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جريدة الصباح

 الصفحات الكاملة 

 
 ٥٤٣العدد 

اإلستطالع
ماهو المطلوب فتحاويا الستكمال أعضاء اللجنة 

 المرآزية والمجلس الثوري
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  ١٥٧: تصويتات
  ٣: تعليقات

nmlkj
اعتماد االنتخابات طريقا الستكمال 

األعضاء

nmlkjالتعين بطريقة التزآية

nmlkjتسوية العضوية وفقا للتقادم

تصويت

قوانين الجنسية : *مصطفى الغريب 
  والحروب األهلية

 قوانين الجنسية والحروب األهلية

 لندن –مصطفى الغريب 

ر ى سياسات غي تعتمد قوات اإلحتالل اإلسرائيلي عل
ذ ة من ة في التعامل مع سكان األراضي العربي عادل

ة، م ١٩٤٨عام  ويتم ذلك بحجة التوازن في الترآيب
 السكانية بين العرب 

 
 

ر م تغيي تى يت ة الصهيونية ح ود لصالح الدول واليه
ر رف بالتغيي بح يع و ماأص ة وه ة والثقاف الهوي
ية وانين الجنس ب بق دأت تتالع م ب ديموغرافي ث ال
دين أو ى أساس العرق أو ال والتفرقة العنصرية عل

   )١. (المذهب أو العقيدة 

  
ة ات الحرآ ذًا لتعليم اس تنفي ي األس ي ف وه
رة دفق الهج تمرار ت ن إس ة م هيونية العالمي الص
ي تيطان ف الم لإلس اع الع ع بق ن جمي ة م اليهودي
ورع عن استخدام أي فلسطين وقوات اإلحتالل ال تت
رب ب الح ل آس ن أج دميري م وي أو ت الح معن س

ة  كان، الديموغرافي اثر الس بر أن تك ي تعت فه
ا  د ألمنه و تهدي ترك، الفلسطينيين ه ا ال ت ذلك فإنه ل

    )٢. (وسيلة للحد من هذا التكاثر 

  
اء م أنح ي معظ اورة ف دول المتج لطات ال د س وتعم
العالم بإستقطاب مجموعات من سكان الحدود وتقوم
بمنحهم جنسيتها لكسب ودهم وهي ظاهرة عامة في
ا ي أوروب ت ف ت وإنته ا تالش دول إال أنه م ال معظ
ات باب النزاع م أس ن أه بر م ت تعت دة ومازال الموح
ذور كل ب دول إذ تش ن ال ير م ن آث دود بي ى الح عل
م ة يت كلة دولي بر لتصبح مش ث أن تك ات ماتلب خالف
ة دل الدولي ة الع ى محكم كاوى ال ع ش ا رف بموجبه

 .   لفض مثل تلك النزاعات

  

 

 

روابط ذات صلة

 زيادة حول قضايا وآراء ·

  األخبار بواسطة المحررالمسؤول ·

 :أآثر مقال قراءة عن قضايا وآراء
 ...هونًا هونًا إخوتنا في المرآزية

 

خيارات

 
 صفحة للطباعة  

 
 أرسل هذا المقال لصديق  
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األقسام

م ي دول العال ية ف وانين الجنس م ق ا أن معظ وبرأين
دم ا تخ وطن وإنم دم ال ايير تخ ع لمع ير التخض األخ

ديالت. مزاجية من بيدهم القرار     ا تنشأ التع ومن هن
دول بإستمرار وهذه على أنظمة الجنسية في هذه ال
ب التعديالت تثبت بشكل قطعي أن صوت الشعب مغي
دروا           رار إال أن يص حاب الق ى أص ا عل ًا فم  تمام

اتهم   اع   توجيه ة إال إتب ات التنفيذي ى الجه ا عل وم
ية رارات شخص ي ق ة فه ق األنظم ات وتطبي التعليم
ر ى معايي د عل ذ التعتم ة التنفي ة واجب إرتجالي

 )٣. (واضحة 
  

ايا ت بقض ية إرتبط ة الجنس ى أنظم ديالت عل والتع
الهجرة واللجوء في مختلف دول العالم فكان لهجرة
ًا ر إلتماس ى آخ د ال ن بل ات م خاص والجماع األش
وال معيشية أفضل أو آنتيجة مباشرة للحروب ألح

 . أوالرآود اإلقتصادي 

  
ومن أهم نتائج الحروب بخالف الضحايا والخسائر
ن رة والمهاجري ة والبشرية هي مشاآل الهج المادي
ني والالجئين وإرتبطت الهجرة أيضًا باإلضطهاد الدي
أوالعرقي أو السياسي وهذا يعني إن مشاآل الهجرة
ي روب أوإضطهاد دين اك ح ا أن هن ي طالم ن تنته ل

 . أوعرقي أوسياسي أو رآود إقتصادي 

  
اد لبية بإعتم ار الس ن اآلث ف م ن التخفي ن يمك ولك
أنظمة تنبثق من المفهوم اإلسالمي لحقوق اإلنسان
ه السيادة والمساواة بين البشر وقيام آيان تكون في
وم ى مفه ة ويلغ اتها المدني دة ومؤسس ة الراش للدول
ن يز بي نواع التمي ع أ اء جمي القرارات المستبدة وإلغ

اآم من(  البشر آما قال تعالى     يا أيها الناس إّنا خلقن
ارفوا إن ل لتع عوبًا وقبائ اآم ش ثى وجعلن ٍر وأن ذآ

ير        ٌم خب اآم إن اهللا علي د اهللا أتق رمكم عن ).أآ
 ) ٤). (١٣الحجرات ـ (

  
دًا ة تضع ح وانين وأنظم د إستحداث ق لذا فمن المفي
روب اء الح يز وإنه كال التمي ن أش كل م ل ش لك
ة اإلقتصادية ى التنمي يز عل دود والترآ اآل الح ومش

 . وتحقيق أحوال معيشية أفضل لسكان الدول 

  
إن الحاجة ماسة لتفعيل قوانين اللجوء التي تعتمدها

ة تمنحه، آثير من دول العالم األول         وهو حق حماي
رون ذين يف ب ال يها لألجان اق أراض ي نط ة ف الدول
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آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أحمد الخميسي · 
 احسان الجمل . 

 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 إبراهيم إسماعيل ·
 أحمد أبو القاسم . 

 العسقالني· 
 بالل الحسن ·

 بكر ابو بكر ·
 بسام ابو شاويش. 
 جواد البشيتي· 

  جميل حامد  ·
 حاتم أبو شعبان ·

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

 زياد الصالح · 

  سري القدوة ·
 سهيل جبر . 

 سوسن البرغوتي· 

 سمير قديح ·
 سليم الزريعي. 

 سليمان نزال· 

  سعادة خليل  ·
 شاهر خماش · 
 صبري حجير . 
 عامر راشد ·

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

 عبد المجيد أبو غوش . 

 عائشة الرازم  ·
 عدلي الهواري ·

 جودة عادل· 

 

ة ان األنظم ة أنفسهم من جبروت وطغي ا لحماي إليه
ن اني م تي تع ير ال الم األخ ي دول الع ة ف الحاآم
الحروب والنزاعات العرقية والمذهبية وتعاني أيضًا
كان وال ن الس ة بي م بالعدال ائرة التتس وانين ج ن ق م

 . أقول المواطنين 

  
ى ة ال ن دول وء م رة واللج وانين الهج ف ق وتختل

رى   دول،  أخ ذا الصدد أن ال ره به دير ذآ ن الج وم
ن اجرين والالجئي ن المه د م تقبلت العدي ة إس الغربي
م ك ت ن ذل االت اللجوء السياسي ولك ير من ح والكث
ان وق اإلنس ع حق ل م ة تتعام ة راقي ب أنظم بموج
ب تثمار الجان ة إس ت آيفي س الوق ي نف ل ف والتغف
 . اإلنساني لمزيد من التنمية اإلقتصادية والمجتمعية 

  
ا في اؤلي أم فهذه الدول تنظر الى ذلك من منظار تف

ز دول، الدول العربية فالمنظار دائمًا تشاؤمي              وترآ
ول رة العق تثمار هج ى إس ًا عل الم األول عموم الع
ا ة وتنميته وادر العلمي ن الك تفادة م رية واإلس البش
ادية          ة واإلقتص ة والمدني اتها العلمي ًا لمؤسس ،دعم
ها لمن وم على تشجيع الهجرة إلي ة تق وهناك أنظم
ع د ودائ روع أو تجمي ي مش تثمار ف تطيع االس يس

 . مالية في بنوآها لدعم اإلقتصاد الوطني 

  
اء اء العلم وم بإقص ير فتق الم األخ ا دول الع أم
ر ة وتهجي ا المختلف الفين لتوجهاته ن المخ والمثقفي
ا يتضح ن هن ارج وم ى الخ ول ال ذه العق أصحاب ه
ي ا ف ة عنه دول المتقدم إزدياد معدالت التنمية في ال

ات. بقية الدول    ل ملف ذا مايجع ًا وه زداد تخلف تي ت ال
ات مفتوحة في أرشيف دول ملف ذه ال الهجرة في ه
ا ليست دول يسود مغلق وتشكل أزمات والسبب أنه
ا بنفس فيها العدل أو يتمتع آل من يعيش على ثراه
از        رعة اإلنج ام أوس ة واإلهتم ن الرعاي ة م ،الدرج
ان ي أحي دة ف رية ومتعم رة قس ون الهج ه تك وعلي
ي ة ف اة الكريم آثيرة فاإلنسان الحر يبحث عن الحي
ر أو طهاد أو الفق ن اإلض ًا م ان وهرب أي مك

 )٥. (الحروب 
  

ز اك تميي ون هن ير يك الم األخ م دول الع ي معظ وف
ز ًا عن التميي واطنين أنفسهم عوض ن الم واضح بي

وم، بين عدد آخر من السكان       لدول تق فهناك بعض ا
بالتفريق بين المواطنين فهذا مواطن بالتجنس وهذا
ن واطنين م ه يحرم بعض الم مواطن بالساللة وعلي
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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

٥/٨/٢٠٠٤اليوم الخميس الموافق    
ة       م ل اليدوي اء بعض القناب  – ، بإلق

ر  ر –دون ان تنفج ة مق ي باح ف
الجريدة الرئيسى في شارع النصر ،
ا ل فإنه ك القناب و انفجرت تل ا ل وفيم
م ستودي بحياة ابرياء قضوا أعماره
واطن والكلمة وطن والم في خدمة ال

 )التفاصيل(الحرة 

مجزرة رفح

 
 رفحتغطية شاملة الحداث 
 علي مدار الساعة

نشرة الصباح اإلخبارية
 البريد اإلآتروني

 

ًا لشروط محددة ومن ة طبق العمل في وظائف معين
ن ائف مواط ذه الوظ دم له ون المتق ا أن يك أهمه
ذا بوين أصليين وه باألصل والمنشأ والوالدة ومن أ
م الم األول ودول العال ن دول الع ح بي رق واض ف

 )٦. (األخير
  

ن الديموقراطية وارق بي ك من أهم الف ويبدوا أن ذل
تي دول ال ة فال الحقيقية والديموقراطية غير الحقيقي
تتعمد إفقار بعض الفئات فيها أو حرمانهم من العمل
والعيش أو محاربتهم في أرزاقهم أو إعطائهم أجور
منخفضة أو حرمانهم من التعليم المجاني أو العالج
ن وع م أي ن ع ب ي دول التتمت اني فه المج

 )٧. (الديموقراطية الحقيقية 
  

ع ة الوض ب أو خلخل اول تخري ن يح إن م
ة من ائج آارثي الديموغرافي أو العبث به سيحقق نت

ذا      ه ه ح، سوء عمل ي المذاب ائج ف ذه النت ل ه وتتمث
ل حتى يظهر والفتن التي لن تنتهي من جيل الى جي
ل آبر دلي الحق ويزهق الباطل ومثال جنوب أفريقيا أ
وة ض عن ا البي تي حكمه ا ال وب أفريقي ي جن فف
اء رن البق ارب الق ا يق ام العنصري م وإستطاع النظ
ن د المواطني ازر ض يز والمج ق التمي لوك طري بس
ه األصليين مّصرا على تغيير ترآيبة وهوية البلد لكن
تالم بر اس اذه ع م إنق ويال وت اء ط تطع البق م يس ل

وهي، السود للسلطة بعد صراع طويل وسفك دماء             
ن طين المجاهدي ل فلس ة أله رى تاريخي بش

 ) ٨. (والمرابطين الى يوم الدين 

  
ع ب الوض ة أو تخري ير أو خلخل ني أن تغي ذا يع وه
ائفي سوءا الديموغرافي القسري سيزيد الوضع الط
ن واالضطهاد د والغب وسيضاعف من الشعور بالحق
راف ماوية واألع ان الس ع األدي ه جمي ذي تحرم ال
تعل ا تش تي به رارة ال ي الش ة وه وانين الدولي والق
ات ة أو اإلنتفاض ة أوالطائفي روب األهلي يران الح ن

    .الشعبية 

  
***************  

ز غزة-١ ة  مرآ اد القانوني انون ،األبع وق والق للحق
لبناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في الضفة

 .    ٢٠٠٣الغربية ، نوفمبر 

 . التسلح النووي اإلسرائيلي ، موقع مستقبليات -٢

ة   -٣ اة العربي ع قن ر  ١٢، موق ٠٤م، ٢٠٠٥فبراي
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إشتراك جديد

بريد نصي

أرســـــل

خليل الزبن/ الشهيد 

 
 لشهيد خليل الزبن

من األقسام

 

 
 ] آلمات مضيئة[ 

 

الرئيس عرفات يطالب بورشة إصالح ·
للسلطة وينادي بتعزيز سيادة القانون

 -الرئيس في آلمة أمام المؤتمر اإلسالمي·
:فلسطينالمسيحي في 

!الجالية الفلسطينية في ألمانيا إلى أين ·

الشعب الفلسطيني : الرئيس عرفات ·
يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق

حق الالجئين في : الرئيس في ذآرى النكبة ·
العودة إلى وطنهم حق مقدس تحميه وتؤآده 

الش

الرئيس يؤآد خالل آلمته بمناسبة عيد العمال·

الرئيس في آلمة الى أآثر من مئة وخمسين ·
ألفًا شارآوا في مهرجان البيعة والوفاء في غ

السلطة الفلسطينية : الرئيس ياسر عرفات ·
قوة مسؤولة وهي في خدمة الشعب 

الفلسطيني

الرئيس في آلمة له أمام المجلس الثوري ·
حرآة فتح تتمسك بخيار السالم : لحرآة فتح

العا

مواقع إعالمية
 آبرى دوريات الصحف العربية والعالمية

 

  .٣٥٦السنة األولى، اليوم ، هـ  ١٤٢٦محرم 

 ) . ١٣(القرآن الكريم سورة الحجرات اآلية -٤

 . متى نحرر المسجد األقصى ، رسالة النور -٥

ة، عبداهللا مؤمن     ، آتاب التجنيس والتغيير        -٦ الطبع
 .  هـ١٤٢٣-م٢٠٠٢األولى 

ي، مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني               -٧ ر ف الفق
 . فلسطين 

ة، عبداهللا مؤمن     ، آتاب التجنيس والتغيير        -٨ الطبع
 .هـ ١٤٢٣-م٢٠٠٢األولى 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

تعليقات ٠|  تسجيل عضو/دخول| " دخول العضو"

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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٤-اإلثنين 

  

 القائمة الرئيسية

مقاالت

ثقافة

شعر

قصة قصيرة

آتب ودراسات

دنيا المطبخ

سجل الزوار

 

 شعر

عَز الِغياب يا أعز الّغياب 
بيت لحم-عبلة درويش:بقلم

 
  ]١: التعليقات  - ١٨: القراءة [ 

 
 
 

احترفنا شق الطريق 
 عبلة درويش :شعر

 
  ]٠: التعليقات  - ٢٠: القراءة [ 

 
 
 

جهاد :فراشات الحبر شعر
 غريب
 

  ]١: التعليقات  - ٢٠: القراءة [ 
 
 
 
خالد فهد ــ :أ َتـْذُآـــر شعر

 دمشق
 

  ]٢: التعليقات  - ١٩: القراءة [ 
 
 
 

الرسالة المحمدية 
-مصلح ابو حسنين :الشاعر

  

 
 

 
 

 ::مقاالت :: 
 

 مصطفى الغريب.د:قوانين الجنسية والحروب األهلية بقلم
 

  ٩: عدد القراءة 
Saturday ,12 February - 2005

 قوانين الجنسية والحروب األهلية 
 

تعتمد قوات اإلحتالل اإلسرائيلي على سياسات غير عادلة في التعامل مع سكان 
ويتم ذلك بحجة التوازن في الترآيبة ، م ١٩٤٨األراضي العربية منذ عام 

السكانية بين العرب واليهود لصالح الدولة الصهيونية حتى يتم تغيير الهوية 
والثقافة وهو ماأصبح يعرف بالتغيير الديموغرافي ثم بدأت تتالعب بقوانين 

. الجنسية والتفرقة العنصرية على أساس العرق أو الدين أو المذهب أو العقيدة 
)١ ( 

 
وهي في األساس تنفيذًا لتعليمات الحرآة الصهيونية العالمية من إستمرار تدفق 
الهجرة اليهودية من جميع بقاع العالم لإلستيطان في فلسطين وقوات اإلحتالل ال

تتورع عن استخدام أي سالح معنوي أو تدميري من أجل آسب الحرب 
لذلك ، فهي تعتبر أن تكاثر السكان الفلسطينيين هو تهديد ألمنها، الديموغرافية

 ) ٢. (فإنها ال تترك وسيلة للحد من هذا التكاثر 
 

وتعمد سلطات الدول المتجاورة في معظم أنحاء العالم بإستقطاب مجموعات من 
سكان الحدود وتقوم بمنحهم جنسيتها لكسب ودهم وهي ظاهرة عامة في معظم 
الدول إال أنها تالشت وإنتهت في أوروبا الموحدة ومازالت تعتبر من أهم أسباب 
النزاعات على الحدود بين آثير من الدول إذ تشكل بذور خالفات ماتلبث أن تكبر 

لتصبح مشكلة دولية يتم بموجبها رفع شكاوى الى محكمة العدل الدولية لفض 
 . مثل تلك النزاعات 

 
وبرأينا أن معظم قوانين الجنسية في دول العالم األخير التخضع لمعايير تخدم 

ومن هنا تنشأ التعديالت على . الوطن وإنما تخدم مزاجية من بيدهم القرار 
أنظمة الجنسية في هذه الدول بإستمرار وهذه التعديالت تثبت بشكل قطعي أن 
صوت الشعب مغيب تمامًا فما على أصحاب القرار إال أن يصدروا توجيهاتهم 
وما على الجهات التنفيذية إال إتباع التعليمات وتطبيق األنظمة فهي قرارات 

 )٣. (شخصية إرتجالية واجبة التنفيذ التعتمد على معايير واضحة 
 

والتعديالت على أنظمة الجنسية إرتبطت بقضايا الهجرة واللجوء في مختلف 
دول العالم فكان لهجرة األشخاص والجماعات من بلد الى آخر إلتماسًا ألحوال 

 . معيشية أفضل أو آنتيجة مباشرة للحروب أوالرآود اإلقتصادي 

مواق
صحيفة   
منبر دن   

د
اجعلنا   
اضفنا ل   
افضل ا   
منتديات   
دليل الم   
تعارف   
اإلستفت   
ابحث ف   
سجل ال   
القائمة   
اخبر ص   
اخبرنا   
راسلنا   

مدير قناة
هشام ال(

لإلعالم

القراءة [ 
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 غزة
 

  ]١: التعليقات  - ١١: القراءة [ 
 
 
 

عـلى الـعـهـدِ  بـا ق 
 محمـد ادغـيم:ٍالشـاعر

 
  ]١: التعليقات  - ٢٥: القراءة [ 

 
 
 
لينا أبو بكر:ظهيرة ما شعر
 

 ]١١: التعليقات  - ٣٥: القراءة [ 
 
 
 

في انتظار عودتها إلى 
علي أبو حبل: شعر..المكان

 
  ]٢: التعليقات  - ٢٢: القراءة [ 

 
 
 

جهاد:فراشات الحبر الشاعر
 غريب
 

  ]٥: التعليقات  - ٧٨: القراءة [ 
 
 
 

احتفال برأس السنة 
علي أبو : شعر )الهجروية(

 حبل
 

  ]٢: التعليقات  - ٤٢: القراءة [ 
 
 
 
 

 ] المزيد من الشعر[ 

 

 قصة قصيرة

-منى وفيق:خواء بقلم
 المغرب

 
  ]٠: التعليقات  - ٩: القراءة [ 

 
 
 

محمود :حبيبتي نوال بقلم
 األردن -العزامي 

 
  ]٣: التعليقات  - ١٩: القراءة [ 

 
 
 
علي الطائي:السر الدفين بقلم

ومن أهم نتائج الحروب بخالف الضحايا والخسائر المادية والبشرية هي مشاآل 
الهجرة والمهاجرين والالجئين وإرتبطت الهجرة أيضًا باإلضطهاد الديني 

أوالعرقي أو السياسي وهذا يعني إن مشاآل الهجرة لن تنتهي طالما أن هناك 
 . حروب أوإضطهاد ديني أوعرقي أوسياسي أو رآود إقتصادي 

 
ولكن يمكن التخفيف من اآلثار السلبية بإعتماد أنظمة تنبثق من المفهوم 

اإلسالمي لحقوق اإلنسان والمساواة بين البشر وقيام آيان تكون فيه السيادة 
للدولة الراشدة ومؤسساتها المدنية ويلغى مفهوم القرارات المستبدة وإلغاء 

يا أيها الناس إّنا خلقناآم من ذآٍر (جميع أنواع التمييز بين البشر آما قال تعالى 
وأنثى وجعلناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أآرمكم عند اهللا أتقاآم إن اهللا عليٌم 

 ) ٤). (١٣الحجرات ـ ). (خبير
 

لذا فمن المفيد إستحداث قوانين وأنظمة تضع حدًا لكل شكل من أشكال التمييز 
وإنهاء الحروب ومشاآل الحدود والترآيز على التنمية اإلقتصادية وتحقيق 

 . أحوال معيشية أفضل لسكان الدول 
 

، إن الحاجة ماسة لتفعيل قوانين اللجوء التي تعتمدها آثير من دول العالم األول 
وهو حق حماية تمنحه الدولة في نطاق أراضيها لألجانب الذين يفرون إليها 

لحماية أنفسهم من جبروت وطغيان األنظمة الحاآمة في دول العالم األخير التي 
تعاني من الحروب والنزاعات العرقية والمذهبية وتعاني أيضًا من قوانين جائرة 

 . التتسم بالعدالة بين السكان وال أقول المواطنين 
 

ومن الجدير ذآره بهذا ، وتختلف قوانين الهجرة واللجوء من دولة الى أخرى 
الصدد أن الدول الغربية إستقبلت العديد من المهاجرين والالجئين والكثير من 
حاالت اللجوء السياسي ولكن ذلك تم بموجب أنظمة راقية تتعامل مع حقوق 
اإلنسان والتغفل في نفس الوقت آيفية إستثمار الجانب اإلنساني لمزيد من 

 . التنمية اإلقتصادية والمجتمعية 
 

فهذه الدول تنظر الى ذلك من منظار تفاؤلي أما في الدول العربية فالمنظار دائمًا 
وترآز دول العالم األول عمومًا على إستثمار هجرة العقول البشرية ، تشاؤمي 

واإلستفادة من الكوادر العلمية وتنميتها دعمًا لمؤسساتها العلمية والمدنية 
وهناك أنظمة تقوم على تشجيع الهجرة إليها لمن يستطيع ، واإلقتصادية 

. االستثمار في مشروع أو تجميد ودائع مالية في بنوآها لدعم اإلقتصاد الوطني 
 

أما دول العالم األخير فتقوم بإقصاء العلماء والمثقفين المخالفين لتوجهاتها 
المختلفة وتهجير أصحاب هذه العقول الى الخارج ومن هنا يتضح إزدياد معدالت

التي تزداد تخلفًا وهذا مايجعل . التنمية في الدول المتقدمة عنها في بقية الدول 
ملفات الهجرة في هذه الدول ملفات مفتوحة في أرشيف مغلق وتشكل أزمات 
والسبب أنها ليست دول يسود فيها العدل أو يتمتع آل من يعيش على ثراها 

وعليه تكون الهجرة ، بنفس الدرجة من الرعاية واإلهتمام أوسرعة اإلنجاز 
قسرية ومتعمدة في أحيان آثيرة فاإلنسان الحر يبحث عن الحياة الكريمة في أي 

 )٥. (مكان وهربًا من اإلضطهاد أو الفقر أو الحروب 
 

وفي معظم دول العالم األخير يكون هناك تمييز واضح بين المواطنين أنفسهم 
فهناك بعض الدول تقوم بالتفريق ، عوضًا عن التمييز بين عدد آخر من السكان 

بين المواطنين فهذا مواطن بالتجنس وهذا مواطن بالساللة وعليه يحرم بعض 
المواطنين من العمل في وظائف معينة طبقًا لشروط محددة ومن أهمها أن يكون 
المتقدم لهذه الوظائف مواطن باألصل والمنشأ والوالدة ومن أبوين أصليين وهذا

 )٦. (فرق واضح بين دول العالم األول ودول العالم األخير
 

ويبدوا أن ذلك من أهم الفوارق بين الديموقراطية الحقيقية والديموقراطية غير 
الحقيقية فالدول التي تتعمد إفقار بعض الفئات فيها أو حرمانهم من العمل 

والعيش أو محاربتهم في أرزاقهم أو إعطائهم أجور منخفضة أو حرمانهم من 
التعليم المجاني أو العالج المجاني فهي دول التتمتع بأي نوع من الديموقراطية 

الوزير
يتضرع ا

القراءة [ 

و..حماس
السياسي

القراءة [ 

االفق الفل
الش

القراءة[ 

..أشقاءنا
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القراءة [ 

قصة م
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القراءة[ 

في عيد
وردة حم
مح

القراءة [ 

محاآمة
المبدأية بق

القراءة [ 

مبادئ الح
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  ]٠: التعليقات  - ٦: القراءة [ 

 
 
 
عبد النور :غيمة هاربة بقلم
 مزين
 

  ]٠: التعليقات  - ١٨: القراءة [ 
 
 
 

محمد. د:شجرة الزيتون بقلم
 أيوب
 

  ]٠: التعليقات  - ١٧: القراءة [ 
 
 
 

يوم في حياة صياد صغير 
 صفاء حسونه: بقلم

 
  ]٠: التعليقات  - ١٤: القراءة [ 

 
 
 

البحــر و المدينـة 
 عبدالهادي شال:بقلم

 
  ]٦: التعليقات  - ٦٨: القراءة [ 

 

 
 
 

محمود:جسد في العتمة بقلم
 العزامي

 
  ]٥: التعليقات  - ٥٩: القراءة [ 

 

 
 
 

السراب الالعادي ... وعبثًا 
 ابتسام آنعان:بقلم

 
  ]٥: التعليقات  - ٦٥: القراءة [ 

 
 
 

 

 

 )٧. (الحقيقية 
 

إن من يحاول تخريب أو خلخلة الوضع الديموغرافي أو العبث به سيحقق نتائج 
وتتمثل هذه النتائج في المذابح والفتن التي لن ، آارثية من سوء عمله هذا 

تنتهي من جيل الى جيل حتى يظهر الحق ويزهق الباطل ومثال جنوب أفريقيا 
أآبر دليل ففي جنوب أفريقيا التي حكمها البيض عنوة وإستطاع النظام العنصري
ما يقارب القرن البقاء بسلوك طريق التمييز والمجازر ضد المواطنين األصليين 
مّصرا على تغيير ترآيبة وهوية البلد لكنه لم يستطع البقاء طويال وتم إنقاذه عبر

وهي بشرى تاريخية ألهل ، استالم السود للسلطة بعد صراع طويل وسفك دماء 
 ) ٨. (فلسطين المجاهدين والمرابطين الى يوم الدين 

 
وهذا يعني أن تغيير أو خلخلة أو تخريب الوضع الديموغرافي القسري سيزيد 
الوضع الطائفي سوءا وسيضاعف من الشعور بالحقد والغبن واالضطهاد الذي 
تحرمه جميع األديان السماوية واألعراف والقوانين الدولية وهي الشرارة التي 

 . بها تشتعل نيران الحروب األهلية أوالطائفية أو اإلنتفاضات الشعبية 
 

 لندن  –مصطفى الغريب 
 
 
مرآز غزة للحقوق والقانون ،األبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري  -١

  . ٢٠٠٣اإلسرائيلي في الضفة الغربية ، نوفمبر 
 . التسلح النووي اإلسرائيلي ، موقع مستقبليات  -٢
السنة ، هـ  ١٤٢٦محرم  ٠٤م، ٢٠٠٥فبراير  ١٢، موقع قناة العربية  -٣

  .٣٥٦األولى، اليوم 
 ) . ١٣(القرآن الكريم سورة الحجرات اآلية  -٤
 . متى نحرر المسجد األقصى ، رسالة النور  -٥
.هـ ١٤٢٣-م٢٠٠٢الطبعة األولى ، عبداهللا مؤمن ، آتاب التجنيس والتغيير  -٦
 . الفقر في فلسطين ، مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني  -٧
.هـ ١٤٢٣-م٢٠٠٢الطبعة األولى ، عبداهللا مؤمن ، آتاب التجنيس والتغيير  -٨

 

نسخة للطباعة ارسل لصديق 

قيم المقال اضف تعليق 

 
 ٠: ، تصويتات  ٠: المعدل 

 
 

 ١: عدد التعليقات 
 

  آخر همنا1.
- Saturday ,12 Februaryفلسطيني بال هويه ، 2005
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تقرير ابن خلدون عن العراق، إيجابيات كثيرة وسلبيات قليلة 

GMT 15:30:00 2005  فبراير ١٣األحد  أصداء> إيالف    آخر تحديث  
 

أرسـل تعليقـك
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

الفكر الصهيوني داخل     
  العقل العربي

العالقة بين اإلرهـاب      
  واإلحتالل

نظرية الجسد الواحـد     
ــة    ــام دول ــل قي تعرق

  إسرائيل الكبرى
السياسة الديموغرافية       
العربية تساهم في بناء      
  دولة إسرائيل الكبرى

الحرب الديموغرافيـة      
في الوطن العربي هل       

 بدأت؟ 

 قوانين الجنسية والحروب األهلية 

فبراير ١٢السبت  GMT 17:15:00 2005 مصطفى الغريب    
  

تعتمد قوات اإلحتالل اإلسرائيلي على سياسات غير عادلة في التعامل مـع سـكان األراضـي                          
هود                        ١٩٤٨العربية منذ عام      ين العـرب والي م، ويتم ذلك بحجة التوازن في التركيبة السكانية ب

لصالح الدولة الصهيونية حتى يتم تغيير الهوية والثقافة وهو ماأصبح يعرف بالتغيير الديموغرافي                
ثم بدأت تتالعب بقوانين الجنسية والتفرقة العنصرية على أساس العرق أو الدين أو المـذهب أو                        

 ) ١. (العقيدة
  

وهي في األساس تنفيذاً لتعليمات الحركة الصهيونية العالمية من إستمرار تدفق الهجرة اليهوديـة                            
من جميع بقاع العالم لإلستيطان في فلسطين وقوات اإلحتالل ال تتورع عن استخدام أي سـالح                          
معنوي أو تدميري من أجل كسب الحرب الديموغرافية، فهي تعتبر أن تكاثر السكان الفلسطينيين                          

 ) ٢. (هو تهديد ألمنها، لذلك فإنها ال تترك وسيلة للحد من هذا التكاثر

وتعمد سلطات الدول المتجاورة في معظم أنحاء العالم بإستقطاب مجموعات من سـكان الحـدود                       
هت                            وتقوم بمنحهم جنسيتها لكسب ودهم وهي ظاهرة عامة في معظم الدول إال أنها تالشت وإنت
لدول إذ                 في أوروبا الموحدة ومازالت تعتبر من أهم أسباب النزاعات على الحدود بين كثير من ا
مة                         تشكل بذور خالفات ماتلبث أن تكبر لتصبح مشكلة دولية يتم بموجبها رفع شكاوى الى محك

 . العدل الدولية لفض مثل تلك النزاعات

وبرأينا أن معظم قوانين الجنسية في دول العالم األخير التخضع لمعايير تخدم الوطن وإنما تخدم                           
ومن هنا تنشأ التعديالت على أنظمة الجنسية في هذه الدول بإسـتمرار                   . مزاجية من بيدهم القرار     

وهذه التعديالت تثبت بشكل قطعي أن صوت الشعب مغيب تماماً فما على أصحاب القرار إال أن                          
قرارات                          يصدروا توجيهاتهم وما على الجهات التنفيذية إال إتباع التعليمات وتطبيق األنظمة فهي 

 )٣. (شخصية إرتجالية واجبة التنفيذ التعتمد على معايير واضحة

عالم فكـان                              والتعديالت على أنظمة الجنسية إرتبطت بقضايا الهجرة واللجوء في مختلف دول ال
لهجرة األشخاص والجماعات من بلد الى آخر إلتماساً ألحوال معيشية أفضل أو كنتيجة مباشـرة                          

 . للحروب أوالركود اإلقتصادي

شرية هـي مشـاكل الهجـرة                        ية والب ومن أهم نتائج الحروب بخالف الضحايا والخسائر الماد
والمهاجرين والالجئين وإرتبطت الهجرة أيضاً باإلضطهاد الديني أوالعرقي أو السياسـي وهـذا                         
سي أو                         يعني إن مشاكل الهجرة لن تنتهي طالما أن هناك حروب أوإضطهاد ديني أوعرقي أوسيا

 . ركود إقتصادي

ولكن يمكن التخفيف من اآلثار السلبية بإعتماد أنظمة تنبثق من المفهوم اإلسالمي لحقوق اإلنسان                            
والمساواة بين البشر وقيام كيان تكون فيه السيادة للدولة الراشدة ومؤسساتها المدنية ويلغى مفهوم                            

يا أيها الناس إنّا خلقناكم        (القرارات المستبدة وإلغاء جميع أنواع التمييز بين البشر كما قال تعالى                   
). من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليـم خبـير                        

 ) ٤). (١٣الحجرات ـ (
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لذا فمن المفيد إستحداث قوانين وأنظمة تضع حداً لكل شكل من أشكال التمييز وإنهاء الحـروب                       
 . ومشاكل الحدود والتركيز على التنمية اإلقتصادية وتحقيق أحوال معيشية أفضل لسكان الدول

إن الحاجة ماسة لتفعيل قوانين اللجوء التي تعتمدها كثير من دول العالم األول، وهو حق حمايـة                            
تمنحه الدولة في نطاق أراضيها لألجانب الذين يفرون إليها لحماية أنفسهم من جبروت وطغيـان                          
األنظمة الحاكمة في دول العالم األخير التي تعاني من الحروب والنزاعات العرقيـة والمذهبيـة                          

 . التتسم بالعدالة بين السكان وال أقول المواطنينوتعاني أيضاً من قوانين جائرة 

وتختلف قوانين الهجرة واللجوء من دولة الى أخرى، ومن الجدير ذكره بهذا الصـدد أن الـدول                       
الغربية إستقبلت العديد من المهاجرين والالجئين والكثير من حاالت اللجوء السياسي ولكن ذلك تم                   
نب                       ستثمار الجا بموجب أنظمة راقية تتعامل مع حقوق اإلنسان والتغفل في نفس الوقت كيفية إ

 . اإلنساني لمزيد من التنمية اإلقتصادية والمجتمعية

ظار دائمــاً تشـاؤمي،                              فهذه الدول تنظر الى ذلك من منظار تفاؤلي أما في الدول العربية فالمن
من الكـوادر                         وتركز دول العالم األول عموماً على إستثمار هجرة العقول البشرية واإلسـتفادة 
شجيع                             العلمية وتنميتها دعماً لمؤسساتها العلمية والمدنية واإلقتصادية، وهناك أنظمة تقوم على ت
الهجرة إليها لمن يستطيع االستثمار في مشروع أو تجميد ودائع مالية في بنوكها لدعم اإلقتصـاد                           

 . الوطني

ير                                   فة وتهج ها المختل أما دول العالم األخير فتقوم بإقصاء العلماء والمثقفين المخالفين لتوجهات
ها                    أصحاب هذه العقول الى الخارج ومن هنا يتضح إزدياد معدالت التنمية في الدول المتقدمة عن

في                    . في بقية الدول    التي تزداد تخلفاً وهذا مايجعل ملفات الهجرة في هذه الدول ملفات مفتوحـة 
أرشيف مغلق وتشكل أزمات والسبب أنها ليست دول يسود فيها العدل أو يتمتع كل مـن يعيـش                           
سرية                              على ثراها بنفس الدرجة من الرعاية واإلهتمام أوسرعة اإلنجاز، وعليه تكون الهجـرة ق
باً مـن                          في أي مكـان وهر ومتعمدة في أحيان كثيرة فاإلنسان الحر يبحث عن الحياة الكريمة 

 )٥. (اإلضطهاد أو الفقر أو الحروب

وفي معظم دول العالم األخير يكون هناك تمييز واضح بين المواطنين أنفسهم عوضاً عن التمييز                        
بين عدد آخر من السكان، فهناك بعض الدول تقوم بالتفريق بين المواطنين فهذا مواطن بالتجنس                                   
شروط                        قاً ل وهذا مواطن بالساللة وعليه يحرم بعض المواطنين من العمل في وظائف معينة طب
محددة ومن أهمها أن يكون المتقدم لهذه الوظائف مواطن باألصل والمنشأ والوالدة ومن أبويـن                  

 )٦. (أصليين وهذا فرق واضح بين دول العالم األول ودول العالم األخير

ية فالـدول                          ويبدوا أن ذلك من أهم الفوارق بين الديموقراطية الحقيقية والديموقراطية غير الحقيق
هم أو                                 التي تتعمد إفقار بعض الفئات فيها أو حرمانهم من العمل والعيش أو محاربتهم في أرزاق
إعطائهم أجور منخفضة أو حرمانهم من التعليم المجاني أو العالج المجاني فهي دول التتمتع بأي                          

 )٧. (نوع من الديموقراطية الحقيقية

إن من يحاول تخريب أو خلخلة الوضع الديموغرافي أو العبث به سيحقق نتائج كارثية من سوء                            
هر                                حتى يظ عمله هذا، وتتمثل هذه النتائج في المذابح والفتن التي لن تنتهي من جيل الى جيل 
الحق ويزهق الباطل ومثال جنوب أفريقيا أكبر دليل ففي جنوب أفريقيا التي حكمها البيض عنوة                          
وإستطاع النظام العنصري ما يقارب القرن البقاء بسلوك طريق التمييز والمجازر ضد المواطنين                          
بر                                 قاذه ع األصليين مصرا على تغيير تركيبة وهوية البلد لكنه لم يستطع البقاء طويال وتـم إن
سطين                                هل فل استالم السود للسلطة بعد صراع طويل وسفك دماء، وهي بشـرى تاريخيـة أل

 ) ٨. (المجاهدين والمرابطين الى يوم الدين

في                             وهذا يعني أن تغيير أو خلخلة أو تخريب الوضع الديموغرافي القسري سيزيد الوضع الطائ
يان السـماوية                           سوءا وسيضاعف من الشعور بالحقد والغبن واالضطهاد الذي تحرمه جميع األد
واألعراف والقوانين الدولية وهي الشرارة التي بها تشتعل نيران الحروب األهلية أوالطائفيـة أو                            

 . اإلنتفاضات الشعبية
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 لندن  –مصطفى الغريب 

  

  

 
مركز غزة للحقوق والقانون،األبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري اإلسـرائيلي فـي                              -١

 . ٢٠٠٣الضفة الغربية، نوفمبر 
 . موقع مستقبليات، التسلح النووي اإلسرائيلي -٢
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وصالت وروابط أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

 ٢٠٠٥شباط  ١٣االحد 

شارون والكتاآيت  -
 ..العربية 

االنسحاب اإلسرائيلي -
و وعد ...أحادي الجانب
 ٢بلفور 

مصير التهدئة مرهون  -
 بحل قضية األسرى

الفكر الصهيوني داخل -
 العقل العربي

تأمالت في المسألة  -
 أو المأساة العراقية

ال وجه للمقارنة بين  -
اإلنتخابات الفلسطينية 
 واإلنتخابات العراقية

إطالق سراح القائمة  -
المعّدة من االسرى 
.هي مهزلة حقيقية

تحية لألسيرة  -
 المحررة ميرفت طه

تتمنى رؤية ولدها  -
 قبل انقضاء اجلها

العدالة السياسية -

باسم أطفال  -
 فلسطين

 القبطان -
أبو حسرة في حكاية  -

 ...بيض الديْك

 قوانين الجنسية والحروب األهلية

 ٢٠٠٥شباط  ١٢السبت 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

تعتمد قوات اإلحتالل اإلسرائيلي على سياسات غير عادلة
نذ عـام                ،م  ١٩٤٨في التعامل مع سكان األراضي العربية م

سكانية بيـن العـرب ويتم ذلك بحجة التوازن في الترآيبة ال
حتى يتـم تغيــير الهويـة صالح الدولـة الصـهيونية  واليهود ل
والثقافة وهو ما أصبح يعرف بالتغيير الديموغرافي ثم بدأت
ساس تتالعب بقوانين الجنسية والتفرقة العنصرية علـى أ

 ].١[ العرق أو الدين أو المذهب أو العقيدة

وهي في األساس تنفيــذًا لتعليمــات الحرآــة الصــهيونية العالميـة مـن
إستمرار تدفق الهجرة اليهودية من جميع بقاع العالم لإلستيطان فـي
فلسطين وقوات اإلحتالل ال تتورع عن اسـتخدام أي سـالح معنـوي أو

فهـي تعتـبر أن تكاثـر، تدميري مـن أجـل آسـب الحـرب الديموغرافيـة            
لـذلك فإنهـا ال تـترك وسـيلة، السكان الفلسطينيين هو تهديــد ألمنهــا     

 ].٢[ للحد من هذا التكاثر

وتعمد سلطات الدول المتجــاورة فــي معظـم أنحــاء العــالم بإسـتقطاب
مجموعات من سكان الحدود وتقوم بمنحهم جنسيتها لكسـب ودهــم
وهي ظاهرة عامة في معظم الدول إال أنها تالشت وإنتهت في أوروبـا
الموحدة ومازالت تعتبر من أهم أسباب النزاعات على الحدود بين آثير
من الدول إذ تشكل بذور خالفات ماتلبث أن تكبر لتصبح مشكلة دولية
ثل تلـك يتم بموجبها رفع شكاوى الى محكمة العدل الدوليـة لفـض م

 .النزاعات 

ــا أن معظــم قــوانين الجنســية فــي دول العــالم األخــير التخضــع وبرأين
نا. لمعايير تخدم الوطن وإنما تخدم مزاجية مـن بيـدهم القـرار                ومـن ه

تنشأ التعديالت على أنظمة الجنسية في هذه الدول بإستمرار وهـذه
التعديالت تثبت بشكل قطعي أن صوت الشعب مغيب تمامًا فما على
أصحاب القرار إال أن يصدروا توجيهاتهم وما علـى الجهـات التنفيذيــة إال
إتباع التعليمات وتطبيق األنظمة فهي قرارات شخصية إرتجالية واجبـة

 ].٣[ التنفيذ التعتمد على معايير واضحة

في جرة واللجــوء  والتعديالت على أنظمة الجنسية إرتبطت بقضايا اله

ما رأيك؟

بعد انتخاب مح
عباس رئيسا

للسلطة 
الفلسطينية ،
تتوقع؟؟؟ يمك
اختيار عدة خي
توجه إسرائ
أمريكي للته
البدء بمحاآ
الفاسدين

بقاء االمور ع
ما هي علي
لن يتم محا
الفاسدين 
والفساد س

ال اعرف

االمر ال يعني

   
 

االستطال :: النتائج

!صّوت

وّقع على العر

صور من فلسط

إنتهاآات إسر -
صور أعالم وايق -

مسؤولو الس -
وقادة احزاب

مدن وقرى -
فلسطين

المقاومة -
األسرى -

الفلسطينون و
الشهداء ، ش -

فلسطين
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 من هو اليهودي -
الحناجر العربية و  -

 التوثيق االسرائيلي

عندما أدرك المصريون -
تأخرهم عن القطار 
قرروا االستيالء عليه

مخاوف وآمال في  -
 شرم الشيخ

النظرة االسرائيلية  -
 لمشكلة الالجئين

الالسامية  -
نقيضان أم.. والصهيونية

 رديفان؟

 في شرم الشيخ -
أبومازن والديموقراطية -

مسلسل التهجير  -
والتطهير العرقي 
 يتصاعد في النقب

ـ ..إبراهام موشيه  -
 ٣٦زعيم شبكة ال 

 من منا ال يعرف -
الزواج على الطريقة  -

 األمريكية
آير تطالب بمحاسبة  -

جنرال يستمتع بالقتل

مختلف دول العالم فكان لهجرة األشخاص والجماعات من بلد الى آخر
إلتماسًا ألحوال معيشية أفضل أو آنتيجــة مباشـرة للحــروب أو الرآـود

 .اإلقتصادي

ومن أهم نتائج الحـروب بخـالف الضــحايا والخســائر الماديـة والبشـرية
هــي مشــاآل الهجــرة والمهــاجرين والالجئيــن وإرتبطــت الهجــرة أيضــًا
باإلضــطهاد الــديني أوالعرقــي أو السياســي وهــذا يعــني إن مشــاآل
الهجرة لن تنتهي طالما أن هناك حروب أو إضـطهاد ديـني أو عرقــي أو

 .سياسي أو رآود إقتصادي

ولكن يمكن التخفيــف مـن اآلثـار الســلبية بإعتمـاد أنظمــة تنبثــق مـن
المفهوم اإلسالمي لحقوق اإلنسان والمساواة بين البشر وقيام آيــان
تكون فيه السيادة للدولة الراشدة ومؤسساتها المدنية ويلغى مفهوم
القــرارات المســتبدة وإلغــاء جميـع أنــواع التميـيز بيــن البشــر آمــا قــال

يا أيها النـاس إّنـا خلقنــاآم مـن ذآـٍر وأنــثى وجعلنـاآم شــعوبًا(تعالى  
 ].٤[ )وقبائل لتعارفوا إن أآرمكم عند اهللا أتقاآم إن اهللا عليٌم خبير

كل شـكل مــن لذا فمن المفيد إستحداث قـوانين وأنظمـة تضـع حـدًا ل
أشكال التمييز وإنهاء الحروب ومشاآل الحـدود والترآـيز علـى التنميـة

 .اإلقتصادية وتحقيق أحوال معيشية أفضل لسكان الدول

مدها آثـير                          مــن دولإن الحاجة ماسة لتفعيل قوانين اللجـوء الـتي تعت
العالم األول، وهو حق حماية تمنحه الدولة في نطاق أراضيها لألجانب
ــة أنفســهم مــن جــبروت وطغيــان األنظمــة ــذين يفــرون إليهــا لحماي ال
الحاآمة فـي دول العـالم األخـير الـتي تعـاني مـن الحــروب والنزاعـات
العرقية والمذهبية وتعاني أيضًا من قوانين جائرة التتسم بالعدالة بيــن

 .السكان وال أقول المواطنين

وتختلف قوانين الهجرة واللجوء من دولة الى أخرى، ومن الجــدير ذآــره
بهذا الصدد أن الدول الغربية إستقبلت العديد من المهاجرين والالجئين
والكثير من حـاالت اللجـوء السياسـي ولكــن ذلــك تـم بموجـب أنظمـة
سان والتغفـل فـي نفـس الوقـت آيفيـة راقية تتعامـل مـع حقـوق اإلن
 .إستثمار الجانب اإلنساني لمزيد من التنمية اإلقتصادية والمجتمعية

لدول العربيـة فهذه الدول تنظر الى ذلك من منظـار تفـاؤلي أمـا فـي ا
وترآز دول العالم األول عمومًا على إستثمار، فالمنظار دائمًا تشاؤمي      

مًا ية وتنميتهـا دع هجرة العقول البشرية واإلستفادة من الكوادر العلم
لمؤسساتها العلمية والمدنية واإلقتصادية، وهنـاك أنظمــة تقـوم علــى
تشجيع الهجرة إليها لمن يستطيع االســتثمار فـي مشـروع أو تجميـد

 .ودائع مالية في بنوآها لدعم اإلقتصاد الوطني

أمــا دول العــالم األخــير فتقــوم بإقصــاء العلمــاء والمثقفيــن المخالفيــن
لتوجهاتها المختلفة وتهجير أصحاب هذه العقول الى الخارج ومــن هنـا
.يتضح إزدياد معدالت التنمية في الدول المتقدمة عنها في بقية الدول              
هذه الـدول ملفـات التي تزداد تخلفًا وهذا مايجعل ملفات الهجرة في 

 
صورة وتعليق

القبضاي يطلع -
محاضر عن ح -

المراة

 المكتبة

علم المخابر -
الجاسوسي

قضايا مغربي -
للكاتب المغر
إدريس ولد الق

أمينة المفتي -
أشهر جاسوس
عربية للموس
أحبت يهوديا فب
ألجله الدين وال

من ملفات -
الجاسوسية ـ لل
المصري الشهير
الفالوجي

من هو اليهو -
محاآمات اإلر -

بالمغرب
نظام الحك -

العسكري اإلسر
في األراضي
الفلسطينية الم

يهود اليوم لي -
يهودا

بروتوآوالت ص -
صهيونية الخ -

وصراع الحضا
مواقعنا االخر

ديوان العرب

Jerusalem
Love You
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ست دول مفتوحة في أرشيف مغلق وتشكل أزمـات والسـبب أنهــا لي
يسود فيها العدل أو يتمتع آل من يعيــش علـى ثراهــا بنفـس الدرجــة

وعليـه تكـون الهجـرة قسـرية، من الرعاية واالهتمام أو سرعة اإلنجاز           
ومتعمدة في أحيان آثيرة فاإلنســان الحـر يبحـث عـن الحيــاة الكريمـة

 ].٥[ في أي مكان وهربًا من االضطهاد أو الفقر أو الحروب

وفي معظم دول العالم األخير يكون هناك تمييز واضـح بيـن المواطنيــن
عض ين عــدد آخـر مــن السـكان، فهنـاك ب أنفسهم عوضًا عن التمييز ب
الــدول تقــوم بــالتفريق بيــن المــواطنين فهــذا مــواطن بــالتجنس وهــذا
مواطن بالساللة وعليه يحرم بعض المواطنين من العمــل فـي وظائـف
ــا أن يكــون المتقــدم لهــذه ــًا لشــروط محــددة ومــن أهمه ــة طبق معين
الوظائف مواطن باألصل والمنشأ والوالدة ومن أبوين أصليين وهذا فرق

 ].٦[ واضح بين دول العالم األول ودول العالم األخير

ويبـــدوا أن ذلـــك مـــن أهـــم الفـــوارق بيـــن الديموقراطيـــة الحقيقيـــة
والديموقراطية غير الحقيقيــة فالـدول الـتي تتعمـد إفقـار بعـض الفئــات
فيهــا أو حرمــانهم مــن العمــل والعيــش أو محــاربتهم فــي أرزاقهــم أو
إعطائهم أجـور منخفضـة أو حرمـانهم مــن التعليـم المجـاني أو العـالج

 ].٧[ المجاني فهي دول التتمتع بأي نوع من الديموقراطية الحقيقية

ــه ــديموغرافي أو العبــث ب ــة الوضــع ال إن مــن يحــاول تخريــب أو خلخل
وتتمثـل هـذه النتـائج فـي، سيحقق نتائج آارثية من سوء عمله هذا          

المذابح والفتن التي لن تنتهي من جيل الى جيل حـتى يظهـر الحـق
ويزهق الباطل ومثال جنوب أفريقيا أآبر دليل ففي جنوب أفريقيا التـي
حكمها البيض عنوة واستطاع النظام العنصري مـا يقـارب القـرن البقــاء
جازر ضـد المــواطنين األصــليين مّصــرا علــى بسلوك طريق التمييز والم
تغيير ترآيبة وهوية البلد لكنه لم يستطع البقاء طويال وتــم إنقـاذه عبــر
استالم السود للسلطة بعد صراع طويل وسـفك دمـاء، وهـي بشـرى

 ].٨[ تاريخية ألهل فلسطين المجاهدين والمرابطين الى يوم الدين

وهذا يعني أن تغيير أو خلخلة أو تخريب الوضع الديموغرافي القسـري
سيزيد الوضع الطائفي سوءا وسيضـاعف مـن الشـعور بالحقـد والغبــن
واالضطهاد الذي تحرمـه جميــع األديـان السـماوية واألعـراف والقوانيــن
الدوليــة وهــي الشــرارة الــتي بهــا تشــتعل نــيران الحــروب األهليــة أو

 .الطائفية أو االنتفاضات الشعبية

مرآز غزة للحقوق والقانون،األبعاد القانونية لبناء جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي في ] ١[
 .٢٠٠٣الضفة الغربية، نوفمبر 

 .موقع مستقبليات، التسلح النووي اإلسرائيلي] ٢[

 .٣٥٦هـ، السنة األولى، اليوم  ١٤٢٦محرم  ٠٤م، ٢٠٠٥فبراير  ١٢موقع قناة العربية، ] ٣[

 ).١٣(القرآن الكريم سورة الحجرات اآلية ] ٤[

 .رسالة النور، متى نحرر المسجد األقصى] ٥[
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 .هـ١٤٢٣-م٢٠٠٢آتاب التجنيس والتغيير، عبداهللا مؤمن، الطبعة األولى ] ٦[

 .مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني، الفقر في فلسطين] ٧[

 .هـ١٤٢٣-م٢٠٠٢آتاب التجنيس والتغيير، عبداهللا مؤمن، الطبعة األولى ] ٨[

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية
أرشيف هذا الكاتب

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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السنة الخامسة) ١٥٩٣(م العدد ٢٠٠٥فبراير  ٨هـ الموافق ١٤٢٥ذو الحجة  ٢٩الثالثاء 

 
 

 الرشد الثقافي أحد حلول ظاهرة اإلرهاب 

يقوم ما يسمى بالحالة اإلرهابية العالمية باستدعاء الثقافة والمثقفين وفق آلية 

إحساس بخطر ما، هذا اإلحساس يقود إلى مثاقفة متعددة الصور واألشكال يمكن 

أن نطلق عليها مسمى ثورة ثقافية لكن السؤال المهم هل هي ثورة المراهقة أم 

على المستوى المحلي كنت قد تطرقت في مقال سابق في صفحة ! ثورة الرشد؟

نقاشات إلى الحاجة إلى المثقف المفكر لحلول معضالت العنف وأسبابها ونتائجها 

وتوظيفها توظيفا إيجابيا لكن هذا المفكر ال يولد من فراغ بل هو نتاج بيئة ثقافية 

هل ما نشهده من ... راشدة تتجنب السلوك المراهق حال الفعل الثقافي وهنا تساؤل

معالجة في صحفنا ومنتدياتنا وإعالمنا عموما يعد سلوكا ثقافيا راشدا؟ الثقافة من 

المراهقة إلى الرشد عنوان تستدعيه المرحلة بكل تفصيالتها وال شك وهذه بعض 

 :وبضدها تتميز األشياء -كما أرى  -عالئم الرشد الثقافي 

من عالمات الرشد الثقافي وجود قدر من اللياقة النفسية لدى المثقف تشبه اللياقة * 

البدنية لدى الرياضيين وأن المالحظ هو حالة من قصر النفس حين االختالف مع 

" األبوة الثقافية"توجيه نداء عاجل لشخصنة الموضوع وغياب ما يمكن تسميته 

والحدب على الطرف اآلخر ومحاولة احتواء الموقف لصالح الفكرة كما أنه يقل 

العمل كثيرا بقانون حظر التجول داخل النيات فيستباح مكنون الصدور ويصدر 

 .الحكم المؤدب باإلقصاء المؤبد

المراهنة اإليجابية على وعي المجتمع من سمات المثقف الراشد صحيح أن * 

المجتمع مايزال سلبيا تجاه وعيه لكن شتان بين األمرين، إن ما يحدث من بعض 

المثقفين من استخفاف بوعي المجتمع هو نتاج ابتعاد واضح من قبل الطرف 

اإليجابي أو من نتاج حالة من الالمصالحة مع البيئة الداخلية ينتج عن عوامل 

 !كثيرة تصب كلها في تسطيح الفكرة وبرجية المثقف

التبرج الثقافي وإبداء الزينة عن طريق توسل المصطلح أو تسوله يعد فعال * 

إن األصل في األمر أن يكون هناك حراك ثقافي فاعل ذو تأثير . ثقافيا مراهقا

يصح بعده أن يأتي طرف ناقد محايد أو جيل جديد يقوم بتسمية ذلك الحراك بما 

). الصحوة والتنوير(هنا مثاالن من الواقع المحلي وهما . يالئمه من مصطلحات

الخطاب الثقافي الجديد وقع في هذا الفخ فتسول مصطلح التنوير ابتداء وكان من 

المفترض أن يطرح األجندة ويترك التسمية ليقوم بها شاهد من غير أهلها وهذا ما 

وعلى الرغم . لم يحدث مع مصطلح الصحوة الذي جاء متأخرا عن الحراك الديني

من أن كال المصطلحين يحمل الداللة اإليجابية فإن هناك نقدا غير مبرر لتسمية 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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أي غزوة هذه التي تعنون؟ هل هي غزوة بدر أو أحد أم إنها غزوة الجهل " غزوة"

لم يكن العنف في يوم من األيام وسيلة لإلصالح أو جلب المنفعة بل هو !! والردة

 .دمار وشر وتشويه لصورة اإلسالم والمسلمين

إننا لم نعد بحاجة لمزيد من التشويه أكثر فما وصلنا إليه يحتاج لعدة عقود حتى 

 !نتخلص من تبعاته

لقد مكنتم ألعداء اإلسالم أن يتربصوا بالمسلمين وأن يضيقوا عليهم وفتحتم لهم 

األبواب مشرعة على قتل من يشاؤون أو محاربة من يشاؤون طالما أنكم بأفكاركم 

 .المريضة قد فتحتم لهم باباً ظلوا عقوداً طويلة يتمنونه

إنما جزاء الذين يحاربون اهللا ورسوله (إن القرآن قد حكم عليكم بقوله تعالى 

ويسعون في األرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 

خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب 

ومن . فمن مات على ما هو عليه فقد استحق العذاب في الدنيا واآلخرة). عظيم

إال (راجع عقله وعاد إلى رشده فله في القرآن منجاة وتوبة فاقرأوا قوله تعالى 

 .اآلية...) الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم

فمن تاب وسلم نفسه تائباً طائعاً فهو بأمان اهللا إن كنتم مسلمين وتشهدون أن اهللا 

حق وأن محمدا عبده ورسوله فإني أناديكم كفى كفى عودوا إلى اهللا توبوا إلى اهللا 

 .إني لكم لمن الناصحين

 الرياض  -أحمد بن حسن الشهري 

 الوطنية بين الشعارات والواقع

ليست الوطنية شعارات يرددها العامة في مجالسهم ومنتدياتهم وليست نشيداً يلقيه 

الصبيان في طابور الصباح على مسامع المعلمين وليست دوريات أو مجلة 

حائطية تجسد صورة بطل أو قائد وليست محصورة في كتيب يدون على سطوره 

إن الوطنية أعظم من ذلك وأشمل ولعل في علم . رقم الدفاع المدني والشرطة

ما يدل على ذلك فالعالقة والقرابة بين علمها األخضر وما هو " السعودية"بالدي 

مكتوب عليه تجعلني أقف وقفة المؤمن الشامخ الراسخ في عقيدته القوي في إيمانه 

المحرك ) الدينمو(المؤمن بأن الوطنية منبعها اإلخالص وأن كلمة التوحيد هي 

لوجدان اإلنسان ومشاعره تجاه وطنه وعندما يفهم ذلك يشعر أنه مسؤول أمام اهللا 

بأن يصون له حقوقه ويحافظ على مقدساته ويحترم واجباته ويدين بالطاعة 

والوالء لحكامه ومن بيده زمام األمر منهم عندما تلوح هذه المعاني وتستقر في 

نفسه يعلم أن للزهرة حقا في حديقة وطنه وأن لمصباح اإلضاءة حقا في شوارع 

مدينته أو قريته وأن لألنظمة والقوانين لوائح تجب المحافظة عليها والسير على 

منهاجها في ظل حكومة رشيدة أقامت الحق وأنارت الدرب وبعد هذا كله أستطيع 

أن أقول لك إن الوطنية منهج شامل للحياة ينبثق من تعاليم ديننا الحنيف وعقيدة 

 ).ال إله إال اهللا(

 مهدي رفاعي

 ممارسات المحتلين تزيد من اإلرهاب الدولي 
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يعقد في العاصمة السعودية خالل هذه األيام مؤتمر وحملة التضامن ضد 

اإلرهاب، وهناك عبارة تقول لن يزول اإلرهاب إال بزوال أسبابه وهي عبارة 

أجمع عليها كثير من الكتاب والمفكرين وسيناقش المؤتمر أوراق عمل مقدمة من 

جهات متعددة ونتمنى أن يساهم هذا المؤتمر في وضع الخطط واألسس التي ينبغي

 . أن تتبناها الدول حتى نسير خطوة إلى األمام في مكافحة ومحاربة اإلرهاب

وكمدخل للكتابة عن الموضوع ينبغي أن نذكر ما القاه ويالقيه الشعب الفلسطيني 

على وجه الخصوص والمجتمع العربي بشكل عام على أيدي المحتلين ألواناً من 

اإلرهاب والمجازر وما يحدث في فلسطين والعراق اليوم ستكون له نتائج خطيرة 

على ازدياد ظاهرة اإلرهاب ونموها في الوقت الذي تبذل الحكومات الجهود 

واألموال للقضاء على هذه الظاهرة، ولكن اختالف الرؤية بين الدول حول مفهوم 

 .اإلرهاب يزيد األمور تعقيداً

نجد االختالف واضحا بين كثير من المفكرين وهذا ما أحدث أزمة كبيرة بين 

فرنسا وإسرائيل عندما قام شارون بدعوة يهود فرنسا للهجرة إلى فلسطين في 

أسرع وقت ممكن فمن وجهة النظر الفرنسية فإن هذه الدعوة هي دعوة إرهابية 

أما من وجهة النظر اإلسرائيلية فهي دعوة أبناء ، لتخريب االقتصاد الفرنسي

الديانة اليهودية للعودة إلى أرض الميعاد لمواجهة اإلرهاب الفلسطيني الذي تقوم 

 . به المنظمات الفلسطينية

أما األطراف األخرى غير الفرنسية واإلسرائيلية فسيكون االختالف أيضاً واضحاً 

 . فيما بينهم فمنهم من يؤيد فرنسا ومنهم من يؤيد إسرائيل

والفلسطينيون بطبيعة الحال سينظرون إلى الموضوع من زاوية مختلفة تماماً فهم 

الطرف الواقع عليه الظلم واالحتالل ويعتبرون أن ما تقوم به هذه المنظمات ما 

 .هو إال مقاومة مشروعة في وجه االحتالل

و ال تزال هناك حرب حقيقية بين العرب واليهود خارج فلسطين لمنعهم من التمتع

بأي حقوق تساعدهم مستقبالً للعودة إلى أراضيهم وسيستمر اإلرهاب الصهيوني 

والعربي خارج فلسطين وفي كل دول العالم وينشط في المناطق الملتهبة كالعراق 

 .مثالً

 : ولإلرهاب أنواع ووسائل 

تقوم بعض الدول اليوم بما قامت به إسرائيل من احتالل : اإلرهاب الجسدي* 

وقتل وتشريد وإبعاد وسجن وممارسات يندى لها جبين العالم مثل ما حصل في 

سجن أبي غريب في العراق وهناك ممارسات عديدة لم يكشف النقاب عنها في 

العديد من السجون في مختلف دول العالم وفي اعتقادنا أن جميع الدول التي تتبنى 

العقيدة الصهيونية يعتقد أفرادها بأنهم أفضل خلق اهللا وقد خلق اهللا غيرهم من 

الشعوب ليكونوا خدماً لهم، ويمارسون الضغوط على غير بني جنسهم فهم الذين 

ولقد حذر اهللا من ذلك في كتابه العزيز حيث . يدعمون اإلرهاب في كل مكان

يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا : (يقول

 ). ١٣الحجرات ـ ). (إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير
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إن األفراد والمنظمات والدول التي تسعى للقيام بغارات :اإلرهاب العسكري * 

عسكرية ضد الدول األخرى سواء ما يسمى بالحرب النظامية أو الضربات 

االستباقية أو احتالل الدول حتى ال تتمكن هذه الدول من بناء إمكانياتها وطاقاتها 

العسكرية لحماية حدودها والدفاع عن نفسها تندرج تحت ما يسمى باإلرهاب 

 . العسكري

إن األفراد والمنظمات والدول التي تستعمل وسائل الحرب : اإلرهاب النفسي* 

النفسية إلرهاب الناس والدول وتخويفهم من أجل إجبارهم على تطبيق سياسات 

تخدم مصالحه دون النظر إلى مصالح الدولة نفسها ومن يسعى إلى إجبار السكان 

على الرحيل وترك البالد ومن يستخدم تسجيالت الرعب لقادة المنظمات اإلرهابية 

. ويبثها عبر الفضائيات يساهم في اإلرهاب النفسي الضار بالشعوب المحبة للسالم

 

يتمثل في األفراد والمنظمات والدول : اإلرهاب في المجال االجتماعي والخلقي* 

التي تعمل على نشر الدعوات الهدامة من إحياء الحركات القومية أو العرقية أو 

النازية أو أي تسمية أخرى لتساهم في هدم الدول أو إسقاط األنظمة الرشيدة 

والديمقراطية أو من ينشر الدعوات اإلقليمية بين الدول لإلبقاء على تفسخها 

وتفككها أو محاوالت انفصال بعض األقاليم في دولة ما حتى التقوم أي وحدة 

وتآلف بين أجزائها مثل الدعوات اآلشورية والبابلية في العراق أو الدعوات 

اإللحادية والفوضوية كالشيوعية والماسونية والوجودية وغيرها كثير وكلها تهدف 

للقضاء على األمم ومن يعمل أيضاً على تفتيت الوحدة الوطنية في أي دولة عن 

كما قال ، طريق إثارة النعرات العرقية والطائفية والقومية أو إشاعة الفاحشة

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم : (سبحانه وتعالى

، حتى ال يتفق المواطنون على قرار بشأن وحدتهم ١٩النور ) في الدنيا واآلخرة 

 وقوتهم وتماسكهم 

يتمثل في األفراد والمنظمات والدول التي تعمل : اإلرهاب في المجال الديني* 

على تأجيج الصراع بين الغرب والعرب واليهود حول األديان وهو صراع عقيدة 

وحضارة وبمصطلحات اليوم هو ما يسمى باإلرهاب في المجال الديني، وكتب 

عنه صموئيل هنتنغتون وفوكوياما وتبنت هذه النظريات بعض الحكومات الغربية 

األمر الذي نتج عنه الدعوات للقيام بمؤتمرات للحوار بين األديان، ويحاول اليهود 

القضاء على روح جميع األديان المخالفة لديانتهم اليهودية وهذا هو منهج 

الماسونية في محاربة اإلسالم وهو ما أنتج مقاومة بعض الجماعات والدول لمثل 

ويتضح ذلك من إعالن اليهود أن القدس هي العاصمة األبدية . تلك األفكار الهدامة

لدولة إسرائيل، ولهذا قامت بعض المنظمات الصهيونية لهدم المسجد األقصى 

وتجلى ذلك عند زيارة شارون للمسجد األقصى التي أفرزت انتفاضة األقصى 

 . الدائرة اآلن

 مصطفى الغريب 

 نأمل أن يتوصل المؤتمر لتعريف لإلرهاب 
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

 2005شباط  6االحد 

رسالة الى ابو مازن  -
والشعب 

 الفلسطيسني
!عسكرة االنتفاضة ؟ -

مطلوب تغيير  -
 اجتماعي فوري

الفكر الصهيوني داخل -
 العقل العربي

تأمالت في المسألة  -
 أو المأساة العراقية

ال وجه للمقارنة بين  -
اإلنتخابات الفلسطينية 
 واإلنتخابات العراقية

بيان صادر عن جمعية -
 أنصار السجين

أوضاع سجن النقب  -
تزداد سوءًا بعد الحريق 

و معتقل قدوميم 
 ومأساة المعتقلين

: أسرى هداريم  -
ظروف قاسية ومعاملة 
مذلة و اقتحام سجن 
جلبوع بسالح مع ابر 

 تخدير

 نتنياهو والجرجير -

ال بد أن يسقط القمر -
التغريبة الفلسطينية -
عكا تستضيف نجوم  -

 !2005 -”عرفزيون“

 من هو اليهودي -
الحناجر العربية و  -

 الفكر الصهيوني داخل العقل العربي

 2005شباط  7االثنين 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

قد يستنكر بعض القراء هذا العنوان ولكن دعونا نغوص في
أعماق بعض األفكار الصهيونية التي نجـد لهـا صـدى آبـيرا
جد المثقـف العربــي في بعض العقـول العربيــة وبالتـالي ن
يخدم الفكر الصهيوني من حيث اليدري وهـذا الفكـر يمكـن

وإسـتعمارية, وإمبرياليـة   , عرقية  , أن نعتبره ظاهرة غربية        
لم لذي  بي اإلمبريـالي ا وهو جـزء اليتجـزأ مـن الفكـر الغر

صل عليـه مـن مكاسـب                هب مــن, يحصل على ماح ولـم ين
ثروات األمم إال من خـالل الحـروب واإلبـادة واإلحتـالل بقـوة
اآللـــة العســـكرية الغربيـــة وبنـــاء المســـتعمرات والقواعـــد
ــالل ــن خ ــس م ــي ولي ــير العرق ــالت التطه العســكرية وحم
ــذا ــادى به ــاديء وإن ن ــي اله المفاوضــات والحــديث العقالن

ــن واآلخــر      ــن الحي ــاداة الســامية أي, اإلتجــاه بي ففكــرة مع
ــا ــرة صــهيونية تبناه ــود هــي فــي األصــل فك ــاداة اليه مع

 .النازيون األلمان قبل أن تتبناها بعض العقول العربية 

بالهامشـية, ودأبت األفكار الصهيونية على الدوام بإتهام يهود المنفى                 
والشذوذ والعجز وأنهم الخير فيهـم وتبنـت هـذه األفكـار بعــض العقـول
العربية فهي لم تميز بين الصهيونية وبين اليهودية مع العلم أن الوجود

حيـث تفـاعلوا فــي, اليهودي في العالم اإلسالمي لم يكـن هامشـيًا             
محيطهم الحضاري وإصطبغوا به فأبدعوا من خالله وإنخرطوا في سـائر

ولهــذا إنقلبــت بعـض المفــاهيم فــي بعــض العقــول. المهــن والوظــائف 
العربيــة تجــاه الفلســطينيين لدرجــة أن الالجئيــن الفلســطينيين فــي
المنفى أتهموا بالهامشية والعجز وأنهم الخير فيهم لدرجة أن بعضـهم

آمــا تبنــت بعــض, يقــول لــو أن هنــاك أي خــير فيهــم لحــرروا أراضــيهم        
العقول العربية األفكار الصهيونية بجعل الوجود الفلسطيني في العالـم
العربي هامشيًا ويحظر عليهم التفاعل في محيطهـم الحضــاري حتـى

ولـو. اليندمجوا فيه واليبــدعون وحظـر عليهـم سـائر المهـن والوظـائف              
نظرنا الى بعض الدول األوروبية التي تتمتــع بالحضــارة الغربيـة نجــد أن
ــدًا الوجــود الفلســطيني فــي أمريكــا وفــي الغــرب عمومــًا لــم يكــن أب
هامشــيًا وإنمــا آــان فــي صــميم المجتمــع الــذي أســبغ عليهــم صــفة

 .المواطنة من غير منه 

ــرى الصــهاينة أن وجــود اليهــود فــي المنفــى والشــتات             أي خــارج(وي
حالــة شــاذة وهكــذا يتبــنى بعــض المثقفيــن العــرب نفــس) فلســطين

ما رأ
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 التوثيق االسرائيلي

النظرة االسرائيلية  -
 لمشكلة الالجئين

الالسامية  -
نقيضان أم.. والصهيونية

 رديفان؟

النقب يناديكم فلبوا  -
 النداء

والسفير... السقا  -
 شهيد األقصى -

ـ ..إبراهام موشيه  -
 36زعيم شبكة ال 

الزواج على الطريقة  -
 األمريكية

آير تطالب بمحاسبة  -
جنرال يستمتع بالقتل

جامعة القدس تمنح  -
درجة ماجستير في 
الصحة العامة لطالبة 

 من غزة

ــار وبتحويـــر بســـيط أي ينبغـــي أن يبقـــى الفلســـطينيين فـــي األفكـ
ضيع حــق العـودة وآأنمـا المخيـم هــو المخيمات آحالة شاذة حتى الي

وقد إنعكسـت هـذه الظـاهرة سـلبًا علــى, الذي سيحفظ حق العودة      
ندهم               فهـم نظـرًا إلفتقادهــم. الفلسطينيين حيث ظهر إزدواج الوالء ع

الــى الــوطن وشــدة المعانــاة فــي المخيمــات فــإنهم يضــطرون الــى أن
ينتمي الواحد منهم الى مجتمعات غربية غريبة يحاول أن يندمج فيهـا
ولهذا نجد أن الفلسطيني أآثر إنــدماجًا فـي المجتمعـات الغربيــة عنـه
ته الشـرقية جد أن نزع عات العربيــة وفـي نفـس الوقـت ن في المجتم
ــير عــن نفســها رغــم أنفــه             ,اإلســالمية الحقيقيــة تســتمر فــي التعب

ولهذا ظهرت بعـض. فينقسم على نفسه وتتنازعه الوالءات المتناقضة        
األفكار المعادية لعــزل الالجئيــن الفلسـطينيين عـن محيطهـم العربـي
ماذج دنيـا يجـب أن الحضاري واإلجتماعي وينظرون إليهم مـن خـالل ن
تعيش في مخيمــات ليبقـى الفقـر يـداهمهم حـتى التقــوى شـوآتهم

لة الصـهيونية فمـن                     يتبـنى هــذهوهي في الواقـع تخـدم مصـلحة الدو
األفكــار داخــل العقــل العرقــي فقــد تبــنى الفكــر الصــهيوني مــن حيــث

 .اليدري 

ولو نظرنا الى النظام الديموقراطي الغربي نجد أن صنع القرار يتـم مـن
فردين أو خالل مؤسسات الدولة الحديثة ويشارك أعضاء الجماعـات من
ــن ــن مادلي ــال يعــد تعيي ــن فــي الســلطة وعلــى ســبيل المث مجتمعي
هو يعتـبر مـن أهـم المناصــب بـل أولبرايت وزيرة للخارجية األمريكيـة و
ثالث منصب من حيث األهميــة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيــة فهــو

ولهـذا لــن, تعبيرًا صادقًا عن المسـاواة فـي المشــارآة فـي السـلطة                  
ساوي) 1904-1860(نستغرب آيف جاء تيــودور هرتـزل           الصــحفي النم

اليهودي على رأس المنظمة الصهيونية بل مؤسسها والمهيمن عليها
هذه, حتى وفاتـه     ساوية مـن تأسـيس  ولهـذا لـم تمنعـه هويتـه النم

ــار المنــادي بالحفــاظ علــى الهويــة المنظمــة وفــي هــذا رد علــى التي
 .الفلسطينية 

كي اليهـودي بـوالرد                       ,هذا ولم يمنع إآتشاف نشاط الجاسـوس األمري
سية. من دعم أمريكا المســتمر لدولــة إسـرائيل         هـذا ولـم تمنـع الجن

,وشـيمون بيريـز      , ومناحم بيجين    , البولندية آل من ديفيد بن غوريون         
وإسحاق شامير من الوصول الى قمة الهرم في دولة إسرائيل وآذلـك

ــان               ــاييم وايزم ــن ح ــل م ــع الجنســية الروســية آ ــم تمن ــر, ل وفالديمي
جابوتنسكي وليفي إشكول من الوصول أيضًا الى قمة الهرم في دولة
إسرائيل وآذلك لم تمنع الجنسية العربية التي آان يتمتع بها آل مـن
ديفيد ليفي وشاحل من الوصول الى قمـة الهـرم فـي دولـة إسـرائيل
واألمثلة على ذلك آثيرة من اليهود الذين لم يولدوا في إسرائيل وإنما
,آانوا يحملون جنسيات غربية ويتكلمون اإلنجليزية أمثال جولدا مـائير                     

ومائير آهانا وأبا إيبان الذين وصلوا أيضًا الى قمة الهــرم, وموشيه أرينز    
وآمــا وجـه الفكــر الصــهيوني النقــد الـالذع لليهـود. في دولة إسرائيل      

عن مـدى نفعهـم وناقشوا المسألة في إطار نفع اليهود وهــي عبـارة 
للمجتمعات التي يوجدون فيها وهو منظور رفضهم وعدم قبولهم آبشر
لهم حقوقهم اإلنسانية المطلقة إذا لم يكن الواحد منهم نافعًا ومنتجـًا
بــل يجــب التخلــص منــه إن أصــبح غــير نــافع وغــير منتــج وهــي نظــرة
علمانية مادية تتساوى مع ماتطرحـه الحضــارة الغربيــة مــن أفكـار غيــر
إنسانية ومفهوم نفع اإلنسان مفهوم محوري في فكر حرآة اإلستنارة

فـي(نابع من األفكار المادية البحتة وعند مقارنــة وضـع الفلسـطينيين                     
جد أن آثـير ممــن) الشتات العربي وليس الغربي        بمثـل تلــك األفكــار ن
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,يحملون عقوًال عربية تنظر إليهم بنفس النظرة المادية غير اإلنسانية                    
مستبعدين نظرية الجسد الواحـد الـتي نـص عليهــا الحـديث الشــريف

سد(بقوله   مثل المؤمنين في توادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل الج
ــه ســائر الجســد بالســهر ــداعى ل ــو ت ــه عض ــد إذا اشــتكى من الواح

مل شـعارات جميلـة غـير قابلـة للتطبيـق) والحمى   وآأنما أصبحنا نح
في هذا الزمن أما زمن المهاجرين واألنصار الذي آخى الرسـول صـلى

ومثـال المؤاخـاة بيـن. اهللا عليه وسـلم فيمــا بينهـم قـد ولــى وذهـب                
نادي المهاجرين واألنصار هو بحد ذاته رد على آــل مثقــف أو متملــق ي
..بالحفــاظ علــى حــق العــودة بترســيخ عوامــل الشــتات الفلســطيني         
فالرسول عليه الصالة والسالم لم يقل للمهاجرين عيشوا في أطـراف
المدينة وفي مخيماتها حتى يثبت حقهم في مكة بعد أن هاجروا الى

مى مـن بيـت, المدينة   وآان عمر بن الخطاب يعطى رجـل يهـودي أع
مال المسلمين آصدقة، آما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آـان
يزور جاره اليهودي إذا مرض أما اليوم فهناك مسلمين ال إسالم بينهـم

وأريــد أن أتســائل هــل, و ال يعرفــون ســوى لغــة االضــطهاد واإلقتصــاد    
هناك دولة عربية واحدة تعطي المقيــم الفلسـطيني العــاجز حـق مـن
الضــمان اإلجتمــاعي فيهــا ؟ أو تعطيــه حــق العــالج المجــاني فــي
مستشــفياتها ؟ رغــم أن هــذا المقيــم الفلســطيني آــان فــي شــبابه
يخدم هذه الدولة أو تلك بما أوتي من قـوة فـأرحموا ضــعفهم يرحمكـم

 .اهللا 

وآثير من أصحاب العقول العربية تتعامل مع الفلســطينيين آمـا تعامـل
صور الوســطى حيـث آـان الفكر الصهيوني الغربي مع اليهــود فـي الع
ينظر إليهم بإعتبارهم مادة بشرية تسـتقدم للمجتمــع آـي تســتخدم

ضها فــي إطـار مــدى, وتقوم بدور أو وظيفة محــددة         ويتـم قبولهـا أو رف
ية بـل وينبغــي هذه العمل النفع الذي سيعود على المجتمع من جراء 
ــه فــي ــذي يلعبون الحفــاظ عليهــم فــي المخيمــات بســبب دورهــم ال

ولكـن, المنفعة اإلقتصادية للدول التي تشارك في اللعبـة السياسـية                  
هذا الوضع لن يستمر طويًال بسبب التحــوالت العميقــة الــتي يخوضـها
لدول مدها ا المجتمع العربي في ظل سياسة اإلصالح التي بدأت تعت
العربية تجاه مواطنيها والمقيمين فيها والسياسات الـتي بــدأت تطبـق
لتي لـم تسـتثني أي لمحاربة اإلرهاب والعنف بعـد األحــداث األخـيرة ا
ية وقعـت فيهـا حـوادث إرهابيــة وهنـاك دولة عربية فجميع الدول العرب
أسباب أخرى ومنها الدعوات المتكررة من أطراف عديدة إلعالء الحريـة
والديموقراطية فـي العـالم العربــي بعـد إحتـالل العـراق قبــل أن يتكــرر
نفس السيناريو إلسـتخدام القـوة لتطبيقهــا أو فــرض النمـوذج الغربـي
علــى دول العــالم العربــي إذا نجحــت الواليــات المتحــدة فــي تحقيــق
أهدافها في العراق ومن األسباب أيضــًا التأآيـدات األخـيرة حـول فـرص
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والسيما أن الواليات المتحدة

قراطيتين          "ستساعد الطرفين على حد زعم بــوش           ,إقامـة دولتيـن ديم
وقد يتحقق هــذا" تعيشان جنبا إلى جنب بسالم    , إسرائيل وفلسطين  

السالم ولكن بصورة مؤقتة ألن الخالف جذري وعميق فهو خـالف بيـن
عقيـــدتين ومـــن أجـــل تثبيـــت قيـــام دولـــة إســـرائيل آدولـــة يهوديـــة
صهيونية والتـاريخ العـداء وديموقراطية لذا اليمكن فهم تاريخ الحرآــة ال
لليهود أو للفلسطينيين إال فـي إطـار مفهـوم المنفعـة الماديـة البحتـة

 .التي يتمتع بها الفكر الصهيوني 

 لندن –مصطفى الغريب 
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مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية
أرشيف هذا الكاتب

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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متقدم بحث GMT 2:18 GMT - 2005/02/06 04:03 التجديد األخير:

 
 
 

  للحصول علىاضغط هنا
  SMSعبر ال" أخبار عاجلة"
 

 م º24 الرياض
مشمس

 م º7 لندن
زخات مطر

 م º16 بيروت
ممطر

 حال الطقس في
 مئة مدينة و مدينة

 

إختر العمالت لمعرفة 
  : أسعار صرفها

--------

 

 

 
   

 
   

  
  موسوعه

 "مقاتل من الصحراء"
 

 ونصحو ويدنا في النار... ننام على اغتراب شديد
 2005/02/6     الحياة     مصطفى الغريب -لندن 

واسمحوا لــي  .  وصدقها كثير من العرب    ,  إن نظرية الحفاظ على الهوية الفلسطينية افتراها الغرب           
وإن صـالح    ,  بل كان من قـريش     ,  بالقول ان عمر بن الخطاب الذي حرر القدس لم يكن فلسطينياً              
وإن ابراهيم الخليـل الـذي بنــى          ,  الدين األيوبي الذي حرر القدس لم يكن فلسطينياً بل كان كردياً           

ولو قدر اهللا لمن يكتب ان يكون أحد أبناء             .  الكعبة لم يكن خليجياً وإنما هاجر من فلسطين الى مكة             
سطيني               ,  في أي دولة عربية    ,  المخيمات الفلسطينية  لشعر بمدى المعاناة التي يتجرع مرارتها الفل

من صــالح اإلسـالم والعــرب                        .  وحده فهل يؤمن ببقاء الفلسطينيين في المخيمات؟ وهل هذا هو 
نحـن نريـد ان     .  والفلسطينيين؟ إن أكثر ما يحزنني أننا أبناء أمة واحدة نعيش حال اغتراب شديد                    

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا            «ويصدق قول اهللا فينا       ,  ننام فنصحو على اختفاء الحدود والجنسيات        
 ).92: األنبياء(» ربكم فاعبدون

والدول .  اذا كان كل العرب يحملون جنسية واحدة        ,  ان الدول العربية ليست بحاجة الى تجنيس أحد          
وعقيدة واحــدة  ,  على شرط ان يحملوا جنسية واحدة        ,  العربية بحاجة الستعادة علمائها من الخارج        

ومنحهم المزيـد مــن الثقـة فــي         ,  والدول العربية بحاجة لالهتمام بشعوبها      .  هي عقيدة التوحيد   
وان من يده في النار ليس كمن يده في             .  شرط ان يكونوا أمة واحدة بحسب قوله تعالى              ,  إمكاناتهم

وينبغي علينـا ان     ,  وال يحتاج الى نقاش    ,  فوجوب مساندة الشعب الفلسطيني المسلم بديهي             .  الماء
واال نخذل اخواننا في فلسطين وفي الشتات كي ال يخذلنا اهللا عز           ,  نقوم بإحياء نظرية الجسد الواحد     

كيف نساند هذا الشعب المظلوم؟ وكيف ندعمه ونرفع               :  وتبرز أمامنا أسئلة   .  وجّل يوماً في أوطاننا     
 من معنوياته؟

info@nomergroup.com  
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جريدة الصباح

 الصفحات الكاملة 

 
 543العدد 

اإلستطالع
ماهو المطلوب فتحاويا الستكمال أعضاء اللجنة 

 المرآزية والمجلس الثوري
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  147: تصويتات
  3: تعليقات

nmlkj
اعتماد االنتخابات طريقا الستكمال 

األعضاء

nmlkjالتعين بطريقة التزآية

nmlkjتسوية العضوية وفقا للتقادم

تصويت

الفكر الصهيوني : *مصطفى الغريب 
  داخل العقل العربي

الفكر الصهيوني داخل العقل 
 العربي

 لندن –مصطفى الغريب 

ن وان ولك ذا العن راء ه ض الق تنكر بع د يس ق
ار ض األفك اق بع ي أعم وص ف ا نغ دعون
بير في بعض ا صدى آ الصهيونية التي نجد له
ي ف العرب د المثق الي نج ة وبالت ول العربي العق

 يخدم الفكر الصهيوني

 
 

بره ن أن نعت ر يمك ذا الفك دري وه ث الي ن حي م
ة      اهرة غربي ة ,  ظ ة   ,  عرقي ,وإمبريالي

ي وإستعمارية وهو جزء اليتجزأ من الفكر الغرب
ه ى ماحصل علي م يحصل عل ذي ل الي ال اإلمبري

إال من  ولم ينهب من ثروات األمم    , من مكاسب   
ة وة اآلل الل بق ادة واإلحت روب واإلب الل الح خ
ناء المستعمرات والقواعد ة وب العسكرية الغربي
ن ي وليس م ير العرق كرية وحمالت التطه العس
اديء ي اله ديث العقالن ات والح الل المفاوض خ
ر        ن واآلخ ن الحي اه بي ذا اإلتج ادى به ,وإن ن
هود هي في ففكرة معاداة السامية أي معاداة الي
ان ازيون األلم ا الن رة صهيونية تبناه األصل فك

ة     ول العربي ا بعض العق ل أن تتبناه ت. قب ودأب
ود ام يه دوام بإته ى ال هيونية عل ار الص األفك

ى  م, المنف ز وأنه ذوذ والعج ية والش بالهامش
م  ير فيه ول  الخ ار بعض العق ذه األفك ت ه وتبن

ن هيونية وبي ن الص يز بي م تم ي ل ة فه العربي
ة ي  اليهودي ودي ف ود اليه م أن الوج ع العل م

يًا         م يكن هامش اعلوا, العالم اإلسالمي ل حيث تف
دعوا ه فأب م الحضاري وإصطبغوا ب ي محيطه ف
ن ائر المه ي س وا ف ه وإنخرط ن خالل م

ائف   ي. والوظ اهيم ف ت بعض المف ذا إنقلب وله
اه الفلسطينيين لدرجة  بعض العقول العربية       تج

وا ى أتهم ي المنف طينيين ف ن الفلس أن الالجئي
م لدرجة أن م الخير فيه بالهامشية والعجز وأنه
 بعضهم يقول لو أن هناك أي خير فيهم لحرروا            

 

 

روابط ذات صلة

 زيادة حول قضايا وآراء ·

  األخبار بواسطة المحررالمسؤول ·

 :أآثر مقال قراءة عن قضايا وآراء
 صوت الشهيد الحي صدام حسين

 

خيارات

 
 صفحة للطباعة  

 
 أرسل هذا المقال لصديق  
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األقسام

يهم  ة, أراض ول العربي ض العق ت بع ا تبن آم
ي األفكار الصهيونية بجعل الوجود الفلسطيني ف

ي   الم العرب ل  الع م التفاع ر عليه يًا ويحظ هامش
دمجوا     تى الين اري ح م الحض ي محيطه ه   ف في

ن ائر المه م س ر عليه دعون وحظ واليب
ائف  دول. والوظ ض ال ى بع ا ال و نظرن ول

ة نجد أن األوروبية التي تتمتع بالحضارة الغربي
رب ي الغ ا وف ي أمريك طيني ف ود الفلس الوج
عمومًا لم يكن أبدًا هامشيًا وإنما آان في صميم
ة من م صفة المواطن ذي أسبغ عليه المجتمع ال

ويرى الصهاينة أن وجود اليهود في. غير منه   
حالة شاذة) أي خارج فلسطين  (المنفى والشتات   

ار وهكذا يتبنى بعض المثقفين العرب نفس األفك
قى الفلسطينيين غي أن يب وبتحوير بسيط أي ينب
ق يع ح تى اليض اذة ح ة ش ات آحال ي المخيم ف

ودة ق  الع يحفظ ح ذي س و ال م ه ا المخي وآأنم
ودة  ى, الع لبًا عل اهرة س ذه الظ د إنعكست ه وق

والء عندهم                .الفلسطينيين حيث ظهر إزدواج ال
اة دة المعان وطن وش ى ال ادهم ال رًا إلفتق م نظ فه
ي ى أن ينتم طرون ال إنهم يض ات ف ي المخيم ف
ة يحاول الواحد منهم الى مجتمعات غربية غريب
ر طيني أآث د أن الفلس ذا نج ا وله دمج فيه أن ين
ي ه ف ة عن ات الغربي ي المجتمع دماجًا ف إن
د أن ت نج س الوق ي نف ة وف ات العربي المجتمع
ي تمر ف ة تس ه الشرقية اإلسالمية الحقيقي نزعت

ه       م أنف ها رغ ن نفس ير ع ى, التعب م عل فينقس
ة       والءات المتناقض ه ال ه وتتنازع ذا. نفس وله

ن زل الالجئي ة لع ار المعادي ض األفك رت بع ظه
اري ي الحض م العرب ن محيطه طينيين ع الفلس
اذج الل نم ن خ م م رون إليه اعي وينظ واإلجتم
ر ى الفق ات ليبق ي مخيم ش ف ب أن تعي ا يج دني
ع يداهمهم حتى التقوى شوآتهم وهي في الواق
ذه بنى ه تخدم مصلحة الدولة الصهيونية فمن يت
ر نى الفك د تب ي فق ل العرب ل العق ار داخ األفك

 . الصهيوني من حيث اليدري 

ديموقراطي الغربي نجد ام ال ولو نظرنا الى النظ
ة م من خالل مؤسسات الدول رار يت أن صنع الق
فردين أو عات من الحديثة ويشارك أعضاء الجما

لطة  ي الس ن ف د  مجتمعي ال يع بيل المث ى س وعل
ن  ت    "تعيي ادلين أولبراي ة" م رة للخارجي وزي

ث ل ثال األمريكية وهو يعتبر من أهم المناصب ب
دة ات المتح ة في الوالي منصب من حيث األهمي

يرًا صادقًا عن المساواة في  األمريكية فهو تعب
ولهذا لن نستغرب آيف  , المشارآة في السلطة   

اء   زل "ج ودور هرت )1904-1860"  (تي
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آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أحمد الخميسي · 

 احسان الجمل . 

 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 إبراهيم إسماعيل ·
 أحمد أبو القاسم . 

 العسقالني· 
 بالل الحسن ·

 بكر ابو بكر ·
 بسام ابو شاويش. 
 جواد البشيتي· 

  جميل حامد  ·
 حاتم أبو شعبان ·

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

 زياد الصالح · 

  سري القدوة ·
 سهيل جبر . 

 سوسن البرغوتي· 

 سمير قديح ·
 سليم الزريعي. 

 سليمان نزال· 

  سعادة خليل  ·
 شاهر خماش · 
 صبري حجير . 
 عامر راشد ·

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

 عبد المجيد أبو غوش . 

 عائشة الرازم  ·
 عدلي الهواري ·

 جودة عادل· 
 علي القاسمي· 

 عالء أبوعامر · 

 عواد األسطل ·

 عصام الحلبي ·
 غصن أبو آرش ·

  فؤاد الحاج  ·
 محمود أبو شاويش . 

 وفق مطر م ·

 مأمون هارون رشيد . 

 

الصحفي النمساوي اليهودي على رأس المنظمة
ى ا حت ل مؤسسها والمهيمن عليه الصهيونية ب

ه  ن, وفات اوية م ه النمس ه هويت م تمنع ذا ل وله
ار ى التي ذا رد عل ي ه ة وف ذه المنظم تأسيس ه

ة الفلسطينية           ى الهوي اظ عل ذا. المنادي بالحف ه
ي وس األمريك اط الجاس اف نش ع إآتش م يمن ول

ودي   والرد "اليه تمر, " ب ا المس م أمريك ن دع م
رائيل     ة إس ية. لدول ع الجنس م تمن ذا ول ه

ن    ل م ة آ ون "البولندي ن غوري د ب ," ديفي
ن "و احم بيجي ز"و,  " من يمون بيري ," ش
ة الهرم" إسحاق شامير "و ى قم من الوصول ال

ية ع الجنس م تمن ذلك ل رائيل وآ ة إس ي دول ف
فالديمير"و, " حاييم وايزمان "الروسية آل من    

كي كول "و" جابوتنس ي إش ول" ليف ن الوص م
م أيضًا الى قمة الهرم في دولة إسرائيل وآذلك ل
ل ا آ ع به ان يتمت تي آ ة ال ع الجنسية العربي تمن

د ليفي   "من   ى" شاحل"و" ديفي من الوصول ال
ك ى ذل ة عل قمة الهرم في دولة إسرائيل واألمثل
دوا في إسرائيل م يول ذين ل ود ال يرة من اليه آث
ة ويتكلمون ون جنسيات غربي انوا يحمل وإنما آ

ال  ة أمث ائير "اإلنجليزي دا م يه", " جول وموش
نز ا  "و, " أري ائير آهان ان   "و" م ا إيب ن" أب الذي

ة إسرائيل                  .وصلوا أيضًا الى قمة الهرم في دول
الذع لليهود د ال وآما وجه الفكر الصهيوني النق
ي ود وه ع اليه ار نف ي إط ألة ف وا المس وناقش
عبارة عن مدى نفعهم للمجتمعات التي يوجدون
ولهم آبشر دم قب ا وهو منظور رفضهم وع فيه
لهم حقوقهم اإلنسانية المطلقة إذا لم يكن الواحد
ه إن ص من ب التخل ل يج ًا ب ًا ومنتج م نافع منه
ة أصبح غير نافع وغير منتج وهي نظرة علماني
ة ه الحضارة الغربي ع ماتطرح اوى م ة تتس مادي
ان ع اإلنس وم نف انية ومفه ير إنس ار غ ن أفك م
ع تنارة ناب ة اإلس ر حرآ ي فك وري ف وم مح مفه
ة وضع د مقارن ة وعن ة البحت ار المادي ن األفك م

طينيين   س(الفلس ي ولي تات العرب ي الش ف
ي ن  )الغرب ير مم د أن آث ار نج ك األفك ل تل بمث

م بنفس النظرة يحملون عقوًال عربية تنظر إليه
مستبعدين نظرية الجسد, المادية غير اإلنسانية      

ه حديث الشريف بقول ا ال الواحد التي نص عليه
م( راحمهم وتعاطفه مثل المؤمنين في توادهم وت

عى ه عضو تدا مثل الجسد الواحد إذا اشتكى من
ى      هر والحم د بالس ائر الجس ه س ا) ل وآأنم

أصبحنا نحمل شعارات جميلة غير قابلة للتطبيق
ار اجرين واألنص ن المه ا زم زمن أم ذا ال ي ه ف

ه وسلم       ذي آخى الرسول صلى اهللا علي ا  ال فيم
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 مهيب النواتي ·

 محمد العبيدي · 

 مهند صالحات  ·

 مصطفى الغريب · 
 نضال حمد ·

 نضال العرابيد· 

 نصر جمعة . 

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

ر    ى وأدب د ول م ق ن. بينه اة بي ال المؤاخ ومث
ل ى آ ه رد عل هو بحد ذات المهاجرين واألنصار 
ودة مثقف أو متملق ينادي بالحفاظ على حق الع

فالرسول.. بترسيخ عوامل الشتات الفلسطيني           
اجرين عيشوا ل للمه عليه الصالة والسالم لم يق
ت تى يثب ا ح ي مخيماته ة وف راف المدين ي أط ف
ة                ى المدين اجروا ال د أن ه ة بع ي مك م ف ,حقه
ودي ل يه ى رج اب يعط ن الخط ر ب ان عم وآ
ا أن ال المسلمين آصدقة، آم ت م أعمى من بي

لم   ه وس لى اهللا علي ول اهللا ص زور  رس ان ي آ
اك وم فهن ا الي رض أم ودي إذا م اره اليه ج
ة ون سوى لغ م و ال يعرف مسلمين ال سالم بينه

اد   طهاد واإلقتص ل, االض ائل ه د أن أتس وأري
م ي المقي دة تعط ة واح ة عربي اك دول هن
ن اجز المضطر أو المسن حق م الفلسطيني الع
الج الضمان اإلجتماعي فيها ؟ أو تعطيه حق الع
م ذا المقي م أن ه ي مستشفياتها ؟ رغ اني ف المج
ة أو ذه الدول ان في شبابه يخدم ه الفلسطيني آ
م تلك بما أوتي من قوة فأرحموا ضعفهم ليرحمك

ة تتعامل. اهللا   ول العربي وآثير من أصحاب العق
هيوني ر الص ل الفك ا تعام طينيين آم ع الفلس م
ث ي العصور الوسطى حي ود ف ع اليه ي م الغرب
ادة بشرية تستقدم ارهم م م بإعتب آان ينظر إليه
ة دور أو وظيف وم ب تخدم وتق ي تس ع آ للمجتم

طار مدى, محددة   ا أو رفضها في إ م قبوله ويت
ذه النفع الذي سيعود على المجتمع من جراء ه
ات م في المخيم اظ عليه العملية بل وينبغي الحف
ة ي المنفع ه ف ذي يلعبون م ال بب دوره بس
ة ي اللعب ارك ف تي تش دول ال ادية لل اإلقتص

ًال, السياسية   ن يستمر طوي ذا الوضع ل ولكن ه
بسبب التحوالت العميقة التي يخوضها المجتمع
دأت تي ب الح ال ة اإلص ل سياس ي ظ ي ف العرب
تعتمدها الدول العربية تجاه مواطنيها والمقيمين
ة ق لمحارب دأت تطب تي ب ات ال ا والسياس فيه

يرة             د األحداث األخ م  اإلرهاب والعنف بع تي ل ال
ة دول العربي ع ال ة فجمي ة عربي تثن أي دول تس
وقعت فيها حوادث إرهابية وهناك أسباب أخرى
دة راف عدي ن أط ررة م دعوات المتك ا ال ومنه
ي الم العرب إلعالء الحرية والديموقراطية في الع
بعد إحتالل العراق قبل أن يتكرر نفس السيناريو
وذج رض النم ا أو ف وة لتطبيقه تخدام الق إلس

ي   الم العرب ى دول الع ي عل ت   الغرب إذا نجح
راق دافها في الع الواليات المتحدة في تحقيق أه
ول يرة ح دات األخ ًا التأآي باب أيض ن األس وم
رائيليين طينيين واإلس ن الفلس الم بي رص الس ف
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ن والسيما أن الواليات المتحدة ستساعد الطرفي
وش     م ب د زع ى ح ن"عل ة دولتي إقام

ا, إسرائيل وفلسطين     , ديمقراطيتين تعيشان جنب
ذا السالم ولكن  "إلى جنب بسالم     وقد يتحقق ه

بصورة مؤقتة ألن الخالف جذري وعميق فهو
ة يام دول يت ق خالف بين عقيدتين ومن أجل تثب

ة        ة وديموقراطي ة يهودي رائيل آدول ذا   إس ل
خ ة الصهيونية والتاري اريخ الحرآ اليمكن فهم ت
ار ي إط طينيين إال ف ود أو للفلس داء لليه الع

ة  ة البحت ة المادي وم المنفع ا  مفه ع به تي يتمت ال
 .الفكر الصهيوني 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

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

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها

Page 5 of 6 الفكر الصهيوني داخل العقل العربي -جريدة الصباح

2/6/2005http://www.alsbah.net/alsbah_nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=5711



GMT 19:15:00 2005  فبراير 5السبت  أصداء> إيالف    آخر تحديث  
 

أرسـل تعليقـك
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

العالقة بين اإلرهـاب      
  واإلحتالل

نظرية الجسد الواحـد     
ــة    ــام دول ــل قي تعرق

  إسرائيل الكبرى
السياسة الديموغرافية       
العربية تساهم في بناء      
  دولة إسرائيل الكبرى

الحرب الديموغرافيـة      
في الوطن العربي هل       

 بدأت؟ 

  الفكر الصهيوني داخل العقل العربي

فبراير 5السبت  GMT 15:45:00 2005 مصطفى الغريب    
 
 

قد يستنكر بعض القراء هذا العنوان ولكن دعونا نغوص في أعماق بعض األفكار الصهيونية التي                     
نجد لها صدى كبير في بعض العقول العربية وبالتالي نجد المثقف العربي يخدم الفكر الصهيوني                          
ستعمارية                           من حيث اليدري وهذا الفكر يمكن أن نعتبره ظاهرة غربية، عرقية، وإمبرياليــة، وإ
وهو جزء اليتجزأ من الفكر الغربي اإلمبريالي الذي لم يحصل على ماحصل عليه من مكاسب،                         
ولم ينهب من ثروات األمم إال من خالل الحروب واإلبادة واإلحتالل بقوة اآللة العسكرية الغربية                         
ضات                             خالل المفاو وبناء المستعمرات والقواعد العسكرية وحمالت التطهير العرقي وليس من 
والحديث العقالني الهاديء وإن نادى بهذا اإلتجاه بين الحين واآلخر، ففكرة معاداة السـامية أي                          
معاداة اليهود هي في األصل فكرة صهيونية تبناها النازيون األلمان قبل أن تتبناها بعض العقول                            

ودأبت األفكار الصهيونية على الدوام بإتهام يهود المنفى، بالهامشية والشـذوذ والعجـز                          . العربية
صهيونية وبيـن                                وأنهم الخير فيهم وتبنت هذه األفكار بعض العقول العربية فهي لم تميز بين ال
اليهودية مع العلم أن الوجود اليهودي في العالم اإلسالمي لم يكن هامشياً، حيـث تفـاعلوا فـي                           

ولهذا . محيطهم الحضاري وإصطبغوا به فأبدعوا من خالله وإنخرطوا في سائر المهن والوظائف                    
إنقلبت بعض المفاهيم في بعض العقول العربية تجاه الفلسطينيين لدرجة أن الالجئين الفلسطينيين                         
لو أن هنـاك أي                      في المنفى أتهموا بالهامشية والعجز وأنهم الخير فيهم لدرجة أن بعضهم يقول 
خير فيهم لحرروا أراضيهم، كما تبنت بعض العقول العربية األفكار الصهيونية بجعـل الوجـود                         
الفلسطيني في العالم العربي هامشياً ويحظر عليهم التفاعل في محيطهم الحضاري حتى اليندمجوا                       

ولو نظرنا الى بعض الدول األوروبية التي             . فيه واليبدعون وحظر عليهم سائر المهن والوظائف              
بداً                                تتمتع بالحضارة الغربية نجد أن الوجود الفلسطيني في أمريكا وفي الغرب عموماً لم يكـن أ

نه                               يرى    . هامشياً وإنما كان في صميم المجتمع الذي أسبغ عليهم صفة المواطنة من غـير م و
حالة شاذة وهكذا يتبنى بعض       ) أي خارج فلسطين   (الصهاينة أن وجود اليهود في المنفى والشتات             

المثقفين العرب نفس األفكار وبتحوير بسيط أي ينبغي أن يبقى الفلسطينيين في المخيمات كحالـة                            
قد إنعكسـت هـذه                     شاذة حتى اليضيع حق العودة وكأنما المخيم هو الذي سيحفظ حق العودة، و

فهم نظراً إلفتقادهم الى الوطن       . الظاهرة سلباً على الفلسطينيين حيث ظهر إزدواج الوالء عندهم         
وشدة المعاناة في المخيمات فإنهم يضطرون الى أن ينتمي الواحد منهم الى مجتمعـات غربيـة                          
غريبة يحاول أن يندمج فيها ولهذا نجد أن الفلسطيني أكثر إندماجاً في المجتمعات الغربية عنه في                      
المجتمعات العربية وفي نفس الوقت نجد أن نزعته الشرقية اإلسالمية الحقيقية تستمر في التعبير                        

عض           . عن نفسها رغم أنفه، فينقسم على نفسه وتتنازعه الوالءات المتناقضة                 هرت ب ولهـذا ظ
بي الحضـاري واإلجتماعـي                           هم العر األفكار المعادية لعزل الالجئين الفلسطينيين عن محيط
تى                                 يداهمهم ح قر  وينظرون إليهم من خالل نماذج دنيا يجب أن تعيش في مخيمات ليبقى الف
التقوى شوكتهم وهي في الواقع تخدم مصلحة الدولة الصهيونية فمن يتبنى هذه األفكـار داخـل                            

 . العقل العرقي فقد تبنى الفكر الصهيوني من حيث اليدري
ولو نظرنا الى النظام الديموقراطي الغربي نجد أن صنع القرار يتم من خالل مؤسسات الدولـة                           
الحديثة ويشارك أعضاء الجماعات منفردين أو مجتمعين في السلطة وعلى سـبيل المثـال يعـد                     
تعيين مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية األمريكية وهو يعتبر من أهم المناصب بل ثالث منصب                        

في الواليات المتحدة األمريكية فهو تعبيراً صادقاً عن المساواة في المشاركة في                   من حيث األهمية    
صحفي النمسـاوي      ) 1904-1860(السلطة، ولهذا لن نستغرب كيف جاء تيودور هرتـزل             ال

عه                           اليهودي على رأس المنظمة الصهيونية بل مؤسسها والمهيمن عليها حتى وفاته، ولهذا لم تمن
هويته النمساوية من تأسيس هذه المنظمة وفي هذا رد على التيار المنادي بالحفاظ على الهويـة                                
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كا                     . الفلسطينية هذا ولم يمنع إكتشاف نشاط الجاسوس األمريكي اليهودي بوالرد، من دعـم أمري
حم                            . المستمر لدولة إسرائيل    يون، ومنا هذا ولم تمنع الجنسية البولندية كل من ديفيد بـن غور

بيجين، وشيمون بيريز، وإسحاق شامير من الوصول الى قمة الهرم في دولة إسرائيل وكذلك لـم                  
تمنع الجنسية الروسية كل من حاييم وايزمان، وفالديمير جابوتنسكي وليفي إشكول من الوصول                       
أيضاً الى قمة الهرم في دولة إسرائيل وكذلك لم تمنع الجنسية العربية التي كان يتمتع بها كل من                         
ثيرة مـن                               ديفيد ليفي وشاحل من الوصول الى قمة الهرم في دولة إسرائيل واألمثلة على ذلك ك
اليهود الذين لم يولدوا في إسرائيل وإنما كانوا يحملون جنسيات غربية ويتكلمون اإلنجليزية أمثال                              
جولدا مائير، وموشيه أرينز، ومائير كهانا وأبا إيبان الذين وصلوا أيضاً الى قمة الهرم في دولة                             

هود                           . إسرائيل وكما وجه الفكر الصهيوني النقد الالذع لليهود وناقشوا المسألة في إطار نفـع الي
هم                              وهي عبارة عن مدى نفعهم للمجتمعات التي يوجدون فيها وهو منظور رفضهم وعـدم قبول
كبشر لهم حقوقهم اإلنسانية المطلقة إذا لم يكن الواحد منهم نافعاً ومنتجاً بل يجب التخلص منه إن                            
أصبح غير نافع وغير منتج وهي نظرة علمانية مادية تتساوى مع ماتطرحه الحضارة الغربيـة                         
نابع مـن                              من أفكار غير إنسانية ومفهوم نفع اإلنسان مفهوم محوري في فكر حركة اإلستنارة 

بمثـل  ) في الشتات العربي وليس الغربي    (األفكار المادية البحتة وعند مقارنة وضع الفلسطينيين        
ير                              ظرة الماديـة غ تلك األفكار نجد أن كثير ممن يحملون عقوالً عربية تنظر إليهم بنفـس الن

مثل المؤمنيـن     (اإلنسانية، مستبعدين نظرية الجسد الواحد التي نص عليها الحديث الشريف بقوله                    
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد                              

وكأنما أصبحنا نحمل شعارات جميلة غير قابلة للتطبيق في هذا الزمن أما زمن               ) بالسهر والحمى 
ثال    . المهاجرين واألنصار الذي آخى الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما بينهم قد ولى وذهب                         وم

المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار هو بحد ذاته رد على كل مثقف أو متملق ينادي بالحفاظ على                           
فالرسول عليه الصالة والسالم لم يقل للمهاجرين               .. حق العودة بترسيخ عوامل الشتات الفلسطيني          

نة،                               عيشوا في أطراف المدينة وفي مخيماتها حتى يثبت حقهم في مكة بعد أن هاجروا الى المدي
وكان عمر بن الخطاب يعطى رجل يهودي أعمى من بيت مال المسلمين كصدقة، كما أن رسول                          
سلمين ال إسـالم                     اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يزور جاره اليهودي إذا مرض أما اليوم فهناك م
بينهم و ال يعرفون سوى لغة االضطهاد واإلقتصاد، وأريد أن أتسائل هل هنـاك دولـة عربيـة                        
عالج                    واحدة تعطي المقيم الفلسطيني العاجز حق من الضمان اإلجتماعي فيها؟ أو تعطيه حـق ال
المجاني في مستشفياتها؟ رغم أن هذا المقيم الفلسطيني كان في شبابه يخدم هذه الدولة أو تلك بما                           

مع               . أوتي من قوة فأرحموا ضعفهم يرحمكم اهللا               وكثير من أصحاب العقول العربيـة تتعامـل 
الفلسطينيين كما تعامل الفكر الصهيوني الغربي مع اليهود في العصور الوسطى حيث كان ينظر                         
إليهم بإعتبارهم مادة بشرية تستقدم للمجتمع كي تستخدم وتقوم بدور أو وظيفة محددة، ويتم قبولها                  
غي                                     بل وينب ية  أو رفضها في إطار مدى النفع الذي سيعود على المجتمع من جراء هذه العمل
الحفاظ عليهم في المخيمات بسبب دورهم الذي يلعبونه في المنفعة اإلقتصادية للدول التي تشارك                               
في اللعبة السياسية، ولكن هذا الوضع لن يستمر طويالً بسبب التحوالت العميقة التي يخوضـها                           
ها                             المجتمع العربي في ظل سياسة اإلصالح التي بدأت تعتمدها الـدول العربيـة تجـاه مواطني
والمقيمين فيها والسياسات التي بدأت تطبق لمحاربة اإلرهاب والعنف بعد األحداث األخيرة التي                  
لم تستثني أي دولة عربية فجميع الدول العربية وقعت فيها حوادث إرهابية وهناك أسباب أخرى                         
ومنها الدعوات المتكررة من أطراف عديدة إلعالء الحرية والديموقراطية في العالم العربي بعــد                   
بي                             إحتالل العراق قبل أن يتكرر نفس السيناريو إلستخدام القوة لتطبيقها أو فرض النموذج الغر
على دول العالم العربي إذا نجحت الواليات المتحدة في تحقيق أهدافها في العراق ومن األسـباب                       
يات                         أيضاً التأكيدات األخيرة حول فرص السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والسيما أن الوال

سطين،                  "المتحدة ستساعد الطرفين على حد زعم بوش             إقامة دولتين ديمقراطيتين، إسـرائيل وفل
وقد يتحقق هذا السالم ولكن بصورة مؤقتة ألن الخـالف جـذري                  " تعيشان جنبا إلى جنب بسالم      

وعميق فهو خالف بين عقيدتين ومن أجل تثبيت قيام دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطيــة                        
لذا اليمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية والتاريخ العداء لليهود أو للفلسطينيين إال فـي إطـار                                

 . مفهوم المنفعة المادية البحتة التي يتمتع بها الفكر الصهيوني

 لندن  –مصطفى الغريب 

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

 بمشارآة
 مايكروسوفت

 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
  APاالسوشييتدبرس  -

 يالف للنشر المحدودة 
 والتوزيع والصياغة   دة النشر
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 ::مقاالت :: 
 

–مصطفى الغريب :الفكر الصهيوني داخل العقل العربي بقلم
 لندن 

 
  1: عدد القراءة 

Saturday ,05 February - 2005

قد يستنكر بعض القراء هذا العنوان ولكن دعونا نغوص في أعماق بعض األفكار
الصهيونية التي نجد لها صدى آبير في بعض العقول العربية وبالتالي نجد 

المثقف العربي يخدم الفكر الصهيوني من حيث اليدري وهذا الفكر يمكن أن 
وإستعمارية وهو جزء اليتجزأ من , وإمبريالية , عرقية , نعتبره ظاهرة غربية 

ولم , الفكر الغربي اإلمبريالي الذي لم يحصل على ماحصل عليه من مكاسب 
ينهب من ثروات األمم إال من خالل الحروب واإلبادة واإلحتالل بقوة اآللة 

العسكرية الغربية وبناء المستعمرات والقواعد العسكرية وحمالت التطهير 
العرقي وليس من خالل المفاوضات والحديث العقالني الهاديء وإن نادى بهذا 

ففكرة معاداة السامية أي معاداة اليهود هي في , اإلتجاه بين الحين واآلخر 
األصل فكرة صهيونية تبناها النازيون األلمان قبل أن تتبناها بعض العقول 

بالهامشية , ودأبت األفكار الصهيونية على الدوام بإتهام يهود المنفى . العربية 
والشذوذ والعجز وأنهم الخير فيهم وتبنت هذه األفكار بعض العقول العربية فهي
لم تميز بين الصهيونية وبين اليهودية مع العلم أن الوجود اليهودي في العالم 

حيث تفاعلوا في محيطهم الحضاري وإصطبغوا به , اإلسالمي لم يكن هامشيًا 
ولهذا إنقلبت بعض . فأبدعوا من خالله وإنخرطوا في سائر المهن والوظائف 

المفاهيم في بعض العقول العربية تجاه الفلسطينيين لدرجة أن الالجئين 
الفلسطينيين في المنفى أتهموا بالهامشية والعجز وأنهم الخير فيهم لدرجة أن 

آما تبنت بعض , بعضهم يقول لو أن هناك أي خير فيهم لحرروا أراضيهم 
العقول العربية األفكار الصهيونية بجعل الوجود الفلسطيني في العالم العربي 

هامشيًا ويحظر عليهم التفاعل في محيطهم الحضاري حتى اليندمجوا فيه 
ولو نظرنا الى بعض الدول . واليبدعون وحظر عليهم سائر المهن والوظائف 

األوروبية التي تتمتع بالحضارة الغربية نجد أن الوجود الفلسطيني في أمريكا 
وفي الغرب عمومًا لم يكن أبدًا هامشيًا وإنما آان في صميم المجتمع الذي أسبغ 

ويرى الصهاينة أن وجود اليهود في المنفى. عليهم صفة المواطنة من غير منه 
حالة شاذة وهكذا يتبنى بعض المثقفين العرب ) أي خارج فلسطين(والشتات 

نفس األفكار وبتحوير بسيط أي ينبغي أن يبقى الفلسطينيين في المخيمات آحالة 
وقد , شاذة حتى اليضيع حق العودة وآأنما المخيم هو الذي سيحفظ حق العودة 

. إنعكست هذه الظاهرة سلبًا على الفلسطينيين حيث ظهر إزدواج الوالء عندهم 
فهم نظرًا إلفتقادهم الى الوطن وشدة المعاناة في المخيمات فإنهم يضطرون الى 
أن ينتمي الواحد منهم الى مجتمعات غربية غريبة يحاول أن يندمج فيها ولهذا 

نجد أن الفلسطيني أآثر إندماجًا في المجتمعات الغربية عنه في المجتمعات 
العربية وفي نفس الوقت نجد أن نزعته الشرقية اإلسالمية الحقيقية تستمر في 
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.فينقسم على نفسه وتتنازعه الوالءات المتناقضة , التعبير عن نفسها رغم أنفه 
ولهذا ظهرت بعض األفكار المعادية لعزل الالجئين الفلسطينيين عن محيطهم 
العربي الحضاري واإلجتماعي وينظرون إليهم من خالل نماذج دنيا يجب أن 

تعيش في مخيمات ليبقى الفقر يداهمهم حتى التقوى شوآتهم وهي في الواقع 
تخدم مصلحة الدولة الصهيونية فمن يتبنى هذه األفكار داخل العقل العرقي فقد 

 . تبنى الفكر الصهيوني من حيث اليدري 
ولو نظرنا الى النظام الديموقراطي الغربي نجد أن صنع القرار يتم من خالل 

مؤسسات الدولة الحديثة ويشارك أعضاء الجماعات منفردين أو مجتمعين في 
السلطة وعلى سبيل المثال يعد تعيين مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية األمريكية

وهو يعتبر من أهم المناصب بل ثالث منصب من حيث األهمية في الواليات 
, المتحدة األمريكية فهو تعبيرًا صادقًا عن المساواة في المشارآة في السلطة 

الصحفي ) 1904-1860(ولهذا لن نستغرب آيف جاء تيودور هرتزل 
النمساوي اليهودي على رأس المنظمة الصهيونية بل مؤسسها والمهيمن عليها

ولهذا لم تمنعه هويته النمساوية من تأسيس هذه المنظمة وفي هذا, حتى وفاته 
هذا ولم يمنع إآتشاف . رد على التيار المنادي بالحفاظ على الهوية الفلسطينية 

من دعم أمريكا المستمر لدولة , نشاط الجاسوس األمريكي اليهودي بوالرد 
ومناحم , هذا ولم تمنع الجنسية البولندية آل من ديفيد بن غوريون . إسرائيل 

وإسحاق شامير من الوصول الى قمة الهرم في دولة , وشيمون بيريز , بيجين 
وفالديمير , إسرائيل وآذلك لم تمنع الجنسية الروسية آل من حاييم وايزمان 

جابوتنسكي وليفي إشكول من الوصول أيضًا الى قمة الهرم في دولة إسرائيل 
وآذلك لم تمنع الجنسية العربية التي آان يتمتع بها آل من ديفيد ليفي وشاحل 

من الوصول الى قمة الهرم في دولة إسرائيل واألمثلة على ذلك آثيرة من اليهود
الذين لم يولدوا في إسرائيل وإنما آانوا يحملون جنسيات غربية ويتكلمون 

ومائير آهانا وأبا إيبان الذين , وموشيه أرينز , اإلنجليزية أمثال جولدا مائير 
وآما وجه الفكر الصهيوني النقد. وصلوا أيضًا الى قمة الهرم في دولة إسرائيل 

الالذع لليهود وناقشوا المسألة في إطار نفع اليهود وهي عبارة عن مدى نفعهم 
للمجتمعات التي يوجدون فيها وهو منظور رفضهم وعدم قبولهم آبشر لهم 

حقوقهم اإلنسانية المطلقة إذا لم يكن الواحد منهم نافعًا ومنتجًا بل يجب التخلص
منه إن أصبح غير نافع وغير منتج وهي نظرة علمانية مادية تتساوى مع 

ماتطرحه الحضارة الغربية من أفكار غير إنسانية ومفهوم نفع اإلنسان مفهوم 
محوري في فكر حرآة اإلستنارة نابع من األفكار المادية البحتة وعند مقارنة 

بمثل تلك األفكار نجد أن ) في الشتات العربي وليس الغربي(وضع الفلسطينيين 
آثير ممن يحملون عقوًال عربية تنظر إليهم بنفس النظرة المادية غير 

مستبعدين نظرية الجسد الواحد التي نص عليها الحديث الشريف , اإلنسانية 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا (بقوله 

وآأنما أصبحنا نحمل) اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 
شعارات جميلة غير قابلة للتطبيق في هذا الزمن أما زمن المهاجرين واألنصار 

ومثال . الذي آخى الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيما بينهم قد ولى وذهب 
المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار هو بحد ذاته رد على آل مثقف أو متملق 

فالرسول .. ينادي بالحفاظ على حق العودة بترسيخ عوامل الشتات الفلسطيني 
عليه الصالة والسالم لم يقل للمهاجرين عيشوا في أطراف المدينة وفي 

وآان عمر بن , مخيماتها حتى يثبت حقهم في مكة بعد أن هاجروا الى المدينة 
الخطاب يعطى رجل يهودي أعمى من بيت مال المسلمين آصدقة، آما أن رسول

اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يزور جاره اليهودي إذا مرض أما اليوم فهناك 
وأريد أن , مسلمين ال إسالم بينهم و ال يعرفون سوى لغة االضطهاد واإلقتصاد 

أتسائل هل هناك دولة عربية واحدة تعطي المقيم الفلسطيني العاجز حق من 
الضمان اإلجتماعي فيها ؟ أو تعطيه حق العالج المجاني في مستشفياتها ؟ رغم 

أن هذا المقيم الفلسطيني آان في شبابه يخدم هذه الدولة أو تلك بما أوتي من 
وآثير من أصحاب العقول العربية تتعامل مع . قوة فأرحموا ضعفهم يرحمكم اهللا 

الفلسطينيين آما تعامل الفكر الصهيوني الغربي مع اليهود في العصور الوسطى 
حيث آان ينظر إليهم بإعتبارهم مادة بشرية تستقدم للمجتمع آي تستخدم وتقوم 

ويتم قبولها أو رفضها في إطار مدى النفع الذي سيعود , بدور أو وظيفة محددة 
على المجتمع من جراء هذه العملية بل وينبغي الحفاظ عليهم في المخيمات 

بسبب دورهم الذي يلعبونه في المنفعة اإلقتصادية للدول التي تشارك في اللعبة 
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ولكن هذا الوضع لن يستمر طويًال بسبب التحوالت العميقة التي , السياسية 
يخوضها المجتمع العربي في ظل سياسة اإلصالح التي بدأت تعتمدها الدول 
العربية تجاه مواطنيها والمقيمين فيها والسياسات التي بدأت تطبق لمحاربة 
اإلرهاب والعنف بعد األحداث األخيرة التي لم تستثني أي دولة عربية فجميع 

الدول العربية وقعت فيها حوادث إرهابية وهناك أسباب أخرى ومنها الدعوات 
المتكررة من أطراف عديدة إلعالء الحرية والديموقراطية في العالم العربي بعد 
إحتالل العراق قبل أن يتكرر نفس السيناريو إلستخدام القوة لتطبيقها أو فرض 
النموذج الغربي على دول العالم العربي إذا نجحت الواليات المتحدة في تحقيق 

أهدافها في العراق ومن األسباب أيضًا التأآيدات األخيرة حول فرص السالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين والسيما أن الواليات المتحدة ستساعد الطرفين على 

تعيشان جنبا إلى, إسرائيل وفلسطين, إقامة دولتين ديمقراطيتين"حد زعم بوش 
وقد يتحقق هذا السالم ولكن بصورة مؤقتة ألن الخالف جذري " جنب بسالم

وعميق فهو خالف بين عقيدتين ومن أجل تثبيت قيام دولة إسرائيل آدولة 
يهودية وديموقراطية لذا اليمكن فهم تاريخ الحرآة الصهيونية والتاريخ العداء 

لليهود أو للفلسطينيين إال في إطار مفهوم المنفعة المادية البحتة التي يتمتع بها 
 . الفكر الصهيوني 
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أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

قـــوانين الجنســـية   
 والحروب األهلية 

الفكر الصهيوني داخل     
  العقل العربي

نظرية الجسد الواحـد     
ــة    ــام دول ــل قي تعرق

  إسرائيل الكبرى
السياسة الديموغرافية       
العربية تساهم في بناء      
  دولة إسرائيل الكبرى

الحرب الديموغرافيـة      
في الوطن العربي هل       

 بدأت؟ 

  العالقة بين اإلرهاب واإلحتالل

فبراير ٤الجمعة  GMT 7:45:00 2005 مصطفى الغريب    
  

 
هاب، وهنــاك                         يعقد في العاصمة السعودية خالل األيام القادمة مؤتمر وحملة التضامن ضد اإلر
تاب                              من الك عبارة تقول لن يزول اإلرهاب إال بزوال أسبابة وهي عبارة أجمع عليها الكثـير 
والمفكرين وسيناقش المؤتمر أوراق عمل مقدمة من جهات متعددة ونتمنى أن يساهم هذا المؤتمر                         
في وضع الخطط واألسس التي ينبغي أن تتبناها الدول حتى نسير خطوة الى األمام في مكافحـة                            

 . ومحاربة اإلرهاب
وكمدخل للكتابة عن الموضوع ينبغي أن نذكر بما القاه الشعب الفلسطيني على وجه الخصوص                             
والمجتمع العربي بشكل عام على ايدي المحتلين ألواناً من اإلرهاب والمجازر ومايحـدث فـي                       
فلسطين والعراق اليوم ستكون له نتائج خطيرة على إزدياد ظاهرة اإلرهاب ونموها في الوقـت                          
الذي تبذل الحكومات الجهود واألموال للقضاء على هذه الظاهرة ولكن إختالف الرؤية بين الدول                                

 .حول مفهوم اإلرهاب يزيد األمور تعقيداً
ومن هنا جاءت فكرة المؤتمرات الدولية لتقريب وجهات نظر الدول حول هذا المفهوم من خالل                          

ومن الناحية النظرية البحتة قد يجمع الكثيرين على أن التطهير العرقـي                   . الحوار الهادف والبناء    
هو نوع من أنواع اإلرهاب ولكن عندما يتم تحديد مكان وزمان هذا التطهير ممثالً فيما تقوم بــه                             
الحركة الصهيونية عبر برنامج إفراغ فلسطين من سكانها العرب والعمل على إحـالل اليهـود                      

أرض (مكانهم وهو األمر القائم على تجميع اليهود من شتى بقاع األرض للسكن فـي فلسـطين                           
ين فرنسـا                         ) الميعاد نجد اإلختالف واضح بين كثير من المفكرين وهذا ما أحدث أزمة كبـيرة ب

وإسرائيل عندما قام شارون بدعوة يهود فرنسا بالهجرة الى فلسطين في أسرع وقت ممكن فمـن                          
وجهة النظر الفرنسية إن هذه الدعوة هي دعوة إرهابية لتخريب اإلقتصاد الفرنسي، أما من وجهة                 
هاب                               النظر اإلسرائيلية هي دعوة أبناء الديانة اليهودية للعودة الى أرض الميعاد لمواجهـة اإلر

 . الفلسطيني الذي تقوم به المنظمات الفلسطينية
أما األطراف األخرى غير الفرنسية واإلسرائيلية فسيكون اإلختالف أيضاً واضح فيما بينهم فمنهم                        

 . من يؤيد فرنسا ومنهم من يؤيد إسرائيل
والفلسطينيون بطبيعة الحال سينظرون الى الموضوع من زاوية مختلفة تماماً فهم الطرف الواقع                      
عليه الظلم واإلحتالل ويعتبرون أن ماتقوم به هذه المنظمات ماهو إال مقاومة مشروعة في وجه                              
اإلحتالل فاليهود المهاجرين الى األراضي الفلسطينية هم الذين تلطخت أياديهم على الدوام بدماء                            

من تــاريخ اإلنسـانية             . أطفال ونساء وشيوخ هذا الشعب المنكوب           ويعتبرون إنها حقبة مخجلة 
ويبرزون معالم هذه المأساة لعل في الذاكرة اإلنسانية سعة لتذكر هذا الشعب المفـروض عليـه                          

شتات         . التشرد واإلحتالل منذ أكثر من نصف قرن من الزمان           فالشعب الفلسطيني مشرد فـي ال
كالجئين اليملكون قوت يومهم عوضاً عن إمتالك مسكن يؤون أطفالهم ونساءهم وشيوخهم فيـه                
ضهم                        ظر بع ويعتبرون إن ماتقوم به الدول بحقهم هو مناصرة لهذا اإلحتالل وليس غريباً أن ين
الى تحسين أوضاعهم المعيشية في البالد التي لجأوا إليها بل وبعضهم يتقدون لطلب الجنسـيات                               
المختلفة حتى يتخلصوا من هذا العذاب األليم فهم كباقي البشر لهم الحق في العيش على أي بقعة                            
يود                              من الكرة األرضية ليرسموا معالم مستقبلهم ويعملوا علـى تحقيـق طموحـاتهم ولكـن الق
لى                    المفروضة عليهم تجعل العقل الباطن يفرز حقداً دفينا على الحركة الصهيونية واليهود بل وع
فس                كل من يعرقل مسيرة هذه الطموحات ومن هنا يولد فيهم المقاومة والتطرف واإلرهاب في ن

كة الصـهيونية                         بعـد أن   الوقت وما أشبه الليلة بالبارحة وكما إندفع المتطرفون من كوادر الحر
شعروا بالغطاء الدولي من خالل السماح لليهود باإلستيطان والسيطرة وتخزين السالح وتشـكيل                     
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المنظمات العسكرية اإلرهابية تحت ظل قوى اإلستعمار الغربي في فترة اإلنتداب البريطاني على                    
ساعدة                           ). ١(فلسطين   غرب بم نع ال بهذه العقلية ينشأ اإلرهاب ويترعرع وخصوصاً بعدما إقت

ما                            هو  الحركات الصهيونية إلستكمال برنامج التطهير العرقي الذي تتبناه الدولة اإلسـرائلية و
 . يسمى بالترانسفير

ين العـرب واليهـود خـارج                          ولم ينتهي األمر عند هذا الحد وإنما التزال هناك حرب حقيقية ب
هاب                         فلسطين لمنعهم من التمتع بأي حقوق تساعدهم مستقبالً للعودة الى أراضيهم وسيستمر اإلر
 .الصهيوني والعربي خارج فلسطين وفي كل دول العالم وينشط في المناطق الملتهبة العراق مثالً

 : أنواع اإلرهاب ووسائله 
 اإلرهاب الجسدي  -١

تقوم بعض الدول اليوم بما قامت به إسرائيل من إحتالل وقتل وتشريد وإبعاد وسجن وممارسات                               
يندى لها جبين العالم مثل ماحصل في سجن أبي غريب في العراق وهناك ممارسات عديدة لـم                           
لدول                               يكشف النقاب عنها في العديد من السجون في مختلف دول العالم وفي إعتقادنا أن جميع ا
التي تتبنى العقيدة الصهيونية بأنهم أفضل خلق اهللا وقد خلق اهللا غيرهم من الشعوب ليكونوا خدماً                           

ولقد . وتمارس الضغوط على غير بني جنسهم هم الذين يدعمون اإلرهاب في كل مكان                 ) ٢(لهم  
يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم               (حذر اهللا من ذلك في كتابه العزيز حيث يقول                

 ) ٣). (١٣الحجرات ـ ). (شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير
 اإلرهاب في المجال اإلقتصادي  -٢

لدول هـم الـذين يـدعمون                                إن األفراد والمنظمات والدول التي تعمل على تدمير إقتصاديات ا
صانع والمؤسسـات والمسـاجد                               صادية والم شآت اإلقت باني والمن اإلرهاب فهدم وتدمير الم
طرق                        والمستشفيات والطائرات والسفن والمنازل والسفارات والشوارع والمباني الحكوميـة وال
ووسائل المواصالت وقطع األشجار وتجريف المزروعات وقصف المدن بالصواريخ والطائرات                    
ومن يقوم بالغارات الجوية واإلعتداءات العسكرية بالمدافع والقنابل واألحزمة الناسفة ومن يسعى                        
الى السيطرة على ثروات األمم سواء في مجال البترول والمياه والمعادن والـثروات الحيوانيـة                               

 . والزراعية وغيرها، كل هذه األشياء تندرج في نطاق اإلرهاب في المجال اإلقتصادي
 اإلرهاب العسكري  -٣

سواء                                خرى  لدول األ إن األفراد والمنظمات والدول التي تسعى للقيام بغارات عسكرية ضد ا
مايسمى بالحرب النظامية أو الضربات اإلستباقية أو إحتالل الدول حتى التتمكن هذه الدول مـن                       
سمى                               حت ماي سها تنـدرج ت بناء إمكانياتها وطاقاتها العسكرية لحماية حدودها والدفاع عن نف

 . باإلرهاب العسكري
 اإلرهاب النفسي  -٤

إن األفراد والمنظمات والدول التي تستعمل وسائل الحرب النفسـية إلرهـاب النـاس والـدول                             
لة                         وتخويفهم من أجل إجبارهم على تطبيق سياسات تخدم مصالحها دون النظر الى مصالح الدو
نفسها ومن يسعى الى إجبار السكان على الرحيل وترك البالد ومن يستخدم تسـجيالت الرعـب                              
لقادة المنظمات اإلرهابية ويبثها عبر الفضائيات يساهم في اإلرهاب النفسي الضـار بالشـعوب                          
عن                         يل  المحبة للسالم، وقد إستخدمت إسرائيل كل هذه الوسائل إلجبار الفلسطينيين على الرح
بث                            بالدهم كما إستخدمتها دول وفضائيات أخرى ومن يستخدم صور المـذابح والمجـازر وي

 ) ٤. (الشائعات يساهم في دعم اإلرهاب النفسي أيضاً
 اإلرهاب في المجال اإلجتماعي والخلقي  -٥

إن األفراد والمنظمات والدول التي تعمل على نشر الدعوات الهدامة من إحياء الحركات القومية                            
مة الرشـيدة                          سقاط األنظ أو العرقية أو النازية أو أي تسمية أخرى لتساهم في هدم الدول أو إ
ها أو                              قاء علـى تفسـخها وتفكك والديموقراطية أو من ينشر الدعوات اإلقليمية بين الدول لإلب
ها مثـل                                 محاوالت إنفصال بعض األقاليم في دولة ما حتى التقوم أي وحدة وتآلف بيـن أجزائ
الدعوات اآلشورية والبابلية في العراق أو الدعوات اإللحادية والفوضوية كالشيوعية والماسـونية                     
والوجودية وغيرها كثير وكلها تهدف للقضاء على األمم ومن يعمل أيضاً على تفتيـت الوحـدة                         
الوطنية في أي دولة عن طريق إثارة النعرات العرقية والطائفية والقومية أو إشاعة الفاحشة، كما                            

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيـا                       : (قال سبحانه وتعالى     
حتى اليتفق المواطنون على قرار بشأن وحدتهم وقـوتهم وتماسـكهم                   ) ٥(،  ١٩النور  ) واآلخرة  

/ هــ   ١٣٣٤ويؤكد هذا ماقاله لورنس العرب في تقريره الذي رفعته المخابرات البريطانية عام                     
ية وتــدميرها،                       : "  ١٩١٦ أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة اإلسالمية، ودحر اإلمبراطورية العثمان

وإذا عرفنا كيف نعامل العرب، وهم األقل وعياً لإلستقرار من األتراك، فسيبقون في دوامة مـن                            
ومن هنا  ). ٦" (الفوضى السياسية، داخل دويالت صغيرة، حاقدة، ومتنافرة، وغير قابلة للتماسك                  
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يتضح أن السياسة الصهيونية واإلستعمارية إتفقت فيما بينها للقضاء على الوحدة بل وعلى عـدم                              
يث             . السماح بقيامها مرة أخرى وهي دعوة إرهابية قامت منذ قرون              ير حد ضاً تقر وكشف أي

لي                           صل إلـى حوا للمخابرات الفرنسية، أن عدد أعضاء الجماعات اليمينية المعادية لألجانب ي
ير إن هـذه                            ٣٥٠٠ فرد منتشرين في باريس وضواحيها، ومنطقة األلزاس والجنوب وقال التقر

، "المحافظون على الهويـة    "و" حليقو الرؤوس   "الجماعات تنقسم إلى خمس مجموعات كبرى هي              
لى عـداء              ". الهوليغانز"، و "النازيون الجدد  "، و "القوميون المتطرفون   "و لكنها تتفق فيما بينهـا ع

 ). ٧" (العدو األول"المسلمين والعرب باعتبارهم 
 اإلرهاب في المجال الديني  -٦

إن األفراد والمنظمات والدول التي تعمل على تأجيج الصراع بين الغرب والعرب واليهود حول                           
األديان وهو صراع عقيدة وحضارة وبمصطلحات اليوم هو مايسمى باإلرهاب في المجال الديني                        
مر                            وكتب عنه صموئيل هنتنغتون وفوكوياما وتبنت هذه النظريات بعض الحكومات الغربية األ
ضاء علـى روح                       الذي نتج عنه الدعوات للقيام بمؤتمرات للحوار بين األديان ويحاول اليهود الق
جميع األديان المخالفة لديانتهم اليهودية وهذا هو منهج الماسونية في محاربة اإلسالم وهو ما أنتج                        

عالن اليهـود أن            . مقاومة بعض الجماعات والدول لمثل تلك األفكار الهدامة               ويتضح ذلك من إ
القدس هي العاصمة األبدية لدولة إسرائيل ولهذا قامت بعض المنظمات الصهيونية لهدم المسـجد                           
األقصى وتجلى ذلك عند زيارة شارون للمسجد األقصى الذي أفرز إنتفاضة األقصـى الـدائرة                        

لك                           ). ٨. (اآلن ولم ينتهي األمر عند المسجد األقصى بل والحرم اإلبراهيمي فـي الخليـل وكذ
هدمت الكثير من المساجد في الحرب على العراق ولقد شاهدنا عبر الفضائيات الكثير من مثـل                            

سجد وقـد       ٤٠٠ويجدر األشارة هنا أن إسرائيل قامت بهدم أكثر مـن                . هذه الصور المرعبة     م
وبدأت اآلن وضمن إطار الحرب على اإلرهاب الضغط على العلمــاء                   ). ٩(حولتها الى متاحف     

وتقوم هذه الحركات الهدامة بنشر اإلنحالل         ). ١٠(واألئمة وإرهابهم كما حدث في هولندا مؤخراً             
كما وتقـوم بتشـجيع التنصـير واإللحـاد والبهائيـة         . الخلقي عن طريق مجالت وأفالم الجنس    

 ). ١١(والقاديانية 
 اإلرهاب السياسي وآثاره على العرب  -٧

الشك أن اإلرهاب السياسي الذي يمارس على الشعوب والدول للعرب لهم منه حظ وافر فالدول                            
ما                             عرب والمسـلمين فـالغرب عمو العظمى تمارس أقصى درجات اإلرهاب السياسي على ال
وإسرائيل على وجه التحديد تقوم بسلب الحقوق السياسية من الفلسطينيين كما وتقوم بعض الدول                             
ما                              بحرمان بعض المواطنين من الوظائف العليا كوزير أو نائب وزير إال في أضيق الحـدود ك
هم                            ويحرم العرب في إسرائيل من مزاولة أي نشاط ثقافي له طابع سياسي أي أنها تسلبهم حقوق
المدنية وفي بعض الدول تقدم بعض األحزاب السياسية للنيابة العامة لمحاكمتها أو حظر نشاطها                       
يام القليلـة                                 أي حرمانها من حقها الطبيعي وحدث هذا فعالً في بعض الدول العربية خـالل األ

 . الماضية
عن                          وعلى العموم فإن مشكلة الشرق األوسط ليس خالفاً سياسياً بين العرب واليهود يمكن حله 
يم                      طريق المفاوضات بل هو خالف جذري وعميق ألنه خالف بين عقيدتين ومن أجل تثبيـت ق
دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية وهو ما أعلنه بوش في مؤتمر العقبة حيث أقر قـرار                         

وقرار التقسيم هو األساس         . التقسيم وقبوله بأن تكون إسرائيل دوله يهودية وفلسطين دولة عربية                
وهي ال تكتفي بعــد      . القانوني الدولي الذي استغلته إسرائيل لتعلن عن ذاتها كدولة يهودية مستقلة              

أكثر من نصف قرن على قيامها باالعتراف بها كدولة ذات سيادة بل تطالب باالعتراف بطابعها                           
وهذا ما أكده شمعون بيريز في مقال له في صحيفة يدعوت                 ). ١٢) (اليهودي  (القومي أو الديني      

ما بدأ بخطة بلتيمور وتواصل في اتفاق أوسلو وصل إلى لحظة الحسم                   " أحرونوت تحت عنوان       
لى        " خارطة الطريق  "يتحتم على إسرائيل الموافقة على        " حيث قال بالحرف الواحد         ألننا وصلنا ا

فبين البحر ونهر األردن، يعيش        . ويجب الموافقة عليها، أوالً، ألسباب ديموغرافية          . مفترق طرق  
وإذا تواصل الوضع       . مليون عربي   ٤,٨مليون يهودي و     ٥,٤: اليوم أكثر من عشرة ماليين نسمة          

القائم، بال حدود بين الشعبين، ستتولد دولة ثنائية القومية، ذات غالبية غير يهودية، ولن تساعدنا                            
هذا يعني، أن فكرة منع العرب من حق التصويت أو حرمانهم من المواطنة                      . أي محاولة للتذاكي    
ذلك أننا لن نتمكن من إقامة دولة ديموقراطية بدون تحقيق المساواة الكاملة                     . المتساوية لن يصمد   

ويمكن تحقيق التصريح القائل بأن إسرائيل هي دولة يهودية، فقط، عندما تعيــش                   . لجميع السكان  
قط، هـي                         . فيها غالبية يهودية     ظاهرياً، يمكن رسم الفتة تقول إنها دولة يهودية، لكن الحقائق، ف

قتراح أي           " الدولتين"إن الذين يهاجمون اتفاق أوسلو أو رؤيا              . التي تقرر   يمتنعون بإصرار عن ا
 ).١٣(فهم يعرفون في داخلهم بأنه ال وجود ألي بديل آخر . بديل

________ 
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 . ٥-١، ص ٢٠٠٠جواد الحمد، المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، عمان  )١(
 . ٢٦٤، ص١٩٨٥، عمان ١٩٨٣-١٩٣٦غازي السعدي، مجازر وممارسات  )٢(
 ).١٣الحجرات ـ (القرآن الكريم  )٣(
 .٢٠٦، ص ١٩٧٢إبراهيم أبولغد، تهويد فلسطين، بيروت  )٤(
 ).١٩النور ـ (القرآن الكريم   )٥(
 . ٧٢-٦٤، ص ١٩٨٢زهدي الفاتح، لورنس العرب على خطى هرتزل، بيروت  )٦(
 . م٢٦/٠١/٢٠٠٥/هـ ١٦/١٢/١٤٢٥األربعاء  ١٥٨٠جريدة الوطن السعودية، عدد  )٧(
 . ٣٢٢، ص ١٩٧٢عبداهللا التل، خطر اليهودية العالمية على اإلسالم، بيروت  )٨(
 . ١٧م، ص ٠٤/٠٢/١٩٩٠/هـ ١٤١٠رجب  ٩، ٧٨٩٦جريدة الرياض السعودية، عدد  )٩(
 . م٢٥/٠١/٢٠٠٥/هـ ١٥/١٢/١٤٢٥الثالثاء  ١٥٧٩جريدة الوطن السعودية، عدد  )١٠(
 . ٤٠-٣٥، ص ١٩٨٤محمد شبير، صراعنا مع اليهود، الكويت / د )١١(
 . م٢٠٠٣» أغسطس«آب  ٤، اإلثنين، )لبنان(عزمي بشارة، جريدة السفير  )١٢(
 م ٢٠٠٣شمعون بيريز، صحيفة يدعوت أحرونوت اإلسرائيلية، مايو  )١٣(

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

 بمشارآة
 مايكروسوفت

 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
  APاالسوشييتدبرس  -
 وآالة األنباء رويتر  -

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

 المرآزية والمجلس الثوري
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  140: تصويتات
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nmlkjتسوية العضوية وفقا للتقادم
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العالقة بين اإلرهاب : آتاب الصباح
  واإلحتالل

 العالقة بين اإلرهاب واإلحتالل

 لندن –مصطفى الغريب 

ة ام القادم يعقد في العاصمة السعودية خالل األي
اب      ة التضامن ضد اإلره ر وحمل اك, مؤتم وهن

زوال أسبابة عبارة تقول لن يزول اإلرهاب إال ب
اب ن الكت ير م ا الكث ع عليه ارة أجم ي عب وه

 والمفكرين

 
 

ن  ة م ل مقدم ر أوراق عم يناقش المؤتم وس
ر ذا المؤتم اهم ه نى أن يس ددة ونتم ات متع جه
في وضع الخطط واألسس التي ينبغي أن تتبناها
ام في مكافحة ى األم الدول حتى نسير خطوة ال

 . ومحاربة اإلرهاب 

ر ة عن الموضوع ينبغي أن نذآ دخل للكتاب وآم
ه ى وج طيني عل عب الفلس اه الش ا الق بم
ى ام عل كل ع ي بش ع العرب الخصوص والمجتم
ازر اب والمج ن اإلره ًا م ن ألوان دي المحتلي اي
ه ومايحدث في فلسطين والعراق اليوم ستكون ل
اب اهرة اإلره اد ظ ى إزدي يرة عل ائج خط نت
ود ونموها في الوقت الذي تبذل الحكومات الجه
ن اهرة ولك ذه الظ ى ه اء عل وال للقض واألم
اب هوم اإلره حول مف إختالف الرؤية بين الدول 

 .يزيد األمور تعقيدًا 
ومن هنا جاءت فكرة المؤتمرات الدولية لتقريب
خالل ذا المفهوم من  وجهات نظر الدول حول ه

ناء        ادف والب ة. الحوار اله ة النظري ومن الناحي
ر ى أن التطهي يرين عل ع الكث د يجم ة ق البحت
ا العرقي هو نوع من أنواع اإلرهاب ولكن عندم
ا ًال فيم ير ممث ذا التطه يتم تحديد مكان وزمان ه
راغ امج إف ة الصهيونية عبر برن تقوم به الحرآ
ى إحالل فلسطين من سكانها العرب والعمل عل

انهم  ود مك ع  اليه ى تجمي ائم عل ر الق و األم وه
ي كن ف اع األرض للس تى بق ن ش ود م اليه

طين   اد(فلس الف واضح) أرض الميع د اإلخت نج
ة دث أزم ا أح ذا م رين وه ن المفك ير م ن آث بي

 

 

روابط ذات صلة

 زيادة حول قضايا وآراء ·

  األخبار بواسطة المحررالمسؤول ·

 :أآثر مقال قراءة عن قضايا وآراء
 صوت الشهيد الحي صدام حسين

 

خيارات

 
 صفحة للطباعة  

 
 أرسل هذا المقال لصديق  
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األقسام

ام شارون دما ق ا وإسرائيل عن ن فرنس يرة بي آب
ي طين ف ى فلس الهجرة ال ا ب ود فرنس دعوة يه ب
ة النظر الفرنسية أسرع وقت ممكن فمن وجه
ب ة لتخري وة إرهابي ي دع دعوة ه ذه ال إن ه

ي    اد الفرنس ر, اإلقتص ة النظ ن وجه ا م أم
ة ة اليهودي اء الديان وة أبن ي دع رائيلية ه اإلس
اب ة اإلره اد لمواجه ى أرض الميع ودة ال للع
ات ه المنظم وم ب ذي تق طيني ال الفلس

 .   الفلسطينية

أما األطراف األخرى غير الفرنسية واإلسرائيلية
م ا بينه ح فيم ًا واض الف أيض يكون اإلخت فس
د ن يؤي م م ا ومنه د فرنس ن يؤي م م فمنه

 . إسرائيل 

ى ينظرون ال ال س ة الح طينيون بطبيع والفلس
م الطرف ًا فه ة تمام الموضوع من زاوية مختلف
برون أن الل ويعت م واإلحت ه الظل ع علي الواق
ة اهو إال مقاوم ات م ذه المنظم ه ه اتقوم ب م
ين اليهود المهاجر الل ف مشروعة في وجه اإلحت
ت ذين تلطخ م ال طينية ه ي الفلس ى األراض ال
أياديهم على الدوام بدماء أطفال ونساء وشيوخ

وب     عب المنك ذا الش ة. ه ا حقب برون إنه ويعت
ذه مخجلة من تاريخ اإلنسانية ويبرزون معالم ه
ر عة لتذآ انية س ذاآرة اإلنس ي ال ل ف اة لع المأس
الل رد واإلحت ه التش روض علي ذا الشعب المف ه

ان                 من الزم رن  فالشعب. منذ أآثر من نصف ق
ون ين اليملك الفلسطيني مشرد في الشتات آالجئ
ؤون كن ي الك مس ن إمت ًا ع ومهم عوض وت ي ق
برون إن ه ويعت أطفالهم ونساءهم وشيوخهم في
ذا رة له و مناص م ه دول بحقه ه ال اتقوم ب م
ى هم ال ر بعض ًا أن ينظ س غريب الل ولي اإلحت
ي الد الت ي الب ية ف اعهم المعيش ين أوض تحس
لجأوا إليها بل وبعضهم يتقدون لطلب الجنسيات
م ذاب األلي ذا الع ن ه وا م تى يتخلص ة ح المختلف
فهم آباقي البشر لهم الحق في العيش على أي
م موا معال ية ليرس رة األرض ن الك ة م بقع
ن مستقبلهم ويعملوا على تحقيق طموحاتهم ولك
ن ل الباط ل العق م تجع ة عليه ود المفروض القي
هيونية ة الص ى الحرآ ا عل دًا دفين رز حق يف
ذه يرة ه ل مس ن يعرق ل م ى آ ل وعل ود ب واليه
ة م المقاوم د فيه ا يول ن هن ات وم الطموح
ا أشبه والتطرف واإلرهاب في نفس الوقت وم
ن ون م دفع المتطرف ا إن ة وآم ة بالبارح الليل
عروا د أن ش هيونية بع ة الص وادر الحرآ آ
ود ماح لليه الل الس ن خ دولي م اء ال بالغط
باإلستيطان والسيطرة وتخزين السالح وتشكيل
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آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أحمد الخميسي · 

 احسان الجمل . 

 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 إبراهيم إسماعيل ·
 أحمد أبو القاسم . 

 العسقالني· 
 بالل الحسن ·

 بكر ابو بكر ·
 بسام ابو شاويش. 
 جواد البشيتي· 

  جميل حامد  ·
 حاتم أبو شعبان ·

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

 زياد الصالح · 

  سري القدوة ·
 سهيل جبر . 

 سوسن البرغوتي· 

 سمير قديح ·
 سليم الزريعي. 

 سليمان نزال· 

  سعادة خليل  ·
 شاهر خماش · 
 صبري حجير . 
 عامر راشد ·

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

 عبد المجيد أبو غوش . 

 عائشة الرازم  ·
 عدلي الهواري ·

 جودة عادل· 
 علي القاسمي· 

 عالء أبوعامر · 

 عواد األسطل ·

 عصام الحلبي ·
 غصن أبو آرش ·

  فؤاد الحاج  ·
 محمود أبو شاويش . 

 وفق مطر م ·

 مأمون هارون رشيد . 

وى ل ق ت ظ ة تح كرية اإلرهابي ات العس المنظم
ي داب البريطان ترة اإلنت ي ف ي ف تعمار الغرب اإلس

ة ينشأ اإلرهاب) . 1(على فلسطين    ذه العقلي به
رب ع الغ دما إقتن ًا بع رع وخصوص ويترع
بمساعدة الحرآات الصهيونية إلستكمال برنامج
رائلية ة اإلس اه الدول ذي تتبن ي ال ير العرق التطه

 . وهو ما يسمى بالترانسفير 

زال ا الت د وإنم ذا الح د ه ر عن ي األم م ينته ول
ارج ود خ رب واليه ن الع ة بي اك حرب حقيقي هن
فلسطين لمنعهم من التمتع بأي حقوق تساعدهم
مستقبًال للعودة الى أراضيهم وسيستمر اإلرهاب
الصهيوني والعربي خارج فلسطين وفي آل دول
راق ة الع اطق الملتهب ي المن ط ف الم وينش الع

 .مثًال 
 : أنواع اإلرهاب ووسائله 

 اإلرهاب الجسدي  -1

رائيل ه إس ا قامت ب وم بم دول الي وم بعض ال تق
جن اد وس ريد وإبع ل وتش الل وقت ن إحت م
ل ماحصل الم مث ن الع ا جبي دى له وممارسات ين
اك راق وهن ي الع ب ف ي غري جن أب ي س ف
ي ا ف اب عنه ف النق م يكش دة ل ات عدي ممارس
ي الم وف العديد من السجون في مختلف دول الع
دة نى العقي تي تتب دول ال ع ال ا أن جمي إعتقادن
ق اهللا د خل ق اهللا وق أنهم أفضل خل الصهيونية ب

م        دمًا له وا خ عوب ليكون ن الش يرهم م )2(غ
ني جنسهم         ى غير ب م   وتمارس الضغوط عل  ه

ولقد حذر. الذين يدعمون اإلرهاب في آل مكان           
ا(اهللا من ذلك في آتابه العزيز حيث يقول          ا أيه ي

م ثى وجعلناآ ٍر وأن ن ذآ اآم م ا خلقن اس إّن الن
د اهللا رمكم عن ارفوا إن أآ ل لتع عوبًا وقبائ ش

ير        ٌم خب ). (13الحجرات ـ     ). (أتقاآم إن اهللا علي
3 ( 

 اإلرهاب في المجال اإلقتصادي  -2

ى ل عل تي تعم دول ال ات وال راد والمنظم إن األف
دعمون ذين ي م ال دول ه اديات ال دمير إقتص ت
آت اني والمنش دمير المب دم وت اب فه اإلره
اجد ات والمس انع والمؤسس ادية والمص اإلقتص
ازل فن والمن ائرات والس فيات والط والمستش
ة اني الحكومي وارع والمب فارات والش والس
جار ع األش الت وقط ائل المواص رق ووس والط
وتجريف المزروعات وقصف المدن بالصواريخ
ة ارات الجوي وم بالغ ن يق ائرات وم والط
ل دافع والقناب كرية بالم داءات العس واإلعت
واألحزمة الناسفة ومن يسعى الى السيطرة على
اه ترول والمي ال الب ي مج واء ف م س روات األم ث
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 مهيب النواتي ·

 محمد العبيدي · 

 مهند صالحات  ·

 مصطفى الغريب · 
 نضال حمد ·

 نضال العرابيد· 

 نصر جمعة . 

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

 

ة ة والزراعي ثروات الحيواني ادن وال والمع
ا   اق, وغيره ي نط درج ف ياء تن ذه األش ل ه آ

        .اإلرهاب في المجال اإلقتصادي 

 اإلرهاب العسكري  -3

ام إن األفراد والمنظمات والدول التي تسعى للقي
واء رى س دول األخ د ال كرية ض ارات عس بغ
ربات ة أو الض الحرب النظامي مى ب مايس
ذه ن ه تى التتمك دول ح الل ال تباقية أو إحت اإلس
كرية ا العس ا وطاقاته اء إمكانياته ن بن دول م ال
درج تحت لحماية حدودها والدفاع عن نفسها تن

 . مايسمى باإلرهاب العسكري 

 اإلرهاب النفسي  -4

تعمل تي تس دول ال ات وال راد والمنظم إن األف
دول اس وال اب الن ية إلره رب النفس ائل الح وس
ق ى تطبي ارهم عل ل إجب ن أج ويفهم م وتخ
سياسات تخدم مصالحها دون النظر الى مصالح
كان ار الس ى إجب عى ال ن يس ها وم ة نفس الدول
على الرحيل وترك البالد ومن يستخدم تسجيالت
ر ا عب ة ويبثه ات اإلرهابي ادة المنظم ب لق الرع
ار ي الض اب النفس ي اإلره اهم ف ائيات يس الفض

الم      ة للس عوب المحب تخدمت, بالش د إس وق
طينيين ار الفلس ائل إلجب ذه الوس ل ه رائيل آ إس
تخدمتها دول ا إس م آم ن بالده ل ع ى الرحي عل
ح تخدم صور المذاب ن يس رى وم ائيات أخ وفض
م ي دع اهم ف ائعات يس ث الش ازر ويب والمج

   )4. (أيضًا   اإلرهاب النفسي

 اإلرهاب في المجال اإلجتماعي والخلقي  -5

ى ل عل تي تعم دول ال ات وال راد والمنظم إن األف
ات اء الحرآ ن إحي ة م دعوات الهدام ر ال نش
مية ة أو أي تس ة أو النازي ة أو العرقي القومي
ة دول أو إسقاط األنظم دم ال أخرى لتساهم في ه
دعوات ر ال ن ينش ة أو م يدة والديموقراطي الرش
خها ى تفس اء عل دول لإلبق ن ال ة بي اإلقليمي
ي اليم ف وتفككها أو محاوالت إنفصال بعض األق
ن آلف بي دة وت وم أي وح تى التق ا ح ة م دول
ي ة ف ورية والبابلي دعوات اآلش ل ال ا مث أجزائه
وية ة والفوض دعوات اإللحادي راق أو ال الع
ا ة وغيره ونية والوجودي يوعية والماس آالش
ل آثير وآلها تهدف للقضاء على األمم ومن يعم
ة ة في أي دول ى تفتيت الوحدة الوطني أيضًا عل
ة ة والطائفي رات العرقي ارة النع ق إث ن طري ع

ال سبحانه,  والقومية أو إشاعة الفاحشة       آما ق
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في: (وتعالى

دنيا واآلخرة          م في ال )الذين آمنوا لهم عذاب ألي
ور  ى) 5(، 19الن ون عل ق المواطن تى اليتف ح
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د كهم ويؤآ وتهم وتماس دتهم وق أن وح رار بش ق
ذي ره ال ي تقري رب ف ورنس الع ه ل ذا ماقال ه

ام    ة ع ابرات البريطاني ه المخ /هـ 1334رفعت
دة  : "  1916 ت الوح ية تفتي دافنا الرئيس أه

المية   ة,  اإلس ة العثماني ر اإلمبراطوري ودح
م, وإذا عرفنا آيف نعامل العرب    , وتدميرها  وه

فسيبقون في, األقل وعيًا لإلستقرار من األتراك        
ية         ن الفوضى السياس ة م الت, دوام ل دوي داخ

غيرة  دة , ص افرة , حاق ة, ومتن ير قابل وغ
ك  ة) . 6" (للتماس ح أن السياس ا يتض ن هن وم

ا ا بينه ت فيم تعمارية إتفق هيونية واإلس الص
ماح دم الس ى ع ل وعل دة ب ى الوح اء عل للقض
ت ة قام وة إرهابي ي دع رى وه رة أخ ا م بقيامه

رون    ذ ق ث. من ر حدي ًا تقري ف أيض وآش
للمخابرات الفرنسية، أن عدد أعضاء الجماعات
ي ى حوال ل إل ب يص ة لألجان ة المعادي اليميني

واحيها، 3500 اريس وض ي ب رين ف رد منتش ف
ذه ومنطقة األلزاس والجنوب وقال التقرير إن ه
برى ات آ ى خمس مجموع م إل ات تنقس الجماع

ي   رؤوس  "ه و ال ى"و" حليق افظون عل المح
ة ون  "، و"الهوي ون المتطرف ،"القومي

لكنها تتفق". الهوليغانز"، و "النازيون الجدد  "و
رب لمين والع داء المس ى ع ا عل ا بينه فيم

 ) . 7" (العدو األول"باعتبارهم 

 اإلرهاب في المجال الديني  -6

ى ل عل تي تعم دول ال ات وال راد والمنظم إن األف
ود رب واليه رب والع ن الغ راع بي أجيج الص ت
ارة دة وحض راع عقي و ص ان وه ول األدي ح
ي اب ف مى باإلره و مايس وم ه وبمصطلحات الي
ون موئيل هنتنغت ه ص ب عن ديني وآت ال ال المج
ض ات بع ذه النظري ت ه ا وتبن وفوآويام
دعوات الحكومات الغربية األمر الذي نتج عنه ال
اول ان ويح ن األدي وار بي رات للح ام بمؤتم للقي
اليهود القضاء على روح جميع األديان المخالفة
ي لديانتهم اليهودية وهذا هو منهج الماسونية ف
ض ة بع ج مقاوم ا أنت و م الم وه ة اإلس محارب
ة          ار الهدام ك األفك ل تل دول لمث ات وال .الجماع
ي دس ه ود أن الق الن اليه ن إع ك م ويتضح ذل
ت ذا قام رائيل وله ة إس ة لدول مة األبدي العاص
جد دم المس هيونية له ات الص ض المنظم بع
ارة شارون للمسجد األقصى وتجلى ذلك عند زي
دائرة ى ال ة األقص رز إنتفاض ذي أف ى ال األقص

جد) . 8. (اآلن  د المس ر عن ي األم م ينته ول
األقصى بل والحرم اإلبراهيمي في الخليل وآذلك
ى رب عل ي الح اجد ف ن المس ير م دمت الكث ه
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ير من العراق ولقد شاهدنا عبر الفضائيات الكث
ة        ا. مثل هذه الصور المرعب ويجدر األشارة هن

ن        ثر م دم أآ ت به رائيل قام جد 400أن إس مس
احف   ى مت ا ال د حولته دأت اآلن) . 9(وق وب

ى ى اإلرهاب الضغط عل وضمن إطار الحرب عل
دا ا حدث في هولن ابهم آم العلماء واألئمة وإره

رًا   ة) . 10(مؤخ ات الهدام ذه الحرآ وم ه وتق
الم بنشر اإلنحالل الخلقي عن طريق مجالت وأف

اد. الجنس  وم بتشجيع التنصير واإللح ا وتق آم
 ) . 11(والبهائية والقاديانية 

 اإلرهاب السياسي وآثاره على العرب  -7

ى ارس عل ذي يم الشك أن اإلرهاب السياسي ال
ر ظ واف ه ح م من رب له دول للع عوب وال الش
اب فالدول العظمى تمارس أقصى درجات اإلره
السياسي على العرب والمسلمين فالغرب عموما
وإسرائيل على وجه التحديد تقوم بسلب الحقوق
ض وم بع ا وتق طينيين آم ن الفلس ية م السياس
ف ن الوظائ واطنين م ان بعض الم دول بحرم ال
العليا آوزير أو نائب وزير إال في أضيق الحدود
ة أي ا ويحرم العرب في إسرائيل من مزاول آم
لبهم ا تس ابع سياسي أي أنه ه ط افي ل اط ثق نش
ض دم بع دول تق ي بعض ال ة وف وقهم المدني حق
ا أو ة لمحاآمته ة العام ية للنياب زاب السياس األح
ي ا الطبيع ن حقه ا م اطها أي حرمانه ر نش حظ
خالل ة  دول العربي ًال في بعض ال ذا فع وحدث ه

 . األيام القليلة الماضية 

إن مشكلة الشرق األوسط ليس وعلى العموم ف
خالفًا سياسيًا بين العرب واليهود يمكن حله عن
ق جذري وعمي طريق المفاوضات بل هو خالف 
م ت قي ل تثبي ن أج دتين وم ن عقي ه خالف بي ألن
ة وهو دولة إسرائيل آدولة يهودية وديموقراطي
رار ر ق ما أعلنه بوش في مؤتمر العقبة حيث أق
ة التقسيم وقبوله بأن تكون إسرائيل دوله يهودي

ة       ة عربي طين دول و. وفلس يم ه رار التقس وق
األساس القانوني الدولي الذي استغلته إسرائيل

ة مستقلة        وهي ال. لتعلن عن ذاتها آدولة يهودي
ا ى قيامه رن عل ف ق ن نص ثر م د أآ ي بع تكتف
ب ل تطال يادة ب ة ذات س ا آدول االعتراف به ب
ي ي أو الدين ا القوم االعتراف بطابعه ب

وهذا ما أآده شمعون بيريز) . 12) (اليهودي  (
في مقال له في صحيفة يدعوت أحرونوت تحت

وان  ي" عن ل ف ور وتواص ة بلتيم دأ بخط ا ب م
ال  اتفاق أوسلو وصل إلى لحظة الحسم       حيث ق

ة" بالحرف الواحد      ى إسرائيل الموافق يتحتم عل
فترق" خارطة الطريق   "على   ى م ألننا وصلنا ال
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رق   باب. ط ا، أوًال، ألس ة عليه ب الموافق ويج
ة ش. ديموغرافي ر األردن، يعي ر ونه ن البح فبي

مليون 5.4: اليوم أآثر من عشرة ماليين نسمة       
ودي و ي    4.8يه ون عرب ل.  ملي وإذا تواص

ن الشعبين، ستتولد ال حدود بي ائم، ب الوضع الق
ة، غير يهودي ة  ة، ذات غالبي ة القومي دولة ثنائي

ني، أن. ولن تساعدنا أي محاولة للتذاآي        هذا يع
م فكرة منع العرب من حق التصويت أو حرمانه

ن. من المواطنة المتساوية لن يصمد           ا ل ك أنن ذل
ق دون تحقي نتمكن من إقامة دولة ديموقراطية ب

ويمكن تحقيق. المساواة الكاملة لجميع السكان       
ة، ة يهودي التصريح القائل بأن إسرائيل هي دول

ًا،. فقط، عندما تعيش فيها غالبية يهودية         ظاهري
ن ة، لك ة يهودي ها دول ول إن ة تق يمكن رسم الفت

رر      تي تق ي ال ط، ه ائق، فق ن. الحق إن الذي
ا       لو أو رؤي اق أوس اجمون اتف دولتين "يه "ال

ديل   تراح أي ب ن اق رار ع ون بإص م. يمتنع فه
ديل آخر يعرفون في داخلهم بأنه ال وجود ألي ب

)13. ( 

        ____ 

د          )1( المجازر الصهيونية ضد, جواد الحم
طيني      عب الفلس ان   , الش 5-1ص  , 2000عم

.   

عدي          )2( ازي الس ات, غ ازر وممارس مج
  . 264ص, 1985عمان , 1936-1983

 ).13الحجرات ـ (القرآن الكريم      )3(

د         )4( راهيم أبولغ طين   , إب د فلس ,تهوي
  .206ص , 1972بيروت 

 ).19النور ـ (القرآن الكريم      )5(

اتح            )6( دي الف ى, زه رب عل ورنس الع ل
  . 72-64ص , 1982بيروت , خطى هرتزل 

عودية        )7( وطن الس دة ال دد , جري 1580ع
اء  26/01/2005/هـ 16/12/1425األربع

   .م 

ل        )8( داهللا الت ة, عب ة العالمي ر اليهودي خط
  . 322ص , 1972بيروت , على اإلسالم 

7896عدد  , جريدة الرياض السعودية           )9(
ب    9,  ص,  م 04/02/1990/هـ 1410رج

17 .  

عودية      )10( وطن الس دة ال دد , جري 1579ع
 . م 25/01/2005/هـ 15/12/1425  الثالثاء

بير / د   )11( د ش ود   , محم ع اليه ,صراعنا م
     .40-35ص , 1984الكويت 

ان (جريدة السفير   , عزمي بشارة      )12( ,) لبن
 . م 2003» أغسطس«آب  4اإلثنين، 
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ز          )13( معون بيري دعوت,  ش حيفة ي ص
 م 2003مايو 26, أحرونوت اإلسرائيلية 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

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

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى
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العالقة بين اإلرهاب  -
 واالحتالل

رسالة الى الرئيس  -
 محمود عباس

فتح في تكساس  -
)... المهزلة األولى(

عندما يتحول المناضلون
 "!!شير ليدرز"إلى 

مؤتمر بروآسل  -
الصهيوني للحاخامات 

وتوابعهم من 
 المتمسلمين

هل تشهد جامعة  -
الدول العربية تطورا 

نوعيا بعد مرور ستين 
عام على تأسيسهاِ؟

عام  2005ليكن عام  -
التحرير والجالء للقوات 
األمريكية من العراق

سنة (الطفل نور  -
في سجون ) ونصف

االحتالل محروم من 
 الحليب

أسرى الجوالن  -
يشيرون الى أوضاعهم 
المعيشية السيئة في 

 سجون اإلحتالل
بدء أسرى زنازين  -

عسقالن اضرابًا عن 
24/1/2005الطعام منذ 

 نتنياهو والجرجير -

التغريبة الفلسطينية -
عكا تستضيف نجوم  -

 !2005 -”عرفزيون“
 بائع الثقافة -

 العالقة بين اإلرهاب واالحتالل

 2005شباط  3الخميس 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

خالل األيــام القادمـة مؤتمـر يعقد في العاصمة السـعودية 
وهناك عبارة تقول لـن يــزول, وحملة التضامن ضد اإلرهاب        

هي عبــارة أجمــع عليهـا الكثيـر اإلرهاب إال بزوال أسـبابة و
ــل ــر أوراق عم ــرين وســيناقش المؤتم ــاب والمفك مــن الكت
مر مقدمة من جهات متعددة ونتمنى أن يساهم هـذا المؤت
لتي ينبغـي أن تتبناهـا الــدول في وضع الخطط واألسس ا
ــة ــة ومحارب ــي مكافح ــام ف ــى األم ــوة ال ــتى نســير خط ح

 .اإلرهاب 

ما القـاه ضوع ينبغـي أن نـذآر ب عن المو وآمدخل للكتابـة 
ــع ــوص والمجتم ــه الخص ــى وج ــطيني عل الشــعب الفلس
العربي بشكل عام على ايدي المحتلين ألوانًا مـن اإلرهــاب
والمجازر ومايحدث في فلسطين والعراق اليوم ستكون له
نتــائج خطــيرة علــى إزديــاد ظــاهرة اإلرهــاب ونموهــا فــي
الوقت الذي تبذل الحكومات الجهود واألموال للقضــاء علــى
هذه الظاهرة ولكن إختالف الرؤية بين الــدول حــول مفهـوم

 .اإلرهاب يزيد األمور تعقيدًا 

ومن هنا جاءت فكرة المؤتمرات الدولية لتقريب وجهات نظر
ناء                     هادف والب .الدول حول هذا المفهوم من خالل الحـوار ال
ومن الناحيـة النظريـة البحتــة قـد يجمـع الكثـيرين علــى أن
التطهير العرقي هو نوع من أنواع اإلرهاب ولكن عندما يتـم
تحديد مكان وزمان هذا التطهير ممثًال فيما تقوم به الحرآـة
الصهيونية عبر برنامج إفراغ فلسـطين مـن سـكانها العــرب
والعمل على إحالل اليهود مكانهم وهـو األمـر القـائم علــى
تجميع اليهود من شتى بقاع األرض للسكن في فلســطين

نجد اإلختالف واضح بين آثير مــن المفكريـن) أرض الميعاد (
وهذا ما أحدث أزمة آبيرة بين فرنسا وإسرائيل عنــدما قـام
شــارون بــدعوة يهــود فرنســا بــالهجرة الــى فلســطين فــي
أســرع وقــت ممكــن فمــن وجهــة النظــر الفرنســية إن هــذه

ما رأ

بعد انتخاب
عباس رئيس

للسلطة 
الفلسطين
تتوقع؟؟؟
اختيار عدة
توجه إس
أمريكي
البدء بم
الفاسد
بقاء اال
ما هي
لن يتم
الفاسد
والفسا
ال اعرف

االمر ال

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

يجب -
الفسا

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط
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الحناجر العربية و  -
 التوثيق االسرائيلي

الالسامية  -
نقيضان أم.. والصهيونية

 رديفان؟

 شهيد األقصى -
هدية للشعب  -

الفلسطيني من عراقي
 غيور

السفير الفلسطيني  -
في السعودية وابنه 
مازن يتآمران على 

الجالية الفلسطينية 
 هناك

جامعة القدس تمنح  -
درجة ماجستير في 
الصحة العامة لطالبة 

 من غزة
تكوين معدالت الفائدة -
هو صحيح الهوا غالب -

أمـا, الدعوة هي دعوة إرهابية لتخريب اإلقتصاد الفرنسي             
ــة ــاء الديان ــوة أبن ــر اإلســرائيلية هــي دع ــة النظ ــن وجه م
اليهوديــة للعــودة الــى أرض الميعــاد لمواجهــة اإلرهــاب

 .الفلسطيني الذي تقوم به المنظمات الفلسطينية 

أما األطراف األخـرى غــير الفرنسـية واإلسـرائيلية فسـيكون اإلختـالف
أيضــًا واضــح فيمــا بينهــم فمنهــم مــن يؤيــد فرنســا ومنهــم مــن يؤيــد

والفلسطينيون بطبيعة الحال سينظرون الــى الموضــوع مــن. إسرائيل  
زاوية مختلفة تمامًا فهم الطرف الواقع عليه الظلم واإلحتالل ويعتــبرون
أن مـاتقوم بـه هـذه المنظمــات مــاهو إال مقاومــة مشــروعة فــي وجـه
اإلحتــالل فــاليهود المهــاجرين الــى األراضــي الفلســطينية هــم الذيــن
شعب تلطخت أياديهم على الدوام بدماء أطفال ونساء وشيوخ هــذا ال

سانية ويـبرزون. المنكوب   ويعتبرون إنهـا حقبـة مخجلـة مـن تــاريخ اإلن
معــالم هــذه المأســاة لعــل فــي الــذاآرة اإلنســانية ســعة لتــذآر هــذا
الشعب المفروض عليه التشرد واإلحتالل منذ أآثر من نصف قــرن مـن

فالشعب الفلسطيني مشرد في الشتات آالجئين اليملكـون. الزمان  
ــالهم ونســاءهم ــؤون أطف ــومهم عوضــًا عــن إمتــالك مســكن ي قــوت ي
وشيوخهم فيه ويعتبرون إن ماتقوم به الدول بحقهم هــو مناصـرة لهـذا
اإلحتــالل وليــس غريبــًا أن ينظــر بعضــهم الــى تحســين أوضــاعهم
المعيشــية فــي البــالد الــتي لجــأوا إليهــا بــل وبعضــهم يتقــدون لطلــب
الجنسيات المختلفة حتى يتخلصوا من هذا العذاب األليم فهم آباقـي
البشــر لهــم الحــق فــي العيــش علــى أي بقعــة مــن الكــرة األرضــية

لى تحقيـق                طموحــاتهم ولكــنليرسموا معـالم مســتقبلهم ويعملــوا ع
القيود المفروضة عليهم تجعـل العقـل البـاطن يفــرز حقـدًا دفينـا علـى
الحرآــة الصــهيونية واليهــود بــل وعلــى آــل مــن يعرقــل مســيرة هــذه
الطموحات ومن هنا يولد فيهم المقاومة والتطرف واإلرهاب فـي نفـس
الوقــت ومــا أشــبه الليلــة بالبارحــة وآمــا إنــدفع المتطرفــون مــن آــوادر
الحرآة الصهيونية بعد أن شـعروا بالغطـاء الــدولي مـن خـالل الســماح
لليهــود باإلســتيطان والســيطرة وتخــزين الســالح وتشــكيل المنظمــات
العســكرية اإلرهابيــة تحــت ظــل قــوى اإلســتعمار الغربــي فــي فــترة

ية ينشـأ اإلرهـاب) . 1(اإلنتداب البريطاني على فلسطين         بهــذه العقل
ويترعرع وخصوصــًا بعـدما إقتنــع الغـرب بمســاعدة الحرآـات الصـهيونية
إلستكمال برنامج التطهير العرقي الذي تتبناه الدولـة اإلسـرائلية وهـو

 .ما يسمى بالترانسفير 

ولم ينتهي األمر عند هذا الحد وإنما التــزال هنـاك حـرب حقيقيـة بيــن
ــوق ــأي حق ــع ب ــن التمت ــم م ــارج فلســطين لمنعه ــود خ ــرب واليه الع
تســـاعدهم مســـتقبًال للعـــودة الـــى أراضـــيهم وسيســـتمر اإلرهـــاب
الصهيوني والعربي خارج فلسطين وفي آــل دول العـالم وينشــط فـي

 .المناطق الملتهبة العراق مثًال 

 :أنواع اإلرهاب ووسائله 

 اإلرهاب الجسدي -1

تقوم بعض الدول اليوم بما قامت به إسرائيل من إحتالل وقتل وتشريد
صل فـي وإبعاد وسجن وممارسات ينــدى لهـا جبيـن العـالم مثــل ماح
سجن أبي غريـب فـي العـراق وهنـاك ممارسـات عديــدة لــم يكشـف

صورة و

محاضر ع -
المر

المك

علم الم -
الجاسو

قضايا م -
للكاتب ا
إدريس ول

أمينة ال -
أشهر جا
عربية للم
أحبت يهود
ألجله الدين

من م -
الجاسوسية
المصري الش
الفالو

محاآمات -
بالمغ

نظام -
العسكري ا
في األ
الفلسطيني

يهود اليو -
يهو

بروتوآوال -
صهيوني -

وصراع الح
مواقعنا

ديوان 

salem
e You
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النقاب عنها في العديــد مـن السـجون فـي مختلــف دول العـالم وفـي
إعتقادنا أن جميع الدول التي تتبـنى العقيـدة الصــهيونية بـأنهم أفضــل

غيرهم مـن الشــعوب ليكونـوا خـدمًا لهـم                           )2(خلق اهللا وقد خلـق اهللا 
وتمارس الضغوط على غير بني جنسهم هم الـذين يـدعمون اإلرهــاب

يــا(ولقد حذر اهللا من ذلك في آتابه العزيز حيث يقـول                   . في آل مكان    
أيها الناس إّنا خلقناآم من ذآٍر وأنثى وجعلناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا

 )3). (13الحجرات ـ ). (إن أآرمكم عند اهللا أتقاآم إن اهللا عليٌم خبير

 اإلرهاب في المجال اإلقتصادي -2

لدول إن األفراد والمنظمات والدول التي تعمل على تدمير إقتصــاديات ا
هـــم الـــذين يـــدعمون اإلرهـــاب فهـــدم وتـــدمير المبـــاني والمنشـــآت
اإلقتصـــادية والمصـــانع والمؤسســـات والمســـاجد والمستشـــفيات
والطائرات والسفن والمنازل والسفارات والشوارع والمبـاني الحكوميـة
والطرق ووسائل المواصالت وقطع األشجار وتجريف المزروعـات وقصــف
المــدن بالصــواريخ والطــائرات ومــن يقــوم بالغــارات الجويــة واإلعتــداءات
العســكرية بالمــدافع والقنابــل واألحزمــة الناســفة ومــن يســعى الــى
السيطرة على ثروات األمم سواء في مجال البترول والميـاه والمعـادن

آــل هــذه األشــياء تنــدرج فــي, والــثروات الحيوانيــة والزراعيـة وغيرهــا         
 .نطاق اإلرهاب في المجال اإلقتصادي 

 اإلرهاب العسكري -3

إن األفراد والمنظمات والدول التي تسعى للقيام بغارات عسكرية ضــد
الدول األخرى سواء مايسمى بالحرب النظامية أو الضربات اإلســتباقية
أو إحتالل الدول حتى التتمكن هذه الدول من بناء إمكانياتهــا وطاقاتهـا
حت مايسـمى العسكرية لحماية حدودها والدفاع عن نفسها تنـدرج ت

 .باإلرهاب العسكري 

 اإلرهاب النفسي -4

ستعمل وسـائل الحــرب النفسـية إن األفراد والمنظمات والدول التي ت
إلرهــاب النــاس والــدول وتخــويفهم مــن أجــل إجبــارهم علــى تطبيــق
لة نفســها ومـن سياسات تخدم مصالحها دون النظر الـى مصــالح الدو
سكان علـى الرحيـل وتـرك البـالد ومـن يسـتخدم يسعى الى إجبار ال
تســجيالت الرعــب لقــادة المنظمــات اإلرهابيــة ويبثهــا عــبر الفضــائيات

سالم                      وقـد, يساهم في اإلرهاب النفسي الضار بالشعوب المحبـة لل
إســتخدمت إســرائيل آــل هــذه الوســائل إلجبــار الفلســطينيين علــى
ــن ــرى وم ــائيات أخ ــا إســتخدمتها دول وفض ــم آم ــن بالده ــل ع الرحي
يستخدم صور المـذابح والمجــازر ويبـث الشــائعات يسـاهم فــي دعـم

 )4. (اإلرهاب النفسي أيضًا 

 اإلرهاب في المجال اإلجتماعي والخلقي -5

إن األفراد والمنظمات والدول التي تعمل على نشـر الــدعوات الهدامـة
من إحياء الحرآـات القوميــة أو العرقيـة أو النازيــة أو أي تسـمية أخـرى
لتساهم في هدم الدول أو إسقاط األنظمة الرشيدة والديموقراطيــة أو
من ينشر الدعوات اإلقليمية بين الدول لإلبقاء على تفسخها وتفككهـا
أو محاوالت إنفصال بعض األقاليم في دولة مـا حـتى التقـوم أي وحــدة
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وتــآلف بيــن أجزائهــا مثــل الــدعوات اآلشــورية والبابليــة فــي العــراق أو
ــة ــونية والوجودي ــيوعية والماس ــوية آالش ــة والفوض ــدعوات اإللحادي ال
وغيرها آثير وآلها تهدف للقضـاء علـى األمـم ومـن يعمــل أيضــًا علـى
عن طريـق إثـارة النعـرات العرقيـة تفتيت الوحدة الوطنية في أي دولة 

شة              :آمـا قـال سـبحانه وتعــالى       , والطائفية والقومية أو إشـاعة الفاح
يم( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنـوا لهـم عـذاب أل

حتى اليتفـق المواطنــون علـى قـرار) 5(،  19النور  ) في الدنيا واآلخرة      
هذا ماقالـه لـورنس العـرب بشأن وحدتهم وقوتهم وتماسـكهم ويؤآــد 

عام                  : " 1916/  هــ   1334في تقريره الذي رفعته المخابرات البريطانية 
ــدة اإلســالمية        ــت الوح ــدافنا الرئيســية تفتي ــة, أه ــر اإلمبراطوري ودح

يًا, وإذا عرفنا آيف نعامـل العــرب         , العثمانية وتدميرها      وهــم األقـل وع
,فسيبقون في دوامة من الفوضى السياسية          , لإلستقرار من األتراك    
) .6" (وغير قابلــة للتماسـك    , ومتنافرة  , حاقدة  , داخل دويالت صغيرة      

ومن هنا يتضح أن السياسة الصهيونية واإلستعمارية إتفقت فيما بينها
للقضاء على الوحدة بل وعلى عدم السماح بقيامها مرة أخـرى وهــي

وآشف أيضـًا تقريـر حـديث للمخـابرات. دعوة إرهابية قامت منذ قرون          
ية المعاديـة لألجانــب يصـل الفرنسية، أن عدد أعضاء الجماعات اليمين

ــاريس وضــواحيها، ومنطقــة 3500إلــى حوالــي    فــرد منتشــرين فــي ب
سم إلـى خمـس األلزاس والجنوب وقال التقرير إن هذه الجماعات تنق

،"المحــافظون علــى الهويـة   "و" حليقـو الـرؤوس      "مجموعات آبرى هي    
لكنهــا تتفـق". الهوليغانز"، و "النازيون الجدد "، و "القوميون المتطرفون "و

 ) .7" (العدو األول"فيما بينها على عداء المسلمين والعرب باعتبارهم 

 اإلرهاب في المجال الديني -6

إن األفــراد والمنظمــات والــدول الــتي تعمــل علــى تــأجيج الصــراع بيــن
ــارة ــدة وحض ــراع عقي ــو ص ــان وه ــول األدي ــود ح ــرب واليه ــرب والع الغ
وبمصطلحات اليوم هو مايسمى باإلرهاب فــي المجـال الـديني وآتـب
عنه صموئيل هنتنغتون وفوآوياما وتبنت هذه النظريات بعض الحكومات
الغربيــة األمــر الــذي نتــج عنــه الــدعوات للقيــام بمؤتمــرات للحــوار بيــن
ــة ــان المخالف ــع األدي ــى روح جمي ــاء عل ــود القض ــاول اليه ــان ويح األدي
لديانتهم اليهودية وهذا هو منهج الماسونية في محاربة اإلسالم وهــو
ثل تلــك األفكـار الهدامـة                       .ما أنتج مقاومة بعــض الجماعــات والـدول لم
ويتضح ذلك من إعالن اليهود أن القـدس هــي العاصـمة األبديـة لدولـة
إســرائيل ولهــذا قامــت بعــض المنظمــات الصــهيونية لهــدم المســجد
األقصى وتجلى ذلك عند زيـارة شـارون للمسـجد األقصــى الـذي أفــرز

ولـم ينتهـي األمـر عنــد المسـجد) . 8. (إنتفاضة األقصى الـدائرة اآلن       
هدمت الكثـير مـن األقصى بل والحرم اإلبراهيمي في الخليل وآــذلك 
المساجد في الحرب على العراق ولقد شاهدنا عبر الفضـائيات الكثيــر

ويجـدر األشــارة هنـا أن إســرائيل قامـت. من مثل هذه الصور المرعبة            
وبـدأت اآلن) . 9(مسجد وقد حولتهــا الـى متـاحف          400بهدم أآثر من    

وضمن إطار الحرب على اإلرهاب الضغط على العلماء واألئمة وإرهابهم
وتقوم هذه الحرآات الهدامة بنشر) . 10(آما حدث في هولندا مؤخرًا         

آمــا وتقــوم. اإلنحــالل الخلقــي عــن طريــق مجــالت وأفــالم الجنــس        
 ) .11(بتشجيع التنصير واإللحاد والبهائية والقاديانية 

 اإلرهاب السياسي وآثاره على العرب -7

الشــك أن اإلرهــاب السياســي الــذي يمــارس علــى الشــعوب والــدول
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للعــرب لهــم منــه حــظ وافــر فالــدول العظمــى تمــارس أقصــى درجــات
اإلرهاب السياسي على العرب والمسلمين فالغرب عمومـا وإسـرائيل
على وجه التحديد تقوم بسلب الحقوق السياسية من الفلســطينيين
لدول بحرمــان بعــض المــواطنين مــن الوظـائف العليـا آما وتقوم بعض ا
آوزير أو نائب وزير إال في أضيق الحدود آما ويحرم العرب في إسرائيل
مــن مزاولــة أي نشــاط ثقــافي لــه طــابع سياســي أي أنهــا تســلبهم
حقوقهم المدنيــة وفـي بعــض الـدول تقــدم بعـض األحـزاب السياسـية
للنيابــة العامــة لمحاآمتهــا أو حظــر نشــاطها أي حرمانهــا مــن حقهــا
الطبيعي وحدث هذا فعًال في بعض الدول العربية خـالل األيـام القليلـة

 .الماضية 

وعلى العموم فإن مشكلة الشرق األوسط ليس خالفـًا سياسـيًا بيــن
هو خـالف جـذري العرب واليهود يمكن حله عن طريق المفاوضات بـل 
وعميق ألنه خالف بين عقيدتين ومن أجل تثبيـت قيـم دولــة إسـرائيل
آدولة يهودية وديموقراطية وهو ما أعلنه بوش في مؤتمر العقبة حيــث
له يهوديـة وفلســطين أقر قرار التقسيم وقبوله بـأن تكـون إسـرائيل دو

وقــرار التقســيم هــو األســاس القــانوني الــدولي الــذي. دولــة عربيــة   
وهــي ال. استغلته إسرائيل لتعلن عـن ذاتهـا آدولـة يهوديـة مســتقلة                   

تكتفي بعد أآثر من نصف قرن على قيامهــا بـاالعتراف بهـا آدولــة ذات
) (اليهـودي    (سيادة بل تطالب باالعتراف بطابعهـا القومـي أو الــديني             

وهذا ما أآده شمعون بيريز فــي مقـال لـه فـي صـحيفة يــدعوت) . 12
ما بدأ بخطة بلتيمور وتواصل في اتفـاق أوسـلو" أحرونوت تحت عنوان       

يتحتــم علــى" وصــل إلــى لحظــة الحســم حيــث قــال بــالحرف الواحــد      
ألننــا وصــلنا الــى مفــترق" خارطــة الطريــق  "إســرائيل الموافقــة علــى      

ية              . طرق   فبيـن البحــر. ويجب الموافقة عليها، أوًال، ألسـباب ديموغراف
سمة                    مليـون 5.4: ونهر األردن، يعيش اليوم أآثر مـن عشـرة مالييـن ن

وإذا تواصـل الوضـع القـائم، بـال حـدود بيـن. مليون عربـي     4.8يهودي و  
غير يهوديـة، ولــن الشعبين، ستتولد دولة ثنائية القومية، ذات غالبيــة 

هذا يعني، أن فكرة منع العرب من حـق. تساعدنا أي محاولة للتذاآي   
ذلـك أننــا لــن. التصويت أو حرمانهم من المواطنة المتساوية لن يصـمد             

لة ساواة الكام نتمكن مـن إقامـة دولـة ديموقراطيــة بـدون تحقيـق الم
لة. لجميع السكان   ويمكن تحقيق التصريح القائل بأن إسرائيل هي دو

ظاهريـًا، يمكـن رسـم. يهودية، فقط، عندما تعيش فيها غالبية يهوديــة      
إن. الفتة تقول إنها دولة يهودية، لكن الحقائق، فقط، هـي الـتي تقـرر                 

يمتنعـون بإصـرار عـن" الـدولتين "الذين يهاجمون اتفاق أوسـلو أو رؤيـا             
(فهم يعرفون في داخلهم بأنه ال وجود ألي بديل آخـر            . اقتراح أي بديل  

13 . ( 

عمـان, المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني          , جواد الحمد    ) 1(
  .5-1ص  , 2000

ص, 1985عمـان   , 1983-1936مجازر وممارسات    , غازي السعدي   ) 2(
264.  

 ).13الحجرات ـ (القرآن الكريم ) 3(

  .206ص , 1972بيروت , تهويد فلسطين , إبراهيم أبولغد ) 4(
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 ).19النور ـ (القرآن الكريم ) 5(

,1982بــيروت  , لورنس العرب علـى خطـى هرتـزل             , زهدي الفاتح   ) 6(
  .72-64ص 

/26/هـ  16/12/1425األربعاء   1580عدد  , جريدة الوطن السعودية    ) 7(
 .م 01/2005

,1972بيروت  , خطر اليهودية العالمية على اإلسالم          , عبداهللا التل   ) 8(
  .322ص 

/04/02/هــ   1410رجـب    9, 7896عـدد   , جريدة الرياض السعودية       ) 9(
  .17ص , م 1990

25/هـ  15/12/1425الثالثاء   1579عدد  , جريدة الوطن السعودية      ) 10(
 .م 01/2005/

  .40-35ص , 1984الكويت , صراعنا مع اليهود , محمد شبير / د) 11(

آب 4اإلثنيـــن،   , ) لبنـــان (جريـــدة الســـفير      , عزمـــي بشـــارة     ) 12(
 .م 2003» أغسطس«

2003مايو  , صحيفة يدعوت أحرونوت اإلسرائيلية         , شمعون بيريز   ) 13(
 م

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية
أرشيف هذا الكاتب

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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