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الديكتاتور الذي أطلعته الديمقراطية  اممريكية  لةج ي لةب الدولة  

   للفلسطينييج

 ناهض منير الريس                                                                 

 النائب عج مدين  غزة                                                                

ليسةةت الةةديكتاتوريات و ةةدها هةةو التةةو تولةةد الكةةوارا ل ةةعوب ا وللعةةال        

فزعيمةة  الديمقراطيةة  الةربيةة  وعةةعت العةةال  كلةةه اليةةو  علةة   افةة  هاويةة  

 سةة يق    والم ةةور الةةذي ينعقةةد ا تماعةةه  اليةةا فةةو جاعةةدة عسةةكري  ب ةةزر

اآلزور بعيد عج أج يعد لقاء ت اوريا بةيج فرجةاء يملةل كةه مةن   و  ة  ن ةر 

يةةود مناج ةةت ا مةةي اآل ةةريج   فج امطةةراب العنعةة  عبةةرت عةةج ت ةةمي  وا ةةد 

علة  الةذهاب لل ةرب عةد العةراأ فةو أجةرب وجةت   والعنجة  بةيج الةذي يبةةدو 

تةةه رأسةةا ل ةةذا الم ةةور ( بةةو  ل وبةةيج كةةه مةةج ذنبةةه الةةن س ( بليةةرل وزائد

الدودي  ( أزنار ل هو العنج  التو أبدع فو و ف ا النائةب البريطةانو  ةور  

 االوي  يج جاه ذات يو  : فج الكلب هةو الةذي ي ةرل الةذنب ي ولةيس الةذنب 

هةةو الةةذي ي ةةرل الكلةةب   يعنةةو أج بليةةر وأمعالةةه ال يزيةةدوج عةةج أج يتلقةةوا 

 أ ال    اموامر وي دروها ل يو    مج  ديد ي كأن ا  ادرة عن   

وعموما فج بو  نفسه فو  قيق  أمره ال ي ر  عج كونه طةرازا خ ةر        

مج بلير  وتفسةير ذلةل أج ال يةاة ال زبية  التةو ي ةيمج علي ةا الت ةار ور ةاه 

امعماه م ترفو السياس  فو الواليات المت دة انت ت فل  ففةرا  الديمقراطية  

اطيةة  فةةو تلةةل الةةبند عمليةة  اممريكية  مةةج المعةةموج ال ةةدي   وباتةةت الديمقر

ف را  مسر و كبرى ي ل ا طقوس ا و ركات ا وتقاليدها ومواسةم ا ي ولكةج 

المنةةةةت  هةةةةو  ةةةةا ب ا الةةةةذي يقةةةةب وراء معةةةةمون ا وأبطال ةةةةا وممعلي ةةةةا 

الكومبةةارس وم ر ي ةةا و ةةانعو ديكورات ةةا وم ركةةو فعاليات ةةا وتةة وه فليةةه 

فو   ولكنه لة  يعةد يبةالو فو ن اي  المطاب   يل  ال بال   وهو ديكتاتور  

مةة  را فذا   ةةر للعيةةاج   وال فةةرأ فةةو النتي ةة  وال ةةوهر بةةيج النتةةائ  التةةو 

ي دي فلي ا ن ا  اإل را  المسر و الديمقراطو المعقد فةو الواليةات المت ةدة 



وبيج النتائ  التو تتبناهةا فةو المعتةاد م موعة  ال ياكةه ال ةكلي  التةو يلفق ةا 

 غ عل   كمه ج رة مج اإلرادة ال معي                                       الديكتاتور لنفسه كو يسب

وهةا ن ةةج نلمةةس النتي ةة    فالعةةال  يسةةوده االعةةطراب واالرتبةةال أكعةةر         

مةةج أي زمةةاج سةةابال   ومنيةةيج النةةاس يبيتةةوج فةةو  ةةوب علةة  أطفةةال     

اه والنسةةاء والم تمعةةوج فةةو اآلزور ال أهميةة  فةةو  سةةبان    لمنيةةيج الر ةة

المت اهريج وال للمعارع  السياسي  فو بلدان   والبلداج ام رى عد ال رب 

! وال أهميةة  بةةام رى ل ةةعب العةةراأ ومنيةةيج ر الةةه ونسةةائه المسةةت دفيج 

بةةالموت المةةروع والةةدمار الرهيةةب ! وال أهميةة  لمعارعةة  عنعةة  أععةةاء مةةج 

ية  فةو  سةابات أ ه  مس  دائميج فةو م لةس اممةج عةد ال ةرب ! وال أهم

الم تمعةةيج فةةو اآلزور لتفسةةف ال لةةب اموروبةةو ا اممريكةةو الةةذي كةةاج  تةة  

اآلج أبرز ركج وأ  ر  قيقة  فةو الن ةا  الةدولو والعنجةات الدولية     كمةا ال 

أهمي  فو  سابات   للتقارب الذي أد ه روسيا بعد ان يةار  ةيوعيت ا وأد ةه 

ن ا  الدولو ال ديد ي وفذا بروسيا ال يج بعد ن   ا االنفتا و فل  من وم  ال

تعرب فو مر ل   س  المواجب عج انتمائ ا موروبا واستعدادها أج تسةت د  

 ق ا فو الفيتو بم لس اممج فذا و دت أج الموجب يسةتدعو ذلةل ي دوج أج 

تت    م ق  االعتذار ممريكا التو  نت أن ا عةمنت الموجةب الروسةو علة  

سةةيا وتلةةوي    ل ةةا بةةأج امتيازهةةا النفطةةو الةةذي أعةةر زيةةارة بليةةر عةة  بةةو  لرو

سبال أج   لت عليه بمو ب  فق  العمر مةي ال كومة  العراجية  سةي ه فةو 

 أماج    !! 

 انك اب امن م                                         

لقد وعي المنت  ا الديكتاتور فو الواليات المت دة العال  كلةه علة   ةفا        

يبةةدو أنةةه م ةةم  علةة   ةةره فلةة  ال عةةيض وجةةد أ ةة  أذنيةةه عةةج ال اويةة    و

ال ي ات والنداءات واالستةاعات  ميع ا   ول  يسةتنبط مةةزى اإل ةارات وال 

التفاعنت النا مة  عةج م ةرد امعمةاه الت عةيري  لل ةرب التةو يريةد ف ةعاه 

نارهةةا   لةة  يبةةاه مةةعن بةةأج المةةواطنيج الكةةويتييج الةةذيج ي سةةب أن ةة  ممةةج 

ب مده فو ال لي  ي جاموا بتو يه سن    عد  نةوده وجواتةه وأنةه يسب وج 

لوال فغنأ المناطال التو تتوا د في ا القوات ال ربي  اممريكي  ل ةدعت مزيةد 

مج العمليات ال ربي  عده    ول  يباه بأج م لةس النةواب التركةو جةرر عةد  



لقيةةادات السةةمال للقةةوات اممريكيةة  بانت ةةال  رمةة  امراعةةو التركيةة  وأج ا

العسةةكري  التركيةة  المةة تمرة بةةأمر اممةةريكييج لةة  تةةر المنةةا  مناسةةبا للقيةةا  

بةةانقنب عسةةكري  ديةةد   ولةة  يبةةاه بةةأج فةةتل ال ب ةة  ال ةةمالي  لل ةةرب فةةو 

العراأ فت ت الباب واسعا للفتج العرجي  بيج امكةراد والتركمةاج والعةرب وأج 

تماسةل جابةه للبقةاء   ولة  يبةاه جلقل  الن ا  القائ  ل  تب ر ب لوه ن ا  بديه م

بأج  ميي امن م  العربي  التو تعد م سوب  عليه أو موالي  له انك فت أمةا  

 ماهيرهةةا علةة  ن ةةو ي ةةدد و ودهةةا وم ةةيرها وبالتةةالو سلسةةل  الم ةةالل 

 واموعاع المرتبط  ب ا   

فن ا سياس   مقاء مت ورة فو ن ر العقنء مج الةربييج ي وهو  ريم        

ناي  نكراء فو ن رنا ن ج أهالو المنطقة  ي وهةو فةو  ميةي ام ةواه دليةه و 

عل  اإلفنس ام نجو الذي يسود أوساط الن ب  السياسي  اممريكية    وهةذا 

الر ةةه الةةذي كةةاج مةةدمج ك ةةوه ي والةةذي ي ةةفه بعةةض ال ةة فييج فةةو بةةنده 

 ميةي ا وبعض ر االت الدول  فو العديد مةج البقةاع بأنةه مت لةب عقليةا ي وال

عةةدا فسةةرائيه طبعةةا ا يلعةةج السةةاع  التةةو و ةةه في ةةا مةةي فريقةةه مةةج أ ةة اب 

ر وس اممواه و مل  أس    ركات النفط فلة  البيةت امبةيض    هةذا الر ةه 

 دير بأج يتسبب فو  رب عالمي  عالع    أليست تلةل هةو النتي ة  الم ةذورة 

ت ولةةه التةةو ي  ةة  وجوع ةةا  ةةراء ت ةةور ر ةةه ي ةةج أج لةةه السةةلط  التةةو 

م اطبةة  هيئةة  اممةة  المت ةةدة كمةةا ي اطةةب المعلةة  تنميةةذه الكسةةال  ي والةةذي 

يت دأ بةالقوه : فنةه يريةد جةرارا بةال رب مةج م لةس اممةج ولكةج ذلةل لةيس 

 عروريا منه يستطيي أج ي ج  ربه دوج تفويض مج أ د ! 

 ليس النفط و سب                                       

ا بةةأج ال ةةرب العالعةة  مسةةت يل  بةةالن ر فلةة  تطةةور امسةةل   ولةةو افترعةةن     

الةةذي ينةةذر بةةدمار غيةةر مسةةبوأ فذا اسةةت د  كةةه طةةرب ترسةةانته النوويةة  أو 

الكيماوي  أو البيولو ي  ي فيبق  أج الن ا  العالمو الدولو جد تفكةل وانقسة  ي 

 وأج هذا التفكل واالنقسا  سي ه عن ر ت ديد يعي العةال  أمةا   يةاريج يبةا

كنهمةةا الرعةةب والقلةةال : فمةةا الت ةةدي لمةةج يزايةةدوج نوويةةا و ةةارو يا وفةةال 

 طريق  بو  ي أو القبوه بال ل  واإل  اب والتفرد بالقرار فو كه  وء   



وكمةةا جلنةةا مةةج جبةةه نكةةرر : فج ت ةةدي فرنسةةا بقيةةادة  ةةيرال ممريكةةا       

نيةةا وذنبي ةةا ي ون ةةال الةةرئيس الفرنسةةو فةةو ت ةةكيه  ب ةة  دوليةة  تعةة  ألما

وروسةيا وال ةيج فعةن عةج فرنسةا ي يمعةه  ةيئا أبعةد وأهة  فةو بواععةه مةج 

المنافس  عل  نفط العراأ   ف ذه الةدوه امربعة  الكبةار التةو تتةزع  القةارتيج 

اموروبي  واآلسيوي  جلق  أيعا بسبب السةابق  التةو تريةد أمريكةا تعبيت ةا فةو 

أج ين  ةةر فةةو الواليةةات الن ةةا  الةةدولو ال ديةةد ي وف واهةةا أج القةةرار  ي ةةب 

المت دة وجرارها المفرد   ف ةو التةو تةوزع ال امةات وامسةواأ ي وهةو التةو 

تعيج ال كا  والقادة ي وهو التو ت كه ال ةرافيا السياسي  علة  هواهةا وكمةا 

 يناسب م ال  ا   

  جد ال يكوج بوسي البسطاء أج يت يلوا كه ما يمكةج أج يةن   عةج التسةلي     

ب ذه السةابق  والسةمال ل ةا أج تمةر   ولكةج  ةال  ةيرال و يرهةارد  ةرودر 

فطنا ل ا كما هو منت ر مج ممعلو الدولتيج اموروبيتيج امعرأ فو السياسة  

  وهكةةةذا انبريةةةا للم مةةة  دوج أدنةةة  تةةةردد وال ترا ةةةي   واسةةةتطاعا أج يقنعةةةا 

لم ةرد أنةه  روسيا وال يج بأج العواجب أ طر مج أج ي مت دون ا أي عاجه

يأمه باإلبقاء عل   باله الممدودة مي أمريكا فو انت ار أج تعطيه     أكبةر 

مج   ص اآل ريج مةج وراء   ةر اآل ةريج كمةا  ةاوه بةو  بدبلوماسةيته 

العر اء أج يلةول للةبعض   وبالفعةه ن ةل  ةيرال فةو  ةذب روسةيا وال ةيج 

 يا ب يا ال يتطلةب فل  موجب كانتا تأمنج أج تت نباه وأج يبق  الموجب مرت

من ما ال سة    وب ةذا بةدا  ةيرال أكعةر  ة اع  مةج نا ية  وأجةرب فلة  القةي  

وام نأ مج نا ي  أ رى ي ولو أج موجفه فو امساس موجب سياسةو نفعةو 

يب ةةا عةةج الم ةةل   الفرنسةةي  واموروبيةة    ومةةج ال ةةدير بالةةذكر أج ألمانيةةا 

جب التو ت    أج تعيةر  في ة  توكه فل  فرنسا فو العادة أمر الت دي للموا

اإلسرائيلييج وال  اين  فو أن اء العال    فما زاه سةيب معةاداة السةامي  بيةد 

ي ةةود أمريكةةا مرعبةةا فةةو ألمانيةةا بعةةد مةةرور سةةتيج عامةةا علةة  ن ايةة  ال ةةرب 

العالمي  العاني  وموت هتلةر   وكةه سياسةو ألمةانو ي  ة  هةذه الت مة    أمةا 

 ت ا بمعاداة السامي  بالس ول  ذات ا   فرنسا فمج ال عب ات ا  جاد

       

 مج يدفي الفواتير ؟!                                             



وبةةالطبي فج منطقتنةةا العربيةة  ا اإلسةةنمي  هةةو الميةةداج اموه وامهةة  مطمةةاع 

الواليات المت دة   فن ج وففريقيةا الم ةاالج الو يةداج اللةذاج ي هل مةا ت لةب 

ا وأن م  ال ك  في ما ليلعبةا دور الفةرائس فةو هةذا العةال  الةذي ينقسة  جادت م

فل  مفترسيج وفرائس   ولمةا كانةت القةارة اإلفريقية  جةد ن ب ةا المسةتعمروج 

واستوطنت في ا الم اعات ي فإج العيوج تت ه ن و  رجنا اموسط ومةا يكمةج 

ومقةدراها  فو باطنه مةج طاجة  و امةات   واممريكيةوج يعرفةوج  يةدا مبلة ةا

وجيمت ةةا   وهةة  ال ي ةةدوج داعيةةا ل ةةرائ ا بعمن ةةا  ةةيج يةةروج أن ةة  يمكةةج أج 

يستولوا علي ا م انا   وهنال فو اللةو ال عبو عبارة تقوه ( ببن  فال ربةي 

ل   وهةةو ال الةة  التةةو ت كةة  عنجةة  التبةةاده الت ةةاري بةةيج دولنةةا الةنيةة  وبةةيج 

عةرب مقابةه أعمةاج ب سة    ولة  اممريكييج   فقد اسةتول  هة الء علة  نفةط ال

يكتفوا بذلل بةه وعةعوا تلةل امعمةاج الب سة  فةو م ةارف   أرجامةا ال تت ةوه 

فلةة  نقةةد سةةائه باليةةد فال وفةةال فرادة  ةةا ب الم ةةرب وبالقةةدر الةةذي يوافقةةه 

ويبق  الباجو( بترو دوالر ل   ولة  يكتفةوا بةذلل بةه اسةتردوا ذلةل المةاه الةذي 

يةال بةيع   أمتعة  وأسةل   وسةلعا ال عةرورة و ه فل  أيدي  ماعتنا عج طر

ل ةةا غالبةةا ي وعلةة  ام ةةص امسةةل   التةةو ي تةةا  ت ةةةيل ا دائمةةا فلةة   بةةراء 

أمريكييج يتقاعوج أ وره  الفا    مج ر ةيد البتةرودوالر ي والتةو ال يفيةد 

و ودهةةا بأيةةدي  ماعتنةةا فةةو الةةدفاع عةةج بندهةة  فال فذا أرادت دولةة  مةةن   أج 

 رى   أما فسرائيه فامسل   منازوع  امنياب بطريق  فنية  تقاته  قيقت ا ام

تمنع ا مةج أج تعةض فسةرائيه   واممريكيةوج لة  يكتفةوا بةذلل بةه ا ترعةوا ( 

موع  ل ال روب العربي  ا العربي  التو يدمر الطيراج اممريكو  نل ةا البلةد 

ي عةة  العربةةو اآل ةةر ي عةة  تقةةو  أمريكةةا بإعمةةار مةةا سةةبال أج هدمتةةه طائرات ةةا 

ترسه فواتير القوات والطائرات التو هدمت البلد العربو ( العدو ل وت  م ا 

مج  ساب البلد ال ليب ي وترسه فواتير اإلعمار فل  البلد الم ةرر وتتقاعة  

جيمت ةةا بالطريقةة  التةةو تع ب ةةا ي ولعةةه مةةج أع ةةب الع ةةب فةةو هةةذا العةةال  أج 

مريكيةة  عروعةةا إلعةةادة ترسةةه اإلدارة اممريكيةة  فلةة   ةةركات المقةةاوالت ام

فعمةةار العةةراأ جبةةه أج تكةةوج ال ةةرب جةةد وجعةةت وفةةو الوجةةت الةةذي ال يةةزاه 

اممريكيوج يقولوج أعناءه أج الرئيس ل  يت ةذ جةراره بةال رب بعةد   أال يعنةو 

 ذلل أج الدمار و راب الديار  ناي  م طط ل ا عج سابال ج د وت مي  ؟ 



ب   والعة ايا أوالد العةرب   أي ال هو ديار العرب   والماه مةاه العةر        

 وء ! أي ه  الدريئ  التةو تفةر  في ةا امسةل   المةراد ت ريب ةا ي  وي ةوب 

بموت ا المنافسوج ذوو ام افر وامنيةاب ي أمعةاه كوريةا ال ةمالي  التةو جامةت 

جيام  فسرائيه علي ةا من ةا تبيةي  ةيئا مةج م تويةات ترسةانت ا لةبعض الةدوه 

   العربي  واإلسنمي 

 ال عسه فو م  رة الدبور                                     

وهكذا أ ب ت الدوه العربي  النفطي  مدين  ممريكا بعد أج كانةت دائنة         

ي وهكةةذا استنةةازفت القةةدر الةةذي  ةةرى استنةةازافه مةةج عروت ةةا مقابةةه امكةةه 

ت ( وال ةةرب والمسةةكج ي عةة   ةةرنا مةةةدينيج ي ومعنةة  ذلةةل أج عروتنةةا را ةةة

ببن  فال ربي ل   وها هو اآلج  رب جادمة  جيةد الت عةير والت  يةز   واللةه 

تعال  يعل  ي وربما بعض عباده يعلموج أيعةا ي مقةدار الةديوج التةو سن ةبل 

مةةدينيج ب ةةا ل مةةاة ال مةة  اممةةريكييج ن يةةر تكةةرم   علينةةا بةةالم   بقةةوات   

ئنةةا ي وتأميننةةا بالتةةالو ال ويةة  والب ريةة  والبريةة  فلةة  مياهنةةا ويابسةةتنا وأ وا

عل  عرو نا وكرو نا وكياناتنةا ال ةةيرة الم بوبة  ونةزع أسةل   كةه مفتةر 

 منا ي اوه أج يقتنو سن ا ربما يست د  عد فسرائيه    

فج مسأل  السنل هذه مسأل  ذات باه   ون ةج ال نوافةال علة  المنطةال         

مسةل   بينمةا ي  ةر الذي يسمل لبعض الدوه أج تملل ما تريةد مةج أ ةناب ا

ذلةةل علةة  ام ةةرى   ففةةو ن رنةةا أج  رمةةاج العةةراأ مةةج أج يكةةوج لةةه مةةج 

امسل   معه ما للواليات المت دة أمر  ةاه مةج المنطةال تمامةا   وفذا  ةل مةا 

يقوله اممريكيوج مج أج  العراأ اسةت د  فةو يةو  مةج اميةا  سةن ا كيماويةا 

ة اسةت دمت جنبلتةيج ذريتةيج عد بعض عنا ر سكانه ي فةإج الواليةات المت ةد

عد هيرو يما ونا ازاكو   والواليات المت دة هو الدول  الو يدة فةو العةال  

التو ارتكبت هةذا النةوع مةج ال نايةات الب ةع    غيةر أج الوجةت لة  يعةد يتسةي 

لمعه هذه امفكار واآلراء مادا  ال ميي بمج في   اموروبيوج الذيج وجفوا فو 

ي وبمج في   ف واننا العرب يت دعوج عةج الموعةوع  ال ندأ المعادي لل رب

وفال امب دي  التو ا ترع ا اإلعن  اممريكو : وهو عةرورة ت ريةد العةراأ 

مةةج سةةن ه أوال   عةة  يةةأتو دور خ ةةر يقةةاه فيةةه لسةةوريا مةةعن : كةة   ةةارو ا 



ا تريت مج كوريا ال ةمالي  ؟ ومةا مةداها ؟ وهةه ت بةوج تةدميرها بأيةديك  أ  

 مفت يج دولييج ؟  نوفد لك  

الوجت ال يتسي للكن  عج السنل العربو فةو الل ة  ال اعةرة   وكةه مةا       

نر وه أج يكوج الم زوج النفطو الباجو فةو بةند العةرب كافيةا لسةداد فةواتير 

ال ةروب العربيةة  ا العربيةة  ي كةو ال ينكسةةر  ةاطر وليةة  الةنع  و اميةة  ال ةةر  

 والذي  فسرائيه   أمريكا ومدللت ا ذات امسناج الف

أيقةةوه أ ةةد بعةةد هةةذا كلةةه فج الةةرئيس اممريكةةو جةةد ال يكةةوج  ةةادجا فةةو       

وعده بالدول  الفلسطيني  ؟ أال تن روج فل  عينيةه يةا ف ةواج وهةو يةتكل  عةج 

 ريط  الطريال ؟ أهاتاج العيناج عينو رئيس كذوب ؟  ا ةا وكةن و ال ي ال ي 

أ  ت  يبدأ فو م اطب   اروج كو يبدأ فج الر ه ما فج ين و عمله فو العرا

المفاوعات المبا رة مي ي رئيس وزرائنا وفريقةه   و  ةا لو ةه   يومةا بعةد 

يو    و  را بعد   ر   وسن  بعد سن    جد تطوه وجد تق ةر ي مج المعةوه 

عليةةه هةةو تسةةلي  الةةعمج جبةةه تسةةلي  البعةةاع  ! والفات ةة  علةة  رول أمةةواتك  

 وأموات المسلميج !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


