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 البعلبكي  محمد  االستاذ  شهادة:  مقدمة
 والكتاب  المؤلف  في

 الكتاب   هذا  قصة
 : الدائمين  والمحكومين  السابقين  للحكام

 التأليف والقراءة هما الحل

 : والشباب  األجيال  رعاية   عن  المسؤولين  برسم  هموم

 يصبح الوطن... من الكمالياتقبل أن  

 تحُدث  لم  إعتبار  وإعادة  العربي  الماضي  رموز

 من حكام الحاضر في الجناح الثوري 

 واألجداد   اآلباء  من  للخليجيين  الصيفية  العاصمة..  لبنان 

 أو كأنما هو الوطن الثاني لهم ولألحفاد...
 مبارك  وحسني  السادات  أنور   بين  واألحزاب  التعددية  مصر

 عظيمة   انجازات  مع  مواعيد
 من التلفون الى التلفزيون الى الفاكس... الى...

 ... الهاتف  عن  واألجداد  اآلباء  من  لكثيرين  مريرة  ذكريات

ر ثالثين سنة على الصحافة العربية  وابتكار تأخَّ

 ... بالبطارية  السياسي  والتثقيف  التنوير

 من المحيط الى الخليج

 مصر  في  االشتراكي  المدعي  دور

 كما أراده السادات وكما يريده مبارك...
 كاسترو   وآخرهم  الناصر  عبد  رائدهم  رؤساء

 يخطبون ساعات عن مسائل تحتاج الى دقائق...
 باألديان   االستهانة  ثمن  دفعت  الشيوعية  الدولة

 والدول الرأسمالية بدأت تدفع ثمن اإلستهانة بالقيم

 لمواليدهم   األسماء  يختارون   اآلباء



 واألبناء يضرسون... ويتعذبون 

 والغرب  الشرق   من  وُكتب..  ومستشارون ..  حكام 

 وأسرار وذكريات عامة وشخصية وقضايا بالغة االهمية
 بومدين  مكتب  بين  الشبه  أوجه  بعض

 ومكتب ماوتسي تونغ في الغرفة المتواضعة

 القامة   ِقَصر  مسألة  بورقيبة  يعالج  كان  كيف
 الحكام أو يزورونه في تونسعندما يزور  

 "النخيل  دار"  في  بالغيبوبة  بومدين  ُأصيب  عندما

 وهو البيت الذي سكنه بعد الزواج وكان ال يحبه

 الحديثة   للجزائر  السياسي  التاريخ  يكتب  وَمن  متى
 بيلال الى مرحلة بومدين... فالشاذلي من مرحلة بن

 هابطة   ومسرحيات  وتمثيليات  أفالم
 لمواجهة َمَلل بعض الفضائياتوفضائيات  

 الهابطة   الثقافة  مجاالت  في  المطلوبة  الوقاية

 تداركًا لوالدة ظاهرة المواطن العربي الهابط

 مستقرة  لكنها  فاعلة  غير  االسالمي  المؤتمر  منظمة

 ومنظمات دولية وعربية فاعلة وغير مستقرة

 سهالً   كان  الذي  البلد...  بريطانيا

 صعبة فصار يخشاها أهلهاوُعْملته التي كانت  

 بالتحديات   تّتسمان  رسالتين  وقصة..  لبنان  في  الفلسطينيون 

 بين سليمان فرنجية الرئيس ومعمر القذافي العقيد

 ونسيم  تايسون   طريقة  ضوء  في  والمصارعة  المالكمة

 و... نظرية القذافي في "الكتاب االخضر"

 إنسانية  قضايا  في  رأيها  تقول  التي  كلينتون   هيالري 

 ف غيَّبت نفسها لمجرد حدوث مذبحة قاناكي

 بورقيبة  وشيخوخة  علي بن  شباب

 وتقليد زيارة األول للثاني لمناسبة عيد ميالده

 (البحرية  رئيس)  أميركا  قوة  رمز  ينتحر  لماذا

 وَمن هم َبعَده في القائمة الطويلة؟

 االميركية   لالستخبارات  األسبق  المدير  كولبي  وليم

 جثة على حافة النهر...  الذي إنتهى
 االستفادة  وكيفية...  وقناصل  سفراء



 من الفرصة التي تحدث كلمح البصر

 إبراهيم  محمد  القاسم  أبو  أصبح  عندما

 كأنه صلة الوصل بين البشير والترابي

 المنشود...  المفقود  العربي"  اللوبي"
 ؟21 هل يكون إحدى ظواهر القرن الـ

 وإقترح  السادات  اعتراض  رغم  لندن  سعيد  أحمد  غزا  يوم

 ويلسون عليه بحضور سيد مرعي تحويل إذاعة

 "صوت العرب" الى إذاعة تبث الموسيقى واألغاني فقط

 بتنفيذها   الناصر  عبد  أمر  ساذجة  مخابراتية  خطة

 بيلال ورفاقه من السجن في فرنسا لتهريب بن

 مثلما ...  الصين  زعيم  الدهشة  تصيب  عندما

 ميركاأصابت خروتشوف لدى رؤية أ

 في  محلها  غير  في  األجنبية  اللغة  استعمال"  فيروس"

 مصر االنفتاح ولبنان ما بعد الحرب

 ديفيد  كامب  صفقة  بعد  تلعثم  الذي  العربي  الكالم  ظاهرة

 مرورًا بلعبة مؤتمر مدريد وصواًل إلى صفقة أوسلو

 االستثنائية   الظروف  في  اإلسالمية  المرونة  قمة

 لياقات تركيابين تحذيرات أميركا وعدم  

 خاتمي  الى  الخميني  من  العالقة  األمور  حسم  أسلوب

 من مزار السيد البدوي في طنطا

 الى مزار األميرة دايانا

 المنصف   الشاهد...  التويجري   العزيز عبد

 من المواقع األمامية على ثالثة أرباع القرن 

 الدين   عز  أبو  حليم  المتميز  الشاهد  ذكريات

 المحترم والقمم التاريخيةعن الزمن العربي  

 ميالدهم   وأعياد...    حكام

ها وسلمى مردم لوالدها  ما فعَلْته كوليت خوري لجدِّ

 ولم تفعله بنات رياض الصلح بعد لوالدهنَّ 

 العرب  على  اإلنكليز  جواسيس  معهد  يرثون   عقلياً   المتخلفون 

 وباكستان   الهند  سوس  ضحية...  الخليج  نخيل
 


