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مصير الجيل الكبير من الحكام في زمن إعادة تشكيل 

 المنطقة

 ناهض منير الريس

 النائب عن مدينة غزة                                                           

وقو  لسنا ـ والعياذ بالله ـ ممن يسمونهم العدميين أي الذين يطلبوون م       

الموت والفناء دونموا نرور إلول الهود  والنتيجوة الم مورة  ا ولسونا ـ والحمود 

لله ـ  من الذين يحبون الكالم البديل عن العمل والكالم الذي يتجواوز القودرة   

ومع ذلك ال نملك إال أن نرفع في وجه القيادات العربية سواالنا الملوا المكورر 

ال تحسووون إزاء الو ووع الووراهن الووذي ال يكوو  جميووع النوواس عوون توجيهووه    أ

بمووا يحسووه سووائر النوواس فووي بالدكووم موون غ ووب وإهانووة وتعوواط  مووع العوورا  

الشووقي   أ أال توورون أن النوواس تنتروور موونكم شوويئا أ أال يوجوود لووديكم أي  يووار 

حقا غير الصمت واالنترار حتل تقوع الجريموة التوي اكتفيوتم بيسول يودكم منهوا 

ل بعدما قال األمريكيون إنكم تقولوون فوي راهرا ا ورللتم مكتفين بالصمت حت

الراهر شيئا وفي السر شيئا آ ر ا وإنكم مشاركون فوي الحملوة علول العورا  

المشاركة المطلوبة إذ قدمتم لألمريكيين كل شيء يطلبونه دون قيد وال شورط 

أ أال تالحرووون أن أوروبووا بوودت أك وور موونكم عروبووة وإسووالما أ وهوول مووواهبكم 

كم فوي ا توورال الوذرائع ا وصوياغة الحجوت لكوي تتملصوووا الوحيودة هوي موواهب

من أي موقو  غيور موقو  الصومت واالنتروار أ وهول امتنوال الممتنعوين عون 

الموافقة علل ماتمر القمة االست نائي راجع إلل أنه ليس لديهم ما يقولونه ا 

أو إلل أن الماتمر غير مفيد ا أو إلل أن العرا  أصبا هوو العودو الوذي ال بود 

 إغارته وإ عافه والشماتة فيه أمن 

ليس مطلوبا من أحد أن يود ل معركوة مون أجول فلسوطين وال مون أجول         

العوورا    ولووويس مطلوبوووا موون أحووود أن يتصووود  للقوووات المسووولحة األمريكيوووة 

والبريطانيووة   ولكوون أوروبووا التووي هووي الحليوو  الو يوو  مووع الواليووات المتحوودة 

ا في المنطقة وعن مكانتها فوي السواحة وجدت شيئا تفعله دفاعا عن مصالحه

الدوليوووة   لقووود رفعوووت صووووتها   وقووود أنشوووضت كتلوووة دوليوووة معار وووة النفوووراد 



الواليووووات المتحوووودة بقوووورار الحوووورب   وقوووود تحملووووت ال وووويوط والشووووتائم بوووول 

والتهديوودات   وكووان موون المووالم والم ووزي والمشووين أن تبووادر أوروبووا للبحوو  

تحركوون أ وموا الوذي يمكونهم أن يفعلوو    عن العرب    أين هوم أ ولمواذا ال ي

ت وووامنا موووع أوروبوووا وتقويوووة للكتلوووة المت وووامنة موووع المصوووالا التوووي ت ووو  

 المنطقة في جميع األحوال ( أ 

 بصقة كبيرة !                                    

فماذا وجودت أوروبوا أ وأي جوواب تلقوت مون اجتموال وزراء ال ارجيوة        

 العرب أ 

إن الموورء يسووتطيع أن يت يوول مشووهد األوروبيووين الووذين كووانوا حا ووري        

االجتمال ا وتابعوا بف ول بالغ أوال ؛  م ب يبة أمول  انيوا ؛  وم بقور   ال وا ؛ 

 وووم باحتقوووار رابعوووا ا  وووم ببصوووقة كبيووورة  امسوووا ا وقوووائع ال وووال  والشوووجار 

ء موواتمر والتراشوو  والحوورد التووي حفوول بهووا االجتمووال ا ولووم يكوون إعووالن إليووا

 القمة االست نائي فيما بعد غريبا عليهم   

أي بالغ راشد يستطيع أن يلتمس عذرا ألناس يهتوز العوالم بضسور  مون         

هول ما سويقع فوي منطقوتهم وي لو  آ وار  علول شوعوبهم بينموا هوم فوي شويل 

شوواغل بحووزازات صوودورهم ا يمووالئون ال صووم األلوود ويتكلمووون بلسووان حالووه 

ته علل أقفيتهم ا ويلت بع وهم بعوداوة بعوض لجاجوا شرسوا ويتجاهلون صفعا

 ويالبون علل قريبهم ويتجاهلون روابط القومية والدين والتاريخ معه أ 

وماكد أن األجانب ال ينررون إلل الموق  من زاويوة السوقوط األ القوي       

أو ال وووذالن القوووومي الوووذي ينطووووي عليوووه موقووو  القيووواديين العووورب ا وإنموووا 

ن زاويووة العقوول والرشوود والمنطوو  السووليم   مووا لهوواالء األغبيوواء   ينروورون موو

هكذا يقولون في أنفسهم ( أ كيو  ال يقودرون الموقو  الحورذ الوذي أصوبحوا 

رهنووا لووه أ لموواذا ال يحسووبون ال سووائر والميووارم التووي سوويتكبدونها إذا انفوورد 

تهم وال األمريكيون بهم واحدا واحدا أ كي  ال يتوفر لديهم مفهوم ألمن منطقو

 حر  علل  رواتها االستراتيجية أ 

بالعقووول والمنطووو  والرشووواد أقاموووت الووودول األوروبيوووة بقيوووادة ديجوووول        

وأدينوواور نووواة وحوودة أوروبيووة مووا لب ووت أن أصووبحت اتحووادا فعوواال   بالعقوول 



والمنطوووو  والرشوووواد تركوووووا وراءهووووم ما وووويا مليئووووا بالنزاعووووات والحووووروب 

ن الحرب العالمية ال انية آ ر اشوتباكاته المروعوة والعداوات وال ارات ا لم تك

  وبالعقل والمنط  والرشاد وجهوا أنرارهم  نحو تحوديات منافسوة توواجههم 

من الدول التي تشكل كل منها قارة ا ومن الواليات المتحدة علول نحوو  وا  

ا فراحووا يفكوورون وي ططووون ويتحركووون سووويا رغووم أنوو  الواليووات المتحوودة 

 ان بنفوذها ا حتل فر وا وزن كتلتهم عليها وعلل غيرها  التي ال يسته

  زمن المسوخ واألقزام                                     

كووان ذلووك بف وول رجووال الدولووة الكبووار    الكبووار بووضحالمهم وبضفكووارهم         

وباآلفا  التي يفتحونها لبلدانهم    والكبار أي ا باكتشافهم نقلوة الزموان وموا 

توجبه من سياسات وتطوير وتييير   فمن لنا برجال دولة علل هذا اليرار تس

 في زمن المسوخ واألقزام أ  

 لقد تييرت األحوال تييرا هائال فيما ي   منطقتنوا ! ولكون ردود أفعوال       

القيادات العربية تفصوا عون عجوز فوي فهوم المسوتجدات باإ وافة إلول العجوز 

عن الفعل   وما زالت القيوادات توركن إلول نموط فوي الفهوم والتصوور يقوول إن 

األمريكيين يريدون استقرار المنطقة لكي ي منوا تدف  إمودادات الونفط ا وإن 

لذا فإنهوا   األنرموة األنرمة القائمة في المنطقة هي أعمدة ذلك االستقرار ا و

( محروسة وال  و  عليها ا فكل ما هو مطلوب منها أن تتصر  بعقول وأن 

 تحر  علل إبداء الوالء   وسيكون كل شيء علل ما يرام  

ال يهم األمن القومي ما دام أمن الكرسوي م ومونا   وال يمكون الميوامرة       

صووناعة االنقالبووات بإغ وواب األمووريكيين واإسوورائيليين ألنهووم قووادرون علوول 

واالغتياالت   وال قل  علل االقتصاد الوطني ما دام رصيد حسواب الحواكم فوي 

 بنوك اليرب في أمان وفي ازدياد   

لكووون التييووور الوووذي نتحووود  عنوووه قلوووب هوووذ  المعوووادالت إلووول حووود بعيووود         

فوواألمريكيون الووذين يفهمووون صووفتهم فووي المنطقووة علوول أنهووا صووفة المسووتعمر 

المعنووي بنهووب المنطقووة حتوول آ وور قطوورة نفووط ا معنيووون بفوورض المسووت مر 

السياسات المالئمة لهوذ    المصولحة ( كموا يودعونها   وكوولن باويول لوم يودل 

األموور غام ووا حووول طبيعووة الشوويء الووذي سووتقوم أمريكووا بفعلووه   فقوود قووال 



بالصوووت العووالي ا وبووالقلم العووريض ا  علنووا ا علوول راوس األشووهاد ا دون 

نايووة إنووه   إعووادة تشووكيل المنطقووة (  وجوودير بالووذكر أن مووا قالووه توريووة وال ك

كووولن باويوول لوويس موون   إبووداعات ( إدارة بووو  وحوودها ا بوول هووو   م طووط ( 

أمريكووي سووب  لجووورذ تينيووت موودير السووي آي إيووه أن أفصووا عنووه منووذ عهوود 

 كلينتون   لكن إدارة بو  هي األك ر حماسة وتشددا وسرعة في تنفيذ   

هنا فإن موق  اإدارة األمريكية حيال الحكام والقوادة تطوور تطوورا من        

ربما رل م مرا بعوض الوقوت  وم صوار مف ووحا موع بوروز  نرريوة   إعوادة 

التشووكيل (   ووفقووا لهووذا التطووور ال يكفووي أن يكووون الحوواكم مواليووا مطواعووا ا 

 ولكنه يجوب أن يكوون متكيفوا موع غايوات إعوادة التشوكيل   أي يجوب أن يكوون

مستعدا للم ي في م ططات تقسيم وطنه موافقا علل تلقي أجرتوه فوي الحقوا 

ا وهي الجلوس علل سودة الحكوم فوي واحودة مون  القطوع التوي كانوت بواألمس 

 هي الوطن   

 من أجل امبراطورية إسرائيل                                        

طوائو  بقودر اإمكوان وما يدعل بلقنة العرا  ا أي تقسيم أرا يه علل       

يمكووون أن يكوووون م ووومرا للوووبالد العربيوووة األ ووور    فتنصووويب الشوووراذم علووول 

الشرايا ي ومن بقواء الشوراذم شوراذم والشورايا شورايا ا ويوزرل فوي الو وع 

بذرة العداوات المحلية التي يسهل جعلهوا حربوا  روسوا فوي أي وقوت وبوذلك 

تبقل إسرائيل في عافيوة يسهل إحدا  االستنزا  الذاتي علل المد  الطويل و

ا امبراطوريووة اقتصووادية وماليووة علوول الموود  القصووير ا  ووم امبراطوريووة موون 

 الفرات إلل النيل إلل المدينة المنورة علل الد  األبعد   

موون المالحوور أي ووا أن أسوولوب السووي آي إيووه فووي انتقوواء صوونائع أمريكووا       

الوونمط موون الصوويار ينصووب علوول ا تيووار شووبان صوويار السوون نسووبيا ا ألن هووذا 

مجرد من ال برة والتجربة ا  في  الرأس    م ألن أمريكوا ال تريود أن تشويل 

كووول سووواعة بهوووم ترتيوووب منووواط  نفوذهوووا كلموووا موووات حووواكم عجووووز   ولوووذا 

فوواألمريكيون قوود يرغبووون فووي األوقووات المناسووبة لهووم بتيييوور الحوواكم الووذي ال 

بعووض الشوويء وأن غبووار لووديهم علوول والئووه ومطواعيتووه لمجوورد أنووه عجوووز 



الفرصة متوفرة لتنصيب بديل أك ر شبابا وبراغماتيوة أي أن دماغوه  وال مون 

 المبدأ ومن ال برة معا    وكل ما لديه ذكاء وطموح وتهالك علل السلطة   

وهناك طوفان من المعلومات التوي تتسورب فوي اإعوالم األمريكوي عون         

لل البلد اآل ر ا ومون تقسويم بلود مشاريع االنتقال من  رب بلد في المنطقة إ

إلل تقسيم اآل ر   وتحت شعار مكافحة اإرهاب لمدة عشر سنوات متواصلة 

تجهز في غر  العمليات ملفات ليزو إيران وسووريا والسوعودية بعود العورا  

   وتستضجر العقارات إقامة قياديين أمريكيين مدة عشر سنوات في ال ليت   

بادئ األمر  وم يكوررون اسوتنزا  الودول المياربيوة وقد يقسمون الجزائر في  

األ ر  ومجتمعاتها ا ما بين عرب وأمازيغ وما بوين إسوالميين وعلموانيين   

 وقد تكون األولوية للسودان ما بين شمال وجنوب    

احتماالت عديدة تتوفر لها الفر  للعص  باألوطان   وعلل القياديين أن     

يسوتتبع العصو  باألنرموة والقوادة   وعلويهم أن يفهموا أن العص  باألوطوان 

يوودافعوا عوون أنفسووهم وكراسوويهم علوول أقوول تقوودير   وليتووذكروا أن المعتموود بوون 

عبواد الووذي م وول انحوالل الدولووة األندلسووية ا لوم يت لوو  عوون سول سوويفه عنوودما 

وجد نفسه م طرا للقتال   وأنتم مدعوون ا ال إلل سل السيو  ا ولكن فقوط 

عووا فووي مكووان واحوود وقووول كلمووة ال التووي قالهووا عشوورة ماليووين إلوول االجتمووال م

 أوروبي في عواصم بالدهم    أ ز  الله الذين ال يستحون !    

        

        



 


