
  3ـ  42أفق مفتوح                                            
 تشيني : بصقة في وجهنا وضحك على ذقننا                    

 ناهض منير الريس                                                 
ينتمي ديك تشيني نائب الرئيس األمريكي إلى كتلة ) المحافظين الجدد ( في 

مرتبطة ب الجمهوري وهي جسم سياسي يعتنق مسيحية مشوهة الحز 
 .عبر فكرة عودة المسيح عند إنجاز "إسرائيل الكبرى" بالصهيونية التوراتية 

ويعزز هذا السبب  وهذا هو السبب الدعائي لتفانيهم في تأييد إسرائيل .
الدعائي سبب مصلحي هو أن معظم أفراد هذه الكتلة من تجار النفط  

وينظرون ون مع المنطقة العربية واإلسالمية بأسلوب النهب الفاحش ويتعامل
إلى إسرائيل بوصفها األداة المساعدة على هذا النهب لقاء أجرة معينة تتقاسمها 

 .إسرائيل مع األدوات العربية التي تتقاضى بدورها أجرتها 
تدور شكوكنا حول أن الهدف األكبر لجولة تشيني هو إعداد التجهيزات 

ياسية وتحضير المسرح اإلقليمي لشن حرب وشيكة على إيران تستهدف الس
مواقعها النووية األخطر. فأجندة زيارته تشتمل أصال على السعودية وتركيا 

عالقة باألحداث الساخنة األولى  رائيل والضفة الغربية ، ولكل من األربعةوإس
 خيرة ، أما زيارةوبالمواقف أو بالمشاريع األمريكية المعلنة في األسابيع األ

قصوى الحيوية الهمية األ بمضيق هرمز ذياألقرب للعقل أنها خاصة مسقط ف
لألساطيل األمريكية التي تزحم الخليج ، وهو يشرف على طريق ناقالت النفط 

إمدادات من  % 42الضخمة المتجهة من الخليج إلى الغرب ، ويمر منه 
الذي يحكم أمريكا لصالحها لم وني العالم من الطاقة ، وإسرائيل واللوبي الصهي

ينفكوا يلحون إلحاحا على المحافظين الجدد الحاكمين بأن يشنوا الحرب على 



وتشيني يعيش إيران ويدمروا مواقعها النووية قبل أن تنتهي واليتهم هذا العام ، 
في هواجسه ورغباته غالبا مرحلة العد التنازلي لضربة أمريكية ضد إيران على 

ات طابع جوي وصاروخي بالتعاون مع دول المنطقة . ويريد تشيني أن تكون ذ
من دول النفط ) تضحيات ( مكلفة في مجال النفط أيضا . وهكذا .. ال يأتي 

 من أمريكا إال الخسارة وفي الوقت نفسه االحتقار . 
إنجاز التنسيق معها بأقصى وفي حين يريد تشيني غالبا من زيارته إلسرائيل 

ية لـ ) الضربة ( ، فإن تعريجته على رام الله يراد منها تغذية درجة من السر 
وقتيا وظاهريا من خالل التظاهر بأن اإلدارة الخليجية رصيد تطييب الخواطر 

  األمريكية جادة في تحقيق السالم بين إسرائيل والفلسطينيين . 
البصق  وسياستها هي اإلدارة األمريكية الراهنة هي العدو األلد . والحقيقة أن

وتشيني هو األسوأ بين السيئين . ولن يعقب  في الوجه والضحك على الذقن .
  زيارته للمنطقة إال الويالت .
 أوروبيون متصهينون                             

مشروع الرجل العظيم الجنرال ديجول لتوحيد القارة األوروبية  سقط لألسف
القارة تعود ! وها هي لمتحدة األمريكية واستقاللها في مواجهة هيمنة الواليات ا

وذلك على الرغم من أن االتحاد األوروبي إلى حظيرة العم سام بالجملة 
حاصال من جهة في األساس كان االختراق و . بمؤسساته وهيئاته ما زال قائما 

بريطانيا التي اعتبرها الجنرال خارج الصف األوروبي ورآها بمثابة جاسوس 
تزاحمت على باب أمريكا دول أوروبا الشرقية ثم با . أمريكي داخل أورو 

ذلك و الخارجة من إسار الكتلة الشرقية وتهافتت على لعق الحذاء األمريكي 
. ولكن االتحاد تخلخل النظام األوروبي السابق و االتحاد السوفييتي ثر انهيار إ



األوروبي ظل متماسكا وظلت نزعته االستقاللية محافظة على طابعها حتى 
ـ وبعبارة جاء الصهيوني الفرنسي المشؤوم ساركوزي ) القائل إن إقامة إسرائيل 

( وأعلن في أول !كانت أعظم إنجاز في القرن العشرين أخرى نكبة فلسطين ـ 
تصريح له بعد انتخابه رئيسا لفرنسا انحيازه للواليات المتحدة وسياساتها فيما 

ارض احتالل العراق بل سياسات سلفه شيراك الذي عيشبه االعتذار عن 
عن سياسات ديجول المؤسس وصاحب الرؤية الوحدوية واالستقاللية االعتذار و 

 ألوروبا . 
وها نحن نشهد تهافت ألمانيا على لعق حذاء إسرائيل ، في محاولة من 

التبعية ألمريكا داخل االتحاد األوروبي  ةالمستشارة انجيال ميركل لتعزيز سياس
بفقدان التوازن حركات ميركل وسكناتها كانت ناطقة  . فكل حركة وسكنة من

في الخضوع التام لإلسرائيليين وفي التحيز إلسرائيل ضد العرب بقولها إن 
يا ميركل ؟ وما تهديد إسرائيل هو تهديد أللمانيا . سبحان الله ! بأية مناسبة 

ي تهدد وتتوعد وتنفذ من رؤية أن إسرائيل هي الت هذا العمى الذي منعك
عن محرقة في غزة تيمنا بمحرقتكم أنتم أيها زعماؤها تحدث هديداتها ويت

في أعقاب  ينما تفعل يوتفعل ينما تقول يأن تقول ان؟ وكيف جاز لكاأللم
ولماذا هذا الغمز عملية الجيش اإلسرائيلي األخيرة مباشرة في قطاع غزة ؟! 

ي واضح واللمز من جانبنا نحن الضحايا ؟ أليس في ذلك انحدار أخالق
اب إيقاع ظلم فاحش بطرف آخر استباحت السترضاء طرف على حس

تستخذي هذا لنفسها أن تكرهه وتستضعفه بدون ذنب بينما المستشارة األلمانية 
 . االستخذاء كله أمام مجرمي الحرب الصهاينة ؟!



إذا كانت حرة في تحميل ليس ما فعلته ميركل من األخالق في شيء ألنها  
لها ونحم ِّل اليهود جميع  زار وأي عقدة ذنب تجاه اليهودبالدها أية أو  فنحن نحم ِّ

والحقيقة أنه إذا كان هناك من يستحق األوزار وعقد الذنب تجاهنا .. 
مانيا فهو الشعب الفلسطيني الذي تقاضاه االعتذارات والتعويضات من أل

الصهيونيون فاتورة أفعالكم وأحكام حضارتكم الغربية ال أفعالنا نحن المسلمين 
بالدنا وتشريدا  وال أحكام حضارتنا . لقد دفعنا فاتورتكم أيها األلمان طردا من

 نا وأنتم راضون عن ذلكبحق وتنكيال ومالحقة بسبب مطالبتنا
هذا المقال عن انهيار استقاللية االتحاد األوروبي بعد انهيار ويهمنا في ختام 

موقف ركنيه األساسيين : أعني فرنسا وألمانيا وقبلهما بريطانيا أن نضع 
مالحظة عند رجال السياسة العرب : ونقول علينا بالصين وروسيا . فمهما بلغ 

ستماع من ارتباطهما بمصالحهما وإمساك العصا من الوسط فهما قابالن لال
إلينا . وإذا جرب العرب مراعاة مصالحهما عشر معشار ما فرضت المصالح 
البريطانية واألمريكية نفسها على أمتنا العربية واإلسالمية فال شك أننا سنخرج 
بشئ من المراعاة المقابلة لمصالحنا . فإذا لم يتحقق ذلك نكون قد خرجنا 

الذين عاملونا جالدينا مخزي با لم نظل على تمسحنا البشيء من الكرامة ألنن
  باالحتقار في كل حين . 

 من وحي األسبوع                                     
* خالل األسبوع األخير جاء الدبلوماسيون الغربيون : تشيني ، وماكين ، 

إلى المنطقة في جوالت دبلوماسية تبرهن باختصار على وحدة وميركل ، 
يل بل تبرهن على عبادة جديدة في الغرب اليوم هي الحال بينهم وبين إسرائ

                           عبادة عجل الذهب اإلسرائيلي !



* ندين بشكر خاص لشعب فييتنام الذي سبق له أن كسر صدغ جون ماكين 
للرئاسة المرشح الجمهوري بالجيش األمريكي في حرب فييتنام و السابق الضابط 

لقبيح الذي ترك ساحة المعركة االنتخابية وجاء إلى اليوم . فهذا األمريكي ا
التي بالدنا المحتلة لعقد صفقة فحواها مقايضة إسرائيل على االعتراف بالقدس 

البالد التي عاصمة لها مقابل تأييدها إياه في انتخابات الرئاسة في تخصنا 
في  تخصه .. وبالغ في وقاحته حين أصدر تصريحا منافقا بتأييد إسرائيل سلفا

ضربها الفلسطينيين ) بشدة ( ! وبالغ في احتقاره إيانا حين لم يتكلف عناء 
مجرد زيارة رام الله مكتفيا بمكالمة هاتفية ظاهرها تأييد عباس وباطنها 

  التحريض على حماس .
*  والحج إلى إسرائيل من قبل المرشحين هو منذ سنوات عديدة ) طقس ( من 

ية . وسبق للرئيس الحالي بوش قبل ترشحه طقوس الترشح للرئاسة األمريك
أن زار إسرائيل وهز ذيله أمام شارون وهما يلقيان  4222لالنتخابات عام 

نظرة على المسجد األقصى من أعلى جبل الزيتون بالقدس وقال مزايدا على 
شارون نفسه : كان خيرا لكم لو أنكم ضممتم القدس مباشرة بعد احتاللها عام 

7691 . 
الصحف في الخارج عن مشروع نال موافقة الشقيقة مصر وكذا * تحدثت 

إسرائيل وأمريكا على تزويد قطاع غزة كامال بالكهرباء بتمويل سعودي .. عال 
 ..! ولكن ذلك سيستغرق سنتين .. فهل سيظل الناس أحياء آنذاك ؟! 

قالت إنه : حبيب عمرها ! رجل * مبروك لطليقة ساركوزي زواجها مؤخرا من 
لم يمس قلبها أبدا . إنه تصريح على الطريقة سابق زواجها بالرئيس ن أي أ

 ..الفرنسية تماما كما فعل ساركوزي باصطحاب عشيقته في جولته الرسمية 



   
 برسم ساركوزي !                               
ما قاله الشاعر الفرنسي الشهير الرئيس الفرنسي ساركوزي يا ترى هل قرأ  

        في ديوانه : السفر إلى الشرق ؟  411على الصفحة المارتين 
: "أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد  إنه يقول 

دراسة واعية ، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود، ومن ذا الذي يجرؤ على 
تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد ؟! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه 

نظر إلى جميع المقاييس التي ُتقاس بها عظمة اإلنسان؟! إن سلوكه ، عند ال
عند النصر وطموحه الذي كان مكرسًا لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره 
نه من إرساء أركان العقيدة . إن  السماوي هذه كلها تدل على إيمان كامل مك 

ذي أسس عبادة الرسول والخطيب والمشرع والفاتح ومصلح العقائد األخرى ال
غير قائمة على تقديس الصور هو محمد ، لقد هدم الرسول المعتقدات التي 

 ! تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق"
 

 أوزان باسمة                                 
 مجنون السلطة

 َعَبَد الكرسيَّ مِّن دونِّ اإللْه   
واْه  أحدًا فردًا ولْم َيْعُبدْ                           سِّ

 والكراسيُّ ستبقى لعبًة 
 َيْسَتخِّفُّ الَمْرُء فيها َمْن َعداْه                        

 سابحًا في َنْشَوٍة أو غارقًا 



 في حساباتِّ الُقوى واالت ِّجاْه                       
 فاقَد الرُّشدِّ فما أحراُه أْن 

 الحياْة   َيْقُطَن الَمْشفى على َمر ِّ                      

 

                             
 مساومة                                

قلت ألحد الباعة : أتمنى أن أعثر في يوم من أيام السعد على صاحب دكان 
يتعامل بالسعر الواحد دون مساومة تورث عدم االطمئنان وتضيع وقت 

 اإلنسان .
 منذ اآلن ؟!فأجاب وقد برقت عيناه : كم تدفع ألدلك 

 اقتصاد                                 
أنفقت كثيرا من مالي كي ال أفقد وقتي هدرا . لكن البعض على استعداد أن 

 يفقد يوما أو يومين ليوفر قرشا أو قرشين . 
 قديم وحديث                               

تما على عقل في المدينة حي قديم وحي جديد . ويخيل لي أن ذلك يصدق ح
 ساكنها . إذ أرى منه شيئا وبعد قليل يفاجئني بالنقيض .

 تلميع                                 
هناك أسماء تراها بغتة تلمع في الصحف : بال مقدمات .. بال مبررات .. بال 
مؤهالت .. بال مناسبات . فهل يعود هذا لقرارات وتوصيات ترسمها بعض 

 األمر في شعار ) خذ وهات ( ؟ الجهات ؟ أم أن سر 
 

 



 


