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ءاتفتسإ

 ؟ةيكرتلا تاباختنالا جئاتن ىرت فيك

 دحاولا بزحلا سيركت

يددعت جهن

رابخأ يف

ثحب ةضايرلياتس فيالهيفرتتافاقثداصتقا رابخأ
دئارجلا ةديرجيأرةيلودةيبرعةيجيلخ

 ؟ةيلودلا ةيئانجلا بولطم ليحر ينادوسلا عيبرلا رمثي ىتم
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 ليئارسإ ةلود ءانب يف مهاست ةيبرعلا ةيفارغوميدلا ةسايسلا
ىربكلا
بيرغلا ىفطصم

 يف ةيبرعلا لودلا ركفت فيك وه بيرغلا نكلو ًاابيرغ ناونعلا اذه اودبي دق

 يفارغوميدلا قوفتلا ىلا ةدهاج ىعست يتلا ليئارسإ يف لثملا انبرض ولو ،اهلبقتسم

 ققحت امدعب ةعمتجم ةيبرعلا لودلا ىلع امنإو بسحف نيينيطسلفلا ىلع سيل

 لودلا عيمج عم ىوقلا نزاوت ةسايس ىلع اهدامتعإ دعب يركسعلا قوفتلا اهل

 عيمج نأ ملعت يهو ناكم لك نم نيرجاهملا بلج ىلا ًااضيأ ىعست امكو ةيبرعلا

 نيذلاو ليئارسإ ىلا سورلا نيرجاهملا نإف لاثملا ليبس ىلعو ًاادوهي اوسيل نيمداقلا

 ةلقن ربكأ ربتعيام وهو ليئارسإ ناكس يلامجإ نم %18-15 ةبسن اوغلب

 برحلا يف مداقلا ددملا ةباثمب وهو ةيربعلا ةلودلا خيرات يف ةيفارغوميد

 ددع ليختن نأ انلو ،ةيبرعلا لودلا عيمج دض ًاايلاح ةرئادلا ةيفارغوميدلا

 نطوتسم نويلمب ردقيام وهو تاونسلا نم دقع لالخ ليئارسإ ىلا نيرجاهملا

 ىلا اناعد يذلا اذهو ةيدوعسلا ادعام هعمتجم جيلخلا لود دادعت ىلع ديزيام وهو

 لودلا ًااصوصخو اهلبقتسمب ةيبرعلا لودلا ركفت فيكب بجعتلاو لؤاستلا

 ريثكل ةيسنجلا حنم قيرط نع اهناكس ددع ةدايز ضفرت تلازال يتلا ةيجيلخلا

 ىلعو قافنإلا ىلع ًاايلام ةرداق يهو ءاملعلا نمو ةلماعلا ةقبطلا نم نيملسملا نم

 ليئارسإ نأ بجعلا نمو ةيبرعلا نوثدحتيو نوملسم مهنأ اميسالو ءاوتحإلا

 نونيديالو تاغللا عيمج نوملكتيو ملاعلا عاقب ىتش نم نيرجاهملا مدقتست

 ةموكحلا سيئر هدكأ ام اذهو .كلذب ملع ىلع ةيليئارسإلا ةموكحلاو ةيدوهيلاب

 ىلإ نيرجاهملا نم اًاريبك اًاددع نأ نوملعت له" :سورلا نييفاحصلا دحأ هلأس نيح وكسوم يف "نيبار قحسإ" قبسألا يليئارسإلا

!"اًادوهي نوحبصي فوس ،مهيلع قلقت الو ..كلذ ملعن" :نيبار باجأف "؟اًادوهي اوسيل ايسور نم ليئارسإ

 يأب ضوهنلل ةلهؤملا ةينهملا تائفلا نم مهنم %25 -%23 نم لصت ةعفترم ةبسن دوجو ىلا هابتنإلاو رظنلا تفلي اممو

 يلاعلا ميلعتلا يوذ ةبسن نأ ملعن نأ يفكيو نييركسعلاو نييوبرتلاو نيسدنهملاو ءابطألاو نيدايملا ىتش يف ءاملعلاك عمتجم

 نيلهؤملا ةبسن ةجيتن ةدايز ىلا ىدأ ام اذهو نييليئارسإلا ةيقب ىلا اهتريظن فاعضأ ةعبرأ ىلا لصت سورلا نيرجاهملا ىدل

 يف ةراهم رثكألا ناكسلا مضت يتلا لودلا مهأ نم ةلود حبصتل ناكسلا ددع يلامجإ نم %15 نم برتقتل ليئارسإ يف ًاايميداكأ

 نم ديفتست اهنأ الإ ةميركلا ةايحلا مهل رفوتو ةيناسنإ ةقيرطب برعلا نيرجاهملا لماعت اهنأ مغر ةيبرغلا لودلا كلذكو .ملاعلا

 اذهو ةيركسعلا تالمحلا نمض ةدوعلل مهنم ديفتست دق وأ اهتاسايس ذيفنتل ةيبرعلا لودلا ىلع طغض تاعامجك مهعضو

 ماظنلا ةحاطإ يف ةكراشملل نييقارعلا نيدنجملا نم ةريبك دادعأ مودقو باهرإلا ىلع برحلا نش يف ًاايلج اودبي لاثملا

 تامزألا هذه لثمل ناك امو قباس لاقم يف لخادلا نم ذيفنتلا نكلو جراخلا نم رييغتلا هب اندصقام اذهو قارعلا يف يروتاتكيدلا

 نوؤش ميظنتل ماع روتسد ىلا دقتفي اهمظعم نأ لب ،يحاونلا لك يف يهلإلا روتسدلا ىلع دمتعت ةيبرعلا لودلا نأ ول ثدحت نأ

 وأ ءيراوطلا نوناق ىمسي امب دمتعت لودلا هذه نم ريثكو نييعتلاب اهمظعم نأ لب ةبختنم ىروش سلاجم ىلاو اهتايح

 ةيبرعلا لودلا مظعم يف دئاسلا نوناقلا وه ءيراوطلا نوناقف ،متي مل وأ هنع نالعإلا مت ءاوس ةيفرعلا ماكحألا نوناق

 ةمظنأ نإف هيلعو ةلداع ريغ نيناوق ىلع دمتعن نحنف ءيراوطلا نيناوق ىلع اندمتعإ املاطو اهرمأ ىلع ةبولغم بوعشلاف

 ةحلصمل ًااقبط ىطعت تايسنجلاف مهلحم نيفقثملا ريغ نيرجاهملا لالحإو ءاملعلاو نيفقثملا ءاصقإ ىلع دمتعت ةيسنجلا

 تاقالعلاب وأ ةيكزتلاب وأ ةوشرلاب وأ ةطساولاب ةيبرعلا ةيسنجلا بلاط لصحيام ًاابلاغو ةلودلا ةحلصمل سيلو ةطلسلا

 وأ ةيملعلا تالهؤملا ىلع انب حنمتال ةيسنجلا نأ يأ ةلاحلا ماظنب فرعيام كانهو ةيبوسحملاب وأ رارقلا باحصأ عم ةيصخشلا

 ماظنلا قابطنإ طورش نع رظنلا ضغب ةلاحك سردت نكلو اهريغ وأ ةدالولا وأ ةماقإلا تاونس ددع طرشك ماظنلا داوم قيبطت

 عتمتت امب تايصخشلا ضعب سينجت وأ نييضايرلا سينجتك ماظنلا ىلع ًااضيأ ًاايدعت دجنام ًااريثكو ،ال مأ ةلاحلا هذه ىلع

 نم ةجرد ىطعتالو ةمركم وأ ةحنم ىمست اذهلو حنملا يف زييمتلا نوكي انهو رارقلا باحصأو نيلوؤسملا عم تاقالعب

 بابسأل وأ ضرغم وأ دقاح نم ةياشوب ولو تءاش ىتم ةيسنجلا هذه بحست نأ ةلودلل زوجيو لب ماظنلا بسح قاقحتسإلا

 قلعتي اميف ًااصوصخو ًااعابت دادزت ةيفارغوميدلا لكاشملا نأ الإ نأشلا اذهب ةعبتملا تاطايتحإلاو تاءارجإلا لك مغرو .ىرخأ

 ةيبرعلا لودلا يف ًاايلج رهظيام اذهو رخآ ىلا يبرع دلب نم ةيبلسلا اهجئاتن يف توافتت هذهو ةيفارغوميدلا ةيناكسلا ةبيكرتلاب

 فوسو لبقتسملا يف مقافتتو ربكت فوس يتلا تالكشملا كلت لثمل لولح داجيإ نع ةزجاع تائيهلا وأ تامظنملا نم ريثك فقتو

 ةيبرعلا ةعماجلا فقتو .لودلا نم ريثك يف يقرعلا ريهطتلا تالكشم وأ كسرهلاو ةنسوبلا ةلكشم لثم ملاعلا يف لصحام رركتي

 رييغتو سمط هاجتإب ريست تاسرامم نم يرجي امع رظنلا ضغي يذلا زجاعلا جرفتملا فقوم يجيلخلا نواعتلا سلجمو

 ةيبوروألا لودلاو ايلارتسأو ادنكو اكيرمأ ىلا برعلا نيرجاهملاب ةيبرعلا لودلا تركف لهف .ةيفارغوميدلا ةيناكسلا ةبيكرتلا

 ةلص تاذ عيضاوم

 لامآ ةينيطسلفلل ةديدج ةيرعش ةعومجم

 داوع

 ىرخأ رابخأو زئاوج ،تاودن ،تارادصأ

 يف يملاعلا رعشلا موي ناجرهمب يوامسلا

 دياليدأ

 خيراتلا نابرق :نسح حالص ديدج

 ةيرسيوس ةيحرسم ،دادغب عومد

 ىرخأ رابخاو ةينيطسلف

 دياز خيشلا ةزئاجب زوفت قرولا ىلع ةلحر

 باتكلل

 يملاع رمتؤمو نيبنبل تارضاحم

 ةمجرتملا تاطوطخملل

 ينيدلا نيميلا ذوفن شقاني ةنوتيزلا زكرم

 اكيرما يف ظفاحملا

اًلالاسرإ رثكألااقيلعت رثكألاةدهاشم رثكألا
 ءارأ

؟ىتم ىلإ ...ايروس يف نييلوغنملا ةفاحص

 ءارأ
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0 تاقيلعتلا ددع
فاليإ يأر نع ةرورضلاب ربعت الو اهباّتتك يأر نع ربعت ةروشنملا تاقيلعتلا عيمج

فينصتلا اذهب تاقيلعت دجوت ال

 كتاقيلعت لسرأ
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ةدودحملا رشنلل فاليإ 2013 - 2001 © ةظوفحم قوقحلا عيمج  Elaph Publishing Limited © 

 عيطتستال ةيبرعلا لودلا نأ ًااضيأ بيرغلا نمو نيركفملاو عناصملاو لامعألا باحصأو اهيفقثمو اهئاملع نم اوحبصأ نيذلاو

 ةسايسب فرعام فوشتابروج ريخألا يتيفوسلا سيئرلا ىنبت نأ دعب يتيفوسلا داحتإلا ككفت دنعف صرفلا لالغتسإ

 دادعتسإ مهيدل ناكو ًااضيأ نوملسم ءاملع مهنمو تييفوسلا ءاملعلا ةرجه نع رظحلا عفرو (ءانبلا ةداعإ) اكوريتسريبلا

 اهتيمست ىلا اناعدام وهو لودلا ةرخؤم يف نوكت نأ الإ ىبأت ةيبرعلا لودلا نكلو لضفأ ةايح نع ًااثحب ةينغلا لودلا ىلا هجوتلل

 رفسلا تاءارجإ ليهست ىلع تلمعو فقوملا اذه ليئارسإ تلغتسإ فيك رظننلو ،ثلاثلا ملاعلا لود سيلو ريخألا ملاعلا لود

 ةينويهصلا ةرجهلا تاجوم يف عبتأ يذلا ويرانيسلا سفن وهو ليئارسإ ىلا ةرجهلا ىلا فالآلا تائمب عفد امم لمعلاو ةماقإلاو

 ةرجهلا تاءارجإ لهسنال اذامل لؤاستلل انوعدي ام اذهو ًااديج خيراتلا أرقتال برعلا امنأكف نيطسلف يف ناطيتسإلا لجأ نم

 لاومألا سوؤر باحصأو ءاملعلاو نيفقثملل ريجهتلاو ءاصقإلا ةسايس نم ًاالدب ةيمنتلا ةلجعب ضوهنلل ءاملعلا باطقتسإو

 نيناوقب عتمتتل دوقع دعب ليئارسإ ىلا مث نهارلا تقولا يف برغلا ىلا بهذت ةيمالسإلاو ةيبرعلا رداوكلا نم ريثكلا لعجت يتلا

 نم اوناك ولو ىتح نيدفاولا ليحرتل ةمظنأ الو مادقتسإلل ةمظنأ الو ةلافكلل ةمظنأ الف اهلاومأ سوؤر يمحتو اهلوقع يمحت

 لودلاو ايلارتسأو ادنكو اكيرمأ ىلا ةرجهلا نم ًاالدب ليئارسإ ىلا برع ءاملع ًاادغ رجاهي نأ برغتسمب سيلو .نيزرابلا ءاملعلا

 اهيف ينبي نأ نع ًااضوع اهرمعي نم دجتال ءادرج يراحص ىقبتسو اهاوتحم نم ةيبرعلا لودلا غرفتتس يلاتلابو ةيبوروألا

 ىمظع ةوق ليئارسإ حبصت نأ دعب الإ ليئارسإ ىلا ةرجهلل جيورتلاو ةياعدلا ثب نم ةينويهصلا تامظنملا يهتنت نلو .تاراضح

 .نهارلا تقولا يف اكيرمأ ةوق يهاضت

ندنل – بيرغلا ىفطصم

ءاشت نمم كلملا عزنتو

 ءارأ

2 فينج يف ةضراعملا نيجدت

 ءارأ

ةيفئاطلاو ةينطولا نيب ىباجيالا زييمتلا

 ءارأ

بيغملا تمص ..تاّتيلجت

 ءارأ

مالسلا موي يف ةدحتملا ممالا نذإب ةسمه

 ءارأ

!دعب فرخت مل اهنکل زوجع ايناطيرب

 ءارأ

ةميرجلا نم حبقأ رذعلا

رابخأ

ةيجيلخ

ةيبرع

ةيلود

مويلا باتُكك

ءارأ

دئارجلا ةديرج

داصتقا

ةقاطو طفن

كونبو لام

تاراقع

تالصاوم

قوّتست

تافاقث

نفلاو بدألا رابخأ

ىقيسوم

حرسم

عادبإ

تاءارق

هيفرت

موجن

نويزفلتو ويدار

ءانغ

ينف عمتجم

نفلا يف مالك

تاراتخم

لياتس فيال

ءايزأو ةضوم

ريهاشم

ةحص

رفس

تارايس

تاينورتكلإ

ةضاير

مدق ةرك

ةلس ةرك

سنت

ىوق باعلأ

ليخلا قابس

ةيكيناكيم تاضاير

ىرخأ تاضاير

ملاعلا لَووُكد

نيصلا

اكريمأ

ليئارسإ

ناريإ

ايناطيرب

ايكرت

اسنرف

ةيبرع لَووُكد

تارامإلا

نيرحبلا

رئازجلا

ةيدوعسلا

نادوسلا

لاموصلا

قارعلا

تيوكلا

ندرألا

برغملا

نميلا

سنوت

نيطسلف

رطق

نانبل

ايبيل

ايروس

نامُكع

رصم

ايناتيروم
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:مويلا نيوانع نم

ةجيتنلا دهاشتّوص

ءاتفتسإ
 ؟ةيكرتلا تاباختنالا جئاتن ىرت فيك

 دحاولا بزحلا سيركت
يددعت جهن

رابخأ يف

ثحب ةضايرلياتس فيالهيفرتتافاقثداصتقا رابخأ
دئارجلا ةديرجيأرةيلودةيبرعةيجيلخ
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ىربكلا ليئارسإ ةلود مايق لقرعت دحاولا دسجلا ةيرظن
بيرغلا ىفطصم

 م2005 رياني 24 نثإلا موي رشن يذلاو ةينورتكلإلا فاليإ ةفيحص يف رشن يذلا لاقا لوح لئاسرلا نم ديدعلا انيلإ تدرو دقل
 وهام اهنمو ديؤم وهام اهنم لئاسرلا هذهو ىربكلا ليئارسإ ةلود ءانب يف مهاست ةيبرعلا ةيفارغوميدلا ةسايسلا ناونع تحت
 فلتخأ نأ ديرأ الو يأرلا ينوفلاخ نيذللا ةبحألا لك ىلع درلاو قيلعتلا ديرأ انه يلعلو هالعأ ركذلا فنآلا لاقا يف درو ا ضراعم
 باوص يلوق يهو مهحيرتو ينحيرت ةديج ةرابع كانهف تافاسا رصتخأ نأ ديرأ لب هنم لئاطال لدج يف لخدن وأ مهعم
 حو لوقيام لك يف سيلو لوقيام ضعب يف قح ىلع انم لك نوكي دق يأ باوصلا لمتحيو أطخ يغ لوقو أطخلا لمتحيو
 نحن لوقأ نأ ديرأ عوضوا اذهلً امسحو يأرلا ينرطاشي نمو يأرلا ينفلاخي نم كانه نأ قيلا ملع ملعأ لاقا اذه تبتك
 مهرظن ةهجوب لبقأ تقولا سفن يفو تافالخ نم اهيفكيام اهيفكي ةمألا نأل ئيش يأ ىلع فالخلا لاجم يف انسل انه
 يتلا براجتلاو اهيلع اولصح يتلا تامولعملل ةجيتن يهو مهنم درف لك اهب عتمتي يتلا ةفاقثلا ةجيتن يه اهنأل اهمرتحأو
 وأ ديدج جرخم مهيدلو انيدل جرخي فوسف فطاوعلا نم درجم لكشبو ديدج نم رظنلا اونعمي نأ مهديرأ نكلو اهب اورم
 رظنلا ناعمإو ىرخأ تارمو لب ةرم رومألا بيلقت دعب الإ عزعزتت نل ةيلخادلا تاعانقلا نأل مهلخاد نمو يلخاد نم ديدج عادبإ
 ةمألا حلاص يف لوقأ نأ لبق فاليإ ءارق حلاص يف نوكي نأ ىسع انراوحو لوقأ انه نمو لوحتلا نم عون هيف نوكي دق ديدج نم
 خلا مهيفو انم ردجأ مه امب نيركفاو نيرظناو ةساسلا نم اهيفف ةمألا هذهل نيرظنا وأ ةساسلا نم انسل نحنف
 انم ثكف رمع أطخأو ةأرمإ تباصأ لاق امدنع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نمز يف انسل لوقلا عيطتسأ انه نمو ةكربلاو
 قحلا انيري نأ هللا لأسأ امئاد اذهلو هوعبتأف قحلا اوفرع نيذللا نم نوكن لب مهنم نوكنال نأ هللا لأسن مثإلاب ةزعلا هذخأت
 يأرلا يف فالخلا ناك امهمو مكراكفأبو مكب بحرأ ماركلا يناوخأ هبانتجإ انقزريوً الطاب لطابلا انيريو هعابتإ انقزريوً اقح
 .)اعلا ىلع لضف وذ هللا نكلو ضرألا تدسفل ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولو ( ىلاعت هلوقب نمؤن نأ يغبنيف
 ةيلمع يف ليهستلا جيلخلا لود نم بلاطت تنأ (( سوق ب دحاولا فرحلابو دودرلا نم ءاجام ضعب سابتقإ عيطتسأو
 ...سينجتلا
 انوعد لوقلاب درلا عيطتسأ هيلعو )) ..ديدحتلا ةجو ىلع " ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلما " يه انه ينعا نإب مزجأ تنك نإو
 ةيفارغوميدلا برحلا يف مداقلا ددا (( يلاقم يف لوقأ نأ تببحأ يننإف نانعلا ركفلل قلطنو دييقتلاو ديدحتلاو ءامسألا دعبتسن
 لخدأ نلو صا ةدحوب ىمسيام وأ كرتشم صا نأب يناميإ نم عبان لوقلا اذهو )) ةيبرعلا لودلا عيمج دضً ايلاح ةرئادلا
 يذلا ديدجلا سينجتلا نوناق (( سوق ب هعضأً اضيأ لاق نم كانهو .ديدجلا سينجتلا ماظن عوضوم ةشقانم لاجم يف
 هماقإلا نم تاونس 10 ( ..هضورفم تاديقعت ةيا كانه نإب دقتعا الو ..ةزيجو ةرتف لبق ةيدوعسلا هموكحلا هتنس
 ىلع ةماع ةملكبو يلاتلا قيلعتلاب درأ درأ تببحأ انهو .) هيسنجلا ديري نم ىلع هثك تسيل لماعتلاو لمعلا يف ةيطابضنإلاو
 وأ نوناقلا قيبطتب موقن اننأ ول " يه ةملكلا هذهو اهنيعب ةلود سيلو ةيبرعلا لودلا عيمج يف ةمظنألاو ناوقلا عيمج
 نكلو يبرع لك اهب ملحي يتلا عيراشاو راكفألا نم ديدعلا انزجنأل كانه وأ انه نم تالخدت نود ءاجام بسح ماظنلا
 ىمظعلا ةلودلا ىلع هبيعنام وهو ياعا جاودزإو ةطساولاب نمؤت سانلا تلعج ةمظنألاو ناوقلا قيبطت يف ةيئاقتنإلا
 .لايكمب ليكلا ةسايسب موقت اهنإ لوقلاب
..انه حوضولا ةمقب نوكأس.ً.ارذع ((ً اضيأ سوق ب يلاتلا قيلعتلاب ماق نم كانهو
 " مهئاقب ..برعلل ..مالسإلل ..طسلف ـل / مهل حلصألا نم دقتعأ..جيلخلا لود يف ميقا ينيطسلفلا هوخألل رظنلاب
 ))...ىرخأ ةيسنج يا نضح ـل تافتلإلا نود .." ينيطسلف
 نم ثك اهقدصو برغلا اهارتفإ ةيرظن يه ةينيطسلفلا ةيوهلا ىلع ظافحلا ةيرظن نإ وه سوق ب قبسام ىلع يدرف
 نيدلا حالص نإو شيرق نم ناك لبً اينيطسلف نكي مل سدقلا ررح يذلا باطخلا نب رمع نإ لوقلاب يل اوحمسإو برعلا
 رجاه امنإوً ايجيلخ نكي مل ةبعكلا ىنب يذلا ليلخلا ميهاربإ نإوً ايدرك ناك لبً اينيطسلف نكي مل سدقلا ررح يذلا يبويألا
 رعشل ةيبرع ةلود يأ يف ةينيطسلفلا تاميخا ءانبأ دحأ نوكي نأ قيلعتلا اذه بتك ن هللا ردق ولو ، ةكم ىلا طسلف نم
 لهو تاميخا يف ينيطسلفلا ءاقبب نمؤي قيلعتلا اذه بتك نم لهف هدحو ينيطسلفلا اهترارم عرجتي يتلا ةاناعا ىدمب
 نحن ، ةديدش بارتغا ةلاح شيعن ةدحاو ةمأ ءانبأ اننأ يننزحي ام رثكأ نإ ، ينيطسلفلاو برعلاو مالسإلا حلاص نم وه اذه
 .) نودبعاف مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتما هذه نإ ( انيف هللا لوق قدصيو تايسنجلاو دودحلا ءافتخإ ىلع اوحصنف مانن نأ ديرن
 هللا ةمعن اوركذاو ،اوقرفت الو اعيمج هللا لبحب اومصتعاو ( ىلاعت هلوق يف امك هللا لبحب مصتعن نأ ديرن نحن ) 92 : ءايبنألا(
 بي كلذك ، اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو اناوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق ب فلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع
 .) 105 ،104 ، 103 : نارمع لآ( .) ميظع باذع مهل كئلوأو .نوحلفا مه كئلوأو .نودتهت مكلعل هتايآ مكل هللا
 ةجاحب ةيبرعلا لودلا ..دحا سينجت ـل ةجاحب تسيل ةيبرعلا لودلا ((ً اضيأ سوق ب وهوً اضرتعم يلإ بتك نم كانهو
.)) ..مهتايناكما يف هقثلا نم ديزا مهحنمو اهبوعشب مامتهإلل ةجاحب ةيبرعلا لودلا ..جراخلا نم اهئاملع ةداعتسإل
 سينجت ىلا ةجاحب تسيل ةيبرعلا لودلا نأ تلقام حيحص ، هالعأ سوق ب ليقام سفت يف يتقيرطب كلذ ىلع درأ نأ بحأو
 ىلع جراخلا نم اهئاملع ةداعتسإل ةجاحب ةيبرعلا لودلا نأً اضيأ حيحصو .ةدحاو ةيسنج نولمحي برعلا لك ناك اذإ دحأ

ًالاسرإ رثكألااقيلعت رثكألاةدهاشم رثكألا
 ءارأ

؟ىتم ىلإ ...ايروس يف يلوغنا ةفاحص

 ءارأ

401 Blogger0
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0 تاقيلعتلا ددع
فاليإ يأر نع ةرورضلاب ربعت الو اهبّاتك يأر نع ربعت ةروشنا تاقيلعتلا عيمج

فينصتلا اذهب تاقيلعت دجوت ال

 كتاقيلعت لسرأ
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 مامتهإلل ةجاحب ةيبرعلا لودلا نأً اضيأ حيحصو .ديحوتلا ةديقع يهو ةدحاو ةديقعو ةدحاو ةيسنج نولمحي مهنأ طرش
.اهركذ فلاسلا تايآلا يف ىلاعت هلوق بسح ةدحاو ةمأ اونوكي نأ طرش ىلع مهتايناكمإ يف ةقثلا نم ديزا مهحنمو اهبوعشب
 مهمحارتو مهداوت يف نمؤا لثم( هيف لوقي فيرش ثيدح كانهو .ءاا يف هدي نمك سيل رانلا يف هدي نم نأ لوقلا ةمتاخو
 انمآل ثيدحلا اذه دوجو الولو ) ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دحاولا دسجلا لثم مهفطاعتو
 بوجوف ، تاتشلا تاميخم يف ءيجال ىقبيو ملظلا هيلع ديزن نأ ال مولظا بعشلا اذه عم فوقولا بوجو ةميلسلا ةرطفلاب
 الاو ، دحاولا دسجلا ةيرظن ءايحإب موقن نأ انيلع يغبنيو ،شاقن ىلا جاتحي الو يهيدب ملسا ينيطسلفلا بعشلا ةدناسم
 لذخي ئرما نم ام( فيرشلا ثيدحلا يف امك انناطوأ يف اموي لجو زع هللا انلذخيال يك تاتشلا يفو طسلف يف انناوخا لذخن
 ) هترصن هيف بحي نطوم يف ىلاعت هللا هلذخ الإ هتمرح نم هيف كهتنيو ةضرع نم هيف صقتني نطوم يف املسم اءرما
 ةباجإلا لواحنس ةلئسألا هذهو ؟هتايونعم نم عفرنو همعدن فيكو ؟مولظا بعشلا اذه دناسن فيك...ةلئسأ انمامأ زربت انهو
 .قحال لاقم يف اهيلع
ندنل – بيرغلا ىفطصم

ءاشت نمم كلا عزنتو

 ءارأ
2 فينج يف ةضراعا جدت

 ءارأ
ةيفئاطلاو ةينطولا ب ىباجيالا زييمتلا

 ءارأ
بيغا تمص ..تّايلجت

 ءارأ
مالسلا موي يف ةدحتا ممالا نذإب ةسمه

 ءارأ
!دعب فرخت مل اهنکل زوجع ايناطيرب

 ءارأ
ةميرجلا نم حبقأ رذعلا

رابخأ
ةيجيلخ
ةيبرع
ةيلود
مويلا باتُك
ءارأ
دئارجلا ةديرج

داصتقا
ةقاطو طفن
كونبو لام
تاراقع
تالصاوم
قوّست

تافاقث
نفلاو بدألا رابخأ
ىقيسوم
حرسم
عادبإ
تاءارق

هيفرت
موجن
نويزفلتو ويدار
ءانغ
ينف عمتجم
نفلا يف مالك
تاراتخم

لياتس فيال
ءايزأو ةضوم
هاشم
ةحص
رفس
تارايس
تاينورتكلإ

ةضاير
مدق ةرك
ةلس ةرك
سنت
ىوق باعلأ
ليخلا قابس
ةيكيناكيم تاضاير
ىرخأ تاضاير

ملاعلا لَوُد
صلا
اكمأ
ليئارسإ
ناريإ
ايناطيرب
ايكرت
اسنرف

ةيبرع لَوُد
تارامإلا
نيرحبلا
رئازجلا
ةيدوعسلا
نادوسلا
لاموصلا

قارعلا
تيوكلا
ندرألا
برغا
نميلا
سنوت
طسلف

رطق
نانبل
ايبيل
ايروس
نامُع
رصم
ايناتيروم
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جريدة الصباح

 الصفحات الكاملة 

 
 443العدد 

اإلستطالع
ماهو المطلوب فتحاويا الستكمال أعضاء اللجنة 

 المرآزية والمجلس الثوري
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  128: تصويتات
  1: تعليقات

nmlkj
اعتماد االنتخابات طريقا الستكمال 

األعضاء

nmlkjالتعين بطريقة التزآية

nmlkjتسوية العضوية وفقا للتقادم

تصويت

نظرية الجسد : *مصطفى الغريب 
 الواحد تعرقل قيام دولة إسرائيل الكبرى

 نظرية الجسد الواحد تعرقل

 قيام دولة إسرائيل الكبرى 

 لندن –مصطفى الغريب 

ال د من الرسائل حول المق لقد وردت إلينا العدي
دة الصباح        وم  الذي نشر في جري ذي نشر ي وال

اير  23األحد   وان السياسة2005ين م تحت عن
ة اء دول ي بن اهم ف ة تس ة العربي الديموغرافي

 إسرائيل الكبرى

 
 

و  ا ماه د ومنه اهو مؤي ا م ائل منه ذه الرس وه
ذآر أعاله ال اآلنف ال ا ورد في المق معارض لم
ة ل األحب ى آ رد عل ق وال د التعلي ا أري ي هن ولعل
م يد أن أختلف معه اللذين خالفوني الرأي وال أر

دل     ي ج دخل ف د أن   أو ن ل أري ه ب ل من الطائ
ي دة تريحن ارة جي اك عب افات فهن ر المس أختص
أ ل الخط واب ويحتم ي ص ي قول ريحهم وه وت
كون د ي وقول غيري خطأ ويحتمل الصواب أي ق
ل آل منا على حق في بعض مايقول وليس في آ
ين م اليق م عل مايقول وحين آتبت هذا المقال أعل
اطرني ن يش رأي وم الفني ال ن يخ اك م أن هن
الرأي وحسمًا لهذا الموضوع أريد أن أقول نحن
يئ ألن ى أي ش ال الخالف عل ي مج نا ف ا لس هن
س ي نف ات وف ن خالف ا م ا مايكفيه ة يكفيه األم
ا هي ا ألنه الوقت أقبل بوجهة نظرهم وأحترمه

بها آل فرد منهم وهي  نتيجة الثقافة التي يتمتع     
جارب ا والت نتيجة للمعلومات التي حصلوا عليه
التي مروا بها ولكن أريدهم أن يمعنوا النظر من
خرج جديد وبشكل مجرد من العواطف فسوف ي
ن د م داع جدي د أو إب رج جدي ديهم مخ دينا ول ل
ن ة ل ات الداخلي م ألن القناع ن داخله ي وم داخل
رات ل وم رة ب ور م ب األم د تقلي زع إال بع تتزع
وع أخرى وإمعان النظر من جديد قد يكون فيه ن
ى أن ا عس ول وحوارن ا أق ن هن ول وم ن التح م

دة الصباح        يكون في صالح     راء جري ل أن  ق قب
أقول في صالح األمة فنحن لسنا من الساسة أو

 

 

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

ة ن الساس ا م ة ففيه ذه األم رين له المنظ
م ا وفيه م أجدر من ا ه رين بم والمنظرين والمفك
ي قول لسنا ف الخير والبرآة ومن هنا أستطيع ال
ال زمن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه عندما ق
زة أصابت إمرأة وأخطأ عمر فكثير منا تأخذه الع
ن ون م ل نك م ب ون منه أل اهللا أن النك اإلثم نس ب
أل ا أس ذا دائم أتبعوه وله وا الحق ف ذين عرف الل
ا ه ويرين ا إتباع ًا ويرزقن ق حق ا الح اهللا أن يرين
رام ي الك ه أخوان ا إجتناب اطًال ويرزقن ل ب الباط
ي الف ف ان الخ ا آ ارآم ومهم م وبأفك ب بك أرح

ع (أن نؤمن بقوله تعالى           الرأي فينبغي    ولوال دف
ن اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولك

 .   )اهللا ذو فضل على العالمين

ردود ن ال اء م ض ماج اس بع تطيع إقتب وأس
أنت تطالب من  ((وبالحرف الواحد بين قوسين        

 ... دول الخليج التسهيل في عملية التجنيس

ا هي    ني هن إن المع ة" وإن آنت أجزم ب المملك
عودية    ة الس د    " العربي ة التحدي ى وج ))   ..عل

تبعد ا نس القول دعون رد ب تطيع ال ه أس وعلي
ان ر العن ق للفك يد ونطل د والتقي األسماء والتحدي

الي        ي مق ول ف ت أن أق إنني أحبب دد   ((   ف الم
القادم في الحرب الديموغرافية الدائرة حاليًا ضد

ة     دول العربي ع ال ن)) جمي ابع م ول ن ذا الق وه
أن المصير مشترك أو مايسمى بوحدة إيماني ب
ال مناقشة موضوع ي مج ن أدخل ف المصير ول

د      س الجدي ام التجني ًا. نظ ال أيض ن ق اك م وهن
ين    ن قوس عه بي د  ((أض انون التجنيس الجدي ق

ترة ل ف عودية قب ه الس نته الحكوم ذي س ال
يزة  دات.. وج ة تعقي اك اي إن هن د ب وال اعتق

ه  ه  10.. (  مفروض ن اإلقام نوات م س
يره ت آث ل ليس ل والتعام ي العم باطية ف واإلنض

د الجنسيه     ا أحببت أرد أرد) . على من يري وهن
الي التعليق الت ع   ب ى جمي ة عل ة عام وبكلم

ة دول العربي ع ال ي جمي ة ف وانين واألنظم الق
ة هي    ذه الكلم ا وه ة بعينه ا" وليس دول و أنن ل

اء ب ماج ام حس انون أو النظ ق الق وم بتطبي نق
ن دون تدخالت من هنا أو هناك ألنجزنا العديد م
ي ل عرب ا آ م به تي يحل اريع ال ار والمش األفك
ة وانين واألنظم ق الق ي تطبي ة ف ن اإلنتقائي ولك
ر جعلت الناس تؤمن بالواسطة وإزدواج المعايي
ا القول إنه ى ب ة العظم ى الدول ه عل و مانعيب وه

 . تقوم بسياسة الكيل بمكيالين 

وهناك من قام بالتعليق التالي بين قوسين أيضًا
 ..بقمة الوضوح هنا   سأآون..عذرًا (( 

ي دول ن ف طينيين المقيمي وه الفلس النظر لألخ ب
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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 . 

 

م       ..الخليج   ..لـ فلسطين      / أعتقد من األصلح له
الم  رب  .. لإلس ائهم .. للع طينيين  " بق " ..فلس

 ...)) دون اإللتفات لـ حضن اي جنسية أخرى 

ة و إن نظري ين ه ن قوس بق بي ى ماس ردي عل ف
ة ي نظري طينية ه ة الفلس ى الهوي اظ عل الحف
رب ن الع ير م دقها آث رب وص ا الغ إفتراه
ذي بن الخطاب ال بالقول إن عمر  وإسمحوا لي 
حرر القدس لم يكن فلسطينيًا بل آان من قريش
م ذي حرر القدس ل ي ال وإن صالح الدين األيوب
ل راهيم الخلي ًا وإن إب يكن فلسطينيًا بل آان آردي
هاجر من ا  الذي بنى الكعبة لم يكن خليجيًا وإنم

ة     ى مك ذا, فلسطين ال در اهللا لمن آتب ه و ق ول
ات اء المخيم د أبن ون أح ق أن يك التعلي
دى عر بم ة لش ة عربي ي أي دول طينية ف الفلس
ده ا الفلسطيني وح تي يتجرع مرارته المعاناة ال

ؤمن        ق ي ذا التعلي ب ه ن آت ل م اء   فه ببق
ن و م ذا ه ل ه ات وه ي المخيم طينيين ف الفلس

ر, اإلسالم والعرب والفلسطينيين         صالح إن أآث
ة ش حال دة نعي ة واح اء أم ا أبن ني أنن ا يحزن م

ديدة   تراب ش حوا, اغ ام فنص د أن نن ن نري نح
ول دق ق يات ويص دود والجنس اء الح ى إختف عل

ا   م( اهللا فين ا ربك دة وأن ة واح م أم ذه امتك إن ه
دون   اء ). (فاعب د أن  ) 92: األنبي ن نري نح

ى ه تعال ي قول ا ف ل اهللا آم م بحب نعتص
وا       (  ا وال تفرق ل اهللا جميع موا بحب ,واعتص

واذآروا نعمة اهللا عليكم إذ آنتم أعداء فألف بين
ى شفا م عل ا وآنت قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان

آذلك يبين اهللا لكم, حفرة من النار فأنقذآم منها         
دون       م تهت ه لعلك ون     . آيات م المفلح ك ه .وأولئ

م          ران    ). (وأولئك لهم عذاب عظي 103: آل عم
 ,104 ,105 . (  

ن قوسين  وهناك من آتب إلي      معترضًا وهو بي
جة لـ تجنيس  ((أيضًا   الدول العربية ليست بحا
د  ا.. اح تعادة علمائه ة إلس ة بحاج دول العربي ال

ارج     ن الخ ام.. م ة لإلهتم ة بحاج دول العربي ال
ي ه ف ن الثق د م م المزي عوبها ومنحه بش

 .. )) .امكانياتهم 

ير ي تفس تي ف ك بطريق ى ذل ب أن أرد عل وأح
اله    ين أع ن قوس ل بي ت أن, ماقي حيح ماقل ص

ى تجنيس أحد إذا الدول العربية ليست بحاجة ال
وصحيح. آان آل العرب يحملون جنسية واحدة           

ا أيضًا أن الدول العربية بحاجة إلستعادة علمائه
ية ون جنس م يحمل رط أنه ى ش ارج عل ن الخ م
د            دة التوحي ي عقي دة وه دة واح دة وعقي .واح

ًا حيح أيض ة   وص ة بحاج دول العربي أن ال
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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 في د من الثق لإلهتمام بشعوبها ومنحهم المزي
دة ة واح وا أم رط أن يكون ى ش اتهم عل إمكاني

 .حسب قوله تعالى في اآليات السالف ذآرها 
ن ار ليس آم ي الن ده ف ن ي ول أن م ة الق وخاتم

اء    يه. يده في الم ول ف اك حديث شريف يق وهن
هم( راحمهم وتعاطف مثل المؤمنين في توادهم وت

عى ه عضو تدا مثل الجسد الواحد إذا اشتكى من
وال وجود  )له سائر الجسد بالسهر والحمى           ول

وب ليمة وج الفطرة الس ا ب ديث آلمن ذا الح ه
الوقوف مع هذا الشعب المظلوم ال أن نزيد عليه

م تات           الظل ات الش ي مخيم يء ف ى الج ,ويبق
لم طيني المس عب الفلس اندة الش وب مس فوج
ا أن ي علين اش، وينبغ ى نق اج ال ديهي وال يحت ب
ذل د ، واال نخ د الواح ة الجس اء نظري وم بإحي نق
ا ي اليخذلن تات آ ي الش ي فلسطين وف ا ف اخوانن
ث ا في الحدي ا آم ا في أوطانن اهللا عز وجل يوم

رءا مسلما في(الشريف   ما من امرئ يخذل ام
ن ه م موطن ينتقص فيه من عرضة وينتهك في
ه الى في موطن يحب في ه اهللا تع حرمته إال خذل

   )نصرته 

ئلة       ا أس برز أمامن ا ت ذا...وهن اند ه ف نس آي
ن ع م ه ونرف ف ندعم وم ؟ وآي عب المظل الش
ا معنوياته ؟ وهذه األسئلة سنحاول اإلجابة عليه

 . في مقال الحق 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

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

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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ثقافة

شعر

قصة قصيرة

آتب ودراسات

دنيا المطبخ

سجل الزوار

 

 شعر

مصلح:األمن المفقود الشاعر
 أبو حسنين
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ِمـن أجـل َعـيـنـيِك 
مـحـمـد اد غـيـم :الشاعـر 
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علي أبو حبل: شعر.. ذآرى
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توفيق :الشاعر..!! فلوجة
 الحاج
 

  ]0: التعليقات  - 13: القراءة [ 
 
 
 

انا في ذاآرتي ليلى الصفدي
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 ::مقاالت :: 
 

السياسة الديموغرافية العربية تساهم في بناء دولة إسرائيل
 مصطفى الغريب:الكبرى بقلم

 
  1: عدد القراءة 

Tuesday ,25 January - 2005

قد يبدوا هذا العنوان غريبًا ولكن الغريب هو آيف تفكر الدول العربية في 
ولو ضربنا المثل في إسرائيل التي تسعى جاهدة الى التفوق , مستقبلها 

الديموغرافي ليس على الفلسطينيين فحسب وإنما على الدول العربية مجتمعة 
بعدما تحقق لها التفوق العسكري بعد إعتمادها على سياسة توازن القوى مع 
جميع الدول العربية وآما تسعى أيضًا الى جلب المهاجرين من آل مكان وهي 

تعلم أن جميع القادمين ليسوا يهودًا وعلى سبيل المثال فإن المهاجرين الروس 
من إجمالي سكان إسرائيل وهو % 18-15الى إسرائيل والذين بلغوا نسبة 

مايعتبر أآبر نقلة ديموغرافية في تاريخ الدولة العبرية وهو بمثابة المدد القادم 
ولنا أن نتخيل , في الحرب الديموغرافية الدائرة حاليًا ضد جميع الدول العربية 

عدد المهاجرين الى إسرائيل خالل عقد من السنوات وهو مايقدر بمليون 
مستوطن وهو مايزيد على تعداد دول الخليج مجتمعه ماعدا السعودية وهذا الذي

دعانا الى التساؤل والتعجب بكيف تفكر الدول العربية بمستقبلها وخصوصًا 
الدول الخليجية التي الزالت ترفض زيادة عدد سكانها عن طريق منح الجنسية 

لكثير من المسلمين من الطبقة العاملة ومن العلماء وهي قادرة ماليًا على 
اإلنفاق وعلى اإلحتواء والسيما أنهم مسلمون ويتحدثون العربية ومن العجب أن

إسرائيل تستقدم المهاجرين من شتى بقاع العالم ويتكلمون جميع اللغات 
وهذا ما أآده رئيس . واليدينون باليهودية والحكومة اإلسرائيلية على علم بذلك 

في موسكو حين سأله أحد " إسحق رابين"الحكومة اإلسرائيلي األسبق 
هل تعلمون أن عدًدا آبيًرا من المهاجرين إلى إسرائيل من : "الصحافيين الروس
وال تقلق عليهم، سوف .. نعلم ذلك: "فأجاب رابين" روسيا ليسوا يهوًدا؟

 "!يصبحون يهوًدا
منهم% 25 -%23ومما يلفت النظر واإلنتباه الى وجود نسبة مرتفعة تصل من 

من الفئات المهنية المؤهلة للنهوض بأي مجتمع آالعلماء في شتى الميادين 
واألطباء والمهندسين والتربويين والعسكريين ويكفي أن نعلم أن نسبة ذوي 

التعليم العالي لدى المهاجرين الروس تصل الى أربعة أضعاف نظيرتها الى بقية 
اإلسرائيليين وهذا ما أدى الى زيادة نتيجة نسبة المؤهلين أآاديميًا في إسرائيل 

من إجمالي عدد السكان لتصبح دولة من أهم الدول التي تضم% 15لتقترب من 
وآذلك الدول الغربية رغم أنها تعامل المهاجرين. السكان األآثر مهارة في العالم 

العرب بطريقة إنسانية وتوفر لهم الحياة الكريمة إال أنها تستفيد من وضعهم 
آجماعات ضغط على الدول العربية لتنفيذ سياساتها أو قد تستفيد منهم للعودة 
ضمن الحمالت العسكرية وهذا المثال يبدوا جليًا في شن الحرب على اإلرهاب 

وقدوم أعداد آبيرة من المجندين العراقيين للمشارآة في إطاحة النظام 

مواق
صحيفة   
منبر دن   

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

المواطنة
إد:بقلم

القراءة[ 

هل تحتاج
.د:؟ بقلم

القراءة[ 

السياس
العربية تس
إسرائيل ال
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: حب عصري جدا الشاعر
 عيسى بطارسه
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: بوح امرأة وحيدة الشاعر
 أنور الخطيب
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أحمد السيد :شعر..معقول 
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شجاع:آخر النزوات الشاعر
 الصفدي
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عمر :ثالث فراغات الشاعر 
 الهباش
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عمر : طائر الليل الشاعر 
 الهباش
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الشعـر بيتي وغـرامي 
 محمد ادغيـم: الشـاعـر 

 
  ]0: التعليقات  - 12: القراءة [ 

 
 
 
ميسون ابو:آــلمات الشاعرة
 بكر
 

  ]18: التعليقات  - 116: القراءة [ 

الديكتاتوري في العراق وهذا ماقصدنا به التغيير من الخارج ولكن التنفيذ من 
الداخل في مقال سابق وما آان لمثل هذه األزمات أن تحدث لو أن الدول العربية 

بل أن معظمها يفتقد الى دستور , تعتمد على الدستور اإللهي في آل النواحي 
عام لتنظيم شؤون حياتها والى مجالس شورى منتخبة بل أن معظمها بالتعيين 
وآثير من هذه الدول تعتمد بما يسمى قانون الطواريء أو قانون األحكام العرفية

فقانون الطواريء هو القانون السائد في معظم, سواء تم اإلعالن عنه أو لم يتم 
الدول العربية فالشعوب مغلوبة على أمرها وطالما إعتمدنا على قوانين 

الطواريء فنحن نعتمد على قوانين غير عادلة وعليه فإن أنظمة الجنسية تعتمد 
على إقصاء المثقفين والعلماء وإحالل المهاجرين غير المثقفين محلهم 

فالجنسيات تعطى طبقًا لمصلحة السلطة وليس لمصلحة الدولة وغالبًا مايحصل 
طالب الجنسية العربية بالواسطة أو بالرشوة أو بالتزآية أو بالعالقات الشخصية 
مع أصحاب القرار أو بالمحسوبية وهناك مايعرف بنظام الحالة أي أن الجنسية 

التمنح بنا على المؤهالت العلمية أو تطبيق مواد النظام آشرط عدد سنوات 
اإلقامة أو الوالدة أو غيرها ولكن تدرس آحالة بغض النظر عن شروط إنطباق 

وآثيرًا مانجد تعديًا أيضًا على النظام آتجنيس , النظام على هذه الحالة أم ال 
الرياضيين أو تجنيس بعض الشخصيات بما تتمتع بعالقات مع المسؤولين 
وأصحاب القرار وهنا يكون التمييز في المنح ولهذا تسمى منحة أو مكرمة 

والتعطى درجة من اإلستحقاق حسب النظام بل ويجوز للدولة أن تسحب هذه 
ورغم . الجنسية متى شاءت ولو بوشاية من حاقد أو مغرض أو ألسباب أخرى 

آل اإلجراءات واإلحتياطات المتبعة بهذا الشأن إال أن المشاآل الديموغرافية 
تزداد تباعًا وخصوصًا فيما يتعلق بالترآيبة السكانية الديموغرافية وهذه تتفاوت
في نتائجها السلبية من بلد عربي الى آخر وهذا مايظهر جليًا في الدول العربية 
وتقف آثير من المنظمات أو الهيئات عاجزة عن إيجاد حلول لمثل تلك المشكالت

التي سوف تكبر وتتفاقم في المستقبل وسوف يتكرر ماحصل في العالم مثل 
. مشكلة البوسنة والهرسك أو مشكالت التطهير العرقي في آثير من الدول 

وتقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي موقف المتفرج العاجز الذي 
يغض النظر عما يجري من ممارسات تسير بإتجاه طمس وتغيير الترآيبة 

فهل فكرت الدول العربية بالمهاجرين العرب الى أمريكا . السكانية الديموغرافية 
وآندا وأستراليا والدول األوروبية والذين أصبحوا من علمائها ومثقفيها 

وأصحاب األعمال والمصانع والمفكرين ومن الغريب أيضًا أن الدول العربية 
التستطيع إستغالل الفرص فعند تفكك اإلتحاد السوفيتي بعد أن تبنى الرئيس 

) إعادة البناء(السوفيتي األخير جورباتشوف ماعرف بسياسة البيرستيروآا 
ورفع الحظر عن هجرة العلماء السوفييت ومنهم علماء مسلمون أيضًا وآان 

لديهم إستعداد للتوجه الى الدول الغنية بحثًا عن حياة أفضل ولكن الدول العربية 
تأبى إال أن تكون في مؤخرة الدول وهو مادعانا الى تسميتها دول العالم األخير 

ولننظر آيف إستغلت إسرائيل هذا الموقف وعملت , وليس دول العالم الثالث 
على تسهيل إجراءات السفر واإلقامة والعمل مما دفع بمئات اآلالف الى الهجرة 
الى إسرائيل وهو نفس السيناريو الذي أتبع في موجات الهجرة الصهيونية من 

أجل اإلستيطان في فلسطين فكأنما العرب التقرأ التاريخ جيدًا وهذا ما يدعونا 
للتساؤل لماذا النسهل إجراءات الهجرة وإستقطاب العلماء للنهوض بعجلة 

التنمية بدًال من سياسة اإلقصاء والتهجير للمثقفين والعلماء وأصحاب رؤوس 
األموال التي تجعل الكثير من الكوادر العربية واإلسالمية تذهب الى الغرب في 
الوقت الراهن ثم الى إسرائيل بعد عقود لتتمتع بقوانين تحمي عقولها وتحمي 

رؤوس أموالها فال أنظمة للكفالة وال أنظمة لإلستقدام وال أنظمة لترحيل 
وليس بمستغرب أن يهاجر غدًا . الوافدين حتى ولو آانوا من العلماء البارزين 

علماء عرب الى إسرائيل بدًال من الهجرة الى أمريكا وآندا وأستراليا والدول 
األوروبية وبالتالي ستتفرغ الدول العربية من محتواها وستبقى صحاري جرداء 

ولن تنتهي المنظمات . التجد من يعمرها عوضًا عن أن يبني فيها حضارات 
الصهيونية من بث الدعاية والترويج للهجرة الى إسرائيل إال بعد أن تصبح 

 . إسرائيل قوة عظمى تضاهي قوة أمريكا في الوقت الراهن 
 لندن  –مصطفى الغريب 
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السنة الخامسة) 1579(م العدد 2005يناير  25هـ الموافق 1425ذو الحجة  15الثالثاء 

 
 

 

 اإلعالم لفضح الفتن ال إلثارتها

ال شك بأن عصرنا هذا عصر المتغيرات والفتن فما تكاد تنطفئ فتنة حتى تشتعل 

أخرى ولكن يا ترى من هو بطل هذا المسلسل الذي يحيك مخرجات تلك الفتن 

واألحداث من هذا البطل الذي بسط نفوذه على المعمورة فهو يبدأ بصياغة 

المسلسل بعدما كان فكرة ثم يقوم بعرض الفيلم وتشكيل المواقف حسبما يرجو من 

أهداف وهو أيضاً يترصد األحداث ويستطيع بطريقة أو أخرى تأليب اآلراء إلى 

ما يريد كما أن هذا البطل ال تحده حدود وال تمنعه موانع يدخل في كل مكان وهو 

يكاد يكون كابوساً مخيفاً يؤثر في كل طبقات المجتمع ويخلط األفكار ويدمر 

المبادئ المهزوزة ويلبس الحق بالباطل، غلب على هذا البطل تتبع مصالحه، ال 

يهتم في غالب األحيان سوى بالمردود المادي وال يأبه بضحاياه يبث أفكاره غثها 

وسمينها دون هوادة يغطي يمينا بشمال وشماالً بيمين لتضليل المهتم بأمر معين ال 

أشك أننا عرفنا هذا البطل المتملق إنه اإلعالم نعم اإلعالم بجميع منافذه وليس 

على سبيل التعميم والمشكلة ال تكمن في مخرجات اإلعالم واإلعالميين باختالف 

ثقافاتهم ولكن المشكلة أيضاً تكمن في المتلقي الذي أصبح وعاء لهذا البحر الهائج 

يأخذ من هنا خبرا ومن هذا فكرة ومن هنا عاطفة مزورة ومن هناك تلبيساً للعقائد 

وهلم جراً، لقد غزا اإلعالم جميع المجتمعات في العالم واستطاع أن يؤثر في 

الثقافات بل وبث حصته العظمى في الساحات المختلفة فأثر في آراء السياسيين 

واالقتصاديين واالجتماعيين وتالعب بسوق الحريات وهاجم األديان بشراسة 

ووضع نصب عينيه اإلسالم والمسلمين أقصد بذلك اإلعالم الغربي وفي بعض 

األحيان بعض وسائل اإلعالم العربية بقصد أو بغير قصد وأضرب مثاال بأنه 

في شتى " عزل"قامت بعض الجرائم الحربية ضد مجتمعات مدنية غير حربية 

بقاع المعمورة في البوسنة في الشيشان في العراق في فلسطين وغيرها استطاع 

اإلعالم أن يبث على هذه الجرائم ستار التضليل والتهدئة ولبس الحق بالباطل 

والتذرع بقضية اإلرهاب واإلرهابيين وأخذ اإلنسان بذنب غيره هذا أمر واألمر 

اآلخر أنني ال أبالغ إن قلت بأن اإلعالم بحر هائج يغلب على من ركب عبابه دون

وسيلتبس عليه الحق والباطل . حذر بأنه غارق ال محالة وسيخوض في الفتن

وسيكون عرضة لنهش األفكار المتالطمة التي تدس سمومها في الدسم ونحن 

كمسلمين ال بد أن نتنبه للعبة اإلعالم وال نتسمع لكل ناعق في أوروبا أو أمريكا 

أو في غيرها سواء من أبناء جلدتنا أو من غيرهم ألن الهدف واضح كما قال 

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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ولن ترضى عنك اليهود وال (وكما قال سبحانه ) حسدا من عند أنفسهم(تعالى 

ومن هذا المنطلق نعلم بأننا مستهدفون من اإلعالم ) النصارى حتى تتبع ملتهم

والغربي منه خاصة وال بد لنا نحن أبناء األمة المسلمة أن نعي لما يحاك لنا، 

وعلى كل مسلم يحمل عقيدة سليمة أن يحافظ على هذه الجوهرة بين جنبيه وأن 

يجعل لنفسه مبادئ سامية وصلبة ال تهزها المتغيرات وال تنهزم في وحل الهمز 

والواقع ) يكثر القلم(واللمز وقد قال نبينا في حديث بما معناه بأنه في آخر الزمان 

خير شاهد حتى إنه أصبح كل من يستطيع القراءة والكتابة يقول رأيه في مسائل 

كبيرة سياسية ومصيرية أحيانا إن لم تكن دينية وفتيا وهذا والحق أمر يندى له 

الجبين فال بد لمجتمعاتنا المسلمة أن تحصن عن كل فكر هدام وكفى إعالمنا 

العربي عيشا بعيدا عن الواقع وعليه أن يهتم بمسائل األمة المصيرية وأن يعيش 

همومها ولكن اإلعالم العربي وأرجو أن ال أحيد عن الحق إن قلت بأنه يعيش في 

عالم آخر فال هو استطاع مجاراة اإلعالم الغربي وال هو ستر الهمة العربية 

اإلعالمية فالمسلمون يقتلون هنا وهناك وبعض وسائل اإلعالم العربية تعرض 

األزياء وتتحدث عن التاريخ وتنجم الفن والرقص ولو حاول إعالمنا العربي 

واإلسالمي مجاراة المد اإلعالمي الغربي الذي تسيطر على أغلبيته الصهيونية 

العالمية بنسبة خيالية والذي يتالعب بمشاعر المجتمعات في العالم غربية وشرقية 

وفي أغلب أنحاء العالم ويؤلب العالم على أمة اإلسالم وأبناء المسلمين حتى إن 

المجتمعات الغربية أصبحت نفسها كرة تتداولها وسائل اإلعالم الصهيونية ولو أن 

إعالمنا العربي وليس على سبيل التعميم عرض ديننا اإلسالمي بصدق وفي 

صورته الحقيقية للعالم مهتما بفقه الواقع متوجا بالمسلمات لوجد اإلسالم نفسه 

يسبح بحرية تامة في مجتمعات العالم ولوجد قبوال ليس له مثيل لما فيه من الحق 

وألنه دين سالم سالم من أيدي العابثين ومن دخله ال يخرج منه لما يجد فيه من 

السعادة والتآلف وترابط المجتمعات واألسر التي حرمها كثير من الناس وعلى كل 

إعالمي أن ينشر عور الفئة الضالة الباغية التي بدأت بضرب مجتمعنا بجميع 

هدف أو غاية لنبرئ اإلسالم منهم ولنعلم أننا على بشرى من اهللا بأنهم فئاته دون 

بدؤوا يلفظون أنفاسهم األخيرة وسينقطع دابرهم عن قريب بفضل اهللا ثم بحرمة 

البالد ودعاء المسلمين وعملية الرياض األخيرة قرب وزارة الداخلية والطوارئ 

وقد ) إن اهللا ال يصلح عمل المفسدين(عملية تخبط فاشلة وقد قال اهللا سبحانه 

العقول الخبيثة تسوق المغرر بهم إلى الهاوية بينما "أصاب أمير الرياض الذي قال 

الدولة قوية تجلى ذلك في مواقف رجال األمن والمواطنين "، وقال "هم في بيوتهم

وكفى اإلنترنت والفتاوى " وأقول هم الخاسرون للدنيا ونحسبهم كذلك في اآلخرة

الكاذبة والمفسدين تضليالً لشباب األمة وإني أتساءل ما حقيقة عالقة هؤالء بربهم 

هل فكر كل واحد منهم وخال بنفسه هل أنا على صواب هل هذا يرضي اهللا 

ويرضي رسوله عليه الصالة والسالم هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يقوم بمثل هذه األعمال فلنتحاكم لكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم يقول 

على هؤالء ) فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول(الحق تبارك وتعالى 
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أن يرحموا أنفسهم وأهليهم ومجتمعهم وهل تحقق من أهدافهم لنصر الدين كما 

يزعمون شيء يقول اهللا تبارك وتعالى وواهللا إن هذه اآلية لتكفي عن مجلدات 

وشروحات اسمعوا لقول اهللا الذي يحب توبة عباده أصحاب األلباب يقول تبارك 

وليعلم " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهللا وما نزل من الحق"وتعالى 

الذين سلكوا هذا الطريق بأن هناك ميزاناً ليعلموا الحق من الباطل وذلك مأخوذ 

إن اهللا إذا أحب عبدا نادى جبريل إني "من حديث المصطفى صلى اهللا عليه وسلم 

أحب فالنا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إني أحب فالنا 

وقال عليه ) الحديث... فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في األرض

ومن هذا ليسائل ) أنتم شهود اهللا في أرضه(الصالة والسالم في الحديث اآلخر 

هؤالء أنفسهم هل وضع لهم القبول في األرض أم هو العكس تماما بل وأشد من 

ذلك كل الدعوات والتحسبات عليهم وهذا دليل على عدم رضى اهللا عما يفعله 

هؤالء لما أراقوا من الدماء وهدموا وروعوا فليتذكر أهل األلباب وباب اهللا ال 

يحول بينهم وبينه شيء والعود أحمد وكفى تشويها للدين األبلج والمحجة البيضاء 

 .التي ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

 سراة عبيدة -علي جبران آل محسنة 

 

 من صراع الحضارات إلى تغيير الديموجرافيات 

إن الحديث عن تعديل قوانين الجنسية في العالم العربي قد بدأ منذ عدة سنوات 

ولكن ذلك لم يأخذ الصبغة الرسمية في مختلف دول العالم العربي إال منذ وقت 

قصير ويمكن تحديد زمن بداية الحديث عن تطوير هذه األنظمة مع بداية التوجه 

للسالم كخيار إستراتيجي وهو في الواقع خيار ظاهره عقالني رشيد وحقيقة 

وإن كان السالم مطلب سام لجميع الدول والشعوب , جوهره عجز وضعف شديد

التي ترغب في االستقرار االقتصادي ومن ثم االستقرار السياسي حتى تبدأ 

ولكن هناك , بالتطوير واستمرار مرحلة البناء وقد يتعذر علينا تحديد تاريخ البداية

بكل تأكيد خطط وبرامج موضوعة في كل دولة حسب ظروفها االجتماعية 

والسياسية سواء الداخلية منها أو الخارجية أو فيما يتعلق باألمن، فكل دولة أدرى 

بظروفها الداخلية والكثير يرغبون في إحداث التغيير والتطوير ولكن ال يقدمون 

 .على ذلك بصورة شاملة

وفي مسألة الحرب الديموجرافية التي يتم التحضير لها في واشنطن ربما سيبدأ 

التغيير من الخارج ولكن التنفيذ سيبدأ من الداخل وفي هذا الحالة ال نستطيع 

اإلنكار أن هناك تخطيط متفق عليه لتغيير التركيبة السكانية لجميع الدول العربية 

إلشعال حروب ونعرات ،وهذا بحد ذاته ليس جديداً على أجزاء كبيرة من الدول 

وإذا كانت أحداث الشرق األوسط وحروب الخليج المتعاقبة قد أفرزت . العربية

كتاب صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي لمؤلفه صموئيل هنتنجتون في 

وهو تطوير لمقالة نشرت في مجلة العالقات الخارجية صيف عام  1996عام 

وفي هذا الكتاب أفكار نظرية عن فكرة الحضارات وإشكاليتها والعالقة , 1993
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بين القوة والثقافة وتوازن القوة المتغيرة بين الحضارات والتأصيل الثقافي في 

المجتمعات واألصولية اإلسالمية وأسباب وديناميات حروب خط الصدع بين 

الحضارات فيمكنني أن أقول أن نفس األحداث وما يتبعها من امتداد للزلزال في 

والذي أصبحت بغداد المركز الجديد  2001سبتمبر  11واشنطن ونيويورك في 

ومن المتوقع أن صراع , سيخلق صراعا بين الطوائف المختلفة, المتداده

 .الحضارات سيتحقق وربما صراعات أخرى

ويتم ذلك في هذا العصر بما يسمى خطط التجنيس والتوطين وتختلف قوانين 

التجنيس من دولة إلى أخرى بما يخدم مصلحة الحكام وليس بما يخدم مصلحة 

وما من شك أن الدول التي عانت من نير االستعمار الزالت . الدولة بشكل عام

. تعاني من السياسات التي رسمها االستعمار لهذه البلد أو تلك قبل أن يغادر البالد

وستأتي مرحلة استعمارية جديدة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بحجة الدفاع 

عن الحرية والديموقراطية ومحاربة اإلرهاب والبحث عن أسلحة الدمار الشامل، 

 . هكذا يقول الرئيس األمريكي الحالي جورج بوش في خطاب واليته الثانية

 لندن  -مصطفى الغريب 

 ديمقراطية الغرب لم تأت بسهولة 

مقالة حول موضوع ) 1550(ذي العقدة عدد  15بتاريخ " الوطن"نشرت 

 .الديمقراطية في الوطن العربي

وأريد أن أؤكد حقيقة ماثلة لكثير من الكتاب والقراء أن األنظمة القانونية 

والدستورية والسياسية التي تصلح في دول الغرب ليس بالضرورة أن تصلح في 

 .ذلك ألنها مبنية على سياج حضاري وثقافي واجتماعي مختلف ومغاير. دولنا

ونحمد اهللا كثيراً ألنه أنزل إلينا دستوراً من السماء ال يأتيه الباطل عن يمينه وال 

 .عن شماله

فالديمقراطية الليبرالية الغربية ليست لها أي عالقة بالشورى اإلسالمية وإليكم 

 .الدليل الدامغ لذلك

الديمقراطية تدعو وتقر مبدأ تعدد اآلراء واألفكار والمنازعات التي ال طائل : أوالً

 ".وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"منها، ودستورنا يقول 

تعتمد الديمقراطية مبدأ تغليب رأي األغلبية في تنفيذ السياسات والشورى ال : ثانياً

بل . ترى ذلك ألن األغلبية فيهم السوقة والدهماء الذين ال يمكن االعتماد عليهم

تعتمد آراء أولي العلم والمعرفة وهم الذين يقررون ما يصلح للعباد ألن األمة ال 

 .يمكن أن تجتمع على باطل

ما حدث في خالفة أبي بكر يؤكد هذا االتجاه إذ رأى أن الحرب على أهل : ثالثاً

الردة مسألة ال جدال فيها واختلف معه الصحابة جميعهم بمن فيهم الخليفة الراشد 

عمر بن الخطاب وخالف أبو بكر رأي األغلبية الميكانيكية وحارب أهل الردة 

حرباً ال هوادة فيها وانتصر عليهم وكان رأيه هو عين الصواب ألنه استخار 

 .وعزم وتوكل على اهللا

وأخيراً فإن الديمقراطية التي تتشدق بها األنظمة الغربية جاءت بعد معاناة طويلة 
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جريدة الصباح

 الصفحات الكاملة 

 
 443العدد 

اإلستطالع
ماهو المطلوب فتحاويا الستكمال أعضاء اللجنة 

 المرآزية والمجلس الثوري
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  117: تصويتات
  1: تعليقات

nmlkj
اعتماد االنتخابات طريقا الستكمال 

األعضاء

nmlkjالتعين بطريقة التزآية

nmlkjتسوية العضوية وفقا للتقادم

تصويت

السياسة : *مصطفى الغريب 
الديموغرافية العربية تساهم في بناء 

  دولة إسرائيل الكبرى

 السياسة الديموغرافية العربية

تساهم في بناء دولة إسرائيل  
 الكبرى

 لندن –مصطفى الغريب 

و ب ه ن الغري ًا ولك وان غريب ذا العن دوا ه د يب ق
تقبلها          ي مس ة ف دول العربي ر ال ف تفك و, آي ول

ى ضربنا المثل في إسرائيل التي تسعى جاهدة ال
طينيين ى الفلس س عل ديموغرافي لي وق ال التف

 فحسب 

 
 

ة       دما تحقق  وإنما على الدول العربي ة بع مجتمع
ى سياسة ا عل لها التفوق العسكري بعد إعتماده
ا ة وآم دول العربي ع ال ع جمي وى م وازن الق ت
ان ل مك اجرين من آ ى جلب المه تسعى أيضًا ال
وهي تعلم أن جميع القادمين ليسوا يهودًا وعلى
ى روس ال اجرين ال إن المه ال ف بيل المث س

بة            وا نس ذين بلغ رائيل وال ن% 18-15إس م
ة آبر نقل ايعتبر أ إجمالي سكان إسرائيل وهو م
و ة وه ة العبري اريخ الدول ي ت ة ف ديموغرافي
ة رب الديموغرافي ي الح ادم ف دد الق ة الم بمثاب

ا أن,  الدائرة حاليًا ضد جميع الدول العربية         ولن
د ى إسرائيل خالل عق اجرين ال ل عدد المه نتخي
من السنوات وهو مايقدر بمليون مستوطن وهو
دا ه ماع ج مجتمع داد دول الخلي ى تع د عل مايزي
اؤل ى التس ا ال ذي دعان ذا ال عودية وه الس
تقبلها ة بمس دول العربي ر ال ف تفك والتعجب بكي
لت ترفض تي الزا ة ال لدول الخليجي وخصوصًا ا
ية ح الجنس ق من ن طري كانها ع دد س ادة ع زي
ن ة وم ة العامل ن الطبق لمين م ن المس ير م لكث
ى اق وعل ى اإلنف ًا عل ادرة مالي ي ق اء وه العلم
دثون لمون ويتح م مس يما أنه واء والس اإلحت
تقدم رائيل تس ب أن إس ن العج ة وم العربي
المهاجرين من شتى بقاع العالم ويتكلمون جميع

ة    دينون باليهودي ات والي ة   اللغ والحكوم
وهذا ما أآده رئيس. اإلسرائيلية على علم بذلك        

في" إسحق رابين "الحكومة اإلسرائيلي األسبق        

 

 

روابط ذات صلة

 زيادة حول قضايا وآراء ·

  األخبار بواسطة المحررالمسؤول ·

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

 إحسان الجمل
 

خيارات

 
 صفحة للطباعة  

 
 أرسل هذا المقال لصديق  
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األقسام

روس      حافيين ال د الص أله أح ن س كو حي :موس
لى" اجرين إ هل تعلمون أن عدًدا آبيًرا من المه

وًدا؟         وا يه يا ليس ن روس رائيل م اب" إس فأج
ن ك: "رابي م ذل وف.. نعل م، س ق عليه وال تقل

 "!يصبحون يهوًدا

بة ود نس ى وج اه ال ر واإلنتب ت النظ ا يلف ومم
ن    ل م ة تص ن% 25  -%23مرتفع م م منه

ع أي مجتم وض ب ة للنه ة المؤهل ات المهني الفئ
اء ادين واألطب تى المي ي ش اء ف آالعلم
والمهندسين والتربويين والعسكريين ويكفي أن
دى الي ل م الع بة ذوي التعلي م أن نس نعل
عاف ة أض ى أربع ل ال روس تص اجرين ال المه
ى ا أدى ال نظيرتها الى بقية اإلسرائيليين وهذا م
ي ًا ف ؤهلين أآاديمي بة الم ة نس ادة نتيج زي

ن       ترب م رائيل لتق دد% 15إس الي ع ن إجم م
تي تضم دول ال م ال ة من أه السكان لتصبح دول

الم          ارة في الع ثر مه دول. السكان األآ ذلك ال وآ
رب اجرين الع ل المه ا تعام م أنه ة رغ الغربي
ة إال اة الكريم م الحي ر له انية وتوف ة إنس بطريق
ى ا تستفيد من وضعهم آجماعات ضغط عل أنه
تفيد د تس اتها أو ق ذ سياس ة لتنفي دول العربي ال
ذا كرية وه الت العس من الحم ودة ض م للع منه
ى اإلرهاب المثال يبدوا جليًا في شن الحرب عل
ن دين العراقيي ن المجن يرة م داد آب دوم أع وق
ي ديكتاتوري ف ام ال ة النظ ي إطاح ارآة ف للمش
ارج ن الخ ير م ه التغي دنا ب ذا ماقص راق وه الع
ان ولكن التنفيذ من الداخل في مقال سابق وما آ
لمثل هذه األزمات أن تحدث لو أن الدول العربية

ل, تعتمد على الدستور اإللهي في آل النواحي           ب
أن معظمها يفتقد الى دستور عام لتنظيم شؤون
ل أن ة ب ورى منتخب الس ش ى مج ا وال حياته
ا معظمها بالتعيين وآثير من هذه الدول تعتمد بم
ام انون األحك واريء أو ق انون الط مى ق يس
م         م يت ه أو ل الن عن م اإلع واء ت ة س ,العرفي
فقانون الطواريء هو القانون السائد في معظم
ا ى أمره ة عل عوب مغلوب ة فالش دول العربي ال
ن واريء فنح وانين الط ى ق دنا عل ا إعتم وطالم
ة إن أنظم نعتمد على قوانين غير عادلة وعليه ف
اء ن والعلم ى إقصاء المثقفي د عل ية تعتم الجنس
م ن محله ير المثقفي اجرين غ الل المه وإح
قًا لمصلحة السلطة وليس فالجنسيات تعطى طب
لمصلحة الدولة وغالبًا مايحصل طالب الجنسية
ة أو وة أو بالتزآي طة أو بالرش ة بالواس العربي
رار أو حاب الق ع أص ية م ات الشخص بالعالق
ة أي أن بالمحسوبية وهناك مايعرف بنظام الحال
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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 ·
 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 . 

 مهيب النواتي ·

 

ة أو ؤهالت العلمي ى الم ا عل ح بن ية التمن الجنس
ة عدد سنوات اإلقام ام آشرط  واد النظ تطبيق م
ة بغض درس آحال ن ت ا ولك والدة أو غيره أو ال
النظر عن شروط إنطباق النظام على هذه الحالة

ام, أم ال  ى النظ ًا عل ديًا أيض د تع يرًا مانج وآث
ض س بع يين أو تجني س الرياض آتجني
ؤولين ع المس ات م ع بعالق ا تتمت الشخصيات بم
ح ي المن يز ف ون التمي ا يك رار وهن وأصحاب الق
ة ى درج ة والتعط ة أو مكرم مى منح ذا تس وله
ة ل ويجوز للدول ام ب من اإلستحقاق حسب النظ
أن تسحب هذه الجنسية متى شاءت ولو بوشاية

د أو مغرض أو ألسباب أخرى      ورغم. من حاق
ذا الشأن ة به آل اإلجراءات واإلحتياطات المتبع
ًا زداد تباع ة ت اآل الديموغرافي إال أن المش
كانية ة الس ق بالترآيب ا يتعل ًا فيم وخصوص
ا السلبية الديموغرافية وهذه تتفاوت في نتائجه
ي ًا ف ايظهر جلي ذا م خر وه ى آ د عربي ال من بل
ات أو ن المنظم ير م ف آث ة وتق دول العربي ال

ن اجزة ع ات ع ك  الهيئ ل تل ول لمث اد حل إيج
المشكالت التي سوف تكبر وتتفاقم في المستقبل
كلة ل مش الم مث ي الع ل ف رر ماحص وف يتك وس
ير العرقي البوسنة والهرسك أو مشكالت التطه

دول        ن ال ير م ي آث ة. ف ة العربي ف الجامع وتق
رج ف المتف ي موق اون الخليج س التع ومجل
ن ري م ا يج ر عم ض النظ ذي يغ اجز ال الع
ة ير الترآيب اه طمس وتغي ير بإتج ممارسات تس

ة     كانية الديموغرافي دول. الس رت ال ل فك فه
دا ا وآن ى أمريك رب ال اجرين الع ة بالمه العربي
ن وأستراليا والدول األوروبية والذين أصبحوا م
ال والمصانع ها وأصحاب األعم علمائها ومثقفي

ية  والمفكرين ومن الغريب أيضًا أن الدول العرب
اد ك اإلتح د تفك رص فعن تغالل الف تطيع إس التس
ر السوفيتي بعد أن تبنى الرئيس السوفيتي األخي
تيروآا ة البيرس اعرف بسياس وف م جورباتش

اء   ( اء) إعادة البن عن هجرة العلم ع الحظر  ورف
ان  السوفييت ًا وآ اء مسلمون أيض م علم ومنه

لديهم إستعداد للتوجه الى الدول الغنية بحثًا عن
أبى إال أن ة ت دول العربي ن ال ل ولك اة أفض حي
ى ا ال و مادعان دول وه رة ال ي مؤخ ون ف تك
م س دول العال ير ولي الم األخ ميتها دول الع تس

ث  ذا, الثال رائيل ه تغلت إس ف إس ر آي ولننظ
فر راءات الس هيل إج ى تس ت عل ف وعمل الموق
ى ات اآلالف ال ع بمئ ا دف ل مم ة والعم واإلقام
ذي الهجرة الى إسرائيل وهو نفس السيناريو ال
ل ن أج هيونية م رة الص ات الهج ي موج ع ف أتب
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 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

خليل الزبن/ الشهيد 

 

طين      ي فلس تيطان ف رأ  اإلس رب التق ا الع فكأنم
اذا اؤل لم دعونا للتس ا ي ذا م دًا وه اريخ جي الت
اء تقطاب العلم رة وإس راءات الهج هل إج النس
للنهوض بعجلة التنمية بدًال من سياسة اإلقصاء
حاب رؤوس اء وأص ن والعلم ير للمثقفي والتهج
ة وادر العربي ن الك ير م ل الكث تي تجع وال ال األم
واإلسالمية تذهب الى الغرب في الوقت الراهن

الى إسرائيل بعد عقود لتتمتع بقوانين تحمي  ثم
ة ال أنظم ا ف ي رؤوس أمواله ا وتحم عقوله
ل ة لترحي تقدام وال أنظم ة لإلس ة وال أنظم للكفال
ارزين               اء الب انوا من العلم .الوافدين حتى ولو آ
رب اء ع دًا علم اجر غ تغرب أن يه س بمس ولي
دا ا وآن ى أمريك دًال من الهجرة ال الى إسرائيل ب

ة   دول األوروبي تراليا وال تتفرغ  وأس الي س وبالت
حاري تبقى ص ا وس ن محتواه ة م دول العربي ال
ي ن أن يبن ًا ع ا عوض ن يعمره د م رداء التج ج

ارات    ا حض ات.  فيه ي المنظم ن تنته ول
رة ترويج للهج ة وال ث الدعاي ن ب هيونية م الص
وة رائيل ق بح إس د أن تص رائيل إال بع ى إس ال

 . عظمى تضاهي قوة أمريكا في الوقت الراهن 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

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

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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 ؟تأدب له يبرعلا نطولا يف ةيفارغوميدلا برحلا
بيرغلا ىفطصم

 تاونس ةدع ذنم أدب دق يبرعلا ملاعلا يف ةيسنجلا نيناوق ليدعت نع ثيدحلا نإ

 تقو ذنم الإ يبرعلا ملاعلا لود فلتخم يف ةيمسرلا ةغبصلا ذخأي مل كلذ نكلو

 هجوت ةيادب عم ةمظنألا هذه ريوطت نع ثيدحلا ةيادب نمز ديدحت نكميو ريصق

 هرهاظ رايخ عقاولا يف وهو يجيتارتسإ رايخك مالسلل يبرعلا ملاعلا ءامعز

 ماس بلطم مالسلا ناك نإو ،ديدش فعضو زجع هرهوج ةقيقحو ديشر ينالقع

 رارقتسإلا مث نمو يداصتقإلا رارقتسإلا يف بغرت يتلا بوعشلاو لودلا عيمجل

 ديدحت انيلع رذعتي دقو ءانبلا ةلحرم رارمتسإو ريوطتلاب أدبت ىتح يسايسلا

 ةيقافتإ ةيادبو سدقلا ىلا تاداسلا سيئرلا ةرايز ذنم نوكت دقف ةيادبلا خيرات

 ةيناثلا جيلخلا برح ةياهن ذنم ةيادبلا نوكت دقو ةيليئارسإلا ةيرصملا مالسلا

 دقو ملظم قفن يف يبرعلا ملاعلا لوخد ةيادب وه خيراتلا اذهو تيوكلا ريرحتو

 تايسايسلا نمريثأتب ةقطنملا بوعش نيب ةيفارغوميدلا برحلا ةيادب ةيمسن

 نكلو ضراعم نيبو ديؤم نيب مهتاهجوتو مهئامعز ءارأ تمسقنإ يتلا ةيموكحلا

 دعب يهتنت مل ةيثراكلا هجئاتنو لصح دق لازلزلا نإف لاوحألا عيمج ىلع

 يداحلا لازلز وهو ربكألا لازلزلا ءاج نأ ىلا أوسأ ىلا ئيس نم ثادحألا ترمتسإو

 يف ةيومد ثادحأ نم كلذ ىلت امو نطنشاوو كرويوين يف م2001ربمتبس نم رشع

 تلعج هلعف تادرو هعباوتو لازلزلا اذه لازالو قارعلا اهدعب نمو ناتسناغفأ

 زرفي لازامو زرفأ يذلا ناكربلا اذه لحو يف طبختت تاموكحلا نم ريثكلا

 نوناقلا لاجرو ةسايسلا لاجر نيب ىتح ةمواقملاو باهرإلا يموهفم نيب ىنعملا طلتخإف ةمواقم تاعامجو ةيباهرإ تاعامج

 ةنسلاو باتكلا نم صوصن ىلا عوجرلاب هريسفتو هيأر هل مهنم لكو نيملسملا ءاملع رابك نيب داهجلا موهفم طلتخإ امك

 ريثأتك ةيبرعلا ةقطنملا بوعش نيب ةيفارغوميدلا برحلا عوضوم بلص يف لوخدلا لبق عيرس درس الإ يهام ةمدقملا هذهو

 ةلود لك يف ثدحيام ليصافت يف لخدن نلو ،ةدح ىلع ةيبرع ةلود لك يف نأشلا اذه يف ةعبتملا ةمظنألاو تاسايسلل رشابم

 لكب كانه نكلو ،رخآلا فرطلا باسح ىلع فرطل وأ ةئفل زايحنإلاب مهتنال ىتح لاثملا ليبس ىلع كلذ ركذنس امنإو ةيبرع

 اميف وأ ةيجراخلا وأ اهنم ةيلخادلا ءاوس ةيسايسلاو ةيعامتجإلا اهفورظ بسح ةلود لك يف ةعوضوم جماربو ططخ ديكأت

 ريثكلا ثادحإ يف بغرت تادايقلا نم ريثكلاو ةيلخادلا اهفورظب ىردأ ةلود لكف اهب ةمكاحلا تاطلسلل صاخلا نمألاب قلعتي

 هجئاتن سايقو رييغتلا اذه ىلع ةرطيسلا نكمي ىتح ةعيرس وأ ةيروث ةروصب كلذ ىلع نومدقيال نكلو ريوطتلاو رييغتلا نم

 وهو ةيبرعلا لودلا نم ريثك يف روطتلاو ةيرحلاو ةيطارقوميدلا وحن ئيطبلا مدقتلا رارسأ نم رس وه اذهو ،مهرظن ةهجو نم

 ةحازإل ةيجراخ تالخدت كانه نكي مل اذإ ةنكمم ةرتف لوطأ ىلا اهتاطلسو اهتمظنأب ةيبرعلا تادايقلا ظافتحإ يف رسلا هسفن

 جراخلا نم رييغتلا أدبيس كلذكو مكحلا ةمظنأ رييغتل قارعلاو ناتسناغفأ يتلاح يف جراخلا نم أدب رييغتلاف كاذ وأ ماظنلا اذه

 عيطتسنال ةلاحلا اذه يفو لخادلا نم أدبيس ذيفنتلا نكلو نطنشاو يف اهل ريضحتلا متي يتلا ةيفارغوميدلا برحلا ةلأسم يف

 ءاصقإو ةيفئاط تارعنو بورح لاعشإل ةيبرعلا لودلا عيمجل ةيناكسلا ةبيكرتلا رييغتل هيلع قفتم طيطخت كانه نأ راكنإلا

 امو هدلب ىلا ثحاب لك رظنيلو ءانثتسإ البو ةيبرعلا لودلا نم ةريبك ءازجأ ىلع ًااديدج سيل هتاذ دحب اذهو نييلصألا نينطاوملا

 ةداعإو تاراضحلا مادص باتك تزرفأ دق ةبقاعتملا جيلخلا بورحو طسوألا قرشلا ثادحأ تناك اذإو .ءاصقإ نم اهيف ثدحي

 ماع فيص ةيجراخلا تاقالعلا ةلجم يف ترشن ةلاقمل ريوطت وهو م1996 ماع يف نوتغنتنه ليئومص هفلؤمل يملاعلا ماظنلا ءانب

 نيب ةريغتملا ةوقلا نزاوتو ةفاقثلاو ةوقلا نيب ةقالعلاو اهتيلاكشإو تاراضحلا ةركف نع ةيرظن راكفأ باتكلا اذه يفو ،م1993

 تاراضحلا نيب عدصلا طخ بورح تايمانيدو بابسأو ةيمالسإلا ةيلوصألاو تاعمتجملا يف يفاقثلا ليصأتلاو تاراضحلا

 تحبصأ يذلاو م2001 ربمتبس 11 يف كرويوينو نطنشاو يف لازلزلل دادتمإ نم اهعبتيامو ثادحألا سفن نأ لوقأ نأ يننكميف

 تاراضحلا عارص نأ وه هب أبنتن اممو ،ةفلتخملا فئاوطلا نيب عارص قلخيس ،ركذلا فلاسلا لازلزلا دادتمإل ديدجلا زكرملا دادغب

 بورحلاو لب تارعنلاو فئاوطلا عارص يف ًاابتك زرفتس ثادحألا هذهو ًااضيأ ققحتيس تارعنلاو فئاوطلا عارصو ققحتيس

 رمألا ةقيقح يف وهف ةيبرعلا دالبلا مظعم يف ًااديدج سيل ءاصقإلا اذه نإ ،لوقلا اننكميف ءاصقإلا صوصخب امأ ،ًااضيأ ةيلهألا

 دابعتسإلا نم ًاابرقو ةيطارقوميدلا نع ًاادعبو كلت وأ ةلودلا هذه يف ىرخأ ىلع ةفئاط وأ ةئف طلستو ةطلسلا ىلع عارص

 لودلا نم ريثك غيرفت ىلع دهاش ربكأ خيراتلاو ةفلختملا لودلاب ءاهتنإو ةمدقتملا لودلا نم ءادتبإ ،هلاكشأ عيمجب نايغطلاو

 يف ةلثمألاو اهنومكحي يتلا دالبلا ناكس نم ًاالصأ اوسيل ءاسؤرو ماكحو تاراضحو ةمظنأ ءوشنو نييلصألا اهناكس نم

 يف لئابق ىلا نومتني نيذلا ماكحلا ىلا ةينامثعلا ةفالخلا ىلا ةيرامعتسإلا لودلا ىلا ةيمالسإلا تاحوتفلاب ءادتبإ ةريثك خيراتلا

 ىلا ةيبرعلا لودلا ضعب يف ةيناكس ةيرثكأ مكحت ةيقرع ةيلقأ فئاوط ىلا يبرعلا جيلخلا يف ًاالود نومكحيو ةيبرعلا ةريزجلا

 اهيلع ًااماكح اوحبصأ ىتح ام دلب مادقأ تئطو ةنيعم ةليبق ءانبأ خيراتلا بتك يف انأرق ًااريثكو يليئارسإلا يبرعلا عارصلا ةيضق

 ريفسنارتلا وأ ءاصقإلا ةيضق أدبت ةبلغلا مهل ريصت ىتحو اهيف اورقتسإو ةنيعم دلب يف مهسنج ينب اومدقتسإ مث نمو
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 نينطاوملا ءاصقإو دلبلل ةيناكسلا ةبيكرتلا رييغتل طيطخت الإ وهامو ريجهتلاو ءاصقإلا ةيلمعل يبرغلاو يليئارسإلا حلطصملا

 مدخي امب ىرخأ ىلا ةلود نم سينجتلا نيناوق فلتختو نيطوتلاو سينجتلا ططخ ىمسي امب رصعلا اذه يف كلذ متيو نييلصألا

 يناعت تلازال رامعتسإلا رين نم تناع يتلا لودلا نأ كش نم امو .ماع لكشب ةلودلا ةحلصم مدخي امب سيلو ماكحلا ةحلصم

 تناكف دست قرف ةسايس يه تاسايسلا هذه نمو دالبلا رداغي نأ لبق كلت وأ دلبلا هذهل رامعتسإلا اهمسر يتلا تاسايسلا نم

 رورم عم اوحبصأ ىتح مهتيبثت مث نمو لاملاو ةطلسلاو ةوقلا مهحنمو اهعم نينواعتملا ضعب بلج ىلوتت ةيرامعتسإلا لودلا

 ىلوأ ةجرد نطاوم كانه نأ يأ ةيسنجلاو سينجتلا نيب قيرفتلا لودلا ضعب يف أشن ببسلا اذهلو نينطاومو ًااماكح نمزلا

 ،نطاوملا ةجرد ىلا ىقريال يأ نودب اذهو ينطو مقر نودب نطاوم اذهو ينطو مقرب نطاوم اذه وأ ةيناث ةجرد نطاومو

 نمز ةينامثعلا ةبقحلا يفف دالبلا ناكس نيب ةيفارغوميد ًاابرح البقتسم ثدحتسو ةنتن حئاور زرفت رومألا هذه عيمجو

 نمض نمو دعب تأشن تاميسقتلا هذه نكت ملو ةيمالسإلا ةفالخلا ةلود دودح راطإ نمض ةيبرعلا لودلا تناك ةفالخلا

 دودحلا ىلع تاعازنلا اهءارو نم أشنت ةقيرطبو طئارخلا ىلع دودحلا مسر يه ةيرامعتسإلا لودلا اهب تماق يتلا تاسايسلا

 نإ يدؤتس يتلا ةيفئاطلاو ةيقرعلا تاعزنلا تذغت كلذلو ةميلسو ةيحيحص ةقيرطب اهدودح تمسر ةيبرع ةلود دجوت الف

 تحت تحزر ةلود دجوتال يناطيربلا رامعتسإلا ةبقح يفف ةليحرو هءالج دعب يرامعتسإلا طيطختلا فادهأ ىلا ًاالجآ مأ ًاالجاع

 وأ يلاطيإلا وأ يسنرفلا رامعتسإلا ىلع قبطني لاثملا سفنو راوجلا لود عم ةيدودح لكاشمل تضرعتو الإ يناطيربلا لالتحإلا

 ةيرحلا نع عافدلا ةجحب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ةدايقب ةديدج ةيرامعتسإ ةلحرم يتأتسو .اهريغ وأ يلاغتربلا

 املاط " ةيناثلا هتيالو باطخ يف نبإلا شوب لوقي اذكهو لماشلا رامدلا ةحلسأ نع ثحبلاو باهرإلا ةبراحمو ةيطارقوميدلاو

 ىطختيسو ،ةرمدم ىوق لكشيل رثاكتيو فنعلا دجوي فوسف ،نايغطلاو ملظلاب ةبرطضم ملاعلا يف اهلمكأب قطانم تلظ

 ناف كلذلو ،ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف ةيرحلا رشن وه انملاع يف مالسلل لمأ لضفأ نإ .اتيمم اديدهت لثميو انصحت دودحلا رثكأ

 نايغطلا ءاهنإ فدهب ،ةما لك يف ةفاقثلاو تاسسؤملاو ةيطارقوميدلا تاكرحلا ومن معدل يعسلا يه ةدحتملا تايالولا ةسايس

 نطولا يف ةيفارغوميدلا برحلا ةيادب اهنإ دكؤن نأ عيطتسن انهو شوب مالك ىهتنإ " انملاع يف لماك لكشب ةيروتاتكيدلاو

 انمكح بولسأ ضرفن نلو " شوب دكؤي هيلعو لخادلا نم أدبيس ذيفنتلا نكلو جراخلا نم أدبيس رييغتلا نأ انلق اذهلو .يبرعلا

 قشو مهتيرح ىلع لوصحلاو مهتوصو مهيأر مهل نوكي نأ ىلع نيرخآلا ةدعاسم وه ليدبلا انفدهو ،هديري ال نم ىلع

 يف شوب هركذ يذلا يلاتلا صنلا وه لوقنام ىلع ليلدلاو ةيفارغوميدلا برحلا ةرارش قالطنإل ةوعد يهو " مهسفنأب مهقيرط

 مكعمق لهاجتت نل ةدحتملا تايالولا :اوملعي نأ مهنكمي لمأ الب نايغطلا تحت نوشيعي نم لك " ةيناثلا شرعلا ةيالو باطخ

 " .مكدناسنو مكعم فقنس اهنع نوعفادتو مكتيرحب نوبلاطت امدنعو ،مكيعماق حماست وأ
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الحرب الديموغرافية في الوطن العربي هل بدأت؟ 
 لندن  –مصطفى الغريب :بقلم

 
  9: عدد القراءة 

Saturday ,22 January - 2005

إن الحديث عن تعديل قوانين الجنسية في العالم العربي قد بدأ منذ عدة سنوات 
ولكن ذلك لم يأخذ الصبغة الرسمية في مختلف دول العالم العربي إال منذ وقت 

قصير ويمكن تحديد زمن بداية الحديث عن تطوير هذه األنظمة مع بداية توجه 
زعماء العالم العربي للسالم آخيار إستراتيجي وهو في الواقع خيار ظاهره 

وإن آان السالم مطلب سام , عقالني رشيد وحقيقة جوهره عجز وضعف شديد 
لجميع الدول والشعوب التي ترغب في اإلستقرار اإلقتصادي ومن ثم اإلستقرار 

السياسي حتى تبدأ بالتطوير وإستمرار مرحلة البناء وقد يتعذر علينا تحديد 
تاريخ البداية فقد تكون منذ زيارة الرئيس السادات الى القدس وبداية إتفاقية 
السالم المصرية اإلسرائيلية وقد تكون البداية منذ نهاية حرب الخليج الثانية 

وتحرير الكويت وهذا التاريخ هو بداية دخول العالم العربي في نفق مظلم وقد 
نسمية بداية الحرب الديموغرافية بين شعوب المنطقة بتأثيرمن السياسيات 

الحكومية التي إنقسمت أراء زعمائهم وتوجهاتهم بين مؤيد وبين معارض ولكن
على جميع األحوال فإن الزلزال قد حصل ونتائجه الكارثية لم تنتهي بعد 

وإستمرت األحداث من سيئ الى أسوأ الى أن جاء الزلزال األآبر وهو زلزال 
م في نيويورك وواشنطن وما تلى ذلك من 2001الحادي عشر من سبتمبر

أحداث دموية في أفغانستان ومن بعدها العراق والزال هذا الزلزال وتوابعه 
وردات فعله جعلت الكثير من الحكومات تتخبط في وحل هذا البرآان الذي أفرز 
ومازال يفرز جماعات إرهابية وجماعات مقاومة فإختلط المعنى بين مفهومي 
اإلرهاب والمقاومة حتى بين رجال السياسة ورجال القانون آما إختلط مفهوم 

الجهاد بين آبار علماء المسلمين وآل منهم له رأيه وتفسيره بالرجوع الى 
نصوص من الكتاب والسنة وهذه المقدمة ماهي إال سرد سريع قبل الدخول في 
صلب موضوع الحرب الديموغرافية بين شعوب المنطقة العربية آتأثير مباشر 

ولن , للسياسات واألنظمة المتبعة في هذا الشأن في آل دولة عربية على حدة 
ندخل في تفاصيل مايحدث في آل دولة عربية وإنما سنذآر ذلك على سبيل المثال

ولكن هناك بكل , حتى النتهم باإلنحياز لفئة أو لطرف على حساب الطرف اآلخر 
تأآيد خطط وبرامج موضوعة في آل دولة حسب ظروفها اإلجتماعية والسياسية
سواء الداخلية منها أو الخارجية أو فيما يتعلق باألمن الخاص للسلطات الحاآمة

بها فكل دولة أدرى بظروفها الداخلية والكثير من القيادات ترغب في إحداث 
الكثير من التغيير والتطوير ولكن اليقدمون على ذلك بصورة ثورية أو سريعة 

وهذا هو, حتى يمكن السيطرة على هذا التغيير وقياس نتائجه من وجهة نظرهم 
سر من أسرار التقدم البطيئ نحو الديموقراطية والحرية والتطور في آثير من 
الدول العربية وهو نفسه السر في إحتفاظ القيادات العربية بأنظمتها وسلطاتها 

مواق
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منبر دن   

د
اجعلنا   
اضفنا ل   
افضل ا   
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الى أطول فترة ممكنة إذا لم يكن هناك تدخالت خارجية إلزاحة هذا النظام أو ذاك
فالتغيير بدأ من الخارج في حالتي أفغانستان والعراق لتغيير أنظمة الحكم وآذلك 
سيبدأ التغيير من الخارج في مسألة الحرب الديموغرافية التي يتم التحضير لها 
في واشنطن ولكن التنفيذ سيبدأ من الداخل وفي هذا الحالة النستطيع اإلنكار أن 
هناك تخطيط متفق عليه لتغيير الترآيبة السكانية لجميع الدول العربية إلشعال 
حروب ونعرات طائفية وإقصاء المواطنين األصليين وهذا بحد ذاته ليس جديدًا 

على أجزاء آبيرة من الدول العربية وبال إستثناء ولينظر آل باحث الى بلده وما 
وإذا آانت أحداث الشرق األوسط وحروب الخليج . يحدث فيها من إقصاء 

المتعاقبة قد أفرزت آتاب صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي لمؤلفه 
م وهو تطوير لمقالة نشرت في مجلة العالقات1996صموئيل هنتنغتون في عام 

وفي هذا الكتاب أفكار نظرية عن فكرة , م 1993الخارجية صيف عام 
الحضارات وإشكاليتها والعالقة بين القوة والثقافة وتوازن القوة المتغيرة بين 

الحضارات والتأصيل الثقافي في المجتمعات واألصولية اإلسالمية وأسباب 
وديناميات حروب خط الصدع بين الحضارات فيمكنني أن أقول أن نفس األحداث 

م 2001سبتمبر  11ومايتبعها من إمتداد للزلزال في واشنطن ونيويورك في 
سيخلق , والذي أصبحت بغداد المرآز الجديد إلمتداد الزلزال السالف الذآر 

ومما نتنبأ به هو أن صراع الحضارات سيتحقق , صراع بين الطوائف المختلفة 
وصراع الطوائف والنعرات سيتحقق أيضًا وهذه األحداث ستفرز آتبًا في صراع 

أما بخصوص اإلقصاء فيمكننا , الطوائف والنعرات بل والحروب األهلية أيضًا 
إن هذا اإلقصاء ليس جديدًا في معظم البالد العربية فهو في حقيقة األمر , القول 

صراع على السلطة وتسلط فئة أو طائفة على أخرى في هذه الدولة أو تلك وبعدًا
إبتداء من الدول, عن الديموقراطية وقربًا من اإلستعباد والطغيان بجميع أشكاله 

المتقدمة وإنتهاء بالدول المتخلفة والتاريخ أآبر شاهد على تفريغ آثير من الدول
من سكانها األصليين ونشوء أنظمة وحضارات وحكام ورؤساء ليسوا أصًال من 

سكان البالد التي يحكمونها واألمثلة في التاريخ آثيرة إبتداء بالفتوحات 
اإلسالمية الى الدول اإلستعمارية الى الخالفة العثمانية الى الحكام الذين ينتمون 
الى قبائل في الجزيرة العربية ويحكمون دوًال في الخليج العربي الى طوائف أقلية

عرقية تحكم أآثرية سكانية في بعض الدول العربية الى قضية الصراع العربي 
اإلسرائيلي وآثيرًا قرأنا في آتب التاريخ أبناء قبيلة معينة وطئت أقدام بلد ما 

حتى أصبحوا حكامًا عليها ومن ثم إستقدموا بني جنسهم في بلد معينة وإستقروا
فيها وحتى تصير لهم الغلبة تبدأ قضية اإلقصاء أو الترانسفير المصطلح 

اإلسرائيلي والغربي لعملية اإلقصاء والتهجير وماهو إال تخطيط لتغيير الترآيبة 
السكانية للبلد وإقصاء المواطنين األصليين ويتم ذلك في هذا العصر بما يسمى 
خطط التجنيس والتوطين وتختلف قوانين التجنيس من دولة الى أخرى بما يخدم

وما من شك أن . مصلحة الحكام وليس بما يخدم مصلحة الدولة بشكل عام 
الدول التي عانت من نير اإلستعمار الزالت تعاني من السياسات التي رسمها 

اإلستعمار لهذه البلد أو تلك قبل أن يغادر البالد ومن هذه السياسات هي سياسة 
فرق تسد فكانت الدول اإلستعمارية تتولى جلب بعض المتعاونين معها ومنحهم 

القوة والسلطة والمال ومن ثم تثبيتهم حتى أصبحوا مع مرور الزمن حكامًا 
ومواطنين ولهذا السبب نشأ في بعض الدول التفريق بين التجنيس والجنسية أي

أن هناك مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية أو هذا مواطن برقم وطني 
, وهذا مواطن بدون رقم وطني وهذا بدون أي اليرقى الى درجة المواطن 

وجميع هذه األمور تفرز روائح نتنة وستحدث مستقبال حربًا ديموغرافية بين 
سكان البالد ففي الحقبة العثمانية زمن الخالفة آانت الدول العربية ضمن إطار 

حدود دولة الخالفة اإلسالمية ولم تكن هذه التقسيمات نشأت بعد ومن ضمن 
السياسات التي قامت بها الدول اإلستعمارية هي رسم الحدود على الخرائط 

وبطريقة تنشأ من وراءها النزاعات على الحدود فال توجد دولة عربية رسمت 
حدودها بطريقة صحيحية وسليمة ولذلك تغذت النزعات العرقية والطائفية التي 
ستؤدي إن عاجًال أم آجًال الى أهداف التخطيط اإلستعماري بعد جالءه ورحيلة 

ففي حقبة اإلستعمار البريطاني التوجد دولة رزحت تحت اإلحتالل البريطاني إال 
وتعرضت لمشاآل حدودية مع دول الجوار ونفس المثال ينطبق على اإلستعمار 

وستأتي مرحلة إستعمارية جديدة . الفرنسي أو اإليطالي أو البرتغالي أو غيرها 
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بحجة الدفاع عن الحرية والديموقراطية 

ومحاربة اإلرهاب والبحث عن أسلحة الدمار الشامل وهكذا يقول بوش اإلبن في 
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طالما ظلت مناطق بأآملها في العالم مضطربة بالظلم " خطاب واليته الثانية 
والطغيان، فسوف يوجد العنف ويتكاثر ليشكل قوى مدمرة، وسيتخطى أآثر 

إن أفضل أمل للسالم في عالمنا هو نشر . الحدود تحصنا ويمثل تهديدا مميتا
ولذلك فان سياسة الواليات المتحدة هي السعي , الحرية في آافة أنحاء العالم 

لدعم نمو الحرآات الديموقراطية والمؤسسات والثقافة في آل امة، بهدف إنهاء 
إنتهى آالم بوش وهنا نستطيع " الطغيان والديكتاتورية بشكل آامل في عالمنا 

ولهذا قلنا أن . أن نؤآد إنها بداية الحرب الديموغرافية في الوطن العربي 
ولن" التغيير سيبدأ من الخارج ولكن التنفيذ سيبدأ من الداخل وعليه يؤآد بوش 

نفرض أسلوب حكمنا على من ال يريده، وهدفنا البديل هو مساعدة اآلخرين على
" أن يكون لهم رأيهم وصوتهم والحصول على حريتهم وشق طريقهم بأنفسهم 

وهي دعوة إلنطالق شرارة الحرب الديموغرافية والدليل على مانقول هو النص 
آل من يعيشون تحت " التالي الذي ذآره بوش في خطاب والية العرش الثانية 

الواليات المتحدة لن تتجاهل قمعكم أو تسامح: الطغيان بال أمل يمكنهم أن يعلموا
 . " قامعيكم، وعندما تطالبون بحريتكم وتدافعون عنها سنقف معكم ونساندآم

 لندن  –مصطفى الغريب 

نسخة للطباعة ارسل لصديق 

قيم المقال اضف تعليق 

 
 0: ، تصويتات  0: المعدل 
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جريدة الصباح

 الصفحات الكاملة 

 
 443العدد 

اإلستطالع
ماهو المطلوب فتحاويا الستكمال أعضاء اللجنة 

 المرآزية والمجلس الثوري
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  117: تصويتات
  1: تعليقات

nmlkj
اعتماد االنتخابات طريقا الستكمال 

األعضاء

nmlkjالتعين بطريقة التزآية

nmlkjتسوية العضوية وفقا للتقادم

تصويت

الحرب : *مصطفى الغريب 
الديموغرافية في الوطن العربي هل 

  بدأت؟

 الحرب الديموغرافية 

 في الوطن العربي هل بدأت؟

 لندن –مصطفى الغريب 

لم إن الحديث عن تعديل قوانين الجنسية في العا
م ك ل ن ذل نوات ولك دة س ذ ع دأ من د ب ي ق العرب

ذ الصبغة  م  يأخ ف دول العال ي مختل مية ف الرس
ن د زم ن تحدي ذ وقت قصير ويمك ي إال من العرب

 بداية الحديث

 
 

عن تطوير هذه األنظمة مع بداية توجه زعماء 
العالم العربي للسالم آخيار إستراتيجي وهو في 

الواقع خيار ظاهره عقالني رشيد وحقيقة 
وإن آان السالم , جوهره عجز وضعف شديد 

مطلب سام لجميع الدول والشعوب التي ترغب 
في اإلستقرار اإلقتصادي ومن ثم اإلستقرار 

السياسي حتى تبدأ بالتطوير وإستمرار مرحلة 
البناء وقد يتعذر علينا تحديد تاريخ البداية فقد 
تكون منذ زيارة الرئيس السادات الى القدس 

وبداية إتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية وقد 
تكون البداية منذ نهاية حرب الخليج الثانية 

وتحرير الكويت وهذا التاريخ هو بداية دخول 
العالم العربي في نفق مظلم وقد نسمية بداية 

الحرب الديموغرافية بين شعوب المنطقة 
بتأثيرمن السياسيات الحكومية التي إنقسمت 

أراء زعمائهم وتوجهاتهم بين مؤيد وبين 
معارض ولكن على جميع األحوال فإن الزلزال 

قد حصل ونتائجه الكارثية لم تنتهي بعد 
وإستمرت األحداث من سيئ الى أسوأ الى أن 

جاء الزلزال األآبر وهو زلزال الحادي عشر من 
م في نيويورك وواشنطن وما تلى 2001سبتمبر

ذلك من أحداث دموية في أفغانستان ومن بعدها 
العراق والزال هذا الزلزال وتوابعه وردات فعله 
جعلت الكثير من الحكومات تتخبط في وحل هذا 

البرآان الذي أفرز ومازال يفرز جماعات 
إرهابية وجماعات مقاومة فإختلط المعنى بين 
مفهومي اإلرهاب والمقاومة حتى بين رجال 

 

 

روابط ذات صلة

 زيادة حول قضايا وآراء ·

  األخبار بواسطة المحررالمسؤول ·

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

 إحسان الجمل
 

خيارات

 
 صفحة للطباعة  

 
 أرسل هذا المقال لصديق  
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األقسام

السياسة ورجال القانون آما إختلط مفهوم 
الجهاد بين آبار علماء المسلمين وآل منهم له 

رأيه وتفسيره بالرجوع الى نصوص من الكتاب 
والسنة وهذه المقدمة ماهي إال سرد سريع قبل 
الدخول في صلب موضوع الحرب الديموغرافية 

بين شعوب المنطقة العربية آتأثير مباشر 
للسياسات واألنظمة المتبعة في هذا الشأن في 

ولن ندخل في , آل دولة عربية على حدة 
تفاصيل مايحدث في آل دولة عربية وإنما 
سنذآر ذلك على سبيل المثال حتى النتهم 

باإلنحياز لفئة أو لطرف على حساب الطرف 
ولكن هناك بكل تأآيد خطط وبرامج , اآلخر 

موضوعة في آل دولة حسب ظروفها 
اإلجتماعية والسياسية سواء الداخلية منها أو 
الخارجية أو فيما يتعلق باألمن الخاص للسلطات
الحاآمة بها فكل دولة أدرى بظروفها الداخلية 
والكثير من القيادات ترغب في إحداث الكثير من

التغيير والتطوير ولكن اليقدمون على ذلك 
بصورة ثورية أو سريعة حتى يمكن السيطرة 

على هذا التغيير وقياس نتائجه من وجهة 
وهذا هو سر من أسرار التقدم البطيئ , نظرهم 

نحو الديموقراطية والحرية والتطور في آثير 
من الدول العربية وهو نفسه السر في إحتفاظ 
القيادات العربية بأنظمتها وسلطاتها الى أطول 
فترة ممكنة إذا لم يكن هناك تدخالت خارجية 

إلزاحة هذا النظام أو ذاك فالتغيير بدأ من 
الخارج في حالتي أفغانستان والعراق لتغيير 

أنظمة الحكم وآذلك سيبدأ التغيير من الخارج 
في مسألة الحرب الديموغرافية التي يتم 

التحضير لها في واشنطن ولكن التنفيذ سيبدأ 
من الداخل وفي هذا الحالة النستطيع اإلنكار أن 

هناك تخطيط متفق عليه لتغيير الترآيبة 
السكانية لجميع الدول العربية إلشعال حروب 
ونعرات طائفية وإقصاء المواطنين األصليين 

وهذا بحد ذاته ليس جديدًا على أجزاء آبيرة من 
الدول العربية وبال إستثناء ولينظر آل باحث 

وإذا آانت . الى بلده وما يحدث فيها من إقصاء 
أحداث الشرق األوسط وحروب الخليج المتعاقبة 

قد أفرزت آتاب صدام الحضارات وإعادة بناء 
النظام العالمي لمؤلفه صموئيل هنتنغتون في 

م وهو تطوير لمقالة نشرت في 1996عام 
, م 1993مجلة العالقات الخارجية صيف عام 

وفي هذا الكتاب أفكار نظرية عن فكرة 
الحضارات وإشكاليتها والعالقة بين القوة 

والثقافة وتوازن القوة المتغيرة بين الحضارات 
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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 ·
 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 . 

 مهيب النواتي ·

 

والتأصيل الثقافي في المجتمعات واألصولية 
اإلسالمية وأسباب وديناميات حروب خط 

الصدع بين الحضارات فيمكنني أن أقول أن 
نفس األحداث ومايتبعها من إمتداد للزلزال في 

م 2001سبتمبر  11واشنطن ونيويورك في 
والذي أصبحت بغداد المرآز الجديد إلمتداد 

سيخلق صراع بين , الزلزال السالف الذآر 
ومما نتنبأ به هو أن صراع , الطوائف المختلفة 

الحضارات سيتحقق وصراع الطوائف والنعرات 
سيتحقق أيضًا وهذه األحداث ستفرز آتبًا في 

صراع الطوائف والنعرات بل والحروب األهلية 
, أما بخصوص اإلقصاء فيمكننا القول , أيضًا 

إن هذا اإلقصاء ليس جديدًا في معظم البالد 
العربية فهو في حقيقة األمر صراع على 

السلطة وتسلط فئة أو طائفة على أخرى في 
هذه الدولة أو تلك وبعدًا عن الديموقراطية 

, وقربًا من اإلستعباد والطغيان بجميع أشكاله 
إبتداء من الدول المتقدمة وإنتهاء بالدول 

المتخلفة والتاريخ أآبر شاهد على تفريغ آثير 
من الدول من سكانها األصليين ونشوء أنظمة 

وحضارات وحكام ورؤساء ليسوا أصًال من 
سكان البالد التي يحكمونها واألمثلة في التاريخ 

آثيرة إبتداء بالفتوحات اإلسالمية الى الدول 
اإلستعمارية الى الخالفة العثمانية الى الحكام 
  الذين ينتمون الى قبائل في الجزيرة العربية

ويحكمون دوًال في الخليج العربي الى طوائف 
أقلية عرقية تحكم أآثرية سكانية في بعض 

الدول العربية الى قضية الصراع العربي 
اإلسرائيلي وآثيرًا قرأنا في آتب التاريخ أبناء 
قبيلة معينة وطئت أقدام بلد ما حتى أصبحوا 

حكامًا عليها ومن ثم إستقدموا بني جنسهم في 
فيها وحتى تصير لهم   بلد معينة وإستقروا

الغلبة تبدأ قضية اإلقصاء أو الترانسفير 
المصطلح اإلسرائيلي والغربي لعملية اإلقصاء 

والتهجير وماهو إال تخطيط لتغيير الترآيبة 
السكانية للبلد وإقصاء المواطنين األصليين ويتم 

ذلك في هذا العصر بما يسمى خطط التجنيس 
والتوطين وتختلف قوانين التجنيس من دولة 
الى أخرى بما يخدم مصلحة الحكام وليس بما 

وما من شك . يخدم مصلحة الدولة بشكل عام 
أن الدول التي عانت من نير اإلستعمار الزالت 

تعاني من السياسات التي رسمها اإلستعمار 
لهذه البلد أو تلك قبل أن يغادر البالد ومن هذه 
السياسات هي سياسة فرق تسد فكانت الدول 

اإلستعمارية تتولى جلب بعض المتعاونين معها 
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 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

خليل الزبن/ الشهيد 

ومنحهم القوة والسلطة والمال ومن ثم تثبيتهم 
حتى أصبحوا مع مرور الزمن حكامًا ومواطنين 
ولهذا السبب نشأ في بعض الدول التفريق بين 
التجنيس والجنسية أي أن هناك مواطن درجة 
أولى ومواطن درجة ثانية أو هذا مواطن برقم 

وطني وهذا مواطن بدون رقم وطني وهذا بدون 
وجميع هذه , أي اليرقى الى درجة المواطن 

األمور تفرز روائح نتنة وستحدث مستقبال حربًا 
ديموغرافية بين سكان البالد ففي الحقبة 

العثمانية زمن الخالفة آانت الدول العربية 
ضمن إطار حدود دولة الخالفة اإلسالمية ولم 

تكن هذه التقسيمات نشأت بعد ومن ضمن 
السياسات التي قامت بها الدول اإلستعمارية هي 

الحدود على الخرائط وبطريقة تنشأ من   رسم
وراءها النزاعات على الحدود فال توجد دولة 

عربية رسمت حدودها بطريقة صحيحية 
وسليمة ولذلك تغذت النزعات العرقية والطائفية 

التي ستؤدي إن عاجًال أم آجًال الى أهداف 
التخطيط اإلستعماري بعد جالءه ورحيلة ففي 

حقبة اإلستعمار البريطاني التوجد دولة رزحت 
تحت اإلحتالل البريطاني إال وتعرضت لمشاآل 
حدودية مع دول الجوار ونفس المثال ينطبق 

على اإلستعمار الفرنسي أو اإليطالي أو 
وستأتي مرحلة إستعمارية . البرتغالي أو غيرها 

جديدة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بحجة 
الدفاع عن الحرية والديموقراطية ومحاربة 
اإلرهاب والبحث عن أسلحة الدمار الشامل 

وهكذا يقول بوش اإلبن في خطاب واليته الثانية 
طالما ظلت مناطق بأآملها في العالم مضطربة " 

بالظلم والطغيان، فسوف يوجد العنف ويتكاثر 
ليشكل قوى مدمرة، وسيتخطى أآثر الحدود 

إن أفضل أمل   .تحصنا ويمثل تهديدا مميتا
للسالم في عالمنا هو نشر الحرية في آافة 

ولذلك فان سياسة الواليات   , أنحاء العالم
المتحدة هي السعي لدعم نمو الحرآات 

الديموقراطية والمؤسسات والثقافة في آل امة، 
بهدف إنهاء الطغيان والديكتاتورية بشكل آامل 

إنتهى آالم بوش وهنا نستطيع أن " في عالمنا 
نؤآد إنها بداية الحرب الديموغرافية في الوطن 

ولهذا قلنا أن التغيير سيبدأ من الخارج . العربي 
وعليه يؤآد   ولكن التنفيذ سيبدأ من الداخل

ولن نفرض أسلوب حكمنا على من ال " بوش 
يريده، وهدفنا البديل هو مساعدة اآلخرين على 

أن يكون لهم رأيهم وصوتهم والحصول على 
وهي دعوة " حريتهم وشق طريقهم بأنفسهم 
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 لشهيد خليل الزبن

من األقسام

 

 
 ] أخبار عاجلة[ 

 

محكمة إسرائيلية تقضي بالمؤبد خمس مرات·
على البرغوثي

غارة اسرائيلية على غزة تستهدف اذاعة ·
االقصى

مستوطنين في عملية  5ومقتل شهيدان ·
جنوب القطاع

 4أمريكيين وإصابة  8مقتل / خبر عاجل ·
في انفجار

جنديًا  130تؤآد مقتل ' سكاي نيوز'·
ساعة الماضية 96أمريكيًا بالعراق خالل 

سفينة نووية روسية قد : البحرية الروسية·
تنفجر في أي لحظة بسبب عطل فني

اسشهاد الشيخ احمد ياسين مؤسس حرآه ·
حماس

فلسطينيين في غارة إسرائيلية  4استشهاد ·
على غزة

توغل في غزة : تصعيد اسرائيلي مفاجيء·
شهيدا ومصادرة اراض في  13وسقوط 
القدس

مواقع إعالمية
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 طباعة المقال

إن الحديث عن تعديل قوانين الجنسية في العـالم العربـي
ــم يأخــذ الصــبغة ــك ل ــذ عــدة ســنوات ولكــن ذل ــدأ من ــد ب ق
الرسمية في مختلف دول العالم العربي إال منذ وقت قصير
ويمكن تحديد زمن بداية الحديث عــن تطويـر هـذه األنظمـة
ــي للســالم آخيــار ــاء العــالم العرب ــع بدايــة توجــه زعم م
ني رشـيد يار ظـاهره عقال قع خ إستراتيجي وهو فـي الوا

وإن آــان الســالم, وحقيقــة جوهــره عجــز وضــعف شــديد       
ــدول والشــعوب الــتي ترغــب فــي مطلــب ســام لجميــع ال
االستقرار االقتصادي ومن ثم االســتقرار السياسـي حتـى
تبدأ بالتطوير واستمرار مرحلة البناء وقد يتعذر علينا تحديــد
نذ زيـارة الـرئيس الســادات إلــى كون م تاريخ البداية فقـد ت
سالم المصـرية اإلسـرائيلية وقـد القدس وبدايــة اتفاقيـة ال
يت تكون البداية منذ نهاية حرب الخليج الثانيـة وتحريـر الكو
وهذا التاريخ هو بداية دخول العالم العربي في نفق مظلم
وقـــد نســميه بدايــة الحـــرب الديموغرافيـــة بيـــن شـــعوب
المنطقة بتأثير من السياسـيات الحكوميـة الـتي إنقسـمت

 .أراء زعمائهم وتوجهاتهم بين مؤيد وبين معارض

لم لزال قـد حصــل ونتائجــه الكارثيـة  ولكن على جميع األحوال فإن الز
تنته بعد واستمرت األحداث من سيئ الى أسـوأ الــى أن جـاء الزلـزال

ــزال الحــادي عشــر مــن ســبتمبر       ــورك2001األآــبر وهــو زل م فــي نيوي
وواشنطن وما تلى ذلك من أحداث دموية في أفغانستان ومـن بعدهـا
ــن ــير م ــت الكث ــه جعل ــه وردات فعل ــزال وتوابع ــذا الزل ــراق والزال ه الع
الحكومات تتخبط في وحل هذا البرآان الذي أفرز ومازال يفرز جماعــات
إرهابيــة وجماعــات مقاومــة فــأختلط المعــنى بيــن مفهومــي اإلرهــاب
والمقاومة، حتى بين رجال السياسة ورجال القانون آما أختلط مفهوم
الجهاد بين آبار علماء المسلمين وآل منهم له رأيه وتفسيره بالرجوع

وهذه المقدمة ما هي إال سرد سريع. الى نصوص من الكتاب والسنة        
قبــل الــدخول فــي صــلب موضــوع الحــرب الديموغرافيــة بيــن شــعوب
المنطقة العربية آتأثير مباشر للسياسات واألنظمة المتبعـة فـي هــذا

ولـن نـدخل فــي تفاصـيل مــا, الشأن في آل دولة عربيــة علـى حـدة       
يحدث في آل دولة عربية وإنما سنذآر ذلك على سبيل المثال حتـى

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
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في الوطن العربي هل 
 بدأت؟

عام  " 2005" عام  -
الديمقراطية 
 الفلسطينية

هو صحيح الهوا غالب -
 صبحية وعيدية -
 أحمر شفايف -

ولكن هناك, ال نتهم باالنحياز لفئة أو لطرف على حساب الطرف اآلخر                  
ــة حســب ظروفهــا ــرامج موضــوعة فــي آــل دول ــد خطــط وب بكــل تأآي
االجتماعية والسياسية سواء الداخلية منها أو الخارجية أو فيما يتعلق
ــا ــة أدرى بظروفه ــل دول ــا فك ــة به ــاص للســلطات الحاآم ــاألمن الخ ب
ثير مـن التغييـر الداخلية والكثـير مـن القيـادات ترغــب فـي إحـداث الك
والتطوير ولكن ال يقدمون على ذلك بصورة ثورية أو سريعة حتى يمكن

وهذا هو, السيطرة على هذا التغيير وقياس نتائجه من وجهة نظرهم              
سر من أسرار التقدم البطيء نحو الديموقراطية والحريـة والتطـور فـي

وهو نفسه السر في احتفـاظ القيــادات العربيـة.آثير من الدول العربية     
بأنظمتها وسلطاتها الى أطول فترة ممكنة إذا لم يكـن هنــاك تـدخالت
خارجية إلزاحة هذا النظام أو ذاك فالتغيير بدأ مـن الخــارج فـي حالتــي
آذلك سـيبدأ التغيـير مـن أفغانستان والعـراق، لتغيــير أنظمـة الحكم،و
الخارج في مسألة الحـرب الديموغرافيـة الـتي يتــم التحضـير لهـا فـي
واشنطن ولكن التنفيذ سيبدأ من الداخل وفي هذا الحالة ال نســتطيع
سكانية لجميـع اإلنكار أن هناك تخطيط متفق عليــه لتغيـير الترآيبـة ال
ــن ــاء المواطني ــة وإقص ــرات طائفي ــروب ونع ــعال ح ــة إلش ــدول العربي ال
األصليين وهـذا بحــد ذاتـه ليــس جديـدًا علــى أجـزاء آبـيرة مـن الـدول
العربية وبال استثناء ولينظر آل باحث الــى بلـده ومــا يحـدث فيهـا مـن

وإذا آانت أحداث الشرق األوسط وحروب الخليج المتعاقبــة قـد. إقصاء  
أفــرزت آتــاب صــدام الحضــارات وإعــادة بنــاء النظــام العــالمي لمؤلفــه

م وهــو تطويـر لمقالـة نشـرت فـي1996هنتنغتــون فـي عـام      صموئيل  
عام            وفـي هــذا الكتـاب أفكـار, م  1993مجلة العالقات الخارجية صيف 

ين القـوة والثقافـة نظرية عـن فكــرة الحضــارات وإشــكاليتها والعالقـة ب
وتوازن القوة المتغيرة بين الحضارات والتأصيل الثقافي في المجتمعـات
ــن ــدع بي ــط الص ــروب خ ــات ح ــولية اإلســالمية وأســباب ودينامي واألص
الحضارات فيمكنني أن أقول أن نفس األحـداث ومـا يتبعهـا مـن امتـداد

م والذي أصـبحت2001سبتمبر   11للزلزال في واشنطن ونيويورك في         
سيخلق صراع بين, بغداد المرآز الجديد المتداد الزلزال السالف الذآر        

بأ بـه هـو أن صـراع الحضــارات سـيتحقق, الطوائف المختلفة     ومما نتن
وصراع الطوائف والنعرات سـيتحقق أيضـًا وهـذه األحـداث سـتفرز آتبـًا

صوص, في صراع الطوائف والنعرات بل والحـروب األهليــة أيضــًا            أمـا بخ
إن هذا اإلقصاء ليس جديــدًا فـي معظـم البــالد, اإلقصاء فيمكننا القول       

العربية فهو في حقيقة األمر صراع على السلطة وتسلط فئة أو طائفة
على أخرى في هذه الدولة أو تلك وبعدًا عـن الديموقراطيــة وقربـًا مـن

ابتداء من الدول المتقدمة وانتهـاء, االستعباد والطغيان بجميع أشكاله         
بالدول المتخلفة والتاريخ أآبر شاهد على تفريغ آثـير مـن الـدول مـن
صًال سكانها األصليين ونشوء أنظمة وحضارات وحكام ورؤسـاء ليســوا أ
تاريخ آثـيرة ابتـداء لة فـي ال من سـكان البــالد الــتي يحكمونهـا واألمث
بالفتوحات اإلسالمية الى الدول االســتعمارية الـى الخالفـة العثمانيـة
الى الحكام الذين ينتمون الى قبائل في الجزيرة العربية ويحكمون دوًال
في الخليج العربي، الى طوائف أقلية عرقية تحكم أآثرية سكانية في
بعض الدول العربية، الى قضية الصراع العربي اإلسرائيلي وآثـيرًا قرأنـا
في آتب التاريخ أبناء قبيلة معينة وطئت أقـدام بلـد مـا حــتى أصــبحوا
حكامًا عليها ومن ثم استقدموا بني جنسهم في بلد معينة وإستقروا
فيها وحتى تصير لهم الغلبة تبدأ قضية اإلقصاء أو الترانسفير المصطلح
اإلسرائيلي والغربي لعملية اإلقصاء والتهجير وما هو إال تخطيط لتغييــر
الترآيبة السكانية للبلد وإقصاء المواطنين األصليين ويتم ذلك في هذا
العصر بما يسمى خطط التجنيس والتوطين وتختلف قـوانين التجنيـس
من دولة الى أخرى بما يخدم مصلحة الحكام وليس بما يخدم مصلحة
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ومــا مــن شــك أن الــدول الــتي عانــت مــن نيــر. الدولــة بشــكل عــام    
اإلستعمار الزالت تعاني من السياسات التي رسمها اإلستعمار لهـذه
البلد أو تلك قبل أن يغادر البالد ومـن هــذه السياســات هـي سياســة
فرق تسد فكانـت الـدول اإلســتعمارية تتولـى جلــب بعـض المتعاونيـن
معها ومنحهم القوة والسلطة والمال ومن ثم تثبيتهم حتى أصبحوا مع
مــرور الــزمن حكامــًا ومــواطنين ولهــذا الســبب نشــأ فــي بعــض الــدول
التفريــق بيــن التجنيــس والجنســية أي أن هنــاك مــواطن درجــة أولــى
ومواطن درجة ثانية أو هذا مواطن برقم وطني وهذا مواطن بدون رقـم

وجميع هـذه األمــور, وطني وهذا بدون أي اليرقى الى درجة المواطن           
بالد تفرز روائح نتنة وستحدث مستقبال حربًا ديموغرافية بين سكان ال
ففي الحقبة العثمانية زمـن الخالفـة آانـت الــدول العربيــة ضــمن إطـار
عد حدود دولة الخالفة اإلسالمية ولم تكن هـذه التقســيمات نشـأت ب
ومن ضمن السياسات التي قامت بها الدول اإلسـتعمارية هــي رسـم
حدود الحدود على الخرائط وبطريقة تنشأ من وراءها النزاعـات علـى ال
فال توجد دولة عربية رسمت حدودها بطريقة صحيحية وسليمة ولذلك
تغذت النزعات العرقية والطائفية التي ستؤدي إن عـاجًال أم آجـًال الـى
أهداف التخطيط اإلستعماري بعد جالءه ورحيلة ففي حقبة اإلسـتعمار
تالل البريطـاني إال وتعرضـت البريطاني التوجد دولـة رزحـت تحـت اإلح
لمشاآل حدودية مع دول الجوار ونفس المثال ينطبق على اإلستعمار

ــا           ــالي أو غيرهـ ــتأتي مرحلـــة. الفرنســـي أو اإليطـــالي أو البرتغـ وسـ
إستعمارية جديدة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية بحجة الدفاع عــن
الحريــة والديموقراطيـة ومحاربـة اإلرهــاب والبحــث عــن أسـلحة الــدمار

طالمـا" الشامل وهكذا يقــول بـوش اإلبـن فـي خطـاب واليتـه الثانيــة                    
ظلت مناطق بأآملها في العــالم مضـطربة بــالظلم والطغيـان، فسـوف
شكل قــوى مـدمرة، وسـيتخطى أآـثر الحـدود كاثر لي يوجد العنــف ويت

إن أفضل أمل للسالم في عالمنا هو نشـر. تحصنا ويمثل تهديدا مميتا    
ولـذلك فـان سياسـة الواليـات المتحــدة, الحرية في آافة أنحاء العالم         

هي السعي لدعم نمو الحرآات الديموقراطيـة والمؤسسـات والثقافــة
فــي آــل امــة، بهــدف إنهــاء الطغيــان والديكتاتوريــة بشــكل آامــل فــي

إنتهى آالم بوش وهنـا نسـتطيع أن نؤآـد إنهـا بدايـة الحــرب" عالمنا  
نا أن التغيــير ســيبدأ مــن. الديموغرافية فـي الـوطن العربـي            ولهـذا قل

ولن نفـرض" الخارج ولكن التنفيذ سيبدأ من الداخل وعليه يؤآد بوش              
أسلوب حكمنا على من ال يريده، وهدفنا البديل هو مساعدة اآلخريـن
علــى أن يكــون لهــم رأيهــم وصــوتهم والحصــول علــى حــريتهم وشــق

وهي دعوة إلنطالق شـرارة الحـرب الديموغرافيـة" طريقهم بأنفسهم   
تالي الـذي ذآــره بـوش فـي خطـاب والدليل على مانقول هو النـص ال

آل من يعيشون تحت الطغيان بال أمـل يمكنهـم" والية العرش الثانية     
سامح قــامعيكم،: أن يعلموا    الواليات المتحدة لن تتجاهـل قمعكـم أو ت

 . "وعندما تطالبون بحريتكم وتدافعون عنها سنقف معكم ونساندآم

 لندن –مصطفى الغريب 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية
أرشيف هذا الكاتب
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