
الصدر الشـيعي العروبي ?? والتي
راح ضــحـيـتـهــا الـسـيـد ذاته والت
الـى اســــــقـــــاط صــــــدام حــــــســـــ

بجبروته?? 
اعـني ان المــكـانـة لــلـمــصـادفـة في
حـياتـنـا ولم يـكن من باب الـصـدفة
كل مــادار ويــدور في الــعـراق وفي
هم جدا ان اوطاننا العربية ومن ا
نــســـتــنــبط مـن خالل االحــداث مــا
يحدث وما سيحدث وان نعرف من
هي الـدول الـتي تنـتـمي للـمـعسـكر
الــشــرقـي او الــغــربي انــهــا حــرب
ضـروس الــتـهـمت شــعـوبـا كــامـلـة
ــهــادنـة وال وبـاتـت عـلى اطــراف ا
ن يـفهم بالسـياسة ان يجد غرابة 
ان احلـكم يـؤول لـلـقـومـيـ الـعرب
في الـعـراق ثـانـيــة او لـلـمـلك وكـذا
في ســوريــا والــيــمن ومــصــر واي
دولـة عربـية ومـن يحـددكل ذلك هو
الدولـة االقوى في الـعالم فقط ومن
يـحــدد سـقـوط أي مــنـظـمــة ديـنـيـة
ايـــضــا هـــو الـــدول الـــتـي تـــعــرف
اسـرارهـا وتـهـدد هـا بـالـدمـار ومن
يـهـدد االحـزاب هـو ايـضـا مـصالح
الدول الكبرى وكـما طاردت امريكا
كل وزراء صـدام تسـتـطيع مـطاردة

كل سياسي عراقي.
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واود االشارة ايضا الى ان الظاهر
في السـياسة غـير الـباطن فامـريكا
لم تــكن الالعب االكـبــر في الـعـراق
كـما لم اكن الـسـاحة مـتاحـة اليران
وروســـيــــا في الــــيــــمن وســــوريـــا
والـــبــــحـــرين وقــــطـــر لـــكـن اغـــلب
حـســابــاتي تــشـيــر الى ان الالعب
ـنــطـقــة هـو امــريـكـا اجلـديــد في ا
ـــارد ولــذا الـــقـــويـــة اجلـــســـورة ا
مـتــابـعـة اخــبـار الـعــراق االن تـمـر
بــــــصـــــــمت مـــــــطــــــبـق رغم قــــــرب
ــــا خــــلف االنـــــتــــخــــابــــات وكـــــا
الــكـوالــيس هـنــاك صــفـقــات لـدول
كــبــرى تــدار بــقــوة وامــام قـرارات
امريكا تقف الدول الكبرى راضخة
ـكاسب ولـيس امام مـقابل بـعض ا
امريـكا سـوى انتـخاب الـعبادي او
التهـــــــيـئة النقالب عسكـري يقينا
هي قــد وضــعـــــتـه بــحــســابــاتــهـا
وقـادرة عـلى فـعـلـه وتتـجـلـى رغـبة
امــريـكــا بـالـتــغـــــيــيـر ومــسك دفـة
احلــــكـم من خالل قــــرف الــــشــــعب
بـــالــكــامـل من االحــزاب الـــديــنــيــة
ومـواعــــظ الــكـهــنـة وهــذا في حـد
ذاته نـذيـر شـــــــؤم يـنـبـا بـتـغـيـيـر
لـيس من صـالح االحزاب احلـاكـمة
اومن يــقف خــلــفــــــهــا ولــلـحــديث
تـــكـــمـــلـــة مع دنـــو االنـــتـــخـــابـــات
الـعراقـية وما بـعد االنـتخـابات من
مـــفــاجـــات تـــرضي اطــرافـــا وتــذل
اطــرافـــا وعــسـى ان يــنـــعم وطــني
بـالـسالم وعـسى ان تـكـتـفي مـقـابر
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ت بـصـلـة سـوء ادارة أي وطن ال 
لــلـصــدفــة وال شـان لــنــوع الـنــظـام
بالـنهـوض بواقع االوطـان فالـنظام
ـتـاسـلـمون الـشـيـوعي الـذي يـراه ا
فــاشال هــو الــذي نــهض بــالــصـ
وكـوريـا الـشمـالـيـة وروسيـا بـوت
ـقـراطـي الـذي يـراه والـنــظـام الــد
مـنظـرونا من الـكـهنـة ذروة الفـساد
هـــو ذاته في فـــرنــســـا وايــطـــالــيــا
وامــريــكـا واغــلب اوربــا والــنــظـام
ـلـكي هــو الـذي نـهض بــانـكـلـتـرا ا
الفـاحشة الثـراء والطغـيان ونهض
بـالـنــمـسـا والـسـويــد والـسـعـوديـة
واالمارات واالنظمة السياسية هي
هازل ان ظل فكر القائد ومن اكبر ا
(يالم شــعب) وهــذا لـعــمــري غــايـة
الــغــبــاء فــالــشــعــوب هي (الــبــقـرة
احلـلـوب) الـتي اذا سـاقـهـا الـراعي
لـلحقـول اليـانعـة اعطت لـبنـا رائبا
واذا سـاقـهـا لـلـمــزابل اعـطت لـبـنـا
مــحـشـوا بـاالمــراض والـشـعب هـو
ـكن حتـويــره كـمـا طــفل من طــ 
حتل فيـمكـن ان يكـون انتـحاريا او
لصا او مـوسيقـيا او طالبـا ناجحا
وسؤالي الذي بات يالزمني هو ان
الـــكـــهـــنـــة ذاتـــهـم من نـــددوا بـــكل
االنظمة السيـاسية في الشرق بدءا
ـغرب العربي من افغانـستان الى ا
من خـالل رفع شـــــعــــار (احلل هــــو

االسالم).
فــتـم تــاســـيس احــزاب عـــلى مــدى
سلم قرن مثل احزاب اخوان ا
والهجرة والتكفير والفكر الوهابي
وحـزب الـدعـوة في الـعـراق وحـزب
الـلـه في لـبـنـان وحـزب طـالـبـان في
افــغــانـســتــان وبــاكـســتــان وواليـة
الـــفـــقـــيه في ايـــران واحلـــوثي في
الـــيــمن الــســعـــيــد وكــانت فــتــرات
اجلـهاد التـخلـو من حروب كـما في
اجلـــزائــر ومــصــر وافـــغــانــســتــان
وايــران وازاء الـشـعـارات الــكـبـيـرة
التي اتاحت لهـا الفرصة في (ربيع
اخليبـات) ان تستـحوذ على احلكم
في مصر والعراق وسوريا واليمن
ـسـمـيـات والـبـحــرين والـقـطـيـف 
شــــتى فــــمــــاهي نــــتـــائـج الـــفــــكـــر
ــتـــشــدد الــذي جــســده االسالمي ا

باكمل صورة (تنظيم داعش).

ومن جــهـــة اخــرى االحـــزاب الــتي
ســعت لــتـــحــقــيق حـــلم (تــصــديــر
الــثـــورة) وامـــام انــهـــيـــار الــفـــكــر
االسالمي الذي كشف للشعوب عن
بـشـاعة (احلـكم االسالمي) بـرعـاية
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فـفي اجلـزائـر  قـتل مـئات االالف
وفي تـونـس اخلـضـراء  حتـطـيم
بــنى اجملــتــمع وفي مــصــر الشيء
ن ســوى الـــقــتل واخلـــراب وفي 
ــقــابـر احلــوثــيــ الشيء ســوى ا
والـــدمـــار وكـــذا ســـوريـــا الـــتي لم
يـبـقــووا مـنـهـا ســوى نـظـام بـشـار
االسد ومازالت تنـتظر اخر قرارات
امــريـكــا وروســيــا وفي الــبــحـرين
اجنــبـت اكــبــر اخلــيــبــات بــعــد ان
تــخـــلت االحــزاب الـــشـــيــعـــيــة في
الـــعــــراق وايـــران عـن مـــنــــاصـــرة
الــشـعب في اقــامــة دولـة شــيـعــيـة
وفي الــقـــطــيف ادرك الــشــيــعــة ان
لك اهـون من حـكم االحزاب حـكم ا
الشيعية بعد ان شاهدوا ماال اليه
الـعــراق والـيـمن امــا افـغـانــسـتـان
وبـاكـستـان فقـد  حتـويلـهـما الى
مـجــازر ثم اعـود الى وطن الـعـراق
الـــذي كــان يــحـــلم طــويـال (بــحــكم
اجلعفري) ولن اتـنازل عن معرفتي
بــان احلـــوزة الـــعـــلـــمـــيـــة هي من
بـاركت لـلـحكـومـة ان تـعلـو وتـعـلو
بــدعــوتــهــا الى كــتــابــة الــدســتـور
واصـرارهـا على انـتـخـاب الشـمـعة
وصمتها امـام فساد االحزاب التي
الـــتــــهـــمت مــــلـــيـــارات الـــدوالرات
وهـــربـت االثـــار واوقـــفت عـــجـــلـــة
الــصــنــاعــة والــزراعــة والــثــقــافــة
واجــادت في حـروبـهـا االنـتـقـامـيـة
بــتــحــطــيم اجلــيش وزيــادة رقــعـة
مــقــبــرة الــنــجف ومــقــبـرة كــربالء
وازديـــاد رقع اجلـــوع والـــيـــتـــامى
والــبــطــالــة وتــفــشي الــعــصــابـات
واالمـراض والــدعــارة لـتــصل بــنـا
ــــا كل احلــــال الـى (داعش )وكـــــا
االحداث الـتي مرت بـالعـراق كانت
تـــمــشي وفــقــا خملـــطط انــكــلــيــزي
لتتحول اموال العراق الى (لندن).
ـا خـطـطـوا ـشي وفـقـا  كل شـيء 
له واالداة الــــتي اســـتــــخـــدمت في

حتطيم الـعراق اسوة ببـقية الدول
ـرتـبـطـة ـنـظـمـات ا الـعـربـيـة هي ا
بــاالنـظــمـة ذات الـعـالقـة مع الـدول
الــكـــبــرى من حتـــريض الـــســفـــلــة
ـقــاتـلـ لالنـضـمـام الى (داعش) ا
اضــافـــة الى مــا اتت بـه انــكــلــتــرا
ومــنــظـــمــة بــوش الــكـــبــيــر اعــني
ـتــطــرفـة) ــــيـة الــنــســور ا (اكــاد
ـثل ايضـا جـهة د الـذي  مـقـابل ا
مــــا فـــمــــا دار ومــــايــــدور لم يــــكن
مصادفة  بل وفقـا لبرنامج ال يقبل
اخلـطـا بل يـتـــــــــقـبل االحـتـماالت
واعــني به ان احلـكـومــة الـعـراقـيـة
بـالـتـحـديـد من خالل اجـتـمـاعـاتـها
فـي (لــــنــــدن) قـــــبــــيل 2003 ودول
اجلوار ومن ضمنهـا ايران وتركيا
ــكن ان وبـــعض دول اخلــلـــيج ال 
تـــنـــفــرد عـن (انـــكـــلــتـــرا) الـــراعي
الرسـمي لـكل الغـزوات ولذا فـانني
اقـــــــول مـن خالل اســـــــتــــــقـــــــرائي
لالوضـاع (ان كل االحزاب الـدينـية
ا هي من ـنطـقة ا واالحزاب في ا

صناعة انكليزية خالصة).
فـاالنكـليـز هم صنـاع تاريخ الـعرب

ـا يــقـارب الـقــرنـ ولــلـقـاري ان
يـــــــبــــــحـث عن تـــــــاريخ االحــــــزاب
ـنـطـقة ـؤسـسـات الـديـنـيـة في ا وا
وكمثال فان امريكا هي التي هيات
لـطــالـبــان ابـان االحــتالل الـروسي
الفـغــانـسـتـان ثم هي من نـصـرتـهم
لالستـحواذ عـلى احلكم ثم هي من
هيات لـلقاعدة واقـاصيص (اسامة
ابـن الدن) وهي الـــــــتـي خـــــــلـــــــقت
الزرقـاوي والبـغدادي والـقرضاوي
ن لـهم اثر والعـرعور وووواالف 
ـنـطـقـة ومن ثم عـلى الـصـراع في ا
اوعـــــزت لــــلــــشــــيـخ مــــحــــمــــد في
الـسـعـوديـة بتـكـمـيـم افـواه الـدعاة
ـتــطـرفــ فال اثـر فالعــرعـور وال ا

قرضاوي ..
وخالصـــة قــولي ان هــنـــاك دائــمــا
كبار يتاجـرون بالشعوب من خالل
ـبـاد وان (االحـزاب االسالمـيـة) ا
ــا مـن حــــــــيث تــدري والتــدري ا
ـــؤســـســـات هي صــــنـــيـــــــــعــــة (ا
الـشــــرقـيـة لـلـدراسـات) والتـي يتم
مـن خاللــهــا الــتــحــكم بــالــفــتــاوى
الــديــنـيــة واالجــتـمــاعــيـة لــلــشـرق

االوسط.
فــــهـل يــــعــــقـل انــــســــان ان حــــرب
الـــقـــادســيـــة والـــتي هـــيـــات لـــهــا
الـــظـــروف كـــانت مـن اجل الـــفـــكــر

القومي والديني ?? 
وهل تـتـقـبل الـعقـول الـنـاضـجة ان
غـزو صـدام للـكـويت كـان عبـثـيا ??
وحـرب احلــصــار ايـضــا ومــعـاداة
صــدام لـلــحــوزة هل كــان بال ثــمن

اذا ???  و
ــــاذا حــــاول صــــدام ان يــــحـــول و
احلوزة الى عربيـة بحتة من خالل
مـنـاصــرته لـلـسـيــد مـحـمـد صـادق
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كركوك

بغداد

وتنـفيذهـا من جهة وبـ النضال
الوطني الشبابي من اجل اسقاط
األنـظمـة الفـاسدة من جـهة أخرى
حــصـلت الـتــغـيـيــرات األسـاسـيـة
وبـسرعـة في حيـاة األمة الـعربـية
خـاصـة في األوضـاع الـسـيـاسـية
بــحــيث أدت الى ســقـوط أنــظــمـة
سيـاسية معـروفة وزعزعـة أنظمة
سـيــاســيـة أخــرى لـلــتــخـلص من
احلـــاالت والــــظـــواهــــر الـــشـــاذة
ــشــاكل األســاســيــة ومــعــاجلــة ا
ـــطــالب اجلـــمــاهــيـــريــة الــتي وا
طــرحـــتــهــا مـــجــامــيـع الــشــبــاب
الـوطـنيـة من أجل أن تـعـود لألمة
وحدتهـا وحيويتهـا وموقعها في

العالم اجلديد.
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ــظــاهــرات وهـــذا ال يــتــحــقـق بــا
ا طالب السريعة وأ العفوية وا
يــســتــوجـب ذلك وجــود قــيــادات
شـبـابـيـة ورمـوز قـيـاديـة مـنـظـمـة
تتحرك وفق ضوابط ايديولوجية
رحـلة مـعـينـة تسـتوعب ظـروف ا
وتـنـاقـضـاتـهـا من حـيث الـقـاعـدة
اجلمـاهيـرية الـتي تسـتنـد علـيها
بـاد واألهـداف التي ووضـوح ا
طـالب تـنـادي بـهـا ومـشـروعـيـة ا
الــتي تــطـالب بــهــا دون أن تـمس
ـال الـعـام ومـؤسـسـات الـدولة بـا
وثــرواتـهــا الـوطــنـيــة وجتـعــلـهـا
عــرضــة لـلــخــراب والـدمــار وهـذا
ــنــظــمـات يــتـوقـف عـلـى وجـود ا
الـوطـنيـة الـثوريـة الـتي تضع في
مــقـدمــة نــشـاطــهـا احلــفــاظ عـلى
األمـن الـــــــوطـــــــنـي والـــــــقـــــــومي
واالقــتــصــادي بــشــرط أن تــكــون

ـواطنـ والقـضاء على مـعيـشة ا
ـالي والرشوة الفـساد االداري وا
ـقـراطـيـة الشـعـبـية واشـاعـة الد
واقـرار حــريـة الــرأي والـتــعـبــيـر
والــتـعــدديــة احلـزبــيــة والـتــنـوع
ـدني وحــريـة الـكالم الـثــقـافي وا
واعـــتــمـــاد االنــتــخـــابــات احلــرة
ــانـات الــنـزيــهــة وتــفــعــيل الــبــر
واجملــالس الـتــمــثـيــلــيـة وتــقـد
اخلــــــدمـــــات ورصــــــد األوضـــــاع
االجـــتـــمـــاعـــيــة واالقـــتـــصـــاديــة
الفاسدة ومتابعة اخلطوات التي

تقودها السلطات بهذا اجملال .
وسط هــذه الـتـغــيـيـرات الــدولـيـة
واالقــلـــيــمـــيــة واحملـــلــيـــة ولــدت
احلـــركـــة الـــثــــوريـــة الـــعـــربـــيـــة
الشـبابيـة التي كشـفت عن قصور
االحــــزاب وااليــــديــــولــــوجــــيـــات
والنـظـريـات والتـيـارات اخملتـلـفة
في الـوطن العـربي عن اسـتيـعاب
ـرحــلـة الـتــاريـخـيـة تـنـاقــضـات ا
ـعـاصـرة وفـشـلـهـا في الـعـربـيـة ا
حتـديد الـتـنافس االسـاسي ونوع
الصراع الـذي يشكل مـحور حياة
األمــة الـعـربـيـة الــراهـنـة وأمـنـهـا
الــوطــني والــقـومي والــســيـاسي
واالقــتــصــادي ثـم احلــفــاظ عــلى
اســــتـــــقـاللــــهـــــا االقـــــتـــــصــــادي

والسياسي الذي يجب ان    
يــكـون الــعــمـود الــفــقـري حلــركـة
عاصرة من اجل وثورة الشباب ا
احلـــفــــاظ عــــلى األمـن الـــوطــــني
ـؤامرات والـقـومي الـذي تـهـدده ا
اخلارجـية والداخـلية .ومن خالل
هـذه الـوالدة الـشـبـابـيـة الـعـفـوية
طالب القائـمة على العالقـة ب ا

يـت ولد عـلى أثر احلربـ العـا
عـــالم جــديــد مــتـــحــرك في كــافــة
يـادين السياسـية واألجتـماعية ا
واالقـتصـاديـة والـثـقافـيـة فـغابت
حـضارات وظـهرت أخـرى اضافة
الى والدة تـــيـــارات ســــيـــاســـيـــة
جـديدة وكـتل دولـية جـديدة ظـهر
الـتـيار الـتحـرري الوطـني لبـلدان
آســيــا وانـقــسم الــعـالـم الى كـتل
سياسـية تميـزت باحلرب الباردة
تـارة والتـعـايش الـسـلمي بـيـنـها
تـارة اخـرى كـمــا حـصل ذلك بـ
االحتــاد الـســوفــيــاتي وأمــريــكـا
والص سابقا أضافة ألى ظهور
الـــــتـــــيــــــارات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة
واالرســــتــــقــــراطــــيــــة واإلداريــــة
وتـقـسـيم الـعـالم الى دول فـقـيـرة
وغــــنـــــيــــة ثم الـى دول الــــشــــرق
والـــغـــرب . وفي الــقـــرن احلــادي
والــعـشــرين وبـعــد سـقــوط قـنـاع
الـسياسـة األمريـكية الـفاجرة عن
حيائها الـقبيح في العالم خاصة
في الـعـالم العـربي وقـدرتهـا على
قـــلع احلـــكـــومـــات من جـــذورهــا
وزرع حــكـــومــات جــديـــدة بــديال
عـنهـا سواء بـالقـوة أو التـآمر أو
الــتـــحــالف كـــمــا حـــصل ذلك في
افـغـانـستـان والـعـراق وتـأيـيـدها
ـبـطن لـثـورة الـشـباب ـسـموم ا ا
الـــــعــــربي فـي تــــونـس ومــــصــــر
ــطــالب فـي اجلــزائـر وحــركــات ا
ولــيـبــيـا والــيـمن والــعـراق الـتي
ــطـالب ــجـمــوعــة من ا تـنــادي 
ــشـروعــة في مــقــدمـتــهــا اقـرار ا
ـساواة ـقـراطيـة وا العـدالـة الد
وحل أزمة البطالة ورفع مستوى

والـعـسـكـريـة ? أم هـو األسـتـقالل
السياسي واالقتصادي واألبتعاد
عن أي شـكل من أشـكـال الـصراع
األيـديـولـوجي والـسـيـاسي الـذي
يؤدي الى زيادة الـتوتر الدولي ?
وما هي عالقة النهـضة الشبابية
بـاألمن الوطـني والـقومي ? األمن
الـوطني الـقـومي ليس هـو كل ما
ذكرت فـهـو بـشـكل عام مـجـمـوعة
ـبــاد الــتي تــعـمل الـقــواعــد وا
عـلـى تـنـمـيـة الــوعي االجـتـمـاعي
واالقـــــتــــصــــادي والـــــســــيــــاسي
والثقافي والـعسكري الذي يؤدي
الى تـمـاسك الشـعب بـكل طبـقاته
ضد أي خطر يهدد األمن الوطني
والـقــومي الـعـام وهــذا يـعـني أن
ــفــهــومه الــعــام يــتــعــلق األمن 
بـأفكـار وانـتـمـاءات أبـنـاء الوطن
األيـديـولـوجــيـة ومـدى تـفــاعـلـهـا
وتـمـاسكـهـا مع األحداث الـدولـية
واألقــلـــيــمـــيــة واحملـــلــيـــة . وقــد
اخــتــلــفت اآلراء في حتــديــد هـذا
فهوم الذي يهم مستقبل األمة. ا
حــيث يـــرى الــبــعض أنـه يــعــني
(رفض وجود اجلـيوش والـقوات
العسكرية وأية قواعد أجنبية أو
تسهيل تواجـدها بأية صيغة من
الــصـيغ عــلى األرض الـوطــنـيـة )
ويـرى البـعض اآلخر أنه األلـتزام
بالـشخـصيـة الـوطنـية والـقومـية
وأنــــتـــهــــاج طــــريق األســــتـــقالل
والــسـيـادة الــقـومـيــة والـرد عـلى
التـحديات واالخـتراقات الـناجمة
عن الــتــجــزئــة بــاألنــطالق نــحـو
الوحـدة باعـتبـارها من ضرورات
الـــصــراع الـــعــربـي مع االحــتالل
والـقوات األجنـبيـة اجلاثـمة على

أرض الوطن .
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ويـــــرى الـــــبــــــعض أنـه أبـــــعـــــاد
الـصــراعـات الــدولـيـة عن األرض
الـعـربـيـة وعـدم الـتـدخل بـهـا أمـا
كـيف يـرى الـشبـاب مـفـهوم األمن
الـــوطـــني والـــقـــومي في الـــوقت
الــــــراهـن وفي ضــــــوء األحـــــداث
األخيـرة على األرض العـربية هو
أن يتولى الشـباب مسؤولية أمن
الـوطن والـدفاع عـنه بـاألستـعداد
التـام للتـضحيـة وأداء الواجبات
الـوطـنيـة والـقـومـية والـنـضـالـية
وحتـقـيق األنـتـصـارات ضـد قوى
الــــتــــســــلـط والــــدكــــتــــاتــــوريــــة
بـاألنـتفـاضات احملـلـية والـثورات
الــســلـــمــيـــة كــمـــا حــدث ذلك في

تــونس ومـصــر ولـيــبـيــا والـيـمن
والــعــراق من أجل احلــفــاظ عـلى
ســـيــــادة األمـــة وبـــنــــاء الـــدولـــة
الـعــصــريــة وحتــقـيـق الـتــنــمــيـة
االقتصادية واالجتماعية وأيجاد
الـقـيـادات الـسـيــاسـيـة الـوطـنـيـة
تبادل التي تعمل على التعاون ا
بينها وب أبناء الشعب ألحداث
التـغـيـيـرات اجلوهـريـة فى نـظام
العـالقات الـسـيـاسيـة لـكي تـكون
الـعالقـات اخملتـلـفـة اكـثـر تـوازنا
ا وعـدال ب الـقـاعدة والـقيـادة 
يـخــدم أهـداف الــشـعب في األمن
والــسالم والــتــقــدم األجــتــمــاعي
.وفي سـتراتـيجـية األمـة العـربية
وفي ضـوء الـسـيـاسـة االمـيـركـية
اجلـــديـــدة بـــعــد أحـــداث ايـــلــول
وحــــــــرب األرهـــــــــاب واحــــــــتالل
افـــغـــانـــســـتـــان والـــعـــراق يـــرى
الشباب العربي أن األمن القومي
ـــصـــلـــحــة والــوطـــني أســـاسه ا
الــقـومـيـة والـوطـنـيـة واسـتـثـمـار
األمكـانـات والـطاقـات  الـشبـابـية
ــصـلــحـة ـتــنـوعــة في ســبـيل ا ا
الــوطـــنــيــة واســـتــخــدام الـــنــفط
كــسالح فــعـال وثــروة دائــمـة في
ـواطن الــعـربي ســبـيل اســعــاد ا
واستثمـار األمكانيات الـسياسية
واألقـتـصـاديــة في سـبـيل الـبـنـاء
واألعـــمــــار وتـــقــــد اخلـــدمـــات
الي ومكافحـة الفساد األداري وا
والـــرشـــوة ومـــقــــاومـــة الـــعـــنف
واألرهــــــــــاب والــــــــــتــــــــــســــــــــلـط
والـدكـتـاتــوريـة ومـنـاصـرة احلق
والــوقـوف بـشــجـاعــة الى جـانب
الـنـهضـات الـشـبـابـية فـي الوطن
ـقـاومة الـظلم والـعدوان الـعربي 
والـتـمــسك بـالـسـلـطـة والـتـوريث
السيـاسي . وال يفوتـنا أن نعرف
أن األمن الــقـــومي والــوطــني في
ضــــوء الــــقــــانـــون الــــدولـي هـــو
األبــنـــعــاد عن الـــصــراع الــدولي
وذلك بـالتـأكيـد على نـزع السالح
لــــتـــخــــفـــيـف الـــتــــوتــــر الـــدولي
بــاتــفــاقــيـات حتـت اشـراف األ
ـــتـــحــدة ومـــقـــاومــة ســـيـــاســة ا
الـتـوسع واقـامـة مـنـاطق الـنـفـوذ
وايقاف انتشار األسلحة النووية
وتـــعــــمـــيق ســــيـــاســــة احلـــيـــاد
األيـــــجــــابي وعـــــدم األنــــحــــيــــاز
ومـقــاومــة األحالف الــعـســكــريـة
واحـتـرام قواعـد الـقانـون الدولي
الــعــام واحملــافــظــة عـلـى مــيـزان
الـقــوى وحل اخلالفـات بــالـطـرق

ــنـظــمـات وقــادتـهـا رمــوزا هـذه ا
بـــــــــارزة ومـــــــــعـــــــــروفــــــــة وذات
أيديولوجية وطنـية معينة قومية

ية . أو دينية أو أ
كن للـحركـات الشبـابية لـذلك ال 
ومنها ما حدث في العالم العربي
أخــيـرا أن تـكــون حـركــات ثـوريـة
منظمة ومـؤثرة دون أن تكون لها
قيـادات تاريخيـة واعية تـستطيع
أن تــــمـأل الــــفــــراغ الــــســــيــــاسي
واألمـــني والـــعــقـــائــدي واألداري
بـكوادر مـنـاضـلـة وبأفـكـار ثـورية
قـــادرة عــــلى خــــلق الــــتـــحـــوالت
اجلـديدة في الـنشـاط االقتـصادي
واالجــــتـــــمــــاعـي والــــســـــيــــاسي
والـثــقـافي والـعــسـكـري واالداري
ورسم سيـاسـة اقتـصاديـة مـتيـنة
مـن أجـل احلـــــفــــــاظ عـــــلـى األمن
الوطـني والـقـومي الـذي سـيـكون
عرضة للتهديد والتآمر سواء من

اخلارج أو من الداخل ,
لــذلك عــلى الــقــيــادة الــشــبــابــيـة
ـــرحــــلـــة أن خـــاصــــة في هــــذه ا
حتـــــافـظ عـــــلى أمـن ثـــــورتـــــهـــــا
ومكتسباتها بأية وسيلة نضالية
خـاصــة وسـيــلـة تـطــويـر نــظـريـة
األمن الـــوطــنـي والــقـــومي الـــتي
تعتبر السـور األم للحفاظ على
مـكــتـسـبـات الـثـورة واسـتـقاللـهـا
الــســيــاسي واالقــتــصـادي ورسم
سـيـاســة أمـنـيــة مـتــيـنـة من أجل
والدة الـدولـة والسـيـادة الوطـنـية
والــــطــــريق اخلــــاص لــــلــــبــــنـــاء
االجـتمـاعي العـربي لتحـافظ على
كل األوضــاع الــعـامــة واخلــاصـة
داخل تلك الدولة وخارجها .      
أن نظرية األمن الوطني والقومي
ـتـطـلـبـات الـوطـنـيـة في من أهم ا
ــرحــلــة من تــاريخ أمــتــنـا هــذه ا
ــعــاصـر خــاصــة بــعــد تــوسـيع ا
الـنــشـاط الـتـخــريـبي اجلـديـد في
الـدوائـر التـخـطـيـطيـة األمـريـكـية
الــتي تـــســتـــهــدف األمــكـــانــيــات
واألبداعات الـكامنة في الـشريحة
الـشــبـابـيـة مـن أبـنـاء األمـة وهـذا
يـستلـزم من القـوى الوطـنية وفي
مـقـدمـتـهـا الـقـوى الـشـابـة ايـجـاد
بـدائل استراتـيجـية تالزم مـرحلة
مــا بــعــد األنــفــراد األمــريــكي في
الــعـالم واحـتـالله لـلــعـراق .حـتى
باتت استراتيجية الثورة والردع
والرد الـثـوري واخـتيـار الـضـربة
الـقاسـيـة من مـسـتلـزمـات الـثورة
الـشـبـابـيـة الـتي ادت الى أنـهـزام
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سلم  لم تنجح ثورة كما فعلت ثورة الربيع العربي في تعرية الطبقة اللـيبرالية وفضحها على حقيقتها امام ا
 وأتت هذه الـثورة بأمـور طارئـة جعلت الـليبـرالي رغم محاوالتـهم العـديدة لرمي الـتهمـة في حضن االسالمـي

يخرجون من جحورهم ليلعبو اخر اوراقهم على الساحة العربية بعد احداث مصر وسوريا وتونس. 
فـبـعد سـنـوات الـتـغـريب الـطـويلـة الـتي حـكم بـهـا الـدكـتـاتـوريون ومـن ورائهم جـيـوشـهم من الـلـيـبـرالـيـ البالد
األسالمية ومحاوالت تمـزيق االمة وفصلهـا عن تاريخها وتراثـها العميق وهـويتها التي تمـثل ذاتها بقت احلركة
اللـيبـراليـة والعَـلمـانـية حـركة جـنيـنيـة بعـد كل هذه الـسنـ الـطويـلة !!! وظـلت تعـاني الغـربة الـوجوديـة وأالنزواء
والتقوقع على نـفسها  بقي سـر وجودها في اجملتمـعات العربية مـرتبطاً بوجـود العسكر وحـكومات االستبداد
والطـغيـان وبـعد سـقوط هـذه احلكـومـات األستـبداديـة  تلـقت احلـركة الـليـبـراليـة اقوى ضـربة لـهـا بعـد اكتـساح
ـا جـعل احلـركـة اللـيـبـرالـيـة تـرمي بـنفـسـهـا مـرة اخـرى بـأحـظان االسالمـيـ االنتـخـابـات في مـصـر وتـونس 

. العسكر االنقالبي
قراطية" ورفضت  وفي ظاهرة مفضوحة على العلن انقلـبت الليبرالية على مبادئها وديـنها الذي تنادي به "الد

صناديق االقتراع وأيدت صناديق السالح والرصاص!
سلـم ألنهم رجعيون ومـتخلفون ويرضون ا يلفت النظـر والسخرية نوعاً مـا ان الليبراليـ يسخرون من ا  
سـتـبـد وال يخـرجـون علـيه  انـطالقـاً من حـديث يزعم الـلـيـبرالـيـون انه نبـوي رغم انه مـقـطوع باحلـاكم الـظـالم ا
السند وال يؤخذ به (اطع احلاكم أن ضرب ظهرك وأكل مالك) اال ان االيام اثبتت ان الليبرالي هم اكثر الناس

تنفيذاً لهذا احلديث بعد تأييدهم أألنقالبات العسكرية  وتشجيع احلكام الطغاة لألستمرار في احلكم.
 لست هنا في موقـف الدفاع عن االسالمي بل قـد اكون اكثر االعـداء لالحزاب التي تدعي انـها اسالمية لكن
علـيـنا ان نـراجع بـرنـامج البـديل الـذي يدعـي ان لديه احلـلـول عنـدمـا كان زين الـعـابـدين بن علي يـسـرق اموال
صل من الصالة في نع ا شعبه حول الدعارة في تونس الى قانون اصـبح يصدر النساء لفرنسا وايـطاليا و
عتقالت وانتشر ساجد كانت دولة عَلـمانية عندما كان حـسني مبارك يقتل شعـبه ويكثر من بناء السـجون وا ا
تـفـجرة ويـسمح ـرض والدعـارة وااليـدز عنـدمـا يقـتل بشـار شـعبه بـالـكيـمـياوي وبـالبـرامـيل ا اجلوع والـفـقر وا
بدخول الغريب ليـقتل ابناء شعـبه لكي يبقى في منصـبه عندما كان هـؤالء الطغاة يفعـلون كل هذه االفاعيل كان
سلم الليبرالـيون يشاركـوهم كأس اخلمر وحفالت اجملـون والرقص والدعارة ضـارب بعرض احلائط دمـاء ا

 . ساك وتنصر الطغاة واجملرم ومن ورائهم جيوشهم االعالمية التي تضرب على رأس الفقراء وا
ان الليبراليـة والعَلمانيـة فشلت في العالم العـربي وفي قلوب الناس البـسطاء و بعد سقوط هـذه األنظمة لم يلبث
ـكشـوف فـرئيس تـونس اجلـديد في العـسـكر حـتى رجـعو مـرة اخـرى للـحكم بـالـقوة واصـبح الـلعب االن عـلى ا
ـيـراث بـالـرغم من ـرأة والـرجل في ا حـركـة يـائـسـة مـحـاوالً كـسب رضـا اسـيـاده يشـرع قـانـونـا يـسـاوي بـ ا

خطورة.
ـنـحـا هـذا الـقـانـون عـلـى اجملـتـمع الـتـونـسي كــمـا بـيـنت في مـقـالــة سـابـقـة ورئـيس مـصـر ايــضـاً يـأخـذ نـفس ا
ـقدسـة واظـهار حـبه وعـشقه ألسـرائيل مـحـاوالً نزع اعـتراف بتـصريـحـاته الشـرسـة على الـقرأن والـنـصوص ا
ـصري بـالـذات وكلـهـا قرارات وتـصـريحـات فـاشلـة تـعيش في بأسـرائـيل من الـشعـوب الـعربـيـة ومن الشـعب ا

مستنقع اخليبة حتى في العراق لم نسمع صوتاً لسياسييهم اال بعد منع بيع اخلمر !!
اضي واالن ...سابقاً كان  كلها محاوالت بائت في الفشل في تغريب االمة وفصلها عن ماضيها والفرق ب ا
قـراطية وهم اول من انقلب عـليها ..ينادون كشـوف   ينادون بالد اللعب حتت الطاولة امـا االن اصبح على ا
بالـعـلم واحلداثـة وهم اول من شـجع عـلى االنظـمـة احملافـظـة االسـتبـداديـة التي حتـارب الـعلم والـعـلمـاء يـنادون

. سلم باحلرية الشخصية وهم اول من يحارب احلجاب ويشجع على االنحالل اجلنسي ومحاربة عقيدة ا
..اوالً ألنـها حـولت خصـومهـا السـياسـية والـثقـافيـة الى اعداء سـلمـ للـحركـة اللـيبـرالـية لـسبـب ويرجع كـره ا
ـا شـكلت عـنصـرية مـقيـتـة لكل مـاهو أسالمي والـسبب   ـسلـم وقادت حـملـة شرسـة عـلى تراث وحـضارة ا
ستـد بكل شعاراتـها وقيـمها التي تـنادي بهـا رغم كثرة العـويل والتشـدق بالعلم وأتـهامها الثاني ...الفـشل ا
سلم يتـحول الى مجتمع علمي صرف حتى للحركة االسالمية بالرجـعية والتخلف لكن كاد مـكتب االخوان ا
وصل االمر ان تـهاجم كل مـاهـو اسالم او اسالمي و وصل االمر بـهـا ان تؤيـد قتل االحـرار الفـلـسطـينـي من
ـسلـم وتصف قبل اسـرائيل احملتـلة بل وتـدعي احقـية اسـرائيل باألرض وتـهاجم ضـحايـا بورمـا والبوسـنة ا

قضاياهم بانها قومية وليست دينية وحتاول ان جتعل من الضحية جالداً.
سلم بدولة مدنية تفصل الدين عن الدولة لكن من غير ابعاد الدين عن احلياة ..  بقي ان نسأل االن قد يقبل ا
ـايوه اي دولة يـريـدهـا اللـيـبـراليـون هل هي عَـلـمـانيـة فـرنـسا الـراديـكـاليـة الـتي حتـارب احلجـاب بل وحتـارب (ا

االسالمي) في الشواطئ?
 ام عَلـمانـيـة امريـكا الـتي تـعصـر دماء الـفـقراء في الـعالم بـدعـوى انهـا تريـد اخلـير لـشعـبهـا وال اعـلم هل بقـية

الشعوب لديهم دماء ام عصير طماطم ?

ـنـفـردة الــعـقـيـمـة وغـيـر الـقـوة ا
الــــفـــعـــالـــة في أنــــظـــمـــة احلـــكم
الفاسدة أو الـتي في طريقها الى
الـفـســاد الـسـافــر الـذي صــنـعـته
األدارة االمـــيـــركــيـــة وشـــجـــعــته
األوساط اخملابـراتية التـابعة لها
لـــــذلك أصـــــبح مـن الـــــضــــروري
ـــــؤامــــرات مـــــواجـــــهـــــة هـــــذه ا
األمـيــركـيـة الـتـي دخـلت في أشـد
مـراحــلـهــا الـتـخــريـبـيــة خـطـورة
ـــســـؤولـــيـــة حـــتـى أصـــبح من ا
األخالقية واألنسـانية العمل بكل
جــــد وأخـالص وخـــاصــــة بــــعـــد
الـنهـضة الـشبـابية ,حصـرها في
حـــدود ضــيــقــة في الــوقت الــذي
يــجب الـعـمـل عـلى ايــجـاد بـدائل
سـتـراتـيـجـيـة جـمـاعـيـة يـحـركـها
الـــدفــــاع الـــشـــرعي وتـــدعـــمـــهـــا
األمكـانيات الـبشريـة والعسـكرية
كــمـا هــو احلـال الــذي حـصل في
بعض األقـطـار الـعربـيـة وسـقوط
األنــظـمـة الـفـاســدة فـيـهـا بـسـبب
عــدم أخـــذهــا بـــنــظـــر األعــتـــبــار
األهـتمـام بسـياسة األمـن القومي
والـوطـني الـذي يـعـتـبـر الـقـاعـدة
األسـاسـيـة في حمـايـة األسـتقالل
السياسي واالقـتصادي واحلفاظ
عـــلى الـــتــنـــمـــيــة االفـــتــصـــاديــة
واالجـتـمــاعـيـة والــثـقـافــيـة الـتي
ــنــاضل الـذي تــخــلق األنــســان ا
يـدافـع عن وجـوده وأمـنه ووطـنه
بـخالف مــا حــدث من احـداث في
الـــــوطن الــــعــــربـي بــــعــــد ثــــورة
الشـباب. أن حتـديد مـفهوم األمن
الـوطني والـقومي يـجب أن يأخذ
بــنــظـر األعــتـبــار الــواقع الـدولي
وكـيـفـيـة الـتـعـامل مـعه في ضـوء
ــصــالح الــقــومـيــة والــوطــنــيـة ا
ألقـطـار الـوطـن الـعـربي من جـهـة
وســـــيــــــاســـــة تـــــوازن الـــــقـــــوى
الـسـيــاسـيـة ومــنـهـا الــشـابـة من
ــنــطـلق جــهــة أخـرى ومـن هـذا ا
السـتـراتـيجي اخـذ مـفـهوم األمن
القـومي الوطني أبـعادا سيـاسية
واقـــتــــصـــاديـــة واجـــتــــمـــاعـــيـــة
وعــســـكــريــة وثـــقــافــيـــة تــتــصل
بـــشـــروط حتــــقـــيق الــــنـــهـــضـــة
ــعــانـاة الــفـكــريـة األنــسـانــيـة وا
ـعـبـرة عن حـاجـات والـنـفــسـيـة ا
الــطــبــقــة الـشــابــة الــتي شــعـرت

بوجودها في الوقت احلاضر.
فما هو األمن الوطني والقومي ?
وهـل هـو الـتـنــمـيـة االقــتـصـاديـة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة

السلميـة وعدم اللجوء الى القوة
وتــصــفــيــة مـــواقع األســتــعــمــار
واعــطــاء الــشــعــوب حق تــقــريــر
فاهيم مصيرهـا .في ضوء هذه ا
واآلراء اخملــتــلــفــة جــاء عــصـر (
النهضة الشـبابية ) اجلديد الذي
يتطـلب وجود نظريـة أمن وطنية
وقومية جديدة وشابة ومشروعة
حتـــــتـــــاج الـى أوسع مـــــشـــــروع
حــضـاري يــقـوم عــلى الـتــضـامن
والـــتــفـــاهم بـــ شــبـــاب الــوطن
الــــعـــــربي مـن أجل وضـع صــــيغ
تـنـظـيـمـيـة تـطـبـيـقيـة تـقـوم عـلى
مـباد عـامـة حتـافظ عـلـى وحدة
الشـباب العربـي من جهة ووحدة
الصف الـعربي قومـيا ودوليا من
جــــهــــة اخـــــرى لــــكي ال تــــعــــطل
الـقدرات واألمكـاننـيات األبـداعية
واحلــيـويـة في نــهـضـة الــشـبـاب
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من هـــنــا نــرى أن األمن الــقــومي
والوطـني في حياة الـشباب نابع
ــصـلـحـة من نـظــرته الى عالقـة ا
صـلـحة تـبـادلـة مع ا الـوطنـيـة ا
الــقــومــيــة كــهــويــة مــوحـدة ذات
مــظــاهــر وجــوانب مــتــعــددة من
الــنــضـــال والــكــفــاح وضــرورات
التـصـدي للـهـجمـة األسـتعـمـارية
اجلــديــدة الــهــادفـة الـى تــقـســيم
الــوطن الـــعـــربي من جـــديــد الى
دويالت واقاليم ومقاطعات وهذا
يـسـتوجب مـن الثـورة الـشـبـابـية
ـطلـق على اجلديـدة واألعـتـمـاد ا
نـفسـها أوال واجلـماهـير الـواعية
وحتـريــكـهــا ثـانــيـا ألن الــشـبـاب
ـثل الــيـوم الــقـاعــدة الـقــيـاديـة
وتـــمــثل اجلـــمـــاهــيـــر الــقـــاعــدة
النضـالية ومفـتاح األنتصار . أن
الـسيـاسة االسـتعـماريـة اجلديدة
الـــيـــوم تـــســـتــــدعي من الـــقـــوى
الثـوريـة األصـيلـة وفي مـقدمـتـها
الــشــابـة احملــافــظــة عــلى نــقـاوة
صـفـوفـها وعـلى نـقـاوة مـبـادئـها
وأهـــدافـــهـــا من الـــتـــشـــويـــهــات
الـفــكـريــة والـســيـاســيـة من أجل
اســتــيــعــاب كــامل لــعــالم شــامل
مــتـحــرك مــتــغــيــر نــحــو اخلــيـر
واحلــريـــة والــعـــدالـــة والــتـــقــدم
ومـــعــــاجلـــة مـــشـــكالت الـــنـــمـــو
الـــــســـــيـــــاسـي واألقـــــتـــــصــــادي
واالجــتـمــاعي مــعـاجلــة عــمـيــقـة
ومـبـدعـة بـروح شـبـابـيـة وقـيـادة

ثورية واعية .  
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