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كانت أمرٌكا الجنوبٌة علً مر العصور بعممها الجؽرافً والسكانً بمثابة الحدٌمة الخلفٌة للوالٌات المتحدة ، وربما من األدق أن 
نمول أن تلن المارة تعتبر البطن الرخوة ألمرٌكا ، ففٌها تنتشر النماط الجٌوسٌاسٌة التً تؤثر سلبا أو إٌجابا وبصورة مباشرة علً 

 ..صانع المرار األمرٌكً  
 

مثل المد الشٌوعً حول العالم صداعا مزمنا للوالٌات المتحدة فً النصؾ الثانً من المرن الماضً ، لمد كان استنزافا رهٌبا 
للموارد لكال الطرفٌن فً موسكو وواشنطن فً صورة حرب حمٌمٌة ، لكنها باردة ، لمد حاول كل طرؾ التركٌز إلً ألصً حد 

.. كً ٌضرب نظرٌة الطرؾ اآلخر فً سوٌداء الملب كً تتفرد نظرٌته بالعالم 
 

 ولاد الطرؾ األمرٌكً جهازها الموي المتمثل فً KGBلاد الطرؾ السوفٌتً فً تلن الحرب الباردة مخابراتها العتٌمة 
 التً ال NSA ومعها كل المساعدٌن من أخواتها ، ومن أهم هؤالء وكالة األمن المومً CIAالمخابرات المركزٌة األمرٌكٌة 

.. تمل خطورته عن جهاز المخابرات المركزٌة ، وفً أحٌان كثٌرة تزٌد عنه
 

 (أمرٌكا الجنوبٌة  )حرصت األجهزة األمنٌة األمرٌكٌة طوال عمود المرن الماضً علً بماء حدٌمتها الخلفٌة وبطنها الرخوة 
..  خالٌة من المد الشٌوعً 

صحٌح أن تلن األجهزة األمنٌة األمرٌكٌة لد خسرت معركة واحدة فً كوبا ، لكن سرعان ما تعاملت مع المولؾ الجدٌد فً 
هافانا وجعلته ممٌدا ، بذلت أمرٌكا كل مجهودها فً سبٌل تحٌٌد كاسترو ، بل وصل العالم فً أزمة الصوارٌخ الكوبٌة فً عام 

..  إلً حافة الهاوٌة بسبب المخاطر التً كادت أن تودي بالكوكب األزرق وما فٌه من بشرٌة 1962
 

فً الممابل كسبت األجهزة األمنٌة األمرٌكٌة فً تلن الفترة المذكورة عشرات الجوالت ضد المارد الشٌوعً ، لنذكر جواتٌماال 
ٌضٌك المكان هنا بذكر تفاصٌل سرعة ودموٌة التخلص من الرئٌس المنتخب سلفادور اللٌندي داخل  )وهندوراس وبنما وتشٌلً 

( العالم ما زال ٌذكر ملفات الحرب المذرة التً ارتكبها عسكر أمرٌكا هنان ) وفنزوٌال واألرجنتٌن  (المصر الرئاسً 
وؼٌر ذلن من  (دمرت أجهزة األمن األمرٌكٌة هذا البلد وسلمته خرابا لجبهة الساندٌستا الٌسارٌة  )والسلفادور ، ونٌكارجوا 

.. البلدان الالتٌنٌة الكثٌر والكثٌر 
 

الناتج النهائً إذن هو أن األجهزة األمنٌة األمرٌكٌة لد بذلت الكثٌر من المال والعرق كً تحافظ علً حدٌمتها الخلفٌة خالٌة من 
.. تحدي نظرٌتها الرأسمالٌة المتوحشة 

 
نحن ال نؽفل صحوة أؼلب البلدان الالتٌنٌة اآلن وولوفها مولؾ الندٌة فً نهجها االشتراكً ضد واشنطن وسٌاستها المتوحشة ، لمد أفالت : مالحظة  )

تلن البلدان من نومها وؼفوتها بالولوؾ علً حجم الدمار الذي صنعته واشنطن فً بالدها ، ورؼم أن ما ٌجري من دمار عندنا علً ٌد واشنطن لد فاق 
 .. (!! فً حجمه اإلنسانً والمادي حجم ما جري فً تلن البلدان الالتٌنٌة ، إال أن الؽفوة أعمك والجهل أطبك والتارٌخ أصدق 

 
كٌف حافظت األجهزة األمنٌة األمرٌكٌة فً تلك الفترة المذكورة علً حدٌقتها الخلفٌة من المد الشٌوعً ؟ 

فمد كان كبار ضباط المخابرات ! لمد حاربت األجهزة األمنٌة األمرٌكٌة المد الشٌوعً فً أمرٌكا الالتٌنٌة بالشٌوعٌة نفسها 
..  المركزٌة ٌؤسسون منظمات سرٌة شٌوعٌة تعمل تحت األرض فً تلن البلدان الالتٌنٌة 



 
كانت كل منظمة تنشئها المخابرات األمرٌكٌة تبدأ بأعداد للٌلة ، ثم تتولً طرق الخداع األمرٌكٌة تنشٌطها وتوسٌعها بوسائل عدة 

لضمان ضم أكبر عدد ممكن من الخالٌا النائمة من الكوادر المؤثرة ، كانت تلن الكوادر تتواجد بكثرة فً الجامعات ومناطك 
: الرٌؾ والمصانع ، كانت أحد أهم تلن الوسائل ما ٌلً 

.. إنشاء دورات تعلٌمٌة مكثفة تحت األرض لتدرٌس النظرٌة الماركسٌة - 1
.. طباعة الكتب التً ترفع من الماركسٌة وتبرز النماط اإلٌجابٌة بها ، وتحط من النظرٌة الرأسمالٌة وتفضحها- 2
.. تمدٌم الخدمات المانونٌة للرجال الذٌن ٌتم المبض علٌهم ومساعدة عائالتهم مادٌا - 3
.. إنشاء بعض الجمعٌات الثورٌة الالتٌنٌة المتطرفة ومساعدتها فً تدمٌر بعض المؤسسات المالٌة األمرٌكٌة فً أراضٌها - 4
 

كان عمل األجهزة األمنٌة ال ٌخلو من المخاطرة بالروح ، لكن النتائج كانت باهرة ، ما أن تنتفخ المنظمة السرٌة بحجم البالونة 
حتى ٌتم تفرٌؽها باإلبالغ عن جمٌع أفرادها إلً الجهات الحكومٌة التً هً فً األصل تعمل لحساب المخابرات المركزٌة 

.. األمرٌكٌة 
 

إن أفضل وسائل الخالص من النمل فً جحوره المدفونة فً أعماق األرض هً إجباره علً الظهور بتمدٌم بعض المؽرٌات 
الملؽومة  ، سٌهرب النمل إلً أماكن أخري لو استعملنا المبٌد الكٌماوي ، صحٌح أنه سٌخسر بعض أفراده العاملٌن فً الخطوط 

.. األمامٌة التً تموم باالستطالع ، لكن لوته الضاربة ستبمً فً األعماق وتنجو من الكٌماوي وتتفرق إلى محمٌات أخري
تتكفل لطع الحلوى بهذه المهمة ، فً فترة لٌاسٌة لصٌرة تتوافد عشرات األلوؾ من مواكب النمل كً تلتهم لطع الحلوى 

..  الصؽٌرة ، حٌنها سٌسهل تدمٌرها بألل الخسائر ، حذاء طفل فً الخامسة من عمره سٌنجح فً المضاء علٌها 
 

عانت الوالٌات المتحدة فً سنوات للٌلة أثناء صراعها مع اإلسالم السٌاسً أكثر كثٌرا مما عانته من المد الشٌوعً السوفٌتً ، 
األرلام فً المراكز المتخصصة تمول أن أمرٌكا خرجت بعد عمود طوٌلة من صراعها مع السوفٌت وعلٌها مدٌونٌة تبلػ ألل من 

..  ترٌلٌون دوالر 2
 

 ترٌلٌون دوالر بسبب صراعها مع اإلسالم السٌاسً ، علٌها اآلن مجمل 15األرلام تمول أٌضا أن أمرٌكا تكبدت مدٌونٌة تبلػ 
 ترٌلٌون دوالر ، ال حل إذن مع اإلسالم السٌاسً إال العودة إلً نظرٌة النمل ولطع الحلوى الملؽومة حتى ال 17مدٌونٌة ٌبلػ 

.. تنهار أمرٌكا وتفمد رٌادتها العالمٌة بسبب النزٌؾ المادي المتواصل 
 

ٌكاد الباحث صاحب البصٌرة ٌضحن إلً درجة البكاء من السرعة التً ٌتجمع بها المتطرفون اإلسالمٌون من أرجاء الدنٌا 
وٌتماطرون حشرا فً داعش ، تلن المنظمة التً تضرب فً كل أركانها رائحة ضباط المخابرات المركزٌة إلً المستوي الذي 

!! ٌزكم األنوؾ 
المؽفلون ٌتركون بلدانهم وأهالٌهم وتجارتهم وٌلتحمون بداعش أمال فً الفوز بسبعٌن حورٌة من الجنة والمساهمة فً إنشاء 

!! الخالفة علً األرض 
 

ٌتمثل فً التضحٌة ببعض مواطنٌها  (ومعها أخواتها فً الؽرب  )هنان ثمن متولع تدفعه المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة 
بإؼرائهم باالنضمام إلً داعش كً ٌخدعوا المسلمٌن بأن األمر حمٌمً ال خدعة فٌه ، إنه الثمن الذي ٌشبه النزٌؾ فً أي عملٌة 

.. جراحٌة ملحة كً ٌبمً الجسد عفٌا وٌعود إلً سابك عهده من الموة والحٌوٌة 
 

 ٌونٌه 10 التً تسلمتها داعش ضمنت سموط الموصل فً الصباح الباكر لٌوم الثالثاء أموال المخابرات المركزٌة األمرٌكٌة
أمام لوة من داعش  (ثالث فرق عسكرٌة وواحدة أمنٌة  ) ألؾ مماتل 85 فرق عسكري ٌبلػ عددها 4 دون لتال وهروب 2014

!!  من المماتلٌن بأسلحة خفٌفة 1500تبلػ حٌنها 
 

أعطً رجال داعش جمٌع أرلام االتصال لمادة الفرق األربع ، كما  ( NSAهكذا ٌسمون الـ  ) معلومات جهاز األذن الكبٌرة



أمدوهم بنماط الضعؾ لدي كل لائد عسكري فً تلن الفرق ، تنتهً المصة سرٌعا دون مشمة عندما ٌتوافر المال وتتواجد نماط 
الضعؾ ، تسمط الشوارب الؽلٌظة مهما كبر حجمها وانتشرت كثافتها ، ترفع الرتب الراٌات البٌضاء مهما ثمل نحاسها علً 

!!  هذا المائد العسكري لبض ملٌون دوالر ، وذان ألل أو أكثر !! األكتاؾ 
 

 ؼادر لادة الفرق األربع مدٌنة الموصل واتجهوا إلً كردستان ، توالً الفرار المنظم 2014 ٌونٌه 9فً عصر ٌوم االثنٌن 
للمادة العسكرٌٌن تباعا حتى اختفوا ، لبل فجر ٌوم الثالثاء بساعتٌن كان هنان فمط الضباط الشباب حدٌثو التخرج وضباط 

! الصؾ وعشرات األلوؾ من المجندٌن 
 

مع حلول ساعات النهار شعر الضباط الشباب وضباط الصؾ والجنود بالؽدر بهم ، تركوا دباباتهم وصوارٌخهم التً دفع فٌها 
الشعب العراق بالٌٌن الدوالرات فً أماكنها وأسرعوا بخلع مالبسهم العسكرٌة وانضموا إلى مئات األلوؾ التً كانت تؽادر 

!! الموصل هربا من عدة مئات من رجال داعش 
 
..  ملٌون نسمة 2 تمثل مدٌنة الموصل الوالعة فً محافظة نٌنوي ثانً أكبر مدن العراق بعد بؽداد بتعداد ٌبلػ :المالحظة األولً : مالحظتان  )

وهو معبأ حتى " الؽزالنً "  ٌوجد فً مدٌنة الموصل أكبر مخزن للمعدات العسكرٌة للجٌش العراق ، ٌطلك علً هذا المخزن اسم :المالحظة الثانٌة 
 .. (فتحاته بعدة بالٌٌن من الدوالرات فً صورة صوارٌخ ومدرعات وذخٌرة تم شراؤها من الحكومة األمرٌكٌة 

 
 ٌمد رجال داعش بأماكن تجمٌع الموات فً الشام والعراق بؽرض معرفة نماط الضعؾ والتركٌز علً القمر الصناعً األمرٌكً

!! ضربها ، فكلما كبر حجم العفرٌت تماطرت إلٌه عشرات األلوؾ من اإلرهابٌٌن ، عاشمً الحور العٌن 
 

: مكاسب أمرٌكٌة من صناعة داعش 
تنظٌؾ الشوارع الؽربٌة وجعلها أكثر أمانا بألل التكالٌؾ بتصدٌر العناصر اإلرهابٌة النائمة إلى الخارج وتجمٌعها فً نمطة - 1

.. واحدة لٌسهل تدمٌرها
 
.. صب مزٌد من الزٌت علً النار فً العراق بٌن األؼلبٌة الشٌعٌة والسنة التً تماتل داعش نٌابة عنهم - 2
 
إطالة فترة الحرب السورٌة بصناعة لوة تحارب الجٌش الحر ، فتدمٌر سورٌا وتفتٌت أرضها هو هدؾ استراتٌجً أمرٌكً - 3

.. وصهٌونً 
 
.. تأدٌب رئٌس الوزراء والمائد العام للجٌش العرالً نوري المالكً بسبب محاوالته الخروج من الوصاٌة األمرٌكٌة - 4
 
.. تأدٌب بشار األسد الذي طالما كان ٌمثل الشوكة الرئٌسٌة بالمنطمة فً حلك واشنطن - 5

 
 – دون نماش أو استفسار –إرسال رسالة واضحة إلً المٌادات العربٌة بصناعة عفرٌت فً عمل كل حاكم عربً ال ٌستمع - 6

.. لصانع المرار األمرٌكً بتهدٌده بتكرار لصة داعش فً أرضه 
 
تخرٌب اإلمكانات العسكرٌة العربٌة التً أنفك علٌها بالٌٌن الدوالرات بإشؽالها واستنزافها ثم السٌطرة علٌها أو تدمٌرها من - 7

.. لبل عصابات تابعة للمخابرات المركزٌة األمرٌكٌة 
 
تشوٌه صورة اإلسالم بٌن سكان المعمورة بنشر شرائط لمماتلٌن مسلمٌن وهم ٌمتلون المسالمٌن بصورة بشعة وٌفصلون - 8

.. رؤوسهم وٌبٌعون النساء بعد اؼتصابهن ، وذلن للحد من االنتشار الواسع لإلسالم فً بلدان الؽرب 
 
..  تنشٌط مصانع السالح األمرٌكٌة التً تعانً كسادا بإجبار المٌادات العربٌة علً شراء السالح لتعوٌض ما تم تدمٌره - 9
 



.. زٌادة الشمة بٌن العرب ، فكلما زادت أعداد المتلى بٌنهم ضعؾ األمل فً لم شملهم - 10
 

.. العمل علً تهٌئة الجو العام للهٌمنة اإلسرائٌلٌة علً المنطمة بتمزٌم كل دولة عربٌة وإشؽالها فً حروب داخلٌة - 11
 

السخرٌة من الجٌوش العربٌة وإفمادها الثمة بنفسها بجعل لادة أحد ألوي الجٌوش الموٌة أول من ٌهرب فً صورة مهٌنة - 12
.. أمام مجموعة من المماتلٌن المسلحٌن بالبنادق ، إما نظٌر رشوة وإما ألنه ال ٌحسن المتال والدفاع عن شرؾ الوطن 

 
إذن سٌطرت داعش علً أكثر من ثلث العراق فً ؼضون عدة أسابٌع ، لكن السٌنارٌو األمرٌكً ما زال ٌتفاعل وٌسخر من 

..  العمل العربً برفضه االلتراب من نهاٌة لصة داعش 
 

أول أمس دعً صانع داعش فً واشنطن إلً حلؾ عالمً لمحاربة داعش ، إنه أمر ٌثٌر الضحن أكثر من المصة األصلٌة فً 
.. صناعة داعش نفسها 

 
 فً طابور الطاعة ملبٌن الدعوة استجابة ألوامر سٌد البٌت األبٌض ، دول عدٌدة –!!  كعادتهم –اصطف قادة العرب 

بجٌوشها المدججة باألسلحة الحدٌثة تحشد لمحاربة تنظٌم جاء أفراده بلغات مختلفة من أطراف األرض وٌحملون أكثر من 
!! ثمانٌن جنسٌة 

 
! هل تراهم ال ٌعلمون بالمصة ؟

! علً عروشهم ؟-  لو رفضوا –هل تراهم ٌعلمون المصة لكن ٌخافون 
! هل تراهم كومبارس اشتركوا مع واشنطن بصناعة داعش بؽرض تنظٌؾ شوارعهم أٌضا من المنؽصات الدموٌة ؟

 
 فً النوتة األمرٌكٌة –!  فً حضوره وبعلمه –لكن المالحظ أن الذي رفض االنصٌاع وااللتحاق بالصفوف ٌتم تدوٌن اسمه 

! انتظارا لصفارة الحكم فً واشنطن وفً ٌده الكارت األحمر ، وهً آتٌة ال رٌب فٌها 
 

 )لد تأتً صفارة الحكم بنشر تسجٌل صوتً لمن رفض وهو ٌصدر أوامره بمتل المدنٌٌن من أفراد شعبه ، األذن الكبرى * 
NSA )  ومنطمة الشرق !  جمٌع المكالمات التً تصدر من المصور الرئاسٌة والملكٌة بالعالم –!  وما زالت تسجل –سجلت

..  األوسط علً رأس المائمة فً نشاطات أجهزة األمن األمرٌكٌة 
لد تأتً صفارة الحكم بنشر الفضائح الجنسٌة والمالٌة لمن رفض ، فهنان شرائط لمٌادات الصؾ األول والثانً والثالث ٌتم * 

.. حفظها باألرشٌؾ لحٌن التفاوض والتلٌٌن معهم 
لد تأتً صفارة الحكم فً صورة ؼادرة لمن رفض ، لتسجل فً كتب التارٌخ علً أنها لضاء ولدر ، كما حدث للزعٌم عبد * 

!! الناصر ، أو فً عمل إرهابً ٌنسب الحما لجماعة معارضة ما 
 

رائؾ دمحم الوٌشى  
أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 

elwisheer@yahoo.com 
: وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 

www.thowarmisr.com 
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