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إجهاض ثورات الشعوب ٌشبه إلى حد كبٌر العملٌات الجراحٌة فً الغرف الطبٌة ، فكما أن لكل عملٌة جراحٌة عوامل تضمن 
وكما أن هنان أطباء لهم شهرة عالمٌة فً .. شفاء المرٌض بنسبة كبٌرة من علله ، كذلن األمر مع عملٌات إجهاض الثورات 

تخصص جراحً معٌن ، كذلن هنان بعض الدول التً تتخصص فً إفشال ثورات الشعوب وتحطٌم أمانٌها العادلة فً العزة 
 .. والكرامة 

 
.. هنان وسائل مختلفة إلجهاض ثورة الشعوب ، وهى تتولف على عدة عوامل ، أهما الحالة التً علٌها الشعب المعنى بذلن 

أغلب هذه العملٌات اإلجهاضٌة تتم دون شعور من المواطن ، تماما مثل الحمنة التً ٌضربها الطبٌب الماهر فً الشرٌان دون أن 
تشعر بها ، بل إن بعض هذه العملٌات اإلجهاضٌة تتم بمساعدة المواطن الغٌور على بلده ، وهذا ٌتطلب من الفنان الذي ٌموم 

معرفة أماكن الحدٌد الملتهب داخل بلد الثورة -  وهو ضابط أمنى محترف ٌعمل فً مكتب فخم ٌبعد آالف األمٌال –بهذا اإلجهاض 
لمد أسمطنا الثورة التً تمف " كً ٌطرله باحترافٌة شدٌدة ، فٌصنع منه لوحة كبٌرة بحدود البلد المعنى بذلن ، عنوانها أحٌانا 

، سنذكر هنا فً عجالة " لمد ألمنا ثورة ضد نظام ٌمف فً طرٌك مصالحنا " ، وعنوانها أحٌانا أخرى " فً طرٌك مصالحنا 
: أغلب الوسائل التملٌدٌة وغٌر التملٌدٌة التً تستخدم فً ذلن 

 
 حٌث تتعرض دولة الثورة بهجوم عسكري من دولة حدودٌة تكون موالٌة أمرٌكا ، ولد ال ٌوجد التدخل العسكري الغٌر مباشر ،- 1

ٌكون الهدف هو إسماط النظام الذي اختارته الثورة ، بل فمط إلشغاله واستنزافه لتولٌف أو تعطٌل برامج التنمٌة وإجبار الشعب على 
.. ، وٌجرى تطبٌمها اآلن فً غزة 1967 ، 1956التظاهر لتدهور المعٌشة ، ولد جربت مصر تلن النوعٌة من إسرائٌل فً عامْى 

 
التً نجحت فٌها الثورة ، وتزداد المخاوف هنا لو كانت أمرٌكا هً ٌوجد االنمالب العسكري من رجال أمرٌكا فً جٌش الدولة - 2

المكان الذي كان ٌتدرب فٌه لادة الجٌش فً النظام الذي سبك الثورة ، فالضابط الذي ٌذهب فً بعثة تدرٌبٌة إلى تلن البالد العظمى 
.. ٌتعرض بها لغسٌل مخ شدٌد لمعرفة كٌفٌة االستفادة منه ولت الحاجة 

 
 صاحبة الثورة ، ومن ذلن مماطعة االستٌراد منها أو التصدٌر لها ٌوجد الحصار االلتصادي على مفاصل الدخل المومً للدولة- 3

فً منتج معٌن ٌمثل عماد الدخل المومً فً البلد صاحبة الثورة ، وهو ما ٌحدث مع إٌران حالٌا حٌث تماطع أمرٌكا وحلفاإها 
.. البترول اإلٌرانً 

 
فً الدولة صاحبة الثورة أو ٌمثل االستمرار بها ، فطائرات ٌوجد أٌضا العمل التخرٌبً على عنصر ٌمثل عصب الدخل المومً - 4

 لامت فً ستٌنات المرن الماضً بطلعات فوق حمول لصب السكر فً كوبا ونشرت بها U-2المخابرات األمرٌكٌة من طراز 
: فٌروسات أفسدت المحصول ، ومن الممكن جدا وبسهولة تامة أن ٌتم ذلن فً مصر اآلن ، ونضرب بذلن ثالثة أمثلة 

 
 بتفجٌر أتوبٌس بالسٌاح مثال ، وهذا العمل اإلرهابً سٌجعل مصر مشلولة لمدة عام تمرٌبا حتى تستعٌد لوتها مرة ضرب السٌاحة- 

 ملٌار دوالر ، ولد عاٌشنا 13أخرى ، وفى سنة الشلل هذه سٌكون لد ضاع دخل السٌاحة لمدة عام ، وهو بهذه المناسبة فً حدود 
.. لألسف تلن الحوادث فً مصر ونعرف تؤثٌرها المزلزل على االلتصاد ، ولد ٌتم تكرار تلن العملٌة السهلة ثانٌا وثالثا 

 محملة ببضائع معمدة الحموالت فً ممر ضٌك بمناة السوٌس ، وهذا معناه شلل المناة حتى ٌتم رفع األطالل إغراق سفٌنة كبٌرة- 



 ملٌار دوالر ، فمعنى ذلن أنه سٌضٌع نصف هذا المبلغ خالل فترة 5.3من المجرى  ، فإذا عرفنا أن دخل المناة السنوي بحدود 
.. رفع األنماض ، ومثله كالمثل السابك فً التكرار 

 وهذا العمل اإلرهابً شاهدناه كثٌرا فً مصر ، ورأٌنا كٌف ٌإدى إلى شحن شدٌد وسرٌع بالملوب ، تفجٌر كنٌسة من الكنائس- 
لموى التطرف من الجانبٌن ، وهو ما ٌإدى فً النهاٌة إلى دخول بلد الثورة فً دوامة ال ٌعلمها إال هللا ، خاصة لو جرت عملٌات 

..  االنتمام واالنتمام المضاد
 
 حٌث تموم جهات داخلٌة أو خارجٌة بشراء عدة آالف منهم للمٌام بثورة مضادة فً الشوارع الرئٌسٌة ٌوجد أٌضا الغوغاء- 5

.. والمٌادٌن ، كً ٌثبتوا للشعب أن النظام غٌر لادر على حفظ االستمرار 
 

 –ربما ٌملن المارئ العربً عموما والمصري بصفة خاصة الخبرة الكافٌة فً وسائل التدخل األربعة األولى ، لكننً أعتمد 
 أن المارئ ال ٌملن نفس الخبرة والمعرفة فً األسلوب الخامس واألخٌر ، وسنفرد بمٌة ممالنا هذا –وأرجو أن أكون على خطؤ 

: للحدٌث عنه ، لظنً أنه األكثر ترشٌحا على الساحة المصرٌة ، وسٌكون ذلن بؤمثلة والعٌة جرت أحداثها على األرض 
 

  2002فنزوٌال 
 ملٌون نسمة ، وهى دولة غنٌة بالبترول ، وتحتل المرتبة الرابعة 28تمع فنزوٌال فً شمال أمرٌكا الالتٌنٌة ، وٌبلغ تعدادا سكانها 

 % !! ( .. 50النسبة فً مصر بحدود  ) % 8عالمٌا فً تصدٌره ، ونسبة األمٌة تمثل بها 
 

عاشت فنزوٌال لعمود كحدٌمة خلفٌة للوالٌات المتحدة ، فمد استغلت شركات البترول األمرٌكٌة نفط فنزوٌال بمسوة ، بٌنما أعطت 
ٌعٌشون تحت خط  % 55 )الفتات منه ألصحاب األرض ، وهو ما جعل الفمر منتشرا بٌن السكان فً تلن الدولة الغنٌة بالبترول 

 .. (الفمر 
 

 شخصٌة معادٌة لسٌاسة الوالٌات المتحدة ، لمد كانت تلن الشخصٌة 1999 فبراٌر 2أخرجت صنادٌك االنتخابات فً فنزوٌال فً 
هً هوجو شافٌز الذي أولف بمجرد فوزه عملٌات السرلة واالستغالل لثروات ومواطنً فنزوٌال ، ولام بتؤمٌم شركات البترول ، 

 التً اشتراها النظام السابك ، واستبدلها  F-16وخفض التعامل التجاري مع من مصوا دماء شعبه ، حتى أنه باع طائرات الـ 
..  الروسٌة 31بالمٌج 

 
 ، ثم درس التارٌخ وعلم 1975 وتخرج كضابط فً الموات الجوٌة الفنزوٌلٌة فً عام 1954ولد شافٌز فً أسرة فمٌرة عام 

..  وأودع السجن ألربع سنوات 1992لام بمحاولة انمالبٌة فاشلة فً عام .. االجتماع 
 

 أسس شافٌز حزبا سٌاسٌا ٌسمى الجمهورٌة الخامسة ، اهتم الحزب بصورة أساسٌة بالفمراء ومحاربة الفساد 1997فً عام 
 ، وأنهى بذلن 1998فاز حزب شافٌز فً االنتخابات الرئاسٌة التً جرت فً دٌسمبر .. وتخصٌص ثروات البالد لمواطنٌها 

..  عاما 30سٌطرة حزبْى العمل الدٌممراطً والدٌممراطٌٌن المسٌحٌٌن على الحٌاة السٌاسٌة لمدة 
 

 2000 ٌولٌو 30 ثم أنتخب بعده فً ،بموافمة الشعب والبرلمان التعدٌل  ، وحظً 1999فً دٌسمبر  شافٌز تعدٌال دستورٌا أجري
 . .تلمدة ست سنوا

 
سببت سٌاسة التؤمٌم التً اتبعها شافٌز خسائر فادحة للشركات األمرٌكٌة التً كانت مسٌطرة بصورة كاملة على التصاد فنزوٌال ، 

مجموعة دول الٌسار  )وشجعت تلن السٌاسة العدٌد من شعوب الدول الالتٌنٌة على السٌر فً الطرٌك الذي رسمه شافٌز لشعبه 
 .. (المكونة من بولٌفٌا والبرازٌل واألرجنتٌن وتشٌلً واإلكوادور ونٌكارجوا وأورجواي وفنزوٌال 

 
إلى شوارع العاصمة - بال سابك إنذار -  من المتظاهرٌن ٌنزلون ف فوجئ الشعب فً فنزوٌال بعدة آال2002 أبرٌل 11فً صباح 

..  كاراكاس وٌنادون بإسماط الرئٌس شافٌز 
 

لمد أرسلت وكالة المخابرات المركزٌة الدوالرات وأحضرت النمابات العمالٌة الموالٌة للنظام المدٌم اآلالف من البلطجٌة ، وكان 
.. بعض لادة الجٌش المإثرٌن الذٌن دُربوا فى أمرٌكا على علم مسبك بما سٌجرى ، وٌستعدون له فى وحداتهم العسكرٌة 



 
اعترف الرئٌس األمرٌكً جورج بوش .. لبض الغوغاء المتآمرون على رئٌس الفمراء الذي أراد الكرامة لشعبه ، أْودعوه السجن 

، لم ٌكتف البٌان األمرٌكً  ( بيدرو كارمونا )بعد ساعات من البٌان اإلذاعً للنظام الجدٌد بالرئٌس المإلت الذي نصبه المتآمرون 
..  بالتؤٌٌد بل صب غضبه على الرئٌس الذي انتخبه الشعب 

 
شلت الصدمة عمول الفنزوٌلٌٌن فً الٌوم األول ، لكنهم أفالوا منها فً الٌوم التالً ، نزل المالٌٌن إلى العاصمة واتجهوا إلى مكان 

االعتمال الذي أودع فٌه شافٌز ، وكان تحت حراسة مشددة ، فتحوا األبواب بصدورهم وأخرجوه وذهبوا به إلى مكان عمله فً 
..  المصر الجمهوري 

 
لمد خسرت أمرٌكا الجولة فً فنزوٌال خسارة منكرة ومذلة ، وفضح شافٌز الدور األمرٌكً باعتراف من لام بتنفٌذه ومن لبض 

.. الدوالرات الملطخة بدماء فمراء فنزوٌال 
 

  2004أوكرانٌا 
 ملٌون نسمة ، وتمع بعض ألالٌمها الجنوبٌة على 52هً إحدى جمهورٌات اإلتحاد السوفٌتً السابك ، وٌبلغ تعداد شعبها بحدود 

..  حرٌة – استمرار –رخاء : البحر األسود ، وهى دولة فمٌرة رغم امتالكها لكل عوامل التمدم لتحمٌك الهدف األسمى للشعوب 
 

 فً أعماب تفكن اإلتحاد السوفٌتً ، وكانت مدة والٌته لد لاربت على 1991كان رئٌسها لٌونٌد كوتشما لد ورث التركة فً عام 
 .. 2004االنتهاء فً نوفمبر 

 
 فبراٌر 22 ٌوم  ، كما لم تسلم المعارضة من بطشه ، ففًوتماسم معهم ثروة البالدكان كوتشما فاسدا واستعان ببطانة أسوأ منه 

وعثر على ه  كان أحد أنشط الصحفٌٌن المعارضٌن لنظاموالذي جورجى جونجادزى الصحفً لامت أجهزة أمنه باغتٌال 2000
 ..  غابة بالمرب من كٌٌففًجسده بدون رأس 

 
كما نظم الحزب الحاكم نفسه  وكان موالٌا للغرب ، تحت زعامة فكتور ٌوشٌنكو  نظمت المعارضة األوكرانٌة صفوفها2004فً 

                                                     .. ، وكان موالٌا لروسٌا فكتور ٌانكوفتشتحت زعامة 
على منافسه فكتور ٌوشٌنكو الذي حصل على  % 46.9 وفاز فٌها فكتور ٌانكوفتش بنسبة 2004أجرٌت االنتخابات فً نوفمبر 

 % .. 46.6نسبة 
 

فً  (خاصة الشباب  )لامت المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة فً أعماب سموط رُجلها فً االنتخابات بعملٌات واسعة لحشد الناس 
..  إللٌم وتم إرسالهم إلى كٌٌف 24جمٌع ألالٌم أوكرانٌا البالغة 

 
 كٌوم للتجمع فً كٌٌف فً 2004 دٌسمبر 31 ملٌون دوالر على هذا العمل ، وتم تحدٌد 300 إلى 200أنفمت الوالٌات المتحدة 

 فً احتفال ضخم جرى 1991نمطتٌن ، كانت األولى فً مٌدان االستمالل حٌث ٌمثل رمزا لحصول أوكرانٌا على حرٌتها فً عام 
.. به ، وكانت الثانٌة حول البرلمان لمنع أعضاء الحكومة الجدٌدة من مزاولة أعمالهم 

 
 ٌضم نصف ملٌون أوكرانً ، كان أغلبهم من الفئة المستهدفة وهى فئة الشباب 2004 دٌسمبر 31كان مٌدان االستمالل فً ٌوم 

، مكث المحتشدون فً المٌدان لٌال ونهارا ولمدة عشرة أٌام ، كانت الثلوج تغطى أوكرانٌا فً ذلن الولت ، لكن الظروف الحٌاتٌة 
: للمحتشدٌن كان أشبه باحتفالٌة ضخمة ، فمد لوحظ لمن درسها االستعداد واإلمكانٌات الضخمة لكل شًء بها

 
.. كانت هنان اآلالف من الخٌام التً تمنع دخول البرد إلى من بداخلها ، كما كانت مجهزة بالتدفئة واألغطٌة الالزمة* 
.. كان هنان الطعام الساخن الذي ٌمدم على فترات منتظمة داخل كل خٌمة ، وكان المطعم ٌخدم على مدار الساعة لمن ٌرٌد المزٌد* 
.. كانت هنان منظمات دولٌة لحموق اإلنسان ، كؤن األرض انشمت وأخرجتها لترالب أي احتكان بالمحتشدٌن * 
.. كانت هنان الحفالت الموسٌمٌة داخل النمطتٌن بفرق غنائٌة محترفة ، بهدف اإلبماء على المتواجدٌن وجذب المترددٌن * 
 

أجبر المحتشدون النظام على التراجع عن نتائج االنتخابات ، كانت أجهزة األمن تعلم أن واشنطن لد فعلتها ، فمد لبض الدوالر عدة 



.. آالف ، ربما كانوا بحدود عشرٌن ألف ، لكن هإالء كانوا النواة التً جذبت عشرات أمثالهم من بسطاء الموم 
 

 ، وأعطى له الشعب فرصة كاملة لتطبٌك ما كان ٌعد به فً كل لٌلة من لٌالً االحتشاد فً فكتور ٌوشٌنكولمد فاز رجل الغرب 
.. مٌدان االستمالل للدرجة التً جعلت الشعب األوكرانً ٌحفظ تلن الوعود 

لخمس سنوات كاملة عجز ٌوشٌنكو عن لٌادة أوكرانٌا نحو األفضل ، ولم ٌحمك من وعوده إال الٌسٌر منها ، وبمى الشعب 
.. األوكرانً ٌعانى الفمر وتوابعه 

 
 فكتور ٌانكوفتشوبين  (كانت رئيسة وزراء في عهد يىشينكى  ) يىليا تيمىشينكى بٌن السٌدة 2010أجرٌت االنتخابات التالٌة فً فبراٌر 

أما فكتور ٌوشٌنكو ، فمد أجبره الفشل فً تحمٌك ما وعد به على االختفاء عن .. ، وفاز ٌانكوفتش بنسبة مرٌحة  (رجل روسٌا  )
.. األضواء 

  
الشعوب المتحضرة تعطى الفرصة كاملة لمن فاز كً ٌزاول مهام عمله ، وفى نهاٌة فترته تنظر فً صحٌفته ، أّما أن تموم حفنة 

 أمام الممار الرئاسٌة ، فهذا ٌدل على أن هنان من –!  كما ٌمولون–من أشباه حفنة فنزوٌال بمطع الطرق واالعتصام حتى الموت 
ٌخطط وٌدفع بهم لتوسٌع دائرة مإٌدٌهم ، فإذا تركهم النظام اتسعت تلن الدائرة ، وإذا تعامل معهم بالمانون كما ٌحدث فً أى 

.. انتهاكات لحموق اإلنسان : دولة متحضرة سٌمولون 
علٌنا أن نترن الرئٌس الجدٌد لٌعمل مع فرٌمه فً هدوء دون تشوٌش أو تعطٌل ، حتى ٌمكن محاسبته حسابا ٌسٌرا أو عسٌرا 

! بعد أربع سنوات 
 

وعلى اإلخوان المسلمٌن ومرشدهم أن ٌبتعدوا عن رئٌس الجمهورٌة ، الفرٌك الممابل ٌتهمهم بؤنهم ٌجرون البالد لصبغتها 
بالفكر اإلخوانى ، ربما بسبب التصرٌحات التً ٌطلمونها فً وسائل اإلعالم ، منطك جنى الثمار الذي أراه واضحا فً تصرٌحات 

اإلخوان سٌجر البالد إلى الفشل ، وربما ألكثر من ذلن ، تنبهوا إلى أن هنان من ٌدفعكم إلٌه ، ال توجد ثمار ٌتم حصادها أٌها 
العاللون ، بل أمراض بؤرلام عالمٌة تعصف بؤحشاء أبناء بلدكم ، وفمر مإلم ، ودمار فً كل الموالع ، وجٌش منهار ال تعرفون 

.. مدى انهٌاره إال بالممارنة مع مثٌله اإلسرائٌلً 
على اإلخوان المسلمٌن أن ٌجدوا الطرق المثلى لدفع اآلخرٌن لمشاركتهم فً إعادة بناء مصر ، علٌهم أن ٌنزلوا إلى الشارع 
للعمل فً المشارٌع الخٌرٌة وٌبتعدوا عن اإلعالم تماما ، لتكن تصرٌحاتكم هً أعمالكم فً تلن المشارٌع ، أما تسدٌد ضربات 
الكٌد فلن ٌنتج عنه إال المزٌد من الفرلة ، والمتربصون بالداخل والخارج ٌرٌدون هذا الجدال المدمر منكم ، وهم على أٌة حال 

.. كثر ، واإلخوان هم أدرى الناس بهم 

ٌْن فمط لما فعله الطابور الخامس األمرٌكً فً إحباط آمال الشعوب ، لكن أمثلة هذا الطابور عدٌدة ومنتشرة حول  ذكرنا مثل
 .. 1973 ، وحتى غربا إلى سلفادور اللٌندى فً تشٌلً فً عام 1953المعمورة ، شرلا من دمحم مصدق فً إٌران فً عام 

، !  بمى على الشعب المصري أن ٌتنبه جٌدا لما ٌحان له فً ظالم دامس بالداخل وعبر البحار ، فتارٌخنا عرٌك ، هذا صحٌح
، لكن حٌن نمارن تلن العرالة وهذا الطٌب بما ٌفعله المتآمرون وأصحاب األجندات الخاصة  !وشعبنا طٌب ، هذا أٌضا صحٌح 
التارٌخ ال ٌصنع شٌئا ، ال ٌمتلن ثروات ، وال ٌخوض معارن ، الرجال فمط هم من ٌفعلون : " نتذكر كارل ماركس وتحذٌراته 

 " ..ذلن 

رائف دمحم الوٌشى  
أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 

elwisheer@yahoo.com 

  :ٌلًوعنوانها كما " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 
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