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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
" حتى یغيروا ما بأنفسهم إن اهللا ال یغير ما بقومٍ "   

 
  في أول أیام))نعر بستا((افتتاح موقع 

 عيد األضحى المبارك
              

 
 آل عام و شعبنا الطيب بألف خير

www.arabistan.org 
 

 لكل أیضا ، ووة و األخوات العربستانيين في الوطن و في المنفى یسرنا أن نعلن لألخ
 یوم عيد أولالجدید و ذلك في  )) نعر بستا ((موقع عن افتتاح األخوة و األخوات العرب 

و على أمة   نتمنى أن یعوده اهللا علينا و على شعبنا الطيب الصابراألضحى المبارك، و
 مسعانا المتواضع إیاآم في أن یوفقنا اهللا و  وآة،البر باليمن و العرب و المسلمين جمعاء

.هذا   
 و األخوات أن یساهموا معنا في هذا الموقع الجدید في آتابة  األخوةباستطاعةسيكون 
 الفكریة و الثقافية و السياسية و  المجاالت و في شتى بلضيع و الدراسات و الردودالموا

 رفع المستوى الفكري و المعرفي ذا فيهادفين من خالل سعينا ه .الخ  .. االجتماعية
من شوائب السنوات المظلمة   األهوازينتحرر اإلنساني الذي سيصب بالتأآيد في العربستا

  .الماضية و التي صاحبت الكثير من الظلم و القهر و الحرمان 
لذا نسعى من خالل هذا الموقع ـ حالنا حال األخوة و األخوات في المواقع العربستانية 

 أن نأتي بالجدید أیضا  و سنحاولالمعرفي،خرى ـ أن نساهم في العمل الكتابي الفكري و األ
و نسبية في النظرة من األفكار و طرح تساؤالت عينية ، محاولين البحث عن أجوبة واقعية 

 لقضيتنا و للتحدیات القائمة حاليا ، إقليميا و دوليا ، و آيفية توظيفها لصالح قضينا
. الخروج من األزمات التي نعيشها العادلة ، بغية  

 من خالل هذه السطور بعض األمور المتعلقة و إلعطاء فكرة عن الموقع ، سنحاول أن نبين
رئ حتما حينما  القا عنهاتساءلي سية الت الطبيعيت نجيب عن التساؤالأن وبهذا الموقع 
ت هذا الموقع ؟ و ما هي سما : هذه التساؤالت و ال الحصر و ربما یكون من یدخل للموقع

التي ما هو جدیده ؟ و على ماذا سيرآز القائمون في هذا الموقع ؟؟ و غيرها من األسئلة 
. لها و بعض اإلجابات النسبيةسنحاول إعطاء فكرة بسيطة عنها  

 
) قانونيًا(و هو االسم المتعارف عليه إلقليمنا العربي )) نعر بستا: ((  ـ اسم الموقع هو 1
 غير  المتداولة إلقليمناب العرب  و هذا ال یعني بأن األسماء األخرى عند أغلربما و

.صحيحة  
  ، ستكونإليه عندما تدخل قائمة على اليمين في الموقعال أول ـ سيكون في 2
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و فيه أسماء و األعمال الكتابية التي سيساهم فيها الكتاب المدرجة ) قائمة الكتاب  ( 
،  عربستانية و عربية أخرى مستقبالأخرى ألسماء تإضافا و سيكون هنالك أدناه أسماءهم

  . الموقع و في شتى المجاالت إثراءوالتي ستساهم معنا في 
سنرآز من خاللها على المطبوعات و الكتب و :  دراسات مراسالت و ـ قائمة آتب و3

  .نعر بستاالدراسات العلمية المختلفة و التي تخص قضيتنا األساسية في 
سنرفق الروایات و إبداعاتها الكتابية للمتخصصين في هذا المجال : لروایة ـ  األدب و ا 4

األهواز  األخوة و األخوات شر أشعار نإلىعبنا العربستاني ، باإلضافة من أبناء و بنات ش
 بشكل عام ، و سنولي اهتماما  والشعراءاألدب العربي و  ـ القدیم منها و الجدید ـنیي

 إلى القائمة على الشعراء و األدباء العرب الذین تطرقوا من خالل هذه أیضاملحوظا 
من خالل أعمالهم األدبية و الشعریة ،عبر العصور  )) نعر بستا (( منطقتنا العربية

.الماضية و المعاصرة، و بالتالي نشرها و تدوینها في القائمة   
و ) ة و التراثية التشكيلي( ستكون في هذه القائمة عرض للرسوم :  ـ المرأة العربستانية 5

 األعمال الفنية المتنوعة ، و فن الخياطة و التطریز، التي تتقنها المرأة العربستانية
 حقا أن المرأة العربستانية بطبيعتها الصبورة أثبتت إبداعاتها األخرى و التي إلىباإلضافة 
 ذا نهيب،ل  حضورها في أغلب الميادین ، الفكریة و المهنية و الفنيةأثبتت ةو المعطاء

ه و غيرها أن تساهم معنا في إثراء مشارآاتهن تشجيع أخواتنا المهتمات في الشؤون هذب
.المختلفة   

  واضحا للطفل العربستاني اهتماما أیضافي هذه القائمة سنعطي : الطفل العربستاني   ـ 6
ت و ، بحيث ننشر فيها األناشيد التي ینشدها الطفل من خالل األمسيا)  المستقبل أمل( 

 انشاءاهللا ، آما سنحاول نشر نعر بستا و ستقام في أقيمت التي المهرجانات و األعياد
  . شعبنا العربي في الوطن و في المهجرأبناء المتفوقين من  األطفالصور و شهادات

 من خالل هذا المربع آالما جميال و هي عبارة عن جمل نستقرأ و:  آالم جميل  ـ 7
 و آلمات معبرة و ذو معاني ل ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ أو أمثلةمقتطعة من أحادیث للرسو

.عالية في األخالق   
 على ما تصلنا من مواد و دراسات و بحوث سنعتمد في هذا المجال) : ر الداخل فك(  ـ  8

من داخل الوطن ، و بالتالي ستكون لمثل هذه البحوث و الدراسات أولویات خاصة من 
. آمصادر ، ألنها تأتي مقرونة بإحصائيات و تحاليل من وقع الحدث  إليها االستنادحيث   

 القائمة و یختار أي إلى أن یذهب یستطيع الداخل إلى هذا المربع: ية  ـ المواقع العربستان9
.من المواقع العربستانية   

  المواقع العربية المختلفة وأسماء في هذه القائمة تتواجد أیضا:  ـ المواقع العربية 10
 أن آتـّاباً إلى اهتماما خاصا بسبب موقفها من طرح قضيتنا العادلة فيها ، باإلضافة أوليناها

 باقي المواقع العربية األخرى في أسماء ن یكتبون في هذه المواقع ، و سندرجعربستانيي
.المستقبل القریب   

القدس :  صحيفتين و هما أسماءمدرجة في هذا الخصوص حاليا :  ـ الصحف العربية 11
.العربي و الزمان اللندنية ، و سندرج الحقا باقي الصحف و المجالت العربية المهمة   

في هذا المجال حاليا ندرج أعمال منظمة حقوق اإلنسان :  ـ  منظمات و هيئات 12
عر األهوازیة التي آانت و ما تزال لها اإلسهامات العملية في الدفاع عن حقوق اإلنسان في 
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 اإلنسان العربي في إقليمنا ، إليهاضح الممارسات الالنسانية التي یتعرض  ، و عن فنبستا
.و ستدرج مستقبال أسماء الهيئات أو الجهات التي لها تخصص في هذا الشأن  

و هو برنامج تستطيع أن تبحث من خالله أي موقع أو مقال أو ) : آوآل (  ـ برنامج 13
 إال أن تكتب اسم الموقع أو الخبر أو اسم خبر خاص آان قد نشر هنا و هناك ، و ما عليك

فستجد أن هذا البرنامج  ) ابحث( المقال ـ بالعربي أو باإلنجليزي ـ و تضغط على آلمة 
.سيبحث لك عن آل ما هو موجود بهذا الخصوص في الشبكة اإلنترنتية   

 
 تعددة أما بخصوص المستطيل الملون باللون األحمر و الذي فيه مواقع مختلفة و برامج م

:فهي آاآلتي   
 

.الضغط عليه  الصفحة األصلية للموقع في حال إلىو هي تذهب بك : ــــ الصفحة الرئيسية   
في هذا الموقع ستجد آل اآلیات و سور القرآن الكریم مسجلة لدیك ، و : ــــ القرآن الكریم 

.بالتالي تستطيع حفظ و سماع أي سورة من سور القرآن الكریم   
 تستطيع أن تكون مشارآا فيه و  ، ونالشأن منتدى عر بستاستجد في هذا : ى ــــ المنتد

 حول  أو تساؤالتأن تسجل في هذا المنتدى آعضو مساهم و بالتالي أن تطرح أي سؤال
.قضيتنا أو قضایا الساعة ،و سيتحاور معك بقية األعضاء المساهمون في هذا المنتدى   

. الترآيز على األخبار العامة و الخاصةسيكون في هذا الموقع: ــــ األخبار   
.هذا الموقع اإلذاعي مازال قيد اإلنشاء : ــــ اإلذاعة   
ستكون مخصصة لألغاني العربستانية و العربية بشكل عام ، و هي مازالت في : ــــ الغناء 

.قيد اإلنشاء   
 نر بستاعستكون هذه الصفحة مخصصة للصور المتجددة حول منطقة : ــــ مكتبة الصور 

.و الصور األخرى ، و هي مازالت قيد اإلنشاء   
.ما زالت قيد اإلنشاء : ــــ الدردشة   

.ما زالت قيد اإلنشاء : ــــ وجدت لك   
. یقفون وراء هذا الموقع  حول الذین ال بد منهاستجد فيها مقالة تعریفية: ــــ من نحن   

.ما زال قيد اإلنشاء : ــــ سجل الزوار   
  . ما زال قيد اإلنشاء أیضا: ني الدعم الف
عر ((  وليس بأي حال عن رأي موقع آتابها،المنشورة عن آراء المواد تعّبر :  و للتذآير

 أّي من اآلراء أو االّتجاهات أو االقتراحات المنشورة بالضرورةوال یؤّید الموقع )). نبستا
.إال ما عّبر عنه القائمين عليه، تحدیدًا وعلنًا   

  
: بد منها آلمة ال  

 
 أعلى مستوى إلى االرتقاء  ما نرجوه من أنفسنا أوال و من آافة األخوة و األخوات هو )1

 في المشارآات و العمل اإلبداعي و الكتابي و المساهمات الجادة االهتماممن المسؤولية و 
.، ألن المرحلة التي نعيشها تتطلب ذلك   

 نحو المسار الوطني ، لذا سيكون )ما معتقد و آ (  نخطو خطوات واثقة انشاءاهللاإننا ) 2
. بمرحلة البناء و التوحيد ورص الصفوف االهتماممن الضروري   
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ثقافتنا  إبراز على وجل،عز  باهللا إیمانسنعمل انشاءاهللا و بكل ما نملك من فكر و  ) 3
 عملنا اإلعالمي في ل من خال و سنرآز ، هذا الحضارياإلسالمية و مشروعنا العربية

هدین في مراجعة  ، و نسعى جاإليهنا اهللا  الخطاب الوسطي العقالني الذي هدالموقع علىا
  أن نبحث من خاللها عن الحقيقة الصافية النسبية التي ستبين لناو.  قناعاتنا و أفكارنا 

طن و الشعب و الفكر وضوح في الرؤیة و مدى اإلخالص للو مدى البالتأآيد عن
.العربستاني   
 الملموسة من خالل ماته المملوءة بالتجارب العملية الشافعي الذي سطر آل و رحم اهللا

: مقولته الشهيرة   
 

" . رأي غيري خطأ یحتمل الصحيح الخطأ و إّن رأیي صحيح یحتمل "  
 

 و انتقادات و تقدیر لكل ما یردنا منكم من باهتمامنؤآد لكم بأننا سنتعامل : في الختام 
. مالحظات أیضامقترحات و   

:أسم الموقع هو   
www.arabistan.org         
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