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أضاف الحكام العرب من خالل وزراء إعالمهم اعتداء جديدا على المواطن العربـي بتبنـيهم           

شكرا لدولتي قطر ولبنان اللتين لـم       . 2008/ايرشباط، فبر /12وثيقة إعالمية جماعية بتاريخ     
هذه وثيقة خزي وعار تُضاف إلى سجالت الزعماء والقادة العرب المليئة           . توافقا على الوثيقة  

ته ورغبتـه فـي      حرية اإلنسان العربي وكرامته وعز     باالعتداءات المستمرة والمتواصلة على   
 .الء الحكام فوق ظهرهالنهوض من بين ركام التخلف والهوان الذي يراكمه هؤ

وزراء اإلعالم العرب يقرون وثيقة يقولون فيها بأنهم سيقفون ضد ما من شأنه أن يمس كرامة               
طن العربي على الفضائيات العربية، وكأن هؤالء األباليس الطغاة قد تركـوا للمـواطن              الموا

 الحكام العرب شـكا     بهذه النقطة بالتحديد، يبدو أن لدى     . ظ عليها العربي كرامة يمكن أن يحافَ    
بأن بعض الكرامة قد بقيت للمواطن العربي فقرروا استباق الحدث وإحكام إغـالق أي منفـذ                

 .يمكن أن تتسرب منه كرامة
 الوزراء في وثيقتهم إنهم يقفون ضد التحريض على الكراهيـة والـذي تبثـه بعـض                 لويقو

لذين يبثون الكراهيـة بـين      عن أي كراهية يتحدثون؟ الحكام العرب هم ا       . الفضائيات العربية 
أجهزة إعـالم   . الناس والشعوب العربية من خالل أجهزة مخابراتهم ووسائل إعالمهم الرسمية         

الحكام ال تنفك تكيل المديح والثناء للحكام، وتبث األغاني واألهازيج التـي تمجـد أعمـالهم                
 التي تضلل الجماهير    ووسائل إعالمهم هي  . وإنجازاتهم التي أودت باألمة إلى الهزائم والهالك      

إنها أجهزة تجعل من المواطن     . وتكذب على الناس وتصنع األوهام وتصنع األساطير الخيالية       
 . العربية كارها لنفسه وليس كارها لآلخرين فقط

من الذي جعل الفلسطيني يكره األردني، واألردني يكره الفلسطيني، والمغربي يكره الجزائري            
، والعربي   والعراقي الكويتي  بناني السوري، العربي في الجزيرة، والل   والليبي التونسي، واليمني    

 ألستم أنتم أيها الحكام من خالل مخابراتكم ومـؤامراتكم ومالحقـاتكم         العربي، والعربي نفسه؟  
 للمواطنين وتعبئتكم الحاقدة لشعوبكم ضد الشعوب العربية األخرى؟

ات العربيـة مـن التحـريض علـى     وزراء الخارجية العرب يريدون منع استعمال الفضـائي      
أي يريدون من الفضائيات التوقف عن التضامن مع المقاومة العراقية والفلسـطينية            . اإلرهاب

واللبنانية والصومالية، ومقاومة التنظيمات اإلسالمية ألمريكا وإسرائيل والمخططات الغربيـة          
زرون المجاهـدين   ضد المنطقة؛ ويريدون من هذه الفضائيات التوقف عن استضافة من يـؤا           

ين على حرية األمة وكبريائهاوالمناضلين المصر . 
الحكام العرب هم اإلرهابيون الذين يالحقون المواطنين في كل ركـن وزاويـة ويسـتعملون               

الحكام العرب هم الـذين     . ضدهم كافة أساليب التنكيل والتعذيب والحرمان من الحياة الكريمة        
. مخـادع السـاقطات   في  القمار و على طاوالت   المالهي و ينهبون أموال األمة ويبذرونها في      

هؤالء الحكام ال يملكون حقا في اتهام أحد باإلرهاب ألنهم رأس األفعى القاتلة التي تنفث السم                
 .الزعاف في جسد األمة وتطوحها ملقاة ينهش منها كل البغاة الطامعين

. العرب يريدون منع القنوات الفضائية من بث انتقادات للحكـام أو اإلسـاءة للرمـوز              وزراء  
هؤالء المأجورون الذين ال يغار الواحد منهم على ذمة أو عـرض يريـدون إبقـاء أربـاب                  

ويريـدون  . شهواتهم فوق النقد وفوق المس وكأنهم مالئكة خلّص أنعم اهللا بهم على أمة العرب 
دين السلطان الذين فقدوا ضـميرهم الـديني وطوعـوا          انتقاد رجال    أيضا أن نتوقف عن      منا

 .معارفهم الدينية لخدمة من يهدم األمة ويسلمها ألعدائها



من أقام  . المضحك أن وزراء العرب يريدون الهجوم على الفضائيات التي تتعامل مع اإلباحية           
الق هـذه الفضـائيات   هذه الفضائيات يا حضرات الوزراء؟ ألم يقم حكامكم وأمراؤكم على إط  

الساقطة من أجل إلهاء المواطن العربي وإسقاطه في بحر الشهوانية والتمنيات بالحصول على             
 المتع؟ ألم تشرف مخابرات دولكم على برامج تعهير المواطن العربي؟ 

 
هم ال يتفقون على ثـأر أو       . حكام العرب ال يتفقون إال على خزي أو هزيمة أو خنوع أو ذلة            

 والتـآمر   إنهم يتفقون على االعتراف بإسرائيل، وعلى مالحقة بن الدن،        . فعل خير كرامة أو   
 وعلى ضرب المقاومة العراقية وعلى خدمة أمريكا وإسرائيل، وعلـى           على المقاومة اللبنانية،  

مالحقة المواطن، والتعاون األمني بين وزارات الداخلية، وقمع الرأي في وسـائل اإلعـالم،              
 . المعتقالت وقطع سبل الرزق عن المواطنين المعارضينوأساليب التعذيب في

حكام العرب ال يتفقون على إطالق حرية الرأي التي تعني كرامة اإلنسان، وال يتوقفون عـن                
وهم ال يتفقون على برنامج للوحدة، أو برنامج للـدفاع المشـترك، أو             . نهب الثروات العربية  

ال أريد أن أسترسـل فـي       . ى األموال العربية  برنامج اقتصادي يطبقونه من أجل المحافظة عل      
هذا ألن المواطن العربي يستطيع أن يعدد الكثير من القضايا الهامة التـي يتجاهلهـا الحكـام                 

 .العرب
كان الحكام  لو  . وثيقة اإلعالم العربية هذه ال تصدر إال عن جبناء يخشون الكلمة والرأي الحر            

الجبان هو الذي يخشى    . ا الكلمة ولما سجنوا األحرار    حقوا الرأي ولما منعو   العرب رجاال لما ال   
أنتم يا حكام العرب عبارة عن أشـباه        . الكلمة ويخشى المواجهة المنطقية عبر وسائل اإلعالم      

أنتم تعشقون الذل والعار، وتأبى نفوسكم أن       . ةفيكم دماء وال تهتز أبدانكم لمهان     رجال ال تسخن    
 .نو صهيون واألمريكانجل عنها ب يترتفارق الهزيمة، وتأبى ظهوركم أن

 
مطلوب من كـل    . مطلوب من المثقفين األحرار أال يقفوا صامتين أو مهادنين أمام هذه الوثيقة           

عربي حر رافع الرأس أن يتصدى لهذه الوثيقة بدون خجل أو وجـل، وأن يحـرض علـى                  
، وال يعلـو    هذه أمة يجب أن يعلو شأنها     .  وإسقاط من صاغوها ومن أمروا بصياغتها      هاإسقاط

  .شانها إال بسواعد مفكريها ومثقفيها وثوارها الذين ال يرون في الذل حياة


