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 المشهد األول: 
 31 ........... بين الوجودين الفلسطيني.. ثم السوري أحوال الوطن المغلوب على أمره  

     شرررررارل  ألع  شررررةل   ا ي     الدخول السررررورع الةللى علع خص الصرررررا   من أجه   ظر حافظ  ِفْةل "الرزال "
علدما إ قسررم جيل لبلا...   حوار اإلها ات بين عبد الدليم خدام أبةض " مراء السررياسرر "   األسررد أيميل لدود  

سرررلوات    رئيس لبلا ى... بتةيين سرررورع    مجادل  السررراعات التسرررب... أبةدها إمتيل نمال جلب       م تبةثر  
ا تخاب بشرررررررير الجميِ ل بةد    التةذيب للبلا يين... أالةذاب لرئيسرررررررهم الذع إسرررررررتدزرررررررر  من ال لد  زهير مدسرررررررن  

"لياقات" إسررائيلي  شرارأ ي  اسرتباقام لمج رل مربرا أشراتي  أا تخاب  مين الجميِ ل    اجتياح شرارأ. الةامرم  بيرأت  
  دص" التى مألها  مين الجميِ ل بالجلرال ميشررررررررال عو.  " غرل سررررررررليم ال    لجل  للتسرررررررروي ... فى مهب التكتي ات

 السوري 

 المشهد الثاني 
اري   63 ................................................ ما بعد التغييب الحريري والترحيل البشَّ

     نلمات  هل التسررررررروي  أ هل المشررررررر ل   ض  أل رؤسررررررراء الطائف أَمْن إمتال ايخرين فى َمْن إمتال ريليه مةوَّ
اال تخابات الليابي  األألع فى    ا ى رؤسررراء الطائف اليال الهراأع يةقد مةاهدل مب سررروري    طرابلس  بيرأت أ 

... أ خيرام ا سرررردب     بيه برع للرئاسرررر  الثا ي  أرفيح الدريرع للد وم  األألع بةد الطائف   الجمهوري  الثا ي   
 حوال المةارضررررررر    خرى من "ات ا  الطائف"؟  متع تتدقح البلود السرررررررياسررررررري  األ القوات السررررررروري  بقرار دألى  

ار  اللبلا ي  بةد اال سداب السورع    فراغ ال عام  الُسلي ... أفرم   ضاعها بشَّ

 المشهد الثالث 
 39 ......................................................... ة أم جمهورية جديدة؟ وصاية بديل 

      عودل الجلرال... أا دسررار مرجةي  البطريرو أالمطار    السرر ل  الدريري  الثا ي  تلشررص متمثل  بالدريرع
المةارضررر  تتبةثر نت م    تلاقزرررات فى السررراح  السرررياسررري  مدورها ضرررريح الدريرع    الثا ى )سرررةد الدين   

  ب ... أالموقف بةد الخيارات الداسرررررررررررررررم   ال طل  الغائب  أالمرأ   المغيَّ   مهم  أنت م  هم أنت م  قل  همي   
  الشرارل للرئيس إميل لدود    -  ظرأف التمديد   خريط  جديدل لمراك  القوى السياسي  المسيدي  أاإلس مي  
هجوم مةاكس للرئيس الجلرال إميل لدود ضررررررررررررد    ا تخابات  يابي  تد  المجهر الدألى... أالةين األميرني   

  -  الةو ي    -  ض الةزررررررر ت الدريري  عرْ   ألكثر شرررررررطارل ا تخابيام من ايخرين الشرررررررية  نا وا ا   مسرررررررتقيليه  



درأل    مبارزل حامي  الوطيس فى جبه  مارأ ي  ذات تطلةات رئاسي    "  2"فر جي " فى " م المةارو  الرررررررررررررر 
مررررررراعات ما قبل السرررررراعات األخيرل مدورها الوسررررررص    أِعَبر أرها. أتمليات... أيعادل  ظر فى الدسررررررابات  

حسررررين الدسرررريلى يداأل... أ بيه برع    مرحل  ما بةد امتيال الشرررريوعى الةرأبى جورو حاأع   إلسرررر مى ا 
 جيب ميقاتى... أاللدظات الرئاسرررررررري     ا زررررررررواء مةظم الخاسرررررررررين تد  "الراي  اللدودي "    يدصررررررررد  ا ي   

قرر الة أف بةد القبول...  الجلرال عو. ي   فؤاد السليورل يصدح "السليوري " التى تأخذ أال تةطى   األخيرل  
 ائب  مسرررررراعد    مةادل  السررررررليورل للة ق  مب سرررررروري ... أتشررررررخيص الدص للد وم    أبةد أقف الم حق   

  مداأل  تةطيل فى الربب السررررراع  األخيرل إسرررررتهدف  مرررررهر الرئيس    كو دالي ا تقتدم السررررراح ... أتتجول  
لة  شررررررريراكي   مام  ملياء الةالم لتبريد السرررررررخو    مطا   تشرررررررخيص سرررررررورع لل اجة  الدريري  مقرأ ام بالغصررررررر   

يوم الم اجأل    دمدم  من جلرال متد ظ فى اتجا  جلرال متد ظ إلسررررررررتي د الد وم    السرررررررروري     -  الدألي  
  ح راير  "الثلرل المةطر ل من أجهر   ظر فقهراء دسرررررررررررررررتوريين    الملتَظرل... يوم الة و البرلمرا ى عن جةجب  

لةه   مازع نلةا. يتددث عن     خيرام تشرررررررررررر يل  من برلما يين أتكلوقرا  فى عيد مي د السررررررررررررليورل أمن مررررررررررررُ
الرئيس    اإلدارل األميرني  أ"بدصر " إشرراو "ح ب  " فى الد وم    التزرديات أرسرتم م اله عن األموال 

  م راجرأل نو ردالي ا لللصررررررررررررررريدر  أالتهويرل أالتهل ر  دفةر  أاحردل    قراتى يودِ   برضيزررررررررررررررراحرات اال تقرالى  جيرب مي 
 ختامها بيا. يرضى الجميب لبلا يام أسوريام علع مستوى  هل الد م 

 وثائق الحل السعودي والدور السوري  
 526 .......................................... األممي  – الفرنسي - واألمر الواقع األميركي

   ى" فى لبلا.  "أ يق  الوفا  الوطل اللص الرسمى لررررررررررررر    مشرأ  "أ يق  الوفا  الوطلى" نما  ذاعه سةود الفيصل
    نلم  الملك فهد بن عبد الة ي  فى افتتاح مؤتمر الطائف   .اللص الرسرررررررررمى للمةاهدل بين سررررررررروري  ألبلا  

   ص التةدي ت التى تم إدخالها علع اللص الرسرررررررمى قبل التو يب علع المةاهدل... أاللص شررررررربه الرسرررررررمى لها 
نلم  اليال الهراأع بةد التو يبن    كلم  حافظ األسرررد بةد التو يبن إ لا شرررةب أاحد ألو نلا فى دألتين مل صرررلتين  

    16-11-1999"خطاب الَقَسم" يوم   خطاب إميل لدود المةرأف بررررررررررر   إ. التةاأ. بين إ لين يةلى إقرارام بض لين  
مذنرل الت اهم فى جريم  امتيال الدريرع بين الد وم  اللبلا ي  أاألمم      1559 ص قرار مجلس األمن الدألى رقم  

   المتددل 
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  – الشرررراعر اللبلا ى هلرع زميب. السرررر ير    –يس. الكاتب  رام  سرررررن    الم كر اللبلا ى خليل  الديوا. الملكى األرد ى.
األديب السررررررةودع عبد   –الم كر اللبلا ى اليال رباب . رجل األعمال    –الوزير اللبلا ى مدمد مرررررربرا. الدبلوماسررررررى  

الباحل اللبلا ى رميد الصررررلح. السررررياسررررى    –المقصررررود خوج . المسررررتشررررار الملكى المغربى  حمد بن سررررودل. الكاتب  
   الدبلوماسى الةراقى  جدل فتدى م وت. –الدنتور عمر  ور الدايم. المؤرخ    السودا ى

تقييم من المؤرخ اللبناني يوسف إبراهيم يزبك. الرئيس صائب سالم. الرئيس ياسر   29-24 ات)وفي الصفح
 عرفات. األمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد. 

 



  



 


