
 ؟!!لتجويف تطمعات الشعوب ..سقاطياإبعد قرن من ( العثمانية)عيدون إنتاج يُ ( اإلفرنج)

 

 محمود حمد

 :ان مايميز ىذه المرحمة في تاريخ عالمنا ىو

بغض النظر عن األقنعة )الدائرة في فمك النظام الرأسمالي العالمي ( المستبدة)تعفن األنظمة  .1
عاجزة تمك االنظمة الى الدرجة التي أصبحت فييا (..ات وراءىا طيمة فترة إستبدادىفخ  التي ت  

 !وتبرير وجودىا عن حماية نفسيا

نزالقو الى أزمات العامة ، تفاقم أزمة النظام الرأسمالي العالمي  .2  مستعصيةاقتصادية وا 
 !متتالية ماليةدفعتو لمتورط في ىزائم عسكرية وسياسية و  ومتعاقبة

تؤكد معظم )  صاديات الدول الرأسمالية مجتمعةقتصعود الصين كقوة عالمية منافسة إل .3
مركز االمن القومي االمريكي ـ اعمى سمطة استراتيجية )ومنيا الدراسات االمريكية واالوربية 

كبر قوة اقتصادية في العالم وينيي أسيشيد صعود الصين ك 2225عمى ان عام ( في امريكا
 !عصر الييمنة االمريكية عمى االقتصاد العالمي

مع غياب .. سعيًا لمحرية والتمدن والرخاء (النظم المستبدة)الشعوب لمخبلص من  يقظة .4
 !ذات برامج تنموية واضحة وكفوءة وعاقمة ومؤثرة بالجماىير، فييا قيادات 

سقوط جدار ) حداث ، الى جانب في صناعة وتوجيو األ( االعبلم العقائدي)تفاقم دور  .5
 ! تقني اليائل في ميدان االتصالنتيجة التطور ال( الممنوعات االعبلمية 

إلدارة ستراتيجية إعن  الحثيث منذ وقت مبكربحث االستراتيجيين االمريكيين والغربيين  .6
عادة اقتسام الثروات والنفوذ والمصالح في العالم فيما ، أزمات ىذا المنعطف التاريخي  وا 

 :م قادر عمى إحتواء تداعياتحك  ست  وخمق وعاء م  ..بينيم

 نظمة المستبدة الحميفة لياإنييار األ!  

 نيوض التنين الصيني!  

 إستفاقة اإلرادة المستقمة لمشعوب! 



لف باحث أكثر من أتقريرا لمجموعة من  9002صدر عن مجمس األمن القومي األمريكي عام ) 
ات محتممة لمنظام ىناريو يأربعة س :جاء فيو  9090تابعين لممجمس عن توقعاتيم لمعالم عام 

 تجتاح العالم اإلسالمي محاولة صيرهحيث سقيام خالفة جديدة، : ومنيا ،4242عام العالمي في 

 * .!!!!(األوسط خاصة في الشرقو ـ  إسقاط العديد من أنظمتو في ، بعد أن تنجح في دولة واحدة

 :وىنا نتساءل

ِِ )ىل األمريكان  رين)أم (.. رينُمَبشِّ  !!؟(الخالفة الجديدة)ليذه  (ُمَحضِّ

 :الى يومنا ىذا البد ان يتساءل  2212نتفاضات في منطقتنا منذ ديسمبر اإلإن من يتابع 

دون ..السورية نتفاضةبشأن اإل ( حمف الناتوفي عضو ال)التركي الرسمي  (اإلصطخاب)لماذا 
 !!؟من إنتفاضات شعوب المنطقة غيرىا

 ؟5151اء عبر البوابة الشامية عام لمبمدان العربية ج( الغزو العثماني)ن ىل أل 

 !!المحمي الدموي فحسب؟( االستبداد)أم ألنيا دولة جارة تتعرض لـ

عندما كان مستعدا !( النظام المستبد)وىم الذين عقدوا حمفًا استراتيجيًا باألمس القريب مع نفس 
 !لمشاركتيم في ذر الرماد بذاكرة الشعب السوري الم طالب بإستعادة اراضيو التي تحتميا تركيا

ة ياد والمبلحقطضركيا من الكرد واألرمن وغيرىم لئلطني تامو فيو يتعرض ي الذوقت ذات الفي 
 !!!!!داخل تركيا وخارجيا ستبدادوالتيميش واإل

ِِ )من ليبيا التركي الرسمي فيما كان الموقف و   (خاِذلً )و..لممنتفضين في أوج أزمتيم (طاُمحِب
معارضة متجاىاًل و ..ين ثورة اليمني (ُمتغافالً )و..لممصريين والتونسيين أيام محنتيم

 !عمى الدوام؟..البحرينيين

 :ىواليدف ان أم 



وتكون ..راضي السوريةتركي لل حتالل الإلذعن لتُ في الورش العثمانية ،  فاشمةحكومة تصنيع 
 !؟(الشرق الوسط الكبير بجمباب عثماني) جزءا من 

مبلمح المرحمة الجديدة التي يراد ألن ..قراءة التاريخ المعاصر بعقول وطنية مفتوحةإعادة مما يتطمب 
ن ظيرت ..ستبداديلمنطقتنا ممغومة بإرث الماضي اإل تشكيميا عمى مسرح اإلعبلم الفتاتيا وا 
و  (! ميميمة ديمقراطية)بألوان ..الم و ج 

العباد والبالد خالليا قيروا و (. 5251-5151)احتل العثمانيون العالم العربي أربعة قرونلقد 
وكان . الخبز والسالم والحريةالستقالل و  دعاة وطاردوا وسجنوا وقتموا قمعوا و. (.إسم الدين)بـ

عواد المشانق أعمى زعماء الستقالل العربي  الذي عمقجمال السفاح  جريمة المجازرتمك  آخر
 !من الزعماء السوريين والمبنانيين 95، وأعدم فييا  5251 عامفي بيروت بساحة الشيداء 

بادة الجماعية جرائم اإل)لم الخرى عن يعتذر لشعوبنا وشعوب العا تركيا يوماً  ولم نسمع مسؤول
غتصبوا فييا تمك إرتكبيا العثمانيون طيمة القرون المريرة التي إالتي ( والجرائم ضد النسانية 

  !!!البمدان ومسخوا ىوياتيا الوطنية

ليتوارثو المستعمرون الوربيون كبيئة ..قاً عمي وخراباً  زرياً تخمفا مُ  وراءه (الستبداد العثماني) وترك
غتصاب مصالح ا  ساعدة ليم في تحقيق المزيد من النيب لمثروات وىدر حقوق النسان و وبوءة مُ مَ 
 . !والتفريط بيا وطان وتمزيق الجغرافيااأل 

إسم ب( الستبداد العثماني)ان الكارثة التاريخية التي حمت بشعوبنا التي كانت ترزح تحت نير 
تكرس  ذيوال!..بدعوى التحضر( ستبداد الوربي الستعمارياإل)دين ىي وقوعيا تحت نير ال
ليم كغنائم االراضي العربية ا ن تقاسممذيالمابعدىا بين االنجميز والفرنسيين و تفاقيات سايكس بيكو بإ

 !بعد الحرب العالمية االولى

)  الحالية ا في االشير االولى لبلنتفاضةبشأن ليبي( خبلف الفرنسي التركيال)ذىان ذلك ونعيد الى اإل
ع قِدىم عند و ..( مصير الشعب الميبيلحول شؤون التمت بصمة  بسبب خبلفيما داخل حمف الناتو

ت غي ر إثرىا الموقف التركي من االنتفاضة ، ..!(سوف تنفضح قريباً ) بينيما فيما بعد سريةصفقة 



لوزير الخارجية التركي إعبلمية ستعراضية إالى زيارة  المساواة بين القاتل والقتيلـ من فجأة وتحول 
 !!!!!ـ الى بنغازي

سبتمبر /15في ( !!!محررين) حتفال بطرابمس كـحرصا عمى اإلكاميرون اركوزي وحميفو بل ان س
 بغياب قادة طرابمس العسكريين( الدولة المدنية)الداعين لـدة المجمس االنتقالي الموقوف الى جانب ق

 !افغانستان القادمين من

المجمس العسكري قادة لموقوف الى جانب  سبتمبر/16في ( !!!فاتحاً )قبل ان يصميا أوردغان 
 !!!بغياب قادة المجمس الوطني االنتقالي( دولة الخبلفة)الداعين لـلطرابمس 

 !(في الخارج )مشعوب االخرى ل نصيراً ن يكون أاليمكن ..في الداخلبو يد شعطان من يض

 !لتمرير الحصان العثماني الى المضامير العربية الميجورة (مةضم  دخنة مأ)نيا إ

( !ديمقراطية)ىنا وجممة  (!لرفع الحصار عن غزة)الفتة اإلقصائي الشوفيني الموقف بدد ذلك تولن 
مام كاميرات أ !(العثمانيين الجدد)من نسمعيا ..ـ مع اسرائيل بين الحين واآلخر!و ـ أزمةرنانة ىناك 

قبول ل!( القديمة العثمانية  لبلمبراطورية)لفتح االسواق القديمة المشارك في التمييد اخب الصعبلم اإل
 !سم نشر الديمقراطيةإبلبمداننا  بيحةم ست  ال (المريكية)لمشاريع ا

حتبلل التركي اإلن أب..عاش تؤكد وخصائص الواقع الم   في الحاضر ، ان حقائق التأريخ المستمر
االستراتيجي  حد االسباب الموضوعية لتحالفيماأسرائيمي ىو ما اإلحتبلل اإل، مثملبلراضي العربية 

ع المفتعمة بينيما بين الحين وما الزواب.. !!(ـ بالسرـ ـ ان لم يكن في العمن ف)الذي اليمكن ان ينفصم 
في الخفاء يجري من بناء  لماعبلمي إتضميل  الا إ (!العثمانيين الجدد)حكومة خر في زمن واآل
المواقف التركية الم ت بنية  مبلمحيا في فضحت بعضنإ، كثر خطورة من الحاضر أمة جديدة لمرح

خطة  :وفي ..الذي تعصف بو رمال التخمف الموبوءة !( الربيع العربي)لبلستراتيجية االمريكية بشأن 
فييا االراضي التركية لحماية اسرائيل في ىذه المرحمة التي تنتفض  عمىنشر شبكة صواريخ الناتو 

 !!!الشعوب حول اسرائيل ويتمممل الشارع االسرائيمي فييا



حتبللااليرانيالتوسعية  تمثمما كان طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، )الجزر اإلماراتية الثبلث  ة وا 
وبقاء ـ خطوط المصالح ..أحد العوامل الموضوعية لتحالف نظام الشاه مع اسرائيل( وابو موسى

رغم .. كل منيما وجودبإلستخداميا في األزمنة الحرجة المتعمقة ..سقوطو  بعداالستراتيجية نائمة ـ 
 !!الت شاتم والوعيد اإلعبلمي العمني

ستبداد حزب إ)شعبو بمواجية  الى جانب ف و لوقا إلختار اليومبيننا  اً ولو كان الكواكبي حاضر 
 عقولبعض الفي غمغل ت  لم  او ..عمى الحدود كربِ د  الم  ( !الحصان العثماني)نوايا ح ض  ف  لو ..(!البعث
كرى بالطائفية العربية  َ  !اوالم غشي عمى بصيرتيا بقشرة التأريخ الم دو ن في ببلط السبلطين..الس 

الحكومة المستبدة تكون طبعًا : )ان..درك لحقيقةالم  ..الحاد البصيرةـ الم ستقل العقل ـ ر ك  ف  نو الم  أل
اس الشوارع، ول ى الشرطي، إلى الفراش، إلى كنّ مستبدة في كل فروعيا، من المستبد األعظم إل

من أسفل أىل طبقتو أخالقًا، ألن السفمة ل ييميم طبعًا الكرامة وحسن  يكون كل صنف إلّ 
رىون السمعة، إنما غاية مسعاىم أن يبرىنوا لمخدوميم بأنيم عمى شاكمتو، وأنصار لدولتو، وشَ 

ير، آبائيم أم أعدائيم، وبيذا يأمنيم المستبد ألكل السقطات من أٍي كانت ولو بشرًا أم خناز 
وىذه الفئة المستخدمة يكثر عددىا ويقل حسب شدة الستبداد . ويأمنونو، فيشاركيم ويشاركونو

تخاذىم من أسفل إحتاج إلى مزيد الدقة في إوخفتو؛ فكمما كان المستبد حريصًا عمى العسف 
اج لحفظ النسبة بينيم في المراتب بالطريقة حتا  المجرمين الذين ل أثر عندىم لدين أو ذمة، و 

ومن ثم فالمستبد، وىو . المعكوسة، وىي أن يكون أسفميم طباعًا وخصاًل أعالىم وظيفة وقرباً 
من ل يجيل أن الناس أعداؤه لظممو، ل يأمن عمى بابو إل من يثق بو أنو أظمم منو لمناس، 

 .تبدادطبائع االس/ ـ الكواكبي.(وأبعد منو عن أعدائو 

ـ لجميع !! الواقعي ـ وشروط التوظيف الم ْمِزمة( التوصيف الوظيفي)ومن يقرأ ىذه ـ السوآت ـ يجد انيا 
 !!األفراد والز مر المحيطة بالمستبدين في بمداننا

  بين !( زواج متعة)او !( مسيارزواج )جديد ىو حصيمة  (ستبدادإ)ـل( نموذج)واليوم يتشكل
إلستيبلد نمط جديد ( ستبداد االنجموسكسوني االستعماريلقاجاري واإلاإلستبداد العثماني او ا)



ستبداد اإلسبلموي بثوب إفرنجي لخدمة مصالح االستعمار اإل)ىو ( ستبداداإل)من 
اليادفة الى ( التنموية المدنية النيضة الشعبية العقبلنية)إحتواء عناصر بيدف !(.. الجديد
ستعادة .. سيادة االوطان التي تحترم مواطنيياضمان الشعوب الحقيقي و فراد و األتحرر  وا 

 !اراضييا التي أ غتصبت بالصفقات السرية بين الدول االستعمارية

  تأريخ الكفاح ضد اإلستبداد في بمداننا ومنيا ببلد عن وىي نيضة ليست مقطوعة الجذور
رفين رصاص ـ المستبدين ـ المتط)و!( اإلستبداد البعثي)الشام التي تنزف دما بسبلح 

الذين ينخرون االنتفاضة من داخميا .. المحميين اوالمتسميين من الخارج لبلنتفاضة الشعبية
 !(..بمعاول التخمف والكراىية لآلخر

  الشيخ أبو المواىب الحنبمي الدمشقي المتوفى سنة قبل مايقرب من ثبلثة قرون كتب
ئب باىظة عمى فرض ضرابموجبيا أراد التي  هأوامر  افضار الى والي دمشق  م3775
 : مايمي ..سكانيا

ما أن تيجر البمد والجمعة ل تنعقد إن الرعية ل تحتمل فإما أن ترفع ىذه المَ ) ظممة، وا 
  !(عندكم

معيا او خ   لمحاكمبتجديد البيعة  ختصمناسبة دينية ت ىوأن يوم الجمعة  وىذا يشير الى
 (!!!!!إرحل)

 نتساءل ..وبناء عمى ذلك وغيره: 

ستراتيجية إل..لمارينزا( مجنزرات)ـبديال ل( حصان طروادة العثماني )مريكا لـلماذا لجأت ا
 !!!؟تمددىا في عقول وجغرافيات منطقتنا

 :لؤلسباب التالية..يأتينا الجواب من صميل الواقع

التي جاء بيا  (حكومة المحاصصة)الغزو العسكري االمريكي المباشر لمعراق ، وعجزفشل  (1)
لنظام الديمقراطية المستوردة لمشرق  (نموذج)ـك تبرير وجودىا عن حتبلل الى العراقاإل

  !االوسط 



 ..!الببلدبوالخراب ، الموت في العباد المتخمفة والدموية ، تمك التجربة شاعت أبعد ان 
بحر المصالح الشعبية من رمال المنافع الفئوية البدائية عمى شاطئ ( النظاماً )وأقامت 
 !اليائج

الشرىة المطامع في قحفة رأس الدولة وجسد المجتمع ، ( القبمية)لدكتاتورية وب ث ْت فيروسات ا
 ..!في بيئة أدم ن ت تأريخيًا عبادة الفرد الصنم

ن لم يتدارك العراقيون أمرىم قبل فوات اآلوان !( مستبدة)فإن دكتاتورية وحشية مظممة ..وا 
 !! قتياوستتأبد أكثر مما كانت عمييا ساب..تتشكل ليم خمف قناع الدين

) العربي واإلقميمي  المجتمعيناسرائيل في  تبدد أثر اإلتفاقيات وتفاىمات االنظمة العربية مع (2)
اليمينية السياسة العدوانية االسرائيمية :ثبلثة عوامل رئيسية، نتيجة !(وحتى االسرائيمي

القانون الرافضة لمتمرد االسرائيمي عمى اليقظات الوطنية لشعوب المنطقة تنامي ، و المتطرفة
قف من مما كرس المو المريكي ، في الفمك اوانفضاح دور االنظمة العربية الدائرة ، الدولي 

 !قميمإسرائيل كبلعب منبوذ في اإل

في مصر لحماية المصالح االمريكية واالسرائيمية ( مأجور)إزالة حسني مبارك كحاكم  (3)
نشغالو بالحرائق الداخمية م  !ن بعدهبالمنطقة ، وغموض مصير النظام وا 

 !في زمن استيقاظ شبيبة مصر المنتمية لحقوق االنسان الحر والوطن السيد

م ْذِعن لحماية المصالح االستعمارية األجنبية في ( مندوب)ىروب زين العابدين بن عمي كـ (4)
لتباس الوضع من  من التونسيين جيال متعاقبة أدون ان ييدأ ىدير ..!خمفوشمال افريقيا ، وا 

 !والعيش الكريم لمحرية المتطمعين

 حاربةالمنطقة لمفي القوة االمريكية ضمن ( مرتزق) نظام عمي عبد اهلل صالح كـ تياوي (5)
التاريخ الحديث ، وبروز القوى غير الموالية المريكا في صنع وحماية مصالحياخصوميا 

، رغم إستماتة الواليات المتحدة لئلبقاء عمى تماسك نظام صالح كأول نظام يقيم  لميمن
في المنطقة لمبلحقة مواطني اليمن والدول االخرى بدعوى  (لسي أي أيا)ـدة رسمية لقاع

 . !االرىاب



رسم قائد القيادة المركزية األمريكية، الجنرال جيمس ماتيس، صورة قاتمة لموضع في اليمن في )
تموز الماضي ، إلى أن / يوليو 72يوم القوات المسمحة ردا مكتوب قبل مثولو أمام لجنة 
يمكن أن تستنفد موارد صنعاء العسكرية واألمنية ودفع الوضع  ـمجموعة من العقبات المختمفة 

 (!!!ـنحو نقطة االنييار

شعوب العالم !( المسالمين رغم إختزانيم لسبعين مميون بندقية)حيث يفاجئ أىل اليمن 
 !(.اإلستبداد وحش مجنون)و!( الحكمة يمنية)بصواب القول السائد 

، اقميمية مؤثرة  ىكقو  في المنطقةالمريكا  االنظمة الحميفةدور التأريخية لصبلحية النتياء إ (6)
قميمية ي تعصف بيا األزمات العالمية واإل، التفحسبالى قوة المال  ةمرتكز  ايئوبقا

شتع كبتمة بالكب  عمى أزمات داخمية م   اإضافة الى جثومي..والمحمية ال المحيط االقميمي ، وا 
 !ابرفض العسف من حولي

مع االدراك العميق لمقوى العاقمة في تمك المجتمعات لدورىا التأريخي في بناء أوطانيا 
 !بعيدا عن الييمنةومجتمعاتيا 

نشغالو وغرقو بأزماتو الداخميةإ (7) وفشل ،  فبلس النظام االردني اقتصاديًا وشعبيًا وسياسياً ، وا 
 !عادة إنتاج دوره االقميميا  إنعاشو و  محاوالت

ولتطيير مؤسسة في الوقت الذي تتصاعد فيو الحركة الشعبية الداعية لبلصبلح الجذري 
 !امتد أزيزىا الى مؤسسة الحكمالتي ، الدولة من الفساد

ستدعى إمما  في المنطقة ،!( المشاكس لمسياسة االمريكية )تساع نطاق التمدد االيراني إ (8)
بقاء عمى ساحة الصراع ساخنة عمى جيجو لئلااليراني وتأ !(صخب الطائفيال)توظيف 

 !لتمرير المشاريع المريبة..الدوام

لمخالص من اإلستبداد الديني ..عمى إيقاع أجيج التنور الفائر في أحشاء الشعب اليراني
 !الُمَغمَِّف باإلستبداد السياسي

وتفشي الفساد في لعراق ، بسبب دورىا في غزو اكذلك استنزاف طاقة الكويت خبلل غزوىا و  (9)
نشر ) فعالو ونويا المحيطين بو أحتى أمست نظاما خاويا ينتظر تداعيات ..بنية الدولة 

: عن السفيرة االمريكية في الكويت ديبورا جونز قوليا 32/8/2211موقع ويكيمكس بتاريخ 



ثرواتيا ، ألن القائمين عمييا وأعيان البمد مشغولين بنيب  0202الكويت لن تبقى لسنة 
 ! (كإنيا دولة مؤقتة

إلعبلء صوتيا بوجو الفساد ( العاقمة)وىذا ما دعا القوى الشعبية الواعية والنخب الكويتية 
 ! الذي ييدد وجود الوطن ومصالح المواطن

إنتخابيا كمؤشر قياسي عمى مدى  ( العثمانيون الجدد)نجاح حكومة اوردغان  (12)
المدني لممجتمع  ذلك عن الواقع يرتعبمدى عن بغض النظر ، شعبيتيا داخميا 

يرفع شعار ..خرج من رحم الناتو وترعرع في كنفو( اسبلموي)وكنموذج ..التركي
د ياطضاإلعمى الرغم من !(..الدستور العمماني الذي وضعو اتاتورك)ويمتزم !( الديمقراطية)

دولة التركية د شعوب الض (العثمانيين الجدد)نظام الذي يمارسو الموروث و القومي والطائفي 
ىو ضمان ( الديمقراطية)وىم يدركون ان أحد أركان  ..!ك ومن غير ِمم ة النظاممن غير التر 

 !حق األقميات في الحصانة من كل اشكال االستبداد
لتسويق ىذه التجربة ـ  ـ في ىذا المنعطف التاريخيستراتيجيي امريكا إمتحمس من ميل مع 

 !ي العراق التي جاء بيا الغزوف!( ديمقراطية الم فخخات)كبديل لـ

ستنجاد بالموروث السياسي الستبدادي الى اإل( تراتيجييناإلس)وتعبيرا عن حاجة اولئك 
ستعارة منيجياتو وأدواتو ، لمرحمة ماقبل الستعمار الحديث  إلدارة عقول الشعوب ، وا 

خضاعيا عمى أيدي !( الجامحة) ا ، بسيوف مني!( ُنَخٍب رخيصة)لمحرية في المنطقة ، وا 
بعد فشل جميع تجارب إخضاع الشعوب بقوة اإلحتالل العسكري ..الطائفية والعرقية

 ! ..المباشر

( الشرق األوسط ـ االمريكي ـ الجديد )تشكيل ب( الم حب طوناالستراتيجيون )ىؤالءوتشبث 
بجمباب ..عمى حساب دماء وحرية ومصالح شعوبنا إلسرائيللممصالح االمريكية و الحارس 

في  1991الفاضحة ، التي جاء بيا شمعون بيريز عام ( بدلة الميرج )مغاير لـ( مانيعث)
 !(رداء لمشرق االوسط الجديد)ـمدريد ك



وعمى ، ضجيج الدول االوربية من اعضاء الناتو عمى  (العثمانيون الجدد)صوت حتى طغى 
صاروا يستمعون ف..مرىا ـ في الجامعة العربية أنظمة العرب ـ المغموبة عمى أمندوبي صتيت 

، اليعقبيا سوى الجموس بصمت عمى  م  بأدب ج  ..من عمى منبر الجامعة!!( تحذيراتو)لـ 
 !!متوىمين تأمين السبلمة..التل

لفك ( الخبلف التركي اإلسرائيمي)اإلعبلمية عن ـ العنتريات ـ خمف العرب مون م  ض  ويختفي الم  
 ..!في غزة( المسممين)الحصار عن 
 !..عطشا (المسممين)أىل العراق وسوريا !( بشكل منيجي) النظام التركي في وقت يقتل

  ..!الكرد بالطائرات والمدفعية في تركيا وفي شمال العراق( المسممين)الفبلحين  ويقصف
 .!.بمأساة مبليين األرمن ووجودىم في تركيا وخارجيا عمى مدى أكثر من قرن وي ست خفا 

 !!!التي ت بيد أىل غزة..سماء تل ابيبفي ( االسبلموية)وترفرف رايتيم 

( حكوماتوشعارات عمى اختالف )  التأريخي مع التأكيد عمى تعمق النظام التركي  (55)
  !الوربي نظامبعشق من طرف واحد لميزيد عن قرن  مال

 القومية  (الدستورية)تارتوركية مع ظيور األاالوربي الطاعة بيت التركي لدخول الحمم  لقد بدأ
بديبل لمدولة العثمانية ..في مطمع القرن الماضي (االسبلموي)ات المضمون المتطرفة ذ

 !ذات المضمون القومي العنصري المتطرف( المستبدة)االسبلموية الطائفية

  في ايران في اعقاب  (الشاىنشاىية الدستورية)في نفس الوقت الذي ظيرت فيو الحركة
 !مطمع القرن الماضي نفي ايرااالسبلموي الطائفي القاجاري (االستبداد )

  احمد )  ـ العمق االستراتيجي ـ ةبقيادة اوردجان وميندس سياس..(العثمانيون الجدد)ويواصل
حيث ..وفتح ثغرة في جدار الرفض الفرنسي لبلتحاد االوربي نظمامئلل ..السعي (اوغمو داوود
نما احد دولةليست  تركياأن  :ساركوزيالرئيس  يعتبر  !آسيا الصغرىدول  ىأوروبية وا 

 النظام التركي من جية  تجميل صورةمام الى االتحاد االوربي يشترط الى ذلك فإن االنض ،
تعبر عن مبادرة فائقة القيام بو ، ( كا في مضمار الناتو وتخفيف صورتو كحصان امري)
ستراتيجية يعجز غيره إقدراتو عمى الوصول الى مواقع  تظير، و خبلص لممصالح االوربية اإل

ألىداف وسياسات االتحاد  هإنتماء سياسة تؤكدممارسة من أعضاء اإلتحاد الوصول الييا، و 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84


: ىم األو !!( الى اية شبية..المريكااألساسي  ئوالدون تعريض و )..قميمية والدوليةاإلاالوربي 
ألعضاء لمريكا و إستراتيجية تقدميا تركيا تحاد بخدمة مقايضة الحصول عمى عضوية اإل 

 !عمى حد سواءالوربي تحاد الناتو واإل 

  اىم الموانئ السورية عمى  1939ان العقمية العثمانية اإلستحواذية ىي التي اقتطعت عام
لواء )ونعني ..لتكون اليوم أىم الموانئ والمراكز التجارية في تركيا  البحر المتوسط
ضمن صفقة عقدىا المستعمرون الفرنسيون مع التراك لقاء تحالفيم معيم  (االسكندرونة

التي أ برمت ( السرية)وكأحد تداعيات اتفاقية سايكس بيكو ..استعدادا لمحرب العالمية الثانية
وبمباركة القيصرية الروسية لتقسيم سوريا ( بريطانيا وفرنسا)ل بين دولتي اإلحتبل 1916عام 

 !..الكبرى

 .1917تمك االتفاقية التي فضح ـ الببلشفة ـ بنودىا بعد سقوط القيصرية في روسيا عام 

  (من الِقْش ديمقراطية )بجمباب ممتبس لـالم ك ف ن  !(االحتواء العثماني)ليذا تأتي سياسة! 
مقايضة تأريخية إلسترضاء الدول ..في التحرر من االستبدادالحبلم شعوب المنطقة 

 !..الوربية وفتح كوة في جدار الرفض الذي يحول بينيا وبين النظمام لالتحاد الوربي 

 المتعدد الجبيات  يكندفاع التر تتميز باإل..في ظروف موضوعية ممتبسة وشديدة الحراك
والمعب ..المتداعي األزماتي العربستسبلم االو ..المتنوعة الساحات التدخبلت االيرانيةو ..

 !االمريكي عمى حبل التناقضات

 شبكة نشر الناتو ليستعد ..السريعة االشتعال  الظروف الموضوعيةوفي ىذه البيئة المتخمة ب
 ..مما يدعوا لمتساؤل ..الصواريخ المضادة في تركيا

  !!!!من ؟ نشر الصواريخ لمصمحة

 !!!!!وضد من؟

التي سوف تمتد بدون شك الى ايران ..غيير العاتية في منطقتنافي ظل رياح الت
 !!ولو بعد حين..وتركيا



 العثمانياالسبلم : في جوفيا التي تحمل ( الفوضى الخبلاقة) وقوداليس في ذلك تأجيج ل 
سبلم و ..نج  ي  الم   سبلمات االنظمة العربية..ستفزازيواالسبلم االيراني اإل..ف ِخخْ الم  القاعدة ا   وا 
 !صمفةالوممارساتيا  أمريكانوايا و ..ذعنةالم  

  في  تطفو عمى سطح النتفاضاتورموزىا  ابدأت تداعياتيالتي  (الفوضى اليّدامة)تمك
من الداخل تمك النتفاضات  لتفجير ..(العثمانيين الجدد)بمباركة امريكية ورعاية  منطقتنا

حالة   !(الجحيم العربي)الى ( الربيع العربي)، وا 

( طبائع االستبداد ) في كتابو (..الحمبي)نيف كتب عبد الرحمن الكواكبي قبل قرن و  (50)
 تحمياًل لـالذي كتبو ذلك الكتاب ( ستبداد الديني ستبداد السياسي متولد عن اإلأن اإل:)
 ..،(ستبداد العثمانياإل)

من بطش العثمانيين ، فتعقبو بحثا عن مالذ آمن  القاىرة ىرب الىالذي ..الكواكبي
 .٤٠٩١حزيران عام  ٤١مساء الخميس  ليقضي نحبولو السم ،  واإلى القاىرة ودسا  ىمعمبلؤ 

( العثماني االستبداد)وفي عقمو وضميره جميع االفراد واالمم والحواضر التي عانت من 
التي نشأت قبل اكثر من اربعة ..العريقة( حمب)مدينتو .. ومن تمك الحواضر الم ستم بة..

ة الحمدانية ، وثالث اكبر مدينة في االمبراطورية العثمانية بعد آالف سنة ، وعاصمة الدول
حدى ضحايا اإلطماع التركية التي إقتطع منيا كمال اتاتورك  مدن االستانة والقاىرة، وا 

 !في مطمع العشرينات تركيا، وضميا إلى ومرسين وأضنة ومرعش عينتاب

ىي اليوم اكبر مدن ببلد الشام من حيث عدد السكان ، والعاصمة االقتصادية ..ورغم ذلك
 (!!العثمانية)وأكثر المدن السورية توجسًا من النوايا ..لسوريا

ألنيا حقائق ُمجسَّدة ومتفاقمة عمى ..ة التاريخ لُتمحى بالتضميل اإلعالمين ذاكر أل 
 !الرض

الدول الستعمارية )مما يستوجب اليقظة من صفقة كارثية ، إلعادة إقتسام المنطقة بين 
إستيالد اإلستبداد السياسي المعاصر من من خالل ( العثمانيون الجدد)و( القديمة

ختطاف حمم الشعوب المنتفضة لمخالص من كل اشكال و .. اإلستبداد الديني الموروث ا 
 (!!!الستبداد)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7


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

لمرئاسة وىو مجمس تابع ،  NSCالذي يعرف اختصارا بـ .من المعموم ان المجمس المذكور* 
مستشار األمن مع  بالسياسة الخارجيةواألمور المتعمقة  األمن القومييختص بقضايا  األمريكية
ومديره  المكتب التنفيذي لمواليات المتحدةوىو جزء من  ومجمس وزراء الواليات المتحدة القومي

 .التنفيذي الرئيس اوباما

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
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