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 !!نفط العرب ضد العرب موتي يا ديمقراطية

  
واردات الدول النفطية 
العربية تقدر بأكثر من 
, نصف ترليون دوالر سنويا 

ومعظمها يستخدم لقتل العرب 
واإلستثمار في صراعات , 

 دامية فيما بينهم
 
 
وما يحصل في المنطقة ومنذ 

إنما حرب غير , ثالثة عقود 
, معلنة ما بين الدول العربية 
, وتتخذ مسميات متنوعة 
  ومتوالدة

 
أن أموال النفط عندها 
القابلية الفائقة على تفريخ 
المجاميع والفئات واألحزاب 

التي تشترك , والتنظيمات 
نها تغنم أمواال طائلة جميعها بأ

وأسلحة حديثة ومعدات , 
تتوارد إليها من كل حدب 

وما عليها إال أن , وصوب 
 وتدمر البالد, تتقاتل 

 
 -العربي (أن القتال 

سيستمر لعدة عقود ) العربي
حتى يجد , وربما لبضعة قرون 

ذهبت العرب أنفسهم وقد 
, وأخذت بلدانهم , ريحهم 

وتشردوا وما بقي ما يشير 
 إليهم إال بعض اآلثار واألسماء

 
 
والحقيقة المرة أن الحرب 

  

, ومعظمها يستخدم لقتل العرب , واردات الدول النفطية العربية تقدر بأكثر من نصف ترليون دوالر سنويا 

  .واإلستثمار في صراعات دامية فيما بينهم

  

خدموها إال للعدوان على التي يشترون بها األسلحة الفتاكة التي ما إست, فالعرب يقاتلون بعضهم بأموال النفط 

  .أنفسهم

  

وتتخذ مسميات متنوعة , إنما حرب غير معلنة ما بين الدول العربية , وما يحصل في المنطقة ومنذ ثالثة عقود 

, أن أموال النفط عندها القابلية الفائقة على تفريخ المجاميع والفئات واألحزاب والتنظيمات ذلك ,  ومتوالدة, 

وما , وأسلحة حديثة ومعدات تتوارد إليها من كل حدب وصوب , نها تغنم أمواال طائلة التي تشترك جميعها بأ

وكل ما يمت بصلة للخراب , وجيوشها وتنظيماتها , وتعلن دولها وإماراتها ,  وتدمر البالد, عليها إال أن تتقاتل 

  .الشامل المروع األحداث

  

فال يمكن جذب البشر من غير محفزات ومكاسب , فكسب الشباب وتجنيد الناس يستند على دعم مادي كبير 

  .لتأهيلهم للقيام باألدوار الالزمة لقتل العرب, وهذا يعني أن أموال النفظ تبذل ببذخ وإسراف عليهم , مادية 

  

حتى إنتهت الحالة إلى القضاء عليها , وتبدو الصورة وكأنها كما حصل في نزاعات األندلس بين إماراتها 

  .ودهاجميعا وتدمير وج

  

حتى يجد العرب أنفسهم وقد , سيستمر لعدة عقود وربما لبضعة قرون ) العربي -العربي (أن القتال وهذا يعني 

كما هي الحال في ,  وتشردوا وما بقي ما يشير إليهم إال بعض اآلثار واألسماء, وأخذت بلدانهم , ذهبت ريحهم 

  .م في غياهب النسيان األبيدولكنه, التي تجد فيها ما يشير إال أهلها , األندلس 

  

ولو أن بعضها ,  لكن الجميع يأبى التصريح بها مباشرة, والحقيقة المرة أن الحرب مستعرة بين الدول العربية 
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, مستعرة بين الدول العربية 
لكن الجميع يأبى التصريح بها 
 مباشرة

 
جري في إلى أن الذي ي

المنطقة من أحداث 
وتداعيات وصراعات تموله 

وهذا يؤكد , واردات النفط 
, أن النفط ضد العرب 

والديمقراطية ولدت ميتة في 
 أرض فيها نفط

 
القائمين على دول النفط ال 

, ون في الخيرات يستثمر
 وإنما في الشرور والويالت

 
فلوال النفط لما تمكنت القوى 
, أن تتسلح وتثرى وتفرى 

وتقوم بما تقوم به من العمليات 
فذلك يحتاج إلى , والمواجهات 

أموال طائلة وتفاعالت معقدة 
وكله يتحقق ببذل , ومتعددة 

 .أموال النفط
 

  .يد لهذا الطرف أو ذاك للتقاتل والدماروتقديم التأ, جل من القول والفعل لها إعالمها الذي ما عاد يخ

  

وهذا , جري في المنطقة من أحداث وتداعيات وصراعات تموله واردات النفط إلى أن الذي يفواقع األمر يشير 

ويستدعي ما يحولها , ألنه يقاتلها ,  والديمقراطية ولدت ميتة في أرض فيها نفط, يؤكد أن النفط ضد العرب 

  .كما يجري في كل دولة ثارت من أجل الحرية, إلى مأساة 

  

ويبررون ذلك وفقا لما ,  وإنما في الشرور والويالت, ون في الخيرات القائمين على دول النفط ال يستثمروألن 

ورفع , والعمل على تنمية القدرات اإلنسانية , وال يهمهم مستقبل األجيال , يعتقدونه أو بما يؤمرون به وحسب 

  .ألمن والسالموالفاعلة في تحقيق ا, وتوفير فرص العمل وإقامة المشاريع النافعة للناس , المستويات المعاشية 

  

فذلك , وتقوم بما تقوم به من العمليات والمواجهات , فلوال النفط لما تمكنت القوى أن تتسلح وتثرى وتفرى 

  .وكله يتحقق ببذل أموال النفط, يحتاج إلى أموال طائلة وتفاعالت معقدة ومتعددة 

  

  !!رة لقتل العرب؟فلماذا النسبة العظمى من واردات النفط مسخ

  

  !!وأكثرهم ال يجدون ما يؤمنهم من جوع ومن خوف؟, ولماذا العرب أكثر من نصفهم تحت خط الفقر 

 

 !!ال ديمقراطية بال زراعة

  
تم إيهام األجيال أن الزراعة 

ولكي تتقدم , تأخر وتخلف 
يجب أن تهمل الزراعة 

كر وتتن,   وتجافي األرض
لألنهار وتتجاهل المشاريع 

وتندفع نحو , اإلروائية 
 .الصناعة

 
 
وهذه األضاليل المفبركة 

   بإحكام وترويج إعالمي فتاك
جعلت اإلنسان يهجر األرض , 

, ويغادرها إلى المدينة 
فتحولت المساحات الشاسعة 

 "بور"من األرض إلى 
 
 

قد , أن األنظمة الضحية لها 
أسهمت بقوة في عدم توفير 
الظروف المالئمة لتطوير 
, الريف وإعالء قيمة الزراعة 

  

   وترى بوضوح وصدق وأمانة أن من ال يطعم نفسه ال ينجز شيئا, الدول الصناعية دول زراعية أوال 

 .في مهالك وتداعيات الطاقات ويوقععن الطعام يستنزف ألن البحث , إبداعيا وإبتكاريا 

 

تدميره حضاريا بطاقات األضاليل واألكاذيب التي عصفت في مجتمعاته على مدى القرن وواقعنا يتحقق 

ولكي تتقدم يجب أن تهمل الزراعة , تم إيهام األجيال أن الزراعة تأخر وتخلف حيث , العشرين وال تزال 

 .وتندفع نحو الصناعة, كر لألنهار وتتجاهل المشاريع اإلروائية وتتن,    وتجافي األرض

 

جعلت اإلنسان يهجر األرض ويغادرها إلى ,   وهذه األضاليل المفبركة بإحكام وترويج إعالمي فتاك

والقصص ال تحصى وال تعد , ال تصلح للزراعة ,  "بور"فتحولت المساحات الشاسعة من األرض إلى , المدينة 

 .ارت تزدحم بالمهاجرين من الريففمدننا ص, 

 

قد أسهمت بقوة في عدم توفير الظروف المالئمة لتطوير الريف وإعالء قيمة , أن األنظمة الضحية لها ذلك 

 .فعم الجهل واألمية وتنامت األزمات التي دمرت اإلقتصاد وفتكت بالثروة الحيوانية, الزراعة 
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فعم الجهل واألمية وتنامت 
األزمات التي دمرت 
اإلقتصاد وفتكت بالثروة 
 .الحيوانية

 
 
هل ستسترد دولنا رشدها 
وتؤمن بالزراعة وبضرورات 

بدال من , إطعام نفسها 
, اإلعتماد على اآلخرين

فالشعوب التي ال تتمكن من 
إطعام نفسها ناقصة الحرية 
والسيادة ولو إمتلكت أموال 
  .الدنيا كلها

 
 

, أنفسنا أوال  فلنفكر بإطعام
ا وعندها سنحقق حريت

نا ونبني مجتمعا وكرامت
  ديمقراطيا معاصرا

كالرز والحنطة والقطن والتمر , ية للمحاصيل الزراعية وقد فقدت العديد من الدول قدراتها اإلنتاج

تعتمد   ووجدت نفسها في العقود األخيرة من القرن العشرين, وغيرها من المحاصيل األساسية    والخضراوات

 .فصارت معظمها تستورد الحنطة والرز وحتى الخضراوات, في طعامها   تماما على غيرها

  

هل ستسترد دولنا رشدها وتؤمن بالزراعة يعرف  , بين الحالتين  ضعناولهذا ما صنعنا وال زرعنا و

فالشعوب التي ال تتمكن من إطعام نفسها ناقصة , بدال من اإلعتماد على اآلخرين, وبضرورات إطعام نفسها 

 .الحرية والسيادة ولو إمتلكت أموال الدنيا كلها

  

ذلك أن هذه ,  نا ونبني مجتمعا ديمقراطيا معاصراا وكرامتوعندها سنحقق حريت, أنفسنا أوال  فلنفكر بإطعام

 .لكي تمتلك قدرات الصيرورة والنماء, األهداف والتطلعات تتطلب إرضاء للحاجات اإلنسانية األساسية 

  

فلن نصل إلى أفضل مما وصلنا إليه من إنشغال , وإذا بقينا نلهج بالمصطلحات الفارغة من المحتوى والمنطوق 

 .ومستقبلنا اضرناببعضنا وتخريب لح

  

 !!فلنزرع لكي نعرف الديمقراطية؟
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