
 أسبوعيات نائب  

 االستجابة للضغط الشعبي بدال من المؤامرات واالنقالبات والحروب األهلية 

 ناهض منير الريس                                                                     

  النائب عن مدينة غزة                                                                  

من حق جميع العرب والمسلمين ـ ال سيما المسؤولين وأصحاب القرار ـ أن يتخوفووا مون ايتوي                

ألن القوى التي تألبت علينا وأعلنت حربها على األوطان تحت عنوان الحرب على اإلرهاب هوي وووى هائلوة   

الحربوة جريموة مضواعرة فوي هو   وهي جادة فوي طلوب الجميوع   غيور أن الخووي الو ا يشوي التربيور ويربو  

الحالة   إنما الخوي المشروع هو  ل  ال ا يدفع العقي والجوارح جميعا إلى العمي واتخوا  موا يقابوي األخطوار 

الماثلة والبامنة من إجراءات االحتياط واالستعداد للمواجهة   والمحزن أن المرء ال يالحو  وجوود هو ا النووع 

 لى العبس : فالبثير من األن مة تبدو ) مضبوعة ـ بما تقوي العامة ـ (  من ردات الرعي المطلوبة ، بي ع

و ) المضبوع ( ـ عافابم الله ـ هو اإلنسان ال ا يالويه الضبع في البرية ، ويأخو  هو ا الووحح يحووم          

باإلنسوان إلوى بطريقته المعروفة حوي ه ا اإلنسان جيئة و هابا ، ويزداد اوترابا منه في بي مرة ، مموا يوؤدا 

نوع مون الو عر والتشووح وفقودان التربيوز ، فيخوتلط عليوه االتجوا  ، وينتهوي بوه الحواي إلوى أن يوربط حربتوه 

بحربة الوحح   وتقوي األسطورة الشعبية إنه يصبح مسحورا فيلحق بالوحح إلى حيث ي هب ولو إلى حررة 

 أو جحر    

ضوبع يالووي األن موة فورادى ، وأنهوا أبودا سورمدا ال تريود أن والعقدة المستعصية في ه   المنطقة أن ال        

تجتمع وال أن ترص بنيانها بعضه مع بعض ولو بغرض أن تببر اللقمة على فم الضبع فيصعب عليه ابتالعها 

فينصري خائبا   فبأن افتراس الضبع إياها أهون عليها من وحدتها أو اتحادها   وود بحت األصووات المنو رة 

لداعيووة إلووى اليق ووة والمناديووة باالسوتجابة للطوووارل ، بينمووا المضووبوعون يهرولووون فوورادى وراء بالمخواطر وا

الضبع   ومن األن مة من يخبو  رأسوه بالنعاموة حوين تشوعر بوالخطر   ومونهم مون يتجاهوي موا يحودث بأنوه ال 

لتباعوود عوون يعنيووه   وهوو ا بلووه يجوورا بينمووا جموووع النوواس فووي المنطقووة تضووا بالمشوواعر الغاضووبة والسووخط وا

 الحابمين بي وتخوينهم في اللغط اليومي ال ا يدور بين الناس دون تووي   

 هي يستغرب أحد ؟                                    

ودون تووي أيضا يواصي الحبام تسيير األمور بال تغيير أو تبديي   ومع اشتداد المخاطر يزدادون حرصا      

لسولبية االنعزاليوة بوي ال يوتهمهم األعوداء بوأنهم يربورون ـ مجورد تربيور ـ فوي علوى التمتورس وراء موواورهم ا

االسووتنرار   وفووي األسووبوع الماضووي ورأنووا فووي األخبووار أن عموورو موسووى أمووين عووام الجامعووة العربيووة هوودد 

باالسووتقالة موون منصووبه   ويمبننووا طبعووا أن نتخيووي األجووواء التووي عاشووها وعاناهووا وأوصوولته إلووى  لوو    وأهووم 

تنتاج من ه ا أن الدوي العربية في وضعها الراهن غير وابلة لعموي مشوتر  حتوى فوي أضويق الحودود الودنيا اس

التي حرص واضعو ميثاق الجامعة على صياغته ضمنها   وميثاق الجامعة العربية يرجع عهد  إلى أربعينيات 

دوي العربيوة إلوى درجوة أفضوي القرن الماضي ، أا أن أبثر من ستين سنة مرت عليه فلم يتطور ولم يطور الو

ولم يحي دون وووع النببات والمآسي التي أصابت األمة ، وأولها نببة فلسطين   وفي ه   األثناء شهد العالم 

نشوء اتحادات ناجحة ومتطورة باالتحاد األوروبي ومن مة الوحدة اإلفريقية وإعادة توحيد ألمانيا ، بما شهد 

صين والهند   أما منطقتنا العربية واإلسالمية فازدادت دولها تقووعا وتنافرا ، ورزات التنمية في بالد ببرى بال

وأبثوور موون  لوو  ازدادت تعاديووا وصووي إلووى اوتووراي جريمووة االوتتوواي علووى حسوواب أوالد النوواس وأمووواي النوواس 

ا وهوي أن واستنزاي الموارد ال اتية طواي ثلث القرن األخيور   وهنوا نبورر اإلشوارة التوي اعتودنا التنويوه عنهو

جميع بلدان المنطقة ، بال استثناء ، من المحيط األطلسوي إلوى جبواي الهنود ، انخورط بوي جوار فيهوا بحورب موع 

 جار  األورب دون أن تترتب على ه   الحروب أية نتائا غير استنزاي ووى الجميع      

ت التي تقوم بها أوساط شعبية خارج نطاق الشرعية هل يستغرب أحد اليوم ظاهرة مثل ظاهرة القاعدة أو غيرها من المبادرا        
في كل بلد ) أيا كان رأينا فيما تقوم به ، ألن الذي نتكلم عنه ليس كونها على صواب أو على خطأ ، وإنما كونها البديل االنفعالي 

خ أعدداد متزايددة مدن مثدل المحتوم للعجز والسكون الذي تبديه األنظمة ( ؟ وهل يستغرب أحد إذا شهدت السنوات القادمة تفري



هذه المنظمات ؟ وهل يستغرب أحد إذا تربعت هذه المنظمات على عرش الضمير الشدعبي والدرأي العدام التدامت ولقيدت التأييدد 
 والدعم والمساندة وجميع أنواع االنحياز إليها من قبل الغالبية العظمى من الناس ؟ 

 صومالي يقوي الشيخ ال                                     

فوال دعايوات الحبوام لصوالح أنرسوهم بواسوطة اإل اعوات والتلرزيونوات والصوحي ورفوع األعوالم وعووزي         

السالم الوطني ، وال التلهيات بالمسوابقات  ات الجووائز والعوروض المختلروة ، وال القووانين التوي تح ور شوتم 

وليوواء األمووور دون مبوورر وبمسووؤوليتهم التاريخيووة الحبووام وووادرة جميعهووا علووى تغييوور االوتنوواع الشووعبي بعجووز أ

 الخطيرة عن ه ا العجز ال اهر المخزا    

ومن الناحية األخرى ، ال جوالت المبعوثين البريطانيين واألمريبيين فوي المنطقوة ، وال مابينوة الدعايوة        

يس معهووم فهووو ضوودهم بريلووة األمريبيووة وأومارهووا االصووطناعية ، وال تهديوود الرسووميين األمووريبيين بووأن موون لوو

بتخويي الناس أو باألحرى إوناعهم أن طالب الحقووق إرهوابيون وأن الو ين ينهبوون األوطوان والمووارد بقووة 

 األساطيي الجوية والبحرية حمائم بيضاء محبة للسالم   

هيوب ايخو  المنطقة مدفوعة بقوة نحو الترجر ، لسبب واضح بي الوضوح ، وهو مبلغ ال لوم الروادح الر      

في التزايد على باهي الجميع ، وال ا تنوء به أبتاي األجياي الشابة بخاصة   ومن  ا ال ا بان يتووع ) موثال 

( العملية المزدوجة في ممباسا ؟ وبيي تحولت االتهامات من إلصاق التهموة بالرلسوطينيين توارة ب وبالقاعودة 

نسمع عنه ألوي  مريبيين على اتهام تن يم في الصومايتارة ب حتى رست بواسطة المحققين اإلسرائيليين واأل

مرة ، ويدعى االتحاد اإلسالمي ؟ وهي يستطيع مراوب سياسي منصوي وموضووعي أن يتجاهوي نبورة الصودق 

في تصريح الشويخ الصوومالي علوي شويخ محموود الو ا وواي لودى استصوراحه تعقيبوا علوى العمليوة : )) أشوعر 

شورائح مون المجتموع الودولي عون  باألسي البالغ لما حدث ولبن مثي هو   األعمواي لون تتوووي إلوى أن تتوووي

تجاهي حقوق الشعوب التي تعاني من القمع  (( ، ثم أضاي : )) ال يمبن أن يهمي أحود حقووق المسولمين فوي 

 ه ا العالم ((   

إ ا بان حقا إن الشباب ال ين واموا بالعملية في ممباسوا صووماليين حسوب اوتنواع األموريبيين ، فربموا          

جديدة تدعو الواليات المتحدة لترحص سياسات ال لم والقموع الواوعوة علوى أهوالي المنطقوة تبون ه   مناسبة 

بلهم ، والتي تدفع شبانا في عمر الزهور هنا  في منطقة القرن اإلفريقي أن يرضلوا الموت على الحياة مثلما 

 فعي شبان مثلهم في فلسطين ومثلما سيرعي آخرون في طوي المنطقة وعرضها   

  لم  وا القربى                                                            

بيد أن الرسمية العربية سابنة على حالها سبون المستنقع ، وإ ا ما بودت علوى وجوه المسوتنقع خضورة        

 أو نضرة فتل  هي الطحالب الراسودة   والواليوات المتحودة ليسوت فوي وارد مراجعوة سياسواتها   بوي هوي علوى

العبس مصممة على مضاعرة  لمها واضوطهادها والتوسوع فوي إلصواق تهموة اإلرهواب بمون تشواء ، دون أن 

تشرح المعيار ال ا ترجع إليه عندما تتهدد بلدا بالعراق بالحرب وبالشور المسوتطير و لو  ـ بموا تودعي ـ فوي 

 إطار حربها ضد ما تدعو  اإلرهاب   

كتدداب األمريكيددون فددي صددحة أمريكيددة هددي أن والحقيقددة التددي يتحددد  عنهددا حتددى ال      
أمريكددا تريددد أن تنهددا نفدد  العددراق كمددا نهبددت وتسددتمر فددي نهددا نفدد  ال لددي  والمغددرب 
العربي . وهدم يشديرون إلدى أن العدراق يسدب  فدوق ضداني أيد م احتيدايي نفطدي فدي العدالم ) 

لحة دمدار شدامل . ولكن الواليات المتحدة تتعلل بأن العراق يتنع أسبعد نف  السعودية ( 
. وعلددى الددرغم مددن قيددام العددراق بنفددي هددذه ) التهمددة ( ، فددالن المددواين العربددي ال يفهددم أصدد  
لماذا يكون اقتناء س ح الدمار الشامل حراما على دولة تملد  احتياييدا نفطيدا يجعدل منهدا 



مطمعددا جددديا لنخددرين فددي حددين يكددون حدد ال زالال أسددراليل . ومددن أغددرب الغرالددا وأحدد  
نحطدداط أن يسددأ  أحددد التددحفيين السدديد )) محمددد (( البرادعددي هددذا السدد ا  ، فيكددون اال

الجواب : إن إسراليل لم تست دم س ح الدمار الشامل يد أحد ) بينما العدراق اسدت دمه 
. وفات البرادعي أن الواليات المتحدة التدي أوفدتده هدي الدولدة الوحيددة فدي التداريخ التدي ( 

الدمار الشامل فتكا وهي القنابل الذرية التدي يدربت بهدا هيروشديما است دمت أشد أسلحة 
وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية . وأمريكا التي تجعل من اقتناء أسلحة الدمار الشامل 
تهمة ، وتجعل نفسها مدعيا عاما يد من تتهمهم ) وهم العراق العربي ، وإيران المسلمة ، 

ع أسددلحة للعددرب والمسددلمين ( ، أمريكددا هددذه هددي التددي ت ددزن وكوريددا الشددمالية المتهمددة ببيدد
أيدد م ترسددانة مددن أسددلحة الدددمار الشددامل . أمددا إسددراليل فلددم يكلددة البرادعددي نفسدده عندداء 
التحقيددف فددي الدددعاون العلنيددة التددي تفددوه بهددا مسدد ولون فلسددطينيون قددالوا علنددا إن إسددراليل 

. فمدا محشوة باليورانيوم المستنفذ  است دمت يد التبية الفلسطينيين المتظاهرين قذالة
 أشنع ظلم ذوي القربى . 

 نحو سياسة آسيوية تحقق التوازن                                

هي بقي في الووت الراهن ما يمبن عمله ، إسالميا وعربيوا وفلسوطينيا ،      

ي بعد أن شخصنا الواوع ه ا التشخيص ، وبعد أن نرضونا اليود مون ايمواي التو

 لووت تراودنووا ، بووأن يصووبح وضوووح الصووورة الدوليووة إلووى هوو ا الحوود دافعووا 

للرسوومية العربيووة بووي تسووتحي علووى دمهووا وترعووي شوويئا يحوواف  علووى السووالمة 

 اإلوليمية للجميع على أوي تقدير  

أعتقد أن الضغوط من جانب الجماهير الشعبية التي اختزنوت وودرا ببيورا       

الوسوويلة الوحيوودة المتبقيووة لوودفع الوودوي موون الوووعي وموون الغضووب معووا هووي 

 العربية إلى أحد مسلبين : 

*  إمووا إوامووة اتحوواد فيووديرالي عربووي ، يوحوود الماليووة المربزيووة والقوووات       

 المسلحة والسياسة     

 الخارجية واإلعالم والسياسة النرطية بخاصة             

غى البنود الو ا يجعوي الودوي *  أو تطوير ميثاق الجامعة العربية بحيث يل      

 األعضاء غير 



ملزمووة إال بووالقرارات التووي توافووق عليهووا   ويجووب فووي الووووت نرسووه           

 تنري  المقـررات 

التوووي سوووبقت الموافقوووة عليهوووا ، ال سووويما ميثووواق الوووـدفاع المشوووتر            

 والسوق العربيــة 

 المشتربة             

ن ترهوم أن اسوتجابتها للضوغوط الشوعبية سوتبون وعلى الرسمية العربيوة أ    

 أفضي ببثير من 

االنت ووار البليوود واألبلووه حتووى تووأتي االنقالبووات والمووؤامرات والحووروب األهليووة 

التي تن ر بتعريض المجتمعات العربية للهزات واالستنـزافات البريهة مثي ما 

وإ ا بانوت  هو حاصي من  سنوات عديدة في الجزائر   فقد بلغ السيي الزبوى  

الغضبة ود حربت عناصر في الصوماي ، فما بال  بحاي األشد تشبعا بالغضب 

    

ووسووط هوو ا المووووي الوودولي الوو ا يحوويط بالعووالم العربووي واإلسووالمي         

يتساءي المرء : أليس بوسع عوالم عربوي إسوالمي متحود ، ولوو بالحود األدنوى 

، بما فعي  ات يوم بحيوث تلتوئم من االتحاد ، أن يعود إلى التواجد بقوة أع م 

 القوى اإلفريقية المستقلة مع معسبرها الطبيعي العالم اإلسالمي ؟ 

وهي تستطيع الواليات المتحدة مع وجود سياسة نرطيوة عربيوة موحودة        

، أن تقنووع روسوويا ، مثلمووا حوودث فووي آخوور مقابلووة بووين بوووح وبوووتين ، أن 

  العقووود التووي أبرمتهووا موسووبو مووع الواليووات المتحوودة أووودر علووى ضوومان تنريوو

 بغداد من الحبومة العراوية الحاضرة ومن حبومات المنطقة بلها ؟ 

وأال يستطيع عالم عربي ـ إسالمي متحد أن ينهوي التووتر والحورب غيور       

الضرورية بين الهند والبابستان وينهي التوتر القائم في جنوب غرب الصوين 

وبوووين حبوووومتهم المربزيوووة ، والخالصوووة بوووين سوووبان الجمهوريوووة المسووولمين 

تشووبيي سياسووة آسوويوية توووازن الحلووي القووائم بووين الواليووات المتحوودة وبووين 

 أوروبا ) على بر  من أوروبا ( ؟ 

أسووئلة بمثابووة مقوودمات ، لفجابووة فووي االثنووين القووادم علووى األسووئلة التووي أثرناهووا حوووي : مووا العمووي ؟ فوو لى      

 األسبوع القادم   

         

         



 

 

 

                             



 


