
 !واألمور بخواتٌمها.."خرٌف العقل العربً"و" ربٌع الناتو"

 محمود حمد

 ..مهاٌمور بخواتاأل

 ..جاء فً القول المؤثور

 ..هل ٌصلح هذا مدخال لقرائتنا لما ٌجري فً منطقتنا من أعاصٌر

 ..اإلرتدادٌة بؤوهام الماضًاالرتقائٌة ألبست تطلعات الحاضر عاصٌر أ

  ..اإلستالبٌة بمصالح االجنبً التنموٌة وعفَّرت حقوق االنسان

هت  ن جشعٌن ٌبلصوص دولٌ ـ حرامً البٌت ـ ص الوطن من تطلعاتنا لتخلٌوشوَّ

عابرٌن على ظهور وألِسَنة ..وسحق المواطن بتالع الوطن إطامعٌن بمتناسلٌن 

 !!خدمهم المحلٌٌن

  دة لٌس النها مستب..االنظمة المستبدة واجبة االسقاطوالخالف على ان

وألنها متخلفة عن تلبٌة احتٌاجات االنسان فً بلداننا ـ ضمن ، فحسب بل 

 !!مفاهٌم عصرنا ـ ، ولٌست االحتٌاجات التً افرزتها قرون ماقبل المدنٌة

 النها استنفذت كل قدراتها ..ناضجة للسقوط والشك ان هذه االنظمة

التبرٌرٌة ذرائعها انفضحت والمادٌة ، طاقاتها تراجعت جمٌع واالستبدادٌة ، 

السٌاسٌة ، وتبددت فً فضاء الحقٌقة أكاذٌبها  رموزهاانكشفت عورات و، 

  !!االعالمٌة

 سقاطها؟إمن المستفٌد من ...مما ٌستلزم التساإل 

 :ولن ٌكون الجواب سوى

  جمٌع مناهضً االستبداد ..ان المستفٌدٌن من سقوط االنظمة المستبدة هم

 !!..البشر ـ إالّ القادمون من ساللة تنبذ الحرٌةوعشاق الحرٌة ـ وهم جمٌع 

 !ولٌس فقط ضحاٌا االستبداد المباشرٌن

 مالٌٌن المواطنٌن الذٌن اقحمهم النظام فً .. فقٌرٌستفٌد من ازاحة انظمة الت

 !زاوٌة العوز المظلمة على مدى عقود من الزمن

 ة اسباب كل العقالء الحرٌصٌن على إزال..ة التخلف مٌستفٌد من غٌاب انظ

الذٌن دفع البعض منهم حٌاته وحرٌة اولئك التخلف الموضوعٌة والذاتٌة ، 

 !فكره ومصٌره ثمنا لقول الحقٌقة التنموٌة



  ِكل كائن حً ٌعتز ..بة لكرامة االنسان ٌستفٌد من كسر شوكة االنظمة الُمسَتل

 ! بكرامته وٌنتفض لتحصٌنها

 ..ولكن

القبائل بحماس وخوضها هذه المعركة  ًن  بَ تَ ل "الناتو"ماهً اسباب اندفاع 

 !!؟بالنٌابة عن الشعوب القروسطٌة

  ن ـ الفوضى الخالقة ـ التً اراد بها رامسفٌلد تغٌٌر الشرق االوسط ألهل

قد آن اوانها فً  3004ـ بعد غزو العراق عام  !القدٌم بـ ـ شرق اوسط جدٌد

 !المنطقة؟

 هدفة ستَ فً المجتمعات المُ  ام انهم كانوا قد استكملوا اذرعتهم التحرٌكٌة

تلك المجتمعات التً الخالص النظمتها من السقوط ..قنة بالمصائبحتَ والمُ 

 !؟حتى وان كانت حلٌفة لهم

 وتوقٌتاتها ،وتداعٌاتها ، ، بؤسبابها .. باغتتهم التونسٌة االنتفاضة نأل ام

 ؟وهشاشة نظامها ، وِخفَّة رئٌسها

 ؟..ـ فً مصر فاجؤهم !ام ان تسارع انهٌار حلٌفهم ـ القوي! 

  ؟الى بطون تلك االنتفاضات أخافهم ـ االٌرانٌٌنـ ام ان الخوف من تسلل! 

  فزعهم؟أام ان الخشٌة من امتداد الحرٌق الى اقالٌم مصالحهم االستراتٌجٌة! 

 منذ  ام ان الوقت قد حان لتنفٌذ مشارٌعهم القدٌمة المإجلة فً المنطقة

 !؟اتفاقٌات ساٌكس بٌكو

  زمة العالمٌة للنظام االقتصادي الرأسمالً العالمً قد فرضت األام ان

لقطع ..متدادهاإاالسراع ببسط السٌطرة التامة على مصادر الطاقة وخطوط 

قبل ..الطرٌق امام نمو النفوذ الصٌنً والروسً والهندي فً االسواق العالمٌة

 !؟حلول خرٌف الرأسمالٌة الذي بانت مالمحه لقُّراء المستقبل

  فً مختلف  النهم العبون مهرة فً ركوب الموج وإقتٌاده الى شواطئهمام

 !؟الظروف

 ـ  اولئك..الى السلطة  ـ المتطرفٌن ـ ام انهم ٌمهدون البٌئة لمعركة تبدأ برفع

ـ حلفائهم باالمس المنظور فً افغانستان والعالم ، و ـ  !جاهدٌنالم

الٌوم  ـ! االصدقاءـ و ،وتورا بورا 3002فً سبتمبر البارحة  ـ !نٌاالرهابٌ

لكً ٌنجزوا مهمة تصفٌة الساحة إالّ ..!(الربٌع العربً)فً مجالس نواب 

على ٌد ، وأفعالهم نتٌجة لخالص منهم واومن ثم اإلنقضاض علٌهم ..منهم 

 !؟بضربة قاضٌة.. وفً عقر دارهم، شعوبهم 



اجتمعت فكٌف اذا ..جلهأوالشك ان اي دافع من تلك ٌصلح لخوض الحرب من 

 !؟االستراتٌجٌة للناتوفً حزمة المصالح  جمٌع تلك العوامل

 ماٌجري الٌوم؟..لهذا البد من تقلٌب

 "قتلون معارضٌهم  !"المتطرفون  !.."الناتو"فً لٌبٌا بسالح من اللٌبٌٌن ٌَ

 !!بسالح الناتوعلى ٌد ـ نظام صالح ـ ٌُقتلون فً الٌمن  !"المتطرفون"و

 "ـ االنتخابٌة فً !المتطرفٌنبارك صنادٌق ـ وتُ  حرسُ تَ " الناتو دٌمقراطٌة

 !مصر وتونس

 !!فً افغانستان وباكستان ـ!المتطرفٌن ـبٌوت " دٌمقراطٌة الناتو "ف قصَ وتَ 

 "( !ًالربٌع العرب)فً بلدان  ـ!المتطرفٌن ـ لمِّع وجوهٌُ " الناتو إعالم .. 

ٌُلوث وجوه  !!ستبداد االخرىفً بلدان اإل ـ!المتطرفٌن ـ و

امة ـ ٌنبغً انتهاج ذات الرإٌة ـ االستراتٌجٌة ـ التً  وفً هذه ـ الفوضى الهد 

 !ٌسترشد بها ـ الناتو ـ إلدارة الصراع لتحقٌق مصالحه اإلستالبٌة

 :ولكن لتحقٌق مصالح شعوبنا ولٌس لكً نكون معابرا  

 ..لـ ـ ُغزاة ـ بلداننا  

 ..وناهبً ثرواتنا 

 ..مري مصائرنا دَ ومُ 

 ..طفً مصالحنا ختَ ومُ 

 ..هً ثقافتنا وِّ شَ ومُ 

ٌِّفً و  ..شعاراتنا ُمَز

 !!!فً إنتفاضاتناوِّ جَ ومُ 

 :إن..قالوا وصدقوالقد 

 ..والمصالح العلٌاالعقول الكبٌرة تنشغل بالرإى 

 ..وتداعٌاتها والعقول المتوسطة تنشغل بالحوادث

 !!!!!(إنحطاطهم) وا!( عظمتهم) والعقول الصغٌرة تنشغل باالفراد



دور االفراد ، فً بٌان ولكً نكون فً التٌار الصائب البد من قراءة االحداث ، و

بالتالزم مع قوانٌن حركة ..اطار الرإٌة العامة والمصالح العلٌا لشعوب المنطقة 

 !وـ طبٌعة الصراع ـ بصفته احد محركات التغٌٌر..التطور التارٌخً

سباب الشعوب أسبب من ..ـ على سبٌل المثال ـ  !(كرامته)حقوق االنسان وف

ذرٌعة الناتو لغزو البلدان هو ـ فً نفس الوقت ـ و..ستبدادفاض على اإللالنت

 !وإختراق الشعوب

 ..ماذا تحقق منها فً مصر ولٌبٌا وتونس؟ف

قها !( إرحل)مرحلة نجاح بعد  لها ، وسلَّحها ، وسوَّ التً تبناها ورعاها ، وموَّ

 ؟!"الناتو"

 :؟ الشعوبهذه ماذا حققت و

 ..!بالدولـ  !صرةمنتـ ثورات  .2

 ٌَُكفَُّر المرءُ ..الى السماء قدسً معقودة برباط ـ دول مستبدة ـ ع ٌرامشطفح  .3

 !على الطرٌق رمالفٌها إن قال ـ ال ـ لكومة 

تمزٌقٌة ـ طائفٌة ، ودٌنٌة ، وعرقٌة ، ومناطقٌة ـ ضغائنٌة  فتنندالع إ .4

 !من مقابر التارٌخ السٌئ مجتمعاتهمنسٌج و الناس عقول فًتستٌقظ 

تلك ومبادراتهم شعلوا بؤجسادهم وعقولهم أتهمٌش دور مالٌٌن الشباب الذٌن  .5

 !االنتفاضات

قبل ـ جمال الدٌن االفغانً ـ الذي نبذه  (!خرٌف العقل العربً)فوز ساحق لـ .6

 !اكثر من قرن ونٌف من الزمان

انتزعتها من االنظمة المستبدة طٌلة عقود ندحار لحقوق المرأة ـ حتى التً إ .7

 !من نضالها ـ

 !وتهمٌش دور المثقفٌن والفنانٌن والعلماء والمبدعٌنتراجع دور الثقافة  .8

سرعة طغٌان نمط الحٌاة ـ الَقبلٌِة ـ بإسم الدٌن على طبٌعة الحٌاة المدنٌة التً  .9

، وجهودها ، بفكرها ..راكمتها الطبقات االجتماعٌة ـ الُمنتجة ـ  المختلفة 

 !نجازاتهاإ، وومواردها

( !الراحلة) دوات االنظمة المستبدةأرموز وسس وسلوكٌات ومفاهٌم وأُ بقاء  .:

رحٌل )حتى بعد  (الناتو)ـ التً بارك لها  !فً جسد االنظمة ـ الجدٌدة

 !وبعض اركان حكومته( الرئٌس

مصالح وتذوٌبها فً متفاقم لمفاهٌم وهٌاكل السٌادة الوطنٌة  خٌمست .20

 !السٌادة التً نخرتها االنظمة المستبدة من قبلتلك  ..االجنبً 



ستبعد التً تهدد بحروب اقلٌمٌة الٌُ  الى حافة الهاوٌة تنامنطقإنحدار  .22

 !الى مناطق اخرى من العالم اتساع نطاقها

 ! إفراز بٌئة عربٌة مفككة تخدم مصالح اسرائٌل التوسعٌة .23

نٌة فً مضمون وشكل طغٌان المصالح الدولٌة على المصالح الوط .24

ولغة الصراع بٌن االنظمة المستبدة وـ المعارضات ـ المتعددة الوالءات 

 !واالرتباطات

ونفقات استنزاف مواردنا وثرواتنا وطاقاتنا وأزمنتنا فً صراعات  .25

 !الناقة لنا فٌها والجمل

االنتفاضات الشعبٌة ـ العفوٌة ـ او ـ الضعٌفة التنظٌم ـ تندلع عادة بال قٌادات ان 

تغٌٌرٌة التً تحقق اهدافها الـ الطبٌعٌة ـ خبٌرة بإدارة الصراع حتى نهاٌته 

 :المحددة  الجذرٌة 

 ! (للمواطن والوطن كرامةال.الرخاء للجمٌعوالحرٌة )

  "!..رحلإ"ٌنقطع عند إنجاز الحلقة المحورٌة  تلك االنتفاضات سْ فَ بل ان نَ 

 ..ذه المرحلةإثرهحٌث ٌولد 

االنتهازٌٌن المتناحرٌن تٌارات تدفق الٌه جمٌع تالذي العمٌق التجوٌف ـ السلطوي ـ 

 ..حد اطوارهاأ، الذي ركبوا موجة االنتفاضة فً ٌن بالخارج وقْ فٌما بٌنهم والمستَ 

 !مع االجنبً ومع الفئات النفعٌة فً الداخل وتواطآتهم المرٌبة بمطامعهم إلمالئه

 ..بقاٌا النظام السابق  سواء كانوا

 ..المتلونٌن حسب تَقلُّب االنواء السٌاسٌةشباه المثقفٌن أام 

 ..المندثر ماضًالنموذج ب المسكونٌناو 

 ..المتنفذة فارٌاال حثالةو، المتسلقة وهوامش المدن ا

الذي ٌصنع االنسان المدنً  !(يوالفكراالنتاج المادي ) ٌن عن كل اولئك البعٌد

 !والوطن

ٌن بدورها وتضحٌاتها خف  ستَ وم  نتفضة ، الم  فٌن ورائهم مصالح المالٌٌن خل  م  

 !!هارومصائ

، والسالح ، عالم واإل، بالمال  "وحلفائه الناتو"النهم دون غٌرهم من زودهم 

 !ومن ثم السلطة..واالكاذٌبوالوعود 



 تزوٌق فً ـ دورا خطٌرا المعارضة فً الخارج ـ  بعض عناصر  وتلعب

لم تثبت  ـ!منصفة وعود ـ ـ وتضلٌل المالٌٌن بوإخفاء نواٌاه ، " الناتو"وجه 

 !صدقها بؤي بلد فً العالم وقائع التارٌخ ٌوما  

ٌكن  ن لمإ..التحركات المجتمعٌةـ ! فالناتو لن ٌحرق غالون وقود لـ ـ تجٌٌش

 !!..ضامنا سرقة مئة برمٌل لقاءه

َق ـ بطال للحرٌة ٌَُسوِّ متؤكدا من ان لم ٌكن ..ـ فً وسائل االعالم! ولن 

 !ولٌس والءه لشعبه..عبودٌته له

الذٌن ٌخوضون الصراع ضد االنظمة المستبدة فً ـ لعقالء ـ ـ المنتفضٌن أفال بد ل

المصالح ، وتعارض النواٌا،  وتشابك..والتضلٌل، واآلمال ، والدم ، خضم النار 

 معٌارا..والوطن المواطن مصلحة ٌضعوا ان ..وتعدد الوسائل ، وتنوع االسالٌب 

 !والخالص لإلخالص

  بـ ـ وعود الناتو ـ قبل تدبٌج شعاراتهم.. 

 بـ ـ االستقواء بالناتوـ  تقٌٌم قدراتهمقبل و! 

 القابعٌن فً النظام اآلٌل ـ الناتو  ـ الغاممع عند عقد تحالفاتهم فً الداخل و

مكونات الفئات المجتمعٌة الُمتاجرة بالوطن فً الكامنٌن او ، للسقوط 

 ! والمواطن

  وقبل اإلنزالق الى هاوٌة إستجداء ـ الوجود والتزكٌة ـ من مطابخ وموارد

 (!!األخوة األعداء ، واألصدقاء األلداء)الخارج المرٌبة 

ٌُقتلون وسٌُ  ن ، وعشرات اآلالف الذٌن ٌرزحون فً السجون قتلوالن اآلالف الذٌن 

 ..فقد األمان والحٌاة الطبٌعٌة وسٌرزحون ، والمالٌٌن التً فقدت وستَ 

 ! ةبدستَ الم   ةمنظبقدر ماهً جناٌة اال هً مسإولٌة محركً االنتفاضات

ٌ دركوا ان غٌاب الحاكم الم   والبد الن ..بد الٌعنً غٌاب النظام المستبدستَ ان 

ٌزول اإلستبداد ..نظام ونمط حٌاة ولٌس سلوك فرد دكتاتور فحسباالستبداد 

 !بزواله

ولٌس  التغٌٌر نحو الهدفطرٌق بدة لٌس اال مرحلة فً ستَ وان رحٌل الدولة الم  

 !الهدف

ـ المصنوعة من هٌاكل النظام الراحل ( صنادٌق االقتراع)وان ماتتمخض عنه 

ها  مولود)والمطلٌة بصبغة الناتو ـ البد ان ٌكون  ر عن  الٌمكن ان..( ا  مشوَّ ٌ عب 

 !مصالح ومطالب المالٌٌن الشعبٌة المنتفضة



( دولة الوطن والمواطن)قامة دولة مدنٌة دٌمقراطٌة عادلة إوان التغٌٌر ٌعنً 

وثروات ـ دون تمٌٌز ـ بكامل حقوقهم  ٌنٌتمتع فٌها جمٌع المواطن..

 !فٌها الوطن بسٌادته الكاملة ٌحضىو..بلدانهم

 ..الوطنً التنموي( اإلقتصاد اإلنتاجً)قاعدة التغٌٌر هً  وان

نتِجة من النساء والرجال َوِجِهه هم مالٌٌن القوى الم  ك التغٌٌر وم  َحر   ! وم 

تستبدل قناع النظام ..ستبدال دولة مستبدة بؤ خرى مثلها او أسوء منهاإولٌس ....

س طبائع االستبداد..المستبد بآخر    !! وت َكر 

 عقولهم كؤصحاب رإى استراتٌجٌة ودعاة حقوق تساإالت على  ٌبواٌج انو

 :انسانٌة علٌا ومإتمنون على المواطن والوطن

 ؟بشعبنا ووطننا ذاهبون نحن الى اٌن! 

  ؟متحالفون نحنومع من! 

 وماذا ٌستهدفون؟..ومن هم رافعاتنا الى السلطة ؟! 

 الذي  النظام المستبد الخاوي ضعلى انقاقامته إنساهم فً واي نظام س

  !؟إسقاطه نستهدف


