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 انضمام السعودية لمنظمة التجارة بين الضرورة والواقع

اطلعت مؤخراً على مقال عن المفاوضات الجارية بخصوص انضمام المملكة إلى 

منظمة التجارة العالمية والعقبات التي تعترضها والتي أجلت انضمام السعودية 

لعدة سنوات بينما انضمت إلى هذه المنظمة معظم الدول العربية واإلسالمية والذي 

 : أود أن أستوضحه من وزارة التجارة هو

هل انضمامنا إلى هذه المنظمة يسمح لنا مستقبال بمقاطعة الصناعات  -1

 . والمنتجات اإلسرائيلية

هل انضمامنا إلى هذه المنظمة يسمح لنا بمنع دخول لحم الخنزير ومشتقاته  -2

 . والخمور وأمثالها

هل انضمامنا إلى هذه المنظمة يسمح لنا بفرض رسوم أو ضرائب على  -3

 . البضائع التي تنتج بالدنا مثيالً لها

هل انضمامنا إلى هذه المنظمة يسمح لنا بفرض رسوم جمركية على اإلنتاج  -4

 . الزراعي الذي يكفي إنتاج بالدنا ما تحتاجه منه

هل انضمامنا إلى هذه المنظمة ال يسمح لنا بوضع مواصفات قياسية تتالءم  -5

 . مع احتياج بالدنا لما يتم استيراده

هل انضمامنا إلى هذه المنظمة يسمح لنا بمنع دخول غير المسلمين إلى مكة  -6

 . المكرمة والمدينة المنورة

هل انضمامنا إلى هذه المنظمة يسمح لنا بمنع دخول الكتب والنشرات  -7

والمجالت واألفالم واألشرطة التي ال يسمح لنا ديننا أو تقاليدنا باالطالع عليها أو 

 . أنها تخالف ديننا اإلسالمي

هل انضمامنا إلى هذه المنظمة يلغي أو يعدل االتفاقيات التجارية الثنائية أو  -8

 . الجماعية التي بيننا وبين دول أخرى

إذا كانت اإلجابة على االستفسارات السبعة األولى بنعم وعلى االستفسار الثامن بال

فأرى أن من واجبنا اإلسراع في توقيع هذه االتفاقية واالنضمام لهذه المنظمة، أما 

إذا كانت اإلجابة بال أو أن األمر يخضع لتصويت األعضاء في المنظمة إللزامنا 

بما تقرره غالبية األعضاء فإن انضمامنا لهذه المنظمة يحتاج إلى كثير من التروي 

والدراسة العميقة حتى ال نفقد ما يأمر به ديننا أو نفقد ما وصلت إليه صناعاتنا 

 . وإنتاجنا الزراعي

 وكيل وزارة الزراعة سابقاً  -المهندس محمد علي حسين 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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فكثير من االنتقادات تهدف إلى تطويرنا وتحسين . لم تكن طريقته صحيحة

أوضاعنا ولكن علينا أن نعرف أن لنا عقال وإحساسا يجب أن نستخدمهما جيداً في 

التعرف على ما هو صحيح ومفيد من االنتقادات التي توجه إلينا وما هو مضر 

 . وغير صحيح

 . واالنتقاد الصحيح هو الذي يوجه إلى الفعل وليس إلى الشخص

هذا ليس انتقاداً صحيحاً ولكن الصحيح أن نقول " أنت ولد كسول"مثالً عندما نقول 

وهذا هو االنتقاد الصحيح إذ إن االنتقاد األول كان لشخصيته" أنت أهملت دروسك"

 . التي ال تنتقد وفي الحالة الثانية كان لفعله الذي ينتقد

يجب علينا أن نحاول أن نرجع بتفكيرنا إلى المواقف التي قد تسببت في توجيه 

انتقاد ما إلينا، وإذا رأينا سبباً فمن الواجب علينا أن نحاول جاهدين في أن نصلح 

وإذا لم نوفق في أن نرى سبباً . األمور وأن نتجنب مكامن القصور واألخطاء

 . واضحاً، عندها يجب علينا محاولة النقاش مع من وجه إلينا هذا االنتقاد

أيضاً يجب علينا أن نجعل قلوبنا منفتحة لهذا النوع من االنتقاد فقد يكون له فائدة 

لنا حيث إنه من خالله يمكننا أن نتعرف على الجوانب التي نستطيع أن نتطور 

أما إذا انتقدنا شخصاً . وهذا النوع من االنتقاد هو عادة ما يكون انتقاداً مفيداً. فيها

فهذا " أنت ال تفهم"، أو "أنت ال قيمة لك"، أو "أنت غلطان"ما لشخصه وقلنا مثالً 

انتقاد مدمر وغير مفيد، إذ من الصعب أن نفهم ما هي المشكلة إذا ما وجه إلينا 

 . انتقاد كهذا

إن احترام كينونة الشخص وصون كرامته يجعله دائم التطلع إلى بناء جسر من 

الثقة والمودة بينه وبين من يقوم بانتقاد بعض تصرفاته أو سلوكه، فإن للكلمات 

اللطيفة والمهذبة أثرا مهما في االحتفاظ بكرامة الشخص خصوصاً إذا تم التركيز 

في النقد على سلوك الفرد ال على شخصيته، ألن هذا ما يهمنا في تقويمه 

إن النقد الموجه لألفراد . وتصحيح أفعاله، مما يجعل األمر قابالً للتعديل والتحسين

وليس إلى سلوكهم تترتب عليه أمور في غاية الخطورة، فهو يحد من قدرات 

إذ إنه حين نوجه النقد . األشخاص ويحطم ما لديهم من قيم وقواعد أخالقية

لشخص اإلنسان فإننا بذلك نهينه ونحط من كرامته ولن نجني من ذلك سوى 

الكراهية والحقد، بينما إذا حولنا نقدنا لسلوكه أو أعماله بأسلوب لبق ال تجريح فيه 

وال مهانة فسوف نجد أننا قد كسبنا محبته واحترامه مما يدفعه لتبديل سلوكه 

 .المذكور

 الدمام -رائد عبدالعزيز القديحي 

 

 لم يعد لدى اإلرهاب غير الفوضى والجنون واليأس

لقد أدى العمل اإلرهابي الذي تعرضت له القنصلية األمريكية في جدة قبل أيام إلى 

مصرع عدد من المواطنين والمقيمين وهي عملية إرهابية بكل المقاييس، وهو 

تأكيد من جديد على أن المجرمين ال يراعون حرمة دين وال وطن وال نفس بريئة 

 . وقبل ذلك حرمة المقدسات اإلسالمية
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وتعتبر العملية فاشلة بكل المقاييس لكن استمرار وجود أعمال إرهابية يدل على 

استمرار وجود فئة ضالة تحمل فكراً منحرفاً ينبغي تقويمه ومقاومته بكل الوسائل 

المتاحة حتى ال يعتقد أصحاب هذا الفكر المنحرف أنهم حققوا أدنى مكسب، ومن 

الطبيعي أن تقوم السلطات األمنية بالتعامل معهم بكل جدية وحزم ومهنية لحصار 

 . اإلرهابيين والقضاء عليهم

والسؤال ما هو ذنب القتلى والمصابين من هذا العمل اإلجرامي واإلرهابي؟ إن 

اإلرهابي الذي يقوم بمثل هذا العمل الجبان يثير الرعب في نفوس الناس ويؤدي 

إلى إرباك وتعطيل األعمال التي نحن بأشد الحاجة إليها لنبني هذا الوطن ونعطي 

 . صورة حسنة عن اإلسالم والمسلمين

لقد أربك هؤالء اإلرهابيون حياة الناس في منطقة الحادث وخصوصاً المستشفيات 

رغم أن هناك مرضى هم بأمس الحاجة إلى العالج والخدمات الطبية وهو نوع 

من العبث، إلشاعة الفوضى وإضاعة لوقت العاملين الذين يؤدون واجبهم تجاه 

الوطن والمواطن والمقيم وبهذا العمل أيضاً لم يسلم المرضى من اآلثار السلبية 

 . السيئة نتيجة لما قامت به هذه الفئة الضالة

. إن مثل هذه األعمال لن ترهب البعثات الدبلوماسية ولن تؤثر على سير حياتهم

صحيح أنهم شعروا بالحزن مما رأوا وسمعوا ولكنهم أكدوا على أن مثل هذه 

األعمال تضر باإلسالم، وتلك هي الحقيقة الغائبة عن أذهان من يقوم بمثل هذه 

األعمال حتى اآلن باسم الدين، وأكدوا أيضاً أن العديد من األجانب المقيمين على 

أرض السالم واإلسالم من أفراد الجاليات األجنبية اعتنقوا اإلسالم وهي مفخرة 

 . لبالد المسلمين

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو ما هو السبيل إلى تغيير فكر هؤالء الشرذمة 

 الضالة المنحرفة؟ 

وهنا ينبغي حث رجال الفكر والمثقفين وعلماء الدين على أن يستمروا في جهودهم

وأن المتعاطفين مع هذه الفئة . للمساهمة في تغيير هذا الفكر الضال المنحرف

الضالة ينبغي التصدي لهم بكل قوة وحزم فهم يسيئون إلى اإلسالم واألمة كلها قبل

 . أن يسيئوا إلى أنفسهم

وينبغي على وكاالت األنباء والفضائيات اإلخبارية التي تتناقل األحداث أن تكون 

موضوعية في نشر األخبار وأن تتوثق من المعلومات التي تحصل عليها حتى ال 

 . تخدم أهداف هذه الفئة الضالة

ويرى بعض المحللين السياسيين أن مثل هذه العمليات الهدف منها هو ضرب 

العالقات السعودية األمريكية ولكن وعي القيادتين في البلدين يفوت الفرص على 

 . هذه الجماعات مما يزيد التعاون بين البلدين للقضاء على اإلرهاب

وأخيراً ينبغي أن نشيد بسرعة تعامل قوات األمن السعودية مع الفئة الضالة، وإن 

السيطرة على العملية في بدايتها لهي شهادة لرجل األمن الذي يضحي بروحه 

ودمه لخدمة هذا الوطن وإن إلقاء القبض على أي من هذه الفئة الضالة سيمكن 

السلطات المختصة من التعرف على من يقومون بالتخطيط ويتزعم هذه الجماعات 
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وهو بداية الطريق في سبيل القضاء عليهم بإذن اهللا ألنها زعامات مفلسة مازالت 

وإن كان هذا الهجوم الجبان يؤكد أنه . تحقد على البالد وأهلها وقادتها المخلصين

مازال علينا القيام بالعديد من األعمال ونحتاج إلى سنوات للسيطرة على هذه 

الجماعات، رغم أن األوضاع في تحسن مستمر في سبيل القضاء على هذه الفئة 

. الضالة الباغية حتى ترى الحق وتتوب إلى اهللا أو تقتل أو تنفى من األرض

 .وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 الرياض  -مصطفى الغريب 

 

 برنامج العضو المنتخب يخدم مصالحه أم مصالح الشعب

فيما كان أحد الحاضرين في إحدى الجلسات يتساءل عن االنتخابات ومن ينتخب 

إذا بشخص آخر يجيبه قائالً دعني أحدثك عن هذه االنتخابات وأخذ يتحدث ولكنه 

هناك المصلحجي وهذا ال ينفعك بشيء " على بالطة"عاد ليقول دعني أجيبها لك 

ألنه حتى وإن وضع برنامجاً فلن يقف مدافعاً عن برنامجه متى ما أحس أن وقوفه

 .ذلك سيؤثر على مصالح

وأقصد به الخجول فهذا وإن بلغ من العلم ذروته " اللي تشوفوه"من يردد : الثاني

 ".. اللي تشوفوه"فإنه ال يفيد ألن نفسه قصير ومتى ما احتدم النقاش ردد 

فهم أصحاب السبورة والطبشورة فيمكن االعتماد عليهم وال أقصد : أما الفئة الثالثة

جميعهم وإنما المشهود لهم بالنزاهة واإلخالص وهذا التعريف لمنسوبي التعليم 

سواء من كان على رأس العمل أو كان متقاعدا ألن هؤالء لديهم خبرة في وضع 

الخطط والبرامج ويشاركون في حوارات ولديهم خبرة في اإلحصاء والتعداد 

السكاني وفوق هذا أنهم ائتمنوا على بناء عقول األجيال فمن باب أول نثق بهم في 

بناء الوطن من خالل هذه المجالس أما أنا ففي الوقت الذي أنقل هذه الدردشة عن 

االنتخابات فإني أتمنى أن تعطى لمن يستحقها وإن كنت أميل إلى أصحاب 

 .السبورة والطبشورة

 أبوعريش -علي الظالمي 

 

 الوظائف المستحدثة قليلة على الرغم من فائض الميزانية

ينتظر كل شاب عاطل بلهفة، بعد أن أضناه المسير صدور الميزانية العامة للدولة،

لعله يحقق حلمه الموعود في حصوله على وظيفة حكومية، والتي تعتبر مالذاً 

حقيقياً لكل موظف، فيفاجأ بأن الوظائف المطروحة في الميزانية قليلة جداً، ولن 

ويتساءل في أسى، لماذا ال تستحدث وظائف ! يحصل عليها إال ذو حظ عظيم

كثيرة تروي عطش مئات الشباب العاطلين عن العمل من الجنسين؟ وال شك أن 

هذه الميزانية أتت متميزة وتبشر بالخير خاصة من ناحية الفائض، وتقليص الدين 

العام، إال أن العجز والهم اللذين يسيطران على قلوب هؤالء الشباب أصبحا 

متراكمين ومتضخمين كالجبال، ولن يقلص هذه التراكمات إال إيجاد وظائف في 

كل مكان، ولكافة الشرائح ومن أسهل الطرق، إن استحداث الوظائف ال يتم إال 
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

 2004آانون األول  10الجمعة 

البيان االنتخابي  -
 لمرشح التغيير

للمشارآة في " ال" -
لصالح " اللعبة"

 المتالعبين
 ثقـة الشعب أوال -

إرهاب يطل برأسه  -
 عبر سارية العلم

الرأس الممروغ  -
 بالتراب

التعاون مع الحكومة  -
المعينة من قبل 

االحتالل تحت ستار ما 
) المصالحة(يسمى بـ 

 هو خيانة للوطن

دعوة لمساندة  -
الشيخ رائد صالح 
 ورهائن األقصى

حرمان األسير الطفل  -
نور من الغذاء الخاص به

شهادة تدلي بها " -
األسيرة المحررة سمر 

 "عطا بدر

 األرجوحة -
 ...خرافة الالعودة  -
للسنة الثانية جائزة  -

هارتفوردشير لريم 
 شمشوم

ردا على مقالة غالب  -
/ الفريحات البعثي 
سقوط األخوان 

المسلمين في العراق
مقاصد الشريعة  -

 وحكام المسلمين

 إرهاب يطل برأسه عبر سارية العلم

 2004آانون األول  10الجمعة 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

ية صلية األمريك لقد أدى العمل اإلرهابي الجبان الذي تعرضت لــه القن
في جدة قبل أيام الى مصــرع عــدد مـن المــواطنين والمقيميـن وهــي

ــاييس          ــل المق ــة بك ــة إرهابي ــى أن, عملي ــد عل ــن جدي ــد م ــو تأآي وه
المجــرمين ال يراعــون حرمــة ديــن وال وطــن والنفــس بريئــة وقبــل ذلــك

 .حرمة المقدسات اإلسالمية 

كل ثقـة وتصـدت لإلرهابييــن ولقـد تعاملــت قـوات األمـن مــع الحـادث ب
وقتلت بعضهم وأسرت البعض اآلخر وهذا مصير وجـزاء آـل مــن تسـول
له نفسه زعزعة أمن وإستقرار هذه البالد الغالية على نفوسنا جميعًا
وآان إقتحام القنصلية األمريكية بمحافظة جدة داللة قوية علــى العجـز

 .التام واليأس الذي يشعر به اإلرهابيين والفئة الضالة 

وتعتبر العملية فاشلة بكل المقاييس وإال فمــا فائــدة إنــزال العلـم عـن
ساريته لبضع ساعات وما الفائدة من بث الرعب في قلـوب المواطنيـن
عض والمقيمين والمستأمنين وأهل الذمة وما الفائـدة مــن إسـتغالل ب
الثغرات األمنية عند دخول سيارة تابعة للقنصلية الــى مبــنى الســفارة

 .ليقوموا بعملية إنتحارية 

ومن المعروف أن الدين اإلسالمي الحنيف يحرم اإلنتحار بكــل أشــكاله
فقد أضروا بالدهم وأنفسهم ومـن سـلبيات هــذا العمـل بـث نـوع مـن
لذي نحـن بأشـد الحاجـة لتوحيــد الصــف العداء بين األمم في الوقـت ا
والتكاتف لتغيير الصورة الذهنية السـلبية عــن المسـلمين والسـيما أن

 .المسلمين أصحاب حق ودعاة سالم 

تل أبنــاء هم مـن أبنــاء الـوطن وق الكل يعلم أن حراس هذه المنشـآت 
الوطن يعتبر من المحرمات والدم الوطني غالي يجب أن نحــرص عليـه

ومــا ذنــب المــوظفين الــذين يــؤدون أعمــالهم داخــل, ال أن نفــرط فيــه   
في الحصـول القنصلية والمراجعين من المواطنين والمقيمين الراغبين 
ية لغـرض الدراسـة أو على تأشيرات دخـول للواليــات المتحـدة األمريك

 العالج أو القيام بأعمال تجارية تخدم مصالح الوطن ؟

إن إستمرار وجود أعمال إرهابية يدل علــى إسـتمرار وجـود فئـة ضـالة
كل الوسـائل المتاحـة مة ومقاومتـه ب تحمل فكرًا منحـرف ينبغـي تقوي
,حتى اليعتقد أصحاب هذا الفكر المنحرف أنهم حققوا أدنــى مكســب                 
ومن الطبيعي أن تقوم الســلطات األمنيــة بالتعامــل معهـم بكـل جديـة

 .وحزم ومهنية لحصار اإلرهابيين والقضاء عليهم 

والســؤال مــاهو ذنــب القتلــى والمصــابين مــن هــذا العمــل اإلجرامــي
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رفائيل ايتان ـ الرجل  -
ألذي آان إلى يمين 
شارون وأآثر منه 

 عنصرية

نظرية األمن  -
ضربات : اإلسرائيلية

!وقائية أم استباقية؟
غربان الشؤم تطير  -

 الى أوآرانيا
اإلنهيار األخالقي  -

والترّدي القيمي في 
عقيدة المنظومة 

العسكرية 
 ! !اإلسرائيلية 

مسيرة رفض الشباب -
العرب الدروز للخدمة 
 االجبارية مستمرة

واإلرهــابي ؟ إن اإلرهــابي الــذي يقــوم بمثــل هــذا العمــل الجبــان يثيــر
الرعب في نفوس الناس ويؤدي الى إرباك وتعطيل األعمال التي نحــن
بأشــد الحاجــة اليهــا لنبــني هــذا الــوطن ونعطــي صــورة حســنة عــن

 .اإلسالم والمسلمين 

لقد أربك هؤالء اإلرهابيين حياة النـاس فـي منطقـة الحـادث وخصوصــًا
لى العـالج المستشفيات رغم أن هناك مرضـى هـم بـأمس الحاجـة ا

إلشاعة الفوضى وإضاعة لوقــت, والخدمات الطبية وهو نوع من العبث        
العاملين الذين يؤدون واجبهــم تجـاه الـوطن والمــواطن والمقيـم وبهـذا
العمل أيضًا لم يسلم المرضى من اآلثــار الســلبية الســيئة نتيجــة لمـا

 .قامت به هذا الفئة الضالة 

صلية األمريكيـة والمبانـي إن إشاعة الفوضى والــذعر فـي محيـط القن
هاب بعينـه                           هو اإلر ,المجاورة لها مـن مـدارس أطفـال ومستشـفيات 
وماهو ذنب أآـثر مــن ألفـي طالــب وطالبـة مـن األطفــال فـي مختلـف
هول المراحل التعليمية الذين آانوا يرتعشون خوفًا ويتصببون عرقًا من 
ما رأوا وقيام أولياء أمورهم بسرعة الحضور للمكان إلجالء أطفالهم إنـه

 .مشهد درامي حقيقي 

هو محاربـة للوطـن لوطن  إن إلقاء المتفجرات على أي جزء من تراب ا
وإفساد في األرض فمتى تعود هذه الفئة الضالة الـى رشـدها وتعمـل
لخدمة الوطن وبنائه وليس تدميره إن األموال التي تنفقها الفئة الضالة
على شراء السالح اليخـدم إال مصـالح أعــداء األمـة وأهــل هــذه الفئـة

 .وعائالتهم أحوج الى المال الذي ينفق في طرق غير مشروعة 

ية إن إحراق المباني أيضًا هو خسارة للوطن ونوع من األعمــال اإلرهاب
فهو ملك للمواطن أو للدولة فاإلعتداء علـى أمـالك المـواطنين وأمـالك
الدولة نوع من األعمال التخريبية وإن اإلعتداء على بشر موجودين في
الموقع أي آان جنسهم أو لــونهم أو دينهـم هـو إعتـداء علـى النفــس

 .التي حرم اهللا قتلها إال بالحق 

ومما يدل على قصور فكر هؤالء اإلرهابين أن يتم إقتحـام قنصـلية تبلـغ
مساحتها أآثر من مائة الف متر مربع وهم نفر قليلــون للقيــام بأعمـال
شريرة ضد ممتكات الوطن ممــا يـدل علـى أنهـم يلقــون بأيــديهم الـى

 .و ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة التهلكة التي نص عليها القرآن الكريم 

إن مثل هذه األعمال لن ترهب البعثــات الدبلوماسـية ولــن يؤثـر علــى
سير حيـاتهم صـحيح أنهــم شــعروا بـالحزن ممـا رأوا وسـمعوا ولكنهـم
قة هي الحقي أآدوا على أن مثل هذه األعمال تضر باإلسـالم ، وتلـك 
الغائبــة عــن أذهــان مــن يقــوم بمثــل هــذه األعمــال حــتى اآلن بإســم

وأآدوا أيضًا أن العديد من األجانب المقيمين على أرض السالم, الدين 
ية إعتنـق اإلسـالم وهــي مفخــرة واإلسالم من أفـراد الجاليــات األجنب

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هــو مـاهو الســبيل. لبالد المسلمين     
 الى تغيير فكر هؤالء الشرذمة الضالة المنحرفة ؟

وهنا ينبغي حث رجال الفكر والمثقفين ورجال الدين أن يســتمروا فـي
ــير هــذا الفكــر الضــال المنحــرف            وأن. جهــودهم للمســاهمة فــي تغي

المتعاطفين مع هذا الفئة الضالة ينبغي التصدي لهـم بكــل قــوة وحـزم
.فهم يسيئون الى اإلسالم واألمة آلها قبل ان يسيئوا الى أنفسـهم                     
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وينبغي على وآاالت األنباء والفضائيات اإلخبارية التي تتناقـل األحـداث
أن تكون موضوعية في نشــر األخبـار وأن تتوثـق مــن المعلومـات التـي

 .تحصل عليها حتى التخدم أهداف هذه الفئة الضالة 

ويرى بعض المحللين السياسيين أن مثل هذه العمليــات الهـدف منهـا
هــو ضــرب العالقــات الســعودية األمريكيــة ولكــن وعــي القيــادتين فــي
البلــدين يفــوت الفــرص علــى هــذه الجماعــات ممــا يزيــد التعــاون بيــن

 .البلدين للقضاء على اإلرهاب

إن مثل هذه العمليــة وإن آـان تأثيرهــا محـدودًا إال أنهـا ألقـت بظاللهـا
على أسعار النفط الذي إرتفـع فـي بورصــتي لنـدن ونيويـورك وصـعدت
الــى أآــثر مــن دوالر فهــذا لــه أثــاره الســلبية علــى اإلقتصــاد العالمــي
سلمين صراع ضـد الم وبالتالي يستطيع أعداء األمة من تأجيج حدة ال

 .في آل مكان والذين أصبحوا ضحية من غير ذنب إقترفوه 

وأخيرًا ينبغي أن نشيد بسرعة تعامل قوات األمن السعودية مع الفئــة
وإن السيطرة علــى العمليـة فـي بـدايتها لهـو شــهادة لرجـل, الضالة  

هذا الـوطن وإن إلقـاء القبــض األمن الذي يضحي بروحه ودمه لخدمـة 
علــى أي مــن هــذه الفئــة الضــالة ســيمكن الســلطات المختصــة مــن
التعرف على من يقومون بالتخطيط ويتزعم هذه الجماعــات وهـو بدايـة
الطريــق فــي ســبيل القضــاء عليهــم بــإذن اهللا ألنهــا زعامــات مفلســة

صين                   لى البــالد وأهلهـا وقادتهـا المخل هذا. مازالت تحقـد ع وإن آـان 
الهجوم الجبان يؤآد أنه مازال علينا القيام بالعديد من األعمال ونحتــاج

سيطرة علــى هــذه الجماعـات                 رغــم أن األوضـاع فــي, الى سنوات لل
لى هــذه الفئـة الضـالة الباغيــة تحسن مستمر فـي سـبيل القضـاء ع

وسـيعلم. حتى ترى الحق وتتوب الى اهللا أو تقتل أو تنفى من األرض                 
 .الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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 إرهاب يطل برأسه عبر سارية العلم/ مصطفى الغريب 
 هـ  28-10-1425

 مقاالت مميزة: الموضوع

لقد ............ مصطفى الغريب / إرهاب يطل برأسه عبر سارية العلم بقلم 
أدى العمل اإلرهابي الجبان الذي تعرضت له القنصلية األمريكية في جدة قبل 

أيام الى مصرع عدد من المواطنين والمقيمين وهي عملية إرهابية بكل 
وهو تأكيد من جديد على أن المجرمين ال يراعون حرمة دين وال , المقاييس 

 . وطن والنفس بريئة وقبل ذلك حرمة المقدسات اإلسالمية 
 

ولقد تعاملت قوات األمن مع الحادث بكل ثقة وتصدت لإلرهابيين وقتلت 
بعضهم وأسرت البعض اآلخر وهذا مصير وجزاء كل من تسول له نفسه 
زعزعة أمن وإستقرار هذه البالد الغالية على نفوسنا جميعاً وكان إقتحام 

القنصلية األمريكية بمحافظة جدة داللة قوية على العجز التام واليأس الذي 
وتعتبر العملية فاشلة بكل المقاييس وإال . يشعر به اإلرهابيين والفئة الضالة 

فما فائدة إنزال العلم عن ساريته لبضع ساعات وما الفائدة من بث الرعب في 
قلوب المواطنين والمقيمين والمستأمنين وأهل الذمة وما الفائدة من إستغالل 
بعض الثغرات األمنية عند دخول سيارة تابعة للقنصلية الى مبنى السفارة 

ومن المعروف أن الدين اإلسالمي الحنيف يحرم . ليقوموا بعملية إنتحارية 
اإلنتحار بكل أشكاله فقد أضروا بالدهم وأنفسهم ومن سلبيات هذا العمل بث 
نوع من العداء بين األمم في الوقت الذي نحن بأشد الحاجة لتوحيد الصف 

والتكاتف لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن المسلمين والسيما أن المسلمين 
الكل يعلم أن حراس هذه المنشآت هم من أبناء . أصحاب حق ودعاة سالم 

الوطن وقتل أبناء الوطن يعتبر من المحرمات والدم الوطني غالي يجب أن 
وما ذنب الموظفين الذين يؤدون أعمالهم داخل , نحرص عليه ال أن نفرط فيه 

القنصلية والمراجعين من المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على 
تأشيرات دخول للواليات المتحدة األمريكية لغرض الدراسة أو العالج أو القيام 

بأعمال تجارية تخدم مصالح الوطن ؟ إن إستمرار وجود أعمال إرهابية يدل 
على إستمرار وجود فئة ضالة تحمل فكراً منحرف ينبغي تقويمة ومقاومته بكل 

الوسائل المتاحة حتى اليعتقد أصحاب هذا الفكر المنحرف أنهم حققوا أدنى 
ومن الطبيعي أن تقوم السلطات األمنية بالتعامل معهم بكل جدية , مكسب 

والسؤال ماهو ذنب القتلى . وحزم ومهنية لحصار اإلرهابيين والقضاء عليهم 
والمصابين من هذا العمل اإلجرامي واإلرهابي ؟ إن اإلرهابي الذي يقوم بمثل 

هذا العمل الجبان يثير الرعب في نفوس الناس ويؤدي الى إرباك وتعطيل 
األعمال التي نحن بأشد الحاجة اليها لنبني هذا الوطن ونعطي صورة حسنة 

لقد أربك هؤالء اإلرهابيين حياة الناس في منطقة . عن اإلسالم والمسلمين 
الحادث وخصوصاً المستشفيات رغم أن هناك مرضى هم بأمس الحاجة الى 

إلشاعة الفوضى وإضاعة لوقت , العالج والخدمات الطبية وهو نوع من العبث 
العاملين الذين يؤدون واجبهم تجاه الوطن والمواطن والمقيم وبهذا العمل أيضاً 

لم يسلم المرضى من اآلثار السلبية السيئة نتيجة لما قامت به هذا الفئة 
إن إشاعة الفوضى والذعر في محيط القنصلية األمريكية والمباني . الضالة 

وماهو ذنب , المجاورة لها من مدارس أطفال ومستشفيات هو اإلرهاب بعينه 
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 6عدد المتصفحين 

  

 

أكثر من ألفي طالب وطالبة من األطفال في مختلف المراحل التعليمية الذين 
كانوا يرتعشون خوفاً ويتصببون عرقاً من هول ما رأوا وقيام أولياء أمورهم 

إن إلقاء . بسرعة الحضور للمكان إلجالء أطفالهم إنه مشهد درامي حقيقي 
المتفجرات على أي جزء من تراب الوطن هو محاربة للوطن وإفساد في 

األرض فمتى تعود هذه الفئة الضالة الى رشدها وتعمل لخدمة الوطن وبناءه 
وليس تدميره إن األموال التي تنفقها الفئة الضالة على شراء السالح اليخدم إال 
مصالح أعداء األمة وأهل هذه الفئة وعائالتهم أحوج الى المال الذي ينفق في 

إن إحراق المباني أيضاً هو خسارة للوطن ونوع من . طرق غير مشروعة 
األعمال اإلرهابية فهو ملك للمواطن أو للدولة فاإلعتداء على أمالك المواطنين 
وأمالك الدولة نوع من األعمال التخريبية وإن اإلعتداء على بشر موجودين في 
الموقع أي كان جنسهم أو لونهم أو دينهم هو إعتداء على النفس التي حرم اهللا 

ومما يدل على قصور فكر هؤالء اإلرهابين أن يتم إقتحام . قتلها إال بالحق 
قنصلية تبلغ مساحتها أكثر من مائة الف متر مربع وهم نفر قليلون للقيام 

بأعمال شريرة ضد ممتكات الوطن مما يدل على أنهم يلقون بأيديهم الى التهلكة 
إن مثل هذه . } و ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة { التي نص عليها القرآن الكريم 

األعمال لن ترهب البعثات الدبلوماسية ولن يؤثر على سير حياتهم صحيح أنهم 
شعروا بالحزن مما رأوا وسمعوا ولكنهم أكدوا على أن مثل هذه األعمال تضر 

وتلك هي الحقيقة الغائبة عن أذهان من يقوم بمثل هذه األعمال حتى باإلسالم ، 
وأكدوا أيضاً أن العديد من األجانب المقيمين على أرض , اآلن بإسم الدين 

السالم واإلسالم من أفراد الجاليات األجنبية إعتنق اإلسالم وهي مفخرة لبالد 
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو ماهو السبيل الى تغيير فكر . المسلمين 

هؤالء الشرذمة الضالة المنحرفة ؟ وهنا ينبغي حث رجال الفكر والمثقفين 
ورجال الدين أن يستمروا في جهودهم للمساهمة في تغيير هذا الفكر الضال 

وأن المتعاطفين مع هذا الفئة الضالة ينبغي التصدي لهم بكل قوة . المنحرف 
وينبغي . وحزم فهم يسيئون الى اإلسالم واألمة كلها قبل ان يسيئوا الى أنفسهم 

على وكاالت األنباء والفضائيات اإلخبارية التي تتناقل األحداث أن تكون 
موضوعية في نشر األخبار وأن تتوثق من المعلومات التي تحصل عليها حتى 

ويرى بعض المحللين السياسيين أن مثل هذه . التخدم أهداف هذه الفئة الضالة 
العمليات الهدف منها هو ضرب العالقات السعودية األمريكية ولكن وعي 

القيادتين في البلدين يفوت الفرص على هذه الجماعات مما يزيد التعاون بين 
إن مثل هذه العملية وإن كان تأثيرها محدوداً إال . البلدين للقضاء على اإلرهاب

أنها ألقت بظاللها على أسعار النفط الذي إرتفع في بورصتي لندن ونيويورك 
وصعدت الى أكثر من دوالر فهذا له أثاره السلبية على اإلقتصاد العالمي 

وبالتالي يستطيع أعداء األمة من تأجيج حدة الصراع ضد المسلمين في كل 
وأخيراً ينبغي أن نشيد . مكان والذين أصبحوا ضحية من غير ذنب إقترفوه 

وإن السيطرة على , بسرعة تعامل قوات األمن السعودية مع الفئة الضالة 
العملية في بدايتها لهو شهادة لرجل األمن الذي يضحي بروحه ودمه لخدمة هذا 

الوطن وإن إلقاء القبض على أي من هذه الفئة الضالة سيمكن السلطات 
المختصة من التعرف على من يقومون بالتخطيط ويتزعم هذه الجماعات وهو 

بداية الطريق في سبيل القضاء عليهم بإذن اهللا ألنها زعامات مفلسة مازالت 
وإن كان هذا الهجوم الجبان يؤكد . تحقد على البالد وأهلها وقادتها المخلصين 

أنه مازال علينا القيام بالعديد من األعمال ونحتاج الى سنوات للسيطرة على 
رغم أن األوضاع في تحسن مستمر في سبيل القضاء على , هذه الجماعات 

هذه الفئة الضالة الباغية حتى ترى الحق وتتوب الى اهللا أو تقتل أو تنفى من 
مصطفى . ****** وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . األرض 
السعودية  –الغريب 
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تحديثالقديم أوالموضوع ورد0     الحد

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها

 التسجيلالرجاء , التعليق غير مسموح للضيوف
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سفراء فلسطين : *مصطفى الغريب 
  الواقع والمأمول

 سفراء فلسطين الواقع والمأمول

 السعودية –مصطفى الغريب 

ذي م ال ع األلي م من الواق ن ه سفراء فلسطين أي
ل ل آ تات ب ي الش طيني ف عب الفلس ه الش يعيش

داني أن, فلسطيني في العالم      م القاصي وال ويعل
 المخيمات الفلسطينية تعيش على هامش 

 
 

ه السفير قوم ب ذي ي دور ال اهو ال الواقع ولكن م
ش         ذا التهمي ير ه ع لتغي ى أرض الواق إذا, عل ف

ه وب من دور المطل وم بال اذا اليق آان مناضًال فلم
 . تمامًا 

م ولن نطلب منهم أآبر من طاقاتهم والسيما أنه
ي باألقدمية أصبحوا عمداء السلك الدبلوماسي ف

ا معظم, العالم آله   ع به ة يتمت وهي درجة رفيع
الم فهل حان ي شتى دول الع سفراء فلسطين ف
ات ر عرف زعيم ياس ل ال د رحي ير بع ت التغي وق
ن ن م س يتمك ل رئي ل فك ًا سيحص ذا حتم وه
ض وم ببع د أن يق لطة الب ى الس ول ال الوص
مته ع بص تى يض ير ح ض التغي ديالت وبع التع
ه وبين علي اس المحس الل الن ن خ ة م الخاص
اء عشيرته م من أبن ورفاق دربه ومن يثق فيه
ي ايير الت أو عائلته أو بلدته دون النظر الى المع
دول ي ال ك الحاالت ف ل تل ي مث ع ف ينبغي أن تتب

 . الديموقراطية المتقدمة 

ابات ا حس ول وإنم ا نق رًا فيم اك س س هن ولي
مدروسة فطالما أن التمثيل في اإلنتخابات اليمثل
ن ات م ة لإلنتخاب اك مقاطع ائل وهن ع الفص جمي
يكون حين س إن المرش رى ف ائل أخ ب فص جان

تأثر! ترشيحهم صوريًا ليس إال       الي سيس وبالت
د رئيس فتح برئاسة السلطة الوطنية وبعدها يزي
ادة ز القي بح مرآ الحياته ليص اق ص ن نط م
ة ع أوراق اللعب ك جمي لطة ويمل والس

طينية  ن, الفلس م يك ادم إن ل رئيس الق ذا ال وه
منتخب إنتخابًا ديموقراطيًا فلن يشذ عن القاعدة

اة       " الذهبية   ا" رئيس مدى الحي تع به تي تتم ال
يكون ة س ة وبالتبعي ير الديموقراطي دول غ ال
ًا            ه تمام "السفراء المحسوبين على رئيسهم مثل

 

 

روابط ذات صلة

 زيادة حول قضايا وآراء ·

  األخبار بواسطة المحرر ·

 :أآثر مقال قراءة عن قضايا وآراء
/ بقلم -شما تعود عروسًا في االتجاه المعاآس 

 إحسان الجمل
 

خيارات

 
 صفحة للطباعة  

 
 أرسل هذا المقال لصديق  
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األقسام

م ضربوا" سفراء مدى الحياة     رغم أنه وعلى ال
م ي أن يت ذي ينبغ ر ال ية األم ام القياس األرق
ام س لألرق وعة جيني ي موس جيلهم ف تس

 . القياسية 

وتعجبني بعض الدول فيما يتعلق بنظام الجنسية
ام إزدواج مى نظ ا يس مح بم ي التس ديها فه ل
الجنسية وأرغب أن يطبق هذا النظام في أسرع
س ي المجل ك ف ة ذل بر مناقش ن ع ت ممك وق
م د معظ تى يفق راره ح طيني وإق ني الفلس الوط
دة تتلمس وادر جدي أتي بك سفراؤنا آراسيهم ون
تات ي الش طينية ف ات الفلس ات الجالي إحتياج
ي و ف فير أو أي عض ول الس رد حص وبمج
ًا بر تلقائي رى يعت ية أخ ى جنس فارة عل الس
ه ة سفارة فلسطين واليحق ل مفصول من خدم
ي اة الت تمثيلها حتى يكون أولى بالشعور بالمعان

آما البد, يعاني منها هذا الفلسطيني في الشتات          
من وضع أنظمة صارمة تمنع إستغالل أي سفير
راد ه أو أف ات الخاصة ب ثرة الطلب ي آ ه ف لموقع
ة ا لسلطات الدول دم به تي يتق عائلته ومعارفه ال
ون تى اليك ا ح طين فيه فارة فلس ل س تي يمث ال
 . محسوبًا على الدولة المضيفة أو أحد عمالؤها

دول ي ال ة ف ة المتبع ل باألنظم ي العم ا ينبغ آم
ير المستمر دوير أو التغي الديموقراطية بنظام الت
ن دد محدد م ة فلسطين بع وتحدد مدة تمثيل دول
ي أن ير والداع ن التغي د م دها الب نوات وبع الس
ى ة حت ة معين ي دول د ف ى األب فراء ال وا س يكون
. التمل الدولة المضيفة منهم ومن آثرة طلباتهم 
ول وعلى سبيل المثال ال الحصر ومن غير المعق
ون ًال أن يك أن يمثل دولة فلسطين في فرنسا مث
ل ن يمث ي أو م واز فرنس ل ج طينيًا يحم فلس
فلسطين في األمم المتحدة فلسطينيًا يحمل جواز

 . أمريكي وهكذا في آل سفاراتنا في الخارج 

ي طينية ه ة الفلس لحة الوطني ة المص ألن رعاي
ة مسؤولية المواطن الفلسطيني الذي يحمل هوي
لة المضيفة ة الدو الشعب الفلسطيني وليس هوي
ة ة نقي طينية خالص ة فلس تكون هوي ه س وعلي
ية ون الدبلوماس الي تك در وبالت وبها الك اليش

 . الفلسطينية حرة بمعنى الكلمة 

التحقق من وثائق لوقامت السلطة الفلسطينية ب
ن, سفرائها التاريخيين أوالقدماء في الخارج           فل

ر تجد منهم سفيرا اليحمل جنسية أخرى أو أآث
طينيين س الفلس دم تجني ب بع ذي يطال و ال وه
ا تع بم ية الفلسطينية حتى يتم للحفاظ على الهو
ناديق ي ص وم ف اوات ورس ن أت اه م دفع رعاي ي
هم ا  هذه السفارات فالسفراء هم الساده والرعاي
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آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أحمد الخميسي · 

 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 إبراهيم إسماعيل ·

 العسقالني· 
 بالل الحسن ·

 بكر ابو بكر ·

 جواد البشيتي ·

  جميل حامد  ·
 حاتم أبو شعبان ·

 خليل العناني · 
 دياب اللوح · 
 ريان الشققي  ·
 زاهر األفغاني ·
 زياد الصالح ·

  سري القدوة ·
 سوسن البرغوتي· 

 سمير قديح ·
 سليم الزريعي. 

 سليمان نزال· 
  سعادة خليل  ·
 شاهر خماش ·
 عامر راشد ·

 عادل أبو هاشم ·
  عثمان أبو غربية ·
 عبد اهللا زقوت ·

 عبد المجيد أبو غوش . 

 عائشة الرازم  ·
 عدلي الهواري ·

 جودة عادل· 
 علي القاسمي· 

 عواد األسطل ·

 عصام الحلبي ·
 غصن أبو آرش ·

  فؤاد الحاج· 

 وفق مطر م ·

 مهيب النواتي ·

 محمد العبيدي · 

 مهند صالحات  ·

 مصطفى الغريب · 
 نضال حمد ·

 نضال العرابيد· 

 

 .وهذا ماهو حاصل منذ زمان بعيد , العبيد 
دون م خال دون أنه لطون يعتق فراء متس م س إنه
ون ا يهرول فراء حينم ؤالء الس ر ه ب أم وغري
,للحصول على جنسيات الدول التي يعملون بها               
ويرفضون منح أي فلسطيني جنسية الدولة التي

ره           ا عم نى فيه ها او أف ي أرض د عل ة, ول بحج
ب تي يرغ طينية وال ة الفلس ى الهوي اظ عل الحف
ل السفير في إسقاطها عن نفسه وهو سفير يمث
ه ق لنفس ي الح و يعط طينية فه لطة الفلس الس

 . ويحرم غيره من هذا الحق 

آيف يريد أن يؤمن بقضية ويدافع عنها ويمثلها
عر و اليش ة وه ل الدولي رات والمحاف ي المؤتم ف
ل ها الشعب الفلسطيني وه تي يعيش اة ال بالمعان
ة ل وثيق ن يحم ارج أن م ي الخ فرائنا ف م س يعل
ي ة الت ول الدول ه دخ ن التخول فر الالجئي س
ى خروج ه الحصول عل ط تخول ل فق أصدرتها ب
ي ها فقط ف بدون عودة الى مثواه األخير يتنقل ب
اة اآلخرة ى الحي دنيا ال ياة ال إتجاه واحد من الح

ة الموت               د وثيق ى حد بعي شهادة( فهي تشبه ال
   ) .الوفاة 

م ة الرق ة العربي رار الجامع ذرع بق ن يت إن م
ام      1547 ادر ع ب1959الص ذي طال م ال

رار و الق طينية وه ة الفلس ى الهوي اظ عل بالحف
ن ه بي اف علي ري اإللتف ًا ويج ذ ناقص ذي ينف ال
ا الحين واآلخر حيث أصبح غير ذي جدوى بعدم
ا ا من أوله ة آله ة العربي رارات الجامع نسفت ق
ا الى آخرها والمتعلقة بالقضية الفلسطينية عندم
ر ا مؤتم لوا وقبله ة أوس ى إتفاقي ع عل م التوقي ت
ة رارات الجامع د من ق د للسالم ألغى العدي مدري
ة ددة والمتعلق ادرات المتع ة وأن المب العربي
ة رارات الجامع د من ق بالقضية ألغت أيضًا العدي

 . العربية 

ذي يطرح نفسه       ؤال ال رارات, والس ن هي ق أي
عن ناة  جامعة الدول العربية بشأن تخفيف المعا
ق ة بح ل المطالب طيني ؟ وه اء الشعب الفلس أبن

 العودة دون مقاومة سيحقق هذا الحق ؟ 

ذ خمسون ة من ماذا فعلت قرارات مؤتمرات القم
ى ن عل دًا ؟ ولك برًا واح ررت ش ل ح ا ؟ ه عام
رارات ة وق رات القم ع مؤتم دوا أن جمي مايب
ي ن الدول رارت مجلس األم ة وق ة العربي الجامع
ن تحل مشكلة فلسطيني دة ل م المتح ة األم وهيئ
ى الحدود ن وعالق عل يحمل وثيقة سفر الالجئي
دود ى الح ًال عل د مث م الرويش ي مخي م ف ن ه آم

 . األردنية العراقية 

ون ذين يحمل فراءها ال لطة وس إن وزراء الس
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بيان صادر عن جريدة الصباح

رسائل التضامن التي 
وجهها الزمالء 

واإلعالميين إلي هيئة 
 تحرير جريدة الصباح

إننا في اسرة جريدة الصباح نستنكر
ة الضالة صباح ما قامت به تلك الفئ

ق    س المواف وم الخمي /5/8الي
لم2004 ض القناب اء بع  ، بإلق
ة  ر  –اليدوي ي –دون ان تنفج ف

ي ى ف دة الرئيس ر الجري ة مق باح
رت و انفج ا ل ر ، وفيم ارع النص ش
اة تودي بحي ا س ل فإنه ك القناب تل
ة ي خدم ارهم ف وا أعم اء قض ابري
رة ة الح واطن والكلم وطن والم ال

 )التفاصيل(

مجزرة رفح

 
 رفحتغطية شاملة الحداث 
 علي مدار الساعة

نشرة الصباح اإلخبارية
 البريد اإلآتروني

 

 
 خيار التسجيل

 
 

 نوع النشرة

 
 

 

إشتراك جديد

بريد نصي

أرســـــل

خليل الزبن/ الشهيد 

 

وا ب أن يتنح طينية يج ير فلس فر غ وازات س ج
وازات ن ج وا ع ة أو يتخل زهم القيادي ن مراآ ع
ا اخرون به ا ويتف تي يحملونه ة ال السفر األجنبي
ة بح غالبي تى اليص الهم ح اتهم وأنج م وزوج ه

 . الوزراء والقيادات الفلسطينية أجانب 

وأحب أن أؤآد أن حق العودة المسلوب لم تنجح
ي اريخ ف بر الت ه ع اوالت المماثل ع المح جمي
ي تقالل ف رر واإلس ات التح داء بحرآ اءه إبت إلغ
ط رلين وخ دار ب رورًا بج الم وم ع دول الع جمي
دار اء بج يوعية وإنته ار الش ارليف وبإنهي ب
تكمل اول أن تس ذي تح ري ال ل العنص الفص

 . إسرائيل بناؤه بتعاون أطراف عربية وأجنبية 

ذي و الشخص ال ودة ه ق الع ؤمن بح ن ي إن م
لديه الرغبة لرفع الظلم عن نفسه وعن الماليين
م يع دول العال المعذبين من الفلسطينيين في جم
ودة ال أن ائل الع م وس م ويمنحه هل له ويس
ل ي العم ود ف م القي رض عليه رهم ويف يحاص
ن والتنقل والتعليم إنها قضية ماليين من المعذبي

 . من الفلسطينين في شتى أنحاء العالم 

ره ل أن ينك ق التنق ك ح ن يمل ى م ف يتناس فكي
دم اس وع دم إحس ية ع ا قض رين إنه ى اآلخ عل
ان م اإلنس ة وظل ل واألناني ئولية ب عور بالمس ش
ي تشريد المشرد ذي يساهم ف ه اإلنسان ال ألخي
وره ع أم د جمي يء وتعقي ير الالج وتهج

   .الدنيوية 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

تعليقات 0|  تسجيل عضو/دخول| " دخول العضو"

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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أخبار
آمبيوتر وانترنت
عرب الداخل

 
 
 

 إرهاب يطل برأسه عبر سارية العلم
 

لقد أدى العمل اإلرهابي الجبان الذي تعرضت له القنصلية 
األمريكية في جدة قبل أيام الى مصرع عدد من المواطنين 

وهو تأآيد من , والمقيمين وهي عملية إرهابية بكل المقاييس 
جديد على أن المجرمين ال يراعون حرمة دين وال وطن والنفس 

 . بريئة وقبل ذلك حرمة المقدسات اإلسالمية 
ولقد تعاملت قوات األمن مع الحادث بكل ثقة وتصدت لإلرهابيين 
وقتلت بعضهم وأسرت البعض اآلخر وهذا مصير وجزاء آل من 

تسول له نفسه زعزعة أمن وإستقرار هذه البالد الغالية على 
نفوسنا جميعًا وآان إقتحام القنصلية األمريكية بمحافظة جدة 
داللة قوية على العجز التام واليأس الذي يشعر به اإلرهابيين 

 .والفئة الضالة 
وتعتبر العملية فاشلة بكل المقاييس وإال فما فائدة إنزال العلم عن

ساريته لبضع ساعات وما الفائدة من بث الرعب في قلوب 
المواطنين والمقيمين والمستأمنين وأهل الذمة وما الفائدة من 

إستغالل بعض الثغرات األمنية عند دخول سيارة تابعة للقنصلية 
 . الى مبنى السفارة ليقوموا بعملية إنتحارية 

ومن المعروف أن الدين اإلسالمي الحنيف يحرم اإلنتحار بكل 
أشكاله فقد أضروا بالدهم وأنفسهم ومن سلبيات هذا العمل بث 

نوع من العداء بين األمم في الوقت الذي نحن بأشد الحاجة 
لتوحيد الصف والتكاتف لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن 

 . المسلمين والسيما أن المسلمين أصحاب حق ودعاة سالم 
الكل يعلم أن حراس هذه المنشآت هم من أبناء الوطن وقتل أبناء
الوطن يعتبر من المحرمات والدم الوطني غالي يجب أن نحرص 

وما ذنب الموظفين الذين يؤدون أعمالهم , عليه ال أن نفرط فيه 
داخل القنصلية والمراجعين من المواطنين والمقيمين الراغبين 
في الحصول على تأشيرات دخول للواليات المتحدة األمريكية 

لغرض الدراسة أو العالج أو القيام بأعمال تجارية تخدم مصالح 
 الوطن ؟ 

إن إستمرار وجود أعمال إرهابية يدل على إستمرار وجود فئة 
ضالة تحمل فكرًا منحرف ينبغي تقويمة ومقاومته بكل الوسائل 

المتاحة حتى اليعتقد أصحاب هذا الفكر المنحرف أنهم حققوا 
ومن الطبيعي أن تقوم السلطات األمنية بالتعامل , أدنى مكسب 

بواسطة  Friday, December 10أرسلت في 
alwatanvoice

إرهاب يطل برأسه عبر سارية العلم : مقاالت  

 السعودية –مصطفى الغريب : بقلم

 

 

 

 

 روابط ذات صلة

 زيادة حول  ·
األخبار بواسطة  ·

alwatanvoice  

 :أآثر مقال قراءة عن 
صور حفل زواج جندي امريكي 

 تزوج عراقية في بغداد
 

 تقييم المقال

 0: المعدل
 0: تصويتات

 
 :الرجاء تقييم هذا المقال

 
  
  
  
  
  

 
 

 

!قيم المقال

 خيارات

 
 صفحة للطباعة   

 
أرسل هذا المقال    

 لصديق
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وثائق
حقوق اإلنسان
وظائف شاغرة
خفايا وأسرار
فضائيات وإعالم
صور نادرة
دنيا المطبخ

 قصة قصيرة

: زهرة للعشق بقلم

 -فاطمة المزروعي 

 االمارات 

 
 ]تعليقات  0 -قراءة  1[ 

 

الـوردة الســوداء 

محمـد رمضـان: بقلم
 

 ]تعليقات  8 -قراءة  62[ 
 

 

سليمان: األرجوحة بقلم

 نزال

 
]تعليقات  12 -قراءة  83[ 

 

 

الحياة بقى لونها صيني

عالء ابو ضهير: بقلم
 

 ]تعليقات  2 -قراءة  11[ 

معهم بكل جدية وحزم ومهنية لحصار اإلرهابيين والقضاء 
 . عليهم 

والسؤال ماهو ذنب القتلى والمصابين من هذا العمل اإلجرامي 
واإلرهابي ؟ إن اإلرهابي الذي يقوم بمثل هذا العمل الجبان يثير 
الرعب في نفوس الناس ويؤدي الى إرباك وتعطيل األعمال التي 

نحن بأشد الحاجة اليها لنبني هذا الوطن ونعطي صورة حسنة 
 . عن اإلسالم والمسلمين 

لقد أربك هؤالء اإلرهابيين حياة الناس في منطقة الحادث 
وخصوصًا المستشفيات رغم أن هناك مرضى هم بأمس الحاجة 

إلشاعة , الى العالج والخدمات الطبية وهو نوع من العبث 
الفوضى وإضاعة لوقت العاملين الذين يؤدون واجبهم تجاه 

الوطن والمواطن والمقيم وبهذا العمل أيضًا لم يسلم المرضى من
 . اآلثار السلبية السيئة نتيجة لما قامت به هذا الفئة الضالة 
إن إشاعة الفوضى والذعر في محيط القنصلية األمريكية 

والمباني المجاورة لها من مدارس أطفال ومستشفيات هو 
وماهو ذنب أآثر من ألفي طالب وطالبة من , اإلرهاب بعينه 

األطفال في مختلف المراحل التعليمية الذين آانوا يرتعشون خوفًا 
ويتصببون عرقًا من هول ما رأوا وقيام أولياء أمورهم بسرعة 

 . الحضور للمكان إلجالء أطفالهم إنه مشهد درامي حقيقي 
إن إلقاء المتفجرات على أي جزء من تراب الوطن هو محاربة 

للوطن وإفساد في األرض فمتى تعود هذه الفئة الضالة الى 
رشدها وتعمل لخدمة الوطن وبناءه وليس تدميره إن األموال 
التي تنفقها الفئة الضالة على شراء السالح اليخدم إال مصالح 
أعداء األمة وأهل هذه الفئة وعائالتهم أحوج الى المال الذي 

 . ينفق في طرق غير مشروعة 
إن إحراق المباني أيضًا هو خسارة للوطن ونوع من األعمال 
اإلرهابية فهو ملك للمواطن أو للدولة فاإلعتداء على أمالك 

المواطنين وأمالك الدولة نوع من األعمال التخريبية وإن 
اإلعتداء على بشر موجودين في الموقع أي آان جنسهم أو 

لونهم أو دينهم هو إعتداء على النفس التي حرم اهللا قتلها إال 
 .بالحق 

ومما يدل على قصور فكر هؤالء اإلرهابين أن يتم إقتحام قنصلية
تبلغ مساحتها أآثر من مائة الف متر مربع وهم نفر قليلون للقيام

بأعمال شريرة ضد ممتكات الوطن مما يدل على أنهم يلقون 
و ال تلقوا { بأيديهم الى التهلكة التي نص عليها القرآن الكريم 

 .} بأيديكم إلى التهلكة 
إن مثل هذه األعمال لن ترهب البعثات الدبلوماسية ولن يؤثر 

على سير حياتهم صحيح أنهم شعروا بالحزن مما رأوا وسمعوا 
ولكنهم أآدوا على أن مثل هذه األعمال تضر باإلسالم ، وتلك هي
الحقيقة الغائبة عن أذهان من يقوم بمثل هذه األعمال حتى اآلن 

وأآدوا أيضًا أن العديد من األجانب المقيمين على , بإسم الدين 
أرض السالم واإلسالم من أفراد الجاليات األجنبية إعتنق اإلسالم 

 . وهي مفخرة لبالد المسلمين 
والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو ماهو السبيل الى تغيير فكر 

 هؤالء الشرذمة الضالة المنحرفة ؟ 
وهنا ينبغي حث رجال الفكر والمثقفين ورجال الدين أن يستمروا 

. في جهودهم للمساهمة في تغيير هذا الفكر الضال المنحرف 
وأن المتعاطفين مع هذا الفئة الضالة ينبغي التصدي لهم بكل قوة 

وحزم فهم يسيئون الى اإلسالم واألمة آلها قبل ان يسيئوا الى 
 . أنفسهم 

وينبغي على وآاالت األنباء والفضائيات اإلخبارية التي تتناقل 
األحداث أن تكون موضوعية في نشر األخبار وأن تتوثق من 

المعلومات التي تحصل عليها حتى التخدم أهداف هذه الفئة 
 . الضالة 

ويرى بعض المحللين السياسيين أن مثل هذه العمليات الهدف 
منها هو ضرب العالقات السعودية األمريكية ولكن وعي 

القيادتين في البلدين يفوت الفرص على هذه الجماعات مما يزيد 
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] المزيد من القصص القصيرة[ 

 

 ثقافة

 
 ] المزيد في ثقافة[ 

نشاطات ثقافية لصالون

 نون األدبي

 
 ]تعليقات  3 -قراءة  81[ 

 

 

 كتب و دراسات

 
المزيد من الكتب [ 

 ] والدراسات

جاسوسة مصرية في 

دكتور : الموساد بقلم 

 سمير محمود قديح

 
]تعليقات  0 -قراءة  179[ 

 

 

 كمبيوتر و انترنت

الكمبيوتر المحمول 

خطر على خصوبة 

 المراهقين والشبان

 

 

 . التعاون بين البلدين للقضاء على اإلرهاب
إن مثل هذه العملية وإن آان تأثيرها محدودًا إال أنها ألقت 

بظاللها على أسعار النفط الذي إرتفع في بورصتي لندن 
ونيويورك وصعدت الى أآثر من دوالر فهذا له أثاره السلبية على

اإلقتصاد العالمي وبالتالي يستطيع أعداء األمة من تأجيج حدة 
الصراع ضد المسلمين في آل مكان والذين أصبحوا ضحية من 

 . غير ذنب إقترفوه 
وأخيرًا ينبغي أن نشيد بسرعة تعامل قوات األمن السعودية مع 

وإن السيطرة على العملية في بدايتها لهو شهادة , الفئة الضالة 
لرجل األمن الذي يضحي بروحه ودمه لخدمة هذا الوطن وإن 
إلقاء القبض على أي من هذه الفئة الضالة سيمكن السلطات 

المختصة من التعرف على من يقومون بالتخطيط ويتزعم هذه 
الجماعات وهو بداية الطريق في سبيل القضاء عليهم بإذن اهللا 
ألنها زعامات مفلسة مازالت تحقد على البالد وأهلها وقادتها 

وإن آان هذا الهجوم الجبان يؤآد أنه مازال علينا . المخلصين 
القيام بالعديد من األعمال ونحتاج الى سنوات للسيطرة على هذه 

رغم أن األوضاع في تحسن مستمر في سبيل , الجماعات 
القضاء على هذه الفئة الضالة الباغية حتى ترى الحق وتتوب 

وسيعلم الذين ظلموا أي . الى اهللا أو تقتل أو تنفى من األرض 
 .منقلب ينقلبون 

 
 السعودية  –مصطفى الغريب 
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GMT 11:00:00 2004  ديسمبر 9الخميس  أصداء> إيالف    آخر تحديث  
 

أرسـل تعليقـك
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

ــدة     ــات المتح الوالي
العراقية وعاصـمتها    

 الفلوجة 
الفلوجة قدمت للتاريخ      

 دروساً وعبر 
ــدة     ــات المتح الوالي
العراقية وعاصـمتها    

 الفلوجة 

 سفراء فلسطين الواقع والمأمول 

ديسمبر 8األربعاء  GMT 18:15:00 2004 مصطفى الغريب    
  

 
بل كـل                           سفراء فلسطين أين هم من الواقع األليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني فـي الشـتات 
قع                                فلسطيني في العالم، ويعلم القاصي والداني أن المخيمات الفلسطينية تعيش على هـامش الوا
ولكن ماهو الدور الذي يقوم به السفير على أرض الواقع لتغيير هذا التهميش، فإذا كان مناضـالً                               

 . فلماذا اليقوم بالدور المطلوب منه تماماً

 
ولن نطلب منهم أكبر من طاقاتهم والسيما أنهم باألقدمية أصبحوا عمداء السلك الدبلوماسي فـي                                  
العالم كله، وهي درجة رفيعة يتمتع بها معظم سفراء فلسطين في شتى دول العالم فهل حان وقت                             
لى                              التغيير بعد رحيل الزعيم ياسر عرفات وهذا حتماً سيحصل فكل رئيس يتمكن من الوصول ا
السلطة البد أن يقوم ببعض التعديالت وبعض التغيير حتى يضع بصمته الخاصة من خالل الناس                          
المحسوبين عليه ورفاق دربه ومن يثق فيهم من أبناء عشيرته أو عائلته أو بلدته دون النظر الى                            

 . المعايير التي ينبغي أن تتبع في مثل تلك الحاالت في الدول الديموقراطية المتقدمة

 
وليس هناك سراً فيما نقول وإنما حسابات مدروسة فطالما أن التمثيل في اإلنتخابات اليمثل جميع                            
شيحهم                               الفصائل وهناك مقاطعة لإلنتخابات من جانب فصائل أخرى فإن المرشحين سـيكون تر

من نطـاق                    ! صورياً ليس إال      وبالتالي سيستأثر رئيس فتح برئاسة السلطة الوطنية وبعدها يزيد 
صالحياته ليصبح مركز القيادة والسلطة ويملك جميع أوراق اللعبة الفلسطينية، وهـذا الرئيـس                       

" رئيس مـدى الحيـاة      " القادم إن لم يكن منتخب إنتخاباً ديموقراطياً فلن يشذ عن القاعدة الذهبية                     
له                           التي تتمتع بها الدول غير الديموقراطية وبالتبعية سيكون السفراء المحسوبين على رئيسهم مث

تم                     " سفراء مدى الحياة     " تماماً   وعلى الرغم أنهم ضربوا األرقام القياسية األمر الذي ينبغي أن ي
 . تسجيلهم في موسوعة جينيس لألرقام القياسية

 
وتعجبني بعض الدول فيما يتعلق بنظام الجنسية لديها فهي التسمح بمـا يسـمى نظـام إزدواج                          
الجنسية وأرغب أن يطبق هذا النظام في أسرع وقت ممكن عبر مناقشة ذلك في المجلس الوطني                              
جات                            يدة تتلمــس إحتيا الفلسطيني وإقراره حتى يفقد معظم سفراؤنا كراسيهم ونأتي بكوادر جد
الجاليات الفلسطينية في الشتات وبمجرد حصول السفير أو أي عضو في السفارة علـى جنسـية                        
أخرى يعتبر تلقائياً مفصول من خدمة سفارة فلسطين واليحق له تمثيلها حتى يكون أولى بالشعور                
صارمة تمنـع                           بالمعاناة التي يعاني منها هذا الفلسطيني في الشتات، كما البد من وضع أنظمة 
ها                            إستغالل أي سفير لموقعه في كثرة الطلبات الخاصة به أو أفراد عائلته ومعارفه التي يتقدم ب
لسلطات الدولة التي يمثل سفارة فلسطين فيها حتى اليكون محسوباً على الدولة المضيفة أو أحــد                            

 . عمالؤها

 
كما ينبغي العمل باألنظمة المتبعة في الدول الديموقراطية بنظام التـدوير أو التغيـير المسـتمر                            
عي أن                            يير والدا وتحدد مدة تمثيل دولة فلسطين بعدد محدد من السنوات وبعدها البد مـن التغ
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 . يكونوا سفراء الى األبد في دولة معينة حتى التمل الدولة المضيفة منهم ومن كثرة طلباتهم

 
وعلى سبيل المثال ال الحصر ومن غير المعقول أن يمثل دولة فلسطين في فرنسا مثالً أن يكون                    
فلسطينياً يحمل جواز فرنسي أو من يمثل فلسطين في األمم المتحدة فلسطينياً يحمل جواز أمريكي                  

 . وهكذا في كل سفاراتنا في الخارج

 
مل هويـة                            ألن رعاية المصلحة الوطنية الفلسطينية هي مسؤولية المواطن الفلسطيني الـذي يح
الشعب الفلسطيني وليس هوية الدولة المضيفة وعليه ستكون هوية فلسطينية خالصة نقية اليشوبها                           

 . الكدر وبالتالي تكون الدبلوماسية الفلسطينية حرة بمعنى الكلمة

 
لوقامت السلطة الفلسطينية بالتحقق من وثائق سفرائها التاريخيين أوالقدماء في الخارج، فلن تجد                        

جنسية أخرى أو أكثر وهو الذي يطالب بعدم تجنيس الفلسطينيين للحفاظ على                  منهم سفيرا اليحمل     
هذه السـفارات                    صناديق  الهوية الفلسطينية حتى يتمتع بما يدفع رعاياه من أتاوات ورسوم في 

 . فالسفراء هم الساده والرعايا هم العبيد، وهذا ماهو حاصل منذ زمان بعيد

 
إنهم سفراء متسلطون يعتقدون أنهم خالدون وغريب أمر هؤالء السفراء حينما يهرولون للحصول                         
لي                               على جنسيات الدول التي يعملون بها، ويرفضون منح أي فلسطيني جنسية الدولة التي ولد ع
في                       سفير  أرضها او أفنى فيها عمره، بحجة الحفاظ على الهوية الفلسطينية والـتي يرغـب ال
إسقاطها عن نفسه وهو سفير يمثل السلطة الفلسطينية فهو يعطي الحق لنفسه ويحرم غيره مـن                         

 . هذا الحق

 
شعر                       كيف يريد أن يؤمن بقضية ويدافع عنها ويمثلها في المؤتمرات والمحافل الدولية وهـو الي
بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهل يعلم سفرائنا في الخارج أن من يحمل وثيقة سـفر                             
الالجئين التخوله دخول الدولة التي أصدرتها بل فقط تخوله الحصول على خروج بدون عـودة                           
الى مثواه األخير يتنقل بها فقط في إتجاه واحد من الحياة الدنيا الى الحياة اآلخرة فهي تشبه الـى                                

 ). شهادة الوفاة ( حد بعيد وثيقة الموت 
   

 
م الذي طالب بالحفاظ على          1959الصادر عام    1547إن من يتذرع بقرار الجامعة العربية الرقم             

خر حيـث                           الهوية الفلسطينية وهو القرار الذي ينفذ ناقصاً ويجري اإللتفاف عليه بين الحين واآل
قة                     أصبح غير ذي جدوى بعدما نسفت قرارات الجامعة العربية كلها من أولها الى آخرها والمتعل
بالقضية الفلسطينية عندما تم التوقيع على إتفاقية أوسلوا وقبلها مؤتمر مدريد للسالم ألغى العديـد                         
من قرارات الجامعة العربية وأن المبادرات المتعددة والمتعلقة بالقضية ألغت أيضاً العديـد مـن                          

 . قرارات الجامعة العربية

 
والسؤال الذي يطرح نفسه، أين هي قرارات جامعة الدول العربية بشأن تخفيف المعاناة عن أبناء                        

 الشعب الفلسطيني ؟ وهل المطالبة بحق العودة دون مقاومة سيحقق هذا الحق ؟ 

 
ماذا فعلت قرارات مؤتمرات القمة منذ خمسون عاما ؟ هل حررت شبراً واحداً ؟ ولكـن علـى                              
مايبدوا أن جميع مؤتمرات القمة وقرارات الجامعة العربية وقرارت مجلس األمن الدولي وهيئـة                          
األمم المتحدة لن تحل مشكلة فلسطيني يحمل وثيقة سفر الالجئين وعالق على الحدود كمن هم في                            

 . مخيم الرويشد مثالً على الحدود األردنية العراقية
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إن وزراء السلطة وسفراءها الذين يحملون جوازات سفر غير فلسطينية يجب أن يتنحـوا عـن                           
هم                                 فاخرون بهـا  ها ويت مراكزهم القيادية أو يتخلوا عن جوازات السفر األجنبية التي يحملون

 . وزوجاتهم وأنجالهم حتى اليصبح غالبية الوزراء والقيادات الفلسطينية أجانب

 
وأحب أن أؤكد أن حق العودة المسلوب لم تنجح جميع المحاوالت المماثله عبر التاريخ في إلغاءه                            
يف                            برلين وخـط بارل إبتداء بحركات التحرر واإلستقالل في جميع دول العالم ومروراً بجدار 
وبإنهيار الشيوعية وإنتهاء بجدار الفصل العنصري الذي تحاول أن تستكمل إسرائيل بناؤه بتعاون                          

 . أطراف عربية وأجنبية

 
إن من يؤمن بحق العودة هو الشخص الذي لديه الرغبة لرفع الظلم عن نفسـه وعـن المالييـن                   
عودة ال أن                               هم ويمنحهـم وسـائل ال سهل ل المعذبين من الفلسطينيين في جميع دول العالم وي
يحاصرهم ويفرض عليهم القيود في العمل والتنقل والتعليم إنها قضية ماليين من المعذبين مـن                            

 . الفلسطينين في شتى أنحاء العالم

 
فكيف يتناسى من يملك حق التنقل أن ينكره على اآلخرين إنها قضية عدم إحساس وعدم شـعور                              
بالمسئولية بل واألنانية وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان الذي يساهم في تشـريد المشـرد وتهجيـر                         

 . الالجيء وتعقيد جميع أموره الدنيوية
   

 
   

 
  

 العودة لألعلى     أخبر صديقك   الصفحة   طباعة  
إنشاء وتطوير : أعدت هذه الصفحة بالتنسيق مع   ة

 بمشارآة
 مايكروسوفت

 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
  APاالسوشييتدبرس  -
 وآالة األنباء رويتر  -

 يالف للنشر المحدودة 
 والتوزيع والصياغة   دة النشر
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اإلستطالع
ماهو المطلوب فتحاويا الستكمال أعضاء اللجنة 

 المرآزية والمجلس الثوري
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  38: تصويتات
  1: تعليقات

nmlkj
اعتماد االنتخابات طريقا الستكمال 

األعضاء

nmlkjالتعين بطريقة التزآية

nmlkjتسوية العضوية وفقا للتقادم

تصويت

جريدة الصباح

 الصفحات الكاملة 

 

 924العدد 

 سفراء مدى الحياة: *مصطفى الغريب 
 

 سفراء مدى الحياة

 السعودية –مصطفى الغريب 

دفاع عن سفراء فلسطين وب هو ال ليس المطل
برات ديهم الخ يرة المناضلين ول فبعضهم من خ
ى ة عل اذا اليملكون اإلجاب رد ولكن لم ة لل الكافي
ذا أسئلة طالما حيرت آل الجيء فلسطيني في ه

 , العالم 

 
 

ن تجدي ن الحديث عن مسيرة النضال الطويل ل
نفعًا طالما لم تحقق طموحات الشعب الفلسطيني
ن ير م إعتراف الكث اجر وب في الشتات وفي المه
هؤالء السفراء الذين وصلوا الى مناصبهم ليس
ات ات أو الكلي ن الجامع رجهم م ى تخ اء عل بن
دة ات جي ون بعالق ا يتمتع ا بم ية وإنم الدبلوماس
لطة ذه الس ى رأس ه م عل ذين ه رانهم ال ع أق م

ون    ا يقول يرتهم.. وآم اريخهم النضالي ومس بت
ي برة ف م أو خ دون عل م ب تي أهلته ة ال الطويل
ل في العم ترقيتهم  ا تمت  العلوم السياسية وإنم
ين ية الالجئ الوظيفي وليس النضال من أجل حر
م م ولعائالته ة له ة الشخصية الذاتي ا الحري وإنم
ماهي إال در  وليس هذا الكالم تشكيك أو إتهام بق

 .دراسة النتائج على أرض الواقع 
د بعض فمخيمات الالجئين التحظى باألولوية عن
هؤالء السفراء المبجلين وإنما تعتمد على نظرة
ى عب حت ذا الش اة له ادة المعان ي زي رة ف قاص
اظ هو الهدف الحف ذا  الينسى أنه الجيء فقط ه

طينية        ة الفلس ى الهوي يء, عل ى الج أي أن يبق
اة   دى الحي ي, م تمر ف ات بشكل مس ا المطالب أم

ض ؤوليات بع ت مس اعهم ليس ين أوض تحس
ي ة الت السفراء الذين يتمتعون بكل أشكال الحري
ى ذي أدى ال ر ال اجرين األم ك المه دها أولئ إفتق
م ترض أنه ذين يف ك ال ن أولئ يء ع اد الالج إبتع

 .مسئولون عنه 
والنريد من خالل هذا المقال التعرض لتاريخ أي
ة ائج المتحقق درس النت ا ن الي وإنم م النض منه
فراء ؤالء الس ئولية ه ع ومس ى أرض الواق عل
ة تتمثل في تشكيل قواعد شعبية عريضة للمطالب

 

 

روابط ذات صلة

 زيادة حول قضايا وآراء ·

  األخبار بواسطة المحرر ·

 :أآثر مقال قراءة عن قضايا وآراء
/ بقلم -شما تعود عروسًا في االتجاه المعاآس 

 إحسان الجمل
 

خيارات

 
 صفحة للطباعة  

 
 أرسل هذا المقال لصديق  
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األقسام

ل بحقوقهم المهضومة وأغلبها حقوق إنسان قب
الل راثن اإلحت ر األرض من ب حق العودة وتحري
طينية ات فلس اك جالي ال هن بيل المث ى س وعل
الم والسؤال اع الع ة من بق ل بقع في آ متواجدة 

د.. المهم هو     ا بتوحي هل قام أي سفير في بلد م
ة صفوفهم وأهدافهم ومعالجة مشاآلهم مع الدول
التي يقيمون فيها ؟ أم يساهم في تسكين الوضع

 وأن يبقي الحال على ماهو عليه ؟ 

ن ة م اة اليومي ش المعان ن يعي وم م ه النل وعلي
م د رغباته أنهم ض فراء ب ؤالء الس ام ه إته

م   رر. وأحالمه زال تتك اة الت يما أن المعان والس
ان ن آ واء م ة س ذه اللحظ تى ه ة وح ذ البداي من

 . منهم في المخيمات أو في الشتات 

اه فهل قام بعض السفراء بعمل مايمكن عملة تج
ارات ي المط رين ف اني األم ذي يع يء ال الالج
ف ة وال أظن أن أحد يختل العربية والبالد العربي
ذابات ي وع ي مآس ب فه ذا المطل ي ه ي ف مع
ال إستثناء ة ب دول العربي تتكرر يوميًا وفي آل ال

 . وال داعي للرياء بإستثناء دولة دون أخرى 

م أحد من السفراء ومن هذا المنطلق نحن النته
اء األعزاء ولكن نريد أن نقول لهم التفضلوا أبن
ى الداخل على أبناء الخارج وال أبناء الخارج عل
ي واء وه يبة س ي المص م ف داخل فكله اء ال أبن

بية   ة نس ي, درج البهم الت م مط ل منه ن لك ولك
م        بة له ة بالنس بر أولوي ى, تعت ي عل ا ينبغ وهن

وازيين آقضبان السفراء العمل على إتجاهين مت
السكك الحديدية التي فوقها عربة القطار المتجه
ة إال إذا ل العرب ن تص طين فل دس وفلس ى الق ال
ا م م ن نعل بان ، ونح ى القض ة عل ت متوازن آان
تراف ل اإلع ن أج فراء م ن الس د م ه العدي بذل
ى وح ال و الممن طيني وه الجواز الفلس ب
ة ة مواطن ون هوي ذين يحمل طينيين ال الفلس
فلسطينية أي الذين تعترف بهم إسرائيل وتسمح
لهم بزيارة فلسطين وهي هوية إسرائيلية أصًال
بيل ي س د موصول ف ون الجه ن يجب أن يك ولك
ون ن يحمل رى لم ات أخ ى إعتراف ول عل الحص
جواز السفر الفلسطيني وثائق سفر واليحملون 
ون نى تك طينية ح فر فلس وازات س م ج أو منحه

 . المعاملة مثلية بين الفلسطينيين أنفسهم 

رئيس الراحل ارير أن ال وآما أشارت بعض التق
ر د أم ه ق ده اهللا بواسع رحمت ات تغم ياسر عرف
ة تحقيق في فساد بعض السفارات بتشكيل لجن
مني تراف ض ى إع دل عل ذا ي طينية وه الفلس
ي ائج الت اهي النت بفساد بعض السفارات ولكن م
ل م يمه در ل د أن الق تى اآلن ؟ أعتق ت ح تحقق
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آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أحمد الخميسي · 

 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 إبراهيم إسماعيل ·

 العسقالني· 
 بالل الحسن ·

 بكر ابو بكر ·

 جواد البشيتي ·

  جميل حامد  ·
 حاتم أبو شعبان ·

 خليل العناني · 
 دياب اللوح · 
 ريان الشققي  ·
 زاهر األفغاني ·
 زياد الصالح ·

  سري القدوة ·
 سوسن البرغوتي· 

 سمير قديح ·
 سليم الزريعي. 

 سليمان نزال· 
  سعادة خليل  ·
 شاهر خماش ·
 عامر راشد ·

 عادل أبو هاشم ·
  عثمان أبو غربية ·
 عبد اهللا زقوت ·

 عبد المجيد أبو غوش . 

 عائشة الرازم  ·
 عدلي الهواري ·

 جودة عادل· 
 علي القاسمي· 

 عواد األسطل ·

 عصام الحلبي ·
 غصن أبو آرش ·

  فؤاد الحاج· 

 وفق مطر م ·

 مهيب النواتي ·

 محمد العبيدي · 

 مهند صالحات  ·

 مصطفى الغريب · 
 نضال حمد ·

 نضال العرابيد· 

 

ول فاراته ح اآل س ى مش الع عل ن اإلط د م القائ
دة, العالم   ة جدي ة إنتقالي ا نحن في مرحل وطالم

ريعًا ق س ن تتحق ائج ل ني أن النت ذا يع فه
ن ًا م وسيستمر الفساد في بعض السفارات ردح
ب ددة الجوان ة ومتع كلة مرآب زمن ألن المش ال
ى ذري يصل ال ى عالج ج اج ال ذي يحت ر ال األم
ة مرحلة البتر والحسم والطرد والمحاسبة الكامل

عب  الح الش رار بمص ن اإلض ون. ع تى يك وح
فراء ن الس ي تعيي تقًال ف طيني مس رار الفلس الق
ي وأن ل الدبلوماس د العم ل بقواع ي العم ينبغ
ي ل المجلس الوطن فير من قب ار الس ون إختي يك
تي سيتعين ة ال ل الدول الفلسطيني وليس من قب

 . فيها 

ة مسئولة عن فساد بعض دول العربي فبعض ال
دم ة ع افي سياس ذا ماين طين وه فراء فلس س
دث ذي أح ر ال ة األم ي الشئون الداخلي دخل ف الت
ة خالفات دائمة وليس مصالح دائمة بين المنظم
ًا            ى الشعوب تلقائي .والدول العربية وينعكس عل
دخل في ترتيب ة الت لدول العربي فليس من حق ا
دون وض أو ب طيني بع داخلي الفلس ت ال البي
اده دم أوراق إعتم فير أن يق ى الس وض وعل ع

دين          فراء المعتم ن الس يره م االت. آغ ي مق وف
ها أن سابقة لبعض الزمالء الذين أآدوا من خالل
بعض السفراء حولوا سفاراتنا إلى أمالك خاصة

م   ك     , له يل ذل ي تفاص دخول ف ن. دون ال ولك
ام ن مه واطن أن م ه أي م ه ويعرف مانعرف
الح ة مص ة وحماي وم برعاي فارات أن تق الس

ه       م في ذي تمثله د ال ا في البل ا ال, رعاياه لكن م
وم بعض سفرائنا نفهمه وال نعرفه أن تكون هم
ق ة الخن ة سياس ييق وممارس ي التض ة ف متمثل
د ذا البل على مواطنينا وابتزازهم حتى يغادروا ه
ة                 ,أو ذاك وذلك تحت ذرائع تقليل مشاآل الجالي
والتي ال نفهم أسباب أخرى لوجود السفارة إذا
راد اعدة أف ية مس ا الرئيس ن مهامه ن م م يك ل

اآلهم     ل مش ى ح ة عل ار. الجالي ل نه ل لي الالعم
ه لحل مشاآل بعض السفراء الشخصية ومن مع

ية    اب القض ى حس فارة عل ي الس ترك, ف وي
ترح ه نق ل وعلي عب دون ح كلة الش بعضهم مش
ة د في السلطة الوطني حل والعق ده ال على من بي
اوي انون النمس ل للق انون مماث دوا ق أن يعتم
وا ا أن يعمل ني النمس ى مواط رم عل ذي يح ال

ة          دول أجنبي يين ل فراء أو دبلوماس ذه. س وه
القضية بحاجة الى الحسم والبتر والطرد لبعض
ود ي العق افعلوه ف ى م بتهم عل فراء ومحاس الس
ية طيني والقض عب الفلس ق الش ية بح الماض
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بيان صادر عن جريدة الصباح

رسائل التضامن التي 
وجهها الزمالء 

واإلعالميين إلي هيئة 
 تحرير جريدة الصباح

إننا في اسرة جريدة الصباح نستنكر
ة الضالة صباح ما قامت به تلك الفئ

ق    س المواف وم الخمي /5/8الي
لم2004 ض القناب اء بع  ، بإلق
ة  ر  –اليدوي ي –دون ان تنفج ف

ي ى ف دة الرئيس ر الجري ة مق باح
رت و انفج ا ل ر ، وفيم ارع النص ش
اة تودي بحي ا س ل فإنه ك القناب تل
ة ي خدم ارهم ف وا أعم اء قض ابري
رة ة الح واطن والكلم وطن والم ال

 )التفاصيل(

مجزرة رفح

 
 رفحتغطية شاملة الحداث 
 علي مدار الساعة

نشرة الصباح اإلخبارية
 البريد اإلآتروني

 

 
 خيار التسجيل

 
 

 نوع النشرة

 
 

 

إشتراك جديد

بريد نصي

أرســـــل

خليل الزبن/ الشهيد 

 

ي تراجع مستمر بفضل تي هي ف الفلسطينية ال
ا ض قياداته رمين وبع طين المك فراء فلس س

   .الخالدين 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

تعليقات 0|  تسجيل عضو/دخول| " دخول العضو"

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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ليس المطلوب هو الدفاع عن سفراء فلسطين فبعضهم من خيرة 
المناضلين ولديهم الخبرات الكافية للرد ولكن لماذا اليملكون 
اإلجابة على أسئلة طالما حيرت آل الجيء فلسطيني في هذا 

إن الحديث عن مسيرة النضال الطويل لن تجدي نفعًا , العالم 
طالما لم تحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الشتات وفي 

المهاجر وبإعتراف الكثير من هؤالء السفراء الذين وصلوا الى 
مناصبهم ليس بناء على تخرجهم من الجامعات أو الكليات 

الدبلوماسية وإنما بما يتمتعون بعالقات جيدة مع أقرانهم الذين 
بتاريخهم النضالي .. هم على رأس هذه السلطة وآما يقولون 

ومسيرتهم الطويلة التي أهلتهم بدون علم أو خبرة في العلوم 
السياسية وإنما تمت ترقيتهم في العمل الوظيفي وليس النضال 

من أجل حرية الالجئين وإنما الحرية الشخصية الذاتية لهم 
ولعائالتهم وليس هذا الكالم تشكيك أو إتهام بقدر ماهي إال 

 .دراسة النتائج على أرض الواقع 
فمخيمات الالجئين التحظى باألولوية عند بعض هؤالء السفراء 
المبجلين وإنما تعتمد على نظرة قاصرة في زيادة المعاناة لهذا 

الشعب حتى الينسى أنه الجيء فقط هذا هو الهدف الحفاظ على 
أما , أي أن يبقى الجيء مدى الحياة , الهوية الفلسطينية 

المطالبات بشكل مستمر في تحسين أوضاعهم ليست مسؤوليات 
بعض السفراء الذين يتمتعون بكل أشكال الحرية التي إفتقدها 

أولئك المهاجرين األمر الذي أدى الى إبتعاد الالجيء عن أولئك 
 .الذين يفترض أنهم مسئولون عنه 

والنريد من خالل هذا المقال التعرض لتاريخ أي منهم النضالي 
وإنما ندرس النتائج المتحققة على أرض الواقع ومسئولية هؤالء

السفراء تتمثل في تشكيل قواعد شعبية عريضة للمطالبة 
بحقوقهم المهضومة وأغلبها حقوق إنسان قبل حق العودة 

وتحرير األرض من براثن اإلحتالل وعلى سبيل المثال هناك 
جاليات فلسطينية متواجدة في آل بقعة من بقاع العالم والسؤال 

هل قام أي سفير في بلد ما بتوحيد صفوفهم .. المهم هو 
وأهدافهم ومعالجة مشاآلهم مع الدولة التي يقيمون فيها ؟ أم 
 يساهم في تسكين الوضع وأن يبقي الحال على ماهو عليه ؟ 

وعليه النلوم من يعيش المعاناة اليومية من إتهام هؤالء السفراء
والسيما أن المعاناة التزال تتكرر . بأنهم ضد رغباتهم وأحالمهم 

منذ البداية وحتى هذه اللحظة سواء من آان منهم في المخيمات 

بواسطة  Sunday, December 05أرسلت في 
alwatanvoice

مصطفى : سفراء مدى الحياة بقلم: مقاالت  

 السعودية  –الغريب 

 

 

 

 

 روابط ذات صلة

 زيادة حول  ·
األخبار بواسطة  ·

alwatanvoice  

 :أآثر مقال قراءة عن 
صور حفل زواج جندي امريكي 

 تزوج عراقية في بغداد
 

 تقييم المقال

 5: المعدل
 23: تصويتات
 

 
 

 :الرجاء تقييم هذا المقال
 

  
  
  
  
  

 
 

 

!قيم المقال

 خيارات

 
 صفحة للطباعة   

 
أرسل هذا المقال    

 لصديق
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: في حضن أبيها بقلم

 محمد رمضان

 
 ]تعليقات  1 -قراءة  31[ 

 

 

خريف الصمت 

-فاطمة المزروعي:بقلم

 االمارات

 
 ]تعليقات  0 -قراءة  13[ 

 

نزار :المتشرد بقلم

 الزين

 
 ]تعليقات  2 -قراءة  22[ 

 

 

أطياف ذكرى 

 ميسون ابو بكر:بقلم

 
 ]تعليقات  3 -قراءة  49[ 

 

 . أو في الشتات 
فهل قام بعض السفراء بعمل مايمكن عملة تجاه الالجيء الذي 

يعاني األمرين في المطارات العربية والبالد العربية وال أظن أن 
أحد يختلف معي في هذا المطلب فهي مآسي وعذابات تتكرر 

يوميًا وفي آل الدول العربية بال إستثناء وال داعي للرياء 
 . بإستثناء دولة دون أخرى 

ومن هذا المنطلق نحن النتهم أحد من السفراء األعزاء ولكن 
نريد أن نقول لهم التفضلوا أبناء الداخل على أبناء الخارج وال 
أبناء الخارج على أبناء الداخل فكلهم في المصيبة سواء وهي 

ولكن لكل منهم مطالبهم التي تعتبر أولوية بالنسبة, درجة نسبية 
وهنا ينبغي على السفراء العمل على إتجاهين متوازيين , لهم 

آقضبان السكك الحديدية التي فوقها عربة القطار المتجه الى 
القدس وفلسطين فلن تصل العربة إال إذا آانت متوازنة على 

القضبان ، ونحن نعلم ما بذله العديد من السفراء من أجل 
اإلعتراف بالجواز الفلسطيني وهو الممنوح الى الفلسطينيين 
الذين يحملون هوية مواطنة فلسطينية أي الذين تعترف بهم 

إسرائيل وتسمح لهم بزيارة فلسطين وهي هوية إسرائيلية أصًال 
ولكن يجب أن يكون الجهد موصول في سبيل الحصول على 
إعترافات أخرى لمن يحملون وثائق سفر واليحملون جواز 

السفر الفلسطيني أو منحهم جوازات سفر فلسطينية حنى تكون 
 . المعاملة مثلية بين الفلسطينيين أنفسهم 

وآما أشارت بعض التقارير أن الرئيس الراحل ياسر عرفات 
تغمده اهللا بواسع رحمته قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق في فساد 

بعض السفارات الفلسطينية وهذا يدل على إعتراف ضمني بفساد
بعض السفارات ولكن ماهي النتائج التي تحققت حتى اآلن ؟ 

أعتقد أن القدر لم يمهل القائد من اإلطالع على مشاآل سفاراته 
وطالما نحن في مرحلة إنتقالية جديدة فهذا يعني أن, حول العالم 

النتائج لن تتحقق سريعًا وسيستمر الفساد في بعض السفارات 
ردحًا من الزمن ألن المشكلة مرآبة ومتعددة الجوانب األمر الذي 

يحتاج الى عالج جذري يصل الى مرحلة البتر والحسم والطرد 
وحتى يكون . والمحاسبة الكاملة عن اإلضرار بمصالح الشعب 

القرار الفلسطيني مستقًال في تعيين السفراء ينبغي العمل بقواعد 
العمل الدبلوماسي وأن يكون إختيار السفير من قبل المجلس 
 . الوطني الفلسطيني وليس من قبل الدولة التي سيتعين فيها 

فبعض الدول العربية مسئولة عن فساد بعض سفراء فلسطين 
وهذا ماينافي سياسة عدم التدخل في الشئون الداخلية األمر الذي

أحدث خالفات دائمة وليس مصالح دائمة بين المنظمة والدول 
فليس من حق الدول . العربية وينعكس على الشعوب تلقائيًا 

العربية التدخل في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بعوض أو 
بدون عوض وعلى السفير أن يقدم أوراق إعتماده آغيره من 

وفي مقاالت سابقة لبعض الزمالء الذين . السفراء المعتمدين 
أآدوا من خاللها أن بعض السفراء حولوا سفاراتنا إلى أمالك 

ولكن مانعرفه . دون الدخول في تفاصيل ذلك , خاصة لهم 
ويعرفه أي مواطن أن من مهام السفارات أن تقوم برعاية 

لكن ما ال , وحماية مصالح رعاياها في البلد الذي تمثلهم فيه 
نفهمه وال نعرفه أن تكون هموم بعض سفرائنا متمثلة في 

التضييق وممارسة سياسة الخنق على مواطنينا وابتزازهم حتى 
, يغادروا هذا البلد أو ذاك وذلك تحت ذرائع تقليل مشاآل الجالية 

والتي ال نفهم أسباب أخرى لوجود السفارة إذا لم يكن من 
. مهامها الرئيسية مساعدة أفراد الجالية على حل مشاآلهم 

الالعمل ليل نهار لحل مشاآل بعض السفراء الشخصية ومن معه 
ويترك بعضهم مشكلة الشعب , في السفارة على حساب القضية 

دون حل وعليه نقترح على من بيده الحل والعقد في السلطة 
الوطنية أن يعتمدوا قانون مماثل للقانون النمساوي الذي يحرم 

على مواطني النمسا أن يعملوا سفراء أو دبلوماسيين لدول 
وهذه القضية بحاجة الى الحسم والبتر والطرد لبعض . أجنبية 

السفراء ومحاسبتهم على مافعلوه في العقود الماضية بحق 
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]تعليقات  10 -قراءة  120[ 

 

 

 ثقافة

 
 ] المزيد في ثقافة[ 

لدارسى التجارة 

: والمهتمين باإلكسل

هذا اول كتاب به 

تطبيقات حقيقية على 

 ..اإلكسل 

 
]تعليقات  0 -قراءة  124[ 

 

 

 كتب و دراسات

 
المزيد من الكتب [ 

حركة شاس ودورها 

في المجتمع اإلسرائيلي

 يوسف عودة:بقلم

 
 ]تعليقات  2 -قراءة  48[ 

 

 

الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي هي في تراجع 
مستمر بفضل سفراء فلسطين المكرمين وبعض قياداتها 

 . الخالدين 
 

 السعودية  –مصطفى الغريب 
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سفراء فلسطين أين هم من الواقع األليم الذي يعيشه الشعب 
ويعلم القاصي , الفلسطيني في الشتات بل آل فلسطيني في العالم 

والداني أن المخيمات الفلسطينية تعيش على هامش الواقع ولكن 
ماهو الدور الذي يقوم به السفير على أرض الواقع لتغيير هذا 

فإذا آان مناضًال فلماذا اليقوم بالدور المطلوب منه , التهميش 
 . تمامًا 

ولن نطلب منهم أآبر من طاقاتهم والسيما أنهم باألقدمية أصبحوا
وهي درجة رفيعة , عمداء السلك الدبلوماسي في العالم آله 

يتمتع بها معظم سفراء فلسطين في شتى دول العالم فهل حان 
وقت التغيير بعد رحيل الزعيم ياسر عرفات وهذا حتمًا سيحصل 
فكل رئيس يتمكن من الوصول الى السلطة البد أن يقوم ببعض 
التعديالت وبعض التغيير حتى يضع بصمته الخاصة من خالل 
الناس المحسوبين عليه ورفاق دربه ومن يثق فيهم من أبناء 

عشيرته أو عائلته أو بلدته دون النظر الى المعايير التي ينبغي 
. أن تتبع في مثل تلك الحاالت في الدول الديموقراطية المتقدمة 
وليس هناك سرًا فيما نقول وإنما حسابات مدروسة فطالما أن 

التمثيل في اإلنتخابات اليمثل جميع الفصائل وهناك مقاطعة 
لإلنتخابات من جانب فصائل أخرى فإن المرشحين سيكون 

 ! . ترشيحهم صوريًا ليس إال 
وتعجبني بعض الدول فيما يتعلق بنظام الجنسية لديها فهي 

التسمح بما يسمى نظام إزدواج الجنسية وأرغب أن يطبق هذا 
النظام في أسرع وقت ممكن عبر مناقشة ذلك في المجلس 

الوطني الفلسطيني وإقراره حتى يفقد معظم سفراؤنا آراسيهم 
ونأتي بكوادر جديدة تتلمس إحتياجات الجاليات الفلسطينية في 
الشتات وبمجرد حصول السفير أو أي عضو في السفارة على 
جنسية أخرى يعتبر تلقائيًا مفصول من خدمة سفارة فلسطين 

واليحق له تمثيلها حتى يكون أولى بالشعور بالمعاناة التي يعاني 
آما البد من وضع أنظمة , منها هذا الفلسطيني في الشتات 

صارمة تمنع إستغالل أي سفير لموقعه في آثرة الطلبات الخاصة
به أو أفراد عائلته ومعارفه التي يتقدم بها لسلطات الدولة التي 

يمثل سفارة فلسطين فيها حتى اليكون محسوبًا على الدولة 
 . المضيفة أو أحد عمالؤها

آما ينبغي العمل باألنظمة المتبعة في الدول الديموقراطية بنظام 
التدوير أو التغيير المستمر وتحدد مدة تمثيل دولة فلسطين بعدد 

بواسطة  Saturday, December 04أرسلت في 
alwatanvoice

سفراء فلسطين الواقع والمأمول : مقاالت  

 السعودية  –مصطفى الغريب :بقلم
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!قيم المقال

 خيارات

 
 صفحة للطباعة   

 
أرسل هذا المقال    

 لصديق
 

Page 1 of 9 السعودية –مصطفى الغريب :سفراء فلسطين الواقع والمأمول بقلم -صحيفة دنيا الوطن

12/4/2004http://www.alwatanvoice.com/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=13544



 

وثائق
حقوق اإلنسان
وظائف شاغرة
خفايا وأسرار
فضائيات وإعالم
صور نادرة
دنيا المطبخ

 قصة قصيرة

أطياف ذكرى 

 ميسون ابو بكر:بقلم

 
 ]تعليقات  1 -قراءة  5[ 

 

زكي :حكاية الريح بقلم

 العيلة

 
 ]تعليقات  8 -قراءة  38[ 

 

 

محمود ابو:صمود بقلم

 اسعد

 
 ]تعليقات  0 -قراءة  10[ 

 

 

: غسالة مونيكا بقلم

 محمد رمضان

 
]تعليقات  11 -قراءة  123[ 

 

محدد من السنوات وبعدها البد من التغيير والداعي أن يكونوا 
سفراء الى األبد في دولة معينة حتى التمل الدولة المضيفة منهم 

 . ومن آثرة طلباتهم 
وعلى سبيل المثال ال الحصر ومن غير المعقول أن يمثل دولة 

فلسطين في فرنسا مثًال أن يكون فلسطينيًا يحمل جواز فرنسي أو
من يمثل فلسطين في األمم المتحدة فلسطينيًا يحمل جواز أمريكي

 . وهكذا في آل سفاراتنا في الخارج 
ألن رعاية المصلحة الوطنية الفلسطينية هي مسؤولية المواطن 

الفلسطيني الذي يحمل هوية الشعب الفلسطيني وليس هوية 
الدولة المضيفة وعليه ستكون هوية فلسطينية خالصة نقية 
اليشوبها الكدر وبالتالي تكون الدبلوماسية الفلسطينية حرة 

 . بمعنى الكلمة 
لوقامت السلطة الفلسطينية بالتحقق من وثائق سفرائها 

فلن تجد منهم سفيرا اليحمل , التاريخيين أوالقدماء في الخارج 
جنسية أخرى أو أآثر وهو الذي يطالب بعدم تجنيس الفلسطينيين
للحفاظ على الهوية الفلسطينية حتى يتمتع بما يدفع رعاياه من 
أتاوات ورسوم في صناديق هذه السفارات فالسفراء هم الساده 

 .وهذا ماهو حاصل منذ زمان بعيد , والرعايا هم العبيد 
إنهم سفراء متسلطون يعتقدون أنهم خالدون وغريب أمر هؤالء 

السفراء حينما يهرولون للحصول على جنسيات الدول التي 
ويرفضون منح أي فلسطيني جنسية الدولة التي , يعملون بها 

بحجة الحفاظ على الهوية , ولد علي أرضها او أفنى فيها عمره 
الفلسطينية والتي يرغب السفير في إسقاطها عن نفسه وهو 

سفير يمثل السلطة الفلسطينية فهو يعطي الحق لنفسه ويحرم 
 . غيره من هذا الحق 

آيف يريد أن يؤمن بقضية ويدافع عنها ويمثلها في المؤتمرات 
والمحافل الدولية وهو اليشعر بالمعاناة التي يعيشها الشعب 

الفلسطيني وهل يعلم سفرائنا في الخارج أن من يحمل وثيقة 
سفر الالجئين التخوله دخول الدولة التي أصدرتها بل فقط تخوله 
الحصول على خروج بدون عودة الى مثواه األخير يتنقل بها فقط
في إتجاه واحد من الحياة الدنيا الى الحياة اآلخرة فهي تشبه الى 

 ) . شهادة الوفاة ( حد بعيد وثيقة الموت 
الصادر عام  1547إن من يتذرع بقرار الجامعة العربية الرقم 

م الذي طالب بالحفاظ على الهوية الفلسطينية وهو القرار 1959
الذي ينفذ ناقصًا ويجري اإللتفاف عليه بين الحين واآلخر حيث 

أصبح غير ذي جدوى بعدما نسفت قرارات الجامعة العربية آلها 
من أولها الى آخرها والمتعلقة بالقضية الفلسطينية عندما تم 
التوقيع على إتفاقية أوسلوا وقبلها مؤتمر مدريد للسالم ألغى 

العديد من قرارات الجامعة العربية وأن المبادرات المتعددة 
والمتعلقة بالقضية ألغت أيضًا العديد من قرارات الجامعة 

 . العربية 
أين هي قرارات جامعة الدول , والسؤال الذي يطرح نفسه 

العربية بشأن تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني ؟ وهل
 المطالبة بحق العودة دون مقاومة سيحقق هذا الحق ؟ 

ماذا فعلت قرارات مؤتمرات القمة منذ خمسون عاما ؟ هل 
حررت شبرًا واحدًا ؟ ولكن على مايبدوا أن جميع مؤتمرات القمة

وقرارات الجامعة العربية وقرارت مجلس األمن الدولي وهيئة 
األمم المتحدة لن تحل مشكلة فلسطيني يحمل وثيقة سفر الالجئين
وعالق على الحدود آمن هم في مخيم الرويشد مثًال على الحدود 

 . األردنية العراقية 
إن وزراء السلطة وسفراءها الذين يحملون جوازات سفر غير 
فلسطينية يجب أن يتنحوا عن مراآزهم القيادية أو يتخلوا عن 

جوازات السفر األجنبية التي يحملونها ويتفاخرون بها هم 
وزوجاتهم وأنجالهم حتى اليصبح غالبية الوزراء والقيادات 

 . الفلسطينية أجانب 
وأحب أن أؤآد أن حق العودة المسلوب لم تنجح جميع المحاوالت

المماثله عبر التاريخ في إلغاءه إبتداء بحرآات التحرر 

Page 2 of 9 السعودية –مصطفى الغريب :سفراء فلسطين الواقع والمأمول بقلم -صحيفة دنيا الوطن

12/4/2004http://www.alwatanvoice.com/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=13544



 

 

 
] المزيد من القصص القصيرة[ 

 

سليمان :الثعبان بقلم

 نزال

 
]تعليقات  16 -قراءة  150[ 

 

 ثقافة

 
 ] المزيد في ثقافة[ 

لدارسى التجارة 

: والمهتمين باإلكسل

هذا اول كتاب به 

تطبيقات حقيقية على 

 ..اإلكسل 

 
 ]تعليقات  0 -قراءة  73[ 

 

 

 كتب و دراسات

حركة شاس ودورها 

في المجتمع اإلسرائيلي

 يوسف عودة:بقلم

 
 ]تعليقات  0 -قراءة  17[ 

 

 

واإلستقالل في جميع دول العالم ومرورًا بجدار برلين وخط 
بارليف وبإنهيار الشيوعية وإنتهاء بجدار الفصل العنصري الذي 
.تحاول أن تستكمل إسرائيل بناؤه بتعاون أطراف عربية وأجنبية 

إن من يؤمن بحق العودة هو الشخص الذي لديه الرغبة لرفع 
الظلم عن نفسه وعن الماليين المعذبين من الفلسطينيين في 
جميع دول العالم ويسهل لهم ويمنحهم وسائل العودة ال أن 

يحاصرهم ويفرض عليهم القيود في العمل والتنقل والتعليم إنها 
قضية ماليين من المعذبين من الفلسطينين في شتى أنحاء 

 . العالم 
فكيف يتناسى من يملك حق التنقل أن ينكره على اآلخرين إنها 
قضية عدم إحساس وعدم شعور بالمسئولية بل واألنانية وظلم 
اإلنسان ألخيه اإلنسان الذي يساهم في تشريد المشرد وتهجير 

 . الالجيء وتعقيد جميع أموره الدنيوية 
 

 السعودية  –مصطفى الغريب 
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 سفراء فلسطين الواقع والمأمول

 2004آانون األول  4السبت 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

ســفراء فلســطين أيــن هــم مــن الواقــع األليــم الــذي يعيشــه الشــعب
ويعلــم, الفلســطيني فــي الشــتات بــل آــل فلســطيني فــي العــالم         

القاصي والداني أن المخيمات الفلسطينية تعيش على هامش الواقع
ولكن ماهو الدور الذي يقوم به الســفير علـى أرض الواقـع لتغيـير هـذا

 .فإذا آان مناضًال فلماذا اليقوم بالدور المطلوب منه تمامًا , التهميش 

ية أصـبحوا ولن نطلب منهم أآبر مـن طاقــاتهم والســيما أنهـم باألقدم
تع, عمداء السلك الدبلوماسي في العالم آله              وهي درجة رفيعـة يتم

بها معظم سـفراء فلسـطين فـي شـتى دول العــالم فهـل حـان وقـت
يس التغيير بعد رحيل الزعيم ياسر عرفات وهذا حتمًا سيحصل فكل رئ
عض يتمكن من الوصول الى السلطة البد أن يقوم ببعض التعـديالت وب
يه سوبين عل ناس المح التغيير حتى يضع بصمته الخاصة من خـالل ال
شيرته أو عائلتـه أو بلدتـه دون ورفاق دربه ومن يثق فيهم من أبنـاء ع
النظر الى المعايير الـتي ينبغـي أن تتبـع فــي مثـل تلـك الحـاالت فـي

 .الدول الديموقراطية المتقدمة 

وليــس هنــاك ســرًا فيمــا نقــول وإنمــا حســابات مدروســة فطالمــا أن
التمثيــل فــي اإلنتخابــات اليمثــل جميــع الفصــائل وهنــاك مقاطعــة
لإلنتخابات من جانب فصائل أخرى فإن المرشحين سيكون ترشــيحهم

ــالي سيســتأثر رئيــس فتــح برئاســة الســلطة! صــوريًا ليــس إال  وبالت
الوطنية وبعدها يزيد من نطاق صالحياته ليصبح مرآز القيادة والسلطة

سطينية               وهــذا الـرئيس القـادم إن لـم, ويملك جميع أوراق اللعبة الفل
رئيـس" يكن منتخبا إنتخابًا ديموقراطيًا فلن يشذ عن القاعدة الذهبية                 

الــتي تتمتــع بهــا الــدول غــير الديموقراطيــة وبالتبعيــة" مــدى الحيــاة    
سفراء مدى" سيكون السفراء المحسوبين على رئيسهم مثله تمامًا        

وعلى الرغم أنهم ضربوا األرقام القياسـية األمــر الـذي ينبغـي" الحياة 
 .أن يتم تسجيلهم في موسعة جينيس لألرقام القياسية 

وتعجبني بعض الدول فيما يتعلق بنظام الجنسية لديها فهي التسمح
بما يسمى نظام إزدواج الجنســية وأرغــب أن يطبـق هــذا النظــام فـي
أســـرع وقـــت ممكـــن عـــبر مناقشـــة ذلـــك فـــي المجلـــس الوطنـــي
الفلسطيني وإقراره حتى يفقد معظم سفرائنا آراسيهم ونأتي بكوادر
جديدة تتلمس إحتياجات الجاليات الفلســطينية فـي الشـتات وبمجـرد
حصول السفير أو أي عضــو فـي الســفارة علـى جنسـية أخـرى يعتبـر
له تمثيلهـا حتـى تلقائيًا مفصوال من خدمة سفارة فلسـطين واليحـق 
يكون أولى بالشعور بالمعاناة التي يعاني منها هـذا الفلسـطيني فـي

آما البد من وضع أنظمـة صــارمة تمنـع إسـتغالل أي سـفير, الشتات  
لموقعه في آـثرة الطلبـات الخاصــة بـه أو أفـراد عائلتـه ومعارفـه التــي

ما رأ

من ترشح
لفلسطين
المرشحين

للرئاسة 
الفلسطين
التصويت 
للفلسطين
لمعرفة رأ
محمود
ابو مازن
مصطفى
البرغوثي
الدآتور
الستار
تيسير

ماجدة

مروان 

ال أحد

لن أنتخ

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط
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شارون وأآثر منه 
 عنصرية

غربان الشؤم تطير  -
 الى أوآرانيا

اإلنهيار األخالقي  -
والترّدي القيمي في 

عقيدة المنظومة 
العسكرية 
 ! !اإلسرائيلية 

عنصرية أمريكية  -
 وأخرى صهيونية

مسيرة رفض الشباب -
العرب الدروز للخدمة 
 االجبارية مستمرة

هل تملك حق  -
 التنازل؟؟؟؟؟؟؟؟

عقارب الساعة  -
 الفلسطينية

لتي يمثــل سـفارة فلسـطين فيهـا حتــى يتقدم بها لسلطات الدولـة ا
 .اليكون محسوبًا على الدولة المضيفة أو أحد عمالؤها

آما ينبغي العمــل باألنظمـة المتبعـة فـي الــدول الديموقراطيـة بنظـام
سطين بعــدد ستمر وتحـدد مـدة تمثيـل دولــة فل التدوير أو التغيــير الم
محدد من السنوات وبعدها البد من التغيير والداعـي أن يكونـوا سـفراء
الى األبد في دولة معينة حتى التمل الدولة المضيفة منهم ومن آثرة

 .طلباتهم 

ــة ــل دول ــول أن يمث ــير المعق ــال ال الحصــر ومــن غ وعلــى ســبيل المث
فلسطين في فرنسا مثًال أن يكون فلسطينيًا يحمـل جـواز فرنســي أو
من يمثل فلسطين في األمم المتحدة فلسطينيًا يحمل جواز أمريكــي

 .وهكذا في آل سفاراتنا في الخارج 

ألن رعايــة المصــلحة الوطنيــة الفلســطينية هــي مســؤولية المواطــن
الفلســطيني الــذي يحمــل هويــة الشــعب الفلســطيني وليــس هويــة

المضيفة وعليه ستكون هوية فلسطينية خالصة نقية اليشـوبهاالدولة  
 .الكدر وبالتالي تكون الدبلوماسية الفلسطينية حرة بمعنى الكلمة 

لوقامت السلطة الفلسطينية بالتحقق من وثائق سـفرائها التاريخييـن
فلن تجد منهم سفيرا اليحمل جنسية أخرى أو, أوالقدماء في الخارج       

أآثر وهو الذي يطالب بعدم تجنيس الفلسطينيين للحفاظ على الهوية
الفلســطينية حــتى يتمتــع بمــا يــدفع رعايــاه مــن أتــاوات ورســوم فــي
يد                          سفراء هــم السـاده والرعايـا هـم العب ,صناديق هذه السفارات فال

 .وهذا ماهو حاصل منذ زمان بعيد 

إنهــم ســفراء متســلطون يعتقــدون أنهــم خالــدون وغريــب أمــر هــؤالء
السفراء حينما يهرولون للحصول على جنســيات الــدول الــتي يعملـون

ويرفضــون منــح أي فلســطيني جنســية الدولــة الــتي ولــد علــي, بهــا 
سطينية, أرضها او أفنى فيها عمــره        بحجـة الحفـاظ علـى الهويـة الفل

والــتي يرغــب الســفير فــي إســقاطها عــن نفســه وهــو ســفير يمثــل
السلطة الفلسطينية فهو يعطي الحق لنفسه ويحــرم غـيره مـن هــذا

 .الحق 

ــرات ــي المؤتم ــا ف ــا ويمثله ــدافع عنه ــؤمن بقضــية وي ــد أن ي ــف يري آي
ــتي يعيشــها الشــعب ــاة ال ــو اليشــعر بالمعان ــة وه ــل الدولي والمحاف
الفلسطيني وهل يعلم سفرائنا في الخارج أن من يحمل وثيقـة سـفر
الالجئين التخوله دخول الدولة التي أصدرتها بـل فقـط تخولــه الحصـول
على خروج بدون عودة الـى مثـواه األخـير يتنقـل بهـا فقــط فـي إتجـاه
واحد من الحياة الدنيا الى الحيـاة اآلخـرة فهـي تشـبه الـى حـد بعيـد

 ) .شهادة الوفاة ( وثيقة الموت 

ية الـرقم               م1959الصــادر عـام     1547إن من يتــذرع بقـرار الجامعـة العرب
الذي طالب بالحفاظ على الهوية الفلسـطينية وهـو القـرار الـذي ينفـذ
يه بيــن الحيــن واآلخـر حيـث أصـبح غـير ذي ناقصًا ويجري اإللتفاف عل
ها جدوى بعدما نسفت قرارات الجامعة العربية آلها من أولها الى آخر
والمتعلقة بالقضية الفلسطينية عندما تم التوقيع على إتفاقية أوسـلوا
وقبلها مؤتمر مدريد للسالم ألغى العديد مــن قـرارات الجامعـة العربيـة
وأن المبــادرات المتعــددة والمتعلقــة بالقضــية ألغــت أيضــًا العديــد مــن
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 .قرارات الجامعة العربية 

أيـن هـي قـرارات جامعـة الـدول العربيـة, والسؤال الذي يطرح نفسه       
بشأن تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني ؟ وهل المطالبــة

 بحق العودة دون مقاومة سيحقق هذا الحق ؟

ماذا فعلت قـرارات مؤتمـرات القمــة منـذ خمســون عامــا ؟ هـل حـررت
كن علـى مايبـدوا أن جميــع مؤتمـرات القمــة وقـرارات شبرًا واحدًا ؟ ول
الجامعة العربية وقرارت مجلس األمن الدولي وهيئة األمم المتحدة لن
تحل مشـكلة فلســطيني يحمــل وثيقـة سـفر الالجئيـن وعـالق علـى
الحــدود آمــن هــم فــي مخيــم الرويشــد مثــًال علــى الحــدود األردنيــة

 .العراقية 

ــر ــفر غيـ ــوازات سـ ــذين يحملـــون جـ ــفراءها الـ إن وزراء الســـلطة وسـ
فلسطينية يجب أن يتنحوا عن مراآزهم القيادية أو يتخلوا عن جـوازات
السفر األجنبية التي يحملونها ويتفاخرون بها هم وزوجـاتهم وأنجالهـم

 .حتى اليصبح غالبية الوزراء والقيادات الفلسطينية أجانب 

عودة المسـلوب لــم تنجـح جميــع المحــاوالت وأحب أن أؤآد أن حــق ال
المماثله عبر التاريخ في إلغاءه إبتداء بحرآات التحـرر واإلسـتقالل فـي
جميع دول العالم ومرورًا بجدار برلين وخـط بـارليف وبإنهيـار الشــيوعية
وإنتهاء بجدار الفصل العنصري الذي تحاول أن تستكمل إسرائيل بنــاؤه

 .بتعاون أطراف عربية وأجنبية 

لم إن من يؤمن بحق العودة هو الشخص الذي لديـه الرغبـة لرفـع الظ
يع دول عن نفسه وعن الماليين المعذبين من الفلســطينيين فـي جم
العالم ويسهل لهم ويمنحهم وسـائل العــودة ال أن يحاصـرهم ويفـرض
عليهــم القيــود فــي العمــل والتنقــل والتعليــم إنهــا قضــية مالييــن مــن

 .المعذبين من الفلسطينين في شتى أنحاء العالم 

فكيف يتناسى من يملك حق التنقل أن ينكره على اآلخرين إنها قضية
عدم إحساس وعدم شـعور بالمسـئولية بـل واألنانيــة وظلـم اإلنسـان
جير الالجـيء ألخيه اإلنسان الــذي يســاهم فـي تشــريد المشـرد وته

 .وتعقيد جميع أموره الدنيوية 

 السعودية –مصطفى الغريب 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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 !ليس غريبا أن يترك العرب قضاياهم المهمة ليطاردوا برتقالة
 

العقل العربي عاجز عن وضع المرأة في خانة نقاش جاد أو 
قضية حقيقية ذلك أن ما يشغل العقل العربي هذه األيام هو 

أما األمن العربي واالستقالل العربي والقضايا العربية , البرتقالة
ضاعت هباء في زمن البرتقالة بل زمن االستحالة أي استحالة 

األمن مع وجود البرتقالة ألن الجيل العربي يبحث عن خصر 
البرتقالة وإن آانت حواء أقنعت آدم فخرج من الجنة لمعصية 

بسبب تفاحة فال عجب أن يخسر العرب أهم قضاياهم بسبب 
فالعالقة الشرقية بين الرجل والمرأة ال تتعدى البرتقالة , برتقالة

وأنه قسم المرأة إلى قسمين قسم أرنبي, آيف يعصرها أو يقطعها
للهشك "أو الولود أي زوجة لإلنجاب فقط أما النوع اآلخر فهو 

آما أصطلح على تسميتها في بعض مجالس اللهو " بشك
والطرب العربية ومن هنا جاء حب التعدد عند الرجل الشرقي 

فواحدة يبحث عن حسبها ونسبها وال يشترط أن تكون برتقالية 
المظهر أما األخرى فيبحث عن مقدمتها ومؤخرتها أي البد أن 

تكون برتقالية المظهر، وال عجب أن تحتضن بعض وسائل 
اإلعالم العربي برتقاالت ناد ليلي ظهر في زمن العتمة وال عجب 

أيضا أن تتربع البرتقالة على عرش قمة الحضارة والحرية 
المسموح بها لتنادي جميالت وناعمات وفاتنات الفن الشرقي 

المالحظ فعال بعد . ,لكي يؤآدن تفوقنا في الفضاء البرتقالي
البرتقالة آثرة البرامج الفضائية وآثرة إنتاج األغاني البرتقالية 

وقطعًا لن نشاهد أي تقدم حضاري أو صناعي أو ديمقراطي 
آيف سنحقق الرخاء واألمن , طالما نحن نرآض وراء برتقالة

 .ونحن نبحث عن البرتقالة في الفضائيات؟
,أما اليوم فالمشاهد العربي يشاهد البرتقالة وهي ترقص وتتمايل

حولها برتقاالت آاسيات عاريات من خلف الشاشات لنخر آل 
وغدا تستبدل البرتقالة . القيم والمبادئ في نفوس األمة الشرقية

بالتفاحة وتعود التفاحة من جديد ويقال فيها ما قيل عن البرتقالة 
والموضة السائدة هذه األيام تفرض علينا تسمية جامعة , أو يزيد

فحسب علمي أن الفساتين والشورتات , البرتقالة العربية
البرتقالية تتصدر القائمة األولى في الطلبات النسائية لهذا 

بواسطة  Friday, December 03أرسلت في 
alwatanvoice

ليس غريبا أن يترك العرب قضاياهم : مقاالت  
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وبالتالي علينا أن نبدل عقولنا وأدمغتنا الخاوية إلى . الصيف
األمر الذي يخلق حاجة ماسة للهروب من , "البرتقالي"اللون 

الواقع الضبابي إلى البرتقالي وهو تقدم ال نحسد عليه آشعوب 
عربية فقد اعتكفت العائالت في بيوتها وعزفت عن األهل 

عشرات , والجيران، أغلقت األبواب وتحلقت حول الفضائيات
 ! الماليين من العيون مندهشة تنتظر الحدث ولكن أي حدث

هل هو انتخاب النجم الواعد؟ إنها تجارة تحقيق األرباح من 
الدعايات التجارية واالتصاالت الهاتفية ماليين الدوالرات ربحتها 

شرآات الهواتف واالتصاالت التي تتداخل عالقاتها بالقنوات 
 . الفضائية

ولو قمنا باستفتاء للتصويت للبرتقالة أو لقضية فلسطين سوف 
يطير صواب العقالء عندما تتضح نتيجة التصويت لصالح 

 . البرتقالة
 ولكن ما هو سبب ذلك؟ 

في اعتقادي هو لحاجة المصوتين إلى إفراغ العديد من العقد 
 .النفسية النابعة من الحرمان سياسيًا واجتماعيًا وشخصيًا

الفضائيات العربية لن تكون موضوعية أبدا، وليس هدفها تثقيف 
أحد وإنما تخدم جيوب أصحابها، ألنها تلهي الناس عن القضايا 

المهمة، وتفسح لهم المجال لتفريغ غضبهم وإحباطهم من 
المعاناة اليومية وهنا تتغير معالم المسموح والممنوع حسب 

الحاجة، وليس بالضرورة حسب تعليمات الدين أو العادات 
وهذا ما يفسر البرامج غير السوية في القنوات . والتقاليد

الفضائية التجارية التي يمولها رجال األعمال وبالمقابل انعدام 
. البرامج التي تنتقد الواقع المؤلم الذي تعيشه الشعوب العربية

وعن وضع المرأة تحديدا وألسباب تجارية فإن القنوات تستعمل 
أتساءل لماذا ال . ساعة تحت الكاميرات 24المرأة ويضعونها 

 يضعون الرجل أيضا؟ 
الحقيقة أنهم يّدعون التطور، ولكنهم بقوا تقليديين فقد أبقوا 
إذا . المرأة تحت المراقبة، وقالوا للرجل اختر أية برتقالة تريد
 . أراد مجتمعنا أن يكون معاصرا فليكن معاصرا في آل شيء

آل العالم يتصل يوميا ليصوت لهذا النجم أو ذاك فهذه االنتخابات 
التي بدأنا نعرفها ولكن في الحقيقة هل نكسب قضية تهم العالم 

العربي أو اإلسالمي فالناس ينظرون للبرتقالة وغير مهتمين 
باألمور السياسية، ألن الفضائيات تريد التصويت للبرتقالة لتبعد 

 ".األمة عن االهتمام بمشاآلها الحقيقية
والسبب أن العرب في ضائقة، وبحاجة إلى أمور ترفيهية تنفس 
عن غضبهم حتى ال ينفجر وهذه ليست المشكلة بل المشكلة أننا 

 مقلدون آيف يمكن أن نتقدم ونحن جهلة؟ 
إن هذا االنبهار من واقع ال يمكن تحقيقه، في وضع يسيطر فيه 
اليأس والضغط النفسي على الشارع ليتحول إلى تحقيق الهدف 

 .هو الهروب من الواقع واللجوء لراحة نفسية ولو وهمية
 الرياض -مصطفى الغريب 
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برآان التوطين : *مصطفى الغريب 
  متى يثور ومتى يهدأ

برآان التوطين متى يثور ومتى 
 يهدأ

 الرياض –مصطفى الغريب 

ا تي تطلقه دعوات ال ى آخر ال ن ال نطالع من حي
اب حفيين والكت ان والص وق اإلنس ات حق منظم
عن توطين الالجئين الفلسطينيين فتارة نقرأ عن
ن ن التوطي رى ع رة أخ ي األردن وم وطين ف الت

 في صحراء 

 
 

ان رة في لبن راق وم رة في شمال الع سيناء وم
ومرة في دول الخليج وهناك دعوات الى توطين
ي رة ف ا وم رة في أمريك دا وم جزء منهم في آن

ة أقوال بعض  دول األوروبي هاد ب م اإلستش ويت
المسؤولين من هذه الدولة أو تلك أو هذا الخبير
غاث ي أض ل ه ر وه ة األم ن ماحقيق أو ذاك ولك
ا وطينهم أعده اهزة لت ات ج الم أم مخطط أح

ذه القضية. خبراء وسياسيون دوليون    وتعود ه
ًا هدأ أحيان ًا وي ور أحيان ان يث الى الساحة آالبرآ
ية وهو أخرى ولكن إتفاق شرم الشيخ آان البدا
الذي مهد لمفاوضات الوضع النهائي ومن خالل
رائيلي رفين اإلس ا الط ا فيه راف بم دة أط ع

طيني   ع. والفلس خص الوض تطيع أن أش وأس
نة األخيرة دون ثرت في اآلو تي آ آالمبادرات ال

 . جدوى لتنفيذها على أرض الواقع 

ومن أطرف ما قرأت في هذا الشأن دعوة آاتب
إسرائيلي الواليات المتحدة إلى ممارسة ضغوط
يناء ي س ن أراض زء م اع ج ر القتط ى مص عل
ًدا ا جدي ون وطًن زة ليك اع غ ه بقط وإلحاق
ري رئيس المص ح ال ل من طينيين، مقاب للفلس
ين الم وتحس ل للس ائزة نوب ارك ج ني مب حس
بيل ى س ر عل ادية لمص اع االقتص األوض

ائال ولكن المشكلة! المقايضة ويضيف الكاتب ق
يناء وأن ى س رية عل يادة المص ي الس ن ف تكم
ى ل السيادة ال ن نق األرض ألصحابها ولكن يمك
ة ة أو أمني ة إقليمي طينيين أو ألي منظم الفلس

 . للتعاون اإلقليمي 

وتناولت صحف آثيرة نقال عن صحافة إسرائيل
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األقسام

طينيين وطين الفلس دة لت ة جدي ن خط ديث ع الح
زًءا ح األردن ج ل من ى أراضي األردن، مقاب عل
الل من عقود إعادة إعمار العراق، مستغال االحت
ى ة عل يطرته الحالي د، وس ذا البل ي له األمريك

 . مقدراته

ان ى لس وال عل رى ق حف أخ ت ص ا تناول آم
ض ان رف ول إن لبن ير الق اني آب ؤول لبن مس

مليار 20عرضًا تقدمت به جهات دولية لمنحها          
ي طينيين ف ن الفلس وطين الالجئي ل ت دوالر مقاب

..البالد وهذا الرقم يوازي الدين العام على لبنان               
وهذا الدين هو أحد العوامل المهمة في الضغوط

يفا أن            ان، مض ى لبن ارس عل تي تم اك"ال هن
تعدين للمضي انيين المس يين اللبن بعض السياس
ون عكس انوا يعلن توطين، وإن آ في مشروع ال

 ". ذلك

ا ى لسان رئيس وزرائه دا نفت عل ورغم أن آن
ى وطين عل جان آرتيات أي شكل من أشكال الت
دت أن ادر أآ ض المص يها إال أن بع أراض

وطين     ت ت ة عرض ة الكندي ف  25الحكوم ال
فلسطيني في أراضيها آما أعلنت عن استعدادها
اق ار اتف ي إط طينيين ف ن فلس تقبال الجئي الس

 .سالم في الشرق األوسط 
ات ن مخطط ياق ع ذا الس ي ه ذآر ف ا ي ومم
ن ي مواط وطين مليون ى ت ي ال رائيلية ترم إس
ات د من الوالي ج بتأيي فلسطيني في منطقة الخلي
ة          دول الغربي اندة ال ة ومس دة االمريكي .المتح
ا إلختراق والهدف هو دعم إسرائيل في توجهه
دول الخليج وتهيئة األجواء لتوطين من ترفض
ل ل أن يص ن المحتم طين وم ى فلس ودتهم ال ع
ار أن دول ونين بإعتب ة الملي ى قراب رقم ال ال
ي ادة ف درة في السكان وزي اني من ن ج تع الخلي

ي  اوالت. األراض ي المح ر ف و الس ذا ه وه
ج         ع مع دول الخلي  اإلسرائيلية المستمرة للتطبي
رائيلية ب إس ود مكات تمرار وج ا إلس ومحاوالته
ي دة ف اح مكاتب جدي ة إفتت ة ومحاول في المنطق
وطين الفلسطينيين ة ت دول أخرى لتسهيل عملي
واالنفتاح االقتصادي لتضرب عصفورين بحجر

     .واحد 

ومن ضمن المشاريع والخطط الداعمة لسياسات
اريع ا للمش ذها وفق ع تنفي وطين المزم الت
ي ي الت ن وه كلة الالجئي ل مش ة لح األمريكي
ق ي مناط ن ف ؤالء الالجئي ل قضايا ه تقضي بح
ي دول ة ف وق المواطن م حق دهم ومنحه تواج
ر الشتات وقد أشار إليه الرئيس آلينتون في أآث
من مناسبة عندما إقترح عرضًا لتشكيل صندوق
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دولي لتوطين الالجئين الفلسطينيين الذي رفضه
ق ك الوقت وطالب بتطبي ات في ذل الرئيس عرف

م     دة رق م المتح رار األم ل اآلن). 194(ق وقب
ذي ف ال ادرة جني رائيل وبمب ة إس ة دول بيهودي
ك فيها تلميح بالتنازل عن حق العودة أمال في ف
ى داهللا ال ك عب ادعى المل و م ه وه ار عن الحص
ازالت أن التن يرة بش ريحاته األخ الق تص إط
ًا رفض ايض مل ال ررة وش طينية المتك الفلس
تعدادها ن إس ت ع ا إذ أعرب ًا أمريكي مقترح
ي طينيين ف ن الفلس ن الالجئي داد م وطين أع لت
ا م في إطاره أراضيها في نطاق خطة شاملة يت
دول ن في ال وطين قسم من الالجئي استيعاب وت
ة اطق الدول ي من زء ف ة وج ة، والعربي األوروبي
ة ي الضفة الغربي ا ف ع إقامته طينية المزم الفلس

 . وقطاع غزة

راق ان من نصيب الع وطين آ وآخر مشاريع الت
وب وطين مليوني فلسطيني في جن حيث سيتم ت
ارة العراق وتحديًدا في المنطقة الواقعة بين العم
ن ط بتوطي ذا المخط ترح ه رة ويق والبص
د دودي الممت ريط الح ي الش ًا ف ات أيض مجموع
من آرآوك الى الحدود مع إيران وبموجبه سيتم
نزل ة وم ية العراقي طينيين الجنس ح الفلس من
د م تزوي يرادات النفط ومن ث وسلفة مالية من إ
ي هم ف ن أنفس دفاع ع الح لل طينيين بالس الفلس
كان ع س ران أو م ع إي ة م دوث مواجه ة ح حال

ة   اطق الكردي ى. المن ًا ال ط أيض دف المخط ويه
يعة نة وش اس س ى أس ائفي عل ع الط التوزي
وأآراد وترآمان وآشوريين إلشعال فتيل الحرب
ها اآلن وهي مخططات رى بوادر األهلية التي ن
و ايس بيك رب س اء الع د الزعم ا أح ول عنه يق

د   ات.  جدي ي المخطط ذه ه ا ه وطالم
والسيناريوهات التي ستفرض من الغرب سواء
ط أو ي الخط ا ه ات فم القوة أو بالمفاوض ب
اء وضع الجهود العربية التي تبذل من أجل إنه
ن أليس من األفضل حل وضعهم هؤالء الالجئي
اديء ان اله ور البرآ القوة ويث ل أن يفرض ب قب

 . من زمان 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

تعليقات 0|  تسجيل عضو/دخول| " دخول العضو"

أرسل تعليق
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 تعويضات متداعية... في انتظار الزوال
 2004/12/1     الحياة     مصطفى الغريب -الرياض 

اإلسرائيلية تأثيراً بعيد المدى على نظرة العرب داخل اسـرائيل الـى                   -إن لعملية السالم العربية        
ويمكن القول ان مسألة القومية الفلسطينية تحمل فــي نظـرهم طابعـاً                  .  مسألة الهوية وعناصرها      

اسرائيلياً محلياً، وان الحركات والتيارات السياسية العربية تتمحور حول النضال من أجل المساواة                          
المدنية، والمسائل القومية على الصعيد الداخلي في قضايا مثل أمالك الوقف، ومشكلة الالجئين في                             

وظلوا داخل اســرائيل ولكــن تـم           8491أي السكان الذين تم تدمير قراهم في حرب عام                 (وطنهم  
ويتم ذلك مع ازدياد حجم التنازالت التي           .  ، ومسألة األراضي العربية المصادرة        )ضمهم لقرى أخرى    

تقدمها السلطة الفلسطينية عن أربعة ثوابت أساسية وهي المطالبة بإزالة كل المستوطنات، وتنفيذ                      
حق العودة لالجئىن، والسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية، واقامة الدولة الفلسطينية علـى                            

 .7691عام ) يونيو(جميع األراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران 
وهناك أهمية قصوى لعدم التعامل مع اليهود المتعصبين بأي شكل من األشكال، وال سـيما انهـم                           
بدأوا مرحلة التفكير في االنسحاب من قطاع غزة من طرف واحد، أي ال يريدون التعامل معنــا إال                              

وبناء على ما يفكرون به، وما يعملون من أجله، علينا أالّ ننخــدع مـرة          .  بما يخدم مصالحهم فقط   
ولكن كل األمل يذهــب     .  أخرى بقيادات اسرائيلية جديدة تكون مرنة في التعامل مع جيرانهم العرب            

فعلى رغم قوة اسرائيل اال انها تتخيل حجم         .  أدراج الرياح عندما يصطدم بالمصالح المادية واألمنية          
فينتابها القلــق والخــوف    .  الدول العربية المجاورة لها من ناحية العدد والعدة بعد السالم المنتظر                 

كمن يظلم يكون لديه إحساس قوي بالخوف من جراء ما               .  ألنها دولة احتالل، ومصيرها الى زوال         
 .وال أحد منا، وال منهم، يعرف متى هذا الزوال. وكذلك هم يؤمنون بأنهم زائلون. ظلم

والحكومة الصهيونية عقدت اجتماعات سرية في شأن التفكير بمطالبة العرب بدفع تعويضات عــن                    
فهي تعتزم مطالبة حكومات العراق ومصـر واليمـن                .  ممتلكات اليهود الذين هاجروا الى اسرائيل        

بليون دوالر نظير ممتلكات المهاجرين والديون التي تركها                 55والمغرب والبحرين بما ال يقل عن            
هل تستطيع أن تثبت اسرائيل ذلــك؟ وهـل هـي               :  والسؤال هو .  اليهود بعد هجرتهم الى فلسطين        

بحاجة لمثل هذا االثبات؟ بعدما اقتنعت بعض القيادات العربية بدفع تعويضات لهم بعدما فتحوا باب                        
وهل الدول العربية تمتلك ما يثبت عكس ذلك ببيع اليهود لممتلكاتهــم                   .  التعويضات على مصراعيه   

قبل الهجرة الى فلسطين؟ وكيف لبلد مثل العراق اآلن أن يثبت بيع اليهود لممتلكاتهم، بعد كل هذا                            
وفي أعمالهـم     .  الدمار الذي لحق به تحت شعار تحرير العراق، والبحث عن أسلحة الدمار الشامل                       

فالهدف غير المعلن هو تدمير العراق تدميراً شامالً حتى يتمكن اليهود من                    .  ما يثبت عكس أقوالهم     
فـي    03فهي تعادل كما يـدعون      .  المطالبة بالتعويضات المستحقة عن ممتلكات اليهود المزعومة              

 .المئة من حجم التعويضات المطلوبة من العالم العربي
وعندما تنجح اسرائيل في مطالبة العراق بالتعويضات، ستنجح في تشكيل سابقة خطيرة لمطالبتها                        

كما هو الحال مع ليبيا عندما وافقت علـى دفـع                .  بالتعويضات المزعومة لدى بقية الدول العربية     
الفرنسي، » الفيتو«واضطرت، تحت عصا      .  تعويضات لضحايا الطائرة األميركية، لرفع الحظر عنها            

كذلك مطالبة المانيا بتعويضـات عـن            .  الى الموافقة على دفع تعويضات لضحايا الطائرة الفرنسية             
 4وهي، أقصد المانيا، أجبرها اليهود على دفع تعويضات مقدارها                .  ضحايا الملهى الليلي في المانيا      

وبهذا المبلغ تكون المانيا قــد        .  باليين دوالر ألسرى يهود عملوا فيها خالل الحرب العالمية الثانية                
وال أحد ينظر الى ما       .  العهد النازي  بليون دوالر كتعويضات لقاء ما عاناه اليهود خالل           042دفعت  

 .عاناه العراقيون والفلسطينيون خالل العهد الغازي األنغلو أميركي للعراق
info@nomergroup.com  
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