
 "!المعلولة"تفترس الشعوب " المتوحشة" الشعارات

 محمود حمد

   عار ن   َقِصيَرة   ِعَباَرة   ":الشِّ    . "اْلَمَجاالَتِ  ِمنَ  َمَجال   فِي َمَطالِبَ  أَوْ  َمْطلَبا   َتَتَضمَّ

ص   ِعَباَرة  "  و  !" َدفَ هَ ال ت لَخِّ

 ر للبصيرة قِ فتَ الم  )الشعار الوحشي و..( الكائن الخالي من المعرفة ..ش  ح  الوَ )و .."وْ ل  الخ  " التوحش و

 (!! الجاهل بالعواقبو

 واحد اجتماعي   لنظام تخضع ، الناس من الجماعة"   الشَّْعب   و" ! 

 ريتغي اقتضت ألنها - المريض ِعلَّة - سميت ومنه،  تغييرا   اقتضى ام  عَ  عبارة: اللغة فيالِعلَّة و 

 !الحال

 نشوئها ذعلَّتان الزمتا مجتمعاتنا من: 

  بالمعنى الواسع للكلمة" التخلف "االولى الشعوب وِعلَّة! 

 !معا   ي نتِج اإلذعان والتطرففالتخلف 

المؤثرة قرارات صنع العن مراكز ( إستبعاد العقل والعقالء ) .."التخلف"وأحد أبرز مؤشرات 

 !مصائر الشعوبب

لمواجهة ذلك الوباء المستوطن  ..بوقت مبكر ـ كغيرهم من العقالء ـ المسلمين متنوروا لهذا إستدرك

كما فعل  (عِ ر  الش   على موهد  وقَ سوا العقل د  قَ ) ـ فَ ..وخاصة أهل الحكم في رؤوس عامة األمة

  !المعتزلة

 كنظام للحكم وكنمط للعالقات  اإلذالل والتوحش ي نتِجالذي .."ستبداداإل"فهي ..اما العل ة الثانية

 !اإلجتماعية

 من المختلط الكثير على ويطلق. جناحه ينبت   ما بعد أو للطيران، يخف   حين الجراد هو) :الغوغاء 

 واللغط للجلبة الغوغاء تستعمل والعامة ،الش ر إلى والمتسرعين الناس، من السفلة وعلى الناس،

 (المعجم الوسيط).(

   يها شريرة ، بقوة   المجهول تجاهإ في يتحرك الثوابت، من متجّرد إنسان ): والغوغائي  نفس   تغذِّ

 والفساد الفتنة أسباب إلى فتسارع مرّكب، وجهل   غبية، بعاطفة حولها، من وعلى ذاتها على ثائرة

 (هـ 832: ـ ت الحنظلي إبراهيم بن ابو يعقوب إسحاق ) .(!! والشر



 الشعارات المتوحشة : 

الم سَتِخفَّة و ..التطور التاريخيةالمتعارضة مع قوانين و..المنافية للمنطق العقلي ك الشعارات تل

 !على نمط الحياة السائد والتعسف" االعنف " والمفروضة بـ..الظروف الموضوعية والذاتية لتحقيقهاب

 !كمرجعية معرفية للتطرف ونبذ اآلخر، اإلنكفاء  (!فلسفة)فوق سطح  التي تطفحالشعارات تلك 

ـ من ! ألنماط ـ آسيويةروافع ك..و الطائفة، أوالدين أ، والقومية ، أاالقتصادية ( زمة األ)ـالمتذرعة ب

 !والعنصرية النازية والفاشية

 (!..مة أ خرجت للناسأ  خير )كـو العقائدي ، أالعرقي .. (!المقدسنقائها )ـب ع  رَّ تتدَ ( جماعات)ترفعها 

ذلك نسبون ي    (الجميع)ولئك أنرى ( نالقبليي.العرقيين.نيالطائفي.الدينيين) المتطرفينكجميع و

 !دون غيرهم..لقومهم( القرآني)التوصيف 

كما قال  (قيمة المرء ماي حسن) عمالهمأالكامنة في  حسب قيمتهم اإلنسانية..بديالً لتصنيف الناس

 !مير الفقراء علي بن ابي طالبأ

 الى ى أولئك المتطرفونيسع..التصنيف العنصري التمييزي واإلقصائيمن أجل تكريس ذلك و: 

 !هم بشتى الوسائل المتوحشةمعارضيتصفية  (1

الذي يهدد  لتبرير إدامة التخويف من اآلخر..لهم من خارجهم ومن داخلهم فتعال خصوم إ (8

 !وجودهم وأتباعهم

( الغوغاء)بيئة التناحر التي تضغط على دامة إل..متفاقمة عسيرة المعالجةزمات أإفتعال  (3

 !دونهموالموت ..الم غلقةلإللتصاق بشعارات أمرائهم 

 طْ ل  سَ والتَ ،  دارة السلطةإعلى (  األوحد )أو تيارهم  همحزبحركتهم أو ستحواذ التشبث بإ (4

 !على المجتمع

اإلبداعية  المجتمع المدني تكبيل منظماتو، المهنية إقصاء وتهميش النقابات  (5

 !التخوينية والتكفيرية تحت شتى الذرائع..والحقوقية

ؤلَّ زعيم  –حصر السلطات بيد  (6 نَفلِت ..ق الصالحياتلَّ طْ م   –ه م  ْف  ..هواءاألم  َجوَّ م 

 !معشو البصيرة..إنفعالي القرارات..الفكر

 ترتكز الى..ستحواذية تسلطيةإوعقائد منهجيات  وتطفح تلك الشعارات عن: 

 !أية دولة..المدنية الدولةدستور  فوقة يو الطائف،أ يةو الدين، أ يةقرْ العِ  همشرائع ان (1

 !وحقوقه الشعبمصالح  فوق متسلطةال (تهمنخب)أهواء إعتبار  (8



ؤلَّهال همزعيم –دولة ..الدولة كون  (3 ه  حتى المطهرون) – م   !!!فحسب (!الذي الَيَمسَّ

ب توصيف النظام حس(..مركًزا منهم أقل هم ممن المطلقة ـ بالطاعة ـ القادة ع  ت  مَ تَ )قدسية  (4

 !لماني النازيالداخلي للحزب األ

ألمم ضد االمتوارثة  الماضويةوممارسات الكراهية ،  " ثقافة" س وتكر، بيئة تخلق  رعاية (5

 !االخرىواألفكار ، والطوائف ، ن دياواأل، 

القائمة على مفاهيم  الحقيقية –التداولية  –فكار الديمقراطية نبذ األت" ايديولوجية " إنتاج  (6

نتجة  !، والوطن الكامل السيادة المواطنة الحرة الم 

رق أو عِ  على" شعاراتهم " أو  تهمطائفأو  همدينأو  همرقوتفوق عِ ، قدرة " أوهام "  غرس (7

 !( ..مواليهم) عقول في ..اآلخرأو أفكار دين أو طائفة 

ـ التي الوسيلة (!..العقله..المرء ـ شرف ـ السالح )..والسالح ، والعنف ، الحرب  إعتبار (2

 !خرعلى اآلالقسرية رادة لفرض اإل البديل لها ـ 

  والحرب، والتنابذ ، ندالع الصراع إلأو ـ ذرائع ـ سباب أدائماً هناك ..زمان ومكانوفي كل 

 :كـ..و يشاركون في صنعهاأيستغلها المتطرفون 

 !ختالف درجات تطرفهم والوطنيتهم إعلى  (الشركاء) بين( !افقوالت)التنافق فشل سياسة  (1

الخالفات بين أو تتفجر عندما تتأزم نعدام وجود الوسطاء الداخليين والخارجيين  النزيهين إ (8

 !الشركاء

، التكفيريين ( شعارات) خلف، الكامنة  المتطرفة االيدولوجيات الموضوعي بين تصادمال (3

 !صنافوالتخوينيين من كل األ

على حساب سيادة واستقالل ( توحيد األمة ) يرفع شعارات إعادة( زعيم مَؤلَّه)ر وظه (4

 )..1333عام  هتلر فعل كما رق او الدين او الطائفةالعِ ووجود الدول التي يقطنها أبناء 

 (! لدولة االلمانية األمالى ا لمانيأشخص أي أرض يقف عليها  يجب إلحاق

،  طبقتهو( الرأسمال)ه لَّ لسلطة الزعيم المؤَ ( تأمين المجال الحيوي) بذريعة الباإلست أو

منذ تراكم ..في جميع قارات العالم كما فعلت دول االستعمار وبعدها االمبريالية العالمية

 !للموارد واالسواق -اإلستحواذية  حاجته –رأسمال ونشوء 



الراعي  طامعال الخارجموارد ب (الشعارات المتوحشة)الم نساقة وراء قلية األستقواء إ (5

ق لهاح لَّ سَ ل والم  و  مَ والم   َسو  لتعويض ضعفها الموضوعي أمام الظروف التأريخية ..والم 

 !رضة عليهاعتَ إرادة األغلبية الم  لقمع و، المتعارضة مع تلك الشعارات 

المشاركة لهم في الجغرافية ( المناطقية.الطائفية.الدينية.رقيةالعِ ) خرى تخوين األقوام األ (6

بدعوى الخشية منهم على .. ضدهم!( التطهير العنصري)وممارسة .. الوطنية أو اإلقليمية

اإلنعزالية واالنكفائية  (المناطقية .الطائفية .الدينية .رقيةالعِ  الشعارات المتوحشة)مصير 

 !دموية التي تخفي وراءها نوايا تفتيتية وإقصائية الضيقة األفق

 (الزعيم المَؤلَّه)في رأس ( القومي ، أو الديني ، أو الطائفي )  -! التفوق –شعارات  َطَفحْ  (7

 !القوم (غوغاء)في رؤوس  اوَتَفش يه..

 المدنية في الدول الوطنيةالمعمول بها للدساتير واالتفاقيات والقرارات  (المتطرفين )نبذ  (2

 !(شعاراتهم المتوحشة) التي تتعارض مع.. اإلنسانية الدوليةالهيئات وا

قليمية الرجعية اإلالخارجية المتطرفة والدول ( اإلرهابية)ركات المطامع التوسعية للح تغلغل (3

الدولة الوطنية هيبة كلما ضعفت ..الى جغرافية وجسد الدول الوطنية  ، واالمبريالية العالمية

 !ستبدادو نخرها الفساد واإلأ..

  ما يدفع الى مع اإلشارة الى أن: 

 .. رهاب الدموينحو هاوية اإل (التطرف)إنزالق 

 ..الميل التنموي لقوى الشعب العاقلة  ت حبط (متوحشة)نشوء قوى  وأ

 :هو 

هواء وآراء ألم ذعن ..معصوب البصيرةكقطيع  الفكر الحرمن  ةِ شَ حَّ الموَ  (الغوغاء) رؤوسإنقياد 

 !(هلَّ المؤَ ).. و العقيدة، أو الطائفة ، أرق العِ  وأوهام زعيم

 : بـ (هالزعيم المؤلَّ )ذلك  في وقت يمسك فيه

 !، ومؤثرات صناعة النفوس السالح ، وسالح السلطةموارد الثروة ، وسلطة 

 قوى خارجية وداخليةمصالح ( الشعارات المتوحشة)تلك وراء  ـ دائماً ـ وتقف: 

 ..دولية وإقليمية (قوى خارجية) .1

الشؤون الداخلية للبلدان الهشة العبث ب ومستثمرة بها في.. (لشعارات المتوحشةا)ـراعية ل

 !لنخرها.. الصلبةالبلدان و..لتفتيتها 

 :تنقسم الى (قوى داخلية) .8



يمتد حبلهم السري الى المراكز الخارجية الراعية والحامية ( زعماء مؤلهون) (1

، جسور دائمة وسالكة  تحت أقدامهمتمتد ( زعماء)..لهم والممولة والمسلحة

الراعي ) ملإلنسحاب الى المالذات اآلمنة خارج منطقة الخطر، التي ضمنها له

 !الوطن داخلعندما تسخن األجواء في ( ..ارجيالخ

تتماهى في الشعارات المتوحشة وتربط مصيرها ..متحجرة الوعي ( نخبة عقائدية) (8

 !ومستعدة للموت دونها..(!المقدسة  نصوصها)ـوب( المؤلهون ) بزعمائها 

 جةمرو  أبواق و..رافعه أداة تشكل ..من حثاالت الطبقات .. (مجموعات نفعية) (3

قدرة على تغيير والئها في المنعطفات مهارة وذات ..للشعارات ومبررة

 !خندق الى نقيضه اآلخرواإلنتقال من ..الحرجة

ينحدر عكر المعرفي أي سيل  عقولها يمل  ..فة العقول مجوَّ  (حشود غوغائية) (4

 وقودهي و..المتعسفة القوة التنفيذية للشعارات..تلك الحشود وتشكل ..اليها

 (الشعارات المتوحشة)تلك عندما يندلع الحريق الذي تسببه ..ورمادها ..الشعارات

 !في حياة الشعوب والبلدان

  لتبس، ونستقرء مالمح المستقبل الم  في العراق والمنطقة ولكي نفهم خفايا الحاضر الدموي ..

 ـ :القريبة من تاريخنا ذاكرة ال)البد من تصفح 

دوامة الموت والخراب منذ عشر أو تتستر على تدير التي ) كيفية ـ نشوء ـ دولة المحاصصة ـ

ن اعها المحتلون ، الم  ..!؟( في العراق نيفوسنوات  َقها ص  الفوضى  "دون من فريق مَ عتَ كما َوثَّ

ضوا  "الخالقة   ..بمواصلة تنفيذ مشروعهم (جو بايدن  )نائب الرئيس االمريكي الحالي الذين َفوَّ

 ..  (8003عامي في العراق  )وكما جاء بعضها في مذكرات بريمر 

 دول فيليس في العراق فحسب بل و إفشائهتسويقه و ـ اليوم ـ هذا المشروع الذي يجري

  !االخرى وسطاأل الشرق إقليم

  هذا وكان دولة، 94 منبجيوش  العراق لغزو بحملتها المتحدة الواليات قامت 3002ففي عام 

بعد إن إستخفت باالمم المتحدة وتجاوزتها بقرار .."!الراغبين بائتالف" يعرف االئتالف

 !في مجلس األمن إعتراض روسيا والصين على الغزو بسبب..فردي

"  قانون" ـك األمريكية اإلدارة  صدرتهأ الذي( !العراق تحرير) شعار  الى اً ستنادإوتم الغزو 

 !8441 أكتوبر في



  صدام نظام يعارضون ظلوا ممن الخارج في المقيمينالعراقيين  المعارضين)وبغطاء من 

،  المعتدلة العربية والدول الغرب من الدعم من مختلفة نواعا  أ يتلقون وكانوا سنوات، لعدة حسين

 (1) (!االستخباريةِ  جهزةاأل خالل من ذلك يتم كان ما وغالبا

 ف محددةادألهتم الغزو و: 

 !النفطحقول و.."اسرائيل " أمن 

 (في الحيوية والثروات التحتية البنى مواقع تفصيلية بأهم قائمة تملك المتحدة الواليات ان 

 (ويكيليكس وثائق)!( إستثناء دون العالم جميع دول

 في تحادياإل حتياطياإل لمجلس السابق الموسيقار المحترف والرئيس( جرينسبان النأ) عترفإ 

 :(جديد عالم في مغامرات.. ضطراباإل عصر) كتابه في( المركزي البنك) المتحدة الواليات

 بصدام الخاصة الشامل الدمار أسلحة بشأن المعلن وأمريكا بريطانيا قلق عن النظر بغض انه)

 حرب أن وهو الجميع يعرفه بما عترافاإل سياسيا المناسب من ليس أنه يحزنني.. حسين

 !(..النفط أجل من كبير حد الى كانت العراق

 يجعل الذي هو" للنفط إدماننا".. بوش جورج االمريكي الرئيس مقولة جرينسبان ويسجل)

:  قائال.. للطاقة المدى طويل توقع أي في أهمية أكثر عتباراإ وسطاأل الشرق منطقة لمستقبل

 (!العالمي باالقتصاد بالغاً  ضرراً  تشكل نفطية أزمة أي نإ

  (الوزارات كل وان انهارت، كلها صدام عهد في سائدة كانت التي والقانون واألمن النظام إن 

 االوامر تلقت االميركية القوات ألن ، النفط وزارة ستثناءإب والنهب السلب بفعل رتمِّ د  

 (..8)!)والجنوبِ  الشمال حقول حول ووثائق رشيفاإ الوزارة هذه وتضم ،بحمايتها

 متباينة تضاريس في متناحرة أقوام) ـك العراقي للشعبالتفتيتية ( الرؤية االمريكية)وفق و 

 ..واحد وطن في واحد كشعب وليس..(

الذي " اسرائيل"الرؤية التي يطبقوها على جميع الشعوب بإستثناء ـ الشعب اليهودي ـ في )

يصف بريمر إستباحة قوات ! ( .. جاؤا به لالستيطان في فلسطين من قارات العالم المختلفة

 :الغزو للعراق

 (والفرات، دجلة لنهري العرب شط دلتا في االهوار منطقة في لها موقعا التحالف قوات اتخذت 

 يشكلون الذين الشيعة يتركز حيث الجنوب، في المقدسة والمدن النهر ضفاف على المدن وفي

 لقوات مواقع هنالك الشمال الى ميل 500 مسافة وعلى السكان مجموعة من المائة في 60



 حوالي يشكلون الذين االكراد مناطق في الصنوبر اشجار تغطيها التي الجبال سلسلة في التحالف

 في الصحراوية السهلية المناطق في وحداتنا تتوزع كما السكان، مجموع من المائة في 80

 13 حوالي تشكل التي العربية السنية لالقلية الداخلية المناطق تتشكل التي وغربه العراق وسط

 منذ العراقي المجتمع على تسيطر ظلت وقد العراقيين المواطنين مجموع من المائة في

  ..(3(!)قرونِ 

 خرائط  .الدستورنصوص )في  ..المحاصصةباسم  متناحرة فئات الى الشعب لهذا جرى تقطيع

 !( لغير العراق الوالءات مراجع .!"المتنازع عليها" الجغرافيا

 الدرس المستخلص من تجربة عرض بريمر "..دولة المحاصصة"عندما اراد الغزاة إستيالد و

 :التي سبقت غزو العراق جيوش االحتالل

 فقط والتركيز،  البالدِ  في مقيمين ظلوا من لدى لالشتباه عرضة تكون المنفى حكومات' ان)

 في مشابهة هواجس يثير سوف جديدة عراقية لحكومة كنواة"  السبعة الكبار"  مجلس على

صداِم ،  وحشية من وعانوا،  البالد في مقيمين ظلوا ممن،  العاديين العراقيين المواطنين وساطأ

 حيث،  والشيعة السنة بين فيما المناسب التوازن الى يفتقر كان " المجلس"  فان ذلك جانب والى

 نساِء ، ومن وأ تركمان وأ مسيحيون فيه يكن ولم،  االكراد لصالح كثرأ يميل الميزان كان

 ذلك من يتمكن نأ وقبل،  سريعا الحكم شؤون تولي في يرغبون المنفيون يكون نأ الطبيعي

 وواشنطن لندن في نفوذهم نإ يدركون فهم،  البالدِ  في مقيمين كانوا ممن المحليون الزعماء

 في االرض على راسخة سياسية قاعدة لديهم تكن لم ما يتقلص سوف والرياض وطهران

 (..4) (العراقِ 

وتغير  الغزو دأن يعيدوا إنتاج تبعيتهم وفق ظروف مابعـ الزعماء المحليين ـ لهذا كان لهؤالء 

 !المهام

 الجلبي" ) الكبار السبعة مجموعة"  ومعه الصحفيين مع له لقاء ولأ عن بريمر قال. 

 !(:عادل عبد المهدي.حامد البياتي.عالوي.الجادرجي.الجعفري.البارزاني.الطالباني

 القيادة مجلس عضاءأ لتحية الصحافة مراسلي دعوة تمت انه علنتأ االجتماع نهاية في)

 وقد ـ بعدي للتحدث ممثال ترشحوا ان قترحأو موجز بتعليق دليأ   سوف اننيـ  وقلت العراقية

 المختلف التجمع هذا ان الّ أ التعاون مظاهر من وبالرغم،  واضحا رتباكاإ قتراحيإ حدثأ

 عشرين من اكثر منهم األمر خذأ وقد،  التعاونِ  على معتاد غير وسياسيا وروحيا عشائريا



 نذير بمثابة ذلك كان وقد،  باسمهم كمتحدث البرزاني مسعود الكردي الزعيم ختيارإل دقيقة

 (..5) (!البسيطةِ  بالقرارات يختص فيما حتى المجموعة ستواجه التي بالصعوبة

لى العراقيين ووطنهم باالً عوصارت وَ .. 3002الصعوبة التي إمتدت الى يومنا هذا منذ الغزو 

 !رهاب الذي يذبح األبرياء كل يوم، وحاضنة لإل

 وأمثالهم ومن واالهم!" السبعة الكبار"العائمين على  َزَبد   " المحتلين" فإن  ..من جانب آخر 

بلد ، اليستطيعون التخلص من روح اإلستعالء كثر من أفي من هزائم لم بهم أرغم كل ما ..

ذا إإالّ ..ـ وطنيتها ـ واإلستخفاف بمواقفها وقدراتها الكامنة في ، رية على الشعوب االستعما

ذل ة الحقتهم الهزيمة   ..وداخل غرف نومهم..في مراكز قوتهمالم 

 (ختبئإ " يصرخ مجلجل صوت على جديد من استيقظت 8003 يونيو 85 الجمعة يوم في ..

 سقطت حين الفيلال ملجأ باتجاه القدمين حافي أركض وجدتني معدودة ثوان وبعد"  ختبئإ

 (6(. ) الخضراء المنطقة في هاون قذيفة

 (تلتها هاون قذيفة ولأ سقطت حين للتو النوم الى خلدت قد كنت 8003 يونيو 86 السبت يوم 

 ناأو ساعتي الى فنظرت. التوالي على الثالث لليوم الخضراء المنطقة من بالقرب قذائف عدة

 منتصف عند دقائق وخمس عشرة الثانية الى تشير الساعة فوجدت الرواق في متثاقال سيرأ

 .(7)( الليل

  (مع السحرية خططك من خطة تضع ان منك ريدأ" : له وقلت كورماك بريان على عرجت 

 حقائبي وحزمت الفيلال الى وعدت ." غدا هنا من لتخرجني سانشيز ريك وفريق غاالغر فرانك

،  الموعود اليوم هو االثنين بأن يعلم حدأ يكن ولم. بغداد في لي ليلة آخر هذه تكون نأ ملأ على

 يوم معي للمغادرة يخطط معظمهم وكان. لي المساعد الفريق في المقربين قربأ عدا ما

 !(2)(المانيا الى 17سي طراز من طائرة متن على االربعاء

  !وحمايتهم ورعايتهمبعلم المحتلين ..دائماً .. والم نتج محلياً االرهاب المستورد 

 ان وقلت ،'العراق الى يأتون سعوديين سلفيين عن تقارير لي وردت) بوش الرئيس بلغتأ 

 وشمال غرب في السكان مع اختلطت الحرب، بعد ختفتإ التي العراقية القوات معظم

 .(3)(!..بغداد



 (تشير مصداقية، ذات تقارير لديها التحالف ستخباراتإ نإ قطر في بوش الرئيس ابلغت قد كنت 

 بالبعثيين يتصلون نهمإو العراق، الى تسللوا الخليج من القادمين الوهابيين المتطرفين ان الى

 (10)(..المساجد في غالبا السابقين

غطاًء ، وحواضن للشبكات اإلرهابية المستوردة الى العراق ،  (الخاص "القتل"من األ)شكلت شركات فيما 

 لحماية  سنويا   دوالر مليون 450التي تتقاضى ـ  ووتر بالكـ شركة ومنها )  ،من مختلف الجنسيات 

 !(االمريكان الدبلوماسيين

 :لتمتع تلك الشركات بـ

 !الحصانة القانونية التي فرضها اإلحتالل (1

 !الموارد المالية الهائلة الم سَتنَزفة من خزينة العراق ، ومن خزائن الدول الممولة لالرهاب (8

 !الخارجية والداخلية المشبوهةاإلرتباطات  (3

 !إحتراف القتل الفردي والجماعي (4

 !التضليل اإلستخباري واإلعالمي الخبير (5

رهاب من خاللها في مناطق عديدة من طوير وتوسيع حواضن محلية لها ولإلالقدرة على بناء وت (6

 !العراق

  !مهارتها في تجنيد المرتزقة اإلرهابيين من بين حثاالت المجتمعات المحلية (7

 ةتفتك بالعراقيين ، بل تحلم بإقاماإلرهابية مازالت تلك القوى !( تحرير العراق)على  سنواتوبعد عشر 

كتطبيق لشعارات الجمعيات ) المنطقة ، الوطنية في دول الية التكفيرية على حطام ودولتها االسالم

 الحكومات إسقاطستهدف ذي يال !"الفوضى البناءة"بـ العالمية المعروف" البناءون األحرار " الماسونية 

 سموم بث   من خالل  عليها، والسيطرة،  المختلفة البالد في"  الوطنية"  الحكم أنظمة وإلغاء ،القائمة

 (!العنصريةو الطائفية األقليات روح وإحياء الواحد، البلد داخل النزاع

( برنارد لويس)المستخلص من خطة ، لتقسيم العراق ( جو بايدن)مشروع  ههذا الشعار الذي يعبر عن

، ودينية ، رقية عِ ، سس أعلى (3سايكس بيكو)عادة رسم خارطة المنطقة إل 8413التي وضعها عام 

 ..وتحتمي بها..لتدور جميعا في فلك الدولة اليهودية القوية..وطائفية 

 :مازالت..من غزو العراقبعد عشر سنوات 



 !ت تستوطن بيوت العراقيينع العراق والمناحاسفك في شوارالدماء ت   .1

  !والمفخخات تستبيح المدن المذعورة على المنطقة الخضراءتتساقط القذائف  .8

خوفا  من ..العراقبفاتا  في غير مكان وزمان يهرعون ح  .. ومن التحق بهم  (السبعة الكبار)  .3

 !مفخخات بعضهم للبعض اآلخر

 !عاتهمسيادهم ور  أستورد من ج في رؤسهم وت  نتَ الكراهية للعراق والعراقيين ت   .4

  !التي اسمها العراق على الغنيمةبينهم  فيمامتفاقم ( البدائي  ) التناحر .5

 !شعشة في نواياهم وسلوكهم ونفوسهممعالوالءات للخارج الطامع  .6

 الدولبعض  .ايران .تركيا .اسرائيل .امريكا) الوطني المخالف على االجنبي بالطامع االستقواء .7

 !(المتورطة بالدم العراقيالعربية 

 :في نوايا السياسيين تطل برأسها المتوحشة الشعاراتمازالت بعد عشر سنوات و

 :/ بغداد/ نيوز السومرية 30/3/2013

 الخارجية بمقر ولقائه المتحدة الواليات الى زيارته خالل شواني خالد القانوينة البرلمانية اللجنة رئيس قال) 

 ان"  الوزارة في العراق ملف ومسؤولي االوسط الشرق لشؤون الخارجية وزير مساعد مع االميركية

 مشروع وفق موحدة اتحادية دولة لبناء ضمانة سيكون العراق في فيدراليات ثالث تأسيس في ترى اللجنة

 ."بايدن جو االميركي الرئيس نائب

 32 في له بيان في "العراقية القائمة باسم الرسمي الناطق"  المال حيدر العراقية القائمة عن النائب واتهم

 "النواب مجلس ورئيس العراقية القائمة زعماء احد"  النجيفي اسامة النواب مجلس رئيس الماضي اذار

 .!المشروع لتنفيذ بالسعي

 الخارجية وزارة ومسؤولي بايدن التقت التي النيابية القانونية اللجنة وفد اعضاء بين من كان المال ان يذكر  

  !.واشنطن في االميركية

 المتراكمة للمشاكل كحل السني االقليم قامةإل)مناطق شمال غرب العراق في ( االصوات )بعض فيما تدعو 

 !( المركزية الحكومة مع

 :/ 8013/مايو/ 12/ايالف



 سامراء في فيصح مؤتمر خالل سامراء تظاهرات على العام المشرف الحمدون طه محمد الشيخ قال) 

 لتحديد الرأي اصحاب مع اسبوع منذ متواصلة جتماعاتناإ " بأن المحلية المدى انباء وكالة تفاصيله نشرت

 ألنه االقليم هو مشروع افضل أن وجدنا وقد المنتفضة المحافظات في كرامتنا يحفظ الذي األفضل الخيار

 !"اإلقليم موضوع حول اليوم سيعقد تشاوريا اجتماعا"  أن مبينا ،"ومتكامل ناجح مشروع

 أليه سندعو  القوم واعمدة والمفكرين الدين رجال يضم  وموسع آخر هام اجتماع " أن حمدون واضاف 

 اصالحيا ومشروعا تأريخيا سيكون أنه واعتقد االقليم تشكيل في االخيرة فرصتنا لتدارس سامراء في قريبا

 .)!"احدا يستهدف وال

 : يجد انها " االسرائيلي " الكبرى الموسومة على الشيكل " اسرائيل " إن من يتفكر بخارطة 

واألردن ، وجنوب سوريا ، وشمال السعودية ، وعاصمة وماتبقى من فلسطين ، " اسرائيل " تشمل 

 "!!!! وغربه" بغداد " العراق 

 !!!أال يكفي هذا للتفسير والتحذير؟

 العراقيين على مرت لقد : 

  ! الحزن من عصور

 !التعسف من ودهور

  !(اإلستالب)  من وأطوار

 .. (!واإلقصاء التهميش) من وصنوف

 !(..المظلومية من الخالص) بدعوى ، بتمزيقه م هدداً  ، الوطن بوجه َسيفه   َشَهرَ ( عراقي) عن نسمع ولم

" ومحترفي ( !المتوحشة الشعارات)أصحاب من " !الناتو ثوار" و !"..البناءون األحرار"  زمن في إالّ 

 ..الميكيافيلية" سياسة الخساسة 

 !؟(أخذ الوطن بجريرة الطغاة ) فهل يقبل عاقل 

  او .. (الفوضى الخالقة ) تحت دخان دين مع اإلحتالل ورَ المستَ " أبنائه " من سواء كانوا

لَدين من أرحام الغزاة في بيئة التخلف  !الم سَتو 



 الديكتاتورية التي مازالت تستوطن في جسد ( سكراب)الم عاد إنتاجهم من ( فرق الموت ) من و أ

 !الدولة ورؤوس المتحاصصين

  األشد تعسفاً منها" ..المتطرفين " الدكتاتورية ( معارضي)او من! 

  تورا )اإلرهابيين الملثمين الخارجين من كهوف الكراهية الطائفية التكفيرية بجالبيب من أو

 ؟(!بورا

 بن ، مطاعن بن ، إدريس بن أبوعزيز قتاده الشريف.. هـ 537 عام مكة أمير ةَ لَ وْ قَ  ضمائركم تطرق ألمْ 

 بن عبدهللا بن ، الجون موسى بن ، الكرم أبى عبدهللا بن ، سليمان بن ، عيسى بن ، موسى بن ، عبدالكريم

 ..طالب؟ أبى بن على بن ، حسن

 :القائل

  َعِزيَزة   َعلي   جارت   وإن   باِلِدي

نِي ولو َرى أن  وع   بها أَع    وأج 

َغام   َكف   ولِي   َبسطت ها ما إذا ِضر 

  وأبيع   الوَغى َيوم أشَتِري بِها

دة   َعو    لَِظهِرها الملوكِ  لَثمَ  م 

  َربيع   لِلم جدبين بطنَِها وفي

َها أَ  ك  ر  َهانِ  َتحتَ  أَت    وأبَتِغي الرِّ

؟ إذا إني َمخَرًجا لَها   لََرقِيع 

ك   إال أََنا وَما   أرِضك م َغيرِ  في الِمس 

وع   ا أَض  َدك م وأم   َفأِضيع   ِعن 

 سنة واليمن،  ومصر،  وليبيا،  تونس في وبعده..  8003 سنة العراق في امريكا فعلت كماو 

وللواهمين المنزلقين  (ربيع الناتو)صبح رمزا  لـأيتفاقم الشعار الذي ..وفي سوريا اليوم....  8011



ويتستر خلف تطلعات الشعوب ..يستهدف تفتيت األوطان وتمزيق المجتمعات المؤتلفة  الذي..خلفه

 "..الدكتاتور"للخالص من 

 ..(!الفوضى الخالقة) بعدك أتيتول"..إرحل"

كما جاءت في كتاب .. ميراأل" ميكيافيلي"الذي سماها وأوصى بها "  سياسة الخساسة "الشعار الذي أعقبته 

 ":ميراأل"

 ينشر أن "األمير " فعلى.. األمير لقانون للخضوع الشر على المفطورين الناس لتعويد وسيلة خير الدين ) 

 وحفظ والتدين بالرحمة يتظاهر أن للمير الخير ومن.. الحميدة واألخالق..رعالوَ  بمظهر ويظهر..الدين

 !!( بعكسها تصافلإل مستعداً  يكون أن عليه ولكن.. واإلخالص الوعد

ربيع )دول  في ونيف عامين منذينشر الخراب والموت ونشر الذي ( المتوحش) والمضمون " الشعار " هذا 

المتعطشة للحريق في أكثر من جغرافيا ( !دول القش) رماد خانه الخانق تحت د   م  ش  ونَ ..سورياوفي ( الناتو

 !(!الفوضى الخالقة)دون بصيص ضوء في نهاية نفق ....عربية وإسالمية

 (:عامي في العراق)بريمر في كتابه يقول 

 انها وتزعم،  العراق مستقبل حولـ االمريكية ـ  الخارجية لوزارة بدراسة تتعلق تقارير على طلعتإ)

 ولذلك،  الدراسة في بدلوه دلىأ قد كروكر وكان،  البالدِ  في الحرب بعد ما لنشاطات كاملة خطة وضعت

 بل،  الحرب بعد لما خطة وضع بهدف تكن لم الدراسة ان الى مشيرا ،قاطعا   نفيا   فنفى مراأل عن سألته

 (11(!!!! )بصدامِ  طاحةاإل بعد البالد مستقبل في التفكير على ميركيينواأل العراقيين يساعد تصور لوضع

 ..نعم 

َفتتي البلدان   ..المتوحش( الفوضى الخال قة)َخْلَف شعار ..الخطط لم شِعلي الحروب األهلية وم 

 أالّ  لها تتيح إستراتيجي، تعامل نظرية في وصاغته النهج، هذا األمريكية المتحدة الواليات طورت )حيث

"  نظرية فكانت الفيتنامية، التجربة بعد خاصة ،مضطرة إالّ  المباشر العسكري العمل إلى اللجوء إلى تضطر

 تتيح محلية، أطراف بين الصراع مواقع في فوضى حالة ستحداثإ تستهدفالتي ...." الخالقة الفوضى

 هذا تحقيق أجل من رخَّ سَ وت   لصالحها، وتوجيهها هذه الفوضى موجة ركوب األمريكية المتحدة للواليات



ا تقني  ا المتفوقة األمريكية اإلمكانيات مجموع الهدف  من ممكن حجم أكبر إلى مستندة وسياسي  ا، وثقافي  

 .(!...المحلي الصراع وأطراف مواقع عن المعلومات

لتجنب خسائرها البشرية سمالية مباشرة بالحروب أعدم تورط جيوش الدول الربهذا الشعار قضي يو

البلدان التي تختزن الموارد االستراتيجية او بين وبدال  عن ذلك تأجيج الحروب األهلية والبينية ..والمادية

حد الى إليصالها ..مواردهاإحراق المحلية و عيةالمجتم هاوقدرات هازاف طاقاتنستإل..المواقع االستراتيجية 

مما يجعلها ..ملأي كوة للوانسداد ،  والخوف الشامل، والرعب الدائم ، الغرق في مستنقع الموت االعمى 

 !!ستقدام الغزاة إلنقاذها من نفسهاتركع وتتوسل إل

 ": رايس كوندوليزا" تقول

ا ستين مدى على سعت المتحدة الواليات إن)   حساب على األوسط الشرق في االستقرار تحقيق إلى عام 

ا اآلن وتتبنى.. منهما أي  ا تحقق ولم الديمقراطية،  إلى تقود الديمقراطية إن: يقول من هناك إن.. مختلف ا نهج 

 المنهجي األساس تمثل الفوضى أن بمعنى الصحيح، هو العكس أن والحقيقة واإلرهاب، والصراع الفوضى

 (!المنشودة األمريكية الديمقراطية لخلق

خرائط  "الماسونيون"يعرض.. ن ينقشع الغبار أوقبل  بالبشر والحجر" الفوضى الخالقة"وبعد أن تفتك 

ة منذ زمن بعيدمصالحهم  َعدَّ  !" يبابأرض  "على أهل البلدان الم ستباحة دم بلتنفيذها ..الم 

 ..لكنهم

 .. اليابسةالمحلية عندما يستشعرون إقتراب النار من حقولهم 

 ..دركون ان مصالحهم االستراتيجية مهددة بالخطروي  

 ..وفقدان التوازنيصابون بالهلع 

 قرباءاأل)خلون عن توي (!المخلصين االصدقاء)يسحقون و( !التأريخيين الحلفاء)يدوسون على ف

 ..إليقاف االنحدار في العلنعداء أيديهم أللد األويمدون (..!األثيرين

على حافات .. " ناشرة العبودية" طالبان و "! داعية الحرية "مريكا أ بينـ المتكافئ ـ  الحواريجري س)

 .. !(في الدوحةحقول الغاز االستراتيجية 



 ..مسباأل صنائعهم هم" اإلرهابيين "من ن أعداء اليوم أل

َهَدَدة تقتضي العودة الى صنائع األمس" الرأسمال"ن مصالح وأل  !الم 

  ..ن سورياأبش"  الثمانية الكبار"  اجتماعذا جرى في فما

  .." الفوضى الخالقة" صحاب مشروع أكبيرة من جانب  "أوهام"قت عليه لِّ الذي ع  

 .."الفوضى الخالقة " في تحقيقه بـلتحقيق ماأخفقوا " الخساسة سياسة"الذين استخدموا 

" كاميرون"رئيس الوزراء البريطاني   بَ ر  بعد ان سَ (.. 8+2اجتماع )سمته أالصحافة الغربية أن بل 

 :عالم لإل

بسبب عمق الخالفات مع  (!بدون الرئيس الروسي.. إن البيان الختامي سيصدر باسم سبعة رؤساء )

 ..بوتين بشأن سوريا 

 !!"!روسي الهوى"لكن ذات الصحافة وصفت البيان الموقع من ثمانية رؤساء بعد صدوره بأنه 

 تراجع عقبته يسجل سبقته وأالتي  جراءات واإل والتعليقات، لقمة الثمانية ي البيان الختام أان من يقر

 :يليكما ..االستراتيجي " الفوضى الخالقة"صحاب مشروع أ

 !لغاء وجودهاإي أ..رهابيةاإل التنظيمات من نفسها بتطهير المسلحة المعارضة مطالبة (1

اإلستمرار بتنفيذ تكتيكات ي أ..بإبعاد االفراد التابعين للقاعدة من سوريا الحكومة السورية "تكليف"  (8

  !في عموم سورياالتي ينفذها الجيش السوري "  الفئران مصيدة" 

 للنزاع، المتزايد المذهبي الطابع وكذلك سوريا في والتطرف رهاباإل من المتنامي القلق بسبب) 

 بعادإو بالقضاء جنيف مؤتمر خالل معا لتزاماإل الى والمعارضة السورية السلطات الدول تدعوا

 (18)(سوريا من للقاعدة التابعين فرادواأل التنظيمات كافة

من  هي السورية المعارضة في والصلبة األساسية المسلحة القوةوهذه خشية واعتراف بأن 

 إسالميين متطرفين تضم التي األجانب المقاتلين مجموعات وبينهم.. االسالمويين( المتطرفين)

 !صفوفهم بين لها مواطنين بوجود اعترفت كما بوجودهم، الغربية الدول إعترفت



ان عدد : أعلن مسؤول المفوضية االوربية لمكافحة اإلرهاب المشارك باجتماعات الثمانية ) 

ذين ذهبوا ال" االوربيين " المشاركين بالقتال في سوريا يفوق عدد المقاتلين " االوربيين " المسلحين 

 (!!للقتال في افغانستان والعراق والصومال

 بغية ، وقت قربأ في سوريا حول جنيف مؤتمر تنظيم ودعم ،لالزمة سياسي حل بايجاد لتزاماإل( (3

 :التالية ساسيةاأل المراحل يحدد الذي 8018 يونيو/حزيران 30 في جنيف بيان بتطبيق البدء

 المشترك بالتوافق وتشكل كاملة تنفيذية بصالحيات تحظى انتقالية حكومة تشكيل. 

 (13)(منيةواأل العسكرية القوات يتضمن وذلك عادتهاإ وأ العامة الخدمات على المحافظة يجب. 

  ..المعارضة تسليح على تفاقاإل عدم (4

 :''أوباما باراك'' األميركي الرئيس قال

 المتحدة الواليات صالح في ليس عشوائي، بشكل السورية المعارضة تسليح إن) 

 ..(الطويل المدى على األميركية

 إحدى. ذلك سيكون كيف أحدد لم لكنني للمعارضة، دعمي من سأزيد أنني قلت) :مضيف ا

 أصدقاء ليسوا المعارضة في فعالية المقاتلين أكثر أن هي تواجهنا، التي الصعوبات

 !(األميركية للمصالح جيدة وصفة يعتبر ال عشوائي  ا وتسليحهم ،المتحدة للواليات

 في " ميركل انجيال"  االلمانية المستشارة مع مشترك صحفي مؤتمر في أوباما، أضاف

 المتحدة الواليات بأن يتعلق فيما الحد تجاوزت علنا   ترددت التي التقارير بعض ) :برلين

 !.(الحرب انهاء هو نريده ما. أخرى حرب في للمشاركة ما بشكل تستعد

 ( فرضه الذي الحظر انتهاء من بالرغم حتى المعارضة تسلح لن المانيا ان ميركل قالت 

 .(سورية في السالح على االوروبي االتحاد

 ( كاميرون، ديفيد البريطاني، الوزراء رئيس أن األربعاء، "ميل ديلي"  صحيفة أفادت 

 !..(السورية المعارضة لتسليح خططه عن تخلى

  إن فرنسا غير مستعدة لتزويد المعارضة ) فابيوس لورانأكد وزير الخارجية الفرنسي

 (! السورية بأسلحة قد توجه اليها الحقاً 

 المعارضة مقاتلي الى ترسل التي االسلحة ان )حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

 (!اوروبا في استخدامها الى ما يوم في االمر بها ينتهي ان يمكن السورية



 باتجاه الذهاب خطورة من المالكي نوري العراقي الوزراء رئيس حذر ،ذاته  السياق وفي 

 واألمنية الخارجية للشؤون العليا األوروبية المفوضة لقائه خالل ورأى،. سوريا في التسلح

 األوضاع اضطراب إلى ويؤدي تماما ، سوريا يدم ر قد التوجه هذا أن   ،" أشتون كاثرين" 

 !المنطقة في

 ..المعارضة تسليح في الجديد..إذن

 كاسرة صواريخ منظومة سورية ستالمإ إلى سيؤدي ،"النوعي " بالتسليح األميركي القرار ألن ) 

 الداخل في أوباما إدارة على سلبية نعكاساتإ من ذلك يحمله ما بكل إسرائيل، مع للتوازن

 !(" إسرائيل" لـ اً وتهديد،  وحلفائها لسورية وفوائد األميركي،

 للمعارضة لعسكريا الدعم من المزيد على"  العربية الدول بعض"  وإصرار إستمرار رغم

 !لها الموالية المسلحة السورية

 ..بعد كارثتي العراق وافغانستان عدم التورط في مستنقع حرب جديدة (5

 نريد ال :)قائال ..بعد ساعات من انتهاء قمة الثمانية أميركية تلفزيونية لمحطة "أوباما" صرح

 .!( النزاع إلنهاء سياسي حل إيجاد نريد بل وشيعة سنة بين طائفي نزاع في االشتراك

 ..على سوريا جويحظر إستبعاد إنشاء منطقة  (6

ا الموضوع، في تشككه األميركي الرئيس أبدى : ومضيف ا المشكلة، يحل ال قد الحظر أن موضح 

 الحد، هذا إلى فعالة ليست السورية الغارات. الجوية الغارات في يموتوا لم القتلى من% 40)

 (!.األرض على تجري واألحداث

 ( فإن كل  افي حالة فرض منطقة حظر جوي على سوري "تقول وزارة الخارجية الروسية

 "(! االحتماالت واردة

 (ان عقد بيع صواريخ "  ةيقول سيرغيه الفروف وزير الخارجية الروسي s300 المضادة

 ..(!!"لم يتم تسليمه كامالً لحد االن..للجو 

 !..مما يعني ان لدى سوريا تلك الصواريخ وستستخدمها السقاط طائرات الحظر الجوي

 !في قمة الثمانية" بوتين "من " اوباما"سمعه ما وهذا 

 موسكو أن لوكاشيفيتش، ألكسندر الروسية، الخارجية باسم المتحدث أعلن أخرى، جهة من 

 الواليات أن إلى أشارت تقارير إثر وذلك ،سوريا فوق جوي حظر منطقة بإقامة تسمح لن

 .االجراء هذا لمثل تعد   المتحدة



 مشيرا   ،السوري النزاع في الليبي النموذج تكرار تريد ال بالده أنّ  إلى لوكاشيفيتش ولفت

 !الدولي للقانون مباشر انتهاك األردن في األميركية االنشطة أن   إلى

" وموافقة ..بشأن الوضع السوري  المقبلسبتمبر  4في  بهلالجتماع  "وباماا"ـ ل "بوتين"دعوة  (7

 !على ذلك" اوباما 

  معركة شهر للجيش السوري لحسم أثالثة  (فرصة)منح مغزى مما يثير التساؤل عن

ن أالذين يجب  " لالرهابيين "المصيدة"الفصل الرئيسي من لعبة التي تشكل ..الشمال 

 ..!دعوة وزير الخارجية البريطانية وليم هيغـ حسب "اليعودوا الى بلدانهم التي جاؤا منها 

  عبرمن سوريا  المسلحين خروج أمام الحدودفي ذات الوقت الذي أغلقت فيه تركيا 

) وعددهم .. !الوسط في"  القصير"  معبر إغالق قبل منها جاؤوا التي التركية البوابات

 (..لمجلس االمن خضر االبراهيميحسب تقرير األ –بلدا   83الف مسلح من  40اكثر من 

 !!بدعوى منع التسلل من سوريا الى تركيا

، كثر من مئة الف سوري أرواح أا في زهق مدورهو وتركياعدم االشارة لجهود الجامعة العربية  (2

 المؤسسة للجامعة العربيةالدولة ) السورية نية التحتية للدولة وتخريب البمليارات الدوالرات وهدر 

عترفت بها الجامعة في قمة إسقاط االسد وتسليم السلطة للمعارضة التي إمطالبتها بإختفاء و..(

 !الدوحة

 !" سحب قوات حزب هللا من سوريا" ـالمطالبة ب معد (3

كما ..االسد حكومةونزعها من  "لمعارضة ا" ـ ولية لعدم االشارة الى الصفة التمثيلية الد (10

 !"الجامعة العربية "فعلت 

 !االسد " تنحي" شرط االشارة ل معد (11

 !بالنازحين السوريين" المبتلية " الدول  "محنة "  عدم االشارة الى (18

 !للنظام في سوريا" الدعم االيراني " عدم االشارة لـ  (13

 (8جنيف ) تجلس مع النظام في " معارضة سورية محددة "عدم االعتراف بـ (14

لحلفاء الواليات  تزايد القلق من تداعيات الكارثة السورية على مصير ـ األوضاع الداخلية ـ (15

 !المتحدة في المنطقة

 "!أمن اسرائيل"  تستهدفبفتح أكثر من جبهة " التهديدات"القلق من تنفيذ  (16

 ..الثمانية قمة خاللو •



 للمحادثات نقاط خمس من الئحة القمة م ضيِّف كاميرون ديفيد البريطاني الوزراء رئيس وضع )

 :يلي كما ـ 3 جنيف ـ لـ المقترحة

  .سوريا داخل االنسانية المساعدات إيصال (8

 .التطرف مكافحة (3

  .الكيميائية االسلحة إستخدام رفض (2

  .الليبي المثال وفق ديمقراطية انتقالية مرحلة (9

 )تنفيذية سلطة اقامة (5

  التطرف، مكافحة. سوريا داخل االنسانية المساعدات إيصال )سوى الختامي البيان في منها يؤخذ ولم

 .!( الكيميائية االسلحة إستخدام ورفض

 الوباما مرافقا كان االبيض البيت في كبير مسؤول قال : 

 االخرين الزعماء مع محادثاته في الرئيس لها سعى التي سوريا بشأن األهداف الختامي البيان يحقق) 

 األسلحة استخدام في والتحقيق الصراع، لحل سياسية بعملية يتعلق ما في وخاصة بوتين الرئيس وبينهم

 (!!السوري للشعب االنساني والدعم الكيميائية

 ..كل ذلك اليعني قرب انتهاء الحرب

 !إال  وت دميه..التي لم تترك بشرا  والحجرا  في سوريا امةو تراجع كوارث الفوضى الدموية الهدّ أ

قوى بشكل لحين وضوح ميل ميزان ال..إستعصاء الحل السياسي في هذه المرحلة ألن كل المؤشرات تؤكد 

الذي يدفعه للذهاب " الضعف "وشعور أحدهما بـ..حاسم في ساحات الصراع المسلح لصالح أحد الطرفين 

 !الى طاولة المفاوضات إلنقاذ مايمكن إنقاذه

 !" المعارك إلى التوازن إعادة ضرورة" بـ مطالبا   فابيوس لوران الفرنسي الخارجية زير"  هرع"  لذلك

المعارضة السورية " بعض " رغم خشيته من إرتداد اسلحة ..الجوهري لذلك التوازنخشية من اإلختالل 

  !الى شوارع اوربا

 ..المتصارعين على سوريا( الدوليين ، واإلقليميين ، والمحليين )الطرفين  يخشاه كالوهذا ـ اإلختالل ـ 



 ..المحلي فحسبو أ..ليس االقليمي و..ألنه سيؤدي الى إختالل في توازن القوى الدولي

السورية من غبار خرائب المدن  "!سينشأ نظام دولي جديد عند ضفاف الفرات"  فكما ذكرنا في مقال سابق

 !!ودماء أبنائها

---------------------------------------------------------------------- 

 :الهوامش  

 (1/8/3/4/5/6/7/2/3/10/11/2003 العراق في عامي-بريمر بول) 

  (18 /13 /يةالثمان لقمة الختامي البيان من نص ) 

 


