ريتغي
 .ّإال بالعدل و املساواة

 :حمب السالم

 متزامنا مع تطور تهخص تطور االتصال وسهولا وباألًا جدً جدة وهامةن هناك تغريات هامأعتقد أ
  ي نوع أنه تم اكتشاف سائل من أ خرب صبحنا يوما عىلأن إالبسيط املدمر ،، من يدري تصنيع السالح 

ن أمن شارع يف مدينة معينه ،، يسكب يف اكثر  ن الأهلك كل من فيه ،، فمن يضمن لو سكب يف شارع أل
ها عالمإن أو يدفع عنها ظنها أمريكا ان ختفف احلقد عليها بتخفيف ظلمها للناس ولن يفيدها أ عىل

 .يفربك احلقائق

 :مسلم

من املؤكد أن مراكز األبحاث يف أمريكا قد درست عقيدة الشيعة التي تتلخص يف القضاء عىل العدو 



  

 و هذا عىل ما ،ً سنة و هم السنة و هلم ثأر معهم لن ينتهي اال بالقضاء عليهم مجيعا١٤٠٠األوحد هلا منذ 
لكنه يؤذي الطرفني  و،م من علمها باستحالة حتقيقهيبدو ما تلقفته أمريكا و تساعدهم عليه عىل الرغ

 .فقط

 :حممد
مريكا يف الرشق االوسط ال تعتمد عىل تبادل املصالح كام هي أ دة بقياة الغربية  اخلارجيةن السياسإ

وهي ترتكز عىل . ا غري قابل للرشاءً العبد والسيد فال يقبلون عربيأنام تعتمد عىل مبدإمع الصني وغريها و
ن تفعل أ ة وما يربدون احلكومةنجلكاني األةبواقهم من حمطات التلفزه واملحافظني والكنيسأ وةنالصهاي

 االستبداد ةنظمأكرب مساعده جيدوهنا من أتباعه وأسالم ون يصدق ومحالهتم الرببريه عىل اإلأوالشعب 
يريد رجال صعب أمر وتغري سياستهم هو .  تعاديه العرب والغربةفمن يعاديه الصهاين. ةالعربي

 .ن التغيري معناه االعرتاف باخلطحقيقني أل
 :زرزرو

 .مقال رائع
 :باسم

 . عاشت سورية ويسقط بشار االسد- عاشت سورية سقط االسد :ما يف لالبد ما يف لالبد
 :عتبة الزيد

 التي ذا توقفنا عن التذابح سنة و شيعة، تلك الطائفيةإمريكا النظر يف مسلامهتا االسرتاتيجية أقد تعيد 
 .نظمة ال للشعوب املسلمة بكل طوائفهاّجذرهامحق السنة والشيعة خدمة لأل

 :عتبة الزيد
مريكا تتعامل مع ايران عىل أ. »املسلامت االمريكية«يران بالغ الكاتب يف تسطيح دور إفيام يتعلق ب

 من التمثيل هنا متامسكة بفضل قدرأهم هنا دولة كبرية مساحة وسكانا واقتصادا واألأدراكها إضوء 
مام الضغوط أثبتوا صالبتهم أم ال، أعجبونا أرادة االيرانيني يتمتع به نظام املاليل، وهم سواء احلقيقي إل

نظم قبلية : ما فيام يتعلق بنا كعرب فتنقسم انظمتنا يف الغالب اىل نوعنيأ!  سنة٣٥مريكية عىل مدى األ
. ي التفاف شعبيأي من النوعني بأوال يتمتع ! تلتمس احلامية ودكتاتوريات تلتمس الطحني من امريكا

 .مريكا باستخفافأوهلذا تعاملنا 
 :حسن عثامن آل قراجة فلسطني

ال أننا نرى أن عداء أمريكا للشعوب العربية واملسلمة إاجلوادي واستنتاجاته .مع احرتامي لتحليل د
 ينة فكرا وعقيدة، وأن سياسةينطلق من موقف مبدئي ينبع من أدبيات وعقائد املحافظني اجلدد الصها

..  جتاهنا من بعد احلرب العاملية الثانية هي استمرار يسء ملا كانت عليه سياسة بريطانيا من قبلهاأمريكا
 .هنم أعدائنا وكفىإ



   

hossam maroc:  

ستسالم ألول قطرة دم عربية يف سبيل الكرامة يف بداية الربيع ألمريكا وغريها االكان األجدر 
 يف إخراج األصنام جامدة من جديد وإعادهتا عىل عروش مطمورة اًن غباء هؤالء كان واضحالعريب، لك

 بذلك أن الدماء األوىل مل تكن سوى البداية كرة الرضوخ لألمر الواقع متناسنيحتت الركام لتكريس ف
ووقود للمراحل القادمة التي وصلت إىل حد سحق اجليوش وردع تلك اإليديولوجيات الفاشلة 

حمية بني ذراعيها لتتضح الصورة احلقيقية للعمالء واهللا يعلم ماذا سيكون ينتظرهم بعد مرحلة قطع امل
 .نحناءالرؤوس أما الرأساملية فمصريها بدء يف اال

 : حمسن حممود 

أمريكا .  األمريكي الذي تم فيه تدريب عمالء اإلخوان املسلمني ياهللا يرحم أيام املركز الديمقراط
 .ال هنضة من اإلرهابإ السيايس فلم جتد أيدت االسالم

Saleh Baset: 

فقد مغزى مقالته كلام قرأت الفراطه ىف أجوادى اال أننى اعرتف أنى بدأت . مع تقديرى لتحليل د
ن ال ختجل شبكة أمتنى أ. »ىل باىل بالكلا«التلميح عن شخصيات كثريه بدون ذكر اسامء اعتامدا عىل مبدأ 

ن يسموا األشياء واألشخاص بمسمياهتا حتى تزداد أجوادى .  بقدرة دبشهرة اجلزيرة ومفكرين
 .مصداقيتهم

 
 

 



  

 

 

  

  

  

 
 

 



   
 

  
 

١  
يعتقد كثريون يف ازدياد قوة روسيا القيرصية اجلديدة، وهو الوصف الذي أحب أن 
أصف به دولة بوتني وتابعه الذي كاد اسمه ينسى من فرط حضور بوتني وقدرته عىل 

 . املناورة
ومع هذا فإين ال أكاد أوافقهم عىل مثل هذا االعتقاد الذي يستند إىل بقايا تاريخ ونوايا 
طموح، ذلك أن البقايا والنوايا وحدمها ال تكفيان لبناء قوة قادرة يف عامل القرن احلادي 

 . والعرشين، بعدما مىض عقد من الزمان عىل بداية هذا القرن احلاسم
عتقاد األول يف القدرة الروسية بعض األماين يف أن توجد ويبني كثريون عىل هذا اال

ّقوة ثانية تواجه وجتابه الواليات املتحدة وحتد من غلوائها املفرط يف تناول أمور العامل كله 
عىل نحو ما تريد ووقتام تريد، فهي تؤجل هذه األزمة، وتشكل األخرى، وترد الثالثة، 

لكني ال أستطيع أيضا أن أمتاشى مع هؤالء . وتعيد بعث الرابعة، وتنتهي من اخلامسة
 . الذين يفرطون يف التفاؤل فيام خيص هذا الدور الرويس

وعىل صعيد ثالث فقد شهد عاملنا العريب كثريا من اإلعجاب املبالغ فيه بقدرة روسيا 
عىل إنقاذ بشار األسد مرة واثنتني وثالثا، وال جيد هؤالء حرجا يف االقرتاب من القول بأن 
القذايف مات دون أن حيظى بمثل هذا الدعم الذي كان يمكن أن حيافظ له عىل حياته أو 

 عىل مملكته أو عىل تراثه 

٢ 
وقد كان من العجيب أن يفكر هؤالء املتفائلون عىل هذا النحو بينام قامت روسيا يف 

هي حقيقة األمر بدور احلانويت الذي تعهد ألمريكا بدفن أسلحة سوريا الكيميائية، و
أقوى أسلحتها املتاحة يف ظل غياهبا متاما عن املجتمع النووي، ويف ظل ضعف أسلحتها 

 . التقليدية ضعفا ظاهرا ال خيفى عىل أحد
الوحيد ) الكيميائي(فجاءت روسيا لتجرب اجلمهورية العربية السورية عىل دفن ابنها 



  

سوري بالتدريج حيا حتى يعيش األب بشار واألم أسامء، وحتى يموت بقية الشعب ال
 . حتت دعوى أنه إسالم يفني بعضه دون أن يبذل أعداؤه جهدا يف إفنائه

٣ 
بعد هذه التحفظات الثالثة التي أبديتها يف مواجهة آراء كثرية تبدو شائعة وتبدو أقرب 
إىل األماين املطلوبة، أحاول أن أفكر بعض اليشء فيام يمكن للدولة الروسية أن تقدمه يف 

ولية املعارصة، فأجد أمامي آفاقا واسعة لقدرهتا عىل التحرك اإلجيايب السياسة الد
واإلنجاز األخالقي، كام أجد أرضا هائلة حافلة باألشواك التي تكفل للقوى الغربية 

 . ضامن اإليقاع بالروس فيام وقعوا فيه من قبل إبان عهد السوفيات
يا يف فرض إطار خلقي صلب أما أول آفاق القدرة اإلجيابية فيتمثل يف أن تنجح روس

 . ونبيل عىل سياستها، وأن تتمسك هبذا اإلطار قدر طاقتها
  فإذا كان يف هذا اإلطار مثال أهنا ستنرص املستضعفني يف األرض فال يليق هبا أن

 .تدخل يف دعم نظام يظلم شعبه
  وإذا كان يف هذا اإلطار مثال أهنا ستساعد يف احلفاظ عىل هويات وحدود وسيادة

دول فال ينبغي هلا أن تتورط يف نرصة أي حركة انفصالية حتى لو كانت ال
 .للمستضعفني يف األرض

  وإذا كان يف هذا اإلطار أهنا ستنحاز إىل احلرية انحيازا مطلقا فال ينبغي هلا أن
 . وهكذا.. تدافع عن رئيس مستبد أو عن نظام مستبد يلغي احلريات

يكون صعبا، ولكن تاريخ روسيا والسوفيات ومن الواضح أن مثل هذا االلتزام لن 
احلارض املاثل يف األذهان يلقي بظالل من الشك عىل مواقفها املحتملة يف ظل ميلها إىل 

، أو إىل عداء اإلسالم والدين عىل وجه )كهدف دائم(مناقضة خط الواليات املتحدة 
ى ارتبطت عالقتها ، أو عىل تشجيع احلركات االنفصالية مت)كأيدولوجية مسترتة(العموم 

هبا، أو عىل دعم زعامء فاسدين ملجرد أهنم أظهروا عداء للغرب أو كرها للديمقراطية 
 . الغربية

ومن ثم فإن هذا االلتزام اخللقي يصبح نوعا من التحدي اإلجيايب أمام السياسة 
 .الروسية يف السنوات القادمة



   

 املايض بأثقاله وجاذبيته، وظني أن روسيا قد آن هلا أن ختوضه بنجاح رغم كل تراث
ذلك أن الطموح إىل النجاح سيدفع روسيا بوتني أو روسيا القيرصية إىل قواعد أكثر 

 . رسوخا واتفاقا مع القيم األخالقية والقانون الدويل يف جوهره احلقيقي

٤  
أما ثاين آفاق القدرة اإلجيابية فهو عبور روسيا الفجوة التقنية بحيث ال تعتمد يف 

وإن كانت -هتا عىل األسواق الفقرية، وإنام تبدأ يف استهداف منافسة حقيقية صادرا
 يف األسواق الغربية والثرية، ولن يتحقق هذا إال بقدرة فائقة عىل تقبل اآلخر -حمدودة

عىل االندماج يف االقتصادات العاملية بعيدا ) فائقة أيضا(تقنيا وصناعيا، وبقدرة أخرى 
 . رخييعن اجلمود الفكري والتا

وربام يتطلب األمر رشاكة جادة بني مؤسسات روسية ومؤسسات غربية عىل نحو ما 
 . فعلته تشيكوسلوفاكيا وغريها من تطوير حمسوب لصناعات حمددة دون إغراق أو اندفاع

وقد أصبحت األسواق الغربية اآلن تستقبل بالرتحيب سلعا بولندية وجمرية 
لرتحيب املحسوب، وهو ما لن يصعب عىل روسيا وسلوفاكية وتشيكية بام تستحقه من ا

 . يف أرسع وقت ممكن

٥  
أما ثالث آفاق القدرة اإلجيابية فهو اقرتاهبا من جمتمعات الرشق املتدينة، ولن أطيل يف 
احلديث التفصييل عن طبيعة مثل هذا االقرتاب يف ظل العداء الذي استحكم بني 

عداء ديني مطلق للشيوعية، لكني أستطيع الشيوعية والدين والذي لقي ما يستحقه من 
أن أضع يدي عىل مفتاح جيد يمكن لروسيا القيرصية اجلديدة أن تفتح به هذا الباب 

 . املغلق، وهو أن تعترب الشيوعية مرحلة يف تارخيها ال أن تعتربها هناية لعالقاهتا بالدين
ر األديان يف صناعة ومن ثم يصبح من واجب الدولة بصورة إجيابية أن تعنى بإبراز دو

احلضارة الروسية، ال أن تتجاهل أو تنفي هذا الدور وال أن تغض الطرف عنه، وال أن 
تظهر أهنا ال متانع يف أن ترتكه يتنفس، بل ينبغي عىل الدولة الروسية احلارضة أن تفخر 
بكنيستها األرثوذكسية وأن تعيل من قيمتها يف بروتوكول الدولة، وأن تفخر بمساجدها 
اجلميلة املقدرة وعلامئها املسلمني وأن تعيل من قيمتهم، وأن يكون هلا متثيل يف املؤمتر 



  

 . اإلسالمي يتناسب مع تعداد املسلمني غري القليل فيها، ومكانتهم غري املنكورة

٦  
وباختصار شديد فإن عىل روسيا أن تتصالح مع تارخيها بنفس القدر الذي تفرض فيه 

هتا الشيوعية ورغبتها يف إبعاد الدين عن احلياة وما يتصل هبا من  عقيد بقاياعىل نفسها
حراك اجتامعي ذكي ينبغي أن تستعني فيه روسيا بالعلامء اجلادين من خارجها ومن 
داخلها من أجل الوصول إىل حالة من الوفاق الوطني احلقيقي الذي يكفل انتفاء 

 . روحيةالنزعات الطائفية ألي تدخل يف الشؤون املعنوية وال
ويقتيض هذا بالطبع أن توثق روسيا عالقاهتا بالقوى الفاعلة يف املحيط اإلسالمي، 
وأن تضبط طبيعة عالقاهتا بالفاتيكان وغريه من املؤسسات الدينية، وأن تبني عالقاهتا مع 
إرسائيل عىل أساس واضح حيرتم املسيحية واإلسالم ومقدساهتام بالقدر الذي يسعى فيه 

 . اتية السياسية املعروفةمجو مترير الرباإىل إقرار أ
وهنا تستطيع روسيا أن تستغل العالقات الدينية يف دعم توجهات جديدة يف إقرار 
التعاون الدويل والسالم العاملي، عىل النحو الذي يمكن هلا به أن تدخل إىل نزاعات شبه 

 باملرارة يف كثري من القارة اهلندية مشكورة ومقدرة بعيدا عن كل اإلرث املاضوي احلافل
 . جزئياته

وربام حتتاج روسيا يف هذا املجال إىل اإلفادة املبارشة من التجربة األملانية يف التعامل مع 
املايض القريب والبعيد عىل حد سواء، أو التجربة الفرنسية يف التعامل مع املستعمرات 

 يف بناء الكومنولث واحلفاظ القديمة من خالل الدعوة الفرنكفونية، أو التجربة الربيطانية
 . عليه

 . ويف كل األحوال فإهنا البد أن ختوض التجربة وتنجح
 

 
 :لـيـال خـوريـه

الغرب . ن تصبح ثقال قطبياأ باًن حيسب هلا الغرب حسابأبوتن ـ مدفيدف ـ بوتن ليست دولة يمكن 
ا قبل رحلة األلف ميل ونظام بوتن ـ هنا حمطة وقود كرهية البد من التوقف عندهأىل روسيا عىل إينظر 

غراقه يف إقتصاد الغريب الذي يكره روسيا ألهنا قادرة عىل مدفيدف يروج لشعبه بانه مطبق عىل خناق اال



   

لكن نظام بوتن ـ . يضا؟ الأن تغرق هي أقتصاد الغريب دون هل يمكن لروسيا ان تـُغرق اال. ظالم دامس
 .أوكرانياامتحان بوتن العسري يف . مقراطيةيه وشيطنة الدمدفيدف يستغل الكراهية للرتويج لنفس

 »حماربة اإلرهاب«التطهري العرقي الدموي الذي يامرسه التحالف الطائفي يف سوريا اليوم حتت قناع 
هل . »املقاومة«ستبداد والقمع املخابرايت الذي كانت متارسه نفس القوى حتت قناع هو ذاته نظام اال

قناع الغرب بان القناع اجلديد سيوفر هلم الغطاء الالزم للتحالف الرسي إفي يف سينجح التحالف الطائ
ن نصحته روسيا بالتخيل عن النووي والكيامئي إلثبات حسن النية؟ السييس يراقب أخاصة بعد 

 وهذه بسوريا قلب احلر. واملالحظ ان اإلرهاب يف سيناء اختفى والقضاء املرصي اصبح نزهيا فجأة
 . شعاراحقيقة وليست

shuk mako: 

 .كيف ننجر ورائهم و مبدأهم اكذب اكذب حتي يصدقك الناس
Mohamed Ameen: 

ًإن كانت روسيا القيرصية ختطط لتعود لتلعب دورا ........عروض البد أن ينظر هلا بعني اإلعتبار
ًمؤثرا وفعاال   ع؟؟هل تسم............وإن كانت تسمع ملحللني من املنطقة العربية........ً

Khaled: 

 أنا ال رشقي وال غريب بل مسلم عريب أيب وحتية أجالل ،خمترص املقال هي أحالم اليقظة وردي
 وخسئت روسيا وأمريكا وأوروبا ومن واالهم وتشبه هبم نحن لسنا لقمة سائغة ،للوطن العريب وشبابه

 . وسنقود العامل وتلك األيام نداوهلا بني الناس

 :محد حممدأحممد 

ان عىل يد شفغانستان والشيأ  يفنيم تارخيها وحارصها ملطخ بدماء املسلةملا االهتامم بدولاستغرب 
 فعن ة والفساد والدكتاتورياك حقوق االنسان واملافيان سوريا عوضا عن وضع روسيا يف انتهبوتن واآل

 ةمجسم األرسائيل لتنهش به فهي وايران وامريكا خمالب إل. ر روسيا ظي مستقبل ينتأي نصائح وعن أ
 .ةسالمياإل

 :يوسف

روسيا الغارقة يف الفساد والديكتاتورية واملتخلفة يف الصناعات املدنية واالستهالكية ليست مؤهلة 
تاريخ روسيا االستعامري مع الدول االسالمية هو أسوا من تاريخ  .مريكا والدول الغربيةأملنافسة 
فة العثامنية واحتلت مناطق اسالمية خالصة روسيا القيرصية شنت عرشات احلروب ضد اخلال. الغرب

ما روسيا السوفيتية فقد أ و،بادة بشعة من قتل املاليني وهتجريهمإكالقوقاز والقرم وارتكبت فيها جرائم 
كثر من عرشة ماليني وقام الطاغية أبادة بشعة بحق املسلمني حيث قدر عدد القتىل بإارتكبت جرائم 

 . لقوقاز والقرمستالني بتهجري شعوب كاملة من ا



  

 :بو حممد الكنديأ

 اسمه مسلم وهى حتاول جاهدة الستعادة قوهتا ءعىل كل يش روسيا برئاسة بوتن دولة مافيا وحقد
الصني .  اسقطها االفغانيون لدلك هم والغرب متفقون عىل يش واحد وخمتلفون عىل البقيةيالعظمى الت

 .ض قوهتا بالعاملهي القوة الصاعدة التي ستحرق االخرض واليابس لفر

 :محد محزةأ

ون مفالذين حيك ،!ولكن استغرب حديث الكاتب عن فرض روسيا عقيدهتا الشيوعية حديث جيد ،
بل قوميون متعصبون وعصبيتهم عربوا عنها يف قهرهم الشعوب االسالمية   شيوعيون،ما هماآلن 

منية طر عىل املفاصل األقليات روسية تسيأوالقوميات األخرى يف بالد القوقاز،حيث زرع الروس 
. نضامم لالحتاد اجلمركي األوريباآلن يعارضون تطلع أكرانيا لال .وتضمن تبعية هذه الدول لروسيا

عىل الرغم من ذلك،فإن .روسيا اآلن عنرصية معادية للحرية وهي يف حاجة لثورة من أجل احلرية
 .رب وحيرر سياسات العربالرصاع يفرض توطيد العالقات معها بام يضعف هيمنة أمريكا والغ

 :سلطان

عن اي تاريخ تتكلم؟ التاريخ العنرصي واملذهبي والطائفي؟ هل هناك قراءة ): حممد الفاتح( 
م عجمية مبنية عىل اسس علمية وموضوعية؟ ليس الفتى من قال كان أتارخيية لألنظمة اإلسالمية عربية 

جداد لكن هذا لن يشفع لنا يف العامل حتكمه قواعد نتصارات األان تعيش ألك ...أيب، بل من قال ها أنا ذا
سقطوا أالغابة، إن كنت تقصد اخلالفة العثامنية وحروهبا ضد الروس، فال تنسى أن عرب اجلزيرة هم من 

اخلالفة بعاملتهم لربيطانيا، لست مدافعا عن روسيا، فهي تدافع عن مصاحلها وفقط، لكن العرب يبيعون 
 .بعضهم بعضا بثمن بخس

 :درنا

نتهاك حقوق االنسان والعنرصية الفظيعة ال يمكن بأي حال من اروسيا الغارقة يف الفساد و
روسيا األن تتآكل من الداخل واهللا وحده يعرف إىل أي .. األحوال أن تنافس الغرب أو أن حتل حمله

 .مصري تتجه هذه الدولة

 :يمحد عبد املجيد املرصأ

عالميا مئات إ املصطنع لترصفاهتا الذى رصفت عليه يخالق األوما الذى استفادته امريكا من الغطاء
كرب مثال عىل ذلك هو أ؟ ممارساهتا جعلت هذا الغطاء غري قابل للتصديق ونياملليارات عرب عرشات السن

 طائلة لتحسني صورهتا فيها وتبشيع صورة روسيا اخالقيا فاذا االمر ًأمريكا أمواالمرص التى رصفت 
 باالجتاه ي والتباه،مريكا علناألشعب واحلكومة واالخوان عىل شئ واحد فقط هو سب ينتهى بان يتفق ا

 . مرص عىل حتسني صورهتا يفاً واحداًنحو روسيا التى مل ترصف قرش



   

mohamed faraji: 

 .مجيل يا مبدع

 :سلطان

  أي دروس تقدموهنا لروسيا وأنتم عاجزون عن حل أبسط املشاكل يف دولكم؟ وكأن روسيا من..
هزمت النازية وقارعت أمريكا عاجزة عن حل مشاكلها بنفسها؟ وجه النصائح للملوك والسالطني 

أتظن ان روسيا ستنسى ..راضيهم لقواعد عسكرية أمريكية وبريطانية وحللف الناتوأالعرب من فتحوا 
ها،  خطر عىل مصاحل"السني"من دعم اجلهاديني يف أفغانستان والشيشان؟ الروس مقتنعة أن احللف 

وهو حتت خدمة أمريكا والغرب إلضعافها، روسيا تدافع عن مصاحلها أما العرب حياربون بعضهم 
 .بعضا

 :زينب م العبد اهللا

 .  عربية وستشعل حربا عامليةةروسيا بعد املؤمتر سترضب دول

 :هشام عبد القادر

كرب حركة أا باعتبارهم خوان سوريإن تنجح سلميا لو توجه أن الثورة السورية كان يمكن هلا أعتقد أ
بوتني ، معارضة لبشار نحو روسيا و اقنعوا بوتني باحلفاظ عيل مصالح روسيا باملنطقة بعد سقوط االسد

 ولكن مقال ،ن قد فات الوقتدري ربام اآلألست . هو ال يتق بالسعودية ضامنات قوية وإىلبحاجة 
 .املفكر اجلوادي زادين يقينا بان ذلك هو احلل االنسب

 :مرص.طر مسلم عادي جداخوا

لست أدرى من أين أبدأ؟ من الشيشان؟ من طاجيكستان؟ من ...بسم اهللا الرمحن الرحيم 
أم من أفغانستان؟يقول التاريخ إن بدايات الدول العظمي يبدأ من رفع شعارات .......تتارستان؟

 حدودها عندها ال هيم العدل وأن هنايتها قد تكون مع ممارستها للظلم،وتتأكد حني تأخذه معها خارج
لذلك حيق للكاتب أن  . هلذه النهايةيوروسيا رش مثال تارخي كم من السنوات متر حتي تلفظ أنفاسها،

 اإلسالمية السابقة فإذا نفذوها فقد تعود دولة اخلالفة من هذا ييرسل الرسالة إىل دول اإلحتاد السوفيت
 . الباب

 :جلجامش

سهل من أ الذين حيكمون روسيا يمثلون مصالح روسيا فقط فال ذا كان الناسإنه أقلنا عدة مرات 
اختبار نواياهم وذلك بان تقوم دول النفط الغنية برشاء املوقف الرويس عن طريق رشاء كميات هائلة 

هلذا السالح من فوائد  من سالح روسيا الرخيص واملتطور وكرس شوكة حلفهم مع ايران ووضحنا ما
 .فل تطورا من السالح الغريبأنه أسياسية وعسكرية رغم 



  

 بل »قل عالميا عىل األإ«ولكن الغريب ان السعودية تتجاهل ذلك دائام وهي التي تشكو من ايران 
 ونحن نعلم ان ،حد الكتاب السعوديني يعرتف بان الروس عرضوا االمر عىل السعودية ورفضتأن إ

 .عىل احللف الصفوي مع روسيارشاء موقف روسيا يعني رشاء دماء ابنائنا يف سوريا والقضاء 

 :عيل الصالح

 وحتقق ،تدركه أو تتجاهله روسيا هو أن الصني بلد يصعد بقوة مهولة وملفته لإلنتباه اخلطر التي ال
 فكأنام كل اجليش الصيني قوات خاصة أو ، وجيش مدرب بشكل قايس،قتصادية ضخمةافوائض 

أ بروسيا للسيطرة عىل منابع النفط فيها وكذلك  وسيبد،طوارئ هذا اجليش أول من يغزو سيغزو جريانه
 قوة الصني تلحق ،حتييد خطر روسيا عىل الصني وستجد الصني الدعم الغريب يف رضب الصني لروسيا

قتصاد الصيني بالرغم من خطره عىل بروسيا بشكل طردي واملالحظ أن الدول الغربية تدعم اال
 .عل الصني تغزو روسيا نيابة عنهااالقتصاديات الغربية فكأنام هو تبييت نية جل

Ismail Aljazaeri: 

. يا أخي مهام بلغت غلطات روسيا واإلحتاد السوفيايت فلن تساوي غلطات العامل العريب وهزائمهم
دعو الكاتب أن يوجه اقرتاحاته لبالده، العرب غري مؤهلني إلعطاء دروس لقوة أمة مهام بلغت أواهللا 

  .كثريمشاكلها، فحال العرب أسوأ ب

 :عالل النارصي

مريكية الروسية متر بمرحلة تارخيية من الصعب صياغتها العالقات الدولية وعيل اخلصوص منها األ
. هنا نتاج موقف قوةأ كثر ما يمكن وصفها عىلأإذ حتكمها انفعاالت وتوترات شخصية . يف قالب معني 

وكان منتظرا . بسقوط االحتاد السوفيايت ايل اهلوة مهد لألمريكان لعب دور البطولة عيل الساحة الدولية 
صبحت تعاين منه يف مجيع املجاالت اثر أ بيد روسيا إلخراجها من الوضع املتأزم الذي ذن تاخأمنها 

لتي وجدت صعوبة للتعامل معه يف غياب اإلمكانيات االنتقال من النظام الشيوعي ايل النظام اللربايل وا
 .طريية للمرور ايل تلك املرحلة بسالسةأالت

 :طارق احلرضمي

إذا نظرنا إىل موقف الروس يف يوغسالفيا السابقة و موقفها احلايل من الثورة الليبية ثم التورط 
 السني بطريقة ال ختطئها العني شديد العداء لإلسالم) يدولوجياأ(الشنيع يف سوريا نجد أن هناك رابطا 

وتثري التساؤل بدليل أن موقفها مع إيران منذ ما بعد الثورة كان يتزامن مع دعمها ملا حدث يف البوسنة و 
 واملسألة ال ننظر إليها بعيون سنية طائفية لكنها مالحظة ،هو ما حيدث متاما اآلن مع مسلمي سوريا

 .روسيا القيرصية حول املسألةشديدة الوضوح تثري الفضول لسرب أفكار 

 :العمورى حممد

 ،يضاأبكثري والعامل ة وبينهم والغرب وسلحتها جيل قديم وتكونت الفجأروح انت وروسيا و



   

 كام تفعل ايران وتبيعها للحمري وتقول هلم صنع رويس)ارسائيل(سلحة من أوصارت روسيا تشرتى 
 فالروس نفسهم ، االمريكية وصناعتها احلربيةالفوتوشوب فال لك حتى فكرة عن حجم املاكنة احلربية

 وال حتى قادريني ملصارف صيانته وغواصات تغرق بالبحر لقلة يال النووإيرتعدون منه فلم تبق هلم 
 .صيانتها وووووو

 :بو ياسنيأ

 .رساله للحكومة الروسية والرئيس الرويسإ اللغة الروسية وإىلرجو ترمجة هذا املقال أ

 :هل للعرب سالح

نبل االوصاف من الكتاب أ لسوريا لتم وصف بوتني وروسيته باًا كان موقف الروس معاديذإ
والصحفيني املاجورين عباد الدرهم والدينار ولتم وضعه ىف خانة املجاهدين من قبل رجال التعدين 

صبحو أذلك ببعيد عن حسن نرص اهللا واالسد ىف حرب متوز مع العدو ودعمهم حلامس   الدين وماأقصد
وانقلبت املوازين فمن نصدق ) الدوالر(ة دخل االخرض اللعنيأن املقدسني للشيوخ والصحفيني وفجم

 .  القرن الواحد وعرشينيف
 

 



  

 

 
 

١ 
درج بعض املثقفني واملفكرين عىل اعتبار الثنائيات أساسا للتفاعل والتعامل والرصاع 

ّواالقتصادي، بل ذهب بعضهم إىل اعتبارها مبدأ ورسا من أرسار احلياة االجتامعي 
واستمرارها، وهي احلياة التي تقوم عىل التزاوج بني ذكر وأنثى، أو التقابل بني عدل 
وظلم، ورش وخري، ويمني ويسار، ومكسب وخسارة، أو التعاقب بني هنار وليل، 

 . وصيف وشتاء
لقبول بل بالذيوع فكرة الثنائية القطبية وهكذا كان من اليسري أن حتظى با

واالحتاد السوفيايت، بل كان من الطبيعي أن تظل مسيطرة متاما عىل  الواليات املتحدة بني
 احلاكمة لطرق التفكري السيايس حتى يومنا هذا بعد أكثر من ربع قرن عىل اهنيار القواعد

منظومة أحد القطبني، أي االحتاد السوفيايت، ومن ثم اهنيار ما يعترب بمثابة البنية اهليكلية 
   .املعربة عن فكرة الثنائية

٢ 
ن حيث هي وقد كان من املالحظ ألرباب العلوم التطبيقية وعشاقها أن السياسة م

ممارسة لعلم تبدو وكأهنا قد حكم عليها عن عمد بالتخلف عن الزمن، أو احلبس 
االحتياطي يف كهوف النظريات القديمة، وربام كان هذا استنتاجا رسيعا لكنه واضح 

 . وحمسوس
وتتأكد هذه االستنتاجات املحسوسة مرة بعد أخرى، وعيانا بيانا بالنظر إىل أن التفكري 

  اآلليات ال يستطيع فرض نفسه بالرسعة التي تتحور هبا تقنيات اجلراحة، السيايس يف 
أو تقنيات البناء والتشكيل اهلنديس، أو تكنولوجيا الزراعة؛ فعىل حني مارس جراح 

 أربعة تقنيات خمتلفة يف عمره املهني الذي استغرق أربعني عاما، فإن شقيقه  املعارصالقلب
زال يعيش عىل اقتناعاته املبكرة يف التفسري والتأطري التوأم أستاذ علم السياسة ال ي

   .والتحليل، وال يبدو يف األفق أنه مستعد لتغيري هذه األصول العقدية أو تطويرها



   

عىل هذا النحو من النظر املقارن بالعلوم األخرى يمكن لنا بطريقتنا االستكشافية أن 
داية السبعينيات من القرن املايض نلخص جممل التطور الذي أصاب تاريخ الثنائية، منذ ب

وحتى اآلن، منتبهني إىل دورين جوهريني تعاقبا برسعة يف بداية عرص التحوالت التارخيية 
   :الذي ال نزال نعيشه

 األول، أو األهم هو ما فعله املستشار األملاين فييل برانت من خالل ما سمي •
احلديدي بني الرشق والغرب بالسياسة الرشقية، ضاربا أول فأس مؤثر يف اجلدار 

 . األوربيني

 والثاين، الذي ال يقل أمهية هو الدور الذي لعبه نيكسون وكسينجر باالعرتاف •
 .بالصني الشعبية، وما استتبعه من ترتيبات دولية العميل والفعيل

 ٣ 
كان هذان الدوران من وجهة نظر فسيولوجيا التاريخ بمثابة مقدمتني للحدث األكرب 

مها ومل يلق حتى اآلن ما يستحقه من املوضعة يف تاريخ االنسانية، وهو حرب الذي تال
 التي أظهرت حقيقة مل تكن طبيعية يف ذلك الوقت، وإن بدت اآلن عىل أهنا ١٩٧٣أكتوبر 

طبيعية جدا، وذلك حني استطاعت قوة إقليمية جديدة أن تنقل بؤرة االهتامم الدويل إىل 
 . تكن مستعدة له يف ذلك اليومحيث متارس هي دورها الذي مل

 عاما ال تزال غري مستعدة للدور الطبيعي عىل ٤٢ومن الطريف أن هذه القوة بعد 
   .الرغم من أن أعداءها أو اآلخرين يعاملوهنا عىل أهنا مستعدة له متام االستعداد

فهمت مراكز البحوث األمريكية ما مل ترصح به  ١٩٧٣من ذلك احلني أي منذ أكتوبر 
، من أن اآلخر هو اإلسالم، وأن اإلسالم هو اآلخر وما بعدها، ٢٠١٣ضوح إال يف بو

ومن املدهش أن العقل الباطن هلذه املراكز استلهم من أطروحات املفكر الفرنيس سارتر 
   .جوهر فكرته القائلة بأن اجلحيم هو اآلخرون

٤ 
والباحثني يف السياسة توالت األحداث العاملية لتثبت لألمريكيني املامرسني للسياسة 

واالجتامع مدى جاذبية الفكرة القائلة بأن اإلسالم هو األوىل بوراثة مقعد العدو 



  

التقليدي، الذي كان خمصصا للشيوعية أو حمجوزا لالحتاد السوفيايت، حتى لو مل حيرض 
 . للجلوس فيه أو احتالله

معها وكأن وقد سارت األحداث الدولية واإلقليمية يف مسارات متعددة بدا 
تلعب يف صالح التوكيد عىل هذه الفكرة ) بمعانيها املتعددة وربام املتناقضة(امليتافيزيقيا 

القائلة بالثنائية القطبية القابلة لالستعادة أو اإلعادة، عىل أن يكون اإلسالم هو أحد 
ت الطرف األول، الذي هو حلفاء الواليا) وال نقول يتحدد(طرفيها، ثم يتعني أو يتشكل 

قد تكون بعض الدول واملتحدة بأن تضم أمريكا حتت جناحيها جمموعة أخرى من الدول، 
اإلسالمية التقليدية من ضمنها، من باب التضليل ثانيا، ومن باب التلبيس عىل البسطاء 
أوال، وهذا هو املهم، سواء ضمت هذه الدول باالقتناع أو بالرتهيب أو من باب املعاندة 

   .لألشقاء

٥ 
يف حديث تليفزيوين موسع، ما جعل ذات مرة هذا املقام أذكر أنني استطردت ويف 

كثريا من اجلامهري ترضب كفا بكف حني سمعوا ما مل يكونوا قد سمعوه من قبل، حيث 
ذكرت حقيقة تارخيية تتعلق باحلروب الصليبية، والطبيعة املتغرية يف معسكرهيا املتحاربني 

متثل يف وجود مسيحيني حياربون حتت قيادة معسكر عىل مدى عقود متتالية، وهو ما 
   .املسلمني، ووجود مسلمني انضموا للصليبيني

األيام املعارصة مضت رساعا حتى أصبحنا نرى اليوم أن  ومن اجلدير بالذكر أن
حيملون من أوراق اهلوية ما يؤكد عىل انتامئهم العرقي  أعدى أعداء اإلسالم هم مسلمون

 .والشخيص لإلسالم
عىل أن هذا الواقع الذى نراه رأي العني يف األحداث املعارصة ال يتعارض، ومل يتعـارض، 
مـــع سلـــسلة املواجهـــات التـــي فرضـــتها قـــوى غـــري إســـالمية عـــىل جمتمعـــات املـــسلمني 

 وكمبوديــا والشيــشان وكوســوفو اهلرســكو والبوســنة والــصومال وبورمــا أفغانــستان يف
 . وليبيا واليمن وسوريا العراق إىل وصوال ،زائرجلوا

٦  
يف كل هذه املراحل حورب اإلسالم حروبا إجهاضية، وال نقول استباقية فحسب، 



   

غري حقيقته، حتى جاءت ور الرصاع املعتدي واملفرتي عىل ُويف كل هذه احلروب ص
بحكم انعدام (ليرصح منفذوه مضطرين  مرص أحداث ومعقبات االنقالب العسكري يف
، )حتت اسم آخر(بأن االنقالب الذي ينفذونه ) خربهتم التعبريية وضعف أفقهم السيايس

يستند يف املقام األول إىل القوة املغذاة من أعداء لإلسالم، ومن ثم بدؤوا يبحثون عن كل 
املسجد  املقوالت اللقيطة يف حرب املعتقدات اإلسالمية، حتى وصلوا إىل حماولة نفي

   .األقىص
وقد بات من املتيقن اآلن أنه مل يكن يف وسع االنقالب أن ينكر مثل هذه احلقيقة، أو 
أن يؤجل إعالهنا، فقد كان سفور احلقيقة مطلوبا بشدة من أجل إرهاب الرشعيني 

 كام كان ذلك االجرتاء والسفور مطلوبا بشدة من أجل إضفاء وختويفهم أوال، وثانيا،
املعنويات املطلوبة، حتى وإن كانت زائفة عىل سلوكيات جنود الباطل يف مواجهة مجاهري 

 .غفرية انتفضت يف العامل كله للدفاع عن آلية الديمقراطية، ومبدأ الرشعية
 نحو قوي بام مثلته عىلفيام قبل االنقالب وقد تضفرت الرشعية والديمقراطية 

انتخابات نزهية جاءت بمرشح طبيعي إىل موقع يفرتض أنه باختيار الشعب ال الدبابة، 
 . ون هو الذي حيدد من يشغلهجوأن شعب مرص ال مندوب البنتا

٧ 
قادت معقبات االنقالب املرصي إىل ثورة وطفرة غري متوقعتني يف الوعي السيايس 

 أبالغ إذا قلت إهنا توازي حجم التطور الطبيعي يف الفكر جلامهري املسلمني، وهي طفرة ال
 . السيايس اجلمعي الذي يتطلب ما ال يقل عن قرنني من الزمان

ثم وصل العامل اآلن إىل مرحلة من مراحل العجز عن إقناع املمثل املرشح لدور إحدى 
يف العامل  د أحدال يكا البطولتني بقبول الدور املرسوم، وباستثناء كاتب هذه السطور فإنه

بأن أمريكا ترنو لإلسالم عىل هذا النحو، الذي دفعها إىل كل ما نراه  يقتنع اإلسالمي كله
   .وما رأيناه، من سياسات تبدو حائرة بينام هي مستكشفة ومناورة

ويف الوقت ذاته فإن املؤمنني برضورة وجود بطلني يف املرسحية آثروا اللجوء إىل بديل 
 .نفيذ منهجهم يف العملعميل حيقق هلم ت

 وبعد دراسة معملية منضبطة فضل هؤالء العودة إىل املايض واستدعاء املمثل القديم 



  

، حتى وإن ٢٠١٥/٢٠١٦، ليقوم هبذا الدور يف ١٩٨٩الذي قام بدور البطل الثاين حتى 
 كان قد فقد بالفعل جزءا كبريا من لياقاته البدنية والتمثيلية،

ثل املحرتف العجوز أن يرفض دورا ظل يؤديه أربعني عاما، كان  ومل خيطر يف بال املم
 . آخر يوم فيها منذ ربع قرن

٨  
لكن اجلمهور يرى املرسحية اآلن باردة امللمس فاقدة للحامس عىل الرغم من كل 

 :اإلهبار التقني واملرسحي
 أما املمثل الذي كان جديرا بالدور فال يزال مرتددا يف جدوى فكرة التمثيل من
األساس، وهلذا يصفه املتعاطفون مع تارخيه بأنه كاأليتام عىل مائدة اللئام، بينام يناشده 
أبناؤه املتحمسون أن يفوضهم األمر، ليقوم أحدهم بالدور عن قريب، وذلك بعد أن 
يلفظ املمثل القديم املستدعى من خمزن التاريخ أنفاسه، وحينئذ يقول املراقبون إن قوة 

د أزاحت االحتاد الرويس عن املكانة املستحقة للمسلمني يف النظام إسالمية جديدة ق
العاملي املستقبيل، ذلك أن ما جتري وقائعه اآلن ليست حربا حول سوريا فحسب، وإنام 

وهي هي إزاحة تركية لروسيا عن أوروبا من ناحية، وعن العرب من ناحية أخرى، 
 .عن العرب من ناحية أخرى كذلك إزاحة روسية لرتكيا عن أوروبا من ناحية، و
 . والدهر صبور.. حتى وإن تآمر األمريكان بام ال يفهمه إال الدهر
 

 :جمهول

فالرصاعات بني اجلبابرة كانت قائمة منذ ظهور اإلنسان عىل وجه األرض وكان لكل رصاع .... 
قة لذاكرة الرصاع ،لكن هناية حمتومة بمنطق الربح أو اخلسارة،وعرصنا احلايل يبقى بدوره صورة مطاب

بحيث أن روسيا التي مل يبق هلا .الغريب الذي أفرزته الظروف اآلنية هو صناعة أعداء من رحم األطالل
سمه بوتني متعطش لألرشيف الستاليني مل ترتدد يف لعب دور عجوز يصارع الزمن امن املجد إال رجل 

 .ها نحن صعبة التحقيق حتى يف عامل اخليالأومهه الغول الربامجايت إنه بإمكانه العودة إىل سن نرا

 :مرصي

يا عزيزي العامل حيكمه جتار السالح والطاقة وهم بحاجة مستمرة للحروب ووصل هبم احلال أهنم 
فضل من االسالم ليلعب دور العدو فهم مليار ونصف أحياولون إيقاظ العمالق من سباته الطويل فمن 



   

ي مل يلوثونه بام صار اليوم فضائل وقيم عاملية مما يعني حروب  وهو الوحيد الذ،وهم حوايل ستني دولة
ثارة إ وال يمنع ذلك ،ال هناية هلا يف املستقبل املنظور اليوم هنا وغدا هناك يف هذا العامل االسالمي الفسيح

وذلك حتى ] ٦٤:املائدة[ ﴾  Û      Ü Ý Þ ß àá﴿حقاد قديمة واللعب بالنار وصدق اهللا العظيم أ
 .ال هوإد اهللا فال يعلم جنود ربك يآيت وع

 :حممد األمني بن عمر

بقدر اهللا كانت  ]٢٤:األعراف[ ﴾ : 9 8 7 6 5 4 23  1 0 / .﴿

الثانية يف أبناء أبناء ] ٣٠:املائدة[ ﴾   « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿االوىل يف إبني آدم 
اليهود استطاعوا ...)اليهود من بني إرسائيل(إسحاق)/املسلمون العرب(إسامعيل. إبراهيم اخلليل

ونحن نريدهم أحرارا، كفي أن  .هم إال خدم هلم  و بوتني وأوباما ما،السيطرة عىل كثري من األميني
 .نعلمهم معنى احلرية فيكون االنتصار حليفنا

osamah: 

سالم وبام أن السنة هم اإل. سبتمرب أدركت أن االسالم هو خصمها القادم١١أمريكا منذ هجامت 
 وجهة النظر األمريكية من رضب السنة وحتجيمهم وهتميشهم ومن ثم القضاء عليهم كان البد من

 وما ،وعندها تالقت مصالح الغرب مع مصلحة األقليات من الشيعة والنصارى وغريهم لرضب السنة
عندما يعود السنة اىل . ولكن يمكرون ويمكر اهللا واهللا خري املاكرين ،جيري يف املنطقة يدل عىل ذلك

 . ولنا يف التتار والصليبيني عربة، لن تستطيع أي قوة القضاء عليهمماإلسال

 :زائر

ُألمريكان اَلشيوعية خلق انتهت افعندما  .. احلياة بدون عدو»ال تستطيع« أمريكا :فهمواايا عمي 
لالتيني اسيخلقون غريه كقولك )..قتصاديالالتقدمهم (ستنفاذه اوبعد  ..لسيايس كعدواإلسالم ا

 .وهكذا ..خدرات للعاملاملمهرب 

 :كوردي متصهني

ًالغرب مل يكن يوما معاديا لإلسالم واملسلمني ولكن الدين . حتية للكاتب ولكن هنالك مالحظة ً
ليس كام أيديولوجية الشيوعية ! اإلسالمي هو من ينفي اآلخر وهو الذي يريد السيطرة عىل كل يشء

 .التي تقبل املجتمعات املختلطة مع الرأساملية
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