
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

شكالت العربية التي أدت ْسأأن نعود إلى " علينا سياق مطالعتنا لطفرة الربيع العربيفي من الجدير ذكره أنه و " الم

هو كامن في طبيعة التوريث ، إلى ما نحن عليه من خراب ودمار لألرض العربية والخيرات المادية والثروات واإلنسااان

الدول الدمى كبديلة للغزاة األوربيين ، ربهلية نشوء دول المشرق العربية ومغآو، في مقاليد الحكم والسلطة من ناحية

( يكوب - تفاقيات )سايكسين. وهي في البدء والنهاية صنيعة االستعمار األوربي المشمولة بايوالمستعمرين التقليد

والساعية لصناعة دول وممالك وإمارات ، التي أفسحت المجال رحباً لسياسة "فّرق تسد" البريطانية وغيرها، 9191عام 

سلطة وجمهو ستئثار بال ست كل دولة عربية ُمعتدة بذاتها وحكامها ُمتخذة أقرب طرق لال ريات من ناحية ثانية. وأم

صول باالنقالبات في كثير من األحوال، والحكم الوراثي تارة سكري المو شعارات ، والحكم الع تحت ذرائعية ُمتخفية ب

بيض دكتاتوريات متعددة ة تلك الدجاجة التي تكبرى عربية وفي مقدمتها القضااية الفلسااطينية القضااية المركزي

. وذهبت رؤى ومحاوالت النهوض العربية والقومية ومقوالت النهضااة العربية واألساالمة السااياسااية المرجعيات

سالمية الدعوية والجهادية والتربوية أدراج الرياح. تلك التي أدار مفاعيلها  سلفنا كما-واإل ضة  -أ شاريع النه رّواد "م

صالحية"العربية  سلمين من مختلف التيارات الفكرية والمجتمعية ، اال سفة ومفكرين عرب وم سار على هديهم فال و

سالممن أحز شيوعية وإ سارية و واها النظري ية. وهي في مجملها رؤى وأفكار ونظريات مجيدة في محتاب قومية وي

ص صولة بالجهل ضاءات منيرة في إوبمثابة ، ن في تجلياتهم الفكريةيوالفكري لرجال ُمخل دروب العرب المظلمة المو

 . سالميةبي على الطريقة العربية واإلوشبه بصورة عاكسة لعصر التنوير األورأالتخلف في ذلك الوقت. والتي غدت و

 

سايكس  ستعمار كانت الرؤى واألفكار متماهية وبيكو"  -في األولى ما قبل مؤامرة " سلة في غالبيتها من واحة اال متنا

لثانية اأما المرحلة ، ومستعارة من واحة تجاربه السيما عصر التنوير التي أعقبت الثورة الفرنسية، ربي أيضاً الغربي األو

ساوة وإيالما و شهدت نكبات العرب المتعددة وأكثرها ق سي واإلنكليزي والتي  ستعمارين الفرن المواكبة ليوميات اال

سطين الكبرى عام  شهد9191"نكبة فل سائط واآلوثق فورة فكرية ت" والتي  ضالية متعددة الو ، ليات واألحزابافية ون

 ارة ومختزلة ال تليق بمقامات الجغرافيسااتولكن بصااورة مب، بيةووالتيارات والمتأثرة أيضاااً بعصاار القوميات األور

جملها . نبية قاطبةوالمغايرة تماماً لتلك المجتمعات والمكونات والثقافات األور، اإلسالمية والتاريخ والحضارة العربية

سفتها الوجودية وهويتها الثقافية كأيديولوجيات تعج  سة في مناهجها وبرامجها الفكرية وفل في ثالثة تيارات رئي

 :أتيبما ي، وهي ُمدرجة وفق ما نجتهد بالخصوصية.

 التيارات اإلصالحية واألصولية الدينية المسيحية واإلسالمية وما يتصل بها من أيديولوجيات.  -9

 التيارات القومية والعربية وتفرعاتها الحزبية واأليديولوجية.  -2

 التيارات العلمانية الشيوعية وتفرعاتها األيديولوجية. -3



 
 
 
 
 
 
 

هي وليدة الواقع العربي المتأزم بغزاته وطغمته ، هذه التيارات الرئيسااة الفكرية والثقافية والحزبية األيديولوجية 

ل تخلفه وجالديه من جميع الطبقات والمكونات البشاارية وفئاته اصاافموسااابرة ل، والعاكسااة لهمومه وشااجونه

طاف ية الم ها ها في ن ية التي أفرزت ماع فة من ، االجت يات والمؤتل فاق كذا ات ثائرة على ه ية رافضااة و جموع بشاار

لتين اوكانت كال الح. والتخلص من سطوة النظم العربية االستبدادية في حالتها الثانية، استعمارية في مراحلها األولى

وبمثابة المحاولة المشروعة ، مناهضة لألوضاع العربية القائمةود أفعال ردباعتبارها ُمبشراً ببوادر النهضة العربية 

في رفض المظالم السلطوية واالجتماعية. والتي شكلت القاعدة المادية لنشوء الوعي الذاتي الفردي والجمعي لمثقفي 

مثل هذه النخب العربية هي الواجهة الثقافية والمرجعية الواجب اتباعها  على اعتبار أن، النخبة العربية حينذاك

سية الحاكمة في هذا البلد  سيا سلطة ال صول لل شعبية من أجل الو واألخذ برأيها في عمليات التعبئة الجماهيرية ال

لى الُمعشاابة بروح تراوح في مراحل بداوتها الرثة األو، العربي أو ذاك. وبقيت الذهنية العربية الشااعبية ولألسااف

شائري وال سارات التيهعرقي القبلية والتفكير الع سؤولية واألحداث. ، والطائفي وم ستوى الم والتجهيل ولم ترتق إلى م

يًا أن ُتنتج فعاًل ها واقع ي والتي ال ُيمكن قاف ي ًاث ها الطوعي والنفعي في  اً عقالن مًا وقبول بأفراد المجتمع عمو يرتقي 

وتجاوزهم ، دنة والمواالة للطبقة الحاكمة خصااوصاااً وتنكرهم لدورهم ووهيفتهم االجتماعيةالمها، كثير من األحوال

ويصدق بهم قول الفصل في الحكمة المتوارية ، المسؤولية القيمية القانونية واألخالقية لذواتهم الوجودية والفكرية

 من قصيدة: )األمم األخالق إن ذهبت ذهبوا(. 

ما ، وتمرد طارئةهي حالة رفض ، للطفرةتوصاايفنا ونرى في يوميات الربيع العربي التي نعتبرها أقرب ل ساارعان 

ها  لدان الربيع العربيأمال وآتالشاات في هالل لد من ب كل ب مداراتها اليومية في  لذين حملوا ، حالم الخارجين في  وا

صاص صدورهم العارية التي واجهت الر سائط ، والموت راياتها ب سلحة القمع والطغيان متعددة الو وما تزال تواجه أ

فضالً عن فقدانها لقيادة مقتدرة ، واألساليب. ألنها عفوية بنت ساعتها غير مؤسسة على التراكم النضالي والمطلبي

سلحها ب صفوفها وُي صنة ببرنامج واقعي ينظم  سبة مع حالتها العفوية الطارئة. وغير ُمح وعي ذاتها وحكيمة ُمتنا

صمودها ألكثر وقت من الزمن. ، وقدراتها وتوجهاتها ساعدها بما ُيمكنها من تحقيق أهدافها و معركتها خوض في وُي

األنظمة الدكتاتورية  الضربات الدامية والموجعة منأمام  راجعالتعدم ُيمكنها أيضاً من و، المشروعة لمناهضة الطغاة

مة حاك ية ال ية ءأو االختراق واالحتوا العرب عال ية هي أكثر ف ية العرب تاتور لدك ية ا ية واألمن مة القمع حاك فالنظم ال  .

شاً في آليات قمعها وقدرتها في إدارة مفاعيلها القهرية شية وتوح سة ووح شرا ضحة على ، و جماح  كبحومقدرتها الوا

ر عب، ث ثورات ُمضادةحركة الجماهير الشعبية ونكوصها وتشتيت قدراتها واجتماعها وسعيها الحثيث الختراقها بإحدا

تشااكيل معارضااات وهمية مؤتلفة من أفراد أو كتل بشاارية انتهازية أو ممن يدينون بالوالء التام لخيارات الحاكم 

صية شخ صالح، الطاغي وأجنداته ال ستمراره وم ساحق ئه وبقائوديمومة بقا هوخادمة ال صار ال ها. وبالتالي تحقيق االنت



 
 
 
 
 
 
 

بساابب ، المطالبة بحقوقها. والتي أفقدت الربيع العربي حتى مسااوغات طفرتهعلى الفئات االجتماعية الرافضااة و

سلطوية الحاكمة وقدرتها على القمع ومزاولته وخبرتها الفائقة فيه سوة األنظمة العربية ال سورية أبلغ ، ق ولعل 

 هذا السياق. نموذج في

شحت بوابة "طفرة"في حالة    سارها وأهدافها النبيلة فقد ات الوعي الفردي والجمعي  الربيع العربي التي ُحّرفت عن م

سواد الثقافةالمجتمعي في مدارات الوجود والوطن ومفاهيم المواطنة والحريات ومعابر الفكر و ببؤس ت يشغو، بال

ها ووصم، من دثارها الثوري والوطني خصوصاً جماهير المثقفين والنخبويين غالبية حركة خروج والثقافة والمثقفين 

بل مبررة ال و غير مفهومةفي مواقف والظهور ، سااياق مكارم الوجود واألخالقعن شاابهة وساالوك خارج بعالقات 

أبواق موصااولة في لعبة  غالبيتها بمثابةفي  الثقافية مثل هذه النخبسااارت و. مشاابوهة في كثير من األحوال

عكس تيارها ومناهل أفكارها ومراجعها تنحو ، في مسااارات ُمغايرةوالمزدوجة  المصااالح الشااخصااية الضاايقة

ا هو التي ُتطيح بكل م، وُمتحصنة برمادية المواقفالدامي والنفاق السلوكي  السوادبمتدثرة ، األيديولوجية والسلوكية

شرق في حياتنا العربية سالمية جميل وم شمولية ، واإل سي المنافق والمهادن والمبرر ألفعال النظم ال سيا صلحة ال لم

لثقافية المرجوة والُمشااتهاة في أزمنة الفكرية واالعربية الدكتاتورية وطغماتها الحاكمة. وهذا يدعونا للمكاشاافة 

 واغتيالها في وضح النهار. ، انعدامها كطبقة طليعية فاعلة

شقطاعات عموم كانت وما تزال حيث    صته  عبال صمتت، وقودهاوخا أو انحازت لحكامها  سواء رغبت أو تخاذلت أو 

ضللة وبأيدياً شعوبونها ك، وجالديها وقتلتها سلطة الطغاة  حكاممكنت الا همخدوعة أو مقهورة أو ُم سك بال من التم

في ا الحاكمية سااعت من أجل تكريس أبديتهو، ألوطانها وشااعوبهام الدمار والخراب وأبحر الدماء المهدورة ااسااتقدو

ستج شاريع األفاق العالمي شذاذالب ا ستعمار بين متنوعي األهداف والم شر دناالال سكري المبا ستالب ُمتجدد ، الع وا

صل بها من قدرات وإمكانيات شرية وما يت سينا .لخيراتنا المادية والب شعوب عربية وأم سبة معيارية واحدة ك ، في ح

نعيش وفسادهم. شعوب  أفعال الطغاةالُمستعمر الجديد و فلك بيدر ندور فيوقطعان بشرية متحركة مجرد عبيد 

  ،لوثة الصدام الدامي ما بين األخوة األعداء. تلك الموصولة بالتآمر الدولي والعربي في بعض جوانبهالصدمة الحياتية و

سمي الحكومي )جامع سات هيئة األمم المتحدة( والنظام العربي الر س ة الدول العربية( ونماذجها المعروفة مثل: )مؤ

، ويسااارية، وشاايوعية ،واأليديولوجي )األحزاب والحركات والمنظمات( بجميع تصاانيفاته وأوصااافه من )علمانية

سية واألمريكية و( وميةسالإودينية ، وعروبية سية والرو صهيونية والمجو سواها. وما فعلته هذه النخب الغزوات ال

والمتخفية في جلد حربائها الحزبية واأليديولوجية والعرقية والطائفية والثقافية ، في غالبيتهاالُمثقفة  العربية

 واألمنية والعسكرية الصادمة للحريات خدمة للطغاة من الحكام.



 
 
 
 
 
 
 

ونحسااب أن غالبية النخب العربية تلك الخارجة من جلدها وتكوينها ودورها الطبيعي هي من أكبر مصااائب عالمنا 

صابت طفر، العربي ضي والتي أ شبوه حريات األوطان واألرا ستبيح بدورها الم ة الربيع العربي بمقتل. والتي آثرت أن ت

شائن والمفارقة ألقوالها  سلوكها ال سقط في أوحال قذارتها ومعابر  سقطت وت سان. ُنخب في غالبيتها  والهوية واإلن

وتخليها عن لعب دور الطليعة الثورية ، ةوسوء أفعالها مواقفها وتنكرها لذاتها الفكرية ومكانتها الطبيعي، ونظرياتها

سان. باعت سؤولية وحمل راية الحرية وكرامة الوطن والمواطنة واإلن كما –بارها كانت ذات يوم والقدرة على تحمل الم

سلفنا سياقاتها المنطقية -أ شيء الكثير وبما كانت عليه كمعقد اآلمال في  ينما ح، تمثيالً للطليعة المتوقع منها ال

نت  ثائرة كا ها المتمردة وال ماهير حات ج ية لطمو عامتهم. ولُملب خاصااتهم و ية ب ها العرب يارات شااعوب حازة لخ ُمن

والحاكمية الظالمة القائمة والحد من هاهرة ساارقة خيرات األوطان ، والمظلومة والرافضااة لمعابر الطغيان العربية

للقاتل والفاسد وبالتالي خيانتها لطبقتها وتاريخها  المادية والبشرية وسفك دمها واستباحتها. لكنها يا لعارها انحازت

وآثرت وقوفها المفضااوح بجانب الطاغية الحاكم والمسااتبد والدكتاتور. ، ومواثيقها األيدولوجية وأهدافها وبرامجها

فع ن يدوبيعاً لمواقفها لم، فشرائح النخبة العربية نجدها في غالبيتها أكثر تزمتاً وفاشية وقهراً لشعوبها وأوطانها

سة الحاكمية سوق النخا سلعة في  سية ، أكثر. وكأنها بذلك هي مجرد  سيا صادمة  وثقافية وقنبلةوخديعة  موقوتة و

انفجرت وما زالت تنفجر في صاافوف الشااعوب العربية التي ُتنادي بحقوقها وحريتها وكرامتها وخروجها عن حاكمها 

 الدكتاتور والظالم. 

ضوع والخ، محكومة بثقافة االستبداد والفساد واالنقياد، القطرية، بيكو-سايكسات فالمجتمعات العربية منذ تفرع  

التام لساالطة الحاكم العربي الطاغية منهم )الملكي واألميري والجمهوري واأليديولوجي( تلك المفروضااة على بلداننا 

شر. وق شر وغير الُمبا ستعمار األوروبي والغزو المبا شت حقبة اال شة لدول حديثة  نماذجدمت العربية التي عاي ه

ستقالل شائرية، اال سكونة بالنزعات الطبقية والع شكلي م ستقالل ال داد وامت، ُمغلفة بتوهمها كدول وبقيت بعد اال

سيما  سلطة ال سباً لمغامري ال سكرييطبيعي لذاكرة "داحس والغبراء" ومرحلة البداوة الرثة. ومعبراً منا منهم  نالع

ضوع بلدا سلطة وخ صاب ال سكريةالغت ذات المنهج والمحتوى الثقافي والفكري ، نهم في غالبيتها ألنظمة الحكم الع

والسلوكي المربوط بذهنية "الحذاء العسكري" وشرعة تنفيذ األوامر بال مناقشة أو اعتراض أو محاورة عقالنية أو تردد 

سائطها األمنية والقمعية بجميع مكوناتها وأدو شعوبها واجبارها بو سير في هدى القائد الملهم ، اتهاأو تململ من  ال

 والمنزه والدكتاتور الممنوح سلطاته من سلطة الرب. 

شع     شكالفي هالل النظم العربية الدكتاتورية تم اغتيال الثقافة والوعي الثقافي والفكري بأب صور واأل س، ال ت وأم

صلة  صاحبها إلى مق المحاورة أو المثاقفة والفعل الثقافي المحمول بالوعي الجمعي والمجتمعي جريمة كبرى تودي ب

ضحية األولى  صادرة وُمغيبة. وهي ال شرة وبال تردد. وكانت الثقافة وما زالت في مفاعيل الوعي العقالني ُم اإلعدام مبا



 
 
 
 
 
 
 

ساقات وعي  صر لذاته ودوره في بناء قيم المجتمعواألخيرة في م ستبداديته ، المواطن العربي القا شف على ا والُمنك

شفة المحمودة من أجل بناء مواطن  ضي بإعمال العقل والمكا سالك الوعي الحقيقي القا المعروفة والمغايرة تماماً لم

 ووطن ُمعتز بأبنائه وكرامته وحرياته وديمقراطيته. 

وكانت اللحظة الفارقة والكاشاافة في ، ة وهم الثقافة وتوهمها كنخب ردحاً من الزمنلقد عاشاات الشااعوب العربي 

طفرة "الربيع العربي" لتكشااف تخاذلها في أول تجارب حقيقية لشااعوبها في مواجهة الحكام الطغاة والُمصاانعين. 

ضوح المواقف والرؤى والرؤيا وتبيان حاالت النكوص والخذالن سة الثقافية في وخواء الفكر وا، وبالتالي و لوعي والممار

  ،وبجميع المعابر والمكونات والفعاليات والسلطات المتساوقة مع ثقافة البهائم، حياتنا اليومية األسرية والمجتمعية

عه ودوره الوهيفي في مسااتوى "به لذي يقود قطي ها" ا ياع ية "مر كل حظيرة عرب يادهيول ته ألساا ته" وعبودي ، مي

 ئه على رأس قطيعه في سلطة قمعية لشعوبها وخيرات أوطانها وكرامتها.  ونفعيته وذكورته وغروره وبقا

صر   صادقة في راهن العرب المعا صورها من ، كانت رياح التغيير العربية الفطرية والعفوية وال ُمتجلية في أبهى 

ثم بقية األقطار اليمن أو ليبيا أو  ومبتدأها تونسكانت بداياتها ُمبشاارة وواعدة خالل "طفرة الربيع العربي" والتي 

اح ومتوالياتها وصوالً الجتي -أسلفنا كما-( بيكو-سايكسمصر وسورية. لكن وهيفية الحكام الطغاة الُمصنعين عبر )

مصالح التحالف الدولي األعجمي العالمي و، العولمة متعدد المجاالت والميادين والكاسحة والمراعية لمصالحها األمريكية

صاً  صو سمالي الربوي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية خ ست المنطقة العربية مداراتها األولى وفق ، والرأ والتي تلم

 استراتيجيات بناء الشرق األوسط الجديد أو الكبير أو الفوضى األمريكية الخاّلقة.

، مة على اللعب على حبال التوهم والمشاااعر وإذهاب العقول العربية الُمفكرةتلك االسااتراتيجيات األمريكية القائ 

واتباع ثقافة االحتواء لعدمي الموهبة والكرامة لتصنع منهم بيادق فاعلة ومتحركة في خدمة مصالحها بيادق بمرتبة 

ختالط جميع األوراق القيمية حكام عبيد طغاة. وأدخلت العالم العربي ودول الربيع العربي في ماخور التيه والضياع وا

والهويات الوطنية والقومية والعقائدية. ولتمسااي حركة الجماهير الشااعبية والمدنية واأليديولوجية واألصااولية 

سواها سيحية و سالمية والم ضى ، الدينية والطائفية الُمعلبة اإل ستراتيجية "الفو سبة لتطبيق ا سهلة ومنا وقوداً 

تلك المصاانعة في معامل اختبارات األجهزة األمنية والعسااكرية واالقتصااادية ، اراتهاالخالقة " األمريكية بجميع قذ

 المتناسبة ولعبة األمم والمصالح. 

شرة بالتغيير وقلب المعادلة الحاكمية  ساعية و، جعلت من " الربيع العربي" بمثابة الثورة الُمب شعبية عفوية  ثورة 

تسعى بالوسائط السلمية أن ُتجبر تلك السلطات القمعية على مغادرة و، إلسقاط أنظمة العسكر واالستبداد العربية

مواقعها وكراسيها الفاسدة إلى غير رجعة. إلى ُمجرد سحابة صيف وتوهم ثورة. لتمسي طفرة " الربيع العربي" نسمة 



 
 
 
 
 
 
 

صودة سكرة المق شى في متاهات الع سماء العرب تتال صيتها وهدفها وجوهرها من خال، عابرة في  ل ركب وتفقد خا

ونجاحها بإخراجها من ميدانها الحقيقي كشااعوب ، الواليات المتحدة األمريكية صااهوتها وموجتها وتغيير مساااراتها

 رهابيين وخارجين على القانون.إوتحويلها لحروب اهلية وحملة سالح وقتلة ، ثائرة

من اسااتراتيجيات " الفوضااى األمريكية الخالقة" ولتفعل فعلتها  -كما ذكرنا-ولتنفث فيها ساامومها المتناساالة 

شائنة والمثيرة للجدل سارات الربيع العربي وفق منطقها العدواني التي أدخلت المنطقة ، ال شويه م والقائمة على ت

ب أهلية دموية وطائفية وأصااولية ما بين األخوة العربية ودول الربيع العربي في مغربه ومشاارقه في أتون حرو

ية لالسااتعمار(  قابل كل )ال لديهم  فاعيل مقولة: أن العرب  لك بن نبي"-األعداء. مبنية على م ما حد قول "  -على 

شائريتهم الدامية والماثلة  ستنهاض بداوتهم الرثة وع ستوطن في العقول والحواس واألفعال. وبالتالي ا والتخلف الم

والذكورة قبل األنوثة. ولتنشااب براثين أهافرها القاتلة في المعتقدات ، لكبير منهم قبل صااغيرهمفي ساالوك ا

لدينية لدين اإلسااالمي الحقيقي وهدم قي، وتجعلها حروب ُمسااتترة حينا، ا مه وُمعلنة في كثير من األحيان على ا

عرقية وطائفية ُمصنعة بأيديهم وحصرها في حروب ضروس ما بين سنة ، خادعة إسالميةوتشويهه وترويج مظاهر 

تنسااجم وتاريخهم الحافل بمظاهر حروب فرنجة ، وشاايعة. تحقيقًا لمآرب عدوانية وأهداف اسااتعمارية متجددة

وتعميم سلوكهم العدواني تحت أكاذيب ، متعددة الجنسيات. وما اختراع فصائل وحركات على شاكلة "داعش وأخواتها"

صاً واالرهاب في عرف األعاجم -" محاربة اإلرهاب" صو سالمي  هو "الدينواألمريكي خ سني" اإل ولتغرق دول الربيع  -ال

ية ية والقوم بددة للثروات الوطن نة ُم طاح ية  ية وأهل ية ، العربي في حروب داخل تاريخ ية وال عاد الوجود دمرة لألب وُم

 اإلنسان. رية وكرامة حوقاتلة للطبيعة و، والحضارية والمعالم الثقافية

سكة بخيوط ، أن الواليات المتحدة األمريكية وعمالئها في المنطقة العربية براء، قط وال يتوهم أحٌد  فهي ما زالت ُمم

صالحها وبرامجها التكتيكية  صادية وخالفه. ُتحركها وفق رؤية م سكرية واالقت سية منها والع سيا اللعبة القذرة ال

ستراتيجية ضحية باآلخر( غير األمريكي عماًل بفل، واال ساس: )الت سفتها الذرائعية والتبريرية الحالية والقائمة على أ

وبالتوازي مع قاعدتها المتقدمة في المنطقة العربية ، بالطبع. وتصاالها منافعها وإتاواتها المالية في راحة تامة

مان وحرية الحركة والتدخل والعربدة والمتمثلة بالكيان الصااهيوني الذي يعيش أجمل أيامه الذهبية من األمن واأل

 العسكرية والدبلوماسية متطاولة المنافع.

ت وطو، يومياتها الطموحة مبررات فرحتهاهالل الفوضى األمريكية الخاّلقة في  لقد فقدت طفرة "الربيع العربي" في 

مة والتغيير وإحقاق الحقوق المدنية  ، المطلبية والخدمية البساايطةمساااحة حلمها المشااروع في الحرية والكرا

لى جديد ع بيكو-وإعادة انتاج سايكس، واستبدالها بمشاريع جديدة متناسلة مع تجليات الفوضى األمريكية الخالقة

ألنظمة متكلسة ، من خالل ضخ الروح الجديدة في هياكل ميتة وعدمية وآيلة للسقوط، الطريقة األمريكية لقرن قادم



 
 
 
 
 
 
 

ه قدت مبرر وجود ية ف بال ية نظرة و قذرة. وأ ية ال بة األمريك مدارات اللع ها العبودي في  عب دور ها على ل قدرت ا و

شي بحقيقة الواقع صيص ت سورية على وجه التخ صة لدول الربيع العربي و ضوعية متفح ساة التي ، مو وحجم المأ

شعوبنا العربية شها  سي الحكم، تعي سلطةوجوده على رأس ا، ثمنا لبقاء حاكم طاغية ودكتاتور على كر ُيعد من ، ل

ضرورات استعمارية أعجمية وصهيونية خالصة أمريكية جمال وتفصيال. وأصبح الحلم العربي في ربيعه مجرد طفرة 

 عابرة في مدارات العرب العاربة والمتصهينة.  

شائن من غالبية النخب العربية المثقفة سلوك ال سحب عل، هذا ال ى جميع فعاليات ومكونات المجتمعات العربية ين

صالحها المغلفة بأوراق "سا، التي كانت تعيش حالة نفاق مع ذاتها النفعية  ثبتلوفان" زاهية وبراقة وخادعة. ووم

أنها طبقة انتهازية ونفعية ومجرد خدم وتابعين وعبيد لمصااالحهم الموصااولة بالطبع بمصااالح الحاكم العربي 

منية. تدثروا لباس الكهان والرهبان واألئمة والمنظرين السااياساايين والمبررين ألفعال الحاكم الطاغية ودولته األ

وخانوا ذواتهم الفكرية واالستنسابية بأقل المكاسب األنية الضيقة حفاهاً على رؤوسهم ، الطاغية وبطانته وحاشيته

وجوه لعملة واحدة ديدانها قتل وتدمير ، يهموديمومة بقائهم في هالل الحاكم الدكتاتور ومنافعهم لديه ومنافعه لد

 وفساد وفقدان بشر وخيرات أوطان.  

تعيش بداوتها ، مجتمعات رعوية في فطرتهاما زالت هي و، إن المجتمعات العربية تغوص في بحر جهلها وتخلفها

لية في ساالساالة آ، والمعلوماتي والتقنيالرثة بالرغم من مواكبتها الخادعة والُمتساااوقة مع رياح العصاار العولمي 

ضاء العدم التفكُّري شبه بماكينة تقنية متحركة في ف سلفنا- سلوكها وأ صولة بثقافة االنتقال الفطري  -كما أ مو

 واالنقياد، تقنيات التعلم الُمسااتعار ُمنحازة في بداوتها الرثة لثقافة االسااتبداد والعشااائرية والقبليةو بالعدوى

 الحاكم بأمره ومزرعته ومملكته وإمارته وجمهوريته وحزبه وأيديولوجيته. البهيمي لسلطة 

جه   مًا ودول الربيع العربي على و ية من المحيط إلى الخليج عمو لدول العرب لة في جميع ا ماث مة ومت عا لة  حا وهي 

وُمجهلة وشعوب فقيرة ، التخصيص. حكام طغاة وحكومات مستبدة وطاغية جملة وتفصيال عسكرية أو شبه مدينة

صوم والدكتاتور  شيئة الحاكم القائد والمع سير في ركاب م شرية ت ضاعها الحياتية المزرية ومجرد كتل ب وتعيش أو

بساالطته األمنية والقمعية المتوهمة بأن ساالطاته المسااتبدة تزيفاً لواقع وحقائق. أو تلك األكاذيب المكشااوفة 

شعب وعلى طريقته ال سلطتهم الممنوحة من اهلل ومن ال ضة ل سكري والقب ضاً قوامها القمع والحذاء الع خداعية أي

ال مكان فيها لحرية الرأي والفكر والثقافة والمحاورة. والوطن بجميع مكوناته وثرواته هي ملكية خاصة للحاكم ، األمنية

الشااعب فيها مجرد بيادق وعبيد منتجين خدمة لمنافع القائد الدكتاتور وحاشاايته ، الطاغية ولورثته من بعده

سمونها مجازاً وطن. وطن ُمختزل  ستمرار حياتهم في أروقة مزرعته والتي ي شخص وبطانته. دورهم فقط فتات ال ب

 هنا وهناك.  بحجمه وشخصانيته الفردية األبدية المفتوحة على القتل واالستبداد والفساد والدم المراقفرد 



 
 
 
 
 
 
 

شفة منطقية وحوار تفاعلي بناء  صالحة ثقافية فكرية في جميع أبعادها الوجودية ، هذا األمر يقودنا إلجراء مكا وُم

كأفراد يعيشااون في هالل أساار ومجتمعات محكومة بتاريخ وعادات وتقاليد ، والرمزية والواقعية مع الذات العربية

وحكام وأحزاب وتيارات ومدارات أفكار متعارضااة ، اث الكبرى والطفراتوثقافة مجتمعية ومعايشااة يومية مع األحد

صادقة مع الواقع العربي  شفة الحوارية ال ضرورة هذه الُمكا ستوجب بحكم ال ضة في كثير من األحيان. وت ومتناق

 ووقائعه المؤلمة والتي تدعو للرثاء.

سب اعتقاد الحكام  ضوعية ومزاولتها ح شيتهم وبطانتهم األمنية ألن الثقافة الحقيقية والمو هي ترف ، الطغاة وحا

 ألن في، وتقود لمواقف وأماكن ال يرغبها الحاكم الطاغية وال يسمح بها، فكري ومضيعة للوقت وُمذهبة لعقول الناس

شعب هي حتما نهاية له. ولذلك كانت طلقة الرحمة األولى واألخيرة من قبل الحاكم العربي  صفوف ال تداولها ما بين 

 واسااتبدالهاية والدكتاتور والمسااتبد وأجهزته األمنية والقمعية متوجهة نحو الثقافة والمثقفين الحقيقين. الطاغ

صالح الحاكم  بديمومة ضحية والقربان بأن معًا وُتدجن لم سي الثقافة الحقيقية ال سيه األبدي. ولتم تواجده على كر

لديمومته. وُمكرسااة لفل لدكتاتور ولتغدو أداة طيعة خادمة  ساافته القائمة على المحو واإلمحاء الثقافي وإذهاب ا

 وانتفاء مساحات الوعي الذاتي الجمعي والمجتمعي والعودة للبداوة الرثة بجميع مساوئها. ، العقول

 

سكرية صادية وع سية واقت سيا شكيالت  شكال وت ضادة لطفرة الربيع العربي والمتجلية في أ شكلت الثورات الم   ،قد 

الُمستحبة والمتاحة لصناع القرار الدولي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية في هالل إدارة الرئيس  الُمنتجة في المعابر

ية ثان يه األولى وال ما" في واليت با باراك أو نة ، األمريكي " ية الُمعل عدهم العرب مة لقوا ية وداع حام عة  لت راف وشااك

دعمهم من أجل قمع شعوبهم وسرق خيرات بلدانهم والُمتجسدة بالحكام الطغاة التي ساهمت في تخيرهم و، والخفّية

البشاارية والمادية. ومن خالل ركوبهم موجة الربيع العربي وطفرتها وفطرتها وصاادقها مع شااعاراتها المرفوعة: " 

سقاط النظام" ومراوحتها في المكان. وأخرجتها من واحتها وجوهرها المطالبة بالحرية والكرامة وبعض  شعب ُيريد ا ال

وخلطت جميع األوراق ، لتحولها إلى مجرد حركات تمرد وانشقاقات وفصائل مسلحة وإرهابين يحملون السالحالحقوق. 

لدكتاتور وموازاته بالضااحية والمظلوم والمقتول، الخيرة بالشااريرة وافتعال حروب أهلية دموية ، بالجاني القاتل ا

صولية ما بين أبناء الوطن الواحد شائرية وا سري، وطائفية وع ع في دخول الجميع في الحلقات المفرغة والدوران والت

في مدارات التيه وضياع الهوية واألوطان والمواطنة والتاريخ واألرض واإلنسان. وبالتالي الحفاظ على األنظمة الفاسدة 

هزة وتعزيز األج، والقاتلة وتمكينها من الحاق الهزيمة بشااعوبها ونهب ما تبقى من ثرواتها وتاريخها ووجودها كدول

القمعية واألمنية ألنظمة الطغاة العرب السيما في سورية. وما التحالف الخفي معها في سياق مخرجات الحواضن التي 

شل دول طفرة الربيع  ضاً مع ف ساوق أي سية واإلعالمية تحت أكاذيب "محاربة اإلرهاب". وبالت سيا تحتويها جعبتها ال



 
 
 
 
 
 
 

تشي بحقيقة الواقع المؤلم لتلك الدول والتي أمست ال ، اث ومتغيراتالعربي في الخروج من أزماتهم وما تخلله من أحد

سواء ، تملك قرارها سك اإلدارة األمريكية  سارات األلعاب الدولية والتي ُتم شية ولعبة متحركة في م وهي تابعة هام

ا وقوداً مجانية أكانت جمهورية أو ديمقراطية جميع خيوطها. وُقبرت أحالم الحالمين من الشااباب العربي الذين كانو

يار  تاج واخت ية وإن ماهير ئة الج ية إلى مسااتوى التنظيم والتعب جاج لطفرة الربيع العربي. ولم ترتق حركتهم االحت

ُسبل  ساوقة مع أحالمهم وأمانيهم في الحرية و سبة والقادرة على المواجهة ووالدة قادة من داخلهم ومت البرامج المنا

 ل إلى الحد األدنىمطلبية المشروعة وبقيت في سياق طفرة عابرة وحسب ولم تصنيلها بعضاً من الحقوق المدنية وال

 .من مفهوم ثورة
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