
 

  !!) 1("حساب فقرنا وجهلنا ومرضنا ومجاعتنا 

  

ولنـا ان نتسـاءل مـا سـبقنا غيرنـا فـي التسـاؤل حولـه هـل ثمـه هنـاك            

ــائفي       ــزق الط ــع المت ــدة م ــاك وح ــر؟؟ ام هن ــه والفق ــع االمي ــه م ديمقراطي

ــودالنظم      ــع وج ــاعي م ــاون جم ــود تع ــان وج ــي ام ان باالمك ــادم االقليم والتص

    قع االمه العربيه؟؟اليس هذا هو وا) 2(االستبداليه ؟؟

  

ــانيون   ــروا     " فالياب ــجر ، ويغي ــاة الش ــي حي ــو ف ــتطاعو ان يتحكم اس

ــا    ــور لغتن ــاذا النط ــمه فلم ــام مواس ــارة  ونظ ــه ثم ــه  ونوعي ــه،وطول قامت طبائع

على الطريقـه اليابانيـة  ولمـاذا نصـر علـى اغتيـال  كـل مـا لـدينا مـن اشـجار            

ــحراوي    ــاهلي  ص ــدوي  ج ــراث ب ــه مي ــه ان النخل ــل بحج ــر  نخ ــق بعص ال يلي

  ) 3(؟؟ "الكمبيوتر 

  

  -:العربي  االهتراء

ــتطيع    ــي  ال نس ــيج العرب ــي الخل ــل الوضــع ف ــه تحلي ــوم بعملي ــن نق ونح

فصل مـا  يحـدث فـي الخلـيج عمـا يحـدث فـي الـدائرة االشـمل وهـي الـدائرة            

ــي   ــيج العرب ــى مســتوى الخل ــيس عل ــراء ل ــل واالهت ــالبعض مــن الك ــه  ف العربي

نظمـه االمـه العربيـه بكاملهـا  انمـا جـاء الخلـيج        فحسب وانمـا علـى مسـتوى ا   

ببترولهونفطه ليحـرق كـل امـل عربـي فـي الغييـر والوحـدة   جـاء ليقـف سـدا           

  يحول  دون عمليه التغيير والثروة 

  

ــذي ــاطق   فالشــكل ال ــة كمن ــدول العربي ــم ال ــه معظ ــارجح في ــزل تت ــا ت م

ــه     ــي نظم ــورة ف ــورة  متبل ــذ ص ــم ياخ ــروات ل ــالموارد والث ــة  ب ــوذ غني  نف



 

ــى     ــة ال ــماليه االعالمي ــي الراس ــاع الزراع ــن االقط ــزيج م ــي م ــاديه فه االقتص

ــتراكية  ــي   اش ــاب  السياس ــاعي  والعص ــام االجتم ــاالت الفص ــى ح ــعارات  ال الش

ــيه     ــراض مرض ــن اع ــتالالت م ــذة االخ ــل ه ــا تحم ــل م ــري  بك ــذهان الفك وال

  واضحه لكل عينين  

ــع     ــذا الواق ــوم ه ــل ي ــرب ك ــرائيل ان تض ــت اس ــذا نجح ــيرتين ول  بص

  1)4(المهترئ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ــفر  1 )1( ــت الص ــا تح ــرب م ــاني ع ــزار قب ــه  . ( ن ــورات مؤسس ــرة، منش رام اهللا ، البي

  46ص)اليرموك للثقافه واالعالم 

ــطفى . د )2( ــاكر مص ــدد     . ش ــي ، الع ــه العرب ــتقبل ، مجل ــن المس ــالونك ع ، 376ويس

  26ـ21،ص1990مارس 

ــواك     )3( ــوق االش ــز ف ــاني ، القف ــزار قب ــه   . ( ن ــورات مؤسس ــرة، منش رام اهللا ، البي

 34ص)اليرموك للثقافه واالعالم 

 43ص. مرجع سبق ذكرة. عطوف محمود ياسين. د )4(

  



 

 

ــام       ــيب أي نظ ــي تص ــيه الت ــراض المرض ــن االع ــه م ــاك مجموع هن

ــي    ــدث ف ــدث ويح ــا ح ــا م ــو تمام ــالي وه ــراق االمبري ــرض لالخت ــي يتع سياس

  المشرق العربي فالنظام السياسي المخترق يتميز بالخصائص التاليه ـ

ــا السيا  ) 1( ــه بنظامه ــوم بالحاق ــه التق ــه الخارجي ــوة االمبريالي ــي ان ق س

  .بالكامل ولكنها في نفس الوقت التتركه يفلت من يدها 

ــتمرة    . 2 ــة مس ــي مجابه ــرق ف ــي المخت ــام السياس ــيش النظ ــا يع وفيه

 .ومتصله مع الثروة االمبرياله المهيمنه

ــه   . 3 ــيه المحلي ــايا السياس ــف القض ــا تختل ــه   وفيه ــة واالقليمي والقومي

رق حتــى علــى والدوليــه بحيــث اليفهــم النظــام السياســي للمجتمــع المختــ

ــة      ــه الخارجي ــوة االمبريالي ــى الق ــوع ال ــي ودون الرج ــتوى المحل المس

 .المهيمنه 

وفيهــا يكــون النظــام السياســي المختــرق عبــارة عــن لعبــه سياســيه   . 4

ــات    ــي تخالف ــه ف ــه والدولي ــه واالقليمي ــة المحلي ــوى االجتماعي ــا الق تلعبه

 مبتذله ومتغيرة 

  

  

  )2(الى امرين اثنين ـ  وباالمكان ارجاع اسباب التخلف السياسي

مــا عمــدت اليــه السياســه االســتعماريه فــي احــداث تفرقــه بــين   .1

سـواء اكـان السـبب دينيـا ام لغويـا ام      " سياسـه فـرق تسـد   " شعوب هـذة الـدول   

عنصــريا ام طائفيــا واضــافوا الــى هــذة االصــطالحات فــي الخلــيج العربــي كلمــه 

ــواطن (  ــي او م ــيج و ) وطن ــن دول  الخل ــا اب ــي ا( ويقصــد به ويقصــدون ) جنب

  . بذالك اخوتهم العرب المغتربين 



 

وجـــود بعـــض طبقـــات المجتمـــع  التـــي تـــربط مصـــالحها  .2

ــي       ــور السياس ــاوالت التط ــل مح ــاوم ك ــا تق ــا جعله ــه مم ــالح االمبريالي بمص

 . واالجتماعي وتعاون هذة القوى االمبرياليه في اخماد هذة المحاوالت 

 

ــي فاننــ   ــع العرب ــم الوض ــود ان نفه ــا ن ــر او واذا كن ــتطيع ان ننك ا النس

ــة     ــور االداري ــي االم ــه ف ــي خاص ــان العرب ــه االنس ــه تركيب ــن كيفي ــاظى ع نتغ

ولـيس ادل علـى ذالـك مـن ان     . فاالنسان فـي بالدنـا يعـيش ذلـيال مقهـورا تابعـا      

ــون     ــرارة فيك ــر ق ــى ويكس ــو اعل ــن ه ــاتي م ــتوى ي ــى أي مس ــئول عل أي مس

ـ       ي الـرئيس بـه فـي    المسئول او المرؤوس ان لـم يكـن بهـذة الصـورة فلـن يوص

موقعه ولـن يقبـل بالعمـل معـه ، الن الـرئيس نفسـه  بنـي علـى نفـس المنطلـق           

  2واذا ما قورن هذا الكالم مع اسرائيل فباعتقادي . 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
ــادي ،   .د) 1( 2 ــرام االقتص ــة ، االه ــه العربي ــتراتيجي للتنمي ــار  اس ــو اط ــب ، نح ــدون النقي خل

  33ـ30ص.1989يناير 1042،2العدد 

ــادية   . د) 2( ــة االقتصـ ــش ، التنميـ ــين درويـ ــري حسـ ــروت ( العشـ ــه : بيـ دار النهضـ

  51.ص) 1979العربية



 

ــه    ــن نفس ــل م ــتطيع وال يقب ــثال ال يس ــرائيلي م ــوزراء االس ــيس ال ان رئ

رق بــين الــخ   تصــور الفــا.. ان يتــدخل فــي اعمــال وزرائــه او مــدراء مكاتبــة 

ــاط فــي   ــذات مــن اخطــر النق الحــالتين وبرأيــي المتواضــع ان هــذة المنطقــه بال

  .بناء االنسان وبالتالي بناء المؤسسات 

  

  

ــور ــام   ولنتص ــم ع ــو يرس ــاتير وه ــامي الكاريك ــد رس ــاس  1951اح النح

ــا  ــه( باش ــح االحذي ــو  ) . 1) (ماس ــانه وه ــه بلس ــي ويلعق ــذاء الملك ــح الح يمس

  "دي وظيفه متعبه خالصوظسفه رئيس الوزراء " يقول

  

ــط    ــة فق ــه فردي ــد طبيع ــم تع ــي ل ــالم العرب ــدى الع ــلطه ل ــه الس ان طبيع

وانما اصـبحت شخصـيه كـذلك  وهـي اخطـر مـن االولـى  فكيـف والحـال كـذلك           

  نامل التغيير؟؟ 

  

ــن    ــق م ــا وتنطل ــد بناءه ــها لتعي ــى نفس ــود ال ــزم تع ــي ته ــدول الت ان ال

ازاء التقصــير العربــي مــن قبــل جديــد ، تــرى ازاء الهــزائم العربيــة المتكــررة و

ــياع      ــز والض ــعف والعج ــعوبها ، وازاء الض ــات لش ــاول  ! الحكوم ــم مرةح ك

اربعــون عامــا . العــرب اعــادة تقيــيم ذاتهــم واالســتفادة مــن تجــاربهم واخطــائهم

" ونحن نسـمع مـنهم اننـا علـى مفتـرق طـرق فامـا ان نكـون وامـا ان النكـون           

ه مصــيريه  االتكفــي االربعــون واربعــون عامــا وهــم يتشــدقون اننــا امــا معركــ

عامــا لتحديــد هــويتهم والــدفاع عــن وجــود اثبــات ذاتهــم ؟؟ االتكفــي االربعــون 

ــار  ــه تغيــر  عامــا الختي ــاتهم وقــدراتهم؟؟ العــام كل الطريــق الــذي يناســب امكاني



 

عشــرات المــرات ومــا زال العــرب ينــدبون حظهــم علــى نفــس مفتــرق الطــرق  

  ؟؟

ــابلييون المان  ــل ن ــت جحاف ــدما دخل ــام     وعن ــيا ـ ع ــا ـ بروس م  1806ي

  )2(وهزم االلمان هزيمه نكراء فقد اندفع االلمان ليقولوا 

  

  

ــذهنيه    ان ال"  ــالقوى ال ــب ب ــب ان تكس ــه يج ــالقوى  دول ــرته ب ما خس

فمـاذا فعـل العــرب بعـد العديــد مـن الهــزائم     . وفعـال تــم لهـم ذلــك   " . الماديـة  

دق فــيهم القــول المتكــررة وبعــد ان اصــبح العربــي اضــحوكه هــذا العــالم ؟ وصــ

  3. " يا امه ضحكت من جهلها االمم: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   12ص ,  15/4/92لماذا هذه الحملة ضد فيلم ناجي العلي ، القدس ، ) 1(
  
  160مرجع سبق ذآره، ص, عطوف محمود ياسين .د) 2(



 

ومــن النــادر  ان يمــر عــام علــى العــالم العربــي بــدون نكســه اخــرى او 

ــر    ــة بنظ ــدة العربي ــاله الوح ــرت مس ــى اعتب ــة حت ــدة العربي ــية الوح ــر لقض اكث

  في حكم المنتهية  الغربيين 

  

حــدثت فــي  ومشــكله العــراق ـ الكويــت ليســت المشــكله االولــى التــي  

العــالم العربــي مــع اننــي ال انكــر ان دخــول قــوات عربيــه الــى عاصــمه دولــه 

عربيــه اخــرى وســقوطها كليــا لــم يحــدث فــي هــذا القــرن  اال ان هنــاك العديــد 

من االحـداث التـي ال  تقـل اهميـه  والتـي تعتبـر مؤشـرا ومـع هـذا لـم تتحـرك            

ــا   ــات  وجوده ــه الثب ــات المتحــدة وال الشــرعيه الدولي ــوات  الوالي ــدخل الق ــم ت ال

ــام   ــان ع ــروت عاصــمه لبن ــرائيليه بي ــنفط  1982االس ــر ال ــنفط وغي ــاء ال يازعم

  ؟؟ 

  

ــالل        ــرات خ ــع م ــربيتين تس ــقيقتين ع ــين ش ــال ب ــدلع القت ــد ان وق

السبعينيات ، ذهـب فـي بعضـها العديـد مـن الضـحايا والشـهداء كمـا حصـل فـي           

ــام  ــام    1970االردن عـ ــان عـ ــي لبنـ ــات  ) 1(1975وفـ ــدت العالقـ وجمـ

لدبلوماســيه او قطعــت بصــورة ثنائيــه بــين الــدول العربيــه احــدى عشــرة مــرة ا

ــورة      ــر بص ــع مص ــيه م ــات الدبلوماس ــت العالق ــنوات  وقطع ــر س ــالل عش خ

ــين  ــا ب ــه م ــه دول   1979-1977جماعي ــدا ثالث ــد ع ــب ديفي ــات كام ــر محادث اث

  ) 2(هما عمان والسودان والصومال 

  

بيـــه وصـــل محاولـــه انقال 25حـــدثت حـــوالي  1986-1949مـــابين 

ومــع هــذا تخــرج علينــا   39(معظمهــا الــى مراكــز الســلطه وهــو رقــم قياســي 

" صــحافه واعــالم الغــر لتقــول عــن دخــول القــوات العراقيــه االراضــي الكويتيــه 



 

لقــد غــزا نظامــا عربــي مــن القــرن الســادس عشــر نظمــا عربيــا مــن القــرن 

  4) 4(الرابع عشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   76نادر فرجاني ، مرجع سبق ذكرة   ص . د) 1(
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90  



 

  

  بي الصورة القاتمه للوضع العر

  

ــاط     * ــم النق ــن اه ــة م ــاوز نقط ــتطيع تج ــف ال يس ــث منص ان أي باح

ان مــن يــدافع عــن بقــاء االشــياء  " البعــد االخالقــي لالشــياء " االنســانيه  وهــي

ــور    ــات االم ــي لمجري ــد االخالق ــو البع ــا ه ــي  فم ــدها االخالق ــو بع ــا ه ووجوده

داخل مؤسسـات الـوطن العربـي بدايـه فانـه لـيس بامكاننـا انكـار وجـود بعـض           

ــه ا ــواهر الطيب ــاوالت   . لض ــض المح ــدة ، وبع ــانيه الجي ــر االنس ــض العناص وبع

ــزان    ــي المي ــات ف ــلبيات وااليجابي ــم وضــع الس ــا ت ــاال اذا  م ــن اجم ــه لك الرائع

  . فستكون النتيجه مؤلمه 

  

ــي    ــت ف ــكله ليس ــي فالمش ــان العرب ــحيه االنس ــاء وتض ــر ذك ــي ال انك انن

ان وقـدرة وقـوة وطمـوح    هذا وانما المشـكله فـي القيـادات  التـي طمسـت عنفـو      

االنسان العربـي فـال احـد ينكـر بـان العـراقيين كـافراد حققـوا انتصـارات رائعـه           

ــداد   ــي بغ ــت ف ــي تم ــه الحضــارية الت ــي النقل ــتيعاب . ف ــال اس ــي مج ــواء ف س

ــه     ــدي االدمغ ــى اي ــا عل ــول اليه ــا والوص ــي تطبيقه ــه او ف ــتجدات  التقني المس

  العراقيه والكل شاهد ما نقول 

  

ــه ــر العروب ــن    ومص ــكريين مم ــا العس ــد قادته ــان اح ــى لس ــا وعل ايض

جرحت كـرامتهم الوطنيـة علـى يـد العسـكريين االسـرائيلين ، وممـن لـه تجربـة          

  ) 1(-مرة في الحروب يقول

  



 

ــى        ــرائيليه عل ــكرية االس ــد العس ــى ي ــت عل ــي تم ــديالت الت ان التع

ــدبابات االنجليزيــه  والتــي وقعــت فــي االســر بايــدي المصــريين " ســنتوريان " ال

هــذة التعــديالت االســرائيليه قــد عملــت علــى خفــض قــدرة هــذة اثبتــت ان مثل، 

ــفات     ــه لمواص ــن مطابق ــم تك ــنع ل ــرائيليه الص ــات االس ــى الطلق ــدبابات ،وحت ال

ادوات التنشــين االنجليزيــه المركبــة علــى الــدبابات  ومــع هــذا حاولــت اســرائيل 

ــي   ــل العرب ــوم العق ــي مفه ــخ ف ــذي ال يق: ان ترس ــرائيلي ال ــالجيش االس ــر ب " ه

  .وبالعقليه االسرائيليه التي ال تجارى

  

  

ــريين    * ــن المص ــرائيليين تمك ــرى االس ــتجواب االس ــالل اس ــن خ ــة م ان

مــن الحصــول علــى معلومــات تفيــد بــان الفــرد المصــري يتفــوق فــي تدريبــه  

( علــى الفــرد االســرائيلي ، فعلــى ســبيل المثــال فــان ســائق الدبابــه المصــري  

اضــعاف مــا يتلقــاة الســائق االســرائيلي  يتلقــى مــن التــدريب)ميكــانيكي /ســائق

  % 100الذي يعتمد في صيانه واصالح مركبته على العناصر الفنية بدرجه 
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ــن      • ــوفياتي  م ــالح الس ــى الس ــت عل ــي تم ــديالت الت ان التع

ــم    ــاءة ، وااله ــه الكف ــهم عالي ــوفيات انفس ــاعتراف الس ــت ب ــريين كان ــل المص قب

ــام بتطــو  ــاد الســوفياتي ق ــك ان االتح ــن ذل ــرات م ــى اســاس الخب ــه عل ير معدات

 المصرية

ــواريخ      • ــوير الص ــى تط ــوا عل ــريون ان يعمل ــتطاع المص اس

ــدبابات  ــوفياتيه المضــادة لل ــل االول (الس ــن الجب ــي م ــوق ) وه ــا تتف وان يجعلوه

بــل انهــا . مــن الجيلــين  الثــاني والثالــث  علــى مثيالتهــا األمريكيــة والفرنســية 

ــ  ــديرات تــوازن الق ــين فــي مجــال احــدثت هــزات عنيفــه فــي تق وى بــين الكتلت

 االسلحه التقليدية

  

  

هــذا جــزء مــن كــل   ومــا اســتطاع العربــي تحقيقــه فــي مجــال معــين 

فلـيس هنـاك   . بمقدرة غيـرة مـن تحقيـق نفـس النجاحـات فـي مجـاالت اخـرى         

  قصور في العقليه العربية انما الخلل دائما يظل في القيادات 

  

ــر  ــة مــن االواذا كــان اكث ــة هــم دون مــن خمســين فــي المائ مــة العربي

الثامنــة عشــر مــن عمــرهم وفــان لــك يعنــي ان االمــة العربيــة هــم شــباب واذا 

ــد   ــا نتحــدث عــن المســتقبل فيجــب ان يكــون لهــؤالء الشــباب دور فــي تحدي كن

ــي    ــة الت ــل الســيطرة االجتماعي ــا ان تظ ــد مصــيرهم ام ــة وتحدي ــويتهم  الوطني ه

  )1(. الئم مع المنطقيمارسها الجيل القدسيم سيطرة تامة فهذه ما ال يت

  

  

  



 

  

ــباب      ــان الش ــباب، واذا ك ــع ش ــو مجتم ــي ه ــع العرب ــان المجتم واذا ك

اليــوم هــم قــدا المســتقبل بــال منــازع فمــن حقهــم علينمــا ان نوةضــح الصــورة 

  . المؤلمة التي وصلت بينا الى هذا الحضيث الذي نعيش فيه

  

ــدل ــل     فب ــق الجي ــي لخل ــا الطليبع ــترداد دوره ــات باس ــوم الجامع ان تق

لجديــد وتعمــل علــى تخــريج القيــادات الوكــادر لشــعور طريــق الحيــاة فرســالتها ا

  )2(.الن تقوم على النفاق والتجهيل وااالمباالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هنـاك تمييـز لصـالح    , ومن ناحيـة أخـرى فـإن تقـدير الكفـاءات العلميـة معدومـة       

ـ     –الفئات غيـر المؤهلـة علـى العلمـاء والمثقفـين       ذه وال يسـتطيع أحـد أن ينكـر ه

ذلــيالً محتقــراً بــدون كرامــة ( حتــى أصــبح المثقــف يعــيش _ الظــاهرة المرئيــة 



 

فهــو مهــدد بكــل شــيء ولــيس لديــه اطمئنــان ال فــي حاضــره وال  )1(6)وشــرف 

  .في مستقبله وينعكس كل ذلك على مكانته االجتماعية وأحواله المعيشية

لكتابــة التقــارير وتقــيم كــل إدارة أو وزارة  أو جامعــة فــي الــبالد العربيــة نظامــاً 

ويمــنح رؤســاء األقســام والمســئولين ســلطة . عــن أداء المرؤوســين فــي أعمــالهم

ــالمؤامرات      ــون ب ــذين يهتم ــث ال ــال المباح ــابرات ورج ــلطات المخ ــبيهة بس ش

ــه     ــي عمل ــحيته ف ــرؤوس وتض ــإخالص الم ــامهم ب ــن اهتم ــر  م ــائس أكث والدس

  7.)2(وتصبح التقارير ذات صيغة شخصية مزاجية

فـأي جحـيم هـذا    , يتحـدث عـن الكفـاءات وهجرتهـا علـى الخـارج      ثم نرى البعض 

وإذا كانـت الـدول العربيـة تصـب جـام غضـبها علـى        . الذي نراه فـي المؤسسـات  

ناســها ومؤسســتها فكيــف نبــرر الوضــع بالنســبة لمؤسســات األرض المحتلــة فــي 

  .!!الضفة الغربية وقطاع غزة

ـ        ذب والتضـليل ويصـبح   وحين يسـود الباطـل ويتعامـل النـاس بيـنهم بالخـداع والك

والتزييــف  شــعار  لفيــه الفاضــل غريبــاً والمــاكر ذكيــاً ومتكيفــاً ويصــبح التضــلي

كـل  8.)3(الناس وأسـلوب تفكيـرهم وطـريقتهم المنهجيـة فـي الحيـاة ووسـيلة البقـاء        

ــول  ــد الفرنســية تق ــدة الليمون ــل جري ــذا جع ــي "  9)4(:ه ــة اإلنســان العرب ــان قيم ب

ـ     وهـذا مـا حـدى بـبعض الـدكاترة      " . رةأضحت أرخـص مـن وزن الذبابـة والحش

ــول   ــا أن يق ــايو بأمريك ــة أوه ــرين لوالي ــم المهج ــال العل ــبح   10)5(ورج ــد أص لق
                                                 

 
  
 
  

 .51ص , السابق المرجع) 1(

  .71ص , المرجع السابق) 2(
 .70ص , المرجع السابق )3(
  .49ص , المرجع السابق )4(



 

عنـدما يناقشـه األمريكيـون عـن     , اإلنسان يخجل أن يقـول عـن نفسـه انـه عربـي     

 -فــي تلــك الفتــرة –مليونــاً ) 160(هــزائم العــرب الــذين يبلــغ تعــدادهم عــن أل 

  .!!اليينأمام إسرائيل ذات األربع م
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ــتراتيجيات    ــين اإلس ــة ب ــتطيعون التفرق ــرب ال يس ــإن الع ــاً ف ــر عمق وبصــورة أكث

ــنجية ــات التش ــتراتيجي, والسياس ــاك إس ــيس هن ــليح  ةفل ــة ال للتصــنيع وال للتس عربي

  12.)1(الخ بينما األخطار محدقة باألمة العربية من كل جانب... وال للتعليم

                                                                                                                                            
  .51المرجع السابق، ص ) 5(

  
 
 
  
  



 

ــود  ــوف محم ــدكتور عط ــال ال ــا ق ــفه   وكم ــي وص ــرأة ف ــجاعة وج ــين بش ياس

  13-)2(للوضع

ــة للدراســات والتخطــيط  "...  ــي مــن أجهــزة علمي ــالم العرب ــي الع ــاك ف ــيس هن ل

تعــي حاجــات الــبالد العلميــة , واإلحصــاء فــي مكاتــب الملــوك والرؤســاء العــرب

والتقنيــة والصــناعية ولــيس هنــاك مــن أجهــزة تهــتم بجمــع ودراســة المعلومــات 

ــاة ــول الحي ــي   واإلحصــائيات ح ــاة االقتصــادية ف ــا بالحي ــدى ارتباطه ــة وم العملي

ــي ــالم العرب ــاً   . الع ــاً علمي ــى اآلن تخطيط ــعت إل ــة وض ــن دول ــاك م ــيس هن ول

ــة    ــة واالجتماعي ــا الطبيعي ــائي لموارده ــح الجيوفيزي ــى المس ــد عل ــحيحاً يعتم وص

ــا البشــرية ــل ضــمن مخطــط واضــح  , ولطاقاته ــة تعم ــة عربي ــاك دول ــيس هن ول

, تماعيـة الخطيـرة مـن فقـر وجهـل ومـرض وبطالـة       للقضاء علـى أمراضـها االج  

ــوفر    ــب ت ــى جان ــة إل ــات العربي ــع المجتمع ــي جمي ــرة ف ــراض المنتش ــذه اإلم ه

ــة  ــة الدفين ــروات المعدني ــة , الث ــة الهائل ــات الطبيعي ــاك  , والطاق ــان هن ــو ك فل

مخططــات تنميــة علميــة وتقنيــة فــي البلــدان العربيــة لتفجيــر الطاقــات الطبيعيــة 

ـ  ي سـبيل سـعادة اإلنسـان العربـي كمـا هـو الحـال فـي أحقـر          الهائلة واستغاللها ف

ــة أو فــي إســرائيل  ــدول الغربي ألصــبح المــواطن العربــي كالســويدي  -مــثالً –ال

  .أو اسعد حاالً

ويأتي البعض ليقـول لمـاذا جنـت العـراق واختـل توازنهـا العقلـي؟؟ فهـل الوضـع           

ــوني ا    ــع الجن ــي أم أن الوض ــل العرب ــه العق ــن خالل ــتريح م ــريح ليس ــذي ال م ل

يحتمــل يفــرض علــى الجميــع أن يتحركــوا مــن اجــل التغييــر لمــا فيــه مصــلحة 

  اإلنسان العربي؟؟
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  :الوضع اإلسرائيلي

                                                 
  .277مرجع سبق ذآره، ص , آمال حسين علي ) 1(
  
  46ص , مرجع سبق ذآره, عطوف حسين ياسين . د) 2(



 

لقد اهتمـت إسـرائيل منـذ البدايـة بإرسـال العلمـاء لقضـاء فتـرات مختلفـة وللقيـام           

وهـذا  , لمباألبحاث والدراسـات مـع سـائر العلمـاء فـي العديـد مـن جامعـات العـا         

ما يمنحهـا امتـداداً علميـاً وبنـاء قـوة نوويـة ال مثيـل لهـا فـي بلـد مـن بلـدان             

  .)1(الشرق األوسط

وإسرائيل دوماً تقول بأنهـا تخطـط لتكـون قوتهـا وقـدرتها أكثـر مـن قـدرة الـدول          

ــة مجتمعــة ــاء  . العربي ــة دون تتطــور وبن ــذلك فهــي تعمــل دائمــاً علــى الحيلول فل

ميعــاً بــين فتــرة وأخــرى مــن تــدخلها للضــغط علــى ونالحــظ ج, القــوة العربيــة

الــدول الغربيــة وبالــذات الواليــات المتحــدة األمريكيــة عنــدما تقــوم بعقــد صــفقة 

كثيـراً مـا تمـت الصـفقات مـع بعـض العـرب        . عسكرية مع إحدى الـدول العربيـة  

ــتخدا ــدم اس ــى ع ــرائيل معل ــلحة ضــد إس ــذه األس ــي صــفقة . ه ــا حصــل ف كم

ومـا قالـه زئيـف إيتـان وهـو باحـث فـي        . دية مـثالً األواكس مـع العربيـة السـعو   

علينـا تـدمير أي احتمـال    " إذ يقـول بـأن لـدينا اقتناعـاً تامـا بـأن      , جامعة تل أبيـب 

     )2(. "ولو كان هذا االحتمال مجرد إشاعة, نووي عربي

وقــد قرنــت إســرائيل القــول بالفعــل فعــالً عنــدما أقــدمت علــى تــدمير المفاعــل 

ــي   ــووي العراق ــوز(الن ــي  )تم ــران  7ف ــدمير  . )3( 1981حزي ــا ت ــب إليه ونس

ــراق  ــا لصــالح الع ــي فرنس ــز ف ــا تحــت التجهي ــاعلين كان ــال . )4(مف ــذلك اغتي وك

المخــابرات  معلمــاء ذرة عــرب فــي أوروبــا ومــن أشــهر العلمــاء الــذين اغتــالته

  15)5(."يحيى المشد " عالم الذرة المصري الدكتور ) الموساد( اإلسرائيلية 

                                                 
  .9ص , 16/5/1989, القدس 15 15
  .6ص  ,12/8/1987, القدس 15

ــاجح ــراوي.ن ــواة, الجس ــة الن ــرائيل وطاق ــدس( , إس ــرب : الق ــريجين الع ــادي الخ ص , ) 1984ن

97.  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والــدول العربيــة فــي عمليــة البنــاء وبالــذات  لارق كبيــر بــين إســرائينــاك فــوه

ــكري ــاء العس ــلح . البن ــراء األس ــرة لش ــالغ كبي ــة مب ــدول العربي ــق ال ــا تنف  ةفبينم

ــة ــبيل     , المتفوق ــي الس ــا ف ــى بحوثه ــة عل ــالغ الطائل ــق المب ــرائيل تنف ــإن إس ف

  16)1(.العسكري

                                                                                                                                            
  .المرجع السابق نفس الصفحة 15

  138ص , مرجع سبق ذكره , حرب الخليج , محمد حسنين هيكل ) 5(

  150ص , مرجع سبق ذكره , عطوف محمود ياسين . دوكذلك 

  



 

مـن  .% 27ي ال يزيـد عـن   فعلى سبيل المثـال فـإن مـا ينفقـه العلـم العربـي الـذ       

بينمــا إنفــاق الــدول الصــناعية , علــى البحــث العلمــي يمجمــوع المــدخول القــوم

ــوازي  ــالم   % 3-2.5ي ــعاف الع ــرة إض ــومي أي عش ــدخولها الق ــوع م ــن مجم م

  17)2(.العربي

بمئــات العلمــاء الــذين  عوتؤكــد إحــدى الدراســات األمريكيــة بــأن إســرائيل تتمتــ

ــ   ــى إس ــة عل ــا الغربي ــن أوروب ــاجروا م ــديها ه ــدس و 130رائيل وان ل  500مهن

  18)3(.عالم ذرة أو أكثر يشرفون على البرنامج النووي اإلسرائيلي

ــداد     ــوم بإع ــرائيل تق ــإن إس ــرى ف ــة أخ ــن ناحي ــتى   1600وم ــي ش ــر ف خبي

ــاألمور    ــة ب ــدا التخصصــات المتعلق ــا ع ــرائيل م ــى إس ــالهم إل التخصصــات إلرس

أكاديميـة عسـكرية حـول     65نعهـا  , العسكرية والذي يزيـد الـرقم عـن هـذا العـدد     

  19)4(.العالم

وقد قال شـمعون بيريـز الـذي لعـب دوراً كبيـراً فـي بنـاء المفاعـل النـووي فـي           

  )5(:ديمونة

ــده" ــالم لوح ــأتي الس ــن ي ــارج  , ل ــن خ ــل شــعوب م ــن قب ــأتي م ــن ي ول

. ولن بنمـو فـي ظـروف السياسـة الموجـودة فـي الشـرق األوسـط حاليـاً         , المنطقة

القتـراب منـه إذا أقنعـت العـرب أنـه باسـتخدام العلـم        غير أنـه بإمكـان إسـرائيل ا   

لـيس فـي الوقـت الحاضـر وحسـب بـل وفـي        . لن يكون هنـاك احتمـال لضـربنا   

  المستقبل
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وهـو مـن خبـراء انتشـار االسـلحة النوويـة بمعهـد        , وقد اضـح ليونـارد سـبكتور    

ة قنبلتــين بــأن اســرائيل قــد اضــافت لقــدرتها النوويــ, كــارنجي البحــاث الســالم 

فضــال عــن ,  1945مــن حجــم القنبلــة التــي اســتخدمت لضــرب ناجــازاكي عــام 

ــة   20-25 ــلحة النووي ــة لألس ــائرة حامل ــتراتيجي  , ط ــام اس ــرائيل نظ ــدى اس ول

  )1(كامل يتضمن قنابل نووية في امكانها تدمير مدن بكاملها 

                                                 
   6ص , 21/1/1989, القدس )1( 
  
  المرجع السابق نفس الصفحة ) 2(
  
   47ص , 16/3/1987, 948العدد  , االهرام االقتصادي ) 3(
  
  153ص , مرجع سبق ذآره , عطوف محمود ياسين . د) 4(
  
   9ص , 1989/ 5/ 16, القدس ) 5(



 

 وعنــدما قــررت الحكومــة االســرائيلية انشــاء المفاعــل النــووي فــي ديمونــة فــي 

قالـت اسـرائيل بأنـه مصـنع نسـيج حتـى تمكنـت الواليـات المتحـدة          , سرية تامـة  

ــدما طلبــت , 1960مــن خــالل صــور جويــة مــن الكشــف عنــه فــي عــام   وعن

بـان هـذا المفاعـل لألغـراض السـلمية      : امريكا تفسـيرا مـن بـن غوريـون قـال      

)2(  

عــن طريــق وكالــة االســتخبارات  )3(وعنــدما علــم الــرئيس االمريكــي جونســون 

بـان اسـرائيل قـد امتلكـت القنابـل النوويـة منـذ عـام         CIA) (االمريكية المركزيـة  

  :قال جونسون ..  1968

وال بــوب ) وزيــر الخارجيــة االمريكــي ( ال تخبــر احــدا حتــى وال ديــن راســك "

  )".وزير الدفاع االمريكي ( مكنمارا 

برات المركزيـة االمريكيـة بـان لـدى     وعلى لسان احـد كبـار الرسـميين فـي المخـا     

ان ) CIA(ويعتقــد خبــراء ال )4(قنبلــة ذريــة   20-12اســرائيل مــل بــين   

اســرائيل وجنــوب افريقيــا كانتــا تختبــران ســالحا نوويــا تكتيكيــا صــغيرا بحجــم 

ــة هيروشــيما ــه مــن اكبــر مفــاعالت  )5(ســدس حجــم قنبل ويعتبــر مفاعــل ديمون

ويســتخدم اليورانيــوم , يغــاواط حــراري م 25االبحــاث فــي العــالم اذ تبلــغ قدرتــه 

  طن 25-20االطبيعي كوقود ويحتاج ما بين 
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كم هذا الوقود فـي العـام مسـتعمال المـاء الثقيـل كمهـديء وثـاني اكسـيد الكربـون          

ــرد ــتج    . )1(كمب ــتطيع ان ين ــة يس ــل ديمون ــان مفاع ــا ب ــروف ايض  10-8والمع

فيـة لصـنع قنبلـة ونصـف القنبلـة مـن       كغم من البلوتونيـوم سـنويا وهـي كميـة كا    

ــازاكي  ــة ناج ــراز قنبل ــة  . ط ــة االكونومســت البريطاني ــديرات مجل واذا صــحت تق

ــى     ــت ال ــد ارتفع ــة ق ــي ديمون ــرائيلي ف ــووي االس ــل الن ــدرة المفاع ــان ق  70ب

ــوم ســيرتفع ال  ــاتج البلوتوني ــان ن ــة ( كغــم أي 25ميغــاواط ف ) ثــالث قنابــل نووي

  )2(سنويا 

                                                 
 .107ص ) 1988, نابلس (,  2000الوطن العربي , سلميان ابو جاموس )1(

 .46ص , 16/3/1987, 984العدد , االهرام االقتصاد )2(

 .100ص,مرجع سبق ذكره, ناجح الجسراوي )3(

) شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : لبنان -بيروت(  4ط , حديث المبادرة , محمد حسنين هيكل )4(

/ 3/ 16, 948العدد " اسرائيل تاتي في المرتبة السادسة من حيث ترسانتها النووية " , وآذلك االهرام االقتصادي .19ص, 1982
  49، ص 1987

  .111ناجح الجسراوي، مرجع سبق ذآره، ص )5(
  
  



 

ــا لصــحيفة حداشــو مليــون دوالر مــع  2ت ان اســرائل الغــت صــفقة بقيمــة وطبق

خوفـا مـن وقـوع هـذه     , احدى الدول العربية لتصـدير سـاعات تعمـل علـى الـذرة      

وهـذا المصـنع الـذي يقـوم بعمليـة تصـنيع       ) سـابقا  ( االجهزة لالتحـاد السـوفياتي   

واقــيم بمســاعدة الواليــات , الســاعات هــو واحــد مــن اربعــة مصــانع فــي العــالم 

  )3(االمريكية المتحدة 

وقد نشـرة مجلـة شـتيرن االلمانيـة سلسـة مقـاالت اشـارت مـن خاللهـا ان العـالم           

ــام   ــة ع ــرب نووي ــفا ح ــى ش ــان عل ــة , 1973ك ــدامائير رئيس ــرت جول ــين ام ح

الــوزراء االســرائيلي فــي تلــك الفتــرة بتحضــير القنابــل النوويــة المتــوفرة لــديها 

  )4(وتجهيزها لالستعمال 

  

  

  

  22وماذا عن العراق ؟؟

ــاء     ــي بن ــة ف ــوارد المتاح ــتخدام الم ــة اس ــة العراقي ــت الحكوم ــد حاول لق

ــراء    ــارير الخب ــت تق ــد اثبت ــووي وق ــال الن ــي المج ــة خاصــة ف ــا متقدم تكنولوجي

االجانب الـذين زاروا العـراق بنـاء علـى اتفاقيـة ةقـف اطـالق النـار مـع العـراق           

قيــق بــان العــراق كــان عاكفــا علــى تح, للكشــف عــن القــدرة النوويــة العراقيــة 

نجاح في هـذا المجـال وافـادت التقـارير بانـه كـان بامكـان العـراق مـن التوصـل           

  .ٍالى صنع قنبلة نووية بغضون سنة الى سنتين لو لم تشتعل الحرب
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وطبقــا للمفهــوم االســرائلي كمــا ذكرنــا بــان ســارائيل لــن تســمح للــدول 

وفلعـا تـم لهـا ذلـك      العربية الدخول في هـذا المجـال وانهـا سـتعمل علـى ضـربها      

ــون فــي العــرب  1981عــام  ــذين يعمل ــد مــن العلمــاء ال ــال العدي ، وحاولــت اغتي

  )1(.فاسرائيل لم تشا ان تتقدم دملة كالعراق في مجال التكنولوجيا النووية

بـل ان ذلـك    1981لم يتوقـف العـراق بعـد ضـرب مفاعلـه الننـوي عـام        

ــدة بالكامــل فــي مواجهــة ال  ــد اســتطاع قــد اعطــى لنفــه انطالقــه جدي تحــدي وق

                                                 
  
  
 . 55ص, المرجع السابق ) 1(

 .المرجع الساق نفس الصفحة )2(

 .106مرجع سبق ذكره ص, سليمان ابو جاموس )3(

  .99ص , مرجع سبق ذكره , ناجح الجسراوي ) 4(



 

الدكتور جعفـر ضـياء الـدين ان يحقـق نجاحـا مشـهودا فـي هـذا المجـال ويعتبـر           

  )2(. ذلك المشروع اكثر المشروعات العربية تقدما في العالم العربي

وقــد اســتطاع العــرق تعبئــة الــف صــاروخ متعــددة الطــراء مــن ســكود  

ــ   ــا انق ــراقيين ايض ــتطاع الع ــرين واس ــردل وال الس ــازات الخ ــقر بغ  12.2اذ وص

بعــد ضــرب المفاعــل النــوي عــام  932كغــم مــن اليورنــايون والمخصــبة بنســبة 

ــون    1981 ــتطاع العراقيي ــدة اذا اس ــة واح ــة ذري ــي صــلنع قنبل ــة تكف ــذه الكمي وه

  )3(.الحصلو على التكنولجيا المتقدمة لتحويال الى قنبلة

ــا لتصــريح االمــين العــام المســاعد لالوبــك عــدنان مصــطفى الــذي   وطبق

  : يقول 

ماليــين طــن مــن اليورنــايون وان الجزائــر مؤهلــة  6بــان العــرب لــديهم 

ــر    ــا دوائ ــد دع ــي، وق ــووي العرب ــود الن ــدورة الوق ــا ل ــزا لقليمي ــون مرك الن تك

  )4(.التمويل العربية الى االسراع في استثمار اليورانيوم

  

هــذه هــي القمدمــة االولــى لحــرب الخلــيج و هــذه النطقــة االســاس التــي 

ــعه  ــة الص ــت الحرك ــتعانوا    عمل ــا فاس ــن خالله ــة م ــة العاملي يونية واالمبريالي

بالعمالء العـرب واسـتغلو الصـمت العربـي والعجـز العربـي للشـارع فـي المـدن          

ــة   ــة لدول ــذات الننوي ــة العســرية وبال ــدمير البني ــى ت ــوا وخططــوا للعمــل عل وترب

  . العراق
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فــي ســبيل فالثــالوث الخطيــر تحــالف تحالفــا غيــر مقــدس وغيــر شــريف 

تدمير ما قد توصلت اليـه التقنيـة العراقيـة، وباعتقـاد الشخصـي انـه حتـى لـو لـم          

تدخل القـوات العراقيـة االراضـي العراقيـة الكويتيـة وهـو قـد تـم ضـربها تحـت           

أي ســبب مــن االســباب والســبب الــرئيس واضــح هــو وجــود واســرايل وضــرب 

  . أي قوة تعمل على تهديد امنها وسالمتها

  لولنا ان نتسائ

هــل يحــق الســرائيل االعتــداء علــى حقــوق االخــرين وضــرب  شــعوب  

المنطقة العربية علـى مـؤخرتهم كمنـا يضـرب االطفـال وهـل يحـق لهـا ان تبنـي          
                                                 

 .269كمال، حسن علي ، مرجع سابق ذكره، ص)1(

 .138هيكل، حرب الخليج، ص محمد حسنين)2(

 .140المرجع السابق، ص)3(

  150عطوف محمود ياسين، مرجع سبق ذكره، ص. د) 4(



 

ترســانة ننويــة لضــرب أي امــل عربــي ومســتقبل عربــي ووحــدة عربيــة وقــوة  

مــن المــازق عربيــة وال يجــوز الي عربــي ان يفكــر فــي الخــروج بهــذه االمــة 

  تحياه ؟؟ المميت الذي 

ــة    ــة جاهل ــروة ام ــب ث ــة ان تنه ــدة االمريكي ــات المتح ــق للوالي ــل يح وه

وغير واعية وتصـفهم فـي وسـائل اعالمهـا بالنـاس الهمـج وال يحـق لهـذه االمـة          

ان يخرج من بـين ثناياهـا مـن يحـافظ علـى امنهـا وسـالمتها ويعمـل علـى منـع           

  .تبديد ثرواتها 

  

ن احمـق النـه ارتكـب    العالم الـذي زحـف علـى العـراق هـو عـالم مجنـو       

والتـاريخ سـيثبت صـدق هـذا     , الباطل وابتعـد كثيـرا عـن رؤيـا الحـق والحقيقـة       

ــم يــذكر فــي التــاريخ ان مناضــال دافــع عــن حقــوق امتــه وشــرفها  . القــول  فل

ــا  ــا او بربري ــان نازي ــا ك ــل  , وكرامته ــاول قت ــن يح ــا اذ ان م ــالعكس تمام ــل ب ب

  !!لنازي والبربري وطنية الشعوب وصدق انتمائها هو الذي يوصف با

  

  

  : االمبريالية العالمية ونهب الثروات الفقراء

لــيس هنــاك مــن ينكــر بــان ضــحارة الغــرب التــي يتحــدوثون عنهــا قــد 

قاكــت علــى اكتــاف ودمــاء وجمــاجم الفقــراء فــي العــالم الثالــث فنهبــو ثــرواتهم 

ــزتهم       ــافتهم واجه ــالم يثق ــو  الع ــديوزن واغرق ــالهم بال ــوا ك ــراتهم واثكل وخي

ــو ــرهم    ا انفوكرس ــيم غي ــع ق ــب م ــي الغال ــب ف ــاهيم ال تتناس ــيخ مف ــهم لترس س

  . وعاملوا زعماء دول العالم الثالث كما تعامل الكالب

ولم يكتفـوا عنـد هـذا الحـد ، بـل راحـوا يغـردون للديمقراطيـة الغربيـة ،          

فهل مـن الديمقراطيـة ان يعـيش ابـن الـدول الصـناعية حـرا كريمـا لـه شخصـية           



 

ــان العربـــي ووجـــود ؟؟ وال يحـــق لال ــاح نسـ ــه باالنفتـ ان يطالـــب حكامـ

والديمقراطيــة؟ فــدعموا وجــود الزعمــاء العــرب ودافعــوا عــنهم ، واخــذوا موقفــا 

  معاديا لشعوب االمة العربية ؟ فاي ديمقراطية هذه ؟؟

وراحــوا يتهمــون المناضــلين فــي دول العــالم الثالــث باالرهــابيين      

ــة   ــدعمون االنظم ــوا ي ــعاليك، وراح ــاردين والص ــدون أي وازع والمط ــة ب المهترئ

ــا؟؟    ــال ارهابي ــة عم ــول ضــد النازي ــل وديغ ــام تشرتش ــان نظ ــل ك ــي ؟ فه اخالق

  ولماذا يتهم النضال باالرهاب ؟؟

 450واجماال فـان هيمنـة الشـمال علـى دول الجنـوب تعـود الـى مـا قبـل          

ــنة  ــان ) 1(س ــي دول   %92واذا ك ــر ف ــة تنحص ــارة العالمي ــناعة والتج ــن الص م

مـواد االوليـة المتعلقـة بالمعـادن والـنفط مصـدرها الـدول        مـن ال %91الشمال فـان  

  )2(المتخلفة في الجنوب النامي 

  

  

ــين    ــا ب ــاوي م ــوب يس ــي دول الجن ــكان ف ــوع الس ــان مجم -%66واذا ك

-%12,5مــن مجمــوع ســكان العــالم، فــان انتــاجهم القــومي ال يزيــد عــن % 75

ــدى    22% ــالمي، وال يتع ــومي الع ــاج الق ــن االنت ــاتج القــ % 48م ــن الن ومي م

ــة     ــدة االمريكي ــات المتح ــي الوالي ــمال ه ــي الش ــط ف ــدة فق ــة واح وان ) 1(لدول

مـن  %85من سـكان العـالم الـذين يعيشـون فـي الـدول الصـناعية يمتلكـون         23%

  ).2(الثروات تاركين الجزء الثاني لدول العالم الثالث

ــي   ــيات ف ــددة الجنس ــركات متع ــتحكم الش ــالم %90وت ــارة الع ــن تج ). 3(م

  ).4(لم كلهمن انتاج العا%52و

ــا      ــد بالمالري ــان واح ــوت انس ــب م ــل لتجن ــانية تتحم ــت االنس واذا كان

ــالجوع   ــان ب ــوت انس ــب م ــد، وتجن ــى 10دوالر واح ــي ال ــدفع امريك دوالرات، ول



 

ــتهالك   ــن االس ــد م ــغ   6,5مزي ــن الفيتكون ــائر م ــل ث دوالر، 500000دوالر ولقت

ــر   ــطح القم ــى س ــي ال ــي او امريك ــال روس ــار 50والرس ــذا). 5(ملي ــان ه  اذا ك

يحصل فان ذلك اكبر مؤشر علـى اتسـاع الهـوة بـين مـا يفكـر فيـه ابنـاء الشـمال          

  25. وما هم فيه من فقر وضياع ابناء الجنوب

  

  

  

  

  

ــتغالل  بو ــة اس ــاملية نتيج ــدول الش ــا ال ــي جنته ــاح الت ــوع االرب لغــت مجم

ــ ــوب اكث ــ 2700ر مــن دول الجن ــار دوالر خــالل العق ــوانى ملي ــن تت ــر ول د االخي

ــتخدام ك ــن اس ــة ع ــاليب لحظ ــة االس ــةلاف ــى الهيمن ــاء عل على دول البق

ــوب ــة )1(الجن ــركات االمريكي ــى الش ــدها المفروضــة عل  فالضــرائب وح

ــالعام ــالم ل ــي الع ــى ال ة ف ــد عل ــي تزي ــن  6العرب ــك ع ــارات دوالر ناهي مكلي

ــي تع   ــة الت ــوة العالم ــن الق ــعرات االالف م ــنفط   ش ــى ال ــا عل ــي دخوله ــد ف تم

   )2(العربي

ــا سنفصــلة فيبمــا بعــدمكم_(وهنــاك مئــات المليــارات  مــن الــدوالرات ) ت

االمريكيــة المخزنــة فــي الوالبــات المتحــدة والمربوطــة بخــزانئهم لفرتــات زمينــة 

فعلـى  . طويلة ال  يستيطيع العرب سحبها كمـا تـم مـع ايـرانم فـي ويـم مـن االيـام        

                                                 
  .المرجع السابق ، نفس الصفحة) 1(

دار المعارف بمصر، " (شرآاء في التنمية" في العالم الغني والعالم الفقير؟ لستر بيرسون، اعداد ابراهيم نافع ، ماذا يجري : وآذلك
  36ص )1971

  7، ص 1992/ 3/9القدس، . هذا ما ذآره الزعيم االيراني رفسناجي في قمة عدم االنحياز االخيرة في جاآارتا) 2(
  73 -65، ص 1992، مارس 400مجلة العربي، العدد " وجها لوجه" مراد غالب ومحمود المراغي، . د) 3(
  609محمد حسنين هيكل ، حرب الخليج، ص ) 4(
، )1969دار الحقيقة للطباعة والنشر ، : بيروت (عبد الرحمن حميدة ، العالم الثالث او جغراقية التخلف، . دايف الآوست، ترجمة ) 5(

 228ص 



 

ــام    ــي ع ــريمكين ف ــائن االم ــراح الره ــا س ــد الطاقه ــران بع ــال ان اي ــبيل المث س

طــائرة شــحن اكمريكيــة محلمــة بالــذهب وهــي مجمــوع  14قــد اســتردت  1981

ــران الســابق  ــم الشــاه اي ــاخح  )3(.امــوالهم اي ــد وصــلت نســة مســاهمة االرب وق

والبترول العربـي فـي التمويـل والمسـاهمة فـي الثـورة الصـناعية الثانيـة وصـلت          

  )4(.الى ما يوازي الثلث تماما من ثروة الغرب الصناعية

ــع كو  ــدات م ــورة ات ــب الث ــرة نه ــر  وفك ــذا العص ــي ه ــه ف ــوس نفس لمب

الحديث للسكان االصـليين الهنـود الحمـر الـذين كـانو يعيشـون فـي امريكـا حيـث          

ومــن يمتكلــه فقــد امتلــك .. ان اتلــذهب شــيء ســاحخر" يقــول  1502كتــب عــام 

  )5(. كل شيء بل  يستيطع المر الذهب بالذهاب الى ادخال االرواح الجنة

  

  

  

  

  

قبـل االورويـن مـن دول الجنـوب مـن سـنة       وقد قـدرت المكيـات المنهوبـة مـن      

ــيك     1500 ــة والمكس ــد الغربي ــل والن ــيلي والرازي ــدا وتش ــرو ونيوجيران م والبي

مليــون مــارك ذهبــي بينمــا كانــت تلــك اصــال بليونــا واحــدا وهــذا  810حــوالي 

بليـون مـارك ذهبـي بينمـا كانـت تلـك اصـال بليونـا واحـدا وهـذا            10.4يعني ان 

  )1(.د سوق ف من مستعمارتهامن ذهب  اروبا ق% 90يعن ان 

وذاا كانــت بيركطانيــا قــد وصــلت الــى مرحلــة االنطــالق معتمــدة عىــل 

ذلك صناعة النسـيج فـي النكشـير فـان تحويـل مصـر الـى حقـل كبيـر لزراعـة           

القطن كـان شـريانا لنقـل الـدم وتغذيـة الاقتصـاد البريطـاني علـى حسـاب جـوع           

  )2(.الفالح المصري وطحنه



 

ــت وزراة الخز ــد كرس ــة   ولق ــي قلع ــد ف ــزن واح ــي مخ ــة ف ــة االمريكي ان

بليــون دوالر مــن الســبائك الذهبيــة الــى ناهيــك  40مــا قيمتــه ) فــورت فــوكس(

عــن انهــا اصــبحت مــن اكبــر المصــدرين لــدول العــالم القــديم مــن الــذرة الــى 

الرادار كما اصـبحت مسـرحا لعبقيـرا الفـن والفكـر حتـى اسـتدجيوهات النمـا فـي          

  )3(.هوليود

ــر   ان  ــو اخط ــا ه ــية    م ــة ا السياس ــادي والتعبي ــب االقتص ــن النه م

  واالقتصادية لدول العالم الثالث هو ربط االنسان في الدول المتخلفة عقليا 

  

  

ــذات     ــمال وبال ــي دول الش ــائم ف ــو ق ــي ه ــاريا ف ــفيا وحض ــا وفلس وثقافي

الواليــات المتحــدة االمريكيــة فقضــة امكريكــا علــى االقتصــاد العالمــي شســيؤدي 

  )4(26.ان الناس وهو اخطر انواع السيطرةالى السيطرة على اذه
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، مجلـة العربـي،   "تقريـر مـن داخـل ثـاني مـؤتمر عـالمي للقمـة الثقافيـة        " سليمان موسـى،   )4(

  .19 -14، ص 1982، ديسمبر289العدد 

  

  

  
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــدا     ــا فري ــدة نموذج ــات المتح ــن الوالي ــة م ــورة االمريكي ــت الث ــد جعل لق

للحضــارة الجديــة كمــا جعلــت مــن االســنان االكريكيــة نموذجــا  نموذجــا فقريــدا 

ــا  ــد فطبق ــان الجدي ــر" لالنس ــة التعمي ــامرك" لحرك ــة الت ــذى " او حرك ــوق يحت فس

  )1(.صر في الواليات  االمريكيةانسان الع

ــا   وعلــى حــد راي وزيــرة الثقافــة فــي اليونــان بــان هنــاك غــزروا ثقافي

ــي دول     ــة  ف ــادين الثقافي ــدة  للمي ــات المتح ــل الوالي ــن قب ــيطرة م ــاك س وان هن

ــالم  والموســيقى   ــى اف ــاء وحت ــن الســروايل الضــيقة الزرق ــداء م ــه ابت ــالم كل الع

للحفــاظ علــى التــراث اليومــاني واحــد واســماء المتــاجر وهــذا يجــب ا مقاومتــه 

اورزءاء الكــوبيين يقــول بــان بــرامج التلفــوزن وشــنرات االنبــاء المســتعملة فــي  

ومـن المقارنـات    )2(االمريكيـة مريكا الجنوبيـة هـي مـن صـنع الواليـات المتحـدة       



 

ــائع   العجيبــة ان العــرب مــن القمــة وحتــى القاعــدة كــانوا يتعبعــون بالتعــاون وق

  )3(.االمريكية CNNق محطة  ازمة الخليج عن طري

ــدة    ــات المتح ــي الوالي ــال االقتصــاد ف ــال بعــض رج ــذا ق ــل ه ــن اج وم

ــرول    ــئون البتـ ــة ان ادارة شـ ــيةى و% 90االكريكيـ ــط % 10منهاسيسـ فقـ

   )4(.بترول

ــع  ــو واق ــذا ه ــاد    فه ــة واالقتص ــية االمريكي ــي والسياس ــرول العرب البت

لتنمنـع وتـردع كـل     االملريالي ومن اجل هـا كـان ال بـد المريكـا مـن ان تتـدخل      

من تسـاول لـه نفسـه بوقـف سـيطرة االمرياليـة علـى الـدول المتخلفـة فـي دول           

الجنبـــو والـــذات الـــدول العربيـــة والغنيـــة بـــالنفط والفقـــرة بتخطيطهـــا 

  .واستراتيجياتها
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) 1975فيكتور فيركيس، ترجمة زكريا ابراهمي، االنسان والتكنولوجي، القاهرة مكتبة االنجلو العصرية، )1(

  .173ص

  19_ 14ص , سليمان موسى مرجع سبق ذكره ) 2(

  .632محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، ص )3(
  .200المرجع السابق، ص ) 4(
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ــكانها     ــدد س ــاو ع ــي ال يتج ــة الت ــدة االمريكي ــات المتح ــت الوالي واذا كان

مــن الكــروم، % 32الم يســتهلوكن نصــف انتــاج العــالم مــن ســكان العــ& 6عــن 

% 22ومــن القدصــير  % 41مــن النحــاس، والتجنســتون واالمنايــت،    % 25

ــك   ــن الزن ــال  % 14وم ــد والرص ــن الحدي ــاس،  % 28م ــن البوت ــن % 50م م

  )1(. البن

ــه     ــا يحب ــل لم ــي مماث ــتوى معيش ــى مس ــالم ال ــكان الع ــل س ــي يص ولك

مليـون   300مليـان طـل مـن حديـد و    االنسان االكريكيـة فيجـب ان ينـتج عشـرين     

مليـون طـن مـن الزنـك أي      200مليـون طـن مـن الرصـال و     300طن نحـاس و 

ــال الن     ــذ الح ــون وه ــه الي ــب ان ينتج ــا يج ــرة عم ــة م ــا مائ ــادة   قرجه بزي

  )2(.االحتياط من هذه الواد ال يكفي

ــاج     ــوم بانت ــها تق ــة نفس ــدة االمكريكي ــات المتح ــائج % 20والواي ــن انت م

ــالبتلو ــالم م ــائج الصــلب والع ــن انت ــة  % 25رل وم ــة الكهربائي ــاج الطاق ــن انت م

  )3(من انتائج السيارات% 48و

  

                                                 
  



 

  

  

  

  

وليســت الــدول العربيــة والــنفط العربــي همــا القــابالن للســرقة فقــط بــل 

ــك   ــي تمتل ــا الت ــوب افريقي ــوم بنهــب جن ــالم، % 70ان الغــرب يق ــن ذهــب الع م

ــالم، و % 90و ــاس الع ــن م ــالم، و % 50م ــاس الع ــن نح ــن % 40م ــوم م يوراني

ــغ     ــا تبل ــوب افريقي ــي جن ــرب ف ــخمة للغ ــتثمارات ض ــالم واس ــار  800الع ملي

  )4(29.دوالر
  

                                                 
ــنيع ، ط    ) 1(29   ــية التص ــفيع ، قض ــد الش ــد عب ــروت ( 1محم ــة  : بي ــدة للطباع دار الوح

  272،ص 1981والنشر،

  المرجع السابق نفس الصفحة ) 2( 

ــعب . د) 3( ــن ص ــة ،  , حس ــة والتكنولوجي ــورة العلمي ــدي الث ــي وتح ــان العرب ــروت  (االنس بي

  168ص ) 1973, دار العلم للماليين :

 .61محمد حسنين هيكل، حديث المبادرة، مرجع سبق ذكره، ص ) 4(



 

   

  


