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 ومراجعة الذات ربما بدأت... االنتقام للضحايا يوقع ضحايا 
 2004/09/29     الحياة     مصطفى غريب  -الرياض 

انتقاماً ألرواح الذين سقطوا في هجمات الحادي عشر                ,  إن من يؤمن بمحاربة اإلرهاب في كل مكان             
بحجــة نشــر الديموقراطيـة       ,  سيدمر اضعاف أضعاف هذا العدد من األبرياء          )  سبتمبر(من ايلول   

صحيح ان مــا يهـدد اإلنســانية هــو      .  واحترام كرامة اإلنسان وإزالة الديكتاتوريات في كل مكان            
ولكن من يقوم برد الفعل يســاهم فــي الـدور            ,  وتقطع رؤوسهم ,  الجماعات التي تخطف األبرياء   

وحــل ,  وصحيح ايضاً ان انتشار الديموقراطية في الشرق األوسـط               .  كالوجه اآلخر للعملة    ,  نفسه
ولكن غير صـحيح ان       .  اإلسرائيلي سيقلل من فرص نشوب حرب عالمية ثالثة             -الصراع العربي    

ووقف التحريض اإلعالمي ضدها فـي مقابـل مطالبـة           ,  تطبيع الدول العربية الكامل مع اسرائيل      
. والمعاملة غير اإلنسانية للشعب الفلسطيني سيحل المشــكلة            ,  اسرائيل بوقف االستيطان العشوائي         

ولن تكون عادلة إال بحل مشكلة الالجئين وقيام دولـة فلســطين بقيــادة                      .  فالمعادلة غير متوازنة  
 .منتخبة ديموقراطياً حتى يتحقق األمن والسالم

ان دولة القانون ستنتصر على اإلرهاب ولكن سيعيش اإلرهاب بيننا طالما هنـاك قضـايا معلقـة                       
ويطــرح نظامــاً   ,  ويكون هدفه نبيالً سامياً   ,  وال تجد من يدافع عنها      ,  تحظى بالشرعية والمصداقية       

وال بد ان نؤمن بالعدل      .  وال شريعة غاب وال كيل بمكيالين        ,  ال ظلم وال إرهاب     :  "متطوراً تحت شعار   
 .ونرد الظلم الذي اوجد اإلرهاب

, واالنقضاض على البقية األخرى      ,  ما من يتخذ اإلرهاب كحجة لتبرير الحروب على بعض الشعوب              
وهـذا  .  فهي طموحات توسعية تخدم النظام الرأسمالي الذي استبدل بعبارة النظام العالمي الجديـد                           

فنار جهنم فتحــت علـى      .  على حساب الشعوب الفقيرة التي ستبقى عبيداً عند الدول الغنية القوية                
 .ولكن اياً من الطرفين لم يستطع اطفاءها حتى اآلن, الفقراء والضعفاء من قبل األقوياء واألغنياء

والدليـل هو الحـادث اإلرهـابي المروع الذي قـتل بـدم بارد مئات األطفال في المدرسة بمدينة                      
ـسه                .  ليسلط الضوء على قضية الشيشان         ,  بيسالن فهو سـاهم بـدور فـاعل فـي تدميـر نـف

بل جـعل    .  وسحب بساط التعاطف مع هـذه القضيـة من قبل المجتمع الدولي                 ,  امام الرأي العالمي     
وكأنما تسـعى   .  روسيـا تنـهج النهـج الذي تقوم به اميركا لضرب قواعد اإلرهاب في كل مكان                  

وإن تصاعد عمليـات خطــف الرهـائن وذبحهــم بأيــد             .  روسيا الستعادة مكانتها كدولة عظمى       
واتضحت الرؤيا بعدما كـان هنـاك        .  مجهـولة جـعل العـالم اقرب الى الوصول لتعريف اإلرهاب        

وخصوصاً بعــد ان تـم      ,  فبدأ هذا اإلجماع ينقسم       .  إجماع عربي حول دعم العمليـات الجهـاديـة           
 .لم تجد نفعاً, والعمليات العشوائية, والذبح, التأكد من ان اسلوب احتجاز الرهائن

ودأب بعض الكتّاب     .  ونستطيع القول انها بدأت مرحلة مراجعة الذات للتخلص من الصمت الرهيب                   
حتى ال يســتمر  ,  الى المناداة باالعتراف بالحقيقة الواضحة لتنظيف سمعة العالم العربي واإلسالمي             

وعلينا ان ندرك اننا لن نستطيع اصالح حال شبابنا إال بعد معالجة األفكار                    .  إلصاق التهم اإلرهابية   
وال بد من تحمل المسؤولية األخالقيـة عــن              ,  ونبذ نظرية المؤامرة التي تبرر كل شيء            ,  الخاطئة

 .ارواح الضحايا األبرياء الذين تمت تصفيتهم
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 دول القانون ستنتصر على اإلرهاب

 2004أيلول  25السبت 

  مصطفى غريببقلم 

 
 طباعة المقال

هي الــتي تعتــدي الشك اليوم أن الـدول الـتي تنـادي بالديموقراطيــة 
على المثـل اإلنســانية والمبــادئ القانونيــة، وإتخـذت إســتخدام القـوة

ولكن أي بشــر وهـل القـوة. سبيال إلقرار القانون واحترام آرامة البشر            
 تنجم عن القانون أم العكس ؟

نعم إن العالم اليوم بحاجة أآثر من أي وقت مضى آللية فاعلــة يمكنـه
من خاللها البحث عن حلول للمشاآل المشترآة حتى يتخلص العالم
من اإلرهاب وآثاره والشـك أن تجاهـل قــرارات مجلــس األمـن سـيؤدي
الى فوضى إن لم تكن حرب عالمية ثالثة تزج بأرواح األبرياء والمدنييــن
واألطفال الى نار الجحيم وستتكرر مشاهد أآثر فظاعـة وهمجيـة ممـا

 .يجري وجرى في دارفور وأوغندا ومأساة بيسالن والعراق وفلسطين 

إن مــن يــؤمن بمحاربــة اإلرهــاب فــي آــل مكــان إنتقامــًا ألرواح الذيــن
سقطوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سيدمر أضعاف أضعاف
شر الديموقراطيـة وإحـترام آرامـة هذا العدد أيضًا مــن األبريــاء بحجـة ن

 .اإلنسان وإزالة الديكتاتوريات في آل مكان 

صحيح أن مايهدد اإلنسانية هو الجماعات التي تخطف األبريـاء وتقطــع
نفس الدوررؤوسهم ولكن أيضًا أن ما يقوم برد الفعل يساهم أيضًا في              

ــة      ــة فــي, آالوجــه اآلخــر للعمل وصــحيح ايضــًا إن إنتشــار الديمقراطي
الشرق األوسط وحل الصــراع العربـي اإلســرائيلي سـيقلل مـن فـرص
نشوب حرب عالمية ثالثة ولكــن غـير صـحيح أن تطبيـع الـدول العربيـة
الكامل مع إسرائيل ووقـف التحــريض اإلعالمـي ضـدها مقابـل مطالبـة
ــير اإلنســانية ــة غ ــف االســتيطان العشــوائي، والمعامل إســرائيل بوق

فالمعادلـة هنـا غـير متوازنـة, للشعب الفلسطيني سيحل المشـكلة       
ولن تكون عادلة إال بحل مشكلة الالجئين وقيام دولة فلسطين بقيادة

 .منتخبة ديموقراطيًا حتى يتحقق األمن والسالم 

إن دولة القانون ستنتصر على اإلرهاب ولكـن سـيعيش اإلرهــاب بيننـا
لم تجـد مـن طالما هناك قضايا معلقة تحظى بالشرعية والمصـداقية و
يدافع عنها ويكون هدفه نبيًال ساميا ويطرح بدًال عنه نظام متطور تحت
شعار الظلم وال إرهاب والشريعة غاب والآيل بمكيالين والبد أن نؤمـن

أمـا مـن يتخــذ اإلرهــاب آحجـة.بالعدل ونرد الظلم الذي أوجد اإلرهاب             
لتبرير الحروب على بعض الشعوب والنوايا المبيتة في اإلنقضاض على
البقية األخرى فهي طموحات توسعية تخدم النظام الرأسـمالي الــذي
ساب الشــعوب أستبدل بعبارة النظام العـالمي الجديــد وهـذا علـى ح

لدول الغنيـة القويـة                    فنـار جهنـم, الفقيرة الــتي ســتبقى عبيـدًا عنــد ا
ياء ولكـن اي مـن فتحت على الفقراء والضعفاء من قبل األقويـاء واألغن

ــتى اآلن            ــا ح ــتطيع إطفاءه ــم يس ــرفين ل ــادث. الط ــو الح ــدليل ه وال
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الدبلوماسية البرتقالية -
 والسياسة الحمراء
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ميثال  -
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 ...!!سيء 

فلسطين والعراق ما  -
 بين األمس واليوم

حرآة الكفاح الشعبي -
 البيان السياسي

رسالة إلى السيد  -
مقتدى الصدر ،العراق 

بين المقاومة 
 والمواجهة

عالم ليس لهم لكنه  -
 ملكهم

نساء وأطفال الزرقاوي -
 في الفلوجة وتلعفر

 عرب -

حسام خضر المعارض -
 االصلب

ادارات السجون  -
تستخدم أعنف 

االساليب لتعذيب 
االسيرات الفلسطينيات

بيان صادر عن نادي  -
األسير الفلسطيني

قلعة اعتقال جديدة  -
يتم بناؤها في النقب

إدارة السجون تتنصل  -
من تعهداتها لألسرى 

 بكل وقاحة
شهادة االسير الجريح -

 يوسف ابو زنط
قوات اإلحتالل  -

اإلسرائيلي تداهم 
مكتب النائب األسير 

 حسام خضر
تقرير صادر عن نادي  -

االسير الفلسطيني

لحظات الحزن  -
 المقدس

إرهاب برؤوس وآخر  -
 بال رؤوس

االرهــابي المــرّوع الــذي قتـل بــدم بــارد مئــات االطفــال فــي المدرســة
بمدينة بيسالن ليسلط الضوء على قضية الشيشان ساهم بدور فعال
في تدمير نفسه أمام الرأي العالمي وسحب بساط التعاطف مع هـذه
القضية من قبل المجتمع الدولي بـل جعـل روسـيا تنهـج نفــس النهـج
الــذي تقــوم بــه أمريكــا لضــرب قواعــد اإلرهــاب فــي آــل مكــان وآأنمــا
صاعد عمليـات تسعى روسيا إلستعادة مكانتها آدولة عظمى ، وإن ت
صول عالم أقـرب الــى الو هائن بايــدي مجهولــة جعـل ال خطف وذبح الر
لتعريف اإلرهاب وإتضحت الرؤيا بعد ما آــان هنــاك إجمــاع عربـي حـول
دعم العمليات الجهادية فبدأ هذا اإلجماع ينقسم حسب إسـتطالعات
الرأي العام وخصوصـًا بعـد أن تـم التأآـد مــن اســلوب احتجــاز الرهائـن
والذبح والعمليات العشوائية لم يجدي نفعًا ونستطيع القول إنهـا بــدأت

ودأب بعض الكتاب, مرحلة مراجعة الذات للتخلص من الصمت الرهيب              
ــاإلعتراف بالحقيقــة الواضــحة لتنظيــف ســمعة العالــم الــى المنــاداة ب
العربي واإلسالمي حتى اليستمر إلصاق التهم األرهابية بالمسـلمين
وعلينا ان ندرك اننا لن نستطيع اصالح حال شبابنا الذين ينفذون هـذه
الجرائم بحق اإلنســانية إال بعـد معالجــة الفهــم الخـاطيء للـدين ونبـذ
نظريــة المؤامــرة الــتي تــبرر آــل شــيء والبــد مــن تحمــل المســؤولية
االخالقية عن ارواح الضحايا االبرياء الذين تمت تصـفيتهم عـبر عمليــات

كان أفغانســتان                 ,فلسـطين   , الخطف والقتل والتدمير فـي أآـثر مــن م
الشيشـان إن ثقافــة الكراهيــة الــتي مارسـها البعـض ، هـي, العراق  

الــتي ســاعدت وســاهمت فــي دفــع االفغــان العــرب الــى الشيشــان
مة وإنسـانية وبـال اخالقيــة والجزائر لخوض حرب من اجل القتل بال رح
ونحن بحاجة الى تحليل المعالم الفكرية لالسالم وتحديـد إطـار يجمـع
عليه المسلمون لنعرف ماذا نريد بالضبط حتى النفقــد مصـداقيتنا بيـن
لذبح آـي تل وا األمم وحتى التسـاهم الفتــاوى فـي تبريـر أعمـال الق
التتكرر أحداث مماثلة لما حصل في الحــادي عشـر مـن سـبتمبر مـرة
أخرى فنفقد المزيد من الدول اإلسالمية على يد الـدول الديموقراطيــة

سيمها                وحـتى ال تقـوم, لتصبح دول فتات تمهيدًا لإلستيالء عليها وتق
فوت الفرصـة جماعات التوريط بزج المنطقة فـي حـروب النهايـة لهـا ون

 " .الديمقراطية"على من يريد تطبيق النظرية 

 الرياض –مصطفى الغريب 

مصطفى غريب
آاتب فلسطيني مقيم في السعودية

 

 التعقيب على هذا المقال

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط

المق -
األس -

الفلسطينو
الشهداء -

فلسط

المك

علم الم -
الجاسو

قضايا م -
للكاتب ا
إدريس ول

أمينة ال -
أشهر جا
عربية للم
أحبت يهود
ألجله الدين

من م -
الجاسوسية
المصري الش
الفالو

محاآمات -
بالمغ

نظام -
العسكري ا
في األ
الفلسطيني

بروتوآوال -
صهيوني -

وصراع الح

صورة و

االحتالل -
على االطفا

للمقاومة -
مواقعنا
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

إشكاليات استئناف  -
 حوار القاهرة

المستوطنات االسرا  -
ئيلية تحت حماية 
الحيوانات المفترسة

..من الحب ما قتل -
مجموعة اخرى من  -

الشباب العرب الدروز 
 الرافضة للخدمة

عاما على اتفاق  11 -
أوسلو وأربعة على 

 االنتفاضة
إشكاليات التسجيل  -

باالنتخابات آمؤشر 
على المشارآة فيها

عالمات على الطريق -
عدت يا يوم مولدي -

أشكال : اإلرهاب  -
مختلفة ومسمى واحد

عقدة شارون  -
 المستعصية

ظاهرة فلسطينية ،  -
لعائشة" أحالم بالحرية"

عناق الماضي : عودة
 والحاضر

... في ذآرى اوسلو  -
 ...!!بيرس يعترف

 لغة النعام -
أين الحيطة والحذر ؟ -
إرهاب إسرائيل إرهاب -

 دولة منظم
 !لعب عيال -

الشهداء والمقاومين  -
 األنبل منا جميعًا

بيــان صــــادر عن  -
عــــائالت شــهداء حي

 الشـــــجاعية
 حتى ال ننسى -

هل هي بوادر تحرير  -
العراق ورحيل قوات 

 اإلحتالل؟
..... سعيد بن زعير  -

 مهزوم أم منتصر ؟
الدبلوماسية البرتقالية -

 والسياسة الحمراء
عمليات االختطاف في -

الدبلوماسية البرتقالية والسياسة 
 الحمراء

 مصطفى الغريب

 2004أيلول  21الثالثاء 

 
 طباعة المقال

هل ستكتفي أميرآا في توجيه التهديدات فقط إلى سوريا
أم ستقوم بعمل عسكري ؟ هذا السؤال يحتاج إلــى إجابــة
خالية من الدبلوماسية البرتقالية التي تدور بعكس عقـارب
الســاعة والسياســة الحمــراء الــتي لــم تتوقــف عــن بطــش
األنظمة بحجة تســويق الديموقراطيـة الزائفـة أو ربمـا ذات

ية. التصنيع التجاري   شاهد فـرط القـوة األنجلـو أمريك الكل 
فالديموقراطيـة. والمتحالفة معها في الحرب علـى العــراق         

ــار الحــــرب مــــن ســــمات والحــــرب ال تجتمعــــان ألن خيــ
ــه ــت بالونتــ ــا انتفخــ ــلم فربمــ ــا الســ ــة، أمــ الديكتاتوريــ
خب أول ، علــى ئة ن بالديموقراطية إذا آانت األخيرة مـن ف
أية حال إذا آان الحرب والسلم وجهان لعملـة الهيمنـة ، إذًا
!من أخذ العراق بالقوة فلن يتردد بأن يأخذ سوريا بالمجـان               

ستنطلق اللعبةومن ثم يتجه الى إيران والسودان من هنا            
لى ســوريا السياسية بقص الشريط إيذانًا بفرض شروط ع
وستمر هذه اللعبة على محطة الحصار االقتصادي وتتوقف
عند محطة العقوبات إلـى أن يتحقـق مـراد الهيمنـة ، هـذه

الـتي نضـجت! الطبخة األمريكية ذات البهارات اإلسرائيلية          
علــى نــار هادئــة مــن جمــر النــار الــذي الزال مشــتعال فــي

 .العراق والتي ال يزال ينبعث دخانها بال توقف

إن من يقود العالم اآلن ال يحتاج إلى أي ذريعة ليقـوم بعمــل عســكري
لى سـوريا وإيـران! ضد بلــد مـا      وإذا آـان وال بـد فالذريعـة المنســوبة إ

والسودان أنهــا دول مـا زالـت علـى القائمـة األميرآيــة للـدول الراعيـة
مال!.لإلرهاب فقد ألمح وزير الخارجيـة األمريكيـة آـولن بـاول إلــى احت

فــرض عقوبــات إذا أظهــرت دمشــق عــدم تجــاوب وخصوصــا مــن قبــل
ــانون يعاقــب ســوريا         إن ســيناريو. الكونغــرس األميرآــي الــذي ســن ق

نذ انهيــار أسلحة الدمار الشامل ما زال يتكرر ، حيث تواجـه دمشــق م
.نظام الرئيس صدام حسين ضغوطا أميرآية وصلت إلى حد التهديدات                
واتهمت واشنطن مؤخرا سوريا أآثر مـن مـرة بـامتالك هـذا النـوع مـن
األسلحة إلى جانــب أسـلحة آيميائيـة، آمــا التـزال تتهمهـا بالســماح
للمتطوعين العرب بـدخول العــراق للمشـارآة فـي األعمــال اإلنتقاميـة

 .وخطف الرهائن 

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

وّقع على

صور من ف

إنتهاآات -
صور أعالم -

مسؤولو -
وقادة 

مدن -
فلسط
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استعداء : العراق 
مجاني لشعوب العالم

حوارات الصرخة  -
 ..األخيرة

ميثال  -
مثال .......أاللوسي 

 ...!!سيء 
فلسطين والعراق ما  -

 بين األمس واليوم
حرآة الكفاح الشعبي -

 البيان السياسي
رسالة إلى السيد  -

مقتدى الصدر ،العراق 
بين المقاومة 
 والمواجهة

عالم ليس لهم لكنه  -
 ملكهم

نساء وأطفال الزرقاوي -
 في الفلوجة وتلعفر

 عرب -
..مجازر و إنتخابات -

النداء الشعبي  -
 العالمي العاشر

 !آلهم بحبوا لبنان -
"آديش " عيش يا  -
نداء الى ذوي الضمائر -

الحية في العراق 
والعالمين العربي 

 :واالسالمي
... عزت الدوري  -

 الميت الحي
لن تضيع: أيها العمالء  -

 األمـــة
اسمعوا الشرع يتكلم -

!!!!عن الديمقراطية 

بيان صادر عن نادي  -
األسير الفلسطيني

قلعة اعتقال جديدة  -
يتم بناؤها في النقب

إدارة السجون تتنصل  -
من تعهداتها لألسرى 

 بكل وقاحة
شهادة االسير الجريح -

 يوسف ابو زنط
قوات اإلحتالل  -

اإلسرائيلي تداهم 
مكتب النائب األسير 

 حسام خضر
تقرير صادر عن نادي  -

االسير الفلسطيني

لحظات الحزن  -
 المقدس

فبالرغم من نفي دمشق هذه التهم إال أن طبق النفي ال يشبع معدة
الذي يحاول أن يلبس ثوب الوداعة ويطرزه بخيــوط! العمالق األمريكي    

قلــق تبــدوا للنــاظر وآــأن ســوريا تــدعم اإلرهــاب ألنهــا تــؤوي جماعــات
قوات فــي لبنــان ولقـد رآـزت الواليـات المتحـدة فلسطينية والزال لهـا 
األمريكية في تصريحاتها على أن سوريا أصبحت جارة جديدة لهـا فـي
المنطقة ، وبالتالي يجب الدفاع عن حدودها هـي وحليفتهـا إسـرائيل
وأخذ آافة االحتياطات الالزمة ضد اإلرهاب الذي تعتبر واشنطن مصـدر
مات واألحـزاب تفريخه هو بعض الدول العربيــة وإيـران أو الـدول والمنظ
سترزق قوتـه التي تقف في وجه رغبات إســرائيل هـذا الفطـر الـذي ي

وما يؤآد هذا الكالم هو تصريح آولن بـاول. ويأآل من المعدة األمريكية      
الذي حذر فيه سوريا من أنها ستتحمل ما أسـماه عواقــب تصــرفها إذا

حيال عملية السالم الفلسطينية -على حد تعبيره       -أظهرت سوء نية    
اإلسرائيلية والمسألة العراقيـة ، إنهـا لعبـة السياسـة العالميـة التـي

ها                    مازلـت. تعاقب على سوء النية قبل التنفيـذ فـي مشــروع النيـة ذات
أآرر إنها الهيمنة المشبعة بالدآتاتورية التي تستعمل العصا بـدون أي

هذه.جزرة على أجساد العرب ومن سار على دربهم               وحـتى ال تواجـه 
"الهيمنة بمقاومة أو مناهضة دولية نجد واشنطن تجيد توظيـف آلمــة                

صلحة" قـد " في تصريحاتها حيث أشار باول إلى أن سوريا             " قد تجـد م
 :لها، إذا اعتمدت سياسة معتدلة في الشرق األوسط، مضيفا أن 

أمــا. يســتفيد منهــا الســوريون   " قــد  " علــى الطاولــة خيــارات جديــدة      
ماهية تلك الخيـارات الجديــدة فهمـي مجهولـة وسـتبقى آـذلك إال إذا

، -التي نثق بها     -أضاء لنا وزير الخارجية السوري فارق الشرع قدراته          
ورآز على فتح حوار مع الواليات األمريكية حول الشــرق الوسـط حيـث

أن ســوريا تريــد مــن واشــنطن حــوارا معهــا وليــس تقديــم: أنــه أوضــح 
المطالب واإلنذارات وإن هذا سيكون أساس المحادثات مع باول وبيرنـز

لب          : وأضاف, أو غيره    ربمـا ينجــح. سوريا تؤمن بالحوار ال بتقـديم المطا
-أتمـنى أن تتمخـض قريبـًا          -فاروق الشرع في مهمته بمــؤازرة عربيـة        

للخروج من هذه المحنة وتبقى سوريا واحـة األمـن واألمـان، فـال أحـد
صًا ينكر أن السوريين أساتذة في ضبط النفس والحلم والتروي، وخصو
موقفها األخير من دعوة فرنسا إلستكمال إنسحابها من لبنان واآتفـت
بعــدم الــرد علــى األقــل خــالل هــذه الفــترة الــتي تــدعوا بعــض الــدول
ــادة ــدف إع ــات به ــى اســتئناف المفاوض ــة عل ــى الموافق إســرائيل إل
ــدًا لإلنســحاب مــن هضــبة المفاوضــات الــى مســارها الطبيعــي تمهي
الجوالن ، فهذا في حد ذاته يعتبر نجاحًا للسوريين فـي قـدرتهم علـى
توضيح مطلبهم األساس لعودة المفاوضات مع إسرائيل باشتراط عودة

 .هضبة الجوالن أوًال 

ال شك أن الضغوط على سوريا آبيرة وموقفها حرج للغايـة خصوصــًا أن
ميزانيــة وزارة األمــن الوطــني و قــانون المصــروفات اإلضــافية للعــام

صص لهـذا العــام 6.71الماضي قد بلغ     ألف مليون دوالر بينمــا زاد المخ
وهذا الرقم أآبر من ميزانية سوريا. لتمويل عملياتها لمكافحة اإلرهاب       

يجـب علــى العــرب المـؤازرة بالعمـل: فمن هذا المنطلق أقول     . الدولة
 .السياسي الجاد والهادئ للخروج من األزمة الحالية 

 الرياض –مصطفى الغريب 

 

المق -
األس -
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الشهداء -

فلسط

المك
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

 2004أيلول  14الثالثاء 

... في ذآرى اوسلو  -
 ...!!بيرس يعترف

 لغة النعام -
أين الحيطة والحذر ؟ -
إرهاب إسرائيل إرهاب -

 دولة منظم
 !لعب عيال -

الشهداء والمقاومين  -
 األنبل منا جميعًا

بيــان صــــادر عن  -
عــــائالت شــهداء حي

 الشـــــجاعية
 حتى ال ننسى -
االنتخابات وحماية  -

الشعب الفلسطيني
من فمك... دحالنيات  -

 أدينك
تحيا الحياة والموقف  -

 جيد
ابتالء المنظمة  -

 بالنزعات الخاطئة

عالم ليس لهم لكنه  -
 ملكهم

نساء وأطفال الزرقاوي -
 في الفلوجة وتلعفر

 عرب -
..مجازر و إنتخابات -

النداء الشعبي  -
 العالمي العاشر

 !آلهم بحبوا لبنان -
"آديش " عيش يا  -
نداء الى ذوي الضمائر -

الحية في العراق 
والعالمين العربي 

 :واالسالمي
... عزت الدوري  -

 الميت الحي
لن تضيع: أيها العمالء  -

 األمـــة
اسمعوا الشرع يتكلم -

!!!!عن الديمقراطية 
هستيريا التهديدات  -

العدوانية على سوريا
البيت األبيض في  -

 مذبح الجاسوسية

 الفضائيات العربية وجهان لعملة واحدة
 مصطفى الغريب

 2004أيلول  13االثنين 

 
 طباعة المقال

يستولي على القنوات الفضائية في العالم العربي نوعـان
شالء فاألولى تبـث الـدماء واأل وهما وجهان لعملــة واحـدة 
والثانيــة تبــث الفجــور والمجــون والحقيقــة ان إعــالم الــرأي

فـإذا آانـت بعـض, والرأي اآلخـر هـو الـذي يسـّوق الـوهم              
سيات العاريـات فــان الوجـه اآلخـر القنوات تبيع النساء الكا
لإلعالم تبيع صور الدماء واألشــالء والجثـث بـال آسـاء وآلهــا

 .تجارة بإختالف شكل الصورة 

فالكاسيات العاريات العربيات وما يعرضــنه فـي الفضـائيات
اليمكن أن يكون تعبيرًا عن التحرر ، انمـا هــو تقليــد للشــكل

فرغم ان جسد المرأة ال يزال يستخدم فـي. دون المضمون  
غراض دعائيـة تجاريـة رخيصـة، اال ان المــرأة الغرب ايضا ال
صادي هناك حققت انجازات هامة في سبيل تحررهــا االقت
واالجتمــاعي، وهــو امــر ال تــزال المــرأة العربيــة بعيــدة عــن
تحقيقــه، االمــر الــذي يجعــل تعّريهــا الوجــه الثــاني لنفــس

 العملة من التقاليد والتخلف واإلنكسار

وأنعكست القيمولكن هل آوننا نعيش في عالم تغيرت أفكاره ومبادئه                
كر والمبـاديء لـم لديه أن نسير على نفس خطاه رغــم أن القيـم والف
عض تسقط بعد عند آثير من المحافظين ولكنها رخصت فـي عيـون الب

وفــي ذآــرى الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ال زال صــدى صــور. اآلخــر 
التعذيب التي تعرض لهـا السـجناء العـرب مـن الجنسـين ماثلــة والزال
ما وحرقـة علـى شـرف العــراق المسـتباح ولكـن لمـاذا الجرح يـنزف أل
الغرب يتذآرون موتاهم ويحيون الذآرى بعدم النسيان والوفاء واإلنتقــام
ألرواحهم ومحاربة اإلرهاب في آل مكان ونحن نتجاهل قضايانا وماحل
بنا فإذا أجرينا دراسة مقارنة فحسب النسبة المئوية نجد أن ماحل بنا

ولكن نتناسى ونسـتمر فـي, اليقل عما حدث ألمريكا بل يزيد , آعرب  
شًا صور ال تقـل فظاعـة و فح نا ب دعم قنوات العهر العربي الـتي تطالع
قاسمها المشترك اللحم العربي المستباح والشــرف العربـي المهـدور
عراق المأسـاوية لجــذب المحتــاجين إلـى وهناك من يستغل أوضـاع ال
مســتنقع الرذيلــة والمجــون مســتغلين تــدهور األوضــاع االقتصــادية
ــل أو أرض القســام ــدين أو أرض وادي الني ــي أرض الراف والمعيشــية ف

هذه البرتقالة التي عصرها العرب حتى آخر قطرة مصـوا آـل.. بالشام 
 .. !!ماء الحياة منها حتى أصبحت بال حياة وبال حياء 

ما رأ

هل حكوم
عالوي الع
عميلة لالم
بكل تأآ
من صن
آال هي
وطنية
ال أدري

   

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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جرح مفتوح على  -
 الوطن والتوطين

إدارة السجون تتنصل  -
من تعهداتها لألسرى 

 بكل وقاحة
شهادة االسير الجريح -

 يوسف ابو زنط
بيان صادر عن اللجنة  -

الشعبية للتضامن مع 
النائب حسام خضر 
واألسرى الفلسطينيين

تقرير صادر عن نادي  -
االسير الفلسطيني

أسرى سجن آفار  -
يونا يواصلون اإلضراب 

 المفتوح
47مطالب االسرى ال -

 التي تحققت
انتصار االمعاء الخاوية -
األطفال الفلسطينيون -

في المعتقالت 
 اإلسرائيلية

الشهيد البحريني  -
 محمد جمعة

 رغدة العطار -
نظرية جابوتنسكي  -

بين خرافة القوة وثقافة
 الحواجز

 شارون السفاح -

عائلة بسام سّمار  -
تناشد الرئيس بشار 
األسد إطالق سراحه

تصاعد في حوادث  -
االعتداء على مسلمي

أمريكا وممتلكاتهم 
خالل األسابيع األخيرة

ليتني آنت سجينا  -
 في إسرائيل

...سيَِّد األرِض العليَّةْ  -
طباق" يناقش قصيدة  -

لمحمود درويش في " 
 رثاء ادوارد سعيد

غم أن بارود ور تماما آما يفعل الغرب حيث المــوت والجفـاف ورائحـة ال
الحرب إنتهت ولكن قصف الطائرات لم ينتهـي حـتى طـال التــدمير آـل
قة والغريـب شيء الشجر والحجر أومايسمى بسياسة األرض المحرو
في األمر التشابه بين مايحصل في فلســطين ومايحصـل فــي العـراق
والتهديد الزال قائم وآأني أشم رائحة البارود ودخانه يزآم أنوف جيران
العراق إنها واهللا ذات الجريمة ما فعله االمريكان بالعراقيات في سجون
العراق هو ما يفعله اليوم رجال الفضــائيات بالعربيـات علــى الشاشـات

ومن يتابع القنوات الفضائية يدرك أننا في زمن البرتقالة بدايـة. الفضية 
سار الــتي عانــت منــه الشــعوب العربيــة أخرى لإلنحدار في زمن اإلنك
طويال والزالت تعاني وستظل تعاني إذا لم يحدث نوع من التغيــير فـي

يم                   والواقــع ان إعـالم الــرأي. العادات والتقاليـد ليتغـير معـه الواقـع األل
والرأي اآلخر يتحمل مسؤولية آبرى عـن تنميــة الرغبـة علـى اإلدمـان

 .والهذيان والهروب من الواقع لدى المشاهد العربي 

بوجبات معلبــة جـاهزة أخــذت تتضـاعف" الدم"وذلك عندما بدأت تبيعه      
ولكن بشكل مدروس ليل نهار دون توقف أو خجل مـن تكــرار بـل إعتــاد
المشاهد على إسـتقبال األخبـار بالبـث الحــي والمباشـر أمـا البرامـج
التي تبيع الوهم بأن العرب أقوياء هي التي تريد تحطيم مابقي للعرب
مــن قــوة وهــو خطــاب متطــرف يــدعوا النــاس للخــروج والتظــاهر لدعــم
نوات اإلنتفاضة أو دعم القتال في العراق ولمصلحة من تقــوم هــذه الق

 .ببث أخبارها 

وهنا نوجه دعوة صادقة الى دعاة حقــوق اإلنسـان والمثقفيـن ورجـال
الدين لنفض الغبار عـن آثـير مـن الجهـل الـذي نعـاني منـه فـي هـذا
الزمــان حيــث أضــحت المــرأة مبتذلــة الــى هــذا الحــد فكفــى شــعارات
كم تغنينـا بالشـعارات طــويال ولـم نجـني منهـا إال التورث إال الفشــل ف
الفشل آما آنا نسمع قديما الصوت يعلوا فوق صوت المعرآة ولم نكن
نفهم حينها أي معرآة آان يقصد قائلها فالمعنى آان في بطن القائـد
فكنا أقــرب الــى الغوغائيـة منهـا الـى العقالنيـة وجنينـا علــى انفسـنا
وعلــى شــعوبنا بالهزيمــة تلــو الهزيمــة أو بالتفكــك مــن األمــة الواحــدة
وبــدأت آــل دولــة تبحــث عــن خصوصــيات تميزهــا عــن غيرهــا لتدعــم
إستقاللها وتبتعد شيئًا فشيئًا لتنسلخ عن عالمها العربي واالسالمي
حتى أصبحت الفرقة صفة مالزمة للعرب والمسلمين وهو هدف أعـداء

 .األمة 

 الرياض –مصطفى الغريب 

 
 التعقيب على هذا المقال

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

الحوار -
الفلسط

مقا -
مواقعنا

ديوان 

salem
e You
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العراق باحثا عن نموذج المجتمع المدني االنسب 

GMT 10:15:00 2004  سبتمبر 13اإلثنين  أصداء> إيالف    آخر تحديث  
 

أرسـل تعليقـك
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

 المرأة وقضية فلسطين 

  !ليس غريبا أن يترك العرب قضاياهم المهمة ليطاردوا برتقالة
سبتمبر 13اإلثنين  GMT 7:30:00 2004 مصطفى الغريب    

 
  

 !ليس غريبا أن يترك العرب قضاياهم المهمة ليطاردوا برتقالة
العقل العربي عاجز عن وضع المرأة في خانة نقاش جاد أو قضية حقيقية ذلك أن ما يشغل العقـل
العربي هذه األيام هو البرتقالة، أما األمن العربي واالستقالل العربي والقضايا العربية ضاعت هباء
في زمن البرتقالة بل زمن االستحالة أي استحالة األمن مع وجود البرتقالة ألن الجيل العربي يبحث
عن خصر البرتقالة وإن كانت حواء أقنعت آدم فخرج من الجنة لمعصية بسبب تفاحة فال عجب أن
يخسر العرب أهم قضاياهم بسبب برتقالة، فالعالقة الشرقية بين الرجل والمرأة ال تتعدى البرتقالـة
كيف يعصرها أو يقطعها، وأنه قسم المرأة إلى قسمين قسم أرنبي أو الولود أي زوجة لإلنجاب فقط

كما أصطلح على تسميتها في بعض مجـالس اللهـو والطـرب" للهشك بشك  "أما النوع اآلخر فهو        
العربية ومن هنا جاء حب التعدد عند الرجل الشرقي فواحدة يبحث عن حسبها ونسبها وال يشـترط
كون برتقاليـة أن تكون برتقالية المظهر أما األخرى فيبحث عن مقدمتها ومؤخرتها أي البد أن ت
في زمـن المظهر، وال عجب أن تحتضن بعض وسائل اإلعالم العربي برتقاالت ناد ليلي ظهـر 
العتمة وال عجب أيضا أن تتربع البرتقالة على عرش قمة الحضارة والحرية المسموح بها لتنــادي

المالحظ فعال بعد. جميالت وناعمات وفاتنات الفن الشرقي لكي يؤكدن تفوقنا في الفضاء البرتقالي،                   
البرتقالة كثرة البرامج الفضائية وكثرة إنتاج األغاني البرتقالية وقطعاً لن نشاهد أي تقدم حضاري أو
حث صناعي أو ديمقراطي طالما نحن نركض وراء برتقالة، كيف سنحقق الرخاء واألمن ونحن نب

 .عن البرتقالة في الفضائيات؟
يات أما اليوم فالمشاهد العربي يشاهد البرتقالة وهي ترقص وتتمايل، حولها برتقاالت كاسيات عار

وغدا تستبدل البرتقالة بالتفاحة. من خلف الشاشات لنخر كل القيم والمبادئ في نفوس األمة الشرقية                  
وتعود التفاحة من جديد ويقال فيها ما قيل عن البرتقالة أو يزيد، والموضة السائدة هذه األيام تفرض
علينا تسمية جامعة البرتقالة العربية، فحسب علمي أن الفساتين والشورتات البرتقالية تتصدر القائمة

وبالتالي علينا أن نبدل عقولنا وأدمغتنا الخاوية إلى اللـون. األولى في الطلبات النسائية لهذا الصيف    
، األمر الذي يخلق حاجة ماسة للهروب من الواقع الضبابي إلى البرتقالي وهـو تقــدم ال"البرتقالي"

قت نحسد عليه كشعوب عربية فقد اعتكفت العائالت في بيوتها وعزفت عن األهل والجيران، أغل
كن أي األبواب وتحلقت حول الفضائيات، عشرات الماليين من العيون مندهشة تنتظر الحـدث ول

 ! حدث
هل هو انتخاب النجم الواعد؟ إنها تجارة تحقيق األرباح من الدعايات التجارية واالتصاالت الهاتفية

 . ماليين الدوالرات ربحتها شركات الهواتف واالتصاالت التي تتداخل عالقاتها بالقنوات الفضائية
ولو قمنا باستفتاء للتصويت للبرتقالة أو لقضية فلسطين سوف يطير صواب العقالء عندما تتضـح

 . نتيجة التصويت لصالح البرتقالة
 ولكن ما هو سبب ذلك؟ 

مان سياسـياً في اعتقادي هو لحاجة المصوتين إلى إفراغ العديد من العقد النفسية النابعة من الحر
 .واجتماعياً وشخصياً

صحابها، الفضائيات العربية لن تكون موضوعية أبدا، وليس هدفها تثقيف أحد وإنما تخدم جيوب أ
ألنها تلهي الناس عن القضايا المهمة، وتفسح لهم المجال لتفريغ غضبهم وإحباطهم مـن المعانـاة
اليومية وهنا تتغير معالم المسموح والممنوع حسب الحاجة، وليس بالضرورة حسب تعليمات الدين

ها. أو العادات والتقاليد      وهذا ما يفسر البرامج غير السوية في القنوات الفضائية التجارية التي يمول
وعن. رجال األعمال وبالمقابل انعدام البرامج التي تنتقد الواقع المؤلم الذي تعيشه الشعوب العربية                        

ساعة تحـت 24وضع المرأة تحديدا وألسباب تجارية فإن القنوات تستعمل المـرأة ويضـعونها                   

Page 1 of 2ليس غريبا أن يترك العرب قضاياهم المهمة ليطاردوا برتقالة!

9/13/2004http://www.elaph.com/AsdaElaph/2004/9/9628.htm



 أتساءل لماذا ال يضعون الرجل أيضا؟ . الكاميرات
الحقيقة أنهم يّدعون التطور، ولكنهم بقوا تقليديين فقد أبقوا المرأة تحت المراقبة، وقالوا للرجل اختر

 . إذا أراد مجتمعنا أن يكون معاصرا فليكن معاصرا في كل شيء. أية برتقالة تريد
كل العالم يتصل يوميا ليصوت لهذا النجم أو ذاك فهذه االنتخابات التي بدأنا نعرفها ولكن في الحقيقة
باألمور هل نكسب قضية تهم العالم العربي أو اإلسالمي فالناس ينظرون للبرتقالة وغير مهتميـن 

 ".السياسية، ألن الفضائيات تريد التصويت للبرتقالة لتبعد األمة عن االهتمام بمشاكلها الحقيقية
والسبب أن العرب في ضائقة، وبحاجة إلى أمور ترفيهية تنفس عن غضبهم حتى ال ينفجر وهـذه

 ليست المشكلة بل المشكلة أننا مقلدون كيف يمكن أن نتقدم ونحن جهلة؟ 
إن هذا االنبهار من واقع ال يمكن تحقيقه، في وضع يسيطر فيه اليأس والضغط النفسي على الشارع

 .ليتحول إلى تحقيق الهدف هو الهروب من الواقع واللجوء لراحة نفسية ولو وهمية
الرياض -مصطفى الغريب 

 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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متقدم بحث GMT 24:19 GMT - 2004/09/13 00:34 التجديد األخير:

 
 
 

  للحصول علىاضغط هنا
  SMSعبر ال" أخبار عاجلة"
 

 م º40 الرياض
مشمس

 م º16 لندن
غائم

 م º29 بيروت
مشمس إجماًال

 حال الطقس في
 مئة مدينة و مدينة

 
 

هل تعتقد أن أسلوب 
احتجاز الرهائن والذبح 
... والعمليات ضد المدنيين
يسهم حقًا في آسب 

قضايا شعوب أو جماعات 
مهما آانت محقة؟

نعم

ال

ال أدري
 

 
 

إختر العمالت لمعرفة 
  : أسعار صرفها

--------

   

" الليموزين"ذاتنا الشرقية دولة ال حدود لها وال دستور والصداقة عيب وحب 
 ال يخاض فيه

 2004/09/12     الحياة     مصطفى الغريب  -الرياض 

, فإن أردنا المرأة زوجة     ,  وغير متيسرة ,  ألن فرص الحوار مقطوعة ليفهم كل طرف الطرف اآلخر              
أو يتزوج علـى    ,  وكثير منا يتزوج قبل أن يرى        .  ال نستطيع أن نتعرف إلى أفكارها إال بعد الزواج              

وبعد الزواج قد ال يجد معظمنا الوقت الكافــي          .  أو يتزوج على وصف من األم أو األخت         ,  الصورة
وانما تعامٌل سريع أسرع من ايقاع هــذا العصـر              .  ليتعرف اليه عن قرب     ,  للجلوس مع هذا الكيان    

ومن األصل ثقافتنا عـن      .  ونفشل في فهمها كزوجة في غالب األحيان         .  الذي يسمى عصر السرعة     
 .ال تتعدى ما هو حرام فقط, في مناهجنا الدراسية, المرأة

ويكـذب فـي      .  وال يجرؤ أحد على أن يتباهى       ,  فال تكون إال في الخفاء        ,  أما إذا كنا نريدها صديقة      
, أو صديقتي أمـي   ,  أو صديقتي أختي  ,  ويعود ليقول صديقتي زوجتي   ,  إذا زل لسانه  ,  غالب األحيان  

حتـى  .  وهو سـر البـالء    .  فبنات العم والخال واألقارب والجيران من المحال صداقتهن              .  ولن يزيد 
, وعلـى زوجتــه  ,  بل يكذب على نفسه      ,  فيعيش التناقض  .  الزوجة نفسها تغار من ذلك أيما غيرة         

 .غير المفهوم الالأخالقي, وال يوجد لدينا مفهوم الصداقة مع المرأة. وعلى مجتمعه
فإذا قبلت الصداقة عند بعضهم فلن تقبـل كلمــة الحب             .  وأما الحب فهو أشد وأنكى من الصداقة            

فلن يقولهـا إال مــن     !  يا حبيبتي  :  حتى ان قال لزوجته   .  عند كثيرين إال في اطار حب المال والعيال          
كانت التعليقات على النساء المشاركات ما يكفي لكــي          ,  وآخر مؤتمر للحوار الوطني    .  وراء السدف 

أو كما قالت مريم عليها السالم        .  وتمنين لو أن األرض ابتلعتهن     ,  تنشج المشاركات بالبكاء والعويل     
 .وثقافتنا الشرقية تحرم الحب بكل أشكاله). أو كنت نسياً منسيا(

فنصف هذا المجتمع عندنا دمى        .  كل يوم )  ابريل(فإننا نكذب كذبة نيسان        ,  أما قضية نصف المجتمع      
ان نصف هذا المجتمـع هـو لخدمـة              .  بل طاقات معطلة    ,  وقد ال تكون متحركة    ,  قد تكون متحركة     

فالرجل فينا يرى نفســه القــوة      .  فهؤالء من طبقة السادة وهؤالء من طبقة العبيد             .  النصف اآلخر 
وخدمة اسرائيل الــتي هـي      ,  على كل شيء  " الفيتو"له حق   ,  كأحد أعضاء مجلس األمن   ,  العظمى
حدود آمنـة            ,  فحب الذات عند الشرقي ليس لها حدود كإسرائيل تماماً                !  ذاته تريد أن تعيش فـي 

, وفــوق القـانون    ,  وبال دستور   ,  ولكن أين هي حدود دولة اسرائيل؟ دولة بال حدود              ,  ومعترف بها 
 .واألمم المتحدة وضعت لخدمتها وخدمة أهدافها

لماذا؟ ألنه غير صادق فـي        ,  بعض رجال المجتمعات الشرقية قادر على أن يحب كل أسبوع امرأة                    
 .ويكال بمكيالين أو أكثر, والحب عنده له معيار مزدوج, وال يعرف الحب الحقيقي, حبه

فالحـب   ,  أو بعيداً مــن عيــون النـاس      ,  وبعيداً من رجال الهيئة      ,  فهو يحبها في األسواق خلسة         
ويقول إنـي    ,  هو كمن يمزج العسل بخالصة لوح الصبر المر             ,  وحب الخوف   ,  وبالهمسات,  بالترقيم

أما ان قيض له الحـب مـن          .  لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا        :  صابر على هذا الحب عمالً بقول        
أو تقنيات الرؤية الليلية التي       .  فهذا الحب يستخدم وسائل التقنية المقربة للبعيد          ,  خالل نوافذ العمائر    

, أما حب الليموزين     .  وانما في كشف المستور من أسرار ال ترى بالنور            ,  ال نستخدمها في الحروب        
ولكن أوصي إدارة المرور بالموافقة علـى التظليــل لزجــاج              .  ولن أخوض فيها  .  فحدث وال حرج   

 .سيارات الليموزين حفظاً لراكبيه من نصف المجتمع
وال تجرؤ   ,  فال هي تدافع عن حقوقها      .  ولكنها سبب في الضياع      .  صحيح ان المرأة ضائعة في اللعبة         

حتى اتهمــوا   ,  فمعظم المطالبين بحقوق المرأة من الرجال        .  وتريد من يطالب بحقوقها     ,  على الكالم   
ولكن كيف تطالب المرأة بحقوقها       .  بأن لهم أغراضاً وأهدافاً خفية من وراء المطالبة بحقوق المرأة                   

وان أعطيت جواز سـفر         .  كالالجئين بال هوية وبال وطن      ,  وهي من درجة أقل؟ فهي الضعيفة تماماً           
أو يماطلهـا حتـى      ,  الطالق فيعذبها زوجهـا     وان طلبت   .  أو هوية سميت بزوجة فالن أو أم فالن          
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  موسوعه

 "مقاتل من الصحراء"
 

ثم يختار   ,  "حضانة"بل تبقى خادمة ألطفالها مدة تسمى            ,  بل عن أوالدها    ,  تتنازل عن مؤخر صداقها       
 .الطفل بين أمه وبين أبيه

, "كيف تكون حبيبة وصديقة وزوجة فــي وقـت واحـد       ,  هي ال تعرف كيف تمأل العين   "أما العبارة   
الحب الحقيقي كلوحة فنية يزيد سعرها مـع مـرور              .  فتحتاج من العمق في التفكير الى وقت كثير        

 .وفي قلوبهم وعقولهم ووجدانهم وأفئدتهم, أي يكبر في عيون المحبين, الزمن
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السنة الرابعة) 1444(م العدد 2004سبتمبر  12هـ الموافق 1425رجب  27األحد 

 
 

 ! ليس غريبا أن يترك العرب قضاياهم المهمة ليطاردوا برتقالة

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

أما األمن العربي واالستقالل العربي , يشغل العقل العربي هذه األيام هو البرتقالة

والقضايا العربية ضاعت هباء في زمن البرتقالة بل زمن االستحالة أي استحالة األمن 

مع وجود البرتقالة ألن الجيل العربي يبحث عن خصر البرتقالة وإن كانت حواء 

أقنعت آدم فخرج من الجنة لمعصية بسبب تفاحة فال عجب أن يخسر العرب أهم 

فالعالقة الشرقية بين الرجل والمرأة ال تتعدى البرتقالة كيف , قضاياهم بسبب برتقالة

وأنه قسم المرأة إلى قسمين قسم أرنبي أو الولود أي زوجة , يعصرها أو يقطعها

كما أصطلح على تسميتها في بعض " للهشك بشك"لإلنجاب فقط أما النوع اآلخر فهو 

مجالس اللهو والطرب العربية ومن هنا جاء حب التعدد عند الرجل الشرقي فواحدة 

يبحث عن حسبها ونسبها وال يشترط أن تكون برتقالية المظهر أما األخرى فيبحث عن

مقدمتها ومؤخرتها أي البد أن تكون برتقالية المظهر، وال عجب أن تحتضن بعض 

وسائل اإلعالم العربي برتقاالت ناد ليلي ظهر في زمن العتمة وال عجب أيضا أن 

تتربع البرتقالة على عرش قمة الحضارة والحرية المسموح بها لتنادي جميالت 

المالحظ فعال . ,وناعمات وفاتنات الفن الشرقي لكي يؤكدن تفوقنا في الفضاء البرتقالي

بعد البرتقالة كثرة البرامج الفضائية وكثرة إنتاج األغاني البرتقالية وقطعاً لن نشاهد أي

كيف سنحقق , تقدم حضاري أو صناعي أو ديمقراطي طالما نحن نركض وراء برتقالة

 .الرخاء واألمن ونحن نبحث عن البرتقالة في الفضائيات؟

حولها برتقاالت , أما اليوم فالمشاهد العربي يشاهد البرتقالة وهي ترقص وتتمايل

. كاسيات عاريات من خلف الشاشات لنخر كل القيم والمبادئ في نفوس األمة الشرقية

وغدا تستبدل البرتقالة بالتفاحة وتعود التفاحة من جديد ويقال فيها ما قيل عن البرتقالة 

, والموضة السائدة هذه األيام تفرض علينا تسمية جامعة البرتقالة العربية, أو يزيد

فحسب علمي أن الفساتين والشورتات البرتقالية تتصدر القائمة األولى في الطلبات 

وبالتالي علينا أن نبدل عقولنا وأدمغتنا الخاوية إلى اللون . النسائية لهذا الصيف

األمر الذي يخلق حاجة ماسة للهروب من الواقع الضبابي إلى البرتقالي , "البرتقالي"

وهو تقدم ال نحسد عليه كشعوب عربية فقد اعتكفت العائالت في بيوتها وعزفت عن 

عشرات الماليين من , األهل والجيران، أغلقت األبواب وتحلقت حول الفضائيات

 ! العيون مندهشة تنتظر الحدث ولكن أي حدث

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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هل هو انتخاب النجم الواعد؟ إنها تجارة تحقيق األرباح من الدعايات التجارية 

واالتصاالت الهاتفية ماليين الدوالرات ربحتها شركات الهواتف واالتصاالت التي 

 . تتداخل عالقاتها بالقنوات الفضائية

ولو قمنا باستفتاء للتصويت للبرتقالة أو لقضية فلسطين سوف يطير صواب العقالء 

 . عندما تتضح نتيجة التصويت لصالح البرتقالة

 ولكن ما هو سبب ذلك؟ 

في اعتقادي هو لحاجة المصوتين إلى إفراغ العديد من العقد النفسية النابعة من 

 .الحرمان سياسياً واجتماعياً وشخصياً

الفضائيات العربية لن تكون موضوعية أبدا، وليس هدفها تثقيف أحد وإنما تخدم جيوب

أصحابها، ألنها تلهي الناس عن القضايا المهمة، وتفسح لهم المجال لتفريغ غضبهم 

وإحباطهم من المعاناة اليومية وهنا تتغير معالم المسموح والممنوع حسب الحاجة، 

وهذا ما يفسر البرامج غير. وليس بالضرورة حسب تعليمات الدين أو العادات والتقاليد

السوية في القنوات الفضائية التجارية التي يمولها رجال األعمال وبالمقابل انعدام 

وعن وضع المرأة . البرامج التي تنتقد الواقع المؤلم الذي تعيشه الشعوب العربية

ساعة تحت  24تحديدا وألسباب تجارية فإن القنوات تستعمل المرأة ويضعونها 

 أتساءل لماذا ال يضعون الرجل أيضا؟ . الكاميرات

الحقيقة أنهم يدعون التطور، ولكنهم بقوا تقليديين فقد أبقوا المرأة تحت المراقبة، وقالوا 

إذا أراد مجتمعنا أن يكون معاصرا فليكن معاصرا في . للرجل اختر أية برتقالة تريد

 . كل شيء

كل العالم يتصل يوميا ليصوت لهذا النجم أو ذاك فهذه االنتخابات التي بدأنا نعرفها 

ولكن في الحقيقة هل نكسب قضية تهم العالم العربي أو اإلسالمي فالناس ينظرون 

للبرتقالة وغير مهتمين باألمور السياسية، ألن الفضائيات تريد التصويت للبرتقالة لتبعد 

 ".األمة عن االهتمام بمشاكلها الحقيقية

والسبب أن العرب في ضائقة، وبحاجة إلى أمور ترفيهية تنفس عن غضبهم حتى ال 

 ينفجر وهذه ليست المشكلة بل المشكلة أننا مقلدون كيف يمكن أن نتقدم ونحن جهلة؟ 

إن هذا االنبهار من واقع ال يمكن تحقيقه، في وضع يسيطر فيه اليأس والضغط النفسي 

على الشارع ليتحول إلى تحقيق الهدف هو الهروب من الواقع واللجوء لراحة نفسية 

 .ولو وهمية

 الرياض-مصطفى الغريب

 على المبدعين الخليجيين التصدي لمن يحاولون النيل من إبداعاتهم 

على خارطة اإلبداع العربي المعاصر؟ وما هي _نحن الخليجيون _ أين موقعنا 

الروافد الثقافية في إبداع اإلنسان الخليجي؟ وما هو نصيب الخليجي من موروثات 

الحضارة العربية العريقة؟ هل نتقاسم مع أشقائنا العرب شيئا مما يزخر به تاريخنا 

المجيد على الصعيد الثقافي؟ خاصة أن اللغة والتاريخ اللذين ننتمي إليهما جميعا انبثقا 
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وصالت ورواب أرشيف فلسطينإتصل بنا الصفحة األولى

 2004أيلول  12االحد 

 لغة النعام -
أين الحيطة والحذر ؟ -
إرهاب إسرائيل إرهاب -

 دولة منظم
 !لعب عيال -

الشهداء والمقاومين  -
 األنبل منا جميعًا

بيــان صــــادر عن  -
عــــائالت شــهداء حي

 الشـــــجاعية
 حتى ال ننسى -
االنتخابات وحماية  -

الشعب الفلسطيني
من فمك... دحالنيات  -

 أدينك
تحيا الحياة والموقف  -

 جيد
ابتالء المنظمة  -

 بالنزعات الخاطئة
جدولة الذات  -

واستنهاض الراي العام

 عرب -
..مجازر و إنتخابات -

النداء الشعبي  -
 العالمي العاشر

 !آلهم بحبوا لبنان -
"آديش " عيش يا  -
نداء الى ذوي الضمائر -

الحية في العراق 
والعالمين العربي 

 :واالسالمي
... عزت الدوري  -

 الميت الحي
لن تضيع: أيها العمالء  -

 األمـــة
اسمعوا الشرع يتكلم -

!!!!عن الديمقراطية 
هستيريا التهديدات  -

العدوانية على سوريا
البيت األبيض في  -

 مذبح الجاسوسية
جرح مفتوح على  -

 الوطن والتوطين

 المرأة وقضية فلسطين
 الرياض -مصطفى الغريب 

 2004أيلول  9الخميس 

 
 طباعة المقال

صـحيح,سابدأ المقال بدون مقدمات وبـدون مجـامالت أي بـدون آـذب                   
ولكن آيف نبدأ بدون مجامالت وأن المجتمع الشــرقي صـعب عليـه أن
يبدأ بدون مجامالت وبدون مقدمات لمـاذا ألنـه دائمـا يلـف ويـدور حـول
نفسه إسلوبه اإلنشائي في الكتابة يفقده االبداع وأسلوبه الحقيقـي
في الكـالم يفقـده الوصــول للحقيقــة بســرعة وصــحيح مـن قـال نحــن

 ولكن لماذا ؟, مجتمع النعرف مانريد من المرأة 

ألن فرص الحوار مقطوعة ليفهم آل طرف الطرف اآلخر وغـير متيسـرة
لى أفكارهـا إال بعـد الـزواج عرف ع فإن أردناهـا زوجـة النسـتطيع أن نت
وآثير منا يتزوج قبل أن يرى أو يتزوج على الصورة أو يتزوج على وصـف
من األم أو األخت فأين القناعة من الزواج إذا لم ترى وتتحـدث وتتعـرف
ــآت ــيء باألســرار والمفاج ــه المل ــامض بطبيعت ــان الغ ــذا الكي ــى ه عل
والمتغيرات في آن واحـد وبعـد الــزواج أيضــًا قـد اليجــد معظمنـا الوقـت
الكافي للجلوس مع هذا الكيان ليتعـرف عليـه عـن قـرب وإنمـا تعامـل
ســريع أســرع مــن إيقــاع هــذا العصــر الــذي يســمى بعصــر الســرعة

ومـن األصـلوبالتالي نفشـل فـي فهمهـا آزوجـة فــي غالــب األحيــان           
ثقافتنا عن المرأة في مناهجنا الدراسية التتعدى ماهو حرام فقـط بـل
نتعلم أن آل المرأة عورة حتى صوتها ثقافـة تصــور مـاهو حــرام وماهـو

 ..حالل واليوجد بها أبدًا اللون الرمادي أي بين بين 

هل توجد في ثقافتنا الشرقية آتـب عـن فــن التعامــل مـع المــرأة مـن
ناحية شمولية أخالقية والبعد عن غــير األخالقيـات أمـا إذا آنـا نريدهـا
صديقة فمن تكون إال في الخفاء واليجرؤ أحد على أن يتباهي بـأن لـه
صديقة إمرأة في هذا المجتمع ويكذب في غالب األحيان إذا زل لسانه
ويعود ليقول صديقتي زوجتي أو صديقتي أختي أو صديقتي أمي ولــن
يزيد فبنات العم والخــال واألقـارب والجـيران مــن المحرمـات أن تتخذهـا
صديقة إال في الخفاء وهو سر البالء حتى الزوجة نفسها تغار من ذلك
يش التنــاقض بــل أيما غيرة آيف تتخــذ فالنـه صـديقة وأنـا زوجتـك فيع
يكذب على نفسه وعلى زوجته وعلى مجتمعه واليوجد لـدينا مفهـوم
الصداقة مع المرأة غير المفهوم الالأخالقي وفي الغالب حـتى اليكــون
الكالم فيه من التعميم ماثير فزع اآلخرين وأما الحب فهو أشــد وأنكــى
من الصداقة فإذا قبلت الصداقة عند البعض فلن تقبل آلمة الحب عــن
الكثير إال في إطار حب المال والعيال وماعدا ذلـك قـد يـدخل فـي بـاب
الزندقة حتى إن قال لزوجته ياحبيبتي فلن يقولهـا إال مــن وراء حجــاب
هذا الحجاب الذي حجب عنا عين الحقيقة وتجنينا على الـدين بكلمـة
الحجاب حتى أصـبح هنــاك حجـاب شـرعي وغـير شــرعي ولــم ينجـوا

حــتى آخـر مؤتمـر,,, الرهائن الفرنسيين من قضية الحجاب حـتى اآلن          
للحوار الوطني آانت التعليقات على النساء المشارآات ما يكفي بـأن
عــبرت عنــه إحــداهما بالبكــاء والعويــل وتمنــت أن األرض إبتلعتهــا ولــم

ما رأ

هل حكوم
عالوي الع
عميلة لالم
بكل تأآ
من صن
آال هي
وطنية
ال أدري

   

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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بيان صادر عن اللجنة  -
الشعبية للتضامن مع 
النائب حسام خضر 
واألسرى الفلسطينيين

تقرير صادر عن نادي  -
االسير الفلسطيني

أسرى سجن آفار  -
يونا يواصلون اإلضراب 

 المفتوح
47مطالب االسرى ال -

 التي تحققت
انتصار االمعاء الخاوية -
األطفال الفلسطينيون -

في المعتقالت 
 اإلسرائيلية

اإلنسـان ..جـدليـة  -
 !!ونحـن والسـجن 

أخبـار األسـرى في  -
السـجون اإلسـرائيلية 

آب ـ  27حتى 
 اغسطس

الشهيد البحريني  -
 محمد جمعة

 رغدة العطار -
نظرية جابوتنسكي  -

بين خرافة القوة وثقافة
 الحواجز

 شارون السفاح -

عائلة بسام سّمار  -
تناشد الرئيس بشار 
األسد إطالق سراحه

تصاعد في حوادث  -
االعتداء على مسلمي

أمريكا وممتلكاتهم 
خالل األسابيع األخيرة

ليتني آنت سجينا  -
 في إسرائيل

...سيَِّد األرِض العليَّةْ  -
طباق" يناقش قصيدة  -

لمحمود درويش في " 
 رثاء ادوارد سعيد

..الحاجة ريما الطيبة -

أو آنت نســيًا(تسمع مثل هذا الكالم أو آما قالت مريم عليها السالم         
وثقافتنا الشرقية تحــرم الحــب بكـل أشــكاله غـير حـب اهللا)) . منسيا  

 ..ورسوله 

كون دميـة تعمـل شددين يرغبهـا أن ت لذا نجـد معظـم الشـرقيين المت
بالبطارية عليها السمع والطاعة وإال باءت بغضب من الزوج الذي يرقـى
فــي حيــن مــن األحيــان الــى غضــب مــن اهللا ورســوله بــل والمالئكــة

 .أجمعين 

أما قضية نصف المجتمع فإننا نكذب آذبـة إبريـل آــل يـوم فنصـف هــذا
المجتمع عندنا دمى قد تكون متحرآة وقد التكون متحرآــة بـل طاقــات
معطلة القيادة سيارات والأعمال حرة والإنتخاب في المجالس البلديـة

 .الف ال  1000و

إن نصــف هــذا المجتمــع هــو لخدمــة النصــف اآلخــر فهــؤالء مــن طبقــة
السادة وهؤالء من طبقة العبيد فالرجل فينا يرى نفسه القوة العظمى
تو علــى آـل شـيء وخدمـة آأحد أعضاء مجلـس األمـن لـه حـق الفي

شرقي ليــس لهــا حــدود! إسرائيل التي هي ذاته       فحب الذات عنــد ال
آإسرائيل تماما تريد أن تعيش في حدود آمنة ومعترف بهـا ولكــن أيـن

لت بــال حـدود وبـال دســتور وفـوق. هي حدود دولة إسرائيل       دولة الزا
بعـض رجـال. القانون واألمم المتحدة وضعت لخدمتها وخدمة أهـدافها           

المجتمعات الشرقية قادر على أن يحب آــّل اسـبوع إمـرأة لمــاذا ألنـه
له معيـار غير صادق في حبه واليعرف الحـب الحقيقـي والحــب عنـده 

 .مزدوج ويكال بمكيالين أو أآثر من مكيال 

فهو يحبها في األسواق خلسة وبعيدًا عـن رجـال الهيئــة أو بعيـدًا عـن
عيون الناس فالحب بالترقيم وبالهمسات وحب الخوف هو آمــن يمـزج
العسل بخالصة لوح الصبر المر ويقول إني صابر على هذا الحب عمـًال
بقول لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا إما إن قيض له الحب من خـالل
نوافذ العمائر فهذا الحب يستخدم له وسائل التقنية المقربة للبعيـد أو
ما إستخدام تقنيات الرؤية الليلية الــتي النســتخدمها فـي الحـروب وإن
في آشف المستور من أسرار الترى بالنور أما حـب الليمــوزين فحــدث
لى آتـاب ألوفيهـا حقهـا مـن تاج ا وال حرج ولن أخوض فيهـا فقــد أحج
التحليــل ولكــن أوصــي إدارة المــرور بالموافقــة علــى التظليــل لزجــاج

 .سيارات الليموزين حفظًا لراآبيه من نصف المجتمع 

تأتـي, فـي مجتمـع شـرقي متنـاقض         (( وصحيح ماقلت بيــن قوسـين      
المرأة حبيبة في دواوين الشعر والهواتف المحمولـة ومحـّالت الكوفـي

 )) .لكنها زوجة في المطبخ والسرير ودفتر العائلة , شوب 

صحيح أن المرأة ضائعة فـي اللعبـة ولكنهــا هــي سـبب رئيســي فـي
فال هــي تـدافع عـن حقوقهــا والتجـرؤ علـى الكـالم وتريـد مـن الضياع 
يطالب بحقوقها فمعظـم المطــالبين بحقـوق المــرأة مـن الرجــال حتـى
وصلوا درجة اإلتهام بأن لهم أغراض وأهــداف خفيــة مــن وراء المطالبـة
بحقوق المرأة ولكن آيف تطالب المرأة بحقوقها وهــي مـن درجـة أقــل
فهي الضعيفة تمامًا آالالجئين بال هويـة وبـال وطـن فمـن تزوجهـا مـن
الغربيين ومن بعــض الشــرقيين سـماها بإسـمه فـي جـواز سـفره وإن
أعطيــت جــواز ســفر أو هويــة ســميت بزوجــة فــالن أو أم فــالن ؟ فأيــن
ــير عــن الكــالم عوضــًا عــن المطالبــة إســتقالليتها وحريتهــا فــي التعب

للكاتب ا
إدريس ول

أمينة ال -
أشهر جا
عربية للم
أحبت يهود
ألجله الدين

من م -
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المصري الش
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محاآمات -
بالمغ

نظام -
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الفلسطيني
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خطوط التالقي  -
" طباق"واالفتراق في 

قراءة نقدية لمحمود 
 درويش

 َع الطايـــــر -
 ..نسُغ الرجاء  -

مسرح الميدان يفتتح -
َموِسمُه المسرحي 
 :الجديد بمسرحية

إلى من قضوا نحبهم  -
 داخل المعتقالت

عـــراق ،، , ســودان  -
 ..فـلـســطــين 

رسالة غير عادية لـ  -
 "عمار حسن"

مؤتمر جبرا إبراهيم  -
 جبرا في بيت لحم

 ..عائشة -

البناء االستيطاني  -
يتواصل بال توقف في 

 .أنحاء الضفة
 ال تقل أبًدا ال -

من أطلق النار على  -
 نبيل عمرو

عائلة جنينية تعود  -
بذاآرتها مع احد 

الصحفيين الفرنسيين 
 المختطفين

.. واألمريكيون أيضا -
 "أغيار"

 نفهم و ال نبرر -
القوة والضعف في  -

العالقات األمريكية ـ 
 اإلسرائيلية

سعادة المدعي العام -
 الفيدرالي األمريكي

 تذآرتهم -
بيان من التحالف  -

 الوطني العراقي
 حتى ال ننسى -

متى يتعلم زعماؤنا  -
 هذا الدرس؟؟

الوجوه المشوهه  -
تستصرخ الماليين 

 العربيه
تناشد الهيئة العليا  -

لمتابعة شؤون األسرى
 والمعتقلين

وإن طلبت الطالق فيعـذبها زوجهـا أو يماطلهــا حـتى تتنــازل. بحقوقها  
عن مؤخر صداقها بل عن أوالدها بل تبقى خادمـة ألطفالهــا فـي فــترة
تسمى فترة حضانة ومن ثم يختار الطفل بين أمه أو بين أبيه أمـا فـي
العرف التجاري فال بد لها من وآيل أو مدير ليدير لها تجارتها ألننــا نرآـز

واليوجـد حـتى اآلن مـن) ناقصات عقل وديـن       ( على عبارة في الدين       
 .قام بتفسير ذلك تفسيرًا عصريًا 

آيـف تكـون, هـي التعــرف آيــف تمـأل العيـن          ( أما العبارة بين قوسين       
تحتاج من العمـق فـي التفكيـر) حبيبة وصديقة وزوجة في وقت واحد          

,في الذهن الشرقي     ) حبيبة  ( آلمة ( صحيح ماقلت   . الى وقت آثير    
هذه هـي الثقافــة الـتي تربــى) تجيء على قدر من العيب       لماذا ألن 

عليها الرجل الشرقي وهي الثقافة التي درسـها وهـي الثقافـة التـي
لى صـدور أبناءنـا وبناتنـا وال أحـد يفكـر فـي التغيـير او الزالت جاثمة ع
التطوير إنها ثقافـة اإلرهـاب إنهـا ثقافـة التسـلط وثقافـة العنـف والقهـر
والظلم حتى صدر قانون سمي بقانون العيب في إحدى الدول العربية
ليرســخ الظلــم ويمنــع الديموقراطيــة وتســود العبوديــة ويبقــى قــانون
الطواريء فنحن بحاجة الى وعي ثقافي حضاري يمـيز بيــن الحضـارات

نحن بحاجة الى محو أمية المتعلميــن, والثقافات آما يميز بين األلوان        
فالمسألة ليست قراءة أو آتابة إنها قضية ثقافـة, قبل األمية األبجدية    

وحضارة آيف ندمج الحضارات ونندمج فيها آيــف نتقبـل مــن قـدم إلينـا
زائرا أو معتمرًا أو للعمل والننظـر إليــه نظـرة ريبـة أو خيفـة ألن الجـواب

,والرجل اليريــد الحبيبـة زوجـة و اليريـد الزوجـة حبيبـة                  (( بين قوسين    
سؤال.)) حكاية غير مضحكة     عذرًا على اإلقتباس فقد وجدتـه إحابــة ل

 طالما حيرني ؟

ولكـن حــب غيــر) الرجل العربي يحّب وهو في السّيارة          (صحيح ماقلت    
الحـب عنـده هــو الحــب( حقيقي آالزبد يذهب جفاء وصـحيح ماقلـت           

يدة الـتي يســمح لـه بالتعبيـر) الموجود في األغاني      ألنهـا هــي الوح
عنهــا فهــذه هــي حريــة التعبــير عنــدنا فالصــحافة لهــا مقــص الرقيــب

إنه يسـمع ويحـّب عبـر, لهذا يلجأ الى المنتديات واألنترنت          , بالمرصاد  
األنترنت أو الشبكة العنكبوتية لهذا هو الحب المبني على الـوهن وأن
هو بيــت العنكبــوت ولكـن لمـاذا الحـب بالليــل أآـثر منــه أوهن البيوت 
بالنهار ؟ ألن الليـل آـاتم األسـرار ومخفـي العيــوب ومايلبـث أن يـذوب

الحب الحقيقي يشبه. بعدما تطلع الشمس لذا هو حب غير حقيقي            
اللون األصلي الذي اليـزول بالمنظفـات أو المطهــرات قـد يبهـت أحيانـًا

 .ولكن اليزول 

الحب الحقيقي آلوحة فنية يزيد سعرها مع مرور الــزمن أي يكــبر فـي
ــوبهم وفــي عقــولهم وفــي وجــدانهم وفــي ــون المحبيــن وفــي قل عي

ين قوسـين              . افئدتهم وغير ذلــك      الرجـل العربـي(( وصـدق مـن قــال ب
آـّل مـا! عيــب  " المــرأة "ترّبى منذ الصـغر علــى أن        , وخاصة الخليجي   

وسـنتوقف عــن هـذا الحـد!))  يتعّلق بها يرتبط بـ العيب والخزي والعـار              
 المخلص!!!! ألن الموضوع مثير ومتشعب ويشبه قضية فلسطين 

 
 التعقيب على هذا المقال
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السنة الرابعة) 1437(م العدد 2004سبتمبر  5هـ الموافق 1425رجب  20األحد 

 
 

 هل من حل لحماية الشعوب من شراهة األنظمة الرأسمالية؟

هل سألت عقلك وضميرك يوماً ما عن وسيلة سلمية لتغيير الواقع الرديء الذي 

تعيشه كفرد داخل أسرتك تعاني الكثير من المشكالت بل داخل المجتمع ككل الذي 

يعاني من التبعية للغرب في ميادين شتى وتقدم الغرب اقتصاديا وعسكريا 

واجتماعيا وحضاريا وإذا كان األمر كذلك فال يعني هذا أننا يجب أن نقلد الغرب 

والشك أنك تريد إجابة تقول لك نعم والجواب . وننسى دستورنا وقيمنا وتقاليدنا

فلننظر إلى ) إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: (تجده في قوله تعالى

األخطاء في السلوكيات والعادات غير السليمة ونحاول تصحيحها بالحوار وليس 

بالشجار وإذا تأملت وتتبعت الخطاب اإلعالمي واالقتصادي السائد في الوطن 

العربي بشكل عام فستالحظ تعثر المحاوالت اإلعالمية واالقتصادية وستجد فيه 

تبعية وتقليدا للنظام الرأسمالي بدال من االستقاللية واالبتكار وهذا النظام الرأسمالي

المادي الغربي استطاع أن يسيطر على األنظمة العالمية األخرى مثل الشيوعية 

واالشتراكية وابتلعها ويحاول أن يسيطر على العالم ويبتلعه ولكن هل يستطيع أن 

وإذا كانت األسواق العربية ترزح تحت عبء استيراد المواد , يحقق ذلك

االستهالكية الضرورية وغير الضرورية من الشرق والغرب الستنزاف ثرواتها 

األساسية ليزداد عجزها االقتصادي وتزداد ديونها األمر الذي يجعلها تتجه إلى 

االقتراض بفوائد وهذا ما نالحظه في العديد من الدول العربية واإلسالمية األمر 

الذي يجعلها تابعة في اقتصادياتها إلى الغرب وأدت هذه التبعية إلى إحداث خلل 

كبير في التوازن بين القطاعات االجتماعية األمر الذي يؤدي إلى تعميق الهوة بين 

طبقات المجتمع ونشوء طبقات اجتماعية متباينة في المستوى المعيشي ونشوء 

نظرة جاهلية طالما حاربها اإلسالم ألنها تسهم في تفكيك النسيج االجتماعي الذي 

ينعكس على الوضع االقتصادي العام وعلى المرأة والطفل وطبقة الخدم والسائقين 

وهي الشريحة األضعف داخل المجتمع بل إن استقدام الخدم والسائقين أحدث نوعا 

فالبنية االجتماعية , من ابتعاد الطفل عن أمه وأبيه عوضا عن أقاربه وجيرانه

 أصبح

ت هشة والبنية االقتصادية صارت أكثر هشاشة والبنية اإلعالمية ال تخلو من 

التبعية األمر الذي يجعلها أكثر ضعفا في استيعاب ومقاومة التطور المعلوماتي 

الكمي والنوعي، فقد ساهم اإلعالم الغربي والعربي عبر القنوات الفضائية، في 

حقن المتلقي العربي يوميا بآالف الصور والمسلسالت واألفالم واألخبار والبرامج 

ويتخلل , التي تعرض اإلثارة، وتمجد القوة والعنف والجريمة واالحتالل والفردية

قائمة المراسالت

إشتراك 

 أضف للمفضلة

 الصفحة الرئيسية
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حمالت إعالمية ضخمة , ساعات البث المتواصل على مدار أربع وعشرين ساعة

لشركات رأسمالية غربية، بغرض فرض منتجاتها وسلعها االستهالكية، على 

شعوب البالد الفقيرة المستهلكة لتتجاوز مرحلة استهالك السلع إلى تقليد قيم وأنماط

االستهالك الغربي أيضا، كل هذا من أجل تسويق فائض اإلنتاج عند الغرب، 

وإحداث إغراق للسلع والمنتجات إضافة إلى االحتكار الدولي لتدفق كل شيء 

غربي فأصبح المشاهد العربي يستقبل ما يملى عليه من الشركات التي تحتكر كل 

شيء على الساحة الدولية فعلينا إذن أن نتصدى لها ونكشف نواياها، بدال من أن 

نشترك في عملية الحقن اليومية هذه بسيل معلوماتي، يعمل على تدمير الذاتية 

الشخصية للفرد، والذاتية الثقافية والروحية العامة لألمة، وذلك بالتأثير على 

في الوقت الذي أصبحت فيه الشريحة الكبرى من شبابنا متأثرة , العادات والتقاليد

بنمط الحياة الرأسمالية وتقوم بتقليدها فهناك فئات دمرتها المخدرات وفئات دمرتها 

البرامج غير السوية أخالقيا واجتماعيا وبعيدة كل البعد عن ديننا الحنيف وقيمنا 

وأخالقنا، إذن البد من وقفة من هذا الخطر الستئصاله من جذوره فهل نحن 

قادرون على التغيير الذي أمرنا اهللا به أم أن الحاجة وضيق ذات اليد واألزمات 

 . االقتصادية واالستعمار الجديد ستحول دون هذا التغيير

 الرياض  -مصطفى الغريب

 :تعليقاً على الخشيبان

 عدم وضوح بعض األنظمة أسهم في تفشي ظاهرة الواسطة اجتماعيا 

11بتاريخ  1428رقم " الوطن"كتب علي الخشيبان مقالة عن الواسطة في عدد 

" الحكومة تريد والمواطن يريد والواسطة تفعل ما تريد"هـ بعنوان 1425رجب 

وحيث إن هذا الموضوع قد المس إحدى المشكالت االجتماعية واإلدارية التي 

 . نعيشها فقد أحببت أن أشارك الكاتب في مناقشة هذا الموضوع

فالواسطة هي تسمية الئقة لفعل مشين ساعد على ظهورها تفسير خاطئ إلرثنا 

الثقافي واالجتماعي ووجدت غطاء جيداً ضمن ضبابية وعدم وضوح كثير من 

األنظمة المعمول بها، فالواسطة في إرثنا الثقافي واالجتماعي من األعمال المقبولة 

النزاعات وكثير من هذه بل والمطلوبة، فهناك من يتوسط بين المتخاصمين لحل 

الوساطات حلت مشكالت لو تركت بدون تدخل ألسفرت عن مشكالت أكبر، لكن 

المشكلة ظهرت عندما استخدم اسم الواسطة لتغطية فعل مشين وهو سلب حقوق 

فإبعاد طالب من الجامعة أو متقدم لوظيفة لمصلحة غيره . البعض لمصلحة آخرين

بالرغم من أحقيته ال يمكن مساواته بأي حال من األحوال بمفهوم الواسطة سابقا، 

ولكننا وقعنا في مأزق كبير وهو تسمية األشياء بغير اسمها الحقيقي، مما يجبرنا 

على إيجاد مسمى أفضل للواسطة عندما تستخدم لمنع الحقوق عن أصحابها 

وسأسميها هنا بالواسطة الضارة، وعدم وضوح بعض األنظمة يعطي المجال 

لممارسة هذه الواسطة الضارة من قبل البعض فكثير منا قد سمع العبارة المطاطية 

ولو سنحت له فرصة االنتظار عند نفس الموظف فقد " النظام ال يسمح"الشهيرة 

يرى كيف أن النظام يسمح لغيره، فليس من حقنا اإلطالع أو السؤال عن هذا 
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(!) وسبتمبر ... أزمة اختراق حجب الصمت في رجب

GMT 8:00:00 2004  سبتمبر 10الجمعة  أصداء> إيالف    آخر تحديث  
 

أرسـل تعليقـك
طبـاعة الصفحة
أخـبر صـديقك
أضـف للمفضلة

أرســل للكاتب

حفظ الموضوع   

 المرأة وقضية فلسطين 

سبتمبر 3الجمعة  GMT 12:30:00 2004 مصطفى الغريب    
  

 
بدأ بـدون                               سابدأ المقال بدون مقدمات وبدون مجامالت أي بدون كذب،صحيح ولكـن كيـف ن
مجامالت وأن المجتمع الشرقي صعب عليه أن يبدأ بدون مجامالت وبدون مقدمات لمـاذا ألنـه                         
دائما يلف ويدور حول نفسه إسلوبه اإلنشائي في الكتابة يفقده االبداع وأسلوبه الحقيقي في الكالم                           
يفقده الوصول للحقيقة بسرعة وصحيح من قال نحن مجتمع النعرف مانريد من المـرأة، ولكـن                      

 لماذا ؟
ألن فرص الحوار مقطوعة ليفهم كل طرف الطرف اآلخر وغير متيسرة فإن أردناهـا زوجـة                           
النستطيع أن نتعرف على أفكارها إال بعد الزواج وكثير منا يتزوج قبل أن يرى أو يتزوج على                          
الصورة أو يتزوج على وصف من األم أو األخت فأين القناعة من الزواج إذا لم ترى وتتحـدث                                
وتتعرف على هذا الكيان الغامض بطبيعته المليء باألسرار والمفاجآت والمتغيرات في آن واحد                       
وبعد الزواج أيضاً قد اليجد معظمنا الوقت الكافي للجلوس مع هذا الكيان ليتعرف عليه عن قرب                          
في                         وإنما تعامل سريع أسرع من إيقاع هذا العصر الذي يسمى بعصر السرعة وبالتالي نفشـل 
فهمها كزوجة في غالب األحيان ومن األصل ثقافتنا عن المرأة في مناهجنا الدراسـية التتعـدى                          
ماهو حرام فقط بل نتعلم أن كل المرأة عورة حتى صوتها ثقافة تصور ماهو حرام وماهو حالل                             

 .. واليوجد بها أبداً اللون الرمادي أي بين بين
هل توجد في ثقافتنا الشرقية كتب عن فن التعامل مع المرأة من ناحية شمولية أخالقية والبعد عن                             
غير األخالقيات أما إذا كنا نريدها صديقة فمن تكون إال في الخفاء واليجرؤ أحد على أن يتباهي                         
قول                                 عود لي بأن له صديقة إمرأة في هذا المجتمع ويكذب في غالب األحيان إذا زل لسـانه وي
خال واألقـارب                                 صديقتي زوجتي أو صديقتي أختي أو صديقتي أمي ولن يزيد فبنات العــم وال
سها                               جة نف والجيران من المحرمات أن تتخذها صديقة إال في الخفاء وهو سر البالء حتى الزو
تغار من ذلك أيما غيرة كيف تتخذ فالنه صديقة وأنا زوجتك فيعيش التناقض بل يكذب على نفسه                     
قي                            وعلى زوجته وعلى مجتمعه واليوجد لدينا مفهوم الصداقة مع المرأة غير المفهـوم الالأخال
كى                              وفي الغالب حتى اليكون الكالم فيه من التعميم ماثير فزع اآلخرين وأما الحب فهو أشد وأن
حب                                 طار  من الصداقة فإذا قبلت الصداقة عند البعض فلن تقبل كلمة الحب عن الكثير إال في إ
المال والعيال وماعدا ذلك قد يدخل في باب الزندقة حتى إن قال لزوجته ياحبيبتي فلن يقولها إال                           
مة الحجـاب                             من وراء حجاب هذا الحجاب الذي حجب عنا عين الحقيقة وتجنينا على الدين بكل
جاب                            حتى أصبح هناك حجاب شرعي وغير شرعي ولم ينجوا الرهائن الفرنسيين من قضية الح
حتى اآلن،،، حتى آخر مؤتمر للحوار الوطني كانت التعليقات على النساء المشاركات ما يكفـي                           
بأن عبرت عنه إحداهما بالبكاء والعويل وتمنت أن األرض إبتلعتها ولم تسمع مثل هذا الكالم أو                              

كل أشـكاله            )). أو كنت نسياً منسيا         (كما قالت مريم عليها السالم          وثقافتنا الشرقية تحرم الحب ب
 .. غير حب اهللا ورسوله

لذا نجد معظم الشرقيين المتشددين يرغبها أن تكون دمية تعمل بالبطارية عليها السمع والطاعـة                          
سوله بـل                       وإال باءت بغضب من الزوج الذي يرقى في حين من األحيان الى غضب من اهللا ور

 .والمالئكة أجمعين

فــع
 

دية

 
ل!
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أما قضية نصف المجتمع فإننا نكذب كذبة إبريل كل يوم فنصف هذا المجتمع عندنا دمى قد تكون                       
في                         متحركة وقد التكون متحركة بل طاقات معطلة القيادة سيارات والأعمال حرة والإنتخـاب 

 . الف ال 1000المجالس البلدية و
إن نصف هذا المجتمع هو لخدمة النصف اآلخر فهؤالء من طبقة السادة وهؤالء من طبقة العبيد                          
كل شـيء                            فالرجل فينا يرى نفسه القوة العظمى كأحد أعضاء مجلس األمن له حق الفيتو على 

فحب الذات عند الشرقي ليس لها حدود كإسرائيل تماما تريد أن                ! وخدمة إسرائيل التي هي ذاته          
دولة الزالت بـال حـدود         . تعيش في حدود آمنة ومعترف بها ولكن أين هي حدود دولة إسرائيل                    

 . وبال دستور وفوق القانون واألمم المتحدة وضعت لخدمتها وخدمة أهدافها
في                          بعض   رجال المجتمعات الشرقية قادر على أن يحب كّل اسبوع إمرأة لماذا ألنه غير صادق 

 . حبه واليعرف الحب الحقيقي والحب عنده له معيار مزدوج ويكال بمكيالين أو أكثر من مكيال
يم                               فهو يحبها في األسواق خلسة وبعيداً عن رجال الهيئة أو بعيداً عن عيون الناس فالحب بالترق
وبالهمسات وحب الخوف هو كمن يمزج العسل بخالصة لوح الصبر المر ويقول إني صابر على                   
هذا الحب عمالً بقول لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا إما إن قيض له الحب من خـالل نوافــذ                            
العمائر فهذا الحب يستخدم له وسائل التقنية المقربة للبعيد أو إستخدام تقنيات الرؤية الليلية التـي                               
النستخدمها في الحروب وإنما في كشف المستور من أسرار الترى بالنور أما حـب الليموزيـن                  
فحدث وال حرج ولن أخوض فيها فقد أحجتاج الى كتاب ألوفيها حقها من التحليل ولكن أوصـي                       
 . إدارة المرور بالموافقة على التظليل لزجاج سيارات الليموزين حفظاً لراكبيه من نصف المجتمع

في مجتمع شرقي متناقض، تأتي المرأة حبيبة في دواوين الشـعر                   (( وصحيح ماقلت بين قوسين        
 )). والهواتف المحمولة ومحالّت الكوفي شوب، لكنها زوجة في المطبخ والسرير ودفتر العائلة 

عن                               تدافع  صحيح أن المرأة ضائعة في اللعبة ولكنها هي سبب رئيسي في الضياع فال هـي 
قوق المـرأة مــن                              حقوقها والتجرؤ على الكالم وتريد من يطالب بحقوقها فمعظم المطالبين بح
بة بحقـوق                              الرجال حتى وصلوا درجة اإلتهام بأن لهم أغراض وأهداف خفية من وراء المطال
المرأة ولكن كيف تطالب المرأة بحقوقها وهي من درجة أقل فهي الضعيفة تماماً كالالجئين بــال                     
هوية وبال وطن فمن تزوجها من الغربيين ومن بعض الشرقيين سماها بإسمه في جـواز سـفره                     
في                            وإن أعطيت جواز سفر أو هوية سميت بزوجة فالن أو أم فالن ؟ فأين إستقالليتها وحريتها 

ها               . التعبير عن الكالم عوضاً عن المطالبة بحقوقها             وإن طلبت الطالق فيعذبها زوجها أو يماطل
حتى تتنازل عن مؤخر صداقها بل عن أوالدها بل تبقى خادمة ألطفالها في فترة تسـمى فـترة                            
حضانة ومن ثم يختار الطفل بين أمه أو بين أبيه أما في العرف التجاري فال بد لها من وكيل أو                                 

واليوجد حتـى    ) ناقصات عقل ودين      ( مدير ليدير لها تجارتها ألننا نركز على عبارة في الدين                    
 . اآلن من قام بتفسير ذلك تفسيراً عصرياً

في                  ( أما العبارة بين قوسين       هي التعرف كيف تمأل العين، كيف تكون حبيبة وصديقة وزوجة 
 . تحتاج من العمق في التفكير الى وقت كثير) وقت واحد 

لماذا ألن هـذه    ) في الذهن الشرقي، تجيء على قدر من العيب              ) حبيبة  ( كلمة  ( صحيح ماقلت   
هي الثقافة التي تربى عليها الرجل الشرقي وهي الثقافة التي درسها وهي الثقافة الـتي الزالـت                                
ها                               جاثمة على صدور أبناءنا وبناتنا وال أحد يفكر في التغيير او التطوير إنها ثقافة اإلرهـاب إن
ثقافة التسلط وثقافة العنف والقهر والظلم حتى صدر قانون سمي بقانون العيب في إحدى الـدول                             
العربية ليرسخ الظلم ويمنع الديموقراطية وتسود العبودية ويبقى قانون الطواريء فنحن بحاجـة                            
الى وعي ثقافي حضاري يميز بين الحضارات والثقافات كما يميز بين األلوان، نحن بحاجة الى                         
محو أمية المتعلمين قبل األمية األبجدية، فالمسألة ليست قراءة أو كتابة إنها قضية ثقافة وحضارة                          
كيف ندمج الحضارات ونندمج فيها كيف نتقبل من قدم إلينا زائرا أو معتمراً أو للعمل والننظـر                          

يد              (( إليه نظرة ريبة أو خيفة ألن الجواب بين قوسين                  جة و الير والرجل اليريد الحبيبـة زو
عذراً على اإلقتباس فقد وجدته إحابة لسؤال طالما حيرني                  .)) الزوجة حبيبة، حكاية غير مضحكة       

 ؟ 
ولكن حب غير حقيقي كالزبد يذهب جفاء           ) الرجل العربي يحب وهو في السيارة        (صحيح ماقلت    

له        ) الحب عنده هو الحب الموجود في األغاني         ( وصحيح ماقلت     ألنها هي الوحيدة التي يسمح 
بالتعبير عنها فهذه هي حرية التعبير عندنا فالصحافة لها مقص الرقيب بالمرصاد، لهذا يلجأ الى                           
ني                      المنتديات واألنترنت، إنه يسمع ويحب عبر األنترنت أو الشبكة العنكبوتية لهذا هو الحب المب
على الوهن وأن أوهن البيوت هو بيت العنكبوت ولكن لماذا الحب بالليل أكثر منه بالنهار ؟ ألن                              
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ير                                الليل كاتم األسرار ومخفي العيوب ومايلبث أن يذوب بعدما تطلع الشمس لذا هـو حـب غ
الحب الحقيقي يشبه اللون األصلي الذي اليزول بالمنظفات أو المطهرات قد يبهت أحياناً                        . حقيقي

 . ولكن اليزول
الحب الحقيقي كلوحة فنية يزيد سعرها مع مرور الزمن أي يكبر في عيون المحبين وفي قلوبهم                                

الرجل العربي  (( وصدق من قال بين قوسين       . وفي عقولهم وفي وجدانهم وفي افئدتهم وغير ذلك         
يب            ! عيب  " المرأة"وخاصة الخليجي، تربى منذ الصغر على أن                كّل ما يتعلّق بها يرتبط بـ الع

 !))والخزي والعار 
 !!!! وسنتوقف عن هذا الحد ألن الموضوع مثير ومتشعب ويشبه قضية فلسطين 

 
 الرياض  -مصطفى الغريب 

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

 بمشارآة
 مايكروسوفت

 AFPوآالة األنباء الفرنسية  -
  APاالسوشييتدبرس  -
 وآالة األنباء رويتر  -

 إيالف للنشر المحدودة   20
 والتوزيع والصياغة    إلعادة النشر

Page 3 of 3المرأة وقضية فلسطين

9/10/2004http://www.elaph.com/AsdaElaph/2004/9/7900.htm




