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�لإهــــــد�ء

إىل الفارس القادم من هذا الجيل، أو الجيل القادم والذي سيحقق يل حلام أن 

املمزق عىل مرشوع سيايس  الشتات  يكون عندي وطن عريب واحد يجمع هذا 

واقتصادي واحد حتى يكون لنا كلمة يف هذا العامل، ويكون لنا شأن مثلام كان.

الله - سبحانه وتعاىل - والذي  بإذن  القادم  للبطل والفارس  أيضا  وأهدي كتايب 

عىل يديه زوال هذا الكيان الصهيوين الهش الغاصب ألرض فلسطني التاريخية كل 

فلسطني، وهو الوعد الرباين الثاين حيث نعيش اآلن الوعد األول لهؤالء املجرمني 

بالعلو الكبري عىل مستوى كل العامل.

مع تحيايت لكل أبطال فلسطني الذين يعملون كل جهدهم يف سبيل قضية فلسطني 

الربانية ومعهم كل أحرار العامل. 

 ظاهر �أحمد عمرو

�جلزء �لأول

أحــوال العــرب
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أحــوال العــرب

ظاهر عمرو
عمان يف  13 �سباط 2016

 توطئة
ملاذ� هذ� �لكتاب؟

كنت قد سعدت  بإصدار كتايب األول بعنوان: " حيايت ..من قاع الفشل ومحاولة 

االنتحار  إىل االستقرار"، الذي  أنجزه األستاذ  اإلعالمي أسعد العزوين، وهو ما 

رؤى  يتضمن   الذي  العرب"،  "أحوال  بعنوان  الثاين،  كتايب  إصدار  عىل  شجعني 

العرب بشكل عام،  الواقع األردين والفلسطيني والعراقي والسوري وواقع  حول 

وما يدور حولنا.

فيها،  نعيش  التي  املنطقة  هذه  مستقبل  حول  رؤى  الكتاب  هذا  يتضمن  كام 

من  جديدة  باقة  إىل  إضافة   إرسائيل،  العدوة  االحتالل  دولة  مستقبل  وكذلك 

املقاالت السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي كتبتها ونرشتها.

أعلم جيدا أن هذا الزمن العريب الرديء منفر للقراءة  عند الغالبية، وخاصة قراءة 

الكتب السياسية، ولكنني أتوقع أن املستقبل سيتغري، ويكون ذلك تاريخا لفرتة 

زمنية نعيشها نحن، ورمبا األجيال الالحقة التي ستحرص عىل قراءة تاريخها.

لهذا السبب أحببت أن أسجل رؤيتي لزماننا هذا للعربة واالعتبار.
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مقدمة هذ� �لكتاب

ذات يوم طلب إيل  أمني عام حزب الحياة األردين  السيد ظاهر عمرو من خالل 

اتصال هاتفي، إنجاز كتاب  ذي صبغة سياسية بحتة ، وعندما سألته  عن سبب 

رغبته يف مثل هكذا كتاب ، أجابني بأريحيته املعهودة،  أنه  يريد أن يرتك شيئا  

ألحفاده ، دون أن يزيد ، األمر الذي وضعني يف دائرة البحث والتنقيب عن فكرة   

تليق بهذا الرجل الذي يضع نصب عينيه تخليد ذكراه يف نفوس أحفاده "الجيل  

الصاعد" ليتعرفوا أفكاره  ويقتدوا بها .

   مل يكن األمر سهال بالنسبة يل ، فقد سبق أن أنجزت كتابا عن الرجل ، ولكنه كان 

كتابا شامال، وهو يف هذا الكتاب يريد شيئا محددا ، يعني أنه يريد كتابا سياسيا 

بامتياز، وهذا ما جعلني  أبحر يف عامل األفكار، وليس هذا بالشئء السهل  كام 

قلت، ألنك تغوص وتفكر نيابة عن اآلخر ، ولو كانت الفكرة يل وتخصني وحدي، 

لحسمت األمر يف ثوان معدودات، وبدأت العمل.

   كنت حريصا عىل  اصطياد أحسن فكرة تخطر عىل بال الرجل، فأنا أنظر إليه 

بعني االحرتام والتقدير لوضوحه الفكري وعاطفته الصادقة، مل أناقشه باملقابل، 

ألن جل همي كان أن  يخرج من بنات أفكاري يشء مفرح للرجل، ومائدة دسمة 

ألحفاده  عىل وجه الخصوص.

   وجدتها، فبعد تفكري عميق ومتواصل ، ووضوح جيل يف الرؤية عندي ، توصلت 

إىل فكرة الكتاب، وبدأت أبلورها لتشكيل طرح متكامل للرجل يحظى مبوافقته، 

فهو صاحب الكتاب أوال وأخريا، وهو املعني به، ولذلك كنت حريصا عىل  التسلح 

ظاهريا،  البساطة   شكل   وتأخذ  ومشوقة،  مقنعة   بطريقة  إليه،  توصلت  مبا 

والتعقيد داخليا .

   كانت الفكرة التي خرجت بها كتابا حواريا يحمل عنوان "أحوال العرب"، وما 

أعقد العرب وأصعب احوالهم ! فهذه الفكرة بحاجة لفيلسوف عاش ألف سنة 

ثم مات،  وعاش ألفا أخرى، ثم مات ثم عاش آالفا من السنوات ، يك يكون قادرا 
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أحــوال العــرب

 �أ�سعد �لعزوين
عمان يف 13 �سباط 2016

عىل الغوص يف أحوال العرب التي ال ترس صديقا  بطبيعة الحال ،  وال تفرح حتى 

عدوا عنده بعض املنطق.

بدأنا   فكر،  ثم  فكر  أن  وبعد  والسيناريو،  الفكرة  أمامه  ووضعت  جلسنا،     

بالعملية   بعد أيام ، وكنت يف كل جلسة  أذهب إليه،  متسلحا بأسئلتي التي 

مل أكن أخربه  مسبقا بها ، حتى يكون للحوار طعم ، ويأخذ طابع العفوية التي 

ميتاز به الرجل.

   غصت معه يف أحوال العرب ، وبدأنا من األردن  الذي استهلكت منا أحواله 

وكنت  األردن"،  "أحوال  بعنوان  واحدة  جلسة  يف  دمجتهام  طويلتني،   جلستني 

حريصا عىل الشمولية، ومل أتدخل يف اإلجابات سوى  لغايات التجميل األديب ، 

وكان طرح الرجل  منطقيا.

والربيع  والرثوة  العربية  والتحالفات  واإلقليم   فلسطني   إىل  ذلك  بعد  انتقلنا 

العريب  وبعض الظواهر العربية،  وختمنا  بتوقعات وسيناريوهات  للعامل العريب 

واملنطقة.

اليشء  الفكري  املخزون  ميتلك من  أنه  الرجل،  بحق       شهادة غري مجروحة 

الكثري، ومن الجرأة ما هو أكرث من ذلك ، ومن الوضوح يف الطرح ما مل أجده عند 

الكثريين، خاصة عندما يكون الحديث يف الشأن املحيل، ولهذا كانت السالسة يف 

العمل بيننا هي سيد املوقف، ألن أسئلتي كانت واضحة موجهة، وبالتايل كانت  

أجوبته  هو أيضا واضحة وموجهة.

 أمتنى أن أكون  قد أسهمت بإيصال أفكار الرجل إىل أحفاده أوال، وإىل من سيقرأ هذا 

الكتاب من العامة، وأنا شخصيا  واثق أنني قد قدمت أفضل ما عندي، وأن الرجل  أيضا 

قدم  أفضل ما عنده دون تكلف.



16



17

�جلل�ستان - �لأولـــى:  يـوم �لإثنـني 28 كـانـــون �أول 2015

                          و�لثانية:  يوم �لأحد يف 10 كانون ثاين 2016 

�إ�سافة �إىل يوم �ل�سبت يف 2 ني�سان حول �لتغيري�ت يف حزب �حلياة

  أحـوال
 األردن
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اأجرى هذه احل�ارات االأ�ستاذ: اأ�سعد العزوين

كيف تقراأ امل�سهد االأردين ب�سكل عام؟
    رغم كل الظروف املتفجرة التي تحيط  باألردن ، وما يشتعل حوله  من حرائق، 

كنت دامئا أتساءل  عن رس استقرار وأمن هذا البلد ، وقد هداين تفكريي إىل ثالثة 

أسباب رئيسة لذلك، هي :

1- إجامع الناس عىل رأس النظام، وأن ال مصلحة ألحد بتغيريه، حتى أن املعارضة 

التي كانت موجودة يف حراك »الربيع العريب«، مل تطالب بتغيريه بل طالبت بإصالحه   

فقط ، انطالقا من قناعة تفيد أن كل املصائب املوجودة يف العامل العريب هي بقرار 

خارجي، يصب يف مصالح خارجية، وهي املدخل لزرع الفنت والقالقل، بأيدي وطنية 

النظام، مبعنى حصول  استقرار رأس  املدخل جليا   بعدم  البلد نفسه، ويظهر  من 

تنازع عىل رأس النظام، كام هو الحال يف سوريا وليبيا واليمن والعراق وفلسطني..إلخ.

وحرفية  واستخبارات  مخابرات  من  األمنية  أجهزته  بقوة   ميتاز  األردن  أن   -2

وتدريب ، وأننا دولة قانون ونظام.

3- يلعب املوقع اإلسرتاتيجي األردين  الجيو - سيايس  دورا قويا يف ثبات واستقرار 

بالرشق  املرتبطة  العاملية  السياسة اإلسرتاتيجية  أن  أمنيا وسياسيا، مبعنى  األردن 

األوسط، تهدف إىل تحقيق هدفني إثنني هام  حامية أمن إرسائيل وضامن تدفق 

النفط العريب إىل الغرب.

    معروف أن األردن يقع  عىل حدود طولها 600 كيلومرتا مع العدو الصهيوين، 

ومعروف أيضا أن الوضع عىل هذه الحدود آمن ومستقر من قبل األردن، وهذا 

بحد ذاته سبب إسرتاتيجي وأسايس يف حامية هذا الوطن، ولذلك فإن أي خلل 

أمني يف أي بلد عريب ال يؤثر سلبا عىل إرسائيل، وإمنا  أي خلل أمني مهام كان 

أن  ترى  األردين  الشعب  غالبية  يؤثر مبارشة يف إرسائيل، ألن  األردن   بسيطا يف 

إرسائيل عدو أسايس .
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     وهناك ملحوظة يجب تسليط الضوء عليها ، وهي أن األردن يقع عىل حدود 

السعودية وهي البلد األول يف تدفق  النفط إىل الغرب، ونحن وبكل رشف وعزة 

نحمي هذه الحدود، ألن عالقتنا مع السعودية عالقة ثابتة ومشرتكة يف عروبتنا 

وديننا ومصالحنا.

    أعتقد أن السياسة األردنية التي تدار مبارشة من القرص، هي سياسة ثابتة 

الحكم،  استقرار  وكذلك  عام،  بشكل  الوطن  مصلحة  وترعى  متذبذبة  وليست 

خارجية  أو  الشعبي  باإلجامع  داخلية  أكانت  سواء  حامية  يف  أننا  أرى  ولذلك 

بالنظرة اإلسرتاتيجية يف املنطقة.

لكن ما يحصل هو أن األردن يف نظر العامل الغريب موضوع تحت يافطة » بلد آمن 

األردين ضعيف، حيث  االقتصاد  أن  نرى   لذلك  وفقري«،   ولكن ضعيف  ومستقر 

رقعة  واتساع  البطالة  حجم  وارتفاع  املديونية،  وازدياد  الدخل،  مستوى  انخفاض 

الفقر، وهذا ما يجعلنا نشعر أن نقطة الضعف يف السياسة األردنية هي الوضع 

االقتصادي ، أما الوضع السيايس فال نستطيع أن نغريه وحدنا ، أي دون وحدة عربية 

نستطيع   ال  أننا  يعني  عليها، وهذا  عربية واضحة مجمع  وتضامن عريب وسياسة 

إلغاء معاهدة وادي عربة مع إرسائيل ، تلبية لرغبة غالبية الشعب األردين.

  لكن ويف حال وجود إجامع وتضامن عريب  وإسالمي حقيقيني، يشكالن ضامنة 

لحامية ودعم األردن يف حال إقدامه عىل خطوة كهذه، فإن األمر سيكون سهال، ألن 

العدو الصهيوين ليس عدو األردنيني فقط، بل هو عدو األمتني العربية واإلسالمية، 

ولذلك نقول: إن الجميع سواء يف املسؤولية وليس األردن وحده.

ال�اقع  عن  را�ض  اأنت  هل  االأردين..  احلياة  حلزب  عام  كاأمني 
احلزبي يف االأردن؟

   الواقع الحزيب يف األردن والعامل العريب عىل حد سواء غري مرٍض، ألن أي عمل  
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دميقراطي يف العامل العريب عموما، مرفوض من قبل الحكومات، ألن الدميقراطية 

تصب ضد مصلحة إرسائيل، كام إن العامل العريب مفتت ومجزأ، ومحكوم مبصالح 

قطرية »بضم القاف«، تتحكم بها إرسائيل يف كل دولة وعىل انفراد ، ولذلك نقول: 

إن الشعب العريب يريد والحكومات تفعل ما تريد، وأرى أن األردن بحكمة نظامه 

وقوانينه هو أفضل املوجود يف الوطن العريب، علام أن الجميع يف العامل العريب 

تحت خط عالمة النجاح يف هذا املجال.

الشعب  متثل  حقيقية  دميقراطية  وجود  نتخيل   كيف  هو:  املطروح  السؤال    

بشكل عام ونضع لها برامج ورؤية، ونريد أال نتعامل مع إرسائيل ونرفض وادي 

عربة، واتفاقية قناة البحرين والغاز اإلرسائييل املرسوق والتطبيع معها ، عندها 

كيف سيكون الوضع؟

   أعتقد جازما أنه ال دميقراطية وال حزبية حقيقية، كام هو الحال يف العامل الحر، 

ولن ترى النور مطلقا إال بزوال إرسائيل، وأعتقد أن ذلك هو األقرب إىل املنطق 

من الوحدة يف العاملني العريب واإلسالمي.

ما ه� احلل لتعديل امل�سار احلزبي ؟
     ال يستطيع أحد أن يكون أقوى من حكومته، وعندما تريد الحكومة فعل 

يشء، فلن مينعها أحد، ألنه ال توجد إرادة حقيقية واضحة للعمل الحزيب، ويف حال 

توفرت اإلرادة الحقيقية وهي مرشوطة بسببني هام: أن تكون قوانني االنتخاب 

بإعالم حقيقي  إال  يتم ذلك  واضحة، وأن تتوصل األحزاب إىل برملان قوي، ولن 

تركيبة  تتغري  عندما  الحزيب،  العمل  الشعبي عن  املفهوم  لتغيري  وواقعي  وفعيل 

الحكومة عندما تريد أن تفعل شيئًا،  األحزاب ورؤيتها بشكل أسهل بذلك فإن 

فإن من السهل تنفيذه، متاما كام حصل مع عامل الوطن، وكام هو معروف فإن 

الحكومة  العيب، ولكن  ثقافة  وتندرج ضمن  كانت معيبة   الوطن  عامل  مهنة 
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عندما  أرادت مترير ذلك وإخراج هذه املهنة من بنود ثقافة العيب، من خالل 

االمتيازات التي منحتها لهذه الفئة من العامل، مثل زيادة الرواتب وتوفري الضامن 

االجتامعي والتأمني الصحي، سجلت نجاحا كبريا بسبب توفر اإلرادة والرغبة عىل 

حد سواء.

    لقد نجحت الحكومة يف تغيري املفهوم من زبال إىل عامل وطن ، وهي التسمية 

إذ ال  الحر،  العامل  الحال يف  بتنظيف وطنه كام هو  يقوم  لكل عظيم  الحقيقية 

يوجد عامل متقدم يستورد األيادي البرشية لتنظيف بلده ، وهذا ما جعل الناس 

يبحثون عن واسطة للحصول عىل وظيفة عامل وطن ، ومثل ذلك موضوع األعرية 

النارية يف األعراس واملناسبات ، ووصل األمر إىل توقع إطالق صواريخ.

   لكن الوضع  انقلب رأسا عىل عقب ويف خالل 6 أشهر ، وأصبحت هذه الظاهرة 

واحد، جعل  عام  تستطيع ويف غضون  الحكومة  :إن  أقول  بعد عني، وعليه  أثرا 

الشعب ينخرط يف العمل الحزيب كام هو الحال يف الغرب، ألن الفكر الحر والعمل 

الحزيب متأصالن  فينا، وقد دفع الشعب األردين مثنا باهظا يف هذا املجال، وأصبح 

اليوم يخاف من الحزبية،  وبالتايل مل ينخرط يف األحزاب رغم كرثتها.

ما ه�  تف�سريك للتفريخ احلزبي الذي ن�سهده  هذه االأيام؟
، ألنه بوجود أحزاب ضعيفة  الحكومة      ما يجري هو أمر يصب يف مصلحة 

دون قاعدة شعبية، نتيجة لوجود حواجز تعيق التحرر الحزيب  ،تجعل  الحكومة 

ترسح ومترح يف غيها ، لذلك سمح قانون األحزاب الحايل بتفريخ أحزاب رمبا يصل 

يدعم  نرى شعبا  لن  الواقع  أرض  ولكننا عىل   ، إىل 100 حزب  عددها مستقبال 

هذه األحزاب، تلبية لرغبة الحكومة يف عدم دعم األحزاب، وال ننىس أن الحكومة 

تستفيد من هذا التفريخ،  وتكسب نقاطا يف الخارج تحصل مبقتضاها عىل دعم 

مايل إضايف ، ألنها  تظهر مبظهر الدولة الدميقراطية، التي تتساوق مع قوانني الدول 
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املانحة، حتى لو كان ذلك من املنظور الشكيل.

سمعنا مؤخرا دعوات  لالنتقال إىل امللكية الدستورية ، هل هناك إمكانية لذلك؟

    عندما قررنا نحن يف حزب الحياة األردين وأنا أمينه العام مقاطعة االنتخابات 

مع أحزاب أخرى،  مثل حزب جبهة العمل اإلسالمي احتجاجا عىل قانون الصوت 

الصوت  قانون  تغيري  هو  املقاطعة،  من  الحزب   يف  نحن  هدفنا   كان  الواحد، 

الواحد، أما اآلخرون فكانوا يهدفون إىل االنتقال إىل مرحلة امللكية الدستورية بعد 

تغيري قانون الصوت الواحد.

الدستوري لن يكون عمال شعبيا مقبوال، ألن مفهومه عند  التغيري  أتوقع أن     

الشعب حاليا يعني تقليص صالحيات امللك، والشعب يف غالبيته ال يقبل حاليا 

ذلك، لثقة الجميع بامللك، كصامم أمان.

ما هي براأيك احلل�ل املثلى  لالإ�سالح ال�سيا�سي يف االأردن؟
اإلصالح  يتقدمه  بل  لشعبي،  املطلب  هو  ليس  األردن  يف  السيايس  اإلصالح 

االقتصادي، لكن إصالح االقتصاد لن يتم إال بالقضاء عىل الفساد، وبربملان قوي 

الفصل  ميكن  وال  مرتبطتان  والسياسة  االقتصاد  أن  الحكومات،وأعتقد  يحاسب 

بينهام، والشعب يريد تأمني لقمة عيشه، والسؤال املطروح هو: هل يتم إصالح 

اقتصادي دون إصالح سيايس؟ الجواب: ال بالتأكيد.

كيف ميكن اأن ن�سل اإىل  اقت�ساد عفي وم�ستدام؟
الفساد  من  خالية  برامج  خالل  من  ومستدام،  عفي  اقتصاد  تحقيق  نستطيع 

استثامر مقوماتنا  وبرقابة حقيقية ومن خالل  الشخصية،  واملصالح  واملحسوبية 

الحقيقية املوجودة لدينا،  وعىل رأسها السياحة الدينية التي ال تنضب وال تتوقف 

بغض النظر عن الوضع الكاريث كام هو الحال بالنسبة للسياحة التقليدية، ونحن 
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كام هو معروف لدينا سياحة دينية متخصصة للمسيحيني الذين يعدون نحو 2 

مليار مسيحي يف العامل »املغطس«، كام أن لدينا سياحة  دينية  إسالمية مرتبطة 

بالشيعة يف مناطق املزار ومؤتة، ناهيك عن السياحة التقليدية املميزة والنادرة 

كام هي البرتاء وجرش.

   كام إن لدينا مقومات أخرى مام يخفيه باطن األرض من معادن ونفط وغاز، 

ما يتطلب من زيادة البحث والدراسات حول الغاز األردين والنفط يف األردن ، 

املتجددة يف األردن ورضورة تفعيلها واستغالل  األغوار األردنية  الطاقة  وكذلك 

الخصبة التي تعد بالنسبة إلينا هبة الله لنا، وتشكل مصدر دخل هائل للطرف 

اآلخر يف الضفة املقابلة.

النانو تكنولوجيا، ألن  العلمي وعىل رأسه  البحث  أيضا تطوير       يجب علينا 

االكتشافات يف هذا يف املجال تغري الوجه التقليدي للوضع اإلقتصادي يف األردن، 

وعلينا أيضا املحافظة عىل مصادر دخلنا الحالية مثل الدخل العائد من املغرتينب 

ورضورة تشجيعهم.

   وأنا أطالب بتشجيعهم والزج بهم يف سوق العمل،  ووضعهم يف املكانة التي 

التي يواجهها املستثمر،   البريوقراطية  بإلغاء  يستحقونها، وعلينا تشجيع االستثامر 

سواء أكان أردنيا أو عربيا   أو  أجنبيا ، وأن يتم  الرتكيز أيضا عىل السياحة العالجية، 

ألن كل ذلك يساعد عىل إنهاء الفقر والبطالة وتخفيض املديوينة، كام فعلت الدول 

ليكون  التعليم  الرتكيز عىل  وعلينا  واليابان،  تركيا  مثل  منا  حاال  أسوأ  كانت  التي 

نقطة  التحول الذي نصبو إليه، ليصبح لدينا دولة متجددة ولها بصمتها.

هناك من ي�ؤكد وج�د نفط عندنا، لكن احلك�مات املتعاقبة  تنفي 
ذلك، اأين ه� وجه الدقة يف ذلك؟

تنفيذا إلسرتاتيجيات عاملية تهدف  األمر  الوضع حقيقيا، ورمبا يكون  رمبا يكون 
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إلبقاء األردن  فقريا حتى يستطيعوا التحكم يف مواقفه السياسية املتعلقة بوجود 

يف  أمريكا  لسياسة  إزعاجا  تشكل  قوي  اقتصاد  ذات  عربية  دولة  فأي  إرسائيل، 

املنطقة، مبعنى أن الغرب يدمر الدول القوية ويسلب أموال الدولة الغنية من 

خالل إشاعة الفتنة وإشعال الحروب يف منطقتنا.

ملاذا ترتفع املدي�ينة  رغم اإجراءات الن�س�ر التق�سفية؟
املواطن  جيب  عىل  ويقوم  منتج،  وغري  ريعي  األردين  االقتصاد  أن  معروف 

واملعونات الخارجية، فإن منعوا  هذه اإلعانات اضطرت الحكومة إىل االستدانة، 

إن مل  وبالتايل  فإنها ستستدين،  الالجئني،  زيادة عدد  بقيت عىل حالها مع  وإن 

يتغري النهج الحايل، ويتحول األردن إىل دولة منتجة، وال تعتمد عىل املعونات، فإن 

اآلية ستنعكس وسنشهد تحوال كام هو الحال بالنسبة لرتكيا وماليزيا.

كيف تنظر اإىل ال�اقع التعليمي  ب�سقيه املدر�سي واجلامعي يف االأردن؟
الذي يظهره  النجاح  بدليل  األردن متميز  التعليم يف  فإن  العريب،  بالعامل  مقارنة 

الشباب األردين، ولكن وحسب نظرتنا كأردنيني، فإن ذلك غري كاف لقدرتنا عىل 

التغري  إىل األفضل، وما تقوم به وزارة الرتبية والتعليم هو تعديل املسار لخلق 

واقع تعليمي متميز قائم عىل البحث والتطوير وليس التلقني.

للسياحة  بالنسبة  الحال  املجال كام هو  طيبة يف هذا  بسمعة  األردن  يتمتع  ال 

العالجية، وعلينا تطوير هذه الرافعة لتصبح رافدا قويا للدخل القومي يف األردن.

ملاذا ن�سهد عنفا يف اجلامعات االأردنية ؟
   العنف يف الجامعات األردنية ليس ظاهرة، ألننا مجتمع صغري وكل يشء فيه 

مكشوف، كام إن  شبكات التواصل االجتامعي تقوم عىل الفور بتضخيم األمور، 
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ومع ذلك يجب علينا  إنهاء هذه الظاهرة الناجمة عن الفراغ عند الشباب، خاصة 

أولئك الذين قُبلوا يف الجامعات  مبعدالت منخفضة، وجاؤوا من بيئات مختلفة.

    كام هو معروف أيضا فإن الشباب املتفوقني يف العلوم، يختلفون عن أصحاب 

املعدالت  املنخفضة يف الكليات األردنية األدبية، وهم بحاجة إلعادة تأهيل قبل 

دخولهم الجامعة، ولديهم طاقات  يفجرونها  يف األمور الجانبية  املرضة، وهذه 

مسؤولية تتحملها كافة الجهات املعنية.

    الجامعات األردنية مطالبة بتوفري منافذ لهذه الطاقات من أجل تفريغها يف 

الجانب اإليجايب، وتحميلهم املسؤولية.

ما هي قراءتك للعنف املجتمعي يف االأردن ب�سكل عام؟
مقارنة مبا يجري حولنا، فإن ما نشهده بني الفينة واألخرى  من مشاجرات ال يقارن،  

ونحن أقل املجتمعات عنفا، وعنفنا  ليس مسلحا كام هو الحال يف الدول املجاروة.

      هناك عوامل كثرية  لتفجر العنف املجتمعي منها الوضع االقتصادي اليسء، 

ونوعية التعليم ومخرجاته، وكذلك الفراغ عند الشباب إضافة إىل موجات اللجوء 

التي ال تتوقف، كامإن وزارة الرتبية والتعليم مل تأخذ دورها  يف املدارس ، ويجب 

يتمتع  ليتم خلق إنسان  املناهج،  القضية من خالل تغيري  النظر يف هذه  إعادة 

بحس اجتامعي مرهف.

كيف تقراأ ملف الع�سائرية يف االأردن؟
   العشائرية نعمة وليست نقمة ، إذا ما أخذناها باملوضوع املطلوب للعشائرية، 

البني،  ذات  بإصالح  يتعلق  ما  يف  وخاصة  إيجابيا،  دورا  لها  :إن  القول  وحري 

معها،  يتناقض  وال  إسالميتني،  ثقافة وحضارة  لدن  جاء  العشائري  العرف  وكون 

وأن الرشيعة اإلسالمية غري مطبقة، مع أنها املدخل  ألخذ الحق ، وشفي غليل 
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سوى  املظلوم  اإلنسان  غليل  شفاء  يعيد  فمن  والقتلة،  الظاملني  من  املظلومني 

العشائرية من خالل الجاهات؟

   وال يغينب عن البال أن العشائرية مرتبطة باألخالق العالية، حيث إصالح ذات 

البني، لكن يف حال كانت استعالء واستكبارا  وإحساسا بالفوقية، فإن ذلك سيكون  

دمارا، مع أن األمر انتهى بوجود قانون وجعل العرف العشائري مساعدا للقانون.

وهناك حقيقة  مهمة وهي أن دور العشائر يربز عندما تضعف الدولة، كام الحال 

يف فلسطني سابقا، فالعشائرية هي التي حفظت أمالك وأعراض  ودماء الناس، ألن  

الناس معروفني لدى بعضهم بعضا.

يقول الله جل يف عاله: » وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 

أتقاكم«، صدق الله العظيم .

     إن العشائرية املساندة للدولة والقانون ذات رضورة إيجابية، ألننا أرس وعائالت 

هناك  الفرد  ألن  عظيمة،  إيجابيات  لها  الغريب  العامل  يف  فالقوانني  أفرادا،  ولسنا 

منفصل عن عشريته  بل حتى عن أرسته، لكننا نحن العرب ما نزال متمسكني 

باالنتامء لألرسة والعائلة والعشرية، وهناك تعليم وإنجاز وتفاخر بخدمة الوطن 

وكل ذلك بفضل العشائرية، وال نستطيع بأي حال من األحوال  أن نكون  منوذجا 

للغرب املنفصل عن الحس العائيل والعشائري.

   ملاذا براأيك نرى اأن  اأداء الربملانات ال ي�اكب طم�حات ال�سعب االأردين؟
    ال يوجد نائب غري  محرتم وال ناخب غري محرتم، بل هناك قانون  انتخاب غري 

محرتم، ومعروف أن قوانني االنتخاب العربية بشكل عام، مفصلة لخدمة مصالح 

الحكومات أكرث من الشعب، ألن مصالح الشعب تتمثل بوجود دميوقراطية متثل 

طموحات الشعب، كام هو يف العامل املتقدم.

الحقيقية   الدميقراطية  عنه  فتمنع  بإرسائيل،  املحكوم  العريب   العامل  أما      
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بشكل مبارش أو غري مبارش، لذلك يصعب إيجاد برملان خارج من متثيل حقيقي 

وتستطيع  ورؤية  برامج  ذات  حقيقية  أحزاب  هناك  تكون  وبحيث  للمجتمع، 

يتعارض مع وظائف هذه  الشعب، وهذا  يريده  ما  السلطة ومتثل  إىل  الوصول 

الدول والسياسات والربامج الحكومية التي تحكم مبصالح خارجية، ألنه ال يوجد 

مقومات حقيقية عند هذه الدول، لكونها دول مجزأة ومرشذمة، وكل دولة من 

الفلسطينية، تترصف بشكل  السلطة  الدول وعددها 23 دولة بعد إضافة  هذه 

منفرد خارج عن نطاق املصلحة العليا لألمة بشكل عام.

ملاذا ال تنفذ احلك�مات املتعاقبة  ما يرد يف االإرادة امللكية ال�سامية؟
     أعتقد أن  اإلرادة امللكية دامئا مقبولة عند الناس بعامة، ولهذا يحظى امللك 

أن  يبدو  ولكن   بالتقدير،  أيضا  يحظى  فئاته، كام  بكل  األردين  الشعب  باحرتام 

لكل دولة خطوطا حمراء ال تستطيع تجاوزها، ولذلك فإن األمور النظرية يشء  

والتطبيق الواقعي يشء آخر وهذا ما نعيشه.

يالحظ يف االأردن  قيام كبار امل�س�ؤولني  بت�ريث ال�ظائف الكربى 
تعليقك  ما   ، حمددة  فئة  يف  العليا  املنا�سب  ومداورة   ، الأبنائهم 

على هذه الظاهرة؟
    ال توجد دساتري موضوعة  تحكم مصالح الشعب ويوافق عليها ، ولذلك 

وال  ندر،  ما  إال  للشعب  العليا  املصلحة  والتعيني خارجا عن  التوريث  يصبح 

العاديون  األفراد  أما  وفاعلة،  قوية  أحزاب  أو  الربملان  تحاسب  جهة  توجد 

فلن يستطيعوا الوقوف يف وجه قوى الشد العكيس التي تعمل عىل تحقيق 

املكاسب ألوالدها وبناتها.
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ما ه� واقع الزراعة يف االأردن؟
    الزراعة يف األردن  أمر يؤسف له، وهو خارج عن املنطق، وخاصة عند مقارنة 

الزراعة عندنا ، مع الزراعة عند العدو، وأتوقع أن السياسات  املوضوعة للزراعة 

السياسات  من  جزء  هي  بل  والوعي،  والقدرات  للكفاءات  االفتقار  يف  ليست 

املفروضة عىل األردن، ألنه ال يعقل أن تكون الطبقة الزراعية عندنا هي األشد فقرا 

بسبب االسرتاتيجيات املوضوعة للزراعة، مع أن البيئة الزراعية واملناخ الزراعي 

متوفران عندنا كاألغوار التي تتميز عن بقية مناطق العامل بدفئها يف الشتاء، يف 

الثلوج، ويجد  العامل ينئ من  شدة الربد وانهامراملطر وتساقط  وقت يكون فيه 

نفسه غري قادر عىل الزراعة.

    معروف أن الزراعة  عند العدو ، تشكل دخال قويا ، مع أن البيئة واحدة واملناخ 

واحد وقدراتنا كأفراد ال تقل عن كفاءاتهم.

العمارات  ل�سالح  انح�سارا  عندنا  احلمراء  االأر�ض  ت�سهد  ملاذا 
اال�سمنتية؟

    ما تتحدث عنه  أصبح أمرا واقعا ، فالتكاثر السكاين والهجرات البرشية املتتالية 

لألردن  أدت إىل االزدحام العمراين، ناهيك عن افتقارنا للتخطيط السليم، بحيث 

تكون  فيام  للزراعة،  الخصبة  األرايض  ويرتك  الصحراء،  حيث  رشقا  التوسع  يتم 

الصحراء  للبناء، خاصة وأن الصحراء تشكل ما نسبته %90.

كثريا  يساوي  ال  البناء  عليها  أقيم  التي  األرايض  مجموع  فإن  ذلك  ومع 

خاصة بالنسبة للزراعات البعلية، ألنها غري مجدية  اقتصاديا مقارنة مع 

الزراعات املروية.
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كان �سهل ح�ران �سابقا ي�سدر اأف�سل اأن�اع القمح اإىل روما  لت�سنع 
حاليا   ، املطاعم  اأفخر  يف  تقدم  التي  املعكرونة   اأن�اع  اأج�د  منه 

كيف تنظر اإىل �سهل ح�ران؟
    مل  يبق سهل حوران كام كان يف السابق ، فقد تكاثر السكان  وتفتت امللكية  

وهجر الناس الزراعة أصال، وكام هو معروف فقد كان عدد السكان  آنذاك قليال 

واستهالكهم قليل، وال تقدم تكنولوجيا لديهم كام هو الحال هذه األيام، لذلك 

أصبحت زراعة القمح هذه األيام غري منافسة وال مجدية ، وعليه  ال يجوز مقارنة 

تلك األيام مع أيامنا هذه .

مل�ثة  قناة  اإىل  حت�ل  قد  االأردن  نهر  اأن  االأيام  هذه  نالحظ 
..ملاذا براأيك؟

   هذا التحول الذي  حدث لنهر األردن،  بدأ منذ قيام الكيان الصهيوين الذي قام 

بتحويله لري النقب جنويب فلسطني عالوة عن رسقة مياه املنبع، وكام هو معروف 

فإن العرب غري املتكافئني مع إرسائيل، مل يستطيعوا منع إرسائيل من عبثها يف نهر 

األردن، وكام هو معروف فإن القوي عائب.

   لقد أسهم االنقسام العريب يف  تكريس ضعفنا وقوة إرسائيل، لذلك ال تستطيع 

دولة مبفردها مقاومة إرسائيل، وفرض رشوطها من موقع الند، حتى إن العرب 

كانوا إبان املفاوضات مع إرسائيل كانوا هم الطرف األضعف، بينام كانت إرسائيل 

هي األقوى وتفاوض نفسها.

املراأة يف الربملان واحلك�مة  �سرورة اأم ترف؟
     املرأة يف املؤسسات الحكومية رضورة وليست ترفا، وهناك كفاءات نسوية 

أنجزت ومتيزت برؤية أقوى من الرجال ، وأحيانا كانت من أفضلهم ، واملرأة  ركن 
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أسايس يف املجتمع، ليس عددا فقط و يزيد عن النصف، بل بالدور الذي تقوم 

به املرأة، لذلك ال بد من تعظيم دور املرأة وأن يكون ذلك متثيال لرغبة الشعب 

واملجتمع ، وأن تصل املراة إىل الربملان ليس عن طريق الكوتات، بل عن طريق 

حقها وحاجة املجتمع إليها.

كيف تنظر اإىل الك�تات باأ�سكالها؟
    أصبحت الكوتات  أمرا واقعا يف املجتمع، بسبب غياب الدميقراطية الحقيقية  

يوافق عليه، ويختاره  الشعب هو من  الحقة، بحيث يكون من ميثل  واملواطنة 

الشعب عندما تكون القوانني مطبقة عىل الجميع دون متييز، فال يهمني من ميثل 

يف الربملان أو الحكومة، إن كان أبيض أو أسودا أو مسلام  أو مسيحيا أو رشكسيا  

فهذا  املحاصصة،  وليس  والعطاء  الكفاءة  هو  املهم  ألن  ذلك،  غري  أو   امرأة  أو 

الوطن خدمته واجبة عىل الجميع حسب القدرة، وليس حسب الحسب والنسب، 

ولذلك نحن يف هذه املرحلة نشهد عدم وجود برملانات قوية وقوانني قوية ، وهذا 

ما أدى إىل إيجاد الكوتات والعمل بها.

ال بد من الخروج من هذه الحالة إىل حالة املواطنة والوطن للجميع، وأن يقود 

هذا املجتمع صاحب القدرة والكفاءة واإلمكانية وقبل ذلك من يتمتع بالنزاهة 

والشفافية، وأن تكون هناك محاسبة ومراقبة لألداء، وأرى أن تشجيع األحزاب 

عىل النمو ومامرسة رسالتها بشكل صحيح، وقيام أحزاب قوية هو املدخل والحل، 

ألن األحزاب تضم الجميع بغض النظر عن اللون والجنس والدين.

ملاذا ت�ست�سري ال�ا�سطة يف املجتمع؟
   يؤسفني القول: إن الواسطة هذه األيام أصبحت رضورة من رضورات الحياة، 

سابقا،  قلت  كام  واملواطنة  الدميقراطية  لغياب  العربية  املجتمعات  كافة  يف 
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وانعدام املساواة يف املجتمع ، ولذلك ال يستطيع املواطن العادي أن يأخذ حقه 

وفرصته دون الواسطة ، وهذا أمر واقع وملموس، ويتفاوت من مجتمع  آلخر 

يف العامل العريب .

   ساعد يف انتشار وتعميق الواسطة يف املجتمع ازدياد نسبة الفقربحيث أصبح 

كانت  عندما  سابقا،  بها  يتمتع  كان  التي  وقوته  لهيبته  فاقدا  الدولة  موظف 

الوظيفة الحكومية  ينظر إليها باحرتام، وينال صاحبها الحظوة والتقدير واالحرتام، 

ونظرا للظروف االقتصادية الصعبة وضعف الدخل، فقد أصبحت الواسطة مدخال 

لتسهيل أمر املواطن.

    نأمل بأن تتغري هذه األمور عن طريق توفري املناخ الطيب ملوظف الدولة ماديا 

واجتامعيا إلعادة هيبته ومقدرته عىل العطاء.

كاأمني عام حزب كيف تنظر اإىل ال�سيا�سة اخلارجية االأردنية ؟
    يف ظل الظروف اإلقليمية املحيطة وما نراه يف دول الجوار واإلقليم، وكذلك 

التدخل األمرييك والرويس والدويل ، أصبح هناك خليط من األوراق غري واضحة  

األمواج،  البحر متالطم  التيار يف هذا  السباحة عكس  أن  أتوقع   املعامل، وعليه  

تتطلب حذاقة سياسية وكفاءة وقدرة عىل املناورة، أكرث من أي وقت مىض.

   السياسة الخارجية املتبعة  حاليا جيدة، ألن الذي يقودها  هو الديوان املليك، 

صاحب الرؤية الواضحة، وكنا نرى ثباتا عىل مصلحة الوطن، وما  يساعد عىل ثبات 

ووضوح هذه السياسة هو عدم وجود مصلحة لألطراف املتصارعة يف املنطقة، يف 

أن يكون هناك عدم استقرار يف األردن.

   إن ثبات األردن يف ظل تالطم هذه املواج العاتية، سببه حنكة صاحب القرار يف 

األردن، واعتامده عىل املوقع الجيوسيايس املرتبط بأمن واستقرار إرسائيل وحامية 

تدفق النفط العريب للغرب، وال شك أن األردن محظوظ مبوقعه اإلسرتاتيجي ألنه 
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األمد  يف  واإلستقرار  باألمن  سينعم  األردن  فإن  لذلك   ، الخارجية  الرؤى  يحقق 

ما شاهدناه يف  منحازة، وهذا  األردنية مقبولة وغري  السياسة  ان  البعيد، وثبت 

الترصف يف املأساتني العراقية والسورية والربط بني مصالحه مع  الخليج  وعدم 

قطع الحبل مع إيران.

      وكام نترصف نحن مع األمريكيني والغرب بحكمة بالغة، فإنه يتم الترصف 

مع الروس باملفهوم نفسه، وال نحاول إظهار عداوتنا للطرف املسيطر يف املنطقة 

وهو العدو الصهيوين بطبيعة الحال، أي إن األردن يعرف حجمه ودوره من خالل 

الحفاظ عىل أمنه واستقراره.   

رف�ست تر�سيحك لرئا�سة حزب احلياة لدورة ثالثة رغم  اإ�سرار 
واإحلاح الرفاق، واآثرت اأن تتح�ل اإىل جندي عامل يف احلزب ، ما 

ه� تف�سريك لهذه اخلط�ة؟
   كان يل الرشف الرفيع  الكبري  يف تأسيس حزب الحياة، وكانت الفكرة بحد ذاتها 

طارئة وغري مخطط لها مسبقا  وانبثقت قبل  8 سنوات  و6 أشهر، واستغرق العمل 

معي ومع ثلة من أصدقا ء عددهم 16 عرش عضوا مؤسسا، ومتكنا من جمع 600 

عضو آخرين عىل مدى 6 أشهر، وحصلنا عىل ترخيص من وزارة الداخلية للحزب .

     كان ذلك اليوم من األيام الجميلة واملفرحة يف حيايت الحزبية، وكانت مسرية 

مفعمة، بكل أنواع العطاء لهذا الوطن، وشهدت  مراحل صعود وهبوط، واتضح 

يل من  هذه التجربة أن العمل  يف األحزاب ناجح بامتياز يف األمور االجتامعية 

والبيئية واإلنسانية، ولكن هناك خط أحمر للعمل السيايس.

     لقد أتيت  للعمل الحزيب من خالل العمل االجتامعي والتطوعي والخريي، 

واستمرت مسرية الحزب مكملة لهذا  الطرح، ولكن بشكل أوسع إىل أن حصل 

االنقالب يف  العامل العريب، الذي أجربنا عىل االتجاه للعمل السيايس بامتياز عىل 
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حساب العمل الخريي واالجتامعي والتطوعي ، واتضح لنا يف النهاية أن العمل 

إرادة  هناك  تكن  ومل  الرسمية،  الجهات  عند  فيه  مرغوب  غري  الحزيب  السيايس 

املجتمع  عىل  املوقف  ذلك  فانعكس  الحزيب،  العمل  لتفعيل  حقيقية  سياسية 

والشعب.

   كانت النتيجة أن الحكومات ال تريد أحزابا وكذلك الشعب، وأهم ما يؤكد ذلك 

كان  االنتخابات  الناس عىل  إقبال  أن  إىل  إضافة  املتعددة،  االنتخاب  قوانني  هو 

عشائريا وشخصيا وليس إقبااًل عىل العمل الحزيب.

كان لدينا  خياران إما أن نحل الحزب لفشلنا يف تحقيق أمنياتنا  وأهدافنا السياسية، 

والوصول إىل مواقع صنع القرار عن طريق انتخابات فكرية برامجية والتي ميثلها 

لن  املخابرات،  دعم  أو  العشرية  أو  املال  ميلك  ال  من  ألن  الحياة،  حزب  حزبنا 

يستطيع الوصول إىل الربملان والجلوس تحت القبة ، وهذا غري متوفر عندنا أو عند 

غرينا  من الذين ال ميتلكون الروافع السابقة ، لذلك كانت الفكرة بائسة، ومل يعد 

لنا أمل الحقا بأي مستقبل للعمل السيايس.

      أما الخيار الثاين فهو الرجوع إىل قواعدنا ساملني غامنني ، وهي العمل التطوعي 

واإلنساين والبيئي وتكون األولوية لذلك، أما العمل السيايس فيبقى يف أذهاننا ، 

وإن مل تتحقق  أحالمنا  حتى اآلن، عىل أمل حدوث تغيري يف اإلرادة السياسية  

عند حكوماتنا وتتقبل العمل الحزيب.

    حسب قناعايت أنه ال يوجد  تطور ألي بلد دون الدميقراطية التي روحها العمل 

بدأت  التي  وهي  الحياة،  مرحلة  جديدة يف حزب  هناك  كانت  ولهذا  الحزيب، 

اآلن، بفتح صفحة  مبهجة ومفرحة لتثبيت دميقراطية هذا الحزب وتجذيرها عن 

طريق إجراء انتخابات حرة نزيهة ، متثل الدميقراطية  الحقيقية، وكانت قمة ذلك 

العمل وروحه أن نلتزم مببادئنا التي وضعناها يف النظام الداخيل للحزب.

فهذا  وزيرا،  أو  نائبا  يوما  رأيتموين  »إن  الحزب  ألبناء  بقويل  ذلك   ّ ثبت  لقد     
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يعني أنني استخدمت الحزب لتحقيق مصالحي الشخصية«، والحمد لله أن كل 

األحداث مل تغريني للوصول إىل ذلك ، لقناعتي أن الفكر الحزيب ال يوصلك إىل 

مثل هذه املناصب، وإمنا الوضع الشخيص واملرونة املطلوبة  والروافع، وهذا ما  

رفضته.

دورتان  هناك  تكون  أن  فهي  نظامنا،  يف  مكتوبة  وكانت  الثانية  املحطة  أما     

أعضاء  وقد أرص   انتخابات جديدة،  إجراء  يتم  وبعدها  العام،  لألمني  متتاليتان 

الحزب وخاصة أعضاء اللجنة املركزي عىل تغيري هذه املادة، النتخايب لدورة ثالثة  

مدتها أربع سنوات، ولكنني رفضت بشدة لسببني، األول هو حفاظي عىل  مباديئ 

والدميقراطية التي أومن بها إميانا مطلقا.

    أما السبب الثاين فهو ثقتي املطلقة مبن معي يف قيادة الحزب وبكفاءاتهم 

الحزب،  يف  جنديا  أكون  عندما  أنني  وأعتقد  وتفانيهم،  واطالعهم  وقدراتهم 

فإنني سأقدم أفضل ما عندي، ألن ذلك العمل لن يكون واجبا عيل  بل متعة يل 

واستمتاعا عندما أرى الحزب ينمو  ويتجذر ويتجدد ، لذلك فإن رؤيتي للقيادات 

انتخابية دميقراطية حرة متميزة  الحالية باإلجامع بعد ترشيحي لهم، يف عملية 

أفرزت كال من  األخ الدكتور أديب عكروش رئيسا للمجلس املركزي لحزب الحياة 

ومعه نائبان و6 مساعدين.

  هذا الرجل له يف نفيس مكانة ومعزة  خاصة، وأفتخر وأعتز بأخالقه وإنسانيته 

وهو العريب املسيحي من الفحيص و امللتزم بقضايا أمته، وكان له موقف مرشف  

شبابه،  ريعان  دماغيا وهو يف  تويف  البكر  ولده  أن  الحياة  وهو  سيخلده مدى 

ومع ذلك بادر يف خطوة غري مسبوقة بالتربع بسبعة أعضاء من جسد ابنه  لسبع 

عائالت مسلمة ، وكانت إحدى املستفيدات سيدة  تسكن يف األغوار ، ومعروف  

أن جو األغوار  غري مناسب  للراحة واالستجامم ، فاحتضنها يف بيته حتى شفيت 

متاما ، وهذا مبعث سعاديت أن  يكون الدكتور أديب عكروش قياديا يف حزبنا، فهو 
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قيمة مضافة ال تقدر بثمن.

    وكنت سعيدا باختيار د.عبد الفتاح الكيالين  ، نقيب األطباء البيطريني السابق 

حامية   جمعية  يف  العامل  والشخص  السابق،  العرب  البيطريني  اتحاد  ورئيس 

املستهلك، وله باع طويل يف كل املناصب التي تقلدها، ناهيك عن حضوره السيايس 

واملجتمعي واإلنساين عىل مستوى الوطن، وقد تم انتخابه بناء عىل ترشيحي له 

مع نائبيه و4 مساعدين آخرين، وجميعم عىل  مستوى عال من املسؤولية، كام 

تم  انتخاب 15 عضوا لألمانة العامة للحزب، وكان هذا اليوم هو الثاين من أجمل  

أيام حيايت الحزبية .

الحياة  املولود وهو حزب  رأيت هذا  وأنا يف قمة سعاديت عندما  أقول ذلك     

الذي رأى النور  قبل 8 سنوات، أصبح شابا يافعا يتحمل املسؤولية ويتجذر يف 

الحياة الحزبية عىل مستوى الوطن، ورشف كبري يل أن أعود جنديا وفيا مخلصا 

لهذا الحزب ، وأعمل تحت إمرة  القيادة الجادة الجديدة ، وأنا متفائل مبستقبلها  

ومستقبل حزب الحياة األردين النموذج.

ما ردة فعل  الكادر احلزبي والراأي العام على هذا التغيري؟
الجمهور  وبتعطش  بالبهجة،  الجميع  من  ملسناها  التي  األفعال   ردود  اتسمت 

بهذه  ويهنئون  يباركون  األصدقاء  بنا   واتصل  الكثريون  عنا  كتب  وقد  للتغيري، 

الخطوة، وتاليا  ردود األفعال التي وصلتنا:

   قام ظاهر عمرو »أبوعصام« وزمالء له بتأسيس حزب الحياة وإشهاره يف العام 

2008، وأصبح أمينا عاما للحزب لدورتني متتاليتني، عمل خاللها عىل إشهار اسم 

الحزب والتعريف به يف األوساط الرسمية والشعبية عىل مساحة الوطن.

   وعندما أجريت االنتخابات األخرية يف شهر أيار 2016 رفض »أبوعصام« ترشيح 

نفسه لالنتخابات بالرغم من مطالبة الجميع له بأن يكون أمينا عاما لدورة جديدة 
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إالأنه رفض من باب تداول السلطة، وأصبح عضوا يف القيادة الجديدة كأي فرد 

من أعضاء الحزب ال بل بقي يعمل موجها وناصحا وعامال بكل طيبة خاطر.

   لقد أعطى أبوعصام درسا لكل من شغل منصبا أو وظيفة درسا يف التضحية 

عن  يتنازل  أعرفه  الذي  الوحيد  الشخص  فكان  الوطن،  به عىل مستوى  يقتدى 

لظاهر  تحيايت  للحزب..  عاما  أمينا  بالبقاء  له  الجميع  طيب خاطر رغم مطالبة 

عمرو »أبوعصام«.
اأديب عكرو�ض

    يف حزبنا حزب الحياة األردين تجد أن تطبيق الحاكمية والدميوقراطية ليس 

كالما يقرأ وإمنا فعال يطبق خاصة وإن غالبية املسؤولني وقبل الجلوس عىل كريس 

املسؤولية يسكب علبة غراء ثم يجلس ليكون من الكريس إىل القرب لكن األخ ظاهر 

لالستثناء حيث  قابل  أسايس وغري  الحزب ودستوره يشء  بنظام  االلتزام  أن  أكد 

قام بتطبيق املادة الخاصة باملدة الخاصة ببقاء األمني العام أمينا للحزب مبنتهى 

الشفافية وأرص عىل رفضة التجاوز وكذلك تعديل املادة وأرص عىل االستقالة ليتم 

تطبيق الدميوقراطية بشكل تام وشفاف. هنيئا لحزب الحياة بابا عصام وأخالقه 

الراقية وكرث الله من أمثاله
د. حممد كامل اأب� عري�سة

الدميقراطي  للعمل  ترسيخ  أنه  ظاهرعمرو  السابق  العام  األمني  به  ماقام      

الحقيقي حيث رفض تعديل النظام الداخيل للحزب لصالحه ليسطر أجمل معاين 

اإليثار لصديقه الدكتور عبد الفتاح الكيالين ليقول للجميع: إن هناك نفوس راضية 
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قانعة اليهمها الكرايس والنفوذ فهنيئا لنا أبو عصام أخا كرميا عزيز النفس شامخا 

كشموخ الجبال نعتز ونفتخر بك بارك الله فيك وإىل األمام بإذن الله دامئا وكلنا 

فخر واعتزاز بشخصيتك الرائعة.
                                                                  �سالح الزغ�ل

السيد ظاهر عمرو حيث يعترب  الحقيقية واإليثار من  الدميقراطية     ترسيخ 

األخ  يحذو حذوه،  واملسؤولني غريهم ليك  للسياسيني  الدروس  أهم  ذلك من 

ظاهر عمرو أبو عصام لك كل التحية واإلجالل ألنك الشخص الشهم والرائع 

الذي ما بخل يوما عىل الحزب من جهده ووقته وماله، أمتنى للقيادة الجديدة 

كل التوفيق والنجاح بقيادة الدكتور عبد الفتاح الكيالين وصحبه الكرام للحزب 

د.أديب  الخلوق  اإلنسان  املركزي  املجلس  رئيس  ننىس  وال  األردن،  خدمة  يف 

عكروش مع محبتي.

م�سطفى حمم�د الكيالين

داخل  السلطة  تداول  يف  وسابقة  األردين.  الحياة  حزب  مؤسس  عمرو  ظاهر 

الحزب... بالرغم من سهولة تعديل النظام األسايس للحزب الذي يشرتط بقيادة 

التعديل طالبا تداول السلطة يف قيادة  الحزب لدورتني فقط إال أنه رفض ذلك 

منذ  أي  سنوات  مثاين  منذ  كفؤةعرفها  قيادات  لديه  الحزب  بأن  مؤكدا  الحزب 

انطالقة الحزب وتأسيسه وكان هذا القرار شجاعا من أيب عصام ويف الوقت نفسه 

مثمناً من قبل كافة األعضاء حيث الرسالة ذات املعاين التي أرسلها السيد ظاهر 

التي يلد فيها الشخص رئيسا  باقي األحزاب واملؤسسات  إىل كافة األعضاء وإىل 
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وميوت رئيسا وعكس هذا القرار إرصار كافة كوادر الحزب ومؤيديه عىل التمسك 

بهكذا شخصية سياسية إجتامعية إنسانية ملا يتحىل صاحبها بدامثة الخلق وحسن 

التعامل وتقديم املصلحة العامة عىل الخاصة ويف الختام أدعوالله لحزبنا التقدم 

من  قريبا  يبقى  وأن  والعافية  الصحة  عصام  أيب  وصديقي  وألخي  واالزدهار... 

الجميع يف الحزب ألننا بحاجته دامئا وأبدا... وحمى الله األردن قويا عزيزا آمنا 

تحت ظل القيادة الهاشمية املظفرة.
د.خالد اأمني املقابلة
نائب االأمني العام للحزب

معنىالدميقراطية  الجميع  علمت  لقد  األستاذ ظاهرعمرو  العزيز  والصديق  األخ 

الصحيحة ملن ال يعرف معناها علمنا أنه بإمكانك تعديل النظام واستالم الحزب 

النظام بكل  ثالثة من عمر الحزب ولكن أبيت عىل نفسك إال أن تطبق  لدورة 

حزب  يف  جديدة  قيادات  الستالم  األفاضل  الزمالء  أمام  املجال  وتفتح  حذافريه 

الحياة ومن خالل ذلك أوضحت للجميع بأن الكرايس مهام طالت سوف تنتهى يف 

آخر املطاف فستبقى أنت العون واملساعد للجميع رغم بعدك عن صنع القرار.

 اأخ�ك وزميلك ال�يف
املحامي نا�سر احلراح�سة

  دميقراطية الحزب.. هي أمنوذج ليس فقط لألحزاب وإمنا لكل القيادات السياسية 

يف بالدنا العربية وال أستثني زعامء الدول فهي مثل راق لتداول السلطة يجب أن 

يحتذى به شكرا  سعادة ظاهر عمرو فقد أبدعت يف إظهار رقي حزبنا.

عبداهلل مالحلة
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الحياة.... كالذي أراه يف أرسيت... باختصار ترابط تكاتف تحاب  ما أراه يف حزب 

..احرتام الصغري للكبري حب الكبري للصغري.. تآخ... همنا واحد طموحنا واحد فرحتنا 

واحدة...وعند رحيل األب الروحي للحزب الذي كان وسيبقى األب الحنون للجميع 

رحل بطريقة دميقراطية رحل تاركا البسمة عىل شفاه األرسة الحزبية- لله درك 

يا أبا عصام - أرى فيك أبا وأخا وصديقا مثاليا للجميع.. تضيق الكلامت وتخترص 

ألنها ال تحمل التعبري الذي بداخيل ،أمتنى عىل الله أن يجمعنا عىل خري وأن يبارك 

مسريتنا الحزبية من أجل الوطن وسيادته تحت ظل الراية الهاشمية وشكرا.
يحيى العمري

    ما حصل يف قيادة الحزب واالنتخابات األخرية وما حصل من األخ الكبري أيب 

عصام فهو درس لكل الساسة الذين يحرتمون ذاتهم فالحياة مدرسة وأنت مدرس 

االحرتام  كل  مني  ولك  الله  من  والتوفيق  الصحة  لك  وأمتنى  عصام  أبا  يا  فيها 

والتقدير وإىل األمني العام الجديد كل التوفيق يف منصبه.
اأحمد حممد القرعان

هذا م�سهد جنده قليال يف جمتمعاتنا العربية وحتى يف بع�ض املجتمعات املتح�سرة
تداول ال�سلطة .... ترك املن�سب ... ت�سليم الرئا�سة ... التنازل عن املقعد

كلها عبارات ليس لها مكان يف معاجمنا.

   ما حدث من السيد ظاهر عمرو يف انتخابات األمني العام لحزب الحياة يجسد 

روح الدميقراطية والشورى والتداول املنطقي للسلطة ورئاسة الحزب متمثلة يف 

أمانته العامة.

   النجد من يرفض الرتشح لوالية جديدة وإن كان ال يستحقهاإال نادرا... فام بالك 
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مبن يرفضها وهو األجدر بها  وهو من أمىض الساعات واأليام والسنني يف البناء 

والتأسيس والكفاح من أجل إيصال كلمة جديدة ورسالة مل نعهدها من قبل يف 

املطلقة وخدمة  الشفافية  مبني عىل  تأسيس حزب  األردين من خالل  مجتمعنا 

املجتمع والسعي مع الحق مؤيدا أو معارضا حسب ما تقتضيه مصلحة الوطن 

واألمة دون مجامالت أو مزايدات.

هذا ما فعله السيد ظاهر عمرو برفضه الرتشح لدورة ثالثة مفسحا املجال لقيادة 

النقايب  والعمل  للمؤسسية  ما  لكل  ترسيخا  املسرية  وتتابع  الحزب  تقود  جديدة 

والحزيب من معنى. 

وتأصيال ملبادئ التداول العميل والسلمي للسلطة.

    إننا ال منلك إال أن نرفع القبعة لهذا الرجل الكبري وأن ننحني أمام ما بذله من 

جهود وأوقات وأموال يف سبيل رسالة سامية وعدالة إنسانية وروح وطنية مؤمنا 

بعمق رسالته ومقتنعا بعدالتها ومخلصا يف آدائها.

    لك منا كل التحية وكل التوفيق ملا فيه كل الخري لهذا الوطن وهذه األمة.
م.عبدالكرمي املعايل

العرس الدميقراطي الذي مارسه حزب الحياة اليوم مل يكن باختيار قيادات جديدة 

للحزب سواء أكان ذلك يف املجلس املركزي أو األمانة العامة فهذه مامرسة يومية 

تتم يف األحزاب والنقابات والجمعيات والنوادي وغريها

من مؤسسات املجتمع املدىن.                                   

   إمنا العرس الدميقراطي كان باملوقف الذي سجله األستاذ ظاهر عمرو مؤسس 

الحزب وأمينه العام للدورتني السابقتني والذي أرص عىل ترك موقعه وعدم الرتشح 

لدورة ثالثة بالرغم من طلب وإلحاح كافة منتسبي الحزب عليه للبقاء يف موقعة 
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لعطائه املتميز وإخالصه لعمله بشكل عام والعمل الحزيب بشكل خاص إال أنه 

أرص عىل موقفه إلعطاء مثل حي عىل التداول الدميقراطي للسلطة وعدم التشبث 

باملناصب ولدحض التهم املوجهة لألحزاب بتمسك قياداتها بالسلطة مدى الحياة 

هذه املامرسة التي نتمنى عىل قيادات األحزاب االقتداء بها. 

        إن هذا املوقف وهذه املامرسة أعطت لحزب الحياة ميزة خاصة ونقول لكل 

الزمالء واألصدقاء واألقارب واملعارف الذين بادروا بتهنئتنا بثقة زمالئنا فإننا ونحن 

نسجل جزيل شكرنا وعظيم أمتناننا لهم إال أن التهنئة التي ننتظرها والتي تفضل 

العديد منهم يف تقدميها هي للامرسة للدميقراطية  واإليثار واملثل الذي يحتذى 

والذي كان الفضل فيه لألخ الكبري األستاذ ظاهر عمرو، والذي لن يغري موقعه 

الحزيب من قامته الوطنية والذي سيبقى عىل الدوام املثل والقدوة واملرجعية لنا 

يف عملنا والذي النرجو من خالله إال خدمة وطننا العزيز ورفعته وتقدمه وأمتينا 

العربية واإلسالمية وقضيتنا املركزية فلسطني..

    بعد مثاين سنوات عىل تأسيس حزب الحياة توطدت العالقات فيام بيننا 

بحيث أصبحنا أرسة واحدة وما حدث يف األيام املاضية يف انتخاب قيادات 

الحزب واحتفال األمس عرب بصدق عن حميمية هذه العالقة األرسية وذلك 

حب  فاكتسب  مسؤولية  بكل  األمانة  حمل  الذي  األرسة  هذه  رب  بفضل 

وتقدير الجميع، أشكر أخي أيب عصام أوال والشكر موصول لكم جميعا واسأل 

ليس  أنه  أعلم  ،أنا  بيننا  فيام  الطيبة  والعالقة  الروح  هذه  تستمر  أن  الله 

ودعمكم  بكم  ثقتي  ولكن  املسؤولية  تحمل  يف  عصام  أبا  أخلف  أن  سهال 

ومساعدتكم ووجود األخ الكبري أيب عصام معنا ومرجعيتنا ميكننا بإذن الله 

عىل استكامل املسرية.
د.عبدالفتاح الكيالين
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    عندما تزرع شجرة صغرية وتكرب وتثمر وتأكل من مثرها تجد له طعام مختلفا 

وعندما تؤسس حزبا ويزداد عدد عنارصه وترتسخ مبادؤه وتسري القافلة بكل سهولة 

وخطوات واثقة بناء عىل نظام دميوقراطي قابل للحياة وعندما تأكدت أنك جمعت 

الجديد  بالجندي  العام وأهال  لهم: وداعا لألمني  الحب قلت  العنارص عىل  قلوب 

أحبوك أمينا  عاما لهم ويحبونك أكرث عندما تكون جنديا مطيعا وهذا هو قمة 

العطاء أن ترتك كل يشء وأنت متتلكه وأن تطيع أصغر جنديا عندما  يتبوأ  القيادة .

ألن  الدكتاتورية  مامرسة  من  وأزىك  وأطعم  ألذ  الدميوقراطية  مامرسة  متعة  إن 

األوىل يكون الناس فيها أصدقاءك ومحبني لك والثانية يكون الناس أعداءك  وهم 

كارهون لك يكفيك إنجازا أن بذرت بذرة دميوقراطية يف غابة الدكتاتورية وقد 

نجد يوما نقول: إن ظاهر عمرو هو الذي فتح للمستقبل بابا يدخله الكثري من 

األجيال القادمة إىل األمام  ونبارك لك انتصار فكرتك عىل شخصك.
حممد ي��سف

ملاذا جنح حزب احلياة وكتبت له حياة جديدة؟
   مؤسس الحزب ظاهر عمرو نجح يف القفز عىل الحواجز الصعبة العالية التي 

عليها أعداد غفرية من الحراس إىل أن وصل ساحة الحرية والحياة واملستقبل 

الدولة وترديد شعاراتها والتصفيق  الخروج من عباءة  الحواجز هو  1- أول هذه 

املستمر  بسبب أودون سبب وعدم انتظار عطاياها فال صديق حميم وال عدو مبني 

إمنا يلتقي معها عندما يخدم الوطن ويختلف معها عندما تقرص يف حق املواطن 

وبالتايل كانت صورة ظاهر عمرو هذه موجودة بشكل واضح يف الحزب واستطاع 

من خاللها جذب الكثري من األعضاء للعيش يف هذه الساحة من الوطن العزيز. 

2- الحاجز الثاين الذي قفزه ظاهر عمرو هو الحاجز اإلقليمي الصعب جدا جدا 

وإليك طريقة القفز عندما انخرط يف املجتمع استطاع أن يكون حوله طيفا جميال 
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التي ذابت عند  املجتمع  ومن جميع طبقاته  كقوس قزح من جميع مكونات 

ظاهر ومل تتكون بل أذابها متاما يف حزب اسمه الحياة فمن مسلم ملسيحي لفقري 

لغني لصغري  لدكتور لعامل لرجل المرأة لشاميل لجنويب. 

لذلك كان الحزب يتنفس بكل   نفس يرجو الحياة.

3 - الحاجز الثالث هم زعامء امليليشيات القبلية واملحلية ومل أخطىء يف التعبري  

الناس سواء  اتراجع عنه وهؤالء هم املسيطرون عىل مجاميع صغرية  من  ولن 

أكانو أهال أوقبيلة أوحارة أو قرية أو مزرعة أو مصنع أو حتى ركاب حافلة واحدة 

نعم لقد كان وال زال قائد  ميليشيا لهم يأخذهم من ظالم إىل ظالم ومن جهل إىل 

جهل بغض النظر عن الشهادات التي يحملونها املهم أن زعيمهم فاشل والنتيجة 

سيئة  وأظن أن معظم أوقات أجهزة الدولة يضيع عىل هذه الفئة من الناس  لقد 

استطاع ظاهر عمرو قفز هذا الحاجز الصعب وإيجاد منطقة محايدة يستطيع 

أي إنسان العيش فيها فكانت ساحة للحياة 

الدولة  املتوازنة مع  العالقة  أن  بامتياز  السيايس  الحاجز  الرابع وهو  الحاجز   -4

األردنية   وعدم وجود نشاط للحزب تحت األرض وعدم وجود ارتباط خارجي 

بل  موجود  سيايس  أي طرف  أو مسح  أوإبادة  أوإزالة  قمع  وعدم وجود خطة 

هناك بند أول هو التعايش مع الجميع كان هذا البند كافيا إلرجاع السيوف إىل 

أغامدها وإىل استخدام الخيل يف السباق وليس للغزو والحرب كان هذا السبب 

األقوى الستمرار حزب  للحياة 

5- توصية خاصة لدائرة  املخابرات العامة وجاللة امللك عبد الله الثاين أعطوين كل 

خططكم الرسية والعلنية واالختيارية واإلجبارية وأجيبوين عىل سؤال واحد هل 

عندكم املساحة الكافية للعيش فيها لجميع أفراد املجتمع مثل الساحة النموذج 

ساحة حزب الحيا.

حممد عمرو من ال�سع�دية
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   مهام سطرت كثري من األقالم... بحق سعادة ظاهر عمرو.. فلن توفيه حقه...

عىل الرغم من إحساسه املرهف... إال أنه يتصف بعزمية جبل شامخ ... يف داخله 

عنارص بطولة واضحة... فالبطولة تحرك األمم وتوحد املجتمعات.. فقد عمل بجد 

فكلتا  إمكانات...  من  يتوفر  ال  وما  إمكانات...  من  له  يتوفر  مبا  وجهد صادقني 

الحالتني يبدع أبو عصام يف تحقيق األهداف. ويف رحاب حزب الحياة األردين... 

عىل  سفنهم  إرساء  اعتادوا  ..فقد  األفاضل  واإلناث  الذكور  من  أعضائه  بصحبة 

شواطىء أردن الكرم... والجود... والعطاء ... فبحارتنا نواخذ سفن حزب الحياة 

األردين... عرفوا أين مغاصات لؤلؤ الحياة... فأتوها ووجدوها وفرية... كام وجدوا 

بحرها هادئا... صافيا صفاء القلوب... التي ال تعرف إال املحبة والعطاء... فأرسوا 

عمرو  ظاهر  لنا  فهنيئا  بها...  ويعتز  األردن...  يستحقها  بهدايا  املحملة  سفنهم 

ودكتور عبد الفتاح الكيالين وجميع أعضاء املجلس املركزي.. واألمانه العامة كل 

واحرتام... وتقدير  تحية  أجمل  لكم  األردين  الحياة  حزب  يف  فرد  وكل  باسمه... 

وسدد الله خطاكم .. يف خدمة وطننا الغايل األردن.
ابت�سام راجح

   شهاديت يف السيد ظاهر عمرو مجروحة حيث إنني عملت معه بقرابة 4 أعوام..  

وجدته خاللها مثال الرجل الناجح الطموح، واألهم من ذلك أنه يعطي الفرصة 

للجميع لإلبداع وتطوير الذات، مبساحات واسعة من العمل الحر.. 

أما ما يخص العمل الحزيب،  فإين أقول بحق )ومن غري مجاملة(  أنه جاهد وصابر 

وثابر وأنفق من وقته وجهده وماله ألجل أن يرى حزب الحياة عىل قيد الحياة،  

وهذا ما يلزمنا جميعا إحقاق الحق وذكر األمور مبسمياتها بأن:

ا. ظاهر رجل الحزب األول وسبب حياته..  وعىل الرغم من هذا كله آثر أن يرتك 
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القانون  والتعليامت الناظمة للحزب أن تتطبق بحذافريها من غري غش أو تالعب 

أو تحايل،  ضاربا أروع مثل يف الدميقراطية والشفافية والعدالة،  وهذا إن دل فإمنا 

يدل عىل جوهره األصيل ومبادئه الراسخة.

لذا علينا جميعا أن نتعلم من مثل هذه املواقف وأن نبني حزبنا رصحا دميقراطيا 

بامتياز. 

وفق الله الجميع ملا فيه املصلحة والخري.
م. عزام احلمايدة

الحناء والعرس وكريس التشبث وسجادة االسرتاحة وهذا عني التحرر من ربقة 

سحر  أما  الهاوية...  يف  العريب  بعاملنا  أودت  التي  الصلب  ومسامري   الكريس 

اللوج التاريخي لبقاء املصمود عريسا ال يغتسل وال يغري هندامه االحتفايل... 

وبقاء الحناء يف يديه وأيدي من غرسوا له الورود متسلقني عىل شجرة الحناء. 

متطاولني بالصمود واستعراض مناوراتهم املرفوضة حوله... فهذا ما جهد من 

أجل نسفه أبو عصام ) ظاهر عمرو(... ليحفر سطورا يف الحزب املسمى بالحياة 

الساحة  التحجر واإلقصاء وقد قدم  والخجل من ظاهرة  الحياء  بكلامت من 

بيضاء  الحناء وتقدميه لكل من ميد يده  بالتناوب عىل عجن  لتتباهى  كاملة 

الساحة  يتمخرت مؤبدا بعرسان  للفرح والعمل والتداول... فال هودج  ناصعة 

بعد  الحياة  وتحنيط يف جرة حناء حزب  تصميد  مواد   وال  الطريق...  طوال 

هذا الحفل... فامء الخجل والحياء قد تسامى يف وجه الرجل وكان اإلحساس 

باإليثار حيث تنمو ورود الجميع يف حديقة الحياة، فام أروع املاء يف الوجوه 

!وما أروع الحياء يف النفوس! وما أروع توزيع جرة الحناء ليتعدد العرسان يف 

الساحة!... فاملاء ليس فقط ما يجري يف الينابيع واألنهار واملحيطات والبحار 
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وليس فقط ما ينهمر من أمطار... لكنه والله ما يتصبب شعورا وأنفة وكرامة 

العدالة  إحياء  فيتم  الرجال  الرجال  جباه  عىل  ماء  من  ومسؤولية  وخجال 

ويتعادل العمل بني الجباه... وبالفعل فقد قال الله سبحانه )وجعلنا من املاء 

كل يشء حي(.
د. عائ�سة اخل�اجا الرازم

�لأخ و�ل�سديق �سعادة �لأ�ستاذ ظاهر عمرو

لقد سطرتم اليوم أخي أباعصام مثاال يف التضحية واإليثار وقدمتم املصلحة العامة 

عىل الخاصة وهذا يش عرفناه عنك وفيك منذ تأسيس الحزب الذي قدمت له 

املال والجهد والوقت حتى وصل إىل ما وصل اليه اليوم فمهام شكرناك مل ولن 

نفيك حقك وإننا تعلمنا منك الكثري خالل مثانية أعوام مضت فلك مني وزماليئ 

جميعا كل االحرتام والتقدير لشخصكم الكريم وستبقى الرمز نعم الرمز للحزب 

الحياة األردين سيكون اسمك مالصقا له ودمت بود أخي  أينام ورد اسم حزب 

وصديقي ومعلمي.
اأخ�كم....خالد املقابلة

    قمت قبل أيام بزيارة صديق يل يعمل مهندسا يف مكتب استشارات هندسية 

وتزامن وقت تواجدي عند صديقي بوجود ضيف عنده وهو أيضا مهندس.. وبعد 

وحوارات  أحاديث  تجاذبنا  أن  وبعد  ويل.  لضيفه  أبداه صديقي  الذي  التعارف 

مختلفة. قلت له: إنني عضو يف حزب الحياة .. فكانت املفاجأة بأن يقول يل: مل 

أسمع بهذا الحزب. وألنه حزيب اعتربتها مفاجأة ليست يل بالعكس اعتربتها له هو..
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وكان جوايب له وبكل هدوء ...هل سمعت أو قرأت سابقا إبان العدوان الصهيوين 

الغاشم عىل قطاع غزة أهلنا وإخواننا عبارة....« حيثام يكون الجرح نكون«؟.. وهل 

سمعت وشاهدت عىل القنوات الفضائية األردنية املختلفة لقاءات السيد ظاهر 

األردن  الزيتي يف  الصخر  استغالل  الحياة.؟والحديث عن  أمني عام حزب  عمرو 

وهو أول شخص أشار إىل هذا املوضوع.. وهل استمعت إىل ماقاله السيد ظاهر 

عمرو أبو عصام عن استثامر االقتصاد يف األردن وكيفية تنمية االستثامر األردين... 

وجعل السياحة الدينية رافدا لالقتصاد... وهل سمعت أو علمت بأن هذا الحزب 

يهتم بالجانب البيئي؟.. من حيث االهتامم والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة..

وقلت له الكثري الكثري عن مواقفنا الواضحة من القضية الفلسطينية وكيف أن 

السيد ظاهر يؤكد دامئا بأنها  القضية العربية األساسية لكل عريب ولكل مسلم... 

وال أريد أن أطيل الحديث.. ولكن أخربته بكلمة بسيطة .إننا ويف بدايات تأسيس 

الكريم.. بالحضور  الرتحيب  أول كلمة أليب عصام وبعد  الحزب... ويف  وترخيص 

كلمة أنا شخصيا لن أنساها... قالها األمني العام لحزب الحياة: إن رأيتموين نائبا. 

أو وزيرا... من خالل هذا الحزب فلتقدموا استقاالتكم من الحزب.... فقلت له 

هذه جملة واثقة بأنها ال تبحث عن املناصب.. وشخصية فكرية يهمها املستقبل 

العريب... فهل سمعت اآلن وعرفت ما هو حزب الحياة.

عامر حممد ال�سعد املنا�سري

 ظاهر عمرو ..رئي�ض حزب مميز
عندما توجد إرادة حقيقية، ونلمس شفافية ونزاهة يف التفكري وطريقة الوصول 

إىل الهدف، ال بد أن  نجني ما  هو أفضل من املوجود، ونؤسس لجديد يبنى  عليه 
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الحقا يف حال توفرت الرغبة لذلك، ووجدنا من  يرغب بالتغيري اإليجايب، لتحقيق 

األهداف املرجوة.

معروف أن رجل السلطة يف الوطن العريب بدءا من رئيس الحزب وانتهاء برئيس 

الدولة – بعيدا عن امللكيات وأنظمة الحمكم السلطانية واألمريية  يتشبثون حتى 

بأسنانهم إن فقدت األصابع القدرة عىل اإلمساك بالسلطة ، ولدينا  الكثري من 

األدلة عىل ما نقول مثل :إىل األبد يا حافظ األسّد! و إما بشار أو سنحرق الديار، 

وهذا ما أدى إىل  ما نراه  من جرائم وحروب إبادةيف سوريا.

وكأن   ابنه،  توريث  وأراد  الحكم،  يف  عاما   30 مبارك  حسني  قىض  مرص  ويف 

املحروسة مرص تحول اسمها إىل مزرعة حسني مبارك، لوال أن األمريكيني  خافوا 

عىل مصالحهم وقاموا بحيلة أجربت مبارك عىل ترك السلطة.

ويف تونس كذلك وليبيا واليمن وأينام تجد دولة عربية  فإنك ستسمع عن قصص 

التشبث بالحكم ال حرص لها.

األجنبي من  والدعم  بالقوة   الحكم  استولوا عىل  الذين   للرؤساء  بالنسبة  هذا 

أجل متكني االستعامر القديم من تنفيذ ما تبقى - وهو كثري - من أجندته لنهب 

املقدرات ووقف النمو والنهضة يف الوطن العريب، حتى تبقى مستدمرة إرسائيل 

هي املسيطرة  اقتصاديا وعلميا وعسكريا  يف املنطقة، يف حني نبقى نحن العرب 

تحت رحمة »القاتل االقتصادي«.

أما بالنسبة للشق الثاين من الصورة وهو العمل الحزيب، فال فرق بني أمناء األحزاب  

والحكام، فالحكام كام أسلفنا  يوقعون »كونرتاتو« مع الكريس، وال يغادرونها إال 

إىل املقربة أو السجن عندما يغضب عليهم »املعلم« القابع يف  مكان ما  يف هذا 

الكون الواسع.

الذي ميطرونه  الحاكم  العربية شخصية  لألحزاب  العامون  األمناء  يتقمص       

االنتقادات  ليال نهارا، علام أن هناك العديد منهم عىل صلة وثيقة مع السلطة 
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التنفيذية حتى وإن شتموها ليال أو نهارا ، ألن هناك أوقات  تجيل بينهام، وهؤالء 

يتشبثون بالكريس ويقمعون الشباب ويكرهون التغيري، لكنك عندما تستمع لهم 

يف ندوة متلفزة، تنبهر مبا يتحدثون به  عن رضورة التغيري ومنح الشباب فرصة، 

كل ذلك رغم  الخسائر واالنهزامات  واالنتكاسات التي نتعرض لها،  فاملهم أن 

يبقى رأس األمني العلم للحزب »يشم الهوا«،أمل ننشد للحكام  ونهتف لهم  أعقاب 

كل هزمية  كوتنا بنارها؟

     باألمس شاهدنا  واقعا  غريبا عن املشهد املألوف ، لكنه ممتع ومبرش بالخري 

نحن  وها  نراه،  أن  ونطمح  إليه   ندعو  كنا  ما  وهذا  الحقيقي،  للتغيري  ويفيض 

نتمنى  من كل قلوبنا أن تنتقل هذه العدوى »الزكية« إىل بقية األحزاب األردنية 

والعربية، وأن يقيض الله أمرا كان مفعوال، ونرى تغيريا يف ما تبقى من املشهد 

العريب البائس الذي يحرتق.

    ما شاهدناه باألمس وأثلج صدورنا وأحيا األمل يف نفوسنا هو قيام أمني عام 

حزب الحياة األردين »السابق »السيد ظاهر عمرو ، بالتنحي الطوعي عن »سدة  

عليه  ألحوا  أنهم  مع  املرحلة،  هذه  يقودوا  يك  لرفاقه  املجال  ويفسح  الحزب«، 

إلحاحا وأرصوا عليه إرصارا،  أن يبقى يف سدة الحكم أمينا عاما ، لكنه  نفذ ما 

وعد، وسلم األمانة  للرفاق، وآثر أن يتحول يف الحزب من أمني عام له الصولجان، 

إىل عضو عادي يف الحزب، رمبا تطاله بعض العتمة إن مل يعمل عىل تشغيل أدواته.

الحزبية   األطر  اجتامع  عن  انبثق  بل  صوريا،  الحياة  حزب  يف  جرى  ما  يكن  مل 

وجرى نقاش موسع وحسب األصول، سبقه  إجراءات تطويرات وتحسينات يف 

مكاتب الحزب، استبشارا بالفريق الحاكم الجديد، ومبرحلة يأملون منها ان تكون 

خريا عىل الحزب واألردن واألمة العربية .

     التجربة التي  أرساها السيد ظاهر عمرو ليست هينة، فلم  يقبل وهو القادر 

عىل التخيل عن منصبه خاصة وأنه هو صاحب فكرة الحزب وهو الذي أسسه 
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ورصف عليه من حر ماله قبل أن  تلجأ«الحكومة »إىل متويل األحزاب  بقيمة 50 

ألف دينار من مالها الخاص!

ما أود الوصول إليه هو أن تصل هذه الرسالة  إىل كافة األمناء العامني لألحزاب 

األردنية أوال والعربية ثانيا، يك نلمس مصداقيتهم  ورغبتهم يف التغيري اإليجايب 

املنشود، ونأمل من الحكومة، ولو أن هذا مثل »أمل إبليس يف الجنة« أن توعز 

لأل مناء العامني لألحزاب التي »متون عليهم«، يك يفسحوا املجال لعنارص أخرى  

الستكامل اللعبة.
اأ�سعد العزوين

حزب احلياة...خط�ة طيبة..
دأبت العديد من األحزاب األردنية والعربية وكذلك العاملية بتمسك وتشبث كثري 

من قياداتها مبناصبهم الحزبية كالرئيس واألمني العام تحديدا ،وال داع للدخول يف 

التفصيالت املؤملة واملنافية للدميقراطية التي تنشأ عىل أساسها أية أحزاب يف بلدنا 

ألحزابنا  طوال  ولسنوات  املوجع  الترصف  هذا  كان  لقد  الواسع..  العامل  هذا  ويف 

مجال انتقاد حاد يف بيتها الداخيل الحزيب ويف الشارع السيايس إضافة إىل انتقادات 

خارجية تتصدر الصفحات األوىل للصحف الكربى ونرشات وكاالت األنباء وغريها 

من وسائل اإلعالم العربية والدولية، قبل أيام قليلة كرس« حزب الحياة األردين »هذا 

النمط الحزيب الخطأ ومن خالل انتخابات علنية حيث رفض األمني العام السابق 

السيد ظاهر عمرو ترشيح نفسه أمينا عاما وفقا لنظام الحزب وقد جرى انتخاب 

الدكتور عبد الفتاح الكيالين وهو نقايب وسيايس فذ أمينا عاما جديدا للحزب، ماجرى 

يف حزب الحياة أكد عىل أهمية ورضورة التداول الدميقراطي للسلطة الحزبية وكام 

يجري يف كثري من دول العامل املتقدم وكذلك الرفض املطلق لتغول أشخاص معينني 
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يف الحزب عىل منتسبيه وكام كان يجري يف السابق بتمسك قيادات حزبية معروفة 

ولسنوات طوال مبناصبها وبطرق ملتوية كالتعديل يف أنظمة هذه األحزاب ليستمر 

هذا الرئيس أو األمني العام مدى الحياة واألمثلة كثرية .

السيايس كام يبعدها عن  التحجر  يبعدها عن  السلطة يف األحزاب    إن تداول 

جامهريها واستياء الحكومات منها والتي لن تأبه مبطالبها الصغرية قبل الكبرية 

إضافة إىل تراكم الكراهية داخل الحزب وخارجه وكل ذلك يؤدي إىل ضعف الحزب 

الرضورية  الخطوة  تخطو هذه  أن  األردنية  لألحزاب  مانتمناه  كل  واضمحالله.. 

والشجاعة وإن كانت هذه الخطوة قد جاءت متأخرة..وال بأس يف ذلك..فأن تأيت 

متأخرا أفضل من أن ال تأيت أبدا..!
ع�دة ع�دة

والدي احلبيب الغايل
  ال اتعجب أبدا من موقفك من التنازل عن منصب أمني عام حزب الحياه ، رغم 

أنك من أسسه وعملت وستبقى تعمل كل ما يف وسعك من أجله..

فأنت من علمتنا أن االنسان ليس مبنصبه ومبكانه سواء أكان عىل هذا الكريس أم 

ذاك، علمتنا أن اإلنسان بعطائه وبعمله وبقدرته عىل مساعدة غريه وعمل الخري 

داميا حيث كان..

وليس غريبا عليك أن تكون بهذه الدميقراطيه،فمنذ أن كنا أطفاال وقد عودتنا 

عىل املشورة دامئا وأخذ قرارتنا العائلية معاً، وعلمتنا ماذا تعني الدميقراطية 

الحقه.

فأنت يا والدي الحبيب محب للعطاء والخري دامئا وهذا ما غرسته فينا، حفظك 

الله وأسعدك وأمدك بالصحة والعافية وطول العمر يف رضا الله عزوجل.

عبري ظاهر عمرو
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  شكر لألستاذ ظاهر عمرو وأقول :أستاذ ؛فقد أعطانا درسا ونرباسا للدميقراطية 

الحقة يف الحزب بإرصاره عىل عدم ترشيح نفسه ألمانة الحزب وكام نبارك لألمني 

العام الجديد د.كيالين ومبارك لرئيس املجلس املركزي السيد أديب عكروش وإىل 

الله أن  اإلمام يا حزبنا الرائع هذا االنسجام والتفاهم... بني مكوناته وآمل من 

يسخر لنا كل مقومات التقدم والنجاح.
اأخ�كم / د.ي��سف املنا�سره

الحياة  الحزبية كم كنت سعيدا عندما أسسنا حزب    يومان جميالن يف حيايت 

األردين وكوين املؤسس األول، كان يوما سعيدا وجميال غري مسبوق قبل 8 سنوات 

واختيار  الحياة  املليك إلشهار حزب  الثقايف  املركز  يف  األول  املؤمتر  عقدنا  عندما 

واليوم  للحزب  العام  األمني  فيها  كنت  متتاليتني  دورتني  وبعد  للحزب،  القيادة 

الجميل الثاين عندما رفضت تغيري النظام األسايس للرتشح لدورة ثالثة وإرصاري 

مسرية  رأيت  عندما  سعيدا  كنت  فكم  للحزب،  جديدة  قيادة  انتخاب  عىل 

الدميوقراطية الجميلة لهذا الحزب، وكم كنت سعيدا بانتخاب الدكتور عبدالفتاح 

الكيالين أمينا عاما والسيد أديب عكروش رئيس املجلس املركزي ومعهم النواب 

واملساعدين وأعضاء األمانة العامة الجديدة واملجلس املركزي لدورة قادمة ملدة 4 

سنوات، هذه الرسالة الجميلة التي قدمها حزب الحياة األردين ملعنى الدميوقراطية 

الحقيقية وتطبيقها عىل أرض الواقع ولهذا سأبقى عضوا عامال فاعال يف خدمة هذا 

الحزب النموذج.
ظاهر عمرو
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   أخي الحبيب أبا عامر كان يوما جميال وكنت سعيد جدا وانا أراك أمينا عاما 

لهذا الحزب النموذج ألنك اإلنسان الويف واملخلص واملرافق لنا منذ اليوم األول 

الحزيب وما  لعملنا  نقدر ونحب  اللذي  والدماغ  القلب  الحزب وكنت  يف مسرية 

اإلجامع التام عليك اليوم إال نتاج ملا غرس طوال السنوات الثامنية املاضية وأنا 

متفائل بالقيادة الجديدة للحزب وأنت عيل رأسها بأن يكون لهذا الحزب الشأن 

الكبري بإذن الله لك التحية واملحبة ورشف كبري أن أعود عضوا عامال وفاعال تحت 

قيادتكم لرفعة شأن الحزب يف خدمة الوطن واملواطن يف ظل القيادة الهاشمية 

التي نقدر ونحرتم ،عاش األردن قويا عزيزا منيعا وعاشت فلسطني حرة عربية يف 

ظل وحدة عربية شاملة لك كل املحبة والتقدير
اأب�ع�سام

   الخال ظاهر عمرو - أسعد الله أوقاتك -كم أنا فخورة بك فأنت اإلنسان املبدع 

باألفكار املبدع باألعامل لقد خطوت خطوة جريئة هادفة تسجل يف ملفك امللئ 

باملبادرات املميزة والعطاء الالمحدود كنت فخرا لنا وستبقى ذخرا - إن شاء الله.
ي�سرى قزاز

   ماقام به األمني العام السابق ظاهرعمرو أنه ترسيخ للعمل الدميقراطي الحقيقي 

حيث رفض تعديل النظام الداخيل للحزب لصالحه ليسطر أجمل معاين اإليثار 

لصديقه الدكتور عبد الفتاح الكيالين ليقول للجميع: إن هناك نفوس راضية قانعة 

اليهمها الكرايس والنفوذ فهنيئا لنا أبو عصام أخا كرميا عزيز النفس شامخا شموخ 

الجبال نعتز ونفتخر بك - بارك الله فيك - وإىل األمام بإذن الله دامئا.
جهاد اأب�الرب
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ملاذا تت�سع م�ساحة الفقر يف االأردن؟
وبوتاس  فوسفات  من  وقدرات  إمكانيات  من  كثرية  مبزايا  األردن  الله  حبا     

وغاز وصخر زيتي ونفط ومعادن متنوعة ويورانيوم وذهب ونحاس، وسياحات 

متعددة ومناخ زراعي مميز وكفاءات وقدرات عند املواطنني   واستقرار يف نظام 

الحكم، كل ذلك يجعلنا من الدول املميزة يف حال توفر إرادة سياسية حقيقية، 

وعدم وجود خطوط حمراء يف األردن، وعىل ما أعتقد أن السياسة الدولية لهذا 

البلد هي أن يبقى آمنا ومستقرا ولكن فقري.

ملاذا هذه اخلط�ط احلمراء ؟
    ألنه عندما تكون  فقريا ومديونا يسهل التحكم بك ، عكس القدرة املادية ، 

وال توجد سياسة حرة وقوية إال بوجود اقتصاد قوي وحر؛ ألن كل يشء متوفر 

لدينا، لكننا ال نترصف مبا لدينا، لذلك تزداد مساحة الفقر عندنا وتزداد املديونية 

التي تنفق يف الخدمات وليس اإلنتاج ، ويصعب عىل بلد يعتمد عىل اإلعانات 

الخارجية وليس القدرات الذاتية، أن يكون لديه إرادة حرة لرفعة وطنه ومواطنه.

اإنهم  حتى  االأردن،  يف  الكبري  ال�افدة  العمالة  حلجم  تف�سريك  ما 
يعان�ن من البطالة؟

هناك قسامن من هذه العاملة ، األول كنا بحاجة إليه يف التنظيف والبناء والزراعة 

بإرادة  تغيريه  ميكن  الظرف  هذا  أن  أرى  وكام  األردين،  العامل  يرغبها  ال  التي 

حكومية كام حصل مع عامل الوطن، وكان من الصعب أن تجد أردنيا يعمل يف  

أمانة عامن الكربى، لكن عندما أرادت الحكومة وفعلت ما هو مطلوب منها من 

رفع الرواتب وتأمني صحي، أقبل الناس عليها  وأصبحت بحاجة إىل واسطة.

منه  نستفد  ومل  علينا  فرض  الذي  السوري  اللجوء  فهو  الثاين  القسم  أما       
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منهم  استفدنا  ولو  عمله،  يتقن  مهني  السوريني شعب  ألن  املطلوبة  اإلستفادة 

اإلعانات  اعتمدنا عىل  لكننا  األداء،  وتحسن  وزاد حجمه  عندنا  اإلنتاج  لتحسن 

يصل  ومل  منها،  نستفد  مل  مخيامت  يف  وضعوا  الذين  الالجئني  لهؤالء  الخارجية 

الدعم املطلوب الذي وعدنا به املجتمع الدويل، وهذا ما جعل اللجوء السوري 

عبئا علينا وال مصلحة لنا به بسبب عدم صحة السياسة التي وضعت له، ولكننا 

كسبنا موقفا إنسانيا أخالقيا.

كيف ترى ال�سناعة يف االأردن؟
    هناك معوقات كثرية تقف حجر عرثة أمام تطور الصناعة يف بلدنا من قوانني 

وانظمة وأسعار الطاقة وتسهيالت، يجب أن تكون الصناعة عندنا  أفضل مام هي 

عليه اآلن، والغريب يف األمر أن  الكثري من املستثمرين هربوا باستثامرتهم إىل 

خارج الوطن، بسبب التسهيالت التي منحت لهم، علام أن الصناعيني األردنيني 

قابلون للتطوير ومبدعون  ومنافسون، لكن األمر يتطلب توفري الدعم الحكومي 

وسن الترشيعات  الجالبة لالستثامر.

   هناك صناعات هامة تعتمد عىل املادة الخام املوجودة عندنا لكننا مل نستفد 

حيث  امليت،  البحر  وأمالح  والبوتاس   للفوسفات  بالنسبة  الحال  هو  كام  منها 

هناك صناعات أخرى تقوم عىل هذه املوارد.

ملاذا يبدع االأردين يف اخلارج؟
   اإلبداع  يعتمد عىل  ما يتم توفريه من دعم، حيث القوانني واألنظمة والبيئة 

الحاضنة، وهذا ال يتوفر إال يف الخارج، بينام نحن يف األردن  فإن األمور قامئة عىل 

املحسوبية،  وعدم املنافسة والواسطة والقوانني التي ال تساعد عىل عىل التطور  

وتلبية الطموح  لذلك تهرب الكفاءات  وتبدع يف الخارج.
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كيف تنظر اإىل التطبيع مع اإ�سرائيل؟
   مع األسف الشديد، أصبح التطبيع مع إرسائيل أمرا واقعا، وهذا بسبب الفرقة 

العربية، ألن  أحدا مبفرده ال يستطيع املواجهة، والحقيقة املرة  هي أن الدول 

العربية مرتبطة بقدراتها   وقراراتها مع إرسائيل، ومشكلتنا ليست مشكلة دولة 

محددة معها، بل بعدم وحدتنا، لذلك فإنه ال توجد دولة عربية  قادرة مبفردها 

عىل مواجهة إرسائيل، ونرى أن الكل يبحث عن مصالحه، وهذا ما أدى بالجميع  

أن يطبعوا مع إرسائيل سواء أكان رسا أم عالنية.

   املطبعون يف الرس أشد خطرا علينا من املطبعني يف العلن ، ألن ابتزازهم يكون 

بدرجة أكرب من املطبعني املكشوفني، وكله رش علينا ، ولن تخرج هذه األمة من 

كوارثها ومصائبها، إال باجتامعها عىل فكرة واحدة وهي التخلص من هذا العدو، 

وإال سيتعمق الترشذم  والسوء.

   إن زوال إرسائيل رغم صعوبته وبعده عن الواقع، أسهل  من اتفاق العرب مع 

بعضهم بعضا حسب ما نرى ونشاهد، ولذلك كان توجيه  العداء من العدو األول 

العدو األول للعرب  الطائفية والتشيع وأصبحت إيران هي  وهو الصهيونية إىل 

آمنوا   للذين  الناس عداوة  أشد  فيها »ولتجدن  الله  قال  الذي  بدال من إرسائيل 

اليهود والذين أرشكوا« صدق الله العظيم .

د.ثيودور  الصهيوينة  دعا مؤسس  بل  اللحظة،  وليد  ليس  التطبيع مع إرسائيل  

هريتزل  قبل قيام إرسائيل بعرشات السنني، إىل توسيع الرشق األوسط ليتمكن 

األوسط  »الرشق  آنذاك  املنطقة  عىل  أطلق  وقد  منتجاتهم،  تصدير  من  اليهود 

السلطة  من  ابتداء  العريب،  الفكر  يف  األساس  هو  التطبيع  وأصبح  الوسيع«، 

التي رفضها شارون عام 2002، ورد  العربية  الفلسطينة  وانتهاء مببادرة السالم 

الرئيس  وقتل  الفلسطينية   املدن  من  العديد  احتالل  بإعادة  أطلقها  من  عىل 

الفلسطيني  يارس عرفات بالسم، وحقيقة فإن رفض إرسائيل لتلك املبادرة  جاء 

بسبب أن املخفي الذي  تقوم به إرسائيل أعظم من تنازالت املبادرة ، ألن املبادرة 

تعطي إرسائيل كل يشء برشوط ، مع أنها تأخذ كل يشء باملجان ودون رشوط.
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كيف تنظر  اإىل واقع الق�سية الفل�سطينية هذه االأيام؟
الكارثة  بدأت  املايض، فقد  لواقعها  امتداد  الحايل هو  الفلسطينية  القضية  واقع 

انتصار  بعد   1967 عام  الثانية  الحاسمة  الكارثة  وجاءت   ،1948 عام  الكربى  

إرسائيل عىل العديد من الدول العربية، واحتلت  الضفة الفلسطينية وقطاع غزة  

والباقورة وشبه جزيرة سيناء ورشيطا من جنوب لبنان إضافة إىل هضبة الجوالن.

أما الطامة الكربة فكانت  بتوقيع السادات معاهدة كامب ديفيد عام 1979 التي 

أخرجت  املحروسة مرص من املنظومة العربية  وبات العرب مكشوفني  أمام إرسائيل.

   لو مل تكن كامب ديفيد، ملا رأينا أوسلو، ولوال أوسلو ملا  وقع األردن  معاهدة 

العرب   من  شيئا  إرسائيل  قضمت  كلام  أنه  هو  منه  يخجل  وما  عربة،  وادي 

فتحت شهيتها لقضم أشياء أخرى، فنحن ننتقل من نكبة إىل هزمية فترشذم، 

إرسائيل  تجرأت  أن  ذلك  كل  عن  نتج  ما   عربية،  سالم  مبادرة  إىل  وانتهينا 

وطالبت بيهودية الدولة، وهذا هو أخطر معول هدم للقضية الفلسطينية، ألن 

هذا املرشوع ينفي عالقة الشعب الفلسطيني بأرضه ، وتحميل مآيس اليهود 

عن  بالتعويض  الدولة  يهودية  إقرار  بعد  وسيطالبون  فلسطني،  من  بطردهم 

من  الفلسطيني  الواقع   إن  القول  وحقيقة  املدعى،  الترشيد  من  عام   3000

املنظور العام يسء، ومع ذلك ويف خضم هذا السوء، فإنني أجد نفيس متفائال، 

لكنهم  الفلسطيني،  التاريخ  الجغرافيا وكثريا  من  استطاعوا رسقة  اليهود  ألن 

فشلوا يف رسقة جينات الشعب الفلسطيني املرتبط باألرض، ويف قمة الغطرسة 

اإلرسائيلية والتعنت والدمار العريب.

الفسطيني جيل غري مسبوق يف  الشباب  أن     ما يجري حاليا يف فلسطني هو 

إستخدامه لسالح غري متوقع وهو السكني والدهس، وقد دخل العنرص النسايئ 

للمرة األوىل بهذه الطريقة يف النضال، وقد تم كشف قذارة إرسائيل أمام العامل، 

ألن اإلحساس واإلميان بالحق هو رأس املال.
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ملاذا تاأخر حترير فل�سطني مع اأننا اأمة عندها الكثري ؟
 تأخر تحرير فلسطني لعدة أسباب منها أن تركيبة العدو اإلرسائييل مستمدة من 

تركيبة الشياطني وليس من البرش، فاألساليب التي استخدمها كانت األسوأ منذ 

نزول الرسالة، وأستطيع التأكيد أن أسوأ مرحلة مررنا بها هي قيام إرسائيل.

لقد استخدمت إرسائيل  كافة األساليب املتاحة لها ، مستغلة ضعف الدول العربية 

الهائلة  اليهودية  اإلمكانيات  عن  ناهيك  والتشتت،  االستعامر  من  للتو  الخارجة 

بالرتغيب  العربية  القيادات  من  الكثري  استقطاب  عىل  والقدرة  العاملي،  والتحشيد 

والرتهيب للعمل معهم، وتأزيم الوضع بالحروب األهلية، وكل ذلك يصب يف خدمة 

العدو الصهيوين، ومع ذلك فإن هذه األمة التي لديها حضارة وثقافة لن متوت .

ما هي اأ�سباب ف�سل الث�رات الفل�سطينية؟
    الثورات الفلسطينية  السابقة كانت مرتبطة باالنقسامات  يف العامل العريب ، ومل 

األيديولوجية  االنقسامات  العليا، وكانت  الفلسطينية  تنبع من جوانب املصلحة 

تلك  يف  حقيقية  قوة  وجود  قيام  متنع  العريب،  الوطن  يف  والعقائدية  والفكرية 

الثورات، والحظنا أن االنقسام األخري يف الساحة الفسطينية قد أضعف املوقف 

الفلسطينية وقزم القضية الفلسطينية .

اللج�ء الفل�سطيني ..ما له وما عليه؟
هذا اللجوء كام يعرف الجميع ليس اختياريا،  بل هو إجباري، لكن علينا االعرتاف 

بأن لهذا  التشتت الفلسطيني يف كافة أصقاع األرض، ميزة  وهو االرتباط بقضيته 

أحد  الفلسطينية، وال  بالقضية  العامل  تنوير  اللجوء يف  املقدسة، وقد أسهم هذا 

هذا  يف  مهام  دورا  أدوا  الغرب،  يف  وتحديدا  الخارج  يف  الفلسطينيني  أن   ينكر 

البلد  يف  للتأقلم  وهناك، مضطرون  هنا  املنترشين  الفلسطينيني  أن  كام  املجال، 
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الذي يقيمون فيه رغم التناقض الحاصل، ويجب أال يغينب عن البال أنه ال يوجد 

دعم حقيقي للقضية الفلسطينية .

ملاذا يتحرك الفل�سطيني�ن يف ال�ستات الغربي اأكرث من نظرائهم يف 
العامل العربي؟

هذا أمر طبيعي وواقع عادي، ألن الغرب يتمتع بدميقرطية وحقوق إنسان وأنظمة 

وقوانني وتربية وإنتاج، وليس عشائرية أو زعرنات، وهذا ما يتيح للفلسطينيني 

األكادميي  العمل  الغرب أن يتحركوا بقوة، ويشغلوا مناصب عليا ويربزوا يف  يف 

ناسا   العديد منهم من يعمل منذ زمن يف وكالة  ويف مجال اإلخرتاعات، وهناك 

األمريكية للفضاء.

ويأيت هذا التحرك رغم  أن الصهاينة يف الغرب هم األقوى واألقدر عىل الحركة 

الغريب هم األكرث  الشتات  الفلسطينيني يف  الغرب عموما، ومع ذلك نجد أن  يف 

إحساسا بكرامتهم، أما يف العامل العريب فإننا نجد أن العرب أنفسهم مضطهدون 

يف بلدانهم من قبل أنظمتهم الحاكمة.

ملاذا حت�ل الالجئ�ن الفل�سطيني�ن يف الدول العربية  اإىل اأهداف؟  
وجود  هو  إرسائيل  يقلق  ما  أكرث  أن  وهي  البعض،  يعيها  ال  رمبا  حقيقة  هذه 

الفلسطيني، سواء أكان  الفلسطينيني، وأسامء تدل عىل  األثر  مخيامت لالجئني 

ذلك داخل فلسطني التاريخية  أم خارجها، إضافة إىل قلقهم من استمرار وجود 

جرمية  بوجود  اعرتافا  تعني  التي  »األونروا«،  الفلسطينية  الالجئني  غوث  وكالة 

نجدهم  وعن طريق  لذلك  ارتكبها،  ومن  وقوعها  به عىل  يعتد  إثبات  وشاهد 

عمالئهم يف املنطقة يواصلون القضاء عىل الفلسطينيني  ويدعون إىل تصفية وكالة 

الغوث، ويحاولون إنهاء املخيامت والخالص منها.
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كيف تعامل احلراك العربي مع الق�سية الفل�سطينية؟
ارتبط الحراك العريب الذي اختطف من قبل أعداء األمة مبكرا بالقضايا الداخلية، 

أكرث من ارتباطه بقضية فلسطني، ومن مساوئه عدم وضوح املشهد الفلسطيني 

الذي يهم الجميع عكس الظروف الداخلية.

ملاذا روجت الث�رات العربية امل�سادة اإىل كراهية ال�سعب الفل�سطيني؟
واقع الرتويج الذي تتحدث عنه ليس نابعا من قناعات، بل مرتبط مبصالح شخصية 

أمتهم،  عن  وانسلخوا  الصهيوين  بالكيان  ارتبط هؤالء  وإمالءات خارجية، حيث 

هذا إن كانوا  أصال من أصالب عربية حقا.

اأمن  على  احلفاظ  يف  اأ�سهمت  الط�ق   دول  اإن  يق�ل:  من  هناك 
اإ�سرائيل ما ه� وجه الدقة يف ذلك؟

التعبري منذ زمن  ومل يعد له وجود، ألن الدول العربية كرست      انتهى هذا 

انقساماتها وتحولت إىل دول قطرية »بضم القاف«، تنظر إىل مصالحها بعيدا عن 

القضية الفلسطينية والوحدة العربية، وهذا ما أوصلنا إىل الحضيض، ألن إرضاء 

إرسائيل أصبح هو  الغاية عند الجميع. 

رغم  اال�ست�سالمي  امل�سار  على   الفل�سطينية  القيادة  اأجرب  الذي  ما 
ت�سحيات ال�سعب الفل�سطيني اجل�سام؟

      أهم املصائب التي أجربت القيادة الفلسطينية عىل الولوج يف هذا املسار 

إىل  إضافة   ،1979 عام  إرسائيل  مع  ديفيد  كامب  ملعاهدة  السادات  توقيع  هو 

عدم قيام الوحدة العربية، ومتتع إرسائيل بقوة مهولة  عجز العرب عن إمتالكها، 

وكذلك دعم الغرب الالمحدود إلرسائيل، وكذلك عدم وجود أي مرجعية يعتمد 

عليها  يف موضوع القضية الفلسطينية. 
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ما هي تداعيات  اإتفاقيات او�سل� على الق�سية الف�سطينية؟
من  كبري  عدد  برجوع  متثلت  إيجابية  لديها  أن   إال  تحىص،  ال  التي  سلبياتها  رغم 

فلسطينيي الشتات إىل الداخل، ومن أخطر سلبياتها قيام السلطة الفلسطينية منزوعة 

عن  الفلسطيني،  الشعب  حقوق  بقضم  بدأت   إرسائيل  ان  كام  الوطني،  الدسم 

طريق أوسلو شيئا فشيئا، كام نرى هذه األيام، وهي املعول الثاين الذي دمر القضية 

الفلسطينية بعد كامب ديفيد، وها نحن نرى التزام إرسائيل وأذرعها العربية بتدمري 

الفلسطينيني،  وحرمانهم من أي يشء ميكنهم من وضع موطيء قدم عىل األرض.

رغم  ماقدمته اأو�سل� الإ�سرائيل، فاإن االإ�سرائيليني مل يلتزم�ا مبا 
وقع�ا عليه.. ملاذا ح�سب وجهة نظرك؟

   القوي عايب،  وعدونا قوي مل يجد من يردعه ألسباب كثرية، كام إن الترشذم  

العريب والفلسطيني وسعي البعض لتحقيق مصالحه الشخصية، وانعدام الدعم 

العريب واإلسالمي، وتشبيك الكثريين مع إرسائيل  ،أدى إىل تعنتها.

ملاذا ترف�ض اإ�سرائيل ال�سالم مع الفل�سطينيني؟
   إرسائيل تعي جيدا أن السالم هو إنهاء لوجودها، ومعروف أنها قامت عىل 

اإلرهاب والبلطجة واالغتصاب للحق الفلسطيني، ولذلك فإنها لن تقبل الولوج 

يف نفق السالم.

إن عدم وجود عدو خارجي لليهود يدفعهم للبحث عن عدو داخيل وحرب أهلية  

كام حصل مع مملكتي يهودا والسامرة، وهذامثبت توراتيا، لذلك يعملون عىل  

إشعال الرأي العام  العاملي ولداخيل عىل حد سواء.

ماذا اأخذت اأ�سرائيل باملفاو�سات؟
    حصلت إرسائيل عىل كل يشء، ومل يستفد الفلسطينيون شيئا، وقد حققت 
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إرسائيل كل ما خططت إليه، ألنها كانت تفاوض نفسها حتى خالل مفاوضاتها مع 

العرب، وكانت  تعتد بقوتها  التي تدافع عن تعنتها، وكان الجانب الفلسطيني  

فاقدا ألي ورقة  تؤهله لإلمالء أو فرض رشوطه، فهناك من يقسم أغلظ األميان 

أنه لن يسمح  بانتفاضة جديدة، وأنه تنازل عن حق العودة، وآخر قال: إن الدنيا 

مفاوضات، وهذا  ما ساعد إرسائيل عىل الحصول عىل الجغرافيا الفلسطينية وكثري 

من التاريخ الفلسطيني، بفضل سلطة منتخبة دون تكلفة.

ملاذا  ال ي�قف الفل�سطيني�ن  ما يطلق عليها  العملية ال�سيا�سية؟
 لسبب واضح وهو أن هناك من يسعى  لتحقيق مصالحه عىل حساب مصالح 

املؤمل  العريب  والواقع  الفلسطيني  اإلنقسام  عن  ناهيك  الفلسطيني،  الشعب 

واملهزوم، كل ذلك ميثل حاجزا  ضد إيقاف العملية السياسية.

ملاذا االنق�سام الفل�سطيني؟
   االنقسام الفلسطيني عبارة عن رؤيتني متناقضتني األوىل تؤمن بأن الحل باملفاوضات  

وهذه رؤية السلطة يف رام الله، والثانية تؤمن بأن املفاوضات لن تجدي نفعا، وأن  

املقاومة هي الطريق  للتحرير، وبالتايل فإن كل طرف يحاول إقناع الطرف اآلخر 

بوجهة نظره، وفشل الطرفان يف ذلك، فاستمر االنقسام وتعمق.

كيف تنظر اإىل التن�سيق االأمني  مع اإ�سرائيل؟  
      السلطة مجربة وهذا رس وجودها، والدور األسايس املناط بها، لذلك تحافظ 

عدمه  من  السلطة  بوجود  املتعلق  القرار  إن  القول:  رسا  وليس  عليها،  إرسائيل 

هو بيد إرسائيل، وهذا ما يجعل التنسيق مستمرا، حتى إن مسؤولني إرسائيليني  

رصحوا مرارا أن السلطة تزود إرسائيل مبعلومات عن  الهبة املقدسية  الحالية، وقد 

انكشف أمر الشهيد نشأت ملحم عن طريق معلومات قدمتها السلطة إلرسائيل.
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     مجمل القول: إن السلطة  ترغب بالبقاء وإرسائيل  بحاجة  للخدمة  ، وال 

بديل إلرسائيل عن السلطة ،  وال شك أن التنسيق األمني بني السلطة وإرسائيل  

عزز من  تعنت إرسائيل.

ملاذا يقال: إن االحتالل اإلرسائييل هو أرخص احتالل؟

من  االحتالل  هذا  مصالح  لخدمة  وجدت  السلطة   أن  وهو  واضح  السبب 

خالل خدمة مصالحها الخاصة، ولذلك أصبحت كلف االحتالل غري مطلوبة من 

األمن   عىل  إرسائيل  وتحصل  القذرة،  بالخدمات  تتكفل  السلطة  ألن  إرسائيل، 

دون خسارات.

ما ه� �سبب رف�ض اإ�سرائيل  لقيام دولة فل�سطينية؟
يؤمن  وال  إرسائيل،  انتهاء  يعني  سيادة  وذات  مستقلة  فلسطينية  دولة  قيام 

الفلسطيني  الواقع  إن  كام  فلسطني،  يف  الفلسطيني  الشعب  بحق  اإلرسائيليون 

اليسء يخدم  إرسائيل.

ما ه� م�سري حق الع�دة؟
وتحاول   ، إرسائيل  عليه  تركز  لذلك  الفلسطينية،  القضية  لب   العودة هو  حق 

شطب ثقافة اللجوء وملف الالجئني ووكالة الغوث، ومجمل القول فإن العودة 

طريق  عن  يأيت  لن   العودة  إن حق  القول:  مبالغة  وليس  إرسائيل،  مقتل  هي 

املفاوضات، بل عن طريق املقاومة بكل أشكالها..

اأين و�سل الت�طني ؟
التوطني موجود وأصبح أمرا واقعا، وال يعني ذلك إنسالخ  الفلسطيني عن أرضه 

وجلده، ويؤمن الفلسطينيون أنه ال بديل عن فلسطني سوى فلسطني، فالتوطني 

والتجنيس واإلقامة ال تغني عن فلسطني.
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ملاذا ف�سلت االنتفا�سات الفل�سطينية؟
   هناك عوامل عديدة أهمها  الضغط اإلرسائييل والعريب والضعف الفسطيني، 

وتلك االنتفاضات اندلعت جراء الظلم والتعنت اإلرسائييل، وهذا ما ولد االحتقان 

وادى إىل تفجر اإلنتفاضة األوىل اواخر العام 1987، وتلتها  انتفاضة األقىص عام 

2000، وها نحن نعيش االنتفاضة الثالثة التي متثل األخطر عىل إرسائيل، وأثبتت 

إرسائيل أنها ال  تريد الرشاكة والحق والوجود الفلسطيني، وما يزال يهود يؤمنون 

بأنهم شعب الله املختار.

كيف تقراأ االنتفا�سة احلالية؟
االنتفاضة الحالية  متثل شكال جديدا غري مسبوق من أشكال النضال ، ألن الشباب 

املنخرط فيها كان غري مأمول فيه بخصوص القضية الفلسطينية ، وكام هو معروف 

فإن اإلنتفاضتني األوىل  والثانية، قد أنهيتا  بعد تنظيمهام، لكن هذه االنتفاضة  

لها شكل مختلف  ؛إذ إن كل فلسطيني ميثل انتفاضة بحد ذاته،  أدخل الرعب يف 

الشارع اإلرسائييل، وال تستطيع إرسائيل  القضاء عليها.

ما هي ت�قعاتك لها ؟
الفلسطينيون  دفعوا مثنا باهظا وتعودوا عىل اإلجرام اإلرسائييل وتعايشوا معه 

وبات ال يخيفهم، وقد فقدوا األمل يف املفاوضات مع إرسائيل، وتبني أن املقاومة 

هي الطريق الصحيح للتحرير، وهذا ما يجمع عليه الشعب.

إن تداعيات هذا األمر  سلبية عىل إرسائيل ، ويف املقدمة عدم تكثيف الهجرات 

والقلق  والرعب  إلرسائيل  النامية  العاملية  املقاطعة  وكذلك  لفلسطني،  اليهودية 

وعدم االستقرار عن اإلرسائيليني، وانكشاف حقيقة إرسائيل عامليا، ناهيك عن أن 

يعطينا  بقضيتهم  وارتباطهم  حقوقهم  تحصيل  رضورة  عىل  الفلسطينيني  إرصار 

األمل بالتغيري لألفضل .
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كيف تنظر اإىل ال��سع العربي هذه االأيام؟
تقع عىل  كارثة  أو  أي مصيبة  أن  االتهام  إلرسائيل، وأرى  بأصابع  أشري  دامئا  أنا 

العرب ،  تكون  إرسائيل وراءها، وأيديها  واضحة يف أي حراك عريب يسء، والسؤال  

هو: من املستفيد من أي جرمية تقع ضد العرب ؟ إنها إرسائيل بطبيعة الحال.

ما يجري يف الوطن العريب بعامة، والدول التي اختطف الحراك فيها  وتحول إىل 

مآس،  يشء يؤدي إىل االكتئاب والخوف والهلع عىل مصري هذه األمة املشتتة التي 

تؤكل دولها  واحدة تلو أخرى.

أقول: إن إرسائيل هي املستفيد األول من التدمري العريب ، وهي صاحبة الفكرة، 

ألن وجودها والحفاظ عىل أمنها هو الذي يقف وراء ما يجري يف بلداننا  من سوء، 

وتحرص أن يكون  تنفيذ مخططاتها بأيد عربية، ولهذا نجد أن مركز االسرتاتيجية 

اإلرسائيلية هو إثارة الفنت يف العامل العريب، وأعظمها الفنت الدينية بهدف تقسيمنا 

سني - شيعي، لتدمري التآلف اإلسالمي الذي يعد الركن األساس يف عداوة إرسائيل.

نشوء إرسائيل يف  تعادل  بإحراقنا،  وبدأت  أشعلتها إرسائيل   التي  الفتنة  وهذه 

خطرها  عىل األمة العربية بل وأصعب من ذلك بكثري، ألن بوصلتنا  بسبب ذلك 

انحرفت عن العداء مع إرسائيل، كعدو رئيس مبارش كام ورد يف القرآن الكريم، 

وانتقل العداء سنيا – شيعيا كام هو حاصل اآلن.

       أما املستفيد اآلخر مام يجري حاليا يف الوطن العريب، فهم تجار وكارتيالت 

واملقتول  فالقاتل  العريب،  املال  من  تبقى  ما  عىل  لالستحواذ  الغربيون،  السالح 

ولن  يستمر  العريب  الوطن  يف  نشاهده  ما  فإن  لذلك  كعرب،  منا  الثمن  ودافع 

ينتهي يف املستقبل القريب.

أرض  يهودي  عىل  بستة ماليني  أن إرسائيل مسكونة       هناك ملحوظة هي 

فلسطني التاريخية، ومعهم ستة ماليني فلسطيني، ومحاطة ب 350 مليون عريب  

و2 مليار مسلم، وتعلم جيدا أن هذا املحيط  يعاديها، لذلك فإن همها هو كيف 

تحافظ عىل نفسها يف ظل هذا العداء، ولن يتم ذلك إال بدمار العامل العريب.
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براأيك ملاذا يتقدم االآخرون ونحن العرب نتاأخر؟
     إن سبب هزامئنا وتخلفنا هو إرسائيل  ، ألن إسرتاتيجيتها تقوم عىل ضعفنا 

رؤيتها  لها  دولنا  من  دولة  وكل  دولة،   23 ونحن  واحدة  دولة  فهي  وتشتيتنا 

ومصالحها، انطالقا من مصالح الحكام  كأشخاص ببقائهم يف الحكم بغض النظر 

عن ذلك، ولذلك نجد أن إرسائيل  تشكلت من شتات األرض يتحدث عنهم رجل 

املرجعية واحدة، فكيف  لكن  متعددة  أعراق  فهم  وإيران،  تركيا  واحد، وكذلك 

ألمة مشتتة أن تتقدم ؟ ولها ألف لسان وال متتلك أي ورقة مساومة تتسلح بها 

عىل طاولة املفاوضات.

ما ه� �سر عدم حتقيق ال�حدة العربية؟
     أهم معيق للوحدة العربية  ، هو وجود إرسائيل كدولة احتالل تحارب بشتى 

الوسائل لتثبيت نفسها ، ولذلك فإنها لن تسمح ألي وحدة عربية أن ترى النور، 

خاصة يف ظل هذا التمزق العريب الذي نشهده بسبب الديكتاتوريات التي زرعتها 

يف الجسد العريب، وانعدام حقوق اإلنسان ، وضعف  وخوف شعوبنا العربية التي 

ال تستطيع التعبري عن حريتها ، ناهيك عن عدم  وجود انتخابات حرة، وتكتالت 

التمزق  تقدم، وعىل ضوء  مام  وانطالقا  قومي،  عن شعور  معرب  وبرملان  حزبية 

الحايل العريب، فإن الحال العريب سيبقى عىل ما هو عليه يف املدى القريب.

، يف  القطيعة  ت�س�بها  – العربية  العربية  العالقات  اأن  يالحظ 
حني اأن االنفتاح العربي على اجلانب االآخر على ما يرام  ملاذا؟

   ما نراه هو عالقات حكام وليست عالقات شعوب، فالشعوب  متالصقة ومتحابة  

وبينها احرتام متبادل، فالجينات مشرتكة واألهداف واالالم واآلمال واحدة، ناهيك 

عن اللغة والدين والجغرافيا، لكن القيادات غري الحرة التي جاءت دون انتخابات، 

و العاجزة عن التعبري القومي، ونرى أن العالقات مع األجنبي غري مفضوحة ، بينام 
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العالقات العربية – العربية مكشوفة يف حال توفر مصالح خاصة، كام  أن الخالف 

العريب مفروض علينا حتى ال نسري يف اتجاه  الوحدة والتكامل .

وتقننها  االأجنبية  للعمالة  اأ�س�اقها  تفتح  الغنية   العربية  الدول 
اأمام العرب ملاذا؟

    السبب الرئيس هو عدم وجود ثقة بني الحكام العرب ، األمر الذي انعكس عىل 

نزع الثقة ، ناهيك عن اإلمالءات الخارجية، إضافة إىل الرؤية الناقصة يف الترصف.

   إن العاملة األجنبية تشكل بطالة عربية وفقرا،  يؤدي إىل عدم  ثقة الشعوب 

بحكامها، وإىل الفوىض والثورات التي عمت العديد من البلدان العربية، احتجاجا 

عىل الوضع االقتصادي، ونحن اآلن نتخوف من أن الثورات املغدورة  ستتجدد 

عريب   ربيع  إنتاج  ويتم  املستقبل،  لنا  يخبيء  ما  نعلم  وال  الغنية،  للدول  ومتتد 

بطبعة جديدة.

�سجلت  حني  يف   ، اإ�سرائيل  على  العربية  اجلي��ض  تنت�سر  مل  ملاذا 
املقاومات العربية  انت�سارات مذهلة؟

    الجيوش العربية مخرتقة وسالحها ليس صناعتها وقرارها خارجي ، وال يوجد 

عندها قيادات مخلصة ملحاربة إرسائيل، ألن مصالحها الفردية عىل األغلب تتامىش 

مع وجود إرسائيل وليست ضد إرسائيل.

أما املقاومة فنوعان، األول : مرتبط بتنظيامت أسست صادقة لكنها اخرتقت يف ما 

بعد، والثاين هو املقاومة الشعبية  املتجددة واملخلصة، ولن تنتهي بكافة الطرق 

واألشكال، وستبقى تنظر إلرسائيل عىل أنها عدو رئيس يجب إزالته.
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ت�سهد  االإ�سرائيلية   – الر�سمية  العربية  العالقات  اأن  يالحظ 
ازدهارا، وهناك مفاجاآت على الطريق  ، ما تف�سري ذلك؟

   ألن كل حاكم موجود يتحالف مع من يحميه، كام أن اإلحساس عند العامل 

العريب هو أن قرار أمريكا بيد إرسائيل ، وأن من ترىض عليه إرسائيل  سرتىض عنه 

أمريكا، لذلك نجد أن الجميع يسعون لنيل رضا إرسائيل، وهذه سياسة عامة يف 

العامل الثالث، وقناعة تامة بأن  مفتاح أمريكا هو إرسائيل.

كيف تنظر اإىل  الربيع العربي ، وملاذا حت�ل اإىل دمار و�سالالت دماء؟
الربيع يف حقيقته صادق ونجم عن القهر والفقر واإلذالل واالنحطاط والبطالة، 

وقد أدى إهدار الكرامة العربية  إىل انفجار الوطن العريب ، وكان غري مسبوق، 

ألنه بداية النهاية إلرسائيل ، وإرسائيل لن تسمح بذلك،  لذلك رتبت االخرتاقات  

واختطفت مع الغرب الحراكات الثورية.

كان التجيري  مبساعدة من الحكام العرب الذين يبحثون عن املساعدات األمريكية، 

وقد استجابوا  لطلب إرسائيل، ولذلك نرى  التشبيك العريب – اإلرسائييل  عىل 

قدم وساق.

إن األفكار الدموية  بعيدة عنا بهذه الصورة ، لكن اإلمالءات اإلرسائيلية والفضائح 

لبعض الحكام العرب هي التي تسببت يف شالالت الدم  يف مرص وسوريا والعراق 

وليبيا وغريها .

بني  ديفيد  كامب  معاهدة  ت�قيع  بعد  العرب  اإىل  تنظر  كيف 
ال�سادات واإ�سرائيل؟

    مرت إرسائيل يف ثالث مراحل هي :التأسيس عام 1948، وكانت معاهدة كامب 

ديفيد مع مرص الرسمية الساداتية هي املفصل يف حياتها  وهي املرحلة الثانية ، 
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وكل مانراه من تداعيات وانهزامات هو نتيجة حتمية لكامب ديفيد إلخراج مرص 

من املنظومة العربية واستفراد إرسائيل بكل دولة عربية، وبدأت  املأساة باالستفراد 

مبنظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم األردن، يف حني أن بقية الدول العربية جرى 

التشبيك معها  من تحت الطاولة، أما املرحلة الثالثة فهي الفتنة السنية – الشيعية.

ما هي تداعيات احتالل العراق وملاذا يتباكى البع�ض على �سدام ح�سني؟
مقومات  بوجود  آمنة،  وتعيش  تستقر  لن  إرسائيل  إن  تقول:  بدهية  هناك     

والجيش  النفط  املثال، حيث  سبيل  العراق عىل  مثل  عربية  دولة  أي  عند  قوة 

العداء  ملفهوم  العراق  رؤية  إىل  إضافة  املتعلم،  والشعب  السكان  وعدد  واملياه 

القوة  مع إرسائيل، لذلك كانت الخطوة اإلرسائيلية األوىل هي تصفية مقومات 

العربية وبدأت بالعراق.

صدام  الراحل  العراقي  الرئيس  عىل  العربية   البلدان  بعض  يف  يتباكون  من  أما 

حسني، فإن ذلك  بسبب املآيس التي نعيشها بعد اختفائه  وتدمري العراق، رغم 

ما  لنا من مآخذ عليه، إال أنه كان شخصية  متتاز بحبها لألمة العربية، لذلك رفض 

النصائح األجنبية ومع األسف  استغلوا الحرية والدميقراطية للحرب عىل صدام، 

لكن املعارضة الحالية الداخلية والخارجية تتباىك عىل صدام بسبب الوضع الجديد.

كيف تنظر اإىل واقع االأقليات يف ال�طن العربي؟
  املشكلة تكمن  يف السياسة اإلنجليزية التي رسموها وثبتوها ، وجوهرها فرق 

تسد ، وخلق مسامر جحا  عندما يريد تفجري األمة ، والسؤال أليس هناك  أقليات 

يف أمريكا والغرب ؟ هناك الكثري ، لكن هناك مواطنة وحقوق إنسان ، بعكس 

واقع الحال يف الوطن العريب الذي يعج بالكراهية والعنرصية ، ونحن لن نخرج 

من دائرة السوء التي نعيشها إال باملواطنة الحقة، بغض النظر عن الدين واللون 

والجنس والعرق ، حتى ال تصبح األقلية نقطة ضعفنا.
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كيف تقراأ ظاهرة االإ�سالم ال�سيا�سي يف ال�طن العربي على وجه اخل�س��ض؟
أوصاف املعتدل واملتطرف والوسطي والشيعي والسني والداعش وجبهة النرصة 

تندرج كلها ضمن  بها من سلطان،  الله  أنزل  ما  التي  التسميات  وغري ذلك من 

مفهوم اإلسالم السيايس إلثارة الفتنة بني املسلمني، وهم يعتمدون عىل التفسريات  

اململوءة بالغلو واإلجتهادات القدمية، وعدم الفهم الحقيقي للرشيعة وهو  العدل 

وhحرتام الذات واآلخر واملساواة.

اأفغان�ستان   يف  للقتال  والعربي  االإ�سالمي  ال�سباب  يهب  اأن  يعقل  هل 
وين�س�ن القد�ض؟

هذه قصة مختلفة متاما، فالسياسات العاملية  مدروسة ومبنية عىل إسرتاتيجيات  

محددة، ولذلك فإن الجهاد يف أفغانستان مل يكن ليصل إىل ما وصل إليه، لوال أن 

مصلحة أمريكا تتطلب ذلك، وهي تدمري االتحاد السوفييتي آنذاك، عن طريق 

البعد الديني والعقائدي يف أفغانستان، وقد وفروا كل يشء لتنفيذ خطتهم.

وبعد  انتصار األفغان عىل السوفييت، نظر األمريكان إليهم كعدو ديني خارجي 

من  حققت  أمريكا  ألن  وعصابات،  مخدرات  تجار  بأنهم  ووصفوهم  محتمل، 

خاللهم ما أرادت.

الفلسطيني، ألن ذلك ضد إرسائيل  الجهاد  يدعم  أحد  أما يف فلسطني فال       

وأمريكا والغرب، ولهذا فإن الدول العربية واإلسالمية مل تدعم الفلسطينيني.

بعد تنظيم القاعدة ، جاءنا تنظيم داع�ض.. كيف تقراأ ال�س�رة؟
ال  استقرار  إلرسائيل والغرب عىل الدوام، وهناك درجة ثالثة من اإلرهاب بعد 

داعش، وسيخرجون لنا  تنظيام آخر عند انتهاء املصلحة العليا إلرسائيل، وبالتايل 

لن تستقر األمور إال بتفتيت  العامل العريب أوال ومن بعده العامل اإلسالمي ، ألن 

إرسائيل  تخطط لتدمرينا  ولكن بأيدينا. 
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ملاذا ا�ستمرت احلرب االأهلية يف �س�ريا ؟
يف  متضاربة  مصالح  وجود  بسبب  سوريا،  يف  األهلية  الحرب  استمرار  جاء      

املنطقة، فهناك إرسائيل وحزب الله وإيران وروسيا والصني  وبعض دول الخليج، 

ولذلك فإن هذه الحرب لن تنتهي يف املستقبل املنظور، نظرا للقوة التي تتمتع بها 

كافة األطراف املتحاربة يف سوريا، ويقيني أن هذه الحرب لن تتوقف إال بضامن 

خروج الجميع   رابحني، وعىل حساب األمة العربية وسوريا.

ما هي تداعيات التدخل الرو�سي يف �س�ريا؟
وأكرب  للجميع،  مصالح  وهناك  املنطقة،  يف  توازنا  التدخل  هذا  أحدث  لقد 

املستفيدين بطبيعة الحال هي إرسائيل، وقد استمدت قوتها من عدم  شن أي 

من هذاه األطراف حربا عليها.

اتفاق  واأوقفها  عاما   15 نح�  ا�ستمرت  لبنان  يف  االأهلية  احلرب 
انتخاب  على  قادرين  غري  يزال�ن  ما  اللبنانيني  لكن  الطائف، 

رئي�ض لهم ، ملاذا؟
هناك مرشوعان متناقضان يف لبنان ، هام مرشوع إيران  ومرشوع أعدائها ، وكل 

طرف متعنت برأيه.

ما ه� تعليقك على ظاهرة االنقالبات يف ال�طن العربي وملاذا ت�قفت؟
الوطن  االستقرار يف  أدت رسالتها، وهي عدم  االنقالبات ألنها  انتهت هذه  لقد 

العريب، وأوجدوا لها بديال وهو تعيني حكام مرتبطني بالغرب وإرسائيل ، بعد أن 

توصلوا إىل قناعة تامة تفيد أنه ال داعي لالنقالبات العسكرية. 
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 ، اأن الت�ريث متفق عليه  يف االأنظمة امللكية واالأمريية  معروف 
اإىل هذا  النظم اجلمه�رية االنقالبية  جلاأت  اأن  لكننا الحظنا 

النظام ..ملاذا ؟
الرشعية  منحوها  لكنهم  باالنتخاب،  تأت  مل  الجمهورية  النظم  أن  الحظناه  ما 

ووصفوها بالدميقراطية وأصبحت تورث، لعدم وجود معارضات حقيقية.

هل دخلنا يف مرحلة م�سروع ال�سرق  االأو�سط الكبري؟
العريب بعد تأسيس إرسائيل، هو من أجل هذا  الوطن    نعم  فكل ما يجري يف 

وخضوعهام   واإلسالمي  العريب  العاملني  تفتيت  إىل  يهدف  الذي  األمرييك  املرشوع 

للسيطرة اإلرسائيلية، بعد تفتيتهام إىل كانتونات  عرقية مربوطة بوتد يف تل أبيب.

  هناك بعض العقبات التي تعرتض املوضوع منها عدم الحسم يف سوريا، إضافة إىل 

قوة كل من تركيا وإيران  وإرسائيل  ، وهي القوى الثالث التي تهيمن عىل املنطقة 

تقدم إرسائيل  تعيق  إيران وتركيا  فإن  قوة  ، ولذلك  العربية  القوة  تغييب  بعد 

لفرض هيمنتها الكاملة عىل املنطقة ، وسوف لن  تنجح يف ذلك سوى بالقضاء عىل  

تركيا وإيران ، وهذا  أمر صعب، ونحن نرى أن الجميع متشبثون بآرائهم وخاصة 

إرسائيل التي ال تحب الرشاكة مع أحد وتريد التهام الكعكة وحدها.

ملاذا بقيت فل�سطني حمتلة حتى ي�منا هذا ؟
مع  عام 1948 يف حرب وجود مستمرة  تأسيسها  ومنذ  نفسها  تعترب    إرسائيل 

العربية   الدول  من  والعديد  والغرب،   أمريكا  قبل  من  مدعومة  وهي  العرب، 

يعانون  وعدتهم  عددهم  رغم  واملسلمني  العرب  أن  ونالحظ  بالغرب،  املرتبطة 

محتلة  إرسائيل  بقيت  لذلك  أحد،  منافسة  يستطيعون  وال  ومتزق،   من ضعف 

لفلسطني حتى يومنا هذا.
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كيف تقراأ واقع العالقات االإقليمية هذه االأيام؟
    هذه املنطقة  تعد من أهم املناطق يف العامل  منذ فجر التاريخ، ملا تتمتع به 

من مزايا أهمها املوقع اإلسرتاتيجي والرثوات، وهي مغرية للكثريين من أصحاب 

املطامع  من تتار ومغول وفرنجة ، وهذا ما أوصلنا إىل ما نحن عليه اآلن .

   وهذه املرحلة الحرجة التي منر بها  هي مرحلة العلو اليهودي ، وها هي  تبدو 

وكأنها قسامن  األول عريب،  والثاين رشق أوسط كبري ، وبات العرب  مشتتني  ضعفاء.

    تعاين املنطقة العربية عىل وجه الخصوص، من عدم ارتباط وترابط بني زعامئها، 

عكس الشعوب املرتابطة لكنها غري مؤثرة، ناهيك عن عدم وجود قرار يصب يف 

عىل  والحبل  واليمن  وليبيا  سوريا  ومعه  ينهار  العراق  هو  وها  األمة،  مصلحة 

الجرار، ألن الدول العربية  األخرى سوف لن تنجو من املخطط الصهيو - أمرييك .

أما بقية الدول يف املنطقة وهي إيران وتركيا ، فإن حسابهام عند الصهاينة مؤجل 

ملا بعد تصفية العرب، وقد كان العامل العريب مربمجا منذ قيام إرسائيل أنه ال قوة 

وال أمن وال إستقرار إلرسائيل، إال  بضعف العرب، ولذلك دمروا العراق وسوريا 

وليبيا واليمن ، والخوف عىل مرص، ألن هذه الدول محورية يف املنطقة، وستلحقها 

السعودية ودول الخليج  األخرى يف املستوى املنظور .

يخطط الصهاينة لجر تركيا إىل رصاعات إقليمية يف الرشق األوسط العريب ، ألنه ال 

استقرار يف إرسائيل  ما دامت هناك قوة عربية أو إسالمية ، وآخر املطاف سيكون  

استهداف إيران ليخلو الجو إلرسائيل، يك ترتبع عىل عرش الرشق األوسط الكبري، 

وعزاؤنا أنهم ميكرون وميكر الله والله خري املاكرين.

    يهدف التكالب األجنبي عىل املنطقة لحامية  إرسائيل وضامن عدم تعرضها 

النفط، وهناك هدف جديد وهو  العرب، وكذلك ضامن تدفق  لهزمية من قبل 

هناك  تكون  ال  وسنة، حتى  من شيعة  الجميع  بشيطنة  اإلسالمي  العامل  تشويه 

فرصة ليظهر طرف ما   عىل أنه  طرف جيد ، وبالتايل  يتم تشويه الجميع ، لكننا 
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نقول: إنهم فقط يشوهون املسلمني،  ألنهم ال يستطيعون تشويه اإلسالم، ألن الله 

غالب عىل أمره  وحافظ لدينه. 

كيف وملاذا جنحت اإ�سرائيل يف ن�سج عالقات مع الدول االإ�سالمية  
واإثي�بيا"؟ اإيران   غري العربية "تركيا 

   تنطلق إرسائيل من مصالحها  أوال ، ومن مصالح اآلخرين اآلنية ، ولذلك فإنها 

تدخل إىل  املناطق املستهدفة من هذا الباب ، وتعزز مكانتها  وتستفيد  يف ظل 

غياب العرب عن الساحة.

       تتظاهر إرسائيل بأنها  ترغب بتقديم املساعدات للدول الفقرية  ، والحامية 

لألنظمة املستبدة،  كام إنها  أوهمت الجميع بأن  من ترىض عنه أمريكا ، يجب 

أن مير من خالل إرسائيل. معروف أن الدول اإلفريقية عىل سبيل املثال قطعت  

عالقاتها مع إرسائيل  غداة هزمية حزيران 1967 تضامنا مع مرص ، لكنهم عادوا 

إلرسائيل  بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد..ما تفسري ذلك؟

القومية  الزعامة   رأس  كان   فإذا   ، امللك  من  أكرث  ملكيني  األفارقة  يكون  لن   

والعربية آنذاك السادات الذي وقع مع إرسائيل كامب ديفيد عام   1979 وفصل 

مرص عن محيطها العريب ، تحالف مع إرسائيل ، فهل يحق لنا  لوم األفارقة؟

    مل  يحرتم املسؤولون العرب مواقف  أصدقائنا هنا وهناك ، فها هي قيادة 

منظمة التحرير توقع أوسلو مع إرسائيل عام 1993  ، فضاعت منا الصني والهند 

عىل سبيل املثال ، وتبعتها معاهدة وادي عربة مع األردن عام 1994 ، وعليه لن 

نطلب من اآلخرين أن يكونوا أشد منا حرصا عىل مصالحنا.

الأن  ال�سيء بال�سيء يذكر ، ملاذا تغلغلت اإ�سرائيل يف  اإفريقيا  يف 
حني  اأن الب�سمة العربية ال تكاد ترى هناك ؟

الخطط  ويرسمون  دراساتهم،  مراكز  يف  نهار  ليل  يعملون  مفكرون  لديهم      
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والسياسات لصناع القرار، يك تنفذ وتحقق مصالح إرسائيل، عكس العرب الذين ال 

يعرفون معنى التخطيط والدراسات.

     معروف أن إرسائيل تخاف من انحراف البوصلة العاملية  بالنسبة لها، ألن ذلك 

سيضعها يف عزلة دولية حرجة، ويجعلها يف مهب الريح ، وهذا ما يجعلها حريصة 

عىل  نسج عالقات مع الجميع، إن كان علنا أو بالرس كام هو حاصل مع غالبية 

الدول العربية.

     تعلم إرسائيل أن إفريقيا  عبارة عن موقع إسرتاتيجي بالنسبة لها من حيث 

العالقة مع العرب ، وقدرة إرسائيل عىل إلحاق الرضر  بالدول العربية  املجاورة 

ألفريقيا ، وكام هو معروف فإن  ظروف إفريقيا من فقر وثروات غري مستغلة 

 ، إرسائيل  لدخول  الباب عىل مرصاعيه  تفتح   ، وأراض شاسعة وشعوب كسولة 

خاصة وأن العرب ال يتقنون فن نسج العالقات مع  أحد.

وكام هو معروف فإن العرب مل يهتموا حتى بالدول اإلفريقية  العربية.

كيف تنظر اإىل عالقة الدول العربية  مع اإفريقيا ب�سكل عام؟
 العالقات العربية – اإلفريقية ليست جيدة، وهي أقل من املطلوب ومن متطلبات 

املصلحة العليا، وكام يقال: إن فاقد اليشء ال يعطيه، فنحن  ال ندعم بعضنا بعضا،  

فكيف سندعم  اآلخرين، مع أننا بحاجة ماسة ملواقفهم، فأي  مكسب إلرسائيل 

يف هذا املجال هو خسارة لنا  .

كيف تقراأ العالقة بني تركيا واإيران هذه االأيام؟
 الطرفان عاقالن وتربطهام مصالح مشرتكة ، يف مجاالت كثرية، وهذا ما يجعل من 

املستحيل   اإليقاع  بينهام، وهام  رغم ما يجري مل يصال إىل  مرحلة الالعودة أو 
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مفرتق الطرق ، مبعنى أنهام  يحافظان عىل مصالحهام من أجل املصلحة العامة .

     هناك محاوالت عربية ومن قبل حلف الناتو من أجل الفتنة الشيعية –السنية، 

للمسؤولني  ، وهذا مثار إعجايب وتقديري  الريح  الطرفني صامدان يف وجه  لكن 

يف البلدين ، فآخر سهم يف جعبة إرسائيل هو الفتنة املذهبية بني إيران وتركيا ، 

وأسأل الله أال تنجح يف مسعاها.

ما ه� اأثر الفتنة املذهبية بني اإيران وتركيا على ال�طن العربي؟
ال نذيع رسا عندما نقول: إن  الوضع العريب مهلهل ، والجميع ينظرون إىل الوطن 

العريب مثل كعكة  عىل مذبح التقسيم ، وعليه ال يوجد طرف مبفرده يستطيع  

تغيري هذا املفهوم ، ولو كان لدينا  رؤية إسرتاتيجية الستفدنا من تركيا وإيران، 

وشكلنا معهام قوة إقليمية  قادرة عىل الوقوف يف وجه إرسائيل.

   وهذا الحلف الثاليث املقدس هو الوحيد الذي نصون بواسطته  الكرامة اإلسالمية 

- العربية، وحبذا لو بدأت السعودية ومرص نيابة عن العرب بالتحالف مع إيران 

وتركيا  لتغري الواقع .

ملاذا ال نرى  حتالفا عربيا تركيا اإيرانيا ؟
العرب مخرتقون ولن  يبادورا أو يقبلوا مبثل هذا التحالف ، وهم مشتتون مقزمون 

مختلفون حول املصالح ، وكل طرف يتبع  سياسة  خارجية أجنبية متىل عليه ، وهذا ما 

يجعلهم  غري قادرين عىل امتالك أي كرت عىل طاولة املفاضات مع أي جهة ليكونوا 

أندادا  ألحد ، وأرى أن التحالف اإليراين – الرتيك  أقرب من تحالفهام مع العرب.

كيف تنظر اإىل ما يحدث بني ال�سع�دية واإيران هذه االأيام؟
 يشء محزن ومزعج وال يصب يف املصلحة العليا عربيا وإسالميا ، وهذه هي الفنت 

، وهي  نعيشها  ونحن  منها،   « وسلم  عليه  الله  نبينا محمد »صىل  التي حذرنا 
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اإليراين  الغلو  أم  املتشدد  العريب  الطرف  أكانت من  الليل  املظلم، سواء  كقطع 

املتشدد وكالهام يصب الزيت عىل النار .

   أتوقع أن األطراف الطامعة يف املنطقة تعمل جاهدة عىل تشويه اإلسالم  ، وهي  

التي توجه كل األطراف للغلو والتشدد يف املواقف والهجوم املستمر عىل اآلخر، 

من أجل تعميق الفتنة.

 اإ�سرائيل و�سلت اإىل اأعايل النيل ومتركزت  ن�وًيا هناك ، ما تاأثري 
ذلك على منطقة البحر االأحمر؟

    إرسائيل خائفة إىل حد الهلع ، إلميانها  أنها دولة طارئة يف املنطقة، وال تعيش دون 

أمن ودعم  إقليمي وخارجي ومحيل، وال أغايل إن قلت: إن إرسائيل والصهيونية 

هم شياطني اإلنس ويعيشون يف مكان  ينفثون سمومهم ويحيكون املؤامرات ، ومع 

األسف فإن العرب املتكاسلني عن مصالحهم ، فسحوا املجال إلرسائيل أن تطوقهم  

من خالل  تواجدها املسلح يف دول الطوق اإلسالمية غري العربية.

النيل  ، فيما يتعلق بنهر  – االإثي�بي  ال�سراع امل�سري  كيف تقراأ  
وتداعيات ذلك على م�سر وال�س�دان؟

   مل تكن إثيوبيا تفكر بذلك وحدها ، فام يجري مع مرص هو  طبخ  إرسائيل ، التي 

استغلت أوضاع إثيوبيا  وبعد العرب  وتخليهم عنها، وعليه فإن إرسائيل  رضبت  

عصفوين بحجر واحد ، وقامت بالتغلغل يف إثيوبيا  وتأليب اإلثيوبيني عىل العرب.

علم�نا يف املدار�ض اأن ال�طن العربي غني باملياه ، لكننا اكت�سفنا 
اأن اأنهار النيل  ودجلة والفرات لي�ست  عربية ماذا نفهم من ذلك؟
يهود  حدد  وقد   ، بإرسائيل  محكومة  باتت  بأرسها   املنطقة  أن  واضح  هو  ما 
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دول  إىل  النفاذ  الخطط ضامن  ومن  ضمن  إرسائيل،  قيام  قبل  حتى  أهدافهم 

اإلقليم  العربية وغري العربية ، وهذا ما جعل إرسائيل  تدخل يف الجميع وتسيطر 

عىل الجميع ، وقد نجحت إرسائيل  يف تأليب  دول الجوار عىل العرب ،  وخاصة  

استغالل  الدول التي تنبع منها األنهار السابقة  ومتر يف الدول العربية  مثل مرص 

والسودان والعراق وسوريا ، ألن املياه هي محور الحياة ، وكل ذلك حصل منذ 

نحو ثالثني عاما ، وقد عملت إرسائيل يف الخفاء ونحن مغيبون عن مصالحنا.

ما ه� تف�سريك  للعالقات ال�طيدة بني  اإ�سرائيل وجن�ب ال�س�دان املنف�سل؟
السودان  مرض  لها، وأن إستقرار  السودان كان ذراعا إليران وممرا  أن  معروف 

التي   إرسائيل  مصالح  أجل  من  الشامل  عن  الجنوب  فصلوا  لذلك  بإرسائيل، 

أسهمت يف الحرب األهلية السودانية التي اندلعت عام 1956 ، وها هي تهيمن 

عىل جنوب السودان وترتبع يف جوبا العاصمة.

كان �ساه اإيران املقب�ر  يهيمن على دول اخلليج العربية ويفر�ض 
عليها  ك�تات لتجني�ض م�اطنني اإيرانيني فيها،  لكننا وبعد زوال 
ما  احلرابة،  حد  ت�سل  – اإيرانية   عربية  خالفات  راأينا  ال�ساه 

تعليقك على ذلك؟
األمني   املخلص  خادمهام  الشاه  كان  وقد  وإرسائيل،  ألمريكا  هي  العليا  املصلحة 

وقدم خدمات ال تقدر إلرسائيل، من حيث الدعم املادي والنفطي،  وتوفري الفرصة 

لتجسس إرسائيل عىل العراق ودعم األكراد الذين  كانوا  يسببون املشاكل لبغداد.

كان الشاه مدعوما  وغنيا وقويا ، ولكنه مل ينجح يف تقدير عواقب  تحديه ألمريكا 

بأنه يريد أن يكون  رشيكا ال وكيال لها يف املنطقة ، فأطيح به.

مع  أمريكا وإرسائيل عىل عالقة طيبة  تعد  ومل  الواقع  تغري  الخميني  ثورة  بعد 
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، وسلمت  امريكا وإرسائيل  التي قطعت عالقاتها مع  إيران  الثورة اإلسالمية يف 

السفارة اإلرسائيلية  إىل منظمة التحرير الفلسطينية ، وعليه  حصل ما نراه من 

سوء يف العالقات العربية – اإليرانية.

ملاذا ح�سل اأكراد العراق على كيان خا�ض بهم  يف كرد�ستان بعد 
احتالل العراق عام 2003؟

األكراد شعب يعادل 30 مليون نسمة ، لكن ال دولة تاريخية  لهم تجمعهم ،  ألن 

مصالح إرسائيل واإلقليم  متشابكة لعدم وجود كيان ، بسبب  ما أنجزه البطل 

صالح الدين األيويب ، وهذا هو سبب تشتيت األكراد  بعد ضعف العراق وسوريا 

، وقد أراد الغرب ابتزاز اإلقليم بصورة أكرث ، عندما منح أكراد العراق  كيانا خاصا 

بهم يف كردستان العراق.

ما جرى ليس حبا باألكراد ، لكنهم ال يريدون دولة قوية منافسة  ، فأعطوهم 

كيانا يف العراق ، ويقيني أن  أكراد سوريا وإيران وتركيا عىل الطريق ، وال يوجد 

أي قرار يدعم أي تجمع يرض الحقا مبصالح املستعمرين وإرسائيل.

هل يفهم من ذلك اأن هناك دولة جامعة لكافة االأكراد يف االإقليم 
تل�ح يف االأفق؟

، بل كيانات تخدم مصالح الغرب وإرسائيل   ال دولة كردية شمولية يف اإلقليم 

وتكون مستغلة من قبل الدول الكربى وإرسائيل.

كيف تقراأ ملف العالقات الرتكية – االإ�سرائيلية؟
وصلت العالقات الرتكية – اإلرسائيلية إىل أوج قمتها إبان حكم العسكر العلامنيني 

، وكانت واضحة املعامل ، ومن أسباب دعم  إرسائيل ، هو  موقف أتاتورك والعسكر  
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من املسألة اليهودية وإرسائيل .

بعد تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم يف تركيا عام 1992  ، تغريت  بوصلة 

العالقات  ، وخفت حدتها وأعلنت تركيا الجديدة موقفا مغايرا ملوقف العسكر 

وتوترت العالقات  مع إرسائيل ،  ووصلت إىل عدوان إرسائييل عىل سفينة مرمرة  

إبان  محاولة  فك الحصار عن قطاع غزة  عام 2010، وقد أظهرت تركيا الجديدة 

إىل  مرحلة قطع  لن تصل  األمور  لكن   ، لها  الخضوع  نديتها إلرسائيل بدال من 

العالقات بني الطرفني لتشابك املصالح ، وتعقيدها .
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التحالفات العربية
اجلل�سة ال�ساد�سة - االأربعاء 2016/1/27
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معروف اأن العرب حتالف�ا اإما مع امريكا اأو مع  رو�سيا.. كيف تنظر اإىل 
تلك التحالفات؟

هذه التحالفات يف حقيقتها ، هي بني طرفني ضعيف وهو الطرف العريب ، وقوي 

وهو الطرف الثاين ، وبديهي أن أحدا ال يقيم للضعيف وزنا وال يحرتمه حتى لو 

كان حليفه ، ألنه ينظر إليه نظرة إمالء ومصالح ليس إال .

     الدول الكربى ال تنظر إىل املباديء التي تتبجح بها عىل الدوام ، بل تعمل 

عىل تحقيق مصالحها  من خالل  مبادئها التي تتظاهر بها ، ولذلك فإن كل ما 

يصب يف التحالف مع أي دولة سواء أكانت روسيا  أم امريكا، عبارة عن سياسات 

إسرتاتيجية موضوعة مسبقا للمنطقة التي تعني الكثري بالنسبة لآلخر ، مع األخذ 

بعني االعتبار أيضا  ، إن منطقتنا  عبارة عن سوق استهالكية  ضخمة ، ناهيك عن 

حامية أمن إرسائيل.

ل�حظ اأن الدول العربية التي كانت متحالفة مع م��سك�  ، كانت 
حتارب االأحزاب ال�سي�عية فيها  ..ملاذا براأيك؟

ألن األولوية  كانت للحكم  ، وتحقيق مصالح الحزب الحاكم سواء أكان يف سوريا 

وكل   ، دماء  وسالت  البلدين  الشيوعيون يف هذين  لذلك حورب  العراق،  يف  أم 

ذلك كان باالتفاق مع االتحاد السوفييتي السابق ، ألن مصالحهم كانت أكرب من 

الشيوعية ، مبعني أن املصلحة اإلسرتاتيجية كانت فوق مصلحة الحزب ، فحزب 

البعث كان ينفذ السياسة التي كانت تتفق مع موسكو الشيوعية .

ما هي تلك ال�سيا�سة؟
خالل  من  األوسط،  الرشق  يف  تواجدها  بتثبيت   ترغب  آنذاك  موسكو  كانت  

تحالفاتها مع بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا  وليبيا  واليمن الجنويب ، 
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وكانت تبيع لهم األسلحة  وتستفيد من ثرواتهم ، وقد سهلوا لها مواجهة أمريكا 

يف املنطقة.

كما نعرف فاإن اأمريكا مل تقم بحماية حلفائها  ويف مقدمتهم �ساه 
اإيران املقب�ر ومبارك م�سر  وبن علي ت�ن�ض  ملاذا؟

أمريكا  فإن  ، وكام هو واضح،  مباديء  أمريكا دولة مصالح  وليست دولة      

تتعامل مع عمالئها كاألحذية  التي تستبدلها حني تستهلك ، وهذا ما حصل مع 

شاه إيران ومبارك وبن عيل وعيل صالح يف اليمن ، وغريهم هنا وهناك.

�س�ريا،  االأ�سد يف  ب�سار  لنجدة  راأيناها تهب  باملقابل  م��سك�  لكن 
األي�ض كذلك؟

سوريا  تعد آخر موطيء قدم لروسيا يف املنطقة  ، وتحديدا قاعدتها البحرية يف 

طرطوس بالالذقية  عىل شاطيء البحر املتوسط ، وبالتايل فإن تقاعسها عن نجدة 

نظام األسد وطائفته ، يعني خروجها وإىل األبد من هذه املنطقة ، مام سيضعفها 

سياسيا وحتى عسكريا .

   عندما تدخلت روسيا يف سوريا وبتلك القوة املعروفة،  اكتسبت شهرة  قوية 

ظروفها  لها  ألن  تعود  لن  وليبيا  العراق  قصة  وأن  حلفائها،  عن  تتخىل  ال  بأنها 

الخاصة، وقد استمدت  روسيا قوة إضافية يف مجلس األمن بعد تدخلها يف سوريا، 

رابح   كارت  هو  السوري  النظام  فإن  ولذلك  بندية،  أمريكا  مع  تتعامل  وباتت 

بالنسبة ملوسكو ولن تتخىل عنه، وعليه فإن موسكو نجحت  بالخروج من تهمة 

الرئيس صدام حسني  نظام  بعد سقوط  إليها   ينظر  كان  كام  الضعيفة،  الدولة 

والقذايف.
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وجه  على  اأمريكا  مع  حتالفاتهم  يف  العرب  فاإن   معروف  ه�  كما 
عك�ض   ، جمانا  اخلدمات   يقدم  من  م�قع   يف  كان�ا  اخل�س��ض 
اآخر  يف  �سيئا  لها  تقدم  وال  اأمريكا   تبتز  كانت  التي  اإ�سرائيل 

املطاف..كيف تنظر اإىل ذلك؟
    الفارق بني العرب وإرسائيل ، أن إرسائيل لها لوبيات يهودية صهيوينة  تدعمها، 

فهناك يف نيويورك وحدها ستة ماليني يهودي يعملون من أجل تحقيق مصالح 

إرسائيل ، كام إنها دولة واحدة موحدة ولها مرجعية سياسية واحدة ويتحدث 

باسمها رجل واحد ، ناهيك عن  استفادتها من النظرة الدينية إليها  ، حيث العهد 

القديم والجديد ،  وهناك ارتباط  كبري يف أمريكا مع العهد القديم »التوراة« ، 

عكس العرب الذين ال مرجعية واحدة لهم ،  فهم مشتتون مختلفون  ، وهذا 

ما جعل إرسائيل تنال الحظوة يف امريكا ، كام إنها أقنعت أمريكا  بأنها  العصا 

األمريكية القوية يف املنطقة.

ل�حظ اأن بع�ض الزعماء العرب الذين كان�ا متحالفني مع اأمريكا  ، كان�ا 
ي�ستم�نها عند زيارة م��سك� ، ملاذا؟

،  وهم ضعفاء ويتلونون  ثابتني عىل مبدأ  العرب ليسوا  الزعامء      معروف أن 

حسب املوقع الذي  هم فيه، وال يدرون أن  الطرف املقابل  يعرف حقيقة أمرهم، 

ويعرف أنهم متلونون ، ولذلك كان يضحك عليهم سواء أكان يف واشنطن أم موسكو 

أم يف أي عاصمة غربية أو رشقية ، ومعروف أن القوي ال يحرتم الضعيف،  وزعامء 

عالية  بسقوف  نبدأ  ضعفنا  بسبب  أننا  يالحظ  ضعفاء.   الحالية  بهيئتم  العرب  

مطلبيا ، لكننا  ننتهج سياسة التنازل خطوة خطوة إىل أن ننتهي بال مطالب فتضيع 

حقوقنا ، عكس إيران عىل سبيل املثال التي حققت كل مطالبها  خالل مفاوضاتها 

الندية مع الغرب وأمريكا »5+1« ، كل ذلك ألنها دولة واحدة موحدة ولها مرجعية  
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ورجل واحد يتحدث باسمها ، فنهجها  املصلحة العليا والوطن قبل  الحاكم الفرد ، 

يف حني أننا كعرب نفضل مصلحة الحاكم الفرد عىل مصلحة الوطن واألمة. 

يبدو اأن اأمريكا تن�ي الرحيل عن املنطقة ..ملاذا؟
   كانت أمريكا بحاجة للمنطقة لسببني  :إرسائيل  والنفط ، وقد أصبحت إرسائيل 

قوية مبا فيه الكفاية، ونجحت يف نسج وتقوية عالقاتها مع  زعامء املنطقة، وباتت 

حليفا  لهم ، ناهيك عن الدعم األمرييك العسكري والسيايس واملايل، ما جعلها  يف 

غنى عن التواجد األمرييك يف املنطقة.

   كام إن أمريكا مل تعد بحاجة للنفط العريب، لوجود خزان نفطي ضخم عندها 

الزيتي،  الصخر  من  الضخم  مخزونها  إىل  إضافة  املاضية،  الثالثني  السنوات  خالل 

كل  استنفذت  إنها  كام  مستوردة،  منها  أكرث  للنفط  مصدرة  دولة  حاليا    وهي 

مطالبها وأحكمت سيطرتها عىل  الزعامء العرب، وبالتايل أصبح تواجدها يف املنطقة 

الصني  الصينية ملجابهة كل من  الهند  منطقة  للتواجد يف  لها، ألن حاجتها  مكلفا 

وروسيا والهند وماليزيا .

هل النفط العربي اإىل ن�س�ب؟
   ال يوجد شك بأنه ثروة غري متجددة وبالتايل فهو إىل نضوب ، ولكن ليس يف 

املستوى املنظور، وسيكون هناك بديل له  من خالل طاقات أخرى منها الصخر 

الزيتي والغاز والطاقة الشمية والرياح والطاقة املتجددة بشكل عام ، وبالنسبة 

لنا كشعوب  فال يهمنا إن نضب أم مل ينضب ، ألننا مل نستفد منه شيئا ، بل كان 

كله يذهب  للغرب ، وكان نقمة علينا ومل يكن نعمة.

البحر  �س�اطيء  يف  الغازية  االكت�سافات   تكثيف   يعني  ماذا 
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املت��سط ، وهيمنة اإ�سرائيل عليها ؟
ليس مفاجئا  أن تكون إرسائيل هي املستفيد األول من االكتشافات الغازية يف 

اإلقليم ، وال ميكن أن نعترب  الهجامت املتكررة ضد خط أنبوب الغاز املرصي إىل 

األردن وإرسائيل  كان عبثا ، بل كل يشء مخطط له بإحكام ، فحروب هذه املرحلة 

هي حروب طاقة  وليست  عسكرية ، وأرى أن  األمور العسكرية والسياسية  يف 

املنطقة مرتبطة معا .

    الطاقة  هي مصدر قوة كالعتاد العسكري ، والوقت مناسب إلرسائيل، التي 

فقد  لنا،  فاضح  عنوان   هام  والضعف  فاالنشقاق  عليه،  نحن  ما  إىل  أوصلتنا 

استطاعت  إرسائيل  بعد حصارها لغزة التحكم بالشواطيء املتوسطية  وإكتشاف 

الضاغطة  العوامل  من  وهذه  استخراجه،  قبل  حتى  ومرص  لألردن  وبيعه  الغاز 

إرسائيليا عىل العرب ، وما نراه عبارة عن احتالل اقتصادي مواز لالحتالل لعسكري 

، ولوال نجاح إرسائيل يف الهيمنة عىل العرب مل تصل إىل هذه املرحلة.

ملاذا �ساءت العالقات امل�سرية – الرتكية؟
   إرسائيل لن تستقر دون تدمري كل من مرص أوالً وتركيا الحقا ، وأتوقع أن القرار 

أن  تستطيع  ال  ألنها  إرسائيل،  لصالح  االنقالب يف  مرص، وهو  كان  االسرتاتيجي 

تتحمل حاكام يف جيناته  عداء إلرسائيل، وقد وقف الحكم يف مرص قبل االنقالب 

مع الفلسطينيني يف غزة إبان الهجوم اإلرسائييل آنذاك، وأظهرت النتائج أنه وألول 

مرة  يستطيع الفلسطينيون تحقيق نرص عىل إرسائيل ، وكان ذلك مبساعدة مرص 

العسكرية والسياسية يف آن واحد.

    هذا هو السبب الحقيقي للخالف املرصي – الرتيك  والذي أشعلته إرسائيل، 

وحتى لو متت تسوية  الخالفات مرحليا  ، فإن األزمة ستبقى موضع اشتعال  يف 

أي وقت حتى القضاء عىل  قويت الدولتني ما دامت إرسائيل موجودة.
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ملاذا تده�رت العالقات الرتكية –ال�س�رية؟ 
   أتوقع أن تركيا  كانت تراهن عىل زوال الحكم يف سوريا ، وتقطف مثار الوقوف  

مع الشعب السوري ضد النظام ، لكنه اتضح لها الحقا أن األمر لبس كام تخيلت، 

ولذلك تراجعت عن اندفاعها ولكن العالقات بقيت متدهورة كام نرى اآلن.

م�جه  ه�  ..هل  باك�ستاين  تركي  �سع�دي   حتالف  ب�ادر   هناك 
�سد اإيران؟

 ما يدور يف املنطقة  من تحوالت وما نراه من تكتالت،  إضافة إىل كل الفنت 

العامل  املطاف فقد دمرت إرسائيل مقدرات   نهاية  ، هو لصالح إرسائيل يف 

العريب ، وها هي تدمر العرب واملسلمني  عن طريق الفتنة املذهبية السنية 

العربية واإلسالمية أسهمت بنفسها  – الشيعية ، ومع األسف فإن الشعوب 

يف تعميق هذا االنقسام من خالل  التشدد والغلو ، وهذا ال يصب يف صالحا 

عربا وإيرانيني.

يق�ل امل�س�ؤول�ن االإيراني�ن: اإن نف�ذهم بات ي�سمل بغداد ودم�سق 
وبريوت و�سنعاء ... ما وجه الدقة يف ذلك؟

ثابتة  اإليرانية باسرتاتيجيات  العراقية –  الحرب   انتهاء  إيران  بعد      عملت  

وواضحة ويف مقدمتها تصنيع األسلحة وارتباطها بحلفائها يف املنطقة ، وما حصلت 

عليه يف العراق ودعمها  للحوثيني يف اليمن ، وحزب الله يف لبنان .

    كل ذلك أعطاها الوجه القوي يف املنطقة لغياب الدور العريب املطلوب ، والذي 

كان  يجب أن  يكون  البديل للموقف اإليراين يف تلك البلدان ، لذلك استطاعت 

يف  ساعدها  الذي  األمر  حلفائها،  دعم  عىل  والقادرة  املهيمنة  تكون  أن  إيران  
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املفاوضات  النووية مع الغرب  وأمريكا »5+1«، وما وصلت إليه اآلن ، وكانت 

عبارة عن خطط اسرتاتيجية هجومية  ، وعندما استيقظ العرب  متأخرين  وجدوا 

أنفسهم  يف مواجهة مع إيران  ال يستطيعون  خوضها ، وأرى أن إيران حققت  

كل أهدافها .

ملاذا ي�سرتي العرب  كميات مه�لة من االأ�سلحة، لكنهم عند ال�سدة 
غربية  دول  وحتى  باجلن�د  ملدهم  اإ�سالمية  بدول  ي�ستعين�ن 

لتحارب عنهم ؟
النقدية  التدفقات  لوجود  الغرب  من  علينا  مفروض   عربيا   األسلحة  رشاء 

واالحتياطيات املهيمن عليها من قبل الغرب ، وهذه األسلحة جرى تخزينها لتكون 

نهبا للصدأ حيث استهلكت يف املخازن دون أن يستخدمها أحد ، وإن ظهرت ففي 

الحروب العربية الداخلية ، يف حني أن العدو الصهيوين  كان خارج هذا املفهوم 

لعدم وجود تنسيق عريب –عريب ملواجهته .

   كام إن هذه الدول ال تستطيع مبفردها توفري القوة البرشية املطلوبة ملواجهته 

يف حني توفرت الغربة لذلك مع انعدامها أصال ، لكن ما ال يريد البعض فهمه أن 

أذرع إيران ممتدة يف الباكستان وهي الدولة املؤمل منها أن ترفد البعض بالقوة 

بسبب حاجتها للامل.

ملاذا مل يتفق العرب واالإيراني�ن واالأتراك اأمام اإ�سرائيل؟
   ألن ذلك فيه نهاية إلرسائيل ، وهذا ما ال تسمح به القوى العظمى ، التي تهيمن 

عىل  الطرف العريب تحديدا  والذي هو أساس ومحور العالقة مع إرسائيل  ، وبناء 

عليه ، لن يكون هناك يف املستوى املنظور أي  تحالف عريب إسالمي ضد إرسائيل، 

ألن ذلك غري موجود يف اإلسرتاتيجيات العاملية.
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قال  املنرصم  القرن  تسعينيات  بداية  العراق  األمرييك  ضد  التحشيد  بْدء  عند 

وضع  الذي  "الرب"  خطأ  لتصحيح  ذاهبون  :إنهم  للصحافيني  كيسنجر  هرني 

الرثوة يف أيدي أناس متخلفني وحرم منها الغرب املتقدم.

ما قراءتك لهذا الق�ل؟
   أي إنسان يحتج عىل الله »سبحانه وتعاىل« أقل ما يقال عنه :إنه متخلف عقليا وغري 

سوي ، بعيدا عن التفكري ، فهذا عدل الله ، والحقائق يف هذا املجال ستظهر الحقا.

    هذا القول يف مجمله داللة عىل الخبث اليهودي ، إذ إن  كيسنجر الذي كان  

وزير خارجية أمريكا  هو أملاين يهودي ، وهو حاقد عىل العرب واملسلمني ، وال 

يغينب عن البال  أن حقد اليهود عىل بني البرش كافة   ال حدود له ، وهذه أيضا 

يف حقيقتها عقيدة تلمودية  ، وقد استغلت أمريكا الطيبة والسذاجة العربيتني، 

العرب  بأن من شيم  االعرتاف  يريدون  ، وال  اإلمكانيات  األمر حديثا عن  وليس 

الكبرية هي الكرم وحسن الثقة باآلخر ، وهذا ما أوصلنا إىل ما نحن فيه .

هل كان النفط نعمة اأم نقمة على العرب؟
نعمة  ، بل هو نصف  كاملة  نقمة  أو  كاملة  إنه نعمة  القول:   ال نستطيع 

ونصف نقمة، مبعنى أنه احتوى الجزئني معا ، فام نراه  من دول صحراوية 

قاحطة وشعوب خارجة من نري االستعامر األجنبي ، وعصور ظالمية، وتأخر 

وأمية، قد خرجوا إىل الحياة ، ومتتعوا  مبا أنعم الله عليهم، وهذه بحد ذاتها 

نعمة لتغيري منط الحياة إىل األحسن ، وبنوع من اإلحساس بالرفاهية  لهذه 

الشعوب.

   أما النقمة فكانت  املنطقة موضع اهتامم كبري من الدول الغربية ، التي حرصت  

عىل تأمني  أمن واستقرار إرسائيل  يف املنطقة ، وكذلك ضامن فرقة وتشتت هذه 
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األمة  ، وعدم متكينها من استغالل ثرواتها الربانية العظيمة  رغبة منها يف إحكام 

الدول  ألن   ، النقمة  جانب  يظهر  وهنا   ، أجمع  العامل  يف  الطاقة  عىل  سيطرتها 

وترصفت   املصالح،  باب  من  بل  املباديء  باب  من  ليس  معنا   تعاملت  الكربى 

خارج نطاق العدالة واإلنسانية والقيم وحقوق اإلنسان.

ملاذا كانت عائدات النفط تذهب للحكام يف حني حت�سل ال�سع�ب  
على الفتات؟

  املعروف أن االستعامر يف تلك الدول خرج من الباب وعاد من الشباك ، بسبب 

عدم وجود دميقراطية  وحقوق إنسان وشفافية  ، وبال حاكم جاء بانتخابات  حرة 

ونزيهة ، لذلك ظهرت  يف تلك الدول طبقتان األوىل هي الطبقة الحاكمة والثانية 

يف  جرى  ما  جرى  لذلك   ، املساءلة  فوق  الحاكم  وكان   ، املحكومة  الطبقة  هي 

الوطن العريب بشكل عام وبرز عندنا نوعان من الدول  ، دول نفطية غنية  ودول 

غري نفطية فقرية.

ملاذا مل نر تنمية م�ستدامة يف بلدان النفط العربية ، وما راأيناه  
كان عبارة عن اأبراج ا�سمنتية ؟

    السبب الرئييس هو أن  كافة البلدان العربية محكومة بسياسات  تصب يف 

والقدرة   القوة  نوع من  أي  العرب  لدى  يكون   وأال   ، إرسائيل  لصالح  مجملها  

والبحث العلمي والنهضة والتطوير.

ملاذا مل يكرر العرب نفطهم؟
    ما ينطبق عىل هذا السؤال ينطبق عىل موضوع التنمية  ، فالغرب أراد رشاء 

النفط الخام منا  بسعر الرتاب، ومن ثم يكرره ويبيعه لنا بأسعار غالية ، وهذا ما 
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جعلهم يفرضون علينا بيعهم النفط خاما ورشاءه منهم  بسعر الذهب ، وهناك 

من يتحايل علينا يف موضوع البرتوكيامويات ، مع أن القرار الحكيم هو استغالل 

طاقتنا مبجملها ، وبيعها مكررة كمنتج نهايئ ، ولو فعلنا ذلك لحصلنا عىل أضعاف 

أضعاف الدخل .

ولو كان  لدينا  توافق  بني األغنياء والفقراء أي بني الرثوات والبرش ، لعشنا حياة أفضل، 

لكن ذلك ليس موجودا عندنا ، األمر الذي يسهل عىل إرسائيل  تحقيق أهدافها.

ملاذا مل ي�ستخدم العرب   النفط �سالحا  لتحقيق بع�ض م�ساحلهم؟
     ال تستطيع أي دولة عربية منفردة مهام كانت قوتها  ،  أن تستقل بقرارها عن 

التبعية  وأن يكون لها  »كارت »  قوي للتفاوض ، بينام نرى الدول الغربية  ذات 

مصلحة واحدة ولسان واحد وهدف واحد ، عكس العرب الذين ينطق بلسانهم 

،  وألن اليشء  ، وكل قرار مختلف عن اآلخر ويتضارب معه  22 وزير خارجية 

باليشء يذكر ، فإننا نرى كال من إيران وتركيا وإرسائيل  تتحدث كل دولة منهم 

بصوت واحد .

ملاذا ه�ى �سعر النفط من 120 دوالرا اإىل مادون الثالثني  دوالرا 
مع اأن اأوروبا   ت�اجه �ستاء قار�سا؟

   ليس رسا القول أن سعر النفط مرتبط بسياسات عاملية  تفرض رشوطه عىل 

املنتجني صعودا وهبوطا ، وقد شاهدنا صعوده إىل 120 دوالر للربميل الواحد ، 

ومن ثم هبوطه املفاجيء إىل مادون الثالثني ، وكل ذلك يصب يف مصالح الغرب.

ما يجري هو لعبة  سياسية عاملية  لتحقيق مصالح الدول املستوردة ، وثبت أن 

الدول النفطية املجزأة ليست صاحبة قرار واحد لذلك  نرى ما نراه ، وعليه  فإن 

الصعود والهبوط غري مربرين.
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زيتي  و�سخر  ونفط  غاز  وج�د  عن  يتحدث  من  هناك  باملنا�سبة 
بكميات هائلة  ، ما وجه الدقة يف ذلك؟

الطاقة  ، لكن  ما  يوما   ، وستنتهي  ناضبة وستنفد  الطاقات مبجملها       هذه 

املستدامة واملتجددة وهي الشمس والرياح ، ثابتة ومتجددة ، ونحن مل نستغل 

من هذه الطاقات التي بني أيدينا يف هذه املرحلة كام يجب.

من املعروف أن  القرار اإلقتصادي يف األردن مرتبط بالقرار السيايس ، ونحن لسنا 

، وهناك ثروات  ثرواتنا  باستغالل  القايض  القرار  لنتخذ مثل هذا  دولة عظمى  

الدينية والعالجية واألثرية  واملعادن  كالنحاس  أهم يف األردن وهي  السياحة 

والذهب .

   وهذه الرثوات  تعد أغىل من النفط يف حال  استغللناها جيدا، وما يتوجب قوله 

إن  املشكلة التي نواجهها يف هذا املجال هي أن استخراج النفط والغاز يف األردن 

يعد قرارا سياسيا وهذا  ما ال منتلكه.

ملاذا خ�سر العرب مبالغ طائلة يف االأزمات العاملية املالية؟
ألنهم ليسوا  دوال عظمى تضمن حقوقها وتدافع عن مصالح شعبها ، كام أن قرارنا 

ليس بأيدينا ، فصاحب القرار  هو قوى خفية ، تسيطر عىل العامل بأجمعه  من 

أجل ضامن مصالحها ونحن  يف هذه األيام ال نبتعد كثريا  عن األجندات الخارجية 

ومعنا الكثري ، كام أننا نتعرض لخسارات كبرية، ونحن األكرث خسارة ألننا مشتتون، 

وتم فصل الحاكم عن  املحكوم.

 هناك �سفقات اأ�سلحة وقعها العرب ، مبئات املليارت من  الدوالرات 
من الغرب، مع اأنهم مل ينت�سروا يف معركة واحدة مع اإ�سرائيل ملاذا؟
ألنهم ليسوا أصحاب صناعة سالح ،  وقرارهم ليس بأيديهم ، وبالتايل فإن رشاء 
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السالح يأيت  لتنشيط  مصانع الغرب ، مع تقديم ضامنات  بعدم استخدام هذا 

السالح ضد إرسائيل.

    نالحظ أن السالح  املتوفر بيد العرب يستخدم  يف الحروب الداخلية ، وأن 

املشرتاة   األسلحة  نرى   عربية وال  أراض  باحتالل  تنتهي   الحروب مع إرسائيل  

تستخدم فيها ، وبناء عليه  كيف سينترص العرب عىل إرسائيل؟

   اآلن انكشفت األمور  وأظهر الجميع  أن إرسائيل ليست عدوا للعرب ، وبتنا 

نغوص يف االنقسامات املذهبية والطائفية والعداوات املذهبية ويف املقدمة  شيعة 

– سنة ، وأصبح السالح الذي بني أيدينا   يستخدم  لحامية املذهبية ، وتركنا الحبل 

عىل الغارب إلرسائيل ، ولهذا كيف لنا أن ننترص عىل إرسائيل ؟

أي معادلة لها مدخالت ومخرجات ، واملدخالت  هنا خطأ ، إذ ال وحدة عربية - 

عربية وال وحدة عربية - إسالمية لنكون ذات مصداقية قادرين عىل اتخاذ القرار 

املستقل.

ملاذا يقال: اإن بن�ك �س�ي�سرا اأوىل من العرب باأم�الهم؟
    أؤيد هذا القول ؛ ألن أموال العرب حرام   ، وحصولهم عليها   مل يكن بطريقة 

رشعية ، بل متت بالرسقة والفساد ، وكل يشء حرام يتطلب عملية إخفاء ، ولهذا 

يتم شحنها إىل بنوك سويرسا ، والتوقيع عىل اتفاق بعدم انتقال تلك األموال إىل 

، ال يحق ألحد من ورثته  املودعة  الرثوة  الوريث، ولذلك عندما ميوت صاحب 

املطالبة بها.

    من هنا يكون البنك السويرسي أحق باملال الحرام املودع لديه من  الورثة  

حسب االتفاق املوقع ، ولذلك يقال: إنه ال عزاء ملن يخرس أمواله يف بنوك سويرسا؛ 

ألنهم ال يستطيعون البوح بحقيقتها .
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العراق بلد نفطي لكن اأهله الي�م  ي�سك�ن قلة البنزين ملاذا ؟
    العراق استهدف ألنه امتلك مقومات الدولة من حيث النفط واملياه والشعب 

ترصفت   أنها  هي  عليها  الوحيد  ومأخذنا   ، الحازمة   والقيادة  املثقف   املتعلم 

بفردية ودون دميقراطية ، ومع ذلك كان العراق  يشكل تهديدا جديا إلرسائيل ، 

وبالتايل استهدف العراق ألنه ال يجوز أن تكون هناك دولة عربية  تهدد إرسائيل، 

وآخر املهازل أن االحتالل األمرييك للعراق ومن جاؤوا معه يف دباباته  وطائراته   

من العمالء املحليني ، رسقوا  ونهبوا ثروات العراق وحرموا الشعب العراقي من 

أبسط حقوق الحياة.
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اجلي��ض العربية انهزمت اأمام اإ�سرائيل مرات عديدة ، لكن اإ�سرائيل  
كانت  تنهزم اأمام املقاومة ملاذا؟

الجيوش العربية مصطنعة يف حربها ضد إرسائيل ، وال رؤية لديها للقتال ، إال من 

رحم ريب ، هناك بطوالت فردية  سجلها ضباط عرب  منهم العديد من ضباط 

لكن   ، جنني  يف  والزبابدة  بنابلس  التفاح  ووادي  القدس  يف     ، األردين  الجيش 

الجيوش التي تتبع األوامر العليا فال بطوالت لها ؛ألنه ليس مطلوبا منها الصمود 

يف وجه إرسائيل.

وأرهقت  الكثري  أنجزت  فقد  الشعوب  إرادة  مثلت  وألنها  املقاومة   لكن     

إرسائيل، بدليل أن قيادة الجيش اإلرسائيلية كانت تطلب وقف النار من املقاومة 

الفلسطينية ، وال ننىس  الهجامت اإلرسائيلية الثالثة عىل غزة والتي مل تحقق فيها 

الفرق بني  ، ولذلك لجأت للقتل والتدمري، وهذا هو  إرسائيل أهدافها األساسية 

املقاومة والجيوش.

التناقضات العربية – العربية -     معروف أن إرسائيل يف جوهرها قامت عىل 

وعىل مصالحها مع الدول العربية قبل  إعالن املعاهدات السلمية  ، فمنذ قيام 

إرسائيل عام 1948 كانت األمور مرتبة حتى تستطيع إرسائيل البقاء ، وإال كيف 

ستعيش وسط هذا الخضم العريب؟

كان العرب  يف البداية خارجني للتو من االستعامر  ، ضعفاء ومشتتني أصال ولذلك 

كان ال بد أن تكون نتائج حريب 1948 و1967  كام يعلم الجميع.

ملاذا �سيق العرب على املقاومة اإىل درجة اخلنق؟
املقاومة نفسها كانت مخرتقة ، وال يوجد تنظيم معلن ، إال والرسائيل  يد عابثة فيه 

، لذلك كانت األيادي الخفية التي لعبت يف املقاومة  تعمل عىل إظهارها وكأنها 

عدوة للدولة املضيفة لها ، وكان هذا هو املدخل إلعالن الحرب عىل املقاومة.
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    كل ذلك مخطط إرسائييل ، شاهدناه  بعد معركة الكرامة التي وحدت الدولة 

األيدي  بدأت  حيث   ، اإلرسائيليني  أذهل  ما  وهذا  والشعب،  واملقاومة  األردنية 

الخفية الصهيوينة تلعب وتفنت بني الطرفني حتى وصلنا إىل  أيلول األسود الذي 

دامت  آثاره السوداء سنوات عديدة وكذلك لبنان.

ماذا تذكر من حرب عام 1967 ؟
إرسائيل  من  للثأر  متعطشني  كنا  ألننا  كعرب،  علينا  مدوية  كانت  هزميتها      

وهزميتها ردا عىل هزميتها لنا عام   1948، لكن النشوة واإلحساس بالنرص لدينا  

تبخر بعد ساعات عدة من الحرب ، ومل تستوعب عقولنا ما جرى وهل يعقل أن 

تهزم الجيوش العربية التي شاركت يف الحرب  يف أقل من ست ساعات ويضيع 

لبنان   من  حدودي  والجوالن ورشيط  وسيناء  التاريخية   فلسطني  من  تبقى  ما 

ورشيط حدودي آخر من األردن.

نر  ، ولذلك مل  العربية متحمسة لهزمية إرسائيل والخالص منها  الشعوب  كانت 

شعبا يف التاريخ انهزم مثل الشعوب العربية يف تلك الحرب املهزلة ، والغريب يف 

األمر أن الشعوب العربية غري مقتنعة بأنه ميكن إلرسائيل أن تلحق الهزائم بها لو 

كانت القيادات تعمل من أجل الشعوب.

كيف تقراأ معركة الكرامة؟
ال أغايل إن قلت :إن الهزمية  املدوية لألمة ،  أسكنت الخوف والهلع من قوة 

إرسائيل يف نفوس العامل العريب ، ومع ذلك فإن العرب وقبل معركة الكرامة وبعد 

الصحراء  تائه يف  إنسان  مثل  ، وكانوا  املوت   كانوا مقبلني عىل   ، هزمة 1967  

القائظة وكان كمن أرشف عىل املوت ، لكنه عرث عىل قنينة ماء ، كانت بالنسبة له 

ال تقدر بثمن  ألنه اعتربها حياة ، ولذلك كانت معركة الكرامة بالنسبة لنا  مبثابة 
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حياة ردت إلينا اعتبارنا وكرامتنا ، بأننا لسنا أمة ميتة ، وقد انعكس هذا املفهوم 

عىل  املقاومة واألردن واألمة وخلفهم العامل اإلسالمي ، مبعنى أن معركة الكرامة 

أعادت لألمة حياتها ، وأوقفت العلو اإلرسائييل، الذي كان برسعة الصاروخ  يف 

املراحل الثالثة 1948 و1956 و1967، وال ننىس أن وحدة الدولة األردنية ممثلة 

بجيشها مع املقاومة الفلسطينية  وخلفهم الشعب األردين بكافة منابته وأصوله 

سجلت  أبهى االنتصارات.

الذي  اإلسرتاتيجي  بعدها  تأخذ  مل  املرشفة  املعركة   تلك  فإن  ولألسف  لكن     

تستحق، ألن قوتها وتفردها بهذا املفهوم كان يف توقيتها الذي مل يكن مسبوقا، 

الذي جاءت فيه  كان زمن موات لألمة  جراء هزمية 1967، لذلك  الزمن  ألن 

أقول: إن معركة الكرامة مل تكن مثل بقية املعارك ، ألن رسها وروحها كانا يف 

توقيتها وقد أنقذتنا من املوت  ، وهي ال تقارن بأي معركة أخرى بسبب توقيتها 

ونتائجها، ولكن.

ما ه� اأثر حرب اال�ستنزاف العربية �سد اإ�سرائيل؟
    هذه الحرب  املرشفة  أصبحت يف طي النسيان ألن الناس نسوها رغم  ما 

أنجزته  وما  تركت  من رعب وقلق يف نفوس املستعمرين اإلرسائيليني ، ومع 

األسف مجددا مل يبق لهذه الحرب أي آثار تذكر ، ألن النتيجة الحالية  هي أن 

إرسائيل  استطاعت رسقة الجغرافيا  الفلسطينية وبعض التاريخ الفلسطيني ، ومل 

تعد فلسطني هي القضية املركزية للعرب.

   كانت مرحلة حرب االستنزاف مرحلة عربية باهتة  ألن العرب مل يكونوا موحدين، 

وكل منهم كان يبحث عن مصلحته بغض النظر عن رشعيتها ومرشوعيتها  ، وكان 

الهم الثابت هو تثبيت أركان  الحكم ، ألن الشعوب العربية كانت مقهورة  وكان 

يتوجب تطويعها من قبل املنظمة الحاكمة آنذاك ، وقد وجدت الشعوب العربية 
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ضآلتها بحرب االستنزاف التي مل تطل.

كيف تنظر اإىل حرب ت�سرين عام 1973؟
   كانت حربا مذهلة ، من حيث نتائجها ، وكنا يف البداية مستبرشبن بها  لكن 

 ، املرصي  الجيش  وتضحيات  مجهودات  رسق  السادات  ألن   ، فجعتنا  نهاياتها  

  ،1979 عام  إرسائيل  مع  ديفيد  كامب  معاهدة  ،ووقع  إرسائيل  لصالح  وجريها 

ومنذ ذلك الوقت  بدأت الكوارث واملصائب تهل علينا مثل املطر يف شهر كانون، 

عام  وإرسائيل  التحرير  منظمة  قيادة  بني  أوسلو  بتوقيع  املصائب  واستفحلت 

1993،  وتوقيع معاهدة وادي عربة بني األردن الرسمي وإرسائيل عام 1994.

هذه املفاجآت  أعادت االستعالء اإلرسائييل مجددا وكرست  قوة إرسائيل  قوة 

وحيدة يف املنطقة .

ماذا يعني خروج م�سر من  ال�سف العربي بعد كامب ديفيد1979؟
   هذا يعني أن تسحب القلب من صدر اإلنسان ، فامذا سيتبقى من الجسد؟ 

األول   العدو  هي   ، وإمكاناتها   ومقوماتها  وموقعها   ، العظيم  بشعبها   فمرص 

والخطري إلرسائيل ، وكانوا ال يستطيعون مواجهتها بالقوة، وال يستطيعون الحصول 

منها  بالقوة  كام حصلوا بالسياسة  والخداع ، فجاءت كامب ديفيد التي تساوي 

يف قيمتها بالنسبة إلرسائيل  تأسيسها عام 1948، مبعنى أن نشوة النرص يف إرسائيل 

مل تكتمل  إال مبعاهدة كامب ديفيد.

   هناك رس يكمن يف كامب ديفيد وقد اتضح الحقا أن  املتفق عليه يف كامب 

ديفيد ليس تدمري مرص فحسب، بل دمار لألمة العربية جمعاء ، وهذا ما  وصلنا 

إليه  بعد خروج مرص من الصف العريب ، وتجىل الخبث واإلجرام يف التخطيط 

الصهيوين لتلك املعاهدة التي هندسها اليهودي األملاين وزير خارجية أمريكا آنذاك 

هرني كيسنجر.
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ماذا اأخذت اإ�سرائيل باملفاو�سات؟
    ما مل تحققه من خالل الحرب حصلت عليه باملفاوضات ، ألنها أصال كانت مع 

الجميع تفاوض نفسها ، وقد استطاعت باملفاوضات  تحويل النظرة العدائية العربية 

لها إىل نظرة سالم ، صحيح أن عداء البعض لها كان ظاهريا  ، لكن التحول إىل الصداقة 

كان  برسعة حثيثة ، والغريب يف األمر أن بعض الشعوب العربية  خدعت يف العالقة 

العدو  ، وأصبحت تشعر أن مصالحها مرتبطة بإرسائيل، بعد أن كانت  مع إرسائيل 

األول لها إبان الحروب ، وقد تحولت البوصلة من  وجهة الحرب إىل وجهة السلم 

 ، والسالم  ، وأصبحت إرسائيل صديقة للجميع ويتسابق عىل كسب ودها الجميع 

وهذا نتاج السياسة الناعمة  بعد فشل السياسة الخشنة »الحروب«.

    لكن إرسائيل الخبيثة التي تعاملت مع العرب بالسياسة الناعمة أبقت  السياسة 

الخشنة للفلسطينيني، وما تزال  متارس فيهم التقتيل والتذبيح والحروب والتدمري، 

وكانت تهدف إىل الرتغيب والرتهيب ، فأخذت ما أخذته من العرب بالرتغيب ، 

وأبقت عىل الرتهيب مع الفلسطينيني.

ما التح�ل الذي اأ�ساب الق�سية الفل�سطينية  بعد اتفاقيات او�سل�؟
    أستطيع القول :إن أسوا مأساة  رضبت القضية الفلسطينية هو االنقسام ، 

وتحويل مقررات  منظمة التحرير التي جاءت أصال إلنقاذ الشعب الفلسطيني 

مام كان عليه باملقاومة ، لكن بوصلتها تحولت إىل مفاوضات  كانت نتائجها كارثية 

أمثرت عن سلطة موهومة  التي  أوسلو  نتائج  بفعل   ، الفلسطيني  الشعب  عىل 

بوعود كاذبة ، اتضح الحقا أنها فخ كبري وضع للفلسطينيني ، واآلن هاهم يدفعون 

مثن االنقسام بني مرشوع مقاوم ومرشوع مفاوضات لن يلتقيا  ، ولذلك سيبقى 

االنقسام الفلسطيني إىل أن يريد الله أمرا كان مفعوال.

ما ه� تاأثري وادي عربة على الق�سية ؟
   معاهدة وادي عربة هي االبن غري الرشعي ملعاهدة  كامب ديفيد ، فلو مل تكن 
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كامب ديفيد ملا كانت أوسلو  وال تجرأ األردن الرسمي عىل توقيع وادي عربة ، 

لقد ابتدات الكارثة الكربى من الزواج بني إرسائيل ومرص السادات ، وهو زواج 

سفاح أنجب أوالدا سفاحا  متثلوا يف أوسلو ووادي عربة والحبل عىل الجرار.

     ما ساعدنا عىل هذا االكتشاف  أن هذا الزواج  الذي تم بهذه الصورة  ، هو 

الواقع الحايل الذي يعج بالكوارث حيث دمار العراق وسوريا واليمن  وليبيا  ،  

وتحولها إىل  دول فقرية  ومديونة .

كيف تقراأ غزو لبنان عام 1982 واحتالل بريوت واإخراج املقاومة 
من هناك؟

بعد تصفيتها يف األردن  ، وانتقالها إىل لبنان  ، أصبح لها شأن كبري  ، وأصبح لها دور 

مؤثر  يف لبنان، بعد أن التف حولها الشعب اللبناين  وتحولت إىل مهدد كبري إلرسائيل.

كانت الفرصة سانحة إلرسائيل  للقضاء عليها يف لبنان ، وإجبارها عىل التفاوض 

الحقا يف أوسلو ، ولو مل تدخل إرسائيل إىل لبنان  لكانت هناك أوراق ضغط قوية 

بيد املقاومة تضعها عىل طاولة املفاوضات.

لكن الخطط الشيطانية اإلرسائيلية  بالتعاون مع أطراف لبنانية تشابكت مصالحهم 

مع إرسائيل ،  نجحت بإخراج املقاومة الفلسطينية من لبنان بعد القضاء أيضا 

عىل املقاومة اللبنانية .

   معروف أن إرسائيل  صاحبة مرشوع وخطط بعيدة املدى  ،  يعكس  ما هو 

بدلت  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  متثلها   كانت  التي  املقاومة  يف  موجود 

، ألنها  ، ومل تكن متتلك اسرتاتيجيات محددة ضد إرسائيل  جلدها   عدة مرات  

كانت عارية ومكشوفة وال من يحميها من العرب إىل أن وصلت إىل ما وصلت إليه.

كيف تنظر اإىل النزاع العراقي الك�يتي ونتائجه؟
الدول  متزيق  يف   تصب  منها   األمريكية  وخاصة  الخارجية  السياسات   كانت 

العربية  ويف املقدمة العراق ، صاحب اإلمكانيات واملقومات والرثوات والشعب، 
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وكانت هذه السياسات تصب يف مصلحة إرسائيل  وضامن أمنها وإستقرارها.

إال من كان  يقدر عليها  فتنة جهنمية ال  العراق والكويت     كان ما جرى بني 

مبستوى إبليس ، وقد أوهمت السفرية األمريكية  غالسبي  الرئيس الراحل العراقي  

صدام حسني يوم األول من آب 1990 قبل دخول الجيش العراقي إىل الكويت 

بيوم واحد ، أن بالدها أمريكا تنظر إىل ما يجري بني العراق والكويت عىل أنه 

شأن عريب داخيل ولن تتدخل فيه .

لقد حسمت تلك الخديعة  رأي الدخول إىل الكويت  وأشعلت الفتنة العراقية 

الكويتية  بالقول للكويتيني : إن هذه فرصتكم لرتسيم الحدود مع العراق ، كام 

أوهموا العراق بأن حامي األمة  وحارس الجبهة الرشقية ، وأنه ال حق ألحد عنده، 

ألنه قدم كل ماعليه.

 ، عام  بشكل  والخليج  الكويت  مقدرات  ونهبت  العراق  الفتنة  تلك  دمرت  لقد     

وضمنت أمريكا ضخ النفط الكويتي لها ، كام إن إرسائيل استفادت من الوضع الجديد.

ما ه� اأثر  تدمري العراق على االأمة العربية؟
  كام خرجت مرص التي كانت مبثابة القلب العريب ، خرج العراق الذي ميثل الرأس 

العريب وصاحب املقومات والقوة والرثوة  ، لذلك  فإن خروج العراق من الساحة 

العربية وتدمريه ،  كان رضبة قاضية  للمرشوع العريب ضد إرسائيل  ، لذلك كان 

ال بد من القضاء عىل العراق.

ما ه� اأثر احلرب العراقية - االإيرانية على  الق�سية الفل�سطينية؟
لذلك  وعندما   ، قوة   إسالمية  ذات  أو  أي دولة عربية   تتحمل  لن   إرسائيل 

خرجت إيران من الهيمنة األمريكية   بعد أن دعمت الخميني وأعادته  زعيام 

إليران  ، رأينا أن  الحكم الجديد يف إيران  خرج عن الطوق، فأوحوا لصدام حسني  

بأن الفرصة سانحة لتمزيق اتفاقية الذل املوقعة مع الشاه عام 1974، وكان هذا 

أكلت  استمرت مثاين سنوات   العراق وإيران معا يف حرب  لتدمري  املدخل  هو  
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األخرض قبل اليابس.

لقد أوقفت تلك الحرب التنمية  الحقيقية يف كل من العراق وإيران  ، وتأخرت  يف 

العراق بعد أن صاحبها  تدمري شامل ، كام إن التنمية يف إيران تعطلت مثاين سنوات.

كيف تنظر اإىل االنتفا�سة الفل�سطينية االأوىل عام 1987؟
تلك االنتفاضة اندلعت  دون تخطيط فلسطيني  ، بل  بضغط صهيوين بعد دهس 

 ، عدة فلسطينيني  أواخر العام 1987 ، ومل يكن لها قيادات أو فصائل تحركها 

الصدى  لها    وكان  الشعوب،  تاريخ  يف  مسبوقة   غري  شعبية   انتفاضة  وكانت 

والوقع والهزمية  يف نفوس اإلرسائيليني ألنهم مل يتوقعوا  ذلك ، ولكنهم إستطاعوا  

بخبثهم ودهائهم  إخامدها   شيئا فشيئا إىل أن أوقفوها  وكانت اوسلو.

جاءت االنتفاضة الثانية بعدها   لتكملها  ، لكن خربة اإلرسائيليني يف هذا املجال  

مع  األمني  بالتنسيق  استطاعوا    ، التجيري  عىل  وقدرتهم  األوىل،  االنتفاضة  من 

السلطة  والوعود الكاذبة للسلطة أوصلوها  إىل ما وصلت عليه .

ما الذي يجري حاليا يف فل�سطني ؟
الوضع الحايل  غري مفهوم  ، وهو مختلف عن االنتفاضة  بل عبارة عن مشاريع 

فردية إسرتاتيجية مل يخطط لها  حزب أو فصيل  أو سلطة  أو دولة ، وما يجري 

عبارة عن  عمليات فردية ال يعلم أحد ما يجول يف صدر آخر ، لذلك أتوقع  أن هذه 

الهبة  يشء جديد ومفهوم جديد وأمر واقع جديد ، شكل رعبا  جديدا إلرسائيل.

وأستطيع القول  أنه ال يوجد لديه القدرة  عىل إنهائها إال بإخراج كل الشعب 

فلسطيني  دام هناك شعب  ما  ولكن   ، عليه  القضاء  أو  أرضه   الفلسطيني من 

متشبث يف أرضه  ، ومستعمرون يعيشون يف أرضه  ، فإن األمور لن تهدأ، فالشعب 

حي ال ميوت  .
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كفاحتة   2010 العام  اأواخر  ت�ن�ض  يف  اليا�سمني  ث�رة  تقراأ  كيف 
لث�رات  ما يطلق عليه"الربيع العربي"؟

قرأت  مؤخرا ترصيحا لرئيس الواليات املتحدة األمريكية  السيد أوباما   ، جاء 

فيه  أن مشاكل الشعوب العربية ناجمة عن عدم تلبية  حكامها لرغبات الشعوب 

، كفاتحة لحراكات  البوعزيزي  املرحوم  التي أشعلها   الياسمني   ثورة  ! وجاءت 

الشعوب العربية  ، وما أطلق عليه »الربيع العريب«، بعد أن أحرق نفسه ، انتقاما 

من عجزه عن الرد عىل تلك الرشطية التي صفعته عىل وجهه ، ووجهت له إهانة  

كبرية ، مل يتحملها  كشاب رشقي .

، لكنه   البوعزيزي رد الصاع صاعني عىل الرشطية وكان يستطيع      مل يستطع 

يعرف  مدى ديكتاتورية  النظام وما سيفعله به  وبأهله ، لذلك انتقم من نفسه 

العربية   « »البيادر  إىل  الرشارة   وانتقلت   ، التونيس  الشارع  فتحرك    ، بإحراقها 

الجاهزة لالشتعال ، وها نحن نشهد النتائج.

خطورة الربيع العريب لو نجح ، كانت  ضد وجود إرسائيل ، ألنه لو تغريت طبقة 

الحكام العرب، النكشفت إرسائيل ، ألن الحامي الحقيقي لها  هم الحكام العرب 

، كام إن ذلك سينعكس عىل مصالح الغرب يف املنطقة، لذلك فإنهم ال يريدون لنا 

أن نتطور ونتسلح بالدميقراطية والتكنولوجيا.

لقد نجحوا ولزمن معني يف إجهاض الحراكات  العربية ، بعد حرفها عن أهدافها.

ملاذا انتقلت �سرارة الث�رة اإىل م�سر ؟
كان إرصار  الرئيس حسني مبارك عىل توريث الحكم  البنه ، مثار جدل  يف أوساط 

الشعب املرصي، فهم »قرفوا« من مبارك وفساده ، ولذلك كان انتقال الثورة إىل 

الشارع املرصي بعد خلع الرئيس التونيس بن عيل سهال .

ملرات  التوريث  عن  مبارك  ثني  فحاولت   الرسالة  األمريكية  اإلدارة  قرأت      
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عديدة،  لكنه أرص وكان يقول لهم: إن الوضع عنده »مضبوط«، وبالتايل حاولت 

اإلدارة األمريكية  الحفاظ عىل مصالحها يف مرص ، وأوعزت ملدير مخابرات مبارك  

عمر سليامن  أن يفرض اإلقامة الجربية عليه، وأن ينتزع الحكم منه، بحجة أنه  

تنازل عن الحكم.

    كان الشعب املرصي يعاين كثريا  من سياسات مبارك ومن حوله ، وقد تغاضت 

أمريكا عن وصول اإلخوان املسلمني إىل الحكم ل«حاجة يف نفس يعقوب قضاها«، 

، واستبعد رجل  الرئيس محمد مريس  املعلنة  لصالح  االنتخابات  نتيجة  وكانت 

النظام أحمد شفيق  بفارق بسيط ، وكان املوضوع قبوال لألمر الواقع  ، بعد أن 

واإلبقاء عىل   إرسائيل   بحامية  تتعلق  اإلخوان  مع  ترتيبات محددة  إىل  توصلوا 

معاهدة كامب ديفيد ، وكذلك ضامن الحفاظ عىل املصالح الغربية ، كل ذلك 

جنبا إىل جنب مع  وضع أسس ثورة مضادة ضد حكم اإلخوان .

أعطي اإلخوان فرصة ،   لكن القشة التي قصمت ظهر البعري  ، هي موقف الرئيس 

مريس  الداعم لحامس يف مواجتها مع العدوان اإلرسائييل  آنذاك ، وحققت حامس 

نرصا سياسيا وعسكريا  بصمود غزة أمام العدوان اإلرسائييل ، لذلك كان القرار 

بشطب مريس وإبعاده عن الحكم ومعه اإلخوان بطبيعة الحال ، وبدأوا بتنفيذ 

الخطة املضادة املعدة سلفا ، وجرى إجهاض الثورة الحقيقية  يف مرص ومل تعط 

الفرصة الكافية  إلثبات جدواها.

كيف تقراأ الث�رة الليبية ؟
كان  القذايف  فإن   ، فكام هو معروف  لثورة مرص  امتداد  الثورة  هي     هذه 

ديكتاتوريا  كبريا   ، ال يحظى بقبول العديد من دول العامل وال حتى  قبول شعبه 

، وكان وجوده رضوريا  ألنه  يعمل لتنفيذ مصالح غربية، مبعنى أن وجوده بتلك 

الوضعية  ، كان  الستنزاف ثروات الشعب الليبي ، وتهميش البلد ، وعدم السامح 
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ألي بارقة أمل بتقدمها  لضامن الجهل والتجهيل .

     استطاعت ثورة ليبيا  القضاء عىل القذايف ، وكانت مدعومة من قبل دول مثل 

تركيا ، وقد تم قتل القذايف  برغبة من فرنسا  ، حتى ال تنكشف أرسار تحالفه مع 

قادة الغرب يف حال بقائه حيا.

ملاذ ت�قف احلراك االأردين ؟
    كام هو معروف ، فإن  أسباب الحراكات العربية بعامة  هي الضغط النفيس  

والقهر االجتامعي والفقر والبطالة  ، جراء سياسات الحكام الديكتاتوريني ، الذين  

أهدروا كرامات شعوبهم ، فأصبحت الشعوب دون كرامة ، ونستثني كل ذلك 

عند الحديث عن األردن ، إذ إن اإلنسان األردين مل يفقد كرامته  ، وهناك شبه 

إجامع عىل رأس النظام .

     دليلنا عىل ذلك أن الحراك األردين واملعارضة معا ،  مل يرفعوا شعار إسقاط 

النظام واملطالبة برأسه ، كام حصل يف الساحات العربية  التي اشتعلت »ارحل 

ارحل  ارحل »، وكان شعار الحراك األردين إصالح النظام وهذا ال غبار عليه.

    كان ذلك لقناعة الناس أن البديل سيكون أسوأ ، ومرفوضا  وغري متفق عليه 

من قبل الشعب األردين ، وال إجامع عليه  كام هو الحال بالنسبة للبلدان العربية.

ملاذا ا�ستمر التده�ر يف �س�ريا اإىل ما ه� عليه االآن ؟
      سوريا تحت الحكم الحايل مل تكن يوما   ، حكام مناهضا  للغرب وإلرسائيل، 

بالهدوء منذ  تسليمها إلرسائيل يف حرب  الجوالن كانت تتسم  بدليل أن جبهة 

1967 ، كام إن النظام السوري مل يسمح للتنظيامت الفلسطينية بالقيام بأي عمل 

عسكري ضد إرسائيل .

أمريكا  بقيادة  العراق  الباطن ضد  تحالف حفر  إن سوريا شاركت يف       كام 

بطبيعة الحال ، دليال عىل توجه بشار عىل االنفتاح مع الغرب ، ورغبته امللحة 
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باالتفاق مع إرسائيل  ، وال ننىس  رعاية  تركيا  والسيد أردوغان شخصيا  عام 

2008  إبان رئاسته للوزراء ، برعاية  جوالت مفاوضات قيل: إنها غري مبارشة يف 

أنقرة ملدة ثالثة أشهر بني وفدي إرسائيل وسوريا  ، وافق فيها وفد األسد عىل 

، لكن  مصالحة مع إرسائيل  ، رشط السامح له مبوطيء قدم عىل بحرية طربيا 

رئيس الوزراء اإلرسائييل أوملريت رفض ذلك ، وعاد من تركيا وشن حربا عىل غزة .

مل يعرف يوما عن النظام السوري أنه  شن حربا  ضد إرسائيل  ، وهناك شكوك 

كثرية حول مشاركته يف حرب ترشين 1973 ، وهذا ما جعله مقبوال لدي صناع 

العامل  ، وما حصل يف سوريا هو رضبة إليران وليس للنظام  العامليني يف  القرار 

السوري ، بهدف تحجيم املرشوع اإليراين ووقف متدد  إيران  يف املنطقة .

      ولكون إيران تتسم بالغموض يف ردها عىل إرسائيل ، كان التوجه للقضاء عىل 

يد إيران اليمنى يف املنطقة  وهو سوريا  ، إذ لوال النظام السوري ملا قام حزب الله 

وملا  واجه إرسائيل ، ناهيك عن  أن املرشوع اإليراين يف املنطقة بات يهدد وجود 

إرسائيل ، األمر الذي دعاهم للتضحية بنظام األسد املعتدل  للحد من املرشوع 

اإليراين ، وعند فشلهم تقرر تدمري سوريا  وتعطيلها لثالثني عاما مقبال.

ما الذي جرى يف اليمن ؟
   كارثية الوضع العريب تتجىل بأبشع صورها يف اليمن ، وما نراه أن دولة عربية 

تقوم بتدمري دولة عربية أخرى، والجميع خارسون يف كل الجوالت ، ألن ما يجري 

أم  اليمن   يف  العريب  التحالف  أكان  سواء   ، والغرب  إرسائيل  مصلحة  يف  يصب 

التحالف الداخيل اليمني ،لو أمعنا النظر يف مصيبة اليمن، لوجدنا صعوبة كبرية 

يف حلها، كام إن رجوع اليمن إىل ما كان عليه  ليس بهذه السهولة ، بسبب وجود 

مرشوعني  متناقضني  هام املرشوع اإليراين واملرشوع السعودي ، ولذلك ال حل 

ممكن إال بالتوافق بني هذين املرشوعني وهذا ما ال ميكن الوصول إليه ، وبالتايل 

فإن الطرفني السعودي واليمني  هام من يدفعان الثمن.
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كيف تنظر اإىل الت�ريث يف احلكم؟
   تعودنا وعشنا كشعوب عربية عىل عامل التوريث يف الحكم ، وخاصة النظام املليك 

املتفق عليه، مبعنى أن امللكية مقبولة من قبل الجميع  وهي صامم أمان للجميع 

بانقالبات  الحكم  نظم  قلبت  التي  الجمهورية  النظم  عكس  كرميا،  عيشا  وتوفر 

عسكرية، وانتهت بالتوريث كام هو الحال يف سوريا ، وكام كان سيحدث يف مرص.

      كان الهدف  من هذه النظم الجمهورية  ليس  تحقيق  أمنيات الشعوب ، بل 

املحافظة عىل املصالح الشخصية للحكام الجدد ، وهنا تكمن املأساة ، ألن مفهوم 

الحكم الجمهوري يف الغرب قائم عىل  الدميقراطية والحرية.

ملاذا ف�سلت احلراكات يف دول اخلليج العربي ؟
     الحكم الصارم يف الخليج مع وجود رفاهية  اجتامعية واقتصادية غري مسبوقة، 

جعلت  الناس هناك ال تفكر إال مبتعتها  وهذا متوفر عندهم ، فالرفاهية متوفرة 

للجميع ، ولكن ذلك سيكون  عىل األمد القصري فقط.

   املال وحده ال  يخرج شعوبا قوية قادرة عىل االستمرار يف الحياة  ، ألن املطلوب 

هو الحرية  وحقوق اإلنسان يف املستقبل.

كيف تقراأ التدخل الع�سكري الرو�سي يف �س�ريا؟
 ، العسكري يف سوريا  بعد تدخلها  أنها دولة قوية وذات شأن   أثبتت   روسيا  

كام إنها استفادت من تجاربها السابقة الفاشلة  عندما  تخلت عن العراق وليبيا 

، وكانت آنذاك دولة عىل  الغارب ألمريكا  الحبل عىل  ، بعد أن تركت  واليمن  

الهامش ، لكن تدخلها يف سوريا   وفر لها فرصة الحفاظ عىل مصالحها  ، وتكريس 

نفسها  دولة عظمى .

    بعد التدخل الرويس يف سوريا   شاهدنا قيمة الفيتو  الرويس يف مجلس األمن، 
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وال شك أن التدخل الرويس يف سوريا جاء يف اللحظات األخرية من عمر النظام 

يف سوريا  ، والذي قدم سابقا للروس خدمات جليلة، أهمها أنه مكن روسيا  يف 

سبعينات القرن املنرصم إبان حكم األسد األب من الوصول إىل  شاطيء البحر 

املتوسط من خالل إقامة قاعدة عسكرية  يف طرطوس بالالذقية .

كام إن نظام بشار امتنع عن  جعل سوريا ممرا للغاز الخليجي  إىل أوروبا  خدمة 

لروسيا  ، وهذا ما جعل روسيا  تهب للدفاع عنه ، وحقيقة األمر أن ذلك مل يتم 

لوال التوافق مع أمريكا وأوروبا وإرسائيل ، وال يغينب عن البال تحالف روسيا مع 

إيران من منطلق الحفاظ عىل مصالحها .

ملاذا راأينا يه�دا اأ�سبح�ا اأيق�نات للث�رات العربية اأمثال اليه�دي 
الفرن�سي برينارد ليفي ؟

تزال يف إجهاض  العليا إلرسائيل  كانت وال  ، ألن املصلحة     مل يكن ذلك عبثا 

 ، لتنفيذ أجندتها  الذين نصبتهم   الحكام  أي حراك عريب يهدد وجودها لخلعه 

لذلك كان يجب عىل هؤالء اليهود بسبب عالقاتهم مع تلك الدول ومناصبهم يف 

بلدانهم أن يتصدروا املوقف ويهبوا لنجدة إرسائيل .

كان هدف تحركهم هو إجهاض الثورات العربية  حتى ال تتحول إىل دميقراطيات  

حسب رغبات الشعوب، وبذلك يكونون قد أبطلوا الحراكات  وأجهضوها  ، حتى 

مينعوننا من الحصول عىل أي كارت ميكننا ان نضعه عىل طاولة املفاوضات مع اآلخر 

، لرغبتهم يف إدامة الكبت والقمع  وإبقاء العالقة متوترة بني الحاكم واملحكوم .

    لذلك نرى أن  الوضع العريب حاليا  أصبح أسوأ مام كان عليه سابقا  ، من 

حيث القمع والفقر والبطالة  والتوتر االجتامعي والتدهور االقتصادي  ، والسؤال: 

هل يعقل أن يكون العراق القوي الغني بهذا الوضع املربك ، بحيث إن الشعب 

العراقي يعاين من التدهور األمني والتفجريات  والفقر وانقطاع الكهرباء والبنزين؟
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ما هي تداعيات الربيع العربي؟
    ما نراه ونسمعه  أن الجميع يتمنون العودة إىل املرحلة السابقة بكل سيئاتها  

وقهرها قبل الثورات العربية، وهناك من يعتقد أن الجمر ما يزال   تحت الرماد، 

مبعنى أن الثورات ما تزال موجودة ،  لكنها كامنة وبانتظار الوقت املناسب لتجدد 

نفسها .

لقد كرست تلك الثورات حاجز الخوف ، وسمعنا شعارات الجميع وهم يهتفون : 

ارحل ارحل ارحل ، وهذا مل يكن دارجا عندنا من قبل ، وهذا يعني أنها  أوقفت 

الجميع عند حدودهم  ، تخوفا من تطور األوضاع إىل ما هي عليه يف سوريا وليبيا 

واليمن  والعراق.

كيف تقراأ الهجرة العربية اإىل اأوروبا  عرب املت��سط؟
تغامر  أن   ، املرحلة  هذه  يف  العربية   الشعوب  عليه  وصلت  ما  صور  أسوا     

بحياتها وحياة أطفالها،  ويركب البعض أمواج البحر يف مغامرة مل يشهد التاريخ 

مثلها، هربا من املوت  وطلبا للنجاة، ولكن العديد من األطفال والنساء والشيوخ 

والرجال ، أسلموا أرواحهم غرقا يف البحر قبل أن يذوقوا طعم الحرية يف أوروبا ، 

ومن وصل منهم  يعاين من رفض اآلخر  له كام نرى ونسمع  يف أوروبا.

   تتكاثف موجات الهجرات املغامرة عرب البحر  يف أوساط السوريني والعراقيني 

األوضاع يف  يعانون من سوء وتدهو  الذين   ، والليبيني  واليمنيني   والصوماليني  

بلدانهم  بعد التغيريات السلبية التي حصلت فيها . وما يعيب هذه املرحلة ،  أنه 

لو كانت هناك رحمة عربية ملا وصلنا إىل ما نحن فيه وعليه.

هل ترى اأننا  دخلنا مرحلة م�سروع  ال�سرق االأو�سط الكبري االأمريكي؟
الله  الله وإرسائيل، وصمود حزب  الطويلة بني حزب  املواجهة  بداية       عند 
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ليزا  كوندا  آنذاك  أمريكا  خارجية  وزيرة  قالت   ،  2006 العام  صيف  األسطوري 

الوقت، ولكن صمود  الكبري قد بدأ يف ذلك  رايس، أن مرشوع  الرشق األوسط 

حزب الله عطل اآلمال اإلرسائيلية واألمريكية ، فتقرر اللجوء إىل مرحلة الفويض 

الخالقة، أي أن ينشغل العرب بأنفسهم  ، لكنهم أيضا فشلوا يف ذلك ، وكان ذلك 

قبل  الربيع العريب بأربع سنوات .

أصيلة،  دولة  إرسائيل  العريب وجعل  العامل  تفتيت  إىل  املرشوع  يهدف هذا      

، وتكون  وتأسيس جامعة عربية  جديدة  تحت اسم :جامعة  الرشق األوسط 

إرسائيل  عضوا مؤسسا فيها ، وهي مرجعية الجميع .

كيف تقراأ  تنظيم اخل�ارج اجلدد داع�ض ؟
     داعش  تنظيم  مقسوم إىل قسمني : األول  القيادات العليا  وهي مخرتقة 

وصاحبة القرار التي تنفذ أجندة الدول املهيمنة عليه ، والثاين  القاعدة الشعبية  

املضللة والصادقة يف قناعاتها  ، وهي مخلصة لألفكار املطروحة، وهذا ما يحصل 

بالضبط ، حيث أخلص األفغان يف حربهم ضد السوفييت لصالح أمريكا ، وعند 

طرد السوفييت وإضعاف االتحاد السوفييتي ، تحقق الهدف األمرييك .

     عند ذلك انقلبت أمريكاعىل حلفائها األفغان  ، وأعلنت أن  األفغان  إرهابيون 

وأعداء ألمريكا، وما انطبق عىل األفغان  ، ينطبق عىل داعش الذي سيتم اإلعالن 

عنه تنظيام إرهبيا  بعد االنتهاء من األجندة املكلف بها .

     ال أعتقد أن تنظيامت  بهذا الحجم تخرج إىل النور دون دعم خارجي ، وأن 

يصبح لها هذا التأثري الذي يحظى به داعش ، وهذا دليل أكيد عىل  أن داعش 

خرج من رحم إرسائيل والغرب وأمريكا .



122

ما ه� التف�سري املنطقي البتعاد العرب عن  اأ�سدقائهم والت�سبيك 
مع اأعدائهم؟

    التفرقة والتشتت وعدم االجتامع عىل قرار سيايس أو اقتصادي مشرتك ، األمر 

الذي  سيخلق قوة يعتد بها أمام أي طرف عاملي ، لذلك فإن الضعيف دامئا ميسك 

بجهة قوية لالحتامء بها ، جراء  افتقادنا للوحدة ، فنحن  يف هذه األيام نعيش  

مرحلة ملوك الطوائف ، الذين كانوا  يتفقون مع الفرنجة  لقتل وغزو  ماملك 

بعضهم بعضا ، وقد يكون الحاكم املستهدف ،األب أو األخ.
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ظواهر عربية
اجلل�سة التا�سعة - االإثنني 8 �سباط 2016
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 ، عند وق�ع  اأي خالف بني حاكمني عربيني  ، يتم غلق احلدود 
وينتقل العداء لل�سعبني ..ملاذا؟

السبب الرئيس يعود الفتقادنا  للدميوقراطية واملؤسسية يف العمل ، وإمنا  يكون 

القرار بيد الحاكم ، وكأننا نعيش أحكاما  عرفية  ، بحيث يكون القرار بيد الحاكم 

، بغض النظر عن مرشوعيته ، كام إننا نعاين من  استبداد الحكام الذين يعتربوننا 

قطعانا من املاشية يسوقونها  كيف ما  يشاؤون ، مبعنى أن كل حاكم يرى أن 

شعبه ملك له ، وأنه هو الزعيم الواحد األحد الذي يحق له اتخاذ القرار ، وال 

يسمح ألحد مبخالفته.

     من هذا املنطلق بات عىل الشعب أن يفرح إذا فرح الحاكم وأن يزمجر إذا 

غضب ، ومع األسف فإن هذا هو حالنا وواقعنا ، وعندما ننظر إىل الدول الغربية  

نستهجن ونستغرب  من وضعنا ، مع أننا شعب  واحد تجمعنا اللغة والتاريخ 

واآلالم واآلمال ، لكننا  نعاين من خالفات  عميقة ومذابح دموية وحروب  أدت إىل 

خسارات تقدر مبئات  اآلالف من البرش  ومئات املليارات من الدوالرات ، ناهيك 

عن عدم التجانس واللغات املختلفة يف أوروبا ، ولكن ما نشاهده عندهم ال نراه 

عندنا ، وهذا يشء يندى له الجبني.

 ال�سحراء العربية تعج بال�سج�ن ال�سرية  ..ملاذا؟
    معروف  أن الدول األجنبية املانحة التي ال تستطيع  تنفيذ األحكام يف حدود 

سيادتها ، تقوم بإرسال املطلوبني لديها  إىل العامل العريب ، ليقوم املحققون العرب 

بالتحقيق معهم  وكشف وانتزاع  ما عجز عنه املحققون  األجانب ؛نظرا لعدم 

وجود مساءلة قانونية  عندنا ، وقد برزت هذه الحالة بعد طرد السوفييت من 

أفغانستان ، والنظر إىل تنظيم القاعدة الذي تحالف مع أمريكا يف تلك الحرب ، 

حيث باتت السلطات األمريكية تعتقلهم ، وتوليهم إىل  الصحراء العربية.

الذين يريدون الحصول عىل مكاسب  الذين       من يقوم بذلك هم الضعفاء 
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مادية من الغرب ، من خالل  تحقيق الوالء والطاعة للدول الغربية املعنية ، حتى 

لو كان ذلك مخالفا للقانون .

ال�سحراء واملياه العربية تعج بالق�اعد االأجنبية ..ملاذا؟
   ليس رسا القول: إن عاملنا العريب الغني برثواته وصاحب املوقع االسرتاتيجي ، 

يغري كافة القوى العظمى ، ولذلك فإن كل الدول الكربى  ، تبحث عن مصالحها، 

والغرابة يف ذلك ، لكن الغريب أن نكون بهذا الضعف والهزال ، وال نستطيع رفض 

أي إمالء من القوى العظمى ، وهذا رس تخلفنا  وعدم اكتسابنا القوة .

�سلطة اأو�سل� تتحالف مع اإ�سرائيل ..ملاذا؟
شخص  ألي  السامح  عدم  عىل  تنص  كام  ذلك،  عىل  أوسلو  اتفاقيات  تنص      

الدخول إىل فلسطني ، يف حال كان معاديا إلرسائيل ، والقضية إما  أن تنفذ أو 

تعتزل أو تقتل ، وهذا ما وافقت عليه السلطة ، إذ كيف ألحد أن يدخلك بيته 

وأنت تضمر له الرش ؟

مفت�حة  اأب�ابنا  لكن   ، بتاأ�سريات  اخلارج  اإىل  ي�سافرون  العرب 
لالأجانب  دون تاأ�سريات .. ملاذا؟

    ينطبق عىل وضعنا املثل الشعبي الدارج : حكم القوي عىل الضعيف ، فنحن 

نفتقر إىل أوراق الضغط ونقاط القوة التي تؤهلنا ملفاوضة اآلخر من موقع قوة ، 

ال أن ننحني أمامه خانعني  كام هو حالنا هذه األيام.

    نحن ضعفاء  ومهزومون ومشتتون ، ونعيش عرص حكام املاملك والطوائف 

بكل مواصفاته ، وال نستطيع مواجهة الدول الكربى  ، بل ننفذ أجنداتهم مجانا ، 

ورمبا ندفع نحن  لهم تربعا ، لذلك أقول :إن العيب فينا وليس يف اآلخر.
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      وعلينا أال نلوم الغرب بل نلوم أنفسنا ، كام أنه يتوجب علينا أن نراجع 

حساباتنا  عل وعىس أن يغري الله  حالنا إىل األفضل ، صحيح أننا  ندخل الدول 

األجنبية بتأشريت ، وكان  األجدى بنا أن نعامل اآلخر باملثل، لكننا حتى إرسائيل ، 

نفتح األبواب ملستعمريها ومنتجاتها  ، ورمبا يستثمرون عندنا يف الوطن العريب ، 

بينام إرسائيل  تواصل تنفيذ أجندتها املعادية للعرب أجمعني.

العرب يغال�ن يف امله�ر ..ملاذا؟
 ، الدين الحنيف      هذه عادات  مصطنعة  ودخيلة علينا ، وهي بعيدة عن 

وتهدف إىل املباهاة واالستعالء  و)شوفة الحال ( وال نعرف أن تلك من املصائب 

الكربى التي تهدم املجتمع ، وتسبب زيادة أعداد العوانس يف كل العامل العريب.

 العرب م�سه�رون بالديكتات�رية ..ملاذا؟
       هذه التسمية ال  تنطبق عىل الحكام يف الغرب ، فالعنرص العريب بخالف 

العنارص البرشية يستجيب لتلك العنارص البيئة ، هناك من هم دميقراطيون مع 

املؤسساتية و حكم القانون ، والحكم الرشيد.

    لكن الديكتاتورية  تقترص عىل الحكام العرب  فقط ، ومن يكون يف املنصب، 

ينتقم من معارضيه وينكل بهم ويزجهم يف السجون ويحرمهم من أبسط سبل 

العيش  ، وهكذا نرى الديكتاتوريات تتواىل عندنا ، لكن نهاياتها غري  صحية  ، 

وهم متشبثون يف الحكم ، وشعارهم : من الكريس إىل القرب أو السجن ، حتى إن 

هناك من يورث الحكم البنه ، وأتحدث هنا عن النظم الجمهورية .

    ال يوجد عندنا إحساس ديني  أو دميقراطية ، وال نؤمن بتداول السلطة ، وأذكر 

أن الحاكم العريب الوحيد الذي طبق نظام تداول السلطة وتنازل عنها طائعا هو 

الرئيس السوداين األسبق  املشري سوار الذهب.
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  حكامنا  يسريون عىل خطى فرعون الذي استضعف قومه فأطوعه  وقبلوا بذلك، 

ما  شجعه عىل االستمرار يف اضطهادهم ، وهناك مثل دارج يقول : يا فرعون مني 

فرعنك ؟ قال : ما لقيت حدا يردين .

ال�سمنة �سديقة العرب .. ملاذا؟
 ، النفط  تفجر  التخمة والرفاهية  بعد  الظاهرة برزت عندنا يف عرص      هذه 

وانتشار السيارات  واملصاعد والجلوس الطويل يف املكاتب وأمام شاشات التلفاز، 

ناهيك عن وفرة   ، األرض  العمل يف  تركنا  وأننا  ، خاصة  أي مجهود  بذل  وعدم 

الطعام وتنوعه.

 ، الصحراء ويحرث أرضه ويرعى غنمه  الذي يعيش يف  القديم  العريب        كان 

معروفا برشاقته ، ألنه كان يبذل طاقة كبرية يف العمل يف األرض ،  ومل تكن هناك 

وظائف مكتبية ، كام إنه كان يتناول الطعام القليل  الذي يتيرس له عىل قلته طبعا .

العرب اأعداء النجاح واالإبداع ..ملاذا؟
    هذا ناجم عن الضعف العام الذي نعيشه يف العامل العريب ، وجاء ذلك أيضا 

نتيجة االنقسامات الحاصلة، وغياب العمل املؤسيس ، واالفتقار للعدالة وتوزيع 

الفرص ، واحتضان أصحاب الكفاءات ، والرصف عليهم.

واألنظمة  القوانني  تغريت  لو  أنه  ويقيني   ، والحسد  الحقد  إىل  يؤدي  ذلك  كل 

 ، املجال  هذا  يف  الغريب  العامل  نظريات  وطبقنا   ، العريب  العامل  يف  بها  املعمول 

 ، املرحلة  لتخطينا هذه   ، باإلنسان كرثوة  وطاقة متجددة ال تنضب  واهتممنا 

لكننا أبعد الناس عن حقوق اإلنسان  ومنح فرص العمل للمستحقني.

البحث العلمي معدوم عند العرب ..ملاذا؟
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    البحث العلمي هو نوع من أنواع الدميقراطية ، وهو محرم علينا  كعرب ، حتى 

ال منتلك التكنولوجيا ووسائل القوة  ، من أجل  أن نبقى تحت سيطرة الغرب ، وال 

نتقدم ، مع أن الغرب بنى نهضته العلمية عىل  أسس الحضارة العربية اإلسالمية .

     وهناك ظاهرة  مدهشة وهي أن املبدعني العرب الذين يعيشون يف الخارج، 

السنني  عرشات  منذ  األمريكية  الفضاء  وكالة  يف  منهم  املئات  وهناك  يبدعون  

ويشار إليهم بالبنان إلبداعاتهم وذكائهم .

العرب ياأكل�ن مما اليزرع�ن ويلب�س�ن مما ال ي�سنع�ن ..ملاذا؟
هذا  حاليا  ، بعد أن  هجرنا أراضينا ، وأجربنا مبدعينا عىل  مغادرة العامل العريب 

إىل الغرب الذي احتضنهم، ولو أننا  انتبهنا إىل السودان فقط الكتفينا ذاتيا ، ولو 

أننا  استغللنا أموال النفط للبحث العلمي والصناعة االسرتاتيجية بدال من صناعة 

البسكويت والشيبس ، لربزنا  حالنا حال األمم األخرى التي يشار لها بالبنان  .

    تتوفر لدينا   كافة اإلمكانات  ، فاألرايض متوفرة  والصحاري شاسعة  ، واملياه متوفرة  

واأليدي العاملة كثرية  وذكية  ، واألسواق كثرية ، لكننا لتشتتنا  وضعفنا ورغبتنا يف 

االرمتاء يف أحضان اآلخرين ، رضينا بالقعود مع الخوالف ومل نتطور ألي ناحية.

هناك دول عربية غنية بحاجة لأليدي العاملة ، وهناك دول فقرية تتوفر لديها األيدي 

العاملة ، لكن التنسيق مفقود والتكامل بيينا ممنوع  ، لذلك نرى  العاملة غري الغربية 

وحتى غري اإلسالمية  تحتل أسواقنا ، بينام  أبناؤنا  يشكون من الفقر والبطالة .

    نعاين حاليا  من تحول أراضينا إىل أراض قاحلة ، وأن مصادر املياه  أصبحت تحت 

رحمة  إرسائيل التي تنسق عىل أكمل وجه مع  دول األحواض ، ولذلك فإن حالنا  

يندى له الجبني ، ونحن نستورد كل يشء  وال نفكر يف نوعية الطعام الذي نستورده  

من الخارج ، كام إننا نستورد اللباس أيضا ، ونقبل  باملالبس غري املحتشمة  التي 

بدأت تغزو أسواقنا  ، وتعمق التخريب  املتعمد ملجتمعنا وهدم قيمنا.
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اجلل�سة االأخرية - ال�سبت 13 �سباط 2016
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ما ه� ال�سيناري� املت�قع لالأردن يف ظل التح�الت التي ن�سهدها يف 
العامل العربي؟

اإلسرتاتيجي  األردن  موقع  أن  وأرى   ، األردنية  الخارجية  بالسياسة  متفائل     

الحال  بقاء األردن   ، وقلب ذلك بطبيعة  املنطقة  والجيوسيايس  مهم الستقرار 

آمنا مستقرا ، بخالف بقية الدول املحيطة بإرسائيل ، ألن دمار هذا الدول وتفتيتها 

يصب يف مصلحة إرسائيل ، والدول الكربى .

     أما استقرار  األردن وأمنه  فهو يصب  ملصلحة إرسائيل وللسياسات اإلسرتاتيجية 

الدولية ، ولهذا أنا شخصيا مطمنئ  ملستقبل األردن ، وإضافة ملا ورد أعاله فإن 

استقرار رأس النظام واإلجامع عليه من قبل الشعب األردين جيل وواضح ، حيث 

نرى االلتفاف الشعبي املطلق حول القيادة العليا املتمثلة بجاللة امللك عبد اللله 

الثاين بن الحسني ، حرصا عىل أمن واستقرار هذا الوطن.

      هناك من يقول: إن األردن  له سيناريو مختلف عن سيناريوهات الدول 

العربية، وهو أن  يتوسع رشقا وغربا وشامال وجنوبا ، ومن املبكر تبني أي سيناريو 

يتعلق باألردن  ، وجل ما ميكن قوله: األردن سيتمتع باستقالل وأمن  ملحوظني.

ما ال�سيناري� املت�قع  للكيان ال�سهي�ين؟
هذا الكيان  مصطنع وطاريء يف املنطقة ، وال جذور له ، بدليل أن الصهيوينة  

ومنذ بداية القرن املايض وهي تحاول  إجراء الحفريات يف فلسطني بشكل عام 

والقدس بشكل خاص  بواسطة بعثات  كانت تحرض إىل فلسطني عىل أساس أنها 

أوروبية ، موهمة الباب العايل يف اآلستانة  أنها تريد التنقيب عن املياه بحجة أن 

القدس  تعاين من شح املياه ، وكان الهدف الحقيقي من تلك الحفريات  ، هو 

العثور عىل ما يثبت  أنهم كانوا موجودين يف القدس يوما ،  وعندما  احتلوها  

، لكنهم وبحسب خربائهم يف  بأنفسهم  بالحفر  بدأوا   العام 1967  خالل حرب 
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مجال الحفريات والتنقيب  ، اعرتفوا عالنية أنهم فشلوا يف العثور عىل أي دليل 

يثبت أنهم مروا  من فلسطني والقدس يوما.

   هذا الكيان أيضا يتكون من خليط من البرش غري املتجانسني  ال يف اللغة وال يف 

العرق ، وحتى إن  بعضهم ليس يهوديا بل جاء مع اليهود استثامرا يف الحياة ، 

وقد ال حظنا ذلك عند انهيار االتحاد السوفييتي ، بداية تسعينات القرن املنرصم ، 

حيث هاجر مسيحيون ومسلمون إىل إرسائيل بحجة أنهم يهود ، لكنهم  انكشفوا 

لعدم ذهابهم إىل الكنس ، وتجرأ بعضهم وكان يذهب إىل الكنائس واملساجد. 

بأن فلسطني  أرض بل  الذين جرى تضليلهم  اليهود  املستعمرين      ما يجمع 

شعب ، وأنها  أرض العسل واللنب،  هو الخوف من املستقبل الذي ينتظرهم ، 

خاصة بعد أن اكتشفوا الحقيقة وهي أن هناك شعب يف فلسطني، وأنها  ليست 

كام  صورت لهم الصهيونية ، وقد أدركوا أن األجيال الفلسطينية مل تنس فلسطني، 

بل يتجدد االنتامء  مع كل جيل يولد، ويكون  أقوى من سابقه، بدليل أننا نرى 

جيل أوسلو يهب مجددا ضد إرسائيل ويستخدم أسلحة مل تخطر عىل باب أحد 

مثل الطعن بالسكاكني والدهس بالسيارات ، إضافة إىل أن املعتقلني الفلسطينيني  

يحاربون إرسائيل  باألمعاء الخاوية وآخرهم اإلعالمي املعتقل محمد القيق.

الفلسطينية،  القضية  عن  تخلت  أوضاعها   بكافة  العربية   الدول  أن  ورغم 

مع  وأوسلو  مرص  مع  ديفيد  كامب  ومعاهدة  العربية،  االختالفات  ورغم 

منظمة التحرير ووادي عربة مع األردن ، إال أن ذلك مل يقنع الشعوب العربية  

الفلسطينية ، ألن الشعور مغروس يف ضامئر العرب  باالنفصال عن القضية 

واملسلمني والعامل الحر، ألن هذه القضية ربانية  عادلة وبني ظامل ومظلوم ، 

وتتعلق بحقوق اإلنسان.

    هناك ظاهرة أخرى  تقلق الصهاينة وهي أن عدد الفلسطينيني يف فلسطني 

التاريخية  يساوي عدد  اليهود، بسبب الخصوبة الفلسطينية رغم التلوث الذي 
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تقوم به إرسائيل  لنرش أمراض الرسطان والعقم يف فلسطني  واملنطقة.

    ما يفرس رفض  الصهاينة  تحقيق السالم مع الفلسطينيني عىل وجه الخصوص، 

 ، الخارجي  العدو  ينتفي  عندما  الداخيل  االقتتال  إىل  التحول  من  خوفهم   هو 

التي تقيض بالبحث عن عدو داخيل عندما ال يكون  اليهودية  العقيدة  بحسب 

هناك عدو خارجي،وهذا ديدن اليهود.

  بناء عىل ما تقدم فإن هذا الكيان املصطنع القائم عىل التزوير ، سيزول  ألن 

 13 األربعاء   « بعنوان  مقاال   كتبت  قد  كنت   ، الزوال  إىل  مآله  مصطنع   كل 

متوز2022.. زوال دولة إرسائيل » ، وكنت عىل قناعة تامة بذلك مع أنه يف  نهاية 

املطاف اجتهاد ليس إال ، لكن هذا االجتهاد مدعوم بتحاليل  سياسية وجغرافية، 

وهو منشور يف كتايب األول  وعنوانه »حيايت من قاع الفشل ومحاولة االنتحار إىل 

االستقرار«.

الكيان الصهيوين زائل ال محالة  ، وهذا قدر الله وكنت أمتنى  أن يكون لنا دور 

يف إزالته.

ما هي ت�قعاتك للق�سية الفل�سطينية ؟
    كل يوم مير ، هو لصالح القضية الفلسطينية ، وليس العكس كام يتخيل البعض، 

ألن العامل كله بشكل عام  وعىل رأسه الشعب الفلسطيني ، بدأ يعي مدى إجرام 

الصهاينة ، وحتى من تحالف معهم ، وخضع البتزازهم وضاللهم ، حيث إن هناك 

من الفسلطينيني من فاوضهم ظنا منه أنهم سيعطون شيئا ، وهذا وجه الطأمنينة 

لضامن  مستقبل الشعب الفلسطيني.

   إن دخول دول إسالمية عىل الخط  مثل إيران وتركيا  ولبنان ، ممثلة بحزب الله، 

مل تكن مدرجة  يف الئحة تاريخ القضية سابقا ، وكل هذه األمور  متدين بالتفاؤل 

حول مستقبل القضية .
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 ، الفلسطينية  القضية  إنهاء  عن  غارقة يف عجزها   إرسائيل  كانت  عندما        

وكان الفلسطينيون  يف أصعب أوضاعهم عند بداية تأسيس الكيان الصهيوين ، 

اندلعت ثورات الشعب الفلسطيني ، وتعلم الفلسطينيون   وازداد إميان األجيال 

عىل  نرصا  تحقق  لن  أنها  مقتنعة  إرسائيل  فإن  ولهذا   ، بالقضية  الفلسطينية  

الفلسطينيني إال باملكر والخديعة كام فعلت يف أوسلو.

     لن يشعر اإلرسائيليون باالطمئنان حتى لو امتلكوا السالح النووي وتحصنوا  

بالجدر التي ستكتمل قريبا  حولها ، ألن اللص ال ميكن أن ينام مطمئنا ما دام حيا.

كيف  كمراقب تنظر اإىل م�ستقبل العراق؟
     باتت السياسات االسرتاتيجية يف املنطقة  ، تأخذ منحى مختلفا  عن السابق، 

اخرى  أطرافا  رأينا   األيام  ، وهذه  لدور إرسائيل  املكمل  األمرييك   الدور  بفعل 

دخلت عىل الخط مثل روسيا  وإيران وتركيا  ، ولهذا أتوقع إما أن يتم التوافق 

تفاهم   موحدة حسب  دولة  يعود  أو    ، العراق  تقسيم  عىل  والدويل  اإلقليمي 

ومصالح الدول الكربى ، وهذا أمر مستبعد.

     أتوقع  أن مستقبل العراق  مرتبط بتفاهم  سعودي تريك إيراين ، ويف حال تم 

ذلك  وهو  مستبعد اآلن ، فإنه سيغري  معامل املنطقة لصالح شعوبها.

وماذا عن م�ستقبل �س�ريا؟
    ما يجري يف سوريا مل يكن متخيال  حتى للعامة ، ولكن املختصني يف السياسات 

العليا الدولية واملراقبني ، كان لديهم نوع من التخيل ، وما يجري يف سوريا والدول 

العربية بشكل عام  يصب ملصلحة إرسائيل ، ألن  تدمري الدول العربية  يضمن 

لها البقاء إىل حني ، رغم أنها  كانت متحالفة بالرس أو العلن مع األنظمة العربية 

التي انهارت مؤخرا .
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بالنسبة  الحال  الدولة كام هو       ها نحن نرى سوريا وقد فقدت مقومات  

الخط يف  وإيران  والسعودية عىل  ، وجاء دخول روسيا  وليبيا  واليمن   للعراق 

سوريا ، ليعقد املسألة ، رغم أن هناك من يقول :إن الظالم يف سوريا سيتبدد ، 

علام أن هناك فجيعة كربى يف سوريا  متثلت  بعدد القتى والالجئني والنازحني 

من سوريا .

هل نحن  على اأعتاب حرب عاملية ثالثة؟
اليوم هي حروب إبادة ، وليست دموية عىل       ال أتوقع ذلك ، ألن حروب 

الهيدروجيني  النووي  السالح  تجارب  من  عنه   وسمعنا  شاهدناه  وما  مراحل، 

األسلحة يف روسيا وأوروبا  لهو دليل عىل وجود مثل هذه   ، الشاملية  يف كوريا 

وإرسائيل.

لذلك أتوقع  أن أي دولة  عندما  تشعر بالخطر الداهم ستضطر الستخدام هذا 

السالح ، مبعنى أن اإلرادة البرشية حاصلة  ، وال  أحد يفكر بذلك ، ألن اإلبادة 

ستكون شاملة.

   رمبا تستمر الحروب بالوكالة وكذلك الحروب الجانبية ، ليتمكن األطراف من 

تجميع  كروت القوة وأوراق الضغط الستخدامها عىل طاولة املفاوضات حتى ال 

تتعرض لإلبادة .

    وعندما يكون هناك طرف مجنون فال نستطيع أن نحكم عىل ترصفاته ، وما 

نراه اليوم يف كل من سوريا  وليبيا والعراق واليمن  ، هو نوع من الجنون املقدور 

عليه ، ولكن يف حال تحول الجنون إىل رصع  وهو املرحلة املتقدمة والخطرية من 

الجنون  ، فال أحد يستطيع  التوقع بيشء، ألن كل يشء محتمل .



135

أحــوال العــرب

ما ه� م�سري اليمن ؟
   األمر يف اليمن  مرهون  بالعالقة بني  السعودية وإيران ، فإن مل يكن هناك 

تفاهم بينها  ، كام نرى اآلن ، فإن الوضع سيشهد تدهورا  يف اليمن  ، وستكون 

النهايات غري سعيدة ، وأرى أن من مصلحة السعودية وإيران  أن  يجنحا  للتفاهم 

العراقية  الحرب  إيرانية   عىل غرار  فإننا سنشهد حربا سعودية  ، وإال  والحوار 

اإليرانية  ،  التي استمرت مثاين سنوات  وعملت عىل تدمري العراق.





137

مقاالت ظاهر عمرو
�جلزء �لثاين
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1- خطبة جمعة ل�سيخ �سع�دي اأعجبتني
 2013/9/28
إمام بعد خطبة  قام  املساجد  بأنه يف أحد  السعودية  قادم من  روى يل صديق 

الجمعة بالدعاء عىل ) السييس ( فاعرتض عىل ذلك بعض املواطنني املرصيني الذي 

بالتهجم  القيام  اآلخرين  املصلني  بعض  الخطبة, مام جعل  لتلك  كانوا حارضين 

عليهم و حدثت مشكلة بني الطرفني ومن بعدها قامت الحكومة السعودية مبنع 

أي دعاء عىل أو إىل أي شخص باستثناء أن يكون الدعاء عاما و دون ذكر أسامء .

وبعد ذلك قام أحد الشيوخ و يحمل درجة الدكتوراة بإلقاء خطبة جمعة حيث 

أشار إىل نقطة هامة لجواب عىل سؤال سابق سأله إياه أحد املصلني حول » ما 

السبب الذي جعل القرآن الكريم ينزل سورة أيب لهب و ما تضمنته من تهديد 

ووعيد بأنه سيصىل نارا ذات لهب و بأن زوجته أم لهب سيكون يف جيدها حبل 

من مسد يوم القيامة«.

فام هو هذا العمل و الذنب الذي اقرتفوه لينزل القرآن سورة خاصة بهم و يذكر 

اسمهم رصاحة, وماذا فعلوا ليستحقوا كل ذلك العذاب مع أننا نعلم أن هنالك 

أشخاصا قاموا بتعذيب صحابة رسول الله صىل الله عليه وسلم و كذلك االعتداء 

عىل رسول الله صىل الله عليه وسلم أكرث بكثري مام قام به أبو لهب و زوجته من 

تعذيب وأشياء ظاهرة .

ويف النهاية خلص الشيخ الدكتور إىل أن أبا لهب وزوجته كانا قادة وروادا من رواد 

الحملة اإلعالمية الهدامة ضد هذا الدين وضد هذا الرسول صىل الله عليه وسلم 

فكان تأثريهم اكرث بكثري من تعذيب أشخاص وأفراد ألن ذلك يصب يف املجتمع 

بشكل عام ويف هذا الدين ككل، ولهذا كانت الجرمية اإلعالمية أضعافا مضاعفة 

ألي عمل فردي ومن هنا نفهم أن اإلعالم املدمر سيكون عذابه شديدا ألنه يغري 

وللحق  للعدل  مخالف  و  معاكس  اتجاه  إىل  املجتمع  يوجه  فبالتايل   , الحقائق 
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وللحقيقة وتكون فتنته أشدمن القتل وكام قال الرسول عليه الصالة والسالم : إن 

الرجل ليتكلم بالكلمة ما يُلقي لها باال، يهوي بها يف جهنم، وإن الرجل ليتكلم 

بالكلمة ما يُلقي لها باال، يرفعه الله بها إىل الجنة

ومن هنا نحن نواجه اليوم حمالت إعالمية مدمرة وقاسية ونتائجها وخيمة عىل 

بداية عرص  من  آتية  دروس  من  فيها  ملا  الخطبة  أعجبتني هذه  ولهذا  الجميع 

اإلسالم بأن اإلعالم هو رسالة وهو السالح الفاعل لنرصة الحق أو لقلب الحقائق .
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2- م�ساعر �سالة الفجر يف امل�سجد النب�ي ال�سريف
 2013/10/26
العام  بالحج هذا  الله عيل سبحانه وتعاىل  املرحلة األوىل من رحلتي للحج مًن 

بصحبة والديت وزوجتي أطال الله يف عمريهام و كانت املرحلة األوىل هي زيارة 

املدينة املنورة عىل ساكنها أفضل الصالة والسالم حيث قمنا بالصالة يف املسجد 

والسالم عىل الرسول صىل الله عليه وسلم, فكم كان الشعور جميال و رائعا وغري 

مسبوق و كان هذا هو العرف السائد بني الجميع بأن املدينة املنورة لها طعم 

ومناخ خاص وبالفعل عندما نقوم لصالة الفجر ونذهب للمسجد النبوي ونشاهد 

مئات  و  بعرشات  و  للمسجد  ذاهبني  نساء  و  رجاال  باملصليني  ممتلئة  الشوارع 

االالف جميعا داخل سور املسجد للصالة إن كان داخل املسجد أو عىل السطح 

أو يف الساحات من ثالث جهات حيث الجهة الجنوبية فيها اإلمام وال يجوز أن 

يسبقه أي مصل .

اليشء الجميل والرائع أنك تشاهد كل ألوان البرش من األسود القاتم إىل األبيض 

الناصع وما بينهام من الحنطي إىل األصفر وغري ذلك , وكذلك تسمع كل اللغات 

العامل  أنحاء  إال وتسمعها من كل  لهجة  لغة وال  , فال جنس وال  اللهجات  وكل 

الكرمية يف  القرآنية  اآلية  ورد يف  الذي  الرباين  اإلعجاز  املسجد وهذا هو  داخل 

قوله تعاىل : )َوأَذِّن يِف النَّاِس ِبالَْحجِّ يَأْتُوَك رَِجاال َوَعىَل كُلِّ َضاِمٍر يَأْتنَِي ِمن كُلِّ فَجٍّ 

َعِميٍق ( صدق الله العظيم, واليشء الرائع اآلخر أنك ترى الوجوه عليها جميعها 

عالمات الرىض والطامنينة و السالم والحب ولحسن حظي أنني جالست العديد 

من الجنسيات املختلفة وكلهم عىل درجة عالية من التفاؤل والرضا واملحبة وكأننا 

من قرية واحدة أو عائلة واحدة وكنا نعرف عىل بعضنا باألسامء و الجنسيات 

و عندما تعرفوا عيل أنني أردين من أصل فلسطيني كان هناك شعور رائع تجاه 

باله  مشغول  والكل  وحدهم  لهم  وكأنها   , األقىص  و  القدس  تجاه  و  فلسطني 
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بذلك و حقيقة كانت املشاعر اإلسالمية الصادقة والتي ال تخالطها فنون ودهاليز 

السياسة والتي تصب يف التعصب وبأهداف قطرية مقارنة مع هموم و مشكالت 

األمة بشكل عام .

أحسست كم هذا الدين عظيم و أن املسلمني عندما يتوحدون عىل هدف واحد 

كم هم عظامء !و أحسست بالنعمة الكبرية التي يعيشها اإلنسان الخايل قلبه من 

الضغينة و الحقد و الحسد و الكره و التعصب !و كم هو جميل عندما يكون 

توجهه صادقا لله سبحانه و تعاىل !

كل ما كنت أمتناه لو أن قادة هذه األمة العربية اإلثنان والعرشون زعيام يعيشون 

ألوان  و  أعراق  و  جنسيات  من  نحن  عشناها  التي  املشاعر  هذه  بعضهم  مع 

مختلفة ألنه بهذه املشاعر لو أنها توفرت لدى قيادات هذه األمة ملا كان وضعنا 

الذي نعيشه بهذا الشكل من السوء و الذل و الهوان و لرجعت لهذه األمة عزتها 

و كرامتها و مجدها لكونها قلب العامل اإلسالمي .

يف انتظار ذلك الزمن , نسأل الله أن يكون قريبا .
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3- ال�سيا�سة االأمريكية مع الدول العربية املبعرثة و مع اإيران
 2013/11/9

الكل يعلم أن السياسة األمريكية يف منطقة الرشق األوسط تعتمد عىل اسرتاتيجيتني:

االسرتاتيجية األوىل هي حامية ارسائيل ألنها متثل القاعدة العسكرية املتقدمة لها 

و لحلفائها األوروبني ،و االسرتاتيجية الثانية هي حامية تدفق النفط إليها و إىل 

حلفائها .

هذه املصلحة االسرتاتيجية و التي تطبقها الواليات املتحدة األمريكية يف عقلها 

الباطن و عقلها الظاهر عندما تعقد أي رشاكة أو صفقة يف املنطقة .

فمن املنطق كيف لها أن تثق و تعتمد عىل دول غري متامسكة و مبعرثة و غري 

موحدة و ال يوجد فيها أي توافق عىل مصلحة واحدة مشرتكة و هذه املصلحة 

هي توافق الدول العربية مجتمعة عىل سياسة واحدة أمام ارسائيل و أطامعها و 

طموحاتها يف فلسطني و الدول العربية األخرى .

فكيف لشخص عادي يريد أن يعمل رشاكة ملرشوع اقتصادي و وجد إخوة بينهم 

عداوة و كل منهم مختلف ومتشاكس مع اآلخر ،فهل معقول أن يعقد معهم أي 

رشاكة؟

و بني  بينها  الظاهر  العداء  األمريكية رغم كل  املتحدة  الواليات  ولهذا فسياسة 

إيران تفضل أن تعمل مع دولة متعددة األعراق و لكن ينطق عنها و يلتزم عنها 

املتحدة  الواليات  تستميل  بأن  إيران  لهذا نجحت  و  عليه  يُتفق  مبا  رجل واحد 

األمريكية أخريا لصالحها و لصالح شعبها و لصالح الطرف اآلخر و الطرف العريب 

غري املوحد خرس كل يشء من آماله و طموحاته املعقود عليها األمل مع الواليات 

املتحدة األمريكية.

وكذلك الحال بني الواليات املتحدة األمريكية و تركيا التي ينطق عنها رجل واحد 
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مع أنها متعددة األعراق و كذلك ارسائيل التي تجمع شتات يهود العامل أجمع 

عىل األرض املحتلة و لكن ينطق عنها رجل واحد .

ويف املقابل فإن العامل العريب و مع أنه مكون من دول يجمعها شعب عريب واحد 

و لغة واحدة و ثقافة واحدة وحضارة واحدة و مصلحة مشرتكة واحدة و لكن 

لألسف نجد أن هناك آراء مختلفة و عداوات متعددة و رؤى متعددة و زعامات 

متعددة و الكل يبحث عن مصلحة خاصة له او لقطره فقط.

مع  اسرتاتيجية  األمريكية رشاكات  املتحدة  الواليات  مثل  لدولة  ستكون  فكيف 

العرب .

إنها تعمل معهم عىل أساس تكتييك و ليس اسرتاتيجي و بالتجزئة و بالقطعة و 

يوما بيوم فمن توافق مع اسرتتيجتها فهو مرحب به و العكس صحيح .

ولهذا فال مستقبل و ال تطور و ال رفعة لهذه األمة العربية دون توحد عىل مرشوع 

املستقبل  يف  صعب  اعتقادي  يف  هذا  و  عليه  متفق  واحد  اقتصادي  و  سيايس 

القريب املنظور و لكن نسأل الله سبحانه و تعاىل أن يوحد هذه األمة عىل يد 

رجل يعيد لها عزها و كرامتها و رفعتها إنه عىل كل يشء قدير , و نسأل الله أال 

يكون ذلك بعيدا.
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4- جتديد اجل�ازات و املخابرات 
 2013/11/19
 ال أعرف هل ألن دائرة املخابرات العامة لها مكانتها يف نفوسنا بسبب مهنيتها و 

هيبتها و حفاظها عىل أمننا والعمل الوقايئ الذي تقوم به و ضبط البلد ،و مكانتها 

لها كل االحرتام و التقدير و لهذا فهي فوق االنتقاد و املساءلة إما خوفا و إما 

احرتاما و تقديرا .

أثارين فلقد تقدم لتجديد جواز سفره من دائرة  ولكن ما حصل مع صديق يل 

الجوازات العامة النتهاء صالحيته منذ 50 يوما و قيل له يف الجوازات :راجعنا بعد 

ثالثة أسابيع من تاريخه الخذ املوافقة من دائرة املخابرات وراجعهم و إىل االن 

مل يصل الرد من الدائرة مع أن هذا الشاب قد حصل عىل حسن سلوك سابقا من 

أجل معاملته للسفر لحصوله عىل عقد عمل يف الخارج و سبق أن جدد جوازه و 

هو يحمل الرقم الوطني .

أنا مع هذه الدائرة و باملنطق و الحق و العدل , فإذا كان هذا الشاب عليه أي 

إشكالية أو أي عمل قام به سبب رضرا أو يرض بصالح الوطن فنحن معها و يجب 

عليهم استدعاؤه و إن كان مذنبا يسجن أو يعدم .... الخ. و ال يرتك هذه املدة 

الطويلة دون مساءلة .

ولكن أن يكون معلقا دون سبب فلمصلحة من هذا التعطيل و هذا الرضر فرمبا 

يفقد عقد عمله و يبقى عاطال عن العمل و يزيد البطالة و كيف ستكون نظرته 

لهذه الدائرة .

أيعقل ذلك مع أين أعلم أنه سيجدد الجواز الحقا كام حصل مع العديد بعد طول 

انتظار و ال يوجد سبب جوهري يدعو لهذا التأخري .

احرتامي و تقديري لهذه الدائرة أوجب عيل كتابة هذا املقال حفاظا عىل مصلحة 

املواطن و الوطن و سمعة هذه الدائرة .
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5- عادات ع�سائرية جميلة ..... ولكن
 2013/11/24
 يفخر األردن بأنه دولة قانون أي أن هناك قوانني و تنظيامت مدنية و رشعية 

تحكم عالقات الناس بعضهم ببعض و عالقتهم مع الدولة و الوطن و هذا يتطابق 

مع كل دول العامل املتقدم .

باإلضافة إىل ذلك أن  التي تحكم و لكن ميتاز األردن  فالقوانني و األنظمة هي 

من  كثري  و  قوانني  من  سبق  ملا  إضافة  عشائري  قضاء  و  عشائري  عرف  هناك 

ارتأت  إذا  و خاصة  القضاء  بهذا  أرسع  و  أسهل  حلها  يكون  الناس  بني  القضايا 

ترشيعات  هناك  كذلك  و  االختيار  يف  الحرية  لها  ألن  ذلك  املتخاصمة  األطراف 

حكومية تعرتف بهذا القضاء العشائري و تضع له مكانة يف إحكامها و قوانينها 

َوأُنْثَٰى  ذَكٍَر  ِمْن  َخلَْقَناكُْم  إِنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  يَا   : تنزيله  حيث يقول تعاىل يف محكم 

َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا . إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم . إِنَّ اللََّه َعلِيٌم 

َخِبرٌي. صدق الله العظيم .

ومن خالل تجربتي يف العديد من قضايا إصالح ذات البني بني الناس , كنت أراقب 

و أفهم تلك املشكال و أرى كم هي جميلة و رائعة بتحول الخصام و العداوة إىل 

مصالحة بتطييب الخواطر و سحب ما بينها من غل و حقد و مظلمة .

يف النهاية كثري من اإلصالح ينتهي برشب فنجان القهوة و تنتهي املشكلة .... هذا 

يشء رائع و جميل عندما ال يتم التعدي عىل حقوق اآلخرين مثل األيتام و األرامل 

يتم  العشرية  أو  للعائلة  الطيبة  السمعة  أجل  من  عادة  و   ، الضعيفة  الناس  و 

التنازل عن الحقوق و هذه عادة متأصلة عند الكثري من العائالت ليبقى اسمها 

مرتبطا بالتسامح و الشموخ و السمعة الجيدة من خالل املسامحة .

لقد وجدت حال لبقاء هذا التسامح و لكن ليس يف النهاية حل املشكلة بفنجان 

دفع  دون  مشكلة  أي  من  الخالص  بسهولة  انطباعا  ذلك  يعطي  حيث  القهوة 
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الثمن حيث تقول الحكمة » من آمن العقوبة أساء األدب« و وجدت ذلك كثريا 

و خاصة يف حالة حوادث السيارات حيث التأمني يدفع و تنتهي املشكلة باإلضافة 

إىل املشاجرات و االعتداء عىل الغري .

ومام اقرتحه هو أن يُلزم الشيوخ و الجاهات الشخص الذي يتسبب بأي مشكلة 

بدفع مبلغ من املال حسب املشكلة و الحالة مثن لهذا الذنب الذي اقرتفه لصالح 

ال  حتى  الحاجة  أصحاب  منه  يستفيد  لصندوق  أو  تعليمية  أو  خريية  جمعية 

يحسب عىل أهل الطرف املترضر أو املعتدى عليه بأنهم باعوا دمهم أو كرامتهم 

أو حقهم بحفنة من املال .

فعندما يتم دفع املال يتم لصالح جمعية لأليتام أو الفقراء أو املساكني أو لصناديق 

التعليم أو أصحاب الحاجة .... الخ نكون قد أصبنا أكرث من عصفور بحجر واحد :

1- أصبح كل إنسان يحسب حسابا أن هناك مثنا للصلح و املصالحة و ليس فقط 

رشب فنجان من القهوة.

2- حققنا مصدرا إضافيا لدخل الجمعيات العامة التي هي بحاجة لهذا املال .

البني تعبهم سيكون أفىض إىل املصالحة و  الجاه و إصالح ذات  3- إن أصحاب 

الصلح و تصفية القلوب بني املتخاصمني , باإلضافة إىل ذلك انتفعت جهات هي 

بحاجة إىل هذا املال و خاصة عندما يتنازل أصحاب الحق عن حقهم خجال أو 

عرفا و عادة لغري مستحقيه .

و  املخاتري  و  العشائر  شيوخ  من  مناقشة  و  تفكريا  الطرح  هذا  يلقى  أن  أرجو 

القامئيني عىل إصالح ذات البني يف وطننا الحبيب 



147

أحــوال العــرب

6- العنف اجلن�سي و الدين
 2013/11/28
 أثارتني مناظرة عىل إذاعة ال bbc اللندنية هذا األسبوع حول العنف ضد املرأة 

الذي أصبح ظاهرة و خاصة يف  الذي ميارس ضدها و  التحرش الجنيس  وخاصة 

مرص تحديدا و يف بقية الدول العربية ،و ذلك مبناسبة يوم املرأة العاملي و حقوق 

املرأة .

حقيقة ال يوجد رجل عنده أخالق أو معرفة بحقوق اإلنسان أو بالدين أن يقوم 

و  الرجولة  ذلك ضد  املرأة ألن  قوال ضد  أو  لفظا  الجنيس  بالتحرش  أو  بالعنف 

املروءة و الشهامة و اإلنسانية و معنى ذلك أنه ميارس حقا غري حقه و اعتداء 

عىل حرية إنسان آخر دون إرادته و دون رغبته و هذا الترصف مخالف متاما لكل 

القيم و األخالق و الفهم السليم وفيه جهل و عدم معرفة بنفسية املرأة و رغباتها 

التي تجعلها ال متارس الجنس إال و هي يف حالة املتعة و العطاء و الهدوء .

فالرجل الذي ينتهك عرض املرأة بالعنف ال يعرف الشعور الحقيقي الذي يراود 

املرأة يف تلك اللحظة و ما هي نظرتها تجاه ذلك اإلنسان حيث يفقد أي غريزة 

إنسانية و يتحول إىل صاحب غريزة حيوانية ال يراها و ال يشعر بها إال املرأة و 

أن ما يتمتع به من رجولة أمامها حسب اعتقاده ليس يف واقع الحال إال رشاسة 

حيوانية تثري الخوف و االشمئزاز و يكون محل احتقار أمامها .

وأما ما يثري إعجاب املرأة يف الرجل فهي رجولته و قوة شخصيته و شهامته و 

مروءته و احرتامه لها و هذه مواصفات الزوج بالنسبة لها فكل الشباب الذين 

يقومون بعكس ذلك يخرسون أجمل يشء و هو احرتام و تقدير املرأة لهم .

فكيف تكون متعه عىل حساب أصعب و أبشع حالة للطرف اآلخر !!!

أعتقد أن ذلك حالة مرضية و نفسية و نوع من االختالل العقيل و االجتامعي 

لدى الرجل الذي يقدم عىل ما ذكر من ترصف .
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فرشيعة ديننا الحنيف عالجت كل مشكالتنا و أمراض و حاجات اإلنسان الروحية 

و النفسية و الجسدية يف آن واحد و هذا املنهج هو الوحيد الذي عالج كل حياة 

و مكونات و رغبات اإلنسان ، و يف هذا املجال ) يف حالة العنف الجنيس ( و يقول 

الله سبحانه و تعاىل } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفسكم 

واتقوا الله واعلموا أنكم مالقوه وبرش املؤمنني { من سورة البقرة االية 62 . 

فإذا كان ذلك بني الرجل و زوجته و هو زواج بالحالل و الرجل صاحب العصمة 

وصاحب القوامة عىل بيته و زوجته و الرجل هو صاحب البيت و هو رب األرسة 

ال يستطيع رشعا أن يقوم بحقه مبامرسة الجنس مع زوجته إال أن يلتزم برشع 

الله كام أوضحت االية الكرمية أعاله و التي فيها ) قدموا ألنفسكم ( أي أن تكون 

هناك مقدمة لهذه املامرسة باملالطفة و املداعبة و حسن الكالم و جامله و كام 

قال الرسول صىل الله عليه وسلم يف حديث رمبا يكون ضعيفا ) اجعلوا بينكم 

الزوجة بكل عواطفها وأحاسيسها و مشاعرها  رسول ( ألن كل ذلك مام يهيء 

حتى تتقبل هذا الرجل و بذلك يستمتع الطرفان و هذا مدخل للسكن و املودة 

والرحمة و هي من مواصفات الزواج الناجح .

فكيف بهذا الرجل أن يتحرش بامرأة أخرى ال يعرفها و ال عالقة له بها و ال يحق 

له أن يكلمها ألن ذلك خارج عن األدب و القوانني و األنظمة و العادات الحميدة 

فكيف فوق كل ذلك إن كان متدينا و يعرف و يفقه دينه و رشيعته؟ .

لهذا ال يقوم بهذا العمل إال من هو فاقد لرجولته و عقله و احرتامه و أدبه ودينه.

ولذلك كل ما نسمع من هذه العادات الرذيلة و القبيحة و الخارجة عن اإلنسانية 

ال متت مطلقا إىل دين من قريب أو من بعيد و للعلم فقد تفاجأت مبعلومة تقول 

:إن كل دقيقة و نصف تحرش جنيس يف أكرث دول العامل تقدما يف املدنية و حرية 

و حقوق اإلنسان و هي الواليات املتحدة األمريكية .

إال  البشعة  الظاهرة  تلك  من  التخلص  و  األمور  تلك  ضبط  ميكن  ال   ... وختاما 
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بالتوعية الحقيقية إن كانت مبفهوم ديني أو مبفهوم حقوق اإلنسان و برشيعة 

الله سبحانه و تعاىل و االلتزام بها و مبفهوم الحالل و الحرام وتغليظ العقوبات 

بكل  و  أشكالها  بكل  البشاعة  هذه  لرفض  للمجتمع  بالتوعية  ذلك  كل  فوق  و 

ترصفاتها .

يتصف  شاب  من  الزواج  تتمنى  و  تعجب  املرأة  أن  هي  للشباب  ونصيحتي 

بالرجولة و الشهامة و قوة الشخصية و ال تحب املوصوف بالرعونة و امليوعة و 

ضعف الشخصية .

أما نصيحتي للشابات فهنالك مقولة مفادها أن الشاب قد يصادق عرش نساء و 

لكنه ال يختار إال الحادية عرشة و التي مل يصادقها لتكون زوجة له .

وأخريا ... نصيحتي لكال الطرفني أن ينظروا إىل املستقبل الباهر و املتمثل بتكوين 

أرسة عىل قاعدة التقدير و االحرتام و املحبة.
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7- م�ساكل االأردن الرئي�سة االأربع و طرق حلها
2013/12/7
 لقد كتبت و تحدثت كثريا مع الجهات الرسمية املسؤولة حول مشكالتنا الرئيسة 

التي يعاين منها األردن حكومة و شعبا و هي التايل :

1- املديونية و التي قاربت عىل 30 مليار دوالر و عمولتها و فوائدها السنوية 2 

مليار دوالر تقريبا.

2- الفقر و هنالك نسبة كبرية من املجتمع ال تقل عن 70% تعاين من ذلك ألن 

أي مواطن رب أرسة دخله أقل من 600 دينار يعترب فقريا و تجوز عليه الصدقة .

3- البطالة حيث هناك العديد من الشباب الذين أنهوا تعليمهم و أصبحوا يف سن 

العطاء و لكن ال يوجد لديهم فرص عمل .

4- زيادة األسعار بشكل مستمر ألننا دولة مستوردة و ال نتحكم باألسعار العاملية.

أعتقد أن هذه املشكالت ال يستطيع أي فرد أو حزب أو تجمع يف األردن أن يحلها 

كبار موظفي  و  الوزراء  و  الوزارات  أن رؤوساء  أعتقد  و ال  الحالية  الظروف  يف 

الدولة السابقني و الحاليني ) أغلبهم فاسد ( و إمنا أغلبهم أناس عندهم هم و 

إدارية عالية و لكن ليس هناك قرار سيايس عىل مستوى  حس وطني و قدرة 

الدولة لصالح القرار االقتصادي بحيث تغري اسرتاتيجية الدولة من دولة تعتمد 

عىل اإلعانات و املعونات و املنح و القروض الخارجية إىل دولة تعتمد عىل قدراتها 

الذاتية .

فحل املشكالت األربع أعاله ال ميكن إال بالتايل :

إنتاجية  البلد إىل دولة  تتحول  بأن  اقتصادي  1- قرار سيايس يصب لصالح قرار 

حسب إمكاناتنا و قدراتنا بدل دولة خدماتية فقط .

للقضاء عىل  القوانني  تطبيق  و  املساءلة  و  الشفافية  و  النزاهة  دور  تفعيل   -2

املحسوبية و الفساد .
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3- خطة خمسية لنصل يف نهايتها إىل إنهاء مشكالتن أعاله .

وأمامنا االن منوذج هو النهج الذي اتبعته تركيا و التي كانت ظروفها أصعب من 

ظروفنا كاملديونية و الفقر و البطالة و لكنها عندما تحولت من دولة تعتمد عىل 

العسكر يف الحكم و عىل اإلعانات الخارجية إىل دولة حكومتها لكل مواطنيها و 

كانت السياسة االقتصادية العامة هي تحويل البلد إىل بلد منتج فأصبحت تركيا 

يف فرتة وجيزة مسددة لكامل ديونها و تقرض اآلخرين و انقرضت فيها مشكلة 

البطالة و قلت نسبة الفقر حيث أصبح املواطن ال يهمه ارتفاع األسعار ألن هناك 

دخال يغطي ذلك .

إذا مل نعمل بذلك ال ميكن أن نحل مشكالتنا مهام كان الكالم جميال و معسوال 

فحكومتنا الحالية ال أعتقد أنها حكومة فاسدة و لكن مذا حصل ؟ فلقد زادت 

املديونية و زادت األعباء عىل املواطن و زادت نسبة الفقر و مل و لن نستطيع 

إيقاف رفع األسعار التي تؤثر عىل املواطن ألن دخله محدود .

األردن  قدرات  و  إمكانات  بالتفصيل عن  الله  شاء  إن  مقال الحق سأكتب  ويف 

الذاتية التي ميلكها و التي إذا فُعلت تحل كل مشكالتنا أعاله و نصبح دولة يشار 

إليها بالبنان كرتكيا و ماليزيا اقتصاديا اليوم .
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8- معايل الدكت�ر خالد ط�قان و الن�وي االأردين
2013/12/11
دعتنا صباح الثالثاء املوافق لتاريخ 2013/12/10 وزارة التنمية السياسية مشكورة 

الدكتور خالد طوقان مدير عام  كأمناء عاميني لألحزاب األردنية إىل لقاء معايل 

هيئة الطاقة الذرية األردنية و مجموعة من علامء الطاقة الذرية الذين يعملون 

معه .

استمعنا للكثري من معاليه و من صحبه حول املفاعل النووي املنوي انشاؤه يف 

األردن و الذي سيبدأ اإلنتاج إذا سارت األمور عىل خري بعد عرش سنوات تقريبا .

ينفذ فسيكون  إذا مل  أنه  الربنامج و  القوية بهذا  بثقته  انطباعا  الدكتور  وأعطى 

خسارة كبرية محققة عىل األردن كله بشكل عام .

وكانت هناك ردود مختلفة بعضها مؤيد و بعضها معارض و بعضها لديه تحفظات 

و تساؤالت و كان طرحنا يف حزب الحياة األردين حول نقطتني :

النووية باتت  التي كانت تعارض بشدة امتالك األردن للطاقة  1- ملاذا ارسائيل 

توافق االن و ال تعارض هذا املرشوع و ما مصلحتها يف ذلك ؟و إذا تم تنفيذ هذا 

املرشوع بغري إرادتها فكيف لنا أن نحمي هذا املرشوع من عدو صهيوين لنا و 

ألمتنا كلها ؟ ألننا نعرف ماذا عملت ارسائيل مبفاعل العراق و مبفاعل سوريا ؟

مدعم  علمي  و صحبه هو طرح  السيد طوقان  قبل  من  الطرح  أغلب  كان   -2

بخرائط و أرقام و معلومات و لكن كلها من طرف واحد و لهذا فنحن كسياسيني 

لسنا خرباء نووين و ال نستطيع أن نرد عىل ذلك و لهذا اقرتحنا أن يكون هناك 

األردنية و علامءها و طرف  الذرية  الطاقة  , طرف ميثل هيئة  طرفان متقابالن 

ميثل العلامء األردنيني املعارضني للمرشوع و أخربناهم أننا عىل استعداد يف حزب 

الحياة األردين لكوننا حزب سيايس – اجتامعي – بيئي أن نعقد اجتامعا مشرتكا 

للطرفني علنا و ليس يف غرف مغلقة و أمام الشعب األردين بوساطة اإلعالم املريئ 
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و املسموع و املقروء و أن نحرض لجنة لذلك االجتامع مكونة من خمسة خرباء 

ميثلون :

1- خبري هندسة مفاعالت نووية

2- خبري يورانيوم و وقود نووي

3- خبري رقابة إشعاعية

4- خبري فيزياء نووية

5- خبري يف الدراسات و األبحاث البيئية الشاملة ليغطي مجال املياه و الرتبة و 

الحياة الطبيعية .

حتى  مقنعا  الحوار  كان  إذا  عليه  متفقا  بامتياز  وطنيا  مرشوعا  بعدها  ليكون 

بإجامع  و  بامتياز  إلغاؤه  يتم  أو  واحد  حكومته عىل هدف  و  الشعب  يجتمع 

شعبي ،كل ذلك ألنه ال يوجد ثقة متبادلة و قوية و متينة بني العديد من أفراد 

الشعب و حكوماته .

يف انتظار الرد عىل مقرتحنا للجميع بالغ تحيايت و تقديري.
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9- اإيران .... و عريف ال�سف امل�ساغب 
 2013/12/26
 أتذكر عدما كنت عىل مقاعد الدراسة االبتدائية و اإلعدادية يف أواخر الخمسينات 

من القرن املايض حيث كان هناك دامئا مرٍب للصف من املعلمني يف املدرسة الذين 

يدرسوننا بعض املواد و يكون الصف تحت مسئوليته ويعني هذا املريب عريفا من 

الطلبة ليضبطوا الصف خالل االسرتاحة و هي خمس دقائق بني الحصص أو يف 

الوقت و مواصفات هذا  لبعض  تأخره  أو  املعلمني عن حصته  حال غياب أحد 

العريف هو أن يكون قوي الشخصية و واثقا من نفسه و له سطوة و حضور بني 

الطالب و مبعنى آخر هو الطالب املشاغب و املشاكس والرشس و هو األقوى و 

ال يستطيع أحد أن يعتدي عليه و مل يكن االختيار عىل أساس األدب أو املساملة 

أو االجتهاد العلمي ,

ما لفت انتباهي لهذه الصورة القدمية يف ذهني هو ما حدث مع إيران و مفاوضاتها 

حول مفاعلها النووي مع الدول الخمس و عىل رأسهم الواليات املتحدة األمريكية 

و هي مريب الفصل يف مقارنتنا هذه حيث يحتاج املريب لعريف للفصل و هم 

مجموع الطلبة و طلبتنا هم الدول العربية التي كانت مساملة و مهادنة و مؤدبة 

ومجتهدة يف تنفيذ سياسات الواليات املتحدة األمريكية يف منطقتنا و هي حامية 

الذي تم اختياره من قبل مريب  النفط عليها و عريف الصف  ارسائيل و تدفق 

الفصل ) أمريكا ( هو ) إيران ( ألنها الوحيدة املشاكسة واملشاغبة و هي األقوى 

ووالية  بنفسها  سالحها  تصنيع  و  الحرة  إرادتها  هي  و  مقومات  من  متتلكه  مبا 

الفقيه التي تستغله لفرض رأي املرشد العام و هو صاحب القول الفصل وحده 

للعدو  املنطقة  بعد أخذ االستشارات حول أي قرار اسرتاتيجي و مشاكستها يف 

الصهيوين و تهديدها بإغالق مضيق هرمز و تأثريه عىل تدفق منابع النفط من 

املنطقة و ما متتلكه من مشاكسات أخرى يف املنطقة .
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ولقد نجحت إيران بهذه الطريقة التي اتبعتها و استطاعت بكل حنكة و سياسة 

و  الحق  التي هي صاحبة  و  العربية  الدول  كل  رؤوس  عىل  الطاولة  تقلب  أن 

القوة يف املنطقة لو أنها مجتمعة و موحدة الفكر و الرأي و املصلحة العليا لألمة 

العربية .

كل ما أمتناه أن تعيد هذه الدول حساباتها حتى ال توضع لهم أصفار يف النتيجة 

النهائية بناء عىل تنسيب عريف الصف.
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10- احلل�ل ال�اقعية مل�سكالت االأردن الرئي�سة االأربع
 2014/1/2
بعض  ونرشت  الفيسبوك  عىل  موقعي  عىل   2013/12/07 بتاريخ  مقاال  كتبت 

وسائل اإلعالم ذلك عن مشكالت األردن الرئيسة األربع و هي :

1. املديونية و التي تجاوزت 30 مليار دوالر و فوائدها السنوية يف حدود 2 مليار 

دوالر.

2. الفقر

3. البطالة

4. زيادة األسعار املستمرة ألن األردن بلد مستورد .

ووعدت بأن أنرش طرق الحل و هذا املقال حول ذلك ومام ميتاز به األردن هو 

التايل :

أ - يتميز األردن مبوقعه االسرتاتيجي الفريد الذي يلبي سياسة الواليات املتحدة 

األمريكية يف منطقة الرشق األوسط و هي حامية أمن ارسائيل و تدفق النفط ، 

فحدود األردن االسرتايجية املتميزة تقع عىل حدود طويلة مع العدو الصهيوين و 

هي األطول مقارنة مع باقي الدول العربية األخرى من جهة و مع حدود اململكة 

املتحدة  للواليات  النفط  لتدفق  األول  املصدر  هي  التي  و  السعودية  العربية 

األمركية و أوروبا من جهة أخرى .

ب - استقرار رأس النظام يف األردن حيث يجمع الشعب األردين بشكل عام عىل 

رأس النظام و حتى اللذين يطالبون بأعىل سقف فإنهم يطالبون بإصالح النظام و 

ليس بتغريه و هذا إجامع نادر بني الشعوب عىل رأس نظامها .

النقطتان السابقتان تشكالن 70% من مستقبل و أمن و استقرار األردن و أما الـ 

30% املتبقية فهي مرتبطة بالوضع االقتصادي و طرق الحل ملشكالتنا يتمثل يف 

التايل :
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1- استثامر الصخر الزيتي حيث ميتلك األردن أكرث من 80 مليار طن من الصخر 

الزيتي تنتج ما ال يقل عن 8 مليارات برميل نفط و مببلغ ال يقل عن 800 مليار 

دوالر و هذا صايف دخل للوطن .

النفط و يف عام 2030  ومن املعلوم أن الواليات املتحدة األمريكية بدأت تنتج 

ستصبح مصدرة للنفط من الصخر الزيتي.

2- السياحة الدينية بشقيها املسيحي و اإلسالمي الشيعي : حيث يتمنى أغلب 

التعميد من  مسيحي العامل و هم أكرث من ملياري إنسان بأن يقوموا بالحج و 

املغطس و زيارة جبل نيبو و تكملة طريق الحج املسيحي لهم يف األردن، و كذلك 

شيعة العامل اإلسالمي يتمنون زيارة الجنوب يف منطقتي مؤتة و املزار .

النفط  الدخل و هو  الدينية بشقيها مصدر ال ينضب من  السياحة  وتعترب تلك 

النظيف لألردن حيث إنهام لغاية االن مل يستغال بالشكل املطلوب .

أن  األردن  و عىل  فيه  الطبية  بالثقة  األردن  يتمتع  العالجية حيث  السياحة   -3

يبادر  أن  الذي ميلكه و  الطب  الكبرية يف  والثقة  العاملية  الشهادة  يستغل هذه 

إىل إقامة 3 مدن طبية متكاملة الخدمات أولها متخصصة يف األورام الرسطانية 

األمراض  لحاالت  متخصصة  الثالثة  و  العامة  الجراحات  يف  متخصصة  الثانية  و 

النفسية و اإلدمان و أن تكون هذه املدن املتخصصة موزعة يف شامل و وسط 

و جنوب األردن لجذب املرىض من كل أنحاء العامل وذلك ألن تكلفة العالج يف 

األردن متدنية و بأقل من النصف مقارنة بتكاليف العالج يف دول العامل األول و 

باملواصفات العاملية نفسها .

4- استثامر الطاقة الشمسية: حيث إن هناك أكرث من 330 يوما مشمسا يف السنة 

خصوصا يف محافظة معان جنوب األردن حيث تكفي كمية الشمس املتساقطة يف 

منطقة معان وحدها إلنارة العامل ليوم واحد فيام لو استغلت .

ال أريد التحدث عن كل املقومات األخرى التي تتواجد يف األردن كالفوسفات و 



158

البوتاس واليورانيوم و النجاس و أمالح البحر امليت و األغوار و السياحة البيئية و 

األثرية ..... الخ و الطاقات البرشية الكفؤة و املؤهلة التي يزخر بها األردن و التي 

تدر لألردن مليارات الدوالرات سنويا من تحويالت شبابنا املغرتبني يف الخارج .

لتصبح  االقتصادية  الوطنية  االسرتاتيجية  لتفعيل  سياسية  إرادة  املطلوب  ولكن 

ملحاربة  االنظمة  و  القوانني  تفعيل  مع  قدراتها  عىل  و  ذاتها  عىل  تعتمد  دولة 

الفساد .

وهذا ما قامت به تركيا و ماليزيا حيث فّعلتا األنظمة و القوانني عىل الجميع 

ملحاربة الفساد و الرسقات و االعتامد عىل قدراتهم الذاتية و ليس عىل اإلعانات 

الخارجية .

املقرتحني  بتنفيذ  إال  منها  ال خالص  ملشكالتنا  مطلقا  عالج  ال  و   ، نبدأ  هنا  من 

السابقني املتمثلني بتفعيل القوانني وتطبيقها عىل الجميع بكل مساواة و شفافية 

و محاربة الفساد من جهة و االعتامد عىل قدراتنا و إمكاناتنا الذاتية من الجهة 

األخرى .

والله املوفق
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11- م�اقف �سعبية .... كلها �سهامة و رج�لة
 2014/1/5
أثناء  و  الطريق  منتصف  ويف  املريض  أقاربنا  ألحد  لزيارة  عائلتي  مع  ذهبت   

عودتنا متأخرين ليال تعطلت سياريت فجأة و حاولت تشغليها مرارا دون جدوى 

و حينها وقف العديد من الشباب محاولني مساعديت و لكن دون جدوى ايضا .

الطريق و لكن لألسف  تابعنا  السيارة و  اشتغلت  وبعد عدة محاوالت متكررة 

تعطلت السيارة مرة أخرى ووجدت الحرارة مرتفعة .

لنا و استطعنا بحمد  ووقفت إىل جانبنا عدة سيارات محاولة تقديم املساعدة 

الله أن نتابع مسرينا ملسافة قصرية تعطلت حينها السيارة للمرة الثالثة عىل دوار 

خلدا يف شارع املدينة الطبية و هنا تجمع العديد من الشباب و من رجال األمن 

و الرشطة لتقديم املساعدة و منهم من تطوع ملساعدتنا و يرغب بإيصال األوالد 

و العائلة و أخريا حرض قريب يل كان قريب من املنطقة فأخذت سيارته و بقي 

هو إىل جانب سياريت و ساعده الشباب املتواجدون يف إيصال السيارة ملكان آمن .

يف الواقع كنت سعيدا جدا و فرحا مبا رأيته من مواقف تدل كلها عىل الشهامة 

و الرجولة و محاولة املساعده بكل إمكاناتهم رغم أين مل أكن معروفا ألحدهم .

و  ألهله  الجامع  الوطن  هو  هذا   , األردين  الشعب  و  األردن  هو  هذا  حقيقة 

للخريين عىل الدوام .

طبعا ما حصل معي إمنا هو حادثة فردية و لكن هذا الوطن و شعبه دامئا يف 

فزعة و دامئا يف مساعدة كل املحتاجني إليه و دامئا هناك الشهامة و الرجولة و 

اإلباء و هذا املوقف أعاد إىل ذهني سابقا عندما كنت أرى أناسا يقومون برضب 

شاب و الكل يحاول ذلك إذا كان هناك استغاثة من سيدة أو بنت أو امراة اعتدي 

عليها لفظا أو تحرشا من ذلك الشاب املرضوب  و دون سؤال و معرفة لألمر و 

حيثياته ... الكل حينها يحب أن يساعد بطريقته و ذلك باملشاركة يف رضبه .
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من إيحاء هذه الفزعات أمتنى عىل زعامئنا و قادتنا و عىل القادر و الجريء و 

املحب ألمته منهم أن يقوم مبوقف مشابه ملوقف هذا الشعب األردين العظيم 

بأن يفزع ألمته ليجمعهم عىل قلب رجل واحد لنخرج من هذا الخزي و العار 

و الهوان الذي أمل بأمتنا العربية حيث كانت مصيبتنا األوىل و التي هي سبب كل 

املصائب و املشاكل و هي قضيتنا الفلسطينية و لحق بعدها مصائبنا يف العراق 

و مرص و ليبيا و تونس و سوريا و لبنان .... الخ .

وأتوقع أن القادر عىل ذلك هو جاللة امللك عبدالله الثاين ملزايا متعددة يتحىل بها 

بحيث يتصل باألقرب لفكره من القادة العرب و االثنني يتصلون بثالث و هكذا 

حتى يجتمع األغلب عىل قرار واحد . 

أساس  عىل  إيران  مع  التفاوض  هو  واحد  قرار  عىل  االجتامع  هذه  بعد  وأمتنى 

الندية و املصالح املشرتكة للمنطقة و عىل قاعدة ال غالب و ال مغلوب و وقف 

تركيا حيث  منه مطلقا وكذلك مع  ترجى  فائدة  الذي ال  الذبح  و  االقتتال  هذا 

... إيران و تركيا و الدول العربية مجتمعة , و هناك  األقطاب الثالثة للمنطقة 

يبدأ الحديث عن هذا العدو الوحيد و األوحد املشرتك المتنا العربية واالسالمية 

جمعاء و هو العدو الصهيوين و كيفية الخالص منه .

فوجود هذا العدو عىل ارضنا التاريخية » ارض فلسطني » هو ما حولنا إىل أمة 

مفرقة و ممزقة و هو سبب كل هذه املصائب التي نراها من حولنا سواء أكان 

يف مرصأم  يف العراق أم  يف سورياأم يف تونس أم ليبيا و يف كل الدول العربية .

لن نعود إىل مجدنا و نستعيد عزتنا و كرامتنا إال برجل سيخلده التاريخ و سيكون 

رجال قوميا عندما يسعى ويقدر عىل مل شمل هذه األمة .
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12- ق�ستي مع �ساب اأردين ناجح 
 2014/1/15
 عرفت والده بالصدفة يف بداية عام 1968 حيث كنت أصيل الجمعة يف الساحة 

الخارجية للمسجد الحسيني يف وسط البلد –عامن , و كنا نصغي للخطبة و فجأة 

كتفه  عىل  و  مرقط  عسكري  بلباس  البخارية  سوق  جهة  من  شاب  علينا  خرج 

نجوم و قام املصلون و تركوا الخطبة لينظروا لذلك الفدايئ الفلسطيني ألنه ألول 

مرة كان هناك ظهور علني لهم و بعدها عرفت أنه ابن عم صديقي و زمييل يف 

الدراسة و عرفت أنه متزوج من ابنة عمه التي مل تنجب و أخريا أجربته زوجته 

عىل الزواج و قامت بتزويجه إلنجاب األوالد و سبحان الله فقد أنجبت الطفل 

الذي هو موضوع قصتي و كانت الزوجتان تعيشان مع بعضهم يف بيت واحد و 

قامت السيدة األوىل برتبية الطفل و العناية به ألن والدته كانت تعمل يف سلك 

القوات املسلحة األردنية .

الطفل  كرب  و  أكرث  يكن  مل  إن  أنجبته  التي  أمه  بقدر  بها  الطفل  هذا  والتصق 

حتى أنهى دراسته الثانوية تخصص علمي بتفوق و كان من األوائل حيث حصل 

عىل معدل 97.6 % و حصل عىل بعثة لدراسة الطب مبكرمة ملكية يف الجامعة 

األردنية و تخرج منها بامتياز و التحق باملدينة الطبية - تخصص عيون و رأيته و 

هو طبيب مرة واحدة مع أنني كنت أتابع أخباره .

ويف األسبوع املايض ذهبت ملركز طبي متميز يف هذا الوطن ألعمل عملية سحب 

املياه البيضاء من عيني و لرتكيب عدسة عىل يد طبيب عيون صديق يل و هو د. 

جامل العناين و بالصدفة دخل عيل شاب و اهتم يب جدا و أشعرين بأنني أخصه 

كثريا و مل أعرفه و عندها عرفني بنفسه و كنت سعيدا جدا و فرحا به و بنجاحه .

لوس  و مركزه  العيون  العاملي لطب و جراحة  املجلس  بأن  الشاب  أخربين هذا 

أنجلوس يف الواليات املتحدة األمريكية و الذي يضم تحت لوائه عرشات االالف 
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من أطباء العيون من كل أنحاء العامل قد كرمه ألنه كان األول يف مسابقة أجراها 

املركز ألفضل طبيب عيون عىل مستوى العامل .

لقد كنت سعيدا و فرحا بأخباره و أحواله و علمت أنه قد اعتذر يف البداية عن 

الذهاب الستالم جائزة تكرميه يف لوس أنجلوس لصعوبة الظرف املادي الذي 

كان مير به و تفاجأ املجلس من السبب و لهذا أرسل إليه سبعة االف دوالر 

مصاريف الرحلة .

وعلمت منه أنه املدير العام حاليا لهذا املركز املتخصص يف طب العيون و هو 

إىل جانب  املتخصصة  العمليات  العديد من  بعمل  يوميا  يقوم  و  الشامي  مركز 

إدارته للمركز و الذي جعل منه مركزا طبيا متخصصا عىل مستوى العامل لقيامه 

بتوفري أحدث األجهزة الطبية و الكفاءات البرشية.

التي  الوالدة  أم  أنجبتني  التي  الوالدة  هل  يل  فقال  والدته  أحوال  عن  وسألته 

ربتني؟ فكلهم بخري و عافية وهذا ما ربطني به فكريا فأنا أقول دامئا :إن يل أمني 

اثنتني » أم ولدتني و هي فلسطني و أم ربتني و هي األردن ».

هذا هو النموذج الناجح لشبابنا األردين الذي نعتز و نفخر بهم و هؤالء هم عامد 

هذا الوطن و مستقبله الزاهر بإذن الله .
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13- هل الكذب ملح .... اأم جهنم للرجال ؟ 
  2014/1/21
أعتقد أن أسوأ عادة و أسوأ عمل يقوم به أي إنسان عىل هذه األرض هو الكذب 

و أعتقد أيضا أن الكذب ال يقوم به إال اإلنسان الضعيف و ليس القوي و عندما 

له  العملية  املامرسات  أن  الحياة  هذه  خالل  من  يل  اتضح  محرما  الكذب  كان 

و  للشعوب  مدمرا  أصبح  الحديثة  االتصال  بكل طرق  الحياة  تطور  ألن  مدمرة 

األمم و ليس عىل مستوى األفراد فقط .

فعندما غزت أمريكا العراق و دمرته كانت األسباب الرئيسة املساقة لذلك مبنية 

عىل الكذب و كذلك الدمار الذي نشهده اليوم يف كل دول العامل العريب , فاإلعالم 

الكاذب هو الذي يغذي هذه املصائب و هذا الدمار وهذه الفنت و كذلك الكذب 

العراقي و السوري  الفلسطينية و مفاوضاتها و يف الوضع املرصي و  القضية  يف 

والتونيس و الليبي ..... الخ و الذي جعل هناك فجوة بني الشعوب و حكوماتها و 

خاصة يف عاملنا العريب .

كان  اإلسالم  فعندما حرمه  األمم  و  للشعوب  املدمرة  األسباب  الكذب من  وألن 

تحرميا حكيام ألن اإلسالم كان ينظر إىل أجيال املستقبل كام يخاطب املسلمون 

يف وقته , حيث كانت بداية تحرميه صغرية و فردية ال تؤثر عىل املجتمعات و 

الشعوب و الدول مثل الربا الذي كان فرديا و أصبح مدمرا عامليا عندما تطور إىل 

صندوق النقد الدويل و تحكمه يف الدول و الحكومات و شعوبها وكذلك الخمر 

عندما حرم كان نبيذا و أصبح اليوم مرضا عامليا كاملخدرات و شمه املدمر لخاليا 

دماغ اإلنسان .

وكذلك الزنا الذي تحول إىل أمراض و منها اإليدز املدمر و القاتل .

وأعتقد أن الوقائع التي نعيشها هي التي تربهن عىل صحة هذا الحديث الذي 

سئل به رسول الله صىل الله عليه و سلم: » يا نبي الله، هل يزين املؤمن؟
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قال: قد يكون من ذلك، قال : يا رسول الله، هل يرسق املؤمن؟ قال: قد يكون من 

ذلك، قال: يا نبي الله هل يكذب املؤمن؟ قال: ال، ثم اتبعها رسول الله صىل الله 

عليه وسلم فقال هذه الكلمة: إمنا يفرتي الكذب الذين ال يؤمنون » ما جعلني 

أكتب هذا املقال هو الدمار و املصائب و الكوارث التي نعيشها و نسمع عنها 

بسبب االعالم املدمر و املغذي لكل ذلك و املبني عىل الكذب .

ونحن االن يف زمن اصبح فيه الحليم حريانا من اإلعالم املوجه الذي نسمعه و 

نشاهده و نقرأه يوميا و به كل املتناقضات إن كانت فتاوى دينية أو تحاليل أو 

أخبار ألن الكثري منها يعربعن الهوى و املصالح و عىل أساس قاعدة الغاية تربر 

الوسيلة و هذا هو ضد الصدق و الحق و العدل و املنطق .
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14- احلل ال�حيد للم�ساحلة الفل�سطينية
2014/1/26
هناك انقسام يف الرؤيا للخالص من االحتالل االرسائييل, فام متثله السلطة الوطنية 

الفلسطينية هي املفاوضات الفلسطينية – اإلرسائيلية و هي مقتنعة أن الحفاظ 

عىل الحق الفلسطيني و الطريق الوحيد له هي املفاوضات وال بديل و ال حل 

إال بذلك .

وما متثله القوى الوطنية و حركة حامس هي املقاومة لهذا االحتالل و ال حل من وجهة 

نظرهم إال بهذه الطريق حيث جربت كل طرق املفاوضات و مل تسفر عن يشء .

مفهومان  ألنهم  طرف  كل  مبفهوم  مطلقا  يلتقيان  ال  املتوازيان  الخطان  هؤالء 

متناقضان و لن يجتمعا مطلقا بهذا الطرح لكل منهم و جمعهم االن كمن يحاول 

أن يجمع ما بني املاء و النار أو ما بني الجنة و النار , أي جمع متناقضني متنافرين 

... فام هو الحل ؟

أعتقد أن هناك بديل ثالث و هو البديل الوحيد و الذي يجمع الطرفني املتناقضيني 

و هذا البديل ال يستطيع أي طرف  رفضه إن كانت السلطة أو املقاومة و ال أي 

فرد من الشعب الفلسطيني أو العريب أو اإلسالمي أو اإلنساين و هذا الطرح هو 

» رفض االحتالل الصهيوين ».

هذا الطرح ليس مقدما عىل قاعدة املفاوضات أو عىل قاعدة املقاومة حتى ال 

يكون هناك أي خالف ، و هذه الخطوة الجديدة تتمثل بـ :

1. توفر اإلرادة الحقيقية لرفض االحتالل و خاصة عند السلطة الفلسطينية .

2. و أن يُسمح للشعب الفلسطيني بالخروج يف مسريات منددة و رافضة لالحتالل 

فقط .

3. و أال  يُرفع فيها إال العلم الفلسطيني فقط و شعارات رفض االحتالل بتوقيع 

الشعب الفلسطيني بعيدا عن أي شعار خاص بأي طرف من األطراف و ال بد من 
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انطالقها بداية من رام الله . 

التاريخية للخروج  أعتقد أن ذلك سيشجع الشعب الفلسطيني يف كل فلسطني 

يف مسريات مؤيده لذلك الطرح وعندئذ فإن كل العامل العريب و اإلسالمي سيلحق 

الفلسطينية و عىل  بذلك ألن ما يوحد و يجمع العامل العريب فقط هو القضية 

رأسها رفض االحتالل الصهيوين و كذلك العامل اإلسالمي و اإلنساين فامذا ستفعل 

ارسائيل عند ذلك ؟

أعتقد أن ارسائيل ستضطر مرغمة للطلب من السيد عباس أو من أي جهة عربية 

أخرى بالجلوس عىل طاولة مفاوضات حقيقية أمام ضغط هذا الشعب الفلسطيني 

املظلوم و املعتدى عليه و ستكون هذه الطاولة عليها ممثل حقيقي له نحو للشعب 

الفلسطيني إلرجاع حقه ألنه سيكون هناك كرت قوي للمفاوض الفلسطيني .

وسيصبح هؤالء الزعامء غري املجمع عليهم شعبيا زعامًء حقيقيني أمام شعوبهم و 

, ألن من يرضخ  النسيان  و  الخيانة  قاموس  يدخلوا يف  أن  بدل  التاريخ  سيخلدهم 

لهؤالء الصهاينة املجرمني ال ميثلوا إال أنفسهم فقط و لن يستجيب لهم شعبهم ألن 

املفاوضات الحالية هي بني ذئب و حمل و لن تقبل القضية الفلسطينية أن تُحل وأن 

تنتهي عىل طريقة ذئب ماكر و مفرتس مع حمل وديع ساذج الحول له و ال قوة .

التي  التكاليف و بأقل الخسائر و  هذه الطريقة الوحيدة حاليا و املتاحة بأقل 

عام  املحتلة  التاريخية  فلسطيني  قضية  وتبقى  الفلسطيني،  الشعب  كل  تجمع 

1948 و غري املجمع عليها إن كانت محتلة أو غري ذلك ألن ما يجمع عليه الشعب 

الفلسطيني و العرب اآلن هو االحتالل اإلرسائييل ألرايض عام 1967 .

وليس الوقت الحايل هو مجال للحديث فيها إال بعد االنتهاء من املرحلة الثانية 

من االحتالل و هو احتالل عام 1967 .

ولن يهدأ هذا الشعب و لن يكون هناك حلول واقعية إال بإجامع من هذا الشعب 

بأنه اسرتجع حقه و ليس من خالل مفاوضات غري متكافئة و غري مجمع عليها .
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15- لن اأ�ستبدل م�سقط راأ�سي بكل اأم�ال الدنيا
 2014/1/29
 عندما استعرض الواقع و التاريخ فلم أجد قويا بقي عىل قوته و ال ضعيفا بقي 

عىل ضعفه و هذه سنن الحياة .

فال طفل بقي عىل ضعفه و ال شيخا قويا بقي عىل قوته و هذه أيضا حركة الدول.

و  املبهرة  عظمته  رغم  انهياره  و  السوفيتي  االتحاد  سقوط  مرحلة  عشت  فقد 

أيضا و ذهابهم يف غياهب  انهيارهم  نتوقع  الذي مل  الزعامء  العديد من  كذلك 

الزمن و كذلك عندما أقرأ عن حال املسلمني و بينهم رسول الله صىل الله عليه 

و سلم حيث يصف الله سبحانه و تعاىل أحوالهم يف ذلك فيقول :)إِْذ َجاُؤوكُم 

ن فَْوِقُكْم َوِمْن أَْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ زَاَغْت األَبَْصاُر َوبَلََغِت الُْقلُوُب الَْحَناِجَر َوتَظُنُّوَن  مِّ

ِباللَِّه الظُُّنونَا ( صدق الله العظيم , و كيف أصبحوا الحقا سادة العامل و كذلك 

عندما استعرض تاريخ الدول االستعامرية و عىل رأسها بريطانيا العظمى كيف 

كانت و كيف أصبحت ... الخ من أمثلة حية و واقعية و كيف أن كل الدول التي 

احتلت دوال أخرى وكيف انتهت كل مظاهر االحتالل يف العامل و مل يبق إال هذا 

االحتالل الصهيوين الوحيد يف العامل املغتصب ألرضنا أرض فلسطني التاريخية .

فهذه قضيتنا القضية الفلسطينية و التي وصلت اآلن إىل أضعف حلقاتها و لهذا 

استغل السيد كريي بتفويض من الصهاينة هذا الظرف لإلجهاز عليها .

ومع ذلك أنا متيقن و متأكد بزوال هذا االحتالل و هذا العدو من أرضنا لوعد الله 

سبحانه و تعاىل عندما قال:  »فَِإَذا َجاَء َوْعُد اآلِخرَِة لِيَُسوُءوا ُوُجوَهُكْم َولِيَْدُخلُوا 

ُوا َماَعلَْوا تَتِْبريًا » صدق الله العظيم . الَْمْسِجَد كَاَم َدَخلُوُه أَوََّل َمرٍَّة َولِيُترَبِّ

ولكل ما سبق فأنا أستغرب و أستهجن أن يقبل أي إنسان عىل هذه األرض و 

خاصة من كان مسقط رأسه وأرضه ووطنه فلسطني .

فال أتصور و ال أتخيل مطلقا أن أقبل بكل أموال الدنيا عىل أن أتنازل عن هذا 
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الحق الرباين و هو أن جعل املوىل سبحانه وتعاىل مسقط رأيس قريتي دورا يف 

فلسطني املحتلة , و أتخيل لو حدث ذلك ال سمح الله فكأنني تنازلت عن ديني 

و عن عقيديت و عن عريض و لهذا ال أتخيل مطلقا أن أورث العار و لألبد لذريتي .

والكثري من الشعب الفلسطيني و العريب و االسالمي يشاركني هذا الراي .

انني اؤمن ان هذا العدو بقوته و جربوته و علوه الكبري حاليا يستطيع ان يسلبني 

حقي و يسيطر عليه و لكنه ال يستطيع مطلقا أن يجربين عىل التنازل عنه .

ولهذا ال وجود يف ذهني ملا يدور يف الكواليس هذه األيام من حوارات حول ذلك 

و حول هذه الخطة الجهنمية للسيد طريي وزير الخارجية االمريكية و من يدور 

يف فلكه و عىل رأسها االعرتاف بدولة يهودية و دفع تعويضات و خالفه و لهذا 

ستبقى من وجهة نظري أرض فلسطني أميل و حلمي و إرصاري بأن أعود إليها 

حرا أو أن االقي وجه ريب و أنا مطمنئ بأنني لست خائنا و ال أورث خيانة ألحد 

من ذريتي .
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16- قال يل اأحدهم : متنيت اأن اأك�ن معانيا
 2014/2/3
 مبناسبة املكرمة ألهل معان بإعطائهم دونم أرض لكل مواطن كنت يف حديث 

مع أحد األصدقاء حيث قال يل: أمتنى قبل أن أغادر هذه الدنيا أن أحقق حلام 

يراودين طول حيايت و هو أن أمتلك كوشان أرض ولو بثالمثئة مرت يف أي مكان يف 

هذا الوطن و لهذا فأنا أغبط أهل معان عىل ذلك .

فقلت له تتعجل ألنك ال تعرف هل هذا العمل هو نعمة أمو نقمة ألنني ال أثق 

بأن الحكومة عندها حس العطاء املجاين لشعبها دون مقابل أي يكون العمل خالصا 

و  شيئا  اآلن  تساوي  ال  التي  الصحراوية  األرايض  فرمبا هذه  لهذا  و  الناس  إلسعاد 

سيدفع املواطن الحقا عوائد للتنظيم و رسوما للتسجيل و رسوما مقابل الخدمات 

إن كانت من أجل الطرق أو الكهرباء .... الخ أكرث بكثري من مثن األرض و ال تعرف 

األمور إال بخواتيمها بحجة أن ذلك سخاء من الحكومة و رمبا يكون الواقع غري ذلك .

واليشء اآلخر املقلق يل أن الحكومة خلقت بادرة سيئة بأن تفرق بني محافظة 

و أخرى و بني مواطن و آخر والسؤال الذي يتبادر إىل الذهن ملاذا مل يعمم هذا 

العطاء عىل باقي الناس و ما هو الرس وراء ذلك .؟

فإن كان العطاء للفقراء فالفقر موجود يف كل مكان و إذا كان العطاء ألن الصوت 

يأيت عاليا من معان فألنهم أحرار و ألن عندهم انتامء لهذا الوطن ووفاء لقائده 

و لشعبه و لهذا يصدحون بالحق و ال أتوقع أن قطعة أرض ستوقفهم عن ذلك 

أو تحولهم عن مبادئهم و حريتهم و إذا كان هناك أراض حكومية ال يستفاد منها 

وميكن إعطاؤها للشعب يشء جميل و رائع فهناك يف كل مناطق اململكة أراض 

حكومية مشابهة .

لهذا أبارك ألهل معان ذلك و لكن أمتنى أن تكون هذه املبادرة لكل فقراء األردن حتى 

نحقق العدل و املساواة ألفراد املجتمع و ال أن تخلق هذه املبادرة شقا يف مجتمعنا .
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17-ال بديل عن امل�ساحلة و التفاهم بني اإيران و العرب
 2014/2/7
 بغض النظر عن موقف أي فرد تجاه إيران إن كان إيجابا أم سلبا , أنا يف مقايل 

هذا ال أتدخل و أناقش مشاعر كل إنسان تجاه إيران إن كانت كدولة أو النظرة 

إليها من منظور شيعي و سني و لكن أناقش املوضوع من خالل مصالحنا كعرب 

بشكل خاص و مصالحنا كمسلمني بشكل عام .

أعتقد أن الرؤية الحالية و السلبية إليران مل تكن بهذه الحدة أيام شاه إيران حيث 

مل أسمع عن ذلك و أول مفاجأة يل كانت من صديق يحمل شهادة الدكتوراه و 

هو زميل من أيام الجامعة, فبعد حرب متوز عام 2006 بني حزب الله و العدو 

الصهيوين فوجئت و ذهلت يف ذلك الزمن ملا سمعته منه حيث مل يخطر ببايل 

مطلقا أن يفكر إنسان بأن يكون عدوا لحزب الله أكرث من عداوته للعدو الصهيوين 

بحجة أن مرجع حزب الله هو شيعي و هؤالء الشيعة صفويون و مجوس و فرس 

أكرب  العربية  أمتنا  الشيعة عىل  أن خطر  و  كتاب  أهل  الصهاينة هم  و  الخ   ....

من الخطر الصهيوين , و لكن هذه األيام انتهت املفاجأة و ذلك بعد الحمالت 

اإلعالمية الهائلة التي غسلت أدمغتنا حيث انتقل الشعور العام بالعداء لإليرانيني 

و للشيعة بشكل عام أكرث من العداء لهذا العدو الصهيوين املجرم .

وما زاد الطني بلة الحقا هو ما حدث يف سوريا و من االنقسامات حولها .

إنني أقدر شعور الجميع و لكن إذا رجعنا إىل مصلحتنا فأين هي ؟

إنني معجب مبوقف السيد أردوغان حاليا ) و هو ميثل الدولة اإلسالمية السنية 

األكرب يف منطقة الرشق األوسط بعدد السكان و املساحة و اإلمكانات االقتصادية( 

الدولتني و عىل  لها و مردودها عىل  األخرية  زيارته  إيران و  و ذلك ملوقفه من 

النظر عن املوقف من سوريا ألنني أعتقد أن لغة املصالح هي  شعبيهام بغض 

األفضل و هي التي تخلق مناخا للتفاهم العقيل و املنطقي و ليس العاطفي .

فهذه الدولة اإليرانية الفارسية ال نستطيع أن نُرّحلها و ال تستطيع هي أن تُرّحلنا 



171

أحــوال العــرب

و كذلك األمر فهم ال يستطيعون تحويلنا إىل شيعة و نحن ال نستطيع أن نحولهم 

إىل سنة . إذا فام هو الحل ؟

هل هو التكفري و القتال و العداء بحجج عقائدية أو التفاهم من خالل املصالح العليا ؟

الصينيني امللحدين  الروس الشيوعيني و مع  فلقد عملنا و نعمل و نتفاهم مع 

أيضا و مع كوريا و مع الهند الهندوسية .... الخ أال نستطيع التعايش و التفاهم 

مع إيران اإلسالمية بغض النظر عن شبهات عقائدية .

و  أكرب مجرم  مع  نتعايش  و  نتفاوض  و  نتحاور  و  نتفاهم  أن  لنا  كيف  وكذلك 

أخطر عدو لنا عىل اإلطالق و عىل وجودنا و ليس عىل حدودنا فقط و هو العدو 

التي نعيشها إن كانت يف  الكوارث  الصهيوين و الذي هو سبب كل املصائب و 

العراق أو يف سوريا أو يف مرص أو يف تونس أو يف الصومال أو يف لبنان ...... الخ .

أعتقد أن ما يجمعنا كعرب مع اإليرانيني أكرث بكثري مام يفرقنا و عىل رأس ذلك 

العدو  بكثري مام يجمعنا مع هذا  أكرث  يفرقنا  اإلسالمية وما  الثقافة  و  الحضارة 

الصهيوين املجرم .

فهذا العدو هو طارىء يف منطقتنا و زواله حتام.

ال  و  الساعة  تقوم  أن  إىل  التاريخ  جذور  يف  ضاربون  فهم  العرب  و  إيران  أما   

يستطيع أحد أن يلغي اآلخر مطلقا .

العدو كيف يترصف كمجنون أصابه املس من تلك  وما الحظته أخريا من هذا 

العالقة بني تركيا وإيران ... فكيف إذا اكتمل املثلث و أصبح يضم إيران و تركيا 

و العامل العريب .

فكل ما أدعو إليه هو املصلحة العليا ألمتنا العربية و لثقافتنا و حضارتنا اإلسالمية 

؛ألن العدو الحقيقي هو العدو الصهيوين املشرتك لنا و لهم .

أول  لعاملنا اإلسالمي و  للجميع و  العليا  املصلحة  إيران هو  العرب مع  وتفاهم 

الغيث هو إنهاء هذا األمل و الفجيعة للجميع يف سوريا .

فإىل تحكيم العقل و الصالح العام أدعو و الله املوفق
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18- م�ساكلنا مع الثقافة النف�سية و الثقافة اجلن�سية
  2014/2/21
أعتقد أن دور وزارة الثقافة بأي بلد يف العامل يعترب من األدوار املهمة و األساسية 

وهي من الوزارات السيادية, فكل الدول املتقدمة تكون هذه الوزارة يف مقدمة 

 , الدفاع  الثقافة يف فرنسا أعىل من ميزانية وزارة  وزاراتها, فمثال ميزانية وزارة 

ولهذا يقع عىل عاتقها أشياء أساسية يف حياة الناس و الشعب بشكل عام .

فكثري من األمراض النفسية تنخر يف أعامق مجتمعنا مثلنا مثل غرينا من شعوب 

األرض و خاصة يف هذا العرص الذي كرثت فيه ضغوطات الحياة و أعباؤها غري 

املسبوقة باإلضافة إىل ذلك عندنا عرف سلبي آخر و خطري , بأن هذه األمراض 

تصنف كأمراض عقلية مبعنى آخر مرتبطة بالجنون , و لهذا من الصعب أن يفصح 

اإلنسان الذي يعاين من تلك األمراض عن وضعه و رمبا كان هناك عرشة أشخاص 

يجلسون مع بعضهم و أغلبهم يتلقى عالجا نفسيا و يأخذ أدوية رسا و ال أحد 

يعرف عن اآلخر , و كل واحد يعتقد أنه يعاين وحده من ذلك و كثريا ما يحدث 

ذلك عند الشباب و الشابات و عند عائالتهم يف أوقات الخطبة و الزواج .

وأحيانا ال يتم الكشف عن ذلك قبل االرتباط , و يفاجأالزوجان بعد ذلك باملشكلة, 

وتلك األوضاع و خاصة االكتئاب , و الذي يكلف املجتمع أعباء كثرية جدا من 

الوقاية و  أنه يوجد كثري من طرق  الحياة مع  الضائع و صعوبة  الجهد  املال و 

العالج أيضا .

فكل ما نحتاجه هو أن تتوجه وزارة الثقافة بربامج إعالمية هادفة و بكل الوسائل 

املتاحة لديها إلعطاء فكرة للناس أن هذا الوضع طبيعي , و أنت أيها املواطن أو 

اإلنسان لست أنت وحدك من يعاين من تلك املشكلة, وأن تركز برامج التوعية 

عىل كيفية العالج و أن يصبح األمر ثقافة و مقبوال عند الناس ألن العالج أصبح 

سهال ومتوفرا , حتى نخرج من تلك املآيس التي تواجه الكثري من أفراد املجتمع .
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وما ينطبق عىل ذلك ينطبق عىل الثقافة الجنسية و التي هي مطلوبة و حق 

طبيعي لكل إنسان أن يعرفها حتى ال يقع يف أخطاء و ترصفات قاتلة ؛ ألن 

الكثري من املشكالت الزوجية و عىل رأسها الطالق و العالقات األرسية السيئة 

نتيجة لذلك .

املناهج  طريق  عن  بذلك  االهتامم   « الثقافة  وزارة   « وزارتنا  من  فمطلوب 

و  املتخصصة  املؤمترات  عقد  و  املختلفة  اإلعالم  وسائل  خالل  من  و  التعليمية 

تفعيل أدوارعلامء االجتامع و علامء النفس و علامء الدين .... الخ .

وذلك ألن نسب كبرية يف املجتمع تعاين من مشاكل مزدوجة » نفسية و جنسية 

» أو مشكالت منفردة إن كانت نفسية أو جنسية .... 

إن مفهوم وزارة الثقافة أكرب بكثري من املفهوم الشائع لدينا و املرتبط فقط بالفن 

والغناء و الشعر و األدب .

لذلك  أرى أنه عىل وزارة الثقافة لكونها وزارة سيادية يف اعتقادي  أن تتعاون يف 

تلك الربامج مع جميع الوزارات و املؤسسات الحكومية و املدنية لتنفيذ برنامج 

التوعية النفسية و الجنسية , و أمتنى أن أرى هذا الوطن الجميل أجمل بتغري 

املفهوم العام حول ذلك , بالعمل و تطبيق ذلك عىل أرض الواقع .

والله املوفق ,,,,
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19- ال اأت�قع اأن يك�ن امل�سري ال�سي�سي الرئي�ض القادم مل�سر 
 2014/2/26
املرتبص  الصهيوين  العدو  صالح  يف  يصب  هو  اآلن  مرص  يف  يحدث  ما  كل  إن 

مبرص منذ بداية وجوده عىل أرضنا أرض فلسطني التاريخية و توج ذلك مبعاهدة 

العربية  أبوتها لألمة  التي أخرجت مرص من دورها و حضانتها و  كامب ديفيد 

االنقسامات  اآلن  نرى  لذلك  و  لشعبها  تعد حاضنة حتى  تكون دولة مل  أن  إىل 

غري املسبوقة و التفتت و التشتت و الوضع االقتصادي اليسء و كل ذلك مل يكن 

مسبوقا يف مرص رغم كل الظروف السيئة والتي سبقت الثورة و كل ذلك ألن هذا 

العدو الصهيوين يعرف حجم مرص الحقيقي و قوتها و دورها يف أمتها العربية و 

عمل و يعمل و سيبقى يعمل عىل تدمري هذه الدولة العظيمة كام دمرت سوريا 

ومن قبلها العراق..

ولذلك يف هذه األيام السيئة جاء دور اإلعالم املوجه و الذي له هدف واحد و هو 

أن يصب يف تفتيت هذا الشعب و تجزئته و يصب يف اتجاه واحد ال ثاين له فال 

يريد حرية إعالم و ال حرية تعبري و ال حرية رأي و إمنا حرية لطرف واحد ضد 

األطراف األخرى و عىل رأس كل ذلك هو التوجه لجعل املشري السييس كام قال 

أحدهم :هو رسول بعثه الله يف هذا الزمن و معه وزير الداخلية محمد إبراهيم .

الكربى  الدول  هي  حاليا  و  سابقا  الوضع  هذا  حقيقة  يعرف  الذي  أن  أعتقد 

الدميقراطية مع شعوبها و العنرصية خارج ذلك و عىل رأسها الواليات املتحدة 

األمريكية و بريطانيا و إرسائيل .

رأس  يكون عىل  و  السييس  يحكم  أن  يكون يف مصلحتها هو  أن  أتوقع  ال  ولهذا 

النظام ؛ألن ذلك هو ضد دميقراطيتها أمام شعوبها و سيكون السؤال كيف تساند 

هذه الحكومات انقالبا عسكريا و تدعمه؟ و إذا كان هناك عىل رأس النظام مدنيا 

ويؤدي الغرض نفسه فال مانع من ذلك ما دام الهدف واحدا و هو حامية أمن 
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إرسائيل و ال أتوقع اآلن يف غياب حرية التعبري و الرأي و إجامع وطني أن يأيت 

رئيسا و ال يعرف املعادلة التي تعاملت بها تلك الدول مع الرئيس السابق مريس.

وال تهم هذه الدول األسامء أو األشخاص مهام كانوا موالني أو داعمني لفكرهم , 

املهم هو النتيجة التي يريدونها و هو حامية إرسائيل بأقل الخسائر لهم

لكل ذلك ال أتوقع أن يكون املشري السييس هو الرئيس القادم ألنه سيكون له دور 

آخر و ألن الظروف الحالية والواقع االقتصادي اليسء يف مرص ال يستطيع حله أي 

رئيس قادم يف الزمن الذي ينتظره الشعب .

بنظر  العسكرية  املؤسسة  تبقى  حتى  العسكر  بحكم  ذلك  أاليرتبط  واملطلوب 

الجميع لها االحرتام و التقدير وتؤدي دورها املطلوب.



176

20- كيف تت�سرف اأمام كلب ينبح عليك ؟
 2014/2/27
 أعتقد أن من عاش يف الريف أو البادية يفرق بني الكلب يف تلك املناطق و بني 

الكالب املتواجدة يف املدن و يف البيوت املرتفة .

فالكلب يف املناطق األوىل هو كلب له دور هام يف الحامية و الحراسة و لذلك له 

من الحدس و الشم و املعرفة بأنه يفرق بني التعامل مع أهل بيته و منطقته أو 

أي غريب قادم لتلك الديار .

مبباغتته  و  مفاجأته  القادم عن طريق  ذلك  بفحص  يقوم  غريبا  يحرض  فعندما 

بالنباح عليه و هنا إذا كان الطارق و القادم لتلك املنطقة جبانا و خاف و حاول 

أن يهرب حتى يتجنب األذى , هنا يقوم الكلب باللحاق به و النباح عليه بقوة و 

لن يرتكه حتى ينهشه و يؤذيه و يؤمله .

أما إذا وقف صاحبنا يف مكانه و مل يجنب و حمل حجرا فقط و هذا سالح متوفر 

بكرثة و مجانا و لكن مفعوله قوي جدا ألن ذلك مدعوم بإرادة صادقة للوقوف 

أمام هذا الخطر , فعند ذلك يتوقف الكلب عن نباحه و يحاول أن يتخلص من 

تلك املصيبة التي ستلحق به من ذلك اإلنسان صاحب اإلرادة و يحاول و بكل 

قوة أن يرتك املنطقة و يغادرها عىل الفور .

ينهش  أن  يحاول  الذي  املسعور  الصهويني  العدو  لهذا  املطابق  املثال  هو  هذا 

الجميع يف أمتنا و لن يتوقف عن ذلك إال عندما يقف أمامه رجل صاحب إراده 

حرة و قوية فقط و بحجر بسيط و هذا ما فعله مجلس نوابنا مبوقفه املحرتم 

الذي  املوقف  ندعمه عىل  و  نسانده  و  خلفه  نقف  قوتنا  بكل  ولذلك كشعب 

يشكر عليه أمام هذا الصلف و النباح الصهيوين و ذلك ألنه طالب بطرد السفري 

اإلرسائييل و استدعاء سفرينا من تل أبيب , و التهديد أيضا بإلغاء معاهدة وادي 

عربة املذلة .
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أعتقد أن هذا العدو إذا شعر بجدية املوقف سيرتاجع إىل حني عن موقفه أما إذا 

شعر أن حامل الحجر كان خائفا و مرتددا سيعاود النباح و لن يهمه الحجر , و 

لذلك إذا تراجع هذا الربملان عن موقفه الرائع و املمثل ألغلب الشعب األردين 

بنهشنا  باالستئساد  الكلب  هذا  سيقوم  و  القوة  عنارص  كل  سيفقد  األمة  ولكل 

لن  و  مهزوما  العدو  فسيتوقف هذا  املوقف جادا  كان هذا  إذا  لكن  و  جميعا 

يحقق أحالمه و النتيجة النهائية أنه ال حل إال بحمل الحجر و بكل إرادة وقوة.



178

21- اأعجبني ..... " منطق حمار مع ابنه اجلح�ض "
 2014/3/1
الـ  االجتامعي  التواصل  موقع  عىل  صفحتي  عرب  وصلني  حوار  أعجبني 

ابنه  بني  و  الحمري  السن ومتمرس يف شؤون  كبري يف  FACEBOOK بني حامر 

الذي ما يزال صغريا و يف عنفوان شبابه و إليكم نص الحوار كام جاء : 

» كان يا مكان يف أحد اإلسطبالت العربية مجموعة من الحمري

وذات يوم أرضب حامر عن الطعام مدة من الزمن ، 

فضعف جسده وتهّدلت أذناه وكاد جسده يقع عىل األرض من الوهن ،

فأدرك الحامر األب أن وضع ابنه يتدهور كل يوم ، 

وأراد أن يفهم منه سبب ذلك ، 

فأتاه عىل انفراد يستطلع حالته النفسية والصحية التي تزداد تدهورا ، 

فقال له : ما بك يا بني ؟؟

لقد أحرضت إليك أفضل أنواع الشعري.. وأنت ال تزال رافضا  أن تأكل ..

أخربين ما بك ؟

وملاذا تفعل ذلك بنفسك ؟

هل أزعجك أحد ؟

رفع الحامر االبن رأسه وخاطب والده قائال :

نعم يا أيب : إنهم البرش ..

ُدهش األب الحامر وقال البنه الصغري:

وما بهم البرش يا بني ؟

فقال له : إنهم يسخرون مّنا نحن معرش الحمري ..

فقال األب: وكيف ذلك ؟

قال االبن : أال تراهم كلام قام أحدهم بفعل مشني يقولون له: يا حامر ...
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أنحن حقا كذلك ؟

وكلام قام أحد أبنائهم برذيلة يقولون له: يا حامر ...

يصفون أغبياءهم بالحمري .. ونحن لسنا كذلك يا أيب ..

إننا نعمل دون كلل أو ملل .. ونفهم وندرك .. ولنا مشاعر ..

عندها ارتبك الحامر األب ومل يعرف كيف يرّد عىل تساؤالت صغرية وهو يف هذه 

الحالة السيئة،

ولكن رُسعان ما حرّك أذنيه مُينة ويرسة ثم بدأ يحاور ابنه محاوال  إقناعه حسب 

منطق الحمري ..

انظر يا بني إنهم معرش خلقهم الله وفّضلهم عىل سائر املخلوقات لكّنهم أساؤوا 

ألنفسهم كثريا قبل أن يتوجهوا لنا نحن معرش الحمري باإلساءة ..

فانظر مثال .. هل رأيت حامرا خالل عمرك كله يرسق مال أخيه ؟

هل سمعت بذلك ؟

هل رأيت حامرا ينهب طعام أخيه الحامر؟

هل رأيت حامرا يكنز الشعري بينام غريه جائع ؟

هل رأيت حامرا يشتيك عىل أحد من أبناء جنسه ؟

هل رأيت حامر يعذب بقية الحمري ليس ليشء إال ألنهم أضعف منه أو أنه ال 

يعجبه ما يقولون ؟

والجنس  اللون  بعنرصية  الحمري  من  اآلخرين  يعامل  عنرصيا  حامرا  رأيت  هل 

واللغة ؟

هل رأيت حامرا يشتم أخاه الحامر أو أحد أبنائه ؟

هل رأيت حامرا يرضب زوجته وأوالده ؟

هل رأيت زوجات الحمري وبناتهم يتسكعون يف الشوارع واملقاهي ؟

هل سمعت يوما ما  أن الحمري األمريكان يخططون لقتل الحمري العرب !! من 
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هل رأيت حامرا من دولة عربية ال يفهم كالم أخيه من دولة عربية أخرى ؟

هل رأيت حامرا عميال لدولة أجنبية ويتآمر ضد حمري بلده ؟

هل رأيت حامرا يفرق بني أهله عىل أساس طائفي ؟

هل رأيت حامرا يفعل ما يفعله اليوم بعض الساسة البرش يـُشع أحدهم حقدا 

وال يشبع من التفرقة والقتل ؟

طبعا مل تسمع مبثل هذه الجرائم اإلنسانية يف عامل الحمري !!

هل رأيت حامرا يغلق الحدود ؟

هل رأيت حامرا يزهق األرواح تلو األرواح من أجل كريس ومنصب ؟

نحن معرش الحمري نعرف من نحن ، خلقنا الله لحكمة ونحن نعمل مبقتضاها ..

ولكن البرش هل يعرفون الحكمة من خلقهم ويعملون مبقتضاها جيدا؟ أم ) إِنَُّهْم 

َساء َما كَانُواْ يَْعَملُوَن (

لهذا يــــا ولدي أطلب منك أن تّحكم عقلك الحمريي ، 

وأطلب إليك أن ترفع رأيس ورأس أمك عاليا ،

وتبقى كعهدي بك حامرا ابن حامر ،،

واتركهم يــا ولدي يقولون ما يشاؤون ..

فيكفينا فخراً أننا حمري

ال نــكـــذب - ال نـقـتـــــل - ال نــســـرق - ال نـغـتــــاب - ال نــشــتـــم - ال 

نرقص فرحـا , وبيننا جريح وقتيل ،،

أعجبت هذه الكلامت الحامر االبن

فقام وراح يلتهم الشعري وهو يقول :

نعم سأبقى كام عهدتني يا أيب ..

سأبقى أفتخر أين حامر ابن حامر



181

أحــوال العــرب

يحاسبني الله ثم يقول يل: كن ترابا .

فأكون ترابا ، وال أدخل النار

التي وقودها الناس واألحجار .

هذا  منطق  إىل  هذا  يومنا  يف  نحتاج  بأننا  الرأي  توافقونني  أال   ... الختام  ويف 

الـ«حامر« و هل تتفقون معي بأن مجتمع الـ« حمري » يتمسك مببادىء سامية 

من عدم قتل و رسقة و خيانة و غدر ... بينام نحن أحوج ما نحتاج إليها كجنس 

برشي و كأمة عربية ... خاصة يف هذا الزمن , أترك لكم الحكم عىل هذا الحوار 

و عىل هذا الواقع الذي نعيش .

مع بالغ تحيايت و تقديري
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22-عرب من جتارب حياتي 
 2014/3/9
 لقد عشت هذا العمر بحلوه و مره و خرجت من ذلك بأقوال و عرب تعرب عن 

تجربتي يف هذه الحياة و هاأنا أطرحها بني أيديكم :

- أنا يل أمان اثنتان , أم و لدتني فلسطني و أم ربتني األردن ، ال أستطيع التفريق 

بينهام أو اإلخالص لواحدة دون األخرى.

- لو أعطوين كل املقدسات اإلسالمية و املسيحية بدل تراب قريتي دورا قضاء 

الخليل فلن أقبل ، فكيف أقبل بأقل من ذلك .

- ال يوجد يف الدنيا وطن بديل لفلسطني و إمنا يف اآلخرة فقط عند سدرة املنتهى 

إن شاء الله .

- أجمل ما يف الدنيا أن يكون بينك و بني نفسك سالم و احرتام .

- الزوجة العظيمة ليست التي تريب األوالد فقط و إمنا تريب والد األوالد أيضا.

- إذا أردت تعيني مسؤول مهم كوزير أو رئيس أو مدير ... اسال عنه والدته و 

بعدها زوجته.

- ال تسأل اإلنسان الذي تحبه عن صحته ... بل اسأله عن معنوياته .

- املهم أن تكون أنت راضيا عن الله سبحانه و تعاىل ألنك ال تعرف إن كان الله 

راضيا عنك أم ال. 

- إذا أردت أن أنصح ابني و أنا عىل فراش املوت بكلمة واحدة .. أقول له :ال تكذب.

- أسوأ صفة يف اإلنسان أن يكون بخيال .

- ال يعرف جامل الحياة من كان حاقدا  كارها  حسودا.

- ال كرامة إلنسان دون التزامه بكرامة وطنه.

- ال أعرف إنسانا عمل عمال يساوي قتل 99 شخصا و ألحقهم باملئة إال بعض 

الزعامء و القادة فقط. 

- إذا أردت أن تسجن نفسك بنفسك فكن عنرصيا.

- الزعيم و القائد الحقيقي الذي يخلد ال يكون فاسقا أو فاسدا .
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- إذا أردت أن تكون صاحب مروءة و أخالق فال متارس املحرمات .

- يستطيع العدو أن يجربين عىل أي يشء يريده بالقوة إال أن أتنازل عن أريض و وطني.

و  ديني  و  تنازيل عن عريض  الدنيا هو  بأموال  لو  و  تنازيل عن مسقط رأيس   -

عقيديت و هو توريث خيانة ألبنايئ .

- أسوأ عمل يقوم به اإلنسان عىل األرض أن يكون جاسوسا عىل وطنه.

- لن تستطيع أن تستمر بقوتك إال إذا كنت صادقا .

- التهويد هو ما تقوم به إرسائيل حاليا يف فلسطني من تغيري ملعاملها بحكم القوة , 

أما يهودية الدولة فهي حلم إرسائيل األول و األخري كان فلسطني التاريخية أرضهم 

منذ فجر التاريخ، والقبول بذلك يعني ضياع لفلسطني و لألمة العربية بأكملها .

... فرس جامل  الجنس  الحب و بني  - ال حياة دون حب ولكن هناك فرق بني 

الحياة هو الحب.

- األرض التي تعيش عليها باختيارك يجب احرتامها إذا كنت محرتما.

- حسن الخلق هو طالقة الوجه و لني الكالم.

- اعمل يف دنياك حتى يحملك الرشفاء عند موتك عىل أكتافهم ... مقولة لصديقي 

يسار الخصاونة.

- الكسب املرشوع جميل و لكن العطاء أجمل.

- أجمل ما تورثه ألبنائك هو عندما يحملونك عىل أكتافهم عند موتك بأن يقولوا 

لهم ... إن أباكم كان بوجه واحد مقولة لصديقي يسار الخصاونة .

- متعة الحب الحقيقية بني شاب و فتاة هو حرصك عىل سمعتها و اسمها و أهلها 

و عرضها منك قبل غريك.

- فلسطني وطن ال يقبل القسمة فإما لنا و إما لنا.

حبا  تالمذتك  أو  مرؤوسيك  نفس  يف  اغرس  أخالق  معلم  أو  رئيسا  كنت  إذا   -

واحرتاما بدال من الرهبة و الخوف لتحصل عىل أفضل النتائج .

يف النهاية أمتنى من أصدقائنا و أحبتنا األفاضل أن يعيشوا هذه األقوال و العرب 

حتى تطمنئ قلوبهم و يكونوا سعداء يف حياتهم. 

مع متنيايت للجميع بالتوفيق و النجاح يف الحياة.
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23-ما بعد ال�سيق اإال الفرج 
 2014/3/13
نعم عندما يصل اإلنسان إىل مرحلة اليأس و القنوط و أنه المناص و ال بصيص 

أمل كام حصل مع شعبنا عندما انقطعت أمطار السامء عنا .

حتى يف األسبوع املايض كانت الناس تعيش عىل درجة حرارة 25 درجة مئوية يف 

عامن أي كأننا يف عز الصيف وأحس الناس أن املوسم انتهى و بأنه موسم جفاف 

وكادت الحكومة اإلعالن أن هذا املوسم يصنف عىل أنه األسوأ.

عند ذلك جاء فرج الله سبحانه و تعاىل و نعمته التي نحمده و نشكره عليها 

فهطلت األمطار و رويت األرض وترعرع الناس و استبرشوا خريا و أصبحوا يهنئون 

بعضهم بعضا .

هذه هي الدنيا يوم لك و يوم عليك و أعتقد أن ما حصل من إحساس باليأس و 

القنوط لقلة األمطار هو الحاصل يف نفوس الناس حاليا من يأس و قنوط لألوضاع 

العربية بشكل عام و للوضع الفلسطيني بشكل خاص و عىل رأس ذلك كله وضع 

القدس و املسجد األقىص.

وأصبحت أرى يف حديث الناس و تجمعاتهم القلق البالغ و مام زاد الطني بلة هو 

استشهاد القايض رائد زعيرت رحمة الله عليه و أسكنه فسيح جنانه عىل يد العدو 

الصهيوين، كل ذلك لوصولنا لدرجة من درجات االنحدار والضعف و الهبوط و 

نحن ما زلنا سائرين يف ذلك االتجاه .

بأننا سنعود لنفرح بيوم النرص و هو  مع ذلك كيل ثقة و أمل و كيل طأمنينة 

يوم زوال كل األسباب التي أدت إىل ما نحن عليه و عىل رأس تلك األسباب هو 

وجود ذلك الكيان الصهيوين اإلرسائييل الغاصب والجاثم عىل أرضنا أرض فلسطني 

التاريخية .

ولكن متى ذلك ؟ قل عىس أن يكون ذلك قريبا .
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الواقع أننا نعيش مقارنة بني حال املسلمني يف صدر اإلسالم األول و رسول الله 

صىل الله عليه و سلم بني أظهرهم حيث يقول الله سبحانه و تعاىل )إِْذ َجاُءوكُْم 

ِمْن فَْوِقُكْم َوِمْن أَْسَفَل ِمْنُكْم َوإِْذ زَاَغِت اأْلَبَْصاُر َوبَلََغِت الُْقلُوُب الَْحَناِجَر َوتَظُنُّوَن 

الُْمْؤِمُنوَن َوزُلْزِلُوا زِلْزَااًل َشِديًدا )11( من سورة  ابْتيُِلَ  ُهَنالَِك  ِباللَِّه الظُُّنونَا )10( 

األحزاب , و لكن ماذا حصل بعد ذلك ؟ أي بعد هذا اليأس و القنوط .

هو النرص و هو الفرج و هو عودة لألعىل حتى هؤالء املستضعفني سادوا عىل 

ْوِح اللِّه إاِلَّ الَْقْوُم الَْكاِفُروَن(  الدنيا و أخريا فال يأس مع اإلميان و ) إِنَُّه الَ يَيْأَُس ِمن رَّ

من سورة يوسف .

فعندما خاطب رسول الله صىل الله عليه و سلم آل يارس و هم يعذبون فقال 

لهم : صربا آل يارس فإن موعدكم الجنة , و نحن كأمة عربية صربا¬¬ إن شاء 

الله فموعدنا العودة لرشدنا و لصوابنا و لعزتنا و لوحدتنا ولديننا و ألخالقنا و 

لكرامتنا و كل ذلك سيتم برؤيتنا النحدار و زوال هذا العدو الصهيوين من أرضنا 

أرض فلسطني التاريخية من النهر إىل البحر و لكننا ال نعرف كيف و متى و عىل 

يد من و لكن هذا وعد من الله سبحانه و تعاىل و الله ال يخلف امليعاد .
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24- عق�بة جرمية القتل العمد 
  2014/3/16
هناك فرق بني القتل العمد و القتل غري العمد فكل جرمية لها عقابها, و هناك 

فرق بني القتل يف حالة الحرب والقتل يف حالة السلم .

العدو  قبل  من  للقتل  واحد  يوم  يف  جرميتان  هنالك  كان  املايض  األسبوع  ففي 

الضفة  أهل  من  و  غزة  أهل  من  لفلسطينيني  كانت  األوىل  فالجرمية  الصهيوين 

الغربية و عددهم ستة شهداء يف يوم واحد .

وكانت هناك جرمية قتل أخرى عمدا للقايض الشهيد األردين الجنسية رائد زعيرت 

عىل معرب امللك حسني .

فصائل  و  جهة  من  الصهيوين  العدو  هو  و  أعداء  بني  فألنها  األوىل  الجرمية  اما 

املقاومة الفلسطينية من جهة أخرى فكان الرد من قبل غزة ممثال بحركة الجهاد 

القصف لعدة مناطق بفلسطني املحتلة بعدد  الفصائل و هو  باقي  اإلسالمي و 

املخابرات  طريق  عن  ذلك  إليقاف  ارسائيل  اضطرت  حتى  الصواريخ  من  كبري 

رعب  من  الصواريخ  تلك  أحدثته  ملا  ذلك  و  السابقة  الهدنة  وبرشوط  املرصية 

داخل الكيان الصهيوين .

الحكومة  بها  تعرتف  التي  و  عربة  وادي  معاهدة  فهناك  الثانية  الحالة  يف  أما 

األردنية و يرفضها أغلب الشعب األردين و لهذا فإن القتل يف هذه الحالة ليس 

بني أعداء و إمنا قتل أحد رعايا دولة من دولة أخرى بينهام معاهدة سالم فام هو 

الرد عىل ذلك ؟

يف هذه الحالة أعتقد أن الواقع الذي نحن فيه مختلف عن الواقع عند أهل غزة 

ألنهم ميتلكون إرادة حرة و غري ملزمني ألن الصهاينة ما يزالون و سيبقون أعداء لهم .

و  أعداء  هؤالء  بأن  الحكومة  عند  سياسية  إرادة  يوجد  فال  األردن  يف  نحن  أما 

الدليل عىل ذلك هو وجود السفري اإلرسائييل و االلتزام مبعاهدة وادي عربة ... 

إذا ما هو الحل ؟
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أعتقد أن الحل يتمثل بالخطوات التالية :

1- االعتذار اإلرسائييل العلني و الواضح و االعتذار يعني االعرتاف بجرمية القتل 

مثلام حصل مع الحكومة الرتكية من خالل قتل مواطنني أتراك عىل سفينة مرمرة.

من  طرف  بوجود  و  زعيرت  الشهيد  قتل  الذي  املجرم  هذا  محاكمة  وجوب   -2

الحكومة األردنية و آخر دويل محايد.

3- إيقاع أقىص العقوبات عىل املجرم أو املجرمني الذين تسببوا بالقتل .

4- تعويض الحكومة األردنية عن هذا الشهيد ألنه موظف دولة , و أحد مواطني 

هذه الدولة و التي لها عالقة و معاهدة مع ذلك الكيان, و يجب أال يقل التعويض 

عن ماليني الدوالرات ؛ ألن هذا العدو ال يعرف إال لغة الرد بالقتل أو القوة أو 

بدفع املال ألن عنده قاعدة ) مس قلبي و ال متس جيبي ( و عندما تدفع هذه 

األموال للحكومة جزء منها تدفعه الحكومة األردنية ألهل الشهيد.

5- حق كامل للشعب األردين و بكل مقوماته أن يعرب بحرية كاملة عن غضبه و 

حزنه و رفضه ملثل تلك الجرائم بأي وسيلة يراها مناسبة.

6- أنا ال أوافق مطلقا أن يفرج عن املناضل البطل أحمد الدقامسة بحجة أن ذلك 

مقابل الشهيد زعيرت ألن هذا البطل هو رمز للوطن و للكرامة و للشهامة فيجب 

أن يخرج دون ذلك السبب و يجب أن يعوض عن كل يوم قضاه يف السجن خارج 

مدة محكوميته و يجب أن يكرم من قبل الحكومة كام تفعل ارسائيل مع أبنائها 

عندما يقومون بأي جرمية قتل للفلسطينني و خاصة من العسكر فريفعون برتب 

إضافية , و بعدها يقوم الشعب بتكرميه و تعويضه معنويا عن تلك العقوبات 

التي أملت به .

كل ذلك املطروح ؛ألن عملية القتل للشهيد القايض رائد زعيرت متت بتعليامت و ليس 

بطريقة عفوية حسب ترصيحات وزير خارجية العدو ليربمان و هذا جس نبض لردة 

الفعل و للموقف األردين كام حدث مع محاولة اغتيال خالد مشعل سابقا .

وإذا مل يتم تنفيذ ما طرح أعاله فالقادم أعظم .

والله املوفق
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25- اأي زمن و اأي ع�سر نعي�ض
 2014/4/7
 مل يخطر ببايل و مل أتوقع أن نعود و نعيش العصور الوسطى , عصور الجهل و 

الظالم و أن نعيش عرص اإلبادة كعرص ستالني و عرص اإلبادة الجامعية كام يف 

الحرب العاملية األوىل و الثانية و أن نعيش عرص االستبداد و االنتقام و الفوىض 

كام هو حاصل االن , و يحدث يف سوريا و العراق و لبنان و الجزائرو السودان و 

ليبيا ... الخ .

وعىل رأس ذلك ما هو حاصل يف مرص االن و مام أثارين و جعلني أكتب هذا 

املقال و الذي تأخر لسفري إىل الخارج حيث طفح الكيل و ذلك بصدور حكم 

بإعدام 529 مرصيا من اإلخوان املسلمني و عىل رأسهم املرشد العام لإلخوان يف 

مرص يف محاكمة مل تستمر أكرث من 48 ساعة .

مل يكن اإلعدام  مرشعا يف ديننا الحنيف إال عند حدوث جرمية القتل العمد حيث 

يقول الله سبحانه و تعاىل ) و لكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب ( صدق الله 

العظيم . .

يحدث ذلك القصاص حيث جرمية القتل الجامعي و اإلبادة الجامعية و عند بيع 

األوطان و عند التجسس لصالح العدو و عند الفساد يف األرض .... الخ , و كل ذلك 

بعدما يثبت عىل الطرف املجرم ذلك حتى يلقى قصاصه بالعدل الذي يستحقه .

إن هذا الزمن الذي نعيش هو عرص تغييب العقل و املنطق .

أنا مل أكن يوما من جامعة اإلخوان املسلمني أو منتميا لحزبهم و لو كنت كذلك 

ملا أسسنا حزب الحياة األردين , و لكنني معجب بأخالقهم و إنسانيتهم و صدقهم 

و أمانتهم و حسن تعاملهم و وطنيتهم و انتامئهم و عدم تطرفهم و سلميتهم و 

ذلك من خالل عالقتي االجتامعية و اإلنسانية مع الكثري منهم .

ولكن يف األمور السياسية لهم توجه و لنا توجه و هذا يعني الرأي و الرأي اآلخر 
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و ال يفسد ذلك لغة الحوار واالحرتام و اإلجامع عىل خدمة الوطن و خدمة األمة .

ولكن أن تكون يف عرص ال تعرف ما هي الحجج الدامغة إليقاع عقوبة اإلعدام 

سالفة الذكر و هل كان هناك وقت يسمح لهم بالرد عىل ذلك و ماذا عملوا ؟ هل 

باعوا األوطان و هل قتلوا و هل فسدوا و هل نهبوا ؟ و هل كانوا موالني للصهيانة 

و متعاونني مع األمريكان ضد شعوبهم ؟

وملاذا السكوت عليهم لعرشات السنني العديدة و املديدة و مل يظهر منهم أي 

يشء مثلام نسمع اآلن ؟

ولكن نحن يف عرص القتل و الذبح يف سوريا و كل طرف يعترب نفسه عىل حق 

حتى أصبح املواطن ال يستطيع أن يفر من املوت ،و كذلك يف العراق و ليبيا و يف 

العديد من دول العامل العريب و يقولون لك :هذه سياسة و السياسة ملعونة و ال 

دخل لنا فيها ؟!

فهل يوجد يشء اليوم ال تدخل فيه السياسة ؟ فأكلنا و رشبنا و معيشتنا و بقاؤنا 

ووجودنا كله سياسة و كرامتنا سياسة و كل يشء سياسة و أصبحنا يف وضع ال 

يستطيع املواطن يف عديد من الدول العربية أن يعرب عن رؤيته و رأيه .

هل هذا العرص هو عرص االستعالء و االستكبار و العلو الصهيوين اليهودي املجرم 

أم عرص اإلذالل العريب أم العرصين مجتمعني مع بعض , و ماذا نطلق تسمية 

عىل هذا العرص؟
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26- اأعجبتني برامج املهند�ض ال�سغري و ارادة �ساب معاق 
2014/4/22
 دعيت اليوم لحضور برنامج » املهندس الصغري« يف مدارس النظم الحديثة للبنني 

حيث تقوم هذه الفكرة من قبل مركز » األترجة للتكنولوجيا » عىل إعطاء دورات 

عملية لألطفال من الصف الخامس االبتدايئ و لغاية العارش , و شاهدنا عمليا 

إنتاج العديد من األطفال الخرتاعات جديدة و تقليدية و مل يتم ذلك إال بالفهم 

الصحيح لكل النظريات و األمور العلمية إن كانت يف مجال املعادالت الكيميائية 

دائرة  الطالب من  املعلومات بحيث يخرج  أو تكنولوجيا  االتصاالت  أو هندسة 

الحفظ و البصم دون فهم إىل طالب يعرف بالضبط األمور فهام ملامرسته العملية 

لذلك , و شاهدت نتائج مذهلة و شعرت أن هذا النوع من التعليم هو ما نحتاج 

إليه حقيقة و هو الفهم لعامل املعرفة املرتبط بالتكنولوجيا و كيف يستطيع هذا 

عىل  االعتامد  و  اإلنجاز  و  االبتكار  و  اإلبداع  يف  املعرفة  هذه  استخدام  الطفل 

النفس و ليس التقليد دون معرفة أو فهم , هذا و هو يف هذا السن , فكيف 

سيكون عندما يكون يف الدراسة الثانوية أو الجامعية .

وبعد إنهاء الحفل دعيت لحفل جمعية خريية تهتم بذوي االحتياجات الخاصة 

)املعاقيني( و هي جمعية نور املنار و كم أسعدين هذا الحفل و ذلك لالهتامم 

بهذه الفئة من توفري العديد من الفرص و اإلمكانات من عالج و رعاية و بناء 

ثقة بالنفس و التعليم و اكتساب املهارات و كذلك فرص الدمج يف التعليم مع 

األصحاء وبرنامج توفري التدخل املبكر ملعرفة اإلعاقة بأساليب علمية .

املهندس  هو  و  الربمجة  يف  متخصص  شاب  الحفل  هذا  يف  انتباهي  لفت  ومام 

بالل سمور و الحائز عىل الدراسة الجامعية و هو الشاب املعاق و الحارض لهذا 

الحفل و الذي أعرفه سابقا و عرّف عن نفسه أمام الحضور  والذي أخذ قرارا بعد 

الصف السادس بأال يجلس يف البيت حتى ال يشفق عليه أحد و يكون مسكينا 
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أمام اآلخرين , فقرر كام يقول » أن يكون وقودا لتحريك اآلخرين » و لهذا واصل 

نظرا  و   , الجامعية  الشهادة  و حصل عىل  بامتياز  املراحل  كل  اجتاز  و  تعليمه 

إلعاقته مل يجد عمال .

ولهذا قرر التخصص يف املجاالت الصعبة و النادرة التي قل من يعرفها و بالفعل 

نجح يف ذلك .

وأصبح اسام المعا تجدونه يف مواقع الربمجة العاملية و ميكن الرجوع إليه يف هذه 

املجاالت املتخصصة , و لهذا أصبح العديد من الرشكات املحلية و العاملية تعرض 

عليه فرص العمل املغرية للعمل معها .

هذه اإلرادة الحقيقية لهذا املواطن األردين املبدع و املتميز سواء أ كان يف مجال 

أم  الخاصة  االحتياجات  اإلبداع من ذوي  أم  الصغري  املهندس  برنامج  اإلبداع يف 

غريها من الربامج و اإلبداعات املتميزة , هي التي متثل هذا الوطن املميز عىل 

مستوى العامل .

فتحية لهذا الوطن الكبري و الذي نريده أكرب و هذا الوطن الجميل الذي نريده 

أجمل , و لهذا املواطن األردين الذي هو رأس املال الحقيقي لهذا الوطن و لهذه 

األمة .
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27- الطريق "اجلديد" يف الق�سية الفل�سطينية! 
 2014/5/11
ثالثهام  ويكون  إال  العامل،  يف  مكان  أي  يف  فلسطيني  أصل  من  اثنان  يجتمع  ال 

حديث ونقاش حول آليات الحلول املالمئة للقضية الفلسطينية ، والنفاذ إلنهاء 

تبعاتها املأساوية. 

ويتوارث الفلسطينيون جينات السؤال عن مصريهم جيال بعد جيل، سواء أكان 

صامدا منهم عىل أرضه التاريخية، أو ُمرشدا عنها، إىل حّد أّن األمر لديهم يرتبط 

استمرت  ما  والعجز  بالتقاعس  لإلحساس  منهم  واحد  بكل  تدفع  ذنب  بعقدة 

قضيتهم بال حّل يحايك تطلعهم لتقرير املصري، وتحقيق حلم التحرير، وعودة من 

تّم إقصاؤه منهم عن وطنه املسكون بالغرباء.

والفلسطينيون كذلك، فإنّهم منقسمون: فإّما أن ينحاز واحد منهم لحّل طاولة 

التفاوض الخاوية من أية حلول عادلة وجذرية ومنصفة، فحتى وجبات الحلول 

الشعب  من حق  تطال  ال  الطاولة  الفلسطيني عىل هذه  للمفاوض  تقدم  التي 

الفلسطيني يف الحياة حتى كلمة اعرتاف أو إقرار.

وينحاز فريق آخر لّدفة املقاومة وإطالق االنتفاضة الثالثة، مع إعالن حّل السلطة 

استسالميّة عبثية، يف  التعاطي مع مفاوضات  والكّف عن  الفلسطينية،  الوطنية 

حني يرى فريق ثالث أّن حّل القضية الفلسطينية لن يتأّت إال من خالل تدفق 

املسريات السلمية الضخمة يف الشوارع واملدن والقرى إىل حّد يعجز معه االحتالل 

عن التعاطي مع هذا السيل البرشي الذي يفضح جرامئه عرب فضائيات ووسائل 

إعالمية تضع العامل أجمع أمام مسؤولياته والتزاماته اإلنسانية.

أجد  نحو فردي، ومنها مقرتح مل  حلول مختلفة وعديدة يطرحها شخوص عىل 

نفيس متفقا معه وأنا أستمع إليه من صديقي األمرييك من أصل فلسطيني ذي 

مؤلفاته  عنها  أفضت  الفلسطينية،  للقضية  الحثيثة  واملتابعة  الدقيقة  املعرفة 
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الجميع  بها  يتشارك  والتي  الواحدة«  »الدولة  لحّل  وليخلص  حولها،  العديدة 

أو  فلسطينيا  رئيسا  االقرتاع  صناديق  لنا  تصّدر  أن  فإّما  االنتخاب،  لقاعدة  وفقا 

تتعلق  الفلسطينيني ألسباب  لصالح  سيميل  الحل  هذا  أّن  وباعتقاده  صهيونيا!، 

يف  أغلبية  يجعلهم  ما  فلسطني،  أرض  عىل  العدديّة  وغلبتهم  الدميغرايف  بثقلهم 

دولة موّحدة، وكل ذلك عىل حّد رأي صديقي مّمن أخالفه كليا.

 : إليه  االستامع  من  فروغي  عقب  مقرتحه،  عىل  إجابة  مبثابة  جاء  الذي  ورأيي 

سيتّهمونك ال محالة بالخيانة عىل مقرتحك فيام لن يتقبله الصهاينة مّمن رفضوا 

حلوال أكرث إشباعا ملطامعهم مثل املبادرة العربية، فكيف يقبلون بطرحك؟!.

لدّي،  كبريا  قبوال  لقيت  تعديلها،  وبعد   ، ذاته  الصديق  اقرتحها  أخرى  وفكرة 

القضية  تدعيم  لجهة  مفعولها  تجد  أن  وترويجها، عىس  تبّنيها  أقّرر  مبا جعلني 

الفلسطينية، وتتمثل بإنشاء مجلس عاملي حقوقي للمطالبة بالحقوق املرشوعة 

للشعب الفلسطيني، ومقاضاة الكيان الصهيوين يف كافة املحافل الدولية، ومواصلة 

السعي ملعاقبته عىل جرامئه بحق الشعب الفلسطيني، وما ارتكبه بحقه من مذابح 

اإلبراهيمي؛  والحرم  وشاتيال،  وصربا  وقبية،  ياسني،  دير  حارضنا:  يف  األبشع  هي 

والدوامية، ومخيم جنني، والعدوان عىل غزة، وغريها من عمليات القتل اليومي 

واملمنهج، وأرس واحتجاز الحريّات، ومصادرة حق شعب أعزل يف السلم واألمن، 

وأسلحة  تعذيب  وسائل  عرب  بأبنائه  والتنكيل  ومقدساته،  أرضه  معامل  وتشويه 

مجرّمة ومحرّمة دوليا، وما إليها من جرائم تتعدى حّد الوصف.

الكيان  ومحاسبة  الفلسطيني  الشعب  مساندة  لجهة  املقرتح  العاملي  واملجلس 

الصهوين، ال بُّد من تكوين فاعل له يتجانس مع حجم مهاّمه الضخمة والكبرية، 

بقبول ورواج عىل  اعتبارية تحظى  عامليّة  بداية ممثال بعرش شخصيات  وليكن 

مستوى العمل اإلنساين والحقوقي، وليكن – مثال- يف مقدمتهم رمزي كالرك وزير 

العدل األمرييك األسبق، ومعه خرية الرجال من القانونيني العامليني، مّمن يعّول 
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يف  عامليا  الناشطة  النخب  من  مائة شخصية  قوامه  دويل  مؤمتر  عقد  يف  عليهم 

مجاالت ذات صلة مبقاومة االحتالل ومعالجة جرامئه بالقوانني الدولية.

وليك تختمر فكرة املجلس املأمول ال بُّد من التمّسك بصيغته العامليّة، وأال يتم 

حرصه يف إطار عريب، ومبا يهدد بفشله لعدم وجود دولة عربية واحدة تستطيع 

تبّنيه، يف حني ال يوجد شخصية اقتصادية عربية جديرة بتمويله، ذلك أّن األمر 

سريتبط بتدمري مصالح قُطريّة ضيقة ومكاسب مالية للدول العربية والقتصادييها.

ولتذليل عائق التمويل يجب فتح باب التسجيل الشعبي لالنضامم لهذا املجلس 

األشخاص،  اإلجراء سيجلب آآلف وماليني  عليه، وهذا  يُتُّفق  برسم سنوي رمزي 

كام ال بُّد من فتح باب التربع ملن يريد وبأي نسبة مالية مساهمة يجدها املتربع 

مالمئة.

الفلسطينية، والذي ال  :إّن املجلس العاملي املقرتح لحّل القضية  وخالصة القول 

نرى فيه ما يلغي حلوال أخرى كاملفاوضات واملقاومة بكافة أشكالها، ميثل فكرة 

نهاية  يف  سيدرك  مّمن  املجرم،  الصهيوين  العدو  محاسبة  لجهة  وفاعلة  إيجابية 

املطاف بأن ال حق يضيع ووراؤه مطالب.
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28- فتاة فل�سطينية من غزة اأذهلتني 
 2014/5/22
 شاهدت عرب مواقع التواصل االجتامعي رشيط فيدو من 3 دقائق ، و كان يتحدث 

عن فتاة فلسطينية اسمها أريج املدهون و عمرها ال يتجاوز الثانية عرشة .

عادت إىل أرضها و إىل مسقط رأسها غزة وسط حفاوة بالغة من األهل و األصدقاء 

كان  حيث   ، العقيل  الذكاء  لحساب  ماليزيا  يف  عاملية  بطولة  يف  شاركت  بعدما 

ترتيبها األول عامليا ، و حصلت فلسطني عىل خمس جوائز من أصل 10 و مبشاركة 

2500 متسابق ميثلون مثانني دولة من جميع أنحاء العامل .

أثناء املسابقة متكنت أريج من حل 182 مسألة حسابية ، خالل مثاين دقائق فقط 

و لهذا حازت عىل تلك املرتبة العاملية .

إنها فتاة صغرية من عامل عريب ذي رسالة واحدة و مشكلة واحدة و رؤية واحدة 

، إذا ما  و مستقبل واحد، فكم طفل وطفلة مثل أريج املدهون يف ذلك العامل 

توافرت لهم البيئة الصالحة سيحذون حذوها يف االجتهاد و اإلبداع . 

الوفود و كل ذلك  تلك  الفلسطيني األكرث متيزا بني كل  الوفد  وبشكل عام كان 

نتيجة لوجود معهد للتدريب عىل املهارات الذهنية يف غزة .

والالفت أنه و مع كل املعاناة و الحصار و التهديد الدائم نرى كيف استطاع هذا 

الوفد أن يحصل عىل نتيجة رائعة و مذهلة .

من  باألسباب  األخذ  يبقى  توفرها  عند  و  للنجاح  اإلرادة  السبب هو  أن  أعتقد 

دراسة و تهيئة للظروف املالمئة .

كل ما ينقصنا يف عاملنا العريب ليس الذكاء و ال القدرة و ال القوة و ال اإلمكانات ، 

إمنا اإلرادة و أولها اإلرادة السياسية عند زعامء األمة العربية، لتنتقل من الذل و 

الضعف و الهوان إىل أمة منترصة و مميزة .
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29- �س�رة حتدث �سجة عاملية 
 2014/5/31
حدثني صديق صحفي إنه يف عام 2002 كانت هناك مسرية تأييد النتفاضة األقىص 

تلك  يف  كان  و  اليوم  العرب  باتجاه صحيفة  الدستور  أمام صحيفة  من  وبدأت 

املسرية شخصيات عديدة تحب أن يصورها اإلعالم و أما صديقنا فأحدث مفاجأة 

سحبت كل األضواء من املسرية و انتبهت إليه و كان يضع الكوفية الفلسطينية 

عىل رقبته و هنالك الصق أسود عىل فمه و عىل أذنيه .

عندما تقدم الجميع ركزت عليه وسائل اإلعالم و الكامريات و خالل دقائق كانت 

صورته مبثوثة يف كل أنحاء العامل و كان التصوير للوهلة األوىل أن هناك تكتيم 

لألفواه و منع للحريات يف األردن و لكن عند عقد مقابلة تلفزيونية معه  أوضح 

بأنه يعيش يف األردن و ال يشعر بذلك الحجر عىل حريته و رأيه و أكد أنه يصور 

حال املجتمع الدويل و موقفه من القضية الفلسطينية , لكون عينيه مفتوحتني 

فمعنى ذلك أن املجتمع الدويل يرى و يعرف الحقائق كاملة و إما إغالق األذنيني 

فمعنى أن املجتمع الدويل ال يريد أن يسمع الحقائق من الفلسطينني .

وإما إقفال الفم فهو يريد أن يوضح أن املجتمع الدويل ال يستطيع أن يتحدث مع 

الصهاينة اإلرسائيليني عن تلك الحقائق .

عندما تخيلت هذه الصورة و هذا الشكل اعتربت أنه ميثل الواقع الذي نعيشه 

حاليا و بالضبط املجتمع الدويل منذ عرشات السنوات مل يتغري .

يعرف الحقائق و ال يريد أن يسمع الظلم الواقع عىل هذا الشعب الفلسطيني و 

ال يريد أن يتحدث مع اإلرسائيلني الصهاينة بغري ما يريدون .

الظلم و هذا  بزوال هذا  األفضل و األحسن  الحال إىل  أن يغري هذا  الله  نسأل 

الكيان حتى نرتاح و يرتاح العامل.
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30- رجال عظماء من هذا ال�طن   
2014/6/8
حدثني صديقي األستاذ أحمد جميل شاكر عن صديق له رأيته مرة واحدة يف بيته 

يف دعوة خاصة عىل رشفه حيث انتقل صديقه إىل رحمة الله سبحانه و تعاىل عن 

عمر 52 عاما و هو طبيب متخصص يف زراعة األعصاب, أي أنه ينقل عصبا من 

منطقة معينة يف جسم اإلنسان ملنطقة مات فيه هذا العصب و رمبا يكون سبب 

شلل وإعاقة و بعد ذلك تجدد الحياة يف ذلك العضو امليت بإذن الله.

و  تعليمه  أكمل  و  اململكة  عىل  العلمي  التوجيهي  يف  األول  كان  الطبيب  هذا 

تخصصه و بقي يعمل يف الواليات املتحدة األمريكية و يعترب األول عىل مستوى 

أمريكا و من الثالثة األوائل عىل مستوى العامل يف ذلك التخصص, وله مستشفى 

دائم يف هيوسنت يف والية تكساس األمريكية , إضافة إىل مستشفى طائر حيث 

يجري تلك العمليات يف العديد من دول العامل .

ومعرفة صديقي أحمد جميل شاكر به كانت عن طريق سمو األمري رعد بن زيد 

حيث كان يعمل مع سموه متطوعا لخدمة املعاقني .

ومبا أن هناك عمليات صعبة و مكلفة جدا و باهظة بعضها يتعدى ربع مليون 

دوالر و عندما استشاروه يف ذلك قال لهم : خدمة لهذا الوطن فأنا مستعد ألن 

أحرض كل مرة إلجراء مجموعة عمليات بعد التحضري لها من أخصائيني عندكم 

عىل حسايب الخاص و لوجه الله تعاىل و قد عمل العديد منها و كذلك عمل من 

تلك العمليات لبعض األفراد من غزة حيث استضافهم عنده يف مشفاه يف هيوسنت 

ومجانا .

إحدى الروايات عنه أنه عالج أفرادا من بني شيبة و هم سدنة الكعبة و عندما 

أنهى العالج قاموا بدفع التكاليف و لكنه رفض ألنهم موىص عىل هذه العائلة من 

قبل الرسول صىل الله عليه و سلم و قال لهم: تصدقوا باملبلغ ملن شئتم و لكن 



198

يل طلب أن أصيل داخل الكعبة ووعدوه و كان له ذلك قبل وفاته بستة أشهر .

كان آخر عهده يف هذه الحياة قبل 5 سنوات تقريبا , حيث قام بإجراء عملية 

يف األردن ألحد املشلولني املرىض واستغرقت العملية 12 ساعة و بدا عىل وجهه 

التعب و اإلرهاق فسأله أحد أصدقائه األطباء عن ذلك , فقال له: إنه مرهق من 

و  ليتأكد من صحته  له فحوصات  أن يعمل  العملية و لكن صديقه أرص  طول 

لألسف اكتشف أنه مصاب بالرسطان الذي استفحل يف جسمه دون أن يعلم و 

بقي بعدها 3 أسابيع و من ثم انتقل إىل وجه ربه راضيا مرضيا.

مل يتحقق هذا النجاح إال بكون هذا الرجل صاحب كفاءة و خلق و قيم و توفرت 

التميز , و رغم كل ذلك بقي صديقنا مرتبطا  له بيئة خصبة حاضنة لإلبداع و 

بوطنه و قريته و مل يتخل عنهام رغم النجاح و الشهرة العاملية التي حققها .

إنه الدكتور صالح موىس الشناق من قرية سوم يف محافظة إربد .

هذا هو األردن و هؤالء هم أبناؤه األوفياء
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31- مت�سك بطم�حاتك و مبادئك لتقهر امل�ستحيل 
 2014/6/11
 قرأت عىل صفحتي عىل موقع التواصل االجتامعي الـ facebook منشورا أنزله 

ينال  أن  متمنيا  لكم  أنقله  أن  أحببت  و  كثريا  أعجبتني   , عصام  الدكتور  ابني 

إعجابكم و استخالص العرب منه و اخرتت له عنواناً يتناسب و مضمونه باإلضافة 

إىل خامتة قصرية كعربة استخلصتها لروايتنا و التايل نصها :

العرشين  القرن  أرمينيا، وكان من أقىس زالزل  يف عام 1989 رضب زلزال مدمر 

ولقد  دقائق،  عدة  خالل  شخص  ألف  وعرشين  خمسة  من  أكرث  بحياة  وأودى 

شلت املنطقة التي رضبها متاما وتحولت إىل خرائب مرتاكمة، وعىل طرف تلك 

أن  املنطقة كان يسكن فالح مع زوجته، تخلخل منزله ولكنه مل يسقط، وبعد 

اطأمن عىل زوجته تركها باملنزل وانطلق راكضا نحو املدرسة االبتدائية التي يدرس 

فيها ابنه والواقعة يف وسط البلدة املنكوبة، وعندما وصل وإذا به يشاهد مبنى 

املدرسة وقد تحول إىل حطام، لحظتها وقف مذهوال واجام، لكن وبعد أن تلقى 

الصدمةاألوىل ما هي إال لحظة أخرى وتذكر جملته التي كان يرددها دامئا البنه 

ويقول له فيها: مهام كان ... سأكون دامئا هناك إىل جانبك

وبدأت الدموع تنهمرعىل وجنتيه، وما هي إال لحظة ثالثة إال وهو يستنهض قوة 

ليحدد  األنقاض  نحو كومة  تفكريه ونظره  بيديه ويركز  الدموع  إرادته و ميسح 

موقع الفصل الدرايس البنه وإذا به يتذكر أن الفصل كان يقع يف الركن الخلفي 

ناحية اليمني من املبنى، و مل متر غري لحظات إال وهو ينطلق إىل هناك ويجثو عىل 

ركبتيه ويبدأ بالحفر، وسط يأس وذهول اآلباء والناس العاجزون، حاول أبوان أن 

يجراه بعيدا قائلني له: لقد فات األوان، لقد ماتوا، فام كان منه إال أن يقول لهام:

هل ستساعدانني؟! 

أن  يريده  إطفاء  أتاه رجل  ثم  وراء حجر،  األحجار حجرا  ويزيل  يحفر  واستمر 
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يتوقف ألنه بفعله هذا قد يتسبب بإشعال حريق، فرفع رأسه

قائالً:هل ستساعدين؟!،

واستمر يف محاوالته، وأتاه رجال الرشطة يعتقدون أنه قد جن، وقالوا له: إنك 

بحفرك هذا قد تسبب خطرا وهدما أكرث، فرصخ بالجميع قائال:

إما أن تساعدوين أو اتركوين !!!

بيديه  أو ملل  كلل  األحجار دون  ويزيح  يحفر  استمر  إنه  ويقال:  تركوه،  وفعال 

النازفتني بالدماء , وبعد أن أزاح حجرا كبريا بانت له

فجوة يستطيع أن يدخل منها فصاح ينادي: )ارماند(، فأتاه صوت ابنه يقول: 

أنا هنا يا أيب، لقد قلت لزماليئ، ال تخافوا فأيب سوف يأيت لينقذين وينقذكم ألنه 

وعدين أنه مهام كان سيكون إىل جانبي.

مات من التالميذ 14، وخرج 33 كان آخر من خرج منهم )ارماند(، ولو أن إنقاذهم 

املبنى  تأخر عدة ساعات أخرى ملاتوا جميعا، والذي ساعدهم عىل املكوث أن 

عندما انهار كان عىل شكل املثلث.

نقل الوالد بعدها للمستشفى، وخرج بعد عدة أيام وهو اليوم متقاعد عن العمل 

يعيش مع زوجته وابنه املهندس )ارماند( الذي أصبح هو اآلن الذي يقول لوالده: 

مهام كان سأكون دامئا إىل جانبك...

إن تحقيق هدفك يف الحياة بحاجة إىل مزيد من العزمية، و قوة اإلرادة و الثقة 

العظيمة  طموحاتك  لتحقق  اإلرادة  قوي  تكون  أن  عليك  يجب  لذا   ، بالنفس 

بالتمسك مببادئك ، وليك يكون لك معنى وبصمة يف حياتك.

قال اإلمام ابن القيم الجوزية رحمه الله » لو أن رجال وقف أمام جبل وعزم عىل 

إزالته، ألزاله »

ولكم بالغ تحيايت و تقديري أمالً أن تكونوا قد استخلصتم منها عربا كثرية
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32- الفرق بني " قم "عندنا ..... و "قم " عندهم
 2014/6/13
عيد  مبناسبة   - ‘ربد  محافظة   – جدارا  جامعة  نظمته  حفل  يف  أشارك  كنت   

ذهبنا  الحفل  انتهاء  وبعد  األصدقاء  من  ثلة  بصحبة  والستني  الثامن  االستقالل 

إىل قرية » سوم » لتناول طعام الغداء يف مزرعة رئيس مجلس إدارة الجامعة د. 

رشدي املراشدة .

عند عودتنا سلكنا طريق األغوار سياحة للعودة إىل عامن وفوجئت بيافطة لقرية 

و  جمعا  والعرص  الظهر  فيه صاليت  أدينا  مسجد  وفيها  وجميلة  وهادئة  وادعة 

اسمها » قم » قرأتها بضم القاف , وقارنت بينها وبني ما نعرفه عن مدينة » قم » 

يف إيران لتشابه األسامء , وما هو دور تلك املدينة يف إيران من الناحية السياسية 

ملنطقة الرشق األوسط و كذلك السياسة العاملية , إذ إن كل ما يدور يف إيران ويف 

سوريا ويف لبنان والبحرين والعراق و اليمن ، وما يدور حاليا يف أفغانستان ، وما 

يدور من مفاوضات وقلب يف السياسات العاملية وخاصة موقف اإلدارة األمريكية 

تجاه الرشق األوسط، وتحديدا دول الخليج العربية كل ذلك يصدر من » قم« 

اإليرانية ، وليس لـ » قم » العربية أي دور مطلقا يف كل ما يدور حولنا .

هذا هو حال العامل العريب ، فكله يشبه » قم » األردنية ، فال عالقة لنا وال تأثري لنا، 

وال وجود لنا عىل أي طاولة يف العامل ، إال بالتبعية ، و دون قرار حر جامع ألمتنا 

سواءأ كان قرارا سياسيا أم اقتصاديا , فإننا عىل حالنا الذي يشبه وضع األيتام عىل 

طاولة اللئام .

فام هو الحل حتى نستطيع أن نحول » قم » العربية إىل » قم » تشبه املدينة 

اإليرانية ؟

جامع  قرار  عىل  أمتنا  زعامء  جمع  عىل  قادر  حر  عريب  زعيم  بأي  مرتبط  األمر 

موحد، نستطيع من خالله تحقيق مصلحتنا الواحدة املشرتكة .
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وإىل ذلك الزمن غري املعلوم وهو يف املجهول , لكم بالغ تحيايت وتقديري.

33- " املاجنا اليمنية و املاجنا االإ�سرائلية " 
 2014/6/22
إنني أحب كثريا املانجا وتعودت عليها كثريا خالل وجودي و عميل يف اململكة 

العربية السعودية؛ ألن موسمها دائم هناك و من كل بقاع األرض و خاصة املانجا 

الهندية و املرصية و اليمنية وسعرها مشجع، و لكن عندنا يف األردن كنت أتحسس 

و  أتذوقها مطلقا  أو  أشرتيها  أن  أستطيع  أنا ال  و  اإلرسائلية  املانجا  لوجود  كثريا 

الغريب أن األسعار هنا ترتاوح بني 3 – 5 دنانري للكيلو باألسواق و الكرتون كامال 

يف السعودية بهذا السعر.

وفوجئت بابني يحرض يل كرتونتني مانجا مينية كل كرتون فيها 5 كغم اشرتاها من 

الكيلو دينار  الكرتون 6 دنانريأي أن سعر  تاجر يف سوق الخضار املركزي بسعر 

وربع و عندما أكلتها شممت فيها رائحة اليمن و رائحة عروبتي و رائحة قوميتي 

وحضاريت فكم كنت سعيدا لذلك و سعيدا بتذوقها و جودتها التي ال تقارن.

يروجون  ال  بضائعهم  وكالء  فقري حتى  عريب  بلد  اليمن  ألن  الله  فقلت سبحان 

البضاعة اإلرسائيلية فاألسعار مضاعفة و  لها بشكل يعتزون و يفتخرون بها أما 

الرتويج عال و تراها يف كافة املحالت .

هذا هوا الوضع العريب السيئ و نحن نطالب زعامءنا بالتوحد و أخذ القرارات 

التي فيها مصلحة وحدتنا و مصلحة أمتنا الواحدة ولكن هذا حلم بعيد املنال يف 

الوقت الحارض 

بقلم ظاهر اأحمد عمرو
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34- اأعمال اإذا �سحت ال يق�م به اإال �سياطني االإن�ض
 2014/6/25
 فوجئت برسالة عىل »الواتس اب« من صديق يل يقول فيها: إذا كنت تريد أن 

تعرف حقائق 11 سبتمر 2001 والتي رضبت برجي التجارة العاملية يف نيويورك 

ومات فيها أالف األبرياء و كذلك أحداث سفينة كول يف اليمن و حادثة طائرة 

ليبيا و دفعت تعويضاتها وأحداث الحرب و رضب  التي اتهمت فيها  لوكريب و 

ضابط  و هي  لينداور  سوزن  السيدة  مع  املقابلة  تلك  تشاهد  وعندما  العراق. 

االتصال رقم واحد يف املخابرات املركزية األمريكية و هي الوحيدة التي عملت 

كممثل لCIA مع الحكومة العراقية  هناك روابط و عددها 6 مقابالت لتلك 

السيدة مع إعالمي يف محطة روسيا العربية RT يف برنامج ) رحلة يف الذاكرة( و 

هو ما شاهدته و سمعته عىل الروابط التالية: 

https://www.youtube.com/watch :الحلقةاألوىل

https://www.youtube.com/watch :الحلقةالثانية

https://www.youtube.com/watch :الحلقةالثالثة

https://www.youtube.com/watch :لحلقةالرابعة

https://www.youtube.com/watch :الحلقةالخامسة

https://www.youtube.com/watch :الحلقةالسادسة

الجن  ينافسون شياطني  اإلنس  أن شياطني  تعرف  ذلك  تشاهد  و  تسمع  عندما 

أغروها  السيدة  أمامك تصعقك  هذه  التي  الحقائق  ستذهل وال تصدق ولكن 

باملال لعدم اإلدالء بشهادتها أمام الكونجرس و حاولو اغتيالها مرتني و نجت من 

ذلك و أخريا حكموا عليها بـ 25 سنة بالسجن ولكنها قضت سنة ونصف فقط 

لضغط املحامني و اإلعالم و لهذا حاولت االنتقام بفضح كل ما سمعت و شاهدت 

الذكاء  استعملوا ذلك  أن هؤالء شياطني  لو  الله  نقول سبحان  ، وأخريا  وعرفت 

اإلجرامي يف أعامل الخري لكانت البرشية كلها تنعم بالسالم و الهدوء و الطأمنينة.
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48- "الفل�سطيني اجلديد" 
2015/9/15
عارصت هزمية عام 1967م وأنا يف بداية عمر الشباب، وعشت تلك األيام السوداء 

التي مل يكن مثيال لها ،من الذل والهزمية ألن إرسائيل ، ألحقت الهزمية يف أربع 

دول عربية وهي مرص و األردن ولبنان و سوريا يف ست ساعات ، وسيطرت عىل 

كامل فلسطني التاريخية واحتلت أجزاء من تلك الدول يف ستة أيام .

بعد  املعلن وكانت ذروته  الفلسطيني  الكفاح  و  النضال  بدأ  الوقت  ومنذ ذلك 

معركة الكرامة التي أعادت الحياة لألمة العربية جمعاء بعد موات .

كانت هناك بطوالت ال مثيل لها من الجرأة و القوة و الشجاعة التي بدأتها حركة 

فتح، ولحقت بها تنظيامت أخرى ،وظهر ذلك بغالف وطني وقومي ويساري ومل 

نر الغالف الديني ألن األمة بشكل عام كانت مغيبة عن كل ذلك ،وكنا مفتونني 

بظهور العمل الفدايئ و املكون من كل الفصائل الفلسطينية يف ذلك الوقت .

ال أريد أن أرسد تاريخا معروفا ولكن ما ميز الفلسطيني الجديد الذي أقصد، هو 

الديني الجهادي ،إضافة إىل ما سبق من غالف وطني وقومي ويساري  الظهور 

، وهناك إضافة جديدة غري مسبوقه ،متثل ذلك فلسطينيا بحركة حامس وحركة 

الجهاد اإلسالمي .

جاء هذا الظهور بجانب ظهور لبناين ديني وهم حزب الله واملقاومة اإلسالمية 

بقيادة   ) لبنان بشكل عام، وخاصة عندما هرب اإلرسائيليون عام )2000 م  يف 

إيهود باراك من جنوب لبنان ، ناهيك عن ما حصل عام )2006 م ( بني حزب 

الله واإلرسائيليني ،وما لحق بذلك من ظهور لحامس والجهاد اإلسالمي يف العدوان 

 ( الثاين عام  ( والعدوان  ) 2009م  ( وبادية  ) 2008 م  نهاية عام  اإلرسائييل يف 

2012م ( .

تجلت القوة بوضوح يف التخطيط اإلسرتاتيجي و اإلعداد الجيد والتوافق التام بني 



205

أحــوال العــرب

كل القوى الفلسطينية ،ما أعطى نتائج مبهرة يف هزمية العدو اإلرسائييل وانتصار 

املقاومة يف غزة بقيادة دينية من حامس والجهاد يف عدوان 2014 .

أعتقد أن هذا الفلسطيني الجديد لن يقبل العودة مرة أخرى إىل زمن الذل و 

الهزائم التي عاشها الشعب الفلسطيني سابقاً  ومام شاهدته ورأيته من نتائج 

لهذا العدوان وما سمعته من إعالم العدو الصهيوين ،كظهور جمعيات ملساعدة 

كان  الذي  الوطن  من  الخروج  تحول  ،حيث  املعاكسة  الهجرة  عىل  اإلرسائيليني 

خيانة يف املايض ، إىل حب للحياة وكل ذلك لوجود 30% من اإلرسائيليني يرغبون 

يف ترك فلسطني املحتلة .

مام شاهدته إبان جولة لقيادة حامس يف منطقة خان يونس واستقبال املواطنيني 

املنكوبني لهم بأوالدهم وبناتهم و نسائهم ورجالهم وشبابهم وشيوخهم وهدم 

بيوتهم ،ومع ذلك فإن هذا )الفلسطيني الجديد( املذهل الذي صمد مع كل 

تلك املصائب، لن يقبل العودة إىل الوراء ،وسيبقى صاحب املعنويات املرتفعة 

،و لن يقبل بأقل من النرص وسيظل صاحب االستعداد للجوالت األخرى دون 

ذل و استسالم .

،بصمودك  مبالك  بسالحك  ،مجاهداً  كنت  أينام  البطل  فلسطني  شعب  يا  فلَك 

أرض  لكل  ووفائك  و  واحرتامك  الحياة  تحب  التي  وثقافتك  ،بعلمك  وإعالمك 

كل  ،لك  فلسطني  كل  فلسطني  أرض  أرضك  إىل  تعود  ،حتى  الجئا  عليها  تعيش 

الحب و االحرتام و التقدير وعىل رأس ذلك جميعا أهل غزة الذين سطروا هذه 

العزة وهذه البطوالت غري املسبوقة.
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49- فكر �سهي�ين �سد االإن�سانية 
 2015/9/21
 فوجئت بصورة مجسم عىل شكل إنسان ومرضوب مبجموعة سكاكني ) عرض 

للبيع ( يف أماكن قاتلة و كله ملطخ بالدم وهذا املجسم معروض عىل الشارع 

الرئيس يف واجهة محل لبيع األداوات املنزلية يف براق عاصمة دولة )اتشيك(.

وكانت الدكتورة عائشة الخواجا الرازم يف دعوة إللقاء محارضة هناك وهي تسري 

يف الشارع مع ابنتها وقفت أمام واجهة املحل بذهول مطبق وذهلت ملا رأت من 

ذلك املجسم وعندما دخلت إىل املحل و سألت عن املدير العام فوجدت صاحب 

بحرارة  استقبلها  فلسطيني  أصل  من  أردنية  بأنها  بنفسها  عرفت  عندما  املحل 

وقال لها :إنه يهودي وترك ارسائيل وتخىل عن جوازه اإلرسائييل ورجع ليعمل يف 

, استغرب  )اتشيك( وعندما عرضت عليه موضوع املجسم  بلده األصيل و هي 

و  به سواك  أحد  يفكر  عاما ومل   )12( منذ  املجسم معروض  :إن هذا  لها  وقال 

ألنها شاعرة وأديبة ذات حس مرهف وألنها من أصل فلسطيني وأخت لشهيدين 

وترى وتعيش اإلجرام الصهيوين الدائم وترى نزيف الدم املستمر من هذا اإلجرام 

والذي كان آخره الدم النازف من أبناء غزة أثّر فيها ذلك املجسم وعندما رشحت 

لصاحب املحل ما يعنيه هذا املجسم من قتل و إجرام وما يؤثر ذلك يف نفوس 

األطفال ويوجد عندهم نزعة عدوانية , وأن هذا الفكر الذي أخرج هذا املجسم 

هو فكر إجرامي ضد البرشية و اإلنسانية جمعاء وعندما اقنعت صاحب املحل 

برؤيتها استعد أن ميدها بكل املعلومات عن صاحب املصنع وهو يهودي صهيوين 

املختصة األخرى  اإلنسان وللجهات  أمام املجلس األعىل لحقوق  لتقديم شكوى 

مبثل تلك الجرائم .

هذا هو الفكر الصهيوين النازي الذي يستمتع برؤيته لدم األغيار من غري اليهود .
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50- )فرقة احلن�نة( 
 2015/9/28
يف ليلة فلسطينية مميزة، شهدت انطالقة الجيل الجديد لفّنانيها املنتمني ملخيم اللجوء 

»الطالبيّة«، اعتلت فرقة الحنونة للفنون الشعبية الخميس الفائت مرسح قرص الثقافة 

يف املدينة الرياضية، إحياء لذكرى السادس والستني من نكبة الفلسطينيني، عىل مدار 

ساعتني من التفاعل الوجداين مع )1700( شخص شغلوا كامل مقاعد املرسح، ونحو 

)400( آخرين حرضوا الحفل وقوفا، حرصا منهم عىل اإلبقاء عىل شعلة الحنني للوطن 

متقدة، وأمال منهم مبداعبة حلم العودة، حتى ولو عرب تنهيدات »األوف« و«املّوال«. 

الناشط  ارتجلها  كلامت  يف  حارضة  كانت   ، الفلسطينية  والدبكة  واملواويل  واألوف 

قائال:  موطني،  بنشيد  الحفل  اختتام  قبيل  عمرو  أحمد  ظاهر  واالجتامعي  السيايس 

اليوم، وقبل ستة وستني عاما، استطاع العدو أن يثبت بداية احتالله  » يف مثل هذا 

لفلسطني التاريخية، ونجح بتزوير ورسقة الجغرافيا الفلسطينية، رَسَق الشجر والحجر 

والفول والحمص والفالفل وكل ما ميّت لهذه األرض وهويتها بصلة، وال زالت رسقاته 

تعني من  والتي  الدولة،  ليهوديّة  التاريخ عرب طرحه  متواصلة وآخرها محاولة رسقة 

بحكم  إليها  عادوا  وقد  اليهود  أرض  هي  التاريخية  فلسطني  كامل  بأّن  نظره  وجهة 

أنها وطنهم، حسب روايتهم املزعومة«، ولفت عمرو، خالل تكرميه ل«الحنونة« إىل 

رسقة  يف  يفلحوا  لن  أنهم  إال  املضللة  والطروحات  املحاوالت  هذه  كل  ورغم   « أنه 

جينات الشعب الفلسطيني املرتبطة بكل ذرة تراب يف فلسطني؛ كل فلسطني، ولذلك مل 

ولن ينجحوا يف رسقة األوف واملواويل والدبكة الفلسطينية و)الحّنونة(، ولهذا نترشف 

باسمي وباسمكم أن نكرّم هذه الفرقة،، وباسمنا جميعا و)الحنونة( نكرّم كل شعوب 

األرض التي وقفت وستبقى تقف إىل جانب شعبنا الفلسطيني لحني زوال هذا العدو، 

وهو زائل يقينا وحتام؛ ألّن القضية ربانية وأخالقية وإنسانية وعادلة«. وأنهى الناشط 

عمرو حديثه بقسمه املعهود لوطنه األّم فلسطني قائال:« أقسم بالله العظيم لو أعطوين 

كل املقدسات اإلسالمية واملسيحية مقابل تراب قريتي دورا لن أقبل، فكيف أقبل بأقل 

من ذلك؟!، وإّن فلسطني كل فلسطني ال تقبل القسمة عىل إثنني؛ فإّما لنا وإّما لنا«
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51- تركيا وداع�ض والعل� الكبري لبني ا�سرائيل
 2015/10/9
 أعتقد جازما أن الحرب عىل داعش - التي أعلنتها خمسون دولة يف العامل - تخدم 

املتحدة  الواليات  بقيادة  الدول  أن هذه  أعتقد  ،وال  النهاية  الصهيوين يف  الكيان 

تقوم من  األوسط  الرشق  ملنطقة  الخاصة  اسرتاتيجيتها  املبنية عىل  و  األمريكية 

أجل سواد عيون العرب و املسلمني .

شاهدناها  التي  التجارب  ولكن   ، غريها  مع  أو  داعش  مع  أننى  ذلك  يعني  ال 

األمريكية  املتحدة  الواليات  وأهداف  بإسرتاتيجية  نثق  ال  تجعلنا   ، وعشناها 

ملنطقتنا، والتي بدأت بالحرب يف أفغانستان ضد االتحاد السوفييتي السابق، و 

التي كان الظن أنها تخدم األفغان يف محاربة عدوهم امللحد يف ذلك الوقت . 

لكن التداعيات يف ما بعد أثبتت أن كل الدعم املقدم آنذاك لألفغان،كان من أجل 

الواليات املتحدة األمريكية، ولذلك فإنه وبعد  السوفييتي لصالح  إنهاك االتحاد 

انتهاء الحرب بانتصاراألفغان ، وحان الوقت بأن يقطفوا مثار جهادهم ،أخرجوهم 

مجرمني وتجار مخدرات .

كام إن الحرب العراقية اإليرانية التي متنينا لو أنها مل تقع،استمرت مثاين سنوات، 

وأنهكت الدولتني بكل املقايس، ومل يستفد من ذلك أحد سوى الغرب وأعداء األمة.

وكذلك أحداث 11 سبتمرب ومالحقها من تدمري العراق وأفغانستان ،وما لحقهها 

من الحرب عىل اإلرهاب يف سوريا وما حصل هناك من دمار ، كل ذلك كان متهيدا 

للرضبة القاضية التي متثلها داعش، ومايراد منها يف املستقبل .

أعتقد ان هذه السياسة كلها تصب يف تدمري وتفتيت ومتزيق الدول العربيه ،وفق 

مرشوع الرشق الوسط الجديد،وإلغاء خارطة سايكس بيكو،حتى ال تكون هناك 

دولة واحدة عندها مقومات الدولة الناجحة لتقول إلرسائيل » ال »

وما  إيران  و  تركيا  هام  مسلمتني  دولتني  من  إرسائيل  عىل  خطر  هناك  ويبقى 

يف  الدخول  عىل  تركيا  إلجبار  مخطط  إالّ  اآلن،  تركيا  حدود  عىل  داعش  وجود 
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الحرب مع سوريا وهنا يكمن الخطر الحقيقي و املحدق برتكيا ،وهو ما حصل 

يف بداية الحرب عىل سوريا وموقف تركيا من ذلك وكتبت حينها مقاالً بعنوان 

وكنت   2011/11/28 بتاريخ   « أردوغان  الرئيس  سيادة  يا  عليك  »حرييت وخويف 

آنذاك مسترشفا لخطر قادم ،ولكن تركيا استشعرت الخطر، ولحسن الحظ سحبت 

نفسها من االستمرار املبارش لسياستها يف ذلك الوقت .

واليوم يعاد السيناريو ذاته ، وهنا يكمن الخوف والقلق ، ألن األمر يتعلق باستقرار 

إرسائيل واطمئنانها بوجود دولة مثل تركيا؟ وكيف تنىس موقف أردوغان منها 

وإيعازه للمعنني بالتوجه إىل غزة يف سفينة مرمرة لفك الحصار اإلرسائييل املفروض 

عىل غزة ،وقد شنت القوات اإلرسائيلية آنذاك عدوانا وحشيا عىل الوفود الرتكية 

واإلسالمية التي كانت يف رحلتها إىل غزة وقتلت وجرحت من األتراك ما قتلت 

وجرحت، وما هو واضح أن الدائرة بعد تركيا ستدور عىل إيران من خالل وقوفها 

أمام تركيا لتدخلها يف سوريا ،أو تبقى وحدها وهناك يسهل التعامل معها .

هذا الزمن هو زمن العلو لبني ارسائيل حيث يقول الله سبحانه وتعاىل )َوقََضيَْنا 

ا كَِبريًا ( إىَِل بَِنى إِرْسَائِيَل ِف الِْكتَاِب لَتُْفِسُدنَّ يف األَرِْض َمرَّتنَْيِ َولَتَْعلُنَّ ُعلُوًّ

وهذا الزمن الذي نعيشه هو بداية هذا العلو لهم حتى يصلوا إىل القمة وبعدها 

ُوُجوَهُكْم  لِيَُسئُواْ  اآْلَِخرَِة  َوْعُد  َجاَء  )فَِإَذا  الله سبحانه وتعاىل  لقول  زوالهم  يبدأ 

ُوا َما َعلَْوا تَتِْبريًا( َولِيَْدُخلُواْ الَْمْسِجَد كَاَم َدَخلُوُه أَوََّل َمرٍَّة َولِيُترَبِّ

املفهوم من اآلخرة يف هذه اآلية هو الوعد الثاين و ليس وعد اآلخرة مبفهوم يوم 

القيامة ،وهذا تشخيص للمرض الذي نحن فيه وحتى نأخذ باألسباب، فام علينا 

إال العمل عىل وحدة هذه األمة ليكون لها كلمة واحدة تخدم املصلحة العليا وإال 

فإن الجميع إىل الهاوية .

أسأل الله سبحانه وتعاىل أن أكون مخطئا يف تحلييل حتى ال نعيش مآيس أكرب، 

وأسال الله أن يكون زوال هذا الكيان قريبا ،حتى تعيش أمتنا والعامل بهدوء و 

طأمنينة وليس ذلك عىل الله ببعيد.
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52- �س�ؤال للتحالف : من اأخطر االأ�سد اأم داع�ض ؟ 
2015/10/21
 يف اجتامع لألحزاب السياسية املنعقد يوم السبت املايض مع معايل وزير التنمية 

السياسية كان املوضوع هو الحوار حول مشاركتنا يف العمليات الربية مع قوات 

التحالف ضد داعش ، وكانت مداخلتي املتعلقة بالحوار هي التايل :

لنا رأي مستقل و مؤثر يف ظل هذا اإلجامع  أن يكون  1- هل نستطيع كأردن 

الدويل و ما هي الحدود املسموح لنا بها 

و  العريب  العامل  لصالح  تعمل  أن  أمريكا و سياساتها يف منطقتنا ممكن  2- هل 

اإلسالمي ؟

التحالف  فيجب  أخطر  داعش  كانت  فإذا  داعش  أم  أخطر  األسد  نظام  3- هل 

مع األسد للقضاء عليها و إذا كان نظام األسد أخطر فيجب التحالف مع داعش 

للقضاء عىل األسد و إذا كان االثنان معا خطر فيجب رضبهم مع بعضهام يف آن 

واحد ، وإال هناك أهداف أخرى ال نعلمها .

أمريكية( ويقوم ضدها تحالف دويل من 50 دولة ملحاربتها  4- هناك )داعش 

ونحن رشكاء بذلك ، وهناك )داعش أردنية( ال يشاركنا بها أحد ملقاومتها وهي 

الفقر والبطالة و الفساد والظلم الواقع عىل البعض و الوضع السيايس و االقتصادي 

الداخيل فامذا نحن عاملون لذلك ؟

وأخريا أعتقد أن سياسة الحكومة لغاية اآلن قامئة عىل أن )األحزاب تريد و الشعب 

يريد و الحكومة تفعل ما تريد( ، هذه املقولة كانت لغاية اليوم يعمل بها ولكن 

اآلن الوضع اختلف و أكرب من أن ينفرد بالقرار طرف واحد لهذا يجب أن يشارك 

الجميع لتحمل املسؤولية ألن الخطر عىل الوطن و عىل الجميع، واإلجامع عىل 

رأي مشرتك واحد هو قوة هذا الوطن وحاميته .
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53- ماذا نحن فاعل�ن اإذا ُهدم امل�سجد االأق�سى ؟؟
2015/10/30
 األخبار املتواترة و املشاهد الحية التي ترد إلينا من القدس املحتلة ،تقول :إن 

التغطية  و   ، األحمر  والخط  الخطر  بعد  ما  مرحلة  اآلن يف  األقىص هو  املسجد 

اإلعالمية الصهيونية التدريجية توحي بذلك إمعانا يف إذاللنا .

اليشء املؤكد دينيا أن هدم الكعبة املرشّفة أهون عند الله من قتل إنسان مسلم 

يوما بعد يوم دون وجه حق؟  الفلسطينيون  يُقتل  بغري حق فامذا بقي عندما 

فهل جرمية هدم املسجد األقىص أبشع عند الله من القتل أمام عيون كل العامل؟ .

ولكن ألن القتل يف العامل العريب أصبح حرفة و صنعة تعودنا عليه ،فلم يعد لقتل 

الفلسطينني أي آثار و هذا ما شاهده كل العامل من قتل الفلسطينيني يف غزة بكل 

فئاتهم أطفال وشباب ونساء وشيوخ ومل يُفعل يشء ملنع ذلك ال عربيا وال إسالميا 

وال دوليا؛ ولهذا فإن هدم هذا املسجد أوىل القبلتني وثالث الحرمني لن يعني لنا 

شيئا بعد قبولنا بكل هذا الذل والضعف و الخوار ؟

الفلسطينيون  الزعامء  وأين  املسلمة  و  العربية  الدول  :أين  املطروح  السؤال 

والزعامء العرب والزعامء املسلمون؟ والله ال أعرف كيف تقبل زوجاتهم وبناتهم 

بأزواج و آباء بهذا الذل وهذا الضعف .

وأين  املسلمة  تركيا  زعيم  وأين  امللك  وأين جاللة  الرشيفني  الحرمني  أين خادم 

مؤمتر  وأين  لبنان  يف  اإلسالمية  واملقاومة  الله  حزب  وأين  املسلمة  إيران  زعيم 

القمة العريب وأين مؤمتر القمم اإلسالمية؟ و السؤال للجميع ماذا أعددتم لهذه 

اللحظة املأساوية القادمة ؟

هنا تستحرضين قصة شيخ عريب شهم له مجموعة من األوالد بنى لكل منهم بيتا 

مستقال حوله و بقي هو يف بيت شعره مع غنمه ، بعد أن علّمهم أفضل تعليم 

من طب و هندسة وعلوم أخرى .



212

ويف أحد األيام جاءت زوجته لتعلمه أن ديكا لهم قد رسق ،فجمع أوالده وطلب 

إليهم أن يبحثو عن الديك فلم يعطٌوا شأنا لذلك، و بعد فرتة رسق لهم خاروف  

برسقة  أعلمهم  أن  بعدما  الديك  عن  البحث  إليهم  وطلب  ثانية  األوالد  فجمع 

الخروف، لكنهم مل يهتموا أيضا بذلك ،وبعد فرته جاءت زوجته لتعلمه أن ثورا 

لهم قد رسق، فجمعهم للمرة الثالثة وكان غاضبا جدا، وطلب إليهم أن يبحثوا عن 

الديك فقالوا يف أنفسهم :إن أبانا قد جن وفقد عقله فبعدما رسق الخروف ورسق 

إذا مل تحرضوا  والله  لهم:  فقال  الديك  نبحث عن  أن  إلينا  يطلب  زال  ما  الثور 

الديك وتعرفوا سارقه فلن تكونوا آمنني عىل بيوتكم وال عىل زوجاتكم و أبنائكم .

ومن هذه القصة نعرف أن الديك بالنسبة للعرب و املسلمني هي فلسطني وما 

تحتويه من أماكن مقدسة وألن العرب و املسلمني مل يهتموا بها كحال أوالد الشيخ 

العريب مع أبيهم بات حالهم أسوأ من اليسء ،هذا هو حال العرب اليوم و األيام 

القادمة أسوأ ، ولهذه ال بد من جدية حقيقية لهذا اليوم الصعب القادم حيث مل 

يبق لهذه األماكن املقدسة يف فلسطني و عىل رأسها املسجد األقىص سوى نسائنا 

اللوايت يدافعن عنه، فأي ذل أكرث من هذاالذل ؟فامذا أنتم فاعلون أيها الزعامء 

املتفرقون و الذين تجلسون أمام العامل كاأليتام عىل مائدة اللئام؟
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54- خدمة احلرمني ال�سريفني و ال��ساية على املقد�سات 
  2015/11/20
يف عقيدتنا اإلسالمية أن الرحال تشد إىل ثالثة مساجد , املسجد الحرام و املسجد 

النبوي و املسجد األقىص للهالة املقدسة لتلك املساجد .

يٌش جميل أن يكون لقب ملوك السعودية يبدأ بخادم الحرمني الرشيفني ويسبق 

لقب امللك، وهذه الخدمة مرتبطة باإلنفاق و الرصف و الرعاية و الحامية لتلك 

املساجد، و ألن الله سبحان وتعاىل مّن عىل بالد الحرمني الرشيفني بالنفط ،فقد 

رفضت السعودية مشاركة أي دولة إسالمية يف هذه الخدمة لعدم حاجتها للامل 

وقامت وحدها بذلك فجزاها الله كل خري .

املقدسات  و  األقىص  املسجد  وصاية عىل  هناك  تكون  أن  وهو  آخر  يٌش جميل 

السلطة  مع  االتفاق  بعد  ذلك  و  عام  بشكل  لألردن  و  امللك  لجاللة  املسيحيه 

الفلسطينية و العدو الصهيوين ومبوجب معاهدة وادي عربة .

كانت تلك الوصاية يف األوقات املاضية مرتبطة باإلدارة و اإلنفاق املادي ،و الرعايه 

لتلك املساجد وكانت األمور معقولة و مقدور عليها و مقبولة ضمن اإلمكانات 

مرتبطا  يعد  ومل  مفزع  و  مقلق  و  مختلف  األيام  هذه  الوضع  ،ولكن  املتاحة 

باإلمكانات املادية و اإلدارية فقط ،و أصبح املسجد األقىص و قبة الصخره املرشفة 

يف خطر داهم و محدق من قبل العدو الصهيوين املتوحش والفالت من عقاله.

تشري كل الخطط اإلسرتاتيجيه لهذا العدو إىل نيتهم املبيتة يف إقامة الهيكل املزعوم 

مكان املسجد األقىص يف النهاية ، وستكون البداية عند تحديد الزمان واملكان كام 

حدث يف الحرم اإلبراهيمي الرشيف ويف النهاية سيكون الهدم لألقىص .

لهذا أعتقد أن من الواجب ومن الحكمة والرضوره أن تبقى الوصاية كام هي ألننا 

األقرب واألقدر ولكن بتفويض من العرب املسلمني واملسيحيني ، حتى ال يتحمل 

جاللة امللك هذه العبء الجسيم و الخطري وحده وترتبط الحقا كل املصائب و 
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الكوارث باألردن وحده .

أطالب حكومتنا بطلب عقد مؤمتر قمة عريب يف عامن و بأرسع وقت  وعليه 

ممكن لبحث األخطار املتعلقة باملسجد األقىص ومبنح التفويض املطلوب لجاللة 

لهذا  االستجابة  عدم  حال  يف  و  معلنة  اجتامعاته  و  قرارته  تكون  أن  و  امللك، 

املطلب يطلب األردن عقد قمة مع إيران و تركيا يف األردن و أن تطالب الدول 

القدس  أجل  من  دويل يف عامن   , مسيحي   , إسالمي  قمة  مؤمتر  بعقد  الثالث 

واملقدسات لتتحمل كل دولة مسؤوليتها عن ذلك ، وحتى يقف الجميع صفا 

واحدا أمام هذه الخطر الداهم يف املحافل الدوليه و أن يقدموا الدعم للقدس 

واملقدسات حتى يعرف هذا العدو الصهيوين حدوده و أن هناك خطا أحمر له 

يجب عدم تجاوزه .

و  أعامله  عىل  الصهيوين  العدو  يالم  فال  املوحد  اإلجامع  هذا  يحدث  مل  وإذا 

إجرامه؛ ألن املال السائب يشجع الناس عىل الرسقة ، و من ساب ماله يتحمل 

مسؤلية رسقته.
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55- ت�ساوؤل حق وم�سروع 
 2015/12/2
   ألول مره منذ خمسني يوما ،مل أكتب يف هذا املوضوع وهو وفاة الدكتورة سريين 

شاور و ابنها عزالدين عالء العويوي ، إثر حادث تسمم يف فندق خمس نجوم يف 

منطقة البحر امليت .

وتتسم عالقتي بهذا املوضوع عالقة وكأنها مع نفيس ، فهم كأهيل باإلضافة إىل 

الطفل هو  إن جد  إذ  القضية،  يغلف هذه  الذي  الصعب جدا  اإلنساين  الوضع 

الصداقة هذه ل 48 عاما، ومل  »أبو عالء« و متتد عالقة  العويوي  صديقي عزو 

تنقطع يوما مذ كنا عىل مقاعد الدراسة يف املدرسة أو عىل مقاعد الجامعة أو يف 

مرحلة العمل .

حتى يومنا هذا ما نزال نعمل معا ، وحيث إنني واكبت قضية وفاة األم وفلذة 

التقرير  خروج  املآساة  هذه  بعد  انتظرنا  أننا  وآخرها   ، بدقيقة  دقيقة   ، كبدها 

أننا  ورغم   ، املوضوع  هذا  بها  املناط  املتخصصة،  الرسمية  الجهات  من  املوثق 

أبلغنا بأكرث من موعد لخروج هذا التقرير إىل العلن ومن جهات رسمية ، إال أننا 

ولألسف الشديد وحتى اللحظة مل نتسلم هذا التقرير ، وما زاد الطني بلة أن ذوي 

بخفي  عادوا  لكنهم  ،فذهبوا الستالمه  التقرير جاهز  بأن  أبلغوا مؤخرا  املتوفني 

حنني والحرسة عىل من فقدوا .

أبلغوا أن املوضوع تأجل دون معرفة السبب ،و أن الوعد تكرر ألكرث من خمس 

مرات ومل يحصل يشء ،ونحن بحاجة للتقرير إليقاف الشائعات التي جدف بها 

بعض اإلعالميني دون متحيص ، ويعاين األهل عالوة عىل حرسة فقدان األم ونجلها، 

صعوبة االنتظار والوعود الكاذبة، وما لحق بهم من الهم والغم و اإلحباط هم 

ومن معهم من أقارب وأصدقاء ومتعاطفني مل تنقطع أسئلتهم عن الرس الكامن 

وراء عدم خروج التقرير إىل العلن.
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إنصاف  مع  ولكنني   ، السياحة  ومع  االستثامر  ومع  عام  بشكل  الوطن  مع  أنا 

املكلومني ، وكل رشفاء الوطن الذين ينتظرون تقريرا رسميا منصفا ، يوضح أسباب 

األنظمة  و  القوانني  مبوجب  حقه  يأخذ  أن  إنسان  كل  يستطيع  وحتى   ، الوفاة 

املرعية .

إن املصلحه العليا للوطن هي إظهار الحقيقة وبالرسعة املمكنة ، وكل ما يهم 

املواطن أو السائح أو املستثمر أو الوطن بشكل عام ،هو أن نعرف أين تكمن 

نقاط الضعف وأين يقع الخطأ وماهي الطرق الواجب إتخاذها لعدم تكرار ذلك؟

كل دول العامل املتمدن والحر ودول القانون يحدث فيها ذلك ، ولكن الدول التي 

تحرتم مواطنيها وتحرتم قوانينها و أنظمتها ، تظهر الحقيقه كام هي وتفصح عن 

العالج وتطبقه .

السؤال امللح هو :ما دام أن التقرير جاهز كام أبلغنا ، فلامذا مل نتسلمه حتى 

الساعة؟ خاصة وأن اللجنة املحرتمة واملتخصصة املنتدبة من عدة جهات ، أصدرت 

نتائج الترشيح و الفحوصات ولكنه وألسباب مل نعلمها، تم إيقاف إعالن التقرير 

،وال نعرف ملاذا ونحن اآلن نريد أن نعرف الحقيقة وبأرسع وقت ، حامية لحقوق 

الوطن و املواطن و إليقاف الشائعات.
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56- �سكرا للنيابة العامه و الطب ال�سرعي يف ) ق�سية ت�سمم اآل الع�ي�ي(
 2015/12/9

   اليوم يثبت قضاؤنا ممثال بالنيابة العامة و الطب الرشعي أنه فوق كل الشبهات 

و كل التقوالت وكل االدعاءات املغرضة وذلك بخصوص التقرير الصادر من النيابة 

العامة حول مسؤولية إدارة فندق الهولدي إن يف البحر امليت عن وفاة املرحومة 

الدكتورة سريين شاور وطفلها عزالدين عالء العويوي هذه القصة التي شغلتنا 

الكارثة  و  املصيبة  تلك  نتابع  أعصابنا ونحن  فيها عىل  يوما وكنا نقف  ملدة 56 

والتي عرفت بقضية تسمم البحر امليت ،وكان من املمكن أن يكون أي إنسان 

يف هذا الوطن محل تلك الكارثة . ورغم الوقت الكبري الذي أخذه خروج التقرير 

فثبت لدينا هو الحرص الشديد والدقيق عىل كل صغرية وكبرية يف القضية بجميع 

جوانبها.

ولذلك فكل الشكر والتقدير للجان املختصة التي شكلت من قبل وزارة الصحة 

والشكر كذلك للطب الرشعي يف وطننا الجميل وشكرا للنيابة العامة و االدعاء 

العام وكل الشكر لكل من شارك من الجهات الرسمية يف ذلك .

الوطن  وهذه  أجمل  الجميل  الوطن  هذه  يكون  أن  وتعاىل  سبحانه  الله  نسأل 

الكبري أكرب بدوام العدل و النزاهة واملصداقية .
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57- �ساق اهلل على اأيام امل�ؤامرة
 2015/12/16
   أكرث كلمة يتداولها العامل العريب هي كلمة.....مؤامرة ،وأتوقع أن تلك الكلمة لها 

مدلولها وخاصة بالقضية الفلسطينية تحديدا ويف كل العامل العريب عموما.

وما نراه من رصاعات وانقسامات وقتل ودمار يفوق التصور و الخيال بني أبناء 

بقي  والواحد، واألمر  والبيت  الواحدة  األمة  وأبناء  الواحد  البلد  وأبناء  العمومة 

يف حدود املؤامرة ..ألن املؤامرة بني طرفني أو عدة أطراف تجتمع عىل أمر واحد 

ولكن هذه الفرتة وهذا الزمن انتهت به املؤامرة وانقلبت إىل أوامر ....أي أصبح 

الطرف القوي ال يريد أن يتآمر مع طرف أقل منه قوة و شأنا وإمنا أصبح يعطيك 

األوامر للتنفيذ ودون نقاش ، ولفت انتباهي أخريا ما قاله السيد محمود عباس 

)أبو مازن( عند استشهاد معايل الوزير زياد أبو عني بإنه سيوقف التنسيق األمني 

فرد عليه يعلون وزير دفاع العدو الصهيوين بأنه كالم فارغ ووهم ألن مصلحة 

عباس بالتنسيق األمني مع مصلحة الكيان الصهيوين أي أن عباس ال يستطيع عمل 

ذلك ويعلون يعرف الحقيقة . وكذلك ما نراه اآلن من خسف حقيقي وهبوط 

مذهل يف أسعار النفط بليلة و ضحاها . أعتقد أن املؤامرة كانت سابقا عىل إنهاء 

أي مقاومة و خاصة العدو الصهيوين وإمنا اآلن األوامر إلنهاء أمة عربية كاملة 

بها  ينادي  التي  الدولة  يهودية  ،وهنا تكمن خطورة  العامل اإلسالمي  وهي قلب 

العدو الصهيوين فهل ونحن بهذه الحالة املهرتئة واملجزأة كعامل عريب نستطيع أن 

نرفض األوامر ، ال أعتقد ذلك إال بقرار عريب موحد .

العليا  الله سبحانه وتعاىل أن يعيدنا إىل صوابنا وعقالنية و إىل مصلحتنا  نسال 

وهي مصلحة األمة العربية مجتمعة
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58- عق�بة االإعدام و الغاز ال�سهي�ين 
2015/12/25
   تفاجأت رسورا بأحكام اإلعدام و التي نفذت يف )11( محكوما عليهم سابقا 

باإلعدام وأنا أثق متاما بالقضاء وخاصة يف هذه املسألة فال ميكن أن يصل قاض 

إىل هذا القرار إال بعد أخذ كل الوسائل والطرق املرشوعة إلثبات ذلك وأعتقد أن 

مصلحة املجتمع و الوظيفة األوىل للدولة هي القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن 

مجتمعنا  من  الشيطانية  النباتات  هذه  باجتثاث  إال  ذلك  يتحقق  وال  للمواطن 

والتي تروع الناس ومن أمثلة ذلك القتل العمد وكذلك قتل املجتمع عن طريق 

الناس  وابتزاز  بالقوة  الطرق  قطع  طريق  وعن  األرض  يف  اإلفساد  أو  املخدرات 

يجب  للمجتمع  وترويع  إفساد  من  يحدث  ما  كل   ، سياراتهم  ورسقة  أموالهم 

اجتثاثه من جذوره حتى يكون عربة للغري ، ومن النباتات الشيطانية التي يجب 

عدم زراعتها أصال هي صفقة الغاز الصهيوين فكيف نسلم رقابنا لعدونا برشاء 

الغاز ولنفرض أن هذا العدو ال يوجد عنده غاز فكيف العمل هل منوت أم نبحث 

حالياً  نعيش  فكيف  غازه  عن  أفصح  فقط  سنتني  قبل  العدو  فهذا  بديل؟  عن 

وسابقا؟ تحرضين قصة امللك فيصلـ  رحمه اللهـ  عندما اقرتحوا عليه بسحب مياه 

من نهر النيل عن طريق جر أنبوب تحت البحر األحمر من السودان وبتكلفة 

املرت املكعب من املياه 10% فقط من تكلفة التحلية ، فقال لهم :إذا زعل علينا 

إخواننا السودانيون وأقفلوا هذا األنبوب ماذا سيحصل لنا ؟وهم عرب مسلمون 

ومجاورون للسعودية وبحاجة ماسة لهم ، وهذا ماء وليس طاقة وهي أهم من 

املاء ألن املاء له مصادر عدة. 

فكيف لنا أن نقوم بذلك ونسلم رقابنا لعدو مجرم ال ميكن أن نطمنئ إليه وهذا 

مثل أن تريب حيواناً مفرتساً يف بيتك وتعتقذ أنه سيصبح أليفا ،إذا عملنا استفتاء 

شعبي عىل عقوبة اإلعدام فأغلب الشعب سيوافق عليها وإذا عملنا استفتاء عىل 

صفقة الغاز مع العدو الصهيوين فأغلب الشعب ال يوافق عليها .
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لهذا يجب احرتام رأي األغلبية حامية للمجتمع و الوطن ولقيادة الوطن .

59- املنا�سري ..... و االنتماء لل�طن 
 2015 /1/13
الثلجية األخرية ) هدى ( حيث  العاصفة  الذي تم يف  باإلنجاز  كم كنت فخورا 

العاصفة كانت رائعة وخاصة تعطيل  البداية وما قبل  كانت االستعدادات منذ 

الدوائر الحكومية و القطاع الخاص يوم األربعاء قبل وصول العاصفة .

القطاعات  كانت  إن  الجهات  الوطن من جميع  لهذا  االنتامء  ومام أسعدين هو 

أو  البلديات  أو  الدرك  أو  املدين  الدفاع  أو  العام  األمن  أو  الجيش  أو  الحكومية 

إما  نوعان  وهو  الخاص  القطاع  وكذلك  ....الخ  عامن  أمانة  أو  املهنية  النقابات 

مدفوع األجر وإما مجانا كل حسب قدرته وطاقته .

فمثال الشباب املتطوع للعمل مجانا كم نحن فخورين به أو الرشكات الخاصة كام 

هي رشكة املناصري وأنا ال أعرف شخصيا هذا الرجل زياد املناصري صاحب الرشكة 

وال يوجد يل مصلحة معه أو مع رشكاته ولكن أعرف أن ما قدمه لخدمة الوطن 

يف هذه العاصفة الثلجية هو مجانا وما ملسه املواطن عىل أرض الواقع لهو تعبري 

حقيقي عند هذه الرشكة لالنتامء لهذا الوطن بالفعل و العمل املتقن وليس فقط 

بالكالم و األقوال فلهذه الرشكة الفضل يف إدخال محطات البنزين الحديثة وأصبح 

الجميع يقلدها وكذلك الخرسانات الجاهزة و الطوب و الحصمة فكل ما أدخلته 

هذه الرشكة أصبح منوذجا يحتذى به .

وأنا بهذه املناسبة اقرتح عىل حكومتنا أن تتعاون مع هذه الرشكة وخاصة بأن 

خدماتها مجانا وذلك بتقسيم العمل يف العواصف الثلجية القادمة بأن تتوىل هذه 

الرشكة الشوارع الرئيسة إن كانت يف العاصمة أو طريق املطار أو الطرق األخرى 

الرئيسة يف املحافظات وترتك الطرق الفرعيه ألمانة عامن وللبلديات حتى يصبح 

الثلج عندنا نعمة حقيقية و بأقل الخسائر املمكنة كام شاهدنا يف هذه العاصفة 

الثلجية فإدخال كاسحات الثلج عىل سيارات الرشكة منوذج يجب أن يحتذي به 

عىل  الكاسحات  تلك  بإدخال  الخاص  القطاع  و  الحكومة  قطاعات  من  الجميع 
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سياراتهم حيث إن ذلك يشء غري مكلف وعميل .

يف النهاية شكرا جزيال لكل من ساهم يف إنجاح هذا املوسم الثلجي الجميل .

60- انحطاط العامل االإ�سالمي يف ذمة 3 ا�سخا�ض فقط 
 2015/1/25
مل يصل العامل اإلسالمي ملثل هذه الدرجة من الهوان و الضعف واالنحطاط ، إال 

بعد زرع إرسائيل رسطانا بشعا يف قلب العامل العريب يف العام 1948 ،وهي الجهة 

الوحيدة يف العامل التي لها مصلحة يف تدمري العاملني العريب و اإلسالمي ، وتشويه 

صورة العرب واملسلمني أمام العامل،حتى تبقى هي حية و موجودة ولها الهيمنة 

واليد الطوىل يف املنطقة.

لذلك فإن كل إساءة لنا ،عربا ومسلمني، نجد من ورائها هذه العدو الصهيوين ألنه 

صاحب اإلسرتاتيجية الواضحة يف ذلك . 

التي  املهازل  إيقاف تلك  ،بيدهم  بنا هناك ثالثة زعامء فقط  ويف عاملنا املحيط 

رأس  عىل  أردوغان  طيب  رجب  الرئيس  وهم  علينا،  املدمرة  آثارها  من  نعاين 

الجمهورية الرتكية ،التي متثل الواجهة السنية للعامل اإلسالمي، والزعيم الثاين هو 

املرشد األعىل ،عيل خامئني عىل رأس الجمهورية اإليرانية ،التي متثل شيعة العامل 

اإلسالمي ،و معهام الرئيس السييس عىل رأس جمهورية مرص العربية التي متثل 

إجامع العامل العريب و قوته .

خارج  اجتامعهم  حال  يف  املنشود  الهدف  سيحققون   ، الثالثة  الزعامء  هؤالء 

العربية،  أو  الفارسية  أم  الرتكية  الجذور  من  أكانت  سواء  القومية،  العنرصية 

وتنازلوا عن ذلك لصالح الجذور اإلسالمية، ووقفو صفا واحدا .

عندها سيتغري وجه العامل كله تجاه القضية الفلسطينية و العامل اإلسالمي أجمع، 

وألصبح لهذا العامل املرشذم والضعيف الذي ال حول له وال قوة ، مكانة يحسب 

حسابها ، فنحن هذه األيام ال قيمة لنا أمام العامل ،بدليل أن كل عمل إرهايب يف 
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هذه الدنيا يلصق بنا فورا حتى قبل أن ينتهي الحدث، والشواهد عىل ذلك كثرية .

ال قيمة وال احرتام وال تقدير لنا ، دون إجامع تلك الدول السابقة عىل رؤية ومنهج 

واحد وعدم االحرتاب فيام بينها، وإذا مل تجتمع هذه األطراف عىل فكر وهدف، 

واحد فإن كل ما يحصل يف هذا العامل العريب واإلسالمي من ذل وهوان ،هو يف 

ذمة صناع القرار يف هذه الدول الثالث وحدهم ، ألنهم األصول والباقي فروع .

أعتقد أن دول العامل العريب ودول العامل اإلسالمي إذا رأت هذه الجهود موحدة من 

الدول الثالث، فإنها ستلحق بهم حتام ، وسرنى عاملا عربيا إسالميا موحدا مبوقف 

واإلستامع   ، املصالح  وتبادل  الحوار  بنية  إلينا  يأيت  اآلخر  سنجد  وعندها  واحد، 

لوجهة نظرنا يف املشكالت العاملية ،بدال من اإلمالء والهيمنة ، والنهب والسلب 

لرثواتنا ، وستصبح إرسائيل يف آخر سلم اهتاممات هذا اآلخر.

أمنيتي أن أرى كرامة وعزة لهذا العامل اإلسالمي العظيم سابقا ،واملتهالك و املنهزم 

حاليا وإىل مستقبل مرشق إن شاء الله .
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61- )) فتاة فل�سطينية من غزة ذات اإرادة مميزة (( 
   2015/2/1
فتاة  فيه  تتحدث   : اإلجتامعي  التواصل  يف  موقعي  عىل  فيديو  رشيط  تابعت 

الكثري  اليشء  فيها  التي  وإرادتها  تجربتها،  عن  تدعى مالك  غزة  من  فلسطينية 

من العرب ، فقد حصلت عىل منحة دراسية إلكامل دراسة املاجستري من جامعة 

)شيفلد( بربيطانيا ، لكنها عانت كثريا عىل معرب رفح خالل محاولة خروجها من 

قطاع غزة املحارص منذ نحو تسع سنوات.

وتتابع :أخرياً سمح لـ30 شخصا باملغادرة من بني املئات ، ومل تحرض الفتاة رقم 

، وأنه خالل دراستها تسلمت   ، لها  البديلة  30، وكان حظها عظيام ألنها كانت 

الجامعة ،تطلب منها أن تكون عضواً يف مجلس  يف أحد األيام رسالة من إدارة 

طلبة الجامعة ، لتميزها ونشاطها يف مجلس طلبة فلسطني ، وحيث كانت أمام 

مسؤولياتها المتحانات الجامعة ، والنتخابات مجلس الطلبة ، و لجوالت متعددة 

يف مدن أوروبية ، زارت خاللها أكرثمن 35 مدينة لرشح القضية الفلسطينية .

تقول مالك : عندما عادت من جولتها بدأ العدوان الوحيش اإلرسائييل عىل قطاع 

غزة ، وفقدت 64 شخصا من أقاربها وجريانها وأهلها يف منطقة الشجاعية يف غزة 

الدمار، كان والدها  القذائف وازدياد عدد الشهداء واتساع رقعة  انهامر  ،ورغم 

يشجعها عىل الدراسة .

عندما متت االنتخابات ملجلس الطلبة ، ورغم االحباطات التي تعرضت لها كونها 

فتاة، ورغم ضغط اللويب الصهيوين و اتهامها باإلرهاب ، حصلت عىل 3734 صوتا 

وهذا الرقم مل يحصل عليه مرشح منذ 100 عام يف جامعة )شيفلد(.

امتياز،  بدرجة  املاجستري  شهادة  عىل  الحصول  يف  نجحت  أنها  ذلك  عىل  وزد 

واختريت طالبة العام عىل مستوى بريطانيا ،ونجحت مع زمالء لها بإقناع مجلس 

الطلبة يف بريطانيا الذي ميثل أكرث من سبعة ماليني طالبا مبقاطعة إرسائيل ،وهو 
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القرار الذي اتخذ للمرة األوىل يف تاريخ بريطانيا.

العربة من هذه التجربة هي أن اإلرادة تصنع املستحيل ، مع أنه بنظر اآلخرين لن 

يحصل ،وأن القضية الفلسطينية ورصاعنا مع عدونا ليست مسؤولية أمة إسالمية 

هي  ،وإمنا  فقط  ومؤسسات  منظامت  أو  فلسطينية  قيادات  أو  عربية  أمة  أو 

مسؤولية كل إنسان لديه إرادة وقدرة حسب طاقته ،وما مالك بنت الشجاعية 

يف غزة إالّ منوذجا لذلك .
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62-  رهاب داع�ض و ال�سهاينة وجهان لعملة واحدة  )الك�سا�سبة 
          واأب� خ�سري( 

 2015/2/5
كم كنت منفعال وغاضبا وحزينا أنا وأرسيت عندما شاهدنا رشيط الفيديو إلعدام 

الشهيد البطل معاذ الكساسبة حرقا داخل قفص حديدي .

وال أتوقع أن يكون أي إنسان ينتمي للجنس البرشي وهو بعقله أن ينفذ هذا 

اإلجرام إال شخص أو فئة تستمتع بذلك كآكيل لحوم البرش أو الساديني الذين 

يستمتعون بتعذيب اإلنسان .

هذا املشهد املؤمل الذي عشناه باألمس سيبقى وإن عشناه بقتل الشهيد الطفل 

محمد أبو خضري حرقا عىل يد املستوطنني املجرمني حيث أرشبوه مادة حارقة 

و أشعلوا به النار حتى يتعذب حرقا بدأً بحرق أحشائه لالنتهاء بباقي جسمه .

هذه الجرائم لن تصدر أو يؤمر بها إال بإيحاء يهودي صهيوين مجرم ويتم ذلك إما 

مبارشة كام حصل عىل يد املستوطنني اليهود املجرمني يف فلسطني كام حدث مع 

الشهيد محمد أبو خضري وإما ينفذ بتلك الطريقة اإلجرامية البشعة كام حدث 

مع الشهيد معاذ الكساسبة ولكن بيد من يدعي اإلسالم وبأوامر صهيونية مجرمة 

وأعتقد أن صاحب القرار يف ذلك هو من يعطي تلك األوامر بالتنفيذ وما يثبت 

عداء هؤالء املجرمني لإلسالم: قول الله سبحانه وتعاىل

ِّلَِّذيَن آَمُنواْ الْيَُهوَد َوالَِّذيَن أرَْشَكُواْ( )لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لل

ولكن ما يعزينا بهؤالء الشهداء أنهم ماتوا حرقا حتى تتم عليهم صفة الشهداء 

يقينا ، نسأل الله سبحانه وتعاىل أن يجمعنا بهم يف جنات النعيم وأن يلهم أهلهم 

الصرب و السلوان وأن يحفظ شعبنا و أوطاننا ومواطنينا من هذه الفتنة الحالكة 

وأن يزيل هذه الغمة .
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63- نحن االآن بحاجة اإىل فكر االإخ�ان امل�سلمني املعتدل 
2015/2/11
ال  عام  أكرث من 1400  اإلسالمية عمرها  الثقافة  و  الحضارة  و  اإلسالمي  الفكر 

نعيشُه  واقع  وهو  يلغيه  و  ذلك  ميسح  أن  الوجود  هذا  يف  كان  أي  يستطيع 

وسنستمر نعيشُه إما بفكر إسالمي منفتح و معتدل أو بفكر إسالمي تكفريي 

متطرف ومنعزل .

وما جعلني أكتب هذا املقال بهذا العنوان هو ما متر به األمة اإلسالمية و األمة 

الحليم  الذي أصبح فيه  انقسام و  العربية بشكل عام من تهلهل وضعف و 

واملجرب يف هذه  البالغ  و  العاقل  و  السن  كبري  اإلنسان  والحليم هو  حريانا 

الحياة فكيف بشاب يافع غض و الذي يستمع لكل األفكار اإلسالمية املتناقضة 

و من كل األطراف وهو جالس يف بيته عىل جهازه فكيف سيكون حاله . وما 

زاد الطني بلة هو شيطنة الفكر اإلسالمي املعتدل مثل فكر جامعة اإلخوان 

املسلمني الذي مل نشاهد منهم عنف أو انحراف أو تطرف خالل فرتة 70 عاما 

مىض. أقول ذلك مع أنني مل يكن يل الرشف أن انتمي يوما لهذه الجامعة أو 

ألي حزٍب إسالمي آخر .

والسؤال املطروح اآلن هو هل يعقل أن نستمر يف شيطنة هذا الفكر و نرتك الفكر 

املتطرف و الفكر التكفريي واملنحرف وهو ما يدور يف الساحة اآلن و يقطف زهرة 

وخرية شبابنا.

أعتقد أنه يجب إعادة النظر يف اإلسرتاتيجيات السياسية املوضوعة يف بالدنا و عىل 

رأسها استبعاد اإلخوان املسلمني من الساحة ألن هذا الفكر هو الذي يحارب كل 

فكر تكفريي متطرف وفيه غلو غري مقبول يف هذا الدين العظيم .

أعتقد أن الحل الذي فيه مصلحة الجميع ومصلحة أوطاننا هو قيام تعاون 

األنظمه  وهي  املعادلة  طريف  بني  الحروف  عىل  النقاط  ووضع  وتفاهم 
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الخطر  بأن  األطراف  هذه  تشعر  وأن  املسلمني  اإلخوان  وجامعة  الحاكمة 

يداهم الجميع إن كانت أنظمة أو جامعة وأن يشعر كل طرف بأن مصلحته 

مع الطرف اآلخر ألننا  بحاجة إىل فكر إسالمي معتدل حامية لشبابنا من 

وعبثيا وال مباليا أو فكرا دينيا متطرفا  االنحراف وليس فكرا منحال أخالقياً 

وتكفرييا ومنعزال .

وفق الله الجميع ملا فيه الخري ألوطاننا و أمتنا
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64- االنحطاط و الذل العربي يف ذمة زعمائنا 
 2015/2/19
يوجد يف قوانني الرشكات ،عدة أنواع منها الرشكة املساهمة محدودة املسؤولية 

ورشكة التضامن ، ويكمن الفرق بني الرشكتني أن املساهمة املحدودة ، يكون كل 

رشيك مسؤوال فقط عن حصته يف رأس املال ال غري، بينام رشكة التضامن يكون 

الرشيك مسؤوال بحصته وبأمواله الخاصة أيضاً عن كل الرشكة ، بغض النظر عن 

الرشكاء اآلخرين .

هذه هي مشكلتنا و مصيبتنا يف العامل العريب ، فكل زعيم دولة ، تكون مسؤوليته 

عن حصته يف العامل العريب فقط ، بقدر مسؤوليته عن دولته و وطنه ،ولهذا فكل 

محدودة  العريب رشكة  العامل  وكأن  دولته  بوضع  و  الخاص  بوضعه  مهتم  منهم 

املسؤولية و ليس رشكة تضامنه وهذه املصيبة و املشكلة التي نحن فيها ، فإن ما 

نراه من ذل و هوان ،هو نتيجة لترشذم الدول العربية ، واستبداد األنظمة و عدم 

اإلحساس باملسؤولية الجامعية .

كام إن الضياع يف عاملنا العريب ناجم عن فرقة الحكام ، وعدم التوحد عىل هدف 

واحد، وجل ما نراه هو ملوك طوائف ميارسون االحرتاب واالقتتال ألسباب تافهة، 

ضاربني بعرض الحائط الهدف العام الذي يصب يف مصالح شعوبنا ويقوي من 

عضد أمتنا ، وهو قوتنا و وحدتنا.

إن ضياع الشعوب العربية يف ذمة زعامئها و قادتها ، وال نكشف رسا عندما نقول: 

إن مصائبنا بدأت تنهال واحدة مع األخرى،

عندما تنازل الزعامء العرب عن القضية الفلسطينية وتركوها للفلسطينني فقط ، 

ليواصلوا نضالهم وكفاحهم من أجل   ، النجاة  دون أن يقدموا لهم سبل ووسائل 

اسرتداد أرضهم املغتصبة، دخلنا يف النفق املظلم ،و هؤالء الزعامء هم الذين يقفون 

وراء انقسام وترشذم الفلسطينيني، وتغول الصهاينة عليهم، بعد أن تفردوا بهم.
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ال نغايل إن قلنا : إن عدم الحرص عىل قلب العامل العريب وهو فلسطني والقدس، 

والترصيحات  اإلعالمية  البوزات  من رضوب  الفلسطينية، رضبا  القضية  واعتبار 

أمام املايكروفون، وقد أدى ذلك كله إىل تفيش ظاهرة االنهيار يف الجسم العريب، 

و ضياع األرض العربية وقضمها قطعة قطعة ، ابتداء من فلسطني إىل العراق إىل 

سوريا إىل ليبيا إىل اليمن إىل السودان إىل مرص إىل لبنان إىل الصومال .....الخ و 

الحبل عىل الجرار.

العامل  ،انتقلت تلك اآلفة إىل  العريب  الوطن  أنه بعد ضياع وتدمري  وثالثة األثايف 

اإلسالمي فرتكيا يف اتجاه و إيران يف اتجاه آخر وهكذا دواليك.

السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو:ما العمل اآلن قبل السقوط املريع يف الهاوية 

، بل هناك  الفرصة  القول :قد فات األوان وضاعت  التي ال نهاية لها ؟ ال نريد 

أمل، ويكمن هذا األمل يف اجتامع الزعامء العرب عىل مصلحة مشرتكة واحدة 

وهدف واحد ووحدة واحدة ،واعتامد املكاشفة واملصارحة من أجل مواجهة تلك 

املصائب و املشاكل وإال ، فإن كل ما يحصل هو يف ذمة الزعامء جميعاً وهم 22 

زعيام، وال يعفى أي واحد منهم من املسؤولية كرشكات التضامن، ألن املخلص 

منهم يستطيع عمل يشء لآلخرين ، واملسؤولية الكربى تقع عىل الحكامء وقادة 

الدول العربية الكربى صاحبة النفوذ، إما أن يقول كل واحد منهم :أنه عمل ما 

الكربى وال  الطامة  فهذه هي   ، الجامعية  املسؤولية  نفسه من  ويعفي  بوسعه، 

يعفى من املسؤولية أمام الله أو أمام التاريخ أي أحد منهم .
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65- م�سر التي اأبكتني 
 2015/3/1
كثرياً من الذكريات الجميلة يف حيايت ، كانت مرتبطة مبرص هذه الدولة التي يزيد 

عمرها عن سبعة آالف عام، وهي أم الحضارات و أم العروبة وأم النضال ،وهي 

وأم  املسلمني  اإلخوان  وأم   ، النارص  عبد  جامل  الخالد  الزعيم  لنا  أنجبت  التي 

الثقافة وأم الشعر وأم الفن ، وهي قبلة املثقفني والشعراء والفنانني ومنطلقهم، 

كام إنها أم الفكاهة وأم النسب ، وزد عىل ذلك رشفا عىل رشف أن املحروسة بإذن 

الله مرص ، هي مثال املصاهرة بني املسيحية و اإلسالم ، فمن أمهاتنا ماريا القبطية 

زوجة رسولنا محمد ـ صىل الله عليه وسلم ـ .

يحرضين يف هذا املقام مقابلة يل مع أحد أساتذة الجامعة األردنية الزائرين ملدة 

سنتني وهو الدكتور محجوب من صعيد مرص ، وهو مل يدرسني لكنه كان يدرس 

يف كليتنا عام 1969 وأنا عرفته ،لكنه مل يعرفني ،وقد التقينا صدفة يف الحرم امليك 

الرشيف ، عندما كان جالسا أمام الكعبة املرشفة وعرفته عىل نفيس.

كان سعيداً برائحة األردن و رائحة الجامعة األردنية ، كام أخربين أنه قىض أجمل 

سنوات عمره يف األردن ، مع أنه عمل يف العديد من الدول لفرتة طويلة مع 

األمم املتحدة ، لكنه وبحسب شهادته مل يلق الحفاوة التي تلقاها يف األردن يف 

أي بلد آخر .

وقال يل : إنه مىض عليه ستة أشهر مل يطبخ يف بيته والكائن يف جبل الحسني ألن 

الجريان كانو يتسابقون عىل إكرامه و ضيافته ؛ألنه ميثل مرص العظيمة ،خاصة يف 

تلك املرحلة التي كان فيه املرصي عندما تقابله كأنك ترى أجمل الفواكه وكان 

رشفا لك أن تستضيفه أو تتحدث معه فهي مرص عبدالنارص مرص العروبة يف 

ذلك الوقت .

يف  أرضنا  عىل  كيانه  لتأسيس  األول  اليوم  منذ  الصهيوين  العدو  أن  جازم  أعتقد 

يدور يف خلده وإسرتاتيجياته هدف واحد وحيد وهو  كان  التاريخية،  فلسطني 
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القضاء عىل ثالث دول عربية فاعلة وتفتيتها وهي: العراق وسوريا ومرص .

وقد نجح يف النفاذ إىل مرص عندما وقع معاهدة ) كامب ديفد ( ، إذ حصل عىل 

نصف ما كان يطمح إليه ويتمناه ، ألنه يعرف قيمة ومكانة مرص عربيا وإسالميا، 

يهبون  الفراعنة يف مرص كانوا  أن  املعرفة  وخطرها عليه خاصة وأنه عرف حق 

لنجدة فلسطني عندما يجابهها خطر خارجي ؛ ألن فلسطني آنذاك كانت متثل خط 

األمن القومي ملرص .

لكن مرص بشعبها العظيم هذه األيام ، يعيش مرحلة قلق وتخوف ؛ ألن البوصلة 

تغريت ، وخلقوا له عدوا وهميا هو الشعب الفلسطيني املقاوم ، بعد أن صوروا 

للشعب املرصي أن الشيعة أيضا هم عدو ملرص ، وهم والفلسطينيون غري ذلك 

بطبيعة الحال ، وما يهون عىل النفس أن الشعب املرصي الذي نعتز به ونفتخر 

يعرف أن صمود غزة وصمود حزب الله يف وجه الغطرسة اإلرسائيلية هام سبب 

تحويل الفلسطينيني والشيعة أعداء ملرص .

هذه السياسة التي عنوانها » فرق تسد »، هي التي تحفظ هذا العدو وتريحه 

وتوفر له األمن واألمان , وكل ما يتمناه اآلن هذا العدو هو أن تقوم مرص بشن 

عدوان عىل غزة وأن تتحول غزة إىل العدو األول ملرص.

القسام  كتائب  باألمس  املرصي  القضاء  اعتبار   ، الوضوح  بكل  ذلك  وتجىل 

إرهابية  أصبحت حامس حركة  وبالتايل   ، إرهابيا  تنظيام   ، لحامس  التابعة 

والحبل عىل الجرار .

هذا الذي أحزنني و أبكاين ، فال يكفي ما نحن فيه من تجزئة وترشذم و اقتتال 

املضيئة  الشمعة  الخ ،حتى تصبح   ... اليمن  ليبيا ويف  العراق ويف  يف سوريا ويف 

النفس الحرة أن يتم تصنيف املقاومة  يف زماننا املظلم هدفا للبعض، ويحز يف 

اإلسالمية يف فلسطني لهذا العدو ، عىل أنها إرهابية ،فأي عرٍص نعيش وأي زمن 

نعيش وأي كوابيس نعاين ؟ فهذا زمن تشفي هذا العدو املجرم فينا حيث قال الله 

ِّلَِّذيَن آَمُنواْ الْيَُهوَد َوالَِّذيَن أرَْشَكُواْ(  ـ سبحانه وتعاىل ـ:)لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لل
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صدق الله العظيم .

االنحدار، نجد أن عىل حامس  الحقد وهذا  ولهذا ويف ظل هذا اإلسفاف وهذا 

أن تصمم و تقرر عدم توجيه أي رصاصة مهام وقع عليها من ظلم ، ومهام كان 

حجم القسوة وتعقيد الظروف ، حتى لو شن الجيش املرصي ـ السمح الله ـ عليها 

صدر  يبقى  أن  يجب  قوتها  ،وكل  بنادقها  واتجاه  رصاصها  وجهة  ألن  العدوان، 

العدو الصهيوين ألنه رأس األفعى .

املقاومة  استفزاز هذه  إال  ،ما هو  تقدير  يجري من هرطقات وسوء  ما  إن كل 

الرشيفة لرتد عىل مرص، ويف الوقت الذي يسيل فيه الدم الفلسطيني أو املرصي 

فإن العداوة ستبقى إىل األبد ، ولهذا فعىل ملوكنا و امرائنا وزعامئنا أن يتدخلوا 

بكل قوة رغم املعاهدات و االتفاقيات مع العدو الصهيوين ملنع هذا االنحدار إىل 

الهاوية السحيقة ألن الجميع سيدفعون الثمن وال حول وال قوة إال بالله العظيم.
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66- روؤيتي اخلا�سة الإيران و دورها يف املنطقة 
 2015/3/12
يف عرص الشباب كانت إيران مرتبطة يف أذهاننا بشاه إيران الذي كان ميثل وبامتياز، 

العربية األخرى ويف  الدول  العريب وعىل  الخليج  املهيمن عىل  املنطقة و  رشطي 

مقدمتها العراق ، وكان الحليف اإلسرتاتيجي ألمريكا والصديق الصدوق إلرسائيل، 

ولهذا كنا ال نحبه وال نريده .

رأسا عىل  األمور  لقلبه  استبرشنا خرياً   1979 عام  الخميني  ثورة  جاءت  وعندما 

السفارة اإلرسائيلية يف طهران إىل سفارة لفلسطني ،كدليل  عقب، وقام بتحويل 

صادق وعربون محبة لنا جميعا ، ومن هنا بدأت طهران يف أذهاننا تبدو وأنها 

املخلص لنا من العدو الصهيوين .

    مل ميض طويل وقت عىل التحول اإليراين الجديد ،حتى بدأت الحرب العراقية  

اإليرانية ،التي متنيانا لو أنها مل تقع ، لتداعياتها علينا عربا ومسلمني وعىل القضية 

الفلسطينية .

كنا نعتقد أن الهدف من تلك الحرب هو إنهاء الثورة اإليرانية ومتددها يف املنطقة، 

وكنا ننظر إىل صدام حسني ـ رحمه الله ـ عىل أنه املعتدي عىل إيران ، ألننا كنا يف 

ذلك الوقت مع الخميني بصفته عدوا للصهاينة يف فلسطني .

، أصبحنا نرى صورة  العراق  ولكن عندما أطلق أول صاروخ عىل تل أبيب من 

، ومنذ ذلك  للعراق  لنظرتنا لصدام و  األمور  ، وانقلبت  القمر  صدام حسني يف 

الوقت ونحن نراقب تلك الحرب و الظروف املحيطه يف املنطقه وثبت لنا ، ومن 

مثانني  من  مكون   ، إيران  يف  الحكم  لتشخيص  مجلسا  هناك  أن  لألمور،  تحليلنا 

ينتخبون  الذين  يراقبون كل أحوالها وهم  الدولة و  أمور  شخصا، وهم يسريون 

املرشد األعىل للثورة اإليرانية.

أيضاّ  وهناك   ، إيرانية  ومصداقية  قدرة  و  كفاءة  أصحاب  هم  األشخاص  هؤالء 
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مجلس نواب منتخب انتخابا حرا ونزيها ، وهناك القائد األعىل و املرشد األعىل 

صاحب الرأي النهايئ و النافذ ، وهو ما يعرف بوالية الفقيه وكالمه شيئ مقدس 

عند الشيعة بشكل عام وهو املرجعية العليا لإليرانيني.

متتاز إيران بثالثة عنارص هي :

1- دولة تنطلق بحرية تامة من خالل مصالحها فقط .

2- دولة تصنع احتياجاتها بنفسها وخاصة تصنيع السالح ومل تخضع لرشوط أحد.

3- والية الفقيه وما متتاز به خالفا لكل أنظمة العامل اآلخر .

تتغري منذ  التي مل  ثوابتها  أن تحافظ عىل  إيران  استطاعت  وخالل كل ما سبق 

مجيئ الثورة رغم كل الضغوط ،و التهديد و الرتغيب و الرتهيب .

كل ما سبق هو تشخييص للوضع حتى نستطيع وضع الحلول من خالل معرفتنا 

كيف استطاعت إيران مواجهة البوصلة يف املنطقة كلها لصالحها .

أما الطرف اآلخر وهو الطرف العريب ، فهو دول مجزأة ومنقسمة عىل نفسها ، 

املصلحة  باالعتبار  يأخذ  ، وال أحد  بها  الخاصة  لها رؤيتها ومصلحتها  وكل دولة 

املرشوع  مع  مرتبطة  العربية  الدول  وأغلب   ، عام  بشكل  العربية  لألمة  العليا 

األمرييك يف املنطقة ، وتنفذ األجندة األمريكية .

هذا املرشوع صاحب اإلسرتاتيجية املنطلقة من حامية ارسائيل أوالً و تدفق منابع 

النفط ثانياً ،وال يعنيه أي دولة أو حليفا خارج تلك اإلسرتاتيجية ، فال مصالح لهم 

وال ثوابت خارج تلك اإلسرتاتيجيه .

ولهذا نرى املنطقة يوماً بعد يوم تتجه لألسوأ بالنسبه لنا كعرب ، وتتجه صعودا 

للقمة لصالح إيران ، فهذه سوريا وهذا لبنان وهذه البحرين وهذا العراق وهذا 

اليمن كلها تصب لصالح إيران.

و  األوهام  نعيش عىل  واآلن  النتائج؟  كانت  فامذا  إيران  مع  الحرب  لقد جربنا 

اجرتار املايض و الفكر التكفريي، لنجعل من إيران العدو األول لنا ، وهم الشيعة، 
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وبقي األمر عىل حاله ، أضيف إليه اآلن الفكر التكفريي املعارص كعدو ثاين .

إن املصلحة الحقيقية و املصلحة العليا ألمتنا العربية ،هي أن تتوحد كأمة واحدة 

كام هي تركيا ، وكام هي ايران وكام هو مجتمع املستعمرين الصهيوين يف إرسائيل 

عىل أرض فلسطني التاريخية .

أن يكون مرشوعا تصالحيا مع  ، ويجب  املوحد  لنا مرشوعنا  عند ذلك سيكون 

إيران الدولة املسلمة الجارة ، التي ال نستطيع نحن أن نزيلها أو هي أن تزيلنا ، 

أو ننقلها أو تنقلنا من جوارها؛ ألن ذلك مرتبط بالتاريخ والجغرافيا .

و  الفوىض  و  القتال  و  العداوة  يف  االستمرار  أو   ، إيران  مع  الحوار  إال  حل  ال 

الخسارة، و النتيجة معروفه سلفا، ألن املستفيد األول و األخري من هذا العبث 

هو العدو الحقيقي و األوحد ألمتنا العربية و اإلسالمية وهو العدو الصهيوين ، 

فنحن كأمة عربية ال يوجد لنا مصادر للقوة ، نستعملها ضد هذا العدو لتفرقنا و 

لتشتتنا وارتباطنا باملرشوع األمرييك الصهيوين .

بعد أن كانت املصلحة العليا إليران هي بوصلتها ، وعرفت قيمة هذا التوجه ، 

التي جعلت لها شأن يحرتم و  الفلسطينية وهي  اتجهت لتحقيق ذلك للقضية 

يقدر ، وما املفاوضات اإليرانية  األمريكية عىل املرشوع النووي اإليراين إال منوذجا 

الحروف  عىل  النقاط  وضع  ،و  اإليرانيني  من  االقرتاب  من  بد  ال  ولهذا   ، لذلك 

ملصلحة الجميع و للمصلحة العليا لنا كعرب و للقضية الفلطسينية بشكل خاص .

ومن هنا رأيت أن زيارة وزير الخارجية األردين معايل السيد نارص جودة إىل إيران 

الخطوة األوىل يف  للرئيس حسن روحاين، ما هي إال  امللك  حامال خطاب جاللة 

الطريق الصحيح لصالح املنطقة ولصالح الجميع.
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67- اليمن ال�سعيد .... التعي�ض حاليًا 
  2015/3/21
حالة  يجسد  أنه  نجد   ، األيام  هذه  اليمن  يف  األمور  مجريات  إىل  ننظر  عندما 

الفوىض الخالقة التي برشت بها وزيرة خارجية أمريكا السابقة كونداليزا رايس 

قبل نحو تسع سنوات ، يف معرض تصورها ملنطقة الرشق األوسط بعد أن غاصت 

أمريكا يف وحل العراق ، وعجزت إرسائيل عن هزمية حزب الله يف لبنان واملقاومة 

جديد  أوسط  وإيجاد رشق  األوراق  خلط  إعادة  أجل  من  غزة،  يف  الفلسطينية 

حسب مصالحهم يف منطقتنا والتي تضمن حامية إرسائيل أوال وتدفق النفط ثانيا.

ويديره  عليه  ويرشف  صنعاء  وعاصمته  شاميل   ، مينني  إىل  الحايل  اليمن  تحول 

جنويب  ،و  إيران  من  اقتصاديا  و  ماليا  و  وإداريا  عسكريا  املدعومون  الحوثيون 

وعاصمته عدن ويديره ويرشف عليه أهل الجنوب مدعومني عربيا ،أي أن هناك 

مرشوعني يديران اليمن مرشوع إيراين حدد أهدافه ،ومرشوع عريب يتخبط .

هذا اليمن السعيد سابقا هو مين ملكة سبأ ومين الحكمة ، حيث قيل: إن الحكمة 

ميانية، وهو مين معاذ بن جبل، ومين العروبة، لكنه وبسبب سوء سياسات بعض 

، أصبح اآلن مينا تعيسا ، ودولة فاشلة بكل املقاييس ، حيث ميتلك أهل  أهله 

اليمن 100 مليون قطعة سالح كل قطعة مع طرف موجه لطرف آخر، مع أن 

الجميع أهل و أقرباء ومسلمون .

طبعا ال يوجد إنسان عريب أو مسلم أو عاقل حتى ، يقبل هذا الواقع ويريده و 

يؤيده ونحن نعلم أنه اليمن سابقا كان مينان مين شاميل ومين جنويب ، وكانت 

هناك حرب طاحنة بني الشطرين، وتدخل األردن كواجبه العريب ومؤيدا لوحدة 

اليمن ، وانتهى ذلك بإيقاف شالل الدم يف ذلك الوقت واتحد الشطران ، ولكن 

بقيت النار تحت الرماد ألسباب ال داعي لذكرها .

واآلن عندما وقعت الفأس بالرأس كام يقال ، فال مجال يف اعتقادي للوحدة إال 
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إذا تفاهم املرشوع العريب و املرشوع اإليراين ومبوافقة عاملية من أمريكا و روسيا 

كطرف آخر ،وهذا األمر صعب التطبيق يف الوقت الحارض وال مجال إال لحلني : 

إما االقتتال و الحرب الداخلية و الطائفية و يف النهاية التقسيم ، أو تقسيم حايل 

الناس  االالف من  أمامنا فمئات  ماثلة  السودان  قتل وسفك دماء وتجربة  دون 

قتلت و رشدت ودمرت و النتيجة انقسم السودان إىل سودانني .

نحن ال نتمنى لليمن إال أن يكون سعيداً وعربياً واحداً موحداً ولكن إذا مل نستطع 

ذلك فأقل يشء وقف القتل والدمار والتخريب يف ظل التقسيم البغيض، وعىل 

كل  من  الخارجي  الدعم  من  يستفيدوا  أن  شطر  كل  يف  الحكمة  أهل  اليمنيني 

دولة ترعاهم ، لبناء بلدهم وتطويرها وتعليمها ألن ذلك فرصة يستفاد منها بدال 

من اللجوء للحرب و تدمري بالدهم، حتى يأذن الله لألمة العربية أن يكون لها 

مرشوعها املوحد الذي يعيد لنا كرامتنا وعزتنا كام أصبح لهذه األمه شأنها عندما 

توحدت يف ظل عقيدتها اإلسالمية
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68- َواْلِفْتَنُة اأَ�َسدُّ ِمَن اْلَقْتِل 
 2015/3/31
مل أعرف معنى هذه اآليه الكرمية، وكم هي الفتنة مصيبة وكارثة ، وأنها بالفعل 

أشد من القتل، ألن القتل تنتهي عنده املصيبة الكربى ،وتبدأ الحقا تصغر وتصغر 

ذلك  ويتمثل   ، الجراح  مبعالجة  كفيل  الزمن  :إن  قالوا  ولذلك  تتالىش،  أن  إىل 

بالنسيان.

أما الفتنة فهي نار مشتعلة عىل الدوام ، وتزداد اشتعاال ولهيبا مع الزمن، مبعنى 

،تكرب وتكرب،وهذا ما نعيشه هذه األيام  الحجر  إلقاء  املياه عند  أنها مثل دوائر 

غري املسبوقه يف تاريخنا الحديث ، وهي الفتنة بني املسلمني وبني شعب عريب 

واحد وأمة واحدة، و يقوم كل طرف فيها بصب الزيت عىل النار من جانبه حتى 

أصبحنا »األخوة األعداء«،يف حني أننا نتصالح مع عدونا ونتحالف معه .

أما العدو الحقيقي و الفعيل ورأس األفعى و املستفيد األول واألخري من تلك الفنت 

،فهو العدو الصهيوين املرتبص بنا جميعا ، قاتال ومقتوال شيعيا و سنيا رشقيا وغربيا 

شامليا وجنوبيا, عربيا وفارسيا .....الخ . بينام ينعم هوالذي نهب أرضنا ودنس 

مقدساتنا يف أمن وأمان .

هذا ما نراه ونسمعه هذه األيام , فالفتنة التي تسبب الطائفية وتزيدها اشتعاال 

وتزيد العنرصية باملفهوم  نفسه، هي العدو الحقيقي لنا هذه األيام وخاصة مع 

اإلعالم الحديث بكافة أنواعه ،وعىل رأسه مواقع التواصل االجتامعي ، وينسحب 

عىل ذلك يف تأثري الفتنة عىل الصعيد الشخيص، ألنها اغتيال للشخصية و لإلنسانية 

ومحورها الغيبة و النميمة .

مثال ذلك ليلة األمس عندما كنت مدعوا عىل العشاء عند صديقنا العزيز الشيخ 

كريم العواضات ) أبو يونس( يف منطقة الضليل وبصحبة ماال يقل عن 60 شخصية 

محرتمة من كافة املنابت و األصول ، وعىل مستوى الوطن ، ودار حديث جميل 
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التواصل  موقع  عىل  مدعوم  هو  مبا  الحديث  وانتهى   ، الوطن  خدمة  يف  يصب 

االجتامعي عن محاولة قتل يف دائرة املخابرات العامة بني مقدم ووكيل ، وتطور 

الحديث وتشعب ، وكانت هناك تفصيالت عن الحادث بأن املعتدى عليه كان 

عنده 395 غرزة يف جسمه ، ولكنه بقي عىل قيد الحياة ونجا بأعجوبه ، ومتت 

رسقة أربعة ماليني دينار أردين ، كانت موجودة يف الخزنة .

بعد ذلك تحول الحديث إىل مؤامرة كبرية مدعومة من جهات خارجية أخرى ، 

والكل يحلل من عنده وكأنه شاهد عىل الحادثة، و اليوم عندما استوضحت األمر 

عرفت أنه ناجم عن خالف شخيص طبعاً ، وما نلمسه أن التحليل األول مصيبة 

وكارثة عىل الوطن ككل ،ويدخل ذلك يف موضوع اإلشاعة ، أما واقع الحدث فهو 

يشء طبيعي وهو الخالف يف هذه الحياة وعىل صاحب األمر توضيح ذلك حتى 

ال تكرب وتطور اإلشاعة .

من هنا يتضح لنا كم أن الفتنه واإلشاعة والغيبة مصيبة وكارثة ، ولهذا علينا التحقق 

النار ، ونكون رشكاء يف ذلك خاصة هذه األيام  والرتيث، وأن ال نصب الزيت عىل 

نشاهد أوطانا تدمر وإشاعة تحرق وفتنا كقطع الليل املظلم، تجعل الحليم حريانا، 

وهناك كلامت تقال تهوي باإلنسان يف نار جهنم مع أنه يعتربها فشة خلق وكالم 

عابر.

نصيحتي أال نخوض يف غري الحقائق الثابتة وأن نكون عامل خري وليس عامل فتنة 

ورش وفرقة ودمار علينا وعىل أوطاننا ....ِوالله املوفق .
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69- اأمتنى اأن اأفهم ..... ؟ 
 2015/4/11
عندما يتيه اإلنسان يف صحراء مرتامية األطراف ، وال يعرف الرشق من الغرب ، 

أو الشامل من الجنوب ، يكون يف ذلك الوقت بحاجة ماسة إىل بوصلة ليعرف 

االتجاه الذي يريد، ويعرف املسار الصحيح حتى يصل إىل بر األمان .

ونحن اليوم يف العامل العريب ، حالنا كحال التائه يف الصحراء ، ال نعرف أين االتجاه ، 

ألن األمور اختلطت علينا، فنحن كعرب وضعنا أغلب إمكاناتنا الحكومية ، خلف 

التي استمرت مثاين سنوات ،  املرحوم صدام حسني لدعمه يف الحرب مع إيران 

،بهدف  املسلمني  وكذلك  عربني  العرب  وقسمت   ، اليابس  قبل  األخرض  وأكلت 

متكينه من الوقوف أمام تلك الدولة .

دفعنا عرشات املليارات من الدوالرات ، وجرى تدمري اإلنسان والحجر و الشجر، 

من  واملعاقني  األيتام  و  والثكاىل  والجرحى  القتىل  من  اآلالف  مئات  عنها  ونجم 

الطرفني، وبعد ذلك دفعنا عرشات املليارات حتى نقيض عىل صدام حسني حتى 

دمر العراق كامألً و الحال ماثل أمامنا .

األموال  دفعت  ،إذ  سعيدا  كان  الذي  اليمن  يف  ولكن  ذاتها  الغلطة  نكرر  اليوم 

الكثرية يف اليمن وعىل رأس تلك األموال ما جمعه الرئيس السابق عيل عبدالله 

صالح والتي تتداول األخبار، أن ثروته تقدر بستني مليار دوالر، واآلن مطلوب منا 

أن ندفع مليارات الدوالرات أيضا ، لتدمري وإنهاء عيل عبدالله صالح وهكذا الحال 

يف سوريا ويف ليبيا ..... الخ . نسمع اآلن الفتاوي التي ما أنزل الله بها من سلطان 

،من كل حدِب وصوب وكلها ذات منبعٍ رشعٍي إسالمي ، فكل صاحب فتوى يقدم 

فتواه مدعوما بالرشع وكل يفرس ذلك حسب مصلحته ورؤيته الشخصية وبغطاء 

ديني .

كل تلك الفتاوي متناقضة مع بعضها، وملا سبق أعاله ،ونحن كمواطنني اختلطت 
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علينا األمور ، وبتنا حائرين: مع من نقف وكيف نحدد االتجاه ،وهناك مباديء 

وهناك مصالح فكيف العمل ؟

ولهذا أصبحت ال أفهم وأمتنى أن أفهم ماذا يحصل ولكن وباجتهاد مني ، وحسب 

هذا  ظل  يف  والعقلية  الحقيقية  البوصلة  أن  أعتقد  والبسيطة  الخاصة  رؤيتي 

التناقض والتي بها نهتدي ملسارنا الصحيح ،هي القضية الفلسطينية فقط , ألنها 

قضية ربانية بامتياز و هي قضية عدل وقضية ظامل و مظلوم بكل وضوح وقضية 

حقوق اإلنسان ، وهي االتجاه الذي يهدينا لتفسريما يحدث حولنا ، ألن املستفيد 

الكوارث  و  املصائب  كل  ــ من  و وجوده  بقائه  يضمن  ــ حتى  األخري  و  األول 

التي تحدث يف عاملنا العريب و اإلسالمي اآلن ومنذ ستني عاما هو العدو الصهيوين 

الجاثم و املغتصب للجغرافيا وللتاريخ يف فلسطني التارخية واملستفيد الثاين هو 

العامل الغريب وعىل رأسهم الواليات املتحده األمريكية وذلك بسلب كل مواردنا و 

إمكاناتنا املادية .

لن تعود هذه األمة ملسارها الصحيح ولعزتها ولقوتها ، إال إذا اجتمعت عىل رؤيا 

واضحة وحقيقية وصحيحة للقضية الفلسطينية ، النها أم املصائب و أم املشكالت 

يف عاملنا العريب و اإلسالمي ، ولن تحل إال باإلجامع عىل أن هذا اإلرسائييل هو 

العدو األول فقط وليس لنا غريه والله سبحانه وتعاىل يقول : ) لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس 

َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا الْيَُهوَد َوالَِّذيَن أرَْشَكُوا (

ـ فنت هذا الزمن بأنها كقطع الليل  ـ  صىل الله عليه وسلمـ  ويصف رسولنا الكريمـ 

املظلم ، حيث يصبح الحليم حريانا ومييس اإلنسان مسلامً ويصبح كافرا ، طبعا 

لقيامه بأعامال مغايرة ملا أراد الله, فهذا اإلعجاز الرباين الذي فرس بعد أكرث من 

1400عام وهو ما نعيشه اآلن.

نسأل الله ــ سبحانه وتعاىل ــ أن يعيدنا إىل رشدنا وإىل طريق النجاة التي فيها 

العزة
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70- بني احلزم و االأمل
2015/4/23
بني  الحرب  وهي   ، األمل  وعاصفة  الحزم  عاصفة  هو  األمل  و  بالحزم  املقصود 

السعودية وحلفائها من جهة ، وبني اليمن ممثلة بالحوثيني وقوات،عيل عبدالله 

صالح مدعومة إيرانياً من جهة أخرى.

وأنا هنا ال أتبنى أو أدافع عن رأي أو موقف السعودية أو رأي وموقف الطرف 

اآلخر، ممثال بإيران، وإمنا أتحدث كمراقب للمشهد من مواطن أردين من أصل 

فلسطيني عريب مسلم .

أعتقد أن نهاية املشهد قبل عاصفة الحزم هي قيام القوات الحوثية بعرض عسكري 

عىل الحدود السعودية ، ما أوحى للطرف السعودي أنه تهديد للمملكة ، وهذا 

ما حدث بالضبط يف املشهد العراقي سابقاً ، وقيل: إن صدام حسني ـ رحمه اللهـ  

كان يهدد دول الخليج، وأعتقد أن املشهد العراقي يف ذلك الوقت كان مقصودا 

ومخططا له ممن لهم مصلحة يف تدمري العراق ،ودفعوا بذلك االتجاه ألننا كعرب 

وتنتهي  الفعيل  التهديد  وليس   ، دامئاً  اللفظي  الوعيد  و  بالتهديد  منتاز  حقيقة 

إنهاء  من  ماحصل  ولكن حصل  وبكالم جميل،  للصلح  مخلصة  بجاهة  املشكلة 

صدام وتدمريالعراق واملشهد ماثل أمامنا .

النهاية صب يف مصلحة العدو الصهيوين املرتبص بأمتنا كلها ، وأما  كل ذلك يف 

يف اليمن فاملشهد يعيد نفسه وتبدو العاصفة وكأنها دفاع عن النفس من جاٍر 

سيعتدي عليها ، ولكنني أعتقد أن الحقيقة غري ذلك ، وتبني أن الرابح األول هو 

بائع األسلحة ويف النهاية تفتيت لهذه األمة، و زرع بذور الحقد و االنتقام بني 

أطراف عربية مسلمة .

بعد ذلك جاءت عاصفة األمل فامذا يعني ذلك ؟ يعني أن يتم وقف الحرب وأن 

تعود كافة األطراف إىل الحلول السلمية ، وهذا ما طالب به أصحاب الرأي الراجح 
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و املحب لألمة العربية ويف مقدمتهم جاللة امللك عبد الله الثاين بن الحسني الذي 

أعلن موقف األردن يف هذا االتجاه منذ بداية األزمة .

نحن يف األردن حيث التفكري العقالين والوسطية يف الحسابات ، ال نستطيع أن 

ننفرد بقراٍر حر دون دفع الثمن، ولهذا تدخلنا شكالً ودون مشاركة فعلية عىل 

األرض يف عاصفة الحزم .

ولكن األمور ويف هذه املرحلة الحرجة ، فإن الدور الحقيقي والفاعل واملطلوب، 

هو ملن يحب هذه األمة ويقطع الطريق عىل املرتبصني بها ، وأعتقد أن الرأي 

الصائب كان إليران وهو توجيه اليمينني إلسرتاتيجية الصرب ، ولو كان هناك رد من 

اليمنني ، لتطور األمر خالفا ملا هو عليه اآلن .

لهذا أتقدم بتقديري لكل الوسطاء املخلصني إلنهاء هذه املصيبة و الكارثة ، ويف 

املقدمة ، سلطنة ُعامن ومن معها ، وإذا ما توفرت النوايا الصادقة فإننا سنصل 

إىل حل يحفظ للجميع حقوقهم ، وأمتنى أال يقوم اآلخرون بصب الزيت عىل النار 

لتأجيج هذا الرصاع الدامي ،ويكونوا قد حققوا ألعداء األمة أهدافهم .

وأخرياً أمتنى أن يكون لألردن دور الوسيط النزيه أيضاً ، ألن األردن ونظرا ملكانة 

قيادته الهاشمية إقليميا ودوليا يحظى بقبول من جميع األطراف ، وحتى لو كان 

هناك من تحيز لعاصفة الحزم ، وأعتقد أن ذلك املوقف ــ ولو أننا كنا ال نرغب 

فيه حتى نحفظ دورنا اآلن كوسيط ــ سهل تربيره للطرف اآلخر .
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71- حمزة من�س�ر امل�سلم وفار�ض خ�ري امل�سيحي 
 2015/4/28
قرأت مقاال يف جريدة السبيل يوم  2015/4/27 بعنوان ) فارس خوري و اإلسالم( ، 

بقلم الشيخ حمزة منصور، وأنا لست كثري القراءة واملطالعة ، ولست من املثقفني 

الضليعني امللمني بالكثري عن العظامء ، ولكنني اليوم عندما قرأت هذا املقال ، 

استشعرت كم أن هذا الرجل كان صاحب مواقف وطنية وعروبية عظيمة ، وكم 

كان عاشقا لثقافته اإلسالمية ، مع أن هذا الرجل الذي نتحدث عنه هو فارس 

خوري العريب املسيحي من أصٍل سوري .

وكم كنت سعيداً بأن يصدر هذا الكالم الذي قرأته عن رجل يعد من القيادات 

األوىل لجامعة اإلخوان املسلمني يف األردن ، وهو أمني عام حزب جبهة العمل 

اإلسالمي سابقاً ، الشيخ حمزة منصور الذي يتحدث بلغة تُحرتم وتقدر وتنم عن 

فكر عظيم و متطور، وفيه الوفاء لعظامء هذه األمة، بغض النظر عن جنسهم 

أو لونهم أو دينهم ، فكم كنت سعيداً بذلك و وجدت أن اإلنسان املحب لوطنه 

ولعروبته وألمته ، هو بالتأكيد محب لإلسالم و هي حضارة وثقافة هذه األمة 

صفعة  وجه  قد  الخوري  فارس  بطلنا  أن  ومعروف  عام،   1400 من  أكرث  منذ 

بهدف  كان  إمنا   ، لسوريا  مجيئهم  أن  أخربوه  الذين  الفرنيس  االحتالل  لقادة 

حامية العرب املسيحيني من »الظلم اإلسالمي » ، فكان رده عليهم أنه يفضل 

العيش تحت الظلم اإلسالمي عىل أن يعيش تحت االحتالل املسيحي الفرنيس ، 

ومعروف أنه كان رئيس وزراء سوريا آنذاك ،وقد جسد عروبته بطريقة جعلت 

التاريخ يخلده. 

ولكل ذلك أتساءل اليوم أين هم أصحاب الفكر املتطور املعتدل الذين يعربون 

هم  وأين  للعاملني؟  الرحمة  و  اإلحسان  و  بالعدل  جاء  الذي  اإلسالم  روح  عن 

الرجال أصحاب املواقف التي تُخلد ولن تزول مع زوال األيام بغض النظر عن 
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لونهم أو دينهم ؟

مل نعرف هذه املعاين وقيمتها و رضورتها ، إال بعد أن شاهدنا وعشنا اليوم الفكر 

التكفريي املتطرف ، الذي يتامىش مع العنرصية البغيضة ،أعتقد أن أكرب عقاب 

لإلنسان يف هذه الدنيا هو أن يكون عنرصياً ، فيسجن نفسه بنفسه ، وال يستطيع 

الحياة  منعزالً عن جامل هذه  فإنه سيعيش  وبالتايل   ، الغالل  تلك  من  الفكاك 

الدنيا وعن خلق الله ، والله أعلم مبصريه يف اآلخرة .

إن إنزال الناس منازلهم هو األساس، والحكم عىل الناس ليس مبالهم وال بجاههم 

ومواقفه  فكره  يكون عىل  أن  يجب  اإلنسان  الحكم عىل  ولكَن   ، مبناصبهم  وال 

وعطائه ، وهذا ما مثله كاتب املقال الشيخ حمزة منصور من فكر ، وما مثله 

فارس خوري من مواقف عملية عىل األرض .
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72- االأردن اإىل اأين ؟
 2015/5/3
أعتقد أن الحكومة األردنية وللمرة األوىل ، تبدو مستقرة ومطمئنة لنتائج عملها، 

منذ أربع سنوات أي منذ بدء الربيع العريب ،إذ إن املعارضة األردنية السلمية 

أصالً، أصبحت يف موقع ضعف غري مسبوق .

داخل جامعة  الذي حصل  االنشقاق  هو   ، املجال  هذا  يف  بلة  الطني  زاد  ومام 

اإلخوان املسلمني منذ بداية حركة زمزم ، وانتهاًء بتشكيل جمعية اإلخوان املسلمني 

برئاسة الذنيبات ، حيث إن رأس املعارضة السلمية و املحرك األسايس لها ، هم 

الحراك  مقارنة مع  جامعة اإلخوان املسلمني ألنهم األقدر تنظيامً، واألكرث عدداً 

اآلخر وهم الوحيدون الذين ميلكون القدرة عىل تنظيم الشارع والحشد له ، وقد 

جاء االنشقاق عىل طبق من ذهب للحكومة وكهدية غري مسبوقة وال تقدر بثمن، 

مع أن هناك من يجزم أن عملية االنشقاق قد جرى الرتتيب لها بدقة .

إن تشتيت هذه الجامعة وتقزميها يبقي الحكومة مستقرة إىل حني ، نظرا لوجود 

مربر من وجهة نظر الحكومة بأنها تطبق القانون وأنها توحي أنها تقف عىل 

الحياد بني جامعة متنافرة ومتناحرة ومنشقة عىل بعضها بعضا، وكل ذلك تربطه 

بالجمعية املسجلة حديثاً حسب القوانني املرعية ، وأنا لست يف معرض الرد عىل 

هذا املربر الحكومي ألن الجميع يعرفون الحقائق ولكن هذا الواقع الحايل .

ناجم عن  الحراك  بعد غياب  األردن  به  ينعم  الذي  األمن  و  االستقرار  أن  أجزم 

األردين  الشعب  غالبية  إن  النظام حيث  استقرار رأس  األول هو  السبب  سببني, 

مجمعون عىل رأس النظام ، وال يوجد من يرغب بتغيري النظام وهذا هو الفارق 

أكانت  ،سواء  واملدمرة من حولنا  املجزأة  و  املجاورة  الدول  و  األردن  بني  األول 

سوريا أم العراق أم ليبيا أم اليمن أم الصومال أم لبنان أم فلسطني .. الخ .

بأيد عربية داخلية، واملدخل لذلك هو  الدول هو قرار خارجي  إن تدمري هذه 

عدم استقرار رأس النظام يف تلك الدول.
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أما السبب الثاين والجوهري و الفاعل فهو أن املوقع الجغرايف و اإلسرتاتيجي لألردن، 

يعطيه أهمية عىل أهميته ،فهو يقع عىل حدود طويلة مع العدو الصهيوين من 

جهة وليس من مصلحة هذا العدو أن يحدث يف األردن حالة عدم استقرار أو فلتان 

أمني ، ومع إن مصلحة هذا العدو أن يكون هناك تدمري وخراب ودمار وتجزئة يف 

الدول العربية األخرى ، لذلك فإن قرار العدو هو أن األمن و االستقرار عندنا يف 

األردن و التدمري والخراب عند اآلخرين ألن ذلك مصلحة عليا للكيان الصهيوين .

من جهة أخرى أيضاً فإن حدودنا و عالقاتنا املميزة هذه األيام مع دول الخليج وعىل 

رأسها اململكة العربية السعودية لقيامنا بالحفاظ عىل الحدود معهم آمنة مطمئنة 

نتمناها دامئاً كام هو الحال مع حدودنا ؛ألن ذلك يعني الحفاظ عىل أنفسنا .

وكون السياسة األمريكية و العاملية ملنطقتنا ومنطقة الرشق األوسط هي الحفاظ 

عىل الكيان الصهيوين والحفاظ عىل تدفق منابع النفط ، ومبا أننا نحن يف األردن 

السياسات  مع  املتفق  و  سياسياً  املستقر  الواقع  ولهذا  السياسة  هذه  نطبق 

العاملية ، والذي تعيشه حكومتنا فعلياً أن تستغل و تستفيد من هذه املعطيات 

الحالية،خالل تغيري النهج االقتصادي الحايل ، وذلك بوضع اسرتاتيجيات اقتصادية 

حقيقية و واقعية و فاعلة للخروج من حجم املديونية ونسبة الفقر و البطالة، 

عىل،  نعتمد  وأن  الحقيقية  األردن  مشكاتل  هي  عمليا،وهذه  الفساد  ومحاربة 

قدراتنا الذاتية يف استغالل مورادنا االقتصادية و املتعددة وتفعيل دور املواطن 

تشجع عىل  ال  بها  املعمول  األنظمة  و  القوانني  إن  األرض، حيث  اإلنتاجي عىل 

ذلك وأتكلم هنا من خالل تجربتي الواقعية والعملية عىل األرض وهي تواجه 

املستثمر األردين ابن الوطن حيث إن هذا الوطن الجميل نريده أجمل .

مخترص ما أريد قوله :هو أن السياسة العاملية التي يعيشها هذا البلد هوأن يبقى 

الثاين وهو مسؤولية  الشق  العمل عىل  وعلينا   , فقري  ولكن  ومستقرا  آمنا  بلدا 

حكوماتنا بأن ال يبقى فقري ولكن كيف ! 

الحكومة هي املسؤولة عن ذلك و ذلك للفرص املتاحة لها حالياً يف ظل هذا الجو 

العريب املأزوم حيث إن الكل يريد أن يستثمر يف هذا الوطن ألمنه واسقراره .
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73- االأمة العربية اإىل اأين ؟ 
2015/5/11
مشهد مل يسبق له مثيل يف العامل العريب ، وتتنوع صوره البشعة بني تفتت وتجزئة 

وحروب داخلية و خارجية دامية ، وكذلك أوضاع اقتصادية متدهورة ، واختالف 

، إضافة إىل إهامل متعمد غري  العربية  الدول  العديد من  ظاهر مستفحل بني 

مسبوق للقضية الفلسطينية ، وكل ذلك بسبب وجود العدو الصهيوين وهو العدو 

، الذي سبب لنا كل تلك املآيس و اآلالم ، والسؤال امللح الذي  األول و الوحيد 

يُطرح عىل الدوام : إىل أين نحن سائرون ؟

املسؤولية عام يجري يف الوطن العريب ، ال تقع عىل كاهل دولة عربية دون 

أخرى ، مبعنى أن املسؤولية هنا ليست فردية ، بل هي جامعية تتحملها كافة 

الدول العربية ، بغض النظر عن هوية وطبيعة نظام الحكم فيها ، ألن األزمة 

أزمة أمة كاملة متكاملة ، وليست أزمة دولة دون أخرى .

ال أتوقع أن أي دولة عربية ترتقي إىل وصف الدولة العظمى التي تستطيع فرض 

إرادتها كدولة حرة عىل الطاولة ، مبعزل عن الدول العربية األخرى ، وأن تكون 

معها ومساندة لها ، فالعامل العريب برمته ، كان يف حقبة معينة من الزمن يرزح 

تحت املؤامرات ، عندما كانت هناك أمة عربية واحدة و رؤية ومرشوع عريب 

واحد ، ولكن فرتة املؤامرات انتهت ، ودخلنا زمن األوامر واإلمالءات، وأن أي عمل 

ال يصب يف مصلحة ارسائيل لن مير ، وكل عمل تريد أي دولة عربية لن تقوم به ، 

يجب أن يتامهى مع األجندة اإلرسائيلية التي تصب يف مصلحة بقاء ووجود هذه 

ال«إرسائيل« ، وبإرشاف الدول العظمى وعىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية .

كام إن كل مرشوع يف العامل العريب يجب أن يصب يف تثبيت إرسائيل يف فلسطني، 

معروفة  حصة  له  وكل   ، وأمريكا  أوروبا  يف  األسلحة  مصانع  من  السالح  وبيع 

أننا نشرتي سالحهم  ، والغريب يف األمر  العرب  أموال  ونصيب متفق عليه من 
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بأموالنا ، ونحارب بعضنا بعضا فيه .

وعليه فإنني أعتقد أن املستقبل سيكون أسوأ من الظرف اللذي نعيش فيه 

هذه األيام ، ما مل نعمل جادين عىل إنجاز الوحدة العربية ، التي تنطلق من 

مرشوع عريب موحد ، وأن ينضم هذا املرشوع ملرشوع إسالمي يف املنطقه يضم 

كال من املرشوع العريب و اإليراين و الرتيك ) مع أن ذلك يعترب أمنية وحلام يف 

الوقت الحارض( .

   وما مل ننفذ هذا املرشوع فإن إرسائيل ستنفرد فينا دولة إثر دولة ، وستبقى 

عندما  وخاصة   ، الجميع  عىل  واملهيمنة  الوحيدة  القوة  هي  وحدها  إرسائيل 

يقوم االقتتال و االحرتاب يف املنطقة عىل أساس طائفي شيعي وسني وقوات و 

فصائل تكفريية ومليشيات تحارب بعضها بعضا ، وإذا مل يقم هذا التجمع العريب 

اإلسالمي يف املنطقة ، فعىل الجميع السالم إال دولة هذا العدو الصهيوين الجاثم 

عىل صدورنا يف أرض فلسطني التارخية .
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74- ا�ستقالل وطن ودمار اآمة 
2015/6/9
نحمد الله ـ سبحانه وتعاىل ـ  عىل ما ينعم به األردن , من نعيم مفعم باألمن و 

األمان و االستقرار, وتأيت ذكرى االستقالل التاسع والستني و األردن يعيش أفضل 

حاالته األمنية , مقارنة مبا يدور حوله من حروب وقالقل وعدم استقرار ، أما ما 

ينعم به األردن من أمن فهو لثالثة أسباب رئيسة هي :

اوالً : اإلجامع عىل رأس النظام , وهذه ميزة لهذا الوطن , خالفاً لوجود أكرث من 

والعراق  , ومثال ذلك سوريا  املضطرب من حولنا  العريب  العامل  للنظام يف  رأس 

منذ  الوطن  فهذا   , ....الخ  ولبنان  وفلسطني  والصومال  والسودان  واليمن  وليبيا 

نشوئه , له رأس واحد فقط , ومل يحدث أن كان هناك رأسان , وعندما يكون 

هناك انقسام يف رأس النظام , تدخل األيادي الخارجية التي لها مصلحة يف دمار 

ذلك البلد , ويقوم بفعل ذلك أيادي محلية وهذا غري موجود عندنا والحمدالله .

ثانياً : املوقع الجغرايف اإلسرتاتيجي لهذا الوطن , حيث إن مصلحة العامل القوي 

فموقعنا  ولهذا   , النفط  منابع  تدفق  وحامية  ارسائيل  حامية  هو   , واملسيطر 

منابع  , فنحن نحافظ عىل حامية إرسائيل وحامية  امليزة  الجغرايف مينحنا هذه 

النفط , وذلك للحدود املشرتكة والطويلة مع املنطقتني, ولهذا فالعامل له مصلحة 

بأن يبقى هذا البلد آمناً ومستقراً , ألن أي خلل أمني فيه سيؤثر عىل أمن ارسائيل 

وأمن دول منابع النفط .

, هو شعٌب متعلم ومثقف  األصول  و  املنابت  كافة  األردين من  الشعب   : ثالثا 

ويعي ما يدور حوله, وهناك عمل مؤسسات إن كان جهات أمنية أو عسكرية أو 

مدنية , وهذا يزيد من التفاف الشعب حول قيادته , والجميع يجمع عىل خدمة 

وحامية هذا الوطن .

ولهذا فنحن نحتفل يف اسقاللنا ونرى الكثري من االحتفاالت والفعاليات الشعبية 
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والرسمية , والتي تعرب عام نحن فيه من أمن واستقرار .

املحافل  يف  كأمة  لها  فاعال  وجود  فال   , العربية  ألمتنا  دمار  فهناك  وباملقابل 

الدولية وليس لها وجود لوضع اسرتاتيجيات خاصة بها , ألنها مشتتة ومبعرثة 

ومجزأة ومتناحرة يف داخلها , وأعتقد أننا لن ننعم باالستقالل الذي نتمناه, ما 

دامت أمتنا بهذا الوضع املأساوي ولهذا فعلينا بكل إمكاناتنا وجهودنا, وعالقاتنا 

كأردن ممثالً بقيادته الحكيمه أن نساعد عىل مل الشمل وإيقاف هذه املجازر, 

وهذه الفنت ما أمكننا ذلك ألننا قلب العروبة النابض حتى نحافظ عىل أمننا 

واستقرارنا واستقاللنا .



252

75- اأفعال ق�م ل�ط .. من�ذج يف هذا الزمن
 2015/7/30
 ال ينقصنا يف هذا الزمن من اشمئزاز وقرف وإحباط إال أن تقوم الواليات املتحدة 

األمريكية ، وعىل رأسها الرئيس أوباما ، بإقرار قانون زواج املثليني أي أن يكون 

رجل زوجاً لرجل آخر، أو امرأة زوجة ألمرأة أخرى .

   ولقد حدث ذلك يف قوم لوط البائدين ،كام أخربنا الله ـ سبحانه وتعاىل ـ يف 

محكم كتابه ) أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون 

) 55 ( فام كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس 

يتطهرون ) 56 ( فأنجيناه وأهله إال امرأته قدرناها من الغابرين ) 57 ( وأمطرنا 

عليهم مطرا فساء مطر املنذرين ( صدق الله العظيم .. نعم إن اللوطني يف ذلك 

الزمن كانوا هم أصحاب األمر والنهي وهم أصحاب القرار ، حيث أمرو بإخراج آل 

لوط، ألنهم كانوا قوماً يتطهرون ، واليوم يأيت هذا القرار األمرييك وهم أصحاب 

السلطة والنفوذ يف العامل، وسيكونون منوذجا عامليا ألهل األرض ، وستطبق تلك 

القرارات من مفهوم الحرية وبأوامر دولية ملزمة .

يبدو أنه ال يكفينا يف هذا الزمن ما نراه من قتل وذبح ودمار ومسح دول ومسح 

شعوب وتهجريها وجوع وتجويع ، أال أن يكلل ذلك بهذا القرار .

نلتزم به عقيدة ،  الذي  مل أعرف نعمة يف هذه األرض أفضل من نعمة اإلسالم 

وخاصة عندما نشاهد تلك القرارت البرشية الشيطانية التي يعجز عنها شياطني 

الجن، وتركوا ذلك لشياطني اإلنس .

وأعتقد أن وراء كل ما نشاهده اليوم ، هم أعداء البرشية و اإلنسانية عقائدياً، 

الذي  اليهود  من  مجموعة  هؤالء  رأس  وعىل  الكون  هذا  تدمري  همهم  وجل 

يعتقدون ويؤمنون بهذا الدمار ، ويف املقدمة ما تقوم به إرسائيل بشكل مبارش 

وغري مبارش يف تلك األعامل اإلجرامية .
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76- نداء من القلب ملل�ك العرب الثالثة 
      2015/7/21
جل ما تبادر إىل ذهني ، وأنا يف مكة املكرمة ألداء العمرة يف العرش األواخر من 

، وما  شهر رمضان املبارك ، هو حال املسلمني اليوم وكيف يقتل بعضهم بعضاً 

يبدو عليهم من دمار و فوىض وفقر ومجاعة وخوف، وباملقابل كم كانت توسعة 

الحرم امليك الرشيف ، توسعة غري مسبوقة وال متخيلة ومل تكن متوقعة لفخامتها 

وكرب حجمها ، ولإلمكانات الهائلة املتوفرة لها ، حيث ارتبطت أسامء كل ملوك 

التوسعة  ولكن كرب حجم هذه   ، الرشيفني  الحرمني  بتوسعة وخدمة  السعودية 

ييش أنه لن تكون هناك توسعة بعدها عىل األمد املنظور، ولعمري إنه لرشف 

كبري للملك سلامن أن تكون هذه التوسعة يف عهده.

عبدالله  امللك  جاللة  قبل  من  املبارك  األقىص  املسجد  خدمة  هناك  كذلك      

الثاين، والتي ارتبط أسامء كل ملوك الهاشميني باالهتامم وخدمة األقىص واألماكن 

املقدسة األخرى يف فلسطني حيث صىل يف ليلة القدر ما يزيد عن نصف مليون 

شخص . 

كذلك ارتبط اسم ملوك املغرب باالهتامم باملساجد والدروس الدينية ، ويلقب 

امللك هناك بأمري املؤمنني ، وكان أكرب مسجد بني يف كل أفريقيا هو مسجد محمد 

الخامس.

املقدسة،  لألماكن  بخدمتهم  الثالثة  العرب  ملوك  أسامء  ترتبط  أن  جميل  يشء 

وهذا يشء يشكرون عليه وأجر كبري لهم ـ إن شاء الله ـ

ولكن دم إنسان بريء ومسلم أهم عند الله ـ سبحانه وتعاىل ـ من الكعبة املرشفه 

وهي أقدس مقدسات املسلمني عىل اإلطالق ، فكيف بدماء آالف املسلمني األبرياء 

الذين يذبحون ويقتلون يومياً.

أعتقد أن إصالح ذات البني هو أهم عمل عند الله ـ سبحانه وتعاىل ـ و أكرب أجرا 

بعد أداء الفرائض ، وال يعدل أجر إصالح ذات البني أي عمل آخر ، فام بالكم 
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بوقف التقتيل و الذبح ، فاملسلمون األبرياء وكلهم يف منطقتنا العربية إن كان 

يف سورية أو العراق أو ليبيا أو اليمن يراق دمهم عىل مدار الساعة وبكل الطرق 

املحرمة .

أنا ال أطالب بعمل معجزة وغري مقدور عليه ، إمنا أطالب بإيقاف هذا العمل و 

اإلجرام يف بالدنا العربية والتي ستطال الجميع ـ ال سمح الله ـ

أعتقد أنه إذا خلصت النية عند ملوكنا العرب الثالثة ، وعقدوا قمة لبحث الواقع 

لوحدة  نواة  يكونوا  وأن  املسار،  لتصحيح  يشء  فعل  يستطيعون  فإنهم  العريب 

عربية شاملة ، وسيكون أجرهم عند الله كبري وسيخلدهم التاريخ إذا ما بذلوا 

جهداً صادقاً يف ذلك .



255

أحــوال العــرب

77- �سبحانك ربي ما اأعظمك - 
  2015/8/24
رغم ما نعيشه هذه األيام من هم وغم وشعور باألمل - بسبب ما يدور حولنا 

من أمور تقشعر لها األبدان ويشيب من هولها الولدان ، وملا آلت إليه القضيه 

ناهيك  واليمنية،  والليبية  والعراقية  السورية  القضايا  بها  ، ولحقت  الفلسطينية 

عن وضع العامل العريب برمته، و أوضاع املسلمني يف العامل اإلسالمي - يبقى هناك 

شعور باألمل و التفاؤل ، لعظمة هذا الدين ، وألننا سعداء بديننا الذي نتمنى أن 

نعيشه ونحياه قوال وفعال، حتى ننجو من هذه الكوارث املحيطة بنا .

ومن خالل تصفحي ملواقع التواصل االجتامعي أعجبني مقال من جزئيني : جزء 

عن اإلعجاز الرقمي يف القرآن الكريم ،وآخر عن اإلعجاز اللذي أوضحه الشيخ د. 

زغلول النجار عن الحديد ، وهذين اإلعجازين ، هام تفسري حديث آليات قرآنية 

مل نستطع تفسريها من قبل ، وإليكم املقال :

نبدأ أوال باإلعجاز الرقمي يف القرآن الكريم . )1( : ذكرت كلمة األيام 365 مرة 

وهو عدد أيام السنة . )2( ذكر اليوم منفردا 30 مرة وهو عدد أيام الشهر. )4( 

ذكر القمر 12 مرة وهو عدد األشهر القمرية. 4- ذكر الشهر 12 مرة وهو عدد 

أشهر السنة.)5( ذكر اإلميان 25 مرة والكفر 25 مرة أيضا . )6( ذكرت الدنيا 115 

مرة واآلخرة 115 مرة أيضا. )7( ذكرت املالئكة 88 مرة والشيطان 88 مرة . )8( 

ذكر الناس 50 مرة واألنبياء50 مرة. )9(ذكر الرجال 24 مرة والنساء 24 مرة أيضا 

)10( ذكرت الحياة 145 مرة واملوت 145 مرة، )11( ذكرت الحسنات 167 مرة 

والسيئات أيضا 167 مرة )12( ذكرت السموات 7 مرات عىل عددها. )13( ذكر 

العقاب 117 مرة واملغفرة 234 مرة دقق باألخرية مقدار الضعف .

أما الجزء اآلخر :

قول الله ـ عز و جل ـ يف سورة الحديد:
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»وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس«

- قال »أنزلنا« ومل يقل »خلقنا«..!

يقول العلامء: إن الحديد مل يتكون من داخل األرض كغريه من املعادن.، وإمنا نزل 

من السامء عند تكوين األرض.. املفاجأة ستحصل عند معرفة أن الحديد مل يتكون 

حتى داخل مجموعتنا الشمسية وإمنا خارجها..

املجموعة  وال حتى يف  األرض  طاقة غري موجودة عىل  يستلزم  الحديد  فتكوين 

الشمسية..!!

يكفي أن نعرف أن االندماج النووي الالزم لتكوين ذرات الحديد يستلزم درجة 

حرارة تقدر ب 5 باليني درجة مؤية..!

وهذه الحرارة غري متوفرة حتى يف الشمس.. -يبلغ درجة سطحها 6000 درجة و 

مركزها مليون درجة-..!

الذري  القرآن.. والعدد  الذري للحديد 57 وهو ترتيب السورة يف  الوزن  يبلغ   -

للحديد 26 .. وهو رقم اآلية يف السورة..!

ال ميكن أن يكون هذا التالقي مصادفة..!

- يتكون قلب األرض »مركز الكرة األرضية« من الحديد..

ووجود الحديد بنسبة كبرية هناك هو ما يعطي للكرة األرضية مجالها املغناطييس 

الذي يحافظ عىل غالفها الجوي ويحميها من األشعة فوق البنفسجية املنبعثة من 

الشمس..! فلواله النتهت الحياة عىل كوكب األرض..!

قلب  يف  يقع  الحديد  أن  مثلام  القرآن  قلب  يف  تقع  الحديد  سورة  أن  املفارقة 

األرض..!

ترتيب سورة الحديد 57.. وسور القرآن 114

سبحان ريب ما أعظمك سبحان ريب العظيم .
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78- عندما تريد احلك�مة
2015/8/29
، فلن تجرؤ جهة مهام عال شأنها  الحكومة  السياسية عند  اإلرادة  تتوفر  عندما 

وقانون  األحزاب،  قانون  بخصوص  ما حدث  ، وهذا  عليها  تعلو  أن  املجتمع  يف 

البلديات , وقانون الالمركزية.

تامة  قناعة  عىل  نا  وأ   ، املقبل  االنتخابات  قانون  يف  سيتكرر  ذلك  أن  وأعتقد 

بهذا الرأي ، ورغم إيجابيات تلك القرارت التي نصفق لها ، وتتمثل يف أن يكون 

للحكومة قوتها وهيبتها وقدرتها ، وخاصة عندما تتوجه بإيجابيات واضحة وتعمل 

لتعظيم املصلحة العليا للوطن .

وعىل سبيل املثال ، كانت هناك قناعة تامة عند الشارع األردين ، بأن العمل يف 

مجال النظافة - أي أن يكون املواطن األردين عامل وطن - هو يشء خارج عن 

املألوف وغري مقبول ، وأذكر قبل عدة سنوات ، عندما افتتحنا فرعا لحزب الحياة 

األردين يف عجلون ، أردنا تكريم عرش جهات ، مل نعتد عىل تكرميها ويف املقدمة: 

 ، ، وأفضل مريب نحل  ، وأفضل مزارع  أغنام  راعي  ، وأفضل  أفضل عامل وطن 

وأفضل سائق تكيس ...... الــخ . كان من الصعوبة مبكان ، أن تجد مواطنا ومهنته 

عامل وطن فاعال عىل األرض ، وعندما عرثنا عليه وكرمناه وتعرفنا عىل حالته ، 

 ، بالبلدية بوظيفة عامل وطن  التحق  ، وعندما  ليالً  أنه يعمل يف مخبز  وجدنا 

خلعته زوجته يف املحكمة ، أما اليوم فقد اختلفت الصورة متاماً .

وهنا ال بد من التذكري أنه عندما أرادت الحكومة تغيري تلك القناعات ، وصلت 

وأصبح  أردنني،  مواطنني  الوطن  عامل  كافة  أصبح   ، أشهر  ستة  وخالل  لغاياتها 

املحرتمة  الرشيفة  املهنة  للعمل يف هذه  بطلبات  يتقدمون  الشباب  آالف  لدينا 

وينتظرون دورهم للتعيني .

ويحدث ذات اليشء مع بناتنا ، حيث الحاجة لواسطة كبرية جداً للحصول عىل 
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تلك الوظيفة ، وأنا متأكد متاما ـ إن شاء الله ـ أنه بعد عدة أشهر لن نجد أحداً 

يطلق األعرية النارية يف األفراح ، ألن الحكومة هذه األيام تريد ذلك .

والسؤال الذي يطرح نفسه : إذا كانت الحكومة بهذه القوة و لديها مثل هذه 

العزمية ، فهل يعني ذلك أن تنفرد برأيها ، وال تلقي باال آلراء مجلس النواب أو 

األحزاب أو منظامت املجتمع املدين أو للنقابات .

    أرى أن تكون هناك إرادة حقيقية للعمل الحزيب يك يصبح لدينا مجلس نواب 

تصب  بقرارات  الحكومة  لريفد  قوياً  يكون  وأن   ، واملراقبة  الترشيع  عىل  قادراً 

السياسية للعمل الحزيب عند  العليا للوطن ، ويف حال توفر اإلراده  يف املصلحة 

الحكومة ، فإننا سنشهد وخالل عام واحد تحوال ملحوظا يف الشارع األردين البعيد 

عن األحزاب حالياً ، مع أنه شارع حزيب بامتياز ، وإن بقينا عىل ما نحن عليه ، فال 

فائدة وال حاجة ملثل تلك املجالس واألحزاب ، وأعتقد أننا سنفقد أهم عامل من 

عوامل الدميقراطية الحقيقية ، ودون ذلك ستكون قرارت الحكومة غري مبنية عىل 

أسس صحيحة وواضحة تتامىش مع مفهوم الدميقراطية الحقيقية عند العامل الحر.
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79- مبادرات مخيم سوف ..الجامعة األردنية منوذجا

 2015/9/5

صديقي  طرح   ، األردين  الحياة  حزب  لحزبنا  املركزي  للمجلس  اجتامع  آخر  يف 

وعضو حزبنا السيد محمد الجبايل عىل هامش االجتامع ، مبادرة من مخيم سوف 

يف جرش أعجبتني ، وتتمحور حول مجموعة من وجهاء املخيم، تنادوا واجتمعو 

وقرروا مقاطعة كل حفل فرح ، يتم فيه إطالق األعرية النارية إن كان خطبة أو 

زواجا أو نجاحا ، وأن يحاسب أهل الفرح بخروج الضيوف حال سامعهم إلطالق 

أعرية نارية ، احتجاجاً عىل تلك األعامل التي ال يستفيد منها أحد ، وتتسبب يف 

الكثري من املآيس وتنقلب األفراح فيها اىل أتراح .

هذا الجانب يعزز قرارات الحكومة ، التي نعتقد أنها جادة يف منع تلك األفعال 

املشينة ، خاصة بعد ترصيحات جاللة امللك عبد الله الثاين مبحاسبة مطلق النار 

يف األعراس حتى لو كان ابنه ، وذلك بتغليظ العقوبات عىل مطلقي األعرية النارية 

حيث يعترب مطلقها رشيك يف القتل العمد .

املتويف  الشخص  أهل  قبل  من  غداء  أو  عشاء  إقامة  منع  وهو  اآلخر  القرار  أما 

ووضعوا يافطة تدل عىل ذلك يف املقربة ، حيث إنها عاده ابتدعها املجتمع األردين 

: )اْصَنُعوا آلِل  الله عليه وسلم الذي قال  الله صىل  وهي مخالفة لرشع رسول 

يف  مشغولني  يكونون  امليت  أهل  ،ألن  يُْشِغلُُهم(  َما  أَتَاُهْم  فََقْد  طََعاًما  َجْعَفٍر 

حزنهم عىل فقد ميتهم ، أما يف هذه األيام فأصبح أهل امليت مشغولني بإعداد 

الطعام للمعزين ، أكرث من انشغالهم مبيتهم ، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي 

يتكبدونها ، وهي من أموال اإلرث التي ال يجوز الترصف بها عىل هذا النحو.

وانطالقا من كل ذلك وقعوا قواعد ملزمة للجميع ، وأجمل ما يف األمر، أن غالبية 

أهل املخيم وافقوا عىل تلك القرارات وأقروها والتزمو بها ، ولهذا فإنني أمتنى 

تعميم تلك املبادرات و القرارات عىل بقية مناطق الوطن خدمّة للمجتمع .



260

أما الطرح اآلخر فكان من األخ الدكتور عبد الفتاح الكيالين الذي قال :إن مجموعة 

من طالبات كلية الطب يف الجامعة األردنية ، اجتمعن وقررن ترجمة األبحاث 

واالكتشافات العلمية يف مجال الطب إىل اللغة العربية ، ومن ثم توزيعها مجاناً 

حتى نتواكب مع آخر التطورات و األبحاث العلمية.

وكان هناك اقرتاح آخر لتطوير ذلك العمل واستمراره وهو إنشاء جمعية تهتم 

ملجموعة  وتحية   ، املبادرات  تلك  عىل  سوف  مخيم  ألهايل  فتحية   ، األمر  بهذا 

الطالبات يف الجامعة األردنية عىل تلك املباردة .

جعل الله كل مبادراتنا هي خدمة لهذا الوطن الجميل الذي نريده 

أجمل وهذا الوطن الكبري الذي نريده أكرب .
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80- متنياتي على جاللة امللك عبداهلل الثاين...هذه املبادرة 
2015/9/13

سوريا  من  ابتداء   ، العريب  العامل  يف  وضعنا  عىل  وحزنا   ، أملا  قلبي  يعترص  كم 

اإلماراتيني  الجنود  مقتل  عىل  حزنت  فكم   ، اليمن  وأخريا  ليبيا  ثم  العراق  ثم 

اليمنيون  يقتل  أحزن عندما  ، كام  املايض  األسبوع  والبحرينيني يف  والسعوديني 

أيضا ، ألن الجميع عرب ، وهذا الحال ينطبق عىل بقية الدول العربية املنكوبة، 

 ، والسؤال الذي يطرح نفسه : إىل متى سيبقى هذا األمل و يستمر هذا القهر 

الذي بدأ مع االحتالل الصهيوين لفلسطني وعشناه طوال عمرنا ، نحن يف األردن 

يرشفنا أن نكون قلب العروبة الحي والنابض، لحرصنا عىل أمتنا العربية جمعاء 

 ، ومليكنا  ووطننا  شعبنا  فإن   ، السابقة  املراحل  كل  يف  رأينا  وكام  لها،  وحبنا 

يحظون باملكانة املحرتمة واملقدرة من قبل كل العامل العريب بال استثناء ، بسبب 

املواقف العروبية األصيلة التي إتخذنا ، وهي التي تجمع وال تفرق، و مل يعرف 

عنا مرة أننا مارسنا العنرصية أو الطائفيه ، أو االنحياز لطرف عريب عىل حساب 

بهام جاللة  يحظى  اللذين  الكبريين  والتقدير  لالحرتام  ونظرا  آخر،  طرف عريب 

امللك عبدالله الثاين أوال بني شعبه ، وبعد ذلك عند الشعوب العربية الشقيقة 

عند  خاصة  مبكانة  يحظى  ولكونه  والطائفة،  الدين  عن  النظر  بغض  وزعامئها 

الشيعة والسنة عىل حد سواء ، وعند كافة الزعامء والقادة ومن هذا املنطلق ، 

أمتنى عىل جاللته هذه املبادرة .

أوال: يجب أن نؤمن بأن الحرب الدائرة بني قوات التحالف العريب بقيادة السعودية 

عيل  وقوات  الحوثيني  متثل  مينية  فصائل  وبني   ، جهة  من  أخرى  مينية  وأطراف 

عبدالله صالح وبعض املنارصين لهم من جهة أخرى، يجب أن تتوقف فورا ،ألنه 

ال فائدة ترجى ألي طرف من استمرارها. 

ثانيا: يجب أن يتم جمع كل مكونات املجتمع اليمني عىل طاولة مستديرة واحدة، 
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ودون رشوط مسبقة ، وتستضاف من قبل جاللة امللك عبدالله الثاين يف األردن. 

والدماء  الدمار  حدة  من  تزيد  فإنها  يوم  كل  نشاهد  وكام  الحرب  هذه  ثالثا: 

واألحقاد ولن يستفيد منها أحد غري األعداء. 

رابعا: البديل الوحيد للحرب هو التنمية اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية. وحسن 

الجوار ضمن االقرتاحات التالية.

أ: أن تكون هناك فكرة جادة ويوضع لها برنامج قصري وطويل املدى يف الوقت 

نفسه ، وهو السامح للدولة اليمنية باالنضامم ملجلس التعاون الخليجي، برشوط 

خاصة. 

الخليجي  التعاون  دول مجلس  اآلسيوية يف  العاملة  من  كبري  استبدال جزء  ب: 

بالعاملة اليمنية، وذلك ملا عرف عن اليمنيني من مزايا يف العمل واالنتاج. 

التنمية  لتعزيز  بالدهم  إىل  العامل  هؤالء  وعوائد  مدخرات  تحويل  يتم  ج: 

االقتصادية عندهم. 

د: توجيه جزء من االستثامرات الخارجية لدول التعاون الخليجي إىل اليمن وذلك 

يف املشاريع التي تخلق فرص عمل لهم، وتساعد يف القضاء عىل البطالة.

أعتقد أن الطرف اليمني اآلن سريحب بهذه العروض، و كذلك الطرف الخليجي 

أيضا ألنه ال مصلحة حقيقية ألحد باستمرار هذه الحرب، فتلك الدولتان السعودية 

واليمن متجاورتان وإىل األبد ، وال حل إال بالسالم، عندما كانت هناك حرب بني 

العراق وايران واستمرت مثاين سنوات ودون نتائج ، سوى القتل والدمار والفقر ، 

قال الخميني ـ عندما أجرب عىل توقيع اتفاق وقف الحرب:- » كان تجرع السم 

أهون عيل من إيقاف الحرب، ولكن ألن املصلحة العليا تتطلب ذلك«.

أرجو من الله أن يحفظ بالدنا العربية وأمتنا اإلسالمية من رشور هذه الفنت.
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81- اأوائل اململكة... م�ستقبل واعد 
2015/9/16
   كم غمرتني السعادة إبان رعاية حفل تكريم أوائل اململكة يف منطقة البقعة 

وعني الباشا مؤخرا، وكان التكريم من قبل جمعية اآلفاق الخريية للتعليم، حيث 

تقوم هذه الجمعية التي يرأسها األخ رسمي املالح )نائب سابق( ، بدعم طلبة 

الجامعة املتفوقني يف التوجيهي وحسب رشوط معينة ، وهي منح جزء منها غري 

مسرتد، أما الجزء اآلخر فهو مسرتد بطبيعة الحال ولكن دون فوائد ، وهذه املبالغ 

هذه  عمل  بداية  وكانت  آخرين،  لطلبة  تعطى  والعمل  التخرج  بعد  املسرتدة 

الجمعية برأسامل قدره مليون دينار، وستصل ميزانيتها لثالثة ماليني دينار قريبا 

ـ  إن شاء الله ـ بحسب القامئني عليها.

كنت سعيدا بتكريم 40 متفوقا من تلك املنطقة ، ومبعدالت عالية من 90 اىل 98 

باملائة، وكانت املفاجأة أن الحصيلة كانت 34 طالبة متفوقة ، و 6 طالب فقط 

متفوقني، وكنت سعيدا بذلك ألن هذه الطالبة حاليا هي أم ألرسة يف املستقبل، 

وكم نحن بحاجة إىل هذه املرأه لتكوين أرسة قامئة عىل العلم واألخالق والدين ، 

حيث إن النظرة العاملية هي تفكيك األرسة ومل يبق لدينا اال الحفاظ عليها لتعود 

إلينا حضارتنا وثقافتنا التي نعتز ونفتخر بها.

إنني فخور بهذا الوطن الكبري الذي ميثل بالنسبة يل األم التي ربتني ،حيث إن األم 

التي ولدتني وهي فلسطني مل تستطع ومل تكن قادرة أن تحضننا وترضعنا وتعطينا 

األمن والحب والحنان والعطف، ولكن حلت محلها األم التي ربتنا وهي األردن.

   كان هذا الجمع للمتفوقني من األمهات اإلثنتني، فكان جمعا رائعا ميثل هذا 

الوطن الجميل، والذي نريده دامئا أجمل وهذا الوطن الكبري الذي نريده دامئا 

أكرب، ولن يتم ذلك إال بالرتبية والتعليم والوفاء واإلخالص الدائم لألم التي ولدت 

ولألم التي ربت ودون تفريق
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82- كفانا ت�سرذما وفتنا ...
2015/10/3
    كم كنت حزينا ملوت وجرح املئات من حجاج بيت الله الحرام يف منى قبل أيام 

امللعون  الرجيم  الشيطان  الحج، وهو رجم  مناسك  يؤدون منسكا مهام من  وهم 

املدحور واملطرود من رحمة الله.

    وما زاد من منسوب همي وقلقي وحزين، هو ما كانت تتناوله وسائل التواصل 

اإلجتامعي من اتهامات وتحليالت ، جلها يعمل عىل صب الزيت عىل النار ، وتزيد 

يتمرتس داخل  العداء  أن  أنفسهم، مبعنى  املسلمني  نعيشه بني  الذي  الترشذم  من 

البيت، وليس خارجه.

التي نراها اآلن  ، وكل األطراف  الحجاج والشهداء يف منى كلهم مسلمون      إن 

ـ  الله  رىض  يريد  والكل   ، مسلمة  األليمة  الحادثة  هذه  حول  بينها  فيام  تتصارع 

سبحانه وتعاىل ـ يف أفضل األماكن واألزمان ، ومع ذلك نسمع ونقرأ من التحليالت 

والتحامل ما يزيد الشيب يف الرأس ، كل ذلك قبل أن يتم التحقيق ومعرفة السبب.

   كل ذلك وكأننا مل نقرأ يف كتاب الله سبحانه وتعاىل )َوالِْفتَْنُة أََشدُّ ِمَن الَْقتِْل َوالَ 

تَُقاتِلُوُهْم ِعنَد الَْمْسِجِد الَْحرَاِم( صدق الله العظيم، وكأننا مل نقرأ أيضا بأن أصعب 

وأخطر يشء هو قتل إنسان برئ حيث يقول الله ـ سبحانه وتعاىل ـ: )َمْن قَتََل نَْفًسا 

َا أَْحيَا النَّاَس  َا قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأمَنَّ ِبَغرْيِ نَْفٍس أَْو فََساٍد يِف اأْلَرِْض فََكأمَنَّ

َجِميًعا ( صدق الله العظيم، وكأننا أيضا مل نسمع قول رسول الله صىل الله عليه 

وسلم )إِنَّ العبد ليتكلّم بالكلمة - ِمْن رضوان الله- ال يُلِْقي لها باالً، يرفعه الله بها 

يف الجنة, وإن العبد ليتكلم بالكلمة -من َسَخط الله- ال يُلِْقي لها باالً، يهوي بها يف 

جهنم(.

ولهذا يجب علينا حتى ننجو من عذاب يوم عظيم ، أن نتجنب هذه الفنت وأن ال 

نخوض فيها بعلم أو بغري علم،ألن أصعب يشء يف هذه الحياة الدنيا هو أن يعيش 
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اإلنسان متطرفا أو عنرصيا حيث يسجن نفسه بنفسه، وال ننىس حينام قال ـ عليه 

الصالة والسالم  ـ ألصحابه يف ما معناه: سيطلع عليكم اآلن رجل من أهل الجنة - 

وبقي الصحايب عبد الله بن عمر يرتقبه يك يعلم ما الرس وراء ذلك، وبات عنده ثالث 

ليال حتى كاد يحتقر عمله ، أي إنه ما كان يقوم الليل أو يصوم النهار وملا صارح 

ابن عمر الرجل أن الرسول قال فيه :إنه من أهل الجنه ، فام الرس وراء ذلك؟ أجابه: 

إين كل ليلة قبل خلودي للنوم أعفو عمن ظلمني ، وأتخلص من أية ضغينة أحملها 

يف قلبي تجاه أي أحد.

    وهذا ما يجب أن نتحىل به حتى نعيش حياة طيبة وحتى نقابل الله ـ سبحانه 

وتعاىل ـ وهو عنا راٍض، وهذا أقل يشء يقوم به اإلنسان املسلم وكلنا قادر عىل ذلك.

وفق الله الجميع ملا فيه خري املسلمني واإلنسانية جمعاء
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83- جتربتي مع امل�سارعة... اأمريكا ورو�سيا الي�م
2015/10/12
كنت طالبا يف الجامعة األردنية عام 1969 ، وكنت ألعب املصارعة الحرة و الرومانية 

مع صديق وزميل يل رحمه الله هو أحمد اسامعيل خليل يونس ، وكام هو متبع كنا 

نلعب ضد بعضنا ، ولكننا فريق واحد ضد اآلخرين ، وألول مره جاءت لنا فرصة بأن 

نلعب مباراة دولية مع فريق لبناين وكانت اللعبة رباعية.

عند حضور الفريق الضيف قمنا باستقبالهم، وكانت هناك دعوة عىل العشاء من قبل 

منظم الحفل ، لرتتيب سري املباراة ، وعند االنتهاء من العشاء سألونا عن الربنامج ، 

فقلنا لهم كام تشاؤون سواء أرغبتم بجولة واحدة أم عدة جوالت فإننا موافقون سلفا، 

وتحدثنا حينها بكل براءة، ويف النهاية قالوا لنا: »إن ما يهمنا هو أن نعرف من الغالب 

ومن املغلوب، وكيفية الرضبة القاضية التي تنهي املباراة«؟؟ّ!!

    وقع األمر علينا كالصاعقة ألننا نجهل ذلك متاما، ففي البداية رفضنا ذلك ، ولكنهم 

هددونا باالنسحاب إذا مل نوافق، وقالوا لنا: هل نحن مجانني لنكرس بعضنا من أجل 

إرضاء الجمهور، ونحن قادرون عىل إرضائه باالتفاق فيام بيننا؟ أي كأننا منثل ولكن 

بحرفية املصارعة، ونظهر وكأن املباراة جدية، والفائز هو القوي واملحرتف، والجمهور 

يدفع التذاكر وسيكون راضيا، وهذا ما حصل.

    وكان هناك توضيح منهم قبل معرفة من الغالب ، وهو أن الغالب سيحصل عىل 

ثلث صايف دخل املباراة فيام يكون نصيب املغلوب الثلثني ، وأخريا وافقنا بأن نكون 

نحن الغالبني ألنه ال يعقل مقابل جزء من املال أن نظهر مغلوبني أمام طالب وطالبات 

جامعتنا، ويف النهاية فزنا وكان الجمهور فرحا بأن فريقه هو الغالب ، ولكن الحقيقة 

أن كل يشء كان متفقا عليه مسبقا.

    خطرت عىل بايل تلك الحادثة بعد مرور 46 عاما عليها ، يف هذه الظروف ألن ذلك 

هو ما يحصل اآلن بني أمريكا وروسيا يف سوريا، فال أتوقع أن يدخل الفريقان يف حرب 
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بينهم إلرضاء األطراف األخرى، وإمنا هي مصالح مشرتكة والكل منهم سيكون مستفيدا، 

وسيأخذ حصته ، فيام نحن الجمهور العريب املهلهل واملتفرق واملترشذم واملتفرج ، هو 

واملال   ، املجاالت  الخارسون يف كل  منا ونحن  فالقاتل واملقتول  الثمن  الذي سيدفع 

العدو األول واملستفيد  ، وإرسائيل هي  العريب  الذي يذهب لتجار السالح هو مالنا 

األكرب من كل ذلك ، فهو يتفرج عىل الجميع وهو بكامل سعادته ألننا نذبح بعضنا 

بعضا، وال أحد يلتفت لهذا العدو الصهيوين املجرم والذي قال الله سبحانه وتعاىل يف 

ِّلَِّذيَن آَمُنواْ الْيَُهوَد َوالَِّذيَن أرَْشَكُواْ«. كتابه العزيز: »لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لل

ودون توحدنا ودون تشخيص مشكالتنا األساسية وهو وجود االحتالل عىل أرضنا ، أرض 

فلسطني التاريخية لن تهدأ منطقتنا ولن يهدأ لنا بال ، ولن تعود لنا عزتنا ووحدتنا ، 

إال إذا وجهنا عداءنا موحدين أمام هذا العدو الحقيقي والفعيل واألوحد ألمتنا جميعا.

    أسال الله أن يكون كيد الظاملني واملجرمني يف نحورهم وأن يعيد الله لنا وحدتنا 

وقوتنا وعزتنا، ونجد لنا مكانا يليق بنا بني األمم.
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84- العرب... من وجهة نظر يابانية 
 2015/10/19
   اطلعت عىل مقال ملهندس ياباين عاش بني العرب واسمه نوبوايك نوتوهارا ، 

وهذا ما ورد يف كتابه بعنوان) العرب وجهة نظر يابانبة (، املقال اطلعت عليه عرب 

صفحتي يف الفيسبوك، وعندما قرأته رأيت فيه تشخيصا لواقعنا ودون مجامالت 

واملقال ملخص بالنقاط التالية:

*العرب متدينون جدا، وفاسدون جدا

*الحكومة ال تعامل الناس بجدية، بل تسخر منهم وتضحك عليهم.

*الشعور باالختناق والتوتر سمة عامة للمجتمعات العربية، توتر شديد ونظرات 

عدوانية متأل الشوارع.

يكتفي  بينام  نضيف حقائق جديدة،  الياباين-  -املجتمع  *يف مجتمع كمجتمعنا 

العريب باستعادة الحقائق التي اكتشفها يف املايض البعيد.

*ليك نفهم سلوك اإلنسان العريب العادي، علينا أن ننتبه دوما ملفهومي الحالل 

والحرام.

*عقولنا يف اليابان عاجزة عن فهم أن ميدح الكاتب السلطة أو أحد أفراد السلطة، 

كام  الحاكم،  مديح  نستغرب ظاهرة  نحن  اإلطالق،  لدينا عىل  موجود  غري  هذا 

نستغرب رفع صوره يف أوضاع مختلفة كأنه نجم سيناميئ. باختصار، نحن ال نفهم 

عالقة الكتاب العرب بحكوماتهم.

*املجتمع العريب مشغول بفكرة النمط الواحد، عىل غرار الحاكم الواحد، لذلك 

يحاول الناس أن يوحدوا أفكارهم ومالبسهم.

* إن الناس يف الوطن العريب يترصفون مع قضية السجني السيايس عىل أنها قضية 

فردية، وعىل أرسة السجني وحدها أن تواجه أعباءها، إن ذلك من أخطر مظاهر 

عدم الشعور باملسؤولية.
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* انعدام حس املسؤولية طاغ يف مجتمعاتهم.

ممتلكات  يدمرون  أنهم  يعتقدون  فهم  العامة،  املمتلكات  العرب  يدمر  * حني 

الحكومة، ال ممتلكاتهم!

ويسألون  التعليم،  والرضب خالل  والتهديد  القمع  يستخدمون  العرب  والزال   *

متى بدأ القمع !؟

* الرجل العريب يف البيت يلح عىل تعظيم قيمته، ورفعها إىل السيطرة والزعامة، 

الشكالن  هذان  عمله.  ونوع  وقدراته  ميزاته  وفق  يترصف  العامة،  الحياة  ويف 

املتناقضان ينتج عنهام غالبا أنواع شتى من الرياء والخداع والنفاق.

*مفهوم الرشف والعار يسيطر عىل مفهوم الثقة يف مجاالت واسعة من الحياة 

العربية.

* مورست العنرصية عىل العرب ، ومع هذا فقد شعرت عميقا أنهم ميارسونها 

ضد بعضهم بعضا.

أعتقد أن هذا التقييم معظمه صحيح ولكن ما هو الحل يف ذلك ؟

للخروج من هذه السلبيات أقرتح أن تؤلف مجموعة من علامء النفس واالجتامع 

من العامل العريب وأن تقوم بدراسة تلك السلبيات وكيفية الخروج منها وتقدميها 

للحكومات ؛ألنها السبب يف ذلك، وما دفعني لذا االقرتاح هو أن اإلنسان العريب 

العرب  املواطنني  من  العديد  أن  هو  ذلك،  عىل  والداللة  ومميز  محرتم  إنسان 

إنهم  أي  آسيا  ودول رشق  اليابان  ويف  أمريكا  ويف  االوروبية  الدول  يف  يعيشون 

منترشون يف كل أنحاء العامل وكلهم يرفعون الرأس ورمبا يحافظون عىل القوانني 

واألنظمة مثل أهل تلك البالد او أفضل، ولكن البيئة العربية التي تحتاج إىل تغيري 

هي السبب.
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2105/10/26

أثار ذهويل وإندهايش ، ما يقوم به الفتية سواء كانوا ذكورا او اناثا من الشباب 

الفلسطيني ، يف الجولة الدائرة حاليا بينهم وبني العدو الصهيوين املجرم دفاعا 

لكل  املسبوقة  املذهلة وغري  املفاجأة  كانت  األقىص، فكيف  املسجد  منهم عن 

العامل عندما قامت انتفاضة الحجارة، وهي مقاومة مبتكرة لعدو رشس مدجج 

بكل انواع السالح والحقد ، وكان صعبا عىل العقل أن يتقبل ذلك لوال املشاهدات 

عىل  الواقع  تنقل  التي   ، الفضائيات  شاشات  تبثها  كنات  التي  والحية  اليومية 

األرض للمشاهد وهذا األمر بدأ مع االنتفاضتني األوىل والثانية وهو مستمر حتى 

يومنا هذا.

ولكن اليشء املذهل والجديد والغري مسبوق يف عامل املقاومة الفلسطينية ، هو 

الجولة األخرية ) جولة السكاكني ( ، إذ أن ما نراه هو يشء يشبه الخيال ،ولوال 

النقل الحي واملبارش عىل مواقع التواصل االجتامعي والفضائيات ، ملا كان هذا 

الذهول واالعجاب من الشجاعة والقوة والجرأة املتوفرة عند هؤالء الفتية ابتداءا 

من السن الرابع عرش.

الظلم  أنواع  يرفض كل  والذي  باألرض  واالرتباط  بالوطنية  املتخم  االنسان  فهذا 

فلسطني  ألرض  واملحتل  الصهيوين  العدو  هذا  وجود  عن  الناتج  والقهر  والذل 

التاريخية، مثل معجزة يعجز عن وصفها القلم، فهذا السن الصغري من الفتية ال 

ميكن أن يكون الدافع هو التنظيم السيايس كام هو الحال يف الشباب األكرب سنا ، 

وامللتزم باملقاومة املنظمة التي ترعاها الفصائل الفلسطينية بكل توجهاتها.

إن حمل السالح يف املقاومة او العمليات االستشهادية بواسطة الحزام الناسف أو 

غري ذلك ، أسهل بكثري عىل االنسان املعبأ دينيا ونفسيا واملدرب عىل حمل سكني 

من قبل هذا الفتى ، الذي يهاجم مجموعة جنود مدججني بكل أنواع األسلحة 
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االوتوماتيكية ومدربني عىل أعىل مستويات التدريب العسكري، وبتكاليف مادية 

عالية جدا لكل جندي مقابل فتى ال يتجاوز السادسة عرشة من عمره، ومسلح 

بسكني ال تزيد كلفته عن 2 دوالر مع ارادة نادرة وغري مسبوقة ، ومع ذلك نرى 

الجنود يفرون من أمامه وهو يلحق بهم بكل قوة وشجاعة.

عندما تقارن هؤالء الفتية يف فلسطني مع أقرانهم يف الدول األخرى تجد أن هؤالء 

متلؤهم العزة والوطنية ، وهم رجال منذ صغرهم ويتحملون املسؤولية ، وعند 

استشهادهم أو وقوعهم يف األرس يصبحون أبطاال عىل مستوى كل وطنهم فلسطني، 

وعىل مستوى أمتهم العربية واالسالمية واالنسانية ألنهم يدافعون عن وجودهم 

أقرانهم  من  لغريهم  تتوفر  مل  فرصة  وهي  وطنهم،  عن  االحتالل  ودحر  وحقهم 

حيث أن إهتاممات هؤالء األقران محدودة وصغرية ، وما مييز فتيان فلسطني أيضا 

أن لهم عدو واضح وال شبهة يف ذلك، وباستشهادهم أو أرسهم يرفعون رؤوس 

الذي  الشعب  فإن هذا  وعليه   ، والتفاؤل  باألمل  قلوبنا  أمتهم جمعاء، وميلؤون 

ينجب مثل هؤالء الفتية هو شعب حي لن ميوت ، ويف يوم ان شاء الله سيكون 

قريبا سنفرح بزوال هذا العدو املجرم املحتل ألرضنا أرض فلسطني التاريخية.

) نرصت  قال:  الله عليه وسلم عندما  الرسول صىل  أعرج عىل قول  النهاية  ويف 

أنواع  الصهاينة رغم كل  اآلن يف صفوف هؤالء  ما هو موجود  ( وهذا  بالرعب 

السالح الذي ميلكونه، حيث ملئت قلوبهم بالخوف والرعب ، فيام نرى الطرف 

االميان  و  والتفاؤل  باألمل  تنبض  بقلوب  فيتمتع  الفلسطيني  الطرف  الثاين وهو 

بالله وواثقة بأن الفرج قريب.

والقول الثاين لرسولنا عليه الصالة والسالم عندما قال: ) نرصت بالشباب ( فهؤالء 

الفتية هم شباب هذا الشعب العظيم صاحب الحضارة اإلسالمية .

كل  فلسطني  يف  أهلنا  قلوب  عىل  الله  وربط  جرحانا  وعاف  شهداءنا  الله  رحم 

فلسطني.
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86- اعرتاف و اعتذار بلري 
 2015/10/29
    يشء جميل أن يعرتف توين بلري رئيس وزراء بريطانيا العظمى سابقا ، بأن 

تدمري العراق كان خطأ ، ألن املعلومات التي وردت إليه من قبل املخابرات كانت 

خطأ، ولهذا اشرتك مع الواليات املتحدة األمريكية يف قتل و ترشيد املاليني من 

العراقيني ، و تدمري كل العراق ، وما نجم عن ذلك من مآس وتداعيات كارثية عىل 

الشعب العراقي والعراق بشكل عام ، حيث أصبح العراق بقايا بلد خرب ، عادت 

إليه األمراض املنقرضة، ونهبت آثاره ، وجرى اغتيال علامئه وطياريه ، وبات أهله 

مرشدين ، ومن بقي منهم عىل أنقاض العراق يعانون من الفقر وانعدام البنزين 

والكهرباء وحتى ماء الرشب ،ناهيك عن فقدان األمن واألمان، والنظافة.

    فكم خلف ذلك الغزو املبني عىل معلومات استخبارية خطأ من أرامل و أيتام 

و معاقني و مرشدين و مساجني ،والسؤال امللح هنا هو : هل هذا العمل اإلجرامي 

وما  ؟  األقدام  و  األيادي  تقبيل  حتى  و  االعتذار  هذا  عنه  يكفي  املسبوق  غري 

الفائدة من ذلك بعد خراب البرصة كام يقول املثل هنالك فائدة واحدة من هذا 

االعتذار و هي االعرتاف بالجرمية ، ولكن يجب أن يكون ذلك مستندا قويا أمام 

القضاء الدويل ومحكمة الجنايات الدولية ، لتحمل كامل تبعات تلك الجرائم .

وأقل يشء يف هذا املجال هو أن تتحمل بريطانيا تبعات تلك الجرائم ألن توين بلري 

ال ميثل شخصه ، وبالتايل ال تنطبق عليه قواعد اللعبة العشائرية يف هذا املجال 

وهي أخذ عطوة ومن ثم يرشب فنجان قهوة و تنتهي املشكلة. 

أبسط أنواع العدل و الحق و املنطق ، هو أن تؤلف مجموعة معتربة من رجال 

القانون العامليني و عىل رأسهم قانونيني يهود ألن معبودهم املال لتمثيل العراق 

، وبتكليف من الحكومة العراقية، و أن يتم رفع القضايا ضد بريطانيا و الواليات 

املتحدة األمريكية معا ، كام فعل اليهود الصهاينة ضد األملان بشأن املحرقة والتي 
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ويف  املجرمني  هؤالء  اليكفي سجن  بالعراق،  رأيناها  كالتي  حقائق  فيها  اليوجد 

مقدمتهم بوش الصغري وتابعه بلري ، أو حتى إعدامهم ، ولكن يتوجب عىل دولهم 

أن تدفع التعويضات املالية الالزمة ، كحد أدىن لتعويض العراقيني ،وإعادة بناء 

تكفي  ال  الدنيا  أموال  كل  أن  مع   ، العراق  يف  دمرت  التي  التحتية  البنى  تلك 

للتعويض عام جرى.

قلبي وال  frown emoticon مس  مفادها  الغريب  العامل  ولكن هناك مقولة يف 

متس جيبي ( و يف حال عدم تشكيل تلك املجموعة العاملية فهناك تآمر عراقي و 

عريب عىل أهل العراق الذين دفعوا الثمن غاليا.
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87- عمرة بعد اأحداث منى ورافعة احلرم 
 2015/11/10
    يف األسبوع املايض ، مّن الله عيّل بأن قمت بأداء مناسك عمرة ، وكم كان 

الجو لطيفا والحرم أقل ازدحاما ، وذلك لعودة حجاج بيت الله الحرام إىل بالدهم 

مغفورا لهم بإذن الله، و فتح باب العمرة مل يبدأ بعد، واتسم الجو بالروحانية 

التامة ، وتخيلت بعد منتصف الليل وأنا يف صحن الحرم عملية سقوط الرافعة ، 

وموت العديد من املسلمني ، كام تخيلت أيضا عمليه االزدحام والتدافع يف منى 

وموت العديد من املسلمني هناك .

كان حجم  وكم   ، املجموعات  تلك  وفراق  ملوت  متضارب  شعور  هناك  كان     

الفاجعة التي أملت بكافة ذوي وأقارب ومعارف وأصدقاء املتوفني ، ناهيك عن 

شعور املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها بتلك املصائب ، وباملقابل كان موت 

أولئك الذين تغمدهم الله برحمته، وأسكنهم الله فسيح جنانه ، يف أفضل األمكنة 

عىل اإلطالق وأحبها إىل الله يف هذه الدنيا ويف أفضل األوقات ، كام إنهم يف أفضل 

حالة يتمنى أي مسلم أن يكون عليها، فهم املتوجهون إىل الله مبالبس إحرامهم 

العمرة،  مناسك  يف  كان  أو   ، ذلك  من  انتهى  من  ومنهم  الحج،  مناسك  ألداء 

والجميع دون استثناء مسلمون عابدون الله تجمعهم جميعا شهادة أن ال إله إال 

الله وأن محمدا رسول الله ،كم آملني فرقة املسلمني املوحدين وكل طرف يتكلم 

عن الطرف اآلخر وكأنه العدو األول له، والسؤال : ملاذا هذه املصائب والفرقة 

والترشذم بني املسلمني، مع أنه ال يستطيع أحد أن يكفر اآلخر مطلقا فالجميع 

يف بيت الله الحرام ولو كان أحدهم كافرا ملا اجتمعوا يف ذلك املكان حيث يحرم 

ذلك املكان عىل أي كافر يف األرض بدخوله، ويقول الله سبحانه وتعاىل يف كتابه 

نحن من  فأين   )) بينهام  فأصلحوا  اقتتلوا  املؤمنني  وإن طائفتان من   (( العزيز 

ذلك؟ ويقول الله سبحانه وتعاىل أيضا ))اَل يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَاَء ِمْن 
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ُدوِن الُْمْؤِمِننَي (( فأين نحن من ذلك ؟ حيث نوايل األمريكان والروس والصهاينة، 

وتركيا  السعودية  أن  لو  وأمتنى  أتخيل  وكنت   ، لبعضهم  املسلمني  مواالة  ونرتك 

وإيران ومرص كانت عىل قلب رجل واحد ، ماذا كان سيحصل للمسلمني يف كل 

الدنيا ؟ وماذا كان سيحصل يف العامل أيضا ؟

بوصلتنا مخافة  تكون  وأن  قلوبنا  ويوحد  يجمعنا  أن  وتعاىل  الله سبحانه  أسأل 

الله سبحانه وتعاىل ، وأن تتجه كلها لفلسطني واملسجد األقىص ،بدال من اتجاهها 

للرشق أو للغرب أو ملصالح فردية لكل قطر وكلها ال تسمن وال تغني من جوع .
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88- دلع ودالل ال حدود لهم ... 
2015/12/28
يف  استعرضت  اليوم  ذلك  ويف  عاما،   64 عمري  من  أكملت  املايض،  األسبوع  يف 

حيايت أهم املواقف الجميلة والرائعة التي سأظل أذكرها ولن أنساها ، ومنها دالل 

ودلع ومراعاة وحنان والدي يل رحمه الله ، وكذلك ما حظيت به من قبل والديت 

الحنون - أطال الله يف عمرها - وقبلهام بطبيعة الحال جديت -رحمها الله - وكيف 

كانت تحملني عىل كتفيها وتدور يب يف حاريت مسقط رأيس يف قريتي دورا قضاء 

الخليل، وال أنىس ما حصلت عليه من قبل زوجتي وأبنايئ الثالثة وبنايت الخمس 

وأحفادي-حامهم الله ورعاهم- .

  وال أنىس أيضا أساتذيت وأصدقايئ وأحبايئ وأصحاب العمل الذين عملت معهم يف 

حيايت ، وكلها ذكريات جميلة ورائعة، ولكن لو أخطأت مع أي واحد منهم وممن 

لهم فضل عيل لن أنساه أيضا فرمبا ال تتم املسامحة، ألن أي موقف سلبي بقصد 

أو بغري قصد، سيبقي رشخا يف كل ذلك البنيان، ولكنني عندما استعرضت نعم 

ريب -سبحانه وتعاىل- عيل، وذلك الكم الهائل وغري املحدود من الرحمة والعطف 

والعطاء والحرص والنعم التي ال تعد وال تحىص، وأثرها عىل سعاديت كمخلوق 

مسلم يف هذا الوجود ، وما عشته من إحساس بالطأمنينه والراحة والسالم بيني 

فإنني أجد شيئا   - لنفحاته -سبحانه وتعاىل  أتعرض  ، خاصة عندما  وبني نفيس 

عجيبا ال حدود له ،وال يقارن مطلقا بأي دلع ودالل من أي إنسان مخلوق يل، 

ألن أي عمل تخطئ فيه وتتعدى حدود الله -سبحانه وتعاىل -فإنك ستندم عليه 

أشد الندم، وتستغفر وتتوب ويتقبله الله سبحانه وتعاىل دون حرج أو حساسية.

    ومن عظم الله -جل يف عاله -أنه يف حال وجود تقصري يف حقه -سبحانه وتعاىل 

-فإنك إن عدت إليه وأبديت الندم ، فستجده مستقبال لك بكل عظمة ورحمة، 

ومن أجمل اآليات يف قرآننا الكريم التي تتحدث عن الدالل والرحمة والحب لنا 
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هي: قال تعاىل )قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أرَْسَفُوا َعىَل أَنُفِسِهْم اَل تَْقَنطُوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه 

نُوَب َجِميًعا( صدق الله العظيم . وكذلك تفسريي الخاص لآلية  إِنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّ

اَك  الكرمية، قال تعاىل : ) يَا أَيَُّها اإْلِنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك الَْكِريِم. الَِّذي َخلََقَك فََسوَّ

فََعَدلََك(، وهو أن ما غرين بريب الكريم هو عطاؤه ورحمته وعفوه وتسامحه وحبه 

غري املحدود لنا ، وكذلك حرصه عىل سعادتنا الحقيقية يف هذه الدنيا، فلك يا ريب 

كل الحمد وكل الشكر حتى ترىض والحمد لله رب العاملني عىل نعمة هذا الدين 

العظيم، وعظمة هذا اإلله الواحد األحد الذي نعبده وال نرشك به شيئا.
 • January 7  
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89- احلفيدة االأوىل وحفل عيدها ميالدها املميز
بقلم ظاهر اأحمد عمرو

جاءت حفيديت األوىل ريم قبل 10 سنوات ف إحدى مدن الخليج حيث يسكنون ، وعندما 

أرادت أن تحتفل بعيد ميالدها العارش تشاورت مع والديها بأنها تريد حفل ميالد غري 

 Happy birthday عادي وغري تقليدي، أي ال يرتبط بكيكة عيد امليالد والشموع وأغنية

to you ، وكانت هناك عدة أفكار واستقر الرأي املشرتك عىل أن تقوم بعمل حفلة عيد 

ميالد مرتبطة بفلسطني تحت اسم ) القدس يف العيون ( وأن تدعى الصديقات والزميالت 

املايض  األسبوع  الله  تم بحمد  والذي  األمهات،  والقريبات ومن ترغب من  املدرسة  يف 

فلسطينية  وبأناشيد  تراثيا  فلسطينيا  لبسا  املحتفالت  البنات  بلباس  مميزا  حفال  وكان 

منوعة وبدبكة بناتية لفلسطني، وكانت هناك مسابقات عديدة عن مدن وقرى فلسطني 

وعن األقىص وعن القدس، وكذلك عن نكبة عام 1948 وعن هزمية عام 1967 ، وعن 

االنتفاضة األوىل واالنتفاضة الثانية، وما يدور يف األقىص والقدس وفلسطني بشكل عام 

للفائزات وللحضور واملكونة من  الهدايا والجوائز  بكافة األشكال، ووزعت  من مقاومة 

فيلم عمل خصيصا  الفلسطينية، وكان هناك  املأكوالت والشعارات واأللبسة والحطات 

لهذا الحفل عن املواقف العظيمة لهذا الشعب العظيم، ومقاومته لالحتالل، ومن اليشء 

الجميل الذي لفت االنتباه يف الحفل أن ريم قامت بعمل خارطة صامء لفلسطني وطلبت 

من كل مدعوة أن تضع موقع واسم بلدتها عىل الخارطة وأن تتحدث عام تعرفه عنها.

ولقد كان حفال مميزا حيث ثبت أن جينات هذا الشعب الفلسطيني واملرتبطة بفلسطني 

مثال  كالصهاينة  االعالمية  أو  العسكرية  قوته  كانت  مهام  يرسقها  أن  أحد  يستطيع  لن 

والذين استخدموا كافة الوسائل ان كانت وسائل ترهيب أو ترغيب ووسائل شيطانية 

الفلسطينية  الجغرافيا  أن يرسقوا  استطاعوا  وبذلك  أحد غريهم،  عليها  يقدر  لن  أخرى 

التاريخ  من  تبقى  ما  رسقة  االن  ويحاولون  الفلسطيني  التاريخ  من  كبري  وجزء  كاملة 

للعمل عىل يهودية الدولة، وثبت أن هذه الجينات موجودة يف الجيل األول لفلسطني 
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وأورثوها للجيل الثاين والثالث والرابع وبالتغيري لألفضل. ولقد كان حفال جميال ومدويا 

الجنسية  النظر عن  فلسطيني وبغض  امليالد من أصل  التي حرضت عيد  العائالت  بني 

التي يحملونها، ان كانت أردنية أو عربية أو اسالمية أو عاملية، والكل يريد أن يقلد ذلك 

الحفل فاألصل الفلسطيني يجب اظهاره بأن تقول مثال أنك أمرييك من أصل فلسطيني 

او عريب من أصل فلسطيني أو أورويب من أصل فلسطيني... الخ .

حتى يعرف العامل كله أن هذا الشعب املوجود يف كل أنحاء العامل قد شتت وطرد من 

أرضه أرض فلسطني التاريخية من النهر اىل البحر بالقوة والقتل والذبح وليس بإرادته، 

وأصله من هذه األرض املقدسة التي احتلها هؤالء املجرمني اليهود الصهاينة، ولهذا واجب 

عىل كل فلسطيني يف أي مكان يف العامل أن يقاوم هذا االحتالل بكل الوسائل التي يقدر 

عليها وذلك حسب قدرته وحسب االمكانيات املتوفرة واملتاحة، ولو كان ذلك بأبسط 

األشياء مثل حفل عيد ميالد تذكر فيه فلسطني كل فلسطني وخاصة للجيل الجديد.

 •  February 2 • Amman
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90- �سكرا جلاللته يف عيد ميالده
بقلم ظاهر اأحمد عمرو

يرسين يف هذا املقام الطيب واملناسبة العطرة ، التي تغمرنا كأردنيني ، أن أهنئ 

جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني حفظه الله ، بعيد ميالده امليمون الرابع 

والخمسني ، وأن أهنئ شعبنا املحرتم بهذه املناسبة .

الشكر نقدمه لجاللته يف هذه املناسبة عىل ما وصلنا اليه يف هذا الوطن الحبيب 

الوطن  لهذا  الخارجية  للسياسة  لقيادته  وذلك  وطأمنينه،  واستقرار  أمن  من 

والوصول بنا إىل بر األمان ، يف ظل أمواج عاتية ترضب منطقتنا بأكملها ، وهو ما 

نشاهده عىل أرض الواقع يف دول الجوار.

ان السباحة يف هذه الظروف ال يقدر عليها أي شخص ، اال اذا تحىل ببعد نظر 

وبخربة ومعرفة يف ذلك حتى يصل اىل بر األمان وهذا ما حصل ، وعليه فإن هذا 

الجانب املرشق وااليجايب هو ما يسعدين ، أما الجانب اآلخر الذي ال يرس الخاطر ، 

فهو ما تديره حكوماتنا املتعاقبة من سياسات اقتصادية ، واعتقد أنها مل تصل اىل 

طموح جاللته ، حيث ارتفاع املديونية وازدياد الفقر والبطالة.

اعتقد أن السبب الرئييس يف ذلك هو غياب الروح التي يعتمد عليها االصالح ، 

وهو وجود أحزاب قوية متثل تيارات كل أطياف املجتمع ، ومتتلك الربامج الدامئة 

واملتواصلة والتي تحاسب عليها بااليجاب أو السلب ، فإما اعادة انتخابها إلدارة 

هذا  إىل  وللوصول   ، العامل  يف  املتقدمة  الدول  كام  بإقصائها  معاقبتها  أو  البلد، 

الهدف ال بد من ارادة سياسية حقيقية عند الحكومات.

وتتضح اإلرادة بوجود اعالم موجه لتفعيل الدور الحزيب والتشجيع عليه وليس 

كام هو حاصل اآلن من تضييق عىل األحزاب ، وتخويف الشعب والشباب بصورة 

خاصة من األحزاب وهم الذين كام تفضل جاللته باألمس يرفعون من معنوياته 

ملا يتمتعون به من طاقة ، ويتطلب وجود قانون انتخاب يساعد عىل تفعيل ذلك 
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الدور الحزيب.

يلبي  وال   ، كايف  وغري  ناقصا  يبقى  االنتخاب  قانون  يف  حاليا  املطروح  أن  أرى 

الطموح، يف حال بقيت القوائم الوطنية الحزبية غري مفعلة وغري منصوص عليها 

بالقانون ، ألنها هي التي توصلنا يف النهاية اىل حكومات برملانية كام يريد جاللة 

امللك حفظه الله.

أمتنى من الله أن يعيد العام القادم مليالد جاللته وهو بصحة وعافية ومعنويات 

عالية، كام هو دامئا ، وفد وصلنا اىل اصالح فعيل وحقيقي بقانون انتخاب يويف 

بالغرض املطلوب ، وبرجال قاددرين عىل تلبية طموح جاللة امللك ، وان نصل اىل 

سياسات اقتصادية تعتمد عىل قدراتنا االنتاجية الذاتية يف كافة املجاالت.

وكل عام وامللك والوطن واألمة بألف خري.
 •  February 7
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91- القيق ال�سهيد احلي ... واالإرادة احلرة 
بقلم ظاهر اأحمد عمرو

البطل الشاب محمد أحمد القيق )التالحمة(، من مواليد قريتي »دورا« ، قضاء 

الفلسطينية  ، هو وزوجته ميثالن األرسة  الثالثينيات من عمره  بداية  الخليل يف 

يف  يعمالن  وزوجته  وهو   ، سنوات  أربع  عمره  طفل  ولهام   ، املسلمة  العربية 

مجال اإلعالم وملتزمان بقضية شعبهام ومؤمنان بها. هذا الشاب صاحب اإلرادة 

الفوالذية التي أذهلتني ، يقوم منذ نحو الشهرين مبرشوع شهادة بإرادته تعبريا 

عن قناعاته وتطبيقا ملا يؤمن به ، وكل ساعة يواجه املوت ، ولكن برؤية ثابتة 

اإلعتقال  وخاصة   ، الفلسطينية  القضية  قضيته  خدمة  أجل  من  لديه  وواضحة 

اإلداري واألرسى الفلسطينيني الذين يدفعون أغىل األمثان يف هذه الحياة ، وأثبتوا 

للعامل قدرتهم عىل املواجهة والتحمل من خالل خوضهم معركة األمعاء الخاوية 

والتي هزت الكيان الصهيوين. ظاهريا ، هو يتعذب جسديا، ولكنه سعيد بداخله 

، استطاع إيصال  الحرة  الرجل بجرأته وإرادته  ملا يقدم لشعبه ولقضيته، وهذا 

الربملان  اتحاد  إىل  املتحدة  األمم  إىل  الصني  العامل من  أنحاء  لكافة  القضية  هذه 

وبقية  العريب  العامل  مستوى  االعالم عىل  وسائل  من  وللعديد   ، اليورومتوسطي 

يكون،  ما  كأفضل  للعامل  الفلسطينية  القضية  قدم  القيق  أن  أجزم  الحر.  العامل 

اإلحتالل  جيش  بهزمية  أسهمت  التي  اإلعالم  مهنة  وهي  ومهنته  مبوقفه  وذلك 

يف هجامته الرببرية عىل غزة ، و معروف أن من يكسب يف حروب هذه األيام 

هو صاحب اإلعالم القوي ، ألن اإلعالم أقوى من السالح. هذا املوقف هو الذي 

يجمع عليه الشعب الفلسطيني ، بغض النظر عن املوقف املنقسم بني موقف 

جمع  هو  واملنقسم  املختلف  الجمع  هذا  ولكن   ، مفاوضات  وموقف  مقاومة 

موحد خلف هؤالء األرسى، وخلف البطل القيق والذي ميثل التضحية يف الحياة 

مل  لو   ، ليستمر  املوقف  بهذا  الرجل  هذا  كان  ما  التضحية.  قمة  وهذه  وببطء 
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يكن خلفه إمرأة مؤمنة عظيمة ، وقد شاهدتها عىل محطات فضائية عدة متثل 

السيدة  املربية وهي  الرائعة  واألم  القضية  املناضلة وصاحبة  الفلسطينية  املرأة 

اإلعالمية فيحاء شلش. الخالصة، أن شخصا واحدا بإرادة حرة حقيقية وصاحب 

رسالة ، يؤثر أكرث من دولة وأكرث من سلطة ، ألنه استطاع مبوقفه فضح املامرسات 

االرسائيلية البشعة أمام العامل، فكيف إذا ما كانت هذه اإلرادة متوفرة عند زعيم 

دولة عربية أو سلطة. أعتقد أن الشعب الفلسطيني أيام النكبة األوىل عام 1948 

ما كان لينهزم، لو كان عنده هذا املفهوم لقضيته ،وملا استطاع الصهاينة أن يكونوا 

اليوم يف فلسطني وأن تدفع األمة العربية جمعاء هذه املآيس التي نعيش، وأخريا 

إن شعبا ينجب القيق وشلش شعب لن ميوت.
 •  February 11
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92- حكايتي مع التنفيذ الق�سائي... ومركز اأمن �س�يلح
بقلم ظاهر اأحمد عمرو
بتاريخ   ، املايض  الثالثاء  يوم  عرصا  الرابعة  الساعة  يف  مبكرا  مكتبي  غادرت 

زوجتي  الصطحاب  وذهبت  اقربائنا،  أحد  عند  عائلية  دعوة  لتلبية   2016/2/9

ووالديت لغداء متأخر مكون من أكلة ال تتاح يف كل وقت وهي ) كرشات وروس 

وفوارغ ( ، ولألسف عندما اقرتبت من بيتي ، واذا بسيارة رشطة توقفني وتطلب 

مني هويتي ورخصة السواقة ، فناولتهام للضابط املحرتم ، وبعدها اعتذر مني 

وقال : أنت مطلوب ، ويجب أن نأخذك ملركز أمن صويلح ، ألنه األقرب الينا .

توجهنا اىل املركز وهناك قابلنا ضابطا آخر، وأخربنا بوجوب مراجعة املدعي العام 

غدا، أو مراجعة التنفيذ القضايئ لعل هناك مطلوبات مالية، ومن فوري اتصلت 

باملحامي وبابني، واتضح أن هناك مبلغ ألمانة عامن يقدر ب 6500 دينار ، وكان 

هذا املبلغ قد سدد لألمانة مبوجب ايصاالت رسمية بتاريخ 2015/6/15، ولكن 

األمانة لألسف مل تخذ االجراءات القانونية املتبعة إلسقاط القضية، ولهذا بقيت 

القضية مرفوعة وصدر بها حكم قضايئ، وكان من باب الصدفة أن التنفيذ صدر 

قبل ساعتني من القاء القبض عيل، وهذه صدفة غري مسبوقة ، ألن هناك أحكاما 

تبقى لسنوات طويلة وال تنفذ، ونجم عن ذلك أن قضينا خمس ساعات طوال 

يف مركز األمن، ورب ضارة نافعة ألنني شعرت باملتعة الكتسايب خربة، مل اواجهها 

سابقا، واتضح من هذه الحكاية ما ييل:

ولكن  تنفيذها وهذا يشء جميل،  يتم  وقوانني صارمة  وربط  هناك ضبط  اوال: 

يجب ان يكون التطبيق عىل الجميع، ألن الناس امام القانون سواسية، اذ نسمع 

أن هناك مطلوبني باملاليني، وأين القانون منهم .

هناك  أن  وخاصة  ويقدر  ويحرتم  رفيع  مستوى  األمن  ضباط  مستوى  أن  ثانيا: 

واخر  بني سالمة  من  وآخر  عليه  تعرفت  الكساسبة  عائلة  من  املركز  ضابط يف 
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استمتعت  ولهذا  العالية  واألخالق  املهنية  من  كبري  مستوى  عىل  العجارمة  من 

بالساعات التي قضيتها مبشاهديت ملا يحصل عىل أرض الواقع. 

ثالثا : كانت هناك قضية ألربعة كوريني جنوبني، من ضمنهم طبيب بروفيسور 

يدرس يف كلية الطب يف جامعة كوريا الجنوبية، ومعه ثالثة مرافقني كوريني زاروا 

البالد للقيام مبعالجة السوريني واألردنيني رسميا، وكانوا ينوون القيام بتنظيم يومني 

طبيني مجانيني يومي10-2016/2/11 أي اليوم التايل من توقيفي، وكانوا يتجولون 

البقعة،  منطقة  الخريية يف  الجمعيات  احدى  اىل  الحضور  الناس برضورة  البالغ 

ولكن ولسوء الحظ القي القبض عليهم التصال هاتفي بالرقم 911 للشبهة، وكنت 

مرتجام لهم، ومكثوا هم أيضا أربع ساعات حتى تحقق األمن من كل يشء. كان 

هناك وجه حسن لذلك التحقيق حيث ابلغناهم واعتذرت لهم ألننا نحطاط من 

أي شبهة، ووجه آخر ييسء للبلد أمام ضيوف من هذا النوع، وهو تأخري هؤالء 

الكوريني، خاصة أن شكلهم اليوحي أبدا بذلك، وذلك بعدما اطلعت عىل صفحة 

هذا الدكتور الكوري عىل االنرتنت.

يحصلوا عىل كف  القضايئ حتى  للتنفيذ  املبلغ  بدفع  وابني  املحامي  قام  رابعا: 

طلب ،وسيتم ارجاع املبلغ الحقا، حتى ال يتم حجزي يف النظارة، وألن قانوننا ال 

العام وال  لليلة واحدة اال بعد مقابلة املدعي  ، ولو  املالية  القضايا  يتيح تكفيل 

يعرتفون بأي مستند بالدفع ألنه ليس من مسؤوليتهم امنا من مسؤولية القضاء.

املحامي  ينهي  حتى  والخميس  األربعاء  يوم  بيتي  يف  محجوزا  بقيت  وبالفعل 

الرسمي  التبليغ  وصل  املقال  هذا  اكتب  وانا  يومني  بعد  أي  واليوم  االجراءات، 

مبراجعة املدعي العام .

الخالصة من هذه القصة أوال: أدعو كافة املسؤولني وأصحاب القرار أن يقوموا 

بزيارة أماكن خدمات الجمهور، حتى يضعوا الحلول االزمة لخدمة الناس والتسهيل 

عليهمش. وثانيا: اكتشفت أن هناك شيئا جديدا هو دفع املبلغ املطلوب واخذ 
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مل  لالسف  ولكن  العام،  املدعي  موعد  حتى  النظارة  يف  البيات  بدل  طلب  كف 

بابالغ   ، القبض  تنفيذ  قبل صدور  القضايئ  التنفيذ  يقوم  بحيث  الصورة  تكتمل 

الشخص املعني، مع أنني أعلم أنهم يقومون بإرسال رسائل للشخص املطلوب، 

ولكن مع األسف الشديد مل يتم ذلك .

هذه مشكلة أضعها أمام وزارة العدل حتى ال يقع اآلخرون يف مشكلة كام وقعت 

خمس  ومعها   ، والفوارغ  والكرشات  الروس  أكلة  علينا  ضاعت  النهاية  ويف  أنا، 

ساعات يف مركز أمن صويلح لخطأ ال ذنب لنا فيه.

 •  February 16
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93- امل�ساحله الفل�سطينية - الفل�سطينية
بقلم ظاهر اأحمد عمرو

بني الفينة واألخرى ، تظهر يف األفق مبادرات للمصالحة الفلسطينية - الفلسطينية 

، بني حركة املقاومة اإلسالميه ) حامس ( والسلطة الوطنية الفلسطينية ، رغم أن 

مسلسل املصالحات الفلسطينية – الفلسطينية بني السلطة وحامس السابقة ، مل 

تنتظر حتى جفاف حرب التوقيع عليها ، وكانت األمور تعود إىل ما هو أكرث قتامة 

مام كانت عليه قبل املصالحة املزعومة .

السؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا مل تنجح كل تلك املحاوالت؟ اعتقد ان املرشوعيني 

املطروحيني وهام مرشوع حامس ومرشوع السلطه الفلسطينية، متناقضان ، ألن 

 ، السلطه هو مرشوع مفاوضات  مرشوع حامس هو مرشوع مقاومة ومرشوع 

وعليه فإن السلطه الفلسطينيه ترى ان غالبية زعامء العرب يدعمون مرشوعها 

ويؤيدونه.

اما املرشوع االخر وهو مرشوع املقاومة، فإنه يحظى بتأييد ودعم معظم الشعب 

الفلسطيني، وغالبية الشعوب العربية، وعليه فإن كل مرشوع يهدف من املصالحه 

إىل إقناع األخر باملوافقة عىل افكاره ، وهنا تكمل املشكله واملعضلة، ألن نتائج 

املفاوضات بعد عرشين عاماً إنطبق عليها املثل الدارج : متخض الجمل فولد فأرا، 

وأضيف من عندي: فأرا ميتا، إذ ال وجود للسلطة بدون هذا الطرح، اما القناعات 

الفكرية عند املرشوع املقاوم فلن تتغري ومل تتبدل اذاً ما هوا الحل ؟؟

واملرشوعني  اإلرسائييل  اإلحتالل  هو  املرشوعني  بني  املشرتك  العامل  ان  اعتقد 

يرفضان هذا اإلحتالل ، وهنا يتوجب علينا اإلتفاق عىل العامل املشرتك ، وهذا 

يعني عدم الذهاب إىل املفاوضات ، والتوقف عن الكفاح املسلح ، رشط إجامع 

التارخية، ان كان يف قطاع غزة او الضفة  الشعب الفلسطيني يف ارض فلسطني 

الغربية او فلسطيني عام 1948، عىل خروج الجميع اىل الشوارع بإرضاٍب عام او 



288

عصيان مدين ال يُرفع فيه اال العلم الفلسطيني وعبارة ) ال لإلحتالل ( فقط.

وهذا يعني ان الشعب بكليته ، يعرب عن رفضه لهذا األحتالل تحت راية واحدة 

الفلسطينيني  ماليني  يخرج  فعندما  غريها،  راية  وال  فلسطني،  راية  هي  موحدة 

إىل الشوارع الفلسطينية ، عىل ارض فلسطني التارخية للتعبري عن رفضهم لذلك 

اإلحتالل ، تتغري نظرة العامل إىل القضية الفلسطينية وإىل اإلحتالل ، عالوة عىل 

أن الشعوب العربية وغالبية الشعوب اإلسالمية ستلحق بالفلسطينني بعد نجاح 

مرشوعهم، لتأييدهم ومنارصتهم، فامذا ستفعل ارسائيل عند ذلك .

أجزم ان هذا طرح ملرشوع مشرتك بني كل األطراف ، ويجب اإلتفاق عليه ولننظر 

السلطه  من  ومدعوم  صادٍق  بقراٍر  اال  يتأت  لن  ذلك  ان  واعتقد   ، النتائج  اىل 

العامل  وليعلم   ، عليه  قادر  والجميع  ومتوفر  عميل  وهو مرشوع   ، الفلسطينية 

كله ان الشعب الفلسطيني هو شعب موحد عىل ارضه وبكل اطيافه ضد هذا 

اإلحتالل املجرم، وأن كل الشعب الفلسطيني يريد التخلص من هذا األحتالل وهو 

الوحيد الباقي عىل وجه األرض.

هذا املرشوع هو املحك الحقيقي للسلطة الفلسطينيه وحامس ألنهاء اإلحتالل 

وهذا اتفاق ولو كان مرحليا ، يظهر للعامل وللعرب وللمسلمني اننا موحدون ضد 

اإلحتالل الصهيوين ألرض فلسطني.

•  February 25 • Amman
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94- حياة FM ... يف عيدها العا�سر
بقلم ظاهر اأحمد عمرو
فوجئت قبل نحو 20 عاما بقناة الجزيرة الفضائية ، التي كانت مبثابة فتح جديد 

ومحصورا  مغلقا  ذلك  قبل  كان  الذي   ، العريب  اإلعالم  مجال  يف  مسبوق  وغري 

دفع  ما  الحكومات،  تريده  ما  اال  نسمع  أو  نرى  نكن  ومل   ، الحكومي  باالعالم 

مجريات  ملعرفة   ، الصهيوين  واالعالم  الغريب  لالعالم  للتوجه  واملتعلمني  املثقفني 

األمور ليس يف العامل بل حتى يف بلدانهم العربية ، رغم السم الذي كان يحىش يف 

الدسم ، ولكن بعد الجزيرة وبغض النظر عن رأيي الخاص بها حاليا أنه كان لها 

السبق يف ذلك ، حيث بدأت مرحلة جديدة يف االعالم العريب الذي نعيشه اليوم.

كان املشابه لقناة الجزيرة يف االعالم األردين املسموع ،هو اذاعة حياة FM ، التي 

كان لها السبق االعالمي املميز ، الذي يسجل لهذه املحطة ، إذ أن جمهورا عريضا 

من الشعب األردين وجد ضالته التي كانت مفقودة ، وأصبح لهذه املحطة وزنها 

وقيمتها ولذلك داومت عىل سامعها يوميا وأنا يف سياريت ، ألن لها رسالتها الخاصة 

املتعلقة بالقيم واألخالق والرتبية والتعليم وحب الوطن واملنبثقة منها ، إضافة 

إىل حمل هموم األمة وما اكرثها وأثقلها ، كام أنه ال يوجد لها هدف مادي اال ما 

يكفي تشغيلها ، ألنني اعرف مؤسسيها وهدفهم من ذلك.

أشبه هذه املحطة بالجامعة األردنية التي لها السبق عىل كل الجامعات الحالية ، 

. FM وستبقى هي األغىل واألفضل، كام هي إذاعة إذاعة حياة

فهنيئا لكل مستمعيها و تحية خاصة ملؤسسيها والقامئني عليها وإىل األمام إن شاء 

الله .

مع تحيايت
•  March 1
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95- و�سلتني الر�ساله اأدناه من ال�ساب عامر حممد ال�سعد املنا�سري  
         فاأعجبتني واأثارتني وهذا ن�سها: 

كاملة" قراءتها  "ارج� 
كنت قبل أيام بزيارة إىل صديق يل يعمل مهندس يف مكتب استشارات هندسية 

وتزامن وقت تواجدي عند صديقي بوجود ضيف عندة وهو أيضا مهندس.. وبعد 

وحوارات  أحاديث  تجاذبنا  أن  وبعد  ويل.  لضيفة  أبداه صديقي  الذي  التعارف 

يل  يقول  بأن  املفاجأة  فكانت   .. الحياة  حزب  يف  عضو  أنني  لة  .قلت  مختلفة 

مل اسمع بهذا الحزب .والنة حزيب هو أيضا اعتربتها مفاجأة ليست يل بالعكس 

اعتربتها له هو..وكان جوايب له وبكل هدوء ...هل سمعت او قرأت سابقا إبان 

العدوان الصهيوين الغاشم عىل قطاع غزة اهلنا وإخواننا بعبارة ....حيثام يكون 

الجرح نكون... وهل سمعت وشاهدت عىل القنوات الفضائية األردنية املختلفة 

لقاءات السيد ظاهر عمرو .امني عام حزب الحياة..والحديث عن استغالل الصخر 

إىل  استمعت  املوضوع..وهل  هذا  إىل  أشار  أول شخص  وهو  االردن  يف  الزيتي 

ماقالة السيد ظاهر عمرو ابو عصام عن إستثامر االقتصاد يف االردن وكيفية تنمية 

او  سمعت  ..وهل  اإلقتصاد.  رافدا  الدينية  السياحة  االردين...وجعل  اإلستثامر 

علمت بأن هذا الحزب يهتم بالجانب البيئي. ..من حيث اإلهتامم والرعاية لذوي 

القضية  من  الواضحة  مواقفنا  عن  الكثري  الكثري  له  الخاصة..وقلت  االحتياجات 

الفلسطينية وكيف ان السيد ظاهر يؤكد دامئا بأنها القضية العربية األساسية لكل 

عريب ولكل مسلم ...وال اريد ان اطيل الحديث ..ولكن أخربته بكلمة بسيطة .إننا 

ويف بدايات تأسيس وترخيص الحزب...ويف أول كلمة البو عصام وبعد الرتحيب 

بالحضور الكريم..كلمة انا شخصيا لن انساها...قالها األمني العام لحزب الحياة.. 

من  استقاالتكم  فلتقدموا  الحزب  ..من خالل هذا  .وزيرا.  او  نائبا.  رايتموين  إن 

..وشخصية  املناصب  عن  تبحث  ال  بأنها  واثقة  جملة  هذة  له  الحزب....فقلت 

فكرية يهمها املستقبل العريب...فهل سمعت االن وعرفت ما هو حزب الحياة..
 •  March 16
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96- م�اقف مميزة... اذهلتني
بقلم ظاهر اأحمد عمرو
يف ظل هذا الظالم العريب الدامس ، هناك مواقف حقيقية تعرب عن جينات هذا 

الشعب العريب املسلم ، وهو ما أثار إعجايب و تقديري ،وحرك مشاعري ومنها:

أوال : موقف طفل تونيس يف الثانية عرشة من عمره ، وصل اىل مرتبة عاملية يف 

، مع شاب  اللعبة  لتلك  العاملية  النهائية عىل  التصفية  وكانت   ، الشطرنج  لعبة 

صهيوين يعيش عىل أرض فلسطني التاريخية ، فام كان من الطفل التونيس ، إال أن 

رفض اللعبة معه فخرس البطولة ، بحجة أن الصهاينة يقتلون إخوانه الفلسطينيني، 

وقد انسحب وعاد إىل تونس ، غري نادم عىل ما فعله ، بل كان يشعر أنه ملك 

الدنيا ومن عليها ، ألن الحياة موقف .

ثانيا : كان هناك مثانون ألف متفرج جزائري يف استاد ريايض يف الجزائر ، لحضور 

مباراة اولومبية بني فلسطني والجزائر ، وكان هذا الحشد الغري مسبوق يف الجزائر 

ملباراة كانت تهتف وبصوت واحد ، للفريق الفلسطيني وليس للفريق الجزائري، 

وكلهم قالوا بلسان واحد : لن تغلب فلسطني عىل أرض الجزائر ، وكان فرحهم 

وهذا  فلسطني،  لصالح  املباراة  حسم  الذي  الوحيد  الفلسطيني  للهدف  غامرا 

موقف غري مسبوق يف التاريخ لجمهور يشجع الفريق االخر عن بكرة أبيه ، ولهذا 

كانت الروح الوطنية تتغلب عىل الروح الرياضية ، وال يغينب عن البال أن املوقف 

الرسمي الجزائري ، هو الذي طلب من الجزائريني تشجيع فريق فلسطني ، تعبريا 

عن حب وتقدير الجزائر لفلسطني.

ثالثا : موقف األسري الفلسطيني اإلعالمي محمد القيق ، فقد أرضب عن الطعام 

ملدة 94 يوما، وكان كل يوم وكل ساعة يرشف عىل املوت ومل يغري موقفه مطلقا، 

الصهوين، ويف  العدو  له من قبل  الذي تعرض  االداري  االعتقال  ارادته ضد  أمام 

نهاية املطاف وبعدما نجح يف معركته اإلعالمية ، اضطر العدو الصهيوين للرضوخ 
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اىل عناد بطلنا القيق ، ووافق عىل االفراج عنه بعد ستة أسابيع ، وهي فرتة عالج 

لخدمة  ذلك  عىل  تقوى  إرادة  فأي  فلسسطينيني،  أطباء  بإرشاف  املستشفى  يف 

قضية هو يؤمن بها ويقدم روحه فداءا لها، إنه موقف غري مسبوق وارادة شخص 

إتخذنا موقفا  لو  بالك  ، فام  انترص عىل عدو صهيوين مجرم وعنيد  واحد فقط 

جامعيا واحدا ضد هذا الكيان؟

الدنانري  يتعدى بضع مئات من  ، وراتبه ال  العمر  أردين يف مقتبل  : شاب  رابعا 

شهريا، وعليه التزامات كثرية ، وقد عرض عليه مبلغ 100 ألف دينار أردين ، رشوة 

لتزوير وكالة بيع أرض مببلغ مليون دينار، لكنه رفض هذا اإلغراء الكبري حفاظا 

عىل أخالقه ودينه ومبادئه، وحرصا منه عىل هذا الوطن، انه شاب سلطي من 

عائلة العوامله، فكل االحرتام لهذا الشاب ولعائلته وملحافظته ، ولكل أبناء الوطن 

الذي أنجب هذه املواقف العظيمه.

خامسا : أم جرب املرأة العجوز الفلسطينية التي وقفت يف محكمة تنتظر الحكم 

عىل ابنها ، الذي وصل إىل 99 سنة سجنا مكرر مرتني ، فقالت للقايض كالما ينم 

عن سخرية وتهزيء ال مثيل لهام، وأضافت : أنا ال أقبل بحكم كافر مثلك ولكن 

أقبل بقضاء الله سبحانه وتعاىل وقدره ! وبدأت تزغرد وتعرب عن فرحتها ، لتفسد 

، توافد  بيتها وهي تزغرد  القايض املجرم، وعندما رجعت إىل  الفرحة عند ذلك 

الجريان عليها ظانيني أن الفرج تم لإلبنها واكتشفوا العكس متاما، ولكنها فلسطني 

التي تستحق كل تلك التضحيات.

سادسا : أذهلني استفتاء ملوقف أطفال من غزة ، حول إدخال مليون سوري إىل 

غزة املحارصة والفقرية ، فكانت األجوبة عند األطفال تنم عن الرتحيب بالسوريني 

ألنهم أخوة ، وقال أحدهم أنه سيستضيف طفال سوريا يف بيته ، ويدعه ينام عىل 

رسيره ،وينام هو عىل األرض ، وقد عرب كافة األطفال عن يشء واحد ، نستطيع أن 

نتعلم منه أن الوحدة العربية موجودة يف جينات كل الشعوب العربية ، عكس 
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بعض الزعامات التي تظهر يف االعالم لتسجيل مواقف فقط.

وأخريا ، ما أذهلني حقيقة، هو قدرة املعلمة حنان الحروب التي فازت بجائزة 

اليها  ، وذلك باالشرتاك يف مسابقة تقدم  عاملية ألفضل معلمة عىل وجه األرض 

8000 معلم ومعلمة ، من مختلف دول العامل حول أفضل وسيلة تعليمية لألطفال 

لنبذ العنف ، فهذه فلسطني املحتلة التي تقع تحت الحصار وتعاين من اإلحتالل، 

تعطي العامل أجمع درسا مفاده كم أن هذا الشعب حضاري ومتقدم.

الظالم،  العظيمة يف هذا  الشخصيات واملواقف  لذلك كله ال أستطيع أن أحيص 

ولكن ال بد لليل أن ينجيل وال بد للقيد أن ينكرس.

 •  March 26
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97- ي�مان جميالن يف حياتي احلزبية
كم كنت سعيدا عندما أسسنا حزب الحياة األردين وكوين املؤسس األول، كان يوما 

املركز  سعيدا وجميال غري مسبوق قبل 8 سنوات عندما عقدنا املؤمتر األول يف 

الثقايف املليك إلشهار حزب الحياة واختيار القيادة للحزب، وبعد دورتني متتاليتني 

كنت فيها األمني العام للحزب واليوم الجميل الثاين عندما رفضت تغيري النظام 

للحزب، فكم  قيادة جديدة  انتخاب  ثالثة وارصاري عىل  للرتشح لدورة  األسايس 

كنت سعيدا عندما رأيت مسرية الدميوقراطية الجميلة لهذا الحزب، وكم كنت 

عكروش  أديب  والسيد  عاما  أمينا  الكيالين  عبدالفتاح  الدكتور  بانتخاب  سعيدا 

رئيس املجلس املركزي ومعهم النواب واملساعدين وأعضاء األمانة العامة الجديدة 

واملجلس املركزي لدورة قادمة ملدة 4 سنوات، هذه الرسالة الجميلة التي قدمها 

الواقع  أرض  عىل  وتطبيقها  الحقيقية  الدميوقراطية  ملعنى  األردين  الحياة  حزب 

ولهذا سأبقى عضوا عامال فاعال يف خدمة هذا الحزب النموذج.

مع تحيايت
ظاهر اأحمد عمرو
 •  April 21 at 3:44pm
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98- حك�مة ال�سعادة
بقلم ظاهر اأحمد عمرو

اخر ماتوصلت اليه من تجربتي الحزبية والتي انتهت قبل اسبوعني بتسليم قيادة 

الحزيب  العمل  معنا  واكبوا  والذين  واعضاء،  مؤسسني  من  يستحقها  ملن  الحزب 

لثامين سنوات هي عمر الحزب،وكم انا سعيد بذلك.

التاسيس وقيادة الحزب للفرتة السابقة ان حكومتنا  ولكن اكتشفت خالل فرتة 

والحريصني  واملفكرين  واملثقفني  واالدباء  السياسيني  التتعب  ان  تريد  الرشيدة 

عىل الوطن من التفكري واتعاب انفسهم بالهم العام الن الحكومة تفكر وتخطط 

وتنفذ، فالحاجة الحزاب سياسية، والحاجة لجامعات منظمة، والحاجة ملجلس 

نواب او اعيان، النها كلها لها مصاريف واعباء مالية الداعي لها، والفائدة ترجى 

حصل  كام  تنفذ،  فال  استشارت  واذا  يشء،  كل  تعمل  الحكومة  مادامت  منها، 

بقانون االنتخاب االخري.

ولهذا نشكرها عىل جهودها، فال فقر والبطالة وال ديون باملليارات مرتاكمة عىل 

الدولة وال استثامرات باملليارات خرجت من االردن، والحياة جميلة والينقصها يشء 

والشعب سعيد، وهذا هدف الحكومة من كل ذلك، بعكس الدول »املتخلفة« 

التي تعتمد عىل االحزاب وعىل حرية التعبري ورأي الشعب، ولذلك هم يتعبون 

شعوبهم ويتعبون النخبة منهم ايضا.

فمثال ثبت ان الحكومة تفعل اليشء الذي يريح ويسعد الشعب، فتفض اعتصاما 

نخبويا ومنظام ومسؤوال من عدة احزاب تحت مسمى تيار التجديد النه يريد ان 

يعرب عن رأية امام مجلس النواب بالقانون الجديد لالنتخاب وذلك لرسعة اتخاذ 

القرار والطريقة اليصال الفكرة اال باعتصام.

والحكومة تقفل مؤسسات ومكاتب ومقرات لالخوان املسلمني بدون حكم قضايئ 

فالداعي للقضاء يف ذلك ايضا، وتسري االمور عىل مايرام بدون تعب وازعاج.
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اراحة شعبها حتى  تريد  الرشيدة، والخالصة ان حكومتنا  ولهذا شكرا لحكومتنا 

الكله  ينتبه  ان  فقط  وعليه  عنه،  تفكر  النها  العام،  بالهم  نفسة  ويزعج  اليفكر 

ورشبه وتربية اوالده اذا استطاع.

لحكومتنا  واالكتشاف  االولوية  وحق  املسبوقة،  غري  والدميوقراطة  الحرية  فهذه 

تسمية حكومة  فاستحقت  ولهذا  الشعب سعيدا  تجعل  ان  تريد  التي  الرشيدة 

السعادة.

•  April 29 at 5:05pm
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99- الالجئة حنان احلروب ماذا تعني يل؟
بقلم ظاهر اأحمد عمرو
الفاضلة  املعلمة  استقبال  االصدقاء يف  وثلة من  اكون  ان  الكبري  الرشف  كان يل 

حنان الحروب وزوجها الدكتور عمر الحروب عىل جرس امللك حسني قادمني من 

فلسطني..من رام الله حيث تسكن.

فحنان الحروب التي فازت بجائزة افضل معلمة عىل مستوى العامل، تعود جذورها 

اصبحت وعائلتها  عام 1948، حيث  منذ  واملحتلة  القدس  القبو قضاء  قرية  اىل 

نفسها  عىل  عرفت  حيث  لحم،  فيبيت  الدهيشة،  مخيم  يف  وطنهم  يف  الجئني 

للجائزة العاملية بذلك.

وكان يل رشف االستامع اليها لساعات عدة خالل الفرتة القصرية التي قضتها يف 

عامن، والتي حرضت وزوجها للتكريم الذي اقيم عىل رشفها بحضور ثلة من علامء 

والعطاء  واالنجاز  االبداع  اصحاب  تكريم  »جائزة  قامت  حيث  االردن،  ووجهاء 

االردين والعريب« برتتيب الحفل برعاية العامل الدكتور انور منري البطيخي الذي كرم 

اىل جانبها 40 من نساء االردن املميزات وكان يل رشف املشاركة فيه.

حقيقة ما اذهلني من تاريخ هذه املرأة ومن قدرتها وارصارها عىل النجاح حيث 

عاملية  مسابقة  يف  اشرتكت  وكيف  ابدعت  وكيف  عملت  وماذا  قصتها  سمعت 

شارك فيها مثانية االف شخص عىل مستوى الكرة االرضية ممثلني ل 143 دول، 

وبعدها متت تصفيتهم اىل 50 شخصا ومن ثم عرشة اشخاص، وبعدها فازت عىل 

الجميع وكانت االوىل عىل كل العامل بتميزها التعليمي املبتكر، حيث اعلن الفوز 

العامل  انحاء  الدعوات من كل  تلقت  الفوز مبارشة  بنفسه، وبعد  الفاتيكان  بابا 

ومن بينها املانيا ودول اوروبية اخرى لالستفادة من تجربتها التعليمية وتعميمها 

عىل مدارسهم.

اليشء املعجز يف االمر ان اللويب الصهيوين كان قد وقف باملرصاد لهذا النجاح غري 
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املسبوق ولكنه مل يستطع ان يغري النتيجة لصالبة اصحاب الجائزة، حيث ان هذه 

الجائزة هي الوجه االخر واملكمل لجائزة نوبل التي اغفلت التعليم والرياضايت 

واصبحت هذه الجائزة هي التي سدت فراغ جائزة نوبل ومبكافأة مقدراها مليون 

دوالر كام هي جائزة نوبل.

فتاه فلسطينية الجئة يف وطنها كلها  التي عشتها الرى  تلك  العمر  ساعات من 

االمة  وتخدم  الفلسطينية  القضية  تخدم  الفلسطينية  بفالحيتها  وتتمسك  براءة 

فاملايض  الحارض،  مع  ويتناسب  املايض  عن  مختلف  مبفهوم  واالسالمية  العربية 

كانت ومازالت املقاومة مبختلف اشكالها املرتبطة باالرض الفلسطينية والرافضة 

لالحتالل، ولكنها استطاعت ان توصل رسالة لكل العامل، باننا شعب حي ومتعلم 

عرفوا  االرضية  الكرة  مستوى  عىل  البرش  فمليارات  الصعاب،  كل  رغم  ومثقف 

فلسطني من حنان الحروب بانها ارض العلم والتعليم رغم كل الظروف الصعبة.

كل ماخطر بذهني كيف سيكون فلم عاملي من اخراج »هوليوود« او »استديوهات 

يونيفريسال« تكون بطلته حنان الحروب وزوجها الدكتور عمر الحروب والالجيء 

ميكن  وكيف  لحم،  بيت  اىل  القدس  قضاء  من  فوكني  وادي  من  وطنه  يف  ايضا 

ان يجسد هذا الفلم تفاصيل ماسمعته لينقل صورة املعاناة والبطولة والرشف 

معهم،  كان  تعاىل  الله  ان  اال  ذلك  تفسري  استطيع  وال  الباهر،  والنجاح  العظيم 

لزوجني  فقصته  الخيال،  من  اغرب  ولكنه  وحقائق  واقع  هو  تم  ما  اذا  والفلم 

كرميني قاما برتبية ارسة متعلمة كانت درس لكل اساتذة ومعلمي العامل، كيف 

تكون االرادة والعطاء واالنجاز.

لن  التي  الفلسطينية  القضية  هذه فلسطني وهذا شعب فلسطني وهذه صورة 

متوت وسيعود هذا الشعب الالجيء والنازح يوما الرضه وترابه باذن الله العيل 

العربية  امتنا  وعاشت  فلسطني،  رئة  االردن  وعاش  فلسطني  عاشت  العظيم، 

الخالدة، وعاشت حنان الحروب.
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الخــاتمة
ملاذا وثقنا 22 دولة عربية باأعالمها وعدد �سكانها 

كانت فكرة هذا الكتاب قامئة عىل فكرة أننا شعب ال يقرأ ولكن أتوقع 

أن االجيال القادمة ستكون مختلفة عن جيلنا املنهزم، ورمبا ترجع ألنها 

التاريخ الذي نعيشه نحن اآلن. وعندما وضعنا  أجيال النرص لتقرأ هذا 

أعالم وعدد سكان الدول العربية وعددها 22 دولة وهو ما نعيشه يف هذا 

الزمن عام 2016 وألين ال أعلم ماذا سيكون عليه املستقبل، هل سنصبح 

دولة عربية واحدة تحت )والية فقيه اقتصادي( تكون لنا رؤية اقتصادية 

واحدة ورؤية سياسية واحدة وكدولة كام هي الواليات املتحدة األمريكية 

دولة واحدة من عدة واليات، أو كام هي أوروبا عدة دول باتحاد اورويب 

تفتيت وتقسيم  فالنظرة هي  اآلن  نعيش  الثانية وكام  الرؤية  أو  واحد. 

أعالم وعدة رؤساء، ال  الدول فكل دولة ستكون عدة دول وعدة  هذه 

أعرف ولكن تم توثيق ما نعيشه بوجود 22 دولة و22 زعيم بعضهم غري 

متفق عليه و22 علم بعضها غري متفق عليها. آمل وأرجو من الله سبحانع 

وتعاىل أن تعيش األجيال القادمة أفضل مام نعيش ويكون ألمتنا العربية 

شأنا وكرت عىل طاولة دول العامل املتقدم، وذلك برؤية أجيال املستقبل، 

أجيال الفخر واالعتزاز والنرص بإذن الله سبحانه وتعاىل.
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