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الكالم في المؤامرة وصل 
حد الوسوسة في الواقع 

ألن في شماعة , العربي 
المؤامرة تحرير من المسؤولية 
وترجمة متقنة لآلليات 
اإلسقاطية التي ترتدي دروع 

 " هو"
 
نحن نستخدم كلمة مؤامرة 

خطاباتنا السياسية  كثيرا في
ونريد بها , والفكرية 

الخضوع واإلستسالم وفقدان 
اإلرادة والقدرة على تقرير 

فيكون كل فعل , المصير 
تنفيذ ألمر فالفاعل يؤمر بما 
 يقوم به

 
المقصود بالمؤامرة أن 
يتوفر أبناء من هذه الدولة 
أو تلك لتحقيق مصالح أية قوة 

أو إرادة , أو دولة , أخرى 
 ية مهما كان نوعهاخارج

 
جميع دول األرض تحت 
ضغط تحقيق المصالح وتأمينها 

لكن بعضها قد أنكرت , 
مصالحها أو تنكرت لها 

أي , وأذعنت لمصالح غيرها 
تنازلت عن قيم الدولة 
 والوطن 
 
الدول تتفاعل بكيانها 
المتماسك والموحد الذي 
يسعى بطاقاتها القصوى 

وقدراتها , لتأكيد مصالحها 
لبقاء والتنافس والتسابق في ا

 نحو األحسن
 
عندما تعجز الدول 
والشعوب عن بناء إرادتها 

ى لسان الجالسين أو القاعدين على كراسي تسود واقعنا المعرفي واإلدراكي نمطية مملة متكررة عل

  .فال يملكون لتبرير عجزهم وفشلهم إال قميص المؤامرة, التسلط والتوهم بالقوة 

ومسوقيها وماركاتها التجارية , وقد تعددت أنواع قمصان المتآمرين بتصاميمها وألوانها وخياطيها 

  .وياليتها من صنع الصين وحسب, وجميعها مستوردة , 

وهي تدين لهم , بت عنها األقالم التي ترفع رايات ذوي الجاه في الفساد والظلم واإلمتهان وكم كت

التي يتم تمريغها في , على حساب شرف الكلمة الطيبة والقيم اإلنسانية النبيلة السامية , بالوالء المهين 

  .مستنقعات الدراهم النتنة

ألن في شماعة المؤامرة تحرير من , عربي والكالم في المؤامرة وصل حد الوسوسة في الواقع ال

فالمسؤول مسكين بريئ ال شأن , " هو"المسؤولية وترجمة متقنة لآلليات اإلسقاطية التي ترتدي دروع 

وما أنجز شيئا سوى أنه , وهو المناضل المغوار الذي يواجه المؤامرة تلو المؤامرة , له بما يحصل 

  !!اها بعدا تدميريا وتخريبيا لم يخطر على بال أصحابهاوأعط, ترجم إرادة المؤامرة بحذافيرها 

, فالسلوكيات المبتورة الجاهلة الخالية من المقاصدة اإلقدامية والتحديات اإلبداعية واإلقتدارية 

, والتي ال تعزز الذات الوطنية وال تمنح األجيال مفردات التعاطي مع وثبات مستقبلية عزيزة أبية 

تكبل الواقع العربي بأصفاد التأسن والتمحن بطاقاته , برعمات متواصلة متجددة ذات إنطالقية فائقة وت

وهذه الصناديق , المنحبسة في صناديق البؤس والحرمان والبهتان المرير , وقدراته الحضارية الدفاقة 

  "!!مرةالمؤا"ولهذه األقفال المتكاثرة إسم واحد ال غير إنه , الخانقة لها عدة أقفال أضاعت مفاتيحها 

بعيدا عن اإلنكار واإلسقاط والتبرير , وال بد من اإلقتراب منها بأسلوب واقعي وموضوعي 

  .المدمرة للحياة, والتحوير واإلمعان بإستهالك اآلليات الدفاعية الخداعة 

  !!والعيب فينا وليس في المؤامرة, فالمؤامرة متواصلة ومتطورة 

  . والعامة تقول وأمرته, اورته آمرته في أمري مؤامرة إذا ش, وهي من  

  . وكل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك والمؤامرة تعني المشاورة

  . أي يأمر بعضهم بعضا بقتلك, ويتأمرون بك 

  . إذا أمر بعضهم بعضا, وائتمر القوم وتآمروا 

  .والتآمر يهدف إلى فعل الشر

ونريد بها الخضوع واإلستسالم , السياسية والفكرية ونحن نستخدم كلمة مؤامرة كثيرا في خطاباتنا 

  . فيكون كل فعل تنفيذ ألمر فالفاعل يؤمر بما يقوم به, وفقدان اإلرادة والقدرة على تقرير المصير 

ألنها تجعل اآلخر , وهي في منطوقها الفكري ومردودها النفسي ذات أبعاد سلبية ونتائج مأساوية 

  .مرهون بغيره وتابعا لمشيئته

وواقع التفاعل ما بين األمم والشعوب يتحدد بالمصالح التي هي بوصلة السلوك القائم ما بين أبناء 

  . دوال وأحزابا وجماعات وأفرادا, األرض 

أو دولة , والمقصود بالمؤامرة أن يتوفر أبناء من هذه الدولة أو تلك لتحقيق مصالح أية قوة أخرى 
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الواحدة وصيرورتها الصاعدة 
فأنها تتفرق وتتفاعل بسلبية , 

ويحاول الجمع , ضارة لوطنها 
المتفرق أن يتشبث بقوى 
أخرى للتمكن من بعضه 
 البعض

 
أن بعض أبناء الوطن قد 
وفروا األسباب والظروف 

زمة لحضور اآلخرين الال
وتحقيق , وتأمين مصالحهم 

مشاريعهم في الوطن بجهد 
وقوة أهله المعبرين عن ذلك 
 بإخالص مطلق

 
أن العديد من أبناء 
الشعب قد تفاعلوا مع 
, اآلخرين لتحقيق مصالحهم 

وأنكروا مصلحة الوطن 
ووحدته وكل ما يساهم في 
 قوته وتماسكه

 
العيب ليس في اآلخر 

, كيد مصلحته الذي يريد تأ
ولكن العيب في الذين 
أنكروا مصلحة وطنهم 
وقرروا أن يكونوا قوة 
 مساهمة وفاعلة في تحقيق
 مصلحة اآلخرين فيه

 
أن الموضوع بجوهره 
يرتبط بأبناء الوطن وقيمهم 
وأخالقهم ومدى وعيهم 

وليس ,  وتقديرهم لمجتمعهم 
باآلخر الذي يسعى دوما 

وتلك سنة , لمصالحه وغاياته 
 حياة في التفاعالت الدوليةال

 
هو , إن علة العقل العربي 

إنكار المصالح والتوهم 
وسرعة السقوط , بالمبادئ 

وتأكيد , في أحضان اآلخرين 
مصالحهم على حساب المصالح 

لعدم , الوطنية واإلقليمية 
وضوح المفاهيم والمعاني 
المرتبطة بالوطن وحقوق 
 المواطنة

 
إنما تربينا على مناهج 

  . أو إرادة خارجية مهما كان نوعها, 

  . وهذا التفاعل ما بين األمم والشعوب قائم منذ أول نشوء فكرة الدولة وسيبقى إلى األبد

  . ر المصلحة وتوفير أسباب وعناصر تحقيقهافما نسميه بالمؤامرة سلوك ال ينتهي ويراد به تدبي

لكن بعضها قد أنكرت مصالحها أو , وجميع دول األرض تحت ضغط تحقيق المصالح وتأمينها 

وانحدرت إلى قيم صغيرة , أي تنازلت عن قيم الدولة والوطن , تنكرت لها وأذعنت لمصالح غيرها 

وتأكد ذلك , المنافع الشخصية واألنانية وربطت تفاعالتها بمصلحة الكرسي و, ذات أهداف مرحلية 

  . فيها بواسطة األحزاب الضيقة األفق والمحدودة الرؤى

وتؤهلها , بينما العديد من دول العالم أسست الركائز الوطنية والثوابت التي تحقق مصالحها 

  .وفقا لمبادئ ومرتكزات أساسية وذات قيمة للوطن, للتفاعل مع الدول األخرى 

وقدراتها , عل بكيانها المتماسك والموحد الذي يسعى بطاقاتها القصوى لتأكيد مصالحها فالدول تتفا

  . في البقاء والتنافس والتسابق نحو األحسن

فأنها تتفرق وتتفاعل , وعندما تعجز الدول والشعوب عن بناء إرادتها الواحدة وصيرورتها الصاعدة 

  . يتشبث بقوى أخرى للتمكن من بعضه البعضويحاول الجمع المتفرق أن , بسلبية ضارة لوطنها 

وتتفاعل مع أية مجموعة تراها , وفي هذا الواقع المتشظي تتقدم كل دولة لها مصلحة في البلد 

  . مناسبة لتحقيق مصالحها

الذي فقد بوصلة المصلحة الوطنية منذ أكثر من نصف قرن وسار على , وهذا ما نجده في واقعنا 

التي وجدت , والغير قد تعدد وفقا ألجندات التنافس والصراع الدولي  ,هدى وخطط مصالح الغير 

أن بعض أبناء الوطن قد وفروا األسباب والظروف الالزمة , وعلة ذلك , مرتعا خصبا لها فيه 

وتحقيق مشاريعهم في الوطن بجهد وقوة أهله المعبرين عن ذلك , لحضور اآلخرين وتأمين مصالحهم 

  .بإخالص مطلق

بمعنى أن العديد من أبناء الشعب قد تفاعلوا مع , اعالت المتداخلة قد نسميها مؤامرات هذه التف

  . وأنكروا مصلحة الوطن ووحدته وكل ما يساهم في قوته وتماسكه, اآلخرين لتحقيق مصالحهم 

ولكن العيب في الذين أنكروا , ومن هنا فأن العيب ليس في اآلخر الذي يريد تأكيد مصلحته 

  . هم وقرروا أن يكونوا قوة مساهمة وفاعلة في تحقيق مصلحة اآلخرين فيهمصلحة وطن

أي أن الموضوع بجوهره يرتبط بأبناء الوطن وقيمهم وأخالقهم ومدى وعيهم وتقديرهم لمجتمعهم 

  .وتلك سنة الحياة في التفاعالت الدولية, وليس باآلخر الذي يسعى دوما لمصالحه وغاياته ,  

وسرعة السقوط في أحضان , هو إنكار المصالح والتوهم بالمبادئ , ي إن علة العقل العرب

لعدم وضوح المفاهيم والمعاني , وتأكيد مصالحهم على حساب المصالح الوطنية واإلقليمية , اآلخرين 

  . المرتبطة بالوطن وحقوق المواطنة

ات التفاعل الخاسر مع كما أن اإلمعان في اليأس وإذالل الذات والمجموع له دور كبير في تأكيد آلي

وإنما تربينا , فنحن ما تربينا على مصلحة الوطن وقيمته ومعنى رايته وعالء شأنه ودوره . اآلخرين 

ولهذا نشأت أجيال ال تعرف قيمة , على مناهج األحزاب والمذاهب والفرق والجماعات واألشخاص 

فمن ال يمضي على , ة المطلقوإنما صار الكرسي والفرد في عرفها وطن ومقياس الوطني, الوطن 

  . هداهما هو غير وطني ومن يناهض الحزب الحاكم غير وطني ومتآمر

  . والمؤامرة في حقيقتها لعبة للنيل من بعضنا البعض وتأكيد إرادة اآلخرين الفاعلة بقوة فينا

  !فهل نحن أحرار أم عبيد؟

  !ولماذا ال نتآمر مثل اآلخرين من أجل مصالحنا ال ضدها ؟

  !!الحياة مؤامرةو



 3

زاب والمذاهب والفرق األح
ولهذا , والجماعات واألشخاص 

نشأت أجيال ال تعرف قيمة 
وإنما صار الكرسي , الوطن 

والفرد في عرفها وطن 
 ومقياس الوطنية المطلق

 
المؤامرة تتطور وتتعقد 
, وفقا لمعطيات العصور 

والعرب ال يزالون في أمية 
فهم ما تآمروا , تآمرية مدقعة 

أجل  يوما بذكاء ودهاء من
  مصالحهم

 
األقوياء بتآمرون ويحققون 

والضعفاء , ما يريدون بالتآمر 
يتوجعون ويتأوهون ويلعنون 

 !!المؤامرة
 
هل آن اآلوان وتأكد 
للعرب أن عليهم مغادرة هذا 

وإدراك , النهج المريض 
حقائق الحياة ومؤثراتها 
 وعناصرها الفعالة 
 
موضوع المؤامرة والتآمر 

ي آلية إنغرست في الوع
العربي السياسي وأسهمت 
 بتدمير الحياة 
 
لنتآمر جميعا من أجل 

ونكون عونا لبعضنا , مصالحنا 
لكي نحبط مؤامرات اآلخرين 

ومن , فالحياة مؤامرة , 
فأنه , يتوهمها غير ذلك 

يتآمر على ذاته وموضوعه 
  !!ويحسب من الغافلين

إال أن العرب يحسبونه سلوكا , وال جديد في الموضوع , ألن التآمر سلوك معروف منذ األزل 

وما تساءلوا يوما كيف , وتداعيات حاضرهم وضياع مستقبلهم , معدا ضدهم والمتسبب في ويالتهم 

  !يتآمرون هم أنفسهم؟

يهدف إلى تحقيق مصلحة وتدمير , األفراد والمؤامرة سلوك ما بين الدول والمجتمعات والفئات و

 فهي في حقيقتها سلوك دفاعي وهجومي في غاب التفاعالت الدولية, أخرى وإستهداف عدو.  

وكذلك كل قوي مفترس , فاألسود تتآمر لإليقاع بفرائسها , والمؤامرة أحد مرتكزات قوانين الغاب 

عندما , العرب ما أعجبهم وأغربهم  لكن, والحروب معروفة بآليات التآمر من أجل كسبها , 

وأنهم األبرياء المطهرون من الدور والمساهمة , يصرحون بأن سبب كل علة ومصيبة هو المؤامرة 

  .في الويالت

فهم , والعرب ال يزالون في أمية تآمرية مدقعة , والمؤامرة تتطور وتتعقد وفقا لمعطيات العصور 

وإنما يفعلونها كما تفعل الخرفان في تآمرها على , الحهم ما تآمروا يوما بذكاء ودهاء من أجل مص

أو أن العرب يجلبون مفترسهم إلى ديارهم على , بأن تحيطها لتوفر الفرض الثمينة إلفتراسها , الذئاب 

  .أن يحميهم من أخيهم الذي يحيط به مفترس

أنهم ال يدركون أن وك, فالعيب ليس في المؤامرة وإنما في الذين يحسبونها غير موجودة ومنكرة 

  .عالقات الدول ال تخلو من التآمر والنشاطات الكفيلة بتأمين المصالح والوصول لألهداف

والضعفاء يتوجعون ويتأوهون ويلعنون , واألقوياء بتآمرون ويحققون ما يريدون بالتآمر 

  !!المؤامرة

ك حقائق الحياة وإدرا, فهل آن اآلوان وتأكد للعرب أن عليهم مغادرة هذا النهج المريض 

وأن يجابهوا , التي عليهم أن يتهلموا آليات تفعيلها وتسخيرها لصالحهم , ومؤثراتها وعناصرها الفعالة 

بدل الخنوع والتشكي الذي يمنح المتآمرين ألف فرصة وفرصة , المؤامرة بالمؤامرة فيرهبون أعدائهم 

  .هدافألنها أسهل الطرق للوصول إلى األ, لإلمعان في مؤامراتهم 

, فموضوع المؤامرة والتآمر آلية إنغرست في الوعي العربي السياسي وأسهمت بتدمير الحياة 

وتأمين , ومتصل بقدرات إنجاز أهدافهم , أفشل العرب من الوصول إلى صياغة عقد إجتماعي نافع 

  .التي أصبحت على حافات الضياع والغياب المرير, حاضر ومستقبل أجيالهم 

يركز العرب على مناهج معاصرة تحفزهم على التعاطي مع التحديات القائمة  ومن الضروري أن

بإرادة علمية بحثية حقائقية تؤدي لنتائج إيجابية توقد في األجيال طاقات الكينونة والصيرورة األرقى , 

  .وتعيد الثقة وتجدد العزيمة وتبني اإلرادة المتفقة مع ما في األجيال من طاقات وتطلعات حضارية, 

فالحياة , ونكون عونا لبعضنا لكي نحبط مؤامرات اآلخرين , فلنتآمر جميعا من أجل مصالحنا 

 !!فأنه يتآمر على ذاته وموضوعه ويحسب من الغافلين, ومن يتوهمها غير ذلك , مؤامرة 
 

***   ***      
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