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 إهداء

 إىل الصديق الكريم

 يارس أيوب لدكتورا



  



 
 

 

 

 
دراسة طبيعة وبيئـة االمتـدادات املتتابعـة التـي خطـا هبـا الربيـع  إىل يرنو هذا الكتاب

رادة جديـدة أيقظـت احلالـة العربيـة مـن غفـوة إالعريب خطواته الواسـعة يف سـبيل حتقيـق 
قطاره أداء السيايس العريب يف داخل ها حتى بدت وكأهنا سمة مالزمة لألعميقة طال أمد

 . عالقاتهويف طابع 
ول من خالل فـصوله الثالثـة بـني طبيعتـي الثـورة والثـورة املـضادة وازن الباب األي

 ات العـسكريةنقالبـما يؤمن به من نجاعة عوامل بقاء الثورة واستحالة نجاح اال مرجحا
 . ربيعية ثورة لغاءإسفاهة فكرة و

لعـريب مقـدما يستعرض الباب الثاين طبيعة االنتشار الذي نجحت فيه فكرة الربيـع ا
قليميــة وللطبيعيــة التكنولوجيــة العاليــة يف رصاعــات  اخلاصــة باإللرؤي متفــردة للعوامــ

طــار إكــوام الدعايــة املــصطنعة يف أ رغــم قعــرص النــانو فــضال عــن رسعــة انــبالج احلقــائ
 . التزييف

فق الـذي واين املـستطرقة بـاألاقش عالقـة األينتقل الباب الثالث بفصوله الثالثة لينـ
 يف فلسطني التي بدأت تستبطن ذاهتا وتكتشف ما غيـب وىلليه قضية العرب األإوصلت 

ليـه هـذا التوحـد مـن انـدالع ثـورات فكريـة حقيقيـة إ ىد أومـا عنها من حقائق جوهرية
ــال اجلديــدة حلجــم احلــق الــضائعفجرهــا اكتــشاف األ ــآمر املتــصل عــيل  وجي طبيعــة الت

 . مستقبلهم
بالدفاع عن وجهـات نظـر  هلام الستة جيهر الكتابواخلامس بفصو الرابع ويف البابني

والـيمن مـن إطـار  كاتبه يف طبيعة البنية الـسياسية القـادرة عـيل اخلـروج بـالعراق وسـوريا
واقـع  إىل ي الـذي اسـتزرع كائنـات حيـة جتريبيـة للوصـول بمـستهدفاتهمريكاملستنقع األ

 . بزمامه ديد يمسكوتومايت التوجهات لكن النظام العاملي اجلأ حي وشبه هشب جديد
 



 
 

 

 نحو وأن يسعد بقراءاته عىل، وإين ألرجو للقارئ أن يسعد هبذا الكتاب كام سعدت
هـذا االسـتمتاع  إىل وأن يستمتع بقراءة ما حيتويه عيل نحو ما سبقته أنا، هتما سعدت بكتاب
 . الذي الشك فيه

ــسبيل -ســبحانه وتعــايل  -وأرجــو اهللا  ــي العفــاف ، أن هيــديني ســواء ال وأن يرزقن
، وأن جيعل خري عمري آخـره، والسعد والرضا، والفضل واهلدي، والرب والتقي، والغني

وأن يمتعنـي بـسمعي وبـرصي وقـويت مـا ، وخـري أيـامي يـوم ألقـاه، وخري عمـيل خوامتـه
 . . وأن يذهب عني ما أشكو، حييت

وأن ، ب وقلـق أسأل أن يذهب عني ما أشكو من أمل ووصـ- سبحانه وتعايل -واهللا 
 . وخري أيامي يوم ألقاه، وخري عميل خوامته، وأن جيعل خري عمري آخره، حيسن ختامي

وأن ،  أسأل أن يمتعني بسمعي وبـرصي وقـويت مـا حييـت- سبحانه وتعايل -واهللا 
 . وأن جيعل كل ذلك الوارث مني، حيفظ عيل عقيل وذاكريت

ــأل أن هيــديني ســواء ا -ســبحانه وتعــايل  -واهللا  ــسبيلأس ــاف ، ل ــي العف وأن يرزقن
وأن يـنعم عـيل بـروح طالـب ، والسعد والرضـا، اهلدي ووالفضل، والرب والتقي، والغني
ــم ــري، العل ــل الكب ــب الطف ــائز، وقل ــامن العج ــدين، وإي ــني املوح ــاء، ويق ــك األطب ، وش

 . وتساؤالت الباحثني
ورش  ،وأن يكفينــي رشهــا،  أســأل أن يعيننــي عــيل نفــيس- ســبحانه وتعــايل -واهللا 

، وأن يعلمنـي مـا ينفعنـي، وأن ينفعنـي بـام علمنـي، وأن يوفقني ألن أتم ما بدأت، الناس
، فهـو وحـده الـذي منحنـي العقـل، وأن يمكنني من القيام بحـق شـكره ومحـده وعبادتـه

، واملـال، واجلهـد، والقـدرة، والوقـت، والـصحة، والـذاكرة، والفكـر، واملنطـق، واملعرفة
وحبـب فيـه ، ّونعمنـي، وأكرمنـي، ووفقنـي،  الذي هـداين- لهّجل جال -وهو ، والقبول

كثـرية  - بـالطبع وبالتأكيـد - وهو وحده القادر عيل أن يتجاوز عـن سـيئايت وهـي، خلقه
والثنــاء احلــسن ، والــشكر، احلمــد - وحــده ســبحانه وتعــايل -فلــه ، ومتــواترة ومتناميــة

 . اجلميل
 حممد اجلوادي. د



 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

١ 
العـريب  عـالملست أنكر أنني قلت أكثر من مرة إنني تشاءمت وتفاءلت حني بـدأ اإل

ألمريكي واألورويب متمثال يف مصطلح الربيـع ا عالميردد ما ابتدعته املواقع الكربى يف اإل
 . ا حدث من موجة الثورات العربية املزدهرة التي بدأت يف ذروة الشتاءملالعريب كتسمية 

 أضافت -اجلغرايف والفلكي بتعريف العلامء-لكن هذه النتائج التي سبقت الربيعني 
تدافع األحـداث أنـسانا وربام أن ،  بعدين إنسانيني وسياسيني متضافرين معا٢٠١١لربيع 

بالدهم بعدما كانوا قـد فقـدوا األمـل يف  إىل مثال أن سياسيني بارزين استطاعوا أن يعودوا
 . مثل هذه العودة وليس هذا بالقليل

كان مصدر تشاؤمي هـو مـا أعرفـه مـن قـصور إدراك ساسـتنا ونخبتنـا يف مـرص عـن 
 إىل احلـد الـذي سـيدفعهم دفعـاإىل  إدراك املعنى السيايس للربيع بل وللثورة من باب أوىل

البحث عن الصيف بعد الربيـع اسـتعجاال للخريـف ولعـودة الـشتاء التـي ال يظنوهنـا وال 
 . »حتمية« وإنام يفضلوهنا ويصوروهنا »دورية«يفهموهنا عىل أهنا 

٢ 
فقــد كــان مــصدر تفــاؤيل هــو مــا توحيــه كلمــة الربيــع مــن ظــالل تارخييــة ، يف املقابــل

وهو ربيع تكـرر حدوثـه وازدهـاره حتـى ،  وغريه١٩٦٨نذ ربيع براغ معارصة ترسخت م
 بـل -عـسكري متحـزب أو-أهنى ما مل يكن أحد يتـصور هنايتـه مـن قهـر حـزيب متعـسكر 

صدارة أوروبا حتـى لـو غالطـت املراكـز  إىل وأسقط حائط برلني وأعاد أملانيا وتركيا معها
 . قتنيواملعاهد نفسها وتوانت عن االعرتاف هباتني احلقي

وعىل سبيل املثال فقـد كنـت وال أزال أدرك بكـل مـا يتطلبـه اإلدراك مـن وسـائل أن 
 كان قد أصبح رضورة ملحة -وهي األزهر الرشيف-تطوير أقدم مؤسسة علمية يف العامل 

وكنــت أرى أن ، منــذ ســنوات وال أقــول منــذ عقــود حتــى ال تتــسع القــضية عــىل التحديــد



 
 

 
مـن % ١معقـول أكثـر مـن  أو حتقـق مـن أي جتديـد مطلـوباآلليات املتاحة لن تستطع أن 

 . مستهدفاته بل شكلياته

يقني بأنه لن يتحقق أي قدر من أي أمل مشابه مـا مل حتـدث ثـورة  إىل وقادين اإلدراك
مثيالهتـا مـن مآتـات  إىل  اهليكلية املستندة»املآتات«تكشف الغطاء وتسقط الزيف وتزلزل 

 . والساندة ملثيالهتا من مآتات

٣ 
وحني عجزت ثورة يناير عـن حتقيـق مثـل هـذا اهلـدف املنطقـي اجلميـل جـاهرت يف 

 إىل بل متاديـت فـأرشت، الفضائيات بأن الثورة أصبحت أكثر قبوال للتآمر ومن ثم الفشل
أن األغلبية الـساحقة مـن الـذين كتبـوا وثيقـة األزهـر وحـرضوا تدشـينها كـانوا عـىل غـري 

الــركن  أو  يف املــدلول الفقهــي املبــارش افتقــاد الطهــارةوضــوء يف حلظــة التدشــني بــام يعنــي
 . اجلوهري يف ما يليه من فعل إيامين

أن أقص قصة عامل جليل تعكر دمه وعصبه عىل حني فجأة وهو  إىل ووصل يب األمر 
يلقي درسه ورسعان ما اكتشف طالبه بعد التحري أن زميال هلم دخل حلقة الدرس وهو 

وهـذا مـن غـري مبالغـة هـو ،  لألستاذ جتليه وانرشاحه وصـفاؤهغري طاهر فلام انرصف عاد
 جوهر ما يعانيه الربيع العـريب الـذي ال يتوافـق بطبعـه مـع مـا قـد يفـرض عليـه مـن جليـد

 . حريق أو

 يتـصوره مـا أضـعاف الـساحقة النجاحات من بالفعل حقق والواقع أن الربيع العريب قد
 التقريـر هـذا مثل إن: ويقول يعذرين من كل أوافق يوإنن، العربية وللثورات له املنحازين أكثر

درجـة االكتـواء بنـار  إىل التجريبـي بـالعلم مـشتغل عن إال يصدر أن يمكن ال والبات الصارم
هذا وجها آخـر للحقيقـة وهـو أن أي منكـر لنجاحـات  إىل لكنني أحب أن أضيف، هذا العلم

 كـان مغرضـا ميـاال إذا حث العلمـي إالالربيع العريب ال يمكن أن يكون من مماريس العلم والب
 . إلخ. . تزييف الوعي بتزييف احلقيقة وعكس النتيجة ونفي املثبتإىل 

٤ 
ومن حـسن احلـظ أن بعـض األمثلـة التارخييـة تـذكرنا بـأن تقـدم عالجـات أمـراض 



 
 

 

العظام والكسور مل يتحقق إال يف مناخ احلرب مع أهنا مل تندلع مـن أجـل تطـوير جراحـات 
ــاء القلــب اآلن وهــي ، ملفاصــلالعظــام وا كــام أن أكثــر الوســائل التشخيــصية فائــدة ألطب

 مل تنشأ إال لرصد الغواصات األملانية يف أعامق البحـار يف احلـرب العامليـة الثانيـة »الدوبلر«
ــب ــراض القل ــشخيص أم ــوير ت ــا تط ــن خمططاهت ــدافها وال م ــن أه ــن م ــي مل يك ــن ، الت لك

جريبيــة كانــت كفيلــة بــأن هتــدي للمتفــاعلني هــدايا مل التفــاعالت اإلنــسانية واملنطقيــة والت
  .يكونوا حيلمون هبا

وبعض هذه اهلدايا تأيت يف صورة مفاتيح عبقرية ضـاعت وبـذلت اجلهـود مـن أجـل 
العثور عليهـا حتـى جـاءت الثـورات وانتكاسـاهتا لتقـدم الفـرز املجـاين العلنـي الكاشـف 

 . والدقيق

 عـن أرسار ال هنايـة هلـا ٢٠١٤ غـزة عـام وعىل سبيل املثال فقد كـشفت احلـرب عـىل
وكانت قابلة للغياب مددا أخـرى لـوال مـا فجرتـه هـذه ، غابت عىل الفلسطينيني مائة عام

 . الرعونة اإلرسائيلية يف إظهار السعادة بالعمالء

ومع أن هناك كثريين يفضلون البندق املقشور عىل البندق غري املقشور فإن هناك عىل 
ين ال يستلذون باسـتعامل كـسارة البنـدق فحـسب بـل جيـدوهنا مـصدر الطرف اآلخر كثري

 . إهلام وعنوانا عىل أعامل فنية خالدة

٥ 
 عـىل ١٩١٩وأذكر أنه ملا تعجب كثريون مـن إسـقاطايت الالهنائيـة لتفـصيالت ثـورة 

 مـن ٢١ أنني فاجأهتم بام كنت أقول به منذ بداية القرن الــ٢٠١١ بعد ثورة مورجمريات األ
 وما بعده لزعيم لـه مـن الدكتاتوريـة ١٩١٩ و١٩١٨ فلسطني يف ذلك الوقت املبكر افتقاد

مـن –ما يناظر ما كان لسعد زغلول الذي مل جيـد يف ذلـك الوقـت حرجـا مـن أن خيـصص 
 آلية دائمة ودائبة جتهـض جهـود حـزب وطنـي منـافس كـان -خالل اجلهاز الرسي للثورة

ه املحدودة بمثابة خنجر متجدد يف خارصة من قلة اخلربة واحلنكة بحيث أصبحت نشاطات
احلركة الوطنية عىل نحو قد يوصف إنصافا بأنه أخف بكثري مما نراه اآلن ونعانيه من قـوى 

 .  يف مرص وفلسطني وغريها من بالد الربيع-حتى وطنية أو يةإسالميفرتض أهنا -

فـإن علينـا أن ننظـر أردنا تقييام حقيقيا لنجاحـات الربيـع العـريب الفكريـة  إذا عىل أننا



 
 

 
فقـد ، ويف هـذا الـصدد. وشعوبه سالمبعمق يف ما استطاع تغيريه من أفكار الغرب عن اإل

االعـرتاف بحقـائق كـان وال يـزال حيـاول  إىل نجح الربيع العريب يف أن جيعل الغرب يعـود
وقد تفاوت التعامـل الغـريب مـع احلقـائق التـي أدركهـا بحيـث أفـرز ، طمسها بطرق خبيثة

ــة ــد يفثالث توظيــف هلــا والتفــاف عليهــا :  توجهــات حاســمة يمكــن اختــصارها بالتحدي
 . والتفاف معها

 ٦ 
 فأما التوظيف فهو ما بدا للمـراقبني مـن نجـاح سـاحق يف تنميـة ختويـف أمنـي ملـح

ي مـن اإلمكانـات الكامنـة إسالممرشوع  إىل حتذير استخبارايت متجدد ألنظمة مستندة أو
 . ية بديلةمإسالالتي متلكها مرشوعات 

شــعوب املنطقــة : ومــن حــسن احلــظ أن كــل هــذه اجلهــود ســتنتهي لــصالح الثالثــة
 إىل واألنظمة اجلديدة الـصاعدة املـستندة، يإسالمروع ـمش إىل واألنظمة املستقرة املستندة

 . السلطة إال بعد الربيع العريب إىل ي جديد مل يصلإسالممرشوع 

م املـسألة بـاملوقف العـريب مـن صـدمة وربام يدهش هـؤالء وهـؤالء لكنـي أقـرب هلـ
لكنهــا رسعــان مــا أصــبحت ، الـسيارات اليابانيــة ومــا لقيتــه مــن دعايــات أمريكيـة ســوداء

  .األمريكيني أنفسهم إىل سيارات العرب املفضلة ثم انتقلت العدوى من العرب

 ولو قرأنا اليوم هجوم املتأمركني عىل الطرز اليابانيـة مـن الـسيارات لوجـدناه صـورة
واملوتــور العــريض ، الــسيايس وفلــسفته يف اجلــر ســالمطبــق األصــل مــن اهلجــوم عــىل اإل

وأن تكاليفـه أعـىل مـع قـرص ) هيبـة الدولـة(وأنه نظـام يـؤذي عـامود الكـردان ، والكبالن
واسـتخدامه معـادن خفيفـة الـوزن وقدرتـه ! وافتقاده االتـزان والـصالبة والتـأمني! عمره

 . )إلخ. . الفائقة عىل التشكل

٧ 
وإحقاقـا للحـق أيـضا وجماملـة -أما االلتفـاف عـىل احلقـائق فيكفينـي للتـدليل عليـه 

 أن أقـول إن احلكومـة األمريكيـة تلتـف عـىل -لألمريكيني الذين أكثـر مـن انتقـادهم أيـضا
ــزعم أهنــا  ــديمقراطي فت ــشهري للتحــول ال ــع مــن خــالل برناجمهــا ال فــضلها يف دعــم الربي



 
 

 

 .!نقالبهذا اليوم أي يوم االاستثمرت يف اجليش املرصي ملثل 

و يدعوين إحقاق احلق يف هذه اجلزئيـة للقـول إن الواليـات املتحـدة كانـت تـستعمل 
ونظـرا لكـرب ، )الكابحـات(بدال للوقـود وبـدال للفرامـل : بدالني يف قيادة عربة مصاحلها

 مهـا يف حجم عربة املصالح فقد بدا البداالن متباعدين وكأهنام يف سيارتني منفـصلتني بيـنام
 . سيارة واحدة

 كان مـن قلـة املهـارة ٢٠١٣لكن احلقيقة أن الذي ضغط عىل بدال الفرامل يف نصف 
مـا  إىل واخلربة بحيث تعشقت الفرامل وتعقدت تركيباهتـا احلديديـة وأصـبحت يف حاجـة

يتوقعهـا  أو- اخلطر الذي أوقف أي فائدة ترجـى »تعشيقها«يشبه الفتحة اجلراحية إلزالة 
ومـع هـذا يلتـف األمريكييـون ،  من الضغط عىل بدال الوقـود-أي أمريكي ذكي أو أوباما

حول هذه احلقيقة بالضغط عىل بدال السري الذي ال يـستجيب ولـن يـستجيب مـع وجـود 
وسـتظل مـشكالت أمريكـا تتفـاقم يف ، كلها يف حالة تعـشيق مطلقـة) الكابحات(الفرامل 

 . حلقيقة املبدئيةأماكن أخرى كثرية طاملا هي تلتف حول هذه ا

٨ 
فهـي حقـائق مذهبيـة ) فتـؤذي نفـسها(أما احلقائق التي تلتـف الـسياسة األمريكيـة معهـا 

وفلسفية وتارخيية وعقدية واجتامعية يصعب عىل علامء العرص احلـارض وباحثيـه أن يلتقطوهـا 
 . برسعة رغم توافر كل املصادر العلمية واملرجعية يف أيدهيم ومكتباهتم

ين أصبحت أجد اللذة يف هناية أي مناقشة مع أي أمريكي مـن املعتـدين ولست أنكر أ
أسـتخرجه ، باملؤسسة العلمية األمريكية بأن أرمي يف حجره سؤاال من األسئلة اإلشـكالية

من حديث املعتد بام يف جعبته من حقائق وأترك له الفرصة كي حيل اإلشكالية التي أقحمه 
من البحث ييأس ويبحث عن خارطة جديدة غري التـي فإذا هو بعد أسابيع ، فيها عن عمد

 . اعتمد عليها فأضلته

٩ 
أذكـر بعـض أخريـات هـذه اإلشـكاليات عـن عالقـات اإلباضـية ، وعىل سبيل املثال

وعن عالقات الزيدية واحلوثية بالـشافعية وعـن مرجعيـة جعفـر ، ثني عرشيةبالزيدية واال



 
 

 
 . الصادق عند اجلعفريني

صة أن الساسة األمريكيني يف أدائهم احلايل يـذكرونني بمنـدوب  املهم يف هذه القنلك
 ماديا وأدبيا يف رشكة أفضلموقع  إىل مبيعات رشكة طبية عاملية دفعه طموحه لرتك رشكته

لكنه افتقد الذكاء الفطري الذي كان كفيال بأن يدله عىل حقيقة أنه ال جيـوز لـه أن ، منافسة
ذلـك أن يف الـرشكة ، ذي كان يسوقه منذ شهر واحـديتخصص يف املنتج املنافس للمنتج ال

التي انتقل إليها منتجات عديدة يستطيع أن يتخصص يف أي منها فال جيد نفسه يف الوضـع 
 شـهر منذ هبا يقول كان جزئية كل يف بنفسه نفسه يناقض وهو فيه وجدناه الذي »القميء«

 . واحد
 

 
 طه املهدى

حـد أى قلف يوم أحدى عرش أالدول االستعامرية خالل  أهنى مابنته: والأمن فوائد الرببيع العربى 
 يف ميـدان التحريـر هـو نفـسة القاتـل يف ن القاتـلأن كـشف أالثـورة املـضادة  انقالبعرش يوما من فوائد 

ن كان متخفيا صـار ظـاهرا وكنـا فـاكرين اجلـيش أميدان رابعة والنهضة هو نفسة الذى مازال يقتل وبعد 
 هم من انقلبوا عىل الثـورة وقتلـوا ومـازالوا هرضب تعظيم سالم للثوار طلع اجليش ولواءاتمحى الثورة و

 . جل مرص ولكن من استمرار مصاحلهمأيقتلون الثوار ليس من 

Osama  
 اتبع املنهج الديموقراطي حرفيا كام خلصه روبـرت دال عـام ٢٠١١الشعب املرصي بعد ثورة يناير 

مـا إن بـدأ النظـام الـديموقراطي .  من املامرسـة الديموقراطيـة يف الغـربم بعد ما يقرب من قرنني١٩٨٩
رعـاة «لقـد انقـض . نتخابات نزهية حتى حدث ما مل يكن يف احلسبانااملرصي يف ممارسة مهامه بعد مخسة 

 يف العامل عىل النظام الوليد وخططوا وحرضوا ومولـوا وزيـر الـدفاع فانقلـب عـىل مبـادئ »الديموقراطية
بــذلك بــل قتــل اآلالف ممــن شــاركوا يف إرســاء  نقــالبم كهنتهــا وســدنة معبــدها ومل يكتــف االكــانوا هــ

 . الديموقراطية املرصية

ليـربر فعلتـه فهـي  نقـالبستعراضات اهلزلية التي قام هبا االدعك من تلك املربرات الصبيانية واال
وقراطيـة يف الغـرب عـىل املحـاوالت فمرص مل تكن املرة األوىل التي انقض فيها قـادة الديم. ال تقنع عاقال

مـاذا . ي فقد سبقها انقـضاض مماثـل يف تركيـا ونيجرييـا واجلزائـر وإرتريـاسالمالديموقراطية يف العامل اإل
مـن اخلـارج هـم قـادة الفكـر  نقـالبألن الـذين دبـروا اال. ؟ كال»نفاق ديموقراطي«جرى إذن؟ هل هو 

 . النفاق إىل ا وليسوا مستضعفني ديموقراطيا كي يلجأواا وفرنسا وإنجلرتأمريكالديموقراطي يف العامل 



 
 

 
ــصوصها ــة ون ــلب الديموقراطي ــن يف ص ــداء يكم ــذا الع ــىل ه ــث ع ــة . الباع ــرصت النظري ــد ق لق

 ومل تـضع »اجلـديرين أو املـؤهلني«الديموقراطية املامرسة السياسية وبالتايل تداول السلطة عـىل املـواطنني 
 ولكــي ال يــصطدم »غــري جــديرين« و»غــري مــؤهلني«أن املــسلمني  اعتــربالغــرب . ضــوابط هلــذه اجلــدارة

ثـم أطلـق عـىل .  وليس عن املسلمني»ينيسالماإل«نه يتحدث عن إبجموع ال قبل له هبا من املسلمني قال 
 هـذا املـصطلح »يـشيطن«ه إعالم وراح »السيايس سالماإل« مصطلحا موحدا هو »ينيسالماإل«تطلعات 

 .رف والتطرهابويصف محلته باإل

 هشام عبد القادر

لـيس  وىخـرات الواحدة تلـو األآتتزلزل امل وتسقط الزيف والثورة احلقيقية هي تلك التي تكشف الغطاء
 . لياله إىل مانيها الثار للشهداء ثم يعود قيسأقيص أتلك التي 

 زرزور

 .استمتع بقراءة مقاالتك

 رفعت طاهر

يف أن السييس الذي أرشف عـىل قتـل أكثـر مـن  يناير؟ اجلواب هنا ال مفاجأة ٢٥من قتل متظاهري 
 ينـاير كـان السيـيس ٢٥ن يكون هو نفس القاتل الذي قتل املرصيني بثـورة أ شخصا يف ميدان رابعة ٨١٧

مل  إذا  يناير٢٥يتوىل منصب مدير إدارة املخابرات واالستطالع بعهد مبارك وهو يعلم من قاتل متظاهري 
 .؟؟؟؟ هذه احلقيقة فانرشوها وأنا املسئول عنها رفعت طاهر؟اذإيكن هو رشيك هبا من يكون القتل 

 مغربية

 سـتخدمه قـادةايـا فتاكـا إعالم األشياء بغري مسمياهتا كان سالحا من الواضح أن التضليل وتسمية
ه الثوراث ودس عمالئهم مـن ذندالع الربيع العريب للرتويج ملرشوعهم املعاكس هلاالثوراث املضادة مند 

لكـن بـرغم الواقـع املريـر . الربيـع اذرتكبت مند بداية هـاالعفوية التي  األخطاء و الثغراتستغاللاأجل 
 حلقـوق املـواطن نتهاكـاا رثـي تعيشه بلدان الثورات العربية وعودة رمـوز األنظمـة الـسابقة بـشكل أكذال

حلاكمة لقـضايا ا تآمر معظم األنظمة و عن خيانة»علنا«فيمكن اجلزم بأن رياح التغيري قد كشفت ، العريب
 .األمة وأوهلا فلسطني ووضوح معسكرهم احلقيقي

 ثورجي

خيرج عـن  أستاذي العزيز ال كتبته يا فكل ما. جابة عنهوكيل أمل اإل. اجلوادي حممد ستاذسؤايل لأل
كــل التحلــيالت واالســتنتاجات التــي . . نحــصد كالمــا يعنــي كــالم يف كــالم ويف النهايــة. نطــاق الكــالم

 وقـد ال. ال يف األحالمإقول حواديث وقصص ورؤى لن حتدث أبدا أ حتى ال. م يف كالمتوصلتم هبا كال
 الواقـع حيكـم بعكـس مـا. تشخيـصاتكم أو بـدا حتلـيالتكمأيـساير   كالمكـم والضالواقـع ينـاق. حتدث



 
 

 
حتـى . يـسمى الثـوار الـسابق عـىل مـا والعهـد الواقـع يفـضل العـسكر. توصلت بـه عقـولكم أو تقولونه

 .ويظهره يوميا. ويؤكده. الواقع يقول ذلك. تباعه عىل كل الثوارأينرص العسكر و)اهللا(عتقدت أنا

 زمزم

أتـى  ويف ثورات العرب الشعب وىف بام كان عليه. شعب يثور عدو يقهر نخبة تقود :مع كل ثورة ثالثة
هـي  وقى النخبةبت. »مل يظلم منه شيئا« وساس طبيعتهأثم العدو عمل عىل . البطوليات والفداء وبالتضحيات
الـذين وقفـوا هـم توقفـوا عنـدهم  وهم الذين اعتمـدوا عـىل العـسكر. الثوراتولة عام جرى عىل ئوحدها مس

مـة مـن ويـالت األ وكـل املـصائب. هبـ بل استفتحوا »العالج«جنب االستعامر بل دعوه للتدخل بل طلبوا منه 
  . معتزلةةقليأما ، وإغبياء جهلة أما ، وإما خونة مرتزقة إهم  والنخبة

 عمر

تقتلــع األنظمــة  ون الثــورة تغــريحركــة أل أو ن األوان لكــي نــسمي مــا حــدث بانتفاضــةآنــه أأظــن 
نه عندما حيني موعد الثـورة احلقيقيـة نكـون قـد ألكن املهم  ون ما حدث ليس مهمأهذا ال يعنى . السابقة

 .بداأخر جذر فيه كي ال ينبت بعده آنقتلع الظلم حتى  وتعلمنا الدرس

 ارق الكفراويط

نختلف عـيل مـسمي  وفنرتك املوضوع،  االختالف عيل املسميات:نا يف املناقشات شيئهكرأكثر ما أ
 .  باطل يشءثبات حق عيل وختتلف يف الظروف إلة التي تتشابه مع القضيةمثلاألو. حدث

ن ذلـك يـه ألهـو عل االستقالل عن املستعمر وسيفعلون املستحيل لبقاء األمر عـىل مـا : مل نحقق يوما
 ان رصنـا بلـدانإن حققنا االكتفاء الذايت؟ ملن سيبيعون ما يـصنعون إملن سيبيعون قمحهم . . سبب قوهتم

لـنفس  أو غلبيهم ينتمون لنفس العائالتأباملائة من سكانه و٢٠ باملائة من ثروات العامل بيد ٨٠مصنعة؟ 
هنـم يريـدون أمن معنى ومغفل من يـصدق العرشين باملائة هم مافيات بكل ما حتمل الكلمة . . الرشكات

سباب قـوهتم وهـي أنفسهم أهنم سيرتكون لنا يوما االختيار وبذلك يقطعون عن أ أو لنا اخلري واالزدهار
 . . . تبعيتنا االقتصادية وهنب ثروات املسلمني خاصة البرتول

 تفكري بصوت مسموع

ين إلعـادة صـياغة مقالتـه بطريقـة صـحفية ُال زلت عند رأيي يف أن يعهد كاتب املقال إىل أحد املحرر
أن قـدرايت الذهنيـة  اجلوادي يفكر بصوت مـسموع، أو. وليس بطريقة رمزية فلسفية، إذ أنني أشعر وكأن د

 . املتواضعة ال تستطيع استيعاب ما يقول
 



 
 

 

 

 
 

١ 
 ينـاير ٢٥اسا معه هو هل يمكن إلغاء ثورةربام كان العنوان األكثر مساسا بالواقع ومت

 يف مرص؟ 

ذلك أن احلديث الرصيح عن هذه األمنية فـاق أي حـدث مـواز يف أي بلـد آخـر مـن 
 . بلدان الربيع العريب

فإن اآلمال التي تعلق هبا الكثريون من رموز الثورة املـضادة للربيـع العـريب ، ومن ثم
ومــن ثــم تتــساقط ،  النجــاح يف مــرصكلــه أصــبحت تركــز بــصورة ملحوظــة عــىل إمكانيــة

 . اإلنجازات الربيعية يف بلدان الربيع العريب األخرى تلقائيا

ا قـد انقالبحتى لو أن ، بيد أن عمومية القضية تبقى أقوى بكثري من خصوصية احلالة
وقع يف مرص ورصح بـام مل تـرصح بـه الثـورات املـضادة األخـرى مـن رغبـة قويـة يف إهنـاء 

وهو القول الرصيح الذي صدر عـىل لـسان ، »حماوالت إسقاط الدولةثالث سنوات من «
 . املرصي نقالبوزير الدفاع قائد اال

 -يظنـون أنفـسهم أو-ونحن نفهم هذا املعني أيضا من كتابـات مـن يـسمون أنفـسهم 
هـم وكـل الـذين وضـعوا أقالمهـم يف خدمـة -حيـث يـذهبون ، خرباء يف العلـوم الـسياسية

القول املكرر إن هناك دوافع كثرية إلنجاز هذا الذي يسمونه احلفاظ   إىل-السلطة العسكرية
 . والذي نسميه نحن والعامل إلغاء الربيع العريب، عىل الدولة

٢ 
وأن ، ندرك بكـل وضـوح مـدى حـرص هـؤالء عـىل أن يـصوروا مهمـتهم باملقدسـة

 ثـورة  عىل أن يسموا ما يفعلونـه مـن-من ثم-وهم حريصون ، يصفوا عملهم باملرشوعية
وهـو أمـر ، مضادة كاملة املعامل بأسامء أخرى تبعث الرعب يف النفوس والزيف يف احلقـائق



 
 

 
 . متوقع ومفهوم

فإننا نفهم من هذه الكتابات أن أنصار الثورة املضادة للربيع يـرون أن حتقيـق ، كذلك
ة الفارقـ) العتبـة أو(مثل هذا اهلدف هو أمر مرشوع وأن نجاحاهتم فيه قـد ختطـت القيمـة 

 . آخر أو الكفيلة بإثبات النجاح عىل نحو

بل إننا نفهم من بعض هذه الكتابات بعد جتنيبها من سعار احلمـى املفاجئـة أن مـرص 
، وأنه كان من املمكن اسـتعادة بعـضه،  يناير ما ال يمكن استعادته٢٥خرست بسبب ثورة 

خرية مـن قبيـل مـا ونفهم أيضا كل هذا الذي يقال اآلن بجدية من أقوال كانت مثارا للـس
رددته من سمت نفسها الشيخة ماجدة بربكاهتا عن التعـاون املـشرتك بـني جهـات متنـافرة 

وعــن اتفــاق محــاس وإيــران ، يــة وأصــابع التخريــبمريكمــن قبيــل أصــابع املخــابرات األ
 . إلخ …وإرسائيل

ونفهم أيضا كل حماوالت التشويه التي تلحق بكل من ال يزال حريصا عـىل البقـاء يف 
 . فضال عمن كان يف القطار يوم قيل عن القطار إنه ثورة، ركب الثورة

٣ 
مع كل هذا الفهم ومع كل االعرتاف بام استطاعت الثورة املضادة حتقيقـه عـىل أرض 

، ومرورا باملذابح الدموية واملجازر البـرشية واملحـارق احلديثـة نقالببدءا من اال، الواقع
ترشــيح  نقــالب وانتهــاء بــإعالن قائــد االرهــاباإلوبالدســتور وقــانون التظــاهر وقــانون 

، نقـالبوينتفي معنـى اال، الشعب له رئيسا للجمهورية حتى يكتمل معنى الثورة الشعبية
 . انقالبالذي هو بكل املقاييس واملعامل 

وهـي ، مع كل هذا الفهم واالعرتاف بجهد القوة املضادة نرى حقيقة ساطعة أخـرى
إجهاض آثارها ونتائجهـا ووجودهـا  أو  يناير٢٥ إلغاء ثورة أنه يستحيل أن ينجح أحد يف

بيـان األسـباب  إىل وربام كان من اإلنصاف للثـورة وملـرص وللحقيقـة أن نـسارع، وروحها
 . مثل هذا التقرير احلاسم إىل التي تدفعنا

 ينــاير مل تقــم عــىل نظــام قابــل للحيــاة ٢٥ثــورة  نأول يف نظــري هــو  الــسبب األ
وكان يف واقـع ، ام قامت عىل نظام كان قد استنفد أسباب حياته وأغراضهوإن، واالستمرار



 
 

 

ّاألمر قد انتهى من حيث الدينامية الفاعلة وإن بقى بحكم الزمن جالسا عىل كرايس تعـود 
 . اجللوس عليها

مـا  إذا  بطريقـة عمليـةمـورونحن نستطيع أن نرى مـدى صـدق هـذا احلكـم عـىل األ
فلنقـل  أو، حف يف ثالثة أيام عشوائية من األيـام األخـريةفتحنا بطريقة عشوائية ثالث ص
، )٢٠١١ الثاين كانون/يناير – ٢٠١٠كانون الثاين /يناير(السنة األخرية من عرص مبارك 

 الـسياسة يف حقيقـي وجـود لـه تبقـي قد يكن مل النظام أن وضوح بكل سنكتشف وعندها
 هنـاك لـيس وكأنـه داع دون موتتفاق تثور -مشكلة أي- فاملشكلة، رمزي وجود حتى وال

والـردود الـسخيفة تتكـرر هـي ، عتصامات تتكـررواال ترحل والقضايا، حكومة وال نظام
 . األخرى

٤ 
 تكـشف لنـا -حتي بعد فـوات األوان ومـرور الوقـت-فإن املطالعة الدقيقة ، وهكذا

حياتـه أنه مل يكن هناك أي مـربر السـتمرار نظـام مـا بيـنام النظـام نفـسه مل يكـن يـدلل عـىل 
 كـان -الذي كان يتوىل املنصب يف ذلك الوقت-بل إن رئيس الوزراء ، ووجوده بأي دليل

بل بدأ يامرس طقوس احلياة مع زوجـة جديـدة بعـد ، قد استمرأ الوجود الشكيل يف منصبه
ُوقد تأكد هذا للجميع حني رزق الرجل بعـد عـرشة ، فرتة قصرية من فقدانه رشيكة عمره

 . )كان يف ذلك الوقت سجينا حمكوما عليه يف إحدى قضايا الفساد(ة شهور من الثورة بابن

 أزال أعتربها بمثابـة بلـورة واضـحة الواقعة كنت و إىل وليس من باب التزيد أن نشري
رأســه ) اجلديــد وقتهــا(وهــي واقعــة ركــوب وزيــر الرتبيــة والتعلــيم ، الثــورة إىل لالنــدفاع

مدارس جتريبية رغم أن الربملـان  إىل سكندريةوتصميمه عىل أن حيول مدارس اللغات يف اإل
ورغـم أن املتـرضرين مـن قـراره الـسلطوي كـانوا هـم ، وجملس الدولة حكام بعكـس قـراره

رجال الدولة العميقة بكل ما تعنيه الكلمة من جتمع يضم رجـال مؤسـسات القـضاء وأمـن 
 . الدولة والرشطة واملخابرات واجليش والبحرية وغريها

ير اجلديد املحمومة يف إثبات الذات مل تكن تعبأ بام قد يرتتب عىل هذه لكن رغبة الوز
الرغبة من كرس عمود من أعمدة نظام متهالك قائم عىل هذا الوضع غـري القـانوين يف رأي 



 
 

 
 . الوزير املندفع

٥ 
 فـإن سـقوط مبنـى املحافظـة يف العاصـمة الثانيـة مل يكـن نتيجـة فعـل الثـورة، وهكذا

بــل كانــت واقعــة الــسقوط والــزوال واالحــرتاق نتيجــة ، ن فحــسبالــزم أو التخريــب أو
حتمية أيضا لسلوك الالمباالة من جانب من يفرتض منهم أن يكونوا مبـالني متامـا بحكـم 

 . لكن الالمباالة جعلتهم يبدون وكأهنم ال موالني أيضا، كوهنم موالني

 حـني يـنفض -أي نظـام-وتلك سمة من الـسامت البـارزة يف حلظـات انتهـاء النظـام 
أقطاب النظام أيدهيم من كثريين من الصغار الذين فرضوا أنفسهم عىل النظام فيبدو األمر 

 . وكأهنم ينفضون أيدهيم من النظام نفسه

 مل يكن من خارج النظام فحسب ولكنه ٢٠١١وهنا أتوقف ألقول إن قرار الثورة يف 
 . وجد أصداء مؤيدة داخل النظام نفسه

 أقول بنظرية الطابور اخلامس لكنـي أقـول بنظريـة تعتمـد عـىل وليس معنى هذا أنني
أمهية عنارص التحلل الداخيل التي قد تدعم املؤثرات اخلارجيـة مـن حيـث ال يتوقـع أحـد 

 . وجود هذا املؤثرات

٦  
،  ينـاير٢٥نه مل يكن هناك بـديل معقـول لثـورة أما السبب الثاين يف نظري فيتمثل يف أ

 .  بات من الصعب إمكان فتحها مرة أخرى إال بثورةفقد انسدت اآلفاق لدرجة

وربام كـان ، ومن املؤسف أن كثريين من الكتاب يتجاهلون اآلن هذه احلقيقة املؤكدة
من املهم إلقاء بعض الضوء عىل هذه اجلزئية حتى تتضح الـصورة التـي ال تـزال غائمـة يف 

 . مةأذهان بعض الباحثني الغربيني حول الربيع العريب بصورة عا

كانـت النقابـات قـد جتمـدت متامـا عـىل وضـعها  - مـثال-فعىل صعيد العمل النقايب 
وذلك بحكم ترشيعي قاس عىل الديمقراطية ، الذي كانت موجودة عليه منذ عرشين عاما

 . أصدره جملس الشعب



 
 

 

 اخلـاص بالنقابـات ١٠٠ُوقد صدر هذا احلكم عىل هيئة قانون سـمي بالقـانون رقـم 
 فقـد جتمـد -الذي كان واضـحا متامـا يف سـطوته وقـسوته- هذا القانون وبمقتىض، املهنية

فلـم يعـد هنـاك جمـال حلركـة ، حال العمل النقايب عىل نحو ما كان عليه حني صدر القانون
وإنام أصبحت النقابة واقفة متوقفة متجمدة ، مناسبة وال انتقال السلطة يف النقابات نفسها

إذ مل يعـد مـن الـسهل إجـراء .   قبـل صـدور القـانونمورجامدة عىل نحو ما انتهت إليه األ
   .االنتخابات وال حتريك املياه الراكدة يف النقابات

أن تـنظم  أو وهكذا أصبح أقىص نجاح هو أن تـستطيع نقابـة مـا تنظـيم رحلـة عمـرة
وهكذا ، غسالة بالتقسيط أو معرضا ميرسا للسلع املعمرة ألعضائها للحصول عىل ثالجة

 . الوظيفية أو املهنية أو التعبري عن الرأي يف السياسة العامةانغلق باب 

٧  
وفيام يتعلق بطبقة العامل فقد حدث وضع شبيه بمثل هذا الوضع يف اللجـان النقابيـة 

أعـضاء يف جملـس اإلدارة يف الـرشكات  إىل وحتول رؤساء اللجان النقابية، لعامل الرشكات
تبط هبـذه العـضوية مـن مميـزات ماديـة حمـسوبة القابضة والتابعة عىل حـد سـواء مـع مـا يـر

 . وتكرس هذا الوضع يف السنوات األخرية من عرص مبارك، ومنظورة

موت للذين شـغلوا هـذه  أو وأصبح احلفاظ عىل مقاعد النقابات العاملية بمثابة حياة
 قـضايا الـسياسة -بـالطبع-بيـنام ضـاعت ، املقاعد واستفادوا من وضعهم الناشئ اجلديـد

وانـسد األفـق عـىل نحـو مـا ، ثيل السيايس وحقوق العامل والتمثيـل العـاميل وغريهـاوالتم
 . ذكرنا

وقد امتد هذا النمط النـشط يف تعقـيم مـسارات العمـل الـسيايس حتـى نجـح يف كـل 
ممـا ضـاءل مـن فرصـة ، وكانت املجـالس املحليـة هـي أهـم هـذه امليـادين بـالطبع، امليادين

) حمـدود وممـول ذاتيـا(أي تطـوير حمـيل  أو  يف أي تنمية حمليـةاملستقبلية أو اآلمال السياسية
 . املجتمعات اإلقليمية أو للبيئة

٨  
 ال تـزال تعـاين ٢٠١١ ينـاير ٢٥ومع أن بعض هذه امليادين التي استدعت قيام ثـورة 



 
 

 
 :عىل ثالتة استنتاجات مهمة فإن هذا يف حد ذاته يؤكد،  يناير٢٥مما كانت تعاين منه قبل 

 ــورة :تاج األولاالســتن ــاير كانــت رضورة٢٥ هــو أن ث ــات املاركــسية ،  ين وباألدبي
 . كانت حتمية تارخيية

 ــاين ــورة :االســتنتاج الث ــة لإللغــاء ألن أســباهبا كانــت ٢٥ هــو أن ث ــاير غــري قابل  ين
 . موجودة وال تزال موجودة أيضا

 ون ومـن يـنقالبتؤكـده كـل الـسياسات التـي اتبعهـا اال و تـربزه:االستنتاج الثالـث
وهـي أن ، وهـو يتمثـل يف حقيقـة مهمـة قبلهم قادة املجلس العسكري يف الفرتة االنتقاليـة

وإسـرتاتيجيتهم بحيـث أصـبح اهلـدف  يـنينقالبمسار الثورة أصبح حاكام لكـل خطـط اال
 متوز/يوليو (ثم) ٢٠١٢ حزيران/يونيو – ٢٠١١شباط /فرباير(األول واألخري للفرتتني 

 . أخرى مرة الثورة حتدث الأ هو) اآلن وحتى ٢٠١٣

٩  
وربام يعطينا هذا التشخيص فكرة مهمة عن حقيقة متجاهلة وهي أن عقول ونفـوس 

 ال خترج عن نطـاق التفكـري يف أن الثـورة حـدثت وأنـه ال مورهؤالء الذين يتحكمون باأل
ذلـك ، وبالتايل فإنه ال بد من حماربتها ومقاومتها حتى ال تتكرر مرة أخرى، يمكن إلغاؤها
ُمنـع تكرارهـا تـصبح أقـرب ألن  إذا لكنـه، تكـررت تكرسـت وتأكـدت إذا أهنا يف نظرهم

 . آخر أو تكون غلطة يمكن االعتذار عن وجودها عىل نحو

 – ٢٠١١شــــباط /فربايــــر(ونحــــن نــــرى كــــل سياســــات املجلــــس العــــسكري 
 )اآلن وحتـى ٢٠١٣ متـوز/يوليـو مـن(  العـسكرينقـالباال ثم) ٢٠١٢ حزيران/يونيو

 ١١ الـذي انتهـى بـسقوط مبـارك يـوم احلـشد مـرشوعية فكـرة يمكـن مـا أقـىص إىل ومتقا
 . شباط/فرباير

 املنقـذ الوحيـد -رغـم بـشاعة جريمتهـا-فإهنا كانت وال تـزال تـرى يف رابعـة ، وهلذا
ومــع أن هــذا غــري صــحيح مجلــة ، الــذي أنقــذها مــن الــسقوط عــىل نحــو مــا ســقط مبــارك

سيطر عىل خطط وعمليات قيادة القوات املسلحة بحيث فإنه بات هو اجلوهر امل، وتفصيال
 . أصبح النرص يف نظرها هو النجاح يف فض االعتصام أيا ما كان موضعه



 
 

 

١٠  
وســيقف التــاريخ العــاملي واإلنــساين متعجبــا ومــستغربا ومدهوشــا أمــام مثــل هــذا 

 ناحيـة لكن فلسفة التاريخ من، النجاح العسكري أو املتخلف للنرص أو التعريف القارص
 ينـاير ٢٥أخرى ستجد يف هذا السلوك ما يدل بكل وضوح عىل أن الثورة التي حـدثت يف 

ألن يف تكرارهـا ، غري قابلة لإللغـاء حتـى وإن بـدت عنـد العـسكريني غـري قابلـة للتكـرار
 . هزيمتهم املحققة

وربام كان هـذا هـو أدق وصـف هلـذا الوضـع االسـتثنائي املعقـد يف تركيبتـه الفكريـة 
 حتــى مــورالــشيطانية الــذي تطــورت إليهــا األ حتوراتــه أو سيط يف تركيبتــه اإلنــسانيةوالبــ

 . صارت عىل نحو ما نراه اآلن

وليس من قبيل املبالغة القول إن هذا الوضع الغريـب يف شـذوذه املختلـق بـدون داع 
 وربـام قبـل مطلـع ٢٠١١حملـل سـيايس قبـل مطلـع  أو هو آخر ما فكر فيه مؤرخ، حقيقي
 . كن هذا هو احلق وهو احلقيقة بدون تنميق وال تزويقل، ٢٠١٤

 
 راشد

يـني ومـن وراءهـم مـن الدولـة نقالبباحلشد الذي خييـف اال وّن نتمسك باالعتصامأهو احلل 
هنـا غـري قابلـة أن مـسريهتا ستتواصـل وأنزيـد علـيهم  وّن الثورة حـدثتأت معهم بثن نأو، العميقة
  .طال اهللا بقاءك يا جواديأ. عةّنام النرص صرب ساإ ولإللغاء

Mokhtar Mohamed 
يف النهاية سينصف التاريخ أمثالكم يادكتورنا اجلوادي أطال اهللا عمرك وستنترص مرص عىل 

 .كل الطغاة
Aziz Khaddaoui 

ها ءية هنش حكامها احشاإسالممة أجل أن التاريخ سيغفل عن شخص ناضل من أظن أال 
 . التاريخ اجلواديأبو نه إ

 :امير

خمرجـه ثانيـة تطـول مـدة  إىل الرمح خرج من مكمنه ولن يعود أو الثورة مثل طلقة الرصاص



 
 

 
 مليـون ٣٥٠يتربعـون بــ ن العـسكر أوالـدليل ، سيـصل - بـإذن اهللا - تقـرص لكنـه وأوصوله هلدفه 

 ستنجح الثورة نأهم دليل أن حتدث؟ وأيل بشياء من هذا القهل كان أل. ويوزعون كراتني سكر وزيت 
والطالب وهؤالء مل ولن يرتكوهـا متـوت فهـم لـدهيم االسـتعداد لتقـديم  بإذن اهللا أهنا حاليا بيد الشباب

ومن أجـل مـستقبلهم اخلـايل مـن الفـساد والقمـع وحكـم العـسكر والفـسدة مـن  رواحهم ثمنا للحريةأ
  .حوهلم

 :مرصي

نه شخص بـال أللناس ن يتبني أن الثورة ستكرر نفسها بعد عام من حكم السييس بعد أعتقد أ
امكانيات وال مؤهالت وقارص الفهم وكل ما يعرفـه هـو احليـاة العـسكرية التـي تـضعه يف مـصاف 

ال سـبيل إهـديكم أرى ومـا أال ما إريكم أهلة فال يعرف سوى الطاعة العمياء وسيقول لشعبه ال اآل
بلهـا لوسـائل أ ن حقيقـة الـوهم الـذي يعيـشون فيـه سـواء تـصديقاوعندما يـرى املخـدوع، الرشاد 

هنـم وضـعوا أحوال سيصلون للنتيجة احلتميـة وكرها هلم ففي كل األخوان نكاية يف اإل أو عالماإل
 .مكانيات ووقتها سيدفعون الثمن كام يدفعه السوريونثقتهم يف سفاح قصري النظر معدوم اإل

 : فلسطني ،أديب القرصاوي

يـني يف مـرص نقالبأنصح اال، فلسطنيصدقوين الفكرة يف الوطن العريب كله تقوم عىل قضية 
ــا ــة الأ إذا وغريه ــرشعية الكامل ــرادوا ال ــان نقالهب ــرتافهم بالكي ــسحبوا اع ــرص أن ي ــم م م وحك

 بالكيــان »مــرص«مــا ســحبوا اعــرتاف  إذا همنضــمن هلــم عفــو الــشعب املــرصي عــأو، الــصهيوين
 . الصهيوين

 :سوريا  ،املالح

ن دول الغرب وبالتايل التحرر منهم بثورة الطغاة جلسوا عىل كرايس العرش دهورا بدعم م
االعتقـاالت  إىل شهرين ليس كافيا بل الثمن سيكون باهظـا قـد يـصل أو واحتجاجات ملدة شهر

 .وسفك الدماء والتجويع واحلصار ولنا يف ثورة الشهيد عمر املختار خري دليل
Khalil Moustafa 

هنـا البـد مـن الرجـوع مـرة  وال القـوةإيبدو أن العصابات املتحكمـة يف بالدنـا ال تنفـع معهـا 
  منهجـه يف التغيـرياتبـاع مـن   لتستمد منه الشعوب دروسا ال بـد^سرية الرسول حممد  إىل خرىأ

 ن ال يغيـب عنـهأهنا ممنوعة عىل املـسلمني والـدرس املـرصي جيـب لتنس التجربة الديموقراطية ألو
  .قليات يف االصطفاف مع الديكتاتورياتدور األ



 
 

 
Sٍami aadnan 

يناير يبقى رهينـا ٢٥ورة ثاجلواب عن سؤال حممد اجلوادي يف عدم قدرة العسكر عىل إلغاء 
وهذا كام يعلم األستاد مرتبط بقرارت خارجية كان هلا صـلة ، بنزاهة القضاء املرصي واستقالليته

ي يـتم بكـل الوسـائل الرتهيبيـة لـرد ذبإصدار عقوبة اإلعدام يف حق الرئيس صدام يف الوقـت الـ
عتبار لنظام مبـارك حتـى ولـو عـىل حـساب مـستقبل الـشعب املـرصي لكـن سـيناريو العـراق اال

شف املخطــط ليــتم تغــريه إخيتلــف عــن مــرص فوقتهــا كــان املــربر يف  ــمــتالك الــدمار الــشامل فك ُ
  .عتبار حللفاء األمس املحتمل مع رد االرهابستباقي لإل االرهابباإل

 الطبيعــي أن يكــون اإلخــوان كــبش فــداء لعمليــة اســتباقية بررهــا باملحتمــل مادامــت فمــن
 .صفةاإلرهايب مل يتم تشخيصها باملعنى الربامجايت

Fairs 
 .البعض لألسف يفضلونه ربيعا فارسيا

 :نس كاملأ

وجدها وما حيدث اآلن هو تطهري للثـورة مـن ألن يستطيعوا إيقاف الثورة ألن اهللا هو الذي 
 .فقني واخلونةاملنا

Sad akram 
ُمرص فاملخطط لك اهللا يا ُ نفسه واملخططَ واهللا وكأين أنظـر للمـشهد ذاتـه ، دوات نفسها واألِ

وكـأن اجلـوادي يـصف بتحليلـه املـشهد ، خطـوة بخطـوة علينا يف التسعينيات يف اجلزائر الذي مر
العــصابة ذاهتــا ،  عــيل مــرص ســتدخل النفــق ذاتــه رغــم الــسلميةىآســفاو، احلــايل ونفــسه الــسابق

 . اخلطف وستشكل فرق املوت

 :بن جود عبد الغنيا

. احلرية فيخـريون الـشعب بيـنهام أو يون دائام هي إما األمننقالبالثنائية التي يستند إليها اال
تصوير املشهد عـىل أن بقـاءهم  وافتعال انعدام األمن إىل بام أن احلرية ترعبهم فهم يلجؤون دائامو

عـىل املـرصيني أن يـدركوا أن . امن الوحيد ألمن الشعب الذي صـادروا حريتـهيف السلطة هو الض
 يعالمـفقط كـام يـشيعون يف خطـاهبم اإلخوان ليس عىل اإل والعسكر انقلب عىل الشعب بأكمله

  .سيفشلون بحول اهللا وهم يستنسخون جتربتنا يف اجلزائرو

 :الطريقة الرفاعية بالسودان



 
 

 
لعرب ومعلمهم لذلك ختاف كل دول االسـتبداد والقمـع نظار اأ حمط يكانت مرص دوما ه

  .مرص يف مكانياهتم املادية والشيطانية لقتل الثورةإن تتعلم شعوهبم من مرص فسخروا كل أ

 :مجال النهاوندي

عسكري مهام كان السبب  انقالبي أوافق عىل أنني ال وافق مع بعض ما يقوله الكاتب ألأ
املـسلمني خـوان طـراف ديكتاتوريـة بـام فيهـا اإلا ألن معظـم األكثر تعقيـدأولكن املسألة يف مرص 

ن الكاتب أرى أية بقوانني ديكتاتورية وإسالمدولة  إىل الذين حاولوا خطف الثورة وحتويل مرص
ين إالـسيايس هـو الربيـع فـ سـالماملـسلمني واإلخـوان كان اإل إذا نا رأييأو، يتغاىض كليا عن هذا

 . رى اخلريفأن أكره أ

 :حسان حنان 

يـدل بكـل  إن الربيع العريب أثبت أن الشعوب أقوى بكثري من كل األنظمة واحلكام وإن مـا
 ينــاير يف مــرص غــري قابلــة لإللغــاء حتــى وإن بــدت عنــد ٢٥وضــوح إن الثــورة التــي حــدثت يف 

وألن يف تكرارها هزيمتهم يـسقط يـسقط حكـم العـسكر والنـرص ، العسكريني غري قابلة للتكرار
 .سالملإل

 :جامشجل

قـول كفـى كـذبا عـىل اهللا أىل من الزال يدعو بالدعوة الفاسـدة بعـدم اخلـروج عـىل احلـاكم إ
حكـام هيـدرون كرامتنـا . عداءن حيكمنا عمالء مههم خدمة مصالح األأفهل يريض اهللا . ورسوله

 .مةوموارد األ

 : USA وائل

  هو املطلـوبوال بس عدم اخلروج عىل احلاكم يف بعض دول اخلليج، صدقت يا جلجامش
 .  اليوتوبىلموجود ع. لعيل الضفريي قبل سنتني، رشيف وشوفو برنامج يف العمقعودوا لأل. 

 :حارث أويس بالل

مـام أإن األطراف الفاعله ، إهنا كاأليام ما مىض منها لن يعود أبدا ال شكال وال كام وال نوعا
، ن اكـتامل عنـارص وجودهـاكل كارثة وشيكة ال يزالون واثقني من عدم حـدوثها مـع تأكـدهم مـ

قطعـا سـيحدث مـا هـو أعظـم مـن . مرص ختطت حد الكارثة منذ سالت الدماء يف رابعة وغريهـا
 . . . اهللا امللتجأإىل ، ثورة

 



 
 

 
ANTI SISI 

 العربيـة اجلوادي يسترشف املستقبل ببصريته ويعـرب عـام جيـول يف خـاطر كـل حـر يف بالدنـا
من عينوا مـن قبـل العـسكر املـستعمر بموجـب فرمـان و ستبداد من العسكرينيالثكىل بحكام اال

مـن  األمـة املتحـده بلغـة العـرص هـي مـا يمكـن ان خيـرج هـذه العربية الواليات. بيكو وسايكس
  .بنائهاأهنم أم بيد من بفرتض أعدائها أاهلوان الذي تعيشه سواء بيد  ومستنقع الذل

 :العمورى حممد

عـىل نتم قـادرون أتوقفـوه فـعىل أن ولن تقدروا  . . .)(رض رشف من كل خلق باألأربيعنا 
رجاع حقـوق إال ملا يقلع جذرة احلكام املستعمرين وجندهم وإتوقفوا التسونامى ولن يتوقف أن 

والنرص لثورتنا العربية املجيدة واملجد واخللود هلـا ولـشعوبنا ، بىأبى من أشعوبنا وحتريرنا كامال 
 .العربية

abbas abbas 
ببـساطة العـدل ، عدمـه أو تكرار الربيع بمرص يف فهم كثرياتناس البسطاء ال  اليخأواهللا يا 

مـــال مـــن قبـــل قـــل تـــم خطـــف اآل أو مـــرص يف واحلريـــات واخلبـــز والكرامـــة مل تتحقـــق بعـــد
. ولـنين نجد القاده اجلدد بعد تم اعتقـال كـل القـاده األأىل إو. لذلك الثورة مستمرة،ينينقالباال

ن درس ثـورة ويرانيـ اإليمل يعـأ. الـسابقه هـذه املـرة يف مما قمنا به أفضلستنظم الصفوف ونقوم ب
 .!!!!؟؟؟؟؟مصدق

Achraf Campeon 
 كان إلغاء أي ثورة من ثورات الربيع العريب بأي حال مـن األحـوال أوال ايال يمكن ألحد أ

. . . ريخال أحـد بإمكانـه إلغـاء مـا حـدث يف التـا وما مل يشأ مل يكن وما شاء اهللا كان وألهنا وقعت
حسن النوايـا الدفينـة  وأظهرت للجميع مدى صدق وثقافتنا بعمق وثانيا ألهنا ترسخت يف تراثنا

 . لن جيحدها إال منافق ويدعمها إال مؤمن وفمن ثم لن يشجعها. . . لكل األطراف

 :جيش الدجال

كالعادة يتألق حممد اجلوادي سـابق عـرصة ويتبـاكى العمـورى بعـد إضـاعة الربيـع وحكـم 
 . سوى احلرسة هنا وهناكاالدم وجيش الدجال فلن حتصدو يف لرشفاء ووضعتم أياديكما

 :الواليات العربية املتحدة

ن ينـرش أ إىل بـداأولن يتوقف قطار الربيـع العـريب . لقد انطلق املارد من قمقمه وقيض األمر



 
 

 
لتـضحيات مـن اخلليج بل وما بعد املحـيط ومـا بعـد اخللـيج مهـام كانـت ا إىل خرضته من املحيط

خـالق والبعـد عــن طـالب احلريـة واملجـد ومهـام أظهـر احلكـام املجــرمني مـن خـسة وانعـدام األ
يقـاف الربيـع العـريب سيـرصفوهنا ثـم سـتكون حـرسة وأموال الشعب التي يـرصفوهنا إل. دميةاآل

 . . .)(جراميـة تـأنف عنهـا إعليهم ولتنتقم الشعوب منهم رش انتقام بعد تـاريخ حافـل بوحـشية 
 .جمادنا ومستقبلناأاين منعنا من اسرتداد أمريكولن يستطيع الغرب الصهيو. . ملسعورةا

 :صديق

 وأثبـت نفاقـه الـذى أصـبح بـل العـامل الغـريب،  مل يفضح احلكـام العـرب فقـطالربيع العريب
لقد بانت كـل املواقـف . َ ونرشت وعيا بني الشعوب ومن الصعب جتهيله مرة أخرىاً متاماًواضح

ى هلا سوى مواصلة املـشوار مهـام كانـت قها ومل يتبيشعوب أصدقاءها وأعداءها وخائنوعرفت ال
  .وعورته
Chiba 

ــز ــأن ننتقــل، ، ، أســتاذي العزي ــا ب ــا مــن التطــور  إىل لقــد حلمن ــشها غرين ــي يعي ــة الت املرحل
لكن ما حدث يف مرص جعلنا نـستفيق ، والديمقراطية والعدالة دون أن نمر بام مروا به من نكبات

. ما هو أمر وأدهى من أجل أن حيـدث التغيـري إىل ىل احلقيقة املرة والتي مفادها أننا ربام سنحتاجع
ولكن األيام سـتظهر لنـا أنـه لـيس سـوى ، وصفه بأنه هو الربيع إىل لقد فرحنا بام حدث وسارعنا

دف وعليه فإن الطريق طويل وشاق ويتطلب الصرب والثبات وقوة اإليامن باهلـ. إرهاصات الربيع
 . معنويا، ماديا، وبصفة خاصة ممن يدعمونه فكريا

 



 
 

 

 

 
 

١ 
وهـو كـذلك لـيس ، هناك أو العسكري هنا نقالبليس هذا املقال تبشريا بسقوط اال

ية لكنـه يف حقيقـة األمـر يتأمـل يف ظـاهرة سياسـ، هنـاك أو هنـا نقالبأخطاء اال إىل تنبيها
 . السلطة إىل متثلت للتاريخ عىل هيئة أسوأ باب ملتبس للوصول

ثــم تــم ،  عــىل يــد األمريكيــني-وال نقــول اخرتاعهــا-وقــد تــم إنعــاش هــذه الظــاهرة 
 . باألحرى خفوهتا عىل يد األمريكيني أيضا أو إخفاؤها

ا فاألولون الذين اخرتعو، وإن مل يكن األمريكيون األولون هم األمريكيون اآلخرون
أما األمريكيـون اآلخـرون الـذين سـاعدوا عـىل ، ات كانوا إمربياليني أقحاحا متامانقالباال

ات العسكرية فهم بال جـدال أنبـل مـن يف تـاريخ أمريكـا املعـارص خلقـا نقالبإهناء عهد اال
 . ودوافع

ذكر سـببني مـن  إىل وربام كان األكثر فائدة للناس ولقراء هذا املقال أن نميض مبارشة
 . فذلك أدعى لفهم الفكرة التي نريد أن نجلوها، باب التي جتعل النجاح مستحيالاألس

٢  
من األسباب التي جتعل النجاح مستحيال هو عجز قدرة العـسكريني  سبب لعل أول

 إىل وهنا يمكن لنا أن نـشري،  استيعاب الطفرات احلضارية التي وصلت إليها اإلنسانيةنع
 .  الطفرةاملفارقة بني فهم الفطرة وفهم

ففهم الفطرة ال يستلزم أكثر من وعي بالتاريخ واالجـتامع والـسياسة واجلغرافيـا مـع 
 . إملام بفلسفة سياسية ما حتى لو كانت هي فلسفة ميكافييل

ات العـسكرية يف اخلمـسينيات نقالبـوهكذا كان من املمكـن لكثـريين مـن زعـامء اال
ثـم أن يبنـوا دولـة أمنيـة قويـة ، هم رسيعاوالستينيات أن يسيطروا متاما بل وأن يقصوا غري



 
 

 
 : ات املضادةنقالبوأن يستبقوا اال، تتصدى للمنافسني

 بالفعل تقمع أن عىل قادرة قمعية بإجراءات . 

 اسـتخباراتية وبـإجراءات، بالفعـل تستطلع أن عىل قادرة استخباراتية وبإجراءات 
 . بالفعل تستعلم أن عىل قادرة مصاحبة

 اد املـض نقـالباال أو املعارضـة عـن تنـزع أن عـىل قادرة ثالثة جيةعال وبإجراءات
 . مربرات الوجود ومربرات الرضورة

، وهبذه اإلجراءات الثالثة من القمع املنظم واالستخبارات الدائبة والعـالج املتجـدد
أمكن لكثري من الـنظم الـشمولية يف العـامل الثالـث االسـتقرار واالسـتمرار حتـى أصـابتها 

تقادم بأصحاهبا ومل يعد من املمكن هلـا بحكـم طبـائع  أو، تقادم هبا املرض أو، ةالشيخوخ
 . الصبا إىل وال، الشباب إىل األشياء أن تعود

٣ 
ويف ظل هذا االختالف يف أطراف املعادلة املتعلقة بالبقاء واحلياة مل يكـن مـن املمكـن 

أدوات وآليـات وأدويـة تـزودت بـ أو وال من املتوقع أن تتجدد هذه األنظمـة مهـام زودت
عىل الـرغم مـن أن ، هذه احلقيقة الساطعة إىل واملثل البارز يف سوريا ينبهنا، الرعاية املركزة

للبعث بعد  أو لبعث احلياة يف ميت أو يني آخرين رأوا فيه إمكانية ذكية إلحياء امليتانقالب
 . النشور

ما روي من أن أحـد  إىل شريويكفيني الختتام هذا احلديث العابر يف هذه اجلزئية أن أ
بعض احلقائق حول طفرة التواصل االجتامعي وأثر الفيسبوك يف  إىل الزعامء الكبار استمع

دعم الثورات فام كان منه إال أن أبدى استعداده لرشاء الفيسبوك نفسه عىل نحو ما اشرتت 
جراءات لكـن احلاشـية أشـارت عليـه بـإ، دولته من قبل صـحفا مـؤثرة وأدارهتـا يف فلكهـا

 أن تـضاعف انتـشار -وغري املتوقعة ملن أشاروا هبـا-أخرى متعددة كانت نتيجتها احلتمية 
وهـو أمـر علمـي ، وأثر وسائل التواصل االجتامعي يف هذه الدولـة أكثـر مـن عـرش مـرات

 . وتواصيل وتقني كان متوقعا وال يزال متوقعا مع كل إجراء من هذا القبيل

تــي وصــلت إليهــا اإلنــسانية تفــرض وجــود مهــارات والــسبب يف هــذا أن الطفــرة ال



 
 

 

سواء أكـان عاملـا نوبليـا أم ، تكنولوجية ومعلوماتية مل يعد من املمكن أن حيوزها فرد واحد
درجــة أن يــصفوه  إىل أقــىص حــد بمــن هيولــون مــن قدراتــه املتواضــعة إىل حــاكام مــدعوما

 . ا وختويفا وإرصاداإرهاببالنبوة  أو بالرسالة

٤  
السبب الثاين من األسباب التي جتعل النجـاح مـستحيال وهـو مـا يـرتبط بـأن   إىلونأيت

أنـه ال يمكـن لـه أن يعـيش  إىل وانتبه بعد تقدمـه هذا الكون املصنوع عىل يد البرش قد التفت
ه اخلـالق أسار عىل نسق الكوكـب العظـيم الـذي بـر إذا وال أن ينتعش وال أن يشع تأثريه إال

عة التكنولوجيــا نفــسها تتطــور بحيــث تكــون أرسع فهــام وهكــذا أصــبحت صــنا، العظــيم
 . وليس فقط لذوي التعليم البسيط، بل تكون يف متناول األميني، وتداوال

ــدفع مــصمموها  ــي ي ــدينا هــو أجهــزة التلفــون املحمــول الت ــل الواضــح بــني أي واملث
ي أ-حل تقني يبسط التعامـل ومـن ثـم فإنـه  إىل املليارات طوعا وكرها من أجل الوصول

ومـن ،  يمكن أن يوسع من قاعدة الراغبني يف هذا التعامل-احلل الذي تدفع فيه املليارات
، ومـن ثـم مـن العوائـد واألربـاح، ثم يضاعف من قاعدة املستهلكني ال املشرتين فحـسب

ومـن الغريـب أهنـا ال تتـاح إال مرتبطـة باخلـصم املواكـب مـن ، وهي عوائد وأرباح فلكيـة
 . عوائد وأرباح املنافسني

أن أصـحابه مل يامنعـوا يف مـا وصـفه بـه علـامء  إىل ووصل احلد يف هذا التوجـه الـذكي
بـل وجـدوا يف هـذا الوصـف العلمـي ، فلسفة العلوم من أمثايل بأنـه توجـه منحـاز لألميـة

 ! ضالتهم للحديث عن احرتامهم حلكم الشعوب واألغلبية والديمقراطية

مثـل هـذا األسـلوب  إىل طاعم الفخمة فيـهومن العجيب أنه يف الوقت الذي تتحول امل
فإن نزعة العسكريني الـوطنيني تـزداد يف ، الديمقراطي الذي ال يفرق بني أصحاب املصلحة

ويف رسيـة حتركـاهتم ، التجيل والتعسف يف تكرار احلديث عن رسية املعلومات وضامن أمنها
 . ودوافعهم الختيار مساعدهيم ومستشارهيم، واختياراهتم

 إىل ودون توقــع ودون ختطــيط، يــون دون درايــةنقالبخل العــسكريون االوهكــذا يــد
 . قوقعة البيات الشتوي يف عرص بات يعتمد متاما عىل الوضوح ال عىل الرسية

 



 
 

 

٥ 
يني يف عاملنا الثالث ال يصدقون وال يريـدون أن نقالبومن العجيب مرة أخرى أن اال

 مبيعـات الـسالح ومـشرتياته يصدقوا أن الـصحف املتخصـصة تنـرش بـصفة دوريـة أرقـام
 . وحتركاته وهتريباته وترسيباته

بيــنام أحفــادهم يف املــدارس ، ويظــن هــؤالء القــادة أن هــذا النــرش يــتم بلغــة ال تقــرأ
االبتدائية يستطيعون أن يقدموا هلم بحثا عن كل األرقام التي ال يعرفوهنا هـم عـن تـسليح 

كـن لتالميـذ املـدارس االبتدائيـة أن يطلعـوا بل من املم، فيها نقالبالدولة التي قاموا باال
وبطريقـة دقيقـة ، هؤالء القادة عىل تطور حمتويات خمـازهنم مـن الـسالح الـرشقي والغـريب

 . نفسه نقالبورقمية غري موجودة يف أرشيف دولة اال

كان املناخ يف العامل كله منـاخ وضـوح فإنـه لـيس بوسـعك أن تتوقـع  إذا فإنه، وهكذا
تقـرص مـدارك مستـشاريه  انقـالب منـاخ غمـوض نـشأ ووجـد بحكـم اسـتمرار أو نجاح

ومساعديه عن إدراك حقائق ثورة املعلومات وما أتاحته مـن شـفافية تتخطـى حـدود كـل 
 . يشء

يواجهونني بأن كانوا ومن العجب أن العسكريني الذين يدركون بعض هذه احلقائق 
فأقول هلم إن حديثهم عـن هـذا ، هناك تزويرا يف بعض األرقام التي نرشت عن كذا يف كذا

وهـو ، رؤيتي القائلة باستحالة الغموض لسبب بسيط إىل التزوير الذي تم اكتشافه يضيف
أن التزوير نفسه مل يتم اكتشافه إال ألن مصادر الوضوح والصحة والتـدقيق يف املعلومـات 

يـامرس ثغرة جيد التزوير فيها أرضا حمتكرة  أو أصبحت أوسع وأرحب من أن تتيح فرصة
 . بينام التجهيل وانعدام الشفافية يرفدان التزوير بكل خصوبة يطلبها، فيها مهارته

٦ 
ــسياق ــذا ال ــف ، ويف ه ــن الطري ــيفم ــتأنن ــة   الحظ ــدارس اإلعدادي ــذ امل أن تالمي

 العجـوز الـذي نقـاليبعـن ذلـك الـصحفي اال) بـال مبالغـة(يتحدثون اآلن بسخرية بالغة 
بيـنام كـل مـا يقولـه منـشور يف ، بثقـة زائفـة عـن معلوماتـهيتحدث مع التلفزيونية العصبية 

وهــو ال يــزال يظــن نفــسه الوحيــد الــذي قــرأ ، الــصحف الزرقــاء والــصفراء وبدقــة أكــرب



 
 

 

، مع أنه يوزع عـرشة ماليـني نـسخة،  الذي صدر باألمس يف الواليات املتحدة»اجلورنال«
 . وتنقل عنه عرشة آالف صحيفة وفضائية وموقع تواصل اجتامعي

 العجوز ال يزال عىل ما تعود عليـه مـن أن يـراهن رهانـا قـديام عـىل جـو نقاليبلكن اال
تــصورنا البــرشية مــثال وقــد ختلــت عــن الكهربــاء  إذا قــديم مل يعــد مــن املمكــن أن يعــود إال

وذلك حتى ال تـشغل الكمبيـوترات ، إشعال اخلشب لإلضاءة والتدفئة والطبخ إىل وعادت
عمـل بالكهربـاء التـي جتـري يف الـشبكات املتاحـة للجميـع مـن ووسائل االتصاالت التـي ت

وكـأن العـدول عـن الكهربـاء التـي يف األسـالك ، خالل أسالك الشبكة املتـصلة واملتواصـلة
  .!كفيل باحتكار اخلشب القديم لوسائل الطاقة

 إال، ٢٠١٤عسكري يف انقالبوال يمكن لنا واحلال هكذا أن نتصور إمكانية نجاح 
نا أن نتصور أن احلياة يمكن أن متيض معتمدة يف ما حتتاجه من الطاقة عـىل تلـك أمكن لإذا 

ومتخليـة يف الوقـت ذاتـه عـن كـل ، الطاقة املحـدودة الناجتـة عـن إشـعال اخلـشب القـديم
 . الصور األخرى من صور الطاقة بام فيها الكهرباء

يـني نقالببـواق االوقل مثل هذا يف كثري من التوجهات والتهويامت التي تطالعنا هبـا أ
 . أحالم أو صباح مساء يف كل ما يعرض هلم من مستجدات

٧  
أن سـألت كثـريين عـن إمكانيـة القيـام  إىل وصلت يف رضب األمثلة عىل هذه الفكرة

، بالطواف حول الكعبة يف احلرم املكي من خـالل االجتـاه املعـاكس الجتـاه الطـواف احلـايل
املعـروف -عـىل الـرغم مـن أن التـسمية الفيزيقيـة فلم جيرؤ أحد عىل القول بإمكـان ذلـك 

وعـىل الـرغم مـن أن هنـاك مـن ،  الجتاه الطواف احلايل أنه عكس عقـارب الـساعة-سببها
 . العلامء من قال إن الطواف يمكن أن يكون يف االجتاه املعاكس

قد استدعته حاجـة  نقالبومع احرتامنا هلذين القولني فإننا ال نستطيع أن نتصور اال
، أنه قد استقر ملجرد أن بعـض القـوى الوطنيـة مل تتحمـل وجـود رئـيس منتخـب أو حةمل

فقال زعيم من هؤالء الـذين ، وسألتهم أن ينقلبوا، من يملكون حتريك الدبابة إىل فذهبت
الشارع وأنا بعد ذلك أحتـرك  إىل حيركون الدبابات بحكم وظيفتهم ساعدوين عىل اخلروج



 
 

 
 وصـفه بأنـه جـائز -مـع الـتحفظ-وإن كان األول يمكـن ، نيفقد كان التحركان آثم، إليه

 املجرمة مورلكن الثاين ال يعدو أن يكون أمرا من األ، بحكم الديمقراطية التي حتتمل مثله
 . بحكم العسكرية التي من املعلوم أهنا ال تسمح بمثله

ومــع هــذا يظــن كثــري مــن حمبــي اللغــط واجلــدل والتــدليس أن األمــر الــشاذ يمكــن أن 
، ما اجتمع عىل هذا الوصف عدد كبري ببطاقات مدفوعة األجر مسبقاإذا ، وصف بالطبيعيي

ولكفاهـا ، مفكرين إىل رسل وال إىل أنبياء وال إىل ولو كان األمر كذلك ما احتاجت البرشية
 .  واحد يتصور أنه سيعيش ألف عام ولن يموتانقاليبصحفي 

 
 رعد

ات العسكرية فهم بال جدال أنبـل نقالب ساعدوا عىل إهناء عهد االأما األمريكيون اآلخرون الذين«
مريكا فقـط ليـضمنوا بقـاء أوجهة نظري بأهنم وطدوا هذا يف . »من يف تاريخ أمريكا املعارص خلقا ودوافع

 .بنتاجوهنم بسناتريهم من عبث العوام مصدر طاقتهم ووقود اآلهتم

 إبراهيمحممد 

كـرب ألكها الشعب املـرصى فنـسبه كبـرية تتمتـع باجلهـل ونـسبة نت تتحدث عن معرفة وثقة ال يمأ
خـرى أخـرى بالعاملـة وأ وةخـرى بالنفعيـأتتمتع بالغباء ونسبة ال بأس هبا تتمتع باجلبن ونـسبة بالفـساد و

سهل من أيدلوجية وكلنا عشنا حتت نظام طيلة عقود مسخ الفطرة عند كثريين وجعل اتباعه بالعصبية األ
الـدور عـىل الـذين يعارضـون . . . . . يراهن عىل ذلـك وهوة  الفطرة السليموإتباعلعقل عامل اإالتفكري و

 ة قلبيـةصـيب بـسكتأفاقـة ملـريض إكيـف جيـرون عمليـة  أو ؟كيف يسحبون البـساط مـن حتتـه نقالباال
 .فاقته كهربائية إلةعطاءه صدمإيستطيعون  أو بمعنى هل يملكون

  فرنسا ،أيمن زهران

ن مواقفهـا أكلها تثبت و، الروس منها وحتدث حاليا هو موقف الغرب التي اتبنقالاال يف الغريب
 السيسى بـشدة كيـدا انقالبا تساند أمريك وات يتم ملصاحلها اخلاصة فحكومات الغربنقالبمن هذه اال

بيـنام روسـيا مـع ، طبعـا ضـد الـرئيس املنتخـب مرسـى وكـذلك روسـيا وينيسـالمخوفا من صـعود اإلو
لكن ال مانع مـن  وحزب اهللا ويرانإنه حليف الغرب ضد بشار أل ووكرانيا ملصاحلهاأيف  الرئيس املنتخب

أي عطـاء اجلـيش احلـر إا يرفـضون أمريكـ ون الغـربأالدليل و، قتل السوريني بيد بشار ماداموا مسلمني
  .سوري يف متقدم حتى ال حيسم احلرب أو سالح نوعى

 



 
 

 
 لييل بنت جاكييل موريتان

صبحت واعية وعىل دراية تامة بام يـدور أوالشعوب ، اتنقالب وليس عرص االهذا عرص الفيسبوك
 .وينجح فيه انقالبن يقوم بأ يي عسكرأصبح من الصعب عىل أ وبالتايل ،من حوهلا 

 جوادي

منظور الشعب االثنني واحـد كالمهـا حيكـم بقـوة الـسالح  يف م االحتاللأ نقالباال: قوى ألاهيام أ
حـدود املعقـول  يف ن حتيا عزيزةأنسان له كرامة يريدها إن بام لديه من قوة وكل خريويفرض نفسه عىل األ

نـه ال راحـة لـه أمل بـاليقني  بلحظة حتى يقطع األأن االحتالل يقاوم طوال الوقت وال هينأفنحن نالحظ 
العـامل  يف كرب دولتـنيأيا وهم أمريكفغانستان ثم تبعتها أهبذه الطريقة فيتوىل ويزول مثلام زالت روسيا من 

خطر عـىل الـشعب أ هنا لدور العمالء هم يتأبسط الدول ال وجه للمقارنة معهام ولكن نأفغانستان من أو
  .هم بمثابة نقالباال أو من االحتالل

 ةشامخ بن زرار

صـابتهم شـيخوخة الزهـايمر ال يزالـون يعيـشون يف أمقال السيد اجلوادي يف الصميم ولكن الذين 
 بأننـا اًن يعرفـوا جيـدأقىص حاجـة للتعلـيم وأ يتجىل يف حكام العري الذين هم يف العصور احلجرية وهذا

ال يكفيكم غباء بأن حتجبوا شـعاع الـشمس أفيا حكام العرب . نعيش يف عرص الرسعة الرهيبة ال مثيل هلا
فـال طيون ومموليهم كاألنقالبن االأ. ومن وراءه نقالباجلميع من صغري وكبري يعرف حقيقة اال. بغربال

 .!!!!!!!!!!!!!!!!عجييييييييييييب .ن يعرف عام قاموا بهأحد يمكنه أيظنون ال 

 عبد هللا

فـراد وبالتـايل فكار احلرب الباردة مل تعد مؤثرة يف الـشعوب كـام يف الـسابق فطموحـات األأبالفعل 
 »عد املـستعمرما ب« أو دوات طيعة يف يد املستعمرأن يكونوا أجل أالشعوب مل تعد تنصب عىل التعلم من 

 حتنطـوا ومل يواكبـوا »شـؤون الدولـة«صبحت متعلمة ومثقفة تعي ما حيـدث هلـا ولكـن مـن يـديرون أنام إ
سف الزال الـبعض مـن املـستفيدين مـن هنـج االنظمـة البائـدة لكن لأل. التطور ولذلك كنستهم شعوهبم

،  عـىل االقـلهجتميـد أو زمنرجاع الـإ تريد »...الرشطة واجليش واملخابرات«جهزة القمعية وبالذات األ
 . ن يوفر الوقتأجل أمثلهم كمن يوقف الساعة من 

 يطارق املرص

عـزك اهللا وشـفاك أ. ......شـياء مـا عرفنهـا مـن قبـلأنت بتعلمنا حاجات كتري وبنفهم منـك أواهللا 
 .وغفاك وبارك لنا فيك

 العهد املعارص

. نتقاليـة ألنظمـة احلكـم يف العـاملالـسالح للـشعوب ضـامن للعدالـة اال)تـرخيص(نإُبسم اهللا يقال 



 
 

 
نتشار السالح يف املجتمعات يف ٍنجحت كانت يف سباق مع الزمن للحيلولة ال التي اتنقالبن االأعتقد أو

 .علمأواهللا . العامل

 حممدين

املسلمني من التوجه رشقا نحو دول الربيكس لتتعاون معها كام فعـل خوان الذي يمنع حركة اإل ما
ا وأوروبـا أمريكـيس الرئيس الرشعي ملرص يف سنة حكمه بدل انتظار أن حيـنن اهللا قلـب الدكتور حممد مر

عـار عـىل اجلامعـة التـي يـدعمها تنظـيم دويل أن يكـون بـشار األسـد أذكـى منهـا ومل تـستطع ، عىل اجلامعة
ام يريــده بفــضل حتالفــه مــع روســيا والــصني وإيــران بيــن اوأوربــا وأتبــاعهام أن يرغمــوه عــىل أمــر الأمريك

 ا وأروبا وأتباعهام من البدو فمن لطمـة يف مـرصأمريكيتم اللعب هبم كأحجار الشطرنج عىل يد خوان اإل
 .إلخ...  لطمة يف ليبيا إىل لطمة يف تونسإىل 

 عابر سبيل

يف  نقالبأم أنك تقصد اال. . محاس عىل السلطة الرشعية مازال مستمرا حتى هذه اللحظة انقالب
  .؟؟دوممرص فقط هو الذى لن ي

 محد صالحأ

أنـشأت  ونقلبـت علـيهمان طـردت أفـراد الـسلطة وحكومة محاس املقالة مازالت حتكم غـزة بعـد أ
 ؟احلمـساوى نقـالبمـا رأى الكاتـب يف هـذا اال،، حكومة محساوية تدير القطاع بعيدا عن سلطة عباس 

  .؟؟تنجح وات األخوانية هي فقط التي تستمرنقالبهل االو

 صفوان ياسني

 ]مبارشة  عيل التعليقني السابقنيردا[

 والتـدليس عـىل القـراء أن ةللـدخول عـىل الـصفح الدولـة ع أمـنباتألنه صدرت تعليامت أيبدو يل 
ألعبـوا . مـا زالـوا يـذكرون  ليست بعيـده والنـاس ٢٠٠٦نتخابات ا. انقالب عرب سلطةمحاس وصلت لل

  .رتامي لكحاعىل كل حال مقال رائع يا جوادي وككل مره يزداد . غريها

 ستاذ حمموداأل

الـوراء قلـيال اقـصد يف عـام  إىل ن يرجـعإعليـه  انقـالبىل كل من يقول بـأن حكـم محـاس يف غـزة هـو إ
تت للحكم من خـالل صـناديق االنتخابـات الـرشعية وفـازت فـوزا سـاحقا أن محاس إ وحينها يعرف ٢٠٠٦

عليهـا مـن دحـالن وزبانيتـه  نقـالبكـم لالعرتاف اجلميع واملجتمع الدويل ولكـن مل تـستلم الـسلطة وال احلاب
فيجـب ، ، رادة الـشعوبإنف من تأمر عليها وليس رغام عـن أ وحكمت رغام عن مورفأخذت محاس زمام األ

 .نفهمأيني وحكمهم رغام عن نقالبالتفريق بني قهر الشعوب وحكمهم رغام عنهم وقهر اال

 



 
 

 
 رعدأبو 

ملـاذا قلـب ، ة فازت بأغلب مقاعد الربملـان الفلـسطينيألهنا منتخب انقالبخواننا محاس مل تقم بإيا 
 . احلقائق

 إياد من غزة

سـحقت  وألن محـاس فـازت بانتخابـات نقالباألمر خيتلف مع محاس يا من تـصف حكمهـا بـاال
اعتقلـت  وفتح حتى كانت تستطيع تعديل الدستور األسايس غري أن إرسائيـل حتالفـت مـع موظفهـا فـتح

لو أن إرسائيل امتنعت عن محايـة فـتح يف الـضفة لـسيطرت محـاس عـىل الـضفة  وزعامء الرشعية املنتخبني
 .يف الضفة نقالبعندها سينتهي اال ودون سالح

 عاشق ترابك يا مرص

ن أنـك تـستطيع إ ة الكونيـةقـانون الـسن يف قوىأ العزيز هناك سبب وادي للدكتور اجلي واحرتامحتيايت
ن هـذه أمـر  األةوحقيقـ مهام كانت قوتك سوف يأتى يوم وتنهارتستطيع االستمرار  التيار لكن ال تسبح ضد

لذا لن تـسطيع التوقـف عـن النهـب والفـساد لـذا سـوف  تشبع وأجيعلها تقنع  ال جشعه بام  من البرشةالنوعي
 لـه متطلباتـه والـسباح ة والشعب هنا التيار املنـدفع بفعـل الطبيعـة للشعب عىل املقاومةالتأثريات الدافع تزداد
التيـار وختـارقوى   يـشتدة الكونيـةخر حسب قـانون الـسنعنده من القوه وامليزان خيتلف من وقت آل  باميقاوم

 .الطبيعة فعل لن يقهروا لكل فعل رد الفساد

 حممد الكنديأبو 

 وال ؟مـة العربيـةين الرشفاء يف مرص العربية وسورية والسعودية واألأوتالميذ االبتدائية يتساءلون 
  .!!حياة ملن تنادي

Hemdan AN Hemdan 
 ن تعـود الطفـرة لرتسـمألكن عىل املدى البعيد يمكـن . . »الطفرة« عىل »الفطرة«حتى االن تغلبت 

 .ءمر سيطول بعض اليشالواقع وتفرضه لكن األهي 

 فوازأبو 

ن دولنـا أ كـم وجـدنا ةبعـد ثـورات الـشعوب الطـاهر. . . ن يـنجحأقد يستمر وال يعني  نقالباال
ــضعيف ــدول ال ــستباحوال ــسعودي. . ة ة م ــدين هــرب لل ــزين العاب ــفيق لإلةف ــارات واأل وش ــه م ــد بحامي س

مـا إخـوان يرانيني ومبارك بحامية العسكر وعبد اهللا صالح حمصن ورئيس اوكرانيا بحامية الـروس واإلاإل
ــة قطــر أو بالــسجون ــة لأل. . بحامي ــا وصــحيا (قــوى عنــدما يكــون الــشعب هــو األ. . قــوىوالغلب علمي

ن يستمر احلراك الـشعبي اخلـالص حتـى أوعليه جيب . . ن يفرض اجندته عىل اجلميعأتطيع يس) وجسديا
  .ن نجاحه معدوم واستمراره مرهون بقوة احلراكأل نقالبيسقط اال



 
 

 
 حممود أمحد عامد

ستحالة نجاح حكـم العـسكر وهـو أن العـسكري أرجو أن يسمح يل الدكتور بإضافة سبب آخر ال
 الضابط احلقري أصبح يريد مقابال ماديا مقابـل احه ورشفه وأخالقه مقابل رضاألهبل الذي كان يقدم رو

باحلقـارة حتـى ) حتـتهم أو(فام بالك بام يريده الضباط احلقراء ومـن فـوقهم ، األعامل القذرة التي يقوم هبا
زائن وإرسائيـل ال تكفـي اخلـ كـل ؟فمـن أيـن يـأتون باملليـارات لـسد جـوع هـؤالء. ؟قاع اهلـرم املقلـوب

 . ذوالدول تشح

  مجال النهاوندي

ات والديكتاتورية التي تعتمـد نقالبوافق بعض اليشء عىل ما يقوله الكاتب بأن التكنولوجيا جتعل االأ
فالذي يمنع الديكتاتوريـة ، هنا جتعلها مستحيلةأوافق أكثر صعوبة ولكني ال أخفاء املعلومات إعىل الكذب و

ومؤسسات وقوانني ودساتري حتمي هـذه احلريـة ، كم القانونة وحلفعال هو حب الناس للحرية والديمقراطي
غلبيـة يـصيب مـن يعتقـدون خـر يـسمى ديكتاتوريـة األآوهنـاك خطـر ، نظمة علامنيـة تـساوي بـني النـاسأو

سسها هـو هـذا أسس املجتمع الغريب الديمقراطية قرونا قبل االنرتنت وما ألقد . الديمقراطية انتخابات فقط
 . يس التكنولوجياالفهم والوعي ول

 عيسى املسيح مسلم

، قاتـل: السيـيس. حمبـني ومؤيـدين وسـحرة ووزراءولكـن كـان لـه جنـود ، فرعون طغـى يف الـبالد
 ٥سـجن أول رئـيس حـافظ لكتـاب اهللا مـصيل و، باتـيشيقـصف املـسلمني باألو، جندي جبـان، سارقو

 .جند مغرقونو نوحمب ونوله أيضا مؤيدو، مرات يف اليوم مثل عهد الصحابة الكرام

Anti-Lucifer 
 .ال باهللاإوال حول وال قوة 

Mehdi 
هـب يتحـدت عـن التكنولوجيـا حتـى ذلكن الكاتب خرج عن النص و. . . أرى أن الفكرة سليمة

  .كدنا ننسى الرابط بني االثنني

  كندا:حسام الدمياطى

القمـع لكـل  إىل حتـاجاه ملـا انقالبـفالس لـو كـان السيـسى قويـا باإل إىل طريقه يف السيسى انقالب
بعـض رجـال الـدين  إىل السجون وملـا احتـاج يف نه يضع حتى الفتيات املعارضاتأدليل رعبه  ومعارض
 إىل رجـال مبـارك إعالمصفه وال كان قد اسـتعان بـ يف ى الذين باعوا ضامئرهم ليقفواسالماإل واملسيحى

نـسى إن  و لريوج لـهةفيلسوف النكسملا احتاج ل و»صناعة زعيم«احلكومى إلخراج فيلم  عالمجانب اإل
  .فشل حكومةالببالوى فشل له و٢١القرن ال يف مكن الستينيات لن ينتج منتج منافس



 
 

 
arabi assil 

عـىل رشعيـة الـصندوق كـان  نقـالبيناير حثى حلظـة اال٢٥ث يف دوماح، أهل مكة أدرى بشعاهبا
ث حينهـا د جمال السياسة لقراءة مـا كـان حيـخرباء أمنيني يف إىل  بدقة ومل يكن شباب الثورة يف حاجةاًمرتب

 .هاضوراء كواليس املفوضات بني من مثلوا قادة الثورة وبني من كانوا حياولون إجها

جعلت مـن ، ية يف الترشيعسالم تعرب عن مبادئ الرشيعة اإلتيواملحرم أصال يف املادة الدستورية ال
اق يف رسم شكل مستقبل مرص لألجيال القادمة الشعب املرصي خيتار من البداية التشبت بأدوات اإلخف

والثي سيكون هلا عتاب لن يغتفر ملن أخطؤوا يف حلظة وئام مدين بني مكونات الشعب املرصي يف إسقاط 
  .ورية الفكر الواحدتدكتا

ألن الثورة يف رفع سقف مطالب الثوار كان يعني إسقاط نظام مبارك مما يعني إسقاط فكر نظام ولـيس 
سياسـته الدكتاتوريـة هتتـف هـي األخـرى يف ميـدان التحريـر  وهو مما جعـل مبـارك وراء القطبـانيف شخصه 

  .مطالبة بأقىص األجور من حكومة رشف

 ل حييىآ

مـن سـبقكم  وهو جيل النكبة لألمة، أن جيلكم مع احرتامي الشديد، لك أن تتخيل يا دكتور حممد
بـرشك ألكن  و كانوا عبء عىل األمة١٠٠ إىل٤٠من يعني من كان عمره . ..من أتى بعدكم بقليل وبقليل

 .عزهتا ومةقادمون ال حمالة الستعادة جمد األ.. . الصرب وتى جيل القوةأيا دكتور حممد 

 حممد عبد العليم حممد

 .مقال يف الصميم جيسد ممارسات السييس القمعية

ali. salem 
.  هنـاك نجاحـات جبـارة متـت بالفعـلأن  املرصية إالةبالرغم عن املسار املحبط التي مرت به الثور

ن اخلالص مـن الـديكتاتور أعرفنا ، ن نثور أين املشكلة ومن حيكم مرص وعىل من جيب أوال عرفنا فعال أ
 »هيـتم بالـسياسة«قـل عـىل األ أو »يفهـم«صبح الشعب كلـه أسلحته وأعرفنا كل ، مر املستحيل ليس باأل

. عن سـيطرة املـستبد) والقدرة عىل تكون رأي املجتمع( معالواألهم خرج اإل. وهذه للديكتاتور مصيبة
  .ن يبقى ألكثر من عامني واسألوا برويز مرشفأختيل أن أمر حتمي وال يمكن أفعال  نقالبسقوط اال

                                         حييىأبو رشيد  

ام وحديثا؛ قـادرون بـإذن القـدير؛  وغريه كثري قدي؛مرص العظيمة الكريمة برجاهلا من طينة الدكتور
. . . السكة الرشيدة وطرد أنصاف الرجال املخنثني املاسكني بخطـام الـسلطة الطاغيـة إىل عىل إعادة مرص

ومـا «فمزيدا من الصمود والتعلـق بـاهللا فوالـذي أرواحنـا بيـده مـا النـرص إال صـرب سـاعة . . . وهي تأبى
 .ةبيبوتقدير ألحبتنا الصامدين بأرض الكنانة اخلمع حتية حب . . . »النرص إال من عند اهللا



 
 

 
 اأمريك يف يدكتور الرشقاو

 إىل ات العــسكرية كوســيلة للوصــولنقالبــ عــىل حتليالتــه املنطقيــة عــن االواديأهنــئ الــدكتور اجلــ
وأيـضا ، يني الذهنية والفكرية والنفسية لفهم حقائق املجتمع الذي حيوهيمنقالبغياب قدرة اال يف السلطة
ــاب ــدى االلغي ــالنفس ل ــة ب ــني النقالب الثق ــا ي ــا واجتامعي ــا وتكنولوجي ســتيعاب تطــور املجتمعــات علمي

 عىل السالح والعنف والقمع كوسيلة للحكم ني السلطوينيينقالبعتامد االاكل ذلك  إىل مضافا، وسياسيا
يـني عـسكريني قالبنوهنا جيب أن ننوه بأن أغلب اال، بتكارية القياديةة العقلية واالءوليس باملنطق والكفا

  .مدنيني هم حمدودو العقل أو كانوا

 محدأ

هـو  مر قد دبر بليـل والسيـيس لـن يكـون مفيـدا برئاسـة مـرص كـامأعىل الرشعية يف مرص  نقالباال
قصد الفئة القليلة من الشعب خسارة أوسوف خيرس الشعب الذي هول من الديكتاتور السييس ، باجليش

ن مـرص التقـاد أوهناك يعـرف اجلميـع ، الرشعية وعودة الرئيس املنتخبال برجوع إلن تقوم من عافيتها 
تقى الذي خياف اهللا بدماء املسلمني ليس كاملتعجرف البهيمي الـذي يمـيش وراء صلح األاألو، نام تقودإو

 . من املستقبلةمليارات اخلليج املتخوف
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فيتعجـب ، األذهان قصص كثرية عن احلروب الدينية واحلروب املذهبيـة إىل تتداعى
مـدى الـضالل الـذي يـذهب بحكمـة مـن يفـرتض فـيهم أهنـم دعـاة القراء واملراقبون من 

 . أن يستجيبوا للباطل القاتل ويدفعوا الناس إليه إىل للحق فيدفعهم

لكن هذا التعجب رسعان ما يزول حني يطالعون األدبيات والنـصوص التـي يـؤمن 
، ن بـههبا زعامء احلروب الدينية حتـى يكـاد التعجـب نفـسه يثنـي عـىل التـزامهم بـام يؤمنـو

ومع هذا فإن القارئ ألحداث التاريخ يستطيع أن يكتـشف أيـضا ، ودفاعهم عام يعتقدونه
أن احلروب الدينيـة كانـت سـتارا ممتـازا ومفيـدا لكثـري مـن النزاعـات اإلقليميـة واألطـامع 

 . التوسعية

 ونحن نكتشف يف ربع القرن األخري أمثلة كثرية عـىل اللجـوء للـدين لتربيـر الـرصاع
وربام أن هذا اللجوء يتخطى حـواجز ، لصناعته من األساس أو للتدخل فيه أو حلسمه أو

 . لكنها رسعان ما تنهار أمام ورقة الدين، تقليدية تبدو صلبة وعصية عىل االخرتاق

ومن األمثلة الساطعة عىل هذه احلقيقة موقف بعض زعامات فرنسا العلامنية املتكـرر 
ويف هذا الصدد فإن الرئيس الفرنـيس األسـبق ، يةمن معظم الرصاعات األفريقية واآلسيو

 جلـأ بنفـسه) املنكر لألديان حـسب االنطباعـات املعروفـة(وهو اليساري »فرانسوا ميرتان«
  .ولية فرنسا عن محاية الكاثوليكية خاصة يف لبنانئاحلديث املؤكد عن مسإىل 

٢  
 يف تـرصحياهتم(فعون اتيني يندمجويف مقابلة متوقعة مع مثل هذه التوجهات نرى الربا

التعبـري عـن ضـجرهم مـن أن تبقـى األديـان مـصدرا مـن مـصادر هـدم  إىل )ترسيباهتم أو
ــستند ــة ت ــتقرارات زائف ــسها باس ــن نف ــرب ع ــي تع ــآمرة الت ــرتاتيجيات املت ــطوة  إىل اإلس س



 
 

 
 يف االحتـاد اليوغـساليف »جوزيـف تيتـو«: ديكتاتوريات طاغية من قبيل ما فعله اليوسـفان

 . عىل نطاق أوسع يف االحتاد السوفيتي»لنيجوزيف ستا«و

أذهـان مـن يتمتعـون بثقافـة تارخييـة واسـعة  إىل وهنا تنـدفع مبـارشة وبـصورة فوريـة
 العظيم الذي تفوقت بـه االمرباطوريـة يلااإلعجاب باملوقف الليرب إىل مربرات قوية تدعو

حتـى نجحـت ، العثامنية طيلة قرون عاشـت فيهـا فكـرة التـسامح الـديني ناصـعة ومثمـرة
الرصاع مـع العثامنيـني بـال رؤيـة  إىل األحقاد يف حتطيم من أعجبوا هبا من شعوب اندفعت

فازدادت معاناة هذه الشعوب بالتزامن مـع مـا أحدثتـه رصاعاهتـا مـن ، وال روية وبال نبل
 . آثار سلبية يف كيان الدولة العثامنية وصورهتا

 الذين ال يزالون يعيشون بامتيـازات وهو األمر الذي يتجىل بوضوح يف قصة األرمن
ومـع هـذا فـإهنم يفـضلون أن ، سالملكنهم يعانون يف غري بالد اإل سالمتارخيية يف بالد اإل

ــة التــي تــدفعهم إلعــالن احلقــد عــىل اإل  ســالميــستجيبوا مــن آن آلخــر للــدعوات الديني
يف سـبيل والعثامنيني فيهدمون هبذا خطوات عمالقة حقا من جهـود حكامئهـم وعقالئهـم 

 . ي منصف ومتسامحإسالمصياغة عالقاهتم كأقلية ملتزمة يف نسيج 

٣  
وال يزال األمر يتجىل عىل سبيل املثال بوضوح يف مرص الذي حافظـت لألرمـن عـىل 

بــام مل ، اســتقالل كنائــسهم ومؤســساهتم االجتامعيــة والتعليميــة بــل والرياضــية والرتفيهيــة
 . يةيتوافر هلم يف الديمقراطيات األوروب

رئاسة الوزارة يف مرص وأن زوج  إىل وليس ببعيد أن أرمينيا قحا هو نوبار باشا وصل
ومـع هـذا فـإن بعـض األرمـن البـارزين مل ، منصب وزير اخلارجيـة إىل ابنته تيجران وصل

حـد أن اجلـزء الـذي إىل ، يتخلصوا قط مـن حمـاوالت توظيـف مـواقعهم لتمييـز طـائفتهم
نة اجلامعية يف باريس قد سلب من شباب مرص عىل يـد نوبـار خصصته فرنسا ملرص يف املدي

 . وهو وضع ال تزال آثاره قائمة. ملصلحة األرمن

ي نفسه قد ورث من الشعوب التـي انتـرش فيهـا سالموعيل صعيد متصل فإن املد اإل
ة مما يميز الرعا، التناحر واالقتتال املستمرين إىل كثريا من طبائع السالالت البرشية النازعة

وقــد وصــلت النزاعــات ، الفطــريني يف ترحــاهلم الــذي يــستبدل اســتقرارا باســتقرار آخــر



 
 

 

أن يعتـربوا مـساجد متبعـي املـذهب  إىل املذهبية يف بعض العصور بأصحاهبا من املـسلمني
 . اآلخر بمثابة كنائس ال مساجد

٤ 
 يف يةسـالموليس خيفى عىل أحد أن األسانيد التي يلجأ إليها بعـض زعـامء الفـرق اإل

بل إن ، إقناع التابعني وانصياعهم: تكفري خمالفيهم أسانيد قوية وكفيلة باإلقناع واالنصياع
ية التي نعرفها يف املصطلح السيايس مل سالمحقائق التاريخ تدلنا بوضوح عىل أن الدول اإل

تنشأ إال بفضل حركة وحركيات هذه املذاهب سواء يف ذلك الدولتان العباسية والفاطمية 
 . الخ. . ملكتان السعودية واملغربيةوامل

حماولـة تفتـيح األذهـان يف تعاملنـا مـع مـا هـو قـادم مـن  إىل الـدعوة إىل يقودنا هـذا كلـه
ذلـك أن مقـدمات ، أحداث سياسية تبدو وكأهنا جتمـع يف الوقـت نفـسه بـني النتيجـة واحلـل

) اهـا القـانوينبمعن(رضورة القبول بصيغ جديـدة يف تكـوين الـدول  إىل كثرية أصبحت تقود
 . بقوة األمر املتوقع أو، من الكيانات السياسية القائمة بقوة األمر الواقع

ولست أقصد هبـذا كيانـا معينـا مـن قبيـل مـا هـو موجـود يف منـاطق األكـراد والـشام 
ولكني أقصد أن أقـول إن النزاعـات الدينيـة واملذهبيـة قـد مـضت بنـا يف طريـق ، والعراق

 .  التقليديةواسع بعيد عن طرق املايض

 وهكذا فإن حماوالت األمم املتحدة للحفاظ عىل األوضـاع القائمـة أصـبحت أقـرب
، كام أن هذه اجلهود أضـحت غـري قابلـة للتـصعيد وال للتكثيـف، اإلثامر إىل العقم منهاإىل 

يف (ذلك أنه يف ظل قوة الربملانات الغربية فإن أي حماولة أمريكيـة لتوظيـف األمـم املتحـدة 
سـوف تنهـي وجـود األمـم املتحـدة ) زاعات اإلقليمية بـالقوة بطريقـة أكثـر تكثيفـاحل الن
حــد يمكــن معــه أن  إىل وهــي نتيجــة مؤســفة لكنهــا تلقــى كثــريا مــن االستحــسان، نفــسها

 . توصف بأهنا نتيجة مستحبة

٥ 
وهـي أن عوامـل احلـسم ، حقيقـة مهمـة إىل ويف كل األحوال فإننا نكاد نخلـص اآلن

 . اوحت يف مكانتها وفعاليتهاالتارخيية قد ر



 
 

 
فالعامل األول وهو الدين قد استعاد ألقه وجاذبيته وتأثريه احلاسـم رغـم كـل اهلـراء 

ات كانت هي نفسها صاحبة الفضل نقالببل إن الثورات املضادة واال، نقاليبالنظري واال
 . مكانة الدين إىل األوىف يف إعادة التنبيه

التـام وغـري (قد أظهر ألول مرة يف العرص احلايل انصياعه أما العامل الثاين وهو السالح ف
، وهكذا سقطت أطروحة اجليوش املدنية واحلياديـة لألبـد،  ملعسكر الالدين)املفهوم للجامهري

 إىل وكان للثورات املضادة أيضا اليد الطوىل يف إسقاط جيوش عربية من مكانة تقليدية معتـربة
قعات والوحـل واملـاء العكـر عـىل اخـتالف يف الدرجـة مواضع أخرى تتميز بانتشارات املستن

وساءت الصورة أكثر بـام انحـدر إليـه جنـرال ليبـي متقاعـد دخـل سـاحة ، والتدريج والتدرج
 . بئر ال قرار له إىل الوغى لألسف من باب خلفي ضيق ال يقود إال

 راوح يف فقـد) بام يف ذلك القانونان الـدويل واألممـي(أما العامل الثالث وهو القانون 
، وجلاذبية الالديـن مـن ناحيـة أخـرى، موقفه بني اخلضوع املندفع هليمنة السالح من ناحية

ففي حالة السالح انطلق من مفهوم املصالح املتبادلة ، اتيا بحتامجوكان دافعه يف احلالني برا
 وهي عالقة جذابة لكنهـا يف معظـم أوقاهتـا عالقـة قابلـة لاللتبـاس، بني القانون والسالح

 . واالنتكاس بفعل عوامل سيكولوجية ودنيوية متعددة ومتداخلة

، حلمـه األبـدي يف أن حيـل حمـل الـدين إىل ويف حالة الالدين فقد كـان القـانون يرنـو
ومـع أن هـذا ، جتربتها مـرة بعـد أخـرى إىل لكن هلا من الربيق ما يدفع، وهي حماولة فاشلة

ل األول وهو الدين فإن تراث تثبيت األمـر العامل كان حريا بأن حياول التصالح مع العام
الواقع وتكريسه كان بمثابة حائط صد قوي ضد هـذا التـصالح الـذي أصـبح بعيـد املنـال 

 . عىل أهل القانون أنفسهم
 

 فؤاد الشيخ

يف  أو ن يـضيف مفكرنـا اجلـوادي يف حتليلـه هنـاأرغب أكنت ، الدكتور اجلوادي رائع يف طروحاته
حكـام الـدين أوالكهنـوت هـو الـذهاب ب، ن ما يسمئ خطأ دينا هو كهنـوت ولـيس دينـاأدمة مقاالته القا

ن الكهنوت هـو أكام ، حكام لنفسهارادته تلك األأبعد مما أ ماديات ىلإليها من عنقها  أو العبادية والفقهية
 الفيزياء والكيمياء حكام الدينية بأكثر مما ينبغي وإضاعة وقت العباد هبا بعيدا عن علومشغال الناس باألإ

ن يتم وفق الزمان واملكان والظـرف الـذي يعيـشه أوتوزيع األوقات جيب ، والرياضيات والطب وغريها



 
 

 
 .نسان وطبيعة املرحلةاإل

 مسافر

بدال من الال دينية ألن هذا الوصف يعطـي  سالمليتك يا دكتور وصفت تلك اجليوش باملعادية لإل
حيمـل قـيم  وكرامـة البـرش وحرية ون بني الالدينيني من حيرتم حياةألن م، تلك اجليوش رشفا ال تستحقه

  .نتامءاال والغرية ويعرف معاين الواجبو، املساواة والصدق والعدل واخلري

hossam maroc 
 العميـق بحركـة التـاريخ وبمنطـق حتميـة ممارسـة الـرصاع عـىل أسـاس كـسب التجـارب ًاوبحكم إيامنن

ال العامل العريب اليوم أحسن من فرتة ما قبل الربيع حتـى وإن كـان املـشهد ككـل لاللتحاق بالعامل احلر فيبقى ح
 أمــا مــن ناحيــة اجلانــب الــديني فــاألمر يعتــرب مــسألة طبيعيــة توظيــف الــدين يف احلــرب .ملــون بالنــار والــدماء

يقـة التـي نقطـة اخلـالص والنـرص أمـا الطر إىل والتصارع ألنه من اجلانب الربامجايت يبقى دافع معنـوي ووقـود
 .ير األجيالخدستبدادية الدين فليست أكرب من صنع اخلرافة واهلرطقة لتتوظف هبا النظم اال

 مجال

أخطـر بمئـات املـرات مـن ، عادة إنتاج جاهليـة جديـدةإجيري اليوم هو  إن ما«خامنئي مؤخرا  قال
 تعتقـدون يـا  أال:لكننـي أريـد الـرد عـىل خـامنئي. %١٠٠ وهـو كـالم صـحيح »سـالمجاهلية ما قبـل اإل

بـل أكثـر مـن ذلـك أليـست . خامئني أن بعض الـشيعة مـن مـذهبكم متورطـون يف إعـادة إنتـاج اجلاهليـة
  .املذاهب بام فيها املذهب الشيعي هي من فتحت األبواب وبررت إعادة إنتاج اجلاهلية

 مسافر

مـن بعـده  وواجـه الرسـول :لكـن شـتان ويةسـالمإيران تظن وامهة أهنا تعيـد إنتـاج الفتوحـات اإل
كرسى أمـام إيـصال الرسـالة فكـان ال بـد  وخلفاؤه عائقا عسكريا متثل يف جيوش زعامء القبائل ثم قيرص

تـصاالت حاليـا فـإن العـائق مـع تقـدم وسـائل اال. من مواجهة تلك القوة العـسكرية بمثيلتهـا مـن القـوة
 . حلروب العدوانيةالعسكري إلبالغ الرسائل يكاد أن يتالشى ليصبح جمرد ذريعة فارغة لشن ا

  سامي بعقيديت

دارة البلـد إن يامرسـوا دورهـم يف أبنـاء مـرص احلبيبـة أقرانـه مـن أ ولو تيرس ملثـل الـدكتور اجلـوادي
 .. . .)(الصهاينة  وولكنها ابتليت باللصوص، التقدم  و للحضارةاًلعادت مرص شمس

 صالح الدين

 ِّالعـدو بـني وسـثتناءاينيـة عقديـة بـدون ي دسـالمالعـامل اإل وببساطة مجيع حروب الرشق األوسـط
 .ِّالصديق بنيو
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١ 
 فإننـا »النيتو«عىل الرغم من أننا نقرأ االسم املخترص حللف األطليس باإلمالة ليكون 

ن عـرصا وكأنام كانت احلاسة السادسة للذين كتبوه عىل هذا النحو تنبـئهم أ، نكتبه باأللف
تـصفها الـدول القديمـة بأهنـا ، تاليا سيـشهد حـرية للنـاتو أمـام حركـات سياسـية صـاعدة

لكنها أصبحت فجأة متتلك أدوات قادرة عىل مواجهة حلف الناتو ، )نانو(متناهية الصغر 
  .!بفضل النانو تكنولوجي

ع األخـرية مل تشهد اإلنسانية يف تارخيها الطويل ما شهدته منطقتنـا العربيـة يف األسـابي
صـورة مل تكـن إىل ، من التحول الدرامي والكيل يف طبيعة احلروب واملواجهات العسكرية

 . التكتيكي أو متوقعة عىل أي مستوى من مستويات التفكري اإلسرتاتيجي

فإن التحوالت التي شهدهتا احلروب ال تزال أصعب وأعقد من أن ، وفضال عن هذا
 عـىل الـرغم مـن اجلهـود املحمومـة التـي بـذلتها دول تستوعبها أجهزة املنظومات القديمة

ــربى ــديث ، ك ــة يف حت ــسكرية متمرس ــالف ع ــصة يف أح ــزة متخص ــا أجه ــت هل ــل وتفرغ ب
 . املنظومات والعمل عىل زيادة قدراهتا املحللة والراصدة عىل حد سواء

فإنه ال يليق بنـا أن نتجاهـل ، وإذا جاز لنا أن نؤجل التقييم التارخيي ملجمل ما حدث
حقائق جزئية متناهية الصغر تفاعلت وأصبحت قادرة عىل تطوير املشهد العسكري يف أي 

 . منترصة للقضايا املتعلقة بقيم احلق واخلري والسالم أو منطقة كونية يف اجتاهات مفيدة

٢  
 تناول التطور احلادث من خالل منظورين مهمني يف كل أفضلفإين ، ويف هذا الصدد
 :ومها، املواجهات العسكرية

 واحلرب النفسية عالممنظور اإل . 



 
 

 

 منظور املحاور واألحالف . 

القـائم عـىل التواصـل (اجلديد  عالمفقد ظهرت أمهية اإل، وفيام يتعلق باملحور األول
 يف -وأحيانـا البـات-من خـالل دوره احلاسـم ) االجتامعي وصحافة املراقبة احلية املبارشة

بعـض احلكـام  أو ريط بعـض القـادة ألتبـاعهمتقليل بعض فرص التامدي اإلقليمي يف تـو
يف مـدييها -جيوشهم يف مسارات تعودهتا احلروب الـسالفة وكانـت نتائجهـا  أو لشعوهبم

 .  كارثية عىل اإلنسانية-القصري والبعيد

فـإن كثـريين ،  يف كل اجلمل الـسابقة مـن بـاب التحـوط»بعض«ومع أننا كررنا كلمة 
سـيادة التوجـه املقيـد وامللجـم للمغـامرات  إىل ت متيـل يف حقيقتهـا باتـموريقدرون أن األ

 . خصوصية حالة بعينها إىل عىل نطاق واسع ال) ولالندفاعات التكتيكية النزقة(العسكرية 

فإن ما محى ليبيـا والليبيـني حتـى اآلن مـن تكـرار هتـورات بعـض ، وعىل سبيل املثال
دايات التوتر ومؤرشات التورط اجلديد الذي فضح ب عالميني يف مرص كان هو اإلنقالباال

وأرفـق هـذا الفـضح الواسـع النطـاق بـالتعبري املبـارش والـرصيح عـن ، واتفاقات التـدخل
يـني نقالبوهو مـا جتـىل حتـى يف حـرص اال، رفض تام من مجوع املرصيني ملثل هذه املغامرة

ت منطقـة نفـي تفـصيال إىل نفـي مبـدأ التـورط دون الـدخول إىل ومنارصهيم عىل املسارعة
 . باتت مؤكدة بام يسجل عليهم دالئل ملموسة من التورط املحسوس

٣ 
 عـالمفإن اتساع رقعة مـشاركات وإسـهامات وإبـداعات صـناع اإل  ويف املسار نفسه

 قبـل أصـحاب املهمـةأو الرسـالة من اهلواة قبل املحرتفني ومن أصحاب القـضية (اجلديد 
أن يكون أكثـر اتزانـا وحكمـة يف  إىل سبالقديم من حيث ال حيت عالمقادت اإل، )املهنة أو

 . مورتعليقه الروتيني عىل جمريات األ

فقد بدا ألول مرة من خالل احلرب الرشسة عىل غزة أن جمرمي ، وعىل مستوى ثالث
وليتهم ئاحلرب من أمثال نتنياهو لن يكونوا ولن يظلوا قادرين لألبد عىل اإلفالت من مـس

 . عن جرائم احلرب

 األثر الناشئ عن املظاهرات املندلعة يف -ألول مرة-فقد تفاعل ، عوعىل مستوى راب



 
 

 
العواصم األوروبية واألجنبية بام تكفل به التصوير اللحظي من توجيه حزمة ضـوء مثـرية 

 . للرعب حتى يف األعصاب العربية املتآمرة

٤  
نظـور اتـسم هـو مواملنظور الثاين الذي أريد أن أبعث الرغبة يف التفكري فيـه  إىل و انتقل

 فيام يتعلق بتكوين وتكون األحالف )يف طبيعته( وغري املتوقع )يف رسعته(بالتقلب الرهيب 
ولعل القارئ الحظ أنني من باب الصياغة املستوعبة حرصـت عـىل أن اسـتخدم ، واملحاور

الكلمتني الدالتني عىل الفريقني اللذين خاضا احلرب العاملية كلمتي األحالف واملحاور أي 
 . انيةالث

ومع أن احلروب املندلعة اآلن شهدت حاالت غري مسبوقة من بزوغ التحالفات غري 
وبات هذا من الوضوح بحيث أصبح مـن (املنطقية وغري املعقولة وغري القابلة لالستمرار 

فـإن أي سـيناريو ، )املستنكر أن نعيد تعريف ما هو معروف مـن التحالفـات والتناقـضات
 أصـبح يف ثنايـا هـذه األجـواء قـابال -ولـو بنـسبة ضـئيلة-مل إسرتاتيجي حمت أو عسكري

لكنه يف الوقـت نفـسه لـن يكتـسب الديمومـة الزمنيـة وال ، الطوعي أو للحدوث املفاجئ
 . استدعى قوته أو أكد نجاحه أو اجليوبوليتيكية بمجرد حدوثه مهام فرض نفسه

ح وبـشفافية أيـضا فإننا نريد أن نقول إننا أصبحنا ندرك بكل وضـو، بعبارات أخرى
 ّيل للحقـائق أو واملقصود بالشفافية هنا أهنا تطلع غرينا أيضا عىل ما نـراه نحـن دون لـف(

أن كثريا مما هو قابـل للحـدوث أصـبح غـري قابـل لالسـتقرار ، )مؤقت أو تعتيم جزئي أو
وذلــك يف ظــل ظليــل مــن تعــدد وتــوايل حــاالت ، )وال حتــى لالســتقرار اللحظــي(التــام 

لتــسييل والتجميــد وحمــاوالت إعــادة التجميــد وإعــادة التــسييل والتبخــري الــسيولة وا
وكلهـا حمـاوالت باتـت ممكنـة سياسـيا ، )بمعناه الفيزيقي الكيميائي(والتكثيف والتسامي 

حـدود كبـرية وال نقـول  إىل يا وعـسكريا أيـضا حتـى إن كانـت مكلفـةإعالمودبلوماسيا و
 . قصوى

٥  
اح البحــث عــن رابطــة جديــدة وفاعلــة لتحــالف فــإن إحلــ،  وتأسيــسا عــيل هــذا كلــه

الصاعدة أصبح يفرض نفسه رسا وعلنا مع كل ما يقتـضيه  أو ية اجلديدةسالماألنظمة اإل



 
 

 

بحيــث تتفـوق التجربــة ، املفتقـدة أو مـن درجـات أكفــأ وأعـىل مــن تلـك اجلديـة املعهــودة
 :لعرشة السابقة اجلديدة يف فلسفتها عىل ما حتقق وما استهدف عرب التجارب التحالفية ا

 يف اجلامعة العربية.  

 ويف الوحدة السورية املرصية.  

 ويف االحتاد اهلاشمي.  

  و حلف حيدر آباد(ويف حلف بغداد (. 

 يسالمويف منظمة املؤمتر اإل.  

 ويف احتاد اجلمهوريات العربية.  

 ويف جملس التعاون اخلليجي.  

 ويف جملس التعاون العريب.  

 ويف االحتاد املغاريب.  

 ومن قبل يف إرهاصات وجتربة اهلالل اخلصيب . 

وهي الفكرة القائلة بـأن ، وهنا تربز تلك الفكرة اجلوهرية التي عرفنا بتحيزنا التام هلا
تعميق وتعمق فهم التاريخ السيايس املعارص متثل رضورة أكثر إحلاحا وأمهية من احلـرص 

 . فهم سيايس نمطي للوضع احلايل إىل عىل تعجل الوصول

وهـي رضورة حـرص خـالف جمتمعاتنـا ، كام تـربز فكـرة أخـرى كررنـا اإلحلـاح عليهـا
سيايس بام يف ذلـك الفقـه الـشيعي الـذي ال خيتلـف مـذهباه ها ال يف إطار»الشيعة«السنية مع 

 . الكبريان عن املذاهب األربعة إال يف جزئيات ذات مردودات ودوافع سياسية

الشيعة عن تلك التي تنظر إليها  إىل  بالنظرةوهنا أكرر عىل رضورة احلرص عىل البعد
فهذه األنامط من النظـر متثـل ! بديل إسالم أو ثان إسالم أو من نوع خاص إسالمعىل أهنا 

كــام أن الباطــل االستــرشاقي هــو الــذي صــنعها ، سياســة رعنــاء تكتنفهــا اخلطــورة القاتلــة
 . وغذاها عىل مدى العقود املاضية

 



 
 

 

٦  
يه يف ضوء إعادة قراءة الوضع احلايل يف سوريا والعراق واليمن وربام يمثل ما نصل إل

ما يلقـي يف كـل األحـوال بالعـبء علينـا ونحـن ننـاقش بـأدوات ، وفلسطني ومرص وليبيا
، القرن احلادي والعـرشين ظـاهرة مل تكـن متوقعـة احلـدوث قبـل القـرن الثـاين والعـرشين

دولتــني متجــاورتني مــع اخــتالف   إىللكنهــا بــدأت مبكــرا وامتــدت آثارهــا غــري املتوقعــة
 . السيناريوهات يف آليات األداء واالستقبال واملواجهة واالنطباعات واحلكم

ومل يعد ممكنا لنا أن نقفز عىل واقع موجود بالفعل بالقرب مـن منطقتنـا العربيـة وهـو 
دود فيام يتعلق بتقليل سطوة ونفوذ فكرة احل، الواقع الذي فرضته جتربة الوحدة األوروبية

وهو ما يقتيض منا اليـوم عـىل سـبيل ، السياسية يف مقابل االنتصار للفكرة اإلنسانية العامة
 قبـل »يةسـالمدولـة اخلالفـة اإل«املثال انتقاد سياسة املعايري املزدوجة يف التعامل مع حركة 

 . انتقاد احلركة وسلوكها

 أن تبـدأ املعاهـد الـسياسية والتفكـري اجلـاد يف، »باملواكبـة« فعىل األقل »قبل«فإن مل يكن 
 مـن منطـق سـيايس وإسـرتاتيجي »يةسـالمدولة اخلالفـة اإل«خطوات احلوار اجلاد مع حركة 

وإعادة قراءة اإلجيابيات التي يمكن توظيفها من حركـة ، وبعيدا عن الفكر الفقهي واألصويل
ت احلركيـة  يف ضـوء تنـامي الغطرسـة الـصهيونية وتنـامي التوسـعا»يةسالمدولة اخلالفة اإل«

 . إليران الدولة ال إيران الشعب وال إيران املذهب
 

 إشكالية املذهب: مراقب

، وقد يكون هذا صـحيحا يف العـامل كلـه. الكاتب الكريم يفرق بني السياسة والدين يف املذهب الشيعي
ويغرس فـيهم هـذه األحقـاد بناءه أويعلم ، هذا املذهب قائم عىل احلقد والثأر التارخيي. ولكن الشيعة استثناء

ممارسة نتيجتها القتـل والتـدمري والتهجـري ملـن يفـرتض أهنـم إخـوهتم يف  إىل هذه الثقافة تتحول. وطلب الثأر
إعـادة برجمـة لتفريـغ عقـوهلم مـن  إىل حيتـاج الـشيعة، لينطبق ما ذكـره الكاتـب. الدين حسب ما يرى الكاتب

 !قلقبول عىل األىل  إهم إلخوة الدينءولتحويل عدا، عقلية الثأر

 جهاد الشامي. د

هـل سـأغري مـوقفي مـن الـشيعة فقـط ألن مـوقفهم » وتنـزال. ملـسألة الـشيعة«قحاماإأرى أن هناك 



 
 

 
ن إأمـا حقيقـة فـ. وهـم يقتلـون ويعـذبون ويغتـصبون وينكلـون ويـدعمون املجـرم. سيايس ولـيس دينـي

نعـم الزيديـة مـذهب خيتلـف عـن . وهـو لـيس جمـرد خـالف فقهـي. . الشيعة دين ال عالقة لـه باإلسـالم
 . الرافضة

S. S. Abdullah 
ّمن وجهة نظري أول درجة عىل طريق الوحدة هي أن نعترب مـا يمثـل اإلسـالم هـو القـرآن والـسنة 

وأن مجيع آراء جعفر الصادق وأبى حنيفـة والـشافعي واملـالكي واحلنـبيل وابـن تيميـة . النبوية فقط ال غري
 .وجهات نظر ما رأيكم دام فضلكم؟ّوحتى سيد قطب ما هي إال 

Abde Hassan 
 .منون بنرص اهللاؤمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املهنا حرب عاملية ضد جزء من السنة هللا األإ

 مرصي خمرضم

 -ي بقوة السيف ولكنه انترش باحلكمة واملوعظة والقدوة احلسنة الصاحلة سالممل ينترش الدين اإل

,  + # $ % & ' ) ( * " ﴿ :تابه الكريم يف ك- تعايل –وصدق اهللا 
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ترضب هذا وتقتل ذلك يؤكد  سالم ولكن ترصف مجاعات تنسب نفسها لإل- ]٤٦:العنكبوت[
 .سالمي لتشويه اإلمريكاأل ملتحكمة يف صناع القرارمشاركتهم يف مؤامرة الصهيونية ا

 طارق

شـكرا للكاتـب ، أصـحاب القـرار يف العـامل العـريب وبـل املثقفـنيمتنى مناقشته مـن قأ ومقال جريء
 . حممد اجلوادي

Nato 
حــسابات املنطقــة ضــيقة والعــرب يف خــسارة ال ، نــه بــريءأالنــاتو يــسري وراء طلبــات العــساكر وك

 .يتعلمون من التاريخ

 حسن عثامن آل قراجة فسطني

أكثر من التحالف من الغـرب يف إىل  نظمة االستبداد العريب مستعدون للذهابأصنائع الغرب من 
التعويل عىل الشعوب أن تستمع ملن يعرب عن ضمريها من أبنائهـا الغيـورون . . سبيل بقائهم يف كراسيهم

 .اجلوادي. عليها دمت د

 مجال النهاوندي

كـون ضـد أن أوحاشاين ، ن حياور داعش أفهمته  إذا ال آخره حيث يريد الكاتبإفهم من املقال أمل 



 
 

 
ن يتـوخى احلـذر حرصـا أن أسـال الكاتـب أولكن ال بد ، نا مع احلوار والسالم يف كل األوقات أ فاحلوار

هنم يتبنـون الطريقـة العريبـة أعتقد أف، ن حياورهم عن بعدأ يف املستقبل وىخرأقرأ له مقاالت أعليه لكي 
 وحيـث يلجـأ ذو، يب حنيفـة وامللحـدأيف احلوار التي تعلمناها يف املدارس عـن ذلـك احلـوار الـشهري بـني 

 . فكاره الضالةأكسب احلوار كليا بقطع رأس املحاور وختليص الكون منه ومن  إىل النزعة الدينية

 سام

حقق الغرب ما يريد يف هذة احلـرب الفاصـلة وبمـساعدة العـرب املـسلمني إذا ، اًلندع داعش جانب
 .جمرد حتليل. . . فتلك هي الرضبة القاضية

Nady Mohamed 
 .نت رجل شجاع شكرا لكأدكتور جوادي 

 من عيدي أمني إىل داعش 

 إىل جـاء رجـل. املؤمن كيس فطن يتفكر فيام يسمع قبل أن يصدر حكمه.  املسلم ال تكن مغفالأهيا
الغـرب . »اواهللا إين ألظنـك هيوديـ«الـدرداء وقـال أبـو  يلقي إليه بحديث الفتنة فنظر إليـه أيب الدرداء 
فتنام حتى ترى الكارثة أمامـك يف نفـسك  ه فيتوىل خداعكإعالم إىل  اخلبيثة ثم يلقي باهلدفحيبك اخلطة

 . مرة يضحكك ومرة يبكيك لكن النهاية واحدة. وأهلك ووطنك

حـتالل اإلنجليـزي كانت أوغندة جزءا من اململكة املرصية بطلب من أهلها املسلمني ثم فصلها اال
 عـالمسـخر اإل. احلكـم عنـدما تـوىل الـرئيس عيـدي أمـني إىل مونوسلم حكمها للنصارى ثم عاد املـسل

ثـم هنـض لـريى أن أوغنـدة قـد ، الغريب من الرئيس عيدي أمني وضحك املسلم واسـتلقى مـن الـضحك
اليــوم ينقلــون لــك . وهــي اآلن تــشارك يف تــدمري الــصومال والــسودان، النــصارى إىل وعــادت، ضــاعت

غدا عندما جتف الدموع سرتى احللـف . د ال تبرص من احلزناألساطري عن فظائع داعش فتبكي حتى تكا
 .بغداد وساند بشار وأقر السييس إىل ي وقد عادمريكاأل

Osama 
 ١٥ية يف العـراق والـشام يـرتاوح بـني سـالمقدرت أن أعداد املقاتلني يف صفوف تنظـيم الدولـة اإل

 ٥٠٠حــوايل (مــسلم ربعهــم تقريبــا  مليــار ٢تعــداد املــسلمني يف العــامل حــوايل .  ألــف مقاتــل٣١ إىل ألــف
 ألـف شـاب مـسلم حيملـون ١٠٠ فقـط مـن بـني كـل ٦أي أن .  شباب قادرون عىل محـل الـسالح)مليون

  .السالح يف تنظيم الدولة

 عثامن بوأ

العلـم  إىل ورفـع العـرب مـن اجلهـل والـذل سـالمتـى اإلأفقد  سالمن عز األمة العربية هو اإلإنقول 
فكيـف ،  حتـدث عـن هـالك العـرب يف آخـر الزمـان والرسـول، هد عـىل ذلـكوالقوة ولنا بالتـاريخ شـا



 
 

 
واملـسلمني ومـن بيـت مـال  سالميف استحاللنا البيضه ومعاونة الصليبيني عىل حرب اإل إىل سيكون هالكنا

 .فرتقبوا ذلك؟ املسلمني 

 سانتو

 .ٌليست هناك أحالف بل خدم خيدمون أسيادهم

 العمورى حممد

  .؟ملسلمني بامذا سيدافعون عنكم هو السؤالالناتو بمواجهة مع ا

Mojeeb 
 . ىنت كفأال إسبغ عليك نعمه لومل يكن يف مرص أاملقال رائع كالعادة حفظك اهللا ورعاك وشفاك و
 



 
 

 

 

 
 

١ 
أصـبح مـن املمكـن ، يةعىل مـدى العقـود املاضـية وبفـضل متـاهي التجـارب اإلنـسان

 مـن تـرصحيات عـىل -ولو بصفة عابرة-املؤرخ أن يستنتج مما يصدر  أو للمحلل السيايس
مـا يريـدون أن  إىل ات العسكرية ما ينبئ بطبيعة نظرهتمنقالبلسان أية قيادة من قيادات اال

ــة ــه، مــا يمكــنهم أن حيققــوه أو، ينجــزوه بــصفة عاجل ــدون العمــل مــن أجل ، ومــا ال يري
 . دخول يف جمالهال أو

ات نقالبـوينطبق هذا أيـضا عـىل الـنظم شـبه الدكتاتوريـة والـشمولية التـي تـرث اال
ويف ميدان قريب ممـا نتحـدث عنـه ربـام يقـرب لنـا (ويف هذا الصدد ، تشبهها أو العسكرية

فإن طول خربة املرصيني املعارصين بعقاقري التخدير الصحفي ومـسكنات األمل ، )الصورة
علـتهم يعرفــون أن التـذكري باحلفــاظ عـىل االسـتقرار االجتامعــي هـو اللفــظ ج، يـةعالماإل

 املنتفعـة مـن األوضـاع التـي رسـخها النظـام »املجموعـة«املرادف لتوكيد اسـتمرار حكـم 
 . القائم

فإن التبشري باإلصالح االقتصادي يعني مبارشة انبعاث النية يف حتريك بعض  كذلك
وأن إعـالن التـسعرية اجلربيـة يعنـي ،  يعني إال الرفـعوأن التحريك نفسه ال، أسعار السلع

، كانت قد انتهـت إذا السوقه وربام إعادة وجود هذ، ببساطة تقنني وجود السوق السوداء
وأن احلديث عن سعر رسمي للـدوالر يعنـي أن هـذا الـسعر لـيس هـو سـعر التـداول وال 

 . احلقيقة

٢  
فقـد فتحـت التجـارب املريـرة ، ملمتـداتـساعه ا أو أما يف املجال السيايس عىل عمومـه

فاحلديث عن هيبة الدولة : أعني املرصيني عىل املعاين احلقيقية لكثري من الشعارات امللتبسة
واحلـديث عـن ، واحلديث عن أمن النظام يعني القتل بال مربر حقيقـي، ال يعني إال القمع



 
 

 

مل  إذا ملتظـاهرين حتـىقتـل ا إىل تأمني منشآت عسكرية يستدعي مبارشة إدراك توجه النيـة
!! اتــسع إال ســور عــسكري أو فلــيس بعــد أي شــارع مهــام طــال!! يقرتبــوا مــن أي ســور

 املـرصي ال »املغتـصب«واحلديث عن سمعة الوطن يعني عدم السامح بانتقاد املخطئ ألن 
 . خيطئ ما دام قد متكن

-ملثقف الواعي االعرتاف بأن ا إىل مل نسارع إذا عىل أننا نتجاوز يف حق علوم التاريخ
الـنظم  أو  يمكنه بسهولة التفريق بـني ثالثـة طـرز مـن احلركـات-حتى ولو مل يكن مؤرخا

ومـا تعكـسه ، يعالمـية يف هذه الطرز باخلطاب اإلنقالبوعالقات القيادات اال، يةنقالباال
 . يني بعضهم ببعضنقالبهذه العالقة اللفظية من طبيعة عالقة قادة اال

٣  
 :اتنقالب للواقع ومطلعني عيل التاريخ أمام ثالثة أنواع من االنجد أنفسنا كقراء

 تبدو وكأهنا األقرب) فيام تصوره عن نفسها( التي هي -ية األوىل نقالبففي احلالة اال
 الـضباط مـن جمموعة تأتلف -االجتامعي الرصاع ومفاهيم، السيايس والعمل السياسةإىل 
حتى ولـو ) من أجل التغيري: كثر جتمال وقبوالاأل أو باللفظ األرق أو( نقالباال أجل من

 . مل تكن رؤاهم متحدة فكريا

بـل ،  أهدافا رحبة وذات مغزى-مهام تعددت وتباينت-وهنا تكون األهداف املعلنة 
وتكون أغلب الترصحيات حريـصة عـىل التبـشري ، وتبدو مرتبطة حقيقة بالتقدم واإلنسانية

وامليض يف العمل من أجل حتقيـق ، عض اخلطواتوعىل إثبات نجاح ب، باالزدهار والتقدم
 . نجاحات أخرى

وهــي احلالــة التــي تــصف نفــسها ، التــي ال تقــل شــيوعا-يــة الثانيــة نقالبويف احلالــة اال
فإن الترصحيات تعلن بوضـوح ، )احلركة التصحيحية أو الثورة التصحيحية أو(بالتصحيح 

ــالبأن اال ــني نق ــع مع ــصحيح وض ــستهدف ت ــام ، ي ــل االنتق ــةمث ــة  أو هلزيم ــة(خيان  فعلي
وهنـا تكـون التـرصحيات أكثـر حتديـدا وأشـد حزمـا . )مفربكة عىل نحو متقن أو مصورة أو

الـذي فـشلت القيـادة الوطنيـة ) الطـائفي أو الـوطني(وتركيزا عىل قدرهتا عىل حتقيق اهلدف 
 . يف حتقيقه) سابقة: نقالبالتي سوف تصبح باال(القائمة 



 
 

 
عسكري عىل املامرسة الديمقراطية  انقالبالتي ال متثل إال جمرد -أما يف احلالة الثالثة 

 فإن الترصحيات تعـرب بوضـوح وبـال لـبس عـن رفـض أنـواع وصـور عديـدة مـن -نفسها
هذه املامرسات مشكالت اقتـصادية وأمنيـة ال عالقـة  إىل وتنسب، املامرسات الديمقراطية

 . هلا هبا

احلـسم  إىل مـن شـدة الظمـأ) كـذبا( حتـسه ويف املقابل فإهنا تصور بطريقة حممومـة مـا
حــدود غــري مقبولــة فكريــا وال  إىل وتــصل يف تــصويرها هــذا، واالنــضباط وهيبــة الدولــة

 . إلخ …»الكاب« وتقديس »البيادة«من قبيل اجلهر بعبادة ، إنسانيا

٤  
 ويف مـرص يف ١٩٥٨كان ما حـدث يف العـراق يف  إذا فإنه، وعىل سبيل التقريب أيضا

هــواري بومــدين يف منتــصف الــستينيات وحــافظ  انقــالبفــإن ، النــوع األول مــن ١٩٥٢
ومـن قبلـه بعـض -السيـيس  انقـالبكـام أن ، األسد يف بداية السبعينيات من النـوع الثـاين

ِّ من النموذج املجسد واملوضح أيضا للنوع الثالث-ات العسكرية السودانيةنقالباال ِّ . 

ات يمكـن اختزالـه يف نقالبـلنـوع مـن االومـن العجيـب أن اخلطـاب الـسيايس هلـذا ا
والثانيـة هـي أن النجـاح االقتـصادي ، األوىل هي أن النجـاح الـسيايس مرفـوض: عبارتني

 . مستحيل

التغطيـة  إىل فإن األمر يصبح بحاجـة، وألن السياسة الواقعية ال تعرف الفراغ املطلق
تغراق الطاقـة واسـ، عىل الفـشل يف النجـاح االقتـصادي باحلـديث عـن مـرشوعات كـربى

 . املعنوية والسيولة املادية يف هذه املرشوعات

التغطيـة عـىل رفـض النجـاح الـسيايس باصـطناع مـا  إىل وكذلك يصبح األمر بحاجة
، اإلفـراط يف مقابلـة الرؤسـاء األجانـب أو، يصور عىل أنـه نجـاح يف العالقـات اخلارجيـة

ام ال يعـدو أن يكـون حتركـات اصطناع صورة براقة من حركية الدبلوماسـية النـشطة فـي أو
بـاألحرى فـيام ال يعـدو أن يكـون حرثـا يف  أو، حتى ولـو كانـت حركـة بـال بركـة، شكلية
 . البحر

الــذي يتمثــل يف اخلطــو نحــو الديمقراطيــة ويف -فــإن النجــاح الــسيايس ، ويف املقابــل



 
 

 

دو أن وال يعـ، أمرا الحقـا) أيا ما كان اسمه( نقالب يصبح يف ترصحيات قائد اال-طريقها
ولـيس يف مـصلحة ، سلوكا معطال لإلنتاج) مروية أو عابرة(يكون فيام يرويه من ذكريات 

 . البلد وال مصلحته هو وال مصلحة املواطنني

٥ 
ّومع أن مثل هذا القائد قد قـُدم وصور يف بداية اال ُ عـىل أنـه جـاء بمظـاهرات  نقـالبّ

أليـام مل خيـرج عـن أربعـة حمـاور فـإن موقفـه مـع ا، أرقام غري مـسبوقة سـينامئيا إىل وصلت
 . واضحة وضوح الشمس يف توجهها بعيدا عن النجاح السيايس

: فهـو، ّأنه عرب بأقىص شـفافية عـن أنـه يـؤمن بأنـه غـري مـدين ألحـد: أوهلا وأخطرها
ـــابس  ـــرئيس(احل ـــب ، )لل ـــه(املنقل ـــوي ، )علي ـــه(الق ـــوده وقادت ـــىل جن ـــض ، )ع الفاض

ُاملدسرت ، )لالعتصامات( ِْ َ لكـل األدوار التـي (املمثـل ، ) حاجة إليه من دستور بـديلملا ال(ُ
وهو يؤمن أيضا إيامنا عميقا بأن كل ما عـداه . )املصكوكة أو تتطلبها املرسحيات املرضوبة

وهو يؤمن أيضا بعمق أنه هو وحده يمثل عنرص النجاح الفعيل والوحيد ملا حـدث ، باطل
 . نقالبمن تغيري يف السلطة ووجود لال

ّه املحاور هو أنه ينطلق من عقيدة أن حكـم الـوطن حـق مـوروث ومـورث وثاين هذ
متمثلـة يف أصـوات (الـسلطة بقـوة الديمقراطيـة  إىل وأن الوصول، للعسكريني ال لغريهم

وبالتـايل فإهنـا شـكليات تاليـة ال تغـري مـن ، هو خروج عىل النص الـذي آمـن بـه) الشعب
 . احلقيقة اجلوهرية شيئا

فإن الشكليات املناقضة يف املرحلـة التاليـة لالسـتيالء عـىل ، لعكسويف املقابل وعىل ا
وببـساطة شـديدة فإنـه جيـاهر ، السلطة بقوة السالح ال تسلب هذه احلقيقة اجلوهرية شـيئا

 !!كام أنه ال يسقط نظاما!! بأن صوت الشعب ال يمنح سلطة

راج الـرئيس وثالث هذه املحاور أن املظاهرات كانت وسيلة للتغطية عىل قـراره بـإخ
حتى ، لكنه لن يسمح هلا بأن خترجه هو حتت أي ظرف من الظروف، الرشعي من السلطة

وحتـى لـو ، نفـي مئـات اآلالف أو سجن عرشات اآلالف أو ولو اقتىض هذا قتل اآلالف
 !!تنامى تكرار املواجهات العنيفة يف كل يوم وليلة



 
 

 
ولـن يـسمح هبـا حتـت أي ظـرف  ،ورابع هذه املحاور أنه ال يؤمن بتاتا بحرية التعبري

ألنه يف عقيدته يعرف ما ال يعرفه النـاس عـن أنفـسهم وعـن مـصلحتهم ، . . من الظروف
 . باألحرى عن عدم استحقاقهم للديمقراطية أو، وعن استحقاقهم

٦  
يتمثل اختـصارا يف احتقـار شـديد ، ٍويرتبط هبذه املحاور حمور مواز يف معاملة اخلارج

 مـن للعامـة معروف هو ما مع -يتطابق بل- يتوافق، الغريب مجتمعلل وعميق وغري معلن
 املجتمعــات يف وخاصــة، الثقافــة عــن البعيــدة الطبقــة أبنــاء مــن كثــريين عنــد ثابتــة عقيــدة

 . القاهرية الشعبية

القول بأن املجتمعات األوروبية تقـوم أخالقهـا العامـة  إىل وهي عقيدة غريبة تذهب
عىل الصور املتعددة من العهـر الـسيايس واالقتـصادي ) فقطو(وأخالقها السياسية أساسا 

وليها عـىل مثلـه مـن ئومن ثم فـال خـوف مـن هـذه املجتمعـات الغربيـة ومـس، واألخالقي
 . مما يتملكه أو َومل ال؟؟ وهو الغني القادر عىل تقديم الرشوة مما يتحكم فيه!! احلكام

تأييـده  إىل ج املجتمـع الغـريبقدرتـه الفائقـة عـىل اسـتدرا إىل نقـالبوهكذا ينظـر اال
 سـالموكـأن اإل!! الـسيايس سالمواإلشادة هبمته يف القضاء عىل طالئع اإل، واالعرتاف به

 . السيايس وباء يمكن أن ينحرس بالسالح

٧  
ُعـىل مـدار ذرى -ومن العجيـب أن وبـاء الكـولريا الـذي هـو وبـاء مـروع قـد أثبـت 

ات من نقل وعزل مل تقدر ال عىل حصاره وال  أن كل األسلحة الطبية واللوجستي-انتشاره
 !!لكن القائد يرى نفسه وفعله استثناء من حركة التاريخ، عىل انحساره

أصــبح اآلن ال يبحــث عــن نجــاح ســيايس حقيقــي عــىل أي  نقــالبوهكــذا فــإن اال
 . ال يف الداخل وال يف اخلارج: مستوى

 أصـبح -يهم مـن أجلهـاالتـي قتلـوا أهـال-يـون يف الكـرايس نقالبوبعد أن جلـس اال
أقىص ما يمكن أن يصل إليه اهتاممهم بالرأي العام هـو أن يلـتقط مـصورو وكـاالت أنبـاء 

ّيصفهم نظامهم بأهنم خمتارون ومرحب هبم ومكافؤون مقدما( صورا لرتحيـب صـناعي ) َ



 
 

 

 .!!يف الغردقة

رض فـيام كـان قـد بـدأ فيـه مـن أن حيـ) متامـا وعالنيـة(قـد فـرط اآلن  نقالببل إن اال
ليتحـدث ، مؤمترا يف الغرب) يني أنفسهمنقالبمهام كان شأنه الضئيل يف نظر اال( ما انقاليب

بـل لقـد اختفـت اآلن !! فيه عام يسميه األمل يف نجاح جتربة التحول الديمقراطي يف مرص
إهنـا ثـورة : حني كانوا يقولون نقالبمتاما العصبية املفتعلة التي كنا نواجهها من أنصار اال

 .!!اانقالبت وليس
 

 املالح  سوريا

والـسؤال متـى سـيقرون بـأن مايفعلونـه جمـزرة  انقـالبكانوا يقولون إهنا ثورة واآلن يعرتفون بأنه 
 . بحق الشعبإرهابوجريمة و

Ahmad 
املستشاريني الـذين  ذكاء، ن كان مايض مرير إصبح مايض وأفقد  انقالبم أكانت ثوره أ ًليس مهام

 والتـي ال . . .) (ةالغالبيـ  مريس وذلك من كـسبهامة جلامعة املتميزةييس تغلبوا عىل النخبعملوا خلف الس
 .يصاهلم للحكم فكان ما كانكان هذا كل هدفهم إل و من الشعب املرصية باملائ٧٥تقل عن

Ahmed Makhlouf 
 مـن خ؟؟ هي جمـرد غـسيل مـ ي متيز تتحدثأعن ) صاحب التعليق السابق(: كام يوقع أمحد السيد

الدولة العميقـة (يفسد حتي خالل فرتة رئاسته ألهنم  وال ضمري تركه مريس يعمل وبال قيم إعالمخالل 
 . ليهإجمرد تنويه كان من الواجب اإلشارة .  مل متكنه من احلكم)دعونا نسمي األشياء بأسامئها واملاسونية

 عجيب

خطـاء السيـيس أمعهـم عـن تتحـدث  وخر من الـشعبآجزء  أو عندما تتناقش مع مؤيدي السييس
كـأن املـسألة هـي  وخـوانال اإلإنـه ال يوجـد يف مـرص أك وخـوانخطـاء اإلأفسيتحدثون معـك فـورا عـن 

ن نبحـث عـن أكـرب مـن ذلـك القـضية هـي أالقـضية  ،ليفعل مـا يفعـل وليأيت من يأيت وخوانفليذهب اإل
 ح بالتــداول الــسلمييــسم ويعمــل عــىل ازدهــار البلــد ويكــون عــادال مــع الــشعب ورئــيس يبنــي البلــد

 .الديمقراطي للحكمو

 منري عبد املنعم

ن تغـرق يف يـوم مـاء فـال فـرح أ البد من يءالسفينه التي هبا ثغرة ال تبحر ومهام كان ترسب املاء بط
  .يأس هناك هنا وال



 
 

 
 هالل أبوهالل

  . حاكم عرفته مرصأأسو

 مسافر

دراسة منصتا لدروس التـاريخ مستـشعرا أنا الكهل أعتذر من الطفل الذي كنته جالسا عىل مقعد ال
ظـل عـىل حـسن ظنـه  وأعتذر هلذا الطفل الـذي كـرب. مرارة اهلزيمة مع جيش عرايب يف معركة التل الكبري

يـا خليبـة األمـل بـاجليش يف مـرص الـذي أصـبح مطيـة . نكشف املـستوراأن  إىل متعاطفا معه وهبذا اجليش
 . اليقظة عند عبدالفتاح وألحالم النوم

 سن النجار ح.د

 البسطاء وطبعا كل ةي البعض وخاصأنجح يف كسب ر نقالباال إعالمن أتعليقات البعض تثبت 
 هـذا ة وطنيىقضاء مرص الشامخ يف فساده لتعلم مد إىل ن تنظرأاملنتفعني من فساد حكم العسكر ويكفي 

 واالنحدار الفكـري صدق مقدار السطحيةأن أستطيع أسود أيامها وال أن تعيش مرص اآل. النظام اجلديد
 .املضحك املبكي نقالبي حديث لزعيم االأ إىل ستمعأنا أوالتحلييل و

Ziad 
 ﴾ § ¥ ¦ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿ : - تعــاىل –قــال اهللا  ال عجــب يف ذلــك فقــد

! !. . وواقـع ألـيم. .  وهنـاك مثـل مـرصي قـديم»مثلام تكونوا يوىل عليكم«: وقال . ]١٢٩:األنعام[
  .قاهلم مالقتش حد يلمني! ؟فرعنكيقول قال يا فرعون إيش 

 درعا. . . احلوراين

، الـدموي يف مـرص بمليـارات الـدوالرات نقـالبالـسعودي لال وهذا بسبب دعم النظام اإلمارايت
تـراه هـذه  ؟ أم أن الـصواب هـو مـااملليـاراتسـتفادة مـن هـذه أليس فقراء أهل اجلزيرة العربية أحـق باال

متـدد  وهلع النظام الـسعودي مـن قـوة إذا  األمة املسلمة؟ ال تستغربوانظمة البعيدة كل البعد عن روحاأل
 .!الشام وية يف العراقسالمالدولة اإل

 عمر بوأ

العـــرب خياشـــيمهم يف الـــشأن الـــسيايس والتنمـــوي  العـــساكر حـــرش  كـــل مـــا:باملختـــرصاملفيد
 واضح عىل مصائر عدوت انقالبللشعب املرصي والعريب بصفة عامة فأعلم أنه  )واملستقبيل(جتامعيواال

 . الشعوب وحياهتم العامة واخلاصة

الذي  والدمار العريب خاصة هو الوباء والعسكر. نتامؤه هو العسكراأصله ومنبته ودمه و نقالباال
فـأينام ملحـت عـسكريا يف . ال املنيـةإشفاء منـه أبـدا  للرسطان الذي ال الشقيق األكرب هو. يذر يبقي وال ال



 
 

 
. يني فأعلم أنك حتت رمحة الدبابـة والـصاروخ وغياهـب الـسجونعالمامعيني واإلجتأروقة الساسة واال

 .واخلراب والتخلف والدمار نقالبالعرب أصلهم اال عساكر

 عمرو موسى وين الربادعيأ

يـا  ورواح يـا بردعـيعـىل مـن حتـسب هـذه األ. . . الف املـرصينيآن اعرتافهم جاء بعد قتـل إسف لأل
 . ال باهللاإال قوة  وال حولو. . . . وو يا حركة مترد وعمرو موسى

Ahmed Makhlouf 
ن أطامعهـم وكـان دور الـبعض أ حباط وخرب شعلة الثورة التي تباعدت طموحـاهتم أومما يشيع اإل

خطـار التـي يطفئوا جذوهتا باستغالل شعارات بائسة كالسلمية التي حتولت إىل سلبية يف التعامـل مـع األ
 مـن خـالل ًابتـداءن تكـون ديكتاتوريـة النزعـة أاملفرتض ألي ثورة . سقاطهاإكانت تتوايل لإلحاطة هبا و

 يتأكـد عبـور نقطـة معينـة يبـدأ بعـدها ىي فرصة لتحويلها عن مسارها حتـأاملحاكم الثورية للقضاء عيل 
ن أما وقد وقع وما كان ومع اشتداد القبضة احلديديـة فـال بـد مـن إاإلعداد للدولة الديموقراطية احلديثة 

 .يتبع. . . . . . . قي الشعلة متقدةتب

برص احلكومـة التـي جتاهلـت بعـض املخالفـات حتـت  ومتويلهم حتت سمع وو تم تدريب الكثريين
ن النشاط عـرب الـشبكة العنكبوتيـة املتـابع أمنيـا كـان يـتم أشعار التسهيالت حلاجة يف نفس يعقوب املهم 

ن يلبـي كـان أالرسول   كونه عبدأمورما كان عيل امل ورسية وية مبارشة علنيةأمريكبضغوط  ويضاأجتاهله 
 ن كهال ما قد تقرر إزاحته المتصاص غضب شعبي يرتك ليتنامي كالبـالونأمن الواضح لكل ذي بصرية 

هنـم ألكن حتت السيطرة ليفرغ يف التوقيت املناسـب مـن خـالل جتهيـزات أعـدت مـسبقا ليجـد اجلميـع و
 .يتبع . . . . . .عادوا ملا كانوا عليه بل أسوأ بكثري

املـدن هـي  إىل لو ألجيـال ون انتقلواأ وارتباطهم بذلك وطبيعة املرصيني بحكم اشتغاهلم بالفالحة
لو مل يكـن ذلـك بقناعـة  وجتمعهم اضطرارا يف األزمات ولخإالورث  ورض األتباعد املشاعر حرصا عىل

 ىنه اخلـاص حتـأش إىل ا انفضوا كلن اختلفوإن هلم فيه مصلحة فألكن ملا يظن البعض  وترجع لقيم عليا
جيال القادمة استبق ما يسميه الـبعض ن العام مستقبال بأنانية متناهية غري ناظرين لألأن أرض ذلك بالشإو

ن أو. . . فقيـاأ وسـياأغريها فاتسع نشاطها ر وبريلأ ٦ثورة تطورات مريبة يف مجعيات العمل األهيل مثل 
طهم االنقالب داخليا يوازيه حتـرك خـارجي وحكومـة يف املنفـي ينشط العمل الرسي ألولئك الذين أسق

هنـاك حتـي ال  ي ارتباط دويل هنـا أوأي بذاته عن أن ينأن يبحث عن طاقاته الذاتية وألشعب أسري جيب 
 . ندخل يف دوائر حسابات عاملية نكتوي فيها بالنار إلعداد الطعام آلخرين

 خالد حممد الطرابليس

يف حماربة العدو كالنعاج ولكن اسـود يف حـرب ضـد . كم العسكر املتعفنمرص دولة فاشلة حتت ح



 
 

 
مـرة إمرهتـا وإن هذه املجموعة اخلائنة والعميلة للموساد وحتت أضد الشعب الفلسطيني واهللا  شعبهم أو
 .هيود خيرب

  franceصالح

 .هل تتذكرون ماليني بالفوتوشوب كان األمر مضحك لو مل تكن هناك جرائم حرب

 يمازيغاأل

، )نـصف الـشعب املـرصي( مليـون متظـاهر٣٥ :حـد مـن قبـلأإنجازات السيـيس التـي مل ينجزهـا 
، العيش من معونات خليجية بصفة شبه كاملـة، حصار تام لغزة ألول مرة،  قتيل يف بضع ساعات٤٠٠٠

، شيس خلع من طـرف نفـس اجلـيئتربئة ر، م املثالية يف مرصراقصة تنتخب األ، اهنيار الشبكة الكهربائية
يس حيلـم بـساعة ئـر، انتـشار البلطجـة بـشكل غـري مـسبوق. %٤٠٠٠: ارتفاع نسبة االنتحار يف مـرص ب

 يف ى شـكل السيـيس املـضحك الـذي ال يؤخـذ باجلـد عنـد الكـالم حتـاًخـريأ و!!!!سـيف ذهبـي وايجام
 .اهللا يسرتو. ىخرأبلدان  إىل زيارات رسمية

 مسافر

 اهلدهـد انقـالبعبـدالفتاح فهـو  انقـالبالنرس أمـا  بانقالالنارص برغم أخطائه كان  عبد انقالب
 .الغرابو

 مرصي

نعم مل يعد يبايل وقد رأى بنفسه كيف أن تزاوج دبابات اجليش واملال البـرتويل وضـامن أمـن إرسائيـل 
 نييمكن أن يشرتي الرشعية عىل الرغم من إعالن الرشفاء يف كل مكان رفضهم ملجرد اجللوس مع السفاح

فلم يعد يقلقهم حقيقة خصوصا بعد ما رأوا ملكـا ودولـة اختـذوا موقفـا رسـميا مـع احلـق ظنـه يني نقالباال
فاقوا عىل نفس امللك ودولته يتخذ املوقف العكيس علنا خالل أقل مـن أسـبوع أالكثريون موقفا شجاعا ثم 

قاتـل يف .  مجيعـاهذه هي احلياة ال تعطي السلميني الرشفاء وال متانع مـن ذبحهـم. بعد أم حصل عىل ما يريد
 .حدأذنا من إ وال تنتظر أفضلسبيل حقك 

 إرادة الشعب بيضة القبانر

َالصورة التي تم اختيارها يف مقدمة املقال ختتزل املعاين الظاهرة والباطنة التي أراد املقـال أن يلفـت  ِ

ٍ نظام بطش وفاشية ونقاليبفالنظام اال! النظر إليها ٍ  القضاء فهو أداة بيد أما! وإفالس أخالقي. . . إرهابُ
ُولـن يـتم التغيـري إال بحـراك شـعبي عـارم يقلـب ، هكذا نظـام لـن يـأيت ملـرص إال بـالكوارث! ينينقالباال ٍ ِ ِ

 .ُيني ويعيد مرص لتارخيها املجيد ودورها املجيد وأمتها املجيدةنقالبالطاولة عىل رؤوس اال

 الليرباليون املتطرفون: ي أر



 
 

 
وكفـروا الـشعب ،  رشعيا لعـودة العـسكرًعطوا غطاءأ تكفرييون هم منالليرباليون واليسار يون ال

 .واملرصيون يدفعون ثمن محاقتهم، نه مل ينتخبهم ألرهابمهوه باإلأواملرصي و

 نجم كندا

لكـن لـيس لـديكم شـيئا تقولـوه عـن  ، »يـنينقالب االمـساوئ«بالتأكيد لديكم الكثري لتقولـوه عـن 
 .خوانحماسن اإل

 ّشمريسليامن القبالن ال

هـم أثريـاء العـرب يف اخللـيج وعـىل رأسـهم شـيوخ نحـبهم  نقـالبول أخالقيـا عـن جـرائم االئاملس
 .يني ضد مصالح األمةنقالبُوصدمنا بتوجههم السيايس يف دعم اال

 
 



 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

١  
من الطبيعي أن يكون النرص االسـتثنائي نتيجـة حتميـة للـصمود األسـطوري بيـد أن 

فقد أدى االنتصار االستثنائي املفاجئ ، حيححرب غزة الراهنة أثبتت أن العكس أيضا ص
الـصمود ذي املعنـى أي الـصمود الـذي  إىل الذي حققته كتائب القسام وأخواهتا وأبناؤها

 . يساعد عىل استكامل النرص وتتوجيه

 فهـذه ملحمـة طويلـة وعميقـة ال ؟ وكيف حـدث النـرص؟أما كيف حدث الصمود 
لكــن هنــاك عوامــل ، ألهنــا ملحمــة شــعبيمكــن أبــدا اختــصارها يف مقــال وال يف كتــاب 

 . حاسمة عجلت هبذا النرص الطبيعي الذي البد منه

فقـد عـاش شـعب فلـسطني ثلثـي قـرن ، أول هذه العوامل هي مواجهة احلقيقة املـرة
يف جممـوعهم يفكـرون يف العـرب كان هؤالء ، حتى اآلن يثق بإخوانه العرب دون جدوى

ولية ئولني عنهـا عـىل نحـو مـسئاهنة حتى لو كانوا مـسأزماهتم قبل أن يفكروا يف احلالة الر
 .  وهزيمتها املروعة التي سنظل ندفع ثمنها سنوات طويلة١٩٦٧عبد النارص املبارشة عن 

وقــد أوجــد هــؤالء العــرب ألنفــسهم عــذرين قبيحــني كــانوا يعــودون مــن آن آلخــر 
 . للعزف عليهام بكل قوة

 عـىل الـسهل مـن وكان، أرضهم باعوا نالذي هم الفلسطينيني أن األول العذر كان –
 وماذا عن األغلبية الساحقة التي يسأهلم أن واملنطق الذكاء درجات بأدنى يتمتع إنسان أي

 -مل تبع أرضها حتى اآلن رغم احتالل هذه األرض؟ ومن حسن حظ الفلسطينيني أن اهللا 
م التـي سـموها وأصبح اإلرسائيليـون اآلن يبيعـون مغتـصباهت، أنصفهم -سبحانه وتعاىل 

 . ممتلكاهتم من أرض فلسطني املحتلة

ار يرددونـه جلنـودهم وضـباطهم يف األحـر الـضباط كـان الـذي الثاين العذر وكان –
وقـد أثبتـت األيـام مـدى ، حميط ضيق هو اكتشافهم أن نسبة اخليانة عالية بني الفلـسطينيني



 
 

 
وثبـت للعـامل ، الواقـع عكـسه متامـا عـىل أرض تكام أثبتـ، التجني يف هذا احلكم السخيف

أمجــع أن اخليانــة وهــي خطيئــة إنــسانية واردة أكثــر حتققــا يف قيــادات جيــوش أخــرى غــري 
 . اجليوش الفلسطينية احلقيقية

٢ 
لعل ذلك العمق املستكن هو ما انتبهت إليه اجليـوش الفلـسطينية الـصامدة املنتـرصة 

تبسة منذ عام كامل كـان كافيـا وقيادهتا السياسية وبدأت حسم أمرها جتاه هذه املواقف املل
ألن تتوجه البوصلة الفلسطينية االجتاه الصحيح يف االعتزاز واالعتامد عىل قـدرهتا الذاتيـة 

) أيا كانوا(وبعد أن كانت القيادة الفلسطينية تتلطف فترتك مقود السيارة للعرب ، وحدها
ورسعان ، اسيا وعملياتيافإهنا يف هذه املرة تولت القيادة بنفسها عسكريا وإسرتاتيجيا وسي

وإنام كان بسبب رغبة من أمـسكوا ، ما اكتشفت أن النرص قريب وأن ابتعاده مل يكن بسببها
 . بمقود السيارة يف املرور عىل مصاحلهم أوال

واحلق الذي ال مراء فيه أن إدراك هذه احلقيقة كان أمرا غري متخيل بل كان مـن رابـع 
وكان العطف املعنـوي الـذي يرتافـق ، متآمر عليهاملستحيالت عىل شعب مظلوم مضطهد 

يف بعض األحيان مع دعم مادي كفـيال بـأن يـرصف الفلـسطينيني عـن إدراك حقيقـة تـآمر 
ومل يكن كثـري مـن الفلـسطينيني ليـصدقوا أن بقـاء ، قوى عربية كبرية عليهم وعىل قضيتهم

 هـذه الـنظم أن بعض األنظمة الراهنة كان مرتبطا بخطة وتوافقـات دوليـة اشـرتطت عـىل
وإال فقــدت ، تــضمن احلفــاظ عــىل إرسائيــل وعــىل أمــن إرسائيــل بــل عــىل هــواء إرسائيــل

  .!مقومات وجودها

 إىل وكانت املعرفة بمثل هذه التعهدات العربية تنمـو مـع الـزمن مـن اتفاقيـات رسيـة
تـآمر   إىلتـآمر رسي إىل تواطـؤ إىل ختـاذل إىل لقاءات رسيـة إىل مترسبة أو اتفاقيات مرسبة

وأعلنـت ذلـك بكـل -أدركـت ، فلام حدث التآمر العلني وأسفر عن وجهه القبـيح، علني
 أن القضية الفلسطينية دخلـت مرحلـة النـرص الـذي اسـتكملت أسـبابه -وضوح منذ عام

 . بمعرفة احلقيقة وإدراك أطراف اللعبة

٣  
القيـادة وهكذا ختلصت القيـادة الفلـسطينية احلقيقيـة مـن أعبـاء متعـددة منهـا عـبء 



 
 

 

 مـوروعـادت األ، الرسمية وعبء القيادة التارخيية وعبء القيادة املرحب هبا عند األعداء
نصاهبا الذي يعرفه جمرى التاريخ اإلنساين حيث تتوىل أمر القيادة قوى تعرب عن مناطق إىل 

، وحيث تكـون القيـادة تعبـريا عـن حركـة الـشعب، ومناطق التأثري الفاعل، القوة احلقيقية
 .  يتحقق اإليامن الكفيل بتحقيق اهلدف بعد سعي جاد ومبدع من أجلهوحيث

وكانت هذه هي احلقيقة الثابتة يف صناعة هذا النرص الذي حتقق بإبـداع غـري تقليـدي 
وحتقـق بتخطـيط غـري ، وغري حمسوب حسابه عند الطـرف اآلخـر وحلفـاء الطـرف اآلخـر

ومل ، ان طابور النرص واحدا ووحيـدافقد ك، ثان أو ثالث أو خامس أو خمرتق بطابور رابع
ومل يكن عنده ، يكن عند طابور النرص استعداد لالستعراض ألنه كان مشغوال باالستعداد

ومل تكن عنده رغبة يف إثبـات الـذات ، استعداد للتباهي ألنه كان معنيا بالتامهي مع احلقيقة
 . ألنه كان يؤمن بحتمية التضحية بالذات

مغيبــة مــن قبيــل قــول أيب بكــر  أو واقــع منــاهج كانــت غائبــةأرض ال إىل وهكــذا عــادت
ومن قبيل أن االستشهاد يف سبيل اهللا هو أغىل ، احرص عىل املوت توهب لك احلياة: الصديق

ويف الوقت ذاته تراجعت مفاهيم أثبتت فشلها مـن قبيـل جتليـات العروبـة يف القوميـة ، األماين
 . اإليامن يف القلوب قبل أن يرفرف عىل السواريورفرف علم ، إلخ. . والطبقية واالشرتاكية

٤ 
وقــد مثلــت التجــارب الذاتيــة املريــرة جــوهر العامــل الثالــث يف تفهــم القيــادة الــسياسية 

وحلدود التعامل مع القوى التي تظهر رغبتها ، الفلسطينية حلدود ما هو ممكن وما هو مستحيل
، ء لإلجـرام اإلرسائـييل منقطـع النظـريبينام هـي تعطـي غطـا، التدخل اإلنساين أو يف الوساطة

فقــد ، ورسعـان مــا أثبتــت األحــداث صــواب اســتنتاجات الفلــسطينيني يف خــرباهتم التارخييــة
تراجع وزير اخلارجية األمريكي يف اليوم الثالث عام كان عرضه يف اليوم الثاين ثم عاد إليه حتت 

مريكية تتواىل معربة بصفاقة عن وهكذا كانت املواقف األ. . ضغط الظروف يف األسبوع الثاين
إنـسانية وإنـام تقـوم عـىل أسـاس ذرائعـي يـستهدف  أو مبـدأ إىل العقلية املتذبذبة التي ال تستند

ــل  ــدمري والقت ــن الت ــف ع ــي مل تك ــمة الت ــل الغاش ــوة إرسائي ــن لق ــو ممك ــا ه ــىص م ــق أق حتقي
 . إقليمي أو واالستعراض الوحيش دون أدنى خوف من حساب دويل

س فإن هذه القوة اإلرسائيلية املتغطرسة أعلنـت بكـل فجاجـة ووقاحـة بل عىل العك



 
 

 
وأن هـذا التمويـل ، أهنا تلقت متويال كامال لعمليات استئـصال محـاس وقواهـا العـسكرية

وهــي حالــة شــيطانية مل يــسجلها ، اإلبــادة أو أن يــتم هــذا االستئــصال إىل قابــل للتجديــد
 مــراهقني ال يــدركون حــدود التــصور وال يتــصور صــدورها إال عــن، التــاريخ حتــى اآلن

 . اإلنساين وإمكانات البرشية يف حتقيق هذا التصور عىل أرض الواقع

٥  
وأياما يكن األمر يف النهاية فقد طرحت هذه احلـرب الـدائرة عـىل أرض الواقـع كـل 

ومل يعــد هنــاك أحــد فــوق النقــد وال فــوق ، اإلشــكاليات التارخييــة للفحــص والتمحــيص
عد هناك جمال للتفسري وال للتأويل الذي يلوي عنق احلقيقة من أجل احلفـاظ ومل ي، التقييم

 . عن جهل أو عىل صور كاذبة لزعامات آذت وطنها عن قصد

كــام اتــضحت كــذلك وبكــل عمــق حقيقــة القــوى املعنويــة الكامنــة يف الــشعوب ويف 
، حلقيقيـةوظهر الفارق اجليل بني اجليوش الربجوازيـة واجليـوش ا، اجليوش عىل حد سواء

وبني منطق ، وبني أداء املقاتل وأداء املوظف، وبني القيادات العسكرية والقيادات اإلدارية
 . الزعيم ومنطق العميل

نـرص اسـتثنائي كـام قـاد النـرص  إىل وأخريا وليس آخرا فقد قاد الـصمود األسـطوري
قـب بـديع بعـضهام بتعا إىل وال تـزال اخلطوتـان تؤديـان، صـمود أسـطوري إىل االستثنائي

بعـد أن أسـقط رايـات العاملـة والتواطـؤ والتخـاذل والتربيـر ، يرفع راية اإليـامن والوطنيـة
 . وهي رايات ارتفعت عىل السواري العالية طيلة فرتات طويلة، االبتزازي

 
 قاسم

لقـد ألفنـاك ببعـد و، عوامـل االنتـصار وشكرا لك أستاذنا عىل التحليل الساطع ألحـداث املقاومـة
  .موقفك الشجاع عندما خيرس اجلبناء يف الصدع باحلقيقة وسالمة أفكارك وظرتكن

 صميدهأأمحد 
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 حسني السيد

 .اللهم بلغنا نرصك الذى وعدت



 
 

 
Abu Hakim Felestin 
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سـمه فلـسطني فـسقط معظـم األمـة يف ابتالء ائة عام بـا ما يقارب امل١٩١٧هللا أمتنا منذ لقد امتحن ا
 كـل تويف هـذا الـزمن سـقط. ع الـضمري مـن أجـل عـرشيمتحان بني ساكت وخانع ومتآمر ومبأول اال

وسنتقابل أمـام اهللا عنـد احلـساب . الصهاينة بدماء املسلمني إىل األمة بكاملها بدرجة متآمر خائن متقرب
  .ونشهد عىل أمتنا وهيودها قبل أن نشهد عىل اليهود والصليبيني

Abu Hakim 
متحـان ئة عام لقد سقط الكثري من أمتنـا يف بدايـة االابتالء هذه األمة منذ ما يقارب املافلسطني هي 

حيث والوا اإلنجليز واألمريكان للوصول إىل العـروش واليـوم سـقطت األكثريـة الـساحقة بـني سـاكت 
حيث وعدت بعض الـدول العربيـة املرتفـة . دمائنا للصهاينةبيد ومشارك يف اجلريمة وتقربوا ؤموخانع و

 .) نظر اجلزيرة بال حدود أمحد منصورا(بدفع فاتورت احلرب للصهاينة إذا قضوا عىل املقاومة 

. . . . . . « :وذالك وارد يف القرآن ويف حديث رسول اهللا -سحانه  -نحن واثقون من نرص اهللا 
تد ونأخـذ ش مهام طال الزمن لن تضيع دماؤنا هدرا وسنـ»خلفي هيودي تعال فاقتله: يا عبد اهللا يا مسلم . 

وليخن اخلونة واملرجفون واملنافقون فـإن هلـم اخلـزي والعـار وسـوء املـآل يف ، لن يرضنا من خذلنا. ثأرنا
 . نحن واثقون من وعد اهللا احلق. الدنيا واآلخرة

 سليم رعد الكرمي

 مجـال عبـد النـارص فـأقول ةأردتم أن تعلموا ملاذا يمجد حكـام العروبـ إذا .الم مجيل ويف الصميمك
كتسب حمبة الغرب ألنه أجرم بحق مـرص وأذل االرجل . نا العريب للغربإعالملكم بأن السبب هو تبعية 

ت ءأن جا إىل نازع بال مةشعبها وقتل خرية علامئها وأهدر ثرواهتا وجعل من العدو الصهيوين بطل املنطق
 . ة ووضعت حدا هلذه املهزلةاأليدي املتوضئ

 مسلم عريب فلسطيني

ن أبمـرص فهـي  نقـالبكان من حسنة لال إذا ،اجلوادي بتحليالتك ومعرفتك الواسعة . كم امتتع د
. الفــض فــوك د، عرفتنــا بالــدكتور اجلــوادي والكاتــب حممــد القــدويس وغــريهم مــن املفكــرين الكبــار 

 حلـرضتك وكـل االحـرتام والتقـدير لـك مـن معجـب بفكـرك اًصبت كبد احلقيقـة فـشكرأقد اجلوادي فل
  .وعلمك

hossam maroc 
 بـالفكرة وبـاملنهج ثيبقى وراء كـل بنيـان سـليم إرادة قويـة ورغبـة يف اإلبـداع تبـدأ بحتميـة التـشب



 
 

 
 حـول ولـو قـدمنا حتلـيال،  مدرسة املقاومة يف غـزةاختذتهالرباين وهذا هو السبيل ومن طبيعة احلال الذي 
نتظـار بـل اال أو ثستثنائي مل يولد من العبـطوري واالسصريورة املقاومة بالكاد سنجد أن هذا النرص األ

جاء نتيجة ملجهودات لألجيال املتتالية حتمل أثقال األرض عىل أكتافها وبالتايل إن قلنا أن السنني القادمـة 
سني مـن بنـي جلـدتنا أال يـصفوننا بـالوامهني ألن منطـق عـىل اليائـفسيكون تـوازن الرعـب سـيد املرحلـة 

  .اإلرصار يفرض ذاته

Ra 
. ال أحـد آخـر، ن اهللا هو السبب الوحيـد هلـذا االنتـصار والـصمودإن يقول أكان جيب عىل املؤلف 

 . ال مزيد من الفلسفة. نرصوا اهللا فنرصهم

 اجلزائر****** فلسطني

 . اجلواديالشكر والتقدير للدكتور. بارك اهللا فيك

Jasem Al-Masri 
 .التاريخأبو . . . . نت كام وصفوك حقاأبارك اهللا فيكم يا أستاذنا اجلليل 

 عبدو مغريب حر

مـراض ألالتـايل إن معظـم ا يف الشكر والتقدير للـدكتور اجلـوادي بالنـسبة يل فـإن املـسألة تـتلخص
ن كـل شـخص أ )املناعـة( دعم املقاومة تتعلق باجلهاز املناعي أيضا يف تشخييص فإن احلالة يف غزة تتطلب

ن الـذي حيركـه هـو منظومـة ألإنسان حر قاوم يف بلده قـاوم الظلـم فـإن الظلـم سيـضعف /مسلم/عريب 
  .نحن لدينا الداء والدواء إذا واحدة تستغل خريات املنطقة من أجل إضعافها

 ردناأل. . . . موسى هنطش. م

هـؤالء املجاهـدين هـم قـدوتكم وقـادتكم ولـن يتغـري   األمةقول لشبابأن أرجو أبارك اهللا فيك و
  .علوننتم األأحتزنوا و هتنوا وال عهم وال العمالء لسادهتم اليهود ومن مةحتررنا من القاد إذا الإحالنا 

Anas Mustafa Alwan 
 .عة يف الكتابةومجال يف الفكرة ور. . . مقال غاية يف احلسن

 أسامة

حتريـر املقدسـات ممـن كتـب اهللا علـيهم الـذل لـيس . الفلسطينية عاما من القضية نيمقال خلص ست
 .ما فلنا ما قاله الكاتب وفقه اهللا إذا باألمر العسري

 زرزور

 .رائـــــــــــــــــــع

 



 
 

 
hedi bouderbala 

 . كل الشكر للدكتور حممد اجلوادي عىل مسامهاته املميزة

  متابع

متر أا وال مـن يـأمريكـ ال ةفلسطني لـن ينفـع الـصهايننعم هي مقاومة بطوليه ونموذج لكيفية حترير 
ن أ تـدير املعركـة وختطـط ولنـا ة وقيـادة حكيمـة وشـجاعةيـامن بعدالـة القـضيإا حينام يكون هناك أمريكب

 معـرب رفـح للمتطـوعني تن حـزب اهللا فـتح جبهـة اخـرى ومـرص فتحـأنتصور كيف سـيكون احلـال لـو 
مـا أردن مـن حكامهـا اخلونـة املتـواطئني بتحرير مرص واأل  إالسف لن يتم هذاردن ولكن لألوكذلك األ

 .مةى وهلذا فالدور املستقبيل بيد األاتباع يتبعون التيار القوإال  افليسو العربية وبقية الدويالت

fadi 
 .يف املقدس وأكناف بيت املقدس

Khalid Aoummane 
يـب والنـرص حمـسوب ن الـشعب الفلـسطيني عـرف مـن هـو الـصديق مـن احلبأاملهم من هـذا كلـه 

حـي الـشعب الفلـسطيني عـىل  أا املنربذ ال حمال ومن هٍتآ فالدور اما العرب فناموأ ةالفلسطينيللمقاومة 
 .قولأكون معهم واهللا شهيد عىل ما أن أ تمتني كم  حي رجال رجال رجال املقاومةأ وا الصمودذه

Km 
مـضاء يني يا عباس؟ عدم امليض واإلكم يلزم من الوقت لالنضامم التفاقيات متنح حقوقا للفلسطين

 هـذه الـسلوكيات ت امـض عبـاس امـض؟ أليـس؟ما معناه؟ هل هذه اجللسات بمثابة عىل عينك يا تـاجر
ى العـامل أوعـىل مـر. صول العرب تبعثرت يف الرمـالأ. سجل يا تاريخ. عبثية؟ كله ألجل خاطرك كريس

 . هديسموهنم أعشاب مسمومة ويقتلون يف امل. يذبح خرية الرجال

  عبداهللا أمحد

كـل مـا . اسـتقامة نحويتهـا وفصاحة ألفاظهـا وقوة معانيها ومل أقرأ مقالة منذ فرتة بمثل صدق هذه
المست قضيتها شغاف القلب فاقشعر اجلـسد . عدم املواربة والرصاحة والوضوح وفيها ينضح بالصدق

  .سلمت أناميلك وهللا درك. فألنرشهنا عىل كل منرب، لقراءهتا

 املرصيحممد 

 . ، ، يةسالمواإل العربية متهحساس ورأى كل خملص ألإمقال ممتاز يعرب عن 

 مغريب من النرويج

 . خي اجلوادي نريد مزيدا من املقاالت وشكرا جزيالأ. الوفاء وبعد النظر،رى يف الكاتب الصدقأ

 



 
 

 
 املقديس

 التجريـدة قـوة« بـدعم – لنبـيا اجلنـرال – ١٩١٧ن االنجليز دخلوا فلسطني مـن مـرص يف ال أال ننسى 
! هؤالء هم املفرطون احلقيقيون. ّجليز الذين وطنوا اليهوداالن لصالح فلسطني من العثامنيني خراجإل »ةاملرصي

ن أ ة الـصهيونيةن تبـني كـذب احلركـأهذه دعايـة صـهيونية بحتـة اخرتعوهـا بعـد . رضهمأن ومل يبع الفلسطيني
رض التـي امتلكهـا غلـب األأن أمعلـوم . شـعب ادعـوا رشائهـا منـهن هلا أفلام تبني .  رض بال شعبأفلسطني 

 .اليهود القادمني من وراء البحار حصلوا عليها من حكومة ومزادات االنتداب الربيطاين

 مسافر

.  للكيان الصهيوين لعجزه عـن حتقيـق أهدافـهوانكامش انكسارهو .  إرادةانتصار، انتصارطبعا إنه 
 مـسافة ؟اليـوم مـن العـرب املهـزوزين كحليـف يعتمـد عليـه أمـام إيـرانمن سوف يراهن عىل النتن بعـد 

نـصيحة لسيـيس أن . طويلة جـدا جـدا جـدا، السكة لدى النتن أصبحت بطول مسافة السكة لدى سييس
  .يواصل دراساته العسكرية يف غزة

 ية اهللا جرارعةآ

وم كام اعتز باملقاومة يف الكرامة نا فلسطيني واعتز باملقاومة اليأ، فههم العداء لكل يش قومي عريبأال 
ال يــضع كراهيتــه أمتنــى مــن الكاتــب أية إســالمومل يكونــوا حركــات ، وبــريوت وكــل الفــصائل الفلــسطينية

 .لعروبتي وقوميتي ويتذكر كل التضحيات

Hakika 
سف هناك من يغمص عينـه لـريي يف ولكن لأل كام عهدناك مقال جد جيد يعكس ما وراء السطور

 .تعاطف فهي مصيبة أو ن كان عن جهلإنه خائن عميل وان عن قصد فال حرج ألالظالم فان ك

 خالد داود

طبعـا كانـت (نفـسهم الـضباط األحـرار أن مـن يـسمون أالذي صعقني يف املقال هو ذكـر الكاتـب 
ن أمـا معنـاه ، ن اجلزء األكـرب مـن الفلـسطينيني كـانوا خونـةأاقتنعوا ) اهلزيمة من نصيبهم يف كل حروهبم

مـسينيات كـان اجليـل العـريب يف اخل، جل واالفرتاء هو خـصيلة أساسـية مـن خـصال اجلـيش املـرصيالد
 لألمة ومن اًاملرصي الذي جعل من شخصية ضحلة كعبد النارص قائد عالموالستينيات ضحية كذب اإل

، يــستمع خلطابــات عبــد النــارص ال ختتلــف كثــريا يف ســطحيتها عــن خطابــات صــاحب اهلاشــتاج الــشهري
 .ن الشقيق املرصي وقف بكل ما يملك مع العدو الصهيوين لقتل الفلسطينينيأل التاريخ سيسج

Ali Ali 
 . رائع

Samir Mohamed 
بـارك اهللا فيـك أخ حممـد .  بالـصدق ينبعـث مـن بـني كلامتـكًكثر من رائعة وأشـعر دائـامأحتليالتك 



 
 

 
 .اجلوادي ونفع بك األمة

 مراد

شاء اهللا  نإن كل النظام السييس املتهالك إ حر وكمرصي قح فنك إنسانأثبت لنا يوم بعد يوم ألقد 
 .ال تساوي فقرة يف كتاباتك

 مغربية معتزة باملقاومة

دكتور حممد وشكرا لك عىل هذا املقال الذي علمنا من خاللـه أشـياء كنـا نجهلهـا  بارك اهللا فيك يا
 . والعافية اهللا حيفظكمدكتور حممد وندعو لك بالصحة نحبك يف اهللا يا، نحن جيل التسعينيات

 نواف شعيفان األزمع

ي مـثلام سـالماإل والـضعف العـريب ونقـسامرسائيل تريـد إحـتالل كامـل فلـسطني يف ظـل هـذا االإ
غربيــة دليــل ذلــك أهنــا مازالــت حتتــل الــضفة ال !!اً أيــضانقــسامهمم أثنــاء ١٩٦٧حــتالل عــام افعلــت يف 

  أهلهـارهـابتقـصفها إل واًجـو واًبحر واًغزه بر حتارص وهذا اليوم إىل تستوطن فيهام وتتوسع والقدسو
حركـة  ومنظمـة التحريـر و عىل حدودها منذ عهد الرئيس عرفاتوانتشار  تكتيكييبانسحابإضعافها و

ما حيدث يف غزه اآلن ما هو إال جزء من خمططهم الذي خيلقـون !!  ةليس فقط عهد محاس اإلخواني وفتح
 .الدعم السيايس  وة يف كل مرةله الذرائع الدولي

 طارق

 ناشـطني وكتـاب واألمل يف اهللا ثم يف أهل فلـسطني والعـرب الـرشفاء مـن مقـاتلني،  مقال رائع كالعادة
الذين بيدهم سـوف تنكـرس أحـالم الـصهاينة يف الـسيطرة عـىل منطقـة الـرشق األوسـط بعـد اكـتامل ، مثقفنيو

 . انسحاب الواليات املتحدة من املنطقة

 محد املعطيأ

 . القراءة بتمعن الستجالء الواقع املرأرجو

 عقبة

 . مقال قيم ورائع عىل رغم قرصه

 رجاء

بـارك اهللا فيـك أخ حممـد .  بالـصدق ينبعـث مـن بـني كلامتـكًكثر من رائعة وأشـعر دائـامأحتليالتك 
 .اجلوادي ونفع بك األمة

SoadBarakat 
ً تزال حتتاج حال من طراز العارش وال أظن أن فلسطني حتتاج حال من هذا النوع، لكنها يف رأيي ال«

  .اليوجد حل سواه .»من رمضان



 
 

 

 

 

 
١ 

 يف )العـرب فحـسب ولـيس(سـية للمـسلمني يبدو لداريس التاريخ ان القضية األسا
  األساسية يف القرنالقضية بمثابة ستظل أهنا ويبدو، »فلسطني« هي كانت العرشين القرن

 الـشعب عـيل الظروف أسوأ فرضت بأن بدأت ذلك ان األلفية الثالثة. احلادي والعرشين
 هـذا عـيل يواجههـا أن لـشعب يقـدر ومل، يشء كـل يف اسـتثنائية ظروف وهي، الفلسطيني

 يـةإرهابو عـسكرية آللـة التـصدي الفلـسطينيون بـه حـاول الـذي الباسـل الـشجاع النحو
 مــن الــصمود واالستبــسال عــيل مــدي الثلثــني رصــيد هائــل إىل  بــذلكمــضيفني، جبــارة

متكـني  إىل »اخلطوات التنفيذية الراميـة«١٩٣٦ األخريين من القرن العرشين منذ بدأت يف
 . . اإلرسائيليني من وضع ما عيل أرض فلسطني

 وصـلت ى حتـ»وضـع مـا آخـر« إىل »حتـول الوضـع مـا« وعيل مدي هـذه الـسنوات 
 . أحرج مواقفها إىل موراأل

، لرغم من هذا فإن إجيابيات املواقف الفلـسطينية الداخليـة آخـذة يف التـصاعدوعيل ا
 الفلـسطينيني أن ويكفـي. . املالعـ لنـداء ويكفي أن محاس وجهاد استجابتا أكثـر مـن مـرة

ل مكان أصبحوا يواجهـون الواقـع بـشجاعة حقيقيـة وبكـل جزئياتـه وال ك يف وأنصارهم
 . ةمنطق أو ون من قدر قوة العدووال هيون، يقفزون عليه وال يتجاهلونه

 ٢ 
وسع اإلنسان أن يتأمل القضية الفلسطينية من منظور اجليلني  من هذا املنطلق فان يف

 تكفي ألن خيـرج عـيل اً عام٧٦هي و ٢٠١٢ وحتي االن يف ١٩٣٦فالفرتة منذ ، املتعاقبني
 وماســياســواء كــان هــذا املوظــف دبل. التقاعــد موظــف كبــري مل يكــن قــد بــدأ حياتــه بعــد

 . صحفيا من املشتغلني بالسياسة أو عسكريا أو

، ومع اإليامن بأن القضية نشأت كنتيجة لترصفات مشبوهة مـن االسـتعامر الربيطـاين



 
 

 

إال أن احلقيقة التـي ال ينبغـي أن ، يةمريكثم لترصفات أكثر شبهة من الواليات املتحدة األ
) باملعني العام للجهل(اتيجي أوجهلهم االسرت دراك العربإتغيب عن أذهاننا أن ضعف 

، تفاقم القضية عيل نحو ما أصبحت عليـه إىل كان بمثابة العامل األكثر خطورة الذي أدي
وإيل تعقــد القــضية نفــسها بحيــث أصــبحت قــضية ، وإيل مــضاعفة اخلــسائر الناشــئة عنهــا

 . متعددة األطراف

٣ 
منهـا عـدم إدراك ، يف حمـاور متعـددة العريب ويسالممتثل ضعف الوعي السيايس اإل

 التجمعـات مـن كثـري عـن - املثـال سـبيل عـيل - قواعد إدارة الرصاع الدويل بحيث غابوا
 كـان حـني عـيل. قـضيتهم أمامهـا يثـريوا أن هلـم املمكـن مـن كـان التي الدولية واللقاءات
 الند القانوين موقف إىل يصلوا أن من) وماتالها( ١٩١٩ ثورة بفضل متكنوا قد املرصيون

يف املفاوضـات املتعـددة التـي  أو، ١٩٣٦ طانيا العظمي عيل نحو ما حدث يف معاهـدةلربي
 ، )املثال سبيل عيل ١٩٣٠ يف(سبقتها 

:  لكــن الفلــسطينيني لألســف الــشديد كــانوا اليزالــون ضــحايا نــوعني مــن التــرشذم
باشا الترشذم الداخيل حيث مل جيدوا الزعامة التي جتمعهم بقوة وعزم عيل نحو ما فعل سعد 

والتــرشذم اخلــارجي حيــث كانــت هنــاك أكثــر مــن دولــة عربيــة تعتقــد يف ، زغلــول يف مــرص
 . يتها من حيث املسئولية عن فلسطني وشعب فلسطنيأفضليف  أو أحقيتها

 يف اً يف مـرص مل يكـن موجـوداًكذلك فـان الـرأي الـسيايس العـام الـذي كـان موجـود
ــرتة ــك الف ــوة يف تل ــنفس الق ــسطني ب ــري. . فل ــن ن ــسياسيني ونح ــسطينيني ال ــزعامء الفل  ال

فـيام يتعلـق بفكـرة القبـول بمجلـس تـرشيعي يطرحـه ) ١٩٣٦يف(ينقسمون عـيل أنفـسهم 
 من هؤالء الزعامء السياسيني مل يكن ليستطيع أن يفرض اًولكن أحد. . الربيطانيون عليهم

ب أقليـة بالدكتاتورية وحـز أو، )باشا كالنحاس( بزعامة الشعب أو سواء باألغلبية، رأيه
كأمحـد زيـور (القرص وحزب صناعي  إىل باالستناد أو، )كإسامعيل صدقي وحممد حممود(

 . . )باشا

 يف »رساي« أو »قـرص« وجـود جـدوي مدي ١٩٣٦ بل ربام ندرك من قراءة صحافة
) تقـدير أدين عـيل عليـه املـتحفظ أو املكـروه (الكيان هذا ساعد فقد، الوقت ذلك يف مرص



 
 

 
أن » الـصهاينة«قومات واضحة املعامل لدولة مل يكن مـن الـسهل عـيل  أن تكون هناك معيل

 . يتصوروا أن بإمكاهنم أن حيققوا فيها بعض ما حققوه يف فلسطني املنكوبة

٤ 
م عـيل يـصوره بناء الشعب الفلسطينيأعن ) يف الثالثينيات(كان احلديث الصحفي 

اجلنـود هـم جنـود . . نـا وهنـاأهنم جمموعة من الثوار ذات أهداف متناثرة هتاجم اجلنـود ه
حتي نتذكر التـاريخ . . املستعمر الربيطاين الذي مل يكن قد رفع يده بعد عن أرض فلسطني

 اًكان حمـدد(بحقائقه فقد رفع هذا االستعامر اخلبيث يده عن فلسطني صباح يوم من األيام 
كيل ودخلتهــا العــصابات اليهوديــة بتــشكيل شــبه رســمي كأنــه تــش، )اًمــن قبــل ومعروفــ

 . . يف اليوم التايل» الدولة«

التواطــؤ ال يتحقــق إال بــني لــصوص حمرتفــني يــتخيل أحــدهم عــن  ن هــذاإوطبعــا فــ
 . ١٩٤٨ وهذا هو جوهر ما حدث يف مايو!! املرسوق لسارق آخر

حتـي وإن كانـت ، يف كل األحوال فقد صورت أنشطة الثوار عىل أهنا حمـدودة التـأثري
ولكنها يف النهاية مل تكـن لتكفـل األثـر القـادر عـيل أن ينتـرص  . .متعددة املواقع هنا وهناك

قـوة  إىل وهو أن هذا الـشعب بحاجـة) العكس(بل ربام أكدت للمراقبني الدوليني ، للحق
 يف اًوكــان مــن الواضــح أيــضا أن أحــد، وتنهــي هــذه املــصادمات(!!) قــاهرة تتــويل أمــره 

مكانات تـساعدها عـيل الـسيطرة عـيل املجتمع الدويل ال يرحب بمنح إمارة رشق األردن إ
ولتبقـي . . وذلك لكـي تبقـي رشق األردن إمـارة صـغرية. . فلسطني وال عن الدفاع عنها

 . فلسطني أيضا بمثابة لقمة سائغة للصهاينة

 أحد يف أن يفكر فلم … قصوي ملشاركاهتماًو من جانبهم فإن العرب وضعوا حدود
 يف الرتحيـب اًوانخـرط العـرب مجيعـ، اجلـارإىل  يقدم لفلسطني أكثر من العون الذي يقدم

مـع أن القـضية ، غري املعلن بأدوار اهتام الذات وجلد الذات وتوزيع اخليانـة عـيل أنفـسهم
 .!!وال تزال كذلك. . ذاك أو كانت أكرب من خيانة هذا

٥  
 ١٩١٩ وعــــيل حــــني نتعجــــب مــــن قــــسوة ســــعد زغلــــول عــــيل معارضــــيه يف



 
 

 

 عـيل يقـسو فلسطيني زغلول سعد فلسطني  كان ظهر يففإننا نتمني لو، ١٩٢١و ١٩٢٠و
 رجــل قلــب عــيل جيتمــع واحــد بــشعب والقــديم اجلديــد »العــدو« يواجــه حتــي اآلخــرين

 يـد عـيل هـذا تم سواء، تام استقالل من إليه يصبو ما كل والتتايل بالتدريج وحيقق. .واحد
 . ١٩٥٤ ضباط الثورة يف أو، ١٩٣٦ النحاس يف أو، ١٩٢٢ وت يفثر عبداخلالق

 حـرض الـذي إيدن أن عيل تدلنا صور ١٩٣٦ ويف كثري من صحف مرص الصادرة يف
 صدارة من قريبا بقي الذي نفسه هو كان، باشا النحاس مع املعاهدة بتوقيع اخلاص احلفل

  متقطعـا بـالطبع تبعـا لفـوز حزبـهكـان وإنـام متـصال بقاؤه يكن مل وإن (الربيطانية السياسة
وسـقط بعـدها ، ١٩٥٦ يف الثالثي العدوان حتالف قاد حتي) نتخاباتاال يف عدم فوزه أو

 . من صدارة السياسة الربيطانية بعد أن وصل إليها بعد طول انتظار

أنه يف سنه الكبري كـان قـد وقـع   بيد أن من الطرائف التي كان املرصيون يستلذون هبا
الـسياسة الرببطانيـة  لفكرة إظهـار عظمتـه أمـام زوجـة شـابة كـان عمهـا هـو ثعلـب اًأسري

وهو يف ذات الوقت سلفه يف رئاسة الوزارة واحلزب الـذي (!!) العجوز ونستون ترششل 
 . كانا ينتميان إليه

 صفوف بني مكانه عن إيدن إبعاد يف ١٩٥٦ إىل ١٩٣٦ وكام مل تفلح عرشون عاما من
 أن يف ١٩٣٦ سـبتمرب إىل ١٩٣٥ ا مل تفلح عرشة شهور من ديسمربأيض. . بالده يف الساسة

 جملـس يف مـشاركتهم عـدم أو بمـشاركتهم يتعلـق فـيام رأي تكـوين إىل بالفلـسطينيني تصل
 أن قبـل فلـسطني حكـم تتـويل التـي هـي حكومتهـا وكانت، إنشاءه بريطانيا قررت ترشيعي

 فلـسطني حكومـة احـتالل بريطانيـة يف إذن هنـاك كانت. . ومتيض مريبة بطريقةموراأل ترتك
وهـي فكـرة خمتلفـة بـالطبع عـن فكـرة املـراقبني الـدوليني التـي نـادي . . حتلـةمتثل الدولة امل
ولكن الذي جيمع بني الفكرتني هو القبول بفكرة وجود طرف ثالث ، ٢٠٠١ البعض هبا يف

وبني أشخاص جدد يدعون ملكيتهـا ، عيل أرض جيري عليها النزاع بني أصحاهبا األصليني
 . بالزور والبهتان

٦ 
 من ًلكنها يف رأيي ال تزال حتتاج حال، طني حتتاج حال من هذا النوعوال أظن أن فلس

 . طراز العارش من رمضان



 
 

 

 

 
 

١  
بحاجة تلك  القول إىل تلخيص قصة قضية فلسطني منتهيا حاولت يف الفصل السابق

ظننـي كنـت مبالغـا فالـذين أال و، نجـاز العـارش مـن رمـضانإنجاز مـن قبيـل إ إىل القضية
 التـي الفـرتة يف كـان زهي انتصار للقضية الفلـسطينيةأدرسوا التاريخ وتأملوه يدركون أن 

 الــشعب قــوة ظــالل يف القــضية عاشــت ألخــرية حيــثا االنتفاضــة انــدالع عنــد عاشــتها
ومل حيـدث يف تـاريخ هـذه القـضية أن وصــلت ، بالغــةم أدين بـال عـصورها أزهـي املكـافح

مهـام بـدا مـن قـسوة الـثمن وفداحـة ، ما وصلت إليه يف تلك الفـرتة إىل ادة وال اإلدارةاإلر
 . املقابل من األرواح واألبدان

وال أن ، تقرير هذه احلقيقة عدة ظواهر واضحة ال يمكن لنـا أن نغفلهـا إىل  ويدفعني
 :نتغايض عن القراءة اجلديرة هبا

ألول مـرة حـارب الـشعب  و٢٠٠٢ نـه يفأول هذه احلقائق مـا كررتـه واكـرره مـن أ
اإلرسائـييل كانـت  - ففي كل جوالت الرصاع العـريب، الفلسطيني بمفرده وعيل أرضه هو

سواء تعددت هذه اجلبهـات ، جبهات تتوالها قيادات عربية من هنا وهناك أو هناك جبهة
تفـردت  أو، ١٩٤٨ لتشمل جيوش الدول العربية املـستقلة مجيعـا عـيل نحـو مـا حـدث يف

عـيل ) مرص وسـوريا(كانت ثنائية  أو، وحرب االستنزاف ١٩٥٦ يف) قترصة عيل مرصم(
 . ١٩٦٧ يف) مرص وسوريا واألردن(ثالثية  أو، ١٩٧٣ نحو ما حدث يف

٢ 
بـدأ الفلـسطينيني حيـاربون وحـدهم والعـدو مـن أمـامهم  ٢٠٠٢ نه يفإ قولأعود أل

 ومـع هـذا فـإهنم كـانوا ،ومن خلفهم ومن حتتهم ومن فوقهم وعن يمينهم وعـن يـسارهم
مهام كانـت هـذه االنتـصارات . العدو أفئدة يف بالرعب ويلقون، النرص تلو النرص حيرزون
 . حمدودة



 
 

 

بـنفس قـوة الـدفع ملـدة  ٢٠٠٢ يف لالسـتمرار الفلسطينية االنتفاضات اهللا وفق ولو 
 نأوبـ ،سـكاهنا ُعـرش كلهـا إرسائيـل يف يبقـي فقد كان هذا كفيال بـأال، خريأثالثة شهور 

 كنـدا يف إرسائيـل سـكان تـوطني يف الالجئـني مـنظامت خـالل مـن الدويل املجتمع ينشغل
 . يةمريكاأل املتحدة الواليات بعض عن فضال، ونيوزيلندا إفريقيا وجنوب واسرتاليا

٣ 
بينام توجـد قيـادة ، منذ زمن بعيد ألول مرة، الفلسطيني الشعب حارب ٢٠٠٢  ويف

وال يمكن إغفال املقارنة بني هـذا الوضـع واألوضـاع الـسابقة ، يف داخل أرضه يف رام اهللا
حني مل تكن هناك قيادة  أو، عامن أو دمشق أو تونس أو حني كانت هذه القيادة يف بريوت

 وقـد تقبـل، وال يمكن ألحد أن ينتقص من قيمة هذه املزية املعنويـة اهلائلـة، عيل اإلطالق
 بقـي ثـم ومن، اخلروج وعدم وطنه يف بالبقاء لةالقائ النصيحة وقتها عرفات يارس الرئيس

، بـه وحييطـون، إليـه يتوجهـون، للفلـسطينيني وعقـل قلـب بمثابـة اهللا رام يف عرفات يارس
 . بينهم قيادهتم بوجود ويسعدون

 ثبت زعامته وثبتها بام ملأنه ياته ألح كلفه الذي هو عرفات من املوقف هذا نأ ظنأو 
 حـسن عنـد كانـت املختلفـة الفلـسطينية احلركـات فـإن وهلذا، يكن متاحا بمثل هذه القوة

 الوحــدة رايــة ورفــع عرفــات حــول االلتفــاف يف إال تفكــر ومل الوقــت ذلــك يف هبــا الظــن
 . . فكر أو لرأي أخري راية كل فوق واالحتاد

سطينيني بأن هناك مـا جيمعهـم عـيل قلـب رجـل واحـد مـن أجـل لوهلذا شعر كل الف
  .وطن واحد طال اغتصابه

٤ 
 قـراء مـن وللمنـصفني للمتـأملني ظهر مرة وألول ٢٠٠٢ وعىل صعيد ثالث فإنه يف

 السابقة والدبلوماسية السياسية املساعي حققتها التي الفوائد مدي املعارص العريب التاريخ
فإيل اتفـاق أوسـلو ومـا تـاله يرجـع الفـضل يف أن أصـبحت لفلـسطني ،  عليهانامهام حتفظ

 عن أرض الـشتات وعـن اًوبعيد، خل األرض الفلسطينية نفسهاحكومة وقيادة وسلطة دا
وهـو . سيطرة وتوجهات احلكومات العربيـة األخـري التـي تقيـدها التزاماهتـا ومـصاحلها



 
 

 
 الفلــسطينيني يتخــذون رغــم أنـوفهم مواقــف حــادة حــسبت صـورالــذي القــديم الوضـع 

زو العــراق ســواء يف هــذا املوقــف مــن غــ، صــورهم يف عقــود ســابقة إىل ضــدهم وأســاءت
جبهـة الـصمود والتـصدي يف حماربـة مـرص  إىل االنضامم أو، )١٩٩١ - ١٩٩٠(للكويت 

  .)١٩٧٨(قبلها بأكثر من عرش سنوات 

مكان إفقد كان ب ٢٠٠٢ أما يف، ويف تلك األجواء مل يكن القرار الفلسطيني حرا متاما
ــسطيني ــف الفل ــراأ املوق ــون ح ــامق إىل ن يك ــة وإيل األع ــو ، النهاي ــي ل ــتحت ــسلطة كان  ال

 . اهللا رام يف سالكواأل بالفعل حمارصة نفسها الفلسطينية

 حريــة هــي وإنــام، احلركــة حريــة ليــست احلريــة أن العــريب للجمهــور تأكــد وهكــذا 
وان دون أن تغـل القيـود والعـد البغي جحافل كل فلسطني تواجه اإلرادة فبحرية، اإلرادة

 . ال وغري متكافئيا يف مكنتها مهام بدا ضئاملادية يدها عن التصدي للهجوم الظامل بكل م

٥  
يـة والدوليـة عـيل عالمصعدة عالقـة بالـصورة اإلكثر األأصعيد رابع يمثل  إىل انتقل

 َمـرشقا اًجليـ اًواضـح يمريكـاأل التـورط ظهـر مـرة ألول و ٢٠٠٢ يف نـهأحد سواء وهو 
جتاهـل تكـرار مـا ولـيس بمقـدوري أن أ،  بكل ما حيمله من سوء النية وخبث الطويةاًناطق

 اأمريك من إرسائيل استفادة تفوق إرسائيل من اأمريك استفادة أن من سبق أن كررته كثريا
 بصواب هذه احلقيقة التي نتغايض عنها نؤمن أن وتعايل - سبحانه - اهللا وأرجو، بمراحل

نحاول التغايض ونظن أنفسنا قد أدركنا احلقيقة بينام نحـن نعـيش صـورة مغلوطـة مـن  أو
ية أمريكا إال بمقدار ما تكلفها حاملة طائرات أمريكفإرسائيل ال تكلف ، ع البعض مناصن

 يمكـن اًا بـدور كبـري جـدمريكـولكنها تقوم أل، ضخمة تتمركز يف البحر األبيض املتوسط
القبضاي اآلخر الذي  أو، تقريبه ألذهان القراء بأنه دور القبضاي الذي حيمي علب الليل

ــامل  ــال األع ــه رج ــدونيوظف ــدة أو، الفاس ــة العم ــي برعاي ــذي حيظ ــث ال ــضاي الثال  القب
 . السلطات املحلية ألنه مرشد مسترت أو

 والفلـسطينيني ملـسلمنيوا العـرب أعـني بفـتح كفيل احلقيقة هذه دراكإ أن يل ويبدو 
 احلديثـة بالـدبابات إرسائيـل غـذي الـذي العـدو وهـو ،يواجهونه الذي العدو حقيقة عيل



 
 

 

 يف ،١٩٧٣أكتـوبر حـرب أثنـاء يف قالئـل سـاعات يف العـريش مطار إىل بالطائرات حممولة
 العظمـة جوانـب تـدرك ومل ،أحد يتوقعه مل مبني نرص إجهاض ملحاولة بذلت حماولة أقيص

  .اآلن حتي فيه
 

 سعدةأبو حممد زهري 

 كانــت الثالثــة يف تــاريخ االنتفاضــات الكــربى للــشعب ٢٠٠٢انتفاضــة األقــىص عــام  ]تــصويب[
شـلت )  شـهور٦( وفيها كان أطول إرضاب عام يف تاريخ البرشية ١٩٣٦فاألوىل كانت عام ، الفلسطيني

. . ليـز واليهـود معـاجنخالله احلياة يف فلسطني متاما وانطلق الثوار يف اجلبال واملدن ليقـضوا مـضاجع اإل
 إىل مراء العـرب وطلـبهم مـن زعـامء احلركـة الوطنيـة وقـف اإلرضاب والنـزوعأجهضها تدخل ملوك وأ

 . . فضاعت. . نجليزالتفاوض مع اإل

 أسامء حممد

ل وجهة نظره العميقة واملتعمقة رأيك يف اتفاقية أوسلو وحرب أكتوبر أعلم أن لك اجلوادي دكتور
ود لـو يمكـن ألكـن . أكيد من أهم اآلراء املنشورة واملرصح هبا كوهنا صادرة عن مؤرخ ذي مقاربة وفكر

سـباب ومـسببات ونتـائج أهنا مـا فتئـت منـذ شـهر تلخـص أل عرايب آيات تقريبها قليال من تفكري احلاجة
 .وجتمع خسائر أكتوبر املادية والبرشية واملعنوية

EmrProf Mohamed El-Defrawy 
 .وسلو؟أ موافقتك عىل اتفاقية هل يعني هذا

 )جامعة الزقازيق( سيد عيد

!! !دكتـور حممـد تـصنع مـن الفـسيخ رشبـات!! !حقيقـة لقـد أتعبتنـي يادكتور حممد أنت ال تبـاري
 .ُدكتور بارع علم وثقافة وحكمة وجييد التسويق مهارة جتعل البوصة عروسة

 



 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
١ 

حـد أصـاب كثـريا مـن القـوى  إىل تتالحق األحداث عىل األرض يف سوريا والعراق
ي حالـة مرضـية وفـسيولوجية يمكـن وهـ.  بالـذهول اللحظـي)ن تعـرتفأدون ( العظمى

الشيخوخة التي تتحـالف مـع  أو التعايف الرسيع منها يف الغالب إال يف حاالت تقدم السن
الذهول اللحظي لصياغة الغيبوبة والغياب كحل أمثـل للـشكوى مـن تكلفـة املامنعـة غـري 

 . ذات اجلدوى

ة قـراءة مـن إعـاد إىل تـصبح األوضـاع عـىل األرض يف حاجـة، ويف مثل هذا الوضـع
حالـة مـن حـاالت  إىل )لكنـه ملـزم(وإال دخلنـا باتفـاق غـري معلـن ، أجل إعادة الـصياغة

التداعي األريض املتتابع الـذي يتفـوق يف تفجـر  إىل العدمية الكفيلة بسحب النظام العاملي
 . اهنياراته عىل الزالزل والرباكني والتفجريات الذرية

الوضــع القـائم مـن خــالل تـصوير أتعمد فـإنني سـ، ومـن بـاب االختـصار والرتكيــز
مطروح عـىل بـساط  أو حموري الواقع والكامن قبل أن أطرح تصورا مغايرا ملا هو متداول

 . املفاوضات والسيناريوهات

 . إعادة تعريف إىل ن معني السيادة واحلدود أصبحا يف حاجةإقول أوابدأ ف

اهيم التي أرساها ميثاق األمـم ن املففإ، فمع اإليامن بسيادة الدول واحلدود السياسية
 . إعادة قراءة إىل  أصبحت يف حاجة١٩٤٥املتحدة الذي وقع يف سان فرانسيسكو عام 

صعوبة احلديث اللوجـستي عـن  إىل لتنبهنا أو جاءت األحداث األخرية لتذكرنا فقد
باألســالك  أو مــن حــدود سياســية قائمــة عــىل الــورق) فعاليــة مــا هــو موجــود أو(وجــود 
وضع آخر أصبح من املمكن فيه أن  إىل بعد أن حوهلا الزمن فجأة،  واجلدر العازلةالشائكة

 ومهيـة أو(وضع تصبح فيه بمثابة حدود غـري حقيقيـة  إىل تقرتب احلدود املرسومة برسعة
أن تكـون غـري قابلـة  إىل  أميـل-أي احلـدود-بعد أن اتضح أهنا ) تذكارية: بلفظ خمفف أو



 
 

 
وبـني العـراق ، ىل سـبيل املثـال القطعـي بـني العـراق وسـورياوهو ما يتضح ع، لالستمرار

فهـي ، وبني السعودية والعـراق، وبني األردن والسعودية، وبني سوريا واألردن، واألردن
 . حاالت صناعية ال يتطلب جليدها أكثر من ساعة واحدة كي يذوب

٢ 
بـاملنطق الطبيعـي و، باملنطق األورويب  ويف مقابل معاين السيادة واحلدود التي نعرفها

فإن اجلليد احلدودي غائب متاما عن احلدود االصطناعية يف الوضـع ، قبل املنطق األورويب
  .واللبناين الفلسطيني، والفلسطيني السوري، واألردين الفلسطيني، اللبناين السوري

حتول التهديد بتطبيق ما يقـيض بـه الفـصل الـسابع مـن ميثـاق  وعيل صعيد ثالث فقد
الوصـف  إىل وهو قيد يرقـى(تحدة ليكون بمثابة قيد واضح وانتقائي عىل السيادة األمم امل

بــام صــب يف النهايــة يف تكــريس مفهــوم ) وازدواج املعــايري(ثــم جــاء االنتقــاء ) باالعتــداء
وليتها عـن تنفيـذ قـرارات املنظمـة ئولية الدول الكربى عن تنفيذ قرارهتا هي قبـل مـسئمس

 . الدولية وجملس األمن

فمع أن الظاهر هو أن هذا الوضع يعطي أولوية الترصف وحريتـه   صعيد رابع وعيل
عندما تستـشعر فائـدة  أو عندما تريد) خاصة الواليات املتحدة األمريكية(للدول الكربى 

وهذا ( احلقيقة فإن، هتديدا للموارد التي تعتمد عليها أو مساسا هبذه املصالح أو ملصاحلها
 املتدافعة عىل مورأن جمريات األ)  إليه أحد بالقدر الكايف حتى اآلنهو املذهل الذي مل ينتبه

ولية ئولة مـسئالنحو احلايل تدفع بالسياسة الدولية يف اجتاه أن جتعل هذه الدول الكربى مس
 مبارشة بناء عىل السوابق التـي اختطتهـا لنفـسها ودون انتظـار لتكليـف مـن جملـس األمـن

 . غريه أو

٣  
قـد فرضـت املـصالح املبـارشة يف املـوارد البرتوليـة ومـا يـشاهبها  من ناحية خامـسة ف

إنكـار مـن  أو قرارات دوليـة أمميـة الطـابع تتحـول دون مواربـة إىل سطوة جعلت الدافعية
 . الواقعية إىل املثالية

انتـرش الـوعي العـام بجـدوى  وعيل صعيد سـادس فقـد، ويف مقابل هذه الصعوبات



 
 

 

مـن خـالل االحتـاد األورويب مـن توظيـف لالتـصال  للـشعوب األوربيـةومعنى مـا حتقـق 
ومـن االنتعـاش االقتـصادي ، الطبوغرايف عىل األرض يف حتقيق درجات عالية من األمـان

والعــاميل وازدهــار ظــروف الطبقــات العاملــة بعــد ذكريــات داميــة عــن معقبــات احلــروب 
 . القاسية

٤  
 إىل و حمــور استــرشايف يــدعووهــ، ثــاين يف هــذا املقــالالاملحــور  إىل آلناوربــام أنتقــل 

هـذه األفكـار واحلركـات  إىل التفكري اجلاد يف القوى الذاتية والقـوى الكامنـة التـي تـستند
 . املفاجئة يف بزوغها

أن األفكــار التــي تــستمد وجودهــا مــن  نــساين أثبــتالتــاريخ اإل نإوال أقــول أ وهنــا 
  بكثـري مـن تلـك التـي تـستندنسبة مئوية للتجمع والذيوع أعىل إىل الرسالة الساموية تؤدي

تنظـيم الدولـة (وليس من قبيل التجاوز القول بأن حركة مثل داعش . فلسفات أرضيةإىل 
ي سـالمقابلة للتكرار بل لالنتعاش بسبب ما تتضمنه من اجلوهر الفكري واإل) يةسالماإل

ليها ومهام كانت درجات حتفظ علامء املسلمني وساستهم ع، الذي تستند إليه قبل أي يشء
 . بالدين عىل وجه العموم أو سالمفإنه يبقي هلا جوهر مرتبط باإل

٥ 
إن احتذاء النموذج البعثي فيام عرف ، بال جتاوز، القول يمكن لنانه إ من ناحية ثانية ف

ــي تلخــص بعــض  ــة هــو مــا أفــرز األوضــاع الت ــادة القطري ــة والقي ــادة القومي ُبــرصاع القي
أخـرى منـاطق نفـوذ  أو وهي ما يقابل بـصورة، آلنفعاليات داعش ا أو تفصيالهتا أنشطة

فقـد تعودنـا يف ، وليس يف مثل هذا احلكم جتاوز وال شطط، مجاعات حزب البعث السابقة
األقــاليم العربيــة القديمــة أن نــربط معرفتنــا اإلقليميــة واجلغرافيــة باألقــاليم بمعرفتنــا 

 . الذي شهدناه أو يبوانطباعاتنا عن العائالت والعصبيات والعشائر وماضيها القر

تــدلنا علــوم الــسياسة مــن زاويــة رابعــة عــىل أنــه مــا مل تــسبق القيــادات يف فكرهــا  و
 وتصوراهتا توقعات وأحالم اجلامهـري فـإن هـذه القيـادات تـصبح عرضـة للتآكـل الـرسيع

وهو ما يتوقعه الكثريون مقررين بثقة أن داعـش اآلن أصـبحت ، املتوايل عىل أقل تقدير أو



 
 

 
يف (للنظـام احلـاكم ) التـايل(عـىل أقـل تقـدير  أو )املقابـل(عـىل األقـل  أو )ملناظرا(الطرف 

وذلك عنـد احلـديث عـن تقـسيم منـاطق النفـوذ بالطريقـة ) سوريا والعراق عىل حد سواء
وهـي ، األمريكية اخلبيثة املستهدفة لفرض حالة من حاالت االستقطاب املستمر والـدائب

، اصل لقدرات شعوب املنطقـة وثرواهتـا ومقـدراهتا وتوقعاهتـااحلالة الكفيلة باإلهناك املتو
 . وهو إهناك مستهدف أمريكيا

٦  
نه سيدور بنا يف حمـيط أزعم أاملحور الثالث واالخري هلذا املقال فني  إىل ذا ما وصلنافإ

ن معـه يف مناقـشات بيزنطيـة ودراسـات أ بكثري من الدورأفضلالقفز عىل الواقع  نأفكرة 
 . مكرورة

إعـادة قـراءة دوافـع طريقـة املستـشار  إىل وال إننا أصبحنا بحاجـةأيمكن لنا القول  و
األملاين فييل برانـت يف التعامـل مـع أملانيـا الـرشقية يف بدايـة الـسبعينيات فـيام عـرف وقتهـا 

وهي سياسة ذكية كانت حريـصة عـىل أن تتجـاوز التفـصيالت املرعبـة ، بالسياسة الرشقية
بة لتتناول املستقبل من منظور فكـري أرحـب ومنظـور عمـيل أكثـر واأليديولوجيات املرك

 . إنسانية

بـأن مـستقبل األوضـاع الـسياسية يف العـراق ويف سـوريا ال  يمكن لنا الزعم ثانيـاكام 
وإنـام ينبغـي ، نلجـأ إليهـا اآلن أو يمكن التفكري اآلمن فيه بطريقة من الطرق التي نامرسها

 »املـواطن«وضـع أكثـر تلبيـة إلنـسانية  إىل تـي ال هنايـة هلـالنا أن نخرج من هذه املدارات ال
 .  يف الوقت ذاته»السيايس«ولطموحات 

 »سـورسة«قرتح ن،  يبدو وكأنه تقطري لتجارب العامل املتقدمفيام نناإ ف ومن ناحية ثالثة
العراق أي إعادة صياغة عالقات املكونات العراقية باإلفـادة مـن النمـوذج السويـرسي يف 

وهـذه يف نظـري هـي العالجـات .  والدستور وتداول الـسلطة وتقـديس التعدديـةالوحدة
الناجعــة ملــا يعانيــه العــراق اآلن مــن رصاع طــائفي واقتتــال متجــدد والتباســات سياســية 

 . وتراكامت تارخيية

قـرتح أفـإنني ، وفيام يبدو أيضا وكأنه تقطري لتجـارب العـامل املتقـدم ومن ناحية رابعة



 
 

 

 إعادة صياغة عالقات املكونات الـسورية باإلفـادة مـن النمـوذج األملـاين  أي»أملنة سوريا«
وهـي . يف إعادة الوحدة وتقوية الفيدرالية وتوسيع سلطات املحليات وهتمـيش العنـرصية

يف نظري متثل الضامنات األربعة الرضورية لقيام سوريا احلديثـة عـىل أسـاس ذكـي وقابـل 
 . لإلنعاش واالنتعاش

 
Ahmed Maher Khalil 

 برز املفكرين العرب األن ويعترب من قادة الفكر واملنظـرين الكبـارأ هو أحد واديالدكتور حممد اجل
وقـد كتـب فيهـا مـا ،  وفيها من العبقرية ما فيهااًهذه أخر مقاالته وهى مهمة جد، الرشق األوسط كله يف 

 البد من سورسة العراق وأملنة سوريا فـال وهو أنه، هذه الصفحة يف دون فخر منذ عام وكتبناه واحلمد هللا
  اً وما اتفقنا معه فيه من قبل واألن أيضواديحل وال طريق وال درب سليم إال ما قاله د اجل

Yaser Abdelhadi Alrudaynee 
١- ﴿ G F ED C B A @ K J IH Q P O N ML ﴾ . 
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S. S. Abdullah 
 .بدعتأوجزت فأأحسنت و

 مراد مراد

ن حتصل عليه الدول العظمـى هـو جنـدي يقاتـل بـشجاعة املـسلمني فاملـسلم أصعب يشء تتمنى أ
تلني ا وجدتـه يف داعـش فهـي لـدهيا مقـاأمريكـن مـا متنتـه اآل والـشهادة أو حدى احلسنيني النـرصإيرجو 

 عـالماإل. ي والـدليل مـن هـم قـادة داعـشمريكجل املرشوع األأسف من حيرصون عىل املوت ولكن لأل
 من طرف السذج من املسلمني ً من داعش عدوا لتكسبها والءتاختذالعاملي واحلكومات املوالية للغرب 

ريا والعراق وانتـصارات والدليل من املستفيد يف سو سالمعداء اإلأ قنابل يف يد ا هبا ليكونواحتى يلتحقو
 .داعش كله كذب يف سوريا ويف العراق العشائر هم من طرد

 جلجامس

نظمـة ال باخلالص من الـصفوية والـصهيونية واألإال هناية ملشاكل العراق وسوريا بل وكل العرب 
 يـستويل ال الوسيلة التي جعلت الربزاين الصهيوينإداعش  ن وماالعراق تم تقسيمه فعليا اآل. الدكتاتورية



 
 

 
كـرب عـدد مـن الـسنة العـرب بـل وليـصفوا أوللصفويني الوسيلة لكي يقتلوا  »ااملناطق املتنازع عليه«ىل ع

طالت عمـر النظـام عـرب طعنهـا أن القاعدة وداعش هي التي إما يف سوريا فأ. شيعة العراق الغري صفويني
 .اجليش احلر يف ظهره

Khalil Alazzawi 
 .حدأت عىل يب وما جنيأهذا ما جناه عيل 

 سانتو

. القــضاء عــىل الظلــم والفقــر واجلهــل كفيــل بإصــالح كــل يشء. أملانيــا أو لــسنا بحاجــة لسويــرسا
 . بالتوفيق

 عبد املجيد

 . ]٥٦:النمل [﴾  / 0 1﴿؟؟ ؟هولوكوست السوريني ملاذا

 عاصم

رشوع جرام بشار وحلفه ومإالرصاع يف سورية رصاع ضار بني مرشوع الزريبة والذي يتبناه وبكل 
 ولكن احلياة للـسوريني هلـا مفهـوم )قد يكون هناك بعض التعريفات لكلمة احلياة(الشعب يف حق احلياة 

  .)ن حييوا كام يريدونأخرين واحد هو احلياة والكرامة ولآل

 محدأبو 

 .زحيوا عنا فقط املسعورأي دستور لكن أعطونا أي دستور يكون لسورية أحممد ال هيمنا . يا د

 :يش؟؟نت وين عاأ

وريب أملان من فـضلك نـصنع مـنهم بلـد ؟ جيب لنا برش مثل السويرسيني واأل؟نت من كل عقلكأ
 .وسط كل هذا التخلف

 بن املغربا احلسني 

الواقع نفسه بل األمر يتعـدى الـصورة املنظـور إليهـا وإلينـا  أو فاملشاكل اليمكن معاجلتها من املشهد
 منا الوقوف بتحليل موضوعي منطقـي وخالهلـا سيتـضح أن هـذا هنا احلالة يف العراق وسوريا التي تتطلب

نفجار ولد من رحم القهر واحلرمـان وإن أرص الـبعض عـىل حماربـة داعـش بـالقوة فلـن االسيناريو ليس إال 
 .األمام إىل يزيد هذه األخرية إال صالبة والسبيل للجميع إال ترميم ماتبقى ودفع بعجلة اإلصالح واهلوية

 مرصي

 .ملن سوريا فاقرتح نفرمت مرصأحانسورس العراق ونإذا كنا 



 
 

 
 حكيم

رحم اهللا عقود الستينات والسبعينات عنـدما ، ، وكأننا قبل هؤالء املتاجرين بالدين مل نكن مسلمني
الـسيايس ليفـسدوا  سـالمخـرتع أعـداؤنا اإلاووقتها ، ، كانت طموحاتنا حيسب هلا االستعامر كل حساب

فغانـستان وتبـدأ دائـرة االجتـار بالـدين بالـدوران لتحـرق أابنا للجهـاد يف ليـسوقوا شـب وطموحنا القومي
 .األخرض واليابس حتى رصنا سبة للجميع

 مرصاوى

بلـد يوجـد  أي هو الذى تعود عىل تقسيمو، وحدة بلد ما إىل من الغريب جدا أن جتد أخوانيا يدعو
 .سوريا وليبيا وهبا كام فعل بفلسطني

 



 
 

 

 

 
 

١ 
تعارف أرباب العلوم االجتامعية عىل أن ختصص اإلدارة العامة فرع مـن فـروع علـم 

وكذلك تعـارف أربـاب األعـامل ورجـال ، السياسة أكثر مما هو فرع من فروع علم اإلدارة
التبـادل الـسلعي االقتصاد عىل أن التجارة يف اخلدمات جمال جتاري أوسع بكثري مـن جمـال 

 . املصنعة أو وتوريد املواد اخلام

وتطور هذا الفهم عىل أرض الواقع حتى صارت جتارة اخلدمات أوثق صلة بالتجارة 
مـن  إىل من جتارة بعض املصنوعات التي تفرض طبيعتهـا أن تنتقـل مـن مـصنعيها مبـارشة

واملزايـدة اكتفـاء يستخدموهنا من دون وجود أسواق تقليدية للرشاء والعـرض واملـساومة 
 .  اإلنرتنت»كتالوجات«بام أصبحت تؤديه باقتدار معارض دورية متقدمة ومتخصصة و

وقـد أصـبحت ، ومن األمثلة الواضحة عىل هذا توريدات الطائرات بكافـة طرازاهتـا
 . هذه األسواق نفسها طرازا بارزا من طرز مستحدثة لتجارة اخلدمات

٢  
يف أن ) أبـا وأخـا وابنـني(نبـغ نظـام األسـد ، دوليـةعىل صعيد السياسة والعالقات ال

يطور نفسه عىل مدى ما يقرب من مخسني عاما ليبقى حـاكام مـتحكام مـسيطرا عـىل الـرغم 
حتـى إن هـذا ، من كل التناقض مع املعادالت الوطنية واإلقليمية والبيولوجيـة والتارخييـة

نموذج استثامري مطلوب بشدة متكن من النجاح يف تقديم ) برتكيبة مرسومة سلفا(النظام 
 . وإحلاح للقوى اإلمربيالية ثم للنظام العاملي اجلديد

فإننا سنكتشف أن النظام ، وحني ننظر اليوم وبعد اليوم للرس يف هذا البقاء اإلجباري
السوري أدى ونفذ للدولة األمريكية العميقـة خـدمات حقيقيـة فاقـت بمراحـل مـا قدمتـه 

 . أيا ما كان اسمه،  الصهيوينالكيان أو الدولة العربية



 
 

 

ومن ثم حق هلذا النظام أن حيظى من الدعم احلقيقي بام يتناسـب مـع هـذه اخلـدمات 
إدارة  أو »بـزنس«والتـي تبـدو كأهنـا ، املؤكدة التي تصنف علميا حتت بند جتارة اخلـدمات

 . بل إدارة دولية عامة، بينام هي إدارة عامة، أعامل ومرشوعات

٣  
قـد للحقيقـة أن أعـرتف بـام مل يـذكره أحـد وهـو أن النظـام الـسوري ومن اإلنـصاف 

 .. املتحدة للنظام اإلرسائييل من تواطؤ تحظى بتواطؤ أمريكي فاق كل ما قدمته الواليا

أن ، بـاألحرى ملكانتنـا املرجـوة يف كلـيهام أو، ومن اإلنصاف للعلـم والبحـث العلمـي
قرية يف تقديم وتسويق هذه اخلدمات اجلليلة مـن نعرتف هلذا النظام باحلرفية البالغة حد العب

فكريـة  أو مكانـة قوميـة إىل )يف كثري من املراحلوعن حق (زاويتها األخرى تقديام ارتقى به 
ومل يكن هذا بلغـة التجـارة العميقـة إال نوعـا مـن تغليـب إنجـاز البيـع عـىل إنجـاز ، مرموقة

 . يف اخلطوة نفسهابل تتامن معا ، الرشاء مع أن العمليتني متالزمتان

وال يمكن لنا أن نعدد يف مثل هذا املقال الوجوه الظاهرية اجلميلة والشائقة والوجوه 
،  مخـسني عامـاذالباطنة املؤذية والشائكة عرب ممارسـات نظـام األسـد لـسياساته املمتـدة منـ

ة لكننا مع هذا نـستطيع أن نتأمـل بـرسع، فذلك أوسع بكثري من جمال هذا املقال ومساحته
بحيث استحق عليها تقـديرا عميقـا ، بعض هذه الثنائيات التي أجاد نظام األسد تضفريها

واسـتحق عليهـا أيـضا ويف الوقـت ذاتـه تقـديرا معلنـا ، غري معلن من ملك الغابـة العامليـة
ومحاسيا صادقا من أسود احلركات املقاومة والفدائية من دون أن يعنى هؤالء بتأمـل آفـاق 

 . سواء أجاءت عدم عنايتهم عن قصد مقصود أم عن تغييب مقصود أيضا، اللعبة الدولية

٤ 
 . أمثلة أربعة فحسب يف هذا الفصل و سنرضب

 دخل األسد لبنان يف منتصف السبعينيات فبدا كأنه رجل املنطقة القـوي :املثل األول
، عليـهالقادر عىل فرض النظام بني قوى متناحرة تتمنى كلها النظام واالستقرار وال تقـدر 

، وختطـى حـدود بـالده، بإرسائيـل أو وأعجب بعض الناس بالرجل الـذي مل يأبـه بأمريكـا
بأمر أمريكي  أو بينام كانت احلقيقة املرة أنه دخل بموافقة، وجتاوز اخلطوط الدولية احلمراء



 
 

 
 . )متفهم ومنسق إرسائيليا(

لـد ذي وال فرق بني املـصطلحني فـاملؤدى واحـد وهـو إضـعاف الوجـود الـسني يف ب
لكـن املعـادالت الدوليـة اتفقـت ظلـام منـذ األربعينيـات عـىل تزويـر هـذه ، أغلبية مـسلمة

جتديد متكـرر لفرصـة تكـرار اإلفـادة مـن اسـتثامر اسـتقطاب  إىل احلقيقة من أجل حاجتها
 . صناعي طائفي مضمون

٥  
اهض اجلنـاح املنـ قـد قـاد مـع حـسني مبـارك ن حافظ األسدأما املثل الثاين فيتمثل يف أ

، فبدا النظام السوري أميـل للحكمـة ولألعـراف الدوليـة، حني غزا الكويت نيلصدام حس
بعــد أن اســتنفدت دورهــا ( تــسري يف طريــق دفــن فكــرة القوميــة العربيــة مــوربيــنام كانــت األ

تفتيـت  إىل ومن ثم أصبحت احلاجة ملحـة إحلاحـا شـديدا) سالمالفاشل يف القضاء عىل اإل
وبقيادة قطرية سورية ، ة قومية قديمة تركت سوريا للعراق املتصدعحزب البعث نفسه بقياد

تولت حتطيم العراق والبعث العراقي الواعد عىل ثالث مراحل متتالية وكـأن وحـدة الفكـر 
 . قتل األخ قبل العدو إىل ال تقود إال

لكـن ، ومل تكن هناك يف نظر العرب املحليني حاجة بيولوجية ظـاهرة لتفتيـت البعـث
وجيني األمريكيني املعنيني بالفكر البرشي كانوا يوقنون بأن التطـور الطبيعـي حلـزب البيول

بكـوادر ) وطليعيـا كـذلك(يا سـنيا قويـا إسـالمأن يكون حزبـا  إىل البعث سيميض به حتام
 إىل وقد تكفل نظام األسد بتقزيم حركة وحزب البعث، متميزة وخربة عملية غري منكورة

 . مكاسب وامتيازات فحسبمجاعة منتفعني حريصة عىل 

٦ 
ا مـن املـنظامت الفلـسطينية ممـ  ويتمثل املسار الثالث فيام منحه األسـد وبـدأب لكثـري

رفضت مرص العربية منذ عهد عبد النارص أن تقدمه من وجـود عـىل أرضـها للفلـسطينيني 
وخطابـه ) وحتـى املبـاركي(النـارصي  عـالمعىل الرغم من رفـع عقـرية اإل) للفدائيني أو(
 . سيايس بفضله املبالغ فيه عىل هذه القضيةال

فإن حلظات الفرص التي الحت لتحقيق مكاسب فلـسطينية عانـت كثـريا ، ومع هذا



 
 

 

من تأطريات األسد وتشجيعه للتأطري يف أوقات كثرية كانت إرسائيل تستثمر فيها التـأطري 
كبـري ومـن ثـم فقـد صـبت سياسـات األسـد يف وعـاء ، املحدد مـصورة لـه عـىل أنـه تعنـت

ويف تكريس األوضاع التي مل يكن إلرسائيـل ، يستهدف حرمان الفلسطينيني من املكاسب
 . هدف أعظم وال أجدى وال أكثر نفعا من استثامرها

٧  
األسد الذي نجـح بأدائـه هـو نفـسه وبشخـصه يف حافظ رابع نموذج حققه  إىل ونأيت

 وىف أثنـاء تلـك ١٩٦٧رب  القيادي يف أن يصيب األداء املرصي قبيل ح العسكري موقعه
ومل يكن هذا يف نتيجته إال ، احلرب بأقىص درجات االضطراب املتسبب يف الفشل الساحق

 ومن الطريف أن عبد النارص يف توحده مـع ذاتـه مل يـشأ أن يـرشك األسـد، نرصا إلرسائيل
ة بطولة مطلقـة ال تقبـل القـسم) هي األخرى(النظام السوري يف اهلزيمة وكأن اهلزيمة  أو

 . وال الرشاكة

 يف الوجــدان النــارصي عــىل أن الــزعيم عبــد ١٩٦٧وهكــذا صــيغت نتيجــة حــرب 
!  األسد قبض ثمن اجلـوالن حافظوأن القائد العسكري السوري، انتكس أو النارص هزم

 . ومرة أخرى فإن التفكري يف السياق لن خيرج باألمر عن أن يكون استثامرا أمريكيا

٨  
عـىل حـني ( بعيدا يف قـراءة التـاريخ عـىل نحـو مـا تكـشفت ومع أين ال أريد أن أميض

حقائقـه الدفينـة يف العـامني األخـريين بعـد أن سـقطت األقنعـة ) فجأة وعىل نطـاق واسـع
 ال أجد مفرا من إبداء اإلعجاب بام نجحـت فيـه فإين، وذابت مساحيق التجميل والتمثيل

خبيثـة وخماتلـة لـدورها  مـن إعـادة صـياغة ٢٠١١آذار /سياسة نظـام األسـد منـذ مـارس
ملقيـة بكـل ثقلهـا عـىل عـدد مـن احلقـائق احلقيقيـة الكفيلـة بإرعـاب ، التنفيذي يف املنطقة

رهبت أالتي  طروحاتهأبدأ بمجموعة من أو، األمريكيني وحرصهم عىل االستدفاء باألسد
  :ينيمريكاأل

 وهـم يف احلقيقـة، حمـل نظـام األسـد) وليس غريهم(املسلمون خوان سيحل اإل 
قابلـة للنجـاح املهـدد مجاعـة ، وبعيدا عن دعاياتنا السورية ودعاياتكم األمريكية



 
 

 
 . ذكية واعية معتدلة قادرة عىل النجاح ومهيأة لهلكم ألهنا 

 املــسلمني أن هنــاك حــال ســحريا ملــشكالت خــوان ســيدرك العــامل مــع نجــاح اإل
غــري املــزور وال احلقيقــي  ســالماأللفيــة الثالثــة احلالــة واحلــادة يتمثــل يف هــذا اإل

 . املفربك
 مـستلهمة تعايـشا فـذا عـىل مـدى  سـالمستعيد إرسائيـل نفـسها تقيـيم عالقتهـا باإل

  ! سنة يف مقابل حرب مقلقة وغري قابلة لالنتهاء منذ نحو ستني عاما فقط١٤٠٠
  عثامنيـني أو سـاداتيني أو(ستستنتج إرسائيـل أن تعاملهـا املبـارش مـع مـسلمني (

مـن خـالل  أو  تعاملها مـن خـالل اإلمربياليـة األحاديـةأكثر راحة وجدوى من
 . اإلمربيالية واإلمربيالية النقيضة يف حقبة احلرب الباردة

  سوف تستعذب األجيال األوروبية اجلديدة التعـاون الكثيـف مـع العـامل القـديم
بام يقلل مـن املزايـا النـسبية التـي جتنيهـا » اإلخوانيتني«عرب حدود تركيا وسوريا 

ا بسبب االنقطاع الطائفي القـائم حاليـا فاصـال فـصال تعـسفيا بـني حـدود أمريك
 . طبيعية

٩ 
فة عسـد التـي كانـت كفيلـة بمـضاطروحات نظـام األأجمموعة أخري من  إىل وانتقل

  :جرعات الرعب الومهية

 املـسلمني للحكـم يف سـوريا سـوف تظهـر بوضـوح قـدرة خـوان مع وصـول اإل
وهني وتقليــل تأزمــات القــضايا اإلرسائيليــة املــسلمني الفائقــة عــىل تــخــوان اإل

 إىل وسيتـضاءل، واملذهبية والطائفية يف لبنان والعراق وفلسطني وسوريا نفـسها
 . أدين حد حجم التأثري األمريكي يف املنطقة

  يمكن بالتايل أن يفهم بسهولة شديدة أن اخلطـورة يف مـستقبل سـوريا ليـست يف
ولكـن ) اب الرؤية أي نظـام األسـد نفـسهالضمري يعود عىل أصح(انتهاء نظامنا 

 . املسلمنيخوان اخلطورة تكمن يف وصول اإل
  ال نامنع يف املوافقـة عـىل أي ترتيـب يـستبعدنا مـن املعادلـة ) كنظام سوري(نحن

 . والقرار لكم يا أمريكيني، املسلمنيخوان رشيطة أال يأيت هذا احلل باإل



 
 

 

 وال (آخـر طفـل  إىل املـسلمني خـواندعونا بل سـاعدونا عـىل أن نـوهن لكـم اإل
  .)آخر رجل فحسب إىل نقول

 أي بـديل غـري إخـواين حيـل حملنـا فـنحن سننـرصف يف الوقـت  إىل حني تـصلون
وإىل أن حيـــدث ذلـــك فإننـــا نطلـــب مـــنكم تكثيـــف الغطـــاء ، الـــذي حتددونـــه
ي والدويل بحيث ال نالم بشدة عىل ما تـسمونه انتهاكـات عالمالدبلومايس واإل

 . سانحلقوق اإلن
 سـالمتنظيم عابر للدول بل للقوميات يف ظـل متـدد اإلخوان ال تتجاهلوا أن اإل 

وببساطة شديدة فإن جتربتنا السورية هـي النمـوذج الـذي ، نفسه لكل القوميات
ينبغــي أن حتتــذوه وتــدعموه يف مــرص والــيمن والعــراق وليبيــا وكــل مكــان 

رية املنضبطة بـالريموت ات العسكنقالبتستطيعون أن تستعيدوا فيه ذكريات اال
 .  عىل الرغم من رفعها لشعارات املقاومة واملامنعة واالستقالل البعيد

١٠  
حـني يفهمـه  إىل وهكذا حـدث هـذا التامهـي غـري املـسبوق عامليـا والقابـل لالسـتمرار

بيـنام ، رهـابالطرف األرشف الذي ال يزال حتى اآلن مشغوال بأن ينفي عن نفسه هتمـة اإل
 . نه يعرفون أكثر من غريهم أنه بريء متاما من هذه التهمة املفرتاةالذين يتهمو

 
 جمهول

 هـذا املـستوى املحمـود مـن الكتابـة العميقـة و القـراءة املـستنرية إىل يـصل مجيـع كتابنـا أن أمتنـى أنا
  . الكاتب العمالقأهيا، دمت بخري لألحداث

 أمحد سامل

ال حياول الكاتـب أن يـربهن ! ول فهم املقال نصف الوعييقال أن فهم السؤال نصف اإلجابة، وأق
عىل وجود عالقة بني األسد وقوى املركز لكنه يبني عبقرية النظام يف إهيام املحيط الداخيل واإلقليمي بأنه 

ًلذلك الكاتب يف املحصلة تطرق ملوضوع التاريخ لذا جيب البنـاء إسـتنادا عـىل فهـم أوسـع . حامل اللواء
لنا إليها وما تقتضيه املصلحة يف املستقبل يف إيامئه ذكية عىل أن نموذج األخوان املـسلمني للحال التي وص

ًشخصيا أعتقد أن وجود داعش عىل اخلارطة عقـد االمـور أكثـر ألن اهللا هـو الـذي ! هو األنسب لنا وهلم
 !يقدر كل يشء وليس نحن أو هم 



 
 

 
 أبو عيل

ً بعد أكثر من اربعـني عامـا مـن الـذل واهلـوان وبعـد ،!! اآلن عرفتم أن آلل االسد عميالء امريكا؟
، بعـد املهلـة تلـو !!!مخس سنوات من القتل والتدمري والترشيد ،آلن عرفتم أن آلل االسد عميالء امريكا

ًاملهلة وبعد الدعم الغري مـسبوق عـسكريا وسياسـيا ،آلن عـرفتم أن آلل االسـد عمـيالء امريكـا؟ ، أن !!!ً
 .وما املامنعة وغريها سوى قناع مهرتء زال مع الرباميل املتفجرة. ن ال تعرفواًتعرفوا اآلن خريا من أ

free 
 الغباء و إحتقار ثقافة أمريكا،الغباء  

 مجال

يف أن يطور نفسه عىل مدى ما يقرب من مخسني عاما ليبقى حاكام ) أبا وأخا وابنني(نبغ نظام األسد 
حـني ننظـر «.عـادالت الوطنيـة واإلقليميـة والتارخييـة متحكام مسيطرا عىل الرغم من كل التنـاقض مـع امل

اليوم وبعد اليوم للرس يف هذا البقاء اإلجباري للنظام الـسوري، فإننـا سنكتـشف أن هـذا النظـام قـد أدى 
ونفــذ للدولــة األمريكيــة العميقــة خــدمات حقيقيــة فاقــت بمراحــل مــا قدمتــه الدولــة العربيــة أو الكيــان 

أال ينطبق هذا الكالم عىل عائلة آل . د إستثناء يف دول الرشق األوسط العربيةهل عائلة األس. »الصهيوين
 !سعود مثال

 امريكا ترفض سقوط النظام

َإذا مل يعي املسلمون حتى اآلن أن حتررهم ال يتم إال عن طريق حتـررهم مـن قبـضة النظـام الـدويل ُّ َ َ :
ظـام الـدويل هـو الـذي أوجـد نظـام االسـد يف امريكا و حلفائها، و إذا مل يعـي املـسلمون حتـى اآلن ان الن

سوريا و هو الذي حيمـي هـذا النظـام مـن الـزوال، و إذا مل يعـي املـسلمون أن حتـررهم مـن قبـضة النظـام 
الدويل ال يتم إال بقلع يد الغرب عن التدخل يف شؤون املـسلمني الداخليـة و عـدم قبـول اي عـون منـه و 

 املسلمون هذا كله فال عزاء العبيد للجهلـة الـذين ال تـروق هلـم عدم السامح له بأي وساطات، إذا مل يعي
 !احلياة إال كعبيد ألسيادهم 

 سوريا*** املالح 

بغض النظر عن األدلة الفعلية التي تثبت خيانـة وعاملـة حمـور املـساومة واملاميعـة نحـن نحكـم عـىل 
ألسدي بقي حيتفظ الـرد املناسـب يف أفعال النظام أو املجموعة ونتائجها لنعرق احلق من الباطل فالنظام ا

الزمان املناسب مع الطريان الصهيوين لكنه يسحب كل جنوده العاملني واإلحتياط ويقـصف بـالكياموي 
حزب حسن اللبناين الذ باهلرب عنـدما قـصفت ...والكلور والسارين عندما يتعلق األمر بمظاهرة مدنية

ه وسـفاحيه إىل أوسـاط سـوريا بحجـة أن الطريـق إىل املقاتالت اإلرسائلية لبنان لكنـه أرسـل كـل شـبيحت
 فلسطني يمر بالزبداين

 
 



 
 

 
 يريدون رأس الثورة السورية

واشــنطن تريــد إنقــاذ األســد بــشتى الوســائل وبــأي ثمــن، مــن قــاتيل أطفــال ســورية بالــسكاكني و 
ء هـؤالء اليريـدون راس داعـش هـؤال) بانـت لبتهـا ( فقد ظهـرت االمـور عـىل حقيقتهـا و....الفؤوس 

الـشعب الـسورى وشـهداؤه ومـصابيه .. يريدون رأس الثورة السورية وتلميع بشار الكياموي من جديـد
وأرامله وااليتام وماليني املهجريني وأطالل وركام مبانيه لن ترىض بغري حماكمة بـشار ونظامـه ومنتـسبيه 

 !م صالحّوال أنتوا فاكرينه أنه ممكن يعاد سيناريو الرحيل االمن مثل ما حدث مع نظا

Ahmed Makhlouf 
ال أعتقد ككثريين أن احلل منكن باملرة دون تطهري املجتمع العريب و اإلسالمي مـن أولئـك ... تابع

العمالء املسيطرون عيل مفاصل دولنـا و نقـاط الـتحكم املـؤثرة سـواء الدولـة العميقـة بـالوزارات اهلامـة 
و كلهـا ختـدم العـدو اخلـارجي بأدائهـا الـذي ال خيفـي كالدفاع و الداخلية و اإلقتصاد و املالية و اإلعـالم 

ٌونتائجها الفاضحة لتحطيم أي مرشوع قومي لتعويم الـسفينة متهيـدا إلنتـاج أخـري قـادرة عـيل اإلبحـار 
إصــطياد تلــك اخلاليــا الــرسطانية جيــب أن يبــدأ بتتبهــا يف أنديــة . والــصمود يف حميطــات أمواجهــا عاتيــة

 .٢يتبع ....الروتاري و الليونز 

Ahmed Makhlouf 
مع كامل إحرتامي و تقديري و مشاركتي يف وجهات نظرك أرجو أن تتحمـل بـصدر رحـب نقطـة 

ــام ــزء ... نظ ــة اجل ــة و خاص ــا اإلدارة األمريكي ــازن ظاهره ــة يف خم ــرد لعب ــه جم ــم أن ــسوري رغ ــام ال النظ
ة حمافـل عبـدة الـشيطان اإلستخبارية منها شأهنا شأن كل األنظمة يف املنطقة و احلقيقة الصافعة هي سيطر

عــيل األنظمــة الغربيــة يف األصــل و عــيل مــا تــتحكم بــه مــن دمــي مــصنعة أو مطــورة يف ورشــهم و 
. عدا ذلك أظن أن احلرث يف البحر هو ما يقوم به الباحثون لتتوايل حلقات البحث عن الـوهم.مصانعهم

 . يتبعما نحتاجه هو إعادة تقييم العدو احلقيقي و أتباعه بالداخل و اخلارج

 عريب حر

النظـام . يتسم هذا املقال بانتقائية صارخة لألحـداث، ممـا يتنـاىف مـع األسـاليب العلميـة لألبحـاث
السوري دكتاتوري، ولكن ال يمكننا أن ننسى بطوالت اجلـيش العـريب الـسوري يف اجلـوالن، ومـساعدة 

اإلخـوان وضـد الـدكتاتور ويبدو أن الكاتـب يـؤمن بنظريـة املـؤامرة ضـد . سورية للمقاومة ضد ارسائل
. صدام، مع أن الدول التي تدعي أهنا اخوانية تقيم قواعد أمريكية وتتعامل مـع إرسائيـل وراء الكـواليس

باإلضـافة إىل اخللـط بـني البعـث والـسنة يف ..حتى الرئيس مريس نفسه أبقى العالقات جيدة مع إرسائيل
 .هذا املقال

 خواطر مسلم عادى جدا

حني اعتىل سـيدنا عمـر رىض اهللا عنـه املنـرب ليخطـب اجلمعـة فاعرتضـه ... لرحيمبسم اهللا الرمحن ا
مسلم ليساله عن الثوب الذي يرتديه والذي يساوى ثوبني ممااخذ كل مسلم لكن عمر اجاب الرجـل ان 



 
 

 
ابنه عبد اهللا اعطاه ثوبه فعمر طويل حيتـاج ضـعف القـامش املعطـى لكـل مـسلم عنـدها قـال الرجـل االن 

 .بعد ذلك مل هيزم االسالم ابدا ىف عرص عمر وكل عمر رىض اهللا عنهم امجعني.عنسمع ونطي

 مغربية

ِأمريكا التصنع الفرص لغريها لكنها تستغلها لتوظفهـا وفـق خمططاهتـا ُ ِّ َ أمـاالعرب فلـيس هلـم مـن ،ُ
 بكـل اإلستثامر سوى التمويل املادي وحراسة املرشوع إىل حني إنجـازه وتنفيـد أجنداتـه الـسياسية والتـي

األحوال ال تصب ملصلحة املواطن العريب وإن كان هو من يدفع الثمن بطوع أو كراهيةولو إستلزم دلـك 
َّهتك عرضه وإستباحةدمه وإغتصاب أرضه وهنب ثرواته حتت شـعارات وأحـداث مسيـسة يـتم نـسجها  ُ

َّمسبقا من طرف العقل املدبر لتوكل مهمة التنفيد لعمالئهم باملنطقةأنظمـة حا َ ُِّ َكمـة كانـت أم أذرع خمتلقـة ُ َ ْ ُ
َّيمكن دحرها إن مل توفق باملرشوع الحقا َ ُ. 

 أبومحيد املرصى

ــد  ــل الوحي ــوال ألن احل ــع وص ــاجم اجلمي ــرر أن هي ــه ق ــست أن ــى أحس ــب ولكنن ــى للكات إحرتام
هواالخوان املسلمني دون غربهم فأطلق العنان خلياله حماوال ىل ذراع احلقائق لتستوعب الوصول حلتمية 

فة االخوان فكل االحداث السياسية خالل اخلمسني عاما املاضية فرسها أهنا مـؤامرات زعـامء مـرص خال
وسوريا والعراق مع االمريكان ومل يذكر زعامء اخلليج بالطبع مع أهنـم ىف تلـك الفـرتة وحتـى االن كـانوا 

ات االمريكيـةووثائق االقرب ألمريكا رسا وعالنية ومل يـذكر سـيادته العالقـات املريبـةلالخوان بالـسفار
 .هذا منشورةوأقرهبا ويكيلكس فأصبح املقال بال مصداقية

 خالد من اجلزائر

؟ الكـل نعـرف أنـه نظـام »املامنـع«ومـن ال يعـرف النظـام الـسوري العلـوي!!! كأن يف األمر غرابة 
 .عميل لليهود و الطائفة العلوية و الدرزية و غريهم هم من طوائف هيودية

 مرصي

. س هو مجاعة االخوان، اإلسالم أكرب من ذلك، وال يـصح ان نختزلـه يف مجاعـة معينـةالإلسالم لي
ومع هذا فال يصح ان يكون هناك بيعة جلامعة معينـة . أقول هذا مع اقراري ان االخوان افضل املوجودين

اسية األحزاب السي. يف ظل وجود حاكم مسلم تم انتخابه بإرادة الناس احلرة مثلام كان وقت حممد مريس
لو اصطف مجيع املسلمني عـىل اخـتالف مـذاهبهم وارائهـم وراء . اإلسالمية سبب اخر للفرقة والضعف

احلاكم املسلم املنتخب بإرادة اغلبية الناس ملا استطاع احد االقـرتاب منـه ولـصار للمـسلمني مـن خاللـه 
 .ومن خالل التفافهم حوله قوة مؤثرة ال تقهر

 ابن رزق

للغـرب عمـالء ... للغـرب أحجـار عـىل رقعتنـا الـشطرنجية ... نا العربيـة للغرب أوراق يف منطقت
تباع و تشرتى يف سوق النخاسـة ... فيا خيبة الشعوب التنبلية ...برتب علية (مناوفينا ومن بيننا (وحلفاء



 
 

 
رة أحياء أموات ، أو أموات قبل املـامت يف سـك...ال متلك صدا وال ردا وال تستشار يف القضية ...العاملية 

وإن .. وقد علمتم أن طعم احلياة ال يذاق إال بـشهد العـزة والعدالـة واحلريـة، فـإن شـئتم فـاحيوا...عتية 
 .حتيى العدالة واحلرية وليخسأ االستبداد والتبعية.. شئتم فموتوا موتتة دنية 

 جلجامش

افظ االسـد ّأود ان أضيف اىل ماقاله استاذنا الكبري اىل ان صدام حسني مأمور ايضا ولـيس فقـط حـ
فقد قام بتصفية كوادر البعث األصلية حال وصوله املشبوه للسلطة وقـام بإهـدار املـوارد اهلائلـة للـشعب 

وبطريقــة مدروســة ثــم أتــى .العراقــي بطــرق مدروســة فقــد قــىض عــىل كــل انــواع الثــروات يف العــراق 
الن العروبــة . العروبــة واإلســالملــيس هنــاك تنــاقض بــني . الــذين حيكمــون االن ليكملــوا طريقــه(...)

حــضارة وهويــة واإلســالم ديــن هــذه األمــة وميزاهتــا االخالقــي وان مــاخييبف اإلمربياليــة وأدواهتــا مــن 
 .االخوان هو النموذج الذي يقدمه وعروبته كذلك

 أمحد جازي

 عىل واتضح يل مع الثورات العربية حبكة اخلداع اإلسرتاتيجي الذي يامرس. أعجبتني هذه القراءة
شعوب املنطقة من قبل اهليمنة اخلارجية ومن تواطأ معهم من كيانات صهيونية مزروعـة يف جـسد األمـة، 

فأمريكا فجأة مـشغولة بالـصني عـن الـرشق . قوامها حتالف أقليات طائفي عرقي طبقي قبيل من املنتفعني
لكــن جــل . ن كخــهوإيــرا.األوســط، وحكــم اإلســالميني المنــاص عــن قبولــه واحــرتام إرادة املنتخبــني

 .(...)املبعوثني األمميني للعرب، وبيع األسلحة للعرب 

 صح النوم

من أوائل السبعينيات التحريريني يقولون لنا ان نظام األسـد مجاعـة أمريكـا ، ومـاليل ايـران مجاعـة 
يـة أمريكيا حتي من قبل وصول اخلميني من فرنسا ايل ايران ومن منا مل يـسمع قـصة يف الفـرتة مـا بـني بدا

ُاخلمــسينيات حتــي الــسبعينيات عــن حتريــري يــرضب يف الــشارع ملحاولتــه ان يبــني عالقــة عبــد النــارص 
األمــة حتتــاج لــسياسيني يكــشوفوا خطــط . كــل هــذا اصــبح االن تــاريخ عنــد بعــد اإلخــوة. باالمريكــان

ر يف ومــؤامرات اإلســتعامر حــال وقوعهــا وبدرجــه اقــل ملــؤرخني يرتفهــوا فكريــا بــام فعــل فيهــا االســتعام
 !املايض

 البهجة

وقد محله اإلخوان معهم منذ أن اعتربوا أن إرسائيـل لـيس . هذا اخلطاب هو خطاب عطف ونجدة
وسـوف يقـضون عـىل . عدونا ويدفعون ألمريكا ما تريد فقط أن تـرتكهم يـسيطرون عـىل كـرايس احلكـم

.  بـاملرأة للعـرص الوسـيطالتعدد وليس السالم الطائفي بل خلق امرباطورية سنية تسحق األقليات وتعود
أقــول لإلخــوان أن يطوعــوا اعتقــادهم . فلــو كــان املــرشوع اإلخــواين مــرشوع احلريــة لتبنــاه كــل املثقفــني

دونـت . فالوطنية واخلصوصية والـسياسة كـام يتـصوروهنا ثانيـا. وفهمهم للدين وكذلك السياسة العاملية



 
 

 
 .وال لالستعطاف فامريكا ال حتتاج اإلخوان. ميكس

 حممد

ًليس سهال أن نفهم كـل مـا جـاء يف املقـال ولكـن العالقـة بـني النظـام . ًكرا عىل هذا املقال الرائعش
و الواليات املتحدة مهام اختلفت أشكاهلا فهي دائام ضد مصلحة الشعب )حافظ و بشار األسد(السوري 

وان يف سوريا مجاعة االخ: بالنسبة ملوضوع االخوان املسلمني، السوري و العريب و التاريخ قد أثبت ذلك
مفتتة غري منظمة و هلا عدة مرجعيات وال أعتقد بأهنم قادروون عىل قيادة املرحلـة القادمـة بـشكل منفـرد 

اإلخوان يف سوريا ال يمكـن مقـارنتهم بجامعـة  «.والثورة السورية أثبت مدى ضعف اإلخوان يف سوريا
 .»مرص أو تونس

 حممد عيل

 هو منخدع بنظام املقاومة وامللوخيـة ان يقـرأ املقـال ويـستوعبه مقال دقيق ومهم وأمتنى من كل من
 .ًشكرا لك يا دكتور اجلوادي

 العمورى حممد

النظام الصهيونى السورى وكل االنظمة العربية هى اكرب استثامر لليهوذ وجائت الثورة واحلمـد هللا 
 .ولن تذهب اال ملا تقطع اواصلهم امني ونتحرر من الصهاينة

 



 
 

 

 

 
 

١ 
مـن الـشعب الـسوري  مجـاهري غفـرية مل ينكر أحد يف العامل وال يف املجتمع الـدويل أن

واعـدة يف سـياق تيـار الثـورات العربيـة التـي عرفـت  وخاضت ثورة سلمية بدت صـاعدة
خ الـسوري املعـارص غـري وقد كان امللمون بالـشأن الـسوري وبالتـاري، باسم الربيع العريب

 عــىل هــذه الثــورة مــن ســطوة) منــذ البدايــة بــل منــذ األســبوع األول(املكتــوب يــشفقون 
مناطق القوة ومقـابض النفـوذ ومفـاتيح  وووحشية دولة فئوية احتكرت السلطة والسالح

ومتكنـت مـن أن متوضـع ، احلركة عىل نحـو غـري مـسبوق يف املجتمعـات الـشمولية نفـسها
يطاين فريد رسعان ما أصبح مطلوبا يف منطقة من مناطق تكوين الصفوة نفسها يف وضع ش

 . االنسانية وهي منطقة عرفت بالقدرة عىل التفكري املتجدد واالنعتاق املتكرر

كنــت وال أزال مقتنعــا بــأن ســوريا ليــست بالبلــد الــذي يمكــن هزيمــة شــعبه  وقــد
ولـيس ، تقنيـات الكتابـة وألبجديةوا بةقدمت للعامل اللغة املكتو فهي البقعة التي، بسهولة

صدفة أن هذا الـذي حـدث قـديام قـد حـدث يف عـرصنا الـراهن مـرة أخـرى بتكنولوجيـا 
 عىل يد ستيف جـوبز وهـو واحـد مـن الـضحايا املبكـرة هلـذا النظـام املقيـت الـذي »اآلي«

  .قامت الثورة عليه

وأن سـوريا ال تـزال ، أن دمشق متثل أقدم مدينة مسكونة يف عاملنا ذلك إىل فإذا أضفنا
ذوات تـدبري ورشف ومجـال ألدركنـا  وسـوريات، حافلة برجال ذوي عقـل ودأب وأمانـة

 . مدى ما تعانيه الثورة املضادة من يأس فارض لنفسه وقوته وقتله عىل آلياهتا

٢  
الطبيعيـة واجلغرافيـة  و من ناحية أخرى فقد ساعدت بعـض هـذه املميـزات البـرشية

عـىل أن يـصنعا للنظـام الـسوري صـورة  )يف مرحلـة مبكـرة فعتوشقيقه ر(حافظ األسد 
رضبـت أمثلـة متعـددة عـىل  وقـد، املقاول املنجز لألغراض املتعددة عىل نحو دقيق وحرج



 
 

 
، ي يف النظـام الـسوريمريكـعن طبيعـة االسـتثامر األ) يف الفصل السابق(يف حديثى  ذلك

 ية يف النهايـةمريكفع باإلدارة األالنقاب عن األمر اخلفي العميق الذي د وهو ما كشفت به
سد وأبعد كثريا عـن األمـاين املـرشوعة للـشعب أن تقف يف موقع أقرب كثريا لنظام األإىل 

 . وهو املوقف الذي بدأ يعرب عن نفسه بوضوح مستفز يف الشهور الستة املاضية، السوري

٣ 
ا كــان تــرصيح كــريي الــشهري حــول مفاوضــة بــشار إيــذانا واضــح ٢٠١٥مــارس  يف

وهــو النــرص الــذي يريــد ، كيــد القريــبيني بانتــصارشعب ســوريا األمــريكبإحــساس األ
 . منقذ أو ان إنقاصه بالبحث لبشارعن منفذمريكاأل

 للــسوريني الــذين رشدهتــم سياســات و بعــد تعاقــب اإلعــالن عــن حــوادث اإلبــادة
ا منـذ لـو أن أوبامـا كـان رصحيـ  مـاذا:ينيمـريككنـت أقـول لأل مراوغات أوباما وأتباعـهو

 أمـا كـان هـذا »اسـتقرار سـوريا« إنه مـع : وقال قوال قريبا من القولة اخلبيثة٢٠١١مارس 
 البغـاث أجـل مـن اللهـاث العـامل ليـوفر عـىل و؟مؤرشا ليفهم الناس حقيقة موقفه اخلفـي

 . أسدا املسمى

 املعرب عـن خلـق سـيايس ضـعيف ومتنـاقض بـدا يف النهايـة وكأنـه وخبثه أوباما لكن
 . لشعب متحرض عظيم ينصب املصايد أنعىل  مصمم

٤ 
و رغم كل هـذا التـآمر املـدفوع واملـسلح واملمـدود واملتجـدد كـان مـن املـؤمل لـشعور 

بالــذات قــد فتحــت أبواهبــا  أن يتــذكر أن ســوريا نــسان واجلــنس البــرشي يف أي مكــاناإل
، األوروبيـة والنزاعـات، العـامليتني احلربني يف :العرببة والغربية الشعوب لكل الدوام عىل

ــورة طيلــةو ــر ث ويف ، ويف نكبتــي فلــسطني،  أزمــة العــراقويف، الكويــت غــزو ويف، اجلزائ
 . ويف حرب لبنان، تقلبات األردن

ــت ــساءل وكن ــاد يف رد :أت ــري اجل ــا التفك ــؤالء مجيع ــن ه ــدرون م ــاول املقت ــاذا ال حي  مل
 .؟اجلميل

 وأهنـم علـم !عليـه وكنت أكرر القول بأن الـسوريني هالـة ألي مكـان وليـسوا عالـة 



 
 

 

ي واستـشارات أمريكـ إعالمية وأمريككثريين ظلوا متأثرين بتصويرات  لكن! !وليسوا أمل
االعـرتاف الفعـيل بانتـصار   حيرمون أنفـسهم مـن)وال يزالون(فكانوا  يةأمريكاسرتاتيجية 

  .!!الشعب السوري مفضلني املراوغة يف هذا االعرتاف

٥ 
إال  صــاحب األمــر فــام تركــت ســوريا ليتنــي كنــت :كنــت كمــرصي أحــدث نفــيس

وكنت أقول إنه لو كان األمر بيدي ألستأجرت سـفنا ، استقبلته يف مرص بالزهور والعطور
مل يـسمح هلـا  فـإذا، مرص من يشاء من السوريني مـن مينـاء الالذقيـة إىل ضخمة جمهزة تنقل
أقـرب نقطـة  يف  ألوقفـت هـذه الـسفن)املسمى بالنظام العاملي اجلديد(بشار ونظام أوباما 

السوريون بالزوارق والسفن الصغرية ثم يـأتون  اليها ليأيت سوريا مياه إىل من املياه الدولية
 ولو كان االمر بيدي الستأجرت جـرسا جويـا ال يكـف عـن احلركـة مـن، سكندريةهبا لإل

  .!!!مرص مطارات إىل دمشق وحلب والالذقية

أجـدين أتوجـه وازين الثائرين كنـت التشابكات الالعبة بعنف يف م  ويف ظل كل هذه
وال ترتكـوا ، استمروا يف جهـادكم فقـد انتـرصتم :للثائرين من يوم آلخر بالنصح املخلص

استمروا يف جهادكم وال ترتكوا النرص يـضيع . ، احلاسمةالنرص يضيع منكم يف اللحظات 
ملاضـية تأكـد عـيل مـدى األيـام واألسـابيع القليلـة افإنه ،  األخريةالساعاتمن أيديكم يف 

 .رض تأكل منسأتهوأن دابة األ، لدهاقنة الغرب متاما متاما أن نظام بشار قد مات متاما متاما

٦ 
 كل )وبحسن نية يف أحوال بسيطة(نية   هلذا السبب وحده حشدت الفضائيات بسوء

املخــزون االســرتاتيجي والراكــد مــن اخلــرباء االســرتاتيجيني والرواكــد ملحاولــة الغلوشــة 
أرشقـت ال  إذا ة عيل النرص الشعبي السوري البازغ مع أهنم يعرفون أن الـشمسوالشورش

سـتتبخر معهـم و، وأنـه مـع إرشاقـة الـشمس سـيتبخر تـدخل الـروس بـاذن اهللا !!تستأذن
ــآمرات األ ــروافض واخلــوافض والقــوابض ينيمــريكت وكــل مــن أراد بأهــل ســوريا ، وال

 . وسوريا سوءا

وأن ،  يف العـامل كلـه أن نظـام األسـد قـد انتهـيليس صـعبا أن يـدرك املثقـف العـادي



 
 

 
البحث عن ماء الوجه له أصبح شغال شاغال لكثري مـن الـذبن وظفـوه ألغراضـهم ألهنـم 

القبول بأداء مهمة مقاول الشيطان كام كان  إىل يريدون أن يطمئنوا مرشوع البديل األسدي
 . يؤدهيا بشار وأبوه من قبله

٧ 
راسات التي تنقل عـن بعـضها فـد كنـت أتوقـع مبكـرا وعىل خالف ما تنتهي إليه الد

وإن كـان (ي حـار أمريكـهنـاك برجـاء  إىل أن روسيا سـتدخل) وربام انفردت هبذا التوقع(
وسـيكون اهلـدف ، !! ا من مصدر متويلها املفـضلأمريكوبتمويل عاجل تدبره ) غري معلن

وأمـا احلقيقـة ، داعـش متثلـه هو وراثة أرض بشار أما الشعار فسيكون هو الوقوف أمام ما
 سـالممطب صناعي شـتوي أمـام اإلو،  تربص مكتوم برتكيا عىل حدودها:فلم تعد خافية

 . السني

ا تلوح بتقارير واعدة عن أمريكاليمن فإن  إىل أيران تريد االنسحاب من سوريا وألن
  .!!إمكانية مبادلة الالذقية بعدن

 القـانون يف ممـا يـسمى »عقد اجلـوالن«أما ارسائيل فإهنا تريد انتهاز الفرصة لتحويل 
وهي هلذا تؤمن الوجود الـرويس يف سـوريا بكـل ! !عقد متليك إىل وضع يد أو عقد انتفاع

 . احللم املتجدد وسيلة من أجل هذا

٨ 
 :مفاجآت مبهجة وويف مقابل كل التآمرات الغربية عىل سوريا كانت هناك مبرشات

 ــسب معاهــد الدراســات ا ــث ال حتت ــه مــن حي ــائج مريكألفإن ــة فقــد جــاءت نت ي
وربية قـد انتخابات حزب العامل الربيطاين بام يعني بكل رصاحة أن الشعوب األ

 . ملت ممارسة التوحش الذي ال مربر له
 فقد انتقل عدد من الروس  من حيث ال حيتسب الروس واملبتهجون بقدومهم و

 قـدو، يونتأييد داعش عيل الرغم مـن أهنـم شـيوع إىل القادمني بمجرد وصوهلم
 . مكهربا وجديدا إنذار جرس احلدث هذا دق
 يني قيموا كفاءة قوة عربية كبرية ذهبت مريكومن املبرشات اجلانبية أن اخلرباء األ



 
 

 

مــع أن ! !مــؤخرا لــدعم بــشار بأهنــا صــاحبة أرقــام قياســية يف النــريان الــصديقة
 . ء يشرغم كل متثيل رمز كبري للتآمرعىل الربيع العريب وجودهم ال يزيد عن

 وسـط أصـبح يـرتطم مبـارشة كام أن التلـويح ألملانيـا بـدور أوسـع يف الـرشق األ
حـد أن  إىل !!بمعاناة أملانيا من عقليات رشق أوربية قديمـة كـام حـدث يف املجـر

 . وعن كل شقي بعقله،  يشء اهللا الغني عن كل:من يف مكاهنا أو تقول مريكل
 خالـصة هلـا تكفي يف الـرس ببـريوت أما فرنسا فيبدو أهنا تنـاور يف سـوريا لتـس!! 

 .!!كاثولكية علامنية  علامنية كاثوليكية تساوي:كأن أوالند يقول رصاحةو

٩ 
فقلت  املوقف يف سوريا ي عام وصل إليهأمريكسألني صحفي ٢٠١٥يف بداية أكتوبر 

 . غرور إىل قاد وغباء، غباء إىل  غل قاد:له إنه يف جوهره

وروســيا ، ا تتعــامىأمريكــ :ني األساســيني فقلــت ومــاذا عــن موقــف الالعبــ:فقــال 
 . رسائيل تتهادىإو، وإيران تتفادى، تتامدى

وعبـد ، وعبـد الـدرهم ينفـق عنـادا، يـتلمظ  أقـرهبم: قلـت؟ والالعبون العرب: قال
 .اختلطت أوراقه والعبادي يف العراق، يتشوقون املال الداعم وعبيد، الدينار ينفق مساومة

 
 عريب حر

. مـن رجـل قـرأ تارخيـه وعـرف مكنوناتـه. هـذا ماتوقعـت قراءتـه متامـا: كتور جـوادي املحـرتم الد
هـذا مايقولـه التـاريخ والثقافـة اإلنـسانية ولـن أقـول اإلسـالمية . مرص هي توأم الشام.صدقت وأصبت 

ات هـذه هـي البـدهيي. حتي يدرك كل غيور عىل عروبته بأننا نتكلم احلقائق بدون تعصب أو مصلحة انيـة
نعم سينترص الشعب السوري وسوف تقف مرص التاريخ اىل جانب أهـل الـشام . واملسلامت التي التتغري

وسوف تـنجيل . نحن واثقون من ذلك بيقني اليتزعزع، كام وقفت الشام اىل جانب مرص يف كل رصاعاهتا
 هذه املأساة بأمثالك كام انجلت سابقاهتا حتية ملرص ولسوريا 

 بشري الرتمجان

الدمع تلقائيا من عيني بعد إكاميل لقراءة هذا املقال الرائع ولقدرة الدكتور اجلـوادي العجيـب ذرف 
  !هذا هو احلق وماذا بعد احلق إال الضالل ..عىل حتليل الواقع بدقة تقرتب من العبقرية املطلقة 

 



 
 

 
 حممد شلبي

،  جـزاك اهللا خـريا رئالقا ، ولك مقدرة اتصال ساحرة بفكر واألسلوبنت يا دكتور مجيل الفكر أ
  وعن عقول أوشكت تذوب من الصدأواإلسالمعن العروبة 

 العمورى حممد

 هم يعلمون انه نرص الثورة

 جمهول

إذن فنحن هنا أمام مشهد وصورة واحدة تبقى منبثقة من ميدان املعركة الأقل، لكن بعـض ....... 
تامطـل متناسـني بـذالك أن التامطـل يف ظـل الذين تآلفوا مع سنيني اخلذاع والضغائن مازالوا عـىل عهـد ال

النزيف والدمار يكون مستبعد الكسب به نتائج من ساحة القتال امليكروفوين عىل إنقاذ جبهات األشـالء 
واجلامجم، واإلرادة الشعبية السورية التي تكـرست عـىل أيـدهيا كـل اإلرادات اهلـشة لـن متـنح إنتـصارها 

 للمهرجني يف إجتامعات فيينا أوجنيف،
hossam maroc 

 الـذي يتميـز بـه اإلنـسان الـسوري عـىل مـر عـصور واالبتكـارفمن حيث جانب الـذكاء ......... 
حمرتم بل والكبري يف صنع الكثري الكثري الذي يولد بدوره صـناعة أحـداث  البرشية يبقى هلذا اإلنسان دور

رة الـشعبية احلـرة هنالـك دليـل يف صميم التاريخ اإلنساين ككل،وطول املدة التي مازالت تـستغرقها الثـو
أي بمعنى أن هناية هذا املـشهد . وال مفاهيم اليأس االستسالمعىل أن الشام وإنساهنا مل ولن يعرفوا معاين 

 .أكان كارثيا أو حتميا فلن ينزل عىل تقديم رقبة بشار إىل عود املشنقة كمطلب شاف  وكاف 

 حممود

ان املستهدف الرئييس يف هذه األحداث هو تركيا التي متثـل ّتم رسد الواقع و اكثر ما كنا نريد كشفه 
بؤرة القوة السنية و التي اثبت التاريخ و عىل مدى قرون أهنا العدو االول لغطرسة القـوى األيديولوجيـة 

 .الفاسده فنالت من خمططاهتا بل و متددت فيها و قلبت عقائدها

 القدس/ أديب القرصاوي

خونة وتارخيهم ميلء باإلجرام، امل يكن حافظ حليفا ) افعال آل اسدوالعلويون من يقبل ب(آل اسد 
 الشعب الفلسطيني »العلويون«للشاه ضد العرب؟ امل يتحالف العلويون مع مخيني ضد العراق، امل يذبح 

يف لبنان؟ امل يتحالفوا مع الصهيونية يف حفـر البـاطن، امل حتـرض مـادلني الـصهيونية تعميـد بـشار العلـوي 
 يف مخس سنوات؟ تاريخ العلويني خال اال مـن "سني" سوريا؟ امل يقتل العلويون نصف مليون ملكا عىل

. اخليانة واالجرام؟ اال يتحالفون اآلن مع فرق االغتيال الصدرية املجرمـة التـي تـذبح العـرب يف العـراق
 .قائمة جرائمهم ال حتىص

 



 
 

 
 ماهر

 يادي يا حممد اجلوايمقال يسبب سوء للحالة الصحية ألعوان بشار،  تسلم اال

 واه معتصامه

فكرت و فكرت وفكرت لكني مل أستطع أن أعرب عن أفكاري و امجعها و اكتبها القرأها و لكنك يا 
استاذ أبدعت ليس بقراءة الواقع فقط بل األهم هو ما جيري خلف الكواليس شكرا لكـل كاتـب رشيـف 

 أن تصل هذه الكلامت لكل من عجز عن فهم مـا بكلامته و خصوصا إذا كانت قد رويي بامء النيل و أمتنى
 جيري من حولنا لنخرج من هذه الدوامة القاتلة

 عبد الرمحن الرحيم

االنتصار اكتامله بادراك السوريني امهية محاية جـوهرة . و تودون لو ان غري ذات الشوكة تكون لكم
و لص تغريه ربـوع وطنـي وال بـد فكم من مرتبص . الكون بالسالح و القوة بدل التمني و النوايا احلسنة
السوريون شعب السالم والبد من القـوة و الـسالح .لنا ان نغار عليها و نحرس اجمادها بالفاس و الراس

 .لتحصني هذا السالم

 منور

ونتـساءل ملـذا ال . كالعادة عند العرب نظرية املؤامرة وأمريكا التي حترك كل يشء مـن وراء الـستار
 .نا ال نشخصها ونفرسها باملؤامرة وامليتافيزيقا نجد حلول ملشاكلنا، ألن

 سورية

شكرا جزيال للمفكـر حممـد اجلـوادي حيـق لثورتنـا الـسورية أن تفخـر بـك و أن تكـون واحـد مـن 
 مقال أكثر من رائع.أيقوناهتا

 سليم رعد الكرمي

ن هل يـدرك النـاس يف بالدنـا أن النـصريي العميـل املجـرم حـافظ األسـد كـا. موضوع يف الصميم
 مقاوال شيطانيا مستعد ألي عمل خسيس مقابل املال وحكم سوريا؟

 مجال

املرتزقـة «جلب . ٣الثقة يف أمريكا وأتباعها .٢محل السالخ .١: أشهر أخطاء الثورة السورية ٩منذ 
هذه األخطاء مل يرتكبها البحرينيـون وكـانوا أكثـر . السامح لألجانب بالتدخل . ٤ إىل سوريا »اإلسالميني

ــتحطم كــام ســوريا واملطالــب مازالــت مطروحــة ســلميا رغــم التــدخل العــسكري . ذكــاء  البحــرين مل ت
 .السعودي اللذي كان بامكان ثوار البحرين أن يتخذوه مربرا حلمل السالح لطرد غزو أجنبي

 



 
 

 
 قومي عريب

 ماليـني ١٠مليـون جـريح و،  الـف قتيـل٣٠٠:أي انتصار رائع هـذا الـذي يتحقـق اآلن يف سـوريا 
فاذا اضـفنا اىل ذلـك .عىل اقل تقدير مع ما يلحق ذلك من آالم وويالت مل يسلم منها سوري واحدمرشد 

التدمري املطلق للبنية التحتية التي بناها الشعب الـسوري عـىل مـدى عـرشات الـسنني والتقـسيم الواضـح 
اذا محعنـا  :اقـول .ثم ال ننسى جيال من الشباب مل يعرف طريق املدرسة منذ بداية احلرب االهليـة،لسوريا

كل مقومات ما يسميه الكاتب انتصار الشعب السوري قال شك ان انتصارا اخر مـن هـذا النـوع سـيزيل 
 امتنى الرسائيل هكذا انتصار.سوريا من عىل خارطة العامل

 حكيم

يا قومي عريب ال تتعب نفسك مع ناس انشغل عليهم وتفرمتت عقوهلم وفسد وجداهنم ال بيحبـوا 
 . لطبيعه وال املوسيقى، ناس ال يعرفون صناعة احلياة فيتمنون باملوتاحلياة وال ا

 الكاتب يتمنى ثم حياول ان يلملم املربرات ألمنيته

 حتديد الواقع

التقدير للكاتب،ثم،أين هي اإلحصائيات بأن السوريني هم مع املعارضة املسلحة كام أسقطت هبذا 
 .ناس تالقي الويالتاملقال،النظام جمرم واملعارضة هم مأجورون وال

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

 

 
 

١ 
يفوق أي حب آخـر، وأنـه حب السلطة عىل حد سواء أن الطب والتاريخ تعلمنا من 

إذا متكن هذا احلب املريض من املصاب به دفعه بكـل قـوة إىل التجـاوز عـن كـل األعـراف 
 اقتناع أيضا إىل ارتكاب كل اجلرائم حتـت مقولـة أو مظنـة الـدفاع عـن والقيم، ودفعه بكل

 . النفس

وقد يقوده ذلك إىل تدمري مدينة بأكملها ألهنا قد تضم إنسانا واحـدا قـد يفكـر يف مـا 
من شأنه االنتقاص من وضعه، وحتى إنه قد يرشع بل خيطو خطوات واسعة يف استئـصال 

ضاء املربم عـىل مـن يعتنقـون فكـرة أو مـذهبا أو دينـا جنس بأكمله، أو جيل بأكمله، أو الق
   .يرى أن أيا منها متثل مصدر خطر حمتمل عليه

٢ 
الفارق بني الطب والتاريخ يف هذه اجلزئية املعرفية أن علوم الطب وفنونه وممارسـاته 

ا مما انتبهت علوم التاريخ واالجتامع والسياسة إىل مـ) من البكور(قد انتبهت بأكثر وبأبكر 
أمهية وآلية محايـة الطاغيـة مـن نفـسه، حتـى مـن : سميته يف مناقشايت بثنائية األمهية واآللية

قبل التفكري اجلاد يف العمل عىل محاية املجتمع منه، ومحاية البيئة منـه، ومحايـة الـوطن منـه، 
 . ومحاية اإلنسانية منه يف املقام األخري

بالفعل من العلم والفهـم والقـدرة املهنيـة، ربام يتعلق نجاح هذه الثنائية بام هو متوفر 
مبكرا إىل كثري من مظاهر صور جنـون العظمـة ) والبيطري أيضا(فقد نبهنا الطب البرشي 

املريض، ومنها عىل سبيل املثال ما أسميه املظـاهر النـصوصية يف حـديث املـصاب هبـا، كـام 
املظـاهر اإلكلينيكيـة أطلعتنا مراجع الطب النفيس بـصورة شـبه كاملـة ودقيقـة أيـضا عـىل 

الكفيلة بتشخيص هذه احلاالت، كام أرشدتنا وهـدتنا ممارسـة التوجيـه األرسي والطفـويل 
واالرتقائي إىل آليات تربويـة واجتامعيـة كفيلـة باحلـد مـن اآلثـار املرضـية أو الـسلبية هلـذه 



 
 

 
   .ليست واسعة االنتشار) حلسن احلظ البرشي (احلاالت التي هي 

 مـن املـرض درجـات "متـأخرة الظهـور"لك فقد بقيت للحـاالت وعىل الرغم من ذ
 التــي هــي كفيلــة بــأن تــصعب مــن ظــروف العــالج وتربــك "الــسمية املعقــدة"عاليــة مــن 

   .مساراته متاما

٣  
ــد  ــة إال بع ــون العظم ــصة جلن ــصورة املشخ ــر ال ــني ال تظه ــعوبة ح ــر ص ــزداد األم ي

قابا إهليـا لالسـتحواذ عـىل الـسلطة االستحواذ عىل السلطة، وكأنام أتى هذا املرض نفسه ع
بطريقة غري مـرشوعة سياسـيا أو قانونيـا، وىف هـذه احلـاالت يعـيش الطاغيـة املـريض مـع 
جمموعــة مــشاعر مركبــة ومعقــدة ومتناقــضة تفــوق طاقــة البــرش عــىل التحمــل والتــصور 

ويـصل األمـر بـه إىل حـاالت شـبيهة بـأن تكـون هـي بعينهـا الـرصع الروحـاين . والتكيف
 . يل أو املستبطنالداخ

ــد  ــام للمــصاب هبــا إذا رأى مــثال أن أوامــره ق ــدأ هــذه املظــاهر يف االســتعباد الت وتب
أيـن : أصبحت تنفذ بحذافريها يف التو واللحظة وبأفضل مما يتوقـع، فـإذا بـه يقـول لنفـسه

حني كان هؤالء املرؤوسون أنفـسهم ال ينفـذون إال نـسبة الربـع السلطة الفاتنة كنت أيتها 
بوله املحب العاجز عـن مفارقتهـا بعـد أن السلطة املعشوقة اميت؟ ثم إذا هو حيادث من تعلي

أصابته بالنشوة يف كل لقاء جيمعه هبا، ثم إذا هو يستزيد من جرعاهتا ليزداد اسـتمتاعه، ثـم 
 . إذا هو حيارب بكل قسوة من أجل استبقاء هذا املمتلك الرائع

 واألنانية والغرية فإنه رسعان ما يعتقـد ومع ما جبلت عليه النفس البرشية من األثرة
يف احلق اإلهلي، ويف األحقية التي كرسها له تارخيه املزور، أو غدره املكشوف، أو طموحـه 

   .الظامل

والعمـل الـدويل واإلقليمـي سوق السياسة يف الوقت ذاته، فإن أصحاب املصلحة يف 
 يبـدؤون -ة املـستحدثةوجتار النفـوذ ورشكـات العالقـات العامـجتار السالح بمن فيهم -

العمــل اجلــاد واحلثيــث بــل املحمــوم يف مــسارات مبدعــة أو إبداعيــة تــستهدف االســتثامر 
اخلبيث ملعارفهم وخرباهتم الـسابقة فـيام يمكـنهم مـن احلـصول عـىل أكـرب قـدر ممكـن مـن 



 
 

 

   .املكاسب املتاحة يف ظل وبفضل وجود الطاغية

٤ 
يايت لبشار بالفيتو يف جملس األمن عىل النحـو وعىل سبيل املثال، فقد بدأ التأييد السوف

بالتأييد السلبي املستند يف هذا احلسم إىل ) من قبلهااالحتاد السوفيايت و (روسيااملعهود من 
ُ، وكأن الفيتو مل خيلق إال لقتل مسلمي السنة أو أي طرف يكونون هـم الفيتوآلية التعطيل ب

 . األغلبية فيه

 من موقف إىل موقف حتى وجد الروس أنفسهم ثم تطور استخدام الفيتو أو توظيفه
أمام فرصة ذهبية بلغة اإلسرتاتيجية القديمة التـي ال يريـد الـروس أن يعرتفـوا بـأن الـزمن 
عفا عليها، وهكـذا أصـبح الـروس ذات يـوم يـصورون أنفـسهم يف اإلعـالم وقـد ربحـوا 

فـاظهم عـىل يف مقابـل حالـرشق األوسـط  يف "الوجود الثاين" أو "عودة الوجود "معركة 
 . رقبة طاغية

يف األعـراف ) وهـذا الطـرح(هذا املسلك ) وال نقول سخافة(وعىل الرغم من غرابة 
 "عــىل اســتهزاء ثــم عــىل اســتحياء"الدوليــة فــإن األوروبيــني مــن بعــد األمريكيــني أخــذوا 

ــة  ــا مــع وجــود فرصــة دعائي ــه عــىل مــضض علن ــدأب متخــف رسا، ويتقبلون يــسوغونه ب
متثلها حقيقة غري معلنـة وتغطيهـا غايـة غـري ) ة لسد الثغرات اخللقيةممجوجة ولكنها كافي(

 . صادقة

٥ 
فأما احلقيقة غري املعلنة فهي التنغيص عىل تركيا، والرتبص بمرشوع أردوغـان الـذي 
مل يعد مـن مفـر أمـام اجلميـع مـن تـصويره والتعامـل معـه عـىل أنـه مـرشوع عـثامين أحيانـا 

حتـى وإن كـان يف ذاتـه خاليـا (ن إسالميا رصيح املعـاداة إن مل يك) وإخواين أحيانا أخرى(
مائة يف املائة، وهنا عرف العامل املعارص ألول مـرة مواجهـة مـرشوع مل ) من أي نية عدوانية

: ومـن هنـا جـاء الوصـف االصـطالحي الـذي جلـأت إليـه!! يعلن العداء بمعاداة جـاهزة
 . رصيح املعاداة

ة شديدة ال تعدو أن تكون نسخة غـري مرخـصة وأما الغاية غري الصادقة فهي برصاح



 
 

 
   .بمحاربة اإلرهابمن األسطوانة املرشوخة املسامة 

وعىل هذا النحو، حتولت أرض سوريا دون أي ذنب جناه شعبها إىل ما يمكن وصفه 
 . بأنه حمطة أبحاث متقدمة للمامرسات اإلجرامية يف السياسة، عىل نحو غري مسبوق

٦ 
التاريخ داهية كبري، ينبئنا أن هـذه املـرسحية الـسوداء متـيض يف بيد أن دهاء التاريخ، و

طريق مفيد لإلسالم وللمسيحيني العرب من حيث مل خيططوا ومن حيث مل يتوقعوا، ومن 
ّالواجب عيل أن أصف بلغة الطب وعلم الـنفس ذلـك الفـارق الكبـري بـني معركـة سـوريا 

 بام فيها معارك هناية احلرب العاملية األوىل احلالية ومعارك املئة سنة املاضية من عمر املنطقة
ودخول الربيطانيني إىل القدس ألول مرة منذ احلروب الصليبية وحتى التـدخل الـدويل يف 

   .حرب اخلليج ويف ليبيا

فإن املعركة يف سوريا ) وعلم النفس واالجتامع أيضا(وبمصطلحات الطب والعالج 
 فالـسوريون يزحيـون بـشار "معارك إدمـان"ا عىل حني كانت سابقاهت "معركة بعث"اآلن 

التي تتضافر القوى الدولية واألمم املتحـدة نفـسها لإلبقـاء عليـه بيـنام كانـت هـذه القـوى 
وهـو لفـظ يف (تـسهم يف إزاحـة صـدام ومعمـر بـالقرار والكـرار ) واملنظمة الدولية معهـا(

هـذا اإلسـهام ينـشئ ومـن الطبيعـي أن ) العامية املرصية يدل بصورة ما عىل اللوجـستيات
   .اإلدمان، عىل حني أن اإلسهام املعاكس للتاريخ واملعادي للشعوب يقود إىل البعث

٧ 
هذا  فإذا ما انتقلنا من وصف مسارات العالج إىل وصف معقباهتا، فمن الواضح أن

التكثيف عىل أرض الشام قمني بأن يرشد العقل اجلمعي العريب إىل حتمية التطهر من بـؤر 
والشوفوين التي أسست لكل هذا اإلجـرام باسـم الوطنيـة، وحماربـة عـدو  الشمويلالفكر 

مصطنع هو يف الواقع أقرب الداعمني ملن يـصور نفـسه مقاومـا لـه، ومـع أن هـذه القـضية 
تبدو حمسومة سلفا ملصلحة احلق فإهنا عىل أرض الواقـع متثـل معـضلة تفـوق يف صـعوبتها 

 .ريااملآيس التي نراها اآلن عىل أرض سو



 
 

 

ومن اإلنصاف أن أشري إىل أن هذا التعقيد والتعقد يدفعان بعض املفكرين والساسة 

املخلصني إىل نصحي بتأجيل الكالم يف مراجعة الرتاث القومي احلديث وجتريم جمرميه 

وتطهري ضحاياه وتطعيم مواجهيه وعالج مصابيه، لكني ال أزال أعتقد أن من املفيد حتى 

أن أنادي بھذه الخطوات األربع قبل أن تتكرر ) نسخ بشار المستحدثةو (للمفاوضات مع بشار

  . مسرحیة بشار مرات أخرى في ساحات أخرى ترحب بھا

 
 املصطفى املغرب

أطن أن الكـل وجـد ضـالته يف هـذه احلـرب ليـشفي غليلـه ومرضـه الـورايت التـارخيي فـإيران تتـأر 
لفتوحات العربية وذلك من خالل الثـأر لـدم احلـسني لكرسى ومن املجال احليوي الذي خرسته بسبب ا

لـيس (مضطرة وروسـيا تنـتقم ممـن أذاقوهـا اهلزيمـة بأفغنـستان ووجـدهتا فرصـة لتحـاكي إنتفـاخ األسـد
وأوروبا يؤملها أن تنبعث تركيا من جديد حتى ولو كانت حديثة مساملة وترقص عـىل نفـس نغامهتـا )بشارا

  الراكدة بالعامل اإلسالمي أما أمريكا فهي إرسائيلألن بإمكان هنضتها أن حترك املياه

 عبده

 جلـأ اىل ١٩٥٢قبل استيالء العسكر ىف مرص بقيادة البكباشى مجال عبدالنارص عىل نظام احلكم عام 
وكانت احلكومات املرصية املختلفة منذ انتهاء احلرب العامليـة . تربير النظام أساسا عىل مكافحة االرهاب

تستند اىل نفس السياسة ونذكر منها حكومات اسامعيل صدقى باشا والنقراشـى باشـا  ١٩١٩األوىل عام 
 .وعبداهلادى باشا

el hossein maroc 
وهبذا املقال نشعر أننا أمام أعمق إجابات عن أسئلة طرحتها الـشعوب العربيـة يف العـرص احلـديث 

يات تزول لكن زواهلا عندنا يكـون حول الواقع الروتيني الذي فرضته السلطة الشمولية،فعال الديكتاتور
ــة مــن أولوياهتــا تقــديم الــوالء والــرباءة للعــامل الغــريب أو اإلشــرتاكي  مــضمون بمجــيء ديكتاتوريــة فتي
الشيوعي وهنا ستكون شعوبنا أشبه بفئران التجارب لتشخيص عليها أمراض اإلنتظار ومـن حيـث تـأيت 

 .د شعوب بأكملها تردد عاش وماتأنباء عن رجل جاء إىل مدينة احلكم أو غادرها حتى جت

 مجال النهاوندي

اين ال استطيع ان افهم كيف يتطهـر العقـل العـريب كـام يقـول الكاتـب مـن الفكـر الـشمويل اذا كـان 
البديل عن بشار وفساده واجرامه هو بديل شمويل اكثر وهو فرض نوع وفهم من االسالم عىل كل البرش 



 
 

 
 .م فهذا البديل هو الشمولية عينهابالقوة ومهام تعددت ادياهنم وافكاره

 زمزم

يقولـون بـسم الـشعب ان . يبدو ان مثقفی العرب يعيشون فی واد و شعوب العـرب فـی واد آخـر 
كيف لشعب يريد كل هذا ثم يعيش بمنتهى الراحـة حتـت حكـم ... الشعب يريد احلرية و الديمقراطية و

 !احرار الشام و النرصة و داعش ؟

 ببساطة

 االسد من هو و كيف هو ولكن أعرف ان كبار املجرمـي العـامل و أخبـث ممـن خلـق ال أعرف بشار
ثم ال أعـرف مـن هـم املعارضـة و االئـتالف . هلذا احبه و ادافع عنه . اهللا عىل وجه االرض يريدون رأسه 

تبعهم و لكن أعرف ان كبار املجرمي العامل و أكثرهم كذبا و أغلظهـم خلقـا و اقـبحهم وجهـا و ابـشعهم 
  .يدا و مكرا و اترافا و ارسافا و من ثم رؤس اجلاهلية العربية ، يريدون هلم النجاح ، فلهذا أكرههمك

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

١ 
 مورولكنها كانت كافية إلدراك كثري من حقائق األ، زرت اليمن زيارة واحدة رسيعة

حيث زودتني الزيارة بحقائق كثرية من التي ال يـسهل ، رةالتي كنت أبحث عنها قبل الزيا
وبـني ، الوصول إليها وإنام يتأتى إدراكها بالتضافر بني رؤيتـي العـني واحلـواس مـن ناحيـة

 . املعرفة التي تأيت أيضا بسامع األذن وإدراك العني من ناحية أخرى

ولـيس مـن ، بصببساطة شديدة فإن اليمن يعاين أول ما يعاين من كثرة حـاالت الـرت
 . حالة واحدة فقط من الرتبص

 ويتمثل الرتبص يف اخلوف من قوة اليمن بمواردها البرشية املتميزة وما تؤهلها هـذه 
ويبدو معظم املرتبصني باليمن مدركني حلقيقة ال يشكون فيهـا ، املوارد له من تقدم ساحق

 . ا الطبيعيصعدت اليمن صعوده إذا وهي أن دورهم سيضعف إن مل يتوقف متاما

وهكذا حيرص هـؤالء بكـل مـا يملكـون مـن قـرارات إداريـة ومـن سياسـات علنيـة 
وعالقات غربية عىل أن يوقفوا تقـدم الـيمن بإدخالـه يف دوامـات مـن املـشكالت الكفيلـة 

فإذا ما الحت الفرصـة للخـالص مـن االسـتنزاف مل يبـذلوا جهـدا يف مـساعدة ، باستنزافه
 . .ام بحثوا عن مسببات جديدة لنزيف جديد يف موضع جديداليمن عىل إيقاف النزيف وإن

ويفكـر بـديال عنـه يف الـصمود وشـتان بـني الـدافعني ، وهكذا ينسى الـيمن الـصعود
 . واحلالني

٢ 
ولست من أنصار القول بأن النبوءات هي التي حتكم قرارات كبار الساسة وجتعلهـم 

ســواء بــالتوافق مــع ، لنبــوءةتنفيــذ إجــراءات تــصب يف مــصلحة ا إىل يمــضون يف ســبيلهم
بمحاولة عابثة لنفي النبوءة وإجهاضها بإجراءات انفعالية تكفل يف هنايـة األمـر  أو النبوءة



 
 

 
 . حتقق النبوءة ال إجهاضها

فـإين ال أسـتطيع نفـي تأثريهـا النفـيس ، وكام أين لست من أنصار النبوءات وسـطوهتا
ر يف حلظة من اللحظات اختيار االنحيـاز املتغلغل الذي جيعل صاحب القرار املتأثر هبا يقر

، هذا هو املكتوب. . ال أمل: حتت مقوالت معروفة ومكررة من قبيل، للنبوءة وضد نفسه
عـىل الـرغم مـن أين !! حاولـت لكـن القـدر غـالب. . القـدر يريـد هـذا. . هذا هـو القـدر

 . حتدى املكتوب لكن املكتوب أقوىأحاولت أن 

 النبوءة التي تسيطر عىل توجهات معظـم املتوجـسني مـن فإن التفكري يف، مع كل هذا
ينبغي أن يتجاوز احلديث عن ، متآمرين إىل ثم، مرتبصني إىل اليمن وحتوهلم من متوجسني

 . التفكري يف مدى واقعية هذا التقرير عىل أرض الواقع إىل تقرير عابر

 صــدقيتها فــإن املطلــوب هــو البحــث يف معقوليــة النبــوءة ومــن ثــم يف، بعبــارة أخــرى
 . ومصداقيتها

 التوقع منهـا إىل هل تعرب النبوءة عن معطيات مادية وأرضية جتعلها أقرب: وبعبارة ثالثة
وال ، أن تكون صورة من النبوءة الغريبة والناتئة عن السياق؟ أم أن األمـر ال هـذا وال ذاكإىل 

 .رضبا من أحالم الكرى؟ أو يعدو أن يكون أضغاث أحالم؟

علـم التـاريخ يقـوالن إن النبـوءة نفـسها مهـام صـورت منحـازة كـذلك واقع األمر و
وإن ما تتوقعه النبوءة ليس إال حتصيل ، للشعب اليمني فإهنا أقل بكثري من إمكانات اليمن

 وإن التوجس والرتبص والتآمر هو الذي أجرب اليمن عىل دفع أثامن باهظة لتطور، حاصل
 . تقدم طفيف يف الفرتات املاضية أو

٣ 
وهـي ، أكثر النقـاط حرجـا يف تـاريخ الـيمن املعـارص إىل ربام نقفز يف املايض مبارشةو

، أيضا األكثر حرجا يف حلظات املواجهات العربية العربية عـىل أرض الـيمن يف الـستينيات
ونسأل أنفسنا السؤال التقليدي يف مثل هذه احلاالت عن هدف طريف النزاع اخلـارجيني يف 

 .  عندئذ يف اليمنمور هذا اهلدف مع ما آلت إليه األوعن مدى توافق، احلرب

النارصيـة ومـن سـار يف طريقهـا تـصور  عـالماإلجابة التقليدية التي بثتها وسـائل اإل



 
 

 

 .!لكنها لألسف الشديد تصويرات متناقضة، األمر عدة تصويرات مرنة

٤  
  :التصورات املتاحة عن مرص واليمن يف الستينيات هذا هو امللخص املجرد

لكن مرص نفسها اختلفـت ، فقد ذهبت القوات املرصية دعام لثورة املشري السالل :والأ
مع املشري السالل فبقيت القوات املرصية حتارب بينام انعزل املشري الـسالل عـن 

 . معركة بلده بسبب سياسات وأداء حكام مرص

وريـة ال ثم إن القوات املرصية أصـبحت تعـاون جملـس قيـادة ثـورة وزعامـات ث : ثانيا
لكـن ، بام بدا للوهلـة األوىل حمققـا لقـدرة مـا عـىل االسـتيعاب، السالل فحسب

العجيب أن عبد النارص نفسه مل جيد حال ملشكالت القيادة الوطنية يف الـيمن إال 
وهـم يف مـواقعهم الرسـمية !! القاهرة ويدخلهم الـسجن غـدرا إىل أن يدعوهم

ودون حماكمـة !! سجن من فـورهموالثورية ودون أن يدركوا أهنم سيدخلون ال
  .!!بالطبع

وهكذا فقط أصبحت عداوة عبـد النـارص والنظـام املـرصي تتـسع أيـضا لتـشمل 
 . اإلمامية فحسب أو ومل تقترص عىل امللكية، ثوريني وقادة ثوريني

حربـه تطـورت يف اجتاهـات  أو ثـم إن التـدخالت الغربيـة يف دعـم عبـد النـارص : ثالثا
وبرزت عىل السطح قضايا حيوية وحموريـة رسعـان ، منأخرى غري مصلحة الي

أي مـن قـضية ، ما أصبحت بالنسبة للمتنازعني أكثر أمهية من القـضية األصـلية
وذلك من قبيل سالمة القوات املرصية يف الـيمن والـسيطرة عـىل ، الثورة اليمنية

 . بل السيطرة عىل منافذ اليمن اجلوية والبحرية، القواعد العسكرية فيها

يف املقابل كانت هناك رضورات ملحة للنظر يف تأمني احلدود السعودية اليمنيـة و
املحفوظـــة يف الغاليـــات ال يف  أو(الــشاملية بعـــدما ثـــارت النزاعــات املخزنـــة 

 .فيام يتعلق برتسيم هذه احلدود وبتبعية مناطق برتولية ثرية لليمن) الثالجات

بحيـث يظهـر ، م الـوالء بنـسب القـوةمعركة تقـسي إىل  بعد هذامورتطورت األ  :رابعا
 . . ذاك أو ذاك مل يفز عىل هذا االجتاه أو أن هذا االجتاه) ولليمن أيضا(للعامل 



 
 

 
ويف هذه اجلزئية كانت املعرفة بالقبائل وبشبكات النسب والنفوذ والتـاريخ أكـرب 

كـام كانـت أيـضا أكـرب بكثـري ، بكثري من قدرات النظام املرصي عىل االسـتيعاب
ومن ثم كان الوضع القلق غري املحـدد ، رات غريه عىل االنحياز الرصيحمن قد

مسلـسلة التـوجس  أو وهـو مـا كـان يعنـي اسـتمرارا لثالثيـة، هو احلـل األمثـل
 . فالرتبص فالتآمر

٥  
فإننـا ، مراحـل تاليـة إىل إذا انتقلنا من نقطة التدخل املفرط للنظام النارصي يف اليمن

 يف موضـع عبـد النـارص مـن الـصورة »آخـرين«ه مع وضـع سوف نجد التاريخ يكرر نفس
 . ومع وضع سياسات أحدث يف موضع السياسات النارصية، اليمنية

وعىل سبيل املثال فقد كان لصدام حسني وجود يف سياسات اليمن لفـرتة طويلـة كـام 
وكــان انقطــاع ، كــان للكــويتيني وجــود واضــح يف خطــط التنميــة احلكوميــة لفــرتة طويلــة

بمثابـة املـربر الـذي جيعـل أي مـؤرخ ) مهام كان السبب وجيها(ني عن هذه اخلطط الكويتي
إطـار سـيايس  إىل باحث سيايس غريب خيرج بتقييم املـساعدات التنمويـة الكويتيـة أو غريب

ــب  ــيم للح ــي ال تق ــة الت ــة املادي ــة الغربي ــه بالطريق ــاخلوض في ــد ب ــظ بع وإســرتاتيجي مل حي
 . البعيدة أو ن إال يف اطار املصلحة القريبةوال تفهم التعاو، وللعواطف قيمة

٦  
فـإن الـيمن الـذي كـان مـن  بل قبل كل هذه األحوال وبعدها، ويف كل هذه األحوال

الدول العربية القليلة املستقلة يف بداية القرن العـرشين قـد أصـبح يف بدايـة القـرن احلـادي 
اناة كبرية ال يمكن بالطبع أن والعرشين من الدول العربية التي تعاين من نفوذ اآلخرين مع

 . هتدد االستقالل الوطني لكنها لألسف الشديد هتدد استقالل القرار الوطني

كان اليمن مـن الـدول العربيـة الـست الواضـحة احلـدود واملعـامل يف أعقـاب احلـرب 
وقبـل لبنـان بـالطبع وقبـل ، مع مرص والعراق وسوريا والسعودية واألردن، العاملية الثانية

 ةلكن هذا اليمن العظيم أصبح اليوم يعاين من مؤامرات دول، املغرب العريب وغريهادول 
  .وبعده بسنوات، مل تكن قد وجدت إال بعدهحديثة 



 
 

 

وال نقـول ( وليس هـذا فحـسب بـل إن صـورة الـيمن يف األدبيـات الغربيـة رسـمت 
احلقـائق وبلغ خلط األكاذيب و، عن عمد بام ال يضمن تشجيع االستثامرات فيه) صورت

بام يف ذلك احلديث املفرط عن القات وعـن ، يف صورة اليمن حدا مل يعرفه التاريخ من قبل
 . إلخ. . العادات القديمة وعن النزاع السني الشيعي والزيدي الشافعي واليمني احلوثي

 
 القدس: أديب القرصاوي

مــساعدة . لحة صــهيونيةاختطــاف لبنــان مــص. يــنام يتــدخل اخلمينيــون فهنــاك مــصلحة صــهيوينأ
قتـل ، تدمري الـيمن مـصلحة صـهيونية. كرب مصلحة صهيونيةأتدمري العراق . العلويني مصلحة صهيونية

ال . هذه هي اخلمينية تدمري العرب لصالح الصهيونية. يراين مصلحة صهيونيةيدي مقتدى اإلأالسنة عىل 
كـان العـرب بعـدو واحـد . هيونياال بكميـة الـدم العـريب املـسفوك صفوصـإفرق بـني صـهيوين وصـفوي 

 .ي للطرفنيأمريكوالغطاء . رشسأجاءهم عدو قاتل 

 :عبداهللا بن جاسم املنجيش

ن أمـا أريـد . . . نظمـة ودول وغريهـاأن عليـه مـن وقضايا اليمن شتى وبتعدد قضاياه يزداد املتـآمر
 الغياب التـام لـسياسة  سنه من٢٥ إىل ٢٠وضحه هو الدور املتناقص للنارصيني يف اليمن أخص بالذكر أ

 . اليمنية ككل والشاملية منها كجزء خاصةوفعل النارصيني عىل الساح

 : فلسطني ،حسن عثامن آل قراجة

ن تعــاوهنم مــع إخــوان أقــول ألنظمــة االســتبداد العــريب املتــآمرة عــىل الــيمن واملــسكونة بفوبيــا اإل
م وسيدفعون ثمنا باهظـا هلـذه املغـامرات غـري يني اليمنيني سرتتد عليهسالماحلوثيني الطائفيني ملطارة اإل

 .املحسوبة

Osama 
ا سـتعيد فـصل اجلنـوب كـي ال يـسيطر أمريك. رد حاسم قاطع حازم. ي عىل احلوثينيمريكالرد األ

احلوثيون عىل اليمن بأكمله ولكي يكون للعرب رشف محل راية الشيوعية بعد أن سـقطت يف كـل أنحـاء 
 :عصامجانب املسلمني؟  إىل اأمريكأرأيتم كيف تقف . األرض

كرب بطالة يف الوطن أ إىل دىأ عام من اجلهل والتخلف والفقر مما ٣٤احلوثيون هم خالصة حكم دام 
مـل للـشباب أكـل االخـرض واليـابس وقتـل كـل أ% حكم مافيا عيل عبـداهللا الـذي ٧٠العريب ما يقارب من 

بـل عمـل وهـو مـا دفـع الكثـري مـنهم لالنـضامم فـرز شـباب بـاالالف أحلكم  اليمني يف بناء دولة مدنية هذا
ن احلـوثيني  ألهمجاعة احلوثي هي عبارة عن نزوة ستنتهي بسيطرة عيل عبـداهللا ورجالـ.  للحوثي بدافع املادة



 
 

 
اهللا صالح  حضان عيل عبدأ عاما ال يملكون اخلربة الكافية وقد ارمتى زعيمهم يف ٣٠عبارة عن شباب دون 

 .وهنا ستب هللبحث عن دعم الذي ينقص

تبــاعهم أوالدا يف مقتبــل العمــر يعبثــون بمــصري الــيمن مــن اوالد احلــوثي وأن تــرى أمــن املحــزن 
ن أواملحزن . . ن يف اليمن سلفيني وليرباليني وشوافع وعدة طوائف كسائر بلدان الوطن العريبأوينسون 

 . متامادول اجلوار ترى يف ما حيدث يف اليمن حرب بني السنة والشيعة وهو ليس صحيح

hossam maroc 
الـيمن لرتتيـب  إىل وبعد أن فقد الغرب وكـذا أقـزامهم الـسيطرة عـىل اخلريطـة العربيـة تـم اللجـوء

عتقادهم أن األرضية هنالـك خـصبة لـرتبص ولـصنع هنايـة مأسـوية ااألوراق من جديد بحيث وحسب 
يـصح إال الـصحيح وكـل تلـك   اللكن وهللا احلمد واملنة أننـا يف مرحلـة، هلذا الرصاع املرشقي الالمتناهي

إلفـشال عـرس اخلالفـة والعـدل واحلـق  سـالمالدسائس املطبوخة لن جتد الطريق يف نفوس أبنـاء أمـة اإل
البيـت  أو هالذي كان من ورائه إرادة وإرصار عىل حتقيقه ويف قلب امليـدان اليف جنبـات اإلليزيـ واملوعود
  .األسود

 



 
 

 

 

 
 
١  

. أبــدأ مبــارشة بقــصتني بــسيطتني لكــنهام بالغتــا الداللــة يف مسلــسل الــرتبص بــاليمن
القصة األوىل حدثت عىل منضدة الزمالء يف مناسبة اجتامعية يف الثامنينيات منذ مـا يقـارب 

حيـث ، فقد سئل أحد األصدقاء عن مرشوع أمريكي اسـمه املـرشوع اليمنـي، ثالثني عاما
 . لصديق أحد املستشارين الذين عينتهم فيه هيئة أمريكية تنموية مهمةكان هذا ا

فلام سئل يف تلك ، وكان هذا الصديق متفائال بمستقبل هذا املرشوع ومستقبله هو فيه
 سارة عن تقدمه وعن تقدم املرشوع الذي يعمـل فيـه اًالليلة كان األصدقاء يتوقعون أخبار
  .برصف النظر عام يعنيه هذا املرشوع

 إىل ومل يكن مناخ اجللـسة وال طبيعـة العالقـة بـني األفـراد اجلالـسني ممـا يـضطر املـسئول
 …يف وظيفـة أخـرى أو اللجوء إلجابات دبلوماسية من قبيل أنه وجد نفسه يف مـرشوع آخـر

 حتـى إليـه الـسؤال أحـدنا ّوجـه أن ومـا، بأنفـسنا رأينـا كـام اليـد مطلـق صـديقنا كان فقد، لخإ
 وع؟املرش عن فرتة منذ حتدثنا مل وأنت املرشوع؟ أخبار ما فعال: قبيل من األسئلة تتابعت

عـىل غـري املتوقـع -وإذا بـه ،  عىل اإلجابات الذكيـةاًكان صديقنا يف مقتبل حياته قادر
أنتم توجهون السؤال :  يقول لنا يف هدوء وبرود-)حتى مني أنا الذي أروي الرواية اآلن(

صـديقكم هـذا الـذي  إىل بل، ّؤالكم ذكي لكنه ال يوجه إيلس، الصحيح يف االجتاه اخلاطئ
 . يندر أن جتدوه بينكم

ومـن حـسن حظكـم أنـه معكـم هـذه الليلـة : مردفـا، عىل غـري توقـع منـي ّ إىلوأشار
 اسـتيقظت مـن حلـم أسـعدين طيلـة اًأما أنا فال أعدو أن أكون حاملـ، ليجيبكم عن السؤال

 ! ًوال يسعدين تذكره كامال، احللم

٢  
ومل يكن أصدقاؤنا يف تلك الليلة بعيـدين عـن كثـري مـن احلقـائق التـي يعرفوهنـا عـن 



 
 

 
لكـنهم كـانوا فقـط يريـدون خـيط الغـزل القـوي الـذي يـضم حبـات ، اليمن وعن العرب

 . العقد ليجعل منها سبحة عىل نحو ما نقوله

 ونحن نتحادث عن مهـوم، وقد انرصفنا يف تلك الليلة عن كل يشء حتى عن العشاء
 رصاعـات اًوتتجىل فيه أيـض، هذا البلد الذي تتجىل فيه االنسدادات العربية عىل نحو نادر

 . املال والنفوذ والوهم عىل نحو ال يستحقه اليمن السعيد

وقـدرة ، وأذكر أننا مل نعجب يف تلك الليلة بيشء قدر إعجابنا بعظمـة الـيمن وثقافتـه
  .التحمل أهله عىل العمل اجلاد واستمرارهم يف

فـذكرتني بلقـاء تلـك ، وبعد سنوات قليلـة التقيـت زوجـة أحـد األصـدقاء مـصادفة
ْوقالــت يل بكــل وضــوح إهنــا رأت بعينــي رأســها صــدق كــل حــرف قلتــه يف تلــك ، الليلــة

،  يف حـقاًوإهنا من موقعها احلايل يف جمال االستثامر جتزم بأن كل مـا قلتـه كـان حقـ، اجللسة
مـا قارنتـه باملـستثمر اليمنـي اجلـاد عـىل كـل  إذا غري يمنـيكل عريب لوإهنا تكاد ترثي اآلن 

 . مستويات االستثامر

٣  
جوهرها عىل نحو ما صارت  إىل ال أحب أن أترك قصة املرشوع اليمني دون أن أشري

وهو جوهر بسيط يتمثل يف أن الدراسات ، عليه يف تلك الليلة واضحة يف أذهان أصدقائنا
 . السعودية احتياطيات البرتول قد ال تقل عنأثبتت أن احتياطيات اليمن من 

فإن األمريكيني ربام يبدؤون ما سيعرف بأنه اكتشاف البرتول يف الـيمن عـن ، ومن ثم
 . الكربى البرتولية الدول من سيصبح اليمن أن يعني مما، قريب

 عىل التعـاون اً وتنموياًفال بد من العمل عىل وجود كوادر يمنية ترتبى علمي، ومن ثم
جليد مـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة حتـى تكـون هنـاك قاعـدة بـرشية للتعـاون اليمنـي ا

 بينام هـو »املرشوع اليمني«ُوكان هذا هو الدافع احلقيقي واملبارش وراء ما سمي ، األمريكي
 . مرشوع أمريكي

 قــوى -بعــد دراســة ومتحــيص-فــإن قــوى الــضغط يف أمريكــا أقنعــت ، ويف مــا يبــدو
 . أنه ليس هناك ما يربر اإلرساع يف اكتشاف البرتول اليمني اآلنالضغط األخرى ب



 
 

 

فكم نـسبة احلقيقـة فيـه؟ هـذا هـو % ١٠٠ بنسبة اًهل هذا حقيقي؟ وإذا مل يكن حقيقي
 . السؤال

٤  
، القصة الثانية التي دارت رحاها بني جمموعـة مـن كبـار الـصحفيني إىل أنتقل برسعة

قـرب هنايـة عهـد الـرئيس ) أي رؤسـاء التحريـر (باألحرى كبـار املـسئولني الـصحفيني أو
 عـىل منـضدة واحـدة يف حفـل مـشابه للحفـل الـذي اًوكـانوا مجيعـ، املرصي حسني مبارك

 . دارت عليه القصة األوىل

يف حديث عن احلقائق واألرسار التي وصـلته عـن النـزاع  وأفاض كل من احلارضين
اختصار عن قصة احلـوثيني والفـروق وأجبت ب، البادئ يف اليمن يف ذلك الوقت أو القائم

 . وعن توجهاهتم السياسية، بينهم وبني عموم الشيعة

حقيقـة أن النـزاع بـني الزبديـة والـشوافع هـو  إىل القـول إنـه وصـل إىل ومال أحدهم
مـا اعتـربه هـو  إىل وبنى زميل له عىل كالمه نـاقال لـب املوضـوع. جوهر كل نزاع يف اليمن

 .  النزاع عىل أنه نزاع سني شيعياًمصور، التعميم  إىل بأن جلأاًأصدق تعبري

ومل ختل بالطبع من نقـص كبـري يف علـم هـؤالء ، وعىل هذا النحو دارت عجلة احلوار
لكنهم كانوا يف حقيقـة األمـر ، ذلك إىل األصدقاء باملذاهب الشيعية والفقهية وتارخيها وما

 . وهكذا …يعرفون أسامء زعامء حاليني كاألمحر

 إىل ول أن أجعلهم خيرجون كل ما معهم من أوراق اللعـب قبـل أن أعـودوكنت أحا
وملــا الحظــوا أين أجلــت ، حتــى ال أســتنزف طــاقتي يف نقاشــات فرعيــة، النقــاش واحلــوار

ّفاجأين أحدهم حـني حـل عليـه الـدور ، احلديث أكثر من ساعة ونصف الساعة إىل العودة
ي أريـد أن أسـمع رأي صـديقنا الـذي لـن أعقـب ألننـ: يف الرد عىل تعقيب زميل لـه فقـال

 . وهنا هلل احلارضون بأهنم يريدون أن يسمعوا، صمت وكأنه ليس موجودا

٥ 
إنني لن أحتدث إال نصف دقيقة تكفل هلم أن يتنازلوا طواعية : ويف هدوء شديد قلت

فـإن مل يتنـازلوا فـال حاجـة يل وال حـق يل يف ، عن كل ما قالوه من تنظري وحتليل واسـتنتاج



 
 

 
 . حلديث بعد ذلكا

هل ارتكبنـا مـن اخلطـأ مـا جيعلـك : وعندئذ ساد صمت ثقيل قطعه أظرفهم بأن قال
ولكنني أريد أن أسألكم أوال عن الرئيس عيل عبد اهللا صالح نفسه هـل ، ال: تعاقبنا؟ قلت

  .هو سني أم شيعي؟

لكنهم باعتبارهم رؤساء حترير متمرسـني مل ، %١٠٠سارع معظمهم بالقول إنه سني 
ومغزاه األقـرب للحقيقـة يف مثـل هـذا املوقـف هـو أن يكـون ، جيهلوا أن السؤال له مغزى

  تـشيعاًأن يكـون سـني أو، الرجل ذا صفتني يظهر هذه للبعض ويظهر تلك للبعض اآلخر
  .!»تسنن« اًشيع أو

فة اليوميـة بالفعـل ومـا تقدمـه مـن ولية عن الـصحائ كانوا يامرسون املساًوألهنم مجيع
منطقيــا (فــإهنم مل يرحبــوا ، أخبــار هــذا التمــرد الــشيعي عــىل أغلبيــة ســنية ورئــيس ســني 

 »ألــف بــاء«بــأن جييبــوا إجابــة رسيعــة تــسمح بتــصويرهم وكــأهنم ال يعرفــون  )بالتــايل أو
 . املوضوع

٦  
ابا قطـع لكـن أكثـرهم شـب، وساد صمت ثقيل يندر أن حيدث يف مثـل هـذه األحـوال

وأنـا أكـاد ، إن عقابك لنا يفـوق مـا كنـت أتوقعـه مـن عقـاب: احلديث إىل الصمت ووجه
 : أفهم اآلن أنك تريد أن تقول لنا رسالتني حمددتني

 أن السيايس املخرضم املحاور املناور من طراز عيل عبد اهللا صـالح يـنجح :األوىل 
ى    نـسبهت أال يصعب وحتى، منتم هو بينام ٍمنتم غري يف أن يبدو  هـو بيـنام الـسنة إل

 زمـالؤه له هتلل وهنا، الشيعة بينام هو سني إىل  أال تنسبهيصعب حتى أو، شيعي
 . له يتهللون ال كانوا العادة يف أهنم رغم

 حـديثنا كـل إن أيـضا تقـول أن تريـد وكأنك: خياطبني قالو،  وهي األهم:الثانية 
 تـصورناه كام ليس الرصاع ألن، وهم يف اًومه كان الساعتني قرابة فيه أنفقنا الذي
 . وهنأه واحتضنه زمالئه أحد قام وهنا. تصورناه ما نحو عىل يكون ولن

هـل هـو سـني أم : الحظـوا أننـا مل نجـب عـن الـسؤال:  فقـالًاأما أكرب احلارضين سن



 
 

 

 . اً لكم مجيعاًشيعي؟ ألن األمر يبدو مفاجئ

فـإن األمـر أصـبح خـارج ، هّحتـى لـو صـح مـا تقولـ: ًورد عليه أقرب أصدقائه قائال
 . ما كنا نتوقع أو فمن الواضح أنه شيعي عكس ما كنا نعرف، اًاملوضوع متام

فقد فهمنا من تـشويقك  قل لنا يا دكتور من أي طائفة من طوائف الشيعة هو؟، لكن
 عـن أهـل الـسنة حتـى تبـدو اًإنه من الطائفة التي ال تبتعد كثـري: فقلت. ما مل نكن نتصوره

 . لكنه لن يامنع يف يوم من األيام أن يصبح شيعيا متطرفا، إنه زيدي، همكأهنا من

٧ 
 وهل من املمكن أن يصبح سنيا متطرفا؟ : سأل أحدهم

، فقد ضيع السنة العرب اسـتقطابه مـرة بعـد أخـرى، فات األوان: ورسعان ما أجبته
، ليجي والعريب املسترتة يف الرصاع اخل»العكننة«وأخشى أن أقول إنه أصبح مرشوع مخرية 

 يتمنـاه »امليثـاق«وإنام هـو النمـوذج امللفـق الـذي كـان ، »متيارس« وال هو »متيامن«فال هو 
عىل نحو مـا انتهـت إليـه حـرب ، للمواطن العريب الذي يوفق بني املتناقضات بجمعها معا

 . النتيجة إعالن دون عبد النارص مع امللك فيصلالرئيس اليمن بتوافق 

-لكن يف املقابل فـإن الـسعودية ،  إن مرص اهنزمت يف اليمنً فعال:عقب أحدنا بقوله
 فإن مـرص ال تـزال تـصور لنفـسها انتـصارا هذا ومع، انترصت أهنا تعلن مل -هي األخرى

 امللكيـة فكرة مجهورية حتى وإن كانت مجهورية تغازل يف رصاحة إىل معنويا بتحول اليمن
 . »الصاحلية«

: فقال أحـدنا، ما أكثر وأصعب العبث يف تارخينا: ونرددبيوتنا ونحن نقول  إىل وقمنا
 ! بل يف حارضنا

 . وما أصعب ما سيكون عليه مستقبلنا: قلت يف هدوء

 . وقد كان: ويؤسفني أن أقول

 . لكنني بسبب هذا كله موقن متاما بأن الغمة قد أوشكت عىل االنزياح بفضل اهللا

 



 
 

 
 

 
Mohamed 

 عــداء العــربأو. ســبعني فرقــة وثالثــة إىل اثنــني فرقــة فقــط بــل إىل قــةمــة حممــد ليــست متفرأوال أ
سـف هنـاك مـن وثانيـا ولأل.  لـذالك هـم وراء كـل هـذه احلـروب والـصحوات.املسلمني يعرفون هـذاو

هـم ال  وعـداءية مـن يعمـل حتـت خطـة األسـالمبعـض الـدول اإل أو يةسـالماجلامعـات اإل أو حزاباأل
  .يشعرون

Ahmed Makhlouf 
كلام ظهرت لك مقالة يف أي مكان القيت فيها ضـوء شـمعة ليفـتح : نا الفاضل حممد اجلواديأستاذ

سمح يل ببعض العتب ا. . . . . . لكن ويتعلموا توقع مواطن اخلطر ملجاهبته قبل وقوعه والبؤساء أعينهم
أ العديدون ذلك اخلطر الذي يتجر إىل ها ال تشريون بشكل مبارشئأمنا وألنكم كغريكم من مفكري األمة

 حمافــل عبــدة الــشيطان بفروعهــا املختلفــة :عــيل رأســهم واألدلــة ويف الغــرب باإلشــارة إليــه باملــستندات
 العديـد مـن اجلمعيـات التـي تتقنـه خلـف العمـل األهـيل والليـونز وأنديـة الروتـاري وكاحلركة املاسونية

 أعضاؤها املخربني؟؟ ومل ال تتابع. اخلرييو

صحيح مئة باملئة فيام تقوله عـن شخـصية عـيل صـالح والتـي ال اعـرف إن كالمك (. . .): أستاذنا 
إما معلومايت التي تؤكد أنه ال بد مـن يـد . ً سنيا بفرض أن تكون حركاته وسكناته ذاتيةاخرتقتكانت قد 

حتي تتحرك األحجار عيل رقعة الشطرنج وألنه ال زال عيل قيد احلياة وأنه مل يتقرر القـضاء عليـه فـال بـد 
 .. . !!بانتحارهنتهي ا ال يزال له دور سيظهر عام قريب وإن أنه

 حممد املهدي

 قـوى الـضغط األخـرى -بعد دراسة ومتحيص-فإن قوى الضغط يف أمريكا أقنعت ، ويف ما يبدو« 
 يف املغـرب اًيبدو أن هـذا مـا وقـع أيـض .»بأنه ليس هناك ما يربر اإلرساع يف اكتشاف البرتول اليمني اآلن

ا يوم أعلنوا عن اكتشاف كميات هائلة من البرتول ستجعل من املغرب يف عداد الـدول الغنيـة لقد فرحون
 .!!!بااااح. . . ثم بعد ذلك. . . كالسعودية وقد أعلن عن ذلك جاللة امللك نفسه

  قاهلا يامين

يامنيـني عند تنحي الرئيس السابق عيل عبد اهللا صالح كنا يف مؤمتر علمي وقد قال يل أحـد األسـاتذة ال
هـل تعلـم أن هـادي : الذي كان يشارك يف املؤمتر بعد سؤايل عن أحوال اليمن والرئيس اجلديـد هـادي قـال

كـان االمـر كـذلك  إذا .وكأن عبد اهللا صالح هو زيدي ولـيس شـافعي، أول رئيس شافعي من عقود طويلة
وأذكـى مـن ، ال الـسالحتـضنه ودعمـه باملـحأنه أذكى من صدام حـسني الـذي ا:فهذا يعني أمرين رسيعيني



 
 

 
 أنه اآلن فقـط سـيتم تـصنيفه عـدوا حقيقـا للـشعب الـيامين بعـد أن :والثاين، اخللجيني ألهنم مل يعرفوه جيدا

 .حتالل صنعاء للحوثيني مجاعة إيراناساهم يف 

 حيب اخلائنني ن اهللا الإ

اليمن وبدول اخلليج قول هناية مسلسل الرتبص بأ الداللة العميقة والواقعية يذالعنوان  إىل ضافةإ
بعـد مـن الـشيعة البـسطاء الـذي عـض اليـد أ وربـام الـشيعيحسنت الظن باملاكر واملخادع واملراوغ أالتي 

خــذوا أن يأ مــن قادتنــا يف اخللــيج  نأمــل)هيــدي كيــد اخلــائنني ان اهللا ال. . ( باملــصافحة هالــذي امتــدت لــ
 الزيدية حان وقت التربؤ منه إلخوانناونقول  )واملؤمن ال يلدغ من جحر مرتني(ه حذرهم منة وممن وراء

 .وراءهومن هو 

 حممد

ظافري واقرأ لكتاب كثر وصحف خمتلفة وجمـالت أنا مهندس عزيزي واجترع السياسة منذ نعومة أ
، . بلغات خمتلفة من فورن بوليس لديرشبيغل للواشنطن للنيـورك تـايمز للجزيـرة لغريهـا وملحللـني كثـر

شـخاص ونقـاش أحـداث وأهنا مرتبطة بفكار قد تعني لك معاين ألأشذرات  !!!! يشءالفكرة ما فهمت
نني فهمت ماذا أن ادعيت إكذب أ، نت فاعل فيه لكن توصيفك وايصالك للمعلومة مبهم وغري مرتابطأ

غريي ان يفهم هذه  أو ناأظن صعب جدا أفهم كمجمل أن أربام التقطت منك بعض االفكار لكن ، تريد
 .ظنأهكذا  أو  مرتابطة يف السياق ولست جاهالنه غرياالفكار أل

ن السيـسى إفهل يمكـن أن نقـول ، الكريسحكامنا ال دين هلم سوى ، حكامنا ال هم سنة وال شيعة
 أن نعترب خطئا أن احلاكم الذى حيكم شعب سنى هو حاكم سنى وهـذا يـؤدى بالنـاس اعتدناسنى مثال؟ 
 العـريبالـوطن  يف هـوم ألدركنـا حقيقـة سياسـات كثـريةولو صـححنا هـذا املف،  كثريةخاطئة الفرتاضات

 .مرص أو ليبيا أو سوريا أو سواء جتاه اليمن

Othman 
 . خ حممد وجدت من يشاطرين عدم وضوح فكرة املقالت تعليق األأنني غبي فلام قرأن أظكنت 

Mohamad Bisharat 
بــل يف : فقــال أحــدنا، خينــامــا أكثــر وأصــعب العبـث يف تار: بيوتنــا ونحــن نقــول ونـردد إىل وقمنـا«

 . وقد كان: ويؤسفني أن أقول. »وما أصعب ما سيكون عليه مستقبلنا: قلت يف هدوء! حارضنا
 



 
 

 

  
 

 
 

١ 
قـدمات يف إثبـات لست من املغرمني باملقدمات الطويلة وال من املعولني عـىل هـذه امل

 أدعم به مـا أذهـب إليـه مـن فيام حمتواها إىل وإن كنت أرى أمهية أن أشري، صواب ما أقول
وقد أتضح رأيي يف العنوان الذي وضعته هلذا احلديث عن عالقة التـورط اخلليجـي ، رأي

 . النووي امللف يف إيراين غريب تقارب من مبارشة تاله بام املرصي العسكري نقالبيف اال

 يف غـريب اخلليجـي ومع أن كثريين مل يكونوا يتصورون أن تكون نتيجة هـذا التـورط 
جـزم أين كنـت أعـرف بـل إف،  للتهديد القادم من رشق اخلليج العريباًالبحر األمحر ارتفاع

 مـن اًقـدر حيتاجـان بـارزين سـببني عىل التقدير عتمد يف هذاأوكنت ، أن هذه نتيجة حتمية
  .املحدودة املساحة هذه مثل يف هبا اإلملام يمكن ال التي املتشعبة أبعادمها لفهم اخليال

 . مر قدر االمكانقرتب من األأن ألكني سأحاول 

٢ 
 دولـة يـةأل سـيايس تـورط أي أن إىل ليه مـن اسـتنتاجإذهب أيعود السبب األول فيام 

 هيبتهـا ويسقط مواردها ويستهلك الدولة قوة من ينقص احلدود خارج صغرت ام كربت
  .فيها الداخلية املعارضة ويقوي املرتبصني عدائهاأ مامأ

ي أاملتورطـة يف  أو وكل هذه العوامل كفيلة بأن تضعف من موقف الدولـة املتدخلـة
ومـع أن مثـل هـذا احلكـم ، تقـدم فيهـا أو حتقيق انتـصار إىل تسعى أو قضية أخرى تتناوهلا

التغـايض عنـه  إىل  ما ينـدفعوناًني غالبفإن املتورط، العقيل واملنطقي واضح احلدود واملعامل
وأنه هو السبيل األمثل لتحقيق ، يامهنم بحتمية هذه التورطإالتورط و إىل يف ظل اندفاعهم

 التـورط حيقق أن يف أملهم عن فضال، سواء حد عىل أهدافهم قصرية املدى وطويلة املدى
  .اًرسيع هنتائج



 
 

 

عـسكري يف  انقـالب يف دعـم وليس من شـك يف حالتنـا هـذه أن التـورط الـسعودي
الشقيقة الكربى مرص كان يف رأي كثري من املواطنني السعوديني بمثابـة أول خطـأ ارتكبتـه 

  .كله جنحة األرسة السعودية احلاكمة عىل مدى تارخيهاأبعض 

نه جاء ليتعارض مع طبيعة الدولة التي رفعت  عن طبيعتها وهنجها ألاً وقد جاء غريب
 السابقة ترصفاهتا كل يف الشعار هذا ت بكل املقومات الشكلية عىلوحافظ سالمشعار اإل

  .عىل مدى عقود من الزمان

 الـسيايس التحفظ طبيعة مع ليتعارض جاء )خريةأ وليست( خرىأنه من ناحية أكام 
 عـىل النزاعـات ومـن اإلقليميـة املـشكالت مـن للـسعودية احلـذر الـدبلومايس واالقرتاب

  .الشقيقة الدول يف احلكم

٣ 
الكبرية أن أعلنت الدولة عن تورطها  ومل حيدث عيل مدي تاريخ تلك الدولة العربية

وحـني تـورط ، ول حلظة ثم عـىل مـدى األيـام واألسـابيعأيف تأييد اجتاه ضد اجتاه آخر منذ 
ي فإن املواقف سالمنفسه يف مذابح برشية وهولوكست غري مسبوق يف العامل اإل نقالباال

صـوات جمموعـة أمل ترتاجع بالقدر الكايف حتى بعدما ارتفعت مههامت السعودية الرسمية 
يــني واملــواطنني يف عالممــن األمــراء واملفكــرين وأعــضاء جملــس الــشورى واملثقفــني واإل

 . ظاهرة غري مسبوقة يف تاريخ السعودية

 دخـل قـد  احلكـم نظـام يف اً مـؤثراًوهكذا أصبح من الواضح لكـل مراقـب أن جناحـ
مرحلة العنـاد يف  إىل مهباس املتحدثني الصحفيني بعض ودخل،  املربرة غري ءاألخطا مرحلة

 اً ضـعيفاًالباطل ومها مرحلتان كانتا تنبئان بوضوح عن أن املفاوض السعودي سيقف موقف
 عـن يمتنـع أن )اًعمومـ الغـرب أو( ال يتيح له أن يفرض عىل حليف مثل الواليات املتحدة

 . إيران مع اربالتق طريق يف مقابلة خطوة يأ

٤ 
 بـني معلنـة رشاكـة أي أن  فهـوإليهذهبت  ه من صواب مااعتقد فيام ما السبب الثاينأ

 هــذين جــريان عنــد والتخــوف احلــذر ســيكولوجيا بالطبيعــة تثــري األطــراف مــن طــرفني



 
 

 
 حيــس ال وربــام، االحتياطيــة التــدابري إىل اللجــوء اجلــريان هــؤالء عــىل وتفــرض، الطــرفني
 الطـرف الثالـث املجـاور حيـسها ما نحو عىل الصورة هذه مثل بأصداء كاناملتشار الطرفان

 . هلام

املوحي فإن حلف األطلنطي بكـل مـا كـان لـه مـن قـوة  و وعىل سبيل املثال الطريف
 الوضـع مـن ختوفـه  يف أن يعلـن بكـل وضـوح عـناًوثقل وحضور وترسـانة مل جيـد حرجـ

 يف األطلنطـي حلـف بالغ وقد، ١٩٥٨فرباير يف وسوريا مرص وحدة عن نشأ الذي اجلديد
صعود ديكتاتور جديـد عـىل ختـوم  إىل اجلغرافيا املجردة التي تشري إىل اًمر مستنداأل تصوير

 مــن اًجــزء أصــبحت التــي( ســوريا بــني مــشرتكة حــدود وجــود احللــف وذلــك بــسبب
 . . )األطلنطي حلف يف عضو هي التي( وتركيا )املتحدة العربية اجلمهورية

ــب ــذا أص ــف وهك ــع حل ــشرتكة م ــدود م ــىل ح ــرصي ع ــيش امل ــارص واجل ــد الن ح عب
ومع أن املواطن الغريب العادي مل يكن جيد يف هذا الوضـع اجلديـد أي خطـورة ، األطلنطي

هناك يـصور عبـدالنارص يف مالبـس الكـاوبوي  أو حقيقية عليه فإن رسام كاريكارترييا هنا
 كـان احلـدود خـط عـرب يتطلـع وهـو املطحون الرويس يف مالبس العامل أو املقامر القديم

 مـن(  بأن يغذي الشعور باخلوف والعداء جتاه ماسـمي باجلمهوريـة العربيـة املتحـدةًكفيال
 هذه تستلزمه بام، مواجهتها يف قوية دفاعات اقامة يف الظرف استغالل ورضورة، )القاهرة

 خاصـة اتلعالقـ حيـاءأ أو، قديمـة التفاقيـات حتـوير أو جديـدة اتفاقـات مـن الدفاعات
 . ضعف أو لضمور تعرضت

٥ 
 وجـدت التـي إيـران مـع حـدث مـا جـوهر هو )كثرية شياءأ يف الفارق مع( إذا وهذا
  ،مـرص يف اًكبـري اًجيـش الـدعايات ماتـصورة إليهـا لتـضم األمحـر البحر تتخطى السعودية

 نفـوذه منـاطق إىل ليـضم األمحـر البحـر يتخطـى املرصي اجليش وجدت التي باألحرى أو
وهكذا باتـت إيـران ، احات شاسعة يف السعوديةومس هائلة موارد !!طموحه أو محايته أو

 اجتــاه ن تكــون حالــة تفكــري يف كــل مــا مــن شــأنه أن يــدعم موقفهــا يفأ إىل قــربأيف حالــة 
 .!!املحتمل التصادم



 
 

 

 البديل هذا وجدت وإنام اًكثري البديل يف تفكر مل إيران أن اًمع والطريف العجيب ومن 
ــرق ــا يط ــىل باهب ــد ع ــريك ي ــاتيني ينيأم ــة برامج ــل حال ــسعودية يف ظ ــأن ال ــون ب ــاتوا يؤمن  ب

 تــتخىل ســرتاتيجيةإ رؤيــة ودون عميــق تفكــري دون بــدأت قــد كاذبــة )حــساسية( للريجييــةا
  .عباءهتا مع تتناسب ال جديدة أدوارإىل لتنتقل  احلقيقي دورها عن طواعية

وهكـذا كـان البـد ، مع تـصاعد القـوةصبحت قابلة لصعود النجم أومن ثم فإن إيران 
عىل حد التعبري الـصحيح الـدقيق أن خيففـوا مـن غلـوائهم يف  أو يني من أن يتنازلوامريكلأل

يـران أن تقـرتب وبـام يتـيح إل، احلديث عن امللف النووي بام يتيح هلـم أن يقرتبـوا مـن إيـران
 . ينيمريكربام كان هذا هو األصح واألكثر مدعاة الهتامم األو، منهم

٦ 
وأن ، شــارات طهــران التقليديــة بمثابــة إشــارات إجيابيــةإا أن أمريكــوهكــذا اعتــربت 

رئـيس بمثابـة حماولـة  إىل كلامت طهران الروتينية التي صدرت مع انتقال السلطة من رئـيس
األحضان اإليرانية عىل نحـو مل يكـن  إىل يمريكهكذا تسارع االندفاع األو، حقيقية للتفاهم

ا جتيد القيام بـه أمريك وإن كان دارسو التاريخ والعالقات الدولية يعرفون أن اً سياسياًمتوقع
 الدولـة صـورة يف وتبـد يف الوقت املناسب وإن كانت يف األوقات األخرى حريصة عـىل أن

 اختـاذ للقـادة تاركـة متناقـضني ملعبـني يف الالعبـة أو تعبرياهتا يف امللبسة أو املرتغبة املرتددة
 . املناسب الوقت يف املناسب القرار

ُاتفاق مع إيران بدال مـن  إىل ية أن تصلمريكيضا آثرت الواليات املتحدة األأوهكذا 
يـة انقالبسـطوانات مـرصية رسـمية أنفـي  أو مناقـشة أو ترديد أو أن تضيع وقتها يف سامع

يني وذنبهم مريكبعد احلدود عن تورط األأ إىل اً متناقضاًمرشوخة ومتناقضة تتضمن حديث
خــوان اإل إزاحــة يف اًأيــض ونجــاحهم تــورطهم عــن وأ !!املــسلمنيخــوان يف دعــم اإل

ــسلمني ــك !!امل ــدما وذل ــت بع ــات نجح ــدة الوالي ــةمريكاأل املتح ــه أن يف ي ــساسة توج  لل
 مـن دعم من عليه حتصلوا أن يمكنكم ما أقىص أن مفادها قصرية رسالة املحليني املرصيني

،  واإلمـارات  الـسعوديةمائـدة مـن سـيكون وإنـام، امائدهت من يكون لن املتحدة الواليات
 مـرتني سوف تـدفع ثمـن هـذه الوليمـةوكذلك اإلمارات والكويت وأن السعودية نفسها 

  . مرات ثالث وربام



 
 

 
  

 
AwaadShahin  

ني هـم جنـد مـشاة امريكـا والغـرب ، والعلامنيـون يف الـوطن املجوس الروافض واالكـراد العلامنيـ
 العريب واخلليج العريب هم حلفاء هلدا احللف

 الرمحن الزنداين عبد

مل يكن االلتفاف حوهلا يمثل إمجاعا للبلد املعني ما.. .املرشوعات واألعامل املتعلقة باألمن القومي 
وبل وسيصنفها بعض مـن الفرقـاء يف نفـس البلـد عـىل أهنـا أعـامل . فإن أفعاله ستكون بمثابة ردود أفعال

 .متثل أصحاهبا ،واهنم املعنيون هبا وفقط،  وهذا هو حال سياسة األجنحة يف داخل االرسة املالكة

 حممد عبد الكريم

وهـذا . السعوديه تريد تسحب البساط عن كل ما هو إسالمي لتكون هي املمثلة الوحيده لإلسالم 
ورصاحةأعتقد أن إيران كانت تسعى لكـسب ود  . فقط هو سبب الشورشه اليل حاصله بينها وبني ايران

وهـذه . مع أن مرص حاليا مل ترفع الصوت عاليا ضد سوريا االسـد .  اإلخوان أكثر من مرص احلالية مرص
 .مفارقة غريبة
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