
الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول هللا وآلــه
وصحبــه ومــن وااله وبعــد فهــذه مطويــة رؤيــة أفقيــة.

حاجة ألن يتفاعل ربيعهم العربي فيها.
هذا الواقع يشري بقوة إلى أن أحداث الربيع العربي كانت
من تحت رأسهم وتدبريهم بعد إرادة هللا ،بالتنسيق من
أعداء امللة والدين.
وهم يطمعون يف كل بلد برملاني أن يستطيعوا التأثري
على الناس لينتخبوهم ويرشحوهم.
اليوم ...أسلوب املواجهة كشفهم للناس ،وفضحهم فهم
ال يريدون تطبيق دين ،إنما يريدون الوصول إلى الحكم
وتطبيق شريعة جماعتهم كما يريدها مرشدهم!
لم تستقم األمور كما خططوا لها ...جاؤوا بداعش...
دع عنك الرعب والخوف الذي يمألون به قلوب الناس...
وتأمل معي ما الذي يحصل...
دمروا كل الجيوش العربية الضاربة؛ جيش العراق،
جيش سوريا ،بقي جيش مصر.....
جاء دور داعش ...لتظهر يف ليبيا ...وتجر الجيش
املصري ...إلى تشتيت واستنزاف ....بعد محاوالتهم يف
سيناء.
قد ال يمكنهم ضربه بطريقة مباشرة ...لكن ليستنزف...
األمة تستنزف...
تحالف من ستني دولة ....لضرب جماعة إرهابية؛ ال
يدرى من أين يجيء تمويلها؟
أو كيف تمول؟
أقصد تسهيالت البيع والشراء لهذا العتاد كيف تتم؟
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بدأت القضية بفكرة الربملانات ...فأدخلوها على
الشعوب ،وغريوا أنظمة الحكم ما استطاعوا؛ ثم بدأوا
يروجون ألنفسهم يف الناس باسم الدين ،فمن يريد الدين
يختارهم ومن ال يريد الدين يختار غريهم.
صاروا أكثرية ....وصلوا إلى جهة الحكم ...حكموا
تحت أجزابهم...
لكن هم يتطلعون إلى كريس الحكم...
خططوا ونسقوا مع أعداء امللة والدين وافتعلوا ثورات
ربيعهم العربي يف البالد اليت لم يستطيعوا الوصول إلى
الحكم من خالل الحزب الحاكم.
وسموا الحكام بأنهم ديكتاتوريون.
ثوروا الناس عليهم واسقطوهم يف ليبيا ومصر واليمن
وتونس ،وحاولوا يف سوريا...
بقيت البالد اليت لم تعتمد اصال النظام الربملاني ،أو اليت
لم تصل مواصيل تأثريه إلى ذلك األثر.
وأما البالد اليت وصلوا فيها إلى الحكم من خالل الحزب
الحاكم األردن ,املغرب .فهذه لم يقم فيها ربيعهم العربي
ألنهم مسيطرون عليها من خالل الحزب الحاكم .فال
دايع لربيعهم العربي فيها.
وأما البالد اليت وصلوا فيها للحكم فهي السودان،
ونفذت مطلب القوى العاملية يف تقسيم السودان ،فال

وتسهيالت النقل كيف تحصل؟
روسيا لم تنس ما فعلته أمريكا بها يف حرب أفغانستان!
روسيا لم تنس ما فعلته أمريكا ودول أروبا معها يف
ليبيا!
روسيا لم تنس ما صنع معها يف العراق!
هي متمسكة بقوة بإيران وسوريا ...وتريد االنتقام*....
تريد جر أمريكا إلى هذا املستنقع ...تريد استنزاف
الواليات املتحدة ودول أوروبا...
لذلك أمريكا ال تريد أن تدخل هي ...وصنعت هذا
الحلف ليضرب هو ...تريد أن تسنزف كل القوى...
لتسود...
لكنها نسيت هي ومن معها قوله -تعالى:-
{ َو َك َذ ِل َك َج َع ْل َنا ِف ُك ِّل قَ ْريَةٍ أ َ َكاب َِر ُم َج ِر ِم َيها ِل َي ْم ُك ُرو ْا ِف َيها
ون } [ .األنعام.]123
ون ِإالَّ ِبأَن ُف ِس ِه ْم َو َما يَ ْش ُع ُر َ
َو َما يَ ْم ُك ُر َ
ون َويَ ْم ُك ُر للاّ ُ َوللاّ ُ َخ ْ ُي ا ْلَا ِك ِر َين }
وقال تعالى(َ :ويَ ْم ُك ُر َ
األنفال30
ون َك ْيد ًا{َ }15وأ َ ِكي ُد َك ْيد ًاَ 16ف َم ِّهلِ
وقال تعالىِ { :-إن َّ ُه ْم يَ ِكي ُد َ
ا ْل َكا ِف ِر َين أ َْم ِه ْل ُه ْم ُر َو ْيد ًا.}17
والعاقبة للمتقني...
* احتمال دور روسيا باالتفاق والتنسيق مع أمريكا...
ولكن ما أوردته أقوى وهللا أعلم.
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أفقية
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جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم
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