
 المحتويات 

 37 ................................................................................ هذا الكتاب
 41 ...................................................................................... تمهيد

 71 .................................. الورقتان السورية والفلسطينية... تتبادالن األهمية 
 1996يوليو )تموز(   - صحيفة "الشرق األوسط"

 1996) زيران( يوءيو  23و 22عندما شععععلر الرحيف  األس األسععععد ضوء  ألو ءععععوة الواة ال"مة اللر"ية "األعاو"ة" ألو ال"ا ر  يومو 
 اء  لن يكون و ده ألو موءوع اللملية السلمية

 75 ....................................... "حرب" من األسد مستحبة عربيًا ودولياً 
 1996يوليو )تموز(   - صحيفة "الشرق األوسط"

 ول ل"اة لديد تم ألو بلد  "ال"ردا ة" بين الرحيف  األس األسعد والرحيف ياسعر عرألاا ال ك نان ينمنأ ان ينم ألو دمشعف وألو   عر  
 األسدراس الرحاسة وليف ألو مس"ط 

 79 .............................. : حسنات اإلستقرار في العالقات ةبريطانيا وسوري
 1997يوليو )تموز(   - صحيفة "الشرق األوسط"

األولأ النو وصععععععععععععععلع  ووءو بلير ضلعد ألوز  زا "اللمعال الاريتعاءو" ألو ااءن عاضعاا نعاءع  من  عاكم عر"و  كيف ان برقيعة النننةعة  
 وتحديدًا من الرحيف  األس األسد

 83 ........................................... خبر إيراني سار للبحرين... وغيرها
 1999آا )اغستف(  -  "اللواة" صحيفة 

خليفة لزيارتنا ضلد تمنيد من لاءب ولو اللند السععععععلودك يران الدعو  إلأ امير البحرين الشععععععيب  مد بن ليسععععععأ آل  إعندما ولن   
 ال ك تراس وألد المملكة إلأ ال"مة ااسالمية ألو ونران

 85 ........................................ باراك اللغز... وليس األسد  - كلينتون 
 1999آا )اغستف(  -  "اللواة" صحيفة 

يلتل مسععععععععاعو النسععععععععوية السععععععععلمية ألو  ما اللغز ال ك  سععععععععراحيل اينود ضارا  إكيف ان الرحيف األميرنو بيل نليننون ورحيف وزراة 
 المنت"ة وليف الرحيف  األس األسد

 88 ........................................................... سالم الهواء الطلق 
 1999آا )اغستف(  -  "اللواة" صحيفة 

غععععععععععرألععععععععععة ...   ألععععععععععو  لععععععععععلععععععععععف  إ ا  سعععععععععععععععععععععععوريععععععععععة  معععععععععع   مععععععععععمععععععععععكععععععععععن  السعععععععععععععععععععععععال   "إن  ضععععععععععارا   ألععععععععععو  ععععععععععول   و ععععععععععراة  
وزراة   رحععععععععيععععععععف  يعععععععع"ععععععععولعععععععع   مععععععععا  ضععععععععون  مععععععععًا  لعععععععع  ععععععععع  األسععععععععععععععععععععععد"  الععععععععرحععععععععيععععععععف  ععععععععاألععععععععس  يععععععععكععععععععفععععععععو إمعععععععع    سععععععععععععععععععععععراحععععععععيععععععععل   

 ا ناع األسد

 91 .............................. الثورة اإلدارية ُتكمل إنجازات الحركة التصحيحية
 1999تشرين األول )اكنو"ر(  -  "اللواة" صحيفة 

ألو غاية الث"ة ضالنفف ولا زًا للسععععال  م    كيف ان الرحيف  األس األسععععد بدا عشععععية ال نرة الناسععععلة واللشععععرين للحرنة الن ععععحيحية
  وشامالً سراحيل إ ا لاة عاد ً إ



 93 .......................... في إنتظار عودة ظاهرة َأحبَّها المصريون والسوريون 
 1999تشرين الثاءو )ءوألمار(  -  "اللواة" صحيفة 

 ول وءععععل  ال ععععحو تا ر  النزاور م    كيف ان الرحيف  سععععنو مبار  سععععيسععععنوءن ضلد عالا ا ءي  ألو ضاريف و لراة ألحوصععععاا
ار نما ناء  الحال م   األس األسد  الرحيف ضشَّ

 95 ...................................................... المفاوض  وق الشرعفار 
 1999ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة" صحيفة 

علأ محادثاٍا الرا ا ألو واشععععععنتن و و   ول زيار   ا  بنا وزير ال ارلية السععععععورية ألاروق الشععععععرع إلأ بيروا اوالع المسعععععع ولين
 تلافي  من عملية لرا ية دقي"ة الثاءية ضلد

 97 .................................... سورية ما يريده الملك فهد ومبارك لألسد و 
 1999ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة" صحيفة 

ل التر  السعععورك ي وو ملرنة سعععورية ألو الرياو او دمشعععف تسعععنند  لل  -م عععرية    - ول مشعععاوراا لل"د  مة ثالثية سعععلودية
 النفاوو ضكل النوءو

Bill of Arabia ............................................................ 99 
 2000مارس )آ ار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

 أل  ألو منزل سععليمان ألرءاي  الحفيد خالل   نان األول ألو  كومة م ععتفأ ميرو يدلو بن ععري كيف ان اللماد م ععتفأ والس  
   ضليد األءحأالمراضتة ألو لانان زيار  تف"دية لملايد  ال"واا السورية 

 104 ................................................... وما بعدها... قمة جنيف
 2000مارس )آ ار(  -  "اللواة" صحيفة 

ألو لنيف، واك ءغوط يمكن   بيننما الثالثة  األسد م  الرحيف بيل نليننون خالل ال"مةءظر  علأ ما يمكن ان يلالا  الرحيف  األس  
 ان يمارسنا الرحيف األميرنو علأ الرحيف السورك 

 106 ............................................... مستوى الصراع..  رئيس دون 
 2000مارس )آ ار(  -  "اللواة" صحيفة 

والرحيف اليمنو علو عادهللا  ك  سعععععنو مبار و ول ما ال ك سعععععننننو الي  ل"اةاا الرحيف نليننون ألو واشعععععنتن م  الرحيف الم عععععر 
 األميرنية ألو لنيف -صال  ألو ءوة ءناحج ال"مة السورية

 108 ........................................................... تدمر  ما بعد لقاء
 2000مايو )ايار(  -  "اللواة" صحيفة 

 نليننون ألو لنيف - دأل  إزالة شواحب ءشوا عن  مة األسد السلوديةو م ر  ،ءظر  علأ ل"اة تدمر بين وزراة خارلية سورية

 110 ....................................... ن لقاء تدمر إلى لقاء مبارك واألسدم
 2000مايو )ايار(  -  "اللواة" صحيفة 

ة االنفا   ول  وإرت   )األمير سعععععلود الوي عععععل وعمرو موسعععععأ وألاروق الشعععععرع(ة  ... ونيف ان ل"اة تدمر بين وزراة ال ارلية الثالث 
 لانان نو   تنلزل سورية

 112 ....................................... وليمتان... وانتحاران سورية: مصر و 
 2000مايو )ايار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

ل   ورده من من عب  وم عادر  لمي  ممنلكات  ووءع   ة تمثل  ضإءنحار رحيف وزراة سعورية محمود الزعاو ضلدة ءظر  علأ موسعا  مفال



  يد اا امة الاارية

 116 ............................................... حافظ األسد  تأمالت في رحيل
 2000يوءيو ) زيران(   - األوسط"صحيفة "الشرق 

لععععععععمععععععععال  الععععععععرحععععععععيععععععععف  ر ععععععععيععععععععل  مععععععععن  سععععععععععععععععععععععنععععععععة  ثععععععععالثععععععععيععععععععن  ضععععععععلععععععععد  األسععععععععععععععععععععععد  الععععععععرحععععععععيععععععععف  ععععععععاألععععععععس  ر ععععععععيععععععععل    ععععععععول 

الععععععععععنععععععععععاصعععععععععععععععععععععععر الععععععععععثععععععععععوريععععععععععة   عععععععععععاععععععععععد  األصعععععععععععععععععععععععول  الععععععععععلععععععععععر"ععععععععععيععععععععععة  اا  الععععععععععزعععععععععععامععععععععععاا  شعععععععععععععععععععععععمععععععععععف  ان     ونععععععععععيععععععععععف 
 ت"نرا من المغيب

 

 120 ..................... دبلوماسية فاروق الشرع وعدم دبلوماسية ياسر عرفات 
 2000) زيران( يوءيو   - صحيفة "الشرق األوسط"

ا ياءًا من لاءب زليم  رنة "ألن " الرحيف الفلستينو  سلوا ألاروق الشرع وعد  النلاير بدبلوماسيةوم"ارءة بين النلاير الدبلوماسو ض 
 ياسر عرألاا

 123 ..................................ح النهار...في وض   زائر الضاحية الجنوبية
 2000يوءيو ) زيران(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ل " زا هللا" السععععععيد  سععععععن ء ععععععرهللا الحليف  ألمين اللا  ل  ادر  ا  بنا األمين اللا  لألمم المنحد  نوألو اءان ول زيار  من النوع الن 
ار األسد  األ وة للرحيف ضشَّ

 127 ................................................... لم تكتمل فرحة أردنية... 
 2000يوليو )تموز(   - صحيفة "الشرق األوسط"
ضإءسععععععععععااٍ  ءوعو سععععععععععيحدا بين المل  عادهللا الثاءو  ءتباعاً ردءية لديد  تراسععععععععععنا المنندس علو ابو الراغب وترن  إا ول  كومة 
 اروالرحيف ضشَّ 

 131 ............................ والفرصة الذهبية التي ال تتكرر ..وسورية.لبنان 
 2001ابريل )ءيسان(   - صحيفة "الشرق األوسط"

 "  علأ عاتف ت ان مسعع ولية تاديد   ا ال"لف   ونيفللحرا  ول  الة من ال"لف عاشععنا اللاناءيون عشععية ال نرة السععادسععة واللشععرين  
 ولانان ملاً سورية 

 135 ............................ الدرس السوري بعد الدرسين الروسي ثم الصيني
 2001ابريل )ءيسان(  -  "اللواة"صحيفة 

ار األسععد و لنزاة لباراا من إلأ اات ععال  اتويًا ضالرحيف ضشععَّ   الروسععو دأللا الرحيف بوا اابنل   كيف ان الدرس ال ععينو ومن  ا  
 المكالمة

 137 ....................... لبنانية للعدوان اإلسرائيلي  - وسورية  إختبارات عربية
 2001ابريل )ءيسان(  -  "اللواة"صحيفة 

سعععععععععراحيلو إسعععععععععنند  ض"لة إموالنة النحدك للدوان ار ألو ءعععععععععوة اللال ة م  لانان علأ   "احف  ول مدة إخنبار  در  الرحيف ضشعععععععععَّ 
 عسكرية سورية

 139 .............................. وعرفاتسورية  ب بينلبنان بعد التطبيع المرتقَ 
 2001ابريل )ءيسان(  -  "اللواة"صحيفة 

ار والرحيف الفلسعععععععععتينو ياسعععععععععر عرألاا  ل ومرت"  تومالا ألو ا وال لانان ضلد تتاي  محنم   ال ك ب لللال ة المنوزمة بين الرحيف ضشعععععععععَّ
 سيزور دمشف ضلد  تيلة وال  نثيراً 



 141 ...................... إقالق سوري في محله... وإطاللة مشرقة على الخارج
 2001مايو )ايار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

ار المانم  ااسععراحيلو ضاللن ععرية وا مية ااعالن عن  ل  ألو م تمر صععح ألو مشععنر  ألو مدريد م  رحيف ا ول إتنا  الرحيف ضشععَّ
 أليلياو غوءزاليفوزراة اسباءيا  

ار وحضوره الدولي   145 .............................. وروبيًا وأميركياً االرئيس بشَّ
 2001يوليو )تموز(  -  "اللواة"صحيفة 

صعععععععععععععععععععععحععععععع  مععععععع تعععععععمعععععععر  خعععععععالل  بعععععععرلعععععععيعععععععن  ألعععععععو  ار  ضشعععععععععععععععععععععَّ العععععععرحعععععععيعععععععف  نعععععععال   عععععععالععععععع   بعععععععيعععععععن  مشعععععععععععععععععععععنعععععععر  امععععععع"عععععععارءعععععععة   ألعععععععو 
بععععععععيععععععععنععععععععنععععععععم   معععععععع  مععععععععن  اورو"ععععععععيععععععععيععععععععن  زعععععععععمععععععععاة  امععععععععا   لععععععععكععععععععال   ععععععععالعععععععع   إسعععععععععععععععععععععنععععععععكععععععععمععععععععاً   شعععععععععععععععععععععرودر   الععععععععمسعععععععععععععععععععععنشعععععععععععععععععععععار 
 غوءزاليفاو  ي أليل

ار للكويت  148 ...................................... تأمالت في زيارة الرئيس بشَّ
 2001اغستف )آا(  -  "اللواة"صحيفة 

ار إلأ الكوي  ول"و خاللنا من ا ل الحكم الكثير من اا نما  ضما يلزز اللال اا بين    ول زيار  نثير  النميز  ا  بنا الرحيف ضشععععععععععععَّ
 دولة الكوي  وسورية

ار  150 .................... مع إسرائيل العنصرية  المواجهة المتواصلة للرئيس بشَّ
 2001اغستف )آا(  -  "اللواة"صحيفة 

ار عن ال عععععراعاا واللن عععععرية ااسعععععراحيلية و ل  من خالل رسعععععالة إلأ الشعععععباا والتالا بلغة الن عععععاح    عندما ينحدا الرحيف ضشعععععَّ
 والنمنياا ألو م تمر م المنل"د ألو اللاصمة الازاحرية

 152 .............................................. إلى دمشق عندما يأتي عرفات
 2001سانمار )ايلول(   "اللواة"صحيفة 

الععععععععنععععععععمسععععععععععععععععععععع   بععععععععيععععععععن  و ععععععععو  ععععععععاحععععععععر  دمشعععععععععععععععععععععف  إلععععععععأ  عععععععععرألععععععععاا  يععععععععاسعععععععععععععععععععععر  الععععععععرحععععععععيععععععععف  بععععععععنععععععععا  زيععععععععار   ععععععععا     ععععععععول 

وءععععععععععععععععععع  "  ضسعععععععععععععععععععراا و"ععععععيععععععن  رابععععععيععععععن  إسعععععععععععععععععععحعععععععاق  معععععع   اوسعععععععععععععععععععلععععععو"  ضعععععععالععععععنععععععنسعععععععععععععععععععيععععععف  إتععععععفعععععععاق  لععععععلعععععع"ضعععععععععععععععععععيعععععععة  األضععععععععععععععععععععل     
 م  سورية

 154 ........................................... في مجلس األمن  الجديدةسورية 
 2001اكنو"ر )تشرين األول(  -  "اللواة"صحيفة 

صعوتًا من اصعل  160  عل  ضمولب  علأ   ألو مالف األمن و ل  ألو إ نراع سعرك  ضات  سعورية عضعوًا غير داحم للمر  الثالثةعندما  
  وساف ان   ل  علأ   ه اللضوية مرتين 189

 156 ............................................... زيارة في ساعة الشّدة العربية 
 2002مارس )آ ار(  -  صحيفة "اللواة"

ار إلأ لانان ألو سعععععا ثر زيار   ا  بنا الرحيف ضشعععععَّ الم"روءة ضلالماا ااسعععععنفنا  والنلاب ألو شعععععون   االنناداا  عة الشعععععد  اللر"ية ون 
 الموالنة السياسية اللر"ية

 158 ........................................ التحرك المصري واإلستنتاج السوري 
 2002سانمار )ايلول(  -  "اللواة"صحيفة 

ا  الحكم السععورك من   ه الاولة  ن ك يسععنن ال   عندما  ا  الرحيف  سععنو مبار  ضاولة عر"ية لنفادك اللدوان الاوشععو علأ اللراق وما
 من ولنة ءظر وزير ال ارلية ألاروق الشرع



ار األسد في لندن خدمة لثالثة ارباع المجتمع البريطاني  160 .................. بشَّ
 2002ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

ار إسعناف زيار  رسعمية إلأ لندن بن عريحاا ازعا  اللو"و  ألو بريتاءيا خ عوصعًا اء  نرر مضعمون   ال عنيوءوكيف ان الرحيف ضشعَّ
 ألو م  ووءو بليراالن ريحاا ألو الم تمر ال ح

ار   162 ................................... رد أميركي بلسان شارون على زيارة بشَّ
 2002ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

ار سعععلأ من خالل اوسعععاط خل اادار  األميرنية من صعععنيوءنية دا  ... ونيف ان ارييل شعععارون المنزعج من ت عععريحاا الرحيف ضشعععَّ
ار ألو بريتاءيا  الل الرد علأ ت ريحاا الرحيف ضشَّ

 164 ..................................... " يوم الفصلـ "التشاور المطلوب إستباقًا ل
 2002ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

ار علأ عات"  منمة ال عععععععععععمود ألو ول  الم تتاا الحر"ية تااه  ناءون الثاءو 20 الاللراق و ل   تو لاا ضون يوخ  الرحيف ضشعععععععععععَّ
 "يو  الف ل"  علأ تسمين  إ صت لوال ك   2003)يناير(

ار؟  166 ............................................. الساحة تنتظر فهل يتقدم بشَّ
 2002ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

السععععععععععععععععععععععفعععععععععيعععععععععنعععععععععة  " عععععععععاحعععععععععد  يعععععععععكعععععععععون  ان  ار  ضشععععععععععععععععععععععَّ العععععععععرحعععععععععيعععععععععف  إسععععععععععععععععععععععنعععععععععتعععععععععاععععععععععة  ألعععععععععو  نعععععععععان  إ ا  ععععععععععمعععععععععا   تسععععععععععععععععععععععاال 
الشععععععععععععععععععععععاوععععععععأة ءععععععععاد  إلععععععععأ  مععععععععا  ءععععععععحععععععععو  عععععععععلععععععععأ  عععععععععلععععععععو   ةاألمععععععععيععععععععن"  الععععععععيععععععععمععععععععنععععععععو  الععععععععرحععععععععيععععععععف  بععععععععيععععععععروا  مععععععععن   ضعععععععع  

 عادهللا صال 

ار األسد في لندن  168 ......................... الحدث  - كلمة حق في الزيارة :بشَّ
 2002ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

ار األسععععد إلأ ديار "األسععععد من الاريتاءو اللاوز" وما دار خالل الزيار    تومالا ألو زيار  "األسععععد السععععورك الشععععاا" اك الرحيف ضشععععَّ
 محادثاا سياسية و  ن ادية وث"افية

ار األسد في لندن  171 ........................... الزائر إستثنائي والزمن كذلك  :بشَّ
 2002ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

األولععععععععأ  و"ععععععععريععععععععتععععععععاءععععععععيععععععععا  سععععععععععععععععععععععوريععععععععة  بععععععععيععععععععن  ضععععععععلععععععععد  ععععععععتععععععععيععععععععلععععععععنععععععععيععععععععن  لععععععععاةا  الععععععععزيععععععععار   ان  عععععععع ه  ونععععععععيععععععععف   ... 
اععععععععععع"ععععععععععاا الععععععععععلععععععععععا     67 ععععععععععرا    ألععععععععععو  بععععععععععيععععععععععن  األ  1990و  1986والععععععععععثععععععععععاءععععععععععيععععععععععة  تععععععععععوثععععععععععيععععععععععرًا ونععععععععععاءعععععععععع    شعععععععععععععععععععععععد 
 علأ الترألين

 173 ...................... ن اإليراني والسوري أميركا العاصية الفهم على اإلنفتاحي  
 2003يوليو )تموز(  -  "اللواة"صحيفة 

الععععععععرحععععععععيععععععععف  معععععععع   تععععععععلععععععععامععععععععلععععععععنععععععععا  ضععععععععمععععععععثععععععععل  ار  ضشعععععععععععععععععععععَّ الععععععععرحععععععععيععععععععف  معععععععع   تععععععععنععععععععلععععععععامععععععععل  األمععععععععيععععععععرنععععععععيععععععععة  اادار   ان    كععععععععيععععععععف 
ال ععععععععععععععععععععععععادر    العععععععععععمعععععععععععرءعععععععععععة  العععععععععععتعععععععععععرو عععععععععععاا  مععععععععععع   ضعععععععععععالععععععععععع عععععععععععفعععععععععععة  و لععععععععععع   خعععععععععععاتعععععععععععمعععععععععععو  معععععععععععحعععععععععععمعععععععععععد   اايعععععععععععراءعععععععععععو 

 نعن الرحيسي  

ار لألشقاء واألصدقاء  175 ........................ ولطابخي المؤامرات  تنبيهات بشَّ
 2003ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

ار لألصد اة واألش"اة ومن    ة رحيف الارازيل  ال ك نان ألو زيار  إلأ سورية ضلد زيار   ا      ول المزيد من تنايناا الرحيف ضشَّ
 بنا إلأ لانان ول"و ألينما إ نمامًا ءولياً 



ار وأصوات شريرة ضد جبهة السالم  177 ................................. زيارة بشَّ
 2004يناير )كاءون الثاءو(  -  "اللواة"صحيفة 

اادار   ألععععععععععو  الععععععععععمسعععععععععععععععععععععععع ولععععععععععيععععععععععن  مععععععععععن  إثععععععععععنععععععععععيععععععععععن  لععععععععععاءععععععععععب  مععععععععععن  الععععععععععنععععععععععحععععععععععريععععععععععن  اولعععععععععع   ضععععععععععلععععععععععن    ععععععععععول 
 فان السلودية ضوءنا من ال  و يران وي ن    يير النظا  ألو نل من سورية و من الل تغ األميرنية يلحان

 179 .......................................... وتركيا سورية  المهم قبل األهم بين
 2004يناير )كاءون الثاءو(  -  "اللواة"صحيفة 

ار األسععععععععد إلأ ترنيا األردوغاءية  و األولأ من  ااسععععععععن"الل وت"ريب ترنيا اكثر و دألنا محاولة إخنراق   ءظر  علأ زيار  للرحيف ضشععععععععَّ
 واكثر من ليراءنا اللرا

ار األسد وعناد بوش اإلبن وصمت بوش األب   181 ....................... كالم بشَّ
 2004ابريل )ءيسان(  -  "اللواة"صحيفة 

ار للوءععع  اللرا و والفلسعععتينو ون ل  لألسعععلوا األميرنو الفس من لاءب إدار  الرحيف بوا   محاولة تفسعععير لنشععع يي الرحيف ضشعععَّ
يععععععععععععععععععععععععععععععععع  الععععععععععععععععععععععععععععععععع ك  ألعععععععععععععععععععععععععععععععععو  اابعععععععععععععععععععععععععععععععععن  العععععععععععععععععععععععععععععععععنعععععععععععععععععععععععععععععععععدخعععععععععععععععععععععععععععععععععل   نعععععععععععععععععععععععععععععععععلعععععععععععععععععععععععععععععععععمعععععععععععععععععععععععععععععععععد 

 شوان اآلخرين

ارية والزيارة البوشية   184 ............................................. الزيارة البشَّ
 2004يوءيو ) زيران(  -  "اللواة"صحيفة 

ار األسعد إلأ اسعباءيا برأل"ة  املي ن  دية دمشعيية  اا قيمة  سعماةازولن    تومالا ألو زيار   فل  بلمسعاا عاحلية  ا  بنا الرحيف ضشعَّ
 األسباءو لمناسبة زألاأل رمزية إلأ ولو اللند 

ارية من اإلدارة البوشية  186 ................................ ما ينقص الرؤية البشَّ
 2004اكنو"ر )تشرين األول(  -  "اللواة"صحيفة 

ار علأ وريف ت ويف الوصعاية البلثية عن ضيية األ زاا المشعارنة ألو الحكومة وصعوً  إلأ    ول ختو  اولأ من لاءب الرحيف ضشعَّ
 األخ  ضالنلددية

ر اللبناني  ر السوري والُعس   188 ................................... تأمالت في الُيس 
 2004اكنو"ر )تشرين األول(  -  "اللواة"صحيفة 

تععععععععرويضعععععععععععععععععععععاا  رغععععععععم  عععععععععلععععععععأ  الععععععععلععععععععاععععععععنععععععععاءععععععععو  الععععععععاععععععععيعععععععع   شععععععععععععععععععععع ون  تععععععععرتععععععععيععععععععب  يععععععععواكععععععععب  العععععععع ك  ر  الععععععععل سععععععععععععععععععععع    ععععععععول 
ارك علأ الحالة اللسير  المنلسر  الرحيف ر البشَّ  رأليف الحريرك للملاءدين والملر لين ثم دخول الي س 

ارية برسم أميركا قبل إسرائيل المبا  190 ................................... درة البشَّ
 2004ءوألمار )تشرين الثاءو(  -  "اللواة"صحيفة 

إلععععععععنععععععععمععععععععاع  ضععععععععلععععععععد  ار  ضشعععععععععععععععععععععَّ الععععععععرحععععععععيععععععععف  عععععععععن  رود  رسعععععععععععععععععععععون  تععععععععيععععععععرك  الععععععععدولععععععععو  الععععععععمععععععععبععععععععلععععععععوا  ءعععععععع"ععععععععل   عععععععععنععععععععدمععععععععا 
شععععععععععععععععععععععروط" ا  معععععععععلععععععععع  دون  "العععععععععنعععععععععفعععععععععاوو  وعععععععععاولعععععععععة  إلعععععععععأ  لعععععععععلععععععععع  عععععععععاا  مسععععععععععععععععععععععنعععععععععلعععععععععد  السععععععععععععععععععععععورك  العععععععععرحعععععععععيعععععععععف   ن 
 سراحيلإم  

 192 ............. الجنبالطية   - األميركية والسورية - الجنبالطيةن خارطة الطريقي  
 2004ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

أليلنمان ألو   ععععععععععر الم نار  و ل  ألو  ءظر  علأ الم ععععععععععالحة المباغنة بين الزليم الدرزك وليد لناالط والسععععععععععفير األميرنو ليفرك 
ار  إءنظار الم الحة المرتيبة بين لناالط والرحيف ضشَّ



ار ا  194 ..................................... لمقايضة العادلة.. بين فالديمير وبشَّ
 2005يناير )كاءون الثاءو(   - صحيفة "الشرق األوسط"

تععععععنضعععععععععععععععععععع   لععععععم  و ععععععع   ألععععععو  بععععععوتععععععيععععععن  ألععععععالديععععععمععععععيععععععر  روسععععععععععععععععععععيعععععععا  إلععععععأ  األسععععععععععععععععععععد  ار  ضشععععععععععععععععععععَّ لععععععلععععععرحععععععيععععععف  زيعععععععار    معععععععدلععععععول 
يععععععععكععععععععفععععععععو تععععععععاععععععععاه   ضععععععععمععععععععا  وتععععععععنععععععععويععععععععالتعععععععع   تععععععععحعععععععع يععععععععراتعععععععع   ونعععععععع لعععععععع   اابععععععععن  بععععععععوا  لععععععععورا  الععععععععرحععععععععيععععععععف  إدار     ءععععععععوايععععععععا 

 األسدسورية 

 197 ..................... األب إيذانًا بالدخول وخطاب اإلبن إعالنًا بالخروجخطاب 
 2005مارس )آ ار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

ار ال ك اعلن في  إءسععععحاا   م"ارءة بين ختاا األا الرحيف  األس إي اءًا ضإرسععععال  واا سععععورية إلأ لانان وختاا اابن الرحيف ضشععععَّ
 ال"واا من لانان

ارك حر  الضاّرة التي تنفع في تَ   201 ............................................ بشَّ
 2005مارس )آ ار(  -  "اللواة"صحيفة 

العععععععععنعععععععععو  الضعععععععععععععععععععععععار   ءعععععععععوع  معععععععععن  لعععععععععاعععععععععنعععععععععان  عععععععععو  معععععععععن  السعععععععععععععععععععععععوريعععععععععة  الععععععععع"عععععععععواا  سعععععععععععععععععععععععحعععععععععب  ان  ونعععععععععيعععععععععف   ... 
تعععععععنعععععععفععععععع  تعععععععنعععععععم   ر"عععععععمعععععععا  العععععععنعععععععو  ضعععععععاألمعععععععور  اا عععععععنعععععععمعععععععا   إلعععععععأ  األسعععععععععععععععععععععد  ار  ضشعععععععععععععععععععععَّ العععععععرحعععععععيعععععععف  إء عععععععععععععععععععععر    ألعععععععو  عععععععال 
 كاألة السوريين

 204 ....................................... هللا سوريًا... ولبنانياً  زيارة األمير عبد
 2005ابريل )ءيسان(  -  "اللواة"صحيفة 

إلععععععأ  ار  ضشععععععععععععععععععععَّ الععععععرحععععععيععععععف  مععععععن  العععععع عععععععارلععععععيعععععععة  وزيععععععر  ءعععععععاحعععععععب  الععععععمععععععلععععععلععععععم  ولععععععيعععععععد  ءعععععع"ععععععلععععععنعععععععا  ععععععععالععععععلعععععععة  رسععععععععععععععععععععالعععععععة    ععععععول 
 ا وألرءسا ونندااميرناللند األمير عادهللا بن عاد اللزيز عشية لولة اورو"ية منمة ل  إلأ  ولو

ار وكالم أسماء  207 .................................. . ومئوية الحريري ..رؤية بشَّ
 2005مايو )ايار(  -  "اللواة"صحيفة 

ار لم يحدا ان سعمل  السعوري  ال اك زولة رحيف سعورك بل ور"ما من من      ن و كال  ا ن عادك للسعيد  اسعماة األسعد زولة الرحيف ضشعَّ
 إمرا  سورية ألو وا د من موا   المس ولية

ار  209 .............................................. تجربة مبارك؟  هل يقتبس بشَّ
 2005مايو )ايار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

عععععععععلععععععععأ  ااءععععععععكععععععععفععععععععاة  اسعععععععععععععععععععععلععععععععوا  يعععععععع"ععععععععنععععععععبععععععععف  ان  يععععععععمععععععععكععععععععن  ار  ضشعععععععععععععععععععععَّ الععععععععرحععععععععيععععععععف  نععععععععان  إ ا  مععععععععا   تسعععععععععععععععععععععاال  ععععععععول 
الععععععكعععععععامعععععععل    ءععععععحععععععو ااءسعععععععععععععععععععحعععععععاا  ءعععععععععععععععععععوة  ألععععععو  و لععععععع   م عععععععععععععععععععر  ألععععععو  مععععععبعععععععار   الععععععرحععععععيععععععف  سعععععععععععععععععععنععععععو  يععععععفععععععلععععععلععععععع    معععععععا 
 من لانان

ار  هللا الثاني في انتظار عبد  212 .......................................... بعد بشَّ
 2005مايو )ايار(  -  "اللواة"صحيفة 

ا  ضوسععاليب ومفاميم ءازية وعن ععرية وعما إ ا نان المل   سععراحيل تن ععر  إر األسععد لو ده ي"ول إن  تسععاال  ول إلأ منأ سععيب"أ الرحيف ضشععَّ
ار   عادهللا الثاءو سيلزز ختاا ضشَّ

 214 ..................................... ما بعد المؤتمر هو األهم سوريًا ولبنانياً 
 2005يوءيو ) زيران(  -  "اللواة"صحيفة 

ما يمكن إءاازه وليف ما ياب إءاازه وما يريد   "البلث" وال ك إءاز لرك اللاشعر ت   راة  منوءية لل"راراا النو إءننأ الينا الم تمر ال"  
ار تحيي"   الرحيف ضشَّ



ار... إن أعلن  216 ........................................................... بشَّ
 2005يوءيو ) زيران(  -  "اللواة"صحيفة 

ار  اعد  النلامل م  ال"ضعايا الداخلية تح  سع"ن لتة غير سعلتن    ال"ضعاة اللادل ال ك   سع   ... ونيف اء  إ ا إعنمد الرحيف ضشعَّ
 يلود  نال  مارر لل"لف

 218 ..................................... بقية تأمالت في مؤتمر التصحيح الثاني
 2005يوءيو ) زيران(  -  "اللواة"صحيفة 

ار األسعععععد    ... ونيف ان األمين اللا  لألمم المنحد  نوألو اءان نلَّن مبلوث  ال اص تيرك رود  رسعععععن  إلأ دمشعععععف النمنو علأ الرحيف ضشعععععَّ
 ال"ضايا اللال"ة بين ءظام  ولانان م   س  

ار للسوريين   220 ............................................ البعث للحزبيين وبشَّ
 2005يوءيو ) زيران(  -  "اللواة"صحيفة 

ار او إسععععم والده إ رك ت  و فة اما  نثر  الن ععععفيف ألو الم تمر ال"   ر إسععععم الرحيف ضشععععَّ ن  الرا ل  األس األسععععد علأ ءحو الن ععععفيف  ياه نلما ورد   
 إ نفالياا " زا هللا" ألو لانان اللا  ألو  

ار يبدأ التغيير والبعث يقتبس سعوديًا ومصرياً   222 ............................ بشَّ
 2005يوءيو ) زيران(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ار األسععد  ... سععيوخ  إ نباسععًا ببلن ال تواا الم ععرية والسععلودية   و ول الم تمر إياه ايضععًا ثمة تسععاا ا عما إ ا نان الرحيف ضشععَّ
 الداخلو لندليم الوء 

ار األسد   226 ..................................................... المأمول من بشَّ
 2005يوليو )تموز(  -  "اللواة"صحيفة 

ار ألو ول  الشععا ناا اللاناءية ملنمداً  ألو  ل  اسععلوا خالد اللظم وخالألًا لشععلار والده    ول سععيف الل"و"اا ال ك اشععنره الرحيف ضشععَّ
 "شعبان ألو بلدين"

 228 ................................................. الواقع المؤلم سوريًا ولبنانياً 
 2005اغستف )آا(  -  "اللواة"صحيفة 
اادار    ... معععععععععن  ارك  العععععععععبشعععععععععععععععععععععععَّ العععععععععنعععععععععظعععععععععا   يعععععععععنعععععععععلععععععععع"عععععععععا عععععععععا  العععععععععنعععععععععو  العععععععععنعععععععععنعععععععععديعععععععععداا  شعععععععععععععععععععععععون  ألعععععععععو   وتسعععععععععععععععععععععععاال 

 يرد عليناضالمزيد من الممارساا النودياية للانان والنو من شوءنا شل اا ن اد اللاناءو األميرنية والنو

 230 ..................................... هز الهيبة بهدف الخلخلة سوريًا ولبنانياً 
 2005سانمار )ايلول(  -  "اللواة"صحيفة 

الععععععععحععععععععريععععععععرك  ععععععععزَّ  ععععععععيععععععععبععععععععة  رألععععععععيععععععععف  الععععععععرحععععععععيععععععععف  إغععععععععنععععععععيععععععععال  ألععععععععو  الععععععععدولععععععععو  الععععععععمععععععععحعععععععع"ععععععععف  اءععععععععاععععععععزه  مععععععععا  ان   كععععععععيععععععععف 
 المسنحيل  ز  ياننم ألو الماءو ومن    ة ضلن رموز النظا  السورك من  ممن نان  البلن

 232 .............................................. من يوم إلى يوم وسورية  لبنان
 2005اكنو"ر )تشرين األول(  -  "اللواة"صحيفة 
ار من العل ان يناعاوا الرحيف  ن ألووالعب الن عععععععععععععع  الع ك   ي ديع  " زا هللا" و" رنعة امعل" ا وة  ليفي   ول  لانعان للرحيف ضشععععععععععععععَّ

 الحليف م  متالب المانم  الدولو

 234 .................................... ة العالقة التي تدوم دهرًا بين لبنان وسوري
 2005اكنو"ر )تشرين األول(  -  "اللواة"صحيفة 

رية ضون "ءار ت  من خالل صععحيفة "الشععرق" ال"   السععورية محمد ءالو اللترك ألو لحظة إءفلال شعع  ععو  ددكيف ان رحيف الحكومة  



 "ومدة اءلكاس نالم  علأ اللال ة بين لانان وسورية عندا علأ سوريةإ ا إن  و اميرنلننم سن فن  علأ 

 236 ........................... التطبيع المفتوح ومحاذير اللعب مع الحكم السوري 
 2005)تشرين األول(  اكنو"ر  -  "اللواة"صحيفة 

و برا  صعععععف"ة سعععععالل تنااوز المليار دو ر   ول زيار  ضالغة األ مية  ا  بنا إلأ موسعععععكو رحيف األرنان السعععععورك اللماد علو  ايب
 م  الواة النضييف األميرنو علأ سورية  و ل  تزامناً 

 239 ........................... اللبناني  - المسعى المطلوب لرأب التصدع السوري 
 2005ر )تشرين الثاءو( ءوألما -  "اللواة"صحيفة 

الععععععععلععععععععاععععععععنععععععععاءععععععععيععععععععة األزمععععععععة  ان  مععععععععن -كععععععععيععععععععف  السعععععععععععععععععععععا ععععععععة  يعععععععع"ععععععععنععععععععحععععععععم  ان  دون  مععععععععن  تععععععععلعععععععع"ععععععععيععععععععدًا  تععععععععزداد   السعععععععععععععععععععععوريععععععععة 
 ً  المساعو الحميد ، و"ال اا الرحيف السوداءو عمر البشير الم"اول لاناءيًا وسورياً  ضا ينوسط

 241 ................................ الغضب البطيء والعفو السريع لبنانيًا وسورياً 
 2005ءوألمار )تشرين الثاءو(  -  "اللواة"صحيفة 

ار م  الحالة ااءععععععععترارية اللاناءية ل الرحيف عاد عند   ععععععععولنا ضمثل تلام    كيف ان اللاناءيين ناءوا يوملون ان ينلامل الرحيف ضشععععععععَّ
الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععحععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة   معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع    الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععنععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاصعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر 

 ااءترارية الفلستينية

 243 .................................... قرار التنبيه في انتظار الحكمة والتضحية 
 2005شرين الثاءو( ءوألمار )ت -  "اللواة"صحيفة 

ارك اشععععععد النناي   النظا  " ال ك ينب   1636 ول  رارمالف األمن " ار وا نمال إ دا   البشععععععَّ إعفاة ضلن المسعععععع ولين علأ الرحيف ضشععععععَّ
 األمنيين ألو النظا 

ار... وقمة البشير  245 ................................................ مبارك وبشَّ
 2005ديسمار )كاءون األول(  -  "اللواة"صحيفة 

العععععععع  الشعععععععععععععععععععععاق  الععععععععم عععععععععععععععععععععرك  الععععععععمسعععععععععععععععععععععلععععععععأ  األزمععععععععة   ععععععععول  لععععععععحععععععععل  مععععععععبععععععععار   الععععععععرحععععععععيععععععععف  سعععععععععععععععععععععنععععععععو  ضعععععععع   يعععععععع"ععععععععو     ك 
ار األسد وثالثة ار"اع الحكم ألو لانان و عنماد الن اوب النادةة الكثير   النل"يد بين الرحيف ضشَّ

ادية تباُدل النجدة  247 ............................................. في الزيارة النجَّ
 2006يناير )كاءون الثاءو(  -  "اللواة"صحيفة 

ار  لواءانا تشعك    ونيف اءنا ألو ضلنسعورية  إلأ ادءا كمحمود ا مدتومالا ألو الزيار  األولأ للرحيف  ل ضلن اا راا للرحيف ضشعَّ
 "المبادر  اللر"ية" ب ال ك إلنز  ألو  مة بيروا 

 249 ........................................... ... سوريًا وعراقياً "البعثي"كالرك 
 2006ألاراير )شباط(   - صحيفة "الشرق األوسط"

مععععععععثععععععععلععععععععمععععععععا   اءعععععععع   امععععععععيععععععععرنععععععععو    لكععععععععيععععععععف  وزيععععععععر  امععععععععو  ال عععععععععععععععععععععدَّ رامععععععععزك "الععععععععبععععععععلععععععععث"  الععععععععمععععععععحععععععععامععععععععو   سعععععععععععععععععععععابععععععععف  ععععععععو 

ألعععععععإن ءععععععفسععععععععععععععععععععنعععععععا  ععععععو   ل  كععععععالر   الععععععلعععععععاحععععععلعععععععة  مععععععن  سععععععععععععععععععععوريعععععععة  امععععععيععععععرنععععععيعععععععة  شعععععععععععععععععععع  ععععععععععععععععععععيعععععععة  السععععععععععععععععععععورك   "الععععععبععععععلعععععععث" 
 سلو نالر ي و 

اري   253 .......................رزمة تقويم اإلعوجاج النجادي وتبرئة التمل ص البشَّ
 2006ألاراير )شباط(   - صحيفة "الشرق األوسط"

تعععععععععحعععععععععدَّ  سععععععععععععععععععععععفعععععععععيعععععععععر  ععععععععععنعععععععععدمعععععععععا  إزد عععععععععاإا  ععععععععععن  معععععععععوسععععععععععععععععععععععوك  ا عععععععععمعععععععععد  سععععععععععععععععععععععوريعععععععععة  لعععععععععدة  سععععععععععععععععععععععيعععععععععايعععععععععران   و   عععععععع ر 

معععععععنععععععع إ تسععععععععععععععععععععنعععععععفعععععععيعععععععد  معععععععنعععععععنعععععععم   يعععععععراءعععععععو  العععععععوا عععععععد  يعععععععنعععععععفعععععععف  سععععععععععععععععععععاحععععععع   معععععععلعععععععيعععععععون  ان  عععععععنعععععععالععععععع   ونعععععععيعععععععف   سععععععععععععععععععععوريعععععععة 



 الفو دو ر

 256 ................ الحياد الحل: للوطن الصغير لبنان.. والوطن األصغر فلسطين 
 2006مايو )ايار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

أللسعععععتين مسعععععن"ااًل  و إعالن  ياد  الوون األصعععععغر دولةولنة ءظر ألو ان الحل لإلسعععععن"رار الداحم ألو الوون ال عععععغير لانان وألو 
 الدولنين و ل  ضلد تلام ل الحكم السورك ملنما

 262 ............................... السورية  - اللبنانية وسيط دولي لتهدئة األزمة
 2006مايو )ايار(  -  "اللواة"صحيفة 

بععععععيععععععن  لععععععلععععععنععععععوألععععععيععععععف  الععععععمععععععنعععععععاسععععععععععععععععععععب  العععععععدولععععععو  الععععععوسععععععععععععععععععععيععععععط  تععععععكععععععون  ان  يععععععمععععععكععععععنععععععنعععععععا  نعععععععان  بععععععريععععععتعععععععاءععععععيعععععععا  ان   كععععععيععععععف 
السعععععععععععععععععععععوريععععععععة  لععععععععاععععععععنععععععععان الععععععععلععععععععال ععععععععة  ان  لععععععععو  ارك  الععععععععبشعععععععععععععععععععععَّ عععععععععلععععععععأ   -والععععععععنععععععععظععععععععا   إسعععععععععععععععععععععنععععععععمععععععععرا   الععععععععاععععععععريععععععععتععععععععاءععععععععيععععععععة 

 وريف اازد ار

ار وبعض اللبنانيين  264 ...........أمثولة خليجية من ثالثة أولياء عهود برسم بشَّ
 2006يوءيو ) زيران(   - صحيفة "الشرق األوسط"

إءعععععاعععععععازيععععع   ألعععععو  األمعععععيعععععر  عععععراة   وشععععععععععععععععععيعععععيععععع"ععععععع   العععععلعععععزيعععععز  ععععععاعععععععد  بعععععن  سععععععععععععععععععلعععععتعععععععان  األمعععععيعععععر  العععععلعععععنعععععععد  ولعععععو   ن  ععععع"ععععع"عععععنعععععمعععععععا 
لععععععععاععععععععنععععععععان    ءععععععععايععععععععف بععععععععيععععععععن  الععععععععنععععععععوز   تعععععععع ععععععععوععععععععيععععععععف  ععععععععد   شعععععععععععععععععععععوءععععععععنععععععععمععععععععا  مععععععععن  سعععععععععععععععععععععلععععععععود،  األمععععععععيععععععععر  عععععععععمعععععععع    و بععععععععن 

ارك   والنظا  البشَّ

 268 .................... بين ايادي اردوغان وبوتين  أحوالنا الصعبة لبنانيًا وسورياً 
 2006يوءيو ) زيران(  -  "اللواة"صحيفة 

بوتين للنوأليف بين األورا  المننازعة بدل    السعععورك الرحيف النرنو اردوغان والرحيف الروسعععو  - ة ال ال  اللاناءوعندما ي"نحم سعععا
ارك   ان ين األأ الشيي"ان اللاناءو والسورك البشَّ

 270 .............................. سورية الحوار الصاروخي وما نتمناه من إيران و 
 2006يوليو )تموز(  -  "اللواة"صحيفة 

وسعلوا  م  المحنة اللاناءية ض خامنةو  آية هللا   ال ارلية السعورية وليد المللم ومو ن المرشعد األعلأ للثور  ااسعالمية ول تلام ل وزير  
 ان تب"أ مشنللة بدل إوفاحنا من يريد للنار

 272 ................................................. والقوة الدوليةوسورية  نحن
 2006اغستف )آا(  -  "اللواة"صحيفة 

عينًا  ااياابو و" ل    تكون  و  امان اسععراحيل و  ألو لانان سععنن ععر  علأ اسععاس الحياد تسععاال عما إ ا ناء  ال"واا الدولية الموءععوعة  
 سا ر  لرد موالناا تسنند  سورية 

 274 ................ على طريقة السادات واألسد اإلقتباس الممكن لتجربة التفاوض
 2006اكنو"ر )تشرين األول(  -  "اللواة"صحيفة 

مععععععععععن  واألسعععععععععععععععععععععععد  السعععععععععععععععععععععععاداا  وععععععععععريعععععععععع"ععععععععععة  عععععععععععلععععععععععأ  الععععععععععنععععععععععفععععععععععاوو  تععععععععععاععععععععععر"ععععععععععة  نععععععععععاءعععععععععع   إ ا  عععععععععععمععععععععععا   تسعععععععععععععععععععععععاال 
 لكو ينفاوو لانان م  إسراحيل و"حيث ي ننو اا نال ا اللال"ة ضشكل ءناحو الممكن إ نباسنا

ار بعد كالم مبارك  277 ..................................واألمير سلطان  موقف بشَّ
 2006اكنو"ر )تشرين األول(  -  "اللواة"صحيفة 

ولععععععع  لعععععععاءعععععععب  معععععععن  تعععععععوصععععععععععععععععععععيعععععععف  سععععععععععععععععععععلعععععععتعععععععان   عععععععول  األمعععععععيعععععععر  السععععععععععععععععععععلعععععععودك  العععععععلعععععععنعععععععد   العععععععلعععععععر"عععععععيعععععععة"   "العععععععمعععععععبعععععععادر   لو 
ار سيسنند الينا لتو صفحة مال ظات  ال شنة ألو  ف السلودية وم ر وما إ ا  نان الرحيف ضشَّ



ارية بعد انقشاع الجفوة السعودية  280 ................... المصرية - األحوال البشَّ
 2007مارس )آ ار(  -  "اللواة"صحيفة 

ار ضلد ااء"شعععاع النسعععاو للافو  السعععلودية... وءظر  علأ ا وال الرحيف   ع نثيرًا ألو  الناشعععةة عن نال  سعععاف ان تسعععرَّ   الم عععرية -ضشعععَّ
  ول  ألو  ف المل  عادهللا والرحيف مبار 

ار المخَتِلف في قمة الرياضسورية   282 ............................. العربية وبشَّ
 2007مارس )آ ار(  -  "اللواة"صحيفة 

ار يو    ول المو ن السععععورك ألو ءععععوة زيار   ا  بنا    ضآية هللا ح يران و ول  عننا ضلد ل"اإإلأ   2007)شععععباط( ألاراير 17الرحيف ضشععععَّ
 "إءنا وا د  من اءا  زياراتو الرسمية"  خامنةو

ار وضرورة إزالة آثار المعطِّالت السورية   284 .............أهمية المصارحة مع بشَّ
 2007مارس )آ ار(  -  "اللواة"صحيفة 

ار من شعوءنا ان تزيل آثار  ألعلأ للسعياسعة ال ارلية األورو"ية خاألييركيف ان الم عار ة من لاءب المنسعف ا سعو ءا م  الرحيف ضشعَّ
 الملتالا ألو تاريب سورية

 287 ...................................... األسد؟ سورية  أي أميركا هي األفضل لـ
 2007ابريل )ءيسان(  -  "اللواة"صحيفة 

ععععععععن   بعععععععيعععععععلعععععععوسعععععععععععععععععععععو  ءعععععععاءسعععععععععععععععععععععو  األمعععععععيعععععععرنعععععععو  العععععععاعععععععرلعععععععمعععععععان  رحعععععععيسعععععععععععععععععععععة  ت عععععععععععععععععععععريعععععععحعععععععاا  ءعععععععععععععععععععععوة  ألعععععععو   تسعععععععععععععععععععععاال 
ار: اميرنا "الديم"راوية "ا  اميرنا "الامنورية"اميرناك  لسورية  و   ا  و األألضل للرحيف ضشَّ

ار   289 .................. نيسان بوش األب مع صّدام.. ونيسان بوش اإلبن مع بشَّ
 2007ءيسان )ابريل(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ابعععععععريعععععععل ألعععععععو  ا   سعععععععععععععععععععععيعععععععن  صعععععععععععععععععععععدَّ العععععععرحعععععععيعععععععف  ععععععععاشعععععععععععععععععععععنعععععععا  ا عععععععوال  بعععععععيعععععععن   و"عععععععلعععععععد    1990)ءعععععععيسعععععععععععععععععععععان(    مععععععع"عععععععارءعععععععة 

ار األسد وألو الشنر ءفس  ا وال مماثلة ونيف ان األ سنة يعيش 17  سلوا منشاض  لدة ااثنينالرحيف ضشَّ

 293 ................................ اللبنانية - لغز الجنراالت في الحالة السورية
 2007مايو )ايار(  - صحيفة الشرق األوسط

ار لنراس لانان و ما اللماد اميل األسععد  -سععورية  األا لاألس ثم -ءظر  علأ لغز الانرالين الل ين إخنارتنما سععورية األسععد اابن ضشععَّ
 لحود واللماد ميشال سليمان

 296 .................................... التغريد السوري داخل السرب خطوة خطوة 
 2007مايو )ايار(  -  صحيفة اللواة

( الشعععععععععععععععععععععيععععععععب  شعععععععععععععععععععععر   ألععععععععو  تععععععععم  العععععععع ك  الععععععععلعععععععع"ععععععععاة  ان  شععععععععععععععععععععععععععععععبععععععععان  بععععععععثععععععععيععععععععنععععععععة  الععععععععدنععععععععنععععععععور   الععععععععوزيععععععععر   راا   عععععععععنععععععععدمععععععععا 
العععععععععع 3/5/2007  العععععععععع ععععععععععمععععععععععيععععععععععف وولععععععععععيععععععععععد  رايععععععععععف  نععععععععععوءععععععععععدالععععععععععيععععععععععزا  بععععععععععيععععععععععن  اادار  (  ان  عععععععععععلععععععععععأ  دلععععععععععيععععععععععل   مععععععععععلععععععععععلععععععععععم 
 الاوشية ألو موزق 

 298 ............... لبنان الُمستباح والزعامات المحروسة في سجونها مخافة القتل 
 2007يوءيو ) زيران(   - صحيفة "الشرق األوسط"

علأ ونيف اء  إ ا  دا تفاير ينم  تومالا ألو  الة ال و  من ال"نل النو يعيشععععععععنا ملظم رموز الزعاماا السععععععععياسععععععععية ألو لانان
ارك ض  ومن دون إءنظار النح"يف  الفور إتنا  النظا  البشَّ

ل"  "الممتِنع السهل" و"الثلث غير المحكمة بـ  301 ............................ المعطِّ
 2007يوءيو ) زيران(  - صحيفة الشرق األوسط



معععععععنعععععععزامعععععععنعععععععًا  صععععععععععععععععععععدر  بعععععععلعععععععاعععععععنعععععععان  الععععععع عععععععاصععععععععععععععععععععة  العععععععمعععععععحعععععععكعععععععمعععععععة  شععععععععععععععععععععون  ألعععععععو  األمعععععععن  معععععععاعععععععلعععععععف  ان  عععععععرار   كعععععععيعععععععف 

إعععععععالن العععععع   معععععع   تععععععاعععععععديعععععععد  عععععععلععععععأ  ااسععععععععععععععععععععنععععععفععععععنعععععععاة  لععععععلععععععرحععععععيععععععف ءععععععنعععععععاحععععععج  سععععععععععععععععععععنععععععواا  سععععععععععععععععععععبعععععع   الععععععرحعععععععاسععععععععععععععععععععيعععععععة   و يعععععععة 
ار األسد  ضشَّ

 304 .................................................. كساد في موسم رد الجمائل
 2007يوليو )تموز(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ار علأ " زا هللا"    ول تا ر  رد الاماحل لمن لنم األضعععععال علأ الحرناا السعععععياسعععععية والحز"ية من ءوع األضعععععال ءظا  الرحيف ضشعععععَّ
 حرنة يردان علىأ الاماحلو" رنة امل" ونيف ان الحزا وال

ار لتبريد مشاعر السوريين البشرى النجادية بـ  307 الصيف الساخن بعد خطاب بشَّ
 2007يوليو )تموز(  -  صحيفة "اللواة"

ار األسععععد ألو إلنماٍع لرة ألو دمشععععف بين الرحيف والسععععيد  ك ءااد مدايراءو الزاحر محمود اا  كيف، ولما ا لم يشععععار  الرحيف ضشععععَّ
  وخالد مشلل ورمضان شل  سن ء رهللا

ار سورية   310 ............................. السورية والتحّية المطلوبة ردًا على بشَّ
 2007يوليو )تموز(  -  "اللواة"صحيفة 

سععععععععععععععععععععععنععععععععكععععععععون  لعععععععع   الععععععععثععععععععاءععععععععيععععععععة  الععععععععو يععععععععة  ضععععععععون  خععععععععتععععععععاا  خععععععععالل  مععععععععن  ار  ضشععععععععععععععععععععععَّ الععععععععرحععععععععيععععععععف  او ععععععععأ   عععععععععنععععععععدمععععععععا 
 الداخل وامور لانانالسورية" ضلدما ناء  الو ية األولأ علأ درلة من المزا بين امور  "سورية ل

 312 ..................................................... ال يحدث.. إالَّ في لبنان
 2007اغستف )آا(  - صحيفة "الشرق األوسط"

رغععععععععم  ار  ضشعععععععععععععععععععععَّ لععععععععلععععععععرحععععععععيععععععععف  وو حععععععععنععععععععا  وألععععععععاحععععععععنععععععععا  عععععععععلععععععععأ  ضعععععععع"ععععععععيعععععععع   لععععععععاععععععععنععععععععاءععععععععيععععععععة  سعععععععععععععععععععععيععععععععاسعععععععععععععععععععععيععععععععة  رمععععععععوز    ععععععععول 
 ال"واا السورية من لانان ومن    ة الرحيف السابف اميل لحود والرحيف الداحم ءاي  برك  إءسحاا

 316 ......................... العراقية   - ة لمصلحة العالقة السوريةإنتفاضة كالمي
 2007اغستف )آا(  -  "اللواة"صحيفة 

خععععععععالل  الععععععععمععععععععالععععععععكععععععععو  ءععععععععورك  الععععععععلععععععععراقععععععععيععععععععة  الععععععععحععععععععكععععععععومععععععععة  رحععععععععيععععععععف  لععععععععاءععععععععب  مععععععععن  نععععععععالمععععععععيععععععععة"  إءععععععععنععععععععفععععععععاءعععععععععععععععععععععة    ععععععععول" 
ار من إدار  إبنا  زيار   ا   رحيف بوا اابناللأ دمشف و يل اء  يحمل تح يرًا إلأ الرحيف ضشَّ

 318 .............................. المالكي ما بعد الزيارة األولى لطهران ثم دمشق 
 2007اغستف )آا(  -  "اللواة"صحيفة 

ار ضشعععععععععععععععععععععَّ الععععععععرحععععععععيععععععععف  معععععععع   الععععععععحععععععععديععععععععث  بععععععععدا  الععععععععمععععععععالععععععععكععععععععو  ان  ونععععععععيععععععععف  األمععععععععيععععععععرنععععععععيععععععععة   ععععععععول    ...   الععععععععنععععععععحعععععععع يععععععععراا 
 المرا د الشيعية ألو اللاصمة السورية و را الفاتحة اما  ءري  راس ااما  الحسينضلدما نان زار 

تان"  ساركوزي اليعُربي... رافض الـ  320 .................................... "حماس 
 2007سانمار )ايلول( -صحيفة "الشرق األوسط" 

العععععععععاعععععععععديعععععععععد  العععععععععدور  بعععععععععالده  سععععععععععععععععععععععفعععععععععراة  امعععععععععا   اوءعععععععععععععععععععععع   سععععععععععععععععععععععارنعععععععععوزك  العععععععععفعععععععععرءسععععععععععععععععععععععو  العععععععععرحعععععععععيعععععععععف  ان   كعععععععععيعععععععععف 
ارك إءما ضما يري  لانانالمنادد  ألو اللالم وا  لفرءسا  اعالن عن إسنلداده لحوار م  النظا  البشَّ

ار لـ  324 ..................... ف النظرعن لبنان صر   أسباب موجبة أمام الرئيس بشَّ
 2007سانمار )ايلول(  -  صحيفة اللواة

ورية رغم  ااسععععععنثمار الدولية واللر"ية ألو سعععععع     النظر عن النلاوو المنشععععععلب ألو لانان من شععععععوء  تنشععععععيط عمليااونيف ان صععععععر  
 الايرو راوية وتل"يداا ال"واءين واالراةاا



 326 ......................................... السيد حسن بين الممكن والمستحيل 
 2007اكنو"ر )تشرين األول(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ن النظامي  م م ير النلاون الدولو م   س   السيد  سن ء رهللا  ال " زا هللا" عععع ور   األمين اللا  ل  ول إ نرال مثلث الموءوعاا
ارك والناادك او م  ا د م  للزل الثاءو االبشًّ

ار فرصة في وقتها يا  329 .................... يغتنمها دون تأجيل  ليت الرئيس بشَّ
 2007ءوألمار )تشرين الثاءو(  -  صحيفة "اللواة"

ناسعبة اسعنلاد  الود ل ألرصعة مويشعك     2007  ءوألمار )تشعرين الثاءو(  8 راة  ألو نال   ال  المل  عادهللا بن عاد اللزيز يو  ال ميف 
 السورية -إلأ ما ناء  علي  وايلة اللال اا السلودية

 331 ................................ كما األردن  مع لبنانسورية  العالقة المأمولة ل
 2007ديسمار )كاءون األول(  "اللواة"صحيفة 

فنو  السعياد  الكاملة  مشعنر  األمر ال ك يلزز م  ل للزياراا ي عدر عننا بيانتسعاال  ول منأ سعيكون  نال  بين سعورية ولانان تباد  
 ف ضالنالو اللال اا السياسية واا ن اديةللانان ويلم   

 333 ................................. على استضافة القمة الدورية سورية  ساعدوا
 2007ديسمار )كاءون األول(  - صحيفة "الشرق األوسط"

الععععععععنععععععععو  الععععععععظععععععععرو   ولععععععععكععععععععن  دمشعععععععععععععععععععععف  ألععععععععو  سعععععععععععععععععععععنسعععععععععععععععععععععنضعععععععععععععععععععععا   الععععععععنععععععععو  الععععععععدوريععععععععة  الععععععععلععععععععر"ععععععععيععععععععة  العععععععع"ععععععععمععععععععة    ععععععععول 
ارك تنر  ألو األألف إ نمال ان   تنل"د   ه ال"مة ءنياة الحساسياا المسنمر  يعيشنا  النظا  البشَّ

 336 .................................................... التوريث النعمة... النقمة 
 2008يناير )كاءون الثاءو(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ار بدا الل"يد ال" األوكيف اء  ألو ءععوة سععاض"ة  يرة إمكاءية تو يل سععيف ااسععال  وريثًا ل    النوريث السععورية من األا إلأ اابن ضشععَّ
 من دون ان يسنو ف  ان النوريث ءلمة وء"مة

َدح فيروزة كل العرب في دمشق   339 ................................. معنى أن َتص 
 2008يناير )كاءون الثاءو(   -  صحيفة "اللواة"

" بن"ديم مسعععععر ية"  2008اللر"ية عا    "عاصعععععمة للث"األة ب السعععععيد  أليروز ألو أللالياا إ نفا ا سعععععورية  ول مشعععععارنة الفناءة اللاناءية  
 ص  النو " األمر ال ك ازعج ضلن األوساط اللاناءية

 341 ...................................................... سورية من أجل لبنان و 
 2008يناير )كاءون الثاءو(   -  صحيفة "اللواة"

إلنملوا ألو ال"ا ر  اكدوا ضاالماع اءنم م   راة ال ارلية اللرا ال ينالسعععععععععععورية ان وز  -ن  س اللال ة اللاناءيةسععععععععععع  كيف اء  من    
 لانان لكننم لن يكوءوا ءد سورية

 343 ...............................................غير المستكِبرة سورية  ما ينفع
 2008ألاراير )شباط(   - صحيفة "الشرق األوسط"

معععععععع   الععععععععتععععععععيععععععععبععععععععة  الععععععععلععععععععال ععععععععة  و عععععععععنععععععععمععععععععاد  الععععععععداخععععععععل  ضشعععععععععععععععععععععع ون  ارك  الععععععععبشععععععععععععععععععععععَّ الععععععععنععععععععظععععععععا   إ ععععععععنععععععععمععععععععا   ان   كععععععععيععععععععف 

ألععععععععو   الععععععععمععععععععاععععععععنععععععععمعععععععع  ااءععععععععغععععععععمععععععععاس  مععععععععن  ضععععععععكععععععععثععععععععيععععععععر  األضعععععععععععععععععععععل  والععععععععمسعععععععععععععععععععععلععععععععمععععععععيععععععععن  الععععععععلععععععععرا  واألشععععععععععععععععععععع"ععععععععاة   الععععععععدولععععععععو 
 لعبة المحاور

 346 ............................... وإيران سورية  أفكار بوتين برسم أهل الحكم في
 2008ألاراير )شباط(  -  صحيفة "اللواة"



يعععععععععععو    العععععععععععوداع"  "خعععععععععععتعععععععععععبعععععععععععة  ألعععععععععععو  بعععععععععععوتعععععععععععيعععععععععععن  العععععععععععرحعععععععععععيعععععععععععف  اورد عععععععععععا  األعععععععععععكعععععععععععار    و"عععععععععععدا   9/2/2008 عععععععععععول 
ار  العععععععبشععععععععععععععععععععع   العععععععنعععععععظعععععععا   بعععععععرسعععععععععععععععععععععم  اءعععععععنعععععععا  معععععععاعععععععمعععععععلعععععععنعععععععا  تعععععععلعععععععزيععععععععز  ألعععععععو  ععععععععلعععععععأ  مشعععععععععععععععععععععددًا  العععععععنعععععععاعععععععادك  والعععععععنعععععععظعععععععا    ك 

 ال ناعاا اللسكرية

 348 ............................................ جولة الترميم... لمعالجة التصد ع
 2008مارس )آ ار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

ضععععععععاا  إءععععععععلعععععععع"ععععععععاد  إلععععععععأ  دمشعععععععععععععععععععععف  ألععععععععو  الععععععععدوريععععععععة  الععععععععلععععععععر"ععععععععيععععععععة  العععععععع"ععععععععمععععععععة  امععععععععر  إءععععععععنععععععععنععععععععأ  ضععععععععلععععععععدمععععععععا  اءعععععععع    كععععععععيععععععععف 
ار نرحيف لل"مة لمد  سنة ب    المتلوا  ييا  ضاولة لنرميم اللال ااالل لند إسنثناحو و من الرحيف ضشَّ

ار قبل قمة دكار؟  351 ...................................... هل يفعلها الرئيس بشَّ
 2008مارس )آ ار(  -  صحيفة "اللواة"

ار سعيسعنوءن ألو ال"مة ااسعالمية المسعنضعاألة ألو داكارتسعاال عما إ ا نا ما  د   ينح"ف ألو ال"مة اللر"ية ألو دمشعف   ن الرحيف ضشعَّ
 ضالنسبة إلأ موءوع لانان وغيره من الموءوعاا

 353 .................. المشهد اآلتي عاجاًل أم آجاًل لبنانيًا وسوريًا وعربيًا وإيرانيا؟
 2008ابريل )ءيسان(  -  صحيفة "اللواة"

ار ورحيف سعععععراحيل اولمرا يلنار ا النظا   إوزراة   تسعععععاال عما إ ا نان المسعععععلأ النرنو سعععععينننو إلأ تح"يف تسعععععوية بين الرحيف ضشعععععَّ
ارك   اايراءو  ر"ًا من دون رصاص ءد النظا  البشَّ

ار المتردد  355 ........................ صدمة من السنيورة المستعجل وفرصة لبشَّ
 2008مايو )ايار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

اابععععععنععععععنعععععععااكععععععيعععععع  عععععععن  الشععععععععععععععععععع  عععععععععععععععععععو  الععععععنععععععلععععععاععععععيععععععر  ألععععععو  نععععععثععععععيععععععرًا  إسعععععععععععععععععععنععععععلععععععاعععععععل  السعععععععععععععععععععنععععععيععععععور   ألعععععع اد  الععععععرحععععععيععععععف  ان    ف 
تشععععععععععععععععععععكععععععع     ب  العععععععنسععععععععععععععععععععويعععععععة  تعععععععلععععععع   ان  ونعععععععيعععععععف  العععععععلعععععععاعععععععنعععععععاءعععععععيعععععععة  لعععععععألزمعععععععة  العععععععدو عععععععة"  تعععععععفعععععععيعععععععد "تسععععععععععععععععععععويعععععععة  ألعععععععرصععععععععععععععععععععة   ل 

ار  الرحيف ضش 

 358 .............................. المفاِوضة سورية  إيران و"حماس" والموقف من
 2008مايو )ايار(  -  صحيفة "اللواة"

ار إبرا  ملا د  سعععععال  م  إسعععععراحيل وعد   النظا  الناادك ومن لاءب " ماس" إزاة محاولة   ول مو ن  أل  من لاءب الرحيف ضشعععععَّ
   ا اار ثورية ألو وري"ناوء  

ار   360 ........................................ في انتظار زيارة اآلخرين ومنهم بشَّ
 2008يوءيو ) زيران(  -  "اللواة"صحيفة 

العععععنعععععنعععععععدحعععععععة   تعععععععل  ألعععععو  لعععععلعععععاعععععنعععععععان  العععععزاحعععععر  ان  العععععلعععععاعععععنعععععععاءعععععو  عععععول  ا عععععععدثعععععنععععع  إسععععععععععععععععععنعععععغعععععراا  العععععععدو عععععععة العععععنعععععو  "تسععععععععععععععععععويعععععععة   نعععععععا 
واألشعععععععععععععععععع"عععععععاة   " ار  ضشععععععععععععععععععععَّ فعععععيعععععمعععععععا  العععععاعععععريعععععتعععععععاءعععععيعععععععة  الععععع عععععععارلعععععيعععععععة  وزيعععععر  ثعععععم  سععععععععععععععععععععارنعععععوزك  العععععفعععععرءسععععععععععععععععععو  العععععرحعععععيعععععف   نعععععععان 

 لم يوتوا

 361 ................................ تأمالت في محنة "البيارتة" بعد رفيق الحريري 
 2008يوءيو ) زيران(   - صحيفة "الشرق األوسط"

الععععععععبعععععععع"ععععععععاة   عععععععععلععععععععأ  ألععععععععو  ععععععععرصععععععععععععععععععععع   نععععععععان  الععععععععحععععععععريععععععععرك  رألععععععععيععععععععف  الععععععععرحععععععععيععععععععف  ان  لععععععععلععععععععحععععععععكععععععععومععععععععة  كععععععععيععععععععف   رحععععععععيسعععععععععععععععععععععًا 
إسعععععععععععععععععععععنععععععععكععععععععمععععععععال خععععععععالل    يععععععععريععععععععد  اا ععععععععاءععععععععاا  صعععععععععععععععععععععدره  ألععععععععو  معععععععع ععععععععنععععععععزءععععععععًا  الضععععععععععععععععععععع ععععععععم  ااعععععععععمععععععععارك   مشعععععععععععععععععععععروععععععععع  
 سنواا الوصاية السورية

ار األسداألمثولة السعودية برسم الرئيسي    365 ............... ن ميشال سليمان وبشَّ



 2008يوليو )تموز(  -  "اللواة"صحيفة 
ألععععععععو   لععععععععاععععععععنععععععععان  معععععععع   الععععععععلععععععععالعععععععع"ععععععععة  الععععععععمسعععععععععععععععععععععولععععععععة  اءععععععععنععععععععاة  ارك  الععععععععبشعععععععععععععععععععععَّ الععععععععنععععععععظععععععععا   م عععععععععععععععععععععلععععععععحععععععععة  مععععععععن  ان   كععععععععيععععععععف 

تععععرسعععععععععععععععععيععععم الععععنععععو  عععع"عععع"ععععنعععع    شععععععععععععععععععععون  الععععنسعععععععععععععععععويعععععععة  إسعععععععععععععععععنععععنسععععععععععععععععععععا   معععع  الععععحعععععععدود  السعععععععععععععععععلععععوديعععععععة  الععععلععععر"ععععيعععععععة  الععععمععععمععععلععععكعععععععة   نعععععععا 
 دولة  تر

 368 .................. وضجيج في العراق المصاِفح "المفاِوضة"سورية  سكون في
 2008يوليو )تموز(  -صحيفة الشرق الشرق األوسط

ااسعععععععععععععععععععععراحععععععععيععععععععلععععععععيععععععععة  الععععععععنععععععععفععععععععاوو  لععععععععلسعععععععععععععععععععععاا  ان  تععععععععنسعععععععععععععععععععععم    - كععععععععيععععععععف  اردوغععععععععاءععععععععيععععععععة  بععععععععنععععععععرتععععععععيععععععععبععععععععاا   السعععععععععععععععععععععوريععععععععة 
 ألو سورية بينما  نا  ألو اللراق ءاة  ول م األحة لالل والباءو واينود ضارا    ضالسكون 

ار يفي بالوعد   372 ......................................... عندما يِعد الرئيس بشَّ
 2008اغستف )آا(  -  "اللواة"صحيفة 

ار ضالوعد ال ك   زيارت  إلأ دمشععف وينمثل ضإ امة عال اا دبلوماسععية   تل  اما  الرحيف ميشععال سععليمان خالل ول إيفاة الرحيف ضشععَّ
 علأ مسنوة السفراة

ار.. وزيارة الحقائق األخيرة ربما إلى إيران   374 ........................ الرئيس بشَّ
 2008اغستف )آا(  -  "اللواة"صحيفة 

ار   ضشععععععععععععععععععععععَّ العععععععععرحعععععععععيعععععععععف  بعععععععععنعععععععععا  العععععععععنعععععععععو عععععععععيععععععععع   عععععععععا   معععععععععن  عععععععععيعععععععععث  زيعععععععععار   ألعععععععععنعععععععععة  ععععععععععلعععععععععأ  إ عععععععععول  وعععععععععنعععععععععران   لعععععععععأ 
مععععععععو ععععععععن  يععععععععراه   خععععععععلععععععععوععععععععيععععععععة  مععععععععا    و عععععععع ا  غععععععععدا  ععععععععريععععععععبععععععععة  الععععععععلععععععععظععععععععمععععععععأ  الععععععععدول  ءععععععععنععععععععايععععععععة  ان  يععععععععلععععععععنععععععععاععععععععر   إيععععععععراءععععععععو 

ار   الرحيف ضشَّ

ار وفالديمير: َمن يستدرج َمن؟   376 ................................. "الرفيقان" بشَّ
 2008سانمار )ايلول( -صحيفة "الشرق األوسط" 

معععععععع   اآلخععععععععرتسعععععععععععععععععععععاال  ععععععععول  يسعععععععععععععععععععععنععععععععدرا  مععععععععنععععععععنععععععععمععععععععا  ا  :ن  يسعععععععععععععععععععععنععععععععدرا  العععععععع ك  ار  ععععععععو  ضشعععععععععععععععععععععَّ  لععععععععرحععععععععيععععععععف الععععععععرحععععععععيععععععععف 
ار لنوتيف   ا ااسندراا ألو  را ضارد  آتية  بوتين  ا  األخير  و من يسندرا الرحيف ضشَّ

 379 ......................... ما فعله الضيوف ولم يفعله المضيف في قمة دمشق 
 2008سانمار )ايلول(  -  صحيفة "اللواة"

ليسععنوءعع  من   ل يكون ا  ءًا تسععم  ا    مير  تر  ال المشععارنة ألينا م  المل  عادهللا بن عاد اللزيزا   ول  مة ألو دمشععف تشععاور  
 لساءًا يترل األكارًا   تنلارو م  المو ن ال لياو

 381 ....................................... إلى الشملسورية  بارقة أمل في عودة
 2008اكنو"ر )تشرين األول(  -  صحيفة "اللواة"

ار  و إن ال ال     ... ونيف ان األمير سعععععلود الوي عععععل  ال ألو ملرو الحديث  ول اللال ة م  سعععععورية الحاصعععععل م  ءظا  ضشعععععَّ
 خال  ءمن األسر  الوا د  واء  ليف لديداً 

 383 ..................................................... المطلوب لبنانيًا وسورياً 
 2008اكنو"ر )تشرين األول(  -  صحيفة "اللواة"

عما إ ا نان الالدان الشععيي"ان سععيعيشععان ضلد   تسععاا ا ضلد صععدور الايان المشععنر  ضسععريان اللال اا الدبلوماسععية بين لانان وسععورية
العععععععععععععععععععععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو  ا الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععوألععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاق  مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععن  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععنععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدًا   آلن 

 من المنغ اا

اري   385 .. العوني بين دمشق وحلب   -  الطواف المالييني بين مكة والمدينة والطواف البشَّ



 2008ديسمار )كاءون األول(  - صحيفة "الشرق األوسط"
ينة المنور  وووا  بين  مكة المكرمة والمد  م"ارءة بين ووا  ضضعععععلة ماليين من المسعععععلمين خالل عيد األءعععععحأ وموسعععععم الحج بين

ار و ليف    ميشال عون اللماد دمشف و لب للرحيف ضشَّ

 389 ............................... األميركية  - السورية الرُبع المعطِّل في العالقة
 2009مارس )آ ار(  -  صحيفة "اللواة"

ار األسععععد صععععحيفة إيتالية لي"ول من خالل م"ابلة الرتنا مل  السععععورية" تنال أ  -إن الم ععععال  األميرنية   عندما إخنار الرحيف ضشععععَّ
 لبنسبة ثماءين ألو المةة" لكنَّ المشكلة ألو الر"  الملت   

 391 ........................................... سوريًا ولبنانياً  ثإرتياح كان سيحدُ 
 2009مارس )آ ار(  -  صحيفة "اللواة"

  األولأ ألوق مانأ السععفار  لم ينم ألو  اللاناءو للمر    الللمنم السععوريين لو ان رأل  ح ا ألو ءفوس اللاناءيين واشعع"ا ول إرتيال نان سععيحد  
 ءنا موتماإ نفالية بدا نما لو 

 393 ................................ التركي  - السوري  لبنان من التعاون  أمثولة لـ
 2009مايو )ايار(  -  صحيفة "اللواة"

العععععععنعععععععرنعععععععو  العععععععرحعععععععيعععععععف  زيعععععععار   ءعععععععععععععععععععععوة  ألعععععععو  خ عععععععععععععععععععععوصعععععععععععععععععععععًا  وتعععععععرنعععععععيعععععععا  سعععععععععععععععععععععوريعععععععة  بعععععععيعععععععن  العععععععنعععععععلعععععععاون  ان   كعععععععيعععععععف 
غعععععععل ت ععععععععععععععععععععلععععععع    ععععععععاعععععععدهللا  إتعععععععفعععععععا عععععععاا  معععععععن  العععععععيععععععع   إءعععععععنعععععععنععععععع   بعععععععيعععععععن ا   ومعععععععا  العععععععنعععععععلعععععععاون  معععععععن  ل ععععععععععععععععععععيعععععععغعععععععة   معععععععثعععععععولعععععععة 
 سورية ولانان

ارية للعالقة  395 ............................... المستقرة مع لبنان  خطوة خطوة بشَّ
 2009مايو )ايار(  -  صحيفة "اللواة"

تععععععبعععععععاد   ضععععععلعععععععد  ولععععععاععععععنعععععععان  سععععععععععععععععععععوريعععععععة  بععععععيععععععن  الععععععلععععععال عععععععة  وععععععاععععععيععععععلعععععععة  ونععععععيععععععف  ععععععول  العععععععدبععععععلععععععومعععععععاسععععععععععععععععععععيعععععععة  الععععععلععععععال عععععععاا   ل 
بعععععععل    ان مسععععععععععععععععععععنعععععععحعععععععبعععععععة،  غعععععععيعععععععر  معععععععفعععععععرداا  إءعععععععحسععععععععععععععععععععار  لعععععععنعععععععلعععععععزيعععععععز  لععععععع   بعععععععنعععععععا   ،مععععععع  يعععععععةالعععععععمعععععععتعععععععلعععععععوا   تعععععععنسععععععععععععععععععععم 

 لغة الن اوب

ار  الصلح سّيد األحكام ر أمر بشَّ  398 ....................................... وُميسِّ
 2009مايو )ايار(  -  صحيفة "اللواة"

ار ضاا ألو ءععوة إوال ت  ال لياية من الكوي   ثم سععلتنة ع مان اكثر تفااً  ألو إءحسععار  لأ الرياو ألالمنامةإكيف ان الرحيف ضشععَّ
 ااسنثماراا المومولةاللزلة عن  و"ما ييسر تنشيط 

 400 ............................... لبنان السالح والرئاسات: إنطباعات من دمشق 
 2009يوليو )تموز(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ارك دار الحديث خاللنا  ول موءععععوع السععععالل الث"يل ألو لانان ووري"ة  إءتباعاا ألو ءععععوة ل"اةاا م  مسعععع ولين ألو النظا  البشععععَّ
 لمنكاثرون ل  السالل ال ويف ا وترو  إسنلمال ،

 404 ........................................ التباُغض يعيد نفسه  والعراق:سورية 
 2009اغستف )آا(  - صحيفة "الشرق األوسط"

خالل زيار  رحيف  18/8/2009ااعالن عن  يو    ول توسععيف مالف للنلاون ااسععنراتياو عالو المسععنوة بين اللراق وسععورية تم
 لأ دمشفإوزراة اللراق 

 408 ......................................... ودبلوماسية ع. م. معادلة س. س.
 2009اكنو"ر )تشرين األول(   - صحيفة "الشرق األوسط"



ار إلأ وزير ااعال  محسعععن بالل امر الييا  بنا لدة المل  عادهللا بن   ول منمة  اا واض  سعععياسعععو دبلوماسعععو اونل الرحيف ضشعععَّ
 عاد اللزيز بنرتيباا م  الدننور عاد اللزيز خولة

 241 ................................. األثقال عن الكاهل "أبو حافظ" ما بعد إنزياح
 2009اكنو"ر )تشرين األول(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ار عن الكا ل اث"ال الافو  م  المملكة اللر"ية السععععععلودية مت   إلأ عال ة إ ن ععععععادية منتور  م  المملكة   ةناً م  عندما ازال الرحيف ضشععععععَّ
 تزيل من امام  تحفظاا ضلن الدول علي 

ار وأوباما في البيت األبيض   416 ............................. يبقى أن يتحادث بشَّ
 2010ألاراير )شباط(  -  صحيفة "اللواة"

واألميرنو للادة ض عععفحة لديد  من اللال ة   و"لدما ازيح  األث"ال عن الكا ل لاة النول  شعععب  المشعععنر  من الااءاين السعععورك   ...
ار -وسورية  او"اما -ا  اميرنالمنزءة بين    ضشَّ

ار ومعمَّر  418 ............................ ما يسعى إليه حلفاء األمس مبارك وبشَّ
 2010ألاراير )شباط(  -  صحيفة "اللواة"

ار إلأ ليايا تبلننا زيار  خاوفة للرحيف مبار ، ومال ظة ن    ععععععععععول الزيارتين من لاءب الرحيسععععععععععي     ول زيار   ا  بنا الرحيف ضشععععععععععَّ
وسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععط   والععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرك   السعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععورك 

 سراحيليةإ لوساا 

 420 .................................. الذكرى الخامسة؟ تحية.. هل تصل لمناسبة
 2010ألاراير )شباط(  -  "اللواة"صحيفة 

ار يفالأة بنا اللاناءيين لمناسبة ال نرة ال امسة اسنشناد الرحيف رأليف    ول تحية ولداءية خاصة تمنأ نثيرون لو ان الرحيف ضشَّ
 الحريرك ال ك نان صديف والده

له علي السوري   422 ............................... ما َفَعله علي السعودي وال يفع 
 0102مارس )آ ار(  -  صحيفة "اللواة"

ارك لدة لانان لم يفلل علأ صععليد الييا  بزيار  لكل المسعع ولين ما أللل  السععفير  كيف ان علو عاد الكريم السععفير األول للنظا  البشععَّ
 السلودك علو عسيرك من  وصول  إلأ بيروا

 424 ........................................ على طريق التصحيحسورية  خطوات
 2010مايو )ايار(  -  صحيفة "اللواة"

ارك نان المبادر الينا وزير ااعال  محسععععععن بالل ول ختو  غير مسععععععاو ة ألو  و و إءشععععععاة "المرنز السععععععورك لبحوا  النظا  البشععععععَّ
 و سنتالع الراك اللا " من الل قياس إتاا اا الناس

ار العربي  426 ........................... الالتيني و"اللوبي العربي" المنشود - بشَّ
 2010يوليو )تموز(  -  صحيفة "اللواة"

ار الرواضط بين سععععععععععععورية ودول ألو اميرنا    ين وألنزويال ونو"ا تسععععععععععععنند  تمنينن إلأ الارازيل واألرلن   ول لولة  ا  بنا الرحيف ضشععععععععععععَّ
 الالتينية   ت لو من النمو  الداخلية السياسية والمالية

 428 ........................................ نجاد تاريخية لكي تكون زيارة الرئيس
 2010يوليو )تموز(  -  صحيفة "اللواة"

ضاا الن عويب السعلاو علأ النظا     ي"و  بنا إلأ لانان محمود ا مدك ءااد ألو ءعوةإألنراءعاا ألو شعون وايلة ءاال الزيار  النو سع 
ارك من لاءب الدول الكارة ينرال  شيةًا ألشيةا    البشَّ



ار   430 ......................................... التمهيد المأمول لزيارة الرئيس بشَّ
 2010يوليو )تموز(  -  صحيفة "اللواة"

ار إلأ لانانا... ونيف ان زيار  مم ن اللاناءو  يحاا من الااءاي  ر إلأ إوالق الن ععع  تحناا من الل الناال  ثلة من لاءب الرحيف ضشعععَّ
 والسورك  ول ا مية تلزيز اللال اا

ار وسعد   432 ......................... نريد بيروت مثل دمشق التي تسّحر فيها بشَّ
 2010اغستف )آا(  -  صحيفة "اللواة"

اروما ال ك يريده اللاناءيون للاصععععععمننم لمناسععععععبة الزيار  النو سععععععي"و  بنا   ... ردًا علأ زيار  الرحيف سععععععلد الحريرك إلأ   الرحيف ضشععععععَّ
مععععععععععععععععععععععععععععععععاحععععععععععععععععععععععععععععععععد    إلععععععععععععععععععععععععععععععععأ  السعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععحععععععععععععععععععععععععععععععععور  وتععععععععععععععععععععععععععععععععنععععععععععععععععععععععععععععععععاولعععععععععععععععععععععععععععععععع    دمشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععف 

ار  الرحيف ضشَّ

ار  434 ........................................... قبل أن يفوت األوان.. ويندم بشَّ
 2011مايو )ايار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

ار ان يكون مننميعًا إلأ الامنور اللرين  ك يتعالعب ضعالنغيير والحيعا  الكريمعة الع   كيف اءع  من المفروو المعومول ألو الرحيف ضشععععععععععععععَّ
 و"سلتة ال"اءون المنارد بدياًل لسلتة األمن المناار

ار ما بين  437 ...................................... لواء المرشد و"لواء السيد" بشَّ
 2010سانمار )ايلول(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ار  ول زيار   ا  بنا الرحيف ءااد إلأ دمشعععف الرة خاللنا ألو المتار محادثاا م  الرحيف ألو و   نان متار بيروا يشعععند  ضشعععَّ
 "عرءة" إ نفالية بوصول اللواة لميل السيد

ار   440 .................... حكام ومحكومون: الموقف اللبناني األجدى للرئيس بشَّ
 2011اغستف )آا(  -  صحيفة "اللواة"

ار ألو ءععوة الن ععوي  ألو مالف األمن ع السععورك نان علأ ال"رار المنللف ضالموءععو   ول ان المو ن اللاناءو األلدة للرحيف ضشععَّ
 الن وي  مثل الارازيل ألن  ل   و األصوا

 442 ................................. .. وماء الوجوه سورية. مبادرة تعريبية تحفظ
 2011اكنو"ر )تشرين األول(  -  صحيفة "اللواة"

ارك نان من الممكن إ نواة تداليات  ضالحنكة لاءب  سععععلوا النحدك من ووالحكمة وليف ض  كيف ان إ نواة النظا ر ءععععد النظا  البشععععَّ
ارك ضفرعينم الحز"و واألمنو رَّ   اس النظا  البشَّ

ار الحائر وَسط التاءات الثالث  445 ........................................... بشَّ
 2011ءوألمار )تشرين الثاءو(   - صحيفة "الشرق األوسط"

يعععععععععر ععععععععع    لعععععععععم  الععععععععع ك  العععععععععلعععععععععر"عععععععععو  العععععععععحعععععععععل  ضعععععععععمعععععععععلعععععععععنعععععععععأ  العععععععععنعععععععععلعععععععععريعععععععععب  العععععععععثعععععععععالا  عععععععععو  والعععععععععنعععععععععاةاا  ضععععععععع  ...   ب 
 ون روسيا تلر ل  و" ل  ألإن المحنة مسنمر الملنبف المرألوو من  والندويل المسنل و ن  والننري 

 448 ....................... التركية"  - "الجمهورية العربية السورية كي ال ُنفاجأ بـ
 2011ديسمار )كاءون األول(  - صحيفة الشرق األوسط 

لة  ألو سععورية المريضععة وت ععحو األمة علأ  ا  ول ال شععية الممكن ان تحدا  اا يو  ضحيث تنورط ترنيا األردوغاءية شععيةًا ألشععيةاً 
 النرنية" -لديد  إسمنا "الامنورية اللر"ية السورية

ار اإلنصراف بالتي هي أمكن  451 ....................................... برسم بشَّ
 2012يناير )كاءون الثاءو(   - صحيفة "الشرق األوسط"



ار وألف ملادلة عر"ية دولية من   كيف ان األزمة السعععععورية سعععععنب"أ تنفا م ما دا  الحل الوا لو  و ااء عععععرا  اآلمن للرحيف ءوع ضشعععععَّ
 الملادلة اليمنية النو إءننأ الينا الحل اليمنو

ار المتنحي المضافات الممكنة  455 ........................................... لبشَّ
 2012ألاراير )شباط(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ار المننحو  و بين لانان وروسعيا واسعباءيا ألضعاًل عن  ... و سعنكماً  لإلء عرا  ضالنو  و ا سعن ألإن المضعاألاا الممكنة للرحف ضشعَّ
 يران. وتل  مارد إألنراءااإتايلة الحال ألنزويالو" 

 459 .............................................. للمرة األولىسورية  يوم إنقلبت
 2012مارس )آ ار(  - صحيفة "الشرق األوسط"
م ك  ضيياد   سععععنو الزليم ءععععد      1949)آ ار(    مارس 30ال ك  دا ألو سععععورية يو  األر"لاة    لإلء"الا السععععورك األولإسععععنحضععععار  

 اللظمالرحيسين شكرك ال"وتلو وخالد 

 463 ............................................. إنقالب بال دماء... وال "شبِّيحة"
 2012ابريل )ءيسان(   - صحيفة "الشرق األوسط"

إرا ععععععععععة   إلععععععععععأ  تععععععععععكععععععععععن  ععععععععععنععععععععععا   ععععععععععالععععععععععة  ولععععععععععم  ضععععععععععكععععععععععل  ععععععععععدوة  تععععععععععم  ااءعععععععععع"ععععععععععالا  ان  عععععععععع ا  والععععععععععالألعععععععععع    ... 

ءععععععععععععععععععععععععرور     عععععععععععععععععععععععع    او  دمعععععععععععاة تعععععععععععكعععععععععععن  عععععععععععنعععععععععععا   لعععععععععععم  نعععععععععععمعععععععععععا  ضعععععععععععالعععععععععععتعععععععععععاحعععععععععععراا،  و"عععععععععععلعععععععععععداا  معععععععععععوا ععععععععععع    ن 
 يحة"لل"ناصين و"الشا   

ار صقر الصقور..   467 ............................................... ومصير بشَّ
 2012ابريل )ءيسان(  -  صحيفة "اللواة"

سعععععععععععععععععععععلععععععععود األمععععععععيععععععععر  عععععععععنعععععععع   اعععععععععلععععععععن  السعععععععععععععععععععععلععععععععوديععععععععة  الععععععععدبععععععععلععععععععومععععععععاسعععععععععععععععععععععيععععععععة  ألععععععععو  مععععععععولععععععععو   غععععععععيععععععععر  مععععععععو ععععععععن     ععععععععول 
نععععععععلععععععععيععععععععنععععععععنععععععععون  ععععععععيععععععععث  ععععععععال    الععععععععوععععععععي عععععععععععععععععععععل "يععععععععواصعععععععععععععععععععععل إضععععععععحضعععععععععععععععععععععور  ععععععععيععععععععالرك  ار  ضشعععععععععععععععععععععَّ الععععععععرحععععععععيععععععععف  ءععععععععظععععععععا    ن 
 ال"نل و"الدضاضاا "

 471 ............................................ األصوب واألعقل للحالة السورية
 2012ريل )ءيسان( اب -  صحيفة "اللواة"

عععععععععا    لععععععععاععععععععنععععععععان  عععععععععاشععععععععععععععععععععع   مععععععععا  ءععععععععحععععععععو  عععععععععلععععععععأ  تعععععععععععععععععيععععععععش  سعععععععععععععععععععععوريععععععععة  ان  بععععععععدا   مععععععععن  ععععععععيععععععععث    1975عععععععععنععععععععدمععععععععا 
والعععععمعععععنعععععاعععععَّ   الشععععععععععععععععععلعععععععب العععععمعععععنعععععععالعععععريعععععن  و عععععواألعععععععل  والعععععمعععععيعععععلعععععيشععععععععععععععععععيعععععععاا  ءعععععفسعععععععععععععععععععع   ععععععلعععععأ  والعععععفعععععلعععععنعععععععان العععععمعععععنععععع"سععععععععععععععععععم   ريعععععن 

 األمنو والندمير

 474 ...........................................دمشق الُمنقِلبة وبيروت المحتِضنة
 2012ابريل )ءيسان(   - صحيفة "الشرق األوسط"

لأ إالسععععياسععععية واللسععععكرية ال ين يوتون    بة ضملنأ إسععععنضععععاألة الزعاماانة لدمشععععف المن"ل  ان بيروا ناء  ألو إسععععنمرار المحنضعععع  كيف 
 بيروا ضلد  دوا ااء"الضاا اللسكرية ألو سورية

 477 ..................................................... غير آمن  المالذ اآلمن..
 2012مايو )ايار(  - صحيفة "الشرق األوسط"

ارك ان يحدا ألو لانانإألنراو ضوء  إ ا وصعل  األمور إلأ  لاناءو" وعند ا  د يرة   -"إء"الا سعورك   اء    ماال اء"ا  النظا  البشعَّ
ار اا امة ألو" لاناء  اآلمن وغير اآلمن"  الرحيف ضشَّ

 480 ........................................كأننا أمام حرب "فيتنام" بطبعة سورية 
 2012يوليو )تموز(   - صحيفة "الشرق األوسط"



شعععاينة ضالحال النو عاشعععننا أليننا  يو  ناء   و المنزايد لإلءنفاءعععة للال الحال ألو سعععوريةكيف ان إسعععنمرار اللنن ألو سعععورية والنم
 الموالنة وا نة بين الشمال والانوا

 483 ...................................... نة ئِ مَ المستأِثرة والطائفة المط   - الطائفة
 2012يوليو )تموز(  -  صحيفة "اللواة"

معععععععبعععععععاد تعععععععكعععععععون  عععععععنعععععععالععععععع   ان  السعععععععععععععععععععععوريعععععععة  عععععععو  لعععععععلعععععععمعععععععحعععععععنعععععععة  العععععععوا عععععععععععععععيعععععععة  ال عععععععععععععععععععععيعععععععغعععععععة  ان  معععععععاعععععععنعععععععيعععععععة  كعععععععيعععععععف   ر  
الععععععمععععععتعععععع    عععععععلععععععأ "الععععععتعععععععاحععععععفعععععععة  الععععععمسعععععععععععععععععععنعععععععوثعععععع  ةعععععع  معععععع  اسععععععععععععععععععععاس  "الععععععتعععععععاحععععععفعععععععة  بعععععععدل  الععععععمععععععلععععععنععععععيعععععععة  ععععععو نعععععععة  والععععععتعععععععاحععععععفعععععععة   ر ". 

 التاحفة الللوية

 486 .................. شر اإلقتتال؟سورية  قمة مكة... تليها هدنة للتسوية وكفى
 2012يوليو )تموز(  -  صحيفة "اللواة"

نحل   2012اغسعععععععععتف )آا(  15-14  يومو حية ألو مكة المكرمةلًا  دوث  ألو ال"مة ااسعععععععععالمية ااسعععععععععنثناتومالا ألو ما بدا منو َّ 
 للمحنة السورية و ل  ضفرو  دءة تل"انا النسوية

 489 ........................... إلى الُخل الوفي ُمناف من الصهر المحظوظ حسين
 2012)تموز(  يوليو - صحيفة الشرق األوسط 

مععععو ععععن   اصعععععععععععععععععلعععععععب  ألععععو  ا   سعععععععععععععععععيععععن  صععععععععععععععععععععدَّ الععععرحععععيععععف  صعععععععععععععععععنععععر  نعععععععامعععععععل  ألععععلععععلععععععع   سعععععععععععععععععيععععن  لععععمعععععععا   إسعععععععععععععععععنععععحضععععععععععععععععععععار 
ععععععععمعععععععره    كعععععععان صععععععععععععععععععععديعععععععف  مععععععع   وعععععععالس  نعععععععا   مععععععع  العععععععلعععععععمعععععععيعععععععد  ألعععععععلعععععععلععععععع   ضعععععععمعععععععا  ومععععععع"عععععععارءعععععععة  لععععععع   العععععععلعععععععم   يعععععععععععععععيشعععععععععععععععععععع  

ار  الرحيف ضشَّ

 493 .................................................. على أمرها  المغلوبسورية 
 2012اغستف )آا(  - صحيفة "الشرق األوسط"

خ ععوم   ول مو ن مشععنر  و و ان تب"أ     ونيف ان اصععد اة النظا  يلن"ون م تومالا ألو المشععند السععورك ال ك بلة  مة الموسععا
 نالنار مشنللة و  من يتفأة لنيانا من الااءاي  

 497 .............................. سوريةليبيا و  حكام ومحكومون: سواء السبيل لـ
 2012 اغستف )آا(  -  صحيفة "اللواة"

المو ن النرنو ان ي"رر الرحيف   األزمعة السععععععععععععععوريعة و"حيعث ي"نرا منكيف اءع  ألو  عال إرتعوة الحكم اايراءو تتوير المو ن من  
ار إت ا  مو ن  اسم يناو الاالد من ااءفاار الكاير  ضشَّ

 500 ........................................... والصراع المقبول الحوار المرفوض
 2012سانمار )ايلول(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ارك   يح عدا ال ين يرتال الينم وان  اد  الملارءعة ألو    اور ملارءعينكيف ان ا د ابرز تل"يداا األزمة ألو سعورية ان النظا  البشعَّ
 ال ارا يرألضون مادا الحوار م  النظا 

 504 ................................ والفيلم األميركي األسوأ  الفيلم السوري السيء
 2012سانمار )ايلول(   - صحيفة "الشرق األوسط"

لفيلم األميرنو المنشعو األكثر سعوةًا من  يث ءواياه وا  نل و  ع  م"ارءة بين الفيلم السعورك السعوة ضشعنأ اءواع مشعا ده المننوعة من  ن  
 د  للرسولو ساةات  المنلمَّ 

ار ومشعل: دوامها نفاق... وختامها فراق   509 ................................. بشَّ
 2012تشرين األول )اكنو"ر(   - صحيفة "الشرق األوسط"

إء ععرا  خالد مشععلل عن   ألو ءععوة  " ماس"و رنة     راة  ألو ما اءنن  الي   ال اللال ة الناري ية بين النظا  السععورك إبنًا ضلد اا



ار والنظا  الناادك   ليف األمف الرحيف ضشَّ

 514 ............................ سورية "الرجل المريض" في عهدة "أطباء مرضى"
 2012تشرين األول )اكنو"ر(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ان ال ين يلالاون المحنة السعورية  م الماءعو ونيف و  كيف ان سعورية اءنن  ضوءنا "الرلل المرين" ألو المنت"ة نما  ال ترنيا أل
 "اوباة مرءأ"

 517 .............................. "طيارة السيد"  وتحويماتتحليقات "أرزات الدولة" 
 2012تشرين األول )اكنو"ر(   - صحيفة "الشرق األوسط"

ا لدة البلن تومالا ألو عملية واحر  " زا هللا" النو ا دث  ارتباكًا ألو إسعراحيل و ل"ًا لدة ضلن اللاناءيين م"ابل إءنلاا ملنويا
 اآلخر، وما يمكن ان تح""  تحويمة "ايوا" ضالنسبة إلأ النظا  البشارك والحليف اايراءو

 521 .................................... الهدنة.. الهدنة.. ولو َكَمن  يتجّرع السم
 2012تشرين األول )اكنو"ر(   - صحيفة "الشرق األوسط"

إعععععععععععالن  ععععععععععدءععععععععععة  السعععععععععععععععععععععععورك  اا ععععععععععنععععععععععنععععععععععال  وععععععععععرألععععععععععو   عععععععععععلععععععععععأ  اابععععععععععرامععععععععععيععععععععععمععععععععععو  األخضعععععععععععععععععععععععر  إ ععععععععععنععععععععععرال    ععععععععععول 
اءععععععنعععععععا   الععععععنعععععععدءعععععععة  وا ععععععمععععععيعععععععة  ععععععع ه  الععععععمععععععبعععععععار ،  األءععععععععععععععععععععحععععععأ  عععععععيعععععععد  تسععععععععععععععععععععويعععععععة  ر"ععععععمعععععععا  لععععععمععععععنعععععععاسععععععععععععععععععععبعععععععة  إلععععععأ   تعععععع"ععععععود 

العععععع"ععععععنعععععععال  لععععععو ععععععن  العععععع ععععععمععععععيععععععنععععععو  اامعععععععا   تععععععوصعععععععععععععععععععيععععععف  ءععععععحععععععو  عععععععلععععععأ  السعععععععععععععععععععم  يععععععنععععععاععععععر ع  نععععععمععععععن  نعععععععاءععععععع   إ ا   و ععععععنععععععأ 
 م  اللراق

 
 452 ................... ولبنانسورية  ة بينالنص الرسمي للمعاهدتاريخية:  وثيقة

 2إتفاق التاحن" الياس النراوك م  الرحيف  األس األسععد ألو دمشععف يو  "الني الرسععمو للملا د  النو ابرمنا اول رحيف للانان ضلد 
 والرحيسان ضاتا ألو  مة هللا .1991مايو )ايار(  

 



 

 

 هذا الكتاب 

 
الكناضة عن   ه المحنة النو تل ععععععععن ضالدولة  اا الر م  ليسعععععععع   نال  ضالنسععععععععبة إلأ الكاتب المنارد صععععععععلو"ة مثل  

اما صعععععا ب الر م ال عععععلب األول ألإء  اللراق البلثو   سعععععورية.   ال عععععلب الثاءو ألو ملادلة ال عععععراع م  إسعععععراحيل وءلنو بنا 
امو   . ال دَّ

األزمة النو بداا   ءنياة اللناد بدل الحنكة والحكمة من لاءب قيادتنا البلثية ألو ملالاةسععععععععععععععورية   ما  دا و  ينننو ألو
و دا ،  شعععرار  لم تبادر اليياد  إلأ عاللنا ضالحسعععنأ والنفنم واءنن  سعععلسعععلة من الحراحف المنن"لة من ا  عععأ الاالد إلأ ا  عععا ا

يلكف ضشعععععععاعة المحنة ألو الالدين الل ين ضاا نل مننما و"نسعععععععب منفاوتة علأ وريف ، من  ال لليياد  البلثية ايضعععععععًا ألو اللراق
 .ياً   ن ادًا و إسنراتياييف الشون ااءدثار ءع

ألو الحالنين تالورا  يي"ة نثير  الوءعععععععععععول و و ان البلث نفكر  و الة ءضعععععععععععالية تسعععععععععععنند  النغيير يمل  م"وماا  
 ل  ان المواون اللر"و ألو ال مسععععععينياا وألو ضضعععععع  سععععععنين تلننا تواق إلأ الحرية و لأ  ، اسععععععن"تاا لما ير عريضععععععة ل  

نما اء  شععععديد النوق إلأ الو د  علأ اسععععاس ان اللالم اللر"و  ،  للمارنسععععية النو   تحنر  ع"يدت  الدينية ا شععععنراكية الاديل  
دًا  ادر ضتايلة الحال و"ما يمل  من ثرواا وايعية ان يكون ننلة دولية ضالغة األ مية او أللن"ل ءمرًا منوسعععععععععتيًا ألاعلة   مو َّ

  )اك الو د  والحرية وا شععععنراكية(  د إسععععننوا  نأ لمال عاد الناصععععر  وعندما تكون ع"يد  البلث مثلثة األ دا   . م الب  
رمز الثور  األولأ بواسععععتة ماموعة من الضععععباط وتانَّأ   ه األ دا  ضلد تلديل لمرا لنا ضحيث صععععارا الو د   دألًا ثالثًا  

بلث لمال عاد الناصعععععععععععر ال ك  إء  عندما تسعععععععععععننوك ع"يد  ال   ... ضلد الحرية وااشعععععععععععنراكية فيما البلث اراد ا الند  األول 
ألللمرة ان ين عععور اك  اول من لاءب الراك اللا  اللر"و علأ مدة سعععنواا ال مسعععينياا  ،  إكنسعععب شعععلاية عر"ية عريضعععة 

 . والسنينياا لفكر  البلث 
ا دا ما يشععععععب  ال ععععععدمة ألو ءفوس الراك اللا   ،  لكن البلث ألو السععععععلتة و"لد الح ععععععول علينا من خالل ااء"الا 

م البلث ألو نل من اللراق   .  ل  ان اسععععععععععاليب  ناء  ءيين رو ية مبادح    . اللر"و  ك  نان النلامل م   وسععععععععععورية   وألو تل   
 رية الراك مثل تلام ل الحكوماا الشععععيولية م  الشععععلب ألو دول اورو"ا الشععععرقية  ال ان تنسععععا ط   ه الحكوماا وينناوة  

 . ياتو النظا  الشيوعو ضلد الس"وط المري  لالتحاد السوف 
بل ، ألو تدمير اواما الو د  ألإء  سعععا م   .وءوة بنفسععع  عن النتايف ااشعععنراكو اللادل .صعععادر البلث الحاكم  رية اآلخرين

وما  فل  ض  سعنواا ال عراع علأ من   .ألو اللراق،  او توام ،  لم ينتايف و  ضالنالو ينو د م  مثيلسعورية   إن النظا  البلثو ألو
ا   سعين و زليم البلث  اكمًا ألو  من مناز ا وتحدياا و سعن"تاضاا توءع  وايلة ال عراع ، اللالم اللر"و  األس األسعد ا  صعد 

ال ك وصععععل  ال ععععو ا والاو ا المنبادلة في  إلأ  د ان الرحيف  األس األسععععد شععععار  من خالل  واا ألو الايش السععععورك ألو 
امو لنحرير الكوي  م - الموالنة الدولية اميةاللر"ية ءد اللراق ال دَّ  .ن الغزو  ال دَّ

كثر مرار  ت ند السععععععورية األو ا  و النار"ة اللراقية المرير   ال النار"ة  .ما ءريد  ول  إن البلث ءا  نل"يد  واخفف نح كم
 . ل 

تسعععععععنولب من ناتب مثل  الو ااءعععععععاة  علأ ألواللنا الفكرية   السعععععععوريةو"اللود  إلأ ما بدات   من نال  راي   ان المحنة 
 ل  اء  لم يحدا ان عشعنا من  ال  ر"ًا يدور ر ا ا بين النظا  مسعن دمًا سعال   ال ويف والث"يل ضما ألو ،  والسعياسعية والميداءية

 ل  السععععععالل الاوك و"ين المحناين الغاءععععععاين المتالاين ضح"وق صععععععادر ا الحزا ال ك لاة اصععععععاًل من الل ان يمن  الح"وق 



ويلنار ا  نااا مارد  الة ع عيان ت"و  بنا من ولنة ءظره ع عاضاا م  ان  ،  الب علي ألإ ا ض    ين عر  ضما  و و ، للناس
 .الوا   ليف ن ل 

و نال  ضفلل المداخالا الدولية واا ليمية مفالآا تنوالأ وتشعععكل ألو تدالياتنا ،  لم تنن  أل عععو ً   السعععوريةو يث ان المحنة  
ألإءنو اخنرا  لن ا ، ااسععععععععراحيلو - ثاءو ال ععععععععلب ألو ملادلة ال ععععععععراع اللر"والمزيد من النفني  للدولة النو لم تلد  ل  الر م ال

ومن خالل ال"راة  المنوءية لما بين سعععععتور   ه  .األسعععععدك إبنًا ضلد اا  - الكناا م"ا ا ننان نا خالل سعععععنواا من الحكم البلثو
 راة  ألو ا ال  األا  األس  .لمغلوا علأ امر ااسععورية الم"ا ا يمكن بلور  ألكر    ه المحنة النو ت ند ما يحمل  اسععم الكناا "

ر  ا بين مالة "النضععامن" األسععاولية السععياسععية النو نن  اءشععر ا   ار" م  النوءععي  ضون   ه الم"ا ا توزَّع ءشعع  ونوابيف اابن ضشععَّ
ن اا "الراك" ألينا وصعععحيفة " اللواة" اللاناءية النو ألو ع"د الثماءيناا من لندن و"ين صعععحيفة "الشعععرق األوسعععط" ض عععفة نوءو ا د ن 

اسععنوءف   نناضة النلليف السععياسععو ألينا ضلد عودتو إلأ بيروا من ا غنراا ا ءععترارك عن لانان ضسععاب  را ناء  ايضععًا اليد 
وألو نل ما تناولن   نناضاتو وتحليالتو ألو الشععععون السععععورك نن    ل    .األسععععدية  و األوول ألينا بين األيادك  - السععععوريةالبلثية 
و"ن ه الرو ية ي عععدر   ا الكناا و"ين دألني  ولناا ءظر  ادحة ألو تل وءععع  منفار   .ب النا د المنارد   الكاتب الحا دالكات

 .م  الدعاة ضون يض  اللناد لدة الحاكم ألو اللالم اللر"و اوزاره
 

 .وهللا الموألف
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