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  ) احللقة الثانية ( متاهات التبسيط و التنميط                                     
 رصالح املختا                                                       

 ئلكن ال تكره املخط ، دائماً اكره اخلطأ 
 يمام الشافعاإل             

 رلفت نظ                                              
هذه الدراسة كتبت وارسلت جلريدة القدس العريب اليت نشرت مقال السيد عبداحلليم قنديل ردا      

على طروحاته لكن الصحيفة مل تنشر الرد وانتظرت اكثر من ثالثة اسابيع امال نشره لكنها مع االسف 
أي وميارسها مل تنشره والرد بالنسبة للصحافة احلرة حق مشروع يف االعالم الذي يؤمن حقا حبرية الر 

 . ح، لذلك اقتضى نشر هذا التوضي فعال ال قوال او بصورة انتقائية 
 رصالح املختا

 
الشرق الدموي ، وممارسة  ولتأكيد ما تقدم علينا ان نسأل : من ابتدع مصطلح اهلولوكوست مصطلحاً 

كثر من أا وىل والثانية اليت قتل بسببهملسؤول عن احلربني العامليتني األمن ا، م الغرب املتحضر ؟ أ
ستاذ مريكي األللكاتب األ ، طبقاً  ؟ مليون من اهلنود احلمر 112باد أمن ، مليون انسان ؟  120

وربيون أم أهل هم شرقيون ، بادة املاليني ؟ إو سبب منطقي سوى الرغبة يف أمنري عكش ، بال مربر 
بادوهم أالقارة فخرين معهم يف نفس آريكا وهناك مل يتحملوا وجود بشر مأىل إصالء هاجروا أغربيون 

سرائيل الشرقية إيا وميليشيات مريكا وبريطانأال بعد غزو العراق على يد إبال رمحة وبتلذذ مل نراه 
ن قطع الرؤوس مل تدشنه يف إ،  وعلى يد من دربتهم املخابرات الغربية ؟ 2011بعد عام  وخصوصاً 

وربيون ندلس ، واألسبان يف األاإلالعصور احلديثة داعش وال القاعدة بل الفرنسيني يف اجلزائر وقبلهم 
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محر وكان عدد من يقتل من ائز ملن جيلب فروة رأس اهلندي األمريكا حيث كانوا يعطون جو أيف مشال 
ىل ابتداع مصطلح ) صائد إدى أكثر وهو ما أمريكا يزداد لضمان جوائز صليني ألبرياء السكان األاأل

وربا أقدم كان ن معلمهم األإساليب القتل فأ واذا كانت القاعدة وداعش تتفننان يف، الرؤوس ( ! 
 . !ن اسبانيا كانت تقطع جسد العريب واملسلم باملنشار وهو حي أحيث 

وريب لقوة احلافز الدموي ونزعة عبودية األ وربا لتلك اجلرائم البشعة اليت تؤكدأوهناك صور منحوتة يف  
يقاس من  قسى مبا الأعنف و أبداد وهو است ةخر بال رمحتبداد املطلق الذي جيعله يبيد اآلاالس
ويف صورته الصحراوية  يضاً أ اً واقرتن غالب نفراد باحلكم غالباً بداد الصحراوي والذي تركز على االاالست

دامة احلياة من خالل املركزية الشديدة يف بيئة معادية وخطرة وهي بيئة إباحلرص على 
ىل الرفق باملهزوم ، بينما إويتحول وعندما يسيطر يكف عنه   فالعنف وسيلة للصحراوي الصحراء 

 - بشيطنته –تكتفيان باحلاق اهلزمية بالعدو فقط بل تواصالن عمليات تدمريه اعتباريا  مريكا الأوربا و أ
والقضاء على الزراعة   كما رأيناه يف العراق امللوث باليورانيوم املنضب والتدمري املتعمد للبيئة  وجينياً 

 .شركة مونسانتو الطبيعية وفرض شراء البذور من 
بداد العرب كما يف العراق مل يكن مثرة دموية العراقيني وال است ما حيدث يف الوطن العريب خصوصاً 

دامة االستبداد يف إك فرض و غريب والصهيوين مبا يف ذلالتخطيط ال نه مثرة أيصورها الغرب بل 
مريكي تفصيلي والتنفيذ أطيط وهو ما يعرتف به السيد قنديل كان نتاج خت فغزو العراق مثالً  ، ماحلك

صل والبداية هي اذا : األ ، دوات عراقية أوباستخدام   رانية مباشرة ورمسيةيإمريكي بريطاين ومبشاركة أ
والعنف الفلسطيين والعنف  نتج رد الفعل الطبيعي وهو العنف العراقي أعنف الغرب والذي 

 .ملقاومة االحتالل  اجلزائري 
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نه أم أ، ذه احلقيقة ووضعها يف مكااها الطبيعي عندما تناول دموية العراقي ؟ هل انتبه السيد قنديل هل
مهال كل تلك إوهل جيوز ،   جتاهلها وهو يعرفها وال جيهلها بينما ركز بصره ووعيه على العراقيني ؟

اهم انفردوا من بني كل شعوب أالعراقيني وغريزة القتل لديهم وكالعوامل والرتكيز على فكرة دموية 
هم شروط شيطنة العراقي أحد أن ذلك أاها حالة بشرية طبيعية مع أ رض بنزعة دموية متجاهالً األ

على االستعداد نك جتربه إية ، فنسان للموت والتحديات املصري عندما تعرض اإل، بادته ؟ متهيدا إل
 بادته . إيف منع  وهجوماً  كثر الطرق فعالية دفاعاً أللقتال والبحث عن 
ت العراق بصفته بلد ختوم قوام اليت احتلر بشكل خاص وقبلها غزوات كافة األغزوات الفرس والتتا

، واليت كانت  مراراً ىل اندالع احلروب إدت أرات مع العرب او ثأقوام غري عربية هلا مطامع أجتاوره 
 ف اجلثث املتعفنة فنقلت العراقيالآد مقربة مجاعية هتجر لشدة روائح دموية بتطرف صارت فيها بغدا

 .صل ظاهرة العنف يف العراق أد للقتال وممارسة العنف وذلك هو ىل حالة االستعداإ
 بلها نفذ الغرب )عوام ، وقأقسى حرب على العراق دامت مثانية أسرائيل الشرقية إفرضت  وحديثاً 

احلصار الذي حرم العراقيني حىت من حبة الدواء  ( عدة خطط معادية للعراق ، وكان مريكاأبريطانيا مث 
بو غريب وقتل أنواع السادية مثل جرمية أشد أة القسوة مث توج بغزو مورست فيه والغذاء جتربة بالغ

على يد الغربيني وكل ذلك مسجل  القتلجل التسلية وهي ظاهرة غربية صرفة يف ممارسة أالعراقيني من 
ف يف العن (  صندوق باندورا ىل فتح )إدت أتلك املمارسات ، لعاب الفيديو !!! أفالم تبدو كأب

 .مريكا الشمالية واجلنوبية أوربا و أالعراق كما فتح قبل ذلك يف 
 ، ؟رس ىل انسان شإوكل من يتعرض ملثل هذه التحديات ن يتحول العراقي أحد غري أ فهل يتوقع

ن يقدم لنا الواقع العريب والدويل واآل ةمنا بالبيئإصل و ذا ليست مسة عراقية باألإوالشراسة والدموية هنا 
بادة وليس القتل فقط فيه ، ولعل القاتل نسان وحتكم غريزة اإلخمتلفة لدموية اإل واالقليمي صوراً 
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يعرتف السيد قنديل هي اليت  مريكا وكماأ، ف بل هو غربياً  ن ليس شرقياً شد وحشية اآلخطر واألاأل
كثر من قرن أن هو مثرة ختطيط عمره ن ما جيري اآلأضيف أالعراق االن و  خططت ملا جيري يف 

لليهود ( فكان   وطناً نيفلسط عندما اختارت ) 1897ووضعته الصهيونية يف مؤمترها االول يف عام 
قامة لطائفية فيها كوسيلة إلقطار العربية وتقسيمها ونشر الفنت ان تضع خطط تدمري األأ طبيعياً 

 الصهيوين وضمان دميومته .  الكيان 
هم احلقائق املتعلقة هبا أن ينكر أواذا تذكرها هل يستطيع ، ال يعرف السيد قنديل هذه احلقيقة ؟ أ

نسان إ، فأجرب على التحول من  وزمانياً  مام موت متدرج ولكن متعاظم مكانياً أن العريب وضع أوهي 
(  فيلق القدس ) ( و يراين) احلرس الثوري اإلـ ن ما يسمى بأكما ،   ؟ان عنيف نسإىل إعادي مسامل 

لشعويب هي سرائيل الشرقية ويف مقدمتها احلشد ارهابية تابعة إلإنشأه من تنظيمات أيراين وما اإل
دوات أاهم أن ماليل قم وطهران عرف عنهم أو  سسته املخابرات الغربية خصوصاً أالتكملة الطبيعية ملا 

مريكا من أساء عن مراسالته مع رؤ  صل ومنهم مخيين والذي كشف مؤخراً الربيطانية باأل املخابرات
  ىل كارتر .إجون كنيدي 

،  يرانية ومسلسل احلروب اليت تشعلها املخابرات الغربية تنتج عنفا معاكساً هذه امليليشيات الدموية اإل
 برزأم والتعايش ، وهذا من فكلما خف التحدي واخلطر تراجعت نزعة العنف وتعاظمت نزعة السال

 . نسانالقوانني الغريزية املتحكمة باإل
 العنف فيهم ويتناسى غريهم وغريهمفلم يركز السيد قنديل على العراقيني فقط يف لصق هتمة الدموية و 

ذا كان إو ،  ل خاص والعنف العريب بشكل عامشكهذا هو املصدر القدمي واحلديث للعنف العراقي ب، 
ىل إ 2011ي واملصري واللييب منذ عام ث عن احلقيقة فليفسر لنا مل حتول السور السيد قنديل يبح

للمساملة  مل يكن السوريون مثاالً أ، نسان يستخدم العنف بشكل متصاعد ومتوسع مثل العراقي ؟ إ
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سد يف جمازر محاة واليت أداة للقتل منذ حكم حافظ أىل إكيف حتول السوري   اً ذإ، وجتنب العنف ؟ 
خر وتبلورت هذه زالة اآلإال يقتنع اال ب نسان عنيفإىل إنسان مسامل إالسوري من دشنت عصر حتول 

 ال يلجأ للعنف مقارنة بالعراقي مثالً  م يكن املصري كالسوري مساملاً أ، ؟  2011السمة منذ عام 
ن يسفك الدماء يف سيناء ويقطع الرؤوس وهي رؤوس مصريني مثله فالتحق املصري بالعراقي لكنه اآل

هل نسى السيد قنديل جمازر ارتكبت يف مصر بعد عام ، سة لغة الدم وبنفس املستوى النوعي ؟ يف ممار 
بصورة ن مصر تتجه أال يرى السيد قنديل بأ، وهي غريبة على النسق السلوكي املصري ؟  2011

تفجري الكنسية القبطية  مثالً  كرب من املصريني يف صراعات دموية أعداد أمتزايدة حنو مرحلة اخنراط 
 . ؟عملية انتحارية ب

وكل الوقائع امليدانية تؤكد هذه احلقيقة  نخر وليس حنبادة الطرف اآلإالغرب هو مؤسس ظاهرة 
سرائيل الغربية ، إو  مريكاأو  مر املخابرايت ، وهو موضع فخر بريطانياآتارخيية احلديثة ، والدسائس والتال

ب مقارنة هبا ساذجة وبسيطة ، بل ر خطر ممارسات خمابرات الغرب حبيث تبدو دسائس العأهم و أمن 
ي حل تصاحلي ولعل ما أخر بال رمحة وجتنب بادة اآلإغذي الرئيس واملدمي لظاهرة و املن الغرب هإ

صرار رمسي إهد هذه احلقيقة حيث يقف الغرب وبخر شواآيف العراق وسوريا وليبيا واليمن جيري 
دام احلرب أرحلة االنطفاء ، وهو نفسه من احلل السلمي ومغذيا احلروب كلما وصلت مل وواضح مانعاً 

 . يقافها إليت شنها مخيين على العراق ومنع ا
القبائل الفارسية البدائية وقبل خطر من دور الغرب بكثري فأقدم و أسرائيل الشرقية فهي بـتأثرياهتا إما أ
ويف مقدمتها  يةالف السنني كانت تعترب غزو وادي الرافدين هو احلل الوحيد ملشاكلها اجليوبولتيكآ

رض جرداء مفتقرة للماء واأل صلي هضبةراضي الزراعية فالفرس موطنهم األشحة املياه وقلة األ
هم أحدى إن أرد على التاريخ ( يقول فيه ب سقاطه كتاب )إان بعد شاه اير  لفأالصاحلة للزراعة و 
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يران بقحط إصيبت أاليتني ذا توقف املطر لسنتني متتإراضي الزراعية و يران نقص املياه واألإمشاكل 
 وجماعة كبريتني . 

ىل إالف السنني على التوجه آالفارسية البدائية قبل   القبائلجربت أهذه النواقص يف بنية بالد فارس 
راضيه كلها صاحلة أن العراق فيه اهرين عظيمني و ليها ألإل مشاكلها اجليوبولتيكية املشار العراق حل

 . حملرك الرئيس لتلك القبائل لغزو العراقفالغريزة كانت ا، هلذا ، للزراعة 
الف السنني ولد لدى الطرفني آفارسية وشعب العراق والذي استمر والصراع على البقاء بني القبائل ال

 نزعات عنف متطرفة فالفارسي يريد البقاء عرب غزو العراق والعراقي يريد البقاء عرب طرد الغازي
الف السنني ، آللصراعات العراقية الفارسية عرب احلقيقية سباب الفارسي ، وهذا هو مفتاح فهم األ

ورش حتت غطاء انقاذ اليهود من برز شواهدها غزو بابل وتدمريها من قبل امرباطور فارس كأولعل 
 .  سر البابلياأل

واملنطقة احمليطة به اشتد وتعاظم مع وصول مخيين للحكم وتبنيه لشعار   ن العنف املتطرف يف العراقإ
ول العراق وليس غريه ليكون اهلدف األنظمة واختار سقاط األإسالمية ( بالقوة وعرب لثورة اإلنشر ) ا

لنشر ثورته وكان ذلك هو السبب الرئيس الندالع احلرب بني الطرفني وما تبعها من استيقاظ احلوافز 
اخلليج  يف دول يراين حىتليه النفوذ اإلإتشار هذه احلوافز يف كل قطر وصل الغريزية لدى الطرفني وان
 .بعد ما تكون عن ممارسة العنف أالعريب واليت كانت تبدو 

زمات الساخنة بة واليت تفضي للقسوة يف حالة األتتميز الشخصية العراقية بالصال ن يفهم ملم أومن يريد 
مليات ىل عإن يلجأ أأثرياهتما على الواقع احلايل ال ن يبحث يف التاريخ واجلغرافيا وتأ والً أعليه ، 

هم وترويج مفاهيم تدين ساليب الغرب اليت تقوم على التزوير وتشويه الفأتبسيط وتنميط شكلية متبعا 
 .الضحايا وتربأ اجلالدين 
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ن العرب مقارنة أو عربية فقط بل أعاملية بشرية وليست مسة عراقية  ذا هذه القسوة جزء من ظاهرةإ
سواء بالرصاص  كثر رمحة ممن يبيد املاليني بالقتل اجلماعيأقل قسوة بكثري و أمريكيني وربيني واألباأل

خر اليت ظهرت يف بادة اآلإيابان واهلنود احلمر ضحايا نزعة وحنن وال ذريةو القنابل الأو التجويع أ
 الغرب يف القرون الوسطى .

ن جغرافية مصر محتها من أىل استنتاج واضح وهو إر وما تعرضت له عرب التاريخ نصل ولو قارنا مص
لتوسع مام اأو عائق وربا وهأرقة بسطاء والبحر يفصل العرب عن فاأممارسة العنف فجريااها لتطرف يف ا

 رخيياً ال تعرض مصر ت، وهذا ما قل   سرائيل الشرقية مع العرب مثالً إاالستعماري مقارنة بتجاور 
شكال أقسى الف السنني من التعرض ألآ، فماذا تتوقع من العراقيني بعد للغزوات مقارنة بالعراق 

ود من نوات وليس لعقن مصر تعرضت لعدة سأتتجاهل  وملم ،  بادة والقتل والغزو ؟التعذيب واإل
 . ؟ىل الوحشية والدموية وهو ما نراه االن إالعنف فتحولت من املساملة 

فخ  اها ميزهتم عن غريهم نقع يف فخني قاتلنيأن العراقيني بطبعهم دمويني و أطروحة أعندما نكرر 
احدة وفخ ترويج و  الواضحني لظاهرة حتتاج لفهم تارخيي وجغرايف ونفسي عميق ، التنميط والتبسيط

بادة العرب وهي إقطار العربية و واليت وضعت لتربير غزو األ خطر الدعايات الغربية الصهيونيةأمن 
نانية تبيح أية ومترتسهم خلف نزعات نسانلقتلة الذين ال حيرتمون الروح اإلوصف العرب باملتوحشني وا

الغرب ضد العرب  القتل دون رمحة ، وهذه الدعاية واضحة وتستخدم كسالح فعال لتحشيد مجاهري
نامى كما جنازاهتم العلمية والتكنولوجية وهي تتإتدمري حياهتم وجمتمعاهتم وهتدمي قطارهم و أوتربير غزو 

ي تبيد املاليني من شعب ما عليك فلك سرائيل الشرقية للحرب عليه ،إحصل يف العراق منذ فرض 
   الضرائب لتمويل حروبك .مام شعبك كي يقف معك وينخرط يف جيوشك ويدفع أن تشيطنه أ والً أ
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نظار عن اجلرائم احلقيقية لطرح حول طباع العراقيني يبعد األن تكرار هذا اأفهل يدرك السيد قنديل 
 .يتبع   ....... وخيفي اجلالد احلقيقي وهو قلب كل دعاية معادية ؟

mAlmukhtar44@gmail.co 
          31-3-2017 
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