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 هرباً... مقاومة االحتالل
 2004/10/31     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

تعتبر ظاهرة اجتماعية خطيرة لم تلقَ اهتمام المجتمع                " هروب الفتيات الى المدن المزدحمة          "ظاهرة  
وقد يكون هذا الهروب صرخة تمرد في وجه الظلم الواقع علــى الفتـاة                 .  الذي ابتلي بهذه الظاهرة   

ومن العـادات     ,  ويأتي هذا الظلم من الفهم الخاطئ للنصوص           .  من األسرة والمجتمع على حد سواء           
, التي تعشش في أدمغة وعقول أهل الفتاة الهاربة من محيط أسرتها أو قريتها الى المدن المزدحمة               

هذه المجتمعات ال ترغب في التنازل عن السلطة وحب الذات            .  وللتخلص من السيطرة الكاملة عليها    
 .واألنانية والتصرف في مستقبل اآلخرين

لذا ستبقى المرأة تعيش تحت وطأة ظلم العادات والتقاليد والضغوط المتراكمة ضدهـــا الــى ان                      
فمن وجهة نظر الذي يريـد ان يبقــى صـاحب الرهبـة والعظمـة                   .  تنفجــر في وجه الطغيان     

أما .  من يقف في وجه هذا الظلم يسمى ارهابياً       ,  واالستبداد والتسلط والحكم واللعب بمقدرات المرأة       
وهـــي مــا إن   .  فهو يحارب هذا التمرد والتحرر الذي يسميه مجازاً ارهاباً               ,  من يظلمها ويحكمها    

كونها في هذه المرحلة تتميز بالحيوية والطموح والقوة                  ,  تنفجر في مرحلة الشباب      ,  يشتد ساعدها  
لذا نجد أطفال الحجارة أكثر جـرأة علــى مقاومـة االحتــالل            .  والنشاط واالندفاع ورفض القيود   

 .االسرائيلي
فهو بعيد كل البعــد    .  وهذه الفتاة تعيش حياة حالمة الى ان تصطدم بالواقع الذي ال يمثل غير الظلم               

وفي هذه الحالة تعيش الفتاة حيــاة هامشـية داخــل         ,  والمثالية التي تود أن تعيشها      ,  عما تحلم به 
في           .  فهي ليست موجودة بفكرها وروحها وانما بجسدها           .  األسرة ولهذا ينوب رب األسرة عنهـا 

ولذلك ال تجد    .  والمهيمن على كل شؤونها     ,  فهي تعاني االحتالل الجاثم على صدرها         .  تقرير شؤونها 
وال أحد ينكر أن مـن يريــد أن         .  لها حالً غير الهروب المتمثل في المقاومة لهذا االحتالل المهيمن                    

, ولهذا فهي تقترب الى أول يد تمتد لها لتساعدها             .  يتولى المقاومـة ال بد من أن يتعرض للمخاطر               
أي عدم  ,  وهذا هو سبب االنحراف     .  بغـض النظـر عن كون اليد الممتدة لها نظيفة أم غير نظيفة              

, ولذا نريدهـا ان تكــون صـانعة قــرار مســتقبلها            .  القدرة على التنبؤ بنظافة اليد الممتدة لها          
وهـذا هـو     .  ومن يكون صانع قرار فهـو يتحــمل نتائـج هذا القرار               .  وليست تابعة لقاهرهـا  

 .الفرق بين المبتكر والمقلد
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 لن تختلف سياسة كيري عن بوش تجاه قضايانا المصيرية

كل عام وأنتم طيبون يا عرب، أربعة أعوام مرت واالنتخابات األمريكية على 

األبواب، فشمروا سواعد الجد وال تهنوا وال تحزنوا ورشحوا من شئتم وانتخبوا 

من شئتم، جمهوري أو ديمقراطي، بوش أم كيري، فالنتيجة واحدة والخيبة واحدة 

ولن يتغير شيء أساسي في سياسة أمريكا، سيستمر الكيل بمكيالين، وسيلتزم 

. الجميع بأمن وسالمة ورفاهية إسرائيل، وسيبقى العرب في قائمة الدول اإلرهابية

وحدها الوجوه واألسماء تتغير، أما السياسات الخارجية والخطط واألهداف فهي 

مرسومة لعشرات السنين القادمة، وستنفذ أيا كان الحاكم القادم ألمريكا، فالمشكلة 

األزلية هي في أمتنا التي ارتبط مصيرها بإرادة الغير ومزاج الغير، فلماذا هذه 

أن من يحكم  -وعبر التاريخ  -الجلبة مع كل انتخابات أمريكية؟، مع أننا نعرف 

أمريكا ليس عمود خيمة يتغير كل شيء بمجرد سقوطه كما هو الحال العربي، 

وهل ما زال العرب يعتقدون بعد كل هذه المآسي والهزائم أنهم يؤثرون في ميول 

الناخب األمريكي؟، بداية ال بد من القول رحم اهللا امرًأ عرف قدر نفسه، فإذا كنا 

غير قادرين على إصالح أنفسنا وإيجاد سياسة عربية موحدة تخدم قضايانا 

المصيرية في بالدنا، فمن باب أولى عدم استطاعتنا إصالح سياسة أمريكا 

الخارجية أو حتى تغييرها أو التخفيف من حدتها، وفي هذه الحالة فاالشتغال على 

ومحاولة ترميمه أجدى من متابعة االنتخابات ) الهش(قضايا الداخل العربي 

األمريكية، وإشغال الشعب العربي بها، اليوم تمتلئ الفضائيات والصحف 

بالمنظرين والمحللين العرب الذين يتحدثون في أدق تفاصيل ميول الناخب 

ليت هؤالء : األمريكي، النُخب العربية في حالة استنفار شامل وعمل دؤوب، حسنا

يلتفتون لقضايا الشعب العربي ويهتمون بها نفس االهتمام، ليتهم يدركون آالم 

ومآسي الشعوب العربية التي هي بأمس الحاجة للتوجيه واإلرشاد الفكري 

والثقافي، إن المواطن العربي الكادح والبسيط يبحث عمن يحل مشاكله مع التنمية 

والبطالة وينتشله من العجز والفقر والجهل الذي يعيش فيه، وال يبحث أبدا عمن 

كل هذا العدد  -كعرب  -وإذا كان لدينا ... يشغله بأخبار االنتخابات األمريكية

الهائل من المفكرين والمحللين والسياسيين العرافين القادرين فلماذا لم ننهض 

وندخل في ركاب الحضارة حتى اليوم؟، إن المضحك والمبكي في آن واحد أن 

بعض العرب يهتمون باالنتخابات األمريكية أكثر من األمريكيين أنفسهم، بقي 

يا ولدي القرص من نفس (عندما أخير جدتي بين أمرين رديئين تقول لي : شيء

 .وبوش وكيري كما أعتقد من عجينة واحدة) العجين

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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 رجال ألمع -محمد علي البريدي

 إسرائيل ال تريد التعامل معنا إال بما يخدم مصالحها

لعدم التعامل مع اليهود المتعصبين بأي شكل من األشكال أهمية قصوى ،والسيما 

أنهم بدأوا مرحلة التفكير في االنسحاب من قطاع غزة من طرف واحد أي ال 

وبناء على ما يفكرون به وما , يريدون التعامل معنا إال بما يخدم مصالحهم فقط

يعملون من أجله فإسرائيل ومن خالل قراءاتنا لصحافتها وما يفكر به زعماؤها 

يدعونا األمل إلى أن ال ننخدع مرة أخرى بقيادات إسرائيلية جديدة تكون مرنة في 

التعامل مع جيرانهم العرب ولكن كل هذا األمل يذهب أدراج الرياح عندما 

يصطدم بالمصالح المادية واألمنية فرغم قوة إسرائيل إال أنها تتخيل حجم الدول 

العربية المجاورة لها من ناحية العدد والعدة بعد السالم المنتظر فينتابها القلق 

والخوف ألنها دولة احتالل ومصيرها إلى زوال كمن يظلم يكون لديه إحساس 

قوي بالخوف من جراء ما ظلم وكذلك هم يؤمنون بأنهم زائلون وال أحد منا وال 

منهم يعرف متى هذا الزوال وعودة على ما يفكر به اليهود تجاه جيرانهم فإن هذا 

يدعونا للنظر والتأمل فيما يقال ويكتب في صحافتهم فمثال خرجت علينا صحيفة 

يدعوت احرونوت بالقول إن الحكومة الصهيونية عقدت عدة اجتماعات سرية 

بشأن التفكير بمطالبة العرب بدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا 

إلى إسرائيل فهي تعتزم مطالبة حكومات العراق ومصر واليمن والمغرب 

مليار دوالر نظير ممتلكات المهاجرين والديون التي  55والبحرين بما ال يقل عن 

والسؤال اآلن هو هل تستطيع أن تثبت . تركها اليهود بعد هجرتهم لفلسطين 

إسرائيل ذلك ؟ وهل هي بحاجة لمثل هذا اإلثبات بعدما اقتنعت بعض القيادات 

وهل . العربية بدفع تعويضات لهم بعد ما فتحوا باب التعويضات على مصراعيه

الدول العربية تمتلك ما يثبت عكس ذلك ببيع اليهود لممتلكاتهم قبل الهجرة إلى 

فلسطين ؟ وكيف لبلد مثل العراق اآلن أن يثبت بيع اليهود لممتلكاتهم بعد كل هذا 

الدمار الذي لحق به تحت شعار تحرير العراق والبحث عن أسلحة الدمار الشامل 

أقوالهم بأن الهدف غير المعلن هو تدمير العراق وفي أعمالهم ما يثبت عكس 

تدميراً شامال حتى يتمكن اليهود من المطالبة بالتعويضات المستحقة على العراق 

من حجم % 30عن ممتلكات اليهود المزعومة في العراق فهي تعادل كما يدعون 

 . التعويضات المطلوبة من العالم العربي

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي ما هو دور إسرائيل في حرب أمريكا على 

العراق ؟ أليست هي المستفيدة الوحيدة من هذه الحرب ؟ وهي المستفيدة من 

فهي من , استمرار أعمال العنف بل والحرب األهلية التي تخطط لها في العراق 

ناحية أضعفت إحدى قوى المواجهة وأهم القوى في وجه إسرائيل في المنطقة 

كما استلمت التعويضات . وكذلك ستطالب بتعويضات طالما المحتل أنجلو أمريكي

عن الصواريخ التي سقطت على إسرائيل أثناء حرب الخليج الثانية عند تطبيق 

 . سياسة النفط مقابل الغذاء ودفع التعويضات

وعندما تنجح إسرائيل في مطالبة العراق بالتعويضات ستنجح في تشكيل سابقة 
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 . خطيرة لمطالبتها بالتعويضات المزعومة لدى باقي الدول العربية

كما هو الحال مع ليبيا عندما وافقت على دفع تعويضات لضحايا الطائرة 

األمريكية لرفع الحظر عنها واضطرت تحت عصا الفيتو الفرنسي إلى الموافقة 

على دفع تعويضات لضحايا الطائرة الفرنسية وكذلك مطالبة ألمانيا بتعويضات 

عن ضحايا الملهى الليلي في ألمانيا وهي أقصد ألمانيا التي أجبرها اليهود على 

مليارات دوالر ألسرى يهود عملوا فيها خالل الحرب  4دفع تعويضات مقدارها 

مليار دوالر كتعويضات  240العالمية الثانية وبهذا المبلغ تكون ألمانيا قد دفعت 

لقاء ما عاناه اليهود خالل العهد النازي وال أحد ينظر إلى ما عاناه العراقيون 

 . والفلسطينيون خالل العهد الغازي األنجلو أمريكي للعراق 

لقد كتبت صحيفة يدعوت احرونوت عن موشيه شاحال المكلف حاليا بملف 

التعويضات اليهودية في العراق فهو يمتلك ملفات عقارية وبنكية تثبت حقوق عدد 

فلم ينفعهم المثل . من المهاجرين اليهود الذين تركوا ممتلكاتهم وأموالهم في العراق

القائل إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا وهذا هو سر 

التمرد اليهودي بعينه على من أكرمهم وأحسن إليهم ولكن ينطبق عليهم المثل 

 . القائل اتق شر من أحسنت إليه 

ولم يكتف اليهود بالتعويضات من ألمانيا بل امتدت إلى البنوك السويسرية التي 

م على دفع تعويضات عما دعي بالفوائد المترتبة على ممتلكات 1998وافقت عام 

 . مليون دوالر 1250اليهود في البنوك السويسرية بمبلغ وقدره 

مليون دوالر لتعويض  800وكذلك أقرت واعتمدت السلطات النمساوية مبلغ 

 . اليهود الذين تعرضوا لالضطهاد النازي خالل الحرب العالمية الثانية

ومما تقدم فهل سنكون أقوى من الدول السالفة الذكر في مقاومة المكر والدهاء 

اليهودي والتي دفعت التعويضات وكانت أمام حكومات إسرائيلية أضعف من 

وهي الحكومة الوحيدة من بين الحكومات اإلسرائيلية التي " أرييل شارون"حكومة 

وافقت على حملة استعادة أموال اليهود في الدول العربية بداية بالعراق ثم ليبيا ثم 

 . مصر ثم تفرط حبوب السبحة دولة دولة بال استثناء

بيل "ومما تناقلته األنباء بهذا الخصوص أيضا أن الرئيس األمريكي السابق 

كان أول من أثار قضية األموال اليهودية المتروكة في الدول العربية " كلينتون

حينما بحث هذه المسألة مع الرئيس المصري حسني مبارك والفلسطيني ياسر 

عرفات واقترح إقامة صندوق دولي خاص برئاسة أوروبا وأمريكا لتعويض يهود 

وسينفذ هذا المشروع إذا تسلم مهام األمين العام لألمم المتحدة بعد . الدول العربية

 . انتهاء والية كوفي عنان والمرشح لها كلينتون بقوة

وما تسعى إليه إسرائيل في قضية استعادة األموال اليهودية المتروكة في العراق 

بصفة خاصة سيكون على إلغاء قوانين التأميم التي صدرت في ظل حكم الرئيس 

، حيث إن إلغاء التأميم سيضفي الشرعية على "صدام حسين"العراقي المخلوع 

طلبات استعادة األموال اليهودية بالعراق وهو األمر الذي دعا اإلدارة األمريكية 

 . لترشيح أحد اليهود في صياغة القانون والدستور العراقي الجديد
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وقبل أن يستتب األمن في العراق البد من دفع وإعادة الممتلكات اليهودية في 

فهل بعد كل ما تقدم . جميع أرجاء العراق، ولكن بهدوء ودون ضجة إعالمية

 .نستطيع أن نقول ما ضاع حق وراءه مطالب

 الرياض-مصطفى الغريب

 زيادة نسبة النائي للمعلمين يضمن عدم خلو المدارس منهم

تسعى الدولة في ظل تزايد أعداد خريجي وخريجات الجامعات وكليات التربية من 

أبناء الوطن المؤهلين للقيام بتوفير العمل لهم ثم االستغناء عن المتعاقدين األجانب 

وإحالل معلمين ومعلمات سعوديين فظهرت مشكلة أخرى تتمثل في رفض 

المعلمين والمعلمات التعيينات لبعد المناطق المعينين بها وإصرارهم على النقل بعد 

ومن األنانية أن يرفض المعلم والمعلمة التعيين بحجة أن .فترة قصيرة من التعيين 

المنطقة نائية ومسالكها وعرة وال تتوفر بها خدمات كافية وربما صعوبة العيش 

بها وال أرى أحقية للمعلم في رفض التعيين ألن من حق أبناء تلك المنطقة أن 

يحصلوا على ما حصل عليه من التعليم وتمت تهيئته هو ليقوم بتلك المهمة فلماذا 

يرفض؟ كما أنه البد من إلزام المعلم بالتدريس في المنطقة التي تم تعيينه بها لمدة 

ولكن مع هذا البد . سنتين على األقل ليسمح له بالتقدم للنقل لمنطقة أخرى بعد ذلك

أن نتعامل مع المعلم كبشر وليس كآلة فهو يتعلم ويعمل ويسعى دائما كغيره من 

البشر لالستقرار واألمان والحصول على أبسط مقومات الحياة الكريمة الهانئة و 

انتقاله لمنطقة نائية والعيش بها أو السفر لها يومياً يلحق به مشقة وعناء مع األخذ 

بعين االعتبار ظروفه االجتماعية والصحية وصعوبة تكيفه مع المنطقة الجديدة في 

لذلك البد من تشجيع .الوقت الذي يعقد عليه الوطن آماالً كبيرة في بناء األجيال 

المعلم وحفزه بطرق إيجابية تسهم في استقراره وتساعده على القيام بدوره على أتم

وجه ومن الظلم مساواة المعلم في منطقة نائية بآخر في مدينة قريبة متكاملة فيها 

الخدمات نعم كالهما يقوم بالدور ذاته ولكن األول يتكبد عناء السفر واالنتقال 

فمن حقه الحصول على بدالت إضافية وحوافز مادية ومكافآت تشجيعية . والغربة

ويكون له األولوية في الترقيات واالنتقال من مستوى آلخر ألنه ال يجد صعوبة 

في السفر واالنتقال فقط بل صعوبات السكن وما استجد من فرض رسوم على 

الطرق كل ذلك يزيد األعباء المادية عليه ويقتطع جزءاً كبيراً من دخله 

وعندما نتكلم عن المعلم والظروف التي يمر بها فالحديث يشمل المعلمة ..الشهري 

أيضا فهي تجد الصعوبات ذاتها وأكثر ألنها تتحمل أعباء األسرة والمنزل إضافة 

لذلك فقد يكون في تشجيع المعلمين ..لصعوبة إقامتها في منطقة بعيدة دون محرم 

والمعلمات مادياً ومعنوياً حل لكثير من مشكالتهم وكبح جماح حركة النقل وما 

وقد طالعتنا الصحف بأخبار حول مدارس إلى اآلن لم يتوفر فيها ..ينتج عنها 

معلمون ومعلمات للمواد األساسية وربما يكونون متكدسين في مدارس أخرى 

بدون عمل مع أننا على مشارف نهاية األسبوع الثامن إال أننا مازلنا نرى مدارس 

 .مليئة بالطلبة خالية من المعلمين يعمها الفوضى واإلزعاج

 الرياض _ فاطمة القحطاني
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 قبة الصخرة... يهدد .. المصالح 

... يهدد   ..تقاطع المصالح 
 قبة الصخرة

 الرياض –مصطفى الغريب 

ة لقد تبنى العرب مواقف إستراتيجية ومؤلم
د ي خل ال واردة ف ن اص م تك ة ل ومحوري
قادتهم منذ زمن بعيد وهذه المواقف نشرت
كلة ل مش ة لح ادرة العربي الل المب ن خ م

 الصراع العربي االسرائيلي 

 
 

ثر من خمسة وخمسون وهو صراع دام أآ
هذا الصراع ا في  راوح مكانن نا ن عامًا وآأن
وم ه الي دون علي ف اليحس ي موق رب ف والع
ان ى اإلرهاب ف بالحرب عل ا  ام أمريك بعد قي
ة ي اللغ وانهم ف يرانهم واخ اعدوا ج م س ه
م م ل اب وان ه وا باالره دين اتهم وال

ا هو  يساعدوهم جاءهم   تأنيب الضمير وآم
ذا درك وله ة الت معروف ان رضا الناس غاي
ه ا يملي السبب يجب على االنسان ان يعمل م
ئ عليه الواجب والمصلحة الوطنية غير عاب
رب ى الع ل تناس ن ه اس ولك ه الن ا يقول بم
تي تدخل مايحاك ضد المقدسات اإلسالمية ال
في صلب النزاع اليهودي العربي اإلسالمي

 ؟ 

ا هو م حاك ضد المقدسات اإلسالمية  وما ي
م و أنه دينين وه ود المت ه اليه ؤمن ب ي
ه ي إزالت ًا ينبغ ة الصخرة رجس برون قب يعت
ل اول فع ا ح ا آم ث مكانه ل الثال اء الهيك لبن
ي ذلك أعضاء التنظيم اليهودي ويشارآهم ف
بين ه المتعص ايفكر ب ه م ذا التوج ه

خرة          ة الص دم قب اه ه يحيين بإتج أي. المس
المية اتنا اإلس دد مقدس الح يه اطع للمص تق

    .؟ 

أثيرًا ة اإلسرائيلية ت أن لعملية السالم العربي
بعيد المدى على نظرة العرب داخل إسرائيل
ن رها ويمك ة وعناص ألة الهوي ال مس حي
ة الفلسطينية تحمل القول بأن مسألة القومي

اً   رائيليًا محلي ًا إس رهم طابع ي نظ وأن, ف
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خيارات
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بيان صادر عن جريدة الصباح

رسائل التضامن التي 
وجهها الزمالء 

واإلعالميين إلي هيئة 
 تحرير جريدة الصباح

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

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

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

 )التفاصيل(

ة ية العربي ارات السياس ات والتي الحرآ
تتمحور إلى جانب النضال من أجل المساواة
ى الصعيد ة عل المدنية حول المسائل القومي
ف الك الوق ل أم ايا مث ي قض داخلي ف ال

م        ي وطنه ن ف كلة الالجئي كان(ومش أي الس
1948الذين تم تدمير قراهم في حرب عام            

م ضمهم لقرى وظلوا داخل إسرائيل ولكن ت
رى ة)  أخ ي العربي ألة األراض ومس

 . المصادرة 

ازالت   م التن اد حج ع إزدي ك م ل ذل م آ ويت
ة دمها السلطة الفلسطينية عن أربع التي تق
ل ة آ ة بإزال ي المطالب ية وه ت أساس ثواب
ن ودة لالجئي ق الع ذ ح توطنات وتنفي المس
رقية دس الش ى الق طينية عل يادة الفلس والس
ع ى جمي طينية عل ة الفلس ة الدول وإقام
و تي احتلت في يوني األراضي الفلسطينية ال

 . م 1967عام ) حزيران(

ة ديث عن أهمي دأ الح ة أب ذه المقدم د ه وبع
أي بين ب ود المتعص ع اليه ل م دم التعام ع
ة شكل من االشكال والسيما أنهم بدأوا مرحل
ن زة م اع غ ن قط حاب م ي اإلنس ير ف التفك
ا اال ل معن دون التعام د أي اليري رف واح ط

ط     الحهم فق دم مص ا يخ ى, بم اء عل وبن
ه ن أجل ون م ا يعمل ه وم ايفكرون ب م
ا فاسرائيل ومن خالل قراءاتنا لصحافتها وم
يدعونا األمل أن الننخدع يفكر به زعماؤها 
ون دة تك ادات اسرائيلية جدي مرة أخرى بقي
كن يرانهم العرب ول مرنه في التعامل مع ج
ا اح عندم ذهب ادراج الري ل ي ذا االم ل ه آ
م ة فرغ ة واالمني الح المادي طدم بالمص يص
دول م ال ل حج ا تتخي رائيل اال انه وة اس ق
العربية المجاورة لها من ناحية العدد والعدة
ا القلق والخوف بعد السالم المنتظر فينتابه
ى زوال آمن ألنها دولة إحتالل ومصيرها ال
الخوف من يظلم يكون لديه إحساس قوي ب
م ون بأنه م يؤمن ذلك ه م وآ ا ظل راء م ج
ذا زائلون وال أحد منا والمنهم يعرف متى ه
اه هود تج ه الي ايفكر ب ى م الزوال وعودة عل
ال ا يق ل فيم ر والتأم دعونا للنظ يرانهم ي ج
ا ت علين ال خرج حافتهم فمث ي ص ب ف ويكت
القول ان وت ب دعوت احرون حيفة ي ص
عات دت عدة اجتما الحكومة الصهيونية عق
ع رب بدف ة الع ير بمطالب أن التفك رية بش س
ن ود الذي ات اليه ن ممتلك ات ع تعويض

رائيل      ى اس اجروا ال ة  ه تزم مطالب ي تع فه
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اإلستطالع
ما هو تقيمك .. في ضوء قرارات قمة تونس 

 لالداء العربي
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  105: تصويتات
  1: تعليقات

nmlkj
ال يعبر عن طموحات االمة العربية 

ويتناقض مع الواقع

nmlkjواآبت فمة تونس التغير الدولي

nmlkj
عبرت قمة تونس عن الطموح واالجماع

العربي

تصويت

مجزرة رفح

 

رب ن والمغ ر واليم راق ومص ات الع حكوم
ن       ل ع ا اليق رين بم ار دور  55والبح ملي

ي ديون الت اجرين وال ات المه ير ممتلك نظ
طين             رتهم لفلس د هج ود بع ا اليه .ترآه
ت تطيع أن تثب ل تس و ه ؤال االن ه والس
ذا ل ه ة لمث ي بحاج ل ه ك ؟ وه رائيل ذل اس
ة اإلثبات بعدما إقتنعت بعض القيادات العربي
اب وا ب ا فتح د م م بع ات له دفع تعويض ب

راعيه        ى مص ات عل دول. التعويض ل ال وه
ع ك ببي س ذل ت عك ك مايثب ة تمتل العربي
ى فلسطين ل الهجرة ال اليهود لممتلكاتهم قب
ع راق االن أن يثبت بي ثل الع د م ؟ وآيف لبل
ذي دمار ال ذا ال آل ه د  اتهم بع اليهود لممتلك
راق والبحث ر الع لحق به تحت شعار تحري
م ي أعماله امل وف دمار الش لحة ال ن أس ع

والهم     س أق ت عك ر  مايثب دف غي أن اله ب
المعلن هو تدمير العراق تدميرًا شامال حتى
ات ة بالتعويض ن المطالب ود م ن اليه يتمك
ات اليهود المستحقة على العراق عن ممتلك
ا ادل آم ي تع راق فه ي الع ة ف المزعوم

دعون   ات% 30ي م التعويض ن حج م
 . المطلوبة من العالم العربي 

تالي ماهو ذهن السؤال ال وهنا يتبادر الى ال
دور اسرائيل في حرب امريكا على العراق ؟
ذه ن ه دة م تفيدة الوحي ي المس ت ه اليس
تمرار ن إس تفيدة م ي المس رب ؟ وه الح
أعمال العنف بل والحرب األهلية التي تخطط

راق      ي الع ا ف عفت, له ة أض ن ناحي ي م فه
أحدى قوى المواجهة وأهم القوى في وجه
تطالب ذلك س ة وآ ي المنطق رائيل ف اس

ا. بتعويضات طالما المحتل أنجلوأمريكي       آم
ي واريخ الت ن الص ات ع تلمت التعويض إس
ج رب الخلي اء ح رائيل أثن ى إس قطت عل س
ل ط مقاب ة النف ق سياس د تطبي ة عن الثاني

    .الغذاء ودفع التعويضات 

راق ة الع ي مطالب رائيل ف ح اس دما تنج وعن
ابقة كيل س ي تش تنجح ف ات س بالتعويض
ة ات المزعوم ا بالتعويض يرة لمطالبته خط

 . لدى باقي الدول العربية 

ى دما وافقت عل ا عن ع ليبي ال م ا هو الح آم
ة ائرة االمريكي حايا الط ات لض ع تعويض دف
ا ت عص طرت تح ا واض ر عنه ع الحظ لرف
ع ى دف ة عل ي بالموافق و الفرنس الفيت
ك طائرة الفرنسية وآذل تعويضات لضحايا ال
مطالبة المانيا لتعويضات عن ضحايا الملهى
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 رفحتغطية شاملة الحداث 
 علي مدار الساعة

خليل الزبن/ الشهيد 

 
 لشهيد خليل الزبن

من األقسام

 

 ] الصباح األدبي[ 
 

الحمار يعلن اإلضراب·

بغداد يا تــِـيــه األســل·

!!القصيدة هي الرئة الثانية التي أتتنفس بها ·

أغنية الجرح الصامد·

مطر عراقي عربي·

سهل الجبال·

البحث عن سيدة الرحيل·

زهر األبجدية·

معسكر الثورة.... ُمعسكر جباليا·

آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 إبراهيم إسماعيل ·

 العسقالني· 

ي ا الت د ألماني ي أقص ا وه ي الماني ي ف الليل
ا ع تعويضات مقداره أجبرها اليهود على دف

ا 4 وا فيه ود عمل رى يه ن دوالر ألس باليي
غ ذا المبل ة وبه ة الثاني رب العالمي الل الح خ

ت       د دفع ا ق ون الماني ون دوالر 240تك بلي
د خالل العه آتعويضات لقاء ماعاناه اليهود 
ن اه العراقيي لى ماعان النازي وال أحد ينظر ا
ازي د الغ الل العه طينيين خ والفلس

 . األنجلوأمريكي للعراق 

عن  ان ماآتبته  وت  يدعوت احرون صحيفة 
ف ا بمل ف حالي احال المكل يه ش موش
ك راق فهو يمتل التعويضات اليهودية في الع
ن ملفات عقارية وبنكية تثبت حقوق عدد م
م وا ممتلكاته ذين ترآ ود ال اجرين اليه المه

راق   ي الع والهم ف ل. وأم م المث م ينفعه فل
ت ه وإن أن القائل إن أنت أآرمت الكريم ملكت
رد ر التم و س ذا ه ردا وه م تم ت اللئي أآرم
ن رمهم وأحس ن أآ ى م ة عل ودي بعين اليه
ق ل إت ل القائ م المث إليهم ولكن ينطبق عليه

 . شر من أحسنت إليه 

ولم يكتفي اليهود بالتعويضات من المانيا بل
ت تي وافق وك السويسرية ال ى البن دت ال امت

ا دعي1998عام   م على دفع تعويضات عم
ي ود ف ات اليه ى ممتلك ة عل د المترتب بالفوائ

دره      ا وق رية مبلغ وك السويس 1250البن
 . مليون دوالر 

وآذلك أقرت واعتمدت السلطات النمساوية
غ  ود     800مبل ويض اليه ون دوالر لتع   ملي
ذين الل   ال ازي خ طهاد الن وا لالض تعرض

 . الحرب العالمية الثانية 

دول ن ال وى م نكون أق ل س دم فه ا تق ومم
الفة دهاء  الس ر وال ة المك ي مقاوم ذآر ف ال

ت ات وآان ت التعويض تي دفع ودي وال اليه
ة أمام حكومات اسرائيلية أضعف من حكوم

دة من" إريل شارون " ة الوحي وهي الحكوم
التي وافقت على  بين الحكومات االسرائيلية     

دول ي ال ود ف وال اليه تعادة أم ة اس حمل
م العربية بداية في العراق ثم ليبيا ثم مصر ث
ال ة ب ة دول بحة دول وب الس رط حب تف

 . إستثناء 

ا ذا الخصوص أيض اء به ه االنب ا تناقلت ومم
ي  رئيس االمريك ابق    أن ال ل"   الس بي

ون وال" آلينت ار قضية االم ن أث ان أول م آ
ا ة حينم دول العربي اليهودية المتروآة في ال

ألة      ذه المس ث ه ري  بح رئيس المص ع ال م
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مواقع إعالمية
 آبرى دوريات الصحف العربية والعالمية

بريد الصباح اإللكتروني
 رئيس التحرير

editor@alsbah.com 
 هيئة التحرير

alsbah@alsbah.com 
 مدير الموقع

ahmed@alsbah.com 
 المعلومات
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 غزة  -فلسطين 
 هاتف

2829633 
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ات ر عرف طيني ياس ارك والفلس ني مب حس
ي خاص برئاسة واقترح إقامة صندوق دول
.أوربا وأمريكا لتعويض يهود الدول العربية           
ين ام األم وسينفذ هذا المشروع إذا تسلم مه
ة آوفي اء والي د إنته العام لألمم المتحدة بع

   .عنان والمرشح لها آلينتون بقوة 

ه اسرائيل في قضية استعادة وما تسعى الي
األموال اليهودية المتروآة في العراق بصفة
م وانين التأمي اء ق ى إلغ يكون عل ة س خاص
ي رئيس العراق م ال تي صدرت في ظل حك ال

وع   ين "المخل دام حس اء"ص ث ان الغ ،حي
أميم ات   الت ى طلب رعية عل في الش سيض

و العراق وه ة ب وال اليهودي تعادة األم اس
يح ة لترش ا االدارة االمريكي ذي دع ر ال االم
تور انون والدس ياغة الق ي ص ود ف د اليه اح

 . العراقي الجديد 

د من راق الب ل ان يستتب االمن في الع وقب
ع ي جمي ة ف ات اليهودي ادة الممتلك ع واع دف
دوء ودون ضجة ن به راق ، ولك اء الع أرج

ة تطيع أن. إعالمي دم نس ل ماتق د آ ل بع فه
 .نقول ماضاع حق وراءه مطالب 

 
 

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

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

لم ستراتيجية ومؤلمـة ومحوريـة  لقد تبنى العرب مواقف إ
تكــن اصــال واردة فــي خلــد قــادتهم منــذ زمــن بعيــد وهــذه
ية لحـل مشـكلة المواقف نشرت مـن خـالل المبــادرة العرب
الصراع العربي االسرائيلي وهو صراع دام أآثر من خمسة
وخمسون عامًا وآأننا نراوح مكاننا في هذا الصراع والعـرب
في موقف اليحسدون عليه اليوم بعد قيــام أمريكـا بــالحرب
علــى اإلرهــاب فــان هــم ســاعدوا جــيرانهم واخــوانهم فــي
ــم يســاعدوهم ــوا باالرهــاب وان هــم ل ــدين اتهم ــة وال اللغ
جاءهم تأنيب الضمير وآما هو معروف ان رضا النـاس غايـة
التدرك ولهذا السبب يجب على االنسان ان يعمل ما يمليــه
عليــه الواجــب والمصــلحة الوطنيــة غــير عــابئ بمــا يقولــه
سى العـرب مايحــاك ضـد المقدســات الناس ولكــن هـل تنا
اإلسالمية التي تدخل فـي صــلب الـنزاع اليهـودي العربـي

 اإلسالمي ؟

وما يحاك ضد المقدسات اإلسالمية هو ما يؤمن بـه اليهـود المتدينيـن
وهو أنهم يعتبرون قبة الصخرة رجسًا ينبغي إزالته لبناء الهيكل الثالـث
مكانها آما حاول فعل ذلك أعضاء التنظيم اليهودي ويشارآهم في هذا
جاه هـدم قبــة الصــخرة                  .التوجه مايفكر به المتعصبين المسـيحيين بإت

 .أي تقاطع للمصالح يهدد مقدساتنا اإلسالمية ؟ 

لى نظــرة أن لعملية السالم العربية اإلسرائيلية تـأثيرًا بعيـد المـدى ع
العرب داخل إسرائيل حيال مسألة الهوية وعناصرها ويمكن القول بـأن
,مسألة القومية الفلسطينية تحمل في نظرهم طابعًا إسرائيليًا محلياً               
حور إلـى جانـب النضـال ية تتم وأن الحرآات والتيارات السياسية العرب
مــن أجــل المســاواة المدنيــة حــول المســائل القوميــة علــى الصــعيد
الداخلي في قضايا مثل أمالك الوقف ومشـكلة الالجئيـن فـي وطنهـم

وظلـوا داخـل 1948أي السكان الذين تم تدمير قراهم في حرب عــام                 (
ومســألة األراضــي العربيــة) إســرائيل ولكــن تــم ضــمهم لقــرى أخــرى       

 .المصادرة 

ــدمها الســلطة ــتي تق ــازالت ال ــاد حجــم التن ــع إزدي ــك م ــل ذل ــم آ ويت
الفلســطينية عــن أربعــة ثوابــت أساســية وهــي المطالبــة بإزالــة آــل
المستوطنات وتنفيذ حق العودة لالجئين والسيادة الفلسـطينية علــى

ما رأ

هل تؤيد ا
النسائية ف
انتخابات ا
البلدية وال
في فلسط
نعم اؤي
العطاء
لمشار
آال فعل
ان تحص
منصبها
حر مثل
ال يهمن

محتار

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط

المك
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الحمار يعلن اإلضراب -
 نهر التالقي -

اإلغفاءة الكبيرة  -
لمسرح االحتجاج 
 اإلسرائيلي

انهم يقذفون الكذبة  -
 بالكذبة

إصالح للثورة ام ( -
ما .... إصالح لألنظمة 

الذي نحتاجه آيساريين
 )عرب 

حتى الزيتون ينزف -

عندما يكذب  -
 ...!!!الرئيس 

المصلحة العليا (هل  -
) للشعب الفلسطينى

 باتت آذبة؟؟

مارجريت حسن  -
ضحية االحتالل 

 واإلرهاب
ليس في باريس لكن -

 ..في بيروت 

القــدس الشــرقية وإقامــة الدولــة الفلســطينية علــى جميــع األراضــي
 .م 1967عام ) حزيران(الفلسطينية التي احتلت في يونيو 

وبعد هذه المقدمة أبدأ الحديث عـن أهميـة عــدم التعامـل مـع اليهـود
المتعصبين بأي شكل من االشكال والسيما أنهم بدأوا مرحلة التفكيــر
في اإلنسحاب من قطاع غزة من طرف واحد أي اليريدون التعامل معنا

لون مـن, اال بما يخدم مصالحهم فقط          وبناء على مايفكرون به وما يعم
كر بـه زعماؤهـا أجله فاسرائيل ومـن خـالل قراءاتنــا لصـحافتها ومـا يف
يدعونا األمل أن الننخدع مـرة أخـرى بقيــادات اسـرائيلية جديــدة تكـون
مرنه في التعامل مع جيرانهم العرب ولكن آل هذا االمـل يـذهب ادراج
الرياح عندما يصطدم بالمصالح المادية واالمنية فرغم قــوة اسـرائيل اال
انها تتخيل حجم الدول العربية المجـاورة لهـا مـن ناحيـة العـدد والعـدة
بعد السالم المنتظر فينتابها القلق والخوف ألنها دولة إحتالل ومصيرها
الى زوال آمن يظلم يكون لديه إحســاس قـوي بـالخوف مـن جـراء مـا
ظلم وآذلك هم يؤمنون بأنهم زائلون وال أحد منا والمنهـم يعــرف متــى
هذا الزوال وعودة على مايفكر به اليهـود تجـاه جـيرانهم يـدعونا للنظـر
صحيفة والتأمل فيما يقال ويكتب في صـحافتهم فمثـال خرجـت علينـا 

عدة اجتماعـاتيدعوت احرونوت بالقول ان الحكومة الصهيونية             عقـدت 
ســرية بشــأن التفكــير بمطالبــة العــرب بــدفع تعويضــات عــن ممتلكــات
اليهود الذين هاجروا الى اسرائيل فهي تعتزم مطالبة حكومات العـراق

مليــار دور نظيــر 55ومصــر واليمــن والمغــرب والبحــرين بمــا اليقــل عــن         
ممتلكـــات المهـــاجرين والـــديون الـــتي ترآهـــا اليهـــود بعـــد هجرتهـــم

 .لفلسطين 

 والسؤال االن هو هل تستطيع أن تثبت اسرائيل ذلك ؟

وهــل هــي بحاجــة لمثــل هــذا اإلثبــات بعــدما إقتنعــت بعــض القيــادات
ــى ــاب التعويضــات عل ــوا ب ــا فتح ــد م ــم بع ــدفع تعويضــات له ــة ب العربي

وهل الدول العربية تمتلك مايثبت عكــس ذلـك ببيــع اليهـود. مصراعيه  
 لممتلكاتهم قبل الهجرة الى فلسطين ؟

وآيف لبلد مثل العراق االن أن يثبت بيـع اليهـود لممتلكـاتهم بعــد آــل
هذا الدمار الذي لحق به تحت شعار تحرير العراق والبحث عن أسلحة
كس أقــوالهم بـأن الهــدف غيــر الدمار الشامل وفي أعمالهم مايثبت ع
المعلــن هــو تــدمير العــراق تــدميرًا شــامال حــتى يتمكــن اليهــود مــن
المطالبة بالتعويضــات المسـتحقة علــى العـراق عـن ممتلكــات اليهـود

ــدعون          ــا ي ــادل آم ــراق فهــي تع ــي الع ــة ف ــم% 30المزعوم ــن حج م
 .التعويضات المطلوبة من العالم العربي 

وهنا يتبادر الى الذهن السـؤال التـالي مــاهو دور اسـرائيل فـي حـرب
امريكــا علــى العــراق ؟ اليســت هــي المســتفيدة الوحيــدة مــن هــذه
الحــرب ؟ وهــي المســتفيدة مــن إســتمرار أعمــال العنــف بــل والحــرب

فهي مـن ناحيـة أضـعفت أحـدى, األهلية التي تخطط لها في العراق         
قوى المواجهة وأهم القوى فـي وجــه اسـرائيل فـي المنطقـة وآذلـك

ــي          ــل أنجلوأمريك ــا المحت ــات طالم ــا إســتلمت. ســتطالب بتعويض آم
التعويضــات عــن الصــواريخ الــتي ســقطت علــى إســرائيل أثنــاء حــرب
الخليــج الثانيــة عنــد تطبيــق سياســة النفــط مقابــل الغــذاء ودفــع

 .التعويضات 

الجاسو
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ديوان 
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وعندما تنجح اسرائيل فــي مطالبــة العــراق بالتعويضـات سـتنجح فـي
تشكيل سـابقة خطــيرة لمطالبتهــا بالتعويضــات المزعومـة لـدى باقـي

آمــا هــو الحــال مــع ليبيــا عنــدما وافقــت علــى دفــع. الــدول العربيــة   
ية لرفــع الحظـر عنهـا واضـطرت تحـت تعويضات لضحايا الطــائرة االمريك
ضات لضــحايا الطــائرة لى دفـع تعوي عصا الفيتو الفرنسـي بالموافقــة ع
الفرنسية وآذلك مطالبة المانيا لتعويضات عن ضــحايا الملهـى الليلــي
في المانيا وهي أقصد ألمانيا التي أجبرها اليهود على دفــع تعويضــات

باليين دوالر ألسرى يهود عملوا فيها خالل الحــرب العالميـة 4مقدارها  
بليـون دوالر آتعويضـات 240الثانية وبهذا المبلغ تكون المانيا قد دفعت            

لقــاء ماعانــاه اليهــود خــالل العهــد النــازي وال أحــد ينظــر الــى ماعانــاه
.العراقيين والفلسطينيين خالل العهد الغــازي األنجلوأمريكـي للعـراق                
يا ان ماآتبته صحيفة يدعوت احرونوت عن موشيه شاحال المكلف حال
بملف التعويضات اليهودية في العراق فهو يمتلك ملفات عقارية وبنكية
ــوا ممتلكاتهــم ــذين ترآ تثبــت حقــوق عــدد مــن المهــاجرين اليهــود ال

فلم ينفعهم المثل القائل إن أنت أآرمت الكريـم. وأموالهم في العراق     
ملكته وإن أنت أآرمت اللئيم تمردا وهذا هو سر التمرد اليهودي بعينة
على من أآرمهم وأحسن إليهم ولكن ينطبق عليهم المثل القائل إتق

 .شر من أحسنت إليه 

ولــم يكتفــي اليهــود بالتعويضــات مــن المانيــا بــل امتــدت الــى البنــوك
م على دفــع تعويضـات عمــا دعـي1998السويسرية التي وافقت عام       

بالفوائد المترتبة على ممتلكات اليهود في البنــوك السويســرية مبلغـا
وآذلك أقرت واعتمدت السلطات النمساوية. مليون دوالر      1250وقدره  
مليون دوالر لتعويض اليهود الذين تعرضـوا لالضــطهاد النـازي 800مبلغ  

ومما تقدم فهل سنكون أقوى من الدول. خالل الحرب العالمية الثانية          
الســالفة الــذآر فــي مقاومــة المكــر والــدهاء اليهــودي والــتي دفعــت

إريـل"التعويضات وآانت أمام حكومـات اســرائيلية أضـعف مـن حكومـة                   
وهي الحكومة الوحيدة من بين الحكومــات االسـرائيلية التــي" شارون

وافقت على حملة استعادة أموال اليهود في الدول العربية بدايـة فـي
العــراق ثــم ليبيــا ثــم مصــر ثــم تفــرط حبــوب الســبحة دولــة دولــة بــال

 .إستثناء 

ومما تناقلته االنباء بهذا الخصوص أيضـا أن الـرئيس االمريكـي السـابق
آان أول من أثار قضـية االمــوال اليهوديــة المتروآـة فـي" بيل آلينتون   "

الدول العربية حينما بحث هذه المسألة مع الرئيس المصــري حســني
مبارك والفلسطيني ياسر عرفات واقـترح إقامــة صــندوق دولـي خـاص

ــة           ــدول العربي ــود ال ــويض يه ــا لتع ــا وأمريك ــذا. برئاســة أورب وســينفذ ه
المشروع إذا تسلم مهام األمين العام لألمم المتحدة بعد إنتهــاء واليـة

 .آوفي عنان والمرشح لها آلينتون بقوة 

وما تسعى اليه اسرائيل في قضية استعادة األموال اليهودية المتروآة
في العراق بصفة خاصة سيكون على إلغاء قوانين التأميم التي صدرت

،حيث ان الغـاء"صدام حسين  "في ظل حكم الرئيس العراقي المخلوع          
التأميم سيضــفي الشـرعية علــى طلبـات اسـتعادة األمـوال اليهوديـة
بالعراق وهو االمر الذي دعا االدارة االمريكية لترشيح احـد اليهـود فـي

 .صياغة القانون والدستور العراقي الجديد 

وقبل ان يستتب االمن فـي العــراق البـد مـن دفــع واعــادة الممتلكــات
.اليهودية في جميع أرجاء العــراق ، ولكــن بهـدوء ودون ضــجة إعالميــة                    
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 .فهل بعد آل ماتقدم نستطيع أن نقول ماضاع حق وراءه مطالب 

 الرياض –مصطفى الغريب 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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قادتهم منـذ                                      لقد تبنى العرب مواقف إستراتيجية ومؤلمة ومحورية لم تكن اصال واردة في خلد 
صراع العربـي                           ية لحـل مشـكلة ال زمن بعيد وهذه المواقف نشرت من خالل المبادرة العرب
االسرائيلي وهو صراع دام أكثر من خمسة وخمسون عاماً وكأننا نراوح مكاننا في هذا الصراع                      
والعرب في موقف اليحسدون عليه اليوم بعد قيام أمريكا بالحرب على اإلرهاب فان هم ساعدوا                                
جيرانهم واخوانهم في اللغة والدين اتهموا باالرهاب وان هم لم يساعدوهم جاءهم تأنيب الضمير                            
وكما هو معروف ان رضا الناس غاية التدرك ولهذا السبب يجب على االنسان ان يعمل ما يمليه                          
عليه الواجب والمصلحة الوطنية غير عابئ بما يقوله الناس ولكن هل تناسى العرب مايحاك ضد                           

 المقدسات اإلسالمية التي تدخل في صلب النزاع اليهودي العربي اإلسالمي ؟ 
وما يحاك ضد المقدسات اإلسالمية هو ما يؤمن به اليهود المتدينين وهو أنهـم يعتـبرون قبـة                               
يم                          الصخرة رجساً ينبغي إزالته لبناء الهيكل الثالث مكانها كما حاول فعل ذلـك أعضـاء التنظ

أي . اليهودي ويشاركهم في هذا التوجه مايفكر به المتعصبين المسيحيين بإتجاه هدم قبة الصخرة                           
 . تقاطع للمصالح يهدد مقدساتنا اإلسالمية ؟

أن لعملية السالم العربية اإلسرائيلية تأثيراً بعيد المدى على نظرة العرب داخل إسـرائيل حيـال                       
عاً                              مسألة الهوية وعناصرها ويمكن القول بأن مسألة القومية الفلسطينية تحمل في نظـرهم طاب
إسرائيلياً محلياً، وأن الحركات والتيارات السياسية العربية تتمحور إلى جانب النضال من أجـل                           
المساواة المدنية حول المسائل القومية على الصعيد الداخلي في قضايا مثل أمالك الوقف ومشكلة                        

وظلوا داخل إسرائيل     1948أي السكان الذين تم تدمير قراهم في حرب عام            (الالجئين في وطنهم     
 . ومسألة األراضي العربية المصادرة) ولكن تم ضمهم لقرى أخرى

ويتم كل ذلك مع إزدياد حجم التنازالت التي تقدمها السلطة الفلسطينية عن أربعة ثوابت أساسية                 
وهي المطالبة بإزالة كل المستوطنات وتنفيذ حق العودة لالجئين والسيادة الفلسطينية على القدس                           

) حزيران(الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية على جميع األراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو                 
 . م1967عام 

وبعد هذه المقدمة أبدأ الحديث عن أهمية عدم التعامل مع اليهود المتعصـبين بـأي شـكل مـن                                   
االشكال والسيما أنهم بدأوا مرحلة التفكير في اإلنسحاب من قطاع غزة من طـرف واحـد أي                          
اليريدون التعامل معنا اال بما يخدم مصالحهم فقط، وبناء على مايفكرون به وما يعملون من أجله                        
فاسرائيل ومن خالل قراءاتنا لصحافتها وما يفكر به زعماؤها يدعونا األمل أن الننخـدع مـرة                           
أخرى بقيادات اسرائيلية جديدة تكون مرنه في التعامل مع جيرانهم العرب ولكن كل هذا االمـل                             
يذهب ادراج الرياح عندما يصطدم بالمصالح المادية واالمنية فرغم قوة اسرائيل اال انها تتخيـل                           
ها القلـق                                حجم الدول العربية المجاورة لها من ناحية العدد والعدة بعد السـالم المنتظـر فينتاب
والخوف ألنها دولة إحتالل ومصيرها الى زوال كمن يظلم يكون لديه إحساس قوي بالخوف من                           
جراء ما ظلم وكذلك هم يؤمنون بأنهم زائلون وال أحد منا والمنهم يعرف متى هذا الزوال وعودة                      
على مايفكر به اليهود تجاه جيرانهم يدعونا للنظر والتأمل فيما يقال ويكتب في صحافتهم فمثـال                            
عات                         خرجت علينا صحيفة يدعوت احرونوت بالقول ان الحكومة الصهيونية عقدت عـدة اجتما
هاجروا الـى                           لذين  سرية بشأن التفكير بمطالبة العرب بدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود ا
اسرائيل فهي تعتزم مطالبة حكومات العراق ومصر واليمن والمغرب والبحرين بما اليقل عـن                           

عد هجـرتهم لفلسـطين                            55 . مليار دور نظير ممتلكات المهاجرين والديون التي تركها اليهود ب
بعدمـا  والسؤال االن هو هل تستطيع أن تثبت اسرائيل ذلك ؟ وهل هي بحاجة لمثل هذا اإلثبات                         

. إقتنعت بعض القيادات العربية بدفع تعويضات لهم بعد ما فتحوا باب التعويضات على مصراعيه                
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وهل الدول العربية تمتلك مايثبت عكس ذلك ببيع اليهود لممتلكاتهم قبل الهجرة الـى فلسـطين ؟                       
وكيف لبلد مثل العراق االن أن يثبت بيع اليهود لممتلكاتهم بعد كل هذا الدمار الذي لحق به تحت                              
شعار تحرير العراق والبحث عن أسلحة الدمار الشامل وفي أعمالهم مايثبت عكس أقوالهم بـأن                          
ضات                            الهدف غير المعلن هو تدمير العراق تدميراً شامال حتى يتمكن اليهود من المطالبة بالتعوي

يدعون                           % 30المستحقة على العراق عن ممتلكات اليهود المزعومة في العراق فهي تعادل كما 
 . من حجم التعويضات المطلوبة من العالم العربي

ست                             وهنا يتبادر الى الذهن السؤال التالي ماهو دور اسرائيل في حرب امريكا على العراق ؟ الي
هي المستفيدة الوحيدة من هذه الحرب ؟ وهي المستفيدة من إستمرار أعمال العنف بل والحـرب                            
األهلية التي تخطط لها في العراق، فهي من ناحية أضعفت أحدى قوى المواجهة وأهم القوى في                           

كما إسـتلمت   . وجه اسرائيل في المنطقة وكذلك ستطالب بتعويضات طالما المحتل أنجلوأمريكي                 
التعويضات عن الصواريخ التي سقطت على إسرائيل أثناء حرب الخليج الثانيــة عنـد تطبيـق                          

 . سياسة النفط مقابل الغذاء ودفع التعويضات
وعندما تنجح اسرائيل في مطالبة العراق بالتعويضات ستنجح في تشكيل سابقة خطيرة لمطالبتها                        

 . بالتعويضات المزعومة لدى باقي الدول العربية
كما هو الحال مع ليبيا عندما وافقت على دفع تعويضات لضحايا الطائرة االمريكية لرفع الحظر                         
ضحايا الطـائرة               عنها واضطرت تحت عصا الفيتو الفرنسي بالموافقة على دفــع تعويضـات ل
الفرنسية وكذلك مطالبة المانيا لتعويضات عن ضحايا الملهى الليلي في المانيا وهي أقصد ألمانيا                   

باليين دوالر ألسرى يهود عملوا فيها خـالل             4التي أجبرها اليهود على دفع تعويضات مقدارها              
قاء               240الحرب العالمية الثانية وبهذا المبلغ تكون المانيا قد دفعت                    ضات ل بليون دوالر كتعوي

ماعاناه اليهود خالل العهد النازي وال أحد ينظر الى ماعاناه العراقيين والفلسطينيين خالل العهـد                   
 . الغازي األنجلوأمريكي للعراق

ان ماكتبته صحيفة يدعوت احرونوت عن موشيه شاحال المكلف حاليا بملف التعويضات اليهودية                    
كوا                              في العراق فهو يمتلك ملفات عقارية وبنكية تثبت حقوق عدد من المهاجرين اليهود الذين تر

فلم ينفعهم المثل القائل إن أنت أكرمت الكريم ملكتـه وإن أنـت                       . ممتلكاتهم وأموالهم في العراق      
هم ولكـن                               أكرمت اللئيم تمردا وهذا هو سر التمرد اليهودي بعينة على من أكرمهم وأحسـن إلي

 . ينطبق عليهم المثل القائل إتق شر من أحسنت إليه
1998ولم يكتفي اليهود بالتعويضات من المانيا بل امتدت الى البنوك السويسرية التي وافقت عام                    

سرية                               م على دفع تعويضات عما دعي بالفوائد المترتبة على ممتلكات اليهود في البنـوك السوي
 . مليون دوالر 1250مبلغا وقدره 

ين                     800وكذلك أقرت واعتمدت السلطات النمساوية مبلغ               هود الذ عويض الي يون دوالر لت مل
 . تعرضوا لالضطهاد النازي خالل الحرب العالمية الثانية

تي                             ومما تقدم فهل سنكون أقوى من الدول السالفة الذكر في مقاومة المكر والدهاء اليهــودي وال
شارون      "دفعت التعويضات وكانت أمام حكومات اسرائيلية أضعف من حكومة               يل  وهـي   " إر

في                          الحكومة الوحيدة من بين الحكومات االسرائيلية التي وافقت على حملة استعادة أموال اليهود 
 . الدول العربية بداية في العراق ثم ليبيا ثم مصر ثم تفرط حبوب السبحة دولة دولة بال إستثناء

كان أول من    " بيل كلينتون "ومما تناقلته االنباء بهذا الخصوص أيضا أن الرئيس االمريكي السابق                  
أثار قضية االموال اليهودية المتروكة في الدول العربية حينما بحث هذه المسـألة مـع الرئيـس                      
خاص برئاسـة                          المصري حسني مبارك والفلسطيني ياسر عرفات واقترح إقامة صندوق دولي 

عام                . أوربا وأمريكا لتعويض يهود الدول العربية             وسينفذ هذا المشروع إذا تسلم مهام األميـن ال
 . لألمم المتحدة بعد إنتهاء والية كوفي عنان والمرشح لها كلينتون بقوة

وما تسعى اليه اسرائيل في قضية استعادة األموال اليهودية المتروكة في العراق بصفة خاصـة                             
صدام     "سيكون على إلغاء قوانين التأميم التي صدرت في ظل حكم الرئيس العراقي المخلـوع                       

ية بـالعراق                         "حسين ،حيث ان الغاء التأميم سيضفي الشرعية على طلبات استعادة األموال اليهود
وهو االمر الذي دعا االدارة االمريكية لترشيح احد اليهود في صياغة القانون والدستور العراقي                              

 . الجديد
يع أرجـاء                                 في جم وقبل ان يستتب االمن في العراق البد من دفع واعادة الممتلكات اليهودية 

ضاع حـق                   . العراق، ولكن بهدوء ودون ضجة إعالمية          فهل بعد كل ماتقدم نستطيع أن نقول ما
 .وراءه مطالب

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

 بمشارآة
 مايكروسوفت

 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
  APاالسوشييتدبرس  -
 وآالة األنباء رويتر  -

 يالف للنشر المحدودة 
 والتوزيع والصياغة   دة النشر
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تعتبر هجرة الفتيات الى  
المدن من الظواهر التي       

ة ا لمعرف واء عليه ليط األض ي تس ينبغ
ه ي دول ت ف اهرة ليس ذه الظ بابها وه أس
ا أود ا وهن ي غالبيته ا ف ا وإنم ة بعينه عربي

 . أن تسشعروا معي خطر هذه الظاهرة 

 
 

وعند دراسة أسباب هذه الظاهرة يتضح أن
د وقوفك إلشارة ل عن ا فتخي الفقر من أهمه
اه صحية ع مي رأة تبي مرور وتجد فتاة أو إم
بب         و الس ر ه ة أليس الفق ل ورقي , أو منادي
اير د أن تس تي تري ة ال ة الجامعي والطالب
ى أ ال د أن تلج يرة فالب ي فق ر وه العص
ال ى الم األساليب غير الشريفة للحصول عل

ال      ة الرج وب. بمقابل اء تج اك نس وهن
دن ف الم ي مختل ة ف ب التجاري المكات

ول  ال,للتس ن الرج دًا م و أن أح ل ل م تخي ث
ال رأة عن نفسها بم اة أو الم ذه الفت راود ه
م تخيل آثير فماذا ستكون النتيجة ياترى ؟ ث
ور ا نف دث فيه تي يح ر ال ض األس أن بع
ر ن االب واالم األم ة بي ي العالق دهور ف وت
ة تكون النتيج الهما فس ى إنفص ذي أدى ال ال
اة د الفت ا وتفق ثر إيالم ات أآ ى الفتي عل
ا ا وخصوص ن له ان الالزمي ة والحن الرعاي
ا ستبحث د أنه ة أال تعتق ة المراهق في مرحل

وخصوصا إذا آانت. عنهما في مكان آخر؟     
ة االب أو زوج االم م زوج ت ظل ش تح تعي
ع ى الواق رد عل م وتتم فتهرب من هذا الجحي
ا ا تطلعاته ق له ه اليحق ه ألن ذي تعيش في ال

وإذا آان الفقر سبب من أسباب. وأحالمها  
ة باب الفتن ن أس بب م ون س رة أال يك الهج
ي تاة ف ر الف دما تفك والكفر واإلرهاب ، وعن
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بيان صادر عن جريدة الصباح

رسائل التضامن التي 
وجهها الزمالء 

واإلعالميين إلي هيئة 
 تحرير جريدة الصباح

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

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

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

 )التفاصيل(

ا لتي تجده اة ا الهروب والتخلص من المعان
ذي ول ال ي المجه ر ف ا ؛ ال تفك ي بيته ف
ع ن الواق ص م د التخل ا تري ا ألنه ينتظره
ز ا يترآ د هروبه ه ، وبع ذي تعيش م ال األلي

ا        ذئاب البشرية: خوفها على شيئين أولهم ال
ا ، دون عليه د يعت ذين ق ال ال ن الرج م
رطة ال الش ن رج ا م اني خوفه يء الث والش
ان ل مك ا في آ الذين تظن أنهم يبحثون عنه
ه ردت علي ذي تم رتها ال نزل أس ا لم إلعادته

ه  ت من راف.  وهرب ا االنح الي إم وبالت
 . والرذيلة أو السجن والفضيحة 

د ًا البع باب أيض ن األس بر م ا يعت آم
ئة ط التنش رة ونم رتبط باالس اعي الم االجتم
إذا د ف ادات والتقالي ة والع م االجتماعي والقي
ى ك ينعكس عل إن ذل ا ف ال م ا خل دث فيه ح
ا أ م ات وتنش باب والفتي ية للش ة النفس الحال
ى أي يسمى بالنفس المتمردة التي تتمرد عل
ادي توى االقتص رة ذات المس يء ، فاألس ش
ات ل رغب ق آ ا لتحقي ل دائًم ع تمي المرتف
ب رد وح ن التم ًا م ق نوع ا يخل ا مم أبنائه
دوث د ح ات عن باب والفتي دى الش ذات ل ال
ي ر نفسيا ف نقص في هذا المستوى مما يؤث
ول العجز يتح عور ب ة فالش الشخصية الفردي
ة اتهم ومحاول ى حي ة عل عور بالنقم ى ش ال
ر الهروب منها وتبدأ مرحلة الالمباالة والتأث
وءا ة س تزداد الحال وء ف اء الس برفق
م هم دون عل اء أنفس ن تلق رفون م ويتص
ذا مانشاهده من حاالت آبائهم وأمهاتهم وه
ا لتي تمر به الهروب واإلرهاب والترهيب ا

   .المجتمعات 

روب باب ه ن أس ب والبغض م بر الح ويعت
رة    ت األس ن بي ات م اب, الفتي دم ش د يتق فق

اة ذه الفت ة حب به ى عالق ون عل زواج يك لل
امران دها يغ ها وعن وأهلها يرفضوه زوجًا ل
ك رفض ، آذل ذا ال ن ه الهروب للتخلص م ب
هربت آثير من الفتيات بسبب إجبارهن على
خص ن أو ش ريس مس ن ع زواج م ال

 . تبغضه 

رتها ى أس اة ال ذه الفت ودة ه ل ع ا يجع ومم
مستحيًال إذا تعرضت الى اإلغتصاب في أول
مواجهة لها مع مجتمعها الجديد الذي هربت

ه  رتين     , إلي تعاقب م ث س ى: حي ى عل األول
ى ة عل رتها ، والثاني نزل أس ن م ا م هروبه
ًا أن   س غريب رفها، ولي ذريتها وش د ُع  فق
دو ذي يب ياع ال راف والض ذا االنح تمر ه يس
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اإلستطالع
ما هو تقيمك .. في ضوء قرارات قمة تونس 

 لالداء العربي
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  105: تصويتات
  1: تعليقات

nmlkj
ال يعبر عن طموحات االمة العربية 

ويتناقض مع الواقع

nmlkjواآبت فمة تونس التغير الدولي

nmlkj
عبرت قمة تونس عن الطموح واالجماع

العربي

تصويت

مجزرة رفح

 

ه      امهن للسير في د أم ه الطريق الوحي .وآأن
غ نع بعض األسر للتبلي ًا أن تمت وليس غريب
ال وم رج ث يق ات حي ات الهارب ن الفتي ع
ة ارات إجتماعي ة إلعتب ذه المهم رة به األس

   .خاصة 

اب االم        ففي,  ومن ضمن األسباب أيضًا غي
ى ة إل ي حاج اة ف ون الفت ة تك ن المراهق س
مى د تس ات ق ر بتقلب ا تم ان االم النه حن
إنفعالية أو مزاجية نتيجة للتغيرات العضوية
د ن بع اة م احب الفت تي تص ة ال والهرموني
ة ة المراهق اء مرحل ى إنته وغ ال ة البل مرحل
ض أ بع يرات تلج ذه التغ ية ه ولخصوص
ى الصديقات إلفضاء أسرارها أو ات ال الفتي
ت أو بر الدردشة باالنترن اتف أو ع بر اله ع

ذآرات   ة م كل آتاب ى ش ي أن, عل ذا ينبغ ل
ا دة وفيه ا جي ن األم وإبنته ة بي ى العالق تبق
ة صمام وع من الصراحة لتبقى االم بمثاب ن
اة من االنزالق وراء األمان الذي يحمي الفت
وس حاب النف تغلها أص د تس ة ق عاطف
كل ى ش ة عل ية زائل ة شخص عيفة لمتع الض
ري، أو زواج ي، أو زواج س زواج عرف
مسيار تدفع الفتاة وحدها الثمن والعواقب ،
ذه د ه ى تزاي رأي ال تطالعات ال د إس وتفي
ياتهم               ة إمكان  الظاهرة بين الشباب نتيجة لقل
زواج اليف ال دبير تك ى ت درتهم عل دم ق وع
ام ة إلتم ة والمكلف ل الباهظ ات األه ومتطلب
أون         ه ، فيلج ارف علي كله المتع زواج بش  ال

     .إلى زواج بدون تكاليف أو ارتباطات

ات ا المعلوم االت وتكنولوجي ورة االتص وث
ى ه ال راءات للتوج ن االغ ا م الم فيه واالع
ي ه الحقيق ى الوج رض ال دن دون التع الم
للمدينة فتصور حياة المدينة بحياة السهولة
والمتعة حيث يعيش المرء على حريته وهذا
ثر صعوبة ة أآ اة المدين ع فحي الف للواق مخ
وعندما تهرب الفتاة الى المدينة تكتشف هذا
ي داع وترم الزيف والخ يء ب الم المل الع
ى داء ال ه ن ذا نوج ول ل ى المجه ها ال بنفس
ه ر بإيجابيات يح االم الم لتوض ائل االع وس
ى المدن هاجر إل ل من ي وسلبياته ، فليس آ

 . سيحقق طموحاته وينجح 

م ا ل ن أهله رب م تي ته اة ال صحيح أن الفت
ه رد علي ل التم الواقع ب ى الرضى ب أ عل تنش
ه ، ق ل ا خل ر لم يء ميس ل ش م أن آ والتعل
اء ات أغني وا طبق م خلق اس بطبيعته وأن الن
ذي قع ال وفقراء وأن من يلجأ الى تغيير الوا
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 رفحتغطية شاملة الحداث 
 علي مدار الساعة

خليل الزبن/ الشهيد 

 
 لشهيد خليل الزبن

من األقسام

 

 
 ] قضايا وآراء[ 

 

وترهيب... وإرهاب .. هروب·

نحو ثقافة عسكرية وأمنية·

لماذا سوف أصوت ضد مشروع االنفصال·

االنسحاب من غزة لعبة شارون الجديدة·

!!ويدعون أنهم ال يتدخلون في شؤون الدول·

خصخصة حكومية·

عندما يكتب الدوالر قصيدة·

إلى روح الشهيد محمود الزعيم·

قراءة على هامش التغريبة الفلسطينية·

آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 إبراهيم إسماعيل ·

 العسقالني· 

اع الطرق الشرعية في ه إتب ه علي يعيش في
ون ي أن تك ا ينبغ ه آم ى أهداف ول ال الوص
و ق المشروع ه ة أصال والطري ه نبيل أهداف

 . بالعلم والعمل وااليمان بالقضاء والقدر 

ا ي إبنته ى األم أن تراع ي عل ا ينبغ آم
دث تي يح ة ال ترة المراهق ي ف ا ف وخصوص
يولوجي وأن ري والفس ول الفك ا التح فيه
ا ة إبنته ي معامل ن ف زم واللي ن الح ع بي تجم
هل ا من أ آما على األب أيضا أن يكون قريب
ه أن ؤولياته وعلي ن مس ى ع ه واليتخل بيت
ه أن يراقب نفسه ا علي ه آم يراقب أهل بيت
ن ة اهللا بي ن وأن يضع مخاف ي السر والعل ف

 .عينيه ألن اهللا مطلع على جميع البشر 
ر ذا الصدد فالكثي ثم أريد ان أوضح شيئا به
من اآلباء واألمهات ال يشعرون حقا بهروب
ن رجن م ن خ فوا أنه اتهن إال إذا اآتش بن
ال ى ب ر عل د ال يخط ودة، وق نزل دون ع الم
أحدهم أن هناك هروب حتى وإن آانت داخل
الل ن خ ل م روب يتمث ذا اله نزل وه الم
ر ات عب ة أو المحادث ات الهاتفي المكالم
ن تي يمكنهن م االنترنت وغرف الدردشة ال
ل وم ب وارات والهم ادل الح ا تب خالله
ة و بداي باب وه ن الش ا بي ف أيًض العواط
اآل رض لمش ارج أو التع روب للخ اله

 .   نفسية

إن مجتمعاتنا العربية واإلسالمية تعاني فيها
الضحية أيما معاناة والسبب بسيط جدًا وهو

ن ال"  دى عليه حايا المعت م الض إن معظ
مية ات الرس ى الجه كاوى إل دمن بش يتق
ي يحة الت ية الفض ك خش ة، وذل المختص
ادي رر الم وي الض ررها المعن اوز ض يتج

ن   اق به ذي ح اك             "ال ل هن فه
ذا الموضوع حتى نى ه جمعيات إنسانية تتب
ل ا وه ل حالي ر الحاص م الخط ن حج ل م نقل
اهرة ؟ واي ذه الظ الج له ل أو ع اك ح هن
ا ؟ ن اتباعه حيحة يمك ليمة ص ة س تربي
روب ؟ اة لله ى الفت ذي دع ذنب ال اهو ال وم

ه                  يد الجاهلي عادات والتقال م ال ....هل هو ظل
س ى الجن ذآوري عل لط ال ب التس أم ح
ة األنثوي والتحكم فيها بكل شيء حتى حري

 .   التعبير عن الرأي

ردة رأة الشرقية اصبحت متم صحيح ان الم
بعض الشئ وان عادتنا وتقاليدنا اندثرت مع
يع رأة بجم الغزو الثقافي الغربي وتطالب الم
ان ول البرلم ة ودخ ا بالسياس حقوقه

Page 4 of 5 وترهيب... وإرهاب .. هروب -جريدة الصباح

10/25/2004http://www.alsbah.net/alsbah_nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=4995



     لجريدة الصباح ©جميع الحقوق محفوظة 

 
 ثانية 0.098: انشاء الصفحة

 

 

 

 بالل الحسن ·

 بكر ابو بكر ·

 جواد البشيتي ·

  جميل حامد· 
 حاتم أبو شعبان ·
 خليل العناني ·

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

  سري القدوة ·
 سوسن البرغوتي· 

 سمير قديح ·

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

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

 جودة عادل· 
 علي القاسمي· 

 عواد األسطل ·

 عصام الحلبي ·
 غصن أبو آرش ·

  فؤاد الحاج· 

 وفق مطر م ·

 مهيب النواتي ·
 مهند صالحات  ·

 مصطفى الغريب · 
 نضال حمد ·

 نضال العرابيد· 

مواقع إعالمية
 آبرى دوريات الصحف العربية والعالمية

بريد الصباح اإللكتروني
 رئيس التحرير

editor@alsbah.com 
 هيئة التحرير

alsbah@alsbah.com 
 مدير الموقع

ahmed@alsbah.com 
 المعلومات

info@alsbah.com 
 لالتصال

 غزة  -فلسطين 
 هاتف

2829633 
 فاآس 

2829634 

 

 . ومشارآتها للرجل بجميع مجاالت العمل 

دور ى ماي ليط األضواء عل ا تس ذا أحببن وله
ي ارآة ف ر والمش ي والفك ث الوع ا لب حولن
رأ ونسأل اهللا أن ا نق ا نستفيد مم االراء لعلن
آل سوء او نا أمهات المستقبل من  يحفظ ل
ع يد يستطيع أن يدف ل جد مكروه إلنجاب جي

 . الظلم عن هذه االمة 

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

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

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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انهم يفرضون اجندتهم على الكل 

GMT 8:30:00 2004  أكتوبر 23السبت  أصداء> إيالف    آخر تحديث  
 

طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

المـــرأة الشـــرقية     
لن ..  متمردة..  إرهابية
  تتحرر

يد    ...رأس شيطان   ع
ــة ــاب  .. المظل إره
 إسرائيلي 

 ووقودها النووي من ظهور الفلسطينيين ...قنبلة ذرية

أآتوبر 23السبت  GMT 8:30:00 2004 مصطفى الغريب    
 
  

ان مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي ستصنعه األسرة الفلسطينية القادرة على اإلنجاب عمـالً                           
وهـذه المـراة الفلسـطينية        " تكاثروا تناسلوا فإني مباهي بكم األمم يوم القيامة             " بقول المصطفى      

سائل                           القادرة على اإلنجاب هي القادرة بحول اهللا على إنتاج القنبلة الذرية ووقودها النووي من ال
المنوي في مفاعلها النووي أي رحمها القادر على الحمل واإلنجاب لكسب الحرب الديموغرافيـة                          
بعيداً عن المراقبة الدولية ومحاربة اإلرهاب والبحث عن اسلحة الدمار الشامل فلم يبقى لهــم إال                        
النسل ليمنعوه ويحددوه ولو فطنوا لذلك فسيمنعوه عبر قرار أممي ويتبناه مجلس األمن كما تبنى                                
هاب                                لى األر حرب ع ها ال بوش قانون معاداة السامية فهو اآلن يحارب على عدة جبهات من
والحرب على من يعادي السامية والحرب في العراق والحرب في أفغانسـتان والحـرب ضـد                          
إمتالك إيران السالح النووي والحرب ضد إمتالك كوريا السالح النووي والحرب لخروج القوات                        
لى الجمعيـات الخيريـة                        السورية من لبنان لتمكين إسرائيل من اإللتفاف على لبنان والحرب ع
ير                              مالت تفط في ح اإلسالمية بحجة إقفال منابع تمويل اإلرهابيين لدرجة أصبح من يسـاهم 
الصائمين يشك بأن أمواله ستذهب الى اإلرهابيين وكذلك كفالة اليتيم وجمعيات تحفيـظ القــرآن                 
يض                                الكريم وعود على ذي بدء حول المرأة الفلسطينية القادرة على اإلنجاب والقادرة على تعو
شنب                         سي وإسـماعيل أبو سيل الشهداء من أمثال الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتي
من الفتيـات أمثــال دالل                      ومحمود هنود والمهندس يحيى عياش وغيرهم كثير واإلستشهاديات 
ثيرات                         المغربي وزينب أبوسالم ودارين أبوعيشه وهنادي جرادات وآيات األخرس وغـيرهن ك
فقوافل الشهداء مازالت تسير وكان آخرها القائد البارز في كتائب القسام الشهيد البطـل عـدنان                              

وواضح من حملـة اإلغتيـاالت االسـرائيلية         . الغول و معه مساعده الشهيد البطل عماد عباس             
لتصفية قيادات الجماعات والمنظمات اإلسالمية حيث ان جميع الحركات اإلسـالمية تعتـبر أن                      

ما توجهـات      . االرض الفلسطينية هي أرض إسالمية مقدسة وسيطرة اليهود عليها تدنيس لها                أ
السلطة والعرب عموماً هي في قبول حق إسرائيل في الوجود ونفي الالجئين من الوجود، وهـذا                             
عات اإلسـالمية ومــن                            هو الفارق بين توجهات السلطة الوطنية ومن يدعمها وتوجهات الجما

 . يحاربها ويغتال كوادرها
ويستعد الجيش اإلسرائيلي إلستدعاء الجنود االحتياط والقيام بحملة تجنيـد لقـوات مـن جيـش                            
االحتياط اإلسرائيلي، لتقييم األوضاع ولضرورة تدعيم قوات الجيش اإلسرائيلي فـي المناطـق                                
الفلسطينية بحجة منع وقوع عمليات وسيتم في مرحلة اولى تجنيد خمس ألوية، فيما يتوقع أن يتم                           
في المرحلة الثانية تجنيد عدد أكبر من جنود االحتياط ربما كان هذا هو الهدف المعلن أما الهدف                             
غير المعلن فربما يكون إستعداداً لشن حرب واسعة النطاق خارج حدود إسرائيل التي تريد مـن                              
وراء ذلك تنفيذ مخططات قديمة لديها وهي ما تعارف علية بخطة الترانسفير لترحيل الفلسطينيين                       
بإتجاه دول عربية إلعادة ترتيب وتقسيم المنطقة بالتعاون مع دول أخرى تريـد الهيمنـة علـى                            

دوالر، ولكن قضية التوسع        50ثروات المنطقة وخصوصاً بعدما تجاوز سقف برميل البترول ال                 
اإلسرائيلي في األرض محفوفة بالمخاطر وال تشكل عنصر ضغط ألن إسرائيل تبحث عن سكان                   
وليس عن إحتالل مزيد من األراضي فلربما هذا هو المانع من إحتالل مزيـداً مـن األراضـي                           

وهنا نتسائل فلماذا اليكون العرب      . العربية وهي قادرة على ذلك في ظل الصمت العربي الرهيب               
لى                                   أذكياء إستعداداً ليوم المواجهة الكبرى عندما تتمدد إسرائيل وتكبر لتحقيق الحلم من الفرات ا
النيل ولكن الخوف الذي اليزال يعشش في رؤوسنا حسب نظرية القرود الخمسة وهـو خـوف                           

اسرائيل القـاطع لعـودة     بعض العواصم العربية من ان يصبح التوطين امرا واقعا نتيجة رفض                
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طر علـى                           الالجئين الفلسطينيين وأصبح العرب بعد مقاومتهم لفكرة التجنيس كمن هو صائم وأف
 . بصلة

وعدم منحها خدمة جليلة مجانية تتمثل في        ! وكان الهدف المعلن هو تفويت الفرصة على اسرائيل               
اعفائها من مسؤولية احتالل فلسطين وتشريد اهلها والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل باقي هناك                          
أمل في قرارات االمم المتحدة الخاصة بعودة الالجئين؟ أم سيتغير النص الى تجنيس الالجئين في                           
الدول التي هاجروا إليها وليس عودتهم الى الدولة التي هاجروا منها والسيما أن هناك الجئيـن                            
هذا                     بالهوية ولكنهم في حكم المواطنين فنشأتهم ووالدتهم ووالءهم لألرض التي وجدوا عليها ول
السبب المواليد اليهود في فلسطين اليمكن طردهم خارجها فلماذا المواليد الفلسطينيين في الـدول                                

 . العربية اليتمتعون بجنسيتها
لهذا السبب ينبغي على القيادة الفلسطينية التركيز على مقاومة اإلحتالل مـن داخـل األراضـي                        
المحتلة وتنسى مقاومة تجنيس الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية ألنها لن تسـتطيع تأميـن                          

نذ                 . الحصول على المقاتلين والدعم كلما احتاجت لذلك            في مخيمـات م يش  وكفى هؤالء الع
الخمسينات وحتى اآلن بإنتظار أمل العودة وتعتبر المخيمات حالً مؤقتاً ريثما يتم تحرير األرض                         
والقضاء على إسرائيل وضحك علينا زعماؤنا كثيراً عبر خطابنا اإلعالمي في البحر حنرميهم بل                
على العكس تماماً فهم اآلن يفترشون شواطئنا للراحة واإلستجمام والفلسطينيون فـي المخيمـات                       
التعرف أن تنام، والزلنا نعتبر مخيمات الالجئين حال عربيا مؤقتا، لحين عودة الفلسطينيين الـى                       

ولم يجر اتخاذ اي اجراء او ترتيب اي حق انساني او قانوني او اجتماعي او اقتصـادي                         . بالدهم
الالجئون انفسهم اقتنعوا بعدم جدوى أحالم العودة الى مدنهم وقراهم في فلسطين،                      . سياسي لهؤالء  

واسرائيل بالمقابل تكبر، تتوسع، تقوى وتستقبل مئات            .وبدأ يتالشى في قلوبهم الحنين الى الوطن         
ويبحثون . اآلالف والماليين من المهاجرين امام ناظريهم أما الفلسطينيين ال يزالون في مخيماتهم                    

مع                             عن هجرة جديدة بعدما فقدوا الحماية والوقوف الى جانب قضيتهم بعد توقيع إتفاقيات السالم 
 . إسرائيل واإلنشغال في الحرب على اإلرهاب

وال أدري لماذا يشغل المسؤولين في الدول العربية بالهم بقضية الالجئين وكأن أراضـي الـدول                    
ثم                             من  العربية التوجد بها مساحة كافية إلستقطاب الالجئين او حتى إلستثمارها وزراعتهـا و

 . حمايتها من األطماع الخارجية
ويا زعماء وقادة الدول العربية أناشد ضمائركم الحية بالتخفيف عن معاناة هذا الشـعب سـواء                             

وإننـي   . شعب الشتات أو شعب الداخل فشعب الشتات يعيشون أسوأ مراحل حياتهم في مخيماتهم                      
أذكركم بأن الفلسطينيين في الدول العربية أقل إحترماً من السائح االسرائيلي وهو الـذي سـلب                                
قالم                        ارضه ويدافع عما سلب بقوة ولذلك فأنتم تحترمونهم بقوة، ومسؤوليتنا نحـن أصـحاب األ
حول                             الحرة أن نضع الخطوط الحمراء بأقالمنا التي تجري على الورق من مداد دمائنا ليس لنا 
والقوة إال هذا القلم وذاك اللسان ونعلن جرأة القول ألننا نعيش على هامش األحداث لذا ينبغي أن                             
النخفي الحقيقة عسانا نساهم بإنقاذ مايمكن إنقاذه ليصحوا الضمير النائم من سباته وليـس ذلـك                         
ترميهم بقنابـل                            على اهللا مستحيالً أما شعب الداخل فليس لهم معين غير رب العالمين فإسرائيل 
وصواريخ وندعوا اهللا أن يرميهم بحجارة من سجيل فوعده الحق وقوله الصدق وبه نؤمن وعليه                        

برحلة " االسرائيلية"م هربوا من المجازر      1948فالفلسطينيون منذ اللجوء عام     . نتوكل وإليه ننيب  
ما                      ية و البحث عن الذات ولكن هيهات، فمن حرمان التوظيف والعمل، ثم مروراً بالحرب األهل

م بقيادة شارون والمجازر التـي        1982أصابهم من نكبات إلى أن اجتاحهم العدو الصهيوني عام                 
ارتكبها هذا المجرم بحق المخيمات، ثم رحيل المقاومة عن لبنان وانتقال كوادر المنظمات الـى                           
تونس مروراً بإتفاقية أوسلوا ليستدرجهم شارون مرة أخرى بالعودة فكأنهم على موعد مع مجازر                
شارونية جديدة ضد البشر والشجر والحجر والمخيمات في فلسطين التقل فظاعة عن مجزرة دير                       
ياسين على مرأى ومسمع العالمين فهي حرب إبادة غير مسبوقة عبر التاريخ ومـازال الجـزار                           

وها هم فلسطينيوا الشتات في الدول العربية يعيشون نسياً منسـياً                  . ينحر والعرب تتقهقر وتتأخر      
ووضعهم جامد اليتحرك يعيش تحت طائلة ظلم التاريخ وظلم أبناء جلدتهم من العرب أجمعيـن                         
الذين بعدوا عن الدين هذه األمة العربية التي لم تنصفهم ولم تتنبه ألهمية وجودهم ومشاركتهم في                         
 ! الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية حتى يحين موعد رحيلهم أو يأتيهم اليقين قبل العودة الى فلسطين

 الرياض  –مصطفى الغريب 

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

 بمشارآة
 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
 يالف للنشر المحدودة   APاالسوشييتدبرس  -
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 والتوزيع والصياغة   دة النشر وآالة األنباء رويتر  - مايكروسوفت
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

عدنان الغول سيف  -
 القسام المسلول

 ..!غّزة ثانيا -
ووقودها...قنبلة ذرية  -

النووي من ظهور 
 الفلسطينيين

بين صناعة الحياة  -
 وصناعة القادة

اختراق العقل العربي -
إعالميًا يتبعه اختراق 

 ..للحياء والحياة
هل يدفع .. المعشر -

ثمن التحوالت 
 ؟..اإلقليمية

القيادة في المعتقالت -
سجن النساء و  -

تلموند و أوضاع أسرى 
المسكوبية واضراب 
االسير فراس حسن 

 مريش
شهادات خطيرة يدلي -

 بها بعض االسرى

.. الجنرال والنعناع -
 وايمان

وداعًا بشير الدبش  -
 "أبا جهاد"

ال :بالفم المآلن -
لدعوى التفريق بين 
 !عكاشة وزوجته

التعذيب وضروب  -
 المعاملة القاسية

إيمان لم تسترح في  -
 اليوم الخامس

ووقودها النووي من ظهور ...قنبلة ذرية 
 الفلسطينيين

 2004تشرين األول  22الجمعة 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

سرة ان مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي ستصـنعه األ
"الفلسطينية القادرة على اإلنجاب عمًال بقـول المصــطفى       

وهذه" تكاثروا تناسلوا فإني مباهي بكم األمم يوم القيامة                
المراة الفلسطينية القادرة على اإلنجاب هي القادرة بحول
سائل اهللا على إنتاج القنبلة الذرية ووقودها النووي مــن ال
المنوي في مفاعلها النووي أي رحمها القادر علـى الحمـل
ية بعيـدًا عـن المراقبــة واإلنجاب لكسب الحرب الديموغراف
ــدمار ــلحة ال ــن اس ــث ع ــاب والبح ــة اإلره ــة ومحارب الدولي
عوه ويحـددوه ولـو هم إال النســل ليمن الشامل فلـم يبقـى ل
فطنــوا لــذلك فســيمنعوه عــبر قــرار أممــي ويتبنــاه مجلــس
األمــن آمــا تبــنى بــوش قــانون معــاداة الســامية فهــو اآلن
يحارب على عدة جبهات منها الحرب على األرهاب والحــرب
حرب فـي على من يعادي السامية والحرب في العراق وال
ــووي ــران الســالح الن ــالك إي ــد إمت ــرب ض ــتان والح أفغانس
حرب لخـروج يا السـالح النـووي وال تالك آور والحرب ضد إم
نان لتمكيـن إســرائيل مـن اإللتفـاف القوات السورية من لب
علــى لبنــان والحــرب علــى الجمعيــات الخيريــة اإلســالمية
بحجــة إقفــال منــابع تمويــل اإلرهــابيين لدرجــة أصــبح مــن
يســاهم فــي حمــالت تفطــير الصــائمين يشــك بــأن أموالــه
ســتذهب الــى اإلرهــابيين وآــذلك آفالــة اليتيــم وجمعيــات
ــدء حــول المــرأة تحفيــظ القــرآن الكــريم وعــود علــى ذي ب
الفلسطينية القادرة على اإلنجــاب والقـادرة علـى تعويـض
ســيل الشــهداء مــن أمثــال الشــيخ أحمــد ياســين والــدآتور
شنب ومحمـود هنـود عبدالعزيز الرنتيسـي وإسـماعيل أبو
والمهندس يحيى عياش وغيرهم آثير واإلستشهاديات من
الفتيـــات أمثـــال دالل المغربـــي وزينـــب أبوســـالم وداريـــن
أبوعيشه وهنادي جرادات وآيات األخرس وغـيرهن آثـيرات
فقوافل الشهداء مازالت تسير وآان آخرها القائد البارز في
ساعده آتائب القسام الشهيد البطل عدنان الغول و معه م

ما رأ

حسب راي
سينجح في
انتخابات ا
االمريكية؟

جورج ب

جون آي

لست 

ال يهمن

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط

المك

علم الم -
الجاسو

قضايا م -
للكاتب ا
إدريس ول

أمينة ال -
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اإلغفاءة الكبيرة  -
لمسرح االحتجاج 
 اإلسرائيلي

موظف إستقبال في  -
 المقبرة

َرْصٌد في عين  -
 العاصفة

انهم يقذفون الكذبة  -
 بالكذبة

إصالح للثورة ام ( -
ما .... إصالح لألنظمة 

الذي نحتاجه آيساريين
 )عرب 

حتى الزيتون ينزف -

عندما يكذب  -
 ...!!!الرئيس 

 وقت بوش الضائع -

المصلحة العليا (هل  -
) للشعب الفلسطينى

 باتت آذبة؟؟
والسالم مع الصهاينة -

 حلم إبليس بالجنة
في الواقع ال ادري ان -

آان سيجدي بهؤالء 
الكالم والمالم والعتاب

ليس في باريس لكن -
 ..في بيروت 

 صراع من نوع آخر -

 .الشهيد البطل عماد عباس 

وواضح مـن حملـة اإلغتيـاالت االسـرائيلية لتصـفية قيـادات الجماعــات
والمنظمــات اإلســالمية حيــث ان جميـع الحرآــات اإلســالمية تعتــبر أن
االرض الفلسطينية هي أرض إسالمية مقدسة وسيطرة اليهود عليهـا

أما توجهات السلطة والعرب عمومًا هـي فـي قبــول حــق. تدنيس لها   
وهذا هو الفارق بيـن, إسرائيل في الوجود ونفي الالجئين من الوجود              

توجهات السلطة الوطنية ومن يدعمها وتوجهات الجماعات اإلسـالمية
 .ومن يحاربها ويغتال آوادرها 

لة ويستعد الجيش اإلسرائيلي إلستدعاء الجنود االحتياط والقيام بحم
لتقييم األوضاع ولضرورة, تجنيد لقوات من جيش االحتياط اإلسرائيلي            

تدعيم قوات الجيش اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية بحجة منـع
فيما يتوقع, وقوع عمليات وسيتم في مرحلة اولى تجنيد خمس ألوية            

أن يتم في المرحلة الثانية تجنيد عدد أآبر من جنود االحتياط ربما آان
هذا هو الهدف المعلن أما الهــدف غـير المعلــن فربمـا يكـون إسـتعدادًا
لشن حرب واسعة النطاق خـارج حــدود إسـرائيل الــتي تريـد مـن وراء
ــة بخطــة ــارف علي ــا تع ــديها وهــي م ــذ مخططــات قديمــة ل ــك تنفي ذل
الترانســفير لترحيــل الفلســطينيين بإتجــاه دول عربيــة إلعــادة ترتيــب

دول أخــرى تريـد الهيمنــة علــى ثـرواتوتقسيم المنطقة بالتعاون مـع         
,دوالر  50المنطقــة وخصوصــًا بعــدما تجــاوز ســقف برميــل البــترول ال        

ولكــن قضــية التوســع اإلســرائيلي فــي األرض محفوفــة بالمخــاطر وال
تشكل عنصر ضغط ألن إسرائيل تبحث عن سكان وليـس عــن إحتـالل
مزيد من األراضي فلربما هذا هو المانع من إحتالل مزيدًا من األراضـي

 .العربية وهي قادرة على ذلك في ظل الصمت العربي الرهيب 

ماذا اليكــون العـرب أذآيـاء إسـتعدادًا ليـوم المواجهـة وهنا نتسـائل فل
لى الكبرى عندما تتمدد إسرائيل وتكـبر لتحقيــق الحلـم مــن الفـرات ا
النيل ولكن الخوف الـذي اليـزال يعشــش فــي رؤوسـنا حسـب نظريـة
القرود الخمسة وهو خوف بعض العواصم العربية من ان يصبح التوطين
امرا واقعا نتيجة رفض اسرائيل القـاطع لعــودة الالجئيـن الفلســطينيين
هو صـائم وأفطـر وأصبح العرب بعـد مقـاومتهم لفكــرة التجنيــس آمـن 

 .على بصلة 

وعـدم منحهــا! وآان الهدف المعلن هو تفويت الفرصــة علــى اســرائيل         
ــالل ــن مســؤولية احت ــا م ــي اعفائه ــل ف ــة تتمث ــة مجاني ــة جليل خدم
سؤال الـذي يطـرح نفسـه هــو هـل باقـي فلسطين وتشريد اهلها وال
هناك أمـل فـي قــرارات االمـم المتحـدة الخاصـة بعـودة الالجئيــن ؟ أم
هاجروا إليهـا يس الالجئيـن فــي الـدول الــتي  سيتغير النص الــى تجن
وليس عودتهم الى الدولة التي هاجروا منها والسيما أن هناك الجئين
بالهويــة ولكنهــم فــي حكــم المــواطنين فنشــأتهم ووالدتهــم ووالءهــم
لألرض التي وجدوا عليها ولهذا السبب المواليد اليهود فـي فلســطين
اليمكــن طــردهم خارجهــا فلمــاذا المواليــد الفلســطينيين فــي الــدول

 .العربية اليتمتعون بجنسيتها 

لهذا السبب ينبغي علـى القيـادة الفلســطينية الترآــيز علـى مقاومـة
اإلحتالل من داخل األراضي المحتلة وتنسى مقاومة تجنيس الالجئين
الفلسطينيين في الدول العربية ألنها لن تستطيع تأمين الحصول على

وآفــى هــؤالء العيــش فــي. المقــاتلين والــدعم آلمــا احتاجــت لــذلك         
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ــر ــودة وتعتب ــار أمــل الع ــذ الخمســينات وحــتى اآلن بإنتظ مخيمــات من
تًا ريثمـا يتــم تحريـر األرض والقضــاء علـى إسـرائيل المخيمات حًال مؤق
وضحك علينا زعماؤنا آثيرًا عبر خطابنا اإلعالمي فـي البحــر حنرميهـم
ــًا فهـــم اآلن يفترشـــون شـــواطئنا للراحـــة بـــل علـــى العكـــس تمامـ

والزلنـا, واإلستجمام والفلسـطينيون فـي المخيمـات التعـرف أن تنـام                   
يا مؤقتـا              عودة الفلســطينيين, نعتبر مخيمات الالجئين حـال عرب لحيـن 

ولم يجــر اتخــاذ اي اجـراء او ترتيـب اي حـق انسـاني او. الى بالدهم     
الالجئـون انفسـهم. قانوني او اجتماعي او اقتصادي سياسي لهـؤالء          

,اقتنعوا بعدم جدوى أحالم العودة الى مــدنهم وقـراهم فـي فلسـطين              
,واسرائيل بالمقابل تكبر      .وبدأ يتالشى في قلوبهم الحنين الى الوطن              

تقوى وتستقبل مئــات اآلالف والمالييـن مـن المهـاجرين امـام, تتوسع
ويبحثــون عــن. نــاظريهم أمــا الفلســطينيين ال يزالــون فــي مخيمــاتهم       

ضيتهم بعـد هجرة جديدة بعدما فقدوا الحمايـة والوقــوف الـى جانـب ق
توقيــع إتفاقيــات الســالم مــع إســرائيل واإلنشــغال فــي الحــرب علــى

 .اإلرهاب 

وال أدري لمــاذا يشــغل المســؤولين فــي الــدول العربيــة بــالهم بقضــية
ــة ــا مســاحة آافي ــد به ــة التوج ــدول العربي ــأن أراضــي ال ــن وآ الالجئي
إلستقطاب الالجئين او حتى إلســتثمارها وزراعتهــا ومـن ثـم حمايتهـا

ضمائرآم. من األطماع الخارجية      ويا زعماء وقادة الدول العربية أناشـد 
الحية بالتخفيف عن معاناة هذا الشعب سواء شعب الشتات أو شعب
ــي ــاتهم فـ ــوأ مراحـــل حيـ ــون أسـ ــتات يعيشـ ــداخل فشـــعب الشـ الـ

ية أقــل. مخيماتهم   وإنني أذآرآم بأن الفلسـطينيين فـي الــدول العرب
سائح االسـرائيلي وهـو الـذي سـلب ارضــه ويــدافع عمـا إحترمًا من ال

ومسـؤوليتنا نحـن أصـحاب, سلب بقوة ولذلك فأنتم تحـترمونهم بقـوة            
األقالم الحرة أن نضع الخطوط الحمراء بأقالمنا التي تجري على الـورق
من مداد دمائنا ليس لنا حول والقوة إال هذا القلم وذاك اللسان ونعلــن
هامش األحـداث لــذا ينبغـي أن النخفــي جرأة القول ألننا نعيش على 
صحوا الضــمير النائـم الحقيقة عسانا نساهم بإنقــاذ مــايمكن إنقـاذه لي
من سباته وليس ذلك على اهللا مســتحيًال أمـا شـعب الــداخل فليـس
لهم معين غير رب العالمين فإسرائيل ترميهم بقنابل وصـواريخ ونــدعوا
اهللا أن يرميهم بحجــارة مـن سـجيل فوعـده الحــق وقولـه الصـدق وبـه

م1948فالفلسطينيون منذ اللجوء عام       . نؤمن وعليه نتوآل وإليه ننيب        
ــازر       ــوا مــن المج ــذات ولكــن" االســرائيلية  "هرب ــة البحــث عــن ال برحل

ية ومـا, هيهات   فمن حرمان التوظيف والعمل، ثم مـرورًا بـالحرب األهل
م1982أصــابهم مــن نكبــات إلــى أن اجتــاحهم العــدو الصــهيوني عــام          

بقيادة شارون والمجازر التي ارتكبها هذا المجرم بحق المخيمـات، ثـم
رحيل المقاومة عن لبنان وانتقـال آـوادر المنظمـات الـى تـونس مـرورًا
بإتفاقية أوسلوا ليستدرجهم شارون مرة أخرى بـالعودة فكـأنهم علـى
موعــد مــع مجــازر شــارونية جديــدة ضــد البشــر والشــجر والحجــر
جزرة ديـر ياســين علـى والمخيمات في فلسطين التقل فظاعة عن م
سبوقة عـبر التاريـخ مرأى ومسمع العـالمين فهـي حـرب إبـادة غــير م

وها هم فلسطينيوا الشتات. ومازال الجزار ينحر والعرب تتقهقر وتتأخر         
في الدول العربية يعيشون نسيًا منسيًا ووضعهم جامد اليتحرك يعيش
تحت طائلة ظلم التاريخ وظلم أبناء جلدتهم من العــرب أجمعيــن الذيـن
ية بعدوا عن الدين هذه األمة العربية التي لم تنصفهم ولم تتنبه ألهم
وجودهم ومشارآتهم في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعيـة حـتى يحيـن

 !موعد رحيلهم أو يأتيهم اليقين قبل العودة الى فلسطين
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مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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ووقودها النووي من ...ذرية 

  ظهور الفلسطينيين

 ...قنبلة ذرية 

ووقودها النووي من ظهور 
 الفلسطينيين

 الرياض –مصطفى الغريب 

رائيلي ي اإلس راع العرب تقبل الص ان مس
ى ادرة عل طينية الق رة الفلس نعه األس ستص

طفى    ول المص ًال بق اب عم اثروا" اإلنج تك
اهي     إني مب لوا ف وم   تناس م ي م األم بك

 وهذه المراة الفلسطينية  "القيامة

 
 

ادرة بحول اهللا جاب هي الق القادرة على اإلن
ووي  على إنتاج     ا الن ة ووقوده القنبلة الذري

ووي أي ا الن وي في مفاعله من السائل المن
ى الحمل واإلنجاب لكسب ادر عل ا الق رحمه

ة     رب الديموغرافي ة  الح ن المراقب دًا ع بعي
ن ث ع اب والبح ة اإلره ة ومحارب الدولي
اسلحة الدمار الشامل فلم يبقى لهم إال النسل

ددوه     وه ويح ك   ليمنع وا لذل و فطن ول
س اه مجل ي ويتبن رار أمم بر ق يمنعوه ع فس
اداة السامية قانون مع األمن آما تبنى بوش 
ا ات منه دة جبه ى ع ارب عل و اآلن يح فه
ن ى م رب عل اب والح ى األره رب عل الح
يعادي السامية والحرب في العراق والحرب
ران الك إي د إمت رب ض تان والح ي أفغانس ف
ا الك آوري حرب ضد إمت ووي وال السالح الن
وات روج الق رب لخ ووي والح الح الن الس
ن رائيل م ن إس ان لتمكي ن لبن ورية م الس
ات ى الجمعي اإللتفاف على لبنان والحرب عل
ل ابع تموي الخيرية اإلسالمية بحجة إقفال من
ي اهم ف ن يس بح م ة أص ابيين لدرج اإلره
ه أن أموال ك ب ائمين يش ير الص الت تفط حم
م ة اليتي ذلك آفال ابيين وآ ى اإلره ستذهب ال
ى ريم وعود عل رآن الك يظ الق وجمعيات تحف
ادرة طينية الق رأة الفلس ول الم دء ح ذي ب
يل ويض س ى تع ادرة عل اب والق ى اإلنج عل
ين د ياس يخ أحم ال الش ن أمث هداء م الش
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بيان صادر عن جريدة الصباح

رسائل التضامن التي 
وجهها الزمالء 

واإلعالميين إلي هيئة 
 تحرير جريدة الصباح

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

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

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

 )التفاصيل(

ماعيل ي وإس دالعزيز الرنتيس دآتور عب وال
ى دس يحي ود والمهن ود هن نب ومحم أبوش
ن هاديات م ير واإلستش يرهم آث اش وغ عي
الفتيات أمثال دالل المغربي وزينب أبوسالم
ات رادات وآي ادي ج ه وهن ن أبوعيش وداري
ل الشهداء يرات فقواف األخرس وغيرهن آث
ي ارز ف ئد الب ا القا مازالت تسير وآان آخره
ول و عدنان الغ آتائب القسام الشهيد البطل 
اس       اد عب ل عم هيد البط اعده الش ه مس .مع
رائيلية االت االس ة اإلغتي ن حمل ح م وواض
ات ات والمنظم ادات الجماع فية قي لتص
اإلسالمية حيث ان جميع الحرآات اإلسالمية
ي أرض طينية ه بر أن االرض الفلس تعت
ا ود عليه يطرة اليه ة وس المية مقدس إس

ا   دنيس له رب. ت لطة والع ات الس ا توجه أم
ي رائيل ف ق إس ول ح ي قب ي ف ًا ه عموم

ن من الوجود   ذا, الوجود ونفي الالجئي وه
ة لطة الوطني ات الس ن توجه ارق بي و الف ه
ومن يدعمها وتوجهات الجماعات اإلسالمية

   .ويغتال آوادرها   ومن يحاربها

تدعاء رائيلي إلس ش اإلس تعد الجي ويس
وات د لق ة تجني الجنود االحتياط والقيام بحمل

رائيلي         اط اإلس ش االحتي ن جي م, م لتقيي
ش وات الجي دعيم ق رورة ت اع ولض األوض
ة طينية بحج اطق الفلس ي المن رائيلي ف اإلس
ى ة اول منع وقوع عمليات وسيتم في مرحل

ة        م في, تجنيد خمس ألوي ع أن يت ا يتوق فيم
ود ن جن بر م دد أآ د ع ة تجني ة الثاني المرحل
االحتياط ربما آان هذا هو الهدف المعلن أما
تعدادًا ون إس ا يك ن فربم ير المعل دف غ اله
دود ارج ح اق خ عة النط رب واس ن ح لش
ذ ك تنفي ن وراء ذل د م تي تري رائيل ال إس
ة ارف علي مخططات قديمة لديها وهي ما تع
طينيين ل الفلس فير لترحي ة الترانس بخط

اه دول يم  بإتج ب وتقس ادة ترتي ة إلع عربي
د رى تري ع دول أخ اون م ة بالتع المنطق
ًا ة وخصوص روات المنطق ى ث ة عل الهيمن

ترول ال         ل الب قف برمي اوز س دما تج 50بع
ولكن قضية التوسع اإلسرائيلي في,  دوالر  

األرض محفوفة بالمخاطر وال تشكل عنصر
عن سكان وليس ضغط ألن إسرائيل تبحث 
ذا ا ه ن األراضي فلربم د م الل مزي عن إحت
ن األراضي دًا م الل مزي ن إحت انع م و الم ه
ل ي ظ ك ف ى ذل ادرة عل ي ق ة وه العربي

ب      ي الرهي مت العرب ائل. الص ا نتس وهن
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ما هو تقيمك .. في ضوء قرارات قمة تونس 

 لالداء العربي
 

 

 
 
 نتائج

 تصويتات
 
  104: تصويتات
  1: تعليقات

nmlkj
ال يعبر عن طموحات االمة العربية 

ويتناقض مع الواقع

nmlkjواآبت فمة تونس التغير الدولي

nmlkj
عبرت قمة تونس عن الطموح واالجماع

العربي

تصويت

مجزرة رفح

 

وم تعدادًا لي اء إس رب أذآي ون الع اذا اليك فلم
رائيل دد إس دما تتم برى عن ة الك المواجه
يل                ى الن رات ال م من الف يق الحل  وتكبر لتحق
ي ش ف زال يعش ذي الي وف ال ن الخ ولك
رود الخمسة وهو ة الق رؤوسنا حسب نظري
خوف بعض العواصم العربية من ان يصبح
رائيل ة رفض اس ا نتيج را واقع وطين ام الت

الفلسطينيين وأصبح  القاطع لعودة الالجئين     
ن رة التجنيس آم اومتهم لفك د مق رب بع الع

 .   هو صائم وأفطر على بصلة

ة ت الفرص و تفوي ن ه دف المعل ان اله وآ
رائيل    ى اس ة! عل ة جليل ا خدم دم منحه وع

ؤولية ن مس ا م ي اعفائه ل ف ة تتمث مجاني
ؤال ا والس ريد اهله طين وتش الل فلس احت
الذي يطرح نفسه هو هل باقي هناك أمل في
ودة ة بع دة الخاص م المتح رارات االم ق
س ى تجني ص ال يتغير الن ن ؟ أم س الالجئي
الالجئين في الدول التي هاجروا إليها وليس
ا اجروا منه تي ه ة ال ى الدول ودتهم ال ع
والسيما أن هناك الجئين بالهوية ولكنهم في
م ووالءهم حكم المواطنين فنشأتهم ووالدته
بب ذا الس ا وله دوا عليه تي وج ألرض ال ل
هم المواليد اليهود في فلسطين اليمكن طرد
ي طينيين ف د الفلس اذا الموالي ا فلم خارجه

   .الدول العربية اليتمتعون بجنسيتها 

ادة الفلسطينية ى القي ذا السبب ينبغي عل له
ل ن داخ الل م ة اإلحت ى مقاوم يز عل الترآ
س ة تجني ى مقاوم ة وتنس ي المحتل األراض
ة دول العربي ي ال طينيين ف ن الفلس الالجئي
ى ول عل أمين الحص تطيع ت ن تس ا ل ألنه

ذلك          وآفى. المقاتلين والدعم آلما احتاجت ل
ذ الخمسينات هؤالء العيش في مخيمات من

تى اآلن    ودة    وح ل الع ار أم ر  بإنتظ وتعتب
ر م تحري ا يت ًا ريثم ًال مؤقت ات ح المخيم
حك رائيل وض ى إس اء عل األرض والقض
ا اإلعالمي يرًا عبر خطابن ا آث علينا زعماؤن
ًا ى العكس تمام ل عل نرميهم ب ر ح ي البح ف
ة واطئنا للراح ون ش م اآلن يفترش فه
ات ي المخيم طينيون ف تجمام والفلس واإلس

ام  رف أن تن ات, التع بر مخيم ا نعت والزلن
ا    ا مؤقت ال عربي ن ح ودة, الالجئي ن ع لحي

اذ اي. الفلسطينيين الى بالدهم   ولم يجر اتخ
ي يب اي حق انساني او قانون اجراء او ترت

.  او اجتماعي او اقتصادي سياسي لهؤالء            
حالم دم جدوى أ الالجئون انفسهم اقتنعوا بع
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 رفحتغطية شاملة الحداث 
 علي مدار الساعة

خليل الزبن/ الشهيد 

 
 لشهيد خليل الزبن

من األقسام

 

 
 ] ملفات الصباح[ 

 

"أسرار حرب أآتوبر في الوثائق األمريكية"·

..الديمقراطية في األردن·

مع دخول االنتفاضة عامها الخامس·

قراءة في ملف التمرد داخل الجيش ·
:اإلسرائيلي

خالل العام الرابع إلنتفاضة األقصى·

شهادات من مجزرة صبرا وشاتيال·

الدبابة فعل خوف والدبابة فعل مؤقت·

مسيرة حاشدة إلى مقبرة شهداء مجزرة ·
:صبرا وشاتيال

الدولة الفلسطينية ومشاريع التسوية·

آتاب الصباح

 ابراهيم عبد العزيز· 

 أحمد أبو مطر ·
  أحمد محيسن· 
 أحمد األفغاني ·

 أسامة العالول ·
 أيمن اللبدي ·

 إبراهيم إسماعيل ·

 العسقالني· 

دأ, العودة الى مدنهم وقراهم في فلسطين         وب
ى ن ال وبهم الحني ي قل ى ف يتالش

وطن    بر    .ال ل تك رائيل بالمقاب ع, واس ,تتوس
ن من ات اآلالف والماليي تقوى وتستقبل مئ
ا الفلسطينيين          اظريهم أم ام ن اجرين ام  المه

اتهم    ي مخيم ون ف ن. ال يزال ون ع ويبحث
وف ية والوق دوا الحما هجرة جديدة بعدما فق
ات ع إتفاقي د توقي يتهم بع ب قض ى جان ال
رب ي الح غال ف رائيل واإلنش ع إس الم م الس

 . على اإلرهاب 

دول وال أدري لماذا يشغل المسؤولين في ال
الهم   ة ب أن   العربي ن وآ ية الالجئي بقض

احة ا مس د به ة التوج دول العربي أراضي ال
ى ن او حت تقطاب الالجئي ة إلس آافي
ا من ثم حمايته إلستثمارها وزراعتها ومن 

 . األطماع الخارجية 

د ة أناش دول العربي ادة ال اء وق ا زعم وي
ذا اة ه ن معان التخفيف ع ة ب مائرآم الحي ض
الشعب سواء شعب الشتات أو شعب الداخل
م فشعب الشتات يعيشون أسوأ مراحل حياته

اتهم    ي مخيم أن.  ف رآم ب ني أذآ وإن
ة      دول العربي ًا  الفلسطينيين في ال ل إحترم أق

لب ذي س و ال رائيلي وه ائح االس ن الس م
م ذلك فأنت وة ول ا سلب بق دافع عم ارضه وي

وة    ترمونهم بق ن,  تح ؤوليتنا نح ومس
وط ع الخط رة أن نض الم الح حاب األق أص
ورق ى ال ري عل تي تج ا ال راء بأقالمن الحم
ذا من مداد دمائنا ليس لنا حول والقوة إال ه
ا ول ألنن رأة الق ن ج م وذاك اللسان ونعل القل
ي أن ذا ينبغ داث ل امش األح ى ه ش عل نعي
ن النخفي الحقيقة عسانا نساهم بإنقاذ مايمك
باته ن س ائم م مير الن حوا الض اذه ليص إنق
عب ا ش تحيًال أم ى اهللا مس ك عل س ذل ولي
ن ير رب العالمي ن غ م معي داخل فليس له ال
دعوا ل وصواريخ ون فإسرائيل ترميهم بقناب

ده  اهللا جيل فوع ن س ارة م رميهم بحج أن ي
الحق وقوله الصدق وبه نؤمن وعليه نتوآل

فالفلسطينيون منذ اللجوء عام. وإليه ننيب    
ازر         1948 "االسرائيلية    "م هربوا من المج

فمن, برحلة البحث عن الذات ولكن هيهات         
الحرب حرمان التوظيف والعمل، ثم مرورًا ب
ى أن ات إل ن نكب ابهم م ا أص ة وم األهلي

ام  هيوني ع دو الص احهم الع م1982اجت
ذا ا ه تي ارتكبه ازر ال ارون والمج ادة ش بقي
ة ل المقاوم م رحي ات، ث المجرم بحق المخيم

Page 4 of 5 ووقودها النووي من ظهور الفلسطينيين...قنبلة ذرية  -جريدة الصباح

10/22/2004http://www.alsbah.net/alsbah_nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=4969



     لجريدة الصباح ©جميع الحقوق محفوظة 

 
 ثانية 0.099: انشاء الصفحة

 

 

 

 وفق مطر م ·

 مهيب النواتي ·
 بالل الحسن ·

 بكر ابو بكر ·
 خليل العناني ·
 حاتم أبو شعبان ·
 ريان الشققي  ·
 دياب اللوح ·
 جواد البشيتي ·

  جميل حامد· 
 زاهر األفغاني ·
 شاهر خماش ·
 زياد الصالح ·
  سري القدوة ·

 سوسن البرغوتي· 

 سمير قديح ·

 سليمان نزال· 
  سعادة خليل· 
 عامر راشد ·

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

 جودة عادل· 
 غصن أبو آرش ·

 علي القاسمي· 

 عواد األسطل ·

 عصام الحلبي ·
  فؤاد الحاج· 
 نضال حمد ·

 نضال العرابيد· 

مواقع إعالمية
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بريد الصباح اإللكتروني
 رئيس التحرير
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ى ات ال وادر المنظم ال آ ان وانتق ن لبن ع
تدرجهم لوا ليس ة أوس رورًا بإتفاقي ونس م ت
ى أنهم عل العودة فك رى ب رة أخ ارون م ش
موعد مع مجازر شارونية جديدة ضد البشر
طين ي فلس ات ف ر والمخيم جر والحج والش
ى ين عل ر ياس زرة دي ة عن مج ل فظاع التق
مرأى ومسمع العالمين فهي حرب إبادة غير
ازال الجزار ينحر اريخ وم مسبوقة عبر الت

أخر        ر وتت رب تتقهق م.  والع ا ه وه
طينيوا   ة   فلس دول العربي ي ال تات ف الش

د عهم جام يًا ووض يًا منس ون نس يعيش
خ م التاري ة ظل ت طائل ش تح رك يعي اليتح

دتهم    اء جل م أبن ن  وظل رب أجمعي ن الع م
ة ة العربي ذه األم دين ه ن ال دوا ع ذين بع ال
م ية وجوده ه ألهم م تتنب التي لم تنصفهم ول
ادية اة اإلقتص ي الحي ارآتهم ف ومش
م أو د رحيله ن موع تى يحي ة ح واإلجتماعي

    !يأتيهم اليقين قبل العودة الى فلسطين

 
 

 المواضيع المرتبطة
 

 

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

أرسل تعليق

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها
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 سئمنا اإلعالم األمريكي المشبع باألكاذيب والشعارات الزائفة

حتى أصبح جزءاً ال, ال ريب في تنامي الدور اإلعالمي لوجستيا في دعم الحروب

وكما شاهدنا مؤخرا التكتيك, يتجزأ من منظومة القوات الغازية في عصرنا الحالي

واعتماده على وجود عدد كبير من الصحفيين في , األمريكي أثناء غزو العراق

تقوم بواجباتها العسكرية من خالل تغطية " كتيبة"حتى اعتقدنا أنها , معية الجيش

وباتباع استراتيجية محددة , المستجدات على أرض المعركة بعيون أمريكية صرفة

هدفها تضخيم االنتصارات وتحجيم الخسائر إلحباط الخصم ،وقد ساهمت هذه 

حين دأبت منذ البدء , بتسهيل مرور القوات الغازية -إن جاز التعبير  -"الكتيبة"

على نشـر األكاذيب و تهويل حجم الخطر الذي قد يسببه العراق على األمن 

ممـا أدى إلى صمت بعض القوى الدولية التي تؤثر بشكل أو , واالستقرار الدولي

ومن ثم صبغ شيء من الشرعية على التحالف الذي , بآخر في مجريات األمور

 . أقامته الواليات المتحدة

وعن , وإذا تساءل البعض عن مدى اهتمام الواليات المتحدة بردود الفعل الدولية

فإن , مدى الشعور بالقلق حيال انعدام مصداقيتها واهتزاز صورتها أمام العالم

إذ يبدو من الواضح أن اإلدارة األمريكية الحالية ال تسعى , الجواب حتما يكون ال

تهدف من ورائها " تبرير"و " تخدير"وإنما تقوم بعمليات , فعليا لتحسين صورتها

إليجاد ثغرة تنفـذ من خاللها لتحقيق مكاسب سياسية محددة بغض النظر عن 

ولنا في أسطورة أسلحة الدمار الشامل , نتائج هذه المبررات على المدى البعيد 

المزعومة دالئل واضحة حين تخطت الواليات المتحدة كل حدود العقالنية وقامت 

ولم تكتِف بذلك بل قامت بتوريط , بارتكاب جريمة أخالقية ضللت العالم أجمع

 .وقادتهم إلى العراق ألهداف خاصة, بعض الدول في حرب ليست لها

, اضرب, اكذب: إن من الواضح أن اإلستراتيجية األمريكية تتبع ثالث مراحل

وإنما قمع األصوات , وليس التبرير هنا ما يحتويه الخطاب األمريكي دوليا, برر

وعدم تأثير تلك السياسات على الناخب , المعارضة داخل الواليات المتحدة

ورغم أن الواليات المتحدة لم تكن تتوقع هذا الرد العنيف والمعارضة , األمريكي

حدثت تغيرات مفاجئة وتقاطعت مصالح عربية , الشديدة إزاء ما يحدث في العراق

وأخذت األمور , مع بعض المصالح الغربية في أوروبا على وجه الخصوص

ولهذا قررت تعديل اإلستراتيجية من أكذوبة , منحى أكثر إحراجا للواليات المتحدة

إلى مجموعة من األكاذيب الدقيقة والمدروسة، , المدى القصير التي أثبتت فشلها

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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الذي ذكرت أو بسبب التعنت في وضع بعض األسئلة بطريقة تعجيزية يستعرض 

فيها الدكتور خبراته العلمية على طالب الهندسة، أضف إلى ذلك صعوبة التواصل 

بين الطالب وعضو هيئة التدريس نظرا لما يفرضه األخير من حواجز بينه وبين 

األول، أو ربما لوجود نوعية من الطالب المتحذلقين تفسد االنطباع العام لدى 

 .أعضاء هيئة التدريس فيتوقفون عن التعاون مع جميع الطالب

وبعد أن يتخرج الطالب كمهندس يظهر تأثير كل هذه األشياء عليه، فشبح المعدل 

يبقى يطارده حتى يتمكن من اكتساب الخبرة بعد خمس سنوات على األقل، هذا إذا 

استطاع أن يفعل، والشخصية مهزوزة ألنه تعود على التلقي فقط دون المشاركة، 

!! واللغة اإلنجليزية ركيكة، ومهندس النفط يعمل في وظيفة مهندس الكهرباء

من أي جامعة حصلت على .. والسؤال نفسه يتكرر عند كل مقابلة شخصية

جامعة تدرس نفس الكتب والمواد التي تدرس في كل كلية.... هندستك؟ و الجواب

 !! لكن دون كيرف... هندسة

 

 تبوك  -المهندس محمد حسن العلي 

 

 هضم ولي األمر لحق الفتاة قد يكون من أهم أسباب هروبها

اختفاء أو هروب بعض الفتيات من منازل أسرهن وخاصة في المدن "ظاهرة 

الكبيرة تعتبر ظاهرة إجتماعية خطيرة، ولألسف أنه إلى اآلن لم تلق تلك الظاهرة 

 .التجاوب الكامل من المجتمع

قد يكون هذا الهروب صرخة تمرد في وجه الظلم الواقع على الفتاة من األسرة 

والمجتمع على حد سواء، ويأتي هذا الظلم من الفهم الخاطئ لنصوص الدين 

وتطبيق لبعض العادات الجاهلية التي مازالت تعشش في عقول بعض والة أمر 

هذه الفتاة الهاربة من محيط أسرتها أو قريتها إلى المدن المزدحمة وللتخلص من 

 .السيطرة الذكورية الكاملة في المجتمع عليها

هذا المجتمع ال يرغب في التنازل عن سلطة األمر والنهي وحب الذات واألنانية 

والتصرف في مستقبل اآلخرين بل والمنحازة إلى نفس الجنس الذكري ضد الجنس

األنثوي، لذا ستبقى المرأة تعيش تحت وطأة ظلم العادات والتقاليد، والضغوط 

المتراكمة ضدها إلى أن تنفجر في وجه ذلك التهميش وتلك المصادرة، ومن وجهة

نظر الرجل الذي يريد أن يبقى صاحب الرهبة والعظمة، واالستبداد والتسلط 

أن من تقف في وجه هذا الظلم تسمى متمردة . والحكم، واللعب بمقدرات المرأة

راغبة في التحرر من وجهة نظر ولي أمرها، أما ولي أمرها الذي يظلمها 

ويحكمها فهو يحارب هذا التمرد والتحرر، فالمرأة منذ والدتها إلى أن تصبح شابة 

تكبت في نفسها أمورا كثيرة نظراً لضعفها وبعد أن يشتد ساعدها ما تلبث أن 

تنفجر في مرحلة الشباب، كونها في هذه المرحلة تتميز بالحيوية والطموح والقوة، 

والنشاط واالندفاع ورفض القيود، لذا نجد أطفال الحجارة أكثر جرأة في مقاومة 

االحتالل اإلسرائيلي، وهذه الفتاة تعيش حياة حالمة إلى أن تصطدم بالواقع، الذي 
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ال يمثل غير الظلم واالستبداد وبالتالي فهو بعيد كل البعد عما تحلم به، والمثالية 

التي تود أن تعيشها، وفي هذه الحالة فإن الفتاة تعيش حياة هامشية داخل األسرة، 

فهي ليست موجودة بفكرها وروحها وإنما بجسدها أي دمية بال روح، ولهذا ينوب 

رب األسرة عنها في تقرير شؤونها، فهي تعاني االحتالل الجاثم على صدرها 

والمهيمن على كل شؤونها، ولذلك تلجأ إلى الهروب المتمثل في المقاومة لهذا 

االحتالل على التفكير واإلبداع، وال أحد ينكر أن من يريد أن يتولى المقاومة لهذا 

االحتالل البد أن يتعرض للمخاطر، ولهذا فهي تقترب إلى أول يد تمتد لمساعدتها،

وبغض النظر عن نظافة تلك اليد من عدمها، وهذا هو سبب االنحراف المتمثل في

عدم القدرة على التنبؤ والتمييز بين البشر والذئاب، ولذا نريدها أن تكون صانعة 

قرار مستقبلها، وليست تابعة لقاهريها من بعض الرجال، ألن من يكون صانع 

 .قرار نفسه يتحمل نتائج هذا القرار، وهذا هو الفرق بين المبتكر والمقلد

يجب أن نعترف بأن مشكلة انحراف الفتيات موجودة في مجتمعنا بغض النظر عن

نسبة وجودها، فإذا لم تتخذ اإلجراءات الكفيلة بالقضاء عليها في مهدها فإنها 

سوف تستفحل إلى أن تصل لدرجة يصعب معها االجتثاث، ولنجاح هذا األمر فإنه 

البد من تعاون جميع األطراف من زيادة الوعي األسري والحرص على التربية 

السليمة والصحيحة، والقدرة على تخطي المعوقات وفق المثل والقيم االجتماعية 

 . اإلنسانية العالمية المتوافقة مع ديننا

 مصطفى الغريب 

 

 تعقيباً على الموسى

 الفرق كبير بين تلقي حواس الطفل في الماضي عن الحاضر

كتب الدكتور علي الموسى مقاال ذكرياتيا عن صورة من صور الماضي القريب، 

تعبر عن صورة نمطية في بيئتنا المحلية وأكاد أجزم أن الصورة واحدة للبيئات 

المجاورة لنا وهي صورة المؤذن الكبير في السن الذي يتولى اإلعالم بدخول وقت 

صالة المغرب في رمضان، وحالة الترقب من قبل صبية القرية لينطلق أسرعهم 

رجال أو أعالهم صوتا مبشرا الصائمين بارتفاع األذان ومما أذكره أننا نردد في 

وقد كان الطفل ينتظر بشوق متى يؤذن المؤذن " أذن أذن يا صيام"تلك اللحظة 

ليأكل مع أهله والحظ أنني كتبت ليأكل ولم أقل ليفطر مع أهله ألنه في أغلب 

األحيان ال يصوم لصغر سنه لكن حالة الترقب تلك إما لمحاكاة الكبار، وإما لبعد 

تربوي وهو احترام الكبار عند تناول الطعام، المهم أن تلك الصورة الماضية التي 

أتحفنا بها الدكتور الموسى جعلتني أشفق كثيرا على طفل اليوم الذي افتقد للبراءة 

والطمأنية تلك البراءة التي قولبها فنائو اليوم بجعلها سذاجة وبالهة وأن اللف 

والدوران هو القاعدة وجعل األدب وحسن السمت هو الشذوذ، إن لم يتصف 

صاحبه بأنه معقد أو يعيش في بيئة معقدة، ووقفت أتأمل ما يتلقاه طفلنا الحبيب في 

رمضان في وقت اإلفطار تحديداً الذي يعتبر وقت اجتماع األسرة في أصقاع الدنيا

والتساع الخرق على الراقع وقفت أتأمل ما يتلقاه طفلنا في  -مع فارق التوقيت  -
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لن تتحرر .. متمردة.. المرأة الشرقية إرهابية

GMT 10:00:00 2004  أكتوبر 19الثالئاء  أصداء> إيالف    آخر تحديث  
 

أرسـل تعليقـك
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

يد    ...رأس شيطان   ع
ــة ــاب  .. المظل إره
 إسرائيلي 

  لن تتحرر.. متمردة.. المرأة الشرقية إرهابية

أآتوبر 19الثالئاء  GMT 9:45:00 2004 مصطفى الغريب    
  

 
تعتبر ظاهرة إجتماعية خطيرة لم تلقى التجـاوب               " هروب الفتيات الى المدن المزدحمة          "ظاهرة  

الكامل من المجتمع الذي أبتلي بهذه الظاهرة وقد يكون هذا الهروب صرخة وتمرد فـي وجـه                             
الظلم الواقع على الفتاة من األسرة والمجتمع على حد سواء، ويأتي هذا الظلم من الفهم الخاطيء                          
مر هـذه الفتـاة                                لنصوص الدين وعادات الجاهلية التي مازالت تعشش في أدمغة وعقول والة أ
الهاربة من محيط أسرتها أو قريتها الى المدن المزدحمة وللتخلص من السيطرة الذكورية الكاملة                  
في المجتمعات الشرقية عليها، هذه المجتمعات الترغب في التنازل عن سلطة األمر والنهي وحب                  
الذات واألنانية والتصرف في مستقبل اآلخرين بل والمنحازة الى نفس الجنـس الــذكري ضـد                        
لم                            الجنس األنثوي تماما كإنحياز أمريكا الى إسرائيل، لذا ستبقى المرأة تعيش تحـت وطـأة ظ
شبه                              العادات والتقاليد والضغوط المتراكمة ضدها الى أن تنفجر في وجه ذلك الطاغية وهـي أ
من وجهـة نظـر                          بالحرب على اإلرهاب فقد تختلف وجهات النظر في تفسير معنى اإلرهاب ف
قدرات                             الرجل الذي يريد أن يبقى صاحب الرهبة والعظمة واالستبداد والتسلط والحكم واللعب بم
الشعوب عفواً المرأة، فمن يقف في وجه هذا الظلم يسمى إرهابياً لذا تعتبر المرأة الشرقية إرهابية                
ها                                مجازاً متمردة راغبة في التحرر من وجهة نظر ولي أمرها، أما ولـي أمرهـا الـذي يظلم
ويحكمها فهو يحارب هذا التمرد والتحرر الذي يسميه مجازاً إرهاباً، فالمرأة منذ والدتها الى أن                               
جر                           تصبح شابة تكبت في نفسها أمور كثيرة نظراً لضعفها وبعد أن يشتد ساعدها ماتلبت أن تنف
ندفاع                                 في مرحلة الشباب كونها في هذه المرحلة تتميز بالحيوية والطموح والقوة والنشـاط واال
هذه الفتـاة                                 ورفض القيود لذا نجد أطفال الحجارة أكثر جرأة في مقاومة اإلحتالل اإلسرائيلي، و
تعيش حياة حالمة الى أن تصطدم بالواقع الذي اليمثل غير الظلم واالستبداد وبالتالي فهو بعيد كل                              
البعد عما تحلم به والمثالية التي تود أن تعيشها وفي هذه الحالة فإن الفتاة تعيش حيـاة هامشـية                             
داخل األسرة فهي ليست موجودة بفكرها وروحها وإنما بجسدها أي دمية بال روح ولهذا ينـوب                   
رب األسرة عنها في تقرير شؤونها فهي تعاني اإلحتالل الجاثم على صدرها والمهيمن على كل                              
من علـى                            شؤونها ولذلك التجد لها حال غير الهروب المتمثل في المقاومة لهذا االحتـالل المهي
الجسد والروح والتفكير واالبداع وال أحد ينكر أن من يريد أن يتولى المقاومة لهذا االحتالل البد                             
أن يتعرض للمخاطر ولهذا فهي تقترب الى أول يد تمتد لها لتساعدها بغض النظر عن كون اليد                                 
الممتدة لها نظيفة أم غير نظيفة وهذا هو سبب اإلنحراف أي عدم القدرة على التنبؤ بنظافة اليــد                              
الممتدة لها، ولذا نريدها أن تكون صانعة قرار مستقبلها وليست تابعة لقاهرها ومن يكون صـانع                       
تابع،                              قرار فهو يتحمل نتائج هذا القرار وهذا هو الفرق بين المبتكر والمقلد وبين المسـتقل وال
ونريد أن نؤكد أن هذه الظاهرة موجودة بغض النظر عن نسبة وجودها في المجتمع، فإذا لم تتخذ                        

في مهدهـا   " هروب الفتيات الى المدن المزدحمة        "اإلجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة             
والبد من تعاون جميع األطـراف علـى زيـادة               . قبل إستفحال خطرها وبالتالي صعوبة إجتثاثها         

الوعي األسري مع الحرص على إلتزام التربية السليمة والصحيحة رغم كل المعوقات وفق المثل                             
 . والقيم اإلجتماعية اإلنسانية العالمية المتوافقة مع األديان السماوية

 الرياض  –مصطفى الغريب 

 العودة لألعلى     أخبر صديقك   الصفحة   طباعة  
إنشاء وتطوير : أعدت هذه الصفحة بالتنسيق مع   ة
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

!!!حيث ال ينفع الندم -
حماة القانون يخرقون  -

 القانون
أعربوا عن ...العرب -

 !!خيبة أملهم

المرأة الشرقية  -
لن.. متمردة .. إرهابية 

 تتحرر
 )الطمسة(عصر  -

انفجارات طابا خلقت  -
أدوارا ستلعبها إسرائيل

بادئة بمسرح رأس 
 شيطان

مناشدة إلنقاذ أسير  -
 مصاب بالسرطان

... االعتقـال اإلداري  -
انتهاك فاضح لحقوق 

 اإلنسـان
النائب األسير حسام  -

خيار المقاومة هو:خضر 
الخيار الضامن لحقوق 

 شعبنا

.. الجنرال والنعناع -
 وايمان

وداعًا بشير الدبش  -
 "أبا جهاد"

التعذيب وضروب  -
 المعاملة القاسية

إيمان لم تسترح في  -
 اليوم الخامس

 مذبحة صالح باللو -

َوُآْن في .. ِاْنَهْض  -

لن .. متمردة .. المرأة الشرقية إرهابية 
 تتحرر

 2004تشرين األول  17االحد 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

ــاهرة   ــة            "ظ ــدن المزدحم ــى الم ــات ال ــروب الفتي ــر" ه تعتب
ظــاهرة إجتماعيــة خطــيرة لــم تلقــى التجــاوب الكامــل مــن
هذا الهـروب المجتمع الذي أبتلي بهذه الظاهرة وقد يكـون 
صرخة وتمرد في وجه الظلم الواقع على الفتاة من األسرة

حد ســواء            هم, والمجتمع على  هذا الظلـم مــن الف ويـأتي 
الخاطيء لنصــوص الـدين وعـادات الجاهليـة الــتي مازالـت
تعشش في أدمغة وعقول والة أمر هذه الفتاة الهاربـة مـن
محيط أسرتها أو قريتها الى المدن المزدحمة وللتخلص من
الســيطرة الذآوريــة الكاملــة فــي المجتمعــات الشــرقية

سلطة, عليها   عن  هذه المجتمعـات الترغـب فـي التنـازل 
األمر والنهي وحب الذات واألنانية والتصرف فـي مســتقبل
ــذآري ضــد اآلخــرين بــل والمنحــازة الــى نفــس الجنــس ال

 .الجنس األنثوي تماما آإنحياز أمريكا الى إسرائيل

ضغوط لذا ستبقى المرأة تعيش تحت وطأة ظلـم العــادات والتقاليـد وال
لك الطاغيـة وهـي أشـبه جر فـي وجـه ذ المتراآمة ضدها الى أن تنف
بالحرب على اإلرهاب فقـد تختلــف وجهـات النظــر فـي تفســير معنــى
قى صــاحب الرهبـة لذي يريـد أن يب اإلرهاب فمن وجهـة نظـر الرجـل ا
والعظمة واالستبداد والتسلط والحكم واللعب بمقدرات الشـعوب عفـوًا

فمن يقف في وجه هذا الظلم يسمى إرهابيًا لذا تعتبر المــرأة, المرأة  
الشرقية إرهابية مجازًا متمردة راغبة في التحرر مـن وجهـة نظـر ولـي

هذا التمـرد, أمرها   أما ولي أمرها الذي يظلمها ويحكمها فهـو يحـارب 
فالمرأة منذ والدتهــا الــى أن تصـبح, والتحرر الذي يسميه مجازًا إرهابًا      

شــابة تكبــت فــي نفســها أمــور آثــيرة نظــرًا لضــعفها وبعــد أن يشــتد
ســاعدها مــا تلبــت أن تنفجــر فــي مرحلــة الشــباب آونهــا فــي هــذه
المرحلــة تتمــيز بالحيويــة والطمــوح والقــوة والنشــاط واالنــدفاع ورفــض
ــالل ــة اإلحت ــثر جــرأة فــي مقاوم ــال الحجــارة أآ ــذا نجــد أطف ــود ل القي

صطدم بالواقـع, اإلسرائيلي  مة الـى أن ت وهذه الفتاة تعيش حياة حال
هو بعيـد آـل البعـد عمـا الذي اليمثل غير الظلم واالستبداد وبالتالي ف
تحلم به والمثالية التي تود أن تعيشـها وفـي هـذه الحالـة فـإن الفتــاة
تعيــش حيــاة هامشــية داخــل األســرة فهــي ليســت موجــودة بفكرهــا
وروحها وإنما بجسدها أي دمية بال روح ولهـذا ينـوب رب األسـرة عنهـا
في تقرير شؤونها فهي تعاني اإلحتالل الجاثم على صدرها والمهيمن

ما رأ

حسب راي
سينجح في
انتخابات ا
االمريكية؟

جورج ب

جون آي

لست 

ال يهمن

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط

المك

علم الم -
الجاسو

قضايا م -
للكاتب ا
إدريس ول

أمينة ال -
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 َبيِتَك ِإَمـاَمـا
 رؤيــا -

يا ... قبل الرحيل  -
 رفاق أين الطريق

انهم يقذفون الكذبة  -
 بالكذبة

إصالح للثورة ام ( -
ما .... إصالح لألنظمة 

الذي نحتاجه آيساريين
 )عرب 

حتى الزيتون ينزف -

عندما يكذب  -
 ...!!!الرئيس 

 وقت بوش الضائع -

المصلحة العليا (هل  -
) للشعب الفلسطينى

 باتت آذبة؟؟
والسالم مع الصهاينة -

 حلم إبليس بالجنة
في الواقع ال ادري ان -

آان سيجدي بهؤالء 
الكالم والمالم والعتاب

ليس في باريس لكن -
 ..في بيروت 

 صراع من نوع آخر -

على آـل شـؤونها ولـذلك التجـد لهـا حـال غـير الهـروب المتمثــل فـي
المقاومة لهذا االحتالل المهيمن على الجسد والروح والتفكير واالبـداع
كر أن مـن يريـد أن يتولـى المقاومـة لهـذا االحتــالل البــد أن وال أحد ين
يتعرض للمخاطر ولهذا فهي تقترب الـى أول يـد تمتــد لهـا لتسـاعدها
بغض النظر عن آون اليد الممتدة لها نظيفـة أم غـير نظيفــة وهـذا هــو
,سبب اإلنحراف أي عدم القدرة على التنبؤ بنظافة اليـد الممتــدة لهــا            
ولذا نريدها أن تكون صانعة قرار مستقبلها وليست تابعة لقاهرها ومن
هو الفــرق بيـن يكون صانع قـرار فهــو يتحمـل نتـائج هــذا القـرار وهــذا 

ــابع            ــن المســتقل والت ــد وبي ــر والمقل ــذه, المبتك ــد أن ه ــد أن نؤآ ونري
فإذا لم, الظاهرة موجودة بغض النظر عن نسبة وجودها في المجتمع                 

لى هـذه الظـاهرة                       ضاء ع هـروب الفتيــات"تتخذ اإلجراءات الكفيلة بالق
فـي مهـدها قبـل إسـتفحال خطرهـا وبالتالــي" المزدحمة  الى المدن    

 .صعوبة إجتثاثها 

والبد من تعاون جميع األطراف على زيادة الوعي األسري مـع الحـرص
على إلتزام التربية السليمة والصحيحة رغم آل المعوقات وفق المثــل
 .والقيم اإلجتماعية اإلنسانية العالمية المتوافقة مع األديان السماوية 

 الرياض –مصطفى الغريب 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية
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 انفجارات طابا خلقت أدوارا ستلعبها إسرائيل بادئة بمسرح رأس شيطان
  

 الرياض  –مصطفى الغريب 
جريمة لن تمر بدون عقاب تلك هي السياســة الــتي دأبـت عليهـا إسـرائيل منـذ قيامهــا ومـع أحــداث هيلتــون طابــا ورأس                                 
شيطان قامت إسرائيل من خالل سبابتها تلوح بالوعيد والتهديد لمن إستهدف عددًا من السياح اإلسرائيليين وماآان هــذا                                 
التهديد ليكون له صدى لوال أن تلك السبابة اإلسرائيلية مزروعة أصًال في يد الهيمينــة األمريكيـة األمـر الـذي جعلــت منهــا                                        
بعبعًا يخيف آثير من زعماء العــالم نظــرًا لفاعليـة اللوبــي الصــهيوني فـي البيـت األبيـض وإذا آانــت إســرائيل هـي الــدوالر                                  

من المرشــحين للرئاسـة األمريكيـة إال عـبر بوابـة هـذا                االمريكي فلــن يمـر   الـدوالر بوجهيــه المؤيــد الكامـل إلسـرائيل         أي 
فالحمالت االنتخابية التي تعتـبر أهـم تجـارة لليهـود فـي أمريكــا بحاجـة الــى تمويـل بمالييـن الــدوالرات مــن اإلســتثمارات                                 

تــي االرهابيـة ال   والعمليــات  , اليهودية في جميع المجاالت ومنها سلسلة الفنادق العالمية التي يملكها اليهود حول العالم                  
العمل ، وطالما أن معظم        وقعت في فندق هيلتون طابا بسيناء في مصر قد تفسر لنا أنه البد أن تكون هناك جهة وراء هذا                            

هذا العدو الذي بدأ يضرب مفاصـل اإلقتصــاد العالمـي           الضحايا من اإلسرائيليين فإن الموساد اإلسرائيلي بدأ يتحرك لمعرفة          
وأزهق أرواحـًا مــن شــعب اهللا المختـار ، وعليـه فـإن األوامـر صـدرت لهـذا الموسـاد بإســتهداف جميــع مـن هـم وراء هـذه                                         

 تـود أن تقـوم بــه مسـتقبًال ، فــال                ، وهي ذريعة طالما إنتظرتها إسرائيل لتــبرر أي عمــل             التفجيرات في أي مكان من العالم           
من                                      يظن الناس في     أي بلد عربي أن إسرائيل غير قادرة على الوصول إليه فدور الموساد في الوطن العربي معروف منـذ ز

بعـد هــذه اإلنفجــارات وأخـذ الحيطـة والحــذر             ي آل مكان ، لذا ينبغي مراقبة ردة فعل الموساد             طويل وعمالؤه منتشرين ف    
وتعلم درس العمليات اإلرهابية جيدًا ، تلك التي تأتي فجأة لدرجة يصعب التنبؤ بهـا ، بـل قـد يكـون التنبــؤ بهــا أســهل مـن                           

بتأجيل عمليات على حســاب عمليـات        محاولة تقصي ومعرفة توقيت ساعة الصفر لها، على أية حال إن الموساد ال يقوم                      
ومن هذا المنطلق ينبغي توقع     أخرى بل ينشيء مجموعات لكل عملية واليقفل الملف السري لها إال بعد تحقيق الهدف ،               

بسيل الدماء   ( على األرواح التي أزهقت ولن ينتهي دور اإلنتقام               هذا هو الرد    . في عدة دول     قيام عمليات إرهابية جديدة و         
التعويضات المالية لرجال األعمال الذين تضرروا من جراء تدمير ممتلكاتهم وهـم                أخرى منها    ولكن هناك أدورًا    ) مقابل دماء   

أقــول فقـط ألنهــا درجـت العـادة فــي            ! ومنها أيضًا تعويضات ألسر الضحايا اليهود فقط          , شرآاء عرب ويهود وغربيين وغيرهم       
دفع التعويضات للدماء غالية الثمن آدمائهم ، أما الرخيصة والـتي ربمـا آانـت أرخــص ثمنـًا مـن المـاء وهـي بـالطبع الـدماء                              

تكون مساعدات من جمعيات إنسانية وإسالمية وهـذا لـن يحـدث               فال تعويضات لهم أبدًا ، ربما      -هذا في نظرهم    -العربية  
 .أبدًا بعد تجميد أنشطتها في العالم بأسره 

وقد يظن البعض أن األدوار قد إنتهت إال أنها لم تنته بعد وال أظنني سأستطيع حصرها على آل حال فإن مـن األدوار التـي                                     
ات للشعب اإلسرائيلي وللدولة وألقـارب الضـحايا مـن اآلثـار                 ستعلبها إسرائيل في هذا المضمار الساخن هو مطالبة تعويض           

النفسية التي تعرضوا لها وهناك تكاليف إضافية أخرى لتغطية اإلنفاق علـى اإلسـتنفار واإلنـزال الجـوي وطـواقم اإلســعاف                     
وشرآات النقل العام التي تولت نقل الجثث والجرحى والسياح الذين بقوا علـى قيـد الحيــاة وعــادوا الــى إسـرائيل وهنــاك                           
أيضًا إستحقاقات أخرى على المعاهدات الدولية وهل هي بحاجة الى تعديل في بعض بنودها ام ال ؟ وهناك أيضًا تعويضات                   
أخرى لإلجراءات الجديدة التي سوف تتخذ لمنع وقوع مثل تلك العمليات مستقبًال فهي بحاجة الى تكاليف تمويل وتوظيف                           
آوادر وإبتكار العديد من الوسائل لحماية هذا الشــعب مـن األخطــار ولـم ننتـه بعــد فهنـاك إســتحقاقات سياســية وتكاليـف                            
إضافية أخرى ولنفترض جدًال أن تنظيمات بمساعدة بدو سيناء قاموا بهذا العمل مدفوعين مـن جماعــات متشـددة يهوديـة                      
أوغير يهودية وقد عبرت الحدود من إسرائيل الى الحدود المصرية وهي منطقة مشهورة بالتهريب منذ قديم الزمان فــال بـد                                    
سلل أي جماعـات ســواء مــن سـيناء مصـر الـى                                 إذًا من إقامة جدار عازل في تلك المنطقة أو وسائل حماية مبتكرة لمنع ت
إسرائيل أو من صحراء النقب الى مصر والبد من تسيير دوريات مشترآة وعقد لقاءات وإجتماعات ومن الجدير ذآره هنـا أن                             

هم عمـالء مـزدوجين ولهـذا ألقــت                االستخبارت فــي آـال البلـدين يسـتعملون بـدو هــذه المنـاطق آعمـالء لهـم                     بــل معظم
خلفيــة أما إسرائيل فستتولى التحقيق معهم علـى               السلطات المصرية على بعضهم للتحقيق معهم على خلفية الحادث            

لن تمر جريمة ضحاياها من اإلسرائيليين بال عقاب أو إنتقام فلنتوقــع آـل شــيء مـن هـذا الكيـان المحتـل والغاصــب لبــالد                      
قضية رفعت من قبل اليهـود علـى الحكومــة المصـرية فـي                         3500ويأتي ذلك تزامنًا مع أآثر من           . المسلمين في فلسطين      

تصـل تقـديراتها الــى      , م1952يوليـو    23محاآم امريكية وإسرائيلية ومصرية حيث يدعون أن لهم أمالك أممت في عهد ثورة                
مع العلم أن إتفاقية آامب ديفيد بين مصر وإسرائيل توصي بإقامة لجنة مشترآة لتسـوية                              . أآثر من خمسة مليارات دوالر       

إال الحكومة االسرائيلية خشـية أن تتيـح للفلســطينيين              النزاعات القضائية بين الجانبية ولم تمنع يهود بالمطالبة بأمالآهم            
وينبغـي أيضـًا أن نـذآر فـي هـذا الصــدد أن هنـاك يهـود يحملـون                       . رفع دعاوى ضد إســرائيل إلسـترداد أمالآهـم المصـادرة                 

هم خـارج مصــر بعـد الثــورة وبعـد الحــروب                                       لذين هـاجر معظم الجنسية المصرية لعبوا أدوارًا مهمة فـي اإلقتصــاد المصـري ا
علمًا بــأن جامعـة الــدول      , المتعاقبة بين مصر وإسرائيل ولكنهم عادوا الى مصر بعد إتفاقية آامب ديفيد ولم تذوب هويتهم                            

العربية حافظت على الهوية الفلسطينية بقرارات مجحفة بحقهـم فــال هــي سـمحت لهـم بـالهجرة والتخلـي عــن العروبـة                        
أقرت بمنحهم جنسيات عربية تساعدهم على مواجهة القوانين الصارمة في الدول العربية بحـق آـل عربــي غيــر                              والهي  
 . مواطن 
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انفجارات طابا خلقت أدوارا ستلعبها إسرائيل بادئة بمسرح/ مصطفى الغريب 
 رأس شيطان

 هـ  1-9-1425
 مقاالت مميزة: الموضوع

انفجارات طابا خلقت أدوارا ستلعبها إسرائيل بادئة بمسرح رأس 
جريمة لن تمر بدون عقاب تلك هي السياسة التي دأبت ........... شيطان 

عليها إسرائيل منذ قيامها ومع أحداث هيلتون طابا ورأس شيطان قامت 
إسرائيل من خالل سبابتها تلوح بالوعيد والتهديد لمن إستهدف عدداً من السياح 

 اإلسرائيليين 
 

وماكان هذا التهديد ليكون له صدى لوال أن تلك السبابة اإلسرائيلية مزروعة 
أصالً في يد الهيمينة األمريكية األمر الذي جعلت منها بعبعاً يخيف كثير من 

زعماء العالم نظراً لفاعلية اللوبي الصهيوني في البيت األبيض وإذا كانت 
إسرائيل هي الدوالر االمريكي فلن يمر أي من المرشحين للرئاسة األمريكية 

إال عبر بوابة هذا الدوالر بوجهيه المؤيد الكامل إلسرائيل فالحمالت االنتخابية 
التي تعتبر أهم تجارة لليهود في أمريكا بحاجة الى تمويل بماليين الدوالرات 

من اإلستثمارات اليهودية في جميع المجاالت ومنها سلسلة الفنادق العالمية التي 
والعمليات االرهابية التي وقعت في فندق هيلتون , يملكها اليهود حول العالم 

طابا بسيناء في مصر قد تفسر لنا أنه البد أن تكون هناك جهة وراء هذا العمل 
، وطالما أن معظم الضحايا من اإلسرائيليين فإن الموساد اإلسرائيلي بدأ 

يتحرك لمعرفة هذا العدو الذي بدأ يضرب مفاصل اإلقتصاد العالمي وأزهق 
أرواحاً من شعب اهللا المختار ، وعليه فإن األوامر صدرت لهذا الموساد 

بإستهداف جميع من هم وراء هذه التفجيرات في أي مكان من العالم ، وهي 
ذريعة طالما إنتظرتها إسرائيل لتبرر أي عمل تود أن تقوم به مستقبالً ، فال 

يظن الناس في أي بلد عربي أن إسرائيل غير قادرة على الوصول إليه فدور 
الموساد في الوطن العربي معروف منذ زمن طويل وعمالؤه منتشرين في كل 

مكان ، لذا ينبغي مراقبة ردة فعل الموساد بعد هذه اإلنفجارات وأخذ الحيطة 
والحذر وتعلم درس العمليات اإلرهابية جيداً ، تلك التي تأتي فجأة لدرجة 

يصعب التنبؤ بها ، بل قد يكون التنبؤ بها أسهل من محاولة تقصي ومعرفة 
توقيت ساعة الصفر لها، على أية حال إن الموساد ال يقوم بتأجيل عمليات على 
حساب عمليات أخرى بل ينشيء مجموعات لكل عملية واليقفل الملف السري 
لها إال بعد تحقيق الهدف ، ومن هذا المنطلق ينبغي توقع قيام عمليات إرهابية 

هذا هو الرد على األرواح التي أزهقت ولن ينتهي دور . جديدة وفي عدة دول 
ولكن هناك أدوراً أخرى منها التعويضات ) بسيل الدماء مقابل دماء ( اإلنتقام 

المالية لرجال األعمال الذين تضرروا من جراء تدمير ممتلكاتهم وهم شركاء 
ومنها أيضاً تعويضات ألسر الضحايا اليهود , عرب ويهود وغربيين وغيرهم 

أقول فقط ألنها درجت العادة في دفع التعويضات للدماء غالية الثمن ! فقط 
كدمائهم ، أما الرخيصة والتي ربما كانت أرخص ثمناً من الماء وهي بالطبع 

فال تعويضات لهم أبداً ، ربما تكون  -هذا في نظرهم  -الدماء العربية 
مساعدات من جمعيات إنسانية وإسالمية وهذا لن يحدث أبداً بعد تجميد 

وقد يظن البعض أن األدوار قد إنتهت إال أنها لم . أنشطتها في العالم بأسره 
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تنته بعد وال أظنني سأستطيع حصرها على كل حال فإن من األدوار التي 
ستعلبها إسرائيل في هذا المضمار الساخن هو مطالبة تعويضات للشعب 

اإلسرائيلي وللدولة وألقارب الضحايا من اآلثار النفسية التي تعرضوا لها 
وهناك تكاليف إضافية أخرى لتغطية اإلنفاق على اإلستنفار واإلنزال الجوي 

وطواقم اإلسعاف وشركات النقل العام التي تولت نقل الجثث والجرحى 
والسياح الذين بقوا على قيد الحياة وعادوا الى إسرائيل وهناك أيضاً إستحقاقات 
أخرى على المعاهدات الدولية وهل هي بحاجة الى تعديل في بعض بنودها ام 
ال ؟ وهناك أيضاً تعويضات أخرى لإلجراءات الجديدة التي سوف تتخذ لمنع 

وقوع مثل تلك العمليات مستقبالً فهي بحاجة الى تكاليف تمويل وتوظيف 
كوادر وإبتكار العديد من الوسائل لحماية هذا الشعب من األخطار ولم ننته بعد 
فهناك إستحقاقات سياسية وتكاليف إضافية أخرى ولنفترض جدالً أن تنظيمات 

بمساعدة بدو سيناء قاموا بهذا العمل مدفوعين من جماعات متشددة يهودية 
أوغير يهودية وقد عبرت الحدود من إسرائيل الى الحدود المصرية وهي 

منطقة مشهورة بالتهريب منذ قديم الزمان فال بد إذاً من إقامة جدار عازل في 
تلك المنطقة أو وسائل حماية مبتكرة لمنع تسلل أي جماعات سواء من سيناء 
مصر الى إسرائيل أو من صحراء النقب الى مصر والبد من تسيير دوريات 
مشتركة وعقد لقاءات وإجتماعات ومن الجدير ذكره هنا أن االستخبارت في 

كال البلدين يستعملون بدو هذه المناطق كعمالء لهم بل معظمهم عمالء 
على خلفية مزدوجين ولهذا ألقت السلطات المصرية على بعضهم للتحقيق معهم 

الحادث أما إسرائيل فستتولى التحقيق معهم على خلفية لن تمر جريمة 
ضحاياها من اإلسرائيليين بال عقاب أو إنتقام فلنتوقع كل شيء من هذا الكيان 

ويأتي ذلك تزامناً مع أكثر من . المحتل والغاصب لبالد المسلمين في فلسطين 
قضية رفعت من قبل اليهود على الحكومة المصرية في محاكم امريكية  3500

يوليو  23وإسرائيلية ومصرية حيث يدعون أن لهم أمالك أممت في عهد ثورة 
مع العلم أن . تصل تقديراتها الى أكثر من خمسة مليارات دوالر , م1952

إتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل توصي بإقامة لجنة مشتركة لتسوية 
النزاعات القضائية بين الجانبية ولم تمنع يهود بالمطالبة بأمالكهم إال الحكومة 

االسرائيلية خشية أن تتيح للفلسطينيين رفع دعاوى ضد إسرائيل إلسترداد 
وينبغي أيضاً أن نذكر في هذا الصدد أن هناك يهود . أمالكهم المصادرة 

يحملون الجنسية المصرية لعبوا أدواراً مهمة في اإلقتصاد المصري الذين 
هاجر معظمهم خارج مصر بعد الثورة وبعد الحروب المتعاقبة بين مصر 

, وإسرائيل ولكنهم عادوا الى مصر بعد إتفاقية كامب ديفيد ولم تذوب هويتهم 
علماً بأن جامعة الدول العربية حافظت على الهوية الفلسطينية بقرارات مجحفة 
بحقهم فال هي سمحت لهم بالهجرة والتخلي عن العروبة والهي أقرت بمنحهم 

جنسيات عربية تساعدهم على مواجهة القوانين الصارمة في الدول العربية 
الرياض  –مصطفى الغريب . بحق كل عربي غير مواطن 

تحديثالقديم أوالموضوع ورد0     الحد

.نحن غير مسؤلون عن محتواها. التعليقات مملوآة ألصحابها

 التسجيلالرجاء , التعليق غير مسموح للضيوف
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أرسـل تعليقـك
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

  انفجارات طابا خلقت أدوارا ستلعبها إسرائيل بادئة بمسرح رأس شيطان

أآتوبر 15الجمعة  GMT 10:00:00 2004 محمد الغريب    
  

حداث                                 جريمة لن تمر بدون عقاب تلك هي السياسة التي دأبت عليها إسرائيل منذ قيامها ومـع أ
هيلتون طابا ورأس شيطان قامت إسرائيل من خالل سبابتها تلوح بالوعيد والتهديد لمن إستهدف                        
عدداً من السياح اإلسرائيليين وماكان هذا التهديد ليكون له صدى لوال أن تلك السبابة اإلسرائيلية                          
مزروعة أصالً في يد الهيمينة األمريكية األمر الذي جعلت منها بعبعاً يخيف كثير مـن زعمـاء                      
العالم نظراً لفاعلية اللوبي الصهيوني في البيت األبيض وإذا كانت إسرائيل هي الدوالر االمريكي                         
فلن يمر أي من المرشحين للرئاسة األمريكية إال عبر بوابة هذا الدوالر بوجهيه المؤيد الكامـل                              
إلسرائيل فالحمالت االنتخابية التي تعتبر أهم تجارة لليهود في أمريكا بحاجة الى تمويل بماليين                       
الدوالرات من اإلستثمارات اليهودية في جميع المجاالت ومنها سلسلة الفنادق العالمية التي يملكها                          
اليهود حول العالم، والعمليات االرهابية التي وقعت في فندق هيلتون طابا بسيناء في مصـر قـد                
ما أن معظـم الضـحايا مــن                               هذا العمـل، وطال تفسر لنا أنه البد أن تكون هناك جهة وراء 
اإلسرائيليين فإن الموساد اإلسرائيلي بدأ يتحرك لمعرفة هذا العدو الذي بـدأ يضـرب مفاصـل                            
اإلقتصاد العالمي وأزهق أرواحاً من شعب اهللا المختار، وعليه فإن األوامر صدرت لهذا الموساد                        
بإستهداف جميع من هم وراء هذه التفجيرات في أي مكان من العالم، وهي ذريعة طالما إنتظرتها                        
إسرائيل لتبرر أي عمل تود أن تقوم به مستقبالً، فال يظن الناس في أي بلد عربي أن إسـرائيل                                
غير قادرة على الوصول إليه فدور الموساد في الوطن العربي معروف منذ زمن طويل وعمالؤه                        
خذ الحيطـة                             منتشرين في كل مكان، لذا ينبغي مراقبة ردة فعل الموساد بعد هذه اإلنفجارات وأ
والحذر وتعلم درس العمليات اإلرهابية جيداً، تلك التي تأتي فجأة لدرجة يصعب التنبؤ بها، بل قد                                  
يكون التنبؤ بها أسهل من محاولة تقصي ومعرفة توقيت ساعة الصفر لها، على أيـة حـال إن                              
كل عمليـة                               الموساد ال يقوم بتأجيل عمليات على حساب عمليات أخرى بل ينشيء مجموعات ل
يات                                واليقفل الملف السري لها إال بعد تحقيق الهدف، ومن هذا المنطلق ينبغي توقـع قيـام عمل

هذا هو الرد على األرواح التي أزهقت ولن ينتهـي دور اإلنتقـام                  . إرهابية جديدة وفي عدة دول    
جال األعمـال                   ) بسيل الدماء مقابل دماء       (  ولكن هناك أدوراً أخرى منها التعويضات المالية لر

ها                           غيرهم، ومن الذين تضرروا من جراء تدمير ممتلكاتهم وهم شركاء عرب ويهود وغربيين و
أقول فقط ألنها درجت العادة في دفــع التعويضـات                ! أيضاً تعويضات ألسر الضحايا اليهود فقط       

للدماء غالية الثمن كدمائهم، أما الرخيصة والتي ربما كانت أرخص ثمناً من الماء وهي بالطبـع                            
يات               -هذا في نظرهم     -الدماء العربية     فال تعويضات لهم أبداً، ربما تكون مساعدات مـن جمع

 .إنسانية وإسالمية وهذا لن يحدث أبداً بعد تجميد أنشطتها في العالم بأسره
وقد يظن البعض أن األدوار قد إنتهت إال أنها لم تنته بعد وال أظنني سأستطيع حصرها على كل                            
بة تعويضـات                              حال فإن من األدوار التي ستعلبها إسرائيل في هذا المضمار الساخن هـو مطال
للشعب اإلسرائيلي وللدولة وألقارب الضحايا من اآلثار النفسية التي تعرضوا لها وهناك تكاليف                        
قل                             إضافية أخرى لتغطية اإلنفاق على اإلستنفار واإلنزال الجوي وطواقم اإلسعاف وشركات الن
العام التي تولت نقل الجثث والجرحى والسياح الذين بقوا على قيد الحياة وعادوا الـى إسـرائيل                          
وهناك أيضاً إستحقاقات أخرى على المعاهدات الدولية وهل هي بحاجة الى تعديل فـي بعـض                       
بنودها ام ال؟ وهناك أيضاً تعويضات أخرى لإلجراءات الجديدة التي سوف تتخذ لمنع وقوع مثل                          
تلك العمليات مستقبالً فهي بحاجة الى تكاليف تمويل وتوظيف كوادر وإبتكار العديـد الوسـائل                            
لحماية هذا الشعب من األخطار ولم ننته بعد فهناك إستحقاقات سياسية وتكاليف إضافية أخـرى                          

جماعات متشددة    ولنفترض جدالً أن تنظيمات بمساعدة بدو سيناء قاموا بهذا العمل مدفوعين من                 
يهودية أوغير يهودية وقد عبرت الحدود من إسرائيل الى الحدود المصرية وهي منطقة مشهورة                           
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سائل حمايـة                                    قة أو و بالتهريب منذ قديم الزمان فال بد إذاً من إقامة جدار عازل في تلك المنط
مبتكرة لمنع تسلل أي جماعات سواء من سيناء مصر الى إسرائيل أو من صحراء النقـب الـى                              
جدير ذكـره هنـا أن                            مصر والبد من تسيير دوريات مشتركة وعقد لقاءات وإجتماعات ومن ال
االستخبارت في كال البلدين يستعملون بدو هذه المناطق كعمالء لهم بل معظمهم عمالء مزدوجين                         
ية الحـادث أمـا إسـرائيل                          ولهذا ألقت السلطات المصرية على بعضهم للتحقيق معهم على خلف
فستتولى التحقيق معهم على خلفية لن تمر جريمة ضحاياها من اإلسرائيليين بال عقاب أو إنتقـام                       

ويأتي ذلك تزامناً    . فلنتوقع كل شيء من هذا الكيان المحتل والغاصب لبالد المسلمين في فلسطين                    
في محـاكم امريكيـة                    3500مع أكثر من    قضية رفعت من قبل اليهود على الحكومة المصرية 

صل     1952يوليو   23وإسرائيلية ومصرية حيث يدعون أن لهم أمالك أممت في عهد ثورة                      م، ت
ين مصـر                       . تقديراتها الى أكثر من خمسة مليارات دوالر           يد ب مب ديف مع العلم أن إتفاقية كا

هود                           وإسرائيل توصي بإقامة لجنة مشتركة لتسوية النزاعات القضائية بين الجانبية ولم تمنـع ي
بالمطالبة بأمالكهم إال الحكومة االسرائيلية خشية أن تتيح للفلسطينيين رفع دعاوى ضد إسـرائيل                     

هود يحملـون                    . إلسترداد أمالكهم المصادرة    ناك ي وينبغي أيضاً أن نذكر في هذا الصدد أن ه
الجنسية المصرية لعبوا أدواراً مهمة في اإلقتصاد المصري الذين هاجر معظمهم خارج مصـر                      
بعد الثورة وبعد الحروب المتعاقبة بين مصر وإسرائيل ولكنهم عادوا الى مصر بعد إتفاقية كامب                           
ديفيد ولم تذوب هويتهم، علماً بأن جامعة الدول العربية حافظت على الهوية الفلسطينية بقرارات                          
مجحفة بحقهم فال هي سمحت لهم بالهجرة والتخلي عن العروبة والهي أقرت بمنحهم جنسـيات                        

 . عربية تساعدهم على مواجهة القوانين الصارمة في الدول العربية بحق كل عربي غير مواطن

 الرياض  –مصطفى الغريب 

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

 بمشارآة
 مايكروسوفت

 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
  APاالسوشييتدبرس  -
 وآالة األنباء رويتر  -

 يالف للنشر المحدودة 
 والتوزيع والصياغة   دة النشر
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انفجارات طابا خلقت أدوارا ستلعبها 
 إسرائيل بادئة بمسرح رأس شيطان

 2004تشرين األول  15الجمعة 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

بت جريمة لن تمر بدون عقاب تلك هي السياســة الـتي دأ
عليها إسرائيل منذ قيامها ومع أحـداث هيلتـون طابـا ورأس
خالل ســبابتها تلـوح بالوعيــد شيطان قامـت إســرائيل مــن 
والتهديــد لمــن إســتهدف عــددًا مــن الســياح اإلســرائيليين
لك السـبابة وماآان هذا التهديد ليكـون لـه صـدى لــوال أن ت
اإلسرائيلية مزروعة أصًال في يـد الهيمينــة األمريكيــة األمـر
الذي جعلت منها بعبعًا يخيف آثــير مـن زعمــاء العـالم نظـرًا
نت صهيوني فــي البيـت األبيــض وإذا آا لفاعلية اللوبــي ال
إسرائيل هي الدوالر االمريكي فلن يمر أي من المرشـحين
للرئاسة األمريكية إال عبر بوابة هذا الدوالر بوجهيـه المؤيـد
ــبر أهــم الكامــل إلســرائيل فــالحمالت االنتخابيــة الــتي تعت
ــن ــل بماليي ــى تموي ــة ال ــا بحاج ــي أمريك ــود ف ــارة لليه تج
جاالت الدوالرات من اإلســتثمارات اليهوديـة فـي جميـع الم
لتي يملكهـا اليهـود حـول ومنها سلسلة الفنادق العالمية ا

 العالم

والعمليات االرهابية التي وقعت في فنــدق هيلتـون طابـا بسـيناء فـي
مصر قد تفسر لنا أنه البد أن تكون هناك جهة وراء هذا العمل ، وطالما
أن معظــم الضــحايا مــن اإلســرائيليين فــإن الموســاد اإلســرائيلي بــدأ
صل اإلقتصـاد العالمـي لذي بــدأ يضـرب مفا يتحرك لمعرفة هذا العدو ا
صدرت لهـذا وأزهق أرواحًا من شعب اهللا المختار ، وعليه فــإن األوامـر 
الموساد بإستهداف جميع من هم وراء هذه التفجيرات فـي أي مكــان
من العالم ، وهي ذريعة طالما إنتظرتها إسرائيل لتبرر أي عمل تـود أن
تقوم به مستقبًال ، فال يظن الناس في أي بلد عربي أن إسرائيل غيــر
قادرة على الوصول إليه فدور الموساد في الوطن العربي معـروف منـذ
زمن طويل وعمالؤه منتشرين في آل مكـان ، لــذا ينبغــي مراقبـة ردة
لم درس جارات وأخـذ الحيطـة والحـذر وتع فعل الموساد بعد هذه اإلنف
العمليات اإلرهابية جيدًا ، تلك التي تأتي فجأة لدرجة يصعب التنبؤ بها
، بل قد يكــون التنبــؤ بهـا أسـهل مـن محاولـة تقصــي ومعرفـة توقيــت
ساعة الصفر لها، على أية حال إن الموسـاد ال يقـوم بتأجيـل عمليـات
علــى حســاب عمليــات أخــرى بــل ينشــيء مجموعــات لكــل عمليــة
لق واليقفل الملف السري لها إال بعد تحقيق الهدف ، ومن هذا المنط

 .ينبغي توقع قيام عمليات إرهابية جديدة وفي عدة دول 

ما رأ

حسب راي
سينجح في
انتخابات ا
االمريكية؟

جورج ب

جون آي

لست 

ال يهمن

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

الحرية -
العرب في
اسر

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط

المك

علم الم -
الجاسو

قضايا م -
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امسية فلكلورية  -
حافلة لدعم المتخلفين
 عقليًا في الشمال

اآلالف يزورون  -
في ظل .. المعرض

 الحضارة العريقة
تفاصيل لعيون الثورة -

إصالح للثورة ام ( -
ما .... إصالح لألنظمة 

الذي نحتاجه آيساريين
 )عرب 

 ابو ماهر اليماني -
العالم العربي  -

 وسياسة التوريط

حتى الزيتون ينزف -

عندما يكذب  -
 ...!!!الرئيس 

 وقت بوش الضائع -

المصلحة العليا (هل  -
) للشعب الفلسطينى

 باتت آذبة؟؟
والسالم مع الصهاينة -

 حلم إبليس بالجنة
في الواقع ال ادري ان -

آان سيجدي بهؤالء 
الكالم والمالم والعتاب

ليس في باريس لكن -
 ..في بيروت 

 صراع من نوع آخر -
خاطرة حول التربية  -

اإلسالمية في بالد 
 الغرب

ــام ــن ينتهــي دور اإلنتق ــتي أزهقــت ول ــرد علــى األرواح ال هــذا هــو ال
ولكن هنـاك أدورًا أخــرى منهـا التعويضــات) بسيل الدماء مقابل دماء       ( 

المالية لرجال األعمال الذين تضرروا مـن جـراء تـدمير ممتلكـاتهم وهـم
ومنهــا أيضــًا تعويضــات ألســر, شــرآاء عــرب ويهــود وغــربيين وغــيرهم       

أقول فقط ألنها درجت العادة في دفع التعويضـات! الضحايا اليهود فقط     
ما آانــت أرخـص صة والـتي رب للدماء غالية الثمن آدمائهم ، أما الرخي

فـال -هـذا فـي نظـرهم        -ثمنًا من المـاء وهـي بـالطبع الــدماء العربيـة           
ــدًا ، ربمــا تكــون مســاعدات مــن جمعيــات إنســانية تعويضــات لهــم أب
 .وإسالمية وهذا لن يحدث أبدًا بعد تجميد أنشطتها في العالم بأسره 

وقد يظن البعض أن األدوار قد إنتهـت إال أنهـا لــم تنتــه بعــد وال أظننــي
سأســتطيع حصــرها علــى آــل حــال فــإن مــن األدوار الــتي ســتعلبها
ساخن هـو مطالبـة تعويضـات للشـعب إسرائيل فــي هــذا المضــمار ال
اإلسرائيلي وللدولة وألقارب الضحايا من اآلثـار النفسـية الـتي تعرضـوا
لهــا وهنــاك تكــاليف إضــافية أخــرى لتغطيــة اإلنفــاق علــى اإلســتنفار
واإلنزال الجوي وطواقم اإلسعاف وشرآات النقل العام التي تولت نقـل
الجثث والجرحى والسـياح الـذين بقـوا علـى قيــد الحيــاة وعــادوا الـى
إسرائيل وهناك أيضًا إستحقاقات أخرى على المعاهدات الدولية وهـل

 هي بحاجة الى تعديل في بعض بنودها ام ال ؟

وهناك أيضًا تعويضات أخرى لإلجراءات الجديدة التي سوف تتخــذ لمنـع
ستقبًال فهـي بحاجــة الـى تكـاليف تمويـل وقوع مثل تلـك العمليـات م
وتوظيف آوادر وإبتكار العديد الوسائل لحماية هذا الشعب من األخطـار
ولــم ننتــه بعــد فهنــاك إســتحقاقات سياســية وتكــاليف إضــافية أخــرى
ولنفترض جدًال أن تنظيمــات بمســاعدة بـدو سـيناء قـاموا بهـذا العمـل
مــدفوعين مــن جماعــات متشــددة يهوديــة أوغــير يهوديــة وقــد عــبرت
الحــدود مــن إســرائيل الــى الحــدود المصــرية وهــي منطقــة مشــهورة
بالتهريب منذ قديم الزمان فال بــد إذًا مـن إقامـة جــدار عــازل فـي تلـك
عات ســواء مــن المنطقة أو وسائل حماية مبتكرة لمنع تسلل أي جما
صر والبـد مـن سيناء مصر الـى إسـرائيل أو مـن صـحراء النقـب الـى م
تسيير دوريات مشترآة وعقد لقاءات وإجتماعات ومن الجدير ذآره هنا
أن االستخبارت في آال البلدين يستعملون بدو هذه المنـاطق آعمـالء
لهم بل معظمهم عمالء مزدوجين ولهذا ألقت السلطات المصرية على
ستتولى حادث أمـا إسـرائيل ف ية ال بعضهم للتحقيق معهم على خلف
التحقيق معهم على خلفية لن تمر جريمة ضحاياها مــن اإلسـرائيليين
بال عقاب أو إنتقام فلنتوقع آل شيء من هذا الكيان المحتل والغاصب

3500ويأتي ذلك تزامنًا مـع أآـثر مــن           . لبالد المسلمين في فلسطين          
قضــية رفعــت مــن قبــل اليهــود علــى الحكومــة المصــرية فــي محاآــم
امريكية وإسرائيلية ومصــرية حيــث يـدعون أن لهـم أمـالك أممــت فـي

تصــل تقــديراتها الــى أآــثر مــن خمســة, م1952يوليــو   23عهــد ثــورة  
 .مليارات دوالر 

مع العلم أن إتفاقية آامـب ديفيـد بيـن مصــر وإسـرائيل توصـي بإقامـة
لجنة مشترآة لتسوية النزاعات القضائية بين الجانبية ولم تمنـع يهـود
بالمطالبـــة بـــأمالآهم إال الحكومـــة االســـرائيلية خشـــية أن تتيـــح
.للفلسطينيين رفع دعاوى ضد إسرائيل إلسترداد أمالآهــم المصــادرة              
وينبغي أيضًا أن نذآر في هذا الصدد أن هناك يهود يحملـون الجنسـية
المصرية لعبوا أدوارًا مهمة في اإلقتصاد المصري الذين هاجر معظمهم
خــارج مصــر بعــد الثــورة وبعــد الحــروب المتعاقبــة بيــن مصــر وإســرائيل
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عربية للم
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,ولكنهم عادوا الى مصر بعد إتفاقية آامب ديفيـد ولــم تـذوب هــويتهم                     
علمــًا بــأن جامعــة الــدول العربيــة حافظــت علــى الهويــة الفلســطينية
لي عــن بقرارات مجحفة بحقهم فال هي سمحت لهـم بـالهجرة والتخ
ــى ــة تســاعدهم عل ــم جنســيات عربي ــرت بمنحه ــة والهــي أق العروب
مواجهــة القــوانين الصــارمة فــي الــدول العربيــة بحــق آــل عربــي غيــر

 .مواطن 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

 2004تشرين األول  14الخميس 

شهادة مشفوعه  -
..بالموت من غير قسم 

ما بعد االنتخابات  -
 الرئاسية األمريكية

من حقيبتها... التهمة -
تنطلق قذائف الهاون

عملية  -
معلومات ودالالت...طابا 

عيد ...رأس شيطان -
إرهاب .. المظلة

 إسرائيلي
طابا ومسرح العنف -

االسرى في معتقل  -
الجلمة يعلنون االضراب

 عن الطعام
 ذاآرة اإلنسان -
احكام بالسجن  -

معتقًال 16االداري بحق 
 فلسطينيًا

وداعًا بشير الدبش  -
 "أبا جهاد"

وصايا االستشهاديات -

إيمان لم تسترح في  -
 اليوم الخامس

 مذبحة صالح باللو -
 -التقرير األسبوعي  -

المرآز الفلسطيني 
 30لحقوق اإلنسان 

أآتوبر  06 -سبتمبر
2004 

اآلالف يزورون  -

إرهاب .. عيد المظلة...رأس شيطان
 إسرائيلي

 2004تشرين األول  13االربعاء 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

لن نستبعد أن تقوم جماعات بإرتكاب حماقات بغرض توريط
سرائيلية بحـق األنظمة العربية الصامتة على السياسة اإل
بي اإلســرائيلي، الفلسطينيين وذلــك لتـأجيج الصـراع العر
والشك أن اإلرهاب سيعيش بيننا طويال طالما هناك قضــايا
فع معلقة تحظى بالشرعية والمصــداقية ولـم تجـد مـن يدا
عنها ويكون هدفه نبيًال ساميا ويطرح بدًال عنه نظام متطـور
ــل تحــت شــعار ال ظلــم وال إرهــاب وال شــريعة غــاب وال آي
بمكيــالين والبــد أن نــؤمن بالعــدل ونــرد الظلــم الــذي أوجــد

ير الحـروب علــى.اإلرهاب أما من يتخذ اإلرهــاب آحجـة لتبر
بعض الشعوب، فهــي طموحــات توســعية لـن تجـد إال ردود
فعل قوية ولو بشـكل عمليـات إرهابيـة، وماحـدث باالمـس
نا للتسـاؤل هــل ية دعا القريب من تفجيرات في دولـة عرب

الجارية في شمال" أيام الندم  "جاءت آرد فعل على عملية       
 قطاع غزة؟

وطبيعيــا أن تتهــم إســرائيل الفلســطينيين لتبريــر عــدوانها القــادم بــل
وستضيف الى القائمة ايضًا عدة تنظيمات لتستمر في بث أآذوبة أنها
ضحية، وليس غريبًا أن تقوم السلطة الفلسطينية بإدانة الحادث وهي
أول من يدين هذه االعمال، ولكن عندما يكون الضحايا فلسطينيين لـم
كل أشــكاله وهــو يجدوا غير الصمت الذي يدل بال شــك علــى العجـز ب
ليس جديدًا ولـن نـذهب بعيــدًا بـل سـنتذآره علـى األقـل منـذ إنـدالع
ين الــى اإلجتياحــات المتكــررة الـى إنتفاضة األقصى مرورًا بمجـزرة جن
اإلغتياالت الى هدم المنازل على الحدود المصرية الـى مجــزرة جباليـا

وفعــال ســيندم العــرب آثــيرًا علــى الصــمت" أيــام النــدم"الــى عمليــة   
الرهيب وآذلك سيندم االسرائيليون على العنف ضد الفلسطينيين أن
صرية جــاءت نتيجــة للعـدوان اإلنفجارات التي وقعت على األراضـي الم

عيد"اإلسرائيلي والضحايا معظمهم من االسرائيليين، وتزامن ذلك مع               
اليهودي، وفي الوقت نفسه تقصف الطائرات االسرائيلية بيت" المظلة

حانون في قطاع غزة، وتواصل عــدوانها علــى المواطنين،محدثـة دمــارًا
مواطنين، وشــبكات الميـاه، والصـرف الصــحي، كات ال هائًال فـي ممتل

 .والطرق، وخطوط الهاتف، والكهرباء

ما رأ

حسب راي
سينجح في
انتخابات ا
االمريكية؟

جورج ب

جون آي

لست 

ال يهمن

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

الحرية -
العرب في
اسر

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط

المك

علم الم -
الجاسو
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في ظل .. المعرض
 الحضارة العريقة

تفاصيل لعيون الثورة -
 الغيم و البرتقال -

إصالح للثورة ام ( -
ما .... إصالح لألنظمة 

الذي نحتاجه آيساريين
 )عرب 

 ابو ماهر اليماني -
العالم العربي  -

 وسياسة التوريط

حتى الزيتون ينزف -

عندما يكذب  -
 ...!!!الرئيس 

 وقت بوش الضائع -

المصلحة العليا (هل  -
) للشعب الفلسطينى

 باتت آذبة؟؟
والسالم مع الصهاينة -

 حلم إبليس بالجنة
في الواقع ال ادري ان -

آان سيجدي بهؤالء 
الكالم والمالم والعتاب

ليس في باريس لكن -
 ..في بيروت 

 صراع من نوع آخر -
خاطرة حول التربية  -

اإلسالمية في بالد 
 الغرب

عن              تى 250شــهيدًا و   68وحسب االحصائيات فــإن مـا يزيـد  جريحـًا ح
ولـم. تاريخ إعداد هذا المقال هم ضحايا العدوان اإلسرائيلي المتواصل                

نجــد طــواقم مــن دول عربيــة لهــا عالقــات مــع إســرائيل تعمــل علــى
سطيني لتسـتقبل بـدال ناء الشــعب الفل إستقبال الحاالت الحرجة ألب
منهم السـياح الجرحـى االسـرائيليين فــي المستشـفيات العربيــة أي
سخرية يحملها هذا القدر الذي اصـبح الفلســطيني يعامـل آأنــه عــدو
واليهودي يعامل آأنه ضيف يتمتع بكرم الضـيافة العربـي، فهـل صــحيح
أن الدم اليهودي أغلى من الدم الفلسطيني؟ أم أن الدم الفلسطيني

سطينية!البواآي عليه   ، وقوات االحتالل تمنـع ســيارات اإلسـعاف الفل
ية لسـيارات االسـعاف والفــرق من إجـالء الجرحـى، وتسـمح دول عرب
الطبية االسرائيلية بدخول أراضي عربية لنقل الجرحـى وإســعافهم أي
.مقارنــة تلــك الــتي تجعــل الحليــم حــيران جــراء مايحــدث مــن عــدوان         
صلة بالحصــار وتواصل قوات االحتالل، تشـديد تــدابيرها العســكرية المت
ــات مــن المســتوطنين ــتي شــهدت توافــد المئ ــاطق ال واالغــالق للمن
وأنصــارهم مــن اليميــن االســرائيلي المتطــرف فــي نطــاق احتفــاالت

حرم االبراهيمـي فـي. اليهـودي  " عيد المظلة  "بمناسبة   وقـد أغلـق ال
ستوطنين وجه المصلين من أهالي المدينة، وذلك بذريعـة تمكيــن الم
من أداء طقوسهم الدينية، ويقوم آالف المستوطنين بمسيرات صاخبة
جابت شوارع القدس بإتجـاه حـائط الـبراق، ويـرددون هتافـات عنصـرية
ويقوموا بممارسات واعتداءات على أهالي القـدس وممتلكــاتهم وهــم

عيــد"في طريقهم آلداء الطقوس التلمودية في حائط البراق بمناسـبة              
 اليهودي ما حصــل عـام      " عيد المظلة  "ومن ذآريات   . اليهودي" المظلة
فــي ســاحة 53  فلســطينيا وجــرح   20  ، واّلــتي انتهــت بمقتـل    1990

 .الحرم الشريف بنيران قوات األمن

شخصــا 35اليهــودي بمقتــل  " لعيــد المظلــة  "وجــاءت الــذآرى االخــيرة       
آخـرين معظمهـم مـن اإلسـرائيليين آنتيجــة لوقـوع 160وجرح حوالي   

ثالثة إنفجارات وقع األول في فنـدق هيلتـون ثـم أعقبــه انفجــاران فـي
فهـل األمـر يسـتدعي هــذا العــدد مـن. منتجعي نويبع ورأس شـيطان       

الطائرات العمودية وطواقم اإلسعاف الكبيرة ومفاوضات إنزال إسرائيلي
في جميع المناطق لنقل المصابين الى إسرائيل، هــذه الفـرق الطبيـة
إسرائيلية تتوجه جوًا الى طابا لنقل القتلى والجرحى في الوقت الذي

أيـام" لم تقم أية جهة عربية لنقل المصابين الفلسطينيين من عملية                        
، وهنــاك مــن يفــترض أن بصــمات هــذه االنفجــارات قــد تكــون"النــدم 

فلســطينية أو بصــمات القاعــدة أو بصــمات جماعــات متشــددة مصــرية
 ..!!.وإستبعدوا تمامًا أن تكون بصمات متشددين يهود

ونحن نتساءل أين دور المؤسسات اإلنسانية الدولية فـي إيجـاد بيـوت
ألآثر من أربعمائة أسرة فلسطينية منكوبة جراء العـدوان علـى مدينـة

أما االسرائيليون فهم يتمتعون بسياحة في فنادق خمس نجوم. رفح؟
في االراضي العربيـة، هـذه التسـهيالت العربيـة لالسـرائيليين يقابلهـا
تشديد على الفلسطينيين فـي آــل مكــان ممـا يــدل علــى التنسـيق

ولكن آيف غفل العرب عن هــذا العــدد الكبـير الهائـل مـن!!. المشترك
اي سـياحة.. االسرائيليين المتواجدين فـي سـيناء؟ وبقصـد السـياحة           

 !.اليهودي" عيد المظلة"لهذا العدد الكبير في 

ياد الثالثـة"عيد المظلة  "ولكن ماهو     ؟ إنـه عيـد العـرش وهـو أحـد األع
التي آان ُيحتفل بها بحّج جماعي إلى الهيكل في القدس، في ذآرى

ـ         (الخروج من مصر      ، ويقـدمون فيـه الشـكر.)م. ق 13حوالـي القـرن ال

قضايا م -
للكاتب ا
إدريس ول

أمينة ال -
أشهر جا
عربية للم
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قام بهـذا العمـل هـم يهـود لى االعتقـاد بـأن مـن  هللا، وهو مايـدعونا ا
متشددين يريدون إحياء الذآرى على طريقتهم الخاصة لتفعيل الخروج

 .من سيناء في الوقت الحاضر

ويســافر آالف اإلســرائيليين إلــى شــبه جزيــرة ســيناء فــي مصــر وهــو
كن. اليهـودي  " عيد المظلة "مقصد سياحي شهير أثناء عطلة      إذًا لــم ي

التجمع في سيناء هذه األيام مجرد صدفة وأي صدفة تجمع بيــن أآثــر
من خمسة وأربعون ألف يهودي إلحياء االحتفاالت بأعيادهم ولكن بعــد
االنفجارات ستطالب أطراف إسرائيلية بعدم أهلية مصر لحمايـة االمـن

هل يمكـن أن تحفـظ مصــر. لإلسرائيليين على أراضيها    ساءل  وهنـا نت
تدريب آـوادر فلســطينية هنــاك؟ إنهـا األمن في قطــاع غـزة أو تقـوم ب

ية مـع إسـرائيل! خدعة آبرى نحذر منها      وعنـدما تكــون العالقــات العرب
في أحسن حاالتها لم تقم هذه الـدول بمطالبـة إسـرائيل بـالكف عـن
عمليات بحق الفلسـطينيين، وعلينـا أن نتنبـأ بــردود فعـل قاسـية مـن

 .جمبع األطراف إنتقاما لما حصل لتكبر دائرة العنف والعنف المضاد

ساءل هـل المشــكلة أصـبحت فلسـطينية إسـرائيلية بحتـه ال وهنا نت
ــاذا ــادرات ولم ــاذا المب ــذلك فلم ــر آ ــان االم ــا؟ وإذا آ ــرب فيه دخــل للع
شترك التــي إجتماعات الجامعة العربية ومعاهـدات الــدفاع العربـي الم
أصبحت حبرًا على ورق بل أصبح مدادها يكتب بدم فلسطيني خالـص
وعلى أجساد االطفال الفلسطينيين بـدال مــن الــورق وليــس غريبــًا أن
صادر ينقل االعالم بالبث المباشر والحي من االراضي المصرية عن الم
صادر االسرائيلية فأصبح االعــالم الصــهيوني هــو الوسـيلة الوحيــدة لم
االخبار وآأن المنطقة مازالت تحت االحتالل االسرائيلي ورغم أن هــذه
االنفجارات تستهدف التواجد االسرائيلي الكثيــف فـي المنطقــة ألنهـم
لوال شـعورهم بــاالمن لمــا تواجـدوا بهـذا يعيثون في المنطقة فسادًا و

صمت" أيـام النــدم    " عندما آانت حملـة     . العدد الكبير  لـم نجـد غـير ال
ولكن بعد ان حصـل قتلـى يهـود سـتقوم االمـم بالشـجب واالسـتنكار

 .فكأنما أحدهم خلق من طين واآلخر من نار

ــدم اليهــودي غالــي وآأنمــا الــدم الفلســطيني المســفوح رخيــص وال
ــوا الخاســر األآــبر ومــن وســتتكالب االمــم علــى الفلســطينيين ليكون
صر والمنظمــات المؤآد أن تلصـق التهمــة بهـم لتسـوء العالقـة بيـن م
الفلســطينية، لتعيــد مصــر التفكــير فــي تغيــير موقفهــا تجــاه العمليــة
السلمية برمتها، وشـاهدنا عـبر الفضـائيات االســتعدادات االسـرائيلية

يات حصـلت 15000لنقل   هذه العمل اسرائيلي من سيناء والغريب ان 
في وقت تشديد االمـن وتبـادل المعلومـات بيــن االســتخبارات العربيـة
واالسرائيلية حـول السـيارات وتبـادل المعلومــات حــول النــاس وحمايـة
سيارت السفارات االسرائيلية واالسرائيليين، ونستغرب آيف يسمح ل
االسعاف االسرائيلية ان تعــبر الحـدود الــى موقــع الحـادث الن القتلــى
والجرحى يهـود امـا عنـدما يكــون الجرحـى فلسـطينيين فيتـم تعطيــل
ما يـدل علـى آبــر سيارات االسعاف عــن انقــاذهم داخـل بالدهـم، وم
في اســرائيل حجــم العمليــة االســتنفار غـير المسـبوق للتــبرع بالـدم 

ــن         ــثر م ــذلك إرســال أآ ــاذ الجرحــى وآ ــع 80النق ــة إلخــالء جمي حافل
االسرائيليين والسؤال الهام هو هل منعت العالقات الجيدة بيـن بعـض
الــدول العربيــة وبيــن اســرائيل مــن إيقــاف مجازرهــا ضــد هــذا الشــعب

 األعزل؟

ولن ننسى التدخل العربي لجمع بقايا جنود إسرائيليين تم إحتجازهم
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لذي لــم يتصـل أي زعيــم عربـي مــن قبــل فلســطينيين، فــي الوقـت ا
".أيـام النـدم      " بشارون أو بوش اليقاف العدوان على غزة فـي حملـة                 

وأقول لزعماء العالم نحن فـي سـفينة تعصـف بهـا أمـواج اإلرهــاب فــال
لم تترآوا أحد يخرقها فتغرق في بحر من الدماء، فقبل إحتالل العــراق 
يكن بها إرهاب واليوم فيها ينمو ويكبر ألن الفوضى هي التربة الصالحة

 .لنمو اإلرهاب

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال
 ©جميع الحقوق محفوظة  -مجلة فلسطين 
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واالنحراف شعرة . بين االنجراف

GMT 8:00:00 2004  أكتوبر 13األربعاء  أصداء> إيالف    آخر تحديث  
 

أرسـل تعليقـك
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

 إرهاب إسرائيلي .. عيد المظلة...رأس شيطان

أآتوبر 13األربعاء  GMT 7:45:00 2004 مصطفى الغريب    
 
  

ية الصـامتة علـى                         لن نستبعد أن تقوم جماعات بإرتكاب حماقات بغرض توريط األنظمة العرب
شك أن                             السياسة اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين وذلك لتأجيج الصراع العربـي اإلسـرائيلي، وال
اإلرهاب سيعيش بيننا طويال طالما هناك قضايا معلقة تحظى بالشرعية والمصداقية ولم تجد من                        
يدافع عنها ويكون هدفه نبيالً ساميا ويطرح بدالً عنه نظام متطور تحت شعار ال ظلم وال إرهاب                         

أما من  .وال شريعة غاب وال كيل بمكيالين والبد أن نؤمن بالعدل ونرد الظلم الذي أوجد اإلرهاب                      
جد إال                         لن ت يتخذ اإلرهاب كحجة لتبرير الحروب على بعض الشعوب، فهي طموحات توسعية 
في دولـة                    جيرات  ردود فعل قوية ولو بشكل عمليات إرهابية، وماحدث باالمس القريب من تف

 الجارية في شمال قطاع غزة؟ " أيام الندم"عربية دعانا للتساؤل هل جاءت كرد فعل على عملية 
وطبيعيا أن تتهم إسرائيل الفلسطينيين لتبرير عدوانها القادم بل وستضيف الى القائمة ايضاً عـدة                            
سلطة الفلسـطينية بإدانـة                          تنظيمات لتستمر في بث أكذوبة أنها ضحية، وليس غريباً أن تقوم ال
ير                           الحادث وهي أول من يدين هذه االعمال، ولكن عندما يكون الضحايا فلسطينيين لم يجدوا غ
الصمت الذي يدل بال شك على العجز بكل أشكاله وهو ليس جديداً ولن نذهب بعيداً بل سنتذكره                            
على األقل منذ إندالع إنتفاضة األقصى مروراً بمجزرة جنين الى اإلجتياحـات المتكـررة الـى                           

وفعال " أيام الندم   "اإلغتياالت الى هدم المنازل على الحدود المصرية الى مجزرة جباليا الى عملية                   
سيندم العرب كثيراً على الصمت الرهيب وكذلك سيندم االسرائيليون على العنف ضد الفلسطينيين                        
أن اإلنفجارات التي وقعت على األراضي المصرية جاءت نتيجة للعدوان اإلسرائيلي والضـحايا                      

صف               " عيد المظلة "معظمهم من االسرائيليين، وتزامن ذلك مع            سه تق قت نف اليهودي، وفي الو
الطائرات االسرائيلية بيت حانون في قطاع غزة، وتواصل عدوانها على المواطنين،محدثة دماراً                       
هائالً في ممتلكات المواطنين، وشبكات المياه، والصرف الصحي، والطرق، وخطوط الهـاتف،                         

 . والكهرباء
جريحاً حتى تاريخ إعداد هذا المقال هـم                250شهيداً و  68وحسب االحصائيات فإن ما يزيد عن            
ولم نجد طواقم من دول عربية لها عالقات مع إسـرائيل                 . ضحايا العدوان اإلسرائيلي المتواصل          

حى                           تعمل على إستقبال الحاالت الحرجة ألبناء الشعب الفلسطيني لتستقبل بدال منهم السياح الجر
االسرائيليين في المستشفيات العربية أي سخرية يحملها هذا القدر الذي اصبح الفلسطيني يعامـل                         
كأنه عدو واليهودي يعامل كأنه ضيف يتمتع بكرم الضيافة العربي، فهل صحيح أن الدم اليهودي                              

، وقوات االحتالل تمنع سـيارات           !أغلى من الدم الفلسطيني؟ أم أن الدم الفلسطيني البواكي عليه                 
اإلسعاف الفلسطينية من إجالء الجرحى، وتسمح دول عربية لسيارات االسعاف والفرق الطبيـة                        
يم                            عل الحل االسرائيلية بدخول أراضي عربية لنقل الجرحى وإسعافهم أي مقارنة تلك الـتي تج

وتواصل قوات االحتالل، تشديد تدابيرها العسكرية المتصـلة                  . حيران جراء مايحدث من عدوان       
بالحصار واالغالق للمناطق التي شهدت توافد المئات من المستوطنين وأنصارهم مـن اليميـن                       

وقـد أغلـق الحـرم       . اليهـودي  " عيد المظلة "االسرائيلي المتطرف في نطاق احتفاالت بمناسبة        
من أداء                           ين المسـتوطنين  االبراهيمي في وجه المصلين من أهالي المدينة، وذلك بذريعة تمك
طقوسهم الدينية، ويقوم آالف المستوطنين بمسيرات صاخبة جابت شوارع القدس بإتجـاه حائـط                      
البراق، ويرددون هتافات عنصرية ويقوموا بممارسات واعتداءات على أهالي القدس وممتلكاتهم                 

 . اليهودي" عيد المظلة"وهم في طريقهم آلداء الطقوس التلمودية في حائط البراق بمناسبة 
سطينيا      20  ، والّتي انتهت بمقتـل  1990  اليهودي ما حصل عام " عيد المظلة"ومن ذكريات  فل

 . في ساحة الحرم الشريف بنيران قوات األمن 53  وجرح 
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لي         35اليهودي بمقتل   " لعيد المظلة  "وجاءت الذكرى االخيرة         آخريـن    160شخصا وجرح حوا
ثم أعقبـه               معظمهم من اإلسرائيليين كنتيجة لوقوع ثالثة             إنفجارات وقع األول في فندق هيلتون 

فهل األمر يستدعي هذا العدد من الطائرات العمودية                . انفجاران في منتجعي نويبع ورأس شيطان         
لى                           صابين ا وطواقم اإلسعاف الكبيرة ومفاوضات إنزال إسرائيلي في جميع المناطق لنقـل الم
إسرائيل، هذه الفرق الطبية إسرائيلية تتوجه جواً الى طابا لنقل القتلى والجرحى في الوقت الـذي                    

، وهناك من يفترض أن         "أيام الندم     " لم تقم أية جهة عربية لنقل المصابين الفلسطينيين من عملية                 
بصمات هذه االنفجارات قد تكون فلسطينية أو بصمات القاعدة أو بصـمات جماعـات متشـددة                         

 ..!!. مصرية وإستبعدوا تماماً أن تكون بصمات متشددين يهود
ئة أسـرة                             ونحن نتساءل أين دور المؤسسات اإلنسانية الدولية في إيجاد بيوت ألكثر من أربعما

سياحة فـي             . فلسطينية منكوبة جراء العدوان على مدينة رفح؟           أما االسرائيليون فهم يتمتعـون ب
لى                       فنادق خمس نجوم في االراضي العربية، هذه التسهيالت العربية لالسرائيليين يقابلها تشديد ع

 !!. الفلسطينيين في كل مكان مما يدل على التنسيق المشترك
ولكن كيف غفل العرب عن هذا العدد الكبير الهائل من االسرائيليين المتواجـدين فـي سـيناء؟                               

 !. اليهودي" عيد المظلة"اي سياحة لهذا العدد الكبير في .. وبقصد السياحة
حج                          "عيد المظلة   "ولكن ماهو    ؟ إنه عيد العرش وهو أحد األعياد الثالثة التي كان يحتفـل بهـا ب

ـ         (جماعي إلى الهيكل في القدس، في ذكرى الخروج من مصر                   ، .)م. ق 13حوالي القـرن ال
ويقدمون فيه الشكر هللا، وهو مايدعونا الى االعتقاد بأن من قام بهذا العمل هم يهـود متشـددين                             

 . يريدون إحياء الذكرى على طريقتهم الخاصة لتفعيل الخروج من سيناء في الوقت الحاضر
ويسافر آالف اإلسرائيليين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر وهو مقصد سياحي شهير أثناء عطلة                         

إذاً لم يكن التجمع في سيناء هذه األيام مجرد صدفة وأي صدفة تجمع بين                     . اليهودي" عيد المظلة  "
أكثر من خمسة وأربعون ألف يهودي إلحياء االحتفاالت بأعيادهم ولكن بعد االنفجارات ستطالب                      

وهنا نتساءل هـل     . أطراف إسرائيلية بعدم أهلية مصر لحماية االمن لإلسرائيليين على أراضيها                 
عة                                 يمكن أن تحفظ مصر األمن في قطاع غزة أو تقوم بتدريب كوادر فلسطينية هناك؟ إنها خد

 ! كبرى نحذر منها
وعندما تكون العالقات العربية مع إسرائيل في أحسن حاالتها لم تقم هذه الدول بمطالبة إسرائيل                       
بالكف عن عمليات بحق الفلسطينيين، وعلينا أن نتنبأ بردود فعل قاسية من جمبع األطراف إنتقاما                  

 . لما حصل لتكبر دائرة العنف والعنف المضاد
وهنا نتساءل هل المشكلة أصبحت فلسطينية إسرائيلية بحته ال دخل للعرب فيها؟ وإذا كان االمر                           
كذلك فلماذا المبادرات ولماذا إجتماعات الجامعة العربية ومعاهدات الدفاع العربي المشترك التي                          
ساد االطفـال                               أصبحت حبراً على ورق بل أصبح مدادها يكتب بدم فلسطيني خالص وعلى أج
الفلسطينيين بدال من الورق وليس غريباً أن ينقل االعالم بالبث المباشر والحي مـن االراضـي                      
سيلة الوحيـدة لمصـادر                           المصرية عن المصادر االسرائيلية فأصبح االعالم الصهيوني هو الو
ستهدف                             االخبار وكأن المنطقة مازالت تحت االحتالل االسرائيلي ورغم أن هذه االنفجـارات ت
التواجد االسرائيلي الكثيف في المنطقة ألنهم يعيثون في المنطقة فساداً ولوال شعورهم باالمن لما                        

 . تواجدوا بهذا العدد الكبير
لم نجد غير الصمت ولكن بعد ان حصل قتلى يهود ستقوم االمـم                  " أيام الندم    " عندما كانت حملة    

 . بالشجب واالستنكار فكأنما أحدهم خلق من طين واآلخر من نار
وكأنما الدم الفلسطيني المسفوح رخيص والدم اليهودي غالي وستتكالب االمم على الفلسـطينيين                      
ليكونوا الخاسر األكبر ومن المؤكد أن تلصق التهمة بهم لتسوء العالقة بين مصـر والمنظمـات                           
بر                            الفلسطينية، لتعيد مصر التفكير في تغيير موقفها تجاه العملية السلمية برمتهـا، وشـاهدنا ع

اسرائيلي من سيناء والغريب ان هذه العمليـات             15000الفضائيات االستعدادات االسرائيلية لنقل           
حول                           حصلت في وقت تشديد االمن وتبادل المعلومات بين االستخبارات العربية واالسـرائيلية 
ستغرب                         السيارات وتبادل المعلومات حول الناس وحماية السفارات االسرائيلية واالسرائيليين، ون
كيف يسمح لسيارت االسعاف االسرائيلية ان تعبر الحدود الى موقع الحادث الن القتلى والجرحى                           
يهود اما عندما يكون الجرحى فلسطينيين فيتم تعطيل سيارات االسعاف عن انقاذهم داخل بالدهم،                    
ومما يدل على كبر حجم العملية االستنفار غير المسبوق للتبرع بالدم في اسرائيل النقاذ الجرحى                               

عت                     80وكذلك إرسال أكثر من        حافلة إلخالء جميع االسرائيليين والسؤال الهـام هـو هـل من
العالقات الجيدة بين بعض الدول العربية وبين اسرائيل من إيقاف مجازرها ضد هـذا الشـعب                           

 األعزل؟ 
ولن ننسى التدخل العربي لجمع بقايا جنود إسرائيليين تم إحتجازهم من قبل فلسطينيين، في الوقت                           

أيام الندم    " الذي لم يتصل أي زعيم عربي بشارون أو بوش اليقاف العدوان على غزة في حملة                            
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وأقول لزعماء العالم نحن في سفينة تعصف بها أمواج اإلرهاب فال تتركوا أحد يخرقها فتغرق                            ". 
في بحر من الدماء، فقبل إحتالل العراق لم يكن بها إرهاب واليوم فيها ينمو ويكبر ألن الفوضى                             

 . هي التربة الصالحة لنمو اإلرهاب

 الرياض  –مصطفى الغريب 

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

 بمشارآة
 مايكروسوفت

 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
  APاالسوشييتدبرس  -
 وآالة األنباء رويتر  -

 يالف للنشر المحدودة 
 والتوزيع والصياغة   دة النشر
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إختر العمالت لمعرفة 
  : أسعار صرفها

--------

   

هويات جديدة ووثائق سفر ال تخول أصحابها " المهمين"حفظ الهوية يكسب 
 دخول بلدانها

 2004/10/13     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

هودهم كمــا        ,  ان العرب لم يتفقوا يوماً واحداً على مشروع يخدم قضيتهم المركزية                أو تتوحــد ج
ويطلبــوا لهـم     ,  ليبقوا الجئيـن  ,  أم منحهم حقوقاً   ,  اتفقوا على عدم تجنيس الالجئين أو توطينهم       
عام ,  1547فالجامعة العربية أصدرت القرار الرقم          .  المساعدات من وكاالت غوث وتشغيل الالجئين        

واسـتمر   ,  وجاء القرار قبل أن تنشأ منظمة التحرير         .  الذي طالب بحفظ الهوية الفلسطينية         ,  1959
 .وليس خشية من أن تذوب هويتهم, العمل به خوفاً من أن تقوى شوكتهم

هــم ,  الغريب في األمر ان أهم المسؤولين في المنظمات الفلسطينية يحملون الجنسيات المختلفــة                     
ونسوا أنه إذا كان الهدف هو حفظ الهوية فلماذا غيروا هوياتهم؟ ولماذا لم يطالبوا في                         .  وعائالتهم

القرار المذكور آنفاً بأن تعطى كل التسهيالت لالجئين مع بقاء الهوية كرمز؟ واحتفظوا بمخيمــات                     
فكيـف يطــور    ". كوفية وخيمـة  "وأصبح شعار هذا الالجئ        .  ترفض الحيوانات األليفة العيش فيها       

, "لماذا ال تفنى وال تنشأ من العـدم           :  "وهناك قانون طبيعي يقول    ,  صاحب هذا الشعار ذاته من العدم     
هل بقرارات األمم المتحدة؟ أم بمبادرات      :  وفي ظل عدم وجود امكانات؟ ويأمل في العودة ويتساءل         

السالم؟ أم بمن يسومونهم سوء العذاب؟ أم بمن يمنون عليهم االستضافة فــي مخيمــات ليبقـى                         
 بكوفية وخيمة فقط؟

وحتى الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب بـدأ              ,  هذا الالجئ يبحث عن حقوق اإلنسان فال يجدها            
والتعاون مع دول شقيقة لعدم         ,  وال يعرف منه إال دفع الرسوم والتعويضات والتبرعات           ,  يتخلى عنه 

بعد أخذ األتاوة     ,  تجديد وثيقة السفر إال بخطاب من سفارته موجه لقنصلية الدولة باإليعاز بالتجديد                
). ال يحمل جواز سفر السلطة أو هوية مواطنــة             (مع ختم الوثيقة بختم الجئ رسمي أي             ,  والرسوم

وبها ال يسـتطيع دخـول األراضـي         ,  وهذه الوثيقة ال تخول صاحبها دخول الدولة التي أصدرتها            
وطالما ان اسرائيل سعت منذ البدايـة           .  ألن اسرائيل هي التي تتحكم في المعابر والحدود             ,  المحتلة

فكيف لهذا الشعب المغلــوب علــى أمــره أن يـرفض هـذه                 ,  الى طمس حق الالجئين في العودة        
 أو يصر على تمسكه بحقه في العودة؟, المشاريع

بل أنهم معزولــون فـي      .  وبعض الدول العربية تحظر تنقل الفلسطينيين أو العمل في بعض المهن                 
وكأنهم فـي ثكنـة شــبه      ,  وال يدخلون إال بتصريح     ,  ال يخرجون من المخيم إال بتصريح         ,  مخيمات
" الهوية"ألن هذه   .  أو محمية محاطة بأسالك شائكة حفاظاً على من بداخلها من االنقراض              ,  عسكرية

فالعرب أمة ال تدرس تاريخها بل تتفرج         ". العربية"ألننا نحتاجها في المسلسالت         ,  يجب أال تنقرض  
 عفواً أميركا هي الخصم والحكم؟, طالما اسرائيل" أيام الندم"فهل تستحق األمة حملة ! عليه

info@nomergroup.com  
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قضية اإلعالنات في الصحف تبقى : عبدالكريم محمد صعب، الرياض* 

مسألة شائكة من الصعب اختزالها في عجالة، ودخول اإلشكاالت الشخصية 

فيها يحدث أحياناً، والموضوع عموماً يبقى نقطة خالف، نشكر اهتمامك 

 . ونتمنى استمرار تواصلك معنا

ننشر المواد التي تعتمد التحليل وطرح األفكار الجميلة، : حياة حجازي، جدة* 

. ونبتعد كما تعرفين عن نشر المديح لألماكن أو األشخاص، فالفكرة أوالً

وانطالقاً من ذلك نشرنا لك كثيراً من المواد سابقاً، ونأمل استمرارك على ذلك 

 .األسلوب

وصلتنا جميع مشاركاتك، ومن قراءتنا لها اتضح لنا : أبو فاضل، الطائف* 

أنك تحمل قلماً جميالً، ولكن مع األسف الشديد لم نتمكن من نشرها ألن هوية 

الصفحة تقوم على نشر المشاركات بأسماء أصحابها الصريحة وليس بكنياتهم، 

 . نرجو إرسال االسم الصريح، أو االتصال على مشرف الصفحة

في ردك على مقالة سمر عبداهللا التي كانت تحت : أحمد عواض، أبها* 

كان ردك مختصراً حد " إلى متى تستنزف المرأة بسبب الرجل؟"عنوان 

اإلخالل، ولم توضح مكمن الغموض الذي وسمت به مشاركة األخت سمر، 

 . ترحب بك" الوطن"نرجو منك إيضاح الفكرة في مشاركاتك المقبلة و

جميل ما حدث أمامك من حسن : عادل علي حامد فلمبان، مكة المكرمة* 

تعامل من مدير إحدى الدوائر الحكومية في مكة المكرمة، ولكن نعتذر عن 

نشر الموضوع ألنه يثني على شخص بعينه، وهذا األمر ال يتوافق وهوية 

ترحب " الوطن"الصفحة، ننتظر مشاركاتك المقبلة ونقدر فيك وعيك المنصف و

 . بك

لم " شعور مواطن"مشاركاتك التي حملت عنوان : خالد حمد الراشد، عنيزة* 

 . تصلنا واضحة عبر الفاكس، نرجو إعادة إرسالها مع ودنا لك

مشاركتك عن موضوع المترجمات السعوديات أكثر من : س غ، جدة. ث* 

رائعة، ولكن مع األسف تعذر نشرها لعدم وجود االسم الصريح عليها، األمر 

الذي يجانب النشر في هذه الصفحة، نرجو إعادة إرسال اسمك الصريح في 

 . ترحب بك" الوطن"هذه المشاركة، وغيرها و

 رسائلكم 
قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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لم نسمع عن مقرر في الفلسفة أو الفنون بكل أنواعها ولم نسمع بإنشاء المعامل 

لتحقيق الغاية من الجانب العملي لبعض المقررات وليس هناك ورشة للفنون 

 .التشكيلية الهامة؟ على القليل هي كذلك في نظري

وختاما إذا أردنا أن يكون لنا جيل نباهي به األمم فعلى الجهود جميعها أن تتضافر 

لتحقق ذلك وليس بمنهج لو سألت من يؤيد تغيره لماذا تؤيد لما أجاب ونفس 

إن " فرانسيس بيكون"أخيرا يقول , السؤال واإلجابة لمن ال يؤيدون لن تتغير

 "!األعرج الذي يسير في الطريق الصحيح، يسبق المتعجل الذي يحيد عنه

 الرياض_ ريما محمد العمري

 بالمشروعات الصناعية والخدمية العمالقة نتخلص من شبح البطالة 

موضوع البطالة هو حديث الساعة لوزارة العمل وهو الموضوع القديم المتجدد 

وأود أن أطرح بعض األفكار لعلها تضيف الجديد في عالج مشكلة البطالة وبعد 

هذه المقدمة دعونا نعد قليال إلى الوراء ففي فترة الطفرة كما يحلو للبعض أن 

يسميها قامت الدولة بمشاريع جبارة لخدمة المواطن والمقيم معا، وساهمت الدولة 

وتساهم بالعديد من القرارات التي تحث على توطين الوظائف بمعنى أن يشغلها 

مواطنون أي القيام بعملية اإلحالل ولكن هذا الجزء من الخطط ال يكفي للقضاء 

على البطالة وخصوصا بعد تجربة وزارة العمل الحالية بعمل قيود للحد من 

االستقدام ونقل الكفاالت وغيرها من اإلجراءات ولكن لماذا نعول على اإلحالل 

دون اإلبداع وما أقصده باإلبداع هو تبني الدولة لمشاريع جديدة تستقطب 

المواطنين بجميع المهن مثل مشاريع سابك والجبيل وينبع على شرط سعودتها 

بأنظمة ال تقل صرامة عن األنظمة المعمول بها في القطاع الخاص مثل سعودة 

أسواق الخضار وسعودة أسواق الذهب وسعودة شركات األمن الخاص فإذا تبنت 

الدولة والقطاع الخاص أيضا مشاريع عمالقة خالقة جديدة على غرار مشاريع 

الطفرة السابقة الذكر فسيكتب لها النجاح بشرط أن يكون التدريب مقدمة لإلحالل 

 .ومن ضمن شروط إنشاء مثل تلك المشاريع

ثم لماذا ال يكون التدريب له نصيب في موازنات الدولة لكل وزارة على حدة 

وتحت إشراف جهة مستقلة بالتعاون مع الوزارات والهيئات التي تتولى الدولة 

اإلنفاق عليها وبعد نجاح مثل تلك المشاريع يتم تخصيصها وطرحها للقطاع 

نحن نعلم أنه في سنوات الطفرة كان . الخاص ليتولى إدارتها بالكامل فيما بعد

هناك فائض في اإليرادات ولكن ال يعني عدم وجود فائض أن نتوقف عن 

التخطيط إلنشاء مشاريع عمالقة أخرى جديدة فيمكن تعويض التمويل من قبل 

شركات كبرى ترغب في االستثمار في المجاالت االقتصادية المختلفة وهذا 

موجود في كل الدول تقريبا وهناك أمثلة كثيرة على مثل تلك المشاريع ومنها على 

سبيل المثال ال الحصر مشاريع السكك الحديدية ومشاريع إسكان خاص بمنطقة 

مكة المكرمة والمدينة المنورة لما لهاتين المدينتين من مكانة في قلوب جميع 

المسلمين ومشاريع قطارات اإلنفاق في كل المدن واألولوية لمنطقة مكة والمدينة 

وجدة والرياض ويتبعها جميع المدن بال استثناء ومشاريع الحدائق العامة التي تدر 
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 . دخال من مرتاديها، وهناك مشاريع كثيرة جدا ال يتسع المجال لذكرها هنا

 الرياض-مصطفى الغريب

 برنامج الرعاية الصحية األولية بحاجة إلى المزيد من االهتمام والدراسة

عندما قررت جمعية الصحة العالمية أن الهدف االجتماعي  1977في عام 

الرئيسي للحكومات ومنظمة الصحة العالمية هو بلوغ جميع سمان العالم بحلول 

مستوى من الصحة يسمح لهم بأن يعيشوا حياة مثمرة اجتماعيا  2000عام 

) 2000تحقيق الصحة للجميع بحلول عام (واقتصاديا وهو ما أصبح معروفاً باسم 

وبعدها بعام أعلن في مؤتمر دولي أن الطريق لذلك هو بالرعاية الصحية األولية 

في مؤتمر المتا تبنت منظمة الصحة العالمية اإلعالن فدعت  1979وفي عام 

الدول األعضاء إلى القيام بصورة فردية بوضع استراتيجية وطنية للوصول لذلك 

والمملكة كعضو في المنظمة بدأت من ذلك الوقت بتطبيق الرعاية . الهدف

هـ 17/8/1400في  257/1459/50الصحية األولية عبر القرار الوزاري رقم 

. مركزا صحيا 1737مركزاً إلى ما يربو عن  889وتوسعت المراكز أفقياً من 

ولكي يتضح معنى الرعاية الصحية األولية أورد هنا تعريفها من قبل منظمة 

إنها الرعاية الصحية األساسية أو الهامة ميسرة لكافة أفراد (الصحة العالمية 

المجتمع وأسره ومعتمدة على وسائل وتقنيات صالحة عمليا وسليمة علميا ومقبولة 

اجتماعيا وبمشاركة تامة من المجتمع وأفراده وبتكاليف يمكن للمجتمع وللبلد 

توفيرها في كل مرحلة من مراحل تطوره وبروح من االعتماد على النفس وهي 

جزء ال يتجزأ من النظام الصحي للبلد الذي هي نواته ومحوره الرئيسي ومن 

وهي المستوى األول التصال . التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة للمجتمع

األفراد واألسر والمجتمع بالنظام الصحي الوطني حيث تقدم الرعاية الصحية 

المتكاملة بقدر اإلمكان إلى حيث يعيش الناس ويعملون وتشكل العنصر األول في 

 ).عملية متصلة من الرعاية الصحية الشاملة

الكثير من مفردات التعريف تحتاج للوقوف والتأمل لكن السؤال الحالي هل 

الرعاية الصحية األولية هي النواة والمحور الرئيسي في التنمية االجتماعية 

واالقتصادية الشاملة في المجتمع؟ هل هناك استراتيجية يجري تطبيقها لتحقيق 

هذه . ذلك؟ أظن أن القارئ يتفق معي أن اإلجابة أكبر من أن تختزل بنعم أو ال

لو سألنا أقسام الطوارئ كم نسبة . محاولة لمالمسة الوضع لنتمكن من الجواب

، لماذا ال يراجعون %)8أقل من (الحاالت اإلسعافية من مجمل الحاالت المعاينة 

المركز الصحي المجاور؟ هل هو اختصار للوقت؟ في غالب األحيان ال، هل هو 

عدم الثقة؟ هل هو الجهل؟ ما الفرق بين الخدمتين؟ هل تتجلى العناصر والخدمات 

وأقول المراجع وليس المريض ألن المركز مسؤول عن الشخص حال  -للمراجع 

من حيث المسؤوليات األخرى، غير الخدمة  -) االستمرارية(المرض والصحة 

كم منا قوبل بشرح عن . العالجية، الوقائية والتطويرية والتأهيلية إن لزم األمر

الحالة ونصائح مرتبطة بالمرض من قبل طبيب المركز؟ أحدهم قال ساخرا عن 

حالة انعدام التواصل حتى المشافهة من قبل الطبيب أن يعطيه الوصفة من غير أن 
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

..إرهاب محلل دولياً  -
من المهد " حماس" -

 2-1إلى اللحد 
خيمة ....... الالجئين  -

 وآوفية

هل هناك وجه  -
للمقارنة بين المقاومة 
الفيتنامية والمقاومة 
في العراق وفلسطين؟

مسؤولية النظام  -
العربي عن تزامن 

العدوانين األميرآي 
 واإلسرائيلي

: األمــــــة العربيـــــة -
تاريــــخ وواقــــع 

 وآفــــاق

احكام بالسجن  -
معتقًال 16االداري بحق 

 فلسطينيًا
تصريح من جمعية  -

األسرى والمحررين 
 "حسام"

تعذيب مع النزيف  -
وتهديد باالغتصاب 
واغتيال نفسي 
 لألسيرات

وصايا االستشهاديات -

رابطة الالجئين  -
الفلسطينيين في دول 
اإلتحاد األوروبي تدعو 

 للتضامن
إرهاب برؤوس وآخر  -

 بال رؤوس

 خيمة وآوفية....... الالجئين 

 2004تشرين األول  5الثالثاء 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

إن مــن يــدرس التــاريخ يتوصــل الــى حقــائق مذهلــة حــول
موضوع دراسته وإن آان التاريخ من الماضــي إال أنــه بدايـة
ــال سننشــر ــق الحاضــر والمســتقبل وفــي هــذا المق طري
ها ولكـن لرد عليهـا أو عـدم قبول خر ا حقائق يجوز للرأي اآل
ذلك لن يغير من التاريخ شيئًا ولهـذا يتهـم بعـض المؤرخيـن
بتزويــر التــاريخ وتشــويه الحقــائق ورغــم ذلــك نســتطيع أن

 .نستخلص العبر 

هذه الحقائق بمجــرد البـوح بهـا وإنتشـارها سـينفث ضـبابًا
ــن ــل خطــورة عــن اإلشــعاع المتســرب م وإشــعاعات التق
عن مفاعـل ديمونــة التـي مفاعل ديمونة ولن أبدأ الحـديث 
ــة ــة المنطق ــى بيئ ــه عل ــدى خطورت ــل فــي م اليشــك عاق
وسكانها وخصوصًا أن عمره اإلفتراضي آما يـدعي الخـبراء

 .قد إنتهى أو على وشك اإلنتهاء 

والأريد أن أستفز عقـل القـاريء العربـي بمـا سـيتولد لديـه
تي حتمًا مـن مفــاهيم جديـدة عـن القضــية الفلسـطينية ال
ــة أو قضــية الشــرق األوســط أو تســمى بالقضــية المرآزي
الصــراع العربــي اإلســرائيلي ، وستســد رمــق الكثــير مــن
غيرت عالمات االستفهام القابعة في أذهان البعض وربمـا 

إستنادًا الى المثـل, شيئًا من المفاهيم عن القضية برمتها            
وهو السر أيضــًا فـي" مصائب قوم عند قوم فوائد         " القائل  

تبني القوى العظمى سياسة فرق تسد ولــم يكـن العــراق
يعلم أنه أآل يوم أآلت فلسطين على غرار إنما أآلــت يـوم

 .أآل الثور األبيض 

!فقــد تكــون أعلــى بكثــير مــن تصــوراتي       ! ولــن أنظــر الــى المخــاوف     
أعذرني أيها القـاريء لــم أعـد أقــوى علـى! ... وتوقعاتي! وتخميناتي  

ولنبدأ بنزوح العديد من. الترآيز في محاولة لقياس أبعاد تلك المخاوف         
م وقيام دولــة1967الالجئين الى الدول العربية المجاورة بعد حرب عام          

عربية بمنح جوازات سفر لكل النازحين إلى أراضيها فـي الوقـت الــذي
منحت دول عربية أخرى للنازحين إلى أراضيهم وثــائق ســفر الالجئيــن

ما رأ

حسب راي
سينجح في
انتخابات ا
االمريكية؟

جورج ب

جون آي

لست 

ال يهمن

   

اال :: النتائج

!صّوت

وّقع على

الحرية -
العرب في
اسر

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط

المك

علم الم -
الجاسو

قضايا م -
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الكفاح : فتوح أحمد -
بالفن ال يقل عن الكفاح

 بالحجر
 تعزيل نفسي -
 وهو.... البدوية  -

 ابو ماهر اليماني -
العالم العربي  -

 وسياسة التوريط

دول القانون ستنتصر  -
 على اإلرهاب

متى سنواجه ذاتنا -
فتاوى الحاخامات  -

..إرهاب باسم الدين 

فلسطينيون بال اوراق -
 ثبوتية

السيد رئيس الوزراء -
 تلك هي حديقتي -

خاطرة حول التربية  -
اإلسالمية في بالد 

 الغرب
... ابو ماهر اليماني  -

شيخ الثورة المستمرة

فمثال من لديه وثيقة سفر. وهناك فرق بين جواز السفر ووثيقة السفر         
ال تخوله دخول الدولة التي أصدرتها إال بموافقة أمنية أو تأشيرة دخول
أي اليعتــبر مــواطن عربــي وبالتــالي الحقــوق أمــا حامــل جــواز الســفر

نتائـج! (اإلسرائيلي يحــق لـه دخـول بعـض الـدول العربيـة بكـل وجـل                     
 ) .آامب ديفيد أو اإلتفاقيات العربية األسرائيلية األخرى

طرحت دولة عربية مشـروٍع المملكــة العربيــة ، ولكـن 1972وفي عام   
لم يرى هذا المشروع طريقه الى النور ، واستمر الوضع السابق حتى

حيــن أعلنــت قــرار شــهير ســمي بقــرار فــك االرتبــاط 1988يوليــو   31
ــة ــدًا لعملي ــاء اســتباقًا وتمهي ــذي ج ــة ، ال ــة واإلداري ــة القانوني والعالق
التسوية الـتي آانـت تبحـث مــن وراء الكــواليس لمنــح الالجئيــن آيـان
يعودون إليه وهـي خدعـة آـبرى وقعـت فيهــا معظـم األطـراف العربيـة

 ) .بداية تحييد الصف العربي والمجازر ضد هذا الشعب ( 

ومــن هنــا نخلــص إلــى القــول أن العــرب لــم يتفقــوا يومــا واحــدا علــى
مشروع يخدم قضيتهم المرآزية أو تتوحـد جهــودهم آمـا اتفقـوا علــى
عدم تجنيس الالجئين أو توطينهم أو منحهم أي حقوق ليبقـوا الجئيــن
ويطلبوا لهم المساعدات من وآاالت غوث وتشغيل الالجئين ليسـتفيد

لرقم               , الكل منها    ،1959عـام    1547فالجامعـة العربيـة أصـدرت القـرار ا
سطينية                 بل أن. الذي طالب بالحفاظ علـى الهويـة الفل وجـاء القـرار، ق

إســتمر العمـل بــه خوفــًا مــن أن تقــوى!  تنشــأ منظمــة التحريــر ولكـن      
وعنـدما تـذوب الهويــة. شوآتهم وليس خشيًة من أن تــذوب هــويتهم           

الفلســطينية فســتقطع المســاعدات الدوليــة الممنوحــة لهــم تلقائيــًا
وسينتهي دور آثير من األطراف المستفيدة مــن الصــراع الفلســطيني
اإلسرائيلي والدليل على مانقول هو الصمت العربي إزاء مـايجري اآلن
صى مــرورًا بمجـزرة ضة األق في فلسطين على األقل منذ إنـدالع إنتفا
جنين الى اإلجتياحات المتكررة الى اإلغتياالت الى هدم المنازل على
الحدود المصرية الى مجزرة جباليا الى عملية أيام الندم وفعال سيندم

ولكـن الغريـب فـي األمـر أن أهـم, العرب آثيرًا على الصــمت الرهيــب       
فة سيات المختل المسؤولين في المنظمات الفلسطينية يحملون الجن

ونسوا أنـه إذا آـان, هم وعائالتهم ألنهم أدوات بيد هذا النظام أو ذاك                 
لم لـم الهدف هو الحفاظ علـى الهويـة فلمـاذا غـيروا هويـاتهم ولمــاذا 
يطالبوا في القرار المذآور آنفًا بأن تعطى آل التسهيالت لالجئيـن مـع

، بمعــنى أن) الرمــز(آصــاحب الكوفيــة الشــهير     .. ! بقــاء الهويــة آرمــز    
من حقوق اإلنسـان أو المواطـن) الهوية(يستفيد صاحب الكوفية عفوًا     

أمـا أن) . بهويتــه(في الدولة التي يعيش فيها، ويحتفظ بكوفيتـه عفـوًا            
يــترك بكوفيــة فقــط مــن دون تعليــم ، ومــن دون مــأوى يملكــه وبــدون
خدمات صحية مجانية ، وهو األحـوج مـن غــيره، فــال مـيراث مـن اآلبـاء
واألجداد وإنما ورثوا أخطـاء الـدول العربيـة جميعهـا بـل وأخطــاء آباءهـم

واحتفظــوا بمخيمــات, ..! وتكالــب القــوى الغربيــة والصــهيونية عليهــم      
تــرفض الحيوانــات األليفــة العيــش فيهــا، وأصــبح شــعار هــذا الالجــيء

فكيف يطور صاحب هذا الشعار ذاته من العدم وهنـاك) آوفية وخيمة   (
عدم           " قانون طبيعي يقول     وفـي ظـل" المــادة التفــنى والتنشـأ مـن ال

عدم وجود إمكانيات ؟ ويأمل في العودة ويتســاءل هـل بقـرارات األمـم
المتحدة ؟ أم بمبادرات السالم ؟ أم بمن يسومونهم سوء العذاب ؟ أم
بمن يمنون عليهم باإلستضـافة فـي مخيمــات ليبقـى بكوفيــة وخيمـة

 .فقط 

وحـتى الممثـل, هذا الالجيء يبحث عن حقوق اإلنسـان فـال يجــدها             

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

بروتوآوال -
صهيوني -

وصراع الح

صورة و

دار ا -
االحتالل -

على االطفا
للمقاومة -

مواقعنا

ديوان 

salem
e You
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الشرعي والوحيد لهذا الشعب بدأت تتخلى عنه وال تعرف منه إال دفع
الرسوم والتعويضات والتبرعات وبالتعاون مع دول شـقيقة بعـدم تجديـد
وثيقة السفر إال بخطـاب مـن سـفارته موجـه لقنصــلية الدولـة باإليعـاز
بالتجديــد بعــد أخــذ األتــاوه والرســوم مــع ختــم الوثيقــة بختــم الجــيء

رغــم أن, ) اليحمل جواز سفر الســلطة أو هويـة مواطنـة         ( رسمي أي   
ــا ــتي أصــدرتها وبه ــة ال ــدخول الدول ــة ال تخــول صــاحبها ب هــذه الوثيق
اليستطيع دخول األراضي المحتلة ألن إسرائيل هي التي تتحكم فـي

وطالما أن إسرائيل سـعت منــذ البدايـة إلــى طمـس, المعابر والحدود   
فكيف لهذا الشعب المغلوب علــى أمـره أن, حق الالجئين في العودة       

ما يرفض هذه المشـاريع أو يصــر علـى تمسـكه بحقــه فـي العـودة وآ
يقول الشاعر لبست ثوب العيش لــم أستشـر وحـرت فيـه بيـن شـتى
الفكر أو آما يقول شاعر آخر وظلـم ذوي القربـى أشــد مضاضــة علـى
النفس من وقع الحسـام المهنــد ، فالفلســطينيين صــابرون ومـا بقـي
لهم إال التضرع إلى اهللا ويتسلحوا بسهام الليل علهـا تصـيب أعدائهـم

 .أو من يقتر عليهم من أبناء جلدتهم 

لديها فــي بعـض المهـن                         ,وبعض الدول العربية تحظر تنقلهم أو العمل 
بل أنهم معزولون في مخيمات ، ال يخـرج مـن المخيــم إال بتصـريح، وال
يدخل إال بتصريح وآأنهم في ثكنة شبه عسكرية ، أو محميــة محاطـة
بأســالك شــائكة حفاظــًا علــى مــن بــداخلها مــن االنقــراض، ألن هــذه

يجــب أّال تنقــرض ألننــا نحتاجهــا فــي) الخيمــة والكوفيــة    ( الهويــة  
!فالعرب أمة التدرس تاريخهـا بـل تتفــرج عليـه           . المسلسالت البدوية    

هي) أمريكا(فهل تستحق األمة حملة أيام الندم طالما إسرائيل عفوًا                     
 .الخصم والحكم 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

أما آن لهذا الشعب  -
المعذب أن يسمع صوت

 !حكيمه ؟
خيار المقاومة  -

واالنتفاضة لم يهزم ولن
 ينهزم

شبكة المنظمات  -
 االهلية

: األمــــــة العربيـــــة -
تاريــــخ وواقــــع 

 وآفــــاق
نصيحة رحبانية  -

مجانية لمقاومة عصرية
 1جدار الكذب  -

تعذيب مع النزيف  -
وتهديد باالغتصاب 
واغتيال نفسي 
 لألسيرات

حسام خضر المعارض -
 االصلب

ادارات السجون  -
تستخدم أعنف 

االساليب لتعذيب 
االسيرات الفلسطينيات

وصايا االستشهاديات -
لحظات الحزن  -

 المقدس

إرهاب برؤوس وآخر  -
 بال رؤوس

 وهو.... البدوية  -
مناقشة نصًا من رواية -

"لعزمي بشارة"الحاجز 

 وصايا االستشهاديات

 2004تشرين األول  1الجمعة 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

لقـــد شـــارآت المـــرأة الفلســطينية بالعمـــل العســـكري وبالعمليـــات
االستشهادية إبتداءًا بالعمليــة الـتي قامـت بهـا دالل المغربـي ومـرورًا
بالعمليــة األخــيرة الــتي قامــت بهــا زينــب أبــو ســالم، وغــالبيتهن فــي
العشرينيات من عمرهن وسجلن على نحو خـاص جـرأة غـير معهـودة
وقد فجرت الشهيدة وفاء إدريس نفسها في القـدس الغربيــة ليتوالـى
بعد ذلك تجنيد الفلسطينيات لهذه العمليـات، ومـن الطبيعــي أن ينتـج
عن ذلك قتل وجرح العديد من اإلسرائيليين آمـا قامـت االستشــهادية
دارين أبو عيشة بتنفيذ عملية فدائية بعدما أبرت بقسمها وقد تختلـف
ــون ــات إال أن الهــدف الرئيســي يجــب أن يك ــدوافع وراء هــذه العملي ال
الشهادة في سبيل اهللا والمساهمة في رفع الظلم عن هـذا الشـعب

 .الذي يرزخ تحت اإلحتالل ألآثر من نصف قرن

يذها العمليـة                    أنهـا"وأآدت دارين في شريط فيديو تم تصـويره قبــل تنف
قررت أن تكون شهيدة لتنتقم لدماء الشهداء وانتهـاك حرمـة المسـجد
األقصى وأقسمت أن تمزق جنود االحتالل اإلسرائيليين إربا انتقاما لما
تعرضت له امرأتان حبليان عند حاجز إسرائيلي قرب نابلس في الضفة

 .الغربية

وهكذا نالت دارين الشــهادة الـتي تمنتهـا عنــدما لفـت حـول جسـمها
عنــدما استشــهد"وقالــت والــدة داريــن إن ابنتهــا    . الطــاهر المتفجــرات

مرت شاب في قريـة زواتـا قـرب نـابلس زارت داريـن عائلـة الشــاب وغ
 .منديلها بدم الشاب وأقسمت على االنتقام

وأوضحت الشهيدة دارين أن المرأة الفلسطينية آانت وما زالــت تحتــل
الصدارة في الجهاد والمقاومة، داعية آــل النسـاء الفلسـطينيات إلـى

وليعلـم الجبــان شـارون أن آـل امــرأة: "مواصلة درب الشهداء، وقالـت       
فلســطينية ســتنجب جيشــا مــن االستشــهاديين، ولــن يقتصــر دورهــا

 ".على البكاء على االبن واألخ والزوج بل ستتحول إلى استشهادية

االستشـهادية تخرجــت مــن آليـة الحقــوق وختمـت.. هنادي جرادات    
القرآن ليلة استشـهادها، فأرعبـت الصـهاينة فـي آـل العـالم، وأثبتــت

هنـادي. للعالم آله أنه ال أمن لليهود مادام هنــاك مقدسـات مغتصــبة                
جرادات محامية دافعت عن حقوق شعبها بطريقتهـا الخاصـة، فلحقــت
بالرفيق األعلى بجوار الشهداء وحّلقت مع السرب المهاجر إلى الجنـة
بــدًال مـن الهجــرة مــن مكــان الـى مكــان ليسـتقر أخــيرًا فــي مخيمــات

 .الالجئين ورسمت باستشهادها طريق الكرامة و سبيل التحرير

زينب أبو سالم واصلت المسيرة وسيتبعها إستشهاديون آخـرون رغـم
سياســـة هـــدم المنـــازل والعقـــاب الجمـــاعي ولـــن يثـــني ذلـــك أي

ما رأ

االقبال عل
التسجيل
لالنتخابات
الفلسطين
دعا اليها ع
يزال متدني

 ؟؟؟ 
الن النا
ينتظرون
لحظة ل
النهم غ
مقتنعين
االنتخاب
ستكون
النهم ال
االنتخاب
لمشاآ
الن النا
مقصرين
واجبهم
الن النا
النهاية
ان الوج
ستعود
السباب
غير ذلك
ال اعرف
مش مه
االنتخاب

   

اال :: النتائج

!صّوت
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العرب في
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في ملتقى بالطة 
 الثقافي

هل هذا معقول ؟؟؟ -

 ابو ماهر اليماني -
العالم العربي  -

 وسياسة التوريط
سبتمبر ثوبهم  11 -

 الذي ارتديناه

دول القانون ستنتصر  -
 على اإلرهاب

متى سنواجه ذاتنا -
فتاوى الحاخامات  -

..إرهاب باسم الدين 

فلسطينيون بال اوراق -
 ثبوتية

السيد رئيس الوزراء -
 تلك هي حديقتي -

خاطرة حول التربية  -
اإلسالمية في بالد 

 الغرب
... ابو ماهر اليماني  -

شيخ الثورة المستمرة

إستشهادي عــن القيـام بتنفيـذ معتقداتـه وواجباتـه الدينيـة، وتتوالـى
هذه العمليـات فـي زمـن ال عـرب وال مسـلمون يحمـون اإلســالم مـن

سلمين. األعداء إن جميع اإلستشهاديات ماخرجن إال بعد سـكوت الم
من الرجال على جرح فلسطين والمقدسات اإلسالمية، وأثبتت المرأة
المسلمة أن الحال لم يقتصر على الرجـال حـتى يكونــوا وحـدهم فـي
بــالد المســـلمين الــذين ينــالون الشـهادة فــي سـبيل اهللا، و يقــدمون
ناك التضحيات الجسام، والتي أغالها التضحية بالنفس، بل أصبحت ه
مشارآة فاعلة على طريـق الجهـاد مـن قبـل النســاء فـي فلسـطين،
ضم إلــى قوافــل الشــهداء، وبعضهن جدن بأنفسهن في سبيل اهللا لتن
بفعل آلــة الحــرب الصـهيونية، المدعومـة أمريكيـًا، حـتى أصــبح العديـد
مزق مــن األلـم آلمـا منهم يتامى بقرار صهيوني، ما يجعل الحر منا يت

وســـتظل المقاومـــة والعمليـــات. بـــدمائهارحلـــت شـــهيدة مســـربلة 
االستشهادية أسلوبًا فعاًال للرد على المجازر الصهيونية اليوميــة بحـق
الشــعب الفلســطيني، فمــن يعيــش ممارســة قــوات االحتــالل لهــذه
األعمال الوحشية ستتغير لديه حتمًا الخارطة الذهنيـة وسـتغيب عنـه
الفرحة وستسيل من عينيه الدمعة ويعاني من األلم والحسرة فـيزداد
مة حبًا للمقاومة والدفاع عن النفس وإن من يشاهد األجسام المتفح
والدماء وقد إختلطت باألشالء ويعيش الخوف والرعب آل يوم فسيفكر
يل أن الخطـر داهـم وأن العـدو باإلنتقام ألرواح األبرياء والجهاد ألنه يتخ
غاشــم، وان الطريــق صــعب و حاســم، ولكــن ســيتمنى الشــهادة
وستكون هي الهدف األسمى ويبدأ مرحلة االستعداد للتضحية بروحه

 .ودمه وفي سبيل اهللا ثم في سبيل الوطن

ان هذه الدماء لـن تضــيع هـدرا فـان هـدفنا هــو إحـدى الحســنيين امـا
النصر او الشهادة، وان االنتفاضة بإذن اهللا ستبقى مستمرة برغم مـن
آل ما يخطـط أعـداؤنا حـتى يتحقـق الهـدف الـذي قامـت مـن أجلـه ،
ونقول لهم باننا لن نعــود الــى المربــع األول، ولـن يســتطيعوا قتـل روح

فعندما يسمع االنسـان سـيرة اإلستشــهاديات. الجهاد وروح المقاومة  
هدات يدرك تمامـًا أنـه يقـف أمــام العديـد مـن أحفـاد الصـحابيات المجا
اللواتــي يــربين أبنــاءهن علــى حــب اهللا والجهــاد إلعــالء آلمــة اهللا ثــم

فأنبــت.. الــوطن إنهــن يــزرعن فــي نفوســهم مفــاهيم العــزة والكرامــة         
وبعد آـل غـارة مـن. وآتى زرعها ُأُآله أحيانًا آثيرة      .. جهدها ثمرة طيبة    

طائرات األباتشي تظهر المسيرات في شوارع فلسطين يعلوها أصوت
التكبير، ويهتف المشارآون فيهـا مطـالبين مـن آتائـب المقاومـة بـالرد

مر. السريع، واالنتقام لدماء الشهداء       مؤآـدين بـأن هــذه الجــرائم لــن ت
 .بدون عقاب 

هــذه هــي صــفات المــرأة المســلمة الــتي مــا فِتئــت تنجــب األبطــال و
ــو اآلخــر، و ال تبخــل ــّدم مواآــب الشــهداء الواحــد تل المجاهــدين و تق

هـذه األم رمــز و. بنفسها و تدافع عن آرامة الــوطن و قداسـة القضــية           
عنوان لكّل الذين يبحثون عن العطاء الصادق و اإلخالص النقّي، ولمـاذا
النتذآر االستشهاديات أمثال ريــم الرياشـي و هنــادي جـرادات و آيـات
األخرس و وفاء إدريس و عندليب قطاقطــة، و داريـن أبــو عيشـة، أم أن
جالد إعالمنا غائب وينقل عن إعالم الديموقراطية الذي يساوي بيـن ال

 .والضحية

إن هناك أيادَي في السـماء التـزال تنســج لإلستشـهاديين أثوابـًا مـن
سندس وإستبرق وهناك قناديــَل تحــت عـرش الـرحمن تسـتعد ألرواح

ند"الشهداء والتحسبن الذين قتلوا فــي سـبيل اهللا أمواتـًا بـل أحيـاء ع
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لود،" ربهم يرزقون    فهم سينتقلون من العالم المحـدود الـى عـالم الخ
لمــاذا النــدرس وصــايا االستشــهاديات لقــد ترآــت دالل مغربــي وصــية
تطلب فيها من رفاقها وأبناء الشعب الفلسطيني المقاومة حتى تحرير
شة                      "آامل التراب الفلسطيني آما أوصت االستشهادية دارين أبو عي

ساء الفلسـطينيات إلـى مواصـلة درب الشــهداء                  وآانـت" داعية آل الن
 "أيها العرب آفاآم تخاذال" وصية االستشهادية آيات األخرس 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال

salem
e You
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

أما آن لهذا الشعب  -
المعذب أن يسمع صوت

 !حكيمه ؟
خيار المقاومة  -

واالنتفاضة لم يهزم ولن
 ينهزم

شبكة المنظمات  -
 االهلية

: األمــــــة العربيـــــة -
تاريــــخ وواقــــع 

 وآفــــاق
نصيحة رحبانية  -

مجانية لمقاومة عصرية
 1جدار الكذب  -

تعذيب مع النزيف  -
وتهديد باالغتصاب 
واغتيال نفسي 
 لألسيرات

حسام خضر المعارض -
 االصلب

ادارات السجون  -
تستخدم أعنف 

االساليب لتعذيب 
االسيرات الفلسطينيات

وصايا االستشهاديات -
لحظات الحزن  -

 المقدس

إرهاب برؤوس وآخر  -
 بال رؤوس

 وهو.... البدوية  -
مناقشة نصًا من رواية -

"لعزمي بشارة"الحاجز 

 العالم العربي وسياسة التوريط
 الرياض –مصطفى الغريب : بقلم

 2004تشرين األول  1الجمعة 

 
 طباعة المقال

عندما تطلق إسرائيل تهديداتها الى أي جهة فإنها تؤآد نواياها لتنفيـذ
أهــدافها فعنــدما حــدثت عمليــة بــئر الســبع اإلستشــهادية لــم تخــِف
إســـرائيل تهديـــداتها بضـــرب ســـوريا بحجـــة أنهـــا تـــؤوي المنظمـــات
الفلسطينية والسؤال هـو لمـاذا النأخـذ تلـك التهديـدات علــى محمــل
الجد ؟ ونقوم بدراسـة تلـك التهديــدات وإتخــاذ أقصــى درجـات الحيطـة
والحذر بل البدء في التخطيط إلتخاذ خطوات عملية لردع هـذا التهديـد
وأن اليكون موقفنا سلبيًا في آل مرة ولنأخذ العبرة من حزب اهللا ومـن
نان فـإن حـزب اهللا يقـوم إيران فعندما تقوم إسرائيل بــأي عمـل ضــد لب
بالرد الفوري والجاهز وآأنما هو مستعد للتصــعيد والتهدئـة فـي نفـس
الوقت وآذلك إيران عندما ألمحت إسرائيل انها ستقوم بضرب المفاعل
ــك ــالرد علــى تل ــران ب ــي لألغــراض الســلمية قامــت إي ــووي اإليران الن
التهديدات وقامت بتهديد أآبر إلسرائيل بضرب مفاعـل ديمونــة النــووي

ــداتها         ــدما أقدمــت, إذا أقــدمت إســرائيل علــى تنفيــذ تهدي ــوم عن والي
إســرائيل علــى إغتيــال القيــادي فــي حرآــة المقاومــة اإلســالمية

إآتفـت ســوريا, عز الدين صبحي الشيخ خليل فـي دمشــق           ) حماس(
بإتهـــام إســـرائيل وحملتهـــا المســـؤولية الكاملـــة عـــن هـــذا العمـــل

 ".اإلرهابي"

جابي علـى, ووصفت ذلك بأنها خطوة خطــيرة         دون أن تقـوم بــالرد اإلي
تلك العملية او على أقل تقدير إصدار تهديدات جدية وعمـل شـيء مـا

عة األمـن, ليكون ذلك رادعًا      ية لزعز صحيح أن إسرائيل لها نوايا عدوان
واالستقرار فـي المنطقـة ولـم يتحـرك العــالم وال األمـم المتحـدة بـأي
جهود دولية لتخفيف حدة التوتر في المنطقة بل علـى العكــس قامـت
إحــدى الــدول الغربيــة بالتعــاون مــع أمريكــا بتبــني مشــروع قــرار فــي

حت الـرقم                       ,1559مجلس األمن ضد سوريا ولبنان الذي صدر مؤخـرًا ت
وقامت األمم المتحدة بغـض الطـرف مــن ناحيـة وإصـدار قـرار بخصــوص
إقليم دارفور في السودان ما يعني أن العالم العربي برمته مستهدف،
وبدأ يدور في أذهــان بعـض قــادة المقاومــة الفلســطينية بنقـل الصـراع
عن حمــاس ولكــن الى خارج األرض المحتلة، رغم النفي الـذي صــدر 

باره"هذا النفي مبطن حيث قالت         إن موضـوع نقـل دائــرة الصــراع باعت
سياسة عامة للحرآة مازال قيد الدراسة وال يمكن القول إنه تـم أتخـذ

 ".قرار بهذا الصدد

عال بأنـه سياسـة التوريـط ونستطيع أن نسمي ذلك القـرار لـو أتخـذ ف
وهي ليست سياسة جديدة بل أستخدمت من قبل عند بداية تكويـن
المنظمات الفلسطينية حيث آان هــذا اإلتجـاه عنــد بعـض المنظمـات،
والمقصود هو توريط العالم العربي ليعيش واقعًا جديدًا وآان هذا شـعاٌر
دون الوعي الكامل بالنتائج المترتبة على هذه السياسة أو آمـا يقـول

وغرقت المنطقة" مفيش حد أحسن من حد        " المثل العامي المصري        
في حروب لم يكن للعـرب أي إسـتعداد لخوضــها ثـم انتهجـت القاعــدة
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شيخ الثورة المستمرة

توريط أفغانسـتان قبـل ان) سياسة التوريط     (نفس السياسة    فقامت ب
ــاإلحتالل ــة ب ــل زادت الورط ــالمية ب ــا اإلس ــوين دولته ــن تك ــن م تتمك
األنجلوأمريكي للعراق، ومازالــت هنـاك فـي العــراق جماعـات الخطـف
واالغتياالت وقطـع الـرؤوس تتبـنى هــذه السياسـة نفســها إلسـتعداء
العــالم وتمكيــن القــوات األمريكيــة مــن تبريــر أعمالهــا وإعطائهــا ذريعــة
للتوسع في اإلحتالل بل والتهديد العلني لسوريا وإيران لتصبح سـوريا
بين فكي آماشة، إسرائيل من جهة وأمريكا وبريطانيا من جهـة ثانيــة

وليــس!! . المنطقة تحـت النفـوذ األنجلوأمريكـي واإلسـرائيلي              لتصبح  
سطينية بإدانـة الحــادث مـن جهـة وتهدئــة غريبًا أن تقوم السلطة الفل
ياالت الموقف من جهة ثانية حيــث أآــدت علــى أن نقـل عمليـات االغت
ــرة العنــف والفوضــى خــارج األراضــي الفلســطينية يعــني توســيع دائ

هذا وحـتى اآلن لـم. والتطرف مع التوضيح أن العنف لن يجر إال العنف               
سؤولية عـن العمليـة ولكــن يصدر عن إسرائيل أي إعالن رسمي بالم
عــبرت عــن نواياهــا بــالقول إن العمليــة تكتيــك جديــد لمحاربــة فصــائل

 .المقاومة الفلسطينية

وعند دراسة أسباب الحادث تبين أن اإلنفجار وقع عند تشغيل الشهيد
محرك سيارته وهو نفس األسلوب التي تتبعه إسـرائيل فـي التخلــص
من القيادات الفلسطينية، فقد سبق وأن إغتالت في وقت سابق مـن
هذا العام مؤسس حرآة حماس الشيخ أحمد ياسين وخليفته الدآتور

آما إغتالت في وقت سابق القيادي إسـماعيل. عبد العزيز الرنتيسي  
أبــو شــنب، وقامــت بإغتيــال جهــاد أحمــد جبريــل فــي لبنــان، وبنفــس
قدر آبــير مـن الدقـة والشـك إن إسـرائيل لى  األسلوب وهي تقنية ع

وتـأتي هــذه العمليــات علــى خلفيـة التهديـد. هي المسـتفيد األآـبر       
الذي يمثله الحضور العسكري األنجلوأمريكي فـي العــراق ضـد سـوريا
ــرد ــال ط ــى ســبيل المث ــا عل ــذآر منه ــا ن ــيرة عليه ــب آب لطــرح مطال
المنظمات الفلسطينية من سوريا وتفكيك قواعدها في لبنان ، وتجريد
حزب اهللا من سالحه، وانسحاب الجيش السـوري مـن لبنـان والتنـازل
ضع عن الجوالن حتى اليبقى لها أي نفوذ في المنطقة بل ليتفجـر الو
صل لـوال سياسـة التــوريط التـي الداخلي في سوريا وما آان هذا ليح

 .قامت بها جماعات أقل ما يوصف بحقها أنها غير مسؤولة 
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