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اوية المجزرة
َّ
 33ن.......................................................................نساركوزي وكارال أوباما ميشيل  بي  ن الغز

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 1 – بير
 2009الثان 

ن
ا
بنبأننيساعدننفسهنأول

َ
 33ن........................................................................نَمننيطلبنالمساعدةننمطال

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 3 – بير
 2009 الثان 

نالواضحننالواجبنإبالغهنإىلنساركوزي ي  34ن......................................................................نالموقفنالعرب 

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 5 – بير
 2009 الثان 

نخاضعنللتنصلن اويةن...نوبياننمنن»حماس«نغي 
َّ
 35ن..............................................................نالمحنةنالغز

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 6 – بير
 2009 الثان 

 36ن.......................................................................نالوقوفنمعنلبناننبمثلنالوقوفننمعنالمحنةنالغزاوية

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 9 – بير
 2009 الثان 

نالقرارنن ي
 
 36ن....................................................................................ن1701توأمنالقرارنن1860تأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 9 – بير
 2009 الثان 

ن ي
 37ن........................................................................................نمساهمةنمننلبناننلفضحنالعدواننالثالب 

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 13 – بير
 2009 الثان 

ن»حماس«ن »الرفيقننايف«نالذينعىلنيسارن  38ن.................................................................ن»فتح«نويمي  

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 14 – بير
 2009 الثان 

نقمةنالكويتنالواقعية ي
 
نف  39ن.........................................................................................نالحلنالواقعي

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 15 – بير
 2009 الثان 

 40ن....................................................................................نوجهـةننـظـرنالمأمولنمننأوبامانبعدنالثالثاء

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 16 – بير
 2009 الثان 

 41ن.............................................................................نلمنتنعقدنوقمةنستنعقدن الضارنوالنافعنمننقمة

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 17 – بير
 2009 الثان 

ن»أمنالقممنالعربيةنالتاريخية« ي
 
 41ن......................................................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 20 – بير
 2009 الثان 

 42ن.......................................................................................نبشائرنمننقمةنالكويتنلألجيالنالعربيةن

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 22 – بير
 2009 الثان 

نعىلنقمةنالكويتن
ً
نردا  42ن...............................................................ن»فضفضة«نكالميةنمننمشعلننومتكي

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 23 – بير
 2009 الثان 

نبمبادرةنالملكنعبدنهللا نالرئيسنبرينوالشيخنعبدناألمي  ئ  43ن..............................................................ننهن 

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 24 – بير
 2009 الثان 

نمطالبنناإلعمارنوقعقعةنالسالح  44ن.............................................................................ن»حماس«نبي  
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وت "اللواء".  صحيفة    كانون 27 – بير
 2009 الثان 

ةناىلنلبنان؟
ّ
 45ن...............................................................................نكيفنيتمنإعمارنالمخيماتننمننغز

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 28 – بير
 2009 الثان 

 45ن..............................................................................نهلنيحققنأوبامانفرصةننالعمرنلنفسهنولحزبه؟

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 29 – بير
 2009 الثان 

نالنيبتعدنآخرونننعنن»حماس«نكمانفعلتنتركيا  46ن.........................................................................نكي

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 30 – بير
 2009 الثان 

نلبنانن ي
 
نمرصنومسألةننفيهاننظرنف ي

 
 47ن.....................................................................................نجنايةنف

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 31 – بير
 2009 الثان 

ن بريطانيا عن ي
 48ن..........................................................................................ن(1) العظىم تعد لمن الن 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 4  -بير

َمة بريطانيا تستعيد الخطيئةن بتصحيح
َ
 48ن...........................................................................ن(2) الَعظ

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 5  -بير

ن قراءة ي
 
 49ن........................................................نالعزيز عبد بن عبدهللا الملكن عن  هنية اسماعيل كالم ف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 7  -بير

ن  وفرنسان  الصي  ن ي
 
ن  غيابن  ف ن  التأثي  كي  50ن.........................................................................................ناألمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 12  -بير

ن  تأمالتن ي
 
ن  المشهدن  ف ي ن  اإلنتخاب  ي

 
 51ن........................................................................................نإرسائيلن  ف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 13  -بير

ن قراءة ي
 
خرى وقضايا الحريري أوبامانحول رسائل ف

ُ
 52ن.........................................................................نأ

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 14  -بير

ن تأمالت ي
 
 53ن...........................................................................نالعزيزن عبد بن عبدهللا  الملكن قرارات ف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 17  -بير

 54ن...........................................................................................................ندارفور  عن ودلّن قلّن ما

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 18  -بير

 55ن...................................................................ناإلنتخابات قبل المضمون والحوارن« الباردة المقاومة»

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 19  -بير

نن
ا
منقليال

ِّ
قد
ُ
ن مجّردندغدغةنالنت

ً
ا رنكثي 

ّ
 56ن.................................................................................نوقدنتؤخ

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 20  -بير

ى سياحة ن كي  ي
 
ةن أطالل ف

ّ
 57ن.....................................................................................................نغز

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 21  -بير

ن الفلتان ي
ن اللساب 

ً
ن لبنانيا

ً
ن وعربيا

ً
 58ن.........................................................................................نوإقليميا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 24  -بير

ن ي
 
ن بركة الحركة ف

ً
ن عربيا

ً
 58ن.................................................................................................نواسالميا
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 شباط 25  -بير

طنو»حماس«نالعائدة  60ن.........................................................................................ننتنياهونالمشي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009  آذار 3 -بير

ن  60ن.............................................................................................ننظرةنمننالرياضنحولنغزةنوالبشي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار  4  -بير

نتفوقنالتوقع..نلماذا؟ اويي  
َّ
 61ن.........................................................................................ننجدةنالغز

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار  5  -بير

امنبالقضيةنوليسن»للغنائم«!ن  62ن..............................................................................................نإلي  

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار  6  -بير

ناآلتيةنلـنالسياحةنوالحج  62ن..............................................................................................نفلسطي  

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار  7  -بير

لنالسودان
ْ
 63ن..............................................................................................نمؤتمرنتشاورينمننأج

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 11  -بير

نالرياضن ي
 
نالدوحةننبدأتنأمسنف ي

 
 64ن.............................................................................نالقمةنالمقبلةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 12  -بير

د«
َّ
 65ن...............................................................................................نقمةنالرياضنو»المنهجنالموح

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 13  -بير

 65ن.........................................................................نآخرنالعالجنمننمباركننإحتجازن»فتح«نو»حماس«

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 14  -بير

«..نوأمنالمعاركناالنتخابية ي
وب  نالبي 

 66ن............................................................................ن»أبونمصطف 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 17  -بير

ن
ً
نولبنانيا

ً
 67ن.............................................................................................نإرتياحنكاننسيحدثنسوريا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 18  -بير

ن  68ن..................................................................................نقمةنالجوارنالمستقرننوليسنالحلفنالرباعي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 19  -بير

ننالعالقةنالسوريةن ي
 
لنف

ِّ
عنالمعط

ُ
كيةن-الربــ  68ن................................................................................ناألمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 20  -بير

ء ي
 69ن..................................................................نمبادرةنإسالميةنلمواجهةننجهنمنالدنيانالحارقةنلكلنش 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 23  -بير

كانوإيراننبعدنرسالةنأوبامان  70ن...................................................................................................نأمي 

 2009 آذار 24 -بيروت "اللواء". صحيفة

«نننايفنبننعبدنالعزيز ي ناألمننالعرب   71ن....................................................................................ن»أمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 25  -بير

 72ن............................................................................................نكابوسنالقدسنبالنسبةنإىلنإرسائيل
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 26  -بير

 73ن.......................................................................................................نمرصنمباركنعندمانتضغطن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 27  -بير

كانوإيراننبعدنرسالةنأوبامان  74ن...................................................................................................نأمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 28  -بير

نقّمةنالدوحةنوقّمةنلندنن  75ن......................................................................................نالعربنوالعالمنبي  

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آذار 31  -بير

عة والقرارات المصالحة وراء ما
ّ
 75ن........................................................................................نالمتوق

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 2  -بير

ين نقمةناالغنياءنالعش  ي
 
 76ن...........................................................................................نواقعنالحالنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 3  -بير

ن نغن  نقمةنالدولناألكي  ي
 
 77ن................................................................................................تأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 4  -بير

ار
َّ
نأمرنبش  78ن..........................................................................................نالصلحنسّيدناألحكامنوُميشِّ

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 7  -بير

 79ن....................................................................................نإسالمية نوأخرىننأوروبيةنإطاللةنبيننأوباما

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 8  -بير

لن
ِّ
 79ن...................................................................................نأوبامانالرافضنألننيكوننمعنالثلثنالمعط

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 9  -بير

كانوالعربن دناإلحباطنمحورهانأمي 
ّ
 80ن.....................................................................................نأخبارنتبد

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 10  -بير

 81ن................................................................................................نالمسؤولنالمسلمنعندمانيضغط

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 11  -بير

 82ن..........................................................................................نالمبادرةنالمطلوبةنمننالرئيسنالحص

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 14  -بير

ن ي
نالطيبنلـنالملكنعبدهللانالثاب  ي  83ن.................................................................................نالتقليدنالعرب 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 15  -بير

 84ن.............................................................................................نرسالةنمننالسيدنقبلنفواتناألوانن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 17  -بير

نباراكنأوباماننسخةنمننبوشن نالنينتهي  84ن.........................................................................................نكي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 18  -بير

 85ن........................................................................نتفعيلنالمصالحةنوليسننإعتبارهانكأنهانهدنةنحربيةن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 21  -بير

نلبنانن ي
 
مةنللداخليةننوالبلديةنف  86ن...................................................................................نأمثولةنمحي 
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 22  -بير

نالعالمي  ن
ّ
نوذّمةنوخوفنمننرب  87ن..................................................................................نمسألةنضمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 23  -بير

نللعلةناللبنانية ي
 88ن....................................................................................................نعالجنبريطاب 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 24  -بير

 89ن.....................................................................نعالقةنأجدىنلسوريانمعنالعراقننوتْركنلبناننلتناقضاته

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 25  -بير

ننيتمناهانالرئيسنبرين ي
 89ن...............................................................................نالمصالحةناإلقليميةنالن 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 28  -بير

ن نبهانأبونمصطف 
ِّ  91ن.............................................................................................نأحىلنصيفيةنيبش 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 29  -بير

ن
ً
ا نوحاض 

ً
نمسألةنالعنادنوالمعاندينننماضيا ي

 
 92ن..................................................................................نف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 نيسان 30  -بير

نللتسويةنالشاملة نزمننالتحضي  ي
 
 94ن.......................................................................ن!مناوراتنعسكريةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009  أيار 6  -بير

نإىلنالزعاماتنالمتكابشةن  94ن...........................................................................ننداءنمننلبناننالمستشف 

وت "اللواء".  صحيفة  2009  أيار 8  -بير

نمكتملنلـنالبابانبنيديكتوس  95ن............................................................................................نحجنغي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 12  -بير

َبقتننجولةن»الحاجنبنيديكتوس«
َ
 96ن.................................................................نقمةنروحيةنيانليتنإست

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 13  -بير

اريةنللعالقةننالمستقرةنمعنلبنانن
َّ
 97ن..........................................................................نخطوةنخطوةنبش

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 14  -بير

 98ن.................................................................................................نالعتبنأفادنوالنوايانعىلنالمحكن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 15  -بير

نمسألةنالرواتبنوالمخّصصاتنللنوابنوالرئاساتن ي
 
 99ن...............................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 16  -بير

نن-أمثولةنلـنلبناننمننالتعاوننالسورين كي
 99ن...................................................................................نالي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 19  -بير

 100ن..................................................................ن...مكاسبنمجزيةنلدولةناالمرنالواقعنودولةنالنحولنوال

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 20  -بير

نالثوابتنالدائمةننلـنالمملكةنالعربيةنالسعودية ينسفي  نعسي   101ن.......................................................نعىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 22  -بير

نغرائبنأمزجةنقادتهمنوفظاظةنأساليبنمحتليهم  102ن...................................................نالفلسطينيوننبي  
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 25  -بير

 103ن.........................................................................................نمجّردننصائحنمننأمةنالمليارنونصفن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 27  -بير

نمعادلةنالتسوية ي
 
 104ن.....................................................................................نلبناننالرقمنالصعبنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 29  -بير

 104ن.............................................................................................نروسيانالحريريةن...نوالفلسطينية

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيار 30  -بير

ن المجهر تحت أوباما ي ن  العرب  ن واإلسالمي ي
 
 105ن........................................................نالسعودية بعد مرص ف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 2  -بير

 106ن.......................................................................................................نمريديه نأوبامانيخذلنالنكي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 3  -بير

 107ن...................................................................................نخطابنأوبامانميثاقنالسالمنعىلناألرض؟

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 4  -بير

ن ي
نالجولةنالتاريخيةننلـنالرئيسناالستثنابئ ي

 
 108ن..........................................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 5  -بير

ناالنتخابات ي
 
نف  109ن..........................................................................نلبناننإتفاقنالطائف..ننالفائزناألكي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 9  -بير

نللتسوية
ً
 109ن.....................................................................نالمكاشفةنالمأمولةنمننالسيدنحسننإستباقا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 10  -بير

 110ن................................................................نالمطلوبنبعدمانإتضحننالخيطناألبيضنمننالخيطناآلخرن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 11  -بير

لمان  111ن............................................................................................نمانهونالمأمولنتحتنقبةنالي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران12  -بير

نبالمرصادن ي
 111ن.................................................................................................نعندمانيقفناللبناب 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 13  -بير

 111ن................................................................................ناإلنتفاضةناإليرانيةننبعدناإلنتفاضةناللبنانية

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 16  -بير

ننقدنيحدثنلـنإيرانن ي
 112ن...........................................................................نمانحدثنلـناإلتحادنالسوفياب 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 17  -بير

ن ي
نوالتشددناإليراب   112ن............................................................................................نالرهانناإلرسائيىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران18  -بير

 113ن.......................................................................................نمصلحةناألصدقاءنمننأنظمةنوأحزاب

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 19  -بير

 114ن........................................................................نإبتكارنللقدسنعاصمةننروحيةنوآخرنلحقنالعودة؟ن
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 23  -بير

نللبناننالجديدن  114ن.........................................................................نمانيتمناهنالعربنوالمجتمعننالدوىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 24  -بير

 115ن......................................................................................نزمننالتسويةنيتقدمنعىلنزمننالتعطيل

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 25  -بير

ن
ً
نوعربيا

ً
 116ن..................................................................................................مكاسبنالوفاقنلبنانيا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 26  -بير

هان
ُ
نحاننأكل ي

 116ن................................................................................................نطبخةنالتسويةنالن 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 حزيران 27  -بير

لماننللنوابنوالحكومةنللشعب  118ن..........................................................................................نالي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 1  -بير

ين نزينةنالرجالنقبلنوبعدنإستشهادنزينةنمي 
ً
 118ن...........................................................نالسالحنليسندائما

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 2  -بير

ةن
َ
ي
ِّ
نإستحقاقنالرئاسةننالثالثةنمنناللقطاتنإىلنالد ي

 
 119ن..............................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 3  -بير

نينجح..نوبإمتيازن نشأننموسمناالصطيافنلكي ي
 
 120ن........................................نمالحظاتنبعيونناألشقاءنالعربنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 4  -بير

ن
ً
نودوليا

ً
 122ن...........................................................................نكيفنتكوننحكومةنمصالحننالناسنعربيا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 7  -بير

ام؟
َّ
كانتوريطنإرسائيلننمثلنتوريطنصد  123ن........................................................................نهلنتريدنأمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 8  -بير

 123ن......................................................نهلنيقّررنسعدنالحريرينتفضيلنرضانالناسنعىلنإرضاءناألقطاب؟

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 9  -بير

 124ن..............................................................................................................................نسميّة 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 10  -بير

نانتظارنلقاءندمشق ي
 
 124ن.......................................................................................نالكالمنالمعسولنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 11  -بير

ننبـنحجرنواحدنمننإيراننالنجادية ي
 125ن...............................................................نعصفوراننمرصينوالماب 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 14  -بير

 126ن..........................................................................نمانقبلنإطاللةنعبدهللانبننعبدنالعزيزنعىلنسوريا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 15  -بير

ن بي  ننسيبنالي  نبهنمستشف 
َ
حظ

َ
نتوفيقنرزقنولمني نبهنمستشف  ي

 128ن................................................نمانحظ 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 16  -بير

ننإىلناإلتهامناألعظمن  129ن.................................................................ن»الكوميديانالفلسطينية«نمننالتبعي 
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 17  -بير

؟ن ئةننالذمةنفعلهانالقدومي  129ن.................................................................................نللتصحيحنأمنِلتي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 19  -بير

ن ي ْ 
َ
 130ن....................................................................................نساعةنالحسمنمعنإرسائيلنذاتناإلحتالل

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 22  -بير

 131ن...........................................................................سنةننومانلمنيفعلهنعرفاتن92مانرآهنسوالنانبعدن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 23  -بير

 132ن.............................................................................................................نمفتاحنبوابةنالسالمن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 24  -بير

نالمسيحيةنواالسالميةن نالنتحتلناليهوديةنمننخاللنإرسائيلنالديانتي ْ   133ن..............................................نكي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 25  -بير

نمستجداتناألحوالناإليرانية ي
 
 134ن........................................................................................نقراءةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 28  -بير

وسنالسلطة«نالذينأصابننجاد  135ن.......................................................................................ن»في 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 29  -بير

نوإننطالنالعنادن  136ن.............................................................................نالنمفّرنمننالتجاوبنمعنالسعي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 30  -بير

يرةن بةنوتعقيداتنرس   137ن...................................................................................................ننوايانطيِّ

وت "اللواء".  صحيفة  2009 تموز 31  -بير

 137ن......................................................................نمبعوثنأوبامانللتسويةنالعادلةنأمنلتسويقنالتطبيع؟

وت "اللواء".  صحيفة  2009  آب 1  -بير

ن ي
 
ن إستغراب ف ي  138ن.......................................................................................ناللبنانية األحوال لـ عرب 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آب 25  -بير

ن  139ن.....................................................................................ن« أوطانن»   بضعةن  إىلن  الوطنن  يتحولن  الن  كي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آب 26  -بير

ن السعودية عىل  المتجني  ن برسم وقائع
ً
 139ن.....................................................................نوقيادة شــعبــا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آب 27  -بير

ن  للتسوية المستوى دون سباق ي
 
 140ن.....................................................................................نأيلول ف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آب 28  -بير

ن ن كما حدود للسعي ن  هي  141ن..................................................................................................نللصي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 آب 29  -بير

نعيوننناإلخواننواالصدقاءنالعربن ي
 
 142ن....................................................................ناألحوالناللبنانيةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 1  -بير

ي ْ ن
ّ
ف
َّ
نالمكل نالزعيمي ْ  لةنبي  

َ
ةنالمتباد

َّ
 143ن.......................................................................................نالدي
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 2  -بير

ارنالحكيمنبعدنزعامةنمقتدىنالصدرن نزعامةنعمَّ ي
 
 143ن................................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 3  -بير

نالسوري نالسعوديننوالنيفْعلهنعىلي َعلهنعىلي
َ
 144ن............................................................................نمانف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 4  -بير

«نتشكيلنالحكومةناللبنانية  145ن..........................................................ناألمثولةناإليرانيةنبرسمن»معرطىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 5  -بير

ن قنننوايانالمجتمعنالدوىلي
ْ
 146ن.....................................................................نوفاقنعىلناألقلنإلختبارنِصد

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 8  -بير

ارن
َّ
 147ن...................................................................نإجتثاثناإلنتقامنهونالحلنللعراقنوليسنمناطحةنبش

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 9  -بير

نإستغرابنأطيافنالحزبنوالحركة  148ن.............................................................نلقطةنمننبيتنالديننتثي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 10  -بير

نالذينالنبدنمنهنومنندوننتأجيلن  149ن.....................................................................................نالتغيي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 11  -بير

 149ن...........................................................................نلقاحنألنفلونزانالخنازيرنوآخرنألنفلونزانالصهاينة

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 12  -بير

نمننالذينيجري ي
 150ن.................................................................................نمانالنيرضاهناإلمامنالخمين 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 15  -بير

نلبناننوالعراقنواليمننبعدنفلسطي  ن ي
 
 151ن.............................................................نيانعيبهمنباعوانبلدهمنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 16  -بير

نلخالفاتنعربيةنوإرسائيلية
ً
نومرصيا

ً
 152ن............................................ندبلوماسيةناإلفطاراتنالرمضانيةنتركيا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 17  -بير

نتعسكرتن ي
نهونالحلنإليراننالن  ي

 153ن....................................................................نإقتباسنمقولةنالخمين 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 18  -بير

 153ن...........................................................................رسالةنإىلنإيراننعننطريقنكوريانتنتظرنالردنعليهان

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 19  -بير

نومستقبلناألجيال  154ن............................................نعبدهللانبننعبدنالعزيزنوجامعةنالتأكيدنلحقيقةناألمتي ْ 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 23  -بير

ن»جامعةنالملكنعبدهللا«ن ي نلمستقبلكنأنتنمننخريج   155ن...........................................................نإطميئ 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 24  -بير

 155ن....................................................................................نيانليتهمنكانوانحولنعبدهللانبننعبدنالعزيزن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 25  -بير

 156ن............................................................نإنفلونزانالخنازيرنوتوجيهاتنمطلوبةنمننالزعاماتنالسياسية
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 26  -بير

ن
ً
نومرصيا

ً
 157ن..........................................................................نالتطبيعنالمستحيلنمعنإرسائيلننسعوديا

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 29  -بير

ن ي نالمشهدنالعرب  ي
 
نن-هالة...نوالتطبيعننف  158ن...............................................................................نالدوىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أيلول 30  -بير

ن ي
نومانبعدنناإلنبهارنباإلنجازنالصاروخ 

ً
بةنعربيا  158ن................................................................ناألخبارنالطيِّ

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 1  -بير

ن ودبلوماسية السورية – اللبنانية
ْ
 159ن......................................................نومحسن العزيز عبد الدكتوري

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 2  -بير

 160ن.....................................................................نولبنانن فلسطي  ن إىل إيران الوقتنمن تضييع مساوئ

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 3  -بير

ن تأمالت ي
 
ن ف ي

 
 160ن.................................................................نالسورية - السعودية للعالقة  الكاملن التعاف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 6  -بير

ن  161ن........................................................نالسبل أهونن عىلن والزعامة للرئاسة والتجديد وأردوغان البشي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 7  -بير

 162ن...............................................................نأهّمن الزيارة بعد ما مناخات  وحمايةن... مهّمة الملكن زيارة

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر8  -بير

ن ونوعّية السورية – السعودية العالقة جوهر اختبار  162ن..........................................نمعها الجانبي ْ ن تعاطي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 9  -بير

ن تأمالت ي
 
ن ف

َ
ن المعل نن  وغي 

َ
 163ن...................................................................ندمشق قمة نتائج من المعل

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 10  -بير

ن  – السوري التعاون وراء كي
 163ن......................................................................................نوراءه ما  الي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 15  -بير

ن مبادرة ساعة دقت ي
 164ن.............................................................................نالثالثن الفريقنالفلسطين 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 16  -بير

ن  الضغط كي
 165ن..................................................................................نخطوة خطوة  إرسائيل عىل الي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 17  -بير

ن ومدفع الحريري سعد أذان ي
 166ن..................................................................................نمبارك حسن 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 20  -بير

ن نفسه الذين موشن عمرو ي
 
 167ن...................................................................................نمرصن رئاسة ف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 22  -بير

ن  168ن............................................................................نوالجزائر المغرب بي  ن  المواجهة تحدث ال كي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 27  -بير

ن بعد ماذا ن الحكومية والمؤسسات   الوزارات تفجي  ي
 
 168ن............................................................نبغداد ف
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 27  -بير

ن تأمالت ي
 
ن ف ن  - السعودي الملتف  ي

 169ن......................................................................................ناللبناب 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 أكتوبر 30  -بير

ن النفايات وجبل  والشاورما المناقيش إنفلونزا ي
 
 170ن...................................................................نصيدان ف

وت "اللواء".  صحيفة ين 31  -بير  2009 األول تشر

نالبحر ي
 
نتبيعنمحمودنعباسنالسمكنف ي

 171ن.............................................................نهيالرينالمتالعبةنالن 

وت "اللواء".  صحيفة ين 3  -بير    تشر
 2009 الثان 

لنومصالحةنالنتتم
ّ
ارنحولنحكومةنالنتتشك

َّ
 172ن.....................................................نسؤاالننإىلنالرئيسنبش

وت "اللواء".  صحيفة ين 4  -بير    تشر
 2009 الثان 

ناستدارةنأمنمجّردننمناورةنمننأتاتوركناآلخر  172ن.......................................................................نهلنهي

وت "اللواء".  صحيفة ين 6  -بير    تشر
 2009 الثان 

نوتوأمناالحتاللن كانذاتنالوجهي ْ  نامي  ي
 
نف ي  173ن.....................................................................نتأمالتنالعرب 

وت "اللواء".  صحيفة ين 7  -بير    تشر
 2009 الثان 

وبامانلحليفهننمحمودنعباسنَمننيقعنفيها؟
ُ
 174ن........................................................................نحفرةنأ

وت "اللواء".  صحيفة ين 11  -بير    تشر
 2009 الثان 

وبامانوالعنادنمنننتنياهون
ُ
 175ن.......................................................................نمانبعدنالتنّصلنمننجانبنأ

وت "اللواء".  صحيفة ين 12  -بير    تشر
 2009 الثان 

 175ن.............................................................................نمباراةنرياضيةنبروحننسياسيةنعىلنخلفيةنثأرية

وت "اللواء".  صحيفة ين 14  -بير    تشر
 2009 الثان 

اريةنوالملعوبنالساركوزي
َّ
 176ن......................................................................نتأمالتنحولنالزيارةننالبش

وت "اللواء".  صحيفة ين 17  -بير    تشر
 2009 الثان 

ن ي نمنناإلتحادناألوروب 
ناليقي   نإنتظارنالخي  ي

 
 177ن........................................................................ناألمتاننف

وت "اللواء".  صحيفة ين 18  -بير    تشر
 2009 الثان 

ن كي نمننقمحنالدوالرناألمي  ةناللبنانيةنخي   178ن.........................................................................نزوانناللي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 19  -بير    تشر
 2009 الثان 

ادةنالنووية«ناإليرانية
َّ
«ننو»السج ن»الحرامي  179ن.............................................................نالمجتمعنالدوىلي

وت "اللواء".  صحيفة ين 20  -بير    تشر
 2009 الثان 

 180ن............................................................................ناإلستفتاءنلونجرىنعىلنإستمراريةنالسيدنحسن

وت "اللواء".  صحيفة ين 21  -بير    تشر
 2009 الثان 

يز نمباركنوبي   181ن.................................................................نالمبادرةنالمتوازنةنوالمبادرةنالمنقوصةنبي  

وت "اللواء".  صحيفة ين 24  -بير    تشر
 2009 الثان 

نالمبادرةنالعربية ي
 
نوالحلنالثابتنف ناليقي    182ن.............................................................................نالخي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 25  -بير    تشر
 2009 الثان 

لنالمبغوضنوالرصاعنالكروينالمكروهن
ُّ
 182ن...............................................نكلنأضجنواألمةنخاليةنمننالتسل
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وت "اللواء".  صحيفة ين 26  -بير    تشر
 2009 الثان 

ناإلستقاللنوأحوالهنن-تأمالتنلبنانيةن ي
 
 183ن............................................................................نسوريةننف

وت "اللواء".  صحيفة ين 27  -بير    تشر
 2009 الثان 

ن احنأبونمصطف   184ن.....................................................................................................نمانوراءنإقي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 1  -بير

ناتفاقنالطائفن ي
 
نف ِ

نوثيقةنالسيدنوالفعلنالمستي  ي
 
 185ن................................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 2  -بير

 186ن....................................................................نإرسائيلنالمعتديةنأمامننالفرصةناألوروبيةنبعدنالعربيةن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 3  -بير

ارنهلنلنانمننأردوغاننبعضنالتوضيح
َّ
 187ن..........................................................نهذهنالمرةنوقبلنلقاءنبش

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 4  -بير

نواقعةنمئذنةنسويشانوأموالنالمسلمي  ن ي
 
 187ن........................................................................نتأّمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 5  -بير

 188ن........................................................................نمانفعلهنعوننمعنالطائفةنهلنسيفعلهنمعنالحريرين

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 8  -بير

 189ن....................................................................نمالمحناللبننةنعىلنتظاهرةننالخرطومنوتظاهرةنطهرانن

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 9  -بير

نمواجهةنالمثلثنالفوالذين ي
 
نإيراننف ي

 
 190ن............................................................ن»جيلنالعولمة«نالرخونف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 10  -بير

«ن ي
وتننودمشقنعىلن»الخطنالمدب  نبي   191ن..........................................................ن»ماراتون«نالزياراتنبي  

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 11  -بير

«ن ي
نالثاب  سن»سمي 

ِّ
رئ
ُ
ناألردنني ي

 
نالكويتنيحرجوننإبننالعائلةنالصباحيةنوف ي

 
 192ن................................................نف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 12  -بير

نضوءنايامنالعالجنوالنقاهةن ي
 
 192ن............................................................نسلطاننبننعبدنالعزيزنوتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 15  -بير

كانمننلبناننبرئاساتهنالثالثن  193ن........................................................................................نمانتريدهنأمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 16  -بير

ارنوسعدن
َّ
نبش  194ن.................................................................................................................نبي  

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 17  -بير

نونتنياهون ي
رةنمننليفن 

َ
صغ

َ
ظىمنُمست

ُ
نكانتنع ي

 195ن.................................................................نبريطانيانالن 

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 18  -بير

 196ن......................................................................................نالزيارةنخطوةنخطوةنوالنجاحنالمأمولنلهان

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 22  -بير

ن»قرصنقريطم« ي
 
ين«ننيتمنتعزيزهنف ن»قرصنتش  ي

 
 197ن........................................................نمانتمنتحقيقهنف
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وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 23  -بير

اريةنن–تشويشاتنمتكيةن
َّ
نزمننالمصالحةنالبش ي

 
 198ن..................................................نالحريريةن-نالريجانيةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 24  -بير

نلبنان...نوالعالمن ي
 
نف  199ن...........................................................ناإلنتفاضةنالمأمولةنمننالمجتمعنالمسيجي

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 25  -بير

نالطموحاتنالنوويةنلدولةناإلمارات ي
 
 200ن..............................................................................تأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 29  -بير

نالمساعدةننالمقبولةنوالمزايدةنالمرفوضةن اويوننبي  
َّ
 201ن..................................................................نالغز

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 30  -بير

نبدلناإلستعراض نإطارنعملنالخي  ي
 
نف اويي  

َّ
 201ن...............................................................نمانهونمفيدنللغز

وت "اللواء".  صحيفة  2009 األول كانون 31  -بير

نورجالهنالثالثةن نبإمتيازنسنذكرهنبالخي  ي
 205ن.............................................................................نإستثنابئ

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 1  -بير
 2010 الثان 

كا نةنالحلنوالهدايةنالخالصنإليراننوحماسنوأمي   
 205ن.......................................................ناإلستدارةنالمي ّ

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 5  -بير
 2010 الثان 

ننجادنوأوبامان  206ن................................................................نالخطابنالخشننوالدبلوماسيةننالناعمةنبي  

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 6  -بير
 2010 الثان 

كانوحليفاتهانللتسويةنالسياسيةنوإرسائيلنلتوزيــــعناألقنعة  207ن............................................................نأمي 

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 8  -بير
 2010 الثان 

نمبادرةنعبدهللانبننعبدنالعزيزنعىلنالطاولةنثمنالتنفيذنهذهنالسنة نتبف   207ن............................................نكي

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 9  -بير
 2010 الثان 

نأوبامانبمانوعدنبه ي
ننيف   208ن................................................................................الفرصةنالتاريخيةنلكي

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 12  -بير
 2010 الثان 

نغيابن»رامبو«ن ي
 
كانف  210ن.......................................................نحولنموضوعنإيرانن2010إنقسامنداخلنأمي 

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 13  -بير
 2010 الثان 

نللقاءنالرياضناليوم
ً
ارنإستباقا

َّ
 210ن.....................................................................نمانوراءناتصالننجادنببش

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 14  -بير
 2010 الثان 

ار
َّ
 211ن.............................................................................................دبلوماسيةنالملكنعبدهللانوبش

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 15  -بير
 2010 الثان 

نوالعميدنعبدن ن»دْرعنبيتنالوطن«نللنقيبنمحمدنبعلبكي ي
نسالممعاب  ي

 212ن............................................نالغن 

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 19  -بير
 2010 الثان 

نالبغضاءنومؤتمراتنتنعشنالقضية  213ن.........................................................................نترصيحاتنتثي 

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 20  -بير
 2010 الثان 

ن كي
نمكاسبنضغوطنالذئبنالي  ي

 
 214ن.............................................................................................نف
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وت "اللواء".  صحيفة    كانون 21  -بير
 2010 الثان 

 215ن............................................................................................................نمنندحالننإىلنهنّيةن

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 22  -بير
 2010 الثان 

 215ن.........................................................نزادوهانثالثنحباتنعىلنمرصننالعروبةنرمزنالوطنيةنوالتضحيةن

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 27  -بير
 2010 الثان 

نإلبعادنالخطرنعنناليمننوالمنطقة  216ن........................................................................نالتشاورنالرباعي

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 27  -بير
 2010 الثان 

ون
لوننمعتدون..نمبي  ّ

ّ
 217ن........................................................نوسارقونأعضاءنالضحايا ...مغتصبوننمحت

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 28  -بير
 2010 الثان 

ن
ا
نالنيكوننفاشال  218ن.................................................................................................نإنقاذناليمننكي

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 29  -بير
 2010 الثان 

ن ي نمنطقنسعودنالفيصلنو»تنجيم«نمهدينكروب 
نبي   ي

 218ن..................................................نالموضوعناإليراب 

وت "اللواء".  صحيفة    كانون 30  -بير
 2010 الثان 

ية«نلمواجهةناإلرهابن  219ن......................................................................نمؤتمرنلندننو»الرؤيةنالعسي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 2  -بير

نضوءنفاجعةنالمناضلنمحمودن ي
 
 220ن.....................................................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 3  -بير

 221ن......................................................................................نحماس«نالمفجوعةنومرصنالمنتِظرة»

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 4  -بير

نالشبهاتن–إجتماعاتنحكوميةنأوروبيةن  222ن...................................................................نإرسائيليةنتثي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 5  -بير

نإقليميةن...نفعالميةن نالنتبدأنالحربنحدوديةنثمنتنتهي  222ن.................................................................نكي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 6  -بير

رن ارنومعمَّ
َّ
 223ن...........................................................................نمانيسعنإليهنحلفاءناألمسنمباركنوبش

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 9  -بير

نمسألةن»الهويةنالوطنية ي
 
نن«تأّمالتنف

ً
نوفرنسيا

ً
 224ن......................................................................نلبنانيا

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 11  -بير

 225ن.............................................................................نتحية..نهلنتصلنلمناسبةننالذكرىنالخامسة؟

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 12  -بير

ناألخنوأخيه ابنبي  
 226ن.......................................................................نأمثولةنيمنيةنعننمساوئناإلحي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 13  -بير

نالقمةن ي
 
 226ن...........................................................................نالردنعىلنإرسائيلننبمصالحةنفلسطينيةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 16  -بير

 227ن.........................................................................................نلمننالعقوباتنذاتناألنيابنالحادة؟
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وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 17  -بير

 228ن.................................................................ن:لماذانالسننبالسننوالمطارنبالمطارنوالضاحيةنبتلنابيب

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 18  -بير

نوإيراننالنجادية نالمجتمعنالدوىلي
نبي   اريةنوسيطنالخي 

َّ
 229ن......................................................نسوريانالبش

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 19  -بير

نالبيتناألبيضن ي
 
ارنوأوبامانف

َّ
نأننيتحادثنبش  229ن............................................................................نيبف 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 20  -بير

نزمنناإلحباطن ي
 
نالمتصالحننف  230ن..................................................................................نسوداننالبشي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 23  -بير

ننقّمةناإلنتفاضة؟ ي
 
 231ن................................................................................نلماذانالنتكوننقّمةنالقذاف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 24  -بير

نظاهرةنالطائراتنالخاصة ي
 
 232ن.........................................................................................نتأّمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 25  -بير

 233ن...................................................................نمانيريدهنالرئيسنالنوويننومانينصحنبهنالرئيسنالتنموين

وت "اللواء".  صحيفة  2010 شباط 26  -بير

ن ي «نعرب  ي
ساتن–»فيلقنإيماب 

ّ
نللذودنعنناألقىصنوالمقد  233ن..........................................................نإسالمي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار  1  -بير

«ناللبنانيةن ي
ن»هيئةنالحوارنالوطن  ي

 
 234ن..............................................نالدوليةنن-اإليرانيةننن-العربيةنن-تأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار  3  -بير

افنيكوننالتنبيه  235ن.............................................................................................نمانهكذانيانأخننوَّ

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار  4  -بير

 236ن............................................................................................نأمثولةنلليمننمننلبناننوفلسطي  ن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار  5  -بير

نوقمتهنالعربية ي
 
ننانننعىلنالقذاف

ْ
عك
ُ
 237ن........................................................................ن»سويشتان«نت

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار  6  -بير

 238ن......................................................................ندولةنحضاريةنصديقةنللعربنعىلنمشارفناإلفالس

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار  9  -بير

نمنن
ً
قنبدءا  238ن...............................................................................................نآذارنن7العراقنالمش 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 10  -بير

 239ن..........................................................................................نإنتفاضةنالتسويةنلمصلحةنالجميع

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 11  -بير

نجاءتنننافعةنلمصلحةنالتسويةن ي
ارةناإلرسائيليةنالن 

َّ
 240ن..................................................................نالض

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 12  -بير

 240ن.............................................................................................نباطلنالباطلنعىلنأرضنفلسطي  ن
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وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 13  -بير

ناإلهانةن ي
 
ف كيةنلمصلحةنالعربنضدنمحي   241ن......................................................................نصحوةنأمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 16  -بير

كيةن  242ن....................................................................نإرسائيليةنلمصلحةنالتسويةن-إنتفاضةنكالميةنأمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 17  -بير

نللجامعةنالعربية نالعامنالتاىلي
نمسألةناألمي   ي

 
 243ن.....................................................................نتأّمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 18  -بير

ن نتشييعنمتواضعنإلمامنكبي  ي
 
 244ن........................................................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 19  -بير

نمرصنالمتجددة ي
 
 244ن....................................................................................نأزهرنالمرحلةنالمقبلةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 20  -بير

نقمةناألخنمعمرن ي
 
 245ن.....................................................................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار23  -بير

 246ن...........................................................................................نإستكمالنالمصالحةنمفتاحنالنجاح

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 24  -بير

نتوظيفنغضبنأوبامانعىلننتنياهونوزمرته ي
 
 246ن...................................................نالمطلوبنمننقمةنالقذاف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 25  -بير

ن ي
يطاب  نللغضبنالي  ي

 
 247ن................................................................نالتوظيفناآلخرنمننجانبنقّمةنالقذاف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 27  -بير

 248ن...................................................................................نمانبعدنإنعقادنالقمةنالعربيةنبغيابنكبارها

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 30  -بير

نالقّمةناإلستثنائية ي
 
كيةننف  249ن...............................................................................نمفاعيلنالنخوةنالي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آذار 31  -بير

 250ن.............................................................................نالتعويضنللمعتدىنعليهنبدلنمكافأةنالمعتدين

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 8  -بير

 250ن.............................................................................نالتسويةنالمأمولةنوأصحابنالقرارنإذانهمنغابوا

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 9  -بير

نالنتعودنمبادرةنالملكنعبدنهللانعىلنالطاولةن  251ن...........................................................................نمن 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 10  -بير

ن نإىلنالنووينالسلىمي ي  251ن.....................................................................نإيراننوإرسائيلنمننالنووينالحرب 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 13  -بير

 252ن.............................................................نلونأننإيرانندعيتنولمنيقاطعننتنياهون»قمةناألمننالنووي«ن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 14  -بير

نالحلناألسلمنلنجادنوأوبامان  253ن...................................................................نالتفاعلنبدلناإلنفعالنيبف 



21 

 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 16  -بير

نالنتائجنناألوليةنلـن»القمةنالتاريخية« ي
 
 254ن...............................................................................نقراءةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 17  -بير

نسالمنالمنطقةنالذينتعرقلهنإرسائيلن ي
 
 255ن................................................................نالحقائقنواألوهامنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 20  -بير

كيةننمنذن نلليدناألمي   256ن..............................................................................نسنةن55العّضناإلرسائيىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 21  -بير

كا ةنللدهشةنمننجانبنرؤساءنأمي   256ن..........................................................................نالمعادلةنالمثي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 22  -بير

ن
 
 257ن.........................................................................ن»نّوابنالرصاص«نيطلقوننوالرئيسنمباركنيتعاف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 23  -بير

نميداننالتحرير ي
 
نف ي

 258ن...................................................................نهواجسنالتخييمنباألسلوبنناللبناب 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 24  -بير

 258ن..................................................................نالكوابيسنن-ساعةناإلحتكامنإىلنالمنطقنلتفاديناألحالمنن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 27  -بير

رنهللا
َّ
نالنقد ي

 259ن.................................................................................................نالصيفنالصاروخ 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 28  -بير

 260ن....................................................................نخطابنتهدئةنمننالسيدنحسننإلنقاذنموسمنالصيفن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 29  -بير

نعليهانمننالِشياط خش 
ُ
نطبخةنني ي

 
 261ن................................................................................نتأّمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 نيسان 30  -بير

نالصامدنوالدورنالمأمولنمنهنخاللنربــعنقرن  262ن...............................................................ناإلسالمنالماىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2010  أيار 1  -بير

نلبنانن ي
نوطنهنالثاب  ي

 
ناإلبننالبارنللسعوديةنف ي

 263ن.............................................................نفؤادنصادقنمفن 

وت "اللواء".  صحيفة  2010  أيار 4  -بير

 264ن.....................................................نالتحرشاتنعىلنأنواعهانمننمرصنإىلنالكويتنإىلن»اللــــــواء«!...نإىل؟

وت "اللواء".  صحيفة  2010  أيار 5  -بير

امنإىلننجاد
ّ
كانوالمنطقةنمننصد  265ن..........................................................................................نأمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010  أيار 6  -بير

كانبإرسائيلنالنووية  266ن.............................................................................................نإهتماماتنأمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010  أيار 8  -بير

نظلنرئاسةنلبناننلمجلسناألمنن ي
 
 267ن..........................................................نمفاجآتنعىلنطريقنالسالمنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 11  -بير

ارن
َّ
نلسدنشهيةنالمواجهةنقبلنلقاءنبش ي

عمنالطعامناإليراب 
ُ
 268ن................................................نميدفيديفن-نط
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وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 12  -بير

ةنالسوريةن  268ن....................................................................نالروسيةنن-نأصدقاءناألمسنيستأنفوننالمسي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 13  -بير

ن كي ناألمي  نوالتعامي  269ن........................................................................................نالغموضناإلرسائيىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 14  -بير

ن
ً
نوفلسطينيا

ً
جاتنمانقبلنالتسوياتنإيرانيا  270ن.............................................................................نحش 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 15  -بير

ننالشيخنصباحناألحمدن نزيارةناألمي  ي
 
 271ن................................................................................نتأمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 18  -بير

ن ويضنالخشونةناإليرانيةنوالعنادنالدوىلي  271ن.............................................................نالضغوطنالناعمةنلي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 19  -بير

نطهرانن ي
 
نبرازيليانبعدنالصفقةناألوىلنف ي

 
 272ن...................................................................نالصفقةنالثانيةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 20  -بير

 273ن.......................................................نالواجبناآلخرنبالتعاوننمعنمرصنومباركةنعبدنهللانبننعبدنالعزيز

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 21  -بير

نوقتهانمننالغضنفرن ي
 
نوتحيةنيعربيةنف ي

نالمسعناإليراب   274ن.............................................نمناشدةنبرسمنرباعي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 22  -بير

نالواجباتنالثالثة
ً
ننن:رحلنمتمما ي

.نالوطن  ي .نالنقاب   275ن...................................................................نالكنشي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 25  -بير

 276ن.....................................................................................................نأوبامانوالحريرينونرصنهللان

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 27  -بير

 277ن.....................................................................................................نإيراننوروسياناىلنإنفصال؟ن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 28  -بير

نوالكالمناألقشن  277ن.................................................................................................نالكالمنالقاشي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 أيار 28  -بير

نحياةنالمنطقة ي
 
نف ي

 278ن......................................................................................نيومنالجمعةنالتاريج 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 1  -بير

 279ن.........................................................................................نمننقانانالدوليةنإىلنالمجزرةنالبحرية

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 2  -بير

نأوبامانوأردوغان؟ ابي ْ   279ن................................................................................................نضدنالعرَّ

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 3  -بير

 280ن.............................................................................................نردودنفعلنتؤّسسنلعدواننجديد

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 4  -بير

 281ن......................................................................................................نماذانينتظرنأبناءنالقضية؟
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وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 5  -بير

 282ن...............................................................................................أردوغاننوالخسارةنمقابلنالربــح

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 8  -بير

ىننن-نمشكلةنلبناننالدولةنالصغرىن  283ن.......................................................................................نالكي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 9  -بير

ن عةنإرسائيليةننوالتحقيقنحقندوىلي  283ن.............................................................................نالعدواننرس 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 10  -بير

َرب
ْ
 284ن.............................................................................................المهّمنواألهّمنوبينهمانالمستغ

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 11  -بير

 285ن.......................................................................................نخطواتنسوريةنعىلنطريقنالتصحيح

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 12  -بير

نالمتعاقلن ي
نالمتحايلنوالصوتناإليراب  ي

 285ن....................................................................نالتصويتناللبناب 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 15  -بير

 286ن...............................................................................................نسعدنالحريرينوإيراننقبلنوبعدن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 16  -بير

اضاتنمانبعدنالعدواننومهّمةنعمرونموشن  287ن.............................................................................نإفي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 17  -بير

نالعامنعمرونموشنوأيننبقيةناألمناء؟  288ن...................................................................نلماذانتأخرناألمي  

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 18  -بير

نمنن»حماس«نوالسلطة ناإلتجاهي ْ  ي
 
 289ن................................................................................نعودةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010289 حزيران 19  -بير

 289ن...............................................................................نقْبلنالطبعةناللبنانيةننمنن»أسطولنالحرية«ن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 22  -بير

ن ننإسالمي ي
نإلرسائيلنن-حصارنقضابئ ي

 290ن.................................................................................نفلسطين 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 23  -بير

ناإلنجازننالجديدنللوليدنبننطاللن ي
 
 291ن......................................................................نأهميةنالمشاركةنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 24  -بير

 292ن....................................................................................نالفاجرةننن-نأالعيبنمتواصلةنللدولةنالتاجرةنن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 26-بير

 292ن...................................................................................نقمةنعربيةنهادئةنوإختبارنواضحنللتوافق

وت "اللواء".  صحيفة  2010 حزيران 30  -بير

 293ن..............................................................نالمأمولنمننأوبامانالواعدنبعدنزيارةنعبدنهللانبننعبدنالعزيزن

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 1  -بير

ار
َّ
ن بش ي ن – العرب  ي

ن» و الالتين  ي ن اللوب  ي  294ن.......................................................................نالمنشودن« العرب 
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وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 3  -بير

ن تأمالت ي
 
 295ن.......................................................................................................نالتوازنن  مثلث ف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 6  -بير

ن العفريت كف  عىل المالئكية والمنطقة لبنان  295ن.................................................................ناإلرسائيىلي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 7  -بير

 296ن.....................................................................................نوإرسائيل  أوبامان من  حتمية النظر إعادة

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 8  -بير

ن ي
ين التشييع معاب   297ن..................................................................................نالعفوين الهائل الجماهي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 9  -بير

ة قالت ُرها حق كلمة السفي 
ْ
 298ن..................................................................................نهللان عىل وأج

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 13  -بير

ة  تقوله أنن يمكن ما  298ن............................................................................نيوم ذات الحكيمة السفي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 14  -بير

ن الدبلوماسية العفوية ي
 
 299ن..........................................................................نالجريــــح  الذئب مواجهة  ف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 15  -بير

 300ن..............................................................نالسودانية - المرصية والسوق اللبنانية – السورية السوق

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 16  -بير

ن سالم ي
 
 301ن...........................................................................................نعليها؟ سالم أم المنطقة ف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 17  -بير

نالرئيسي ْ ن بعدهان وما الزيارة ار بي  
َّ
 302ن...............................................................................نوسعدن بش

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 20  -بير

اور ن الي   ي
 303ن.............................................................................................نالمأمول السوري- اللبناب 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 21  -بير

ن  304ن.......................................................................................نتاريخية نجاد الرئيس زيارة تكونن لكي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 22  -بير

ار  الرئيس لزيارة  المأمول التمهيد
َّ
 305ن........................................................................................نبش

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 23  -بير

 306ن.................................................................................نالمطلوبة النظر وإعادة المفيد اإلستطالع

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 24  -بير

ن المشهدن ي
ع الذي التاريج 

ّ
 306ن...........................................................................................نإليه نتطل

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 27-بير

ار الرئيس يريده ما  هذا
َّ
 307ن.....................................................................................نلبنانييه منن بش

وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 28  -بير

 308ن...................................نالعزيزن عبد بن هللا  عبد للملكن التاريخية الزيارة لمناسبة المريضن لبنان مصلحة
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وت "اللواء".  صحيفة  2010 تموز 29  -بير

نالمطميئ ن ي  309ن.......................................................................................نرسالةنأوبامانوالتشاورنالعرب 

وت "اللواء".  صحيفة  2010  آب 3  -بير

ارنوسعدن
َّ
رنفيهانبش

َّ
نتسح ي

وتنمثلندمشقنالن   310ن.....................................................................ننريدنبي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 آب 31  -بير

روا
َّ
 311ن.....................................................نتْسلموا.. العزيز عبد بن هللا عبد نصائحنالملكن جماعة يا تذك

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   1  -بير

ن ن وال  القضية أصحاب يرض   312ن...............................................................................ناآلخرونن يرض 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   4  -بير

ورة ن أحكامهان للرص 
ً
كيا ن - أمي 

ً
ن - عربيا

ً
 313ن................................................................................نإرسائيليا

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   7  -بير

 314ن.......................................نوحكمتهن العزيز عبد بن هللا عبد الملكن حنكة طريق عىل وتحركات مفاجآت

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   9  -بير

ن جمهورية» ضجيج ي
 315ن.........................................................نالمستقبل«ن جمهورية» وجدية«   الماض 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   14  -بير

 316ن...............................................................................................نالدولةن والمافيا العصابة المافيا

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   15  -بير

 317ن................................................................................................ناستفتاء هنالكن يكون ال لماذان

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   16  -بير

م
َ
ل
َ
 318ن.............................................................................اإلرسائيليونن كِره ولو الدولة ثم فلسطي  ن ع

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   17  -بير

 318ن..............................................................................................نالعربية للرصانة الحسم أسبوع

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   18  -بير

ن  رئيسنان  سألوان  لون ي
 
 319ن...................................................................................نسيقولن  فماذان  نيويوركن  ف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   21  -بير

ةن لبنان
ّ
ن والعليل.. العل ي

 
ن اليوم  ذكرى ف ي

 320ن....................................................................نللمملكةن  الوطن 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   22  -بير

ن  لعبةن  لمواجهةن  خطواتن  ثالثن  321ن.................................................................................نالهيبةن  تدمي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   23  -بير

ن« الوطنن ساعة» ي
 
 321ن............................................................................................نكتابه إنتظار ف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   24  -بير

ن مفاجآت عة غي 
ّ
 322ن..................................................................................نالتهدئةن طريق عىل متوق

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   28  -بير

ن ن اللبنانيي  ن مصالحة كما الفلسطينية للمصالحة  السعودي السعي ي
 
 323ن.........................................الطائف ف
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وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   29  -بير

ن األصعب ي
ن السوري والصعبن الفلسطين  ي

 
 324ن...........................................................نالتفاوضن موضوع ف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 سبتمي   30  -بير

كا  324ن...............................................................................................نمنتهنالرعونةنمننجانبنأمي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 1  -بير  2010 األول تشر

م نالمحي  ماننالمحتالنمانفعلهناسماعيلنفهىمي  325ن...............................................................نفليتذكرنليي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 2  -بير  2010 األول تشر

ن نجاد ي
 
 326ن......................................................................................................نلبنان« جنوب» ف

وت "اللواء".  صحيفة ين 5  -بير  2010 األول تشر

 327ن......................................................................................نالمسؤوليةن  يتحّمل من يديْن بي  ن الحل

وت  "اللواء".  ين  6 -بير  2010  األول  تشر

 328ن.............................................................................نمحسومةن نصف عربية قمة لمناسبة تأمالت

وت "اللواء".  صحيفة ين 7  -بير  2010 األول تشر

ض ال فرصة إنها تنعقد ال أو تنعقد  329ن....................................................................................نتعوَّ

وت "اللواء".  صحيفة ين 8  -بير  2010 األول تشر

م اإلنعقاد مة المحرَّ
ّ
ن للق ي

 
ن إرادة  ظل  ف  329ن..................................................................................نالغي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 9  -بير  2010 األول تشر

ن  التصنيف حيث من إستثنائية  330ن............................................................نالحسم حيث من  ذلكن وغي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 12  -بير  2010 األول تشر

عيلن  طموحة أفكار
ّ
 330ن............................................................................نالممكن؟ من هل لكن للتف

وت "اللواء".  صحيفة ين 13  -بير  2010 األول تشر

ن الوضع ي ن أحسن ليس العرب 
ا
يكهن من حال ن رس  ي

 331ن.....................................................................ناإلفريف 

وت "اللواء".  صحيفة ين14  -بير  2010 األول تشر

ن تأّمالت ي
 
 332ن.................................................................................................ننجادن الرئيس زيارة ف

وت "اللواء".  صحيفة ين 15  -بير  2010 األول تشر

 333ن...............................................................................................نبعدهان وما الزيارة قبل ما لبنان

وت "اللواء".  صحيفة ين 16  -بير  2010 األول تشر

 333ن.............................................................................................................نبالشكرنتدومنالِنَعمن

وت "اللواء".  صحيفة ين 19  -بير  2010 األول تشر

ن قرار كي ن - أمي  اجع دوىلي  334ن........................................................................................ناإلرهاب ويي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 20  -بير  2010 األول تشر

 335ن........................................................................................نالسادس محمد من ونصيحة موقف

وت "اللواء".  صحيفة ين 21  -بير  2010 األول تشر

ن قراءة ي
 
ن زيارة ف ي  السفي   336ن................................................................................نعونن للعمادن عسي 
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وت "اللواء".  صحيفة ين 23  -بير  2010 األول تشر

ن العشاء حول قراءة ي
ن ضيف أمي  ن للشيخ المسابئ  337ن........................................................نغضنفر السفي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 26  -بير  2010 األول تشر

ن التكاذب حبل كا من  اإلرسائيىلي  338ن.......................................................................نالعالمن بقية إىل أمي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 27  -بير  2010 األول تشر

ن نجاد كرويات ي
 
ن سعد كرويات بعد طهران ف ي

 
وت ف  339ن...................................................................نبي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 28  -بير  2010 األول تشر

 339ن.................................................................................ناألزمةن  منن  السعودين  الخطابن  حولن  تأمالتن

وت "اللواء".  صحيفة ين 30  -بير  2010 األول تشر

نساعةنالِشدةن ي
 
 340ن........................................................................................ننجدةنعربيةنمخلصةنف

وت "اللواء".  صحيفة ين 2  -بير    تشر
 2010 الثان 

 341ن..............................................................................نتأمالتنحولنجريمةننكنيسةن»سيدةنالنجاة«ن

وت "اللواء".  صحيفة ين 4  -بير    تشر
 2010 الثان 

ن»الجهادنالطُرودي«ن ي
 
 342ن.....................................................................................نفتشنعننإرسائيلنف

وت "اللواء".  صحيفة ين 5  -بير    تشر
 2010 الثان 

«ن ي
نتجربةن»الحوارنالوطن  ي

 
 342ن..............................................................................نالثوابنوالعقابننف

وت "اللواء".  صحيفة ين 6  -بير    تشر
 2010 الثان 

نالنتكونناألمةنخروفنالعيدنالمنحور  343ن.....................................................................................كي

وت "اللواء".  صحيفة ين 9  -بير    تشر
 2010 الثان 

نالمنارة..نالراحلة ي
 344ن..........................................................................................نمحمدنعبدهنيماب 

وت "اللواء".  صحيفة ين 10  -بير    تشر
 2010 الثان 

ن ننلضحاياناإلرهابنن–نالعالجناإلسالمي  344ن.............................................................................نالمسيجي

وت "اللواء".  صحيفة ين 11  -بير    تشر
 2010 الثان 

نهونالحلنلــن»اخواننمرص«نو»اخوانناألردن« ي
 345ن......................................................نالنموذجناألردوغاب 

وت "اللواء".  صحيفة ين 12  -بير    تشر
 2010 الثان 

ارنوباسيسكو
َّ
نمننالساداتنوتشاوشيسكونإىلنبش ي

 346ن.......................................................نالسالمنالروماب 

وت "اللواء".  صحيفة ين 13  -بير    تشر
 2010 الثان 

ياتنلمناسبةناألضجنالمبارك
ّ
 347ن............................................................................................نتمن

وت "اللواء".  صحيفة ين 16  -بير    تشر
 2010 الثان 

اميةنبرسمنالزعاماتنناألربــعنالفاعلةن
َّ
 348ن.........................................................................نالواقعةنالصد

وت "اللواء".  صحيفة ين 19  -بير    تشر
 2010 الثان 

رهمن
ْ
نيتوقعوننمننالسيدنعدمننه نبالماليي    349ن.....................................................................نمننسائلي  

وت "اللواء".  صحيفة ين 20  -بير    تشر
 2010 الثان 

ن ي
شف 
ُ
نبأملنأننت ي

رض 
ُ
نت ي
 350ن.............................................................................................نالرسالةنالن 
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وت "اللواء".  صحيفة ين 24  -بير    تشر
 2010 الثان 

نهونالحلنلكلناالخوانن ي
 351ن....................................................................................نالخيارناألردوغاب 

وت "اللواء".  صحيفة ين 25  -بير    تشر
 2010 الثان 

نبنصيحةنرفيقنالحريرين كي
 352ن......................................................................................نالمقاومةنبالي 

وت "اللواء".  صحيفة ين 26  -بير    تشر
 2010 الثان 

 353ن...........................................................................نبدايتهانعاطفةنوحكمةننونهايتهاننصيحةنوحنكة

وت "اللواء".  صحيفة ين 27  -بير    تشر
 2010 الثان 

رنهللان
َّ
 354ن...............................................................................................ناألبيضنبعدناألصفرنالنقد

وت "اللواء".  صحيفة ين 30  -بير    تشر
 2010 الثان 

ن ي
مناإليراب 

ّ
نالتفه ي

 
 354ن.........................................................................................نالحريرين-تأّمالتنف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 1  -بير

 355ن..............................................................................................نالفضيحةنوالفاضحنوالمفاضيح

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 2  -بير

ن ي
ن»الحوارنالوطن  ي

 
ضاءنواإلعتذارننف  356ن..................................................................................ن«ناإلسي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 3  -بير

نالظلمنوالظالمي  ن ي
 
ريةنف

ْ
 357ن..........................................................................................نتأمالتنهج

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 7  -بير

 358ن..........................................................................................نقادةنالخليجنوالموضوعاننالعالقان

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 9  -بير

نالعباد
ّ
نالعبادنورب ي

رض 
ُ
 358ن.........................................................................................نمانيمكننأنني

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 10  -بير

ن
ً
نحرصا نالنيكونناألوروبيوننأكي   359ن...........................................................................................نكي

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 11  -بير

 360ن.....................................................................................نعندمانيتالعبنالعاجزنعننإطفاءنحريق

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 14  -بير

ن نالبيئ ي
 
«نف ي

نلـن»يوسفناللبناب 
ً
ر«نآخرنأونرميا

ِّ
نلـن»فِعلنمؤث

ً
 361ن...........................................................نتفاديا

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 16  -بير

نالحاضنةنوالمحضونة نبي   نالمخاضنالعسي   362ن.........................................................................نتيسي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 18-بير

اتيجيةنمائيةن اتيجيةنالدفاعيةن–إسي   362ن........................................................ن«غذائيةنإىلنجانبن»االسي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 21  -بير

ن
ً
نودوليا

ً
بةنإيرانيا  363ن.................................................................................................نالمرونةنالمغيَّ

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 22  -بير

نبأسلوبناألشقاءنالعربنوإيرانن نوالتغيي   364ن..........................................................نتفادينالفراغنالحكومي
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وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 23  -بير

ن
ً
نوسودانيا

ً
امنالصدماتنإيرانيا  364ن.............................................................................................نإحي 

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 24  -بير

نالناسنالمّشةن ي
 
نإنتظارنالسالمنعىلناألرضنوف ي

 
 365ن............................................................................نف

وت "اللواء".  صحيفة  2010 األول كانون 28  -بير

نن2010خيبةناألملنمننالعامن
ً
نولبنانيا
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  بين الغزَّاوية المجزرة

 ساركوزي  وكارال وباماأ ميشيل

 كتررا ن أ  كيف  ستتتتتتتتتتتتتت  را  ال  كثير  المرء  يستتتتتتتتتتتتتت  ر  
  تشترهاان  وهمر  النوم  تست ييارن   وبرمر أ  وميشتي   سترركوي  

 يقودهتر ال ي  المجزرة   ن أ  وكيف  غزة  في  يحتا    التا    هتاا 
 وايهود ليفني  وتستتتتتتتتتتتتي ي  اولمرت  يهود إ  الشتتتتتتتتتتتتر ر  الثالثي 
  حركتتتة»  ستتتتتتتتتتتتتتليتتتة  تحو تتت   على  نهتتترر  ليتتت   تامتتت   بتتتررا  

  ن أ  كمتر . متكوو   عصتتتتتتتتتتتتتت   إلى  غزة  قيتر   في « حمتر  
 تخرذإ  ستتتلية  رموي  يوجرت   ك   يشتتتم   نفستتت   ااستتت  را  

  يوج ي   لكن . القيتتت   إلى  القيتتت   من  الاتتترل   في  القرار 
  ستتتتتت  را ال   لمرذا   أمر  . ااستتتتتتر    همر  وستتتتتترركوي   اوبرمر 
امي  فتتهنتت    طفتتر واأل  األمهتترت  منظر  والوجتتاان  القلتت   ليتتم

  والشتتتتتتتتتتتتوار    الستتتتتتتتتتتترحرت  في  الملقرة  والجثث  الق لى  وجثث 
  أو  اصتي    طفلة   عن  تصتار   الموت  حشترجة   عن  فضتالا 

  مع  تجلس  كتتتترنتتتت   امرأة  أو  أنقتتتتر   تحتتتت   رمدمتتتت   ف تتتترة 
  ن يجتتتة لحظتتتة  في  الخمس  بنتتترتهتتتر  تفقتتتا  بهتتتر  وإذا  اوادهتتتر 

 حصتتتتتل  الثمن   مافو   غير  اوروبي   أو  اميركي  صتتتتتررو  
  وَمن  الفلستتتتييني  الشتتتتا    على  ب   ل ا ا   إستتتترا ي   علي  

 لهاه  ألن  ااستتتتتتتت  را    ان  ر الشتتتتتتتتا . كم   هاا  أير  يشتتتتتتتتا 
  ان  يجت   مشتتتتتتتتتتتتتترعرهن  فتهن  ولتاا . وبنترت  ابنترء  الزوجترت 

  ان  ياني  وهتاا  واانستتتتتتتتتتتتتترنيتة   الرقتة  من  درجتة  على  تكون 
  ق  : الر يس  لزوجهر   تلك   أو  الر يستتتتتتتتتتتتتتة  الزوجة  هاه  تقو  
  ستتتتتتق   ي إستتتتتترا يل   لمواطن  بي را   أن  فلو .  رج   ير  حق  ولمة 
 لكرن  ستتت رن  من  في   َمن   على  فلستتتييني  صتتتررو   بفا  
  الارل   في   والح رم  الرؤستتتتتتترء  يمال ك  وبقية  قيرم ك  قرم  
  حليفك  بهتتتتتر  يقوم  إبتتتتتردة  حر   ان  يحتتتتتا   التتتتتا   لكن 

  عردلة  كلمة   ولو  تنيقون   ا  وأن    ي ستتتترا يل ال  وصتتتتنيا ك  
  لكن  «. نفستتهر   عن   الافر   إستترا ي   حق   من »  عبررة  ستتو  
  يوجتتة ميشتتتتتتتتتتتتتتيتت   بتترلتتاكر  ونخص  تلتتك   أو  الزوجتتة  هتتاه 

 شتتتتتتتتتتتتتتاتتترر جنتتتر   على  جتتترء  التتتا   اوبتتترمتتتر  بتتتررا   الر يس 
  تحصتتتا الصتتتوار    فيمر  هي  وهر  ب لمة  تنبس  ل   ال  يير  

 غير ال نيرن  وتامر   الستتتتن  وكبرر  والنستتتترء  ااطفر    روا  أ 
  ميشتتتتتتتتتتتتتتيت  هي   وهتر . عتاوانهتر   وق   إلى  دعوة  بتك   م  رثتة 
 في  الاافئة  الشتتمس  تح   اجرية  تمضتتي  ابن يهر   مع  أوبرمر 
 اخ ررو  لقا . شتيئرا   إفا  : لزوجهر  تقو    ان  وبا  . هروا  
  ل ا  ب نرو   وتست م ع  وتمر   تستب   فهنهر  ااستر    هاا   على 

  تشتتت ا  ي ستتترا يل ال   الشتتتر  مثلث  جهن   فيمر « كر    ايس » 
  الاافئ  ستت ثنر ي ال  براح فر    فمشتت ولة  كررا   امر . غزة  في 

 فال   اوبرمر  ميشتتتتتي   ق    . الجاياة  الستتتتتنة  رأ   لمنرستتتتتبة 

لهر  كلن ون  هيال   نفستتت   الشتتتيء   ث   األ   بوش  يوجة  وق  
.  حايا  من  قلوبهن  نستتتترء   وكلهن  البن   بوش  يوجة   اآلن 

  دام  مر  المستتتتتتتفو   الام  منظر  يستتتتتتت اابن  إنهن  نقو   ونكرد 
 هاه  من   النوا    لكرن  يرا إستتتتتتتتترا يل  كرن  ان    ولو  فلستتتتتتتتتيينيرا  

  متتاار  على  االيز تت   في  أو  اابيض  ال يتت   في  النستتتتتتتتتتتتتتوة 
  جرن نر من   األم   خيبة   ان  إلى  ااشتتتتتتتتتررة  تبقى . الستتتتتتتتترعة 
 ح ى  األم   خيبة  تكم   الر يسترت   من   النو    هاا  بمشترعر 

  هتتاا  وعلى . يواجهن أ  بوعود  جتترن نتتر  من  آخر  إشتتتتتتتتتتتتتتاتترر 
 ستتتتتتتتتو   نملك   ا  الجاياة  الستتتتتتتتتنة  باء  مع  فهننر  ستتتتتتتتتر  األ 

  على  ال رح   ال تكمت   ومع . الحتر   هتاه  في  الاميق  ال تكمت  
  ن أ  ن ظرر إ  في   وذلك  ي ستتتتتتترا يل ال  البرط   يهقهر أ  رو    و  

  وبقية... غزة  شتتتتتتتهااء   دمرء  ترب    ستتتتتتتق    وقا  الحق  يكتي 
 المج مع ياينهر   ا   ال ي  الستتتتتتتتتتتتترا يلية  المجرير  شتتتتتتتتتتتتتهااء 

 . الظرل    الاولي 
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 المساعدة   يطلب َمن
 أوالا  نفسه يساعد  بأن مطاَلب

 الصتتتتتتوت طالق إ  حاود  ي خيى   أن  يج   صتتتتتتوت   ا 
  الفلسيينيين  اخواننر   و يرل    ال مني   صفة   ل    الا    الارلي 
ا   أنر»  الشتتتا ي  المث   يلخصتتتهر  ال ي  القرعاة  وعلى  برل وحُّ

  - « ف   »  ب « حمتتر  »  فال تت    متتر  وهتتاا  - عمي  إبن  على 
«  حمتر »  ل « ف   »  تفالت   ل   متر  وهتاا  -  عمي  وإبن  وأنتر 
 بين كتترن  الصتتتتتتتتتتتتتترا   أن  مالحظتتة  مع « ال ر تت   على  - 

 آذاري  ن الشتتتتقيقي   خرصتتتترة  على   كرن  ال ر     وان  ن شتتتتقيقي  
 أن   الى   الحر   ب   وتصتتتتتتتتت   شتتتتتتتتتراستتتتتتتتتة  أوثرهر  الاااوة   من 

  جواا  النري ون  فال    مر  غزة   على  عاوان   في  يستتتتتتتت حضتتتتتتتتر 
 متر براا  بترلتابتربترت  يفات   قتا  ومتر  أوروبتر  دو   باض  ضتتتتتتتتتتتتتتا 

ين  صتتحراء  رمر    على  مون  مر   ضتتا  روم    فال    الالم 
  ومتتابتتَّ  متتار   جيش  عن  عبتتررة  ال زَّاو   الهتتا   وكتتكنمتتر 

  الاتتترتيتتتة  االمتتترنيتتتة  القوة  وجتتت   في  مون  مر   جيش  مثتتت  
  استتتتتتتت يالد يم ن  الفلستتتتتتتتييني  برل وحا . روم   يقودهر  ال ي 

  ااخوة  يق ح    أن  يم ن  ا أفضتتتتتتتتتتتتت . وبرل وحُّ  عربي  موق  
  هر : للجميع   و قولوا   الاولي  المج مع   استتتتوار  الفلستتتتيينيون 

ع  في  نحن    المرحلة  هاه  في   والرأ  . برليا   اليا . جايا   وضت 
  عن  تست  ون  وحق  تستو ة  طال   اننر . ال نرقض   من  خر   

  تقولون . عاوانهر   على  ستتت وتك   كمر   ل   إستتترا ي   مصتتتردرة 
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 ستتتتتفر وجواي  دول    للفلستتتتتييني  تكون  لكي   األوان   آن  إن  
  الاولة    هاه   وتكون   األمر   تحسمون   ا   فلمرذا   كر     وعيش 

  وا  ضتترورة  للصتترا    وا  موج   للان   ياود   ا   ذلك  وباا 
 الار  الختتررجيتتة  ويراء  إج مع  لقتتا . ذرا اهتتر  ستتتتتتتتتتتتتترا يتت  ل 

  ولكن . غزة   على  ي ستتتتتتتتترا يل ال   الااوان   أمر  في  لل شتتتتتتتتترور 
  مر  ث  . اتخاوه   الا    ِمن   أفضت   موقفرا   هؤاء  ستي خا  ويف 
 ليس كرن   إذا   الاولية   المحرف    الى  وفاه   ستتتتتتتتيقول    الا  

ا  بستتتتتتتتتتتتتتال   مزّوداا    على  ذلتك  ونقو  . الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  ال وحتُّ
  الشتهااء  تسترقم   واست مرار   الااوان  شتراستة  رغ   أن   أستر  

 هنترلتك يا   متر  الممنهج   ال تامير  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  والجرحى 
 األوثر  فرألمر . مؤستتتتتتتت    أمر   وهو  فلستتتتتتتتيينيرن   موقفرن 
ا   هو  إلحرحرا    أمراا  عربية   قمة  اناقرد  يصتتتتتتتتتتب   وبالك  ال وحَّ
 اللحظتتة وفي . ميلوبتترا  ال وحتتا  كتترن  الاتتاوان  ق تت  . واجبتترا 
  مع  واآلن . أوثر  ميلوبترا  صتتتتتتتتتتتتتتترر  الاتاوان  فيهتر  بتاأ  ال ي 
ا  برت   للااوان   األو   األستتتتتتتتتتتت و   نهرية   أوثر ميلوبرا  ال وحُّ
  مر  وأخشتتى . ضتت    ستتال    أمضتتى  برت   لال    ب  .. وأوثر 

ا  يحا    أن  نخشتتتتتتره    وفي  غزة  خرا   استتتتتت كمر   باا  ال وحُّ
 أنهر« البصتتتتتتتترة  خرا   باا »  مقولة  أمرمنر  نر    الحر   هاه 

 القضتتتتتتتتتتية أه   اخواننر  حااقة  ب    و ستتتتتتتتتت نستتتتتتتتتتخهر  ت جاد 
 بكحوا  الممستتتتتتتتتت ين   من  نكمل    مر   ان  يبقى . الفلستتتتتتتتتتيينية 

 المقي  بجنرحيه  « حمر  »  قردة   بهؤاء  وناني  غزة   قير  
 تيو ت   أجت   من  المستتتتتتتتتتتتتترعتاات  يوظِّفوا  ا   ان  والم  ر   

 المستتتتتترعاات هاه   ان  أستتتتتتر    على   وذلك  الراهنة   األحوا  
  هاا  دام   ومر  . ودوا يرا  غاا يرا  الشتتتتتتتيء  باض  النر   تناش 

  ذلتك  وبتا  . مف وحترا  المواجهتة  ك تر   فلي قَ  حتا   الناترش 
 المستتتتتتتتتتتتتترعتاات هتاه  اع بترر  هو  حتاوثت   ن منى  التا   فتهن 

  الاين  ال زَّاو ين  نفو   إلى  اليمكنينة  لعردة  تكستتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتترا 
 أنه   على  ي ستتتتتتتتتتترا يل ال   -  الاربي  الصتتتتتتتتتتترا   ترر     دخلوا 
  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني الصتتتتتتتتتتتتتتمود  رموي  بين  أهميتة  األوثر  الرمز 

 ستتتتتتتتتو   منهر  المثي   ي حم    ل   ال ي  ال ضتتتتتتتتتحيرت  وتحمُّ  
 . الل نرني  الشتتتتتتتا   وأبنرء  الاراقي   الشتتتتتتتا   أبنرء  اخوانه  

ع  إن ظرر  في  أننر  أيضتتتتترا  يبقى   م واضتتتتتاة  ولو  نهرية   وضتتتتت 
 ال ركي الوستتتتي   يا    على  غزة  على  ي ستتتترا يل ال   للااوان 
 في الكرد   بتتترل مرد  فاتتت   التتتا   أردوغتتترن  طيتتت   رجتتت  

 وبتتتتررا  أولمرت  اليهودان  يفالتتتت   متتتتر  الاراق  شتتتتتتتتتتتتتتمتتتتر  
 تصتتت و الا   الفلستتتييني  القرار  صتتتاور  ن وقع  برل ّزاو ين  

ا  وهو  إليت   األم ترن    الصتتتتتتتتتتتتتترا   رموي  ان  ياني   التا   ال وحتُّ
  وبالك  أنفستتته   مستتترعاة  قرروا  الفلستتتييني   -  الفلستتتييني 

 كيف: وهي  برلستتتت  را   ت ستتتت   كثير ن  تستتتترؤات  ي ادون 
 ه   كرنوا   إذا  الراهنة  محن ه   في  الفلستتتتتتيينيين  ستتتتتتنستتتتتترعا 
  ا  وإنمتر  أنفستتتتتتتتتتتتتته    يستتتتتتتتتتتتتترعتاون  ا  فق   ليس  أنفستتتتتتتتتتتتتته  

  وهاا . يستتتتتتتتتترعاوه    أن  منه   ميلو    ه   َمن  يستتتتتتتتتترعاون 
 شتتتتتتتتتك  وا  تنروَلهر  محلهر    في  وتستتتتتتتتترؤات . منيقي.  والم 

  لقر همر  في  تركير  ويراء  ر يس   مع  مبرر   حستتتتتتني  الر يس 
 ال ركي الزعي   استتتتتتت يرعة   في  حيث  القرهرة   في  أمس  ق   
  األمنيتة الااخلية  الضتتتتتتتتتتتتتترورة   ان  يين ستتتتتتتتتتتتتترا يل لل  يقو    أن 

 في جرن نر   من  وجو ة  بر ة  عستت ر ة  عمليرت   شتتن  أوج   
  أوج تتتتت  ث   األترا    الم مردين  ضتتتتتتتتتتتتتتتتتا  عراقيتتتتتة  أرا   

 حا  وضتتتتتتتتع    الاولية   -  والقليمية  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  الضتتتتتتتترورة 
  صتتتتتتتتايق  أردوغرن   ن مثلنر. وأل  تفالون   ا  فلمرذا . لالميرتنر 
  يينستتترا يل ال   فهن    إستتترا ي  و  الستتتور   النظرم  بين  ووستتتي  

 ٠ذلك  بحاو   نسمع   ولا   عسى .  ل   يص مون  ربمر 
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  الواضح  العربي  الموقف
 ساركوزي   إلى إبالغه   الواجب

  أن  رغ   وعلى .  والمستتتتترءلة  المحرستتتتتبة   وق   ليس   هاا 
 كمتر ال هتا تة  إنهترء  بموضتتتتتتتتتتتتتتو   بترغ  نتر « حمتر   حركتة » 

 النتترصتتتتتتتتتتتتتتر ع تتا  جمتتر   الراحتت   الر يس  وبتترغ نتتر  ستتتتتتتتتتتتتت ق 
 الحتترل ين وفي  التتاوليتتة   القوات  وجود  إنهتترء  بموضتتتتتتتتتتتتتتو  

  على  حز ران  من  الخرمس   عاوان  ذر اة  إستترا ي   أمعيي  
...  غزة  على   فواجا   نعيش   الا    الااوان  وذر اة  مصتتتتر 

 ح تتترمتتترا  علينتتتر  يفر   الواجتتت   فتتتهن  ذلتتتك  رغ   على  إنتتت  
 مجّرد يبقى  فال   الموق    ط ياة  نستتتتتتتتتتتتتبة  رفع  ومح ومين 

 يتااو   ا  وهتاا  أعالم   أصتتتتتتتتتتتتتتحتر   لكت   وأعالم  تظترهرات 
  ا  واله تترفتترت  اليتترفيتترت  أن  كمتتر  عليه    الما تتا   جرا  
  وا   له   بي    ا  غزة   شتتتتتتتوار   في  تر هين  برتوا  للاين  تحقق 
 صتتتتتتتتتتتتتتايتتتتا على  الموق   يبقى  ا  كمتتتتر . دواء  وا  طاتتتترم 

  ينحصتتتتتر األمة  قيرر  في   القرار  اتخرذ  ستتتتتلية  أصتتتتتحر  
 مهمة تنحصتتتتتتتتتتتر   ا  وبحيث   الااوان   بوق   الميرلبة  في 

 في الم حتتتاة  األم   إلى  ستتتتتتتتتتتتتتي وجتتت   التتتا   الاربي  الوفتتتا 
  أن   على  عربي  فهصتتتتترار  الميلو    هو  مر   أمر . المنرشتتتتتاة 

  أمرم   الاولي  المج مع   لوضتتتتتتع  المنرستتتتتتبة  هي  اللحظة  هاه 
  مر  ب    صتتتر حة   كلمة  تقر   وبحيث  ال رر خية   مستتتؤولي   

  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي للر يس  مانى  من  الصتتتتتتتتتتتتتتراحتتة  كلمتتة  تحملتت  
  لهاا  م واين  تمثي   خير  رأينر  في  يمّث    الا   ستتتتتتتتتتتتترركوي  

  حيث  حول    عربي   إجمر   حرلة  أيضتتتتتتتترا  و مّث   المج مع  
  من  موقفتتت   على  يا ر   الار   القتتتردة  من  أحتتتا  ا  أن 
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 السترلكة   هي  خيوط   وحيث  ي سترا يل ال   -  الاربي  الصترا  
  نالحظ  ال ي  الاربيتتة  طرا  األ  كتت   مع  اآلخر ن  من  أوثر 

 الباضتتتتتتتتي ن   أن   إا   اآلخر  الباض   مع  م نرفر  باضتتتتتتتتهر   أن 
  الاربية   الكلمة   هي   مر   أمر . الستتتتتتتترركوي    للستتتتتتتتلو   يرترحرن 

  التتتاين  الار   القتتتردة  يقولهتتتر  أن  يمم ن  ال ي  الصتتتتتتتتتتتتتر حتتتة 
  لمر  رؤ     ضتتتتتو هر  في  و  ني  ستتتتترركوي   الر يس  ستتتتتيلقره  
  إذا  الاولي  المج مع   أن  فهي  الما اية   ستتتتتتترا ي  ل  ستتتتتتتيقول  

 ي    التا   الير   أنهتر   على « حمتر  »   مع  ي اترمت    لن  وترن 
 غزة   موضتتتتو    فهن  برلواستتتتية   وليس  مبرشتتتترة   ما   ال حرور 

. ق     من  البررد  نهر  مخي   اشتتتتتتتتتتتتت ار   كمر  مشتتتتتتتتتتتتت االا  يبقى 
  ذلتك  مع  ال اترمت   أحوا   كترنت   كيف  ستتتتتتتتتتتتتترركوي   و ار  

  مع  رستتتتميرا  ال ارم   ي    عنامر   أن   تقايرنر   وفي . الموضتتتتو  
  فهن  مبرشتتتتتتتتر   وبشتتتتتتتت     األيمة  في   ثرن  كير  « حمر  » 

  ستتترركوي   استتت يرعة   وفي . ال ها ة  طر ق  ستتتيكخا   الموق  
 وبااهر  مشتتتتتا   خرلا  القرهرة   في   أو   عمرن   في  يستتتتت ق     أن 

  ال ي  ال ستتتتتتتتتو ة  تصتتتتتتتتتب    كمر  حايث   حرد    لك   يصتتتتتتتتتب  
  في . ال نفيا  مم نة  فلستتتتتيينية   دولة   لوادة  طبخهر  ي واصتتتتت  

  أن  يج   اتخرذه  ستتتتتتتتتتي    دولي   قرار   أ    ان  أيضتتتتتتتتتترا  تقايرنر 
  متر  بتكن  إستتتتتتتتتتتتترا يت   اع بترر  عتام  بمانى  ال حتريت   عن  ي  اتا 
  عن  طر   يتتاافع  م ى  إذ  النفس   عن  دفتترعتترا  كتترن  فال تت  
  أوصر   ب امير   أحااا  تق     ل   صرروخية   مشروسة   من  نفس  
 المستتتتتتتتتتتتتجتا  وبين  األمني   المقر  بين  تمييز  دون   ومن  متاينتة 

 ح ى   ح   صتي ة   أ    فهن   هنر   وِمن . والمارستة  والمست شتفى 
  1973 حر    في « الافرستتتتتتتتتوار »  صتتتتتتتتتي ة   مث   ان ه    إذا 

  أو  إستتتترا ي   بهلزام  ترتب    أن  يج   المصتتتتر ة   الج هة   على 
  متر  كت   بنترء  بتهعتردة  عتاوانهتر   شتتتتتتتتتتتتترّ  من  ت ر  هتر  ير تا  من 

  يرتر    قا  مستتلستت   مجرد   إلى   الااوان  فستتي حو    وإا  دمرت  
 البايتتتا  المتتا   على  لكن  وقتتر اتت    رؤ تتة  إلى  األمتتة  أعتتااء 

  واليربس   األخضر   تكو   حقيقية  ثورة   الى  ال ض   سي حو  
 إنهتتتتترء  أن  و   شتتتتتتتتتتتتت  ... يرَ  ياش  ومن . المنيقتتتتتة  في 
  أجتتتتت   من  جوانبتتتتت   باض  في  هو  ال هتتتتتا تتتتتة « حمتتتتتر  » 

 ؟ « للا  حز  » بت  اع راف   كمر   بهر  الاولي  ااع را  
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  «حماس » من  وبيان...   الغزَّاوية المحنة
 للتنصل خاضع  غير

 مر  ك   الم ظرهر  والستتتتتالمي  الاربي  الارم   الرأ   قّام 

 بجرا  المثخنين  ال زَّاو ين  لنصتتتتترة  تقايم   ستتتتت يرع   إ  في 
  فتتتهن  ذلتتتك  ومع «. حمتتتر  »  على  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الاتتتاوان 

 ال هتا تة حلقتة  في  يتاور  يا   متر  والح ومترت  الح ترم  موق  
..  انقتتتترذه  يم ن  متتتتر  تنقتتتتا  ال ي  الخيوة  اتختتتترذ  أجتتتت   من 

  وبالك  ال زَّاو   الي ق  ي ستتتترا يل ال  الا    يل ه    ا  وبحيث 
 القمتتة لاقتتا  خجولتتة  دعوات  هنتترلتتك . اللعبتتة  قواعتتا  ت  ير 

 الاقبة  أن  ستتتتتتليمرن  ميشتتتتتتر   الر يس  اف ر   وقا . الاربية 
 أستر   على   وذلك  ااناقرد  م رن  هي  القمة  تا ر   ال ي 

  مر  ستتتتتتور ر   ألن  دمشتتتتتتق   في  عقاهر   هو  ال ايهي   األمر   أن 
  ان  وحيتتث . التتاور   ااناقتترد  بموجتت   القمتتة  ت رأ   يالتت  

 بن  للا  ع ا   الملك  مشترركة  ينرست    ا  دمشتق   في  ااناقرد 
 الثقتة أيمتة  لتاواعي  مبترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  والر يس  الاز ز  ع تا 
رر  برلر يس  جرن همر   من    الل نرني  الر يس   فهن  األستتتا   بشتتتَّ

ن   القل   طيبة  منيلق   ومن  ستت   استت ضتترفة عر   النية   وحم
 عليهر  الرد  يكتِ   ل   الستتتتتتتت ضتتتتتتتترفة  هاه . بيروت   في  القمة 

  ل    ذلك  ومع  ااست ضترفة   واج   قير  فارضت   برلموافقة 
  مه مين غير  الار   القتتتردة  ألن  ليس  ال جتتترو    يحتتتا  

ا  ألن  وإنمتتتر  ال زَّاو     بتتترلموضتتتتتتتتتتتتتتو   فيهتتتر ت مثتتت   قمتتتة  عقتتت 
  عبر  محمود  الر يس   الى  نستتتتتبة « العبَّرستتتتتية  فلستتتتتيين » 

 خرلا  الى  نستتتتتتتتبة « المشتتتتتتتتالية  فلستتتتتتتتيين »  فيهر  ت مث    وا 
 حركة»   ان   عن  فضتتتالا  لالستتت  را   ماعرة  ستتت  او  مشتتتا  
  بشتتتتتتتتتتترعية ااع را   باام  موقفهر   على  يال    مر « حمر  
 الثترني كترنون  9)  المق ت   الجماتة  يوم  باتا  عبتر   محمود 
  الاتتتاوان  ان  ثتتترنيتتتة  جهتتتة  ومن . جهتتتة  من  هتتتاا (. 2009

  فتتتك  األخيرة  على  يفر  « حمتتتر  »  على  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال 
 الار  ي ارم    ال ي  الفلستتتتتتتيينية  الستتتتتتتلية   مع  اشتتتتتتت بروهر 
  ل   فق   ليس  هتاا  لكن . ماهتر  رستتتتتتتتتتتتتتميترا  التاولي  والمج مع 

  من « الحمرستتتتتتتتية »   األصتتتتتتتتوات  باض  رفا   وإنمر  يحا  
 طرا األ  باض   وضتتتا  الستتتلية  هاه  تجره  الحاة  منستتتو  
  أن  على  التتاولي  المج مع  شتتتتتتتتتتتتتتجع  التتا   األمر  الاربيتتة  

  ت وقاتتتت  متتتر  دون  هي  ياو تتتة  من  المستتتتتتتتتتتتتتتتتكلتتتة  الى  ينظر 
 الرسمي الحيرد »   من   نو    هنرلك   دام   مر  ب ثير  « حمر  » 

  موق   في  جار را  تاايالا   إن   القو    الى  ونصتتتت  «. الاربي 
 ال شتتتتتتتتتتتتتتتترور األمن  مجلس  ي تتتاأ  أن  ق تتت    وِمن « حمتتتر  » 

 ال اتايت  هو  متر  أمتر . كثيراا  ستتتتتتتتتتتتتتيفيتاهتر  كترن  القرار  فتهتخترذ 
  كرن   إذا « حمر  »  قيردة   عن  يصتتتار   أن   فهو  ناني    الا  
 بكن يفيا  من     لل نصتتتتتتتت   خرضتتتتتتتتع  غير  بيرن  ذلك   مجرياا 
 وان  فلستتتتتتيين   ك   يمث    األمن  مجلس  إلى  الاربي   الوفا 

.  خيوات من  يراه  متر  بتهتخترذ « حمتر  »  جترنت   من  مخوَّ  
 والح ومرت  الح رم  مستتتتتتتؤولية  فهن   ذلك  حاو    حر   وفي 

 ااناقرد على  الاستيرة  القمة   أن  كمر  ك يرة   تصتب   الاربية 
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«  حمر »  تشتتتتتتترر   القمة  هاه   وفي . ميلوبرا  أمراا  تصتتتتتتتب  
 ال نكر دون  من  أواا  عروبيتة  خيترراتهتر  في  انهتر  موقع  من 
 مواجهة  في  صتتتمات  وأنهر    إيران  وبرلاات  ينرصتتترهر   لمن 

 اخوانه  من  ال زَّاو ون  و جني  ي  إستتتتتتتتتتتتتترا يل  عتاوان  أع ى 
  لمواصتتتلة  استتت كمراا   الحجر  بنرء  بهعردة  قرارات  القمة   أه  

 فهنهر الفلستتتتتيينية   الاولة  ميرل   ني     وأمر . البشتتتتتر  عالج 
  تبقى« الاربية  المبردرة »  دام    مر  برل رو    ذلك  باا  تؤخا 

  بضتتتتتتتتتتترورة  الاولي  المج مع   اقنر   يم نهر   ال ي  الصتتتتتتتتتتتي ة 
  حيث  من  وافق   دام  مر  فلستتتتتتتتتتتيينية   دولة  بقيرم  المبرشتتتتتتتتتتترة 

 .ذلك   على  الم اأ 
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   الوقوف  بمثل لبنان مع الوقوف
 الغزاوية  المحنة مع

  لخواننتتر المؤايرة  موق   على  الل نتترني  الجمتتر   هتتاا 
  كيتتر فتتة وليس  كمستتتتتتتتتتتتتتل   المستتتتتتتتتتتتتتل   ان  وكيف  ال زَّاو ين 

 والاري   ايضتتتتتتتتتترا  كير فة  وليس  كمستتتتتتتتتتيحي  والمستتتتتتتتتتيحي 
ا   النفس في  يباتتتتث  يزب ي   أو  كجن الطي  وليس  وموحتتتتِّ
 نير  يجالنتر  نفستتتتتتتتتتتتتت   الوقت   في  انت   كمتر . ك يراا  ارتيترحترا 

  اجتت   ومن  مم نتترا  ال وحتتا  هتتاا  دام  متتر : اآلتي  ال ستتتتتتتتتتتتتتترؤ  
  الوطن   اج    من  ايضتتتترا  ي ون   ا  فلمرذا  ال زَّاو ين  اخواننر 
 جاو    ا  ال ي  والستتتتتتتتتتجرات  اللفظي  ال نرحر  يبقى   ولمرذا 
  الوقو   ي ن  ل   ال زَّاو ين  اخواننتتتر  مع  وقوفنتتتر  في  منهتتتر؟ 

  الم ارط   الموق    اتخرذ   تس مق   ول  .  آخر   دون   طيف   مع 
« حمر   حركة »   ِمن  هو   َمن   تحاد  وبيرنرت  احصتتتتتتتتترءات 

  الوقفة  وإنمر . المقرومة  فصتتتتتتتتتتتتتر     من  غيرهر   مع  هو   وَمن  
 الفصتتتتتتتتتتتر   ممثلي   ان   ذلك   على  وشتتتتتتتتتتتّجَانر  عفو ة  ورن  

 جلس« حمتر  »  يمثت   َمن  ان  بتاليت   ممترثلتة  وقفتة  اتختاوا 
  مع  الثنتترن  وجلس « ف   »  يمثتت   َمن  مع  جنتت   إلى  جنبتترا 
 لحظتتة في  انتت   ياني  هتتاا . اخر   فصتتتتتتتتتتتتتتتر تت   يمثلون  َمن 

  ال حفظرت وإستتتتتقر   وال ارط   ال كرت    من  با   ا  الخير 
  هتتتتاا  ان  كلتتتت   هتتتتاا  من  واأله  . ال زع   إلى  وال يلاتتتترت 
 ال زَّاو ين اخوانه   نحو  الل نتتترنيين  جتتترنتتت   من  ال اتتترط  

 ع تا بن  للا  ع تا  الملتك  جترنت   من  الكر متة  الوقفتة  وكتالتك 
  المملكتتتة   وشتتتتتتتتتتتتتتاتتت   واحفتتترده   وابنتتتر ه   واخوانتتت   الاز ز 
  وستتتور ر  وااردن  مصتتتر  شتتتاو   جرن    من  الن يلة   والوقفة 

 والمسلمين  الار    وك    والجزا ر   ولي ير   والم ر    والسودان 

  من  ت ضتتتتتتتتتتتتتتمنت   ومتر  الوقفتة  ان .. الواستتتتتتتتتتتتتتاتة  للا  بالد  في 
  رستتتتتتتتتتتتتترلتة طيترتهتر  في  تحمت   وت رعترت  وتظترهرات  تاترطم  

  من  درجة   على  ايضتتتترا  ه   ي ونوا  بكن « حمر  »  قردة   إلى 
  دوا أ  نه  أ  ستتتتتتتتتتر  أ   على  ي صتتتتتتتتتترفوا   ن أ و  وال فه   ال ارط  
  ي يحوا  ان  الفلستتييني   النضتتر   مصتتلحة   من   وان  قستتيه  
 في رمويهر  يا ما  جاياة « حمرستتتتتتتتتتية »  رؤ   امرم   المجر  

  على  وليس  وحيتتترته   النتتتر   مصتتتتتتتتتتتتتتلحتتتة  على  ال خيي  
  التتتاين  محتتت   بتتترلحلو   وتحل   ت زع   قيتتتردات  مصتتتتتتتتتتتتتتلحتتتة 

  ستتت ثمررإ  يم ن  الرموي  وبهاه . الفلستتتييني   الام   يقودون 
  دنير  في  مثالا  ستتتتتتتتتتتتت اه    ال ي  ال زَّاو ة  ال ضتتتتتتتتتتتتتحية  ورقة 

 .ال ضحيرت 
 2009كانون الثاني  9  –صحيفة "اللواء". بيروت 

     

   القرار في تأمالت
 1701  القرار توأم 1860

 أمس ق تتت   األمن  مجلس  أصتتتتتتتتتتتتتتتتار  ال رودة  بمن هى 
  الاتاوان  شتتتتتتتتتتتتتتتكن  في  قراره ( 2009 -  1 -  8 الخميس ) 

ين جرن    من  ان قرمرا  ال زَّاو ين  على  ي ستتتتتتتتتتتترا يل ال   اليهود 
«  حمر »   حركة   من   بررا    وايهود   أولمرت   ايهود   اللايني ن 

ر  ال ي    ومن   واآلخر  الحين  بين  ي ستتتتترا يل ال  ااح ال   تاكِّ
  شتتتتتتتا هر لفلستتتتتتتيين  بكن   الحر    قا   على  صتتتتتتتوار    خال  
 برلكرم  الحق  ستتتتت رداد إ   على  أبنرءهر  ستتتتتيستتتتترعا  ر    ولهر 
 الحق   أو  ِفات     الى  الوعيتا  وترجمت   إيران  صتتتتتتتتتتتتتتاقَت   إذا 

  هاا .. أصتتالا   الظرل    الاولي  المج مع  رادة إ  وفق  المنقوص 
 الما تتتتا  يملزم  ا  القرار  جتتتترء . يه تتتتا   أن  قرر  هو  إذا 

 غير والتتتاعوة . ذلتتتك  الى  يتتتاعوه  وإنمتتتر  الاتتتاوان  بتتتهنهتتترء 
  فاتتت   متتتر  نحو  على  وعقوبتتترت  رادعتتتة  بتتتهجراءات  المرفقتتتة 

  األمتن  متجتلتس  ختال   ومتن  البتن  بتوش  ثت   األ   بتوش 
  ا  الما تتتتا   فتتتهن  ذلتتتك  ومع . نفاتتتترا  تجتتتتا   ا  بتتترلاراق  

  بمجلس م مثالا  التتاولي  المج مع  من  و ر تتا  القرار  يماجبتت  
« حمتتتتر  »  صتتتتتتتتتتتتتتوار    بتتتتكن  المل  على  العالن  األمن 

  وان   الالة  ستتتتتتتتت    ه    لوا هر  تح   والمقرومين  وأستتتتتتتتتلح هر 
 في يرون  ألنه   ال زَّاو ين  تكدي   ستتتتو   تفا   ل   إستتتترا ي  

.  ااح ال  و الت  من  تنقاه    قا  أنهر  هاه « حمرستتتتتتتتتتتتتته  » 
 دمتترء أمر قتت   باتتامتتر  صتتتتتتتتتتتتتتتار  التتا   األمن  مجلس  وقرار 

 منه  الكثير  قضتى  والف يرت  والنسترء  األطفر    من   األلو  
  الستتتتترا يلية الصتتتتتوار    دمرت    الا   ال نيرن  أنقر   تح  
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  من  هو  األميركيتة   الدارات  جترنت   من  للما تا   المهتااة 
  خير تة منظمترت  عن  صتتتتتتتتتتتتتتاوره  الي ياي  من  التا   النو  

 يصتتار  أن   أمر    « الاولي   األحمر  الصتتلي  »  مث   انستترنية 
 وبهتاه األمن  مجلس  وهو  دوليتة  قرار  ستتتتتتتتتتتتتتليتة  أعلى  عن 

  الى  يتتتتاعو  ذلتتتتك  فتتتتهن  ي  ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  للختتتترطر  المراعتتتترة 
 اق ر  باامر  القرار  صتتتتتتتتتتاور   فهن   ذلك  مع . الستتتتتتتتتت  را  

  وعتاد  ثمترنمئتة  من  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الاتاوان  شتتتتتتتتتتتتتتهتااء  عتاد 
  لو  ممر   أفضتتتتتتتت   يبقى  آا    األرباة  من  إق ر   الجرحى 

 اصتتاار  في  ال ر ث   هاا   أن  مالحظة   مع .. يصتتار   ل   أن  
 أصتتتتتتتتتتتتتحر  الك ر   الخمس   للاو   مهرنة  يشتتتتتتتتتتتتت    القرار 

.  روستتتتتتتتتتتتتير أميركر )   األمن  مجلس  في  الاا مة  الاضتتتتتتتتتتتتتو ة 
  أن  المهرنة  ثق    من  يخف    وا ( فرنستتر . بر يرنير . الصتتين 
  تبقى. األميركي « الفي و »  من  القرار  أنقتتاوا  هؤاء  باض 

 بت  حفلت   ومتر   والتاولي  الاربي  ال اترمت    أن  إلى  الشتتتتتتتتتتتتتتررة 
 مجلس قرار  ستت صتتاار إ  ستتبق   ال ي  عشتتر  األرباة  األيرم 

 الامليتة يشتتتتتتتتتتتتتتبت   متر  في  استتتتتتتتتتتتتت يالده  بترألحر   أو  األمن  
  بتتراستتتتتتتتتتتتتت  را  األخر   هي  حتترفلتتة  كتترنتت   القيصتتتتتتتتتتتتتتر تتة  

 وجولة ال ستو قية  سترركوي   الر يس  بجولة  باءاا  واال بر  
  أر حيتتتتتتة وبينهمتتتتتتر  ال وفيقيتتتتتتة   أردوغتتتتتترن  ال ركي  الر يس 
 الستتتتتتتتتتتتتتفير بيرد  أمر  التتا   تشتتتتتتتتتتتتتتترفيز  الفنزو لي  الر يس 

  المور  رني الجراء   من  جرأة  أوثر  إجراء   وهو  ي  سترا يل ال 
 إستترا ي  من  مور  رنير  ستتفير  استت اعرء   على  إق صتتر   الا  
  طّباتتتت  عربيتتتة  دو   من  تم ختتتا  ل   كثيرة  اجراءات  ودون 

  طر ق   على   ودو   تي يع  بنصتتتت   او ف   وأخر   برلكرم  
  الستتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتية براتصتتتتتتتتتتتترات   اآلن  ح ى  م  فية  ال ي يع 

  متر  حو   فهو  األو ر  ااستتتتتتتتتتتتتت  را   أمتر . والتابلومترستتتتتتتتتتتتتتيتة 
  الا   خرمنئي   للا  آية  ية يران ال  الثورة  مرشتتتتتتا   من  ستتتتتتمانره 

  وه   عروقه   دم  يفور  التتتتاين  يين يران ال  الشتتتتتتتتتتتتتتبتتتترن  منع 
 للقيترم هنتر   الى  ال وجت   من  غزة   في  يحتا   متر  ي ترباون 
 جهتتة من  ينتتاد  نفستتتتتتتتتتتتتتت   الوقتت   وفي  ان حتترر تتة   بامليتترت 

 وليس مصتتتتتتر  بالك   قرصتتتتتتااا  غزة  تستتتتتترعا   ا   ال ي  برلاو  
  الشتتتتررة تبقى . برلنصتتتتر  أخر   جهة  من  و بشتتتتر  ستتتتور ر  

  يجوي  مر   على  ترمي   ال ي  الصتترروخية  الم ياة   إلى  أيضتترا 
  مع  غزة  بو الت  ل نتتتتتترن  جنو   إلحتتتتتترق  الى  ااع قتتتتتترد 

 الخيتتر  من  ستتتتتتتتتتتتتتترعتترت  باتتا  جتترءت  بتتكنهتتر  المالحظتتة 
تتتتتتتتتتتت   الارم  للمين  الارشورا ي   حسن السيا «  للا  حز  »  لتتتتتتتتتتتت

  الموق   لم س  ماتتترودة  باتتتا  فيتتت   قتتتر   التتتا   للا  نصتتتتتتتتتتتتتتر 
  مقررنة للصهرينة  نزهة  س كون  تموي  حر    إن »  المصر  

داا  ل نرن   على  اع اوا   إذا  ستتتتتتيواجهون   بمر   هنر  ومن «. مجاَّ
  اخ برر كرن   الصتتتتتتتتتتتترروخية  الم ياة  بكن  ااع قرد  يجوي 

  يفات  أم  بهتر  مل زمترا  يبقى  هت   بمانى « للا  حز   تهتا تة » 

. كتتترن  التتتا   وكتتترن  أنه هتتتر  عنتتتامتتتر « حمتتتر  »  فال تتت    متتتر 
  الا    1860  األمن  مجلس  قرار   إن   القو    الى  ونصتتتتتتتتتتتت  

 وقفرا  يحقق   أن   نظره   وفي  أمس  ق     األمن  مجلس  أصاره 
  تستتتتت حضتتتتتر الل نرنية  الااورة  تجا    أرقرمرا  يحم    للااوان  

 شتتتتتها(  1860 ستتتتتنة )  نفستتتتتهر  األرقرم  تحم   ستتتتتنة  و الت 
  أن  ل ث   مر   القير   ضتتتتتتتتتتتتا  م واضتتتتتتتتتتتتاة  ثورة  ل نرن  فيهر 

  بتاايتة ستتتتتتتتتتتتتتنتة  كترنت   أنهتر  كمتر  طتر فيترا   أهليترا  ح رابترا إ  ن هت  إ 
  اام راطور ة ستتتتتتتقو   باا  للشتتتتتتترق  األوروبي  ستتتتتتت امرر ال 

  حتتات ال ي  اام راطور تتة  وهي .. التتااختت   من  الاثمتتترنيتتتة 
  التتتا   أردوغتتترن   طيتتت   رجتتت   ال ركيتتتة  الح ومتتتة  بر يس 
  يرعى  والتا   إستتتتتتتتتتتتتترا يت   مع  الاالقترت  بتكوثق  بالده  ترتب  

رر  الر يس  بين  ستتتتلمية  تستتتتو ة  ل حقيق  محرولة   األستتتتا بشتتتتَّ
  يفالت  ممتر  اام اتر   مار   في  نفستتتتتتتتتتتتتت     إستتتتتتتتتتتتتترا يت  و 

  ور تيتس أردوغتتتتتتترن  عتلتى  و تتتتتتتكختتتتتتتا  بتتتتتتترلت تزَّاو تيتن  أولتمترت 
  من  المستتتتتتتتكلة   الى  ينظران  أنهمر   غو   للا  ع ا  الجمهور ة 

 نشتتتتتتتتتتتتتتار بترلفات   إننتر : » يقو   أن  إلى  الاترطفي   المنظترر 
 ونحن غزة  في  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   من  يحتتا   متتر  تجتتره  بتترلحزن 
  اليهود  مع  تاتتتترطفوا  التتتتاين  للاثمتتتترنيين  كتتتتكحفتتتترد  ن حتتتتا  
 طمردوا عنتتتتتتامتتتتتتر  وأحضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترنه   أرضتتتتتتتتتتتتتته   له   وف حوا 

 أيضتتتتترا  وإعالن   أردوغرن   من   الموق   وهاا «. وإضتتتتتيمهاوا 
  وق   باا   إاَّ  أولمرت   من  اتصتتتتتتتتتتتتر    أ   على  يرد   لن  أن  

 في الستتتتتتتتتالم  وإحال   ال ها ة  لاودة  الير ق   وف     الااوان 
  األمن  مجلس  ار قر  بمضتتمون  الشتتب   قر    ي او  المنيقة  
 للقرار  ال وأم  الشتتتتتتتتتتتتتتقيق  األمر  نهرية  في  هو   الا    1860
  اس يرعة  في   مر   دون   أن    كمر   ل نرن   إلى  برلنسبة     1701
  الاربيتتتتة طرا  األ  باض  كمتتتتر  لكنهتتتتر  تفالتتتت    أن  تركيتتتتر 

 دام   مر  فال     ممر  أوثر  تفا    لن  والاولية  والستتتتتتتتتتتالمية 
ر     خررج  ال  ر ا  تواصت  « حمر  »   تاود  وا  الشترعية  ستِ

.  الفلستيينية الوطنية  الستلية   ضتمن  وال  ر ا  ال حليق   الى 
 تحت  ي تربتا  فلستتتتتتتتتتتتتتييني  كت   يتكملهتر  متر  هي  الاودة  وهتاه 

  الاتتتتاوان  نتتتترر  تحتتتت   ااح راق  يخشتتتتتتتتتتتتتتى  أو .. ااح ال  
 ..  غزة  على   الم واص  
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 الثالثي   العدوان   لفضح   لبنان   من   مساهمة 

 في وم جرد  جتا   تحقيق  إلى  ن يلع  التا   الوقت   في 
  حاودية ار    من  انيلق   ال ي   الصتتتتتتتتتتتتوار     موضتتتتتتتتتتتتو  

 لكن  شتتت الا  إستتترا ي   يستتت ها   تصتتترُّ   انهر  قرعاة   وعلى 
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 ن كم  ونحن  نست حضتر   الوق   هاا  في . عمليرا  ل نرن  ضتا 
  الصتتتتتتح   وتنشتتتتتترهر  الفضتتتتتتر يرت  ت ثهر  ال ي  اللقيرت  في 

  المجزرة تفالتتتتت   ومتتتتتر  ال زَّاو تتتتتة  الفتتتتترجاتتتتتة  هو   وتا س 
  وااواد  والف يرن  ااطفر   ووجوه  بكجستتتتتتتتتتتتترد  الستتتتتتتتتتتتترا يلية 

  الل نرني  الاكر  اليي   بيلهر  ال ي   الواقاة   تلك  والنستتتتتتتتتترء  
 امي  المستتتتتتتت قي   المرروني  المستتتتتتتتيحي  الصتتتتتتتتمي   الاروبي 
 ال الي   هو   الواقاة  استتتتتتت حضتتتتتتتررنر   من  والها  . بستتتتتتت رني 

  -  الفرنستتتتي  -  ال ر يرني  لثالثي ا   الااوان   اهوا    ان   على 
  ان   إلى  ماروفة  غير  كرن   مصتتتتتتتتتتتتتتر   على  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال 

 ع ا جمر   الر يس   اوك    ال ي  الصتتتتتتتتتتتور  مئرت  وشتتتتتتتتتتتف  هر 
  الرأ    إلى  ايصتتتتتتترلهر  بستتتتتتت رني  امي   النر     إلى   النرصتتتتتتتر 

 في بررياا  حضتتتوراا   للرج    أن  خصتتتوصتتترا  ال ر يرني   الارم 
 النوا  مجلستتتي وفي  الح ومة في  القرار أه  اوستتتر 

. واألعمر   المر  رجر  أوستتتتتتر  في  وكالك  واللوردات
 الاوام  جملة من  الااوان ذلك  اهوا  كشتتتتتتتتتتتتتت   وكرن
 امي  وي  فقتا. ايتان  ح ومتة استتتتتتتتتتتتتتتقتر  إلى ادت ال ي

 العالم وستتتتتتتتر   على  الصتتتتتتتتور أمرنة وب   بستتتتتتتت رني
 ال ر يرني   الاموم مجلس اعضتتتتتتتتترء وعلى ال ر يرنية

 الرأ  وباأ النشتتتتر إلى طر قهر  الصتتتتور اخات وباامر
 غير  والاور  الااوان مؤامرة ي  شتتتتتت  ال ر يرني  الارم

 الح ومة مصتتتتااقية فهن في   ايان  لح ومة ااخالقي
 مثل « بي » لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  المر ع  الستتتتتتتتتتتقو  وكرن تبخرت
 تلك على قرن  نصتتتتتتتتتتتتتت  باا. مصتتتتتتتتتتتتتتر على  الااوان
 الااوان صتتتور ل هر   ضتتترورة هنرلك ياا ل   الواقاة

 مبرشتتتتتتترة ت ث صتتتتتتتررت الفضتتتتتتتر يرت ألن الار  على
 ال ي والمختري   وااع تااءات الحرو  اعمتر  ستتتتتتتتتتتتتتتي ر

 لل قر  ت سربق غات  الصح  ان  كمر. تحا  ورن 
 حر  أشتهر خال  جيااا  لمستنره وهاا.  الصتور أفضت 
لهتتتتتر وِمن الاراق على األ  بوش  اآلخر ن حر  ق  

 رؤستتتتتتتتتتتتتتترء من إستتتتتتتتتتتتتتترا ي  جزَّار    عاوان ث  ل نرن في
 البن بوش حر  فظر ع ث  اركرن ورؤستتتترء ح ومرت

 للفواجع  المبرشتتتتتتتتتتتتتتتر ال ث هنرلك وحايثرا . الاراق على
 مرتك ي أحتتتتتتا  ايتتتتتتا  على غزة في تحتتتتتتا  ال ي

 تستتتتي ي  والمرورة بررا   وايهود  اولمرت ايهود  المجرير
 في الثترنيتة مئير غولتاا تكون  أن الى اليترمحتة ليفني
 أن  ااستتتتتتتتت  را  يثير مر.  يستتتتتتتتترا يلال  الااوان ترر  
 هاا  الفضتتتتو  بر  من ولو ي ربع  الارلمي الارم  الرأ 
 الحر  آلتتتتتة تفالتتتتت  التتتتتا  متتتتتر و ر   المرعتتتتتِ  الفيل 

 وكيف اابر تترء وابتتاان ااطفتتر  بوجوه الستتتتتتتتتتتتتتترا يليتتة
 صتتترخرت  النستتترء تميلق وكيف اشتتتالء  ااباان ت قيع
 على يضتتتتتتتتتتتتتتت   أحتا ا فتهن ذلتك ومع القلو   تمف ت 

 ترتك ون  انك :  الحر  لمجرمي يقو  أحا وا إسترا ي 
 يتتتتتر! مواطني   منأ على الحفتتتتتر  بتتتتتار اتتتتتة مجتتتتترير
 ااحترستتتتتتتتتتتتتتيس ان  ذلتك مانى هت . تفالون  متر لفظترعتة

 بمشتتتتتتتتتتتتتتتتترعر تخفق تاتتتا ل  القلو  نأ هتتت  انتتتاثرت؟
 القلو  قستتتتتتتتتتتترة و   ير عليه ؟  الما ا  مع ال ارط 

 امر.  الحستتتتر  يوم في له   الارلمين ر   مستتتترءلة من
 نتتتررهتتتر َتكو ه  جهن  فتتتهلى المجتتترير يرتك ون  التتتاين

 .يس حقون  عاابرا  وتايقه 
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 »الرفيق  نايف« الذي  على يسار  

  »فتح«  ويمين »حماس «

  الايمقراطية الشتتتتتتتتتا ية  الج هة »   ل   الارم  األمين   أن  مع 
 المجيء  في  كثيراا  تكخَّر  حواتمة  نريف « فلستتتتتيين  ل حر ر 

  أن   إاَّ  الفلستييني    للموضتو   رؤ      في  الجايا  ل نرن   إلى 
  ولقا «. جرء   َمن  تكخَّر  مر »  يقو    الستاود   الشتا ي   المث  
راا   المرة   هاه  حواتمة  جرء   بت اس ن رجرا    القو    جري   إذا  مبشِّ

  التا   هتاا  ذلتك  إلى  يتافات  « الثترلثتة  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  القوة » 
 بين  الصت   في  الحرد  النقسترم   أن  وكيف  غزة  في  يحا  
 حركتتة» و « ف    حركتتة »  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  النضتتتتتتتتتتتتتتتر   قي ي  

 في قصتتتتتتتتا   دون   من   أو  قصتتتتتتتتا  عن  يستتتتتتتترهمرن « حمر  
  نستتتت اير أنفستتتتنر  نجا  وهنر . ال زَّاو ة  الفرجاة  رقاة  إتستتتتر  

  أو .... مصتتتتتتتتتيبة  ف لك  تار    ا  كمن َ   إن  »   الشتتتتتتتتترعر   قو  
  هاا  قولنر   َمن  نقصتتتتاه  ومر « أعظ   فرلمصتتتتيبة  تار   ومن َ 
  أن  تتتتتتار تتتتترن « حمتتتتتر  » و « ف   »  كتتتتترنتتتتت   إذا  أنتتتتت   هو 

ع  أنقسرمهمر   ضا تل ِحمرن   ا   ذلك   ومع   الفرجاة  رقاة   يوسَّ
  الارجة  في   لهمر  مصتتتتتتتتتتتتتيبة   ذلك  فهن  ي ستتتتتتتتتتتتترا يل ال   الااو 

  أمر . غزة  أر    على  دمرؤه  تستتتتي    الا   وللشتتتتا    األولى 
 هي  ف لك  النقستتتتتتتترم  ي واصتتتتتتتت    ذلك   ومع  تار رن  كرن ر   إذا 

  وللم ين الفلستتتتتتتييني   وللشتتتتتتتا   لهمر  األعظ   المصتتتتتتتيبة 
 ال ي  هي  ال زَّاو ة  الفرجاة  تكون  قا . والستتتتتتالمية  الاربية 
  الل نتترنيتتتة بتتهطالل تت   القيتترم  إلى « نتتريف  الرفيق »  ب  دفاتت  
  الفلستتتتتتتتتتتييني  ال ضتتتتتتتتتتترمن   إلى  دعوت    أن  أستتتتتتتتتتتر    وعلى 

ا  الستتتتتتتيرستتتتتتتي  القرار  وإستتتتتتت نبر     الاستتتتتتت ر ة والرادة  الموحَّ
اة   ل نرن  من  أطلقهر   هو   إذا  مصتتتتتتتتتتتتتااقية  تك ستتتتتتتتتتتتت   الموحَّ
  أن   دون   من  الرستتمي   الواج   عليهر  أضتتفى  ي ون  وباامر 

  ذلك   أج    من   وهو .. األر    على  الحزبية   الماردلة  يم ف  
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  ن ي  النوا   مجلس  ور يس  ستتتتتتليمرن  ميشتتتتتتر   الر يس  يار 
  فز تتتتررة الستتتتتتتتتتتتتتنيورة   فؤاد  الويراء  مجلس  ر يس  ث   بر   

 النضتر  رموي  أضترحة  ي ررة  ث    ومن  الروحيين   للرؤسترء 
  وفلستتتتتتتتيين ل نرن  شتتتتتتتتهيا  بضتتتتتتتتر    باءاا  الل نرني  الوطني 
  ومر . م نية   عمرد  المقرومة  وشتتتهيا  الحر ر   رفيق  الر يس 

  الفلستتتتيينية الرموي  حاو  ستتتتيحاو  فهن    ال جوا   باأ   قا  دام 
 يكي عبتتتتر   ال حر ر  منظمتتتتة  ممثتتتت   وبتتتترلتتتتاات  األخر  
  احتااا  ي ر    وا  حمتاان  أستتتتتتتتتتتتتترمتة « حمتر  »  حركتة  وممثت  
 الطاللة ستتتت كون   ه  : ال ستتتترؤ    إلى  نصتتتت  . علي   يا   

  إشتتتتتتتتتتتتت يرق  حرلة   عن  وتا يراا  اليربع  بروتوكولية  الحواتمية 
 إن   ه    أم  الفلستتتتتتتتتييني؟   للنضتتتتتتتتتر   الحرضتتتتتتتتتن  ل نرن   إلى 

 إع االهر  ن يجة  تخف    ال ي  دعوت   ستتتتت ي   في  ستتتتتينشتتتتت  
  ج ر   احما  جهرد  ابو   دعوات  حاة   من  الشتتتتتتتتتتتتتيء  باض 
 بفا  الشتتتتتتتتتتتتا ية  الج هة  ت حو    أن  ق    المرضتتتتتتتتتتتتي  رفيق 

  األ   عن  نارف   مر  ج هرت؟   إلى  المزاجية  اانقستتتتتتتتتتتتترمرت 
 في الحرذق   النو    من  وأن   المرا    صتا   ليس  أن   نريف 

  إطالل    فهن   ذلك   أج   ومن . ال وافقية  الصتتتتتتتي   استتتتتتت نبر  
  موق   يسرر   على  نفس    وَضع   دام   مر  س فيا  ربمر  الل نرنية 

  تح تترجتت  خيتترر  وهو «... حمتتر  »  موق   و مين « ف   » 
  أج    ومن  مضتى   يمن    أ   من   أوثر  الفلستيينية  السترحة 

 قوة»  لقيتتترم  ستتتتتتتتتتتتتتاي  بتتتاايتتتة  ودعوتتتت   ي تتتررتتتت   نا  ر  ذلتتتك 
 .الل نرنية   ال وافق  وبصي ة « ثرلثة  فلسيينية 
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 الواقعية  الكويت   قمة في الواقعي الحل

 من  اللاين  الثملثين  ِنصتتر   مستتكلة   عن  النظر  بصتتر  
  عربية  قمة  لاقا  دستت ور ة  فرصتتة  هنرلك   تكون  ا  دونهمر 

 الثلثين ِنصتتتتتتتتتتتر   تحوي  قمة   أ    إن   قول   يم ن  الا    فهن 
  من  استتتتتت ثنر ية   أو  دمشتتتتتتق  قمة  مث   عردية  كرن    وستتتتتتواء 

رر  الر يسترن  يمر اهر  ال ي  القمة   نو    حستن  وعمر  األستا  بشتَّ
 المج مع  مع  بظروفهمر  ت الق   لاوا   منهمر  و  )  البشتتتتتتتتتتير 

  تحقق   ا  إليهر    الاعوة  عرتقهر   على  قير  وأخات (  الاولي 
 الاربيتتتتتة المملكتتتتتة  األمتتتتتة  ركني   غيتتتتتر   في  نجتتتتتر   أ  

  يمشرر   ل    ال ي  دمشق   قمة  أث      ولقا .  ومصر  الساودية 
  والر يس الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  بشتتتخصتتتي همر  فيهر 

 ال ي  القمة  هاه  آن  بالي   نقول   مر  صتتتتحة  مبرر   حستتتتني 
 الستتيرستتي  الواقع  في  نوعية  نقلة  تمشتت ِّ    أن   لهر  يم ن   ورن 

 ح ى تس مر   ال ي  واي هر  أشهر  ما   على  إن ه   الاربي 

 ح ى مجتتتتتايتتتتتة  وغير  مؤثِّرة  غير  المق تتتتت   آذار  27 يوم 
رر  الر يس  لمضتتتتتتتتتيفهر   قير  أن   هاا  قولنر  منرستتتتتتتتتبة . بشتتتتتتتتتَّ

  وبقيتتتتة األولى  التتتارجتتتة  في  الخليجي  مج ماهتتتر  فتتترجتتتكت 
  الثنين يوم  دع   بكنهر  الثرنية   الارجة  في  الار   األشقرء 

  طرر تة عربيتة   قمتة  عقتا   إلى ( 2009/ 1/ 12)   المترضتتتتتتتتتتتتتتي 
 في لستتتتتت ضتتتتتترف هر   موعااا (  غااا  أ  )  الجماة  يوم  وحادت 
  بمانى الل بتتر   من  درجتتة  على  التتاعوة  وهتتاه . التتاوحتتة 

  هنتترلتتك  ليس  أنتت   ولو . منيلقتترتهتتر  باض  في  كيتتايتتة  أنهتتر 
 كرنون   20و 19 يومي   ستتتتتتتتتتتت ناقا  إق صتتتتتتتتتتتتردية  عربية  قمة 

  الَقَير ة برلاعوة  ال ستتتتلي    لجري  الكو    في  الجرر   الثرني 
 غزة على  ي ستتتترا يل ال   الِااوان  ي واصتتتت    أن  يجوي   ا  ألن  
 القرارات من  فيهر  ي خاون  قمة   في  الار   القردة  يل قي   وا 
  على  الاتتتاوانيتتتة  الهجمتتتة  هتتتاه  تخفيف  شتتتتتتتتتتتتتتتتكنتتت   من  متتتر 

 الكو ت  في  قمتة  هنترلتك  تكون   أن   لكن . غزة  فلستتتتتتتتتتتتتتيينيي 
 تاعو ث   الجرر    19 يوم  الار   القردة  فيهر  ستتتتتتتتتيشتتتتتتتتترر  

 الكو ت  قمتة  من  أيترم  ثالثتة  ق ت   فيهتر  تناقتا  قمتة  إلى  قير 
  يباثم   ذلك   فهن  جواا  ستتتتتتتتتتتترعة   من   أق   الاوحة   عن  الباياة 

 وال شتتتتتتتترو   النواير   وعن   الاوافع   عن  ال ستتتتتتتترؤ   النفس  في 
  الَقَير ة النظر  وجهة  كرن    إذا  وح ى . نفستتتتتتتت    الوق   في 
  تك ستتتتتتتتت   ا   الاعوة   فهن  إق صتتتتتتتتتردية  الكو     قمة   أن  هي 

  قمتتة  أيتتة  أن  ذلتتك  الميلو    بتترلشتتتتتتتتتتتتتت تت   الموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة 
 أية  أن  مث   تمرمرا  نفس    الوق    في  سيرسية   هي  إق صردية 

  وا . نفستتت    الوق   في  إق صتتتردية  أيضتتترا  هي  ستتتيرستتتية  قمة 
 الكو ت  في  ستتتتتتتتتتتتتتيج ماون  عنتامتر  الار   القتردة  أن  نا قتا 

  من   ذلك  وخال   الميزانيرت  في  مااواته   ستتتتتتتتتت نحصتتتتتتتتتتر 
  ومن  أنفستته    ستتيجاون  وإنمر  إق صتترد   طربع  ذات  أمور 
  ي الق  األعمتتتتر   جتتتتاو   في  بنتتتتا  هنتتتترلتتتتك  ي ون  أن  دون 

 عتتام من  األدنى  بتترلحتتا  ينتترقشتتتتتتتتتتتتتتون  ال زَّاو تتة   بتترلفتترجاتتة 
 في قرارات  من  إتخترذه  يم ن   ومتر  تقتايمت   يم ن  متر  ال وافق 

 ي ون   أن   المرء  يخشتى   ذلك   ضتوء  في . الفرجاة  تلك   شتكن 
.  وراءهر  مر  الاوحة  في  الستتتت ثنر ية  القمة   إلى  الاعوة  وراء 
 مزاحمة هو  هاه  القمة   من  ال ر   ي ون   أن  نخشتتتتتتتى  ب  

  المبردرة  حو   الصتتتتتتتتت   تجز ة   عن  فضتتتتتتتتتالا  للكو    قير 
  الاربية  القمة  في  برلجمر   أمِقرَّت   أن  ستتتتتتتتت ق  ال ي  الاربية 
  من  المبتردرة  ل لتك  الباثرة  هتاه  ومثت  . بيروت  في  التاور تة 
  أن   دون   ومن   األو    المربع   إلى   الوضتتتتع  تمايا   أن  شتتتتكنهر 

 للفرجاة عالج    أ ُّ  المبردرة  هاه   حو   النقستتتتتتتتتترم  يمشتتتتتتتتتت ِّ  
  يل قي عنتامتر  فتهنت   هنتر  ومن . عمومترا  وللقضتتتتتتتتتتتتتتيتة  ال زَّاو تة 
 في الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   والملك  مبرر   حسني  الر يس 

  تكفي الكو تت   قمتتة  أن  حو   و  فقتترن  أمس  ق تت   الر تتر  
  يل قيرن  ا  فهنهمر  برلجمر   تناقا  أنهر  خصتوصترا  لل شترور 
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 حريم عربي  بموق   الخروج  ضتتترورة  م اأ  على  اع راضتتترا 
  ذلك  نحو  وعلى   األعظ   النقسرم   من  للخشية  تفرديرا  وإنمر 

 في الستتتتتتتتت ثنر ية  الاربية  القمة   في  حا    الا   النقستتتتتتتتترم 
 بتتكن وان هتت   للكو تت   الصتتتتتتتتتتتتتتتّاامي  الج يتتر   باتتا  القتترهرة 
 المرارة غتريتة  في  ال جربتة  تلتك  وكترنت  . عربي ن  بترتوا  الار  
  إناقرد إن ظرر   وفي . إستتتتتتت نستتتتتتترخهر  المصتتتتتتتلحة   من  وليس 
 تستتتتتتتتود  أن  ن منى  الكو    في  الاربية  الق صتتتتتتتتردية  القمة 

  ي    وأن  ي ياون   أو  يشتتتروستتتون  الاين  أوستتتر    في  الح مة 
 فيهر تنرقش  ملفرت  ب حضتتير  والكياية  المشتتروستتة  إستت  اا  

 الضرحية  إعمرر  كمر  غزة   إعمرر  إعردة  كيفية  الكو     قمة 
. البتتتررد  نهر  مخي   إعمتتترر  ث   ق تتت   من  ل يروت  الجنوبيتتتة 

  م ارط   ك    ب  ...  غزَّاو    ك   ي منره   مر  تقايرنر   في   وهاا 
 الم كني الصتت رء  ضتتوء   في  و خشتتى  ال زَّاو ة  المحنة  مع 

 إستمرعي  غزة  ح ومة  ر يس  جرن   من  الست ستقرء   لاعرء 
 .م نرثراا  هبرءا  الفلسيينية  القضية  تن هي   أن  هنية 
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 المأمول نـظـر وجهـة
 الثالثاء بعد أوباما من

على نحو مر فا  الر يس ميشتتتتتر  ستتتتتليمرن عنامر باأ 
رر األستتا في   عهاه بز ررة دمشتتق وال برحث مع الر يس بشتتَّ
أمور تفرضتتتتتتهر أواصتتتتتتر الحوار وتااخم  القضتتتتتترير  هر هو  
الر يس بررا  أوبرمر يست  ق اليوم الرستمي األو  ل  برست و  
و اقا اج مرعرا مع الر يس الم ستتتتتتتتتتتتتي ي فيلي ي كرلايرون.  

صتتتتتت  مع الر يس ميشتتتتتتر  ستتتتتتليمرن الا  توجَّ  الى  ومر ح 
دمشتتتتتتتتتتتتتق  مع ان اصتتتتتتتتتتتتتو  وتقترليتا ال هنئتة هي ان يزور 
رر كر يس ع يا  بيروت ل هنئة الر يس الجايا  الر يس بشتتتتتتَّ
ا أن ياه  الجايا الى الا يا لي لقى من  ال هنئة  حصتتت   
نقيضتتتتتت  مع الر يس الم ستتتتتتي ي رغ  أن  الا يا الا  جرء  

ق   أن ي ستتتل  الر يس أوبرمر المنصتتت  الى واشتتتنين ومن  
رستتتتتتتتتتتتتميترا لكي يهنئ و رستتتتتتتتتتتتت  مات  ختررطتة طر ق للاالقتة 
الجوار ة الكثيرة ال شربك بس   تهر   المخارات واألسلحة 
ومتر ينشتتتتتتتتتتتتتك من حترات عن  من جترنت  مترفيترت ت اترطى  
ال هر    وأيضتتتتتتتترا حيث هنرلك عشتتتتتتتترة ماليين م ستتتتتتتتي ي  

غير قترنونيتة وهي   موجودين في الوايترت الم حتاة بير قتة 
حرلة كرن  قر مة لاقاي ن من الوجود الستتتتتتتتور  الاستتتتتتتت ر  
في ل نرن مع فررق ان عاد اخواننر الستتتتتتور ين الم عيِّشتتتتتتين  

من وجوده  في ل نترن  وفي ظت  التاور المؤثر لح وم ه   
ستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتيرا وعستتتتتتتتتتت ر را كرن يراو  بين المليون والمليونين  

 نرن شتتتتتتخص وهي نستتتتتتبة غير م كرفئة مع عاد ستتتتتت رن ل 
الم ستتتتتتتتتتي ي ت  يوم    - الخمستتتتتتتتتتة ماليين. اللقرء األميركي 

( في الماهتتتتا 2009 -  1 -  12ااثنين المتتتترضتتتتتتتتتتتتتي ) 
  - الثقرفي األميركي في واشتتتتتتتنين. وستتتتتتتي لوه لقرء أميركي 

ونا  لن ي ون مث  لقرء الر يس ميشتتتر  ستتتليمرن برلر يس  
رر ألن الا  ستتتتتيحا  هو أن الر يس أوبرمر ستتتتتي وج    بشتتتتتَّ

س الا س. وهاا ستتتتت ب  ان كناا هي الشتتتتتر ك الى كناا ولي 
ال جترر  األو  للوايترت الم حتاة تليهتر الصتتتتتتتتتتتتتين ال ي هي  
الشتتتتتتتتتتتر ك الثرني فرلم ستتتتتتتتتتتيك ال ي هي الشتتتتتتتتتتتر ك الثرلث. 
وبي ياتة الحتر  فتهن عتام حترجتة كنتاا الى الوايترت الم حتاة  
تجاتتتت  من الي ياي على ح وم هتتتتر أن تفاتتتت  متتتتر فالتتتت   

رر التتا  ل  يتتكت  الى بيروت ليهنئ الر يس   الر يس بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ
ميشتتتتتتتتر  ستتتتتتتتليمرن وإنمر فرضتتتتتتتت  حرجة األخير انيالق  
قيرر الاها أن ي وج  هو الى دمشتتتتتتتق. مر نر ا إضتتتتتتترف   
هو أن الدارة األميركيتتة بتتاءاا من الثالثتترء المق تت   التتا   
ع المح رج الى ال فر   هو يوم ال  و ج الرستتتتمي  في وضتتتت 

ى اطفتترء نيران الجيران مثتت  الم ستتتتتتتتتتتتتيتتك وكنتتاا حولهتتر وإل 
 إيرانال ضتتتتتتتت  لا  دو  وح ومرت باياة عنهر مث  

وإلى محرولة إشتتتتتتترعة الثقة في نفو  دو  وح ومرت 
صتتتتتتتتتتتتتتتتتايقتتتة علَّقتتت  اآلمتتتر  الكثيرة على دور فتتترعتتت  
ومنصتت  تقوم ب   ث  جرءت المجزرة ال زَّاو ة تخيِّ  
اآلمر . فؤاد مير ومع أن  من الستتتربق ألوان  مارفة 
مر ستتتتتتتتتتتتتتيفال  الر يس أوبرمر وه  هو باا الصتتتتتتتتتتتتتتامة 

خَ َ  بهر ستتتتتتتتتتتتتتلف   المرلية وااق صتتتتتتتتتتتتتتردية الك ر  ال ي
الر يس بوش البن قتتتتردر على أن يرم  الكثير من 
ال نيترن األميركي مترليترا ومانو ترا واق صتتتتتتتتتتتتتتترديترا  إاَّ أن 
الا  نكمل  هو أن يايي الموضتتتتتتتتتتتتتتو  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني 
ااه مرم الاليم وبالك ا تاود ال وقارت في شتتتتكن مر 
ستتتتيفا  مث  القراءة في الفنجرن  أمر لمرذا نقو  ذلك 

شتتتتتتتتتتية من أن ي ر  الر يس الجايا للمؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتة فللخ
الاستتتتتت ر ة الحر ة تواصتتتتتت  مر باأت  ادارة بوش األ  
ث  اادارة التايمقراطيتة في يمن كلن ون ومتر وصتتتتتتتتتتتتتتت  
الى ذروتتتت  في واي ي  بوش البن.. وبتتتالتتتك يتتتاختتت  

الصتتت يرة ال ي ستتت ؤستتتس لحر    الارل  في نفق الحرو 
 .عرلمية ثرلثة. وللا أعل  

 2009كانون الثاني  16  –". بيروت صحيفة "اللواء
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 قمة  من والنافع الضار

 ستنعقد   وقمة تنعقد لم 

  وربمر. ينفع  تحفُّظ  رمبَّمر   كالك  نرفاة   ضتتتتتتررة  رم َّ  ومر 
  عن  عودة  وربمر . او مرل   من  خير  ِنصتتتتتتتتر   او مر   عام 

  مشتتتتتترر   إلى  الخية  نصتتتتتت    ان   من  خير  مل ِبستتتتتتة  خية 
 اليتت  آلتت   التتا   باتتا  اليتت   المرء  يخلمص  متتر  هتتاا . ال نفيتتا 

 التاوحتة في  استتتتتتتتتتتتتت ثنتر يتة  عربيتة  قمتة  لاقتا  تاثرت  محترولتة 
  ثترن  آ   خليفتة  بن  حمتا   الشتتتتتتتتتتتتتتي    التاولتة  أمير   ان  نف ر  

 الستتتور    اللحر   وطكة  تح    أو  المستتتريرة  بر    من  اق ر  
  بورصتتتتتتتتتتتتتتة في  ال تااو   برستتتتتتتتتتتتتت   طر حهتر  عليت   ي يران ال  - 

  المكسرو    للوضع  انقرذه  يم ن   مر  لنقرذ  الاربية   المسرعي 
  تحتتا  ل   وكمتتر .. وحجراا  بشتتتتتتتتتتتتتتراا  المستتتتتتتتتتتتتت بتترحتتة  غزة  في 

 قير امير  اق را    جرء . ق    من  ال ربر ة  بهاه  استتتتتتتتتتتت برحة 
 عقا  أن   فهو  الستتتل ي   امر . ايجربيرا  وآخر  ستتتل يرا  جرنبرا  يؤكا 
  ستتتتتتت ناقا  قمة  هنرلك  وبينمر  المبرغ    ااستتتتتتتلو   بهاا  قمة 
 القمتتتتة في  ستتتتتتتتتتتتتتيم ختتتتا  موق   خي    ياني  الكو تتتت   في 

  إذا  الار   القردة  يفال    ان  يم ن  ا   مر   وهو  ااق صتتتتتتتتتردية 
نر    وأمر . و حضرون  حما   الشي   دعوة  سيل ون  انه   إف رض 
 حا الفظرعة   من  بل   غزة  في   الوضتتتتتتتتتع   أن  فهو  اايجربي 

ا  عتام   أن   غض  أو  يحتا   عمتر  الرضتتتتتتتتتتتتتتى  مانتره  قمتة  عقت 
 كتترن التتا   لكن . إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   بتت   تقوم  التتا   عن  الير  
  والم تريتاة ال يرة   عن  ماز   وفي  ال شتتتتتتتتتتتتتترور   هو  األجتا  

  وبالك   الكو     قمة   على   عملية   رؤ ة   طر     ث   وال شو ش  
  وإحراج  أنفستتته    إحراج  القير    الح    اه   اخواننر  ي فرد  
  يا   متتتتر  ميلو   هو  متتتتر  أن  نف ر   متتتتر  وهتتتتاا . غيره  
 حما الشي   يشار   ان  دون   ومن  لصيرغ     م سارا   الوق  

  الختتتاان  من  نو   هو  اق راحتتت   مع  ال جتتترو   عتتتام  بتتتكن 
  قمتتة  م تترنتت   األمتتة  ابنتترء  من  كواحتتا  ير تتاه  التتا   لل وجتت  

م   ان  و ستتتتتتتتتتتتت ييع  بلاه  في  الستتتتتتتتتتتتتلية    من  اوثر  هو   مر  يقاِّ
« حمر   حركة »  لتتت  والعالمي   المرلي   والاع   ااس ضرفة 

  الوطنيتة الستتتتتتتتتتتتتتليتة  عن  بتهنفصتتتتتتتتتتتتتترلهتر  األمتة  ارب ت   ال ي 
 عليهر البقرء   كرن  تها ة  انهرء  في  وب ستتترُّعهر  الفلستتتيينية 

 المج مع  ان  المؤستت    من  ذر اة  الما اية  إستترا ي   ستتيمفقا 
  يستتتتتتتتتترا يلال   الااوان   من  موقف    ان  بالي   ي فهمهر   الاولي 

  ا   في . اانستتتتتتتتتتتتتترني  بترلحس  نترهيتك  ااخالقيتة  إلى  يف قتا 
  اعمرلهر   ت اأ   ال ي   الكو     قمة   على   ماقود   األم    إن   حر  
 القتتتتتردة من  األرج   على  17 وبحضتتتتتتتتتتتتتتور  ااثنين  يوم 

 عليهتتتر تناقتتتا  ل   ال ي  قير  قمتتتة  تضتتتتتتتتتتتتتتع  وال ي  الار   
 بت ااه مرم   امر .. برل زاو ين  ااه مرم  تاوِّ    ان  مسؤولية 

 ابحر  من  جزءاا  الاوحة  تر اه  كرن    امر  فهاا « حمر  » 
  تشتتتتتتترور ة  لقرءات  ان ه   ال ي  ااستتتتتتت ثنر ية  الاربية  القمة 
  اللقرءات  في  فستتتتتي ون  ااق صتتتتتردية   الكو    قمة  في   وامر 

  الستتتتتتتتتتتتتتليتة  إلى  تاود   لن « حمتر  »  دامت   متر ... الجترن يتة 
 في«  للا  حز  »  شتتتتتتتراوة  كمر   القرار  في  شتتتتتتتر  ة  الوطنية 

 .الل نرني ... القرار 
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 «التاريخية العربية القمم  أم »  في تأمالت

 القمة»  تناقا  المنرستت    والم رن  المنرستت   الظر   في 
  من   األولى « الاربية  وال نمو ة  وااج مرعية  ااق صتتتتتتتتتردية 

 صتتتتبر  الشتتتتي   الكو     دولة  أمير  ر يستتتتهر  و  ر  . نوعهر 
 التتاي لومتترستتتتتتتتتتتتتتي تراثتت   الى  المضتتتتتتتتتتتتتتترفتتة  بتترلح متتة  األحمتتا 

 الستتتتتتتيرستتتتتتتي برلعيش  تفرؤليرا  انيبرعرا  الراقي   والستتتتتتتيرستتتتتتتي 
 في منه   ونحن  الجميع َلَمستتتتتتتتتتتت  الاربي ال ضتتتتتتتتتتترمني 

 صتبَّرحية مفردات خال  من  ااف  رحية  الجلستة  أجواء
 القمة مؤتمرات في ستتتتتتموه من تستتتتتت وقفنر كرن  طرلمر

 من ين قت  أن ق ت  الستتتتتتتتتتتتتتتالميتة  وشتتتتتتتتتتتتتتتقيق هتر الاربيتة
 أميراا   األولى  المستتتتتتتتتتتتتؤولية الى  الاي لومرستتتتتتتتتتتتتية ترؤ 
 القمتة لهتاه والاملي الجيتا ال حضتتتتتتتتتتتتتتتير وكمتر. للتاولتة

 من الكو  يتة  اللهفتة فتهن ستتتتتتتتتتتتتتتنتة  من أوثر متا  على
 الشتتتتي  شتتتتقيق  عهاه ولي ومن صتتتتبر  الشتتتتي  أميرهر
 ومن  الخرافي جرستتتتتتتتتت  األمة مجلس ر يس ومن نوا 
 الصتتتبر   المحما نرصتتتر الشتتتي   الويراء مجلس ر يس

 درجتترتهتتر أرقى في كتترنتت  الكو تت   شتتتتتتتتتتتتتتتاتت  وماه 
 رق  مجّرد  القمة تكون  ا كي  وسعيرا  وتشروراا   اس قبراا 

 تكون   وإنمر  النو   هاا من قم  مستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتت  في واحا
 الاقتتا اع بتترره يجوي لمتتر وتؤستتتتتتتتتتتتتتتس بتتهم يتتري نتترجحتتة

 وعلى. الاربي  وااق صتتتتتترد  والستتتتتتيرستتتتتتي  ااج مرعي
 كلمرته  تضتتمين  المشتترركين  القردة باض اع مرد رغ 

 مر ضتتتتتتتتتتتتمن بقي ذلك لكن  واللمز   ال مز من شتتتتتتتتتتتتيئرا 
 أمر«. يفه  الشتتتتتتررة من الل ي   إن»  القو  عن  يا ِّر

 أنتت  منيلق من فتتهنتت  الاز ز ع تتا بن للا ع تتا الملتتك
 الستتتتيرستتتية الاربية األيمرت في النخوة صتتتترح  دا مرا 

 قومية وقفة ستتتتتتتتتجَّ   ألقرهر ال ي  برلكلمة فهن   والمرلية 
 اتآذار متتت  الى أشتتتتتتتتتتتتتتتتترر عنتتتامتتتر بتتترألر حيتتتة ممزوجتتتة

: القو  مضتيفرا  غزة شتا  ضتا«  الجرامية  الاصتربة»
 أن تنرستتتتتتتوا ينرصتتتتتتتره  وَمن  الق لة  يينستتتتتتترا يلال إن»
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 بمتتتتاينتتتتة تقتتتت  ول  بتتتترلاين الاين إن قتتتترلتتتت  الثورات
 األميركي الر يس برس    األه   الوقفة رمى ث    «ورملة

 شتتتتتتتتتتتكن في وعاه في  عرقوبيرا  كرن  الا  المنصتتتتتتتتتتتر 
 مستتتتتتتتؤوليرت  ي ستتتتتتتتّل  الا  األميركي والر يس  الاول ين

 الوقفتتة أمتتر. بمستتتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة الوقفتتة يقرأ أن وعليتت  اليوم
 شتتتتتتتتتتتتتتتكنهتر في قتر  ال ي« الاربيتة المبتردرة» ب ف  الق

 اليرولة على تبقى لن المبردرة إن» صتتتتتتتتتتتتترح هر وون 
 الحرمين ختتتتردم أن ياني التتتتا  األمر  «األبتتتتا الى

 إستتتتتترا ي  فال    مر عى ال ضتتتتتت  غرية في الشتتتتتتر فين
 الر يس وعلى  المارهاة هاه شتتتتكن في تشتتتترطرت ال ي
ق  ل   الا  بوش  األوبرمية  اادارة  مصلحة  ومن. يصام
 دو   مصتتتلحة  وكالك  الر رستتتية واي هر اليوم ت اأ ال ي
َار أن إستتتترا ي  وماهر  األوروبية القررة  الحلي  ثورة تح 

 الاربيتة القم  أم» عن بقيّتة وللحتايتث. غضتتتتتتتتتتتتتتت  إذا
  -الكو  «. ال رر خية
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 العربية لألجيال  الكويت قمة  من بشائر

  الى  الستتتخية  اللف ة   عاا  الكو    قمة  ثمرر  أطري    من 
 األوثر  واللف ة   أنواعهر   على  ال نمو ة   المشرر ع  نحو   مر   حا 

 الم رمرات:  القو   شتتتتتكن    من  بمر  غّزة  إعمرر  نحو  ستتتتتخرء 
  أهتت   أن  يامَّر   الاربي  والوفتترق  تتتاّمر  المحستتتتتتتتتتتتتتوبتتة  غير 

 ااتحرد  أمر  مشتتتتتتتتتتتتجاة  بنستتتتتتتتتتتتبة  حستتتتتتتتتتتتموا  الاربي  القرار 
  الاتتتترم  في  ااتحتتتترد  هتتتتاا  يقوم  وبحيتتتتث  الاربي  الجمركي 

 الستتتتتوق  قيرم  نحو  حثيثة  الخيى  تستتتتتير  وبقيرم      2015
  الجيت   ستتتتتتتتتتتتتتي ون . 2020 الاترم  في  المشتتتتتتتتتتتتتت ركتة  الاربيتة 
 الار  للقردة  اام نرن  كثير  اآلتي   القرن  الربع  في  الاربي 
  بتترلصتتتتتتتتتتتتتتراعتترت وإنشتتتتتتتتتتتتتت لوا  األمر  هتتاا  في  تتتكّخروا  التتاين 

 الصتتتتتتراعرت أفريت     ومر  الستتتتتتيرستتتتتتي  وال نرحر  المستتتتتت ايمة 
ر  من  وال نتتتتترحر   في ااح را   من  وجوات  للوقتتتتت   هتتتتتا 

ر  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  األم ين   أقيتتترر  باض   في للثروات  هتتا 
 تمو تتت  وفي  تحتتتا    أن  يجتتت   كتتترن  متتتر  حرو   تمو تتت  

  نو   من  م رمرات  عن  نشتتتتتتتتتتتكت  عستتتتتتتتتتت ر ة  استتتتتتتتتتت ااادات 
اميتة  الم ترمرة   كلَّفت  ممتر  أوثر  الاراق  كلَّفت   ال ي  الصتتتتتتتتتتتتتتاَّ
 بمتر الاراق  ك    على  الواقاتة  الشتتتتتتتتتتتتتتقيقتة  التاولتة  الكو ت  

ا  ي ون  أن  واجبتت   من  أو ر  كتتاولتتة  أنتت   ياني  نتتَ   لهتتر  الستتتتتتتتتتتتتتَ
 للمتة وضتتتتتتتتتتتتتتاوا  التاين  القتردة  هؤاء . ي زوهتر  التا   وليس 

اين  الجمركي  ااتحتترد  لقيتترم  األستتتتتتتتتتتتتتتر     لقيتترم بتتالتتك  ممهتتّ

  للا  أطتتر   يروا   لن  ربمتتر  المشتتتتتتتتتتتتتت ركتتة  الاربيتتة  الستتتتتتتتتتتتتتوق 
 الاربي  الجي    أن   المؤكا   من   لكن .  النجري   هاا   األعمرر  

 هاه  ألن  برلخير   دا مرا  ستت اكمره   الالحقة  واألجير   اآلتي 
 وال الي  وال يو ر  بترل نميتة  ااه مترم  ستتتتتتتتتتتتتت جات   الستتتتتتتتتتتتتتوق 

  بقضتتتتترير اانشتتتتت ر    على  ي قّام  لالق صتتتتترد  الستتتتتلي   وال نرء 
 نصتتت  طوا    األمة  عرشتتت     مر  ضتتتوء   في  ت يَّن  ستتتيرستتتية 

.  األمة  تح رج    مر  حستتتتتتتتتر    على  جرء  انشتتتتتتتتت ر   أن   قرن 
  مع  المق لة  الستتتتنوات  في  ستتتتيحا   يحا    ل   مر   أن   المه  

  قيرم  الى  أّدت   ال ي  المشت ركة  األوروبية  الستوق  تجربة   أن 
 قتترعتتاة على  وال اتترمتت   الاملتتة  وتوحيتتا  األوروبي  ااتحتترد 
  وحيتتث. القتتردة  أمتترم  متترثلتتة  الخصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتيتترت   اح رام 

ا  أننتتتتر  كار   عنتتتتر  المارو    ال ر  في  يحتتتتا   متتتتر  نقلتتتتِّ
  نقلتِّا  ل   أننتر  المستتتتتتتتتتتتتت  َر   لمن  فتهنت   واألميركي   األوروبي 
  حو   الحتتتايتتتث  كتتترن  وال ي  النتتترجحتتتة  األوروبيتتتة  ال جربتتتة 
  التا   ااف را   من  نوعترا  اتمترمهتر  ق ت   نشتتتتتتتتتتتتتتو هتر  اح متر  
  حّ م  األوروبية   الشاو    إرادة   لكن .  ذلك   حاو   يس باا 
ا حتترلتتة  في  األوروبيتتة  القتتررة  هي  وهتتر . الفكرة  تحقيق    توحتتُّ

 هي  هر  كمر .  دولة   لك   الخصتتتتتتتوصتتتتتتتية  إستتتتتتتقر   دون   من 
 بفا  لالن ستتتتتتتر   نفستتتتتتتهر  تهّيئ  تشتتتتتتترر    ل   ال ي  بر يرنير 
  انخفر  مظرهره  ومن  ااق صتتتتتتتتتتترد    الوضتتتتتتتتتتتع  تااعيرت 

  ولا   عستى .  الاوار   الى  برلنستبة  ااست رليني  الجني   قيمة 
 ااتحرد و قوم  الخيوة  لهاه  الم ستتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتون  ي صتتتتتتتتتتا    ا 

 باا المشت ركة  الاربية  والستوق   ستنوات  ست   باا  الجمركي 
 ال ي«  الكو    قمة »  لتتتتتت  دا مرا   والفض  . سنة  عشرة  إحا  

  وكمر  النظر   إعردة : عنوان   طر ق  على   األمة  وضتتتتتتتتتتا  
  جرن   من  أميركر   أوضتتتتتتتتتتتتتر    الى  برلنستتتتتتتتتتتتتبة  النظر  إعردة 

  مع  رستتتتتتتميرا  تنصتتتتتتتيب   تزامن   الا   أوبرمر  الجايا  ر يستتتتتتتهر 
  شتتتر    إنمر ... نرجحة  جرءت   ال ي  للقمة  الخ رمية   الجلستتتة 

 .برلاها  ل زام ال 
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   مشعل  من كالمية« فضفضة»
 الكويت  قمة  على  رداا  ومتكي

 مشتتتتتتتتتتتتتتات  خترلتا   األ   يقرأ  أخيرة  وليستتتتتتتتتتتتتت   أخر   مّرة 
  يا  ر فهو . واقعيتة  غير  بير قتة  والتاولي  الاربي  الموق  

 حّل  مكستتتترة  ان    مع  للمقرومة  ان صتتتترراا  غزة  في  حا   مر 
  الفلستتتتتتتتييني المشتتتتتتتتها   إلى  ينظر  يا    مر   وهو . برل زَّاو ين 
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  بعبتررة الميترلت   ملخصتتتتتتتتتتتتتترا  الاتاوان  ق ت    ِمن  النظر  ومتر 
  آن  ولقا « حمر  »  إقصترء   لمحرولة  ستنوات  ثال   ي في » 

  او ستتتتت   ال ي « حمر  »   مع  ي ارم    ان   الاولي  للمج مع 
 خرلا  أ   ير   األوان   آن  لقا ...«. اان خربرت   في  شتتتتتتتتتتتترعية 

  وتز ا  والانفوان  والثور ة  اانافر   منستتتتتتتتتتتتتو    من  تقل    أن 
 تقول   مر    ن كم  وعنامر . الواقعية  منستتتتو    من   ذلك  مقرب  

 يل   مر  انك  نستتت خلص  دمشتتتق   في  أمس  ق    كالمك  في 
 الفرجاة ضتتوء   في  المنيق   ان  مع   المرضتتي  مشتتا   خرلا 

 قمة  في  الستتتتتتتتتتتتخي  الاربي   الموق   ضتتتتتتتتتتتتوء   وفي  ال زَّاو ة 
مياه  يمم ن   مر  تضتتتتتميا   أج    من  الكو      الِجرا    من  تضتتتتتّ
 باض تستتتتتتتتتتتتتت تتتاير  أن  ي يلتتت   تاميره   يمم ن  متتتر  وتامير 

  تثير ميتتتترلتتتت   تير   فال  الواقعيتتتتة  اتجتتتتره  في  الشتتتتتتتتتتتتتتيء 
 اعردة  أموا   الاربية   الاو   ترستتتتتتتتتتت    ان  مث   ااستتتتتتتتتتت  را  

  ستتتتتتتتيحا  وكيف . هنية  إستتتتتتتتمرعي   ح ومة   إلى   العمرر 
  يحتتترور وا  الح ومتتتة  بهتتتاه  يا ر   أحتتتا  ا  دام  متتتر  ذلتتتك 

 قمتة وباتا . الستتتتتتتتتتتتتتور   والح    قير  دولتة  عتاا  ر يستتتتتتتتتتتتتتهتر 
 ياود  لن   الشتتتتتم    ل   طر ق   على  النوعية  والخيوة  الكو   
. ق ت    ِمن  عليت   كترن  كمتر « حمتر  »  اياء  اليرفين  موق  

نر   وهاا  طيبة   النواير  كرن    وإذا    غااء »  في  مالمح   لمستتتتتتتتتتت 
 الاز ز  ع ا   بن   للا   ع ا   الملك   اقرمة   مقر   في «  المصرلحة 

  وشترهاه والفضتر يرت  الصتح   مصتور   لقيرت  وع ست    
  فتتتتهن  م ثوثتتتترا   الخليج  إلى  المحي   من  الاربي  الجمهور 

رر  الر يس    الم  هجي ن خليفة   بن  حما   والشتتتتتي    األستتتتتا  بشتتتتتَّ
 الاز ز ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك  من  الح يمتتة  بتترلمفتترجتتكة 
 ي ون   مر   أفضتتتتت   وعلى  ستتتتتيل زمرن  ال ين   ذات  لصتتتتتال  

  على  األولى  الخيوة  باتتتا  متتتر  ثمتتترر  لقي   اال زام  عليتتت  
رر  فرلر يس . المصتتتتتتتتترلحة  طر ق    ينقضتتتتتتتتتي  ان  يهم   بشتتتتتتتتتَّ

  وقا  الاور ة  الاربية  للقمة  ترؤستتتتت    من  الم بقيرن   الشتتتتتهران 
  موعا  على  حما  والشتتتتي  .  حول   الاربي   الجمر   استتتت ارد 

 الاوحة في  الاور ة  الاربية  القمة  لستتت ضتتترفة  شتتتهر ن  باا 
 مؤتمر  عن  نشتتكت   ال ي  الحستترستتية  آثرر  محو  منهر  و ر ا 

  من  فلستتتتيين  ماقا  في   وأجلس  استتتت ضتتتترف    الا   الم رياة 
  وإلى  مشتتتتتتتتا   خرلا . ال قليا   الاربي   الستتتتتتتتر    خررج  ه  

  -  الشا ية  الج هة »  لتتتتتتتتتتتتتت   الارم   األمين  ج ر    أحما  يمين  
  ل   الارم  األمين   شتتتلَّ    رمضتتترن  يستتترره   وإلى «  الارمة  القيردة 

  من  أن  نر   هنتتتر  وِمن «. الستتتتتتتتتتتتتتالمي  الجهتتترد  حركتتتة » 
  والاين  ورفرق   مشتتتا    خرلا  جرن    من  الجمي   رد   أصتتتو  

رر  الر يس  مستترعاة  توجهرته   يمستتيِّرون    استت كمر   على  بشتتَّ
  مع  موعا   على  ان   خصتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتترا   الكو    في  حا   مر 

 وقفة  إلى  صتتتتتتامرتهر  َتجرومي  أج    ِمن  يح رج  استتتتتت حقرقرت 
 حول    كرم   فلستتتتتتتييني  ال فر    وإلى  ما   شتتتتتتترملة  عربية 

  الر يس باأ  ال ي  الوطنية  الستتتتتتلية  فلستتتتتتيين  بالك  وناني 
  بر يستتتتتتتتهر ال رستتتتتتتتي   باا  اتصتتتتتتتترات    أو   أوبرمر  األميركي 

«  الحمرسية»   الح ومة  فلسيين   فق   وليس  عبر    محمود 
 ورقة  أن   إلى  ااشتررة  وتبقى . هنية  إستمرعي   ي رأستهر  ال ي 

  دمشتتتتتتتتتتق   من  أمس  ق    اثررهر  ال ي   العمرر  مستتتتتتتتتترعاات 
  نفست   الوق    في  كالم   مع  األست    مع  ت نرغ    مشتا   خرلا 
  الا   م كي   منوشهر  ية يران ال   الخررجية  لوي ر  طهران   من 

 غزة إعمرر  لعردة   واألموا   المستترعاات  إرستتر    من  حّار 
 ال نرغ   وهاا «. فلستتتتتتتتتتيين  في   له   شتتتتتتتتتترعية   ا  َمن »   إلى 

« حمتر  »  أباتات  الكو ت   قمتة  ان  األرج   على  ستتتتتتتتتتتتتت بت  
  نفستت   الشتيء  وفال    إليهر  كشتا   ال زَّاو ين  وقرَّب   عنهر 

 صتتتتتتتتتتتبر  الشتتتتتتتتتتتي   الكو     دولة  أمير   ان  حيث   إيران  مع 
 المآيق   ح   صفة   لهر   ال ي  ال خر جرت  ي قن   الا   األحما 
  القمتة  إلى  نجترد  أحمتا   محمود  الر يس  دعوة  عتام  ارتتك  
 ياعوه ككن  مشتتتا   خرلا  يمشتتتر    ول    الجوار   بح    ضتتتيفرا 

 وال يرن  القمة  بيرن   ان   كمر . رستتتتتتتتتتتتتتمية   غير  بصتتتتتتتتتتتتتتفة   ولو 
  بايا  من   أو  قر    من  يمشتتتتتر   ل   المستتتتترعاات   عن  المرَفق 

رَ  وإنمتتتر « حمتتتر  »  إلى    والمتتتر   وااه متتترم  القو   َحصتتتتتتتتتتتتتتَ
  والااوان  الماروستتة  غير  ااج هردات  ضتتحية  غزة  بقير  
 ااع ااءات  مستتلستت   في  وقاارت   لشتتراستت    مثي    ا   الا  

  ط يعيرا  يمصتتب    ذلك   القمة  تفا   وعنامر . وحرضتتراا  مرضتتيرا 
  ومر  أمس  ق    دمشتتتتتق   في  قرل    مر  مشتتتتت    خرلا  يقو    ان 

  حر   أ    في  انهر . نفستتتتت    اليوم  في  طهران  في  م كي   قرل  
  الر يس  األمر  يمحستتتت    أن  ان ظرر   في « فضتتتتفضتتتتة »  مجرد 
رر   .  تكخير   دون   ومن ... بشَّ

 2009كانون الثاني  23  –صحيفة "اللواء". بيروت 

     

  األمير عبد والشيخ  بري  الرئيس نهنئ
 للا  عبد الملك بمبادرة

  للملتتك  الم نتترن  ي مرهتتر  كثيرة  وأطيتتر   أطرا   هنتتر  
لهر ال ي  الخيوة   ل   شتتتتتتترورة  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   ستتتتتتتجَّ

  وال نمو تتتة ااق صتتتتتتتتتتتتتتتترديتتتة  الاربيتتتة  القمتتتة »  اناقتتترد  خال  
  الشتتتتتتتتتي   الكو    أمير  استتتتتتتتت ضتتتتتتتتترفهر  ال ي « وااج مرعية 

 فقا. استتتتتتت ضتتتتتتترفة  خير  وكرن    الصتتتتتتتبر   األحما  صتتتتتتتبر  
ستتتت  علي   يملي   بمر  الشتتتتر فين  الحرمين  خردم  تصتتتترَّ     حا 

  الى  الحرجة   أشتتتتتا  في   األمة   أحوا   تكون   الا    الوق   في 
  من  الاربيتتة  للاالقتترت  نوعيتتة  نقلتتة  أمتترم  المجتتر   ي ي   من 
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  الا    الوضتتتتتتتتع   الى  علي    كرن    الا   المرتبك    الوضتتتتتتتتع 
  وال ستتتتتتتتتتتتتتتترم   الح متتتة  على  تقوم  رؤ تتتة  إطتتترر  في  يم ن 

  خررطة مالم   رستتتتتتتتتتت    وااف راءات   الستتتتتتتتتتترءات  وتجرومي 
  ورجتر   قيتردات  هنترلتك  ذلتك  وإلى . المق لتة  للمرحلتة  طر ق 
  والود  ال قاير  ك   ي ّنون  وستتتتتتتتتتتور ر  ل نرن   في  وعلمرء   دولة 

 شتتتتتتتتتتتتتتاتتت  وإلى  وإخوانتتت   الاز ز  ع تتتا  بن  للا  ع تتتا  للملتتتك 
  من  لستتتتتتتتتتتترن  يّلة   عن  نشتتتتتتتتتتتتكت   ال ي  األيمة   لكن  المملكة  

رر  الر يس  جرن    كمر يا ِّرون   ا   هؤاء  جال   األستتتا  بشتتتَّ
 بن  للا  ع تا   الملتك  تجتره  الودودة  مشتتتتتتتتتتتتتترعره   عن  ي منون 

  ي صتتتتتتتتتتتّرفون  منه   الل نرنيين  جال   أنهر   كمر  الاز ز   ع ا 
 الرؤ ة  مع  ح ى   وا  اق نرعه   مع   ا  ينستتتتج    ا  بمر  أحيرنرا 

  خصتتتتتوصتتتتتية  ألن   وذلك  الل نرني   الحر    لواقع  الستتتتتاودية 
 للظرو  ااضتيرار ة  والمستريرة  الستور   برلح    عالق ه  

  على  بثقلهتتتتتتر  ترمي  كتتتتتترنتتتتتت   الح    هتتتتتتاا  واجههتتتتتتر  ال ي 
  أن  وهو  له   التتتاا    الميلتتت   جتتترء  هنتتتر  ومن . خيتتترراته  

 الستاودية بين  المست قّرة  الاالقة  خال   من  تست قي   األمور 
 خال   من  األمر  بر   ن ي   الر يس   لّخص  كمر   أو  وستتور ر 
  ثقيالا  ع ئترا   أن   اآلن  اف راضتتتتتتتتتتتتتت   يجوي  مر .   .    ماتردلة 
  كثيرة وأطير   أطرا  و  بر   الر يس  صتتتتتتتتتتتتتتار   عن  أياح   

 الاز ز ع ا  بن  ع اللا   الملك  مبردرة  ول نرن   ستتتتتتتتتتتتور ر  في 
  الوضتع   ود َّ    ق َّ  مر   نو   من   هي  ال ي  ب لم     نق    الا  

 أفضتتتتت   حر    الى  الستتتتتور ة   -  الستتتتتاودية  للاالقة  المرتبك 
  الر يس يرد   أن  باا  كثيراا   أفضتتتت   يصتتتتب    أن  و م ن  قليالا 

رر    َتحرير نستتتيج   من  و  ون  منهر  بكحستتتن  ال حية   على  بشتتتَّ
 في ير   الراحت   األ   األستتتتتتتتتتتتتتا  كترن  عنتامتر  المترضتتتتتتتتتتتتتتي  

  مع  الاالقتتة  في  وبتترلتتاات  الاز ز  ع تتا  أبنتترء  وفي  المملكتتة 
  اليمكنينة  صمَّرم   إنه    للاها    تولي   الاز ز   ع ا   بن   ع اللا 

 كرن   وإذا . الستتتور    وللشتتتا    ل   الصتتتعبة   الستتترعرت  في 
  للاهتتا  وليتترا  يا   متتر  الاز ز  ع تتا  بن  وع تتاللا  الحتتر   هتتاه 

 يلتَّة أن  لو  األو   الموقع  في  وهو  عليت   ستتتتتتتتتتتتتت كون  فكيف 
  ل   ي يران ال  الصتتتتتتتتتتتايق   أن   ولو  تحا     ل   إيرهر   اللستتتتتتتتتتترن 
فرا  يس حوذ  رر  الر يس  لا    األفضلية  على  خي   بشَّ

 2009كانون الثاني  24  –صحيفة "اللواء". بيروت 

     

 مطالب  بين « حماس»
 السالح  وقعقعة اإلعمار  

 في اخواننتر  لتا   الصتتتتتتتتتتتتتتحوة  حتاو   وقت   طتر   مهمتر 

  للقيترديين بتا  ا  ال ي  الخيوة  فتهن « حمتر  »  حركتة  قيتردة 
 في واانصتتتتتتتتتتتتتتهتترر  النظر  إعتتردة  هي  اتختترذهتتر  من  هؤاء 
  شتتتتتتتتتتتتتتاتتترر  بتتترلتتتاات  المرحلتتتة  هتتتاه  في  ترفع  واحتتتاة  بوتقتتتة 

 ليس منرست   وق   في  فيكتي  الستال    أمر «  أواا   العمرر » 
 برت حول   الحايث   ان  خصتتوصتترا  حر     أ   في   اآلن   هو 

 محروات  هنرلك   ان  الكالم   هاا  منرستتتتتتتبة . برلقاقاة  اشتتتتتتتب  
  و  زامن اج مرعرت   ستتتتتتتتتتتتت يلهر  في  تم    الصتتتتتتتتتتتتتا   لرأ  

 باض جرن   من   أصتتتتتتتتتتتتتوات  مع  ااج مرعرت  هاه  اناقرد 
  الستتتتال   إدخر   في  ااستتتت مرار   إلى  تاعو « حمر  »  قردة 
 عام لمراقبة  حربية  قياة  ترستتتتتتتتت   فرنستتتتتتتتتر  فيمر  غزة    إلى 

  والاولية  الاربية  ااتصتتتتتتتتتتتتترات  وت ركز  الستتتتتتتتتتتتتال   إدخر  
  إدخر   عام  ضتترورة   على  الستتر  في  ت    ال ي  والمشتترورات 

  على  الصتتتتترار   من  با   ا   كرن   إذا  فهن   هنر  ِمن . الستتتتتال  
 يازي هاا  أليس . بالك  ال صتتتتتتتر     فلمرذا  الستتتتتتتال   إدخر  

  هاا  وأليس   الاولي؟  المج مع  لا   الستتتتتتتتتتتترا يلية  الميرل  
  إلى  برلنستتتتتتتتتتتتتتبتة  ب    القيترم « حمتر  »  تنو   عمتر   الكشتتتتتتتتتتتتتت  

  عن   الاولية  األنظرر  صتتتر    شتتتكن   من  الستتتال    موضتتتو  
  لاا  غزة؟   في  جرا    من  إق رَف     عمر  إستتتتتتتتتتترا ي   مستتتتتتتتتتترءلة 
  مر  إعمرر   على  ال ركيز   هي  اخواننر  ير  األسترستية  فرلقضتية 

  يوج  ال ركيز   وهاا . غزة   في  ي ستتتتتتتتتتتتترا يل ال   الااوان  دمره 
« ف   »  فيهتتتتتر  ت قتتتتترستتتتتتتتتتتتتت   إعمتتتتترر  ح ومتتتتتة  على  ال فتتتتتره  

  الم بقي الربع  و م ر   الحقتتر تت   أربتتر   ثالثتتة « حمتتر  » و 
 لماررضة ذرا ع   هنرلك  تكون   ا  كي   وذلك  الفصر    لبقية 

  ذلك   وإلى . العمرر   برنرمجهر  تنفيا  يشتتتتتتتتتت   بمر  الح ومة 
 مسرعاات  أ    ان   تمرمرا   ياركون «  حمر  »   في   اخواننر   ان 

.  الفلستيينية الوطنية  الستلية   إلى  ستو   تمستلَّ    لن  للعمرر 
 يح   ولن  شتتتتتتتتتتتتر  ة   تكون   ان « حمر  »  مصتتتتتتتتتتتتلحة   ومن 

  بكنهر  ااعالن  الم ضتتتتتتتتتترر ن  من   األلو    إياء  مشتتتتتتتتتت ل هر 
 هنر  ن م ضتتتتتتتتترر ن. م  على « اليورو »  وباملة  ستتتتتتتتت اوَّ  

 القضتتتية  وان  وق    ليس   الستتتال   إدخر    على  ال ركيز   فهن 
 عملية تكمين  أج    من  ال ضتتتتتتتتحية  هي   اآلن  األستتتتتتتترستتتتتتتتية 

  الواقعيتة  غير  ال صتتتتتتتتتتتتتتر حترت  في  المبترل تة  وعتام   العمترر 
  أ    أن   على  الصتتترار  صتتتايا   وعلى  الستتتال    حو    ستتتواء 

«.  حمر  »   إلى  تستتتتليمهر  يج    ودولية  عربية  مستتتترعاات 
  قررت  حر   في  يحا   ستتتهولة  ب     ذلك؟  ستتتي حقق  ويف 
 يختتام وبهتتاا « ف   »  مع  تنصتتتتتتتتتتتتتتهر  ان « حمتتر  »  قيتتردة 

  حو   بقيتة  وللحتايتث . الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  القضتتتتتتتتتتتتتتيتة  اليرفترن 
 .السال   وقاقاة   العمرر  ميرل   بين « حمر  » 

 2009كانون الثاني  27  –صحيفة "اللواء". بيروت 
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 ت المخيما إعمار يتم كيف
 لبنان؟ الى  غّزة  من 

  اانقستتتتترم  على  ستتتتتيبقى  الفلستتتتتييني  الصتتتتت    كرن   إذا 
  تااعيرت من  األستتتتتترستتتتتتي  الم ضتتتتتترر   فهن  علي   هو   الا  

« حمتر  »  قتردة  ليس  ال زَّاو ين  استتتتتتتتتتتتتت هتا   التا    الاتاوان 
 أنا   فهؤاء    « الفلستتتيينية  الوطنية  الستتتلية »  أمراء  وليس 
 وشتتظ  الاوي   شتتر  يقيه   بمر  عليه    إيران و  الار   باض 
  األلو   عشرات   ه    سيقرسون   الاين   وإنمر  الثور     العيش 

  وال يوت   المصتتتتتتتتتتتتتربتة   األبتاان   في   ضتتتتتتتتتتتتتحتريتر   ان هوا   ين التا  من 
  المحرَّمة   الصتتتترروخية   القاا     ستتتت ستتتت ب    عمر   فضتتتتالا   المامرة 
  منظر   الفر   كثير  أفرحنتتتر   التتتاين  للطفتتتر   أمرا   من  دوليتتترا 

  الااوان    وق    لمجرد   ماارستتته    الى   أيرم   خمستتتة   ق     عودته  
  ال وّج    ستتتليمي   ي ونوا   أن   األطفر    من   الجي    لهاا   تمنيرتنر   مع 

  األولى   التارجتة   في   وتلتك   جتايتاة    محرقتة   في   حيبترا   وليستتتتتتتتتتتتتوا 
  جي    تنشتتتتتئة   واج هر   من   ال ي   الفلستتتتتيينية   القيردات   مستتتتتؤولية 

  خير   ولا  .  ال ضتت    جرعرت   عو    الواقعية   رحيق   ي شتتّر  
  من  لللو  « حمتتتر  » و « ف   »  قتتتردة  جتتترنتتت   من  تاو ض 

  في   الحستتتتتتترة   ان شتتتتتتترر   اتستتتتتتتر    من   يخف    وبمر   الم ضتتتتتتترر ن 
ا   موق    هنر    ي ون   بحيث   اانصتتتتهرر   هو   نفوستتتته     في   موحَّ
  أهون   على   العمترر   ي حقق   وبتالتك   التاولي   المج مع   مخترطبتة 
  على     « الشتتتتتترطئ   مخي  »   أن   الى   ماخالا   ي ون   وربمر   الستتتتتتم   
  أن   نفضتتتتّ    أننر   مثلمر «  الشتتتترطئ   حي »   يصتتتتب    المثر    ستتتت ي  
  حي »   تستتتتتتتتتتتتمية   بحم    إعمرره   باا     « البررد   نهر   مخي  »   ي ون 
  ح ى   مخي    ك    إعمرر   ي     أن   نفضتتتتتتت    ح ى   ب      « البررد   نهر 
  على   فلستتتتيينية   مان   أستتتتمرء   وإطالق   عاوان   من   نجر   هو   إذا 

  إذا   إن    فنقو    اانصتتهرر   موضتتو    الى   وناود .  المخيمرت   هاه 
  تواضتتتتتتتتتتتتتا    حر    في   كالك   ليس   وهو   مستتتتتتتتتتتتت حيالا   ذلك   ورن 

  أج    من   فهن    الصتتتتتتتتترعق    ال  يير   أوهرم   وتراجا    الشتتتتتتتتترو  
  أن   نر    والام    وال ي    برلضتنى   ضتحوا   الاين   ال زَّاو ين   ألو  
  على «  حمر  » و «  ف   »   األس    مع «  األعااء   الخوة »   ي فق 

  وهاا .  محرياة   عنرصتتتتتتتر   من   والعمرر   لل نمية   مجلس   إنشتتتتتتترء 
  يضتتت    إدارة   مجلس   الى   وإنمر   منهمر   أل    يخضتتتع   ا   المجلس 

  أو   كرن    عربية   مرنحة    دولة   ك    عن   ممثلين   عضتتتتتتتتو      في 
...  النفتترق   على   المجلس   هتتاا  و شتتتتتتتتتتتتتر    دوليتتة    أو   إقليميتتة 
  التتا    غّزة   إعمتترر   و  تتاأ   األنفتترق   أستتتتتتتتتتتتتيوانتتة  طي  ي     وبتتالتتك 

  ل نترن   في   لمخيمترت   ميلوبتة   العمترر   من   لحترات   يؤستتتتتتتتتتتتتس 
 ..الموّفق   وللا .  واألردن   وسور ر 
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   فرصة أوباما يحقق  هل
 ولحزبه؟ لنفسه  العمر

 اتجتتتتره في  األولى  األوبتتتترميتتتتة  المهمتتتتة  انيالقتتتتة  مع 
  ال فجير إح مر   بين  األوستتت   الشتتترق  في   الارلق   الوضتتتع 

 صتتتتتتتتتتتتتتتاقتت  إذا  التتاا متتة  ال هتتا تتة  واح متتر   لحظتتة  أ   في 
 المباو  لمهمة  ي منى   أن  ستتتتتتتتتتتتتو    المرء  يملك   ا  النواير  

  أن  ااع برر  في  آخاين  النجر   مي شتتتتتتت   جورج  الر رستتتتتتتي 
شترا   الرج    ا ها  وأوردة  شترايين  مجموعة  في  ر  ن  عربيرا  شتِ  كو 
  النجر   تحقيق  على  يستتتتتتترعا   قا  بمر  ل نرنية   أصتتتتتتتو    من 

  -  الاربيتتتتتتة  جول تتتتتت   من  الرجتتتتتت   ياود  وبتتتتتتالتتتتتتك  المرجو 
  من  ب   عرد   الا   المردود  كمث   طي   بمردود  الستترا يلية 

  الر يس من  قو   وبتتاع   أم نتت   حيتتث  إيرلنتتاا  في  مهم تت  
  اليرلنتتايتتة األيمتتة  في  نوافتتا  ف     كلين ون  بيتت   األستتتتتتتتتتتتتت ق 

  أن  هو  نارفتت   متتر . الراهن  الستتتتتتتتتتتتتتالم  الى  ذلتتك  باتتا  قتتردت 
  من  ال كييا  ب    يحظى  مي شتتتتت   جورج  الر رستتتتتي  المباو  

 حا    الى  يشتتتتتتتتتتتتتب   ال كييا   وهاا . أوبرمر  بررا   الر يس  جرن  
  الر يس من  عليتت   وحصتتتتتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتتت ق  التتا   ال تتكييتتا  بايتتا 

 جتتترنتتت  من  ال اتتترط   أن  هو  هنتتتر  الفرق  لكن  ولين ون  
 المرة هاه  مفقود  ايرلناا  نحو  األستتتتتتتتتتتتت ق  ااميركي  الر يس 

  تصتتتتتتر حرت  ذلك  تؤكا  الفلستتتتتتييني  الير    الى  برلنستتتتتتبة 
  مع  ال ارط   طربع  تحم   مي شتتتتتتت   جولة  باء   مع  تزامن  

  هيالر   الختررجيتة  ووي رة  أوبترمتر  الر يس  إن  بت  . الما تا  
 ي ون   أن  بضتتتتتتترورة  المنيقة   الى  مباوثهمر  يودتر  ولين ون 
  ياني بمر « أمنيرا  إستترا ي   تصتترُّ   حر ة » لتتتتتتتتتتتتتتتت   أواا  ال فره  

  الااوان  صتتتقور  إجبرر  ي    فال  الستتترا يلية   اليا  تقييا  عام 
  برل زَّاو ين ال حرش  وعام  النفس  ضتتب    على  إستترا ي   في 

  التاولي  والمج مع  الاربيتة  الجترماتة  يتا    بين  األمر  وتر   
  مر  وترمي    العمرر   وهي  األه   برلواجبرت  ال اء  لمبرشتتتتتتتترة 
  جيمي األستتتتتتتتتتتتت ق  الر يس   كرن  ال ي  الحر   هاه  ستتتتتتتتتتتتت     

 قردة خاللهر  ال قى  للمنيقة  شرملة   غير  ي ررة  خال   وررتر 
 الصتتتوار   إطالق   ان »   حولهر   قر   دمشتتتق   في « حمر  » 

  نفس   الوق    في   لكن  إرهربي   وِفا    يم  فر   ا   أمر  غّزة   من 
  من  كرن  ل ّزة  إستتتتتتتتتتترا ي   ب   قرم    الا   المامِّر   ال زو   إن 

نر «. تجنُّب    الستتته     الخجو   ال ارط    هاا  لننرقش  هنر  لستتت 
 أوبتترمتتر الر يس  كمتتر  هو  التتا   كتتررتر  الر يس  جتترنتت   من 

  الر ترستتتتتتتتتتتتتتي المباو   وكمتر  كلين ون  هيالر   الوي رة  وكمتر 
«.  الايمقراطي الحز  »  نستيج   هو  واحا  نستيج    من  مي شت  
  الر يس أخفق  ال ي  الامر  فرصتتتتتتتتتتتتتتتتة  الحز   هتتتاا  وأمتتترم 

 يمكم   وبالك  للحز   يحققهر   أن  في  كلين ون  بي   األستتتتت ق 
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 الستتتتتتتتتتتتتتردات أنور  الر يس  مع  كتررتر  الر يس  بتاأه  كترن  متر 
  الر يس  أن  وحيث . بي ن  منرحي   إستتتتتتتتتترا ي   ويراء  ور يس 

 شتتتارر تح    جرء  أوبرمر  بررا   الاها  الحايث  الايمقراطي 
 في بهستتتراع   أوبرمر   أن  تمر   ير   ه  : ن ستتترء   فهننر  ال  يير 
  فضتتر ية ب   خص   الا   كالم    في  وكالك  مي شتت   إرستتر  

  هو  وكتكنمتر  الستتتتتتتتتتتتتتربقون  يفات   كترن  متر  خال  « الاربيتة » 
  تمر   يتتر  هتت   الار    القتتردة  الى  برستتتتتتتتتتتتتتترلتتة  يباتتث  بتتالتتك 

  جرن   الى  م رنهر  تكخا  بمبردرة  قر برا  المنيقة  ستتتتتتتتتتتتتيفرجئ 
 نهتريتة منهتر  مالنترا  القتا   على  يا راا  و حت   الاربيتة  المبتردرة 
 القا   أن  أستتتر    وعلى  الفلستتتيينية   الاولة  وقيرم  الصتتترا  

 عرصتتتتتتتتتتمة  للا  رام  تبقى  وبالك  الثالثة  األديرن  عرصتتتتتتتتتتمة 
  إن  ؟ إستتتتتتتتتترا ي   عرصتتتتتتتتتتمة  أبي   وت   الفلستتتتتتتتتتيينية   الاولة 

  على  الاربي  الجتتتترنتتتت   يرد  أن  شتتتتتتتتتتتتتتر   وارد   ااح متتتتر  
  بكحستتتتتتتتتن أوبرمر  بررا   الر يس  وّجههمر  الل ين  الرستتتتتتتتترل ين 

 أجراه  اتصتتتتتتتتتتر    أو   بكن  وتمّثل    واحا  رق   ال حية : منهمر 
 محمود الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  الستتتتتتتتتتتتتتليتة  ر يس  مع  كترن  ور يس 
 كرن  2 رق   وال حية . فلستتتتتتتتيين  قضتتتتتتتتية   مع   أ   عبر   
 الصتتتتتحرفي الاربي  ومراستتتتتلهر « الاربية »  فضتتتتتر ية  اخ يرر 

 الطاللتة باتا  األولى  إطالل ت   تكون  لكي  ملح   هشتتتتتتتتتتتتتتترم 
 وهاه. استتتت ثنرء  دون   من  كله   الار    على  هي  األميركية 

  ل   ذلتك  كترن   وإذا . الستتتتتتتتتتتتتتربقون  الرؤستتتتتتتتتتتتتترء  يفالهتر  ل   لف تة 
 الرستتتتتتتر   قراءة  ي قنون   ا  الار    أن  ياني  فهاا  يحصتتتتتتت  

 مجرد ستتتتتتتتتتي ون   أوبرمر   وأن  والمانى   الم ز    الواضتتتتتتتتتتحة 
 في ستتتتتتخونة  المراح   أوثر   على  ستتتتتتنوات   4 لماة  شتتتتتترها 

 ..أعل   وللا . المنيقة 
 2009كانون الثاني  29  –صحيفة "اللواء". بيروت 

     

 آخرون  يبتعد ال  كي
 تركيا  فعلت كما«  حماس » عن 

  حركة»  مصتتتتتتتتتتتلحة   ومن  تحا   نوعية  تيورات  هنر  
 باا نفستتتهر  ستتت جا   وإاَّ   لهر  ال نّب   كثيرة   تكون   أن « حمر  

  ِمن . اآلخرة  ترب   أن  دون  من  التانيتر  خستتتتتتتتتتتتتترت  وقتا  ذلتك 
 غير تركير  مث   ك ر   إستتتتتتتتتتتتتالمية   دولة   أن  ال يورات  هاه 

  المواجهة  إلي   ان ه    الا   برلوضتتتتتع  للنشتتتتت ر   مستتتتت ااة 
  الضتتتتتتترور ة  وغير « حمر  »  جرن    من  المحستتتتتتتوبة  غير 

ر بحيث  ي ستتتترا يل ال   الرد  بهر  إتستتتت   ال ي  وبرلشتتتتراستتتتة    َتيوَّ
  رحمتة  دون  البشتتتتتتتتتتتتتتر  استتتتتتتتتتتتتت هتا   لت   مثيت    ا   عتاوان  الى 

  اان قرم باافع   الحجر  ودمَّر  والشتتتتتيو     والنستتتتترء  برألطفر  
 كمر. عليه   مفرو   بوضتع  الراضتين  ال يوت  ست رن   من 
  مزروعرت  من  عليهر  بمر  األر   إستتتتتتتتتتتت ها    الااوان   أن 

  كرن  ال ي  المواستتتتتتتتت   ضتتتتتتتتترع   فق   ليس  وبالك  وشتتتتتتتتتجر 
 غات وإنمر  العيش  شتتتتتتتتتَظ    لمواجهة  ان ظررهر  في  النر  

  من  تنظيفهتتر  ي    ح ى  للزراعتتة  صتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة  غير  األر  
  أمر   وهاا  ال ربة  وت اي   دوليرا  المحرَّمة   الصتتتتتوار    ستتتتتموم 

  من  اليو     الوق   يس  رق  أن    عن  فضتتتتتتالا  الكلفة   وثير 
  والمؤشتتتتتتتر . ق    ِمن  كمر  صتتتتتتترلحة  األر   تاود   أن   أج  

 ال ي  الاولة   هاه  جرن    من  ال ركي   الضجر   على   الواض  
 إسترا ي و  الفلستيينيين  بين  أوروبي   -  إستالمي  وستي   هي 

  الختتررجيتتة  وي ر  أن  للمر   الواقعيتتة  النظرة  من  بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة 
  نمشتتتتتتترت صتتتتتتتحرفية  مقربلة  في   ألم َ  بربرجرن   علي  ال ركية 
  من  اليتا  تنفض  قتا  تركيتر  أن  الى  2009/ 1/ 27 الثالثترء 

 اليهودية الجرلية  قلق   اح واء  بها   ليس  الحميا  الستتتتتتتتاي 
  مضتتتتتتتتتتتتتت    قرون   الى  هنتر   وجودهر  ياود  ال ي  تركيتر  في 

 عنتتامتتر أردوغتترن  طيتت   رجتت   الح ومتتة  ر يس  ألن  وإنمتتر 
 ال زَّاو ين  بكحوا   رحيمرا  موقفرا  ستتتتتجَّ   باامر  الستتتتتاي  باأ 

  مهم   ستتي لقفرن  إستترا ي  و « حمر  »  اليرفين   أن  إف ر  
  الحت   أن  رؤ تة  من  إنيلق  أنت   كمتر ا. وال تكييت  بترلرضتتتتتتتتتتتتتتى 

  ستيرستي كحز   نفستهر « حمر  »  طرح    حر   في  مم ن 
  يراه  التتا   نفستتتتتتتتتتتتتتت   الميلتت   وهو  مقتترومتتة   كحركتتة  وليس 

«  للا  حز  »   لحرلة  وأوروبي  أميركي  وب شتتتتتتتتتجيع  أردوغرن 
  ول   ومحردثرت  برتصتتتتتتتترات  قرم  ال ر    ولهاا . ل نرن  في 

  ل حقيق   الصتتتتتتترلحة  األرضتتتتتتتية  أن   يا قا  مر   الى  ي وصتتتتتتت  
  وق ع   وعلى   المواق   في  وال شتتت ث  ال كيم   هاا  إياء . ال وافق 
مَّى    بترللي ود  تتافع  قتا  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   في  ان ختربيتة  ماركتة  حم

  أن  ياني  بمر  الصتاارة  الى  ن رنيرهو  بنيرمين  تشتّاداا  األوثر 
 ق    ذ    من  أو ر  وبشتتتتتتتتتراستتتتتتتتتة  ي جاد   أن  يم ن   الااوان 

  وك   إستتتترا ي  و « حمر  »  اليرفين  نفو    أن  خصتتتتوصتتتترا 
  استت  اا  لاام  مستت ااة  تخصتتّ   وحستتربرت  ألستتبر   طر  

  وي ر نجتتتتا  ذلتتتتك  إياء ... التتتتاا متتتتة  بتتتترل هتتتتا تتتتة  المواجهتتتتة 
  أن « حمر  »  على   إن »  بصتتراحة  يقو   ال ركية  الخررجية 

.  سيرسية  حركة   أم   مسلحة  منظمة  تبقى   أن  تر ا   ه   تقرر 
  أمر «. الستتتتيرستتتتي  النظرم  إطرر   داخ   ياملوا   أن  نق ر   إننر 

 اخ تتترر التتتا   الوي ر  بقو   ف  مثتتت   ال وجتتتّ   هتتتاا  موجبتتترت 
  اليوم  ِمن  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة  ت الامليتر  إن قتانتر »  بانتريتة  ولمترتت  
  يهودية منظمرت  من  وشتتفهية  خيية  بيرنرت  وتلّقينر   األو  

  مارداة   إن  لنر   وقرلوا  الم حاة  الوايرت   في  وخصتوصترا  قلقة 
  -  ال ركيتتة  الاالقتترت  وأن  دف ع  قوة  ستتتتتتتتتتتتتت تتكختتا  الستتتتتتتتتتتتتتترميتتة 
 في هاه   الفا   ردود  نكخا  نحن . ستتتتتت  ضتتتتتترر  الستتتتتترا يلية 
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 الما   على  ت ضرر   إليهر   المشرر  الاالقرت   إن .  ااع برر 
 الم وس   الما    على  سل ية  ن ر ج   أتوّقع   ا   لكني  القصير 

 كالم هنر   كرن  الاي لومرستتتي  الكالم   وإلى    ...« البايا   أو 
  الافر   وي ر   لستتتتتترن  على  نفستتتتتت    اليوم  في  جرء  عستتتتتت ر  

 بين الاالقتترت  في  ال وتر  إن »  قتتر   التتا   غونو   وجتتا  
  على  يؤّثر  ل   غزة  على  عتاوانهتر  ن يجتة  إستتتتتتتتتتتتتترا يت  و  تركيتر 

  ثمرني ست  ستّل   تركير   وأن  ال لاين  بين  الاست ر ة  ااتفرقرت 
 طراي من  طيرر  دون   من  ية إستتتتتتتتتتتتترا يل  تجستتتتتتتتتتتتتس  طر رات 

 في وذلتتتك  لهتتتر  المحتتتّاد  الزمني  الجتتتاو   وفق « هيرون » 
  طر ق   على  هي   مر   أو  تركير   اتخات   مر «. المق    نيستترن 

رر ة وستتور ر  الحَمِاية  قير  ح ى  ستت جا  ربمر  اتخرذه     البشتتَّ
 بين  والحوار  م يَّبرا  المنيق  إستتتتتتت مر  حر    في  اتخرذه  ربمر 

. ال وافق  شتتتترطئ  نحو  طر ق   يكخا   ا « حمر  » و « ف   » 
  ياني ا  إيران  على  الرهتترن  ح ى  أنتت   مالحظتتة  مع  هتتاا 

  الى  ضتتتترغية  ظرو   وطكة  وتح    األمر   ألن  ب    الفوي 
  المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترل   في  الفرق  مع .. تركيتتتتتتتر  مثتتتتتتت   يفالوا  أن 

 .الاقر اية   والرؤ ة  واارتبرطرت 
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  ومسألة مصر في جناية
 لبنان في  نظر فيها

  الاتتتترم  النتتتتر تتتت   أن  مفتتتترده  متتتتر  القتتتترهرة  أنبتتتترء  حملتتتت  
  النيربة  أعضتتتتتتتترء  طرل   محمود  المجيا  ع ا  المستتتتتتتت شتتتتتتتترر 

دة  الاقوبتترت  ب ي يق  الاتترمتتة    قتترنون  في  الواردة  المشتتتتتتتتتتتتتتتاَّ
  على ( الستتتتتتتتتتتتتتير  قتتتتترنون  الل نتتتتترني  بتتتتترل ا ير  أ  )  المرور 

 ااتجره ع س  الستتتير  تامُّا  جر مة  في  خرصتتتة  المخرلفين 
.  الجنر ية للمحرومة  مح وستتتتتين  وإحرل ه   الم همين  وحجز 

  ا  ماة  الحبس   فهو  ال همة  هاه  في  القضتتتتتتتتتر ي  الح     أمر 
.  جني   أل    عن  تق    ا  وغرامة  ستتتتتتتتنوات  ثال   على  تز ا 
  هتاا  في  اصتتتتتتتتتتتتتتاره  التا   بيترنت   في  الاترم  النتر ت   أوتا  ومتر 

رة  السلية  اس امر   ضرورة   الشكن   رخصة  وق    في  المقرَّ
  او  الق    جر مة  بهرتكر   اتهرم   عنا  الستتتيررة  ستتتر ق  قيردة 

ر تتتكثير  تحتت   المركبتتة  وقيتتردة  الخيتتك  ااصتتتتتتتتتتتتتتتربتتة   مختتاِّ
رة  للستتتتتتتترعة  األقصتتتتتتتتى   الحا  وتجرومي    رةحي  وتار ض  المقرَّ

 ي تكّم  لو  أتمنى . القيتردة  أثنترء  للخير  اآلخر ن  ومم لكترت 
  كثير  علي   علَّقنر  الا   بررود  ي رد  الشتتتتتتتتتتر   داخلي نر  وي ر 

 التتاين نوعيتتة  من  أنتت   أستتتتتتتتتتتتتتتر   على  توي ره  عنتتا  األمتت  

 العوجرجرت وتقو    خامة   أفضتتتتت   وطنه   خامة  ير اون 
 يشتتتت لهر ال ي  الحقيبة  ستتتتلية  تح   يقع   مر  في  أوثرهر   ومر 

  - : الحصتتتتتتر  المثر   ستتتتتت ي    على  العوجرجرت  هاه   ومن 
  أ   الارصمة  في  بسيية  مسكلة  ااتجره  ع س  القيردة   إن 
 المحروستتتتة  في  المخ صتتتتة  الستتتتليرت  كرن    إذا  مانره  بمر 

 عليهتتر و ماتترقتتَ   تم  فر  ا  جر متتة  تا  رهتتر  بتترتتت   مصتتتتتتتتتتتتتتر 
  وي ر حيتتث  بلتتانتتر  في  فتتهنهتتر  المتترليتتة  وال رامتتة  بتترلستتتتتتتتتتتتتتجن 

  ألو   إن  - ! نظر  فيهتر  مستتتتتتتتتتتتتتكلتة  القترنونيين  من  داخلي نتر 
  بجرن  مرمية  لالستتتتتتتتتت امر    الصتتتتتتتتتترلحة  غير  الستتتتتتتتتتيررات 

  أو  مرلكيهر  يم رِّم  من   هنرلك  وليس  الشتتوار   باض  أرصتتفة 
 هاه وبستتتتتتتتتتتتت    حقه     من  ليستتتتتتتتتتتتتَ   أم نة   من  ستتتتتتتتتتتتتح هر 

 ليس األحيرن  ماظ    في  الستتتتتتتتير  ايدحرم   فهن  ااستتتتتتتت برحة 
  تك ستتتتت  النرر ة  الاراجرت  ستتتتتر قي « دولة »   إن   - . ماقواا 
. الااخلية  ويارة  هيبة  حسر   على  ان شرراا  آخر  باا  يومتتتتتتترا 
  أن   كمر . الستتتتتتتتتير  برتجره   وا  براشتتتتتتتتتررة  يل زمون   ا   وهؤاء 
 وألطفرله  له   الشتتتتتتتتخصتتتتتتتتية  الستتتتتتتتالمة  يراعون   ا  المئرت 
 طفل  يضتتتع   الا   النرر ة  الاراجة  ستتتر ق  مشتتتها   أن  بالي  

  طفالا  تحمت   أحيترنترا  الحترمت   يوج ت   ووراءه  حضتتتتتتتتتتتتتتنت   في 
  ذلك  يستتتت مر  وعنامر  ال قلياية   المشتتتترها   من  أصتتتتب   آخر 
 أن  مانره   فهاا  بررود  ي رد  بمواصتفرت  داخلي نر  وي ر  بينمر 
.  للا  ستم    ا  إصتال    من   يمرتجى   ا  تقليا   وي ر  مجرد 

 المستتتتتتتترحة الستتتتتتتتر قين  مراعرة  عام  الجر ز  غير   من  إن    - 
 اشتتتتتتتررات في   المث  ة   الم رن  أمرم  خيين  بين  المرستتتتتتتومة 

 حق  اامتترون  فهتتاه  محتتادة   اخر   امتترون  في  او  المرور 
  كرن   إذا  فوراا  ال وق   الستيررات  ستر قي  واج    ومن  للمشترة 
  الستتتتيررات ستتتتر قي   ان  والمصتتتتيبة . الا ور  ير ا  من   هنرلك 
 الشتترطة  رج   ي ولى   ا   وإنمر  بالك   يل زمون   ا  فق   ليس 

  المستتتتتترحة  هاه   ان   الى   هؤاء  تن ي   الستتتتتتير  ب نظي    المولج 
  تج ر   ال ي  ستتتتتتتتتتتتيرراته    لاوالي   وليستتتتتتتتتتتت   للمررة  م روكة 
  من  اوثر  فترلوقتر ع  فيض   من  غيض  هتاا . غيرهتر  حقوق 

  ان  ستتتو   بررود  ي رد  داخلي نر  لوي ر  نر ا   وا  تحصتتتى    ان 
  بقرار أنت   بتاليت   تقليتايترا  ي ن  ل   وبتكنت   بترلخير  النتر   يتاكره 

 ومرة. الفوضتتتتتتى  من   حرلة  يصتتتتتتح   استتتتتتير  بضتتتتتتاة   من 
 المصتتتتتتتر   الارم  النر     فال   مر  تقليا  علي   ن منى  أخر  

  الاترم  النتر ت   أن  فتررق  مع  القضتتتتتتتتتتتتتترء   أهت   من  وكالهمتر 
  يحزم  ل   داخلي نر  وي ر  بينمر  الحزم  من هى  في  المصتتتتتتتتتر  

 ٠باا 
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  (1)العظمى تعد لم التي بريطانيا عن

 لنان تاا   ول  . بر يرنير  في   ال حو   برستتتتتتتت   شتتتتتتتتيء   و  

  شتتتتقة  في  فيهر  يستتتت قر   أو  يستتتت ثمر   أن  ير ا   من  أنظرر  ق لة 

.  إم رنرت  حستتتت    و   حايقة   مع  مستتتت ق   بي    أو  بستتتتيية 

 في ال يوت  وتتتكجير  الاقتتررات  بيع  م تترتتت   وتترنتت   وباتتامتتر 

 للشتتتتتتتتقة مليونية  فيهر   األستتتتتتتتارر  وكرن    ل   مثي    ا  ايدهرر 

 المئة مستتتتترح هر  ت اا    وا  ا ق  ستتتتت ني  حي  في  تقع  ال ي 

  أو  الحج   الك يرة  للشتتتقة  ماليين  وبضتتتاة  م راا   والخمستتتين 
 منا تعيش   إليهر   المشترر  الم رت    هي   هر  المست ق    للمنز  

  وااستتتتت ثمرر ة المرلية  ااق صتتتتتردية  الارصتتتتتفة  ضتتتتترب    أن 

  ذلك  و حا   حقيقي   وستتترد   حرلة   الارل   دو   وبقية  أميركر 

  الفرو   ذات  الك ر   المحالت  عشتتتتتتتتتتتتترات  إعالن   وق ع   على 

  الر يستتتتتية  المان  ماظ    وفي  لنان   الارصتتتتتمة  في  المن شتتتتترة 

 المئتة في  ثمترنين  حوالى  أغلقت   أنهتر  الم حتاة   المملكتة  في 

  من   ألو   بضتتتتتتتتتتاة   عن  أيضتتتتتتتتتترا  وإستتتتتتتتتت  ن   فروعهر    من 
  من  الر يستتتتتتتتتتتتتية  الشتتتتتتتتتتتتتوار    وفي . فيهر  والارملين  الموظفين 

  من  الاشتتتتتتتتتتترات  مالحظة  أيضتتتتتتتتتتترا  يم ن   لنان  الارصتتتتتتتتتتتمة 
  و  زامن. أبوابهر   أغلق   وقا  المستتتتت قلة  الصتتتتت ر   المحالت 

  الا   ااستتتتتتتت رليني  الجني    حرلة  في  استتتتتتتت قرار   عام  هاا   مع 

  الارصتتفة  ق     وصتت   باامر   إذ  قيم     من  استت مرار  في  يفقا 

  هر  دوار ن  حوالى  يستتتتترو   الجني   ستتتتتار   أن   إلى  الكررثة   - 
  و  قتام  التاوار  أمترم  قيم ت   من  بترلمئتة  ثالثين  يفقتا  اآلن  هو 

  الاملتة  على  ي شتتتتتتتتتتتتتتترو   َمن  هو  وترن  باتامتر  اليورو  عليت  

  ان ستتتتتتتتتتتتتتر  عتام  ان  ب شتتتتتتتتتتتتتتروفت   مؤكتااا  الموحتاة  األوروبيتة 

  هر   لكن . صتتر برا  عمالا   ورن  األوروبي  ااتحرد   الى  بر يرنير 
 صتتتتتفة  أن  نفستتتتتهر  تجا   وقا  بر يرنير   على  تاور  الاا رة  هي 

  اياء  لكنهتتر  اايدهتترر   حتترلتت   في  مانو تترا  تفيتتا « الاظمى » 

  قا  فهنهر   وه اا  شتتيء   في  تفيا   ا  المستت شتتر ة   الكستترد  حرلة 
 األيمتة أن  حتر   في  إاّ  األوروبي   ااتحترد  الى  تن ستتتتتتتتتتتتتت  

  وح ومرت  قردة   وقرر   ااتحرد   دو    في   اتسا   ااق صردية 

 عمل هر  الى   دولة   و   تاود   أن   هو   األفضتتتت    أن   الاو   هاه 

 تكون  وعنتاهتر  هي   ومتر  ااتحترد  انجتريات  بقيتة  على  وتمبقي 

ع  في  بر يرنير    ستتتتتتتيرستتتتتتتتة نيرق   في  أموره  يارلج   من   وضتتتتتتت 

 لكن  تحمُّلهر  ال ر يرني  على   الستتته    غير  من  ربمر  تقشتتت  

َ ر  هنر    من   أن   الصتتتتتتتتتتتتتتا   محرستتتتتتتتتتتتتتن   ومن . بي    ا .. ممج 
  وترن  إن  ستتتتتتتتتتتتتت ق  التا   براون  غوردون   هو  الح ومتة  ي رأ  

  ال ر يرني  ييمئن   وهاا   بلير    طوني   عها   في   الخزانة   وي ر 

  ر يس خ رة  نحو   على  مرلية  خ رة  صتتتترح   ر يستتتت    أن   إلى 

  عن  يروون  اانكليز   وان  الستتتتتتتتتتتنيورة  فؤاد  الل نرنية   الح ومة 
  الا   الستتتنيورة  الر يس  قصتتتة   نو    من  وثيرة  قصتتتصتتترا  دق   

  من  المرستتتتتتت  « الشتتتتتتتيك »  أيرم  ق    بيروت  بلاية  رفضتتتتتتت  
 إعفرء  ضتتتمن  بلاية  رستتتوم  تستتتايا  لقرء  الشتتتخصتتتي  حستتترب  

  من  أصتتتتالا  الموّجهة  ال اليمرت   ألن   وذلك  برلمئة  ال ستتتتاين 
  واستت الم الشتتخصتتية « الشتتي رت »  ق و    عام  هي  الستتنيورة 

 القبض ل ير  فيهر  مجر    ا   أن   بمانى  ال نكية  الشتتتتتتتتتتتتتي رت 

اا   من  مرتتتتتر   براون  ان  ومع . الفور    المجتتتترلس صتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 مجلس» و « العمترر  مجترلس »  مثت   وال نمو تة  العمترر تة 

  عن  عبتتررة  المجتترلس   من  النو   هتتاا  ألن  وذلتتك « الجنو  
 في الل نتترنيتتة  ال تتاعتتة  لهتتاه  مجتتر   وا « خفيتتة  ح ومتترت » 

  ال حو    هاا   على   القلق   وثير   أن    إاّ   الفوضو     ل نرن   غير 

 حا  الى  ووصتتتتتت   ح وم    عها   في  بر يرنير  تعيشتتتتتت    الا  
 فيهتر يستتتتتتتتتتتتتت ثمر   أن  ير ا  من   ق لتة  بر يترنيتر  ورن   باتامر  أن  

  هاا  ورن  مستتتتتتتتتت قالا  بي را   أو  صتتتتتتتتتت يرة  شتتتتتتتتتتقة  عقرراا   و م لك 
  بينه  من  الاقترر  في  خ راء  من  دعوة  ير   هو  هتر  الاقترر  

  مر « تريمس  صتتتتتتترناا  »  صتتتتتتتحيفة  في  تك    دنلو   فيونرا 
 وليس  الود   بمانره  ااستتتتت ييرن   الى  اانكليز  دعوة  يشتتتتتب  

  مراوش  في  وبرلاات  الم ر   بالد   في  اللاين   ي ستتتتتترا يل ال 

 يم ن استتتتتتتتتت رليني  جني    أل   بمئ ي  حيث  وستتتتتتتتتتور ر  وفر  

 . .. شقة  شراء 
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 الخطيئة بتصحيح
  (2)الَعَظَمة بريطانيا تستعيد 

 من بر يرنير   أصتتتتتتتتتتتر    الا    هاا « تستتتتتتتتتتتونرمي »  وكن  

  المرضتتتتتتتي  األحا   ليلة  أوروبر   دو   لماظ   اج يرح    ضتتتتتتتمن 

  بر يرنير او ستتتتتتتتت   ستتتتتتتتترعرت  خال    وفي (. 2009/ 2/ 1) 

 ستتتتترعرت لبضتتتتتع  تحم   فكصتتتتتبح   لنان   وأمر . أبيض  ثوبرا 

  عرصتتتمة »  بتتتتتتتتتتتتتتتتت   الماروفة  وهي «  الثلج   عرصتتتمة »  صتتتفة 

 األطفر  نفو   تمل  الستتتتتتتتتاردة  ورن   وبينمر «. الضتتتتتتتتتبر  

  ب مرات  للهو  الحتاا ق  في  ان شتتتتتتتتتتتتتتروا  التاين  والف يترت  والف يتة 

 المخ صتتتة الجهرت  ورن   ال اكرر ة    الصتتتور  وال قر    الثلج 

« الكررثة »  هاه   عن  النرجمة  برلخستتتتتتتتر ر   قوا    إعااد  باأت 

  والقيتررات الييران  حركتة  توّق   بخستتتتتتتتتتتتتتتر ر  بتاءاا  الثلجيتة 

 ستتير ارتبر    عن  النرجمة  الخستتر ر   إلى   وصتتواا  والبرصتترت 

  وصتتتو   ل اّار  والخرصتتتة  الرستتتمية  المؤستتتستتترت  في   الام  

  ومنهن/ منه    األلو    أن  خصتتتتتتوصتتتتتترا  والارملين  الموظفين 

  والشتتتتتتتتتتتتتتركترت  الم ترتت    الى   الوصتتتتتتتتتتتتتتو    على  قتردر ن   وترنوا 
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  رستتتتمي بقرار  الاراستتتتة  تايي    لكن  ال جرر ة  والمؤستتتتستتتترت 

  أبنتتتتر ه  مع  البقتتتترء  على  واليتتتترلبتتتترت  اليال   ذو   أج ر 

  وأمر . الارشتتتتتتتترة  ستتتتتتتتن  تح   ه    َمن  وخصتتتتتتتتوصتتتتتتتترا  وبنرته  

 الاشتترات تستت ق    طوارئ   حرلة   إلى  ف حول   المستت شتتفيرت 

 يات جراء   من  ومستتتتتر  بحرات  أصتتتتتي وا   واللواتي  الاين   من 

  لتارجتة  الك ير  ال تاني  بفات   تجلّتات  أرصتتتتتتتتتتتتتتفتة  فوق  األقتاام 

رت   تسترعا   الا    للمل   تمو ن   أيمة  وبست   . الحرارة   في رشتّ

 غير برت  األرصتتفة   على  الستتير   فهن  الم راو    الثلج  تاو   

 في  الخرصتتتتتة  اآلليرت   فهن  الر يستتتتتية  اليرقرت   أمر . مكمون 

  شتل    حرلة  أحا    الا    األمر  قليلة   ورن   منهر   الثلج   إيالة 

 غير  أن  « الثلجي  تستونرمي »   التتتتتتتتتتتتتتت  أث    بلا  عرصتمة  في 

  هاا   من  وررثة  تااعيرت   لمواجهة  الكفرية  في   بمر  مستتتتتتتتتتتت اا 
 في  لهتر  مانى  ا  حر   في  يشتتتتتتتتتتتتتترر   ذلتك  مع  لكن  النو   

  وا  الاراق   ضتتتتتتتتتتا  ظرلمة  حر   في  وشتتتتتتتتتترر   أف رنستتتتتتتتتت رن 
  بلفور  اللورد  جي   ارتكب   الخييئة   الى  أقر   خيك  يصتتتح  

  ااق صتتتتتتتتتتردية األيمة   أن  مع  فلستتتتتتتتتتيين   شتتتتتتتتتتا   حق  في 

 هي  وال ي   أشتتتهر  ثالثة  منا  بر يرنير  تعيشتتتهر  ال ي  المر اة 

  األخيرة  األشتتتتهر   مع  تفّجرت  ال ي   األصتتتت   األيمة   من  فر  

  شتتتتتتتكن   ومن  خالص  خشتتتتتتتبة   إلى  تح رج  ال وشتتتتتتتية   للحقبة 

  الخشتتتتتتتتتتتبة هاه  تكمين  إليهر   المشتتتتتتتتتتترر  الخييئة  تصتتتتتتتتتتتحي  

  الاربية  األموا    من  ومية   على  بر يرنير  بحصتتتو   الم مثلة 

 تتكّخر وكلمتر . الاقترر  أستتتتتتتتتتتتتتواق  وتناش  اق صتتتتتتتتتتتتتتردهتر  تنقتا 

 في  ال كم   وعنا . الخييئة  رقاة  اتستتتتتتا   ولمر  ال صتتتتتتحي  

  المستتتتتتتتتتتتتتتتريرة متتتا   نالحظ  بر يتتترنيتتتر  في  الراهنتتتة  األحوا  

 يوم  الصتتتتتتتتتتتتتين  ويراء  ر يس  جيربرو   ون  لقيهر  ال ي  والحفروة 

 لنتتان في « الثلج  يوم »  هو  التتا  ( 2009/ 2/ 2)  ااثنين 

  أن   أج    من   ذلك   وك   ستتنة  عشتترة  ثمرني  منا   األولى  للمرة 
 ستتتتيرستتتتة  ضتتتتمن  بر يرنير   من  استتتت يرادهر  من   الصتتتتين  تز ا 

  ومن . األوروبي  المج مع  على  الصتتتتتتتتتتتتتتينيتتة  التتاولتتة  انف تتر  

  ويراء ر يس  براون  غوردون  ضتتتتتتتتتتتتتتمن  فقتتتتا  الم تتتتاأ  حيتتتتث 

  عشتترة قيم     مر  برستت يراد  الصتتين  تاّها  ضتتيف    من  بر يرنير 

  إا   المشتتتتتتت لة  يح    ا   الا    األمر  استتتتتتت رليني  جني   باليين 

 وعنامر. و يرة  خربية  يستتتتتنا  صتتتتت ير  حجر  بمثربة  يبقى  أن  

 وتصتتتتتتتتتتتتتت  بترلتاات  الوقت   هتاا  في  الصتتتتتتتتتتتتتتينيتة  الز تررة  تتكتي 

  ماليين ثالثة   إلى  الثلجية « تستونرمي »  التتتتتتتتتتتتتتت   من  الخستر ر 

  ِفا    من  ضتتتتتتتتتتتربة  مقرب    أن  ياني   فهاا  استتتتتتتتتتت رليني   جني  

تتتتتتتتتتتتتتتتن اة   هنرلك  الي ياة   تاود لكي   لكن .  الصتتين   ِفا     من  ستتَ

  الخييئة تصتتتتتتتتتتتحي   ستتتتتتتتتتتو    أمرمهر  ليس  عظمى  بر يرنير 

 عوا اه  الا   ال صتتتحي   وق    هو   وهاا . بفلستتتيين  الم القة 

  ستتتتتت ستتتتتت ورد ال ي  باليين  الاشتتتتتترة  وليس  ال اليين  عشتتتتتترات 

 ستتتتوق   من   وأفرد  وطر    لا   مر  بر يرنير   من   الصتتتتين  مقربلهر 

... ستتتتلوك   ت يير  يم ن    ا  اشتتتت راوي  مج مع   الى  رأستتتتمرلية 

  أصتتتتر    ومر  الروستتتتي  المج مع   أصتتتتر    مر  يصتتتتيب    ا  وي 

  دون   من  الستتتتتتتتتتتترداتي  اانف ر   ن يجة  المصتتتتتتتتتتتتر   المج مع 
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  هنية اسماعيل كالم في قراءة

 العزيز عبد بن عبدللا  الملك عن

باامر تمنى الملك ع اللا بن ع ا الاز ز يوم الستت    
خال  استتتت قبرل  اعضتتتترء مجلس الشتتتتور    2009/ 1/ 31

َ  ال مني  الستتتتاود  على الفلستتتتيينيين أن ي كرتفوا ووصتتتتَ
الى حتا قولت  »إن تنترفمستتتتتتتتتتتتتته  خيتك ك ير ستتتتتتتتتتتتتتيؤّد  الى  

لصتتتتتتتتتتتتتتهيونيتة به   وأرجوه  أن  تفر قه  أوثر ممتر عمل َت  ا 
ذوا من  و ل فوا حو  باضتتتتته  وهو   ين اوا الشتتتتتييرن و  اوَّ
األمر الا  ستتتتتيرفاه  و رفانر و رفع الار  جميارا. إنني 
أرجو منه  عتتتام ال نتتترفس  عتتتام اان حتتترر  عتتتام حتتت  
التتتتاات. ا بتتتتا من أن ينكروا ذاته  في ختتتتامتتتتة دينه   

ك ع اللا مر  ووطنه  فلستتتتتتتتتتيين«... إن  باامر تمنى المل 
تمنتتتتره ووصتتتتتتتتتتتتتتتتت  الى حتتتتا الرجتتتترء على طرفّي األيمتتتتة 
الفلستتتتتتتتتتتتيينية ان ي صتتتتتتتتتتتترفوا بمر يرضتتتتتتتتتتتتي ر  الارلمين  
و ميمئن شتتتتتتتا  فلستتتتتتتيين و هّائ من قلق األم ين على  
القضتتية  رأينر ر يس »ح ومة غزة الحمرستتية« استتمرعي  
هنية يخيو خيوة أولية على طر ق ال جرو  مع اليل   

مين الشتتتتتتتتتتتتتتر فين و قو  من عر نتتت   الرجتتتر ي لختتتردم الحر 
ال زَّاو   التتتتا  ل  ي تتتتردره كمتتتتر باض قتتتتردة »حمتتتتر «  
الم  ربين وبرلاات خرلا مشتتتتتتا   في تصتتتتتتر   ا تنقص  
ولمترتت  الوضتتتتتتتتتتتتتتو  وال تكثر »إن موقفك  يتر ختردم الحرمين 
الشتتتتتتتتر فين في قمة الكو   وكلم ك  ال ي ألقي موهر باث   

ا في غزة الصتتتتتمود  رو  الازة والكرامة والوحاة الاربية  
فحستتتت  ب  في األمة الاربية والستتتتالمية. لقا وقف   الى  
جرن  الحق ونصتتتتتتتتتتتتترت  المظلومين من اطفر  ونستتتتتتتتتتتتترء 
وشتتتتتتتتيو  وشتتتتتتتتبر  غزة وفلستتتتتتتتيين وأدخل   الى ك  بي   
فلستتتتتتتتتتتتتتييني أمالا جتايتااا في أم ت  الاربيتة وفي حيترة حرة  
عز زة. كمر أنك  َمستتتتتتح   بيا المستتتتتتؤولية والفضتتتتتت  على  

الجرحى والمحتترصتتتتتتتتتتتتتتر ن من خال  مستتتتتتتتتتتتتتترعتتااتك   آام 
النمتر يتة والتاوا يتة الاترجلتة واستتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتترف ك  للاتايتا من  
اك  مليرر دوار   الجرحى والمرضتتتتتتتتتتتى ومن خال  رصتتتتتتتتتتت 
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بهستتتت  الشتتتتا  الستتتتاود  لعردة إعمرر غزة  فجزاو  للا  
عنتر وعن الستتتتتتتتتتتتتتالم خير الجزاء. وفي كلم ك  في القمتة 

ستتتتتتتيرستتتتتتتية تجمع وا    عّ رت  ير خردم الحرمين عن مواق  
تفّرق وأعات  الى النظرم الاربي رف ع المصتتتتتتتتتتتلحة واألخوة  
وطرل    بمحرستتبة قردة الااوان الصتتهرينة فكرن  كلمرتك  
نوراا يهتتتاينتتتر ونتتترراا تحرق الاتتتربثين فجزاو  للا خيراا. إنهتتتر 
جهود ك يرة نا ز بهر ومر يا  شتتعب   في فلستتيين عرمة 

مرار جهودك  وفي غزة خترصتتتتتتتتتتتتتتة في حترجتة الى استتتتتتتتتتتتتت  
الستتتيرستتتية وغير الستتتيرستتتية لمارلجة آثرر الااوان وتالي  
ماوقتترت إعتتردة العمتترر وتحقيق المصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة التتااخليتتة  
ت  ستتتتتتتتتفين هر المبرركة في اتفرق م ة  الفلستتتتتتتتتيينية ال ي قما 
الم رمتتتة من ق تتت «. و نهي الر يس استتتتتتتتتتتتتتمتتترعيتتت  هنيتتتة 
تصتتتتتتتتتتتر ح  برلقو : »إن الشتتتتتتتتتتتا  الفلستتتتتتتتتتتييني الجر   

لمقتروم في حترجتة الى حيترة حّرة خترليتة من  الصتتتتتتتتتتتتتتربر وا 
الااوان ومن ااح ال  ومن الحصتتترر ليايا العمرر في 
أستتتتتتتر  وق  مم ن  وهاا ي حّقق ب وفيق للا أواا ث  باور  
نشتت  للمملكة الاربية الستتاودية تح  قيردتك  الح يمة ير 
خردم الحرمين الشتتتتتتتتتتتتتر فين  فكن   ام  فلستتتتتتتتتتتتتيين واألمة  

ايننتر وختاامترا ل ي ت  الا يق وستتتتتتتتتتتتتتنتااا عترمتة  دم   حفظتة لت 
للمظلومين  وعرشتتتتتتتتتتتتت  المملكة الاربية الستتتتتتتتتتتتتاودية حرة  
عز زة مرفوعتتتة الهتتترمتتتة«. هتتتاا الموق  ال حيتتتة جتتترء من  

( ا   أمس )ق ت   2009/ 2/ 5الر يس هنيتة يوم الخميس 
باتا ارباتة ايترم من اطالق الملتك ع تاللا بن ع تا الاز ز 

 اايمتتتتة ( الرجتتتترء من طرفي  2009/ 1/ 31)الستتتتتتتتتتتتتت تتتت  
الفلستتتتتتتتتتتتيينية. وكنر من بين الاين ي وقاون ان يجا خرلا 
مشتتتتتتتتا  في كلمة الملك ع اللا بكنهر خير منرستتتتتتتتبة لكي  
يقو  كلمتة حق يراد بهتر الحق ليس ألن ع تاللا بن ع تا 
الاز ز ي يّلع الى اطراءات وإنمتتر ألن ثمتتة حقيقتتة كثيرة  

   الوضو  وهي ان مبردرة خردم الحرمين في الكو   وف   
نرفاة رحبة امرم دخو  نستتتتتر   المصتتتتترلحة وتآل  القلو   
الاربيتة الى حيتث الجو الخترنق الستتتتتتتتتتتتتتر تا في األمتة انمتر 
وترنت  من اجت  غزة.. بت  من اجت  انقترذ متر يم ن انقترذه  
من »حمر « ال ي اب ل  نفستتتتتهر بااوان ول  تصتتتتت  الى  
محروات رأ   الصتتتتتتا  وال وافق على الحا األدنى القرب  

لكن خرلا مشتتتتتتتتتتا  ل  يفا  مر هو واج  علي  لل يو ر. 
األمر الا  ا شتتتتتتتتك جا  المج مع ال ّزاو  الراي  تح   
وضتتتع ا مثي  لمكستتترو    ي ستتترء : ه  من الماقو  أن  
يفاتت  الملتتك ع تتاللا بن ع تتا الاز ز متتر فالتت  خال  قمتتة  
الكو ت  ث  باتا القمتة  وق ت  ذلتك مبتردراتت  الييبتة المالن  

وغير المالن  وا تقتتر  لتت  كلمتتة عنهتتر مثتت  اتفتترق م تتة 
ستتتتتتتن النية. ل  يفا   شتتتتتتت ر  او على ااق  كلمة إبااء حم

خرلا مشتتتتتتتتتتتتا  مر يج  أن يفال  مع أن  برر  في الكالم 
بتا  متر ستتتتتتتتتتتتتتمانتره منت  ق ت  القمتة وق ت  الاتاوان وق ت  أن  

يين وهو في طهران بهطراءات  يران يمير المستتتتتتتتتتتتؤولين ال 
أ  باتتا  2009/ 2/ 2ن من النو  المبتترَل  فيتت  يوم ااثني 

يومين من إطالق الملتتك ع تتاللا بن ع تتا الاز ز أمني تت   
في أن ين ا الفلستيينيون الشتييرن و  اوذوا من  وت شتربك  
أيترديه . وِمن هنتر  فتهن كالم استتتتتتتتتتتتتتمترعيت  هنيتة هو في 
باض جوانب  نو  من ال او ض عن تقصتتتتتير من جرن   

اايتة  ر يس »حمتر « إاَّ إذا كترن هو في الواقع مالم  بت 
صتتتتتتتتحوة داخ  الحركة ال ي حرن  ضتتتتتتتترورة ال صتتتتتتتتحي  
فيهر  وهو مر ستتنلمستت  باا اآلن من م ربا نر لمر ستتيقول  
هاا القيرد  »الحمرسي« او ذا   وبرلاات باض قيرديي  
الصتتتتتتت  الثرني أمثر  أستتتتتتترمة حماان.. مع مالحظة ان  
اخ يترر استتتتتتتتتتتتتتمترعيت  هنيتة »وكترلتة األنبترء الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة« 

  تصتتتتتتتتتتتتتتر حت  انمتر هو ل فترد  ا   الرستتتتتتتتتتتتتتميتة بترلتاات لنقت  
تحر ف يم ن ان تمقتِام عليت  وستتتتتتتتتتتتتتيلتة إعالم أخر . فهو 
ير ا أن تصتتتتتتت  الرستتتتتتترلة ع  ر الوستتتتتتتيلة األمينة... ألنهر 
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 األميركي   التأثير   غياب   في   وفرنسا   الصين 

ر ل   التتا   األميركي  ال شتتتتتتتتتتتتتتترو   يمن  غيتتر   في    يمقتتاِّ

 في  الصتتتين  ت قام  الم واينة   الاالقة  وبنرء   الصتتتااقة  مانى 

 وتضتتتيف الستتتاودية  الاربية   المملكة  نحو  ر يستتتهر  شتتتخص 

 ع ا  بن   للا  ع ا   الملك   ورن  عالقة   الى  ال يو ر   من  المز ا 

  وملتك  األولى  ي تررتت   تكون  أن  إخ ترر  عنتامتر  بتاأهتر  الاز ز 

  القيردة  وألن . الصتتتتتتتتتين   الى   الممل ك  تولي    من  أستتتتتتتتتربيع  وباا 

 الهيمنة بهواجس  مستتتتت ونة  وليستتتتت    عرقلة  قيردة  الصتتتتتينية 

  أن   على  تحرص   الاترلقتة  القضتتتتتتتتتتتتتتريتر  مع  تاترطيهتر  في  فتهنهتر 
  الاربية  المملكة  وتستتج  . بهر  اآلخر ن  ق و    موضتتع  تكون 

 الابلومرستتتتتتية الاالقرت  إقرمة  منا  أنهر   للصتتتتتتين  الستتتتتتاودية 

  تيو ر يختام   التا   ستتتتتتتتتتتتتتو   تفات   ل     1990 عترم  بينهمتر 

 المملكة   لا   الصتتتتتتيني  الستتتتتتفير  و حرص . الاالقرت  هاه 

 لا  الروستتتتتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتتتتفير  طر قة   على  الاربية  ي كل    الا  

 ترتتتتتر  التتتتاين  الستتتتتتتتتتتتتتفراء  بين  من  ي ون  أن  على  ل نتتتترن  

ن   الى  الستتتاودية  الابلومرستتتية  ستتت    ومن  جرن ه   من  ال فه   حم

  تفهُّ   عام   عن  تنشك  ورن   طرلمر   ال ي  و لك   إش رات   دون 

 الرؤ تتتة عمومتتترا  واألوروبيين  األميركتتترن  الستتتتتتتتتتتتتتفراء  باض 
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  -  الاربي  وللصتتترا    والاولي   ااقليمي  للوضتتتاين  الستتتاودية 

  الر يس ي ررة  ثمرر  إحا    ان  لالن بره   والالف  . ي ستتتترا يل ال 

 مجر   في  اتفرقرت   على  ال وقيع  ورن    للمملكة  الصتتتتتتتتتتتتتيني 

 الشتتتركة بموجب   ت ولى  اتفرق   وعلى   وال ري  والنف   الصتتتحة 

 قيرر »   مشتتتتتتترو   تنفيا  الحاياية   الستتتتتتت ك  لنشتتتتتتترء  الصتتتتتتتينية 

  ب كلفة  ِمنى   ث   مزدلفة   الى  عرفرت   من « المقاستتتتتة  المشتتتتترعر 

 ستتتتتتتتيجا    الا    األمر   دوار   المليرر  ونصتتتتتتتت   مليرر   حوالى 

 المق    الموس   باا  الفر ضة  سيؤدون  الاين  المسلمين  ماليين 

  ع ا   للملك   الامر   وطو    الصتتتتتتحة  موفور   من  برلمز ا  ياعون 
  قرم    ال ي   الصين   دولة   برلش ر  و شملون   الاز ز   ع ا   بن   للا 

  انجريه  ستتي     الا   الكثير   من  القلي    هو   الا   المشتترو   ب نفيا 

 الشتتتتتتتتتتتتراوة  منحى  تك ستتتتتتتتتتتت    باأت  ال ي  الاالقة  ستتتتتتتتتتتتيرق   في 

  يق ح   األميركي  ال شتتتتتتتترو    يمن  غير    وفي . ااستتتتتتتت راتيجية 

  طر قة   وعلى  مبرغ ة  بز ررة  الاراق  سرركوي   الفرنسي  الر يس 

  هتتتاه  من  وال ر  . للاراق  األميركتتترن  المستتتتتتتتتتتتتؤولين  ي تتتررات 

 مثترليتة  برن ختربترت  المن شتتتتتتتتتتتتتي  الاراقي  الح     إبالغ   هو  الز ررة 

 فرنستتر   ان  الان     من  والخرلية  ااق را   حر ة   حيث   من  نستت يرا 

  باا  أميركر   من  علي   يحصتت    لن   مر  الاراق  ل او ض  مستت ااة 

  ااست قير    لعبة  الفرنستية  الستيرستة  آذار ت   أن   دون   ومن   اليوم 

  الي ياي   ومن . ال وشتتتتتتتتية  أميركر   فال    مر  نحو   على  والهيمنة 

  وبحيتث  م بترَدلتة  وثيرة  ي تررات  ستتتتتتتتتتتتت  لوهتر  المبترغ تة  الز تررة   ان 

  في  تفياهر  م رستتتتتتتت   مستتتتتتتت ق الا  الفرنستتتتتتتتية  للشتتتتتتتتركرت  ت حقق 

  الراهن   ضع الو   ضوء   في . الخرنقة  ااق صردية   األيمة  مواجهة 

  الصتتتتتتتينية  الر رستتتتتتتة   بهر  تقوم   ال ي  الز ررات   هاه  هرمش   وعلى 

 الاول ين   من  اليل   الي ياي   من  يصتتتتب   الفرنستتتتية  والر رستتتتة 

  برل اترمت   ال تاء   األمن  مجلس   في  فرعلي ن  عضتتتتتتتتتتتتتو  ن  وونهمتر 

  بنظرة  ي سترا يل ال   -  الاربي  الصترا    وهو  الارلق   الموضتو    مع 

  وا . أصتتتتتتتحرب    الى  الحق  وتايا  الار   ترضتتتتتتتي  تقلياية   غير 
 تمنع   ألنهر  الستت     هي  أميركر   أن   من   اآلن  باا  للارا ع   مجر  

 وتشتتتتتن  تضتتتتت    ورن    ال ي   تلك  ليستتتتت   أوبرمر  فكميركر .  ذلك 

 ستتتتتتتتنوات   بضتتتتتتتتع   الى  تح رج   ال ي  أميركر   هي   وإنمر  الحرو   

  يجا    قا   والا  .. اق صتتتتتتتتتتتردهر   في  المستتتتتتتتتتت مر  النز   لمااواة 

  في   ومر  الصتتتتتتتعبة   غير  الامالت  خرنة   في   الوق    مع  دوارهر 

 .يرَ  ياش    وَمن . المرضي 
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 إسرائيل   في   نتخابي اإل  المشهد   في   تأمالت 

نجتا أنفستتتتتتتتتتتتتتنتر ونحن ن تكمت  في المشتتتتتتتتتتتتتتهتا اان ختربي  

ي ن ستتتترء : مر الا  يانينر من هاه اان خربرت  ستتتترا يل ال 
وأين موجبرت ال فضي  لهاه الفر زة عن ذلك الفر ز؟ وه   
ن حستتر ألن ثرلث الم برر ن ممني بخستتررة ملحوظة تواي  
في أهمي هر دخو  وج  كثير البشترعة من حيث ال رنرمج 
والموق  من الفلستتتتتتتتيينيين والار  والمستتتتتتتتلمين عمومرا  

. لل اكير فهن »الكرديمية«  إستتتتتتتتتتترا ي    ستتتتتتتتتتترحة ال زع  في 
تستتي ي ليفني خيَّ   ااستت يالعرت وان زع  بفررق مقاا 
واحتا الم ترنتة األولى من اللي ود  بنيترمين ن نيترهو. أمتر  
حز  الامت  فتهن هى مثخنترا بجرا  هز متة مصتتتتتتتتتتتتتتيفترا من  

بي نتر« التا    إستتتتتتتتتتتتتترا يت  حيتث األهميتة الى جترنت  حز  » 
وتاصتتتتتتبرا ضتتتتتتا ك  مر هو   ي رأستتتتتت  لي رمرن األوثر نري ة 

عربي واسالمي  من ه لر نفس  ضا ك  مر هو يهود    
نتترهيتتك ب الة ال اصتتتتتتتتتتتتتتت  اآلخر ن أولئتتك التتاين يقودون 

بي نر« في موضتتتو  الحقا  إستتترا ي  حركة »شتتتر « توأم » 
والكراهية والانصتتتتتتتر ة ورفض أ  محرولة لل ستتتتتتتو ة وإلى  

وضتتتتتتر   الستتتتتتا   إستتتتتترا ي  درجة المنرداة بيرد الار  من  
لارلي في مصتتتتتتتتتتر وتاميره لكي تموت مصتتتتتتتتتتر غرقرا ث  ا 

في   أجرموا عيشتتتترا.. وه اا. خالصتتتتة القو  إنه  جميارا 
و واصتتتتتتتتتتتتتتلون الجرام في حق الشتتتتتتتتتتتتتتاتتتتت   حق الار  

ليفني همتر   - لكترديمي أولمرت ا الثنتر ي  - الفلستتتتتتتتتتتتتتييني 
رمز الاتاوان ال موي  على ل نترن والاتاوان التا  ل  ين تت   

ن نيترهو اللي ود  هو البن  و   - فصتتتتتتتتتتتتتتواا على ال زَّاو ين 
الم فرني للجرام الشتتتتتتتتتتترروني في حق الفلستتتتتتتتتتتيينيين في 
الضتتتفة وخررجهر وحق يرستتتر عرفرت الم ستتتره  بحستتتر   
ر للا أمراا ل  ي حم  مع ستتتياه   دقيق. وايهود بررا  ا يستتتَّ
شتتتتتتتيمون بير ز ك  نقية دم أر ق  ليف  وطفلة أو امرأة 

ك  بي     أو شتتتتتتتتتي  أو شتتتتتتتتتر  أو شتتتتتتتتتربة في غزة وكالك 
دّمرت  الصتتتتتتتوار   وحق  جرف    اآلليرت ومستتتتتتت وصتتتتتتتفرت  
ومستتتتتتتت شتتتتتتتتفيرت أتى الااوان على أجهزة اليبربة والانرية 
فيهتر. لكن من بتر  التاقتة في النظرة نقو  إنه  كله  من  
دون اس ثنرء من نسيج واحا من حيث الفا . أمر ال برين 
 فتهنت  في القو   أ  بمتر مانتره أن أولمرت وليفني وبتررا 

وبير ز اسماونر كالمرا يوحي براس اااد للق و  من حيث  
الم اأ برل ستتتتتتتتتتتتو ة إاَّ أنه  ستتتتتتتتتتتتّوفوا ومرطلوا وبحيث أنه  
أظهروا ال حتريت  وال كترذ   إذ كيف ي حتا  أولمرت في 
المستتتتتتتتتتتتتترء عن أنت  ا بتا من الامت  لقيترم دول ين وال خلي 

الك ر  ث  نجاه في الصتتتتتتبر  يمضتتتتتترم   إستتتتتترا ي  عن حل  
ال زَّاو  صتتوار   محرَّمة دوليرا. وكيف يمكثر بير ز  ال ي  

من ترداد األفكرر ال ي ت ستتتتتتتتتت  برلمرونة لكن  ي اكر فجكة 
أن الحز  الا  ين مي إلي  هو من أستتتتس الاولة الا ر ة  
برلاتاوان وااح ال  والاصتتتتتتتتتتتتتتربرت  فيبترر  الاتاوان على  
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ال ّزاو ين. لقا استت رتنر باض الشتتيء أقوا  باضتته  لكن  
ه  كتترنتت  واحتتاة. ث  هتتر هي اان ختتربتترت تؤكتتا أننتتر أفاتترل 

أمترم مج مع كترره لل اتريش مع اآلخر ن األمر التا  ياني  
أن مقرب  الخيرر اللي ود  م مثالا في شتتتتتتتتتتتتخص بنيرمين  
ن نيتتترهو التتتا  أفاتتترلتتت  ت رج  أقوالتتت  الاتتتاا يتتتة كمتتتر النج  
الجايا لي رمرن  ستتتتتتتتتي ون هنرلك حرلة رف ض فلستتتتتتتتتيينية  

رف ض »حمتر «. وح ى إذا كرنت   أشتتتتتتتتتتتتتتا ضتتتتتتتتتتتتتتراوة من 
تستتتتتتي ي ليفني هي من ت رأ  فهن منيق ال شتتتتتتاد عناهر 
للمزاياة على الشتتتتركرء الم اصتتتت ين األوثر شتتتتراستتتتة منهر 
سيجالهر ت حا  بل ة الصقور.. هاا إذا كرن  لن تاشن 
ترؤستتهر بااوان جايا. وه اا فال مجر  ل ير ال مني بكن 

ن أميركتتر يقو  المج مع التتاولي كلم تت  خصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتترا أ 
الحترضتتتتتتتتتتتتتتر غير أميركتر الستتتتتتتتتتتتتتربقتة  وان أهت  القرار في 
ااتحترد األوروبي ي ستتتتتتتتتتتتتتربقون للفوي بترتفترقترت مع الار  
المق ار ن تخف  عن ح ومرته  وشتتتاوبه  الا ء المرلي  
وااق صتتتتتتتتتتتترد  الثقي . ه  يقو  المج مع الاولي كلم  ؟ 

 .عسى ولا .. وعلى وج  السرعة 
 2009  باطش 13 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 أوباما رسائل في قراءة
 خرى أ   وقضايا الحريري  حول

 اوبرمر بررا   الجايا  ااميركي  للر يس   ااو   ااتصتتتر  

 اوحى وقتا . عبتر   محمود  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الر يس  مع  وترن 

  ستتتتتتتتتتتتتت اير عهتتتتتاه  في  ااميركيتتتتتة  اادارة  ان  اللف تتتتتة  بهتتتتتاه 

 مث  منقوصرا  ي ون   أاَّ   نكم   اه مرمرا  الفلسييني   الموضو  

 ث  البن   بوش  جورج   الستتتتل   الر يس  ابااه   الا   ااه مرم 
 مشتتتتتتتجارا  برلاها   و في  برلوعا  ي ر   ان   دون  من  إنصتتتتتتتر  

 ايهود  -  ليفني   -   اولمرت  ي ستتتتتتتتتترا يل ال   الااوان  مثلث  بالك 

. ال زَّاو ين   على  الشتتتتتتتتراستتتتتتتتة   برل    عاوان  شتتتتتتتتن   على  بررا  

  على  بتتتررا   للر يس  ااولى  العالميتتتة  الطاللتتتة  وكتتترنتتت  

 ال ي المقربلة   في   قر   حيث « الاربية »  فضتتتتتر ية   مع   الارل  

  يباث والمرا  ملح   هشتتتتتتتتتترم  الاربي  الصتتتتتتتتتتحرفي  بهر  خص 

 اوبتتترمتتتر الر يس  اوحى  وقتتتا . النفس  في  اليمتتتكنينتتتة  باض 

 مث  الاربي   الارل    مع  تارطي    في  ي ون   لن   ان    اللف ة  بهاه 

  يل زم وموضتتوعيرا  م فهمرا  ي ون   ان   على  وستتيحرص  ستتَلف  

  مر  أمر   علي   إستتتتتتتت اصتتتتتتتتى   إذا  وح ى . ب   َيِاا   أو  يقو   بمر 
 في  ال شتتتترر    أم    على  ب   المانيين  القردة  ستتتتيصتتتترر   فهن  

  ااولى  الر رستتية  رستترل    وستت كون . أفضتت   صتتي ة  استت نبر  

  واضتارا  واضتحة  ااستالمي   الارل    إلى  قر برا  ستيوجههر  ال ي 

ههر   الحرو    على  النقر     استتتتتالمية عرصتتتتتمة   من  وستتتتتيوجِّ

 طترلت  ي تاو  اللف تة  هتاه  في   وهو . اابيض  ال يت   من  وليس 

 ان   ومر  ااستتتتتتتتتالمي    الارل   مع  ااستتتتتتتتت ثنر ي   النو   من   ود 

 ليس ااستتتتتالمية   للخصتتتتتوصتتتتتية  اح رام    عن  ال ا ير  ير ا 

 الاالقة  بكن  مق نع   ألن    وانمر  اسالمية  قيرات   دم    في   ألن 

  مع  عمومرا   الاولي  المستتتتتتتتيحي  والمج مع  اميركر  جرن    من 
 في  انهر  ب   الميلو    اانستتتتتجرم  على  ليستتتتت   المستتتتتلمين 

  المستيحي  ال ر    ألن   وذلك  مست قيمة  غير   ااحيرن  باض 

  ان  ير   وهو . ااستتتتتتتتتتتتتتالمي  التاين  جوهر  ي فه   أن  ير تا  ا 
  وبالك  الشتتتتتتتوا     من  النظرة  ل نقية  طيبة  فرصتتتتتتتة  ترؤستتتتتتت  

  الا   الم شتتتتتتتاد  ااستتتتتتتالمي   الما  و  راجع  الاالقة  تستتتتتتت قي  

  تصتتتتتتتتتتتر    وأمر . اارهر   اع مرد   إلى  وثيرة   احيرن  في  يلجك 

 اراده فتهنت   ل نترن  عن  الح    توليت   منتا   األو   اوبترمتر  الر يس 

  الحر ر   رفيق  الر يس  لستتتتت شتتتتتهرد  الراباة  الاكر   عشتتتتتية 

 ميلع  اعمترلهتر  ستتتتتتتتتتتتتت  تاأ  ال ي  التاوليتة  للمح متة  دعمترا  واراده 

 صتتتتتتتتي ة في  تصتتتتتتتتر ح    جرء  ولقا .  اهر   في  المق     آذار 

  اليوم  في  الهترتفي  ااتصتتتتتتتتتتتتتتر   جرن    إلى  يا س  ممتر  بيترن 

  برلنر   ولن ون  هيالر    الخررجية  وي رة  جرن    من  نفستتتتتتتتتت  

  أن   على  ااميركية  اادارة  إصتتتتتتترار  الحر ر    الاين  ستتتتتتتاا 
  مع  ال ي يع  استتتتتتتتتت كمر   ي     ذلك  وباا  مجراهر   الااالة  تكخا 

  والح    الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    مع  وبتتتتترلتتتتتاات  اقليميتتتتتة  أطرا  

  نشتتتتتتتتتتتتتتتترطر: » اآلتي  نقرأ  األوبتتترمي  ال يتتترن  وفي . ي يران ال 

  الحر ر   الويراء  ر يس  خستتررة   على  حزن   الل نرني  الشتتا  

.  ستتتتتا  تاه    لن  تضتتتتتحي     أن  ااع قرد  ايضتتتتترا  ونشتتتتترطره 

 شكن  في  الخرصة   المح مة  تمرمرا  الم حاة   الوايرت  س اع  

  ل قاي  قليلة  استتتتربيع   غضتتتتون   في  عملهر  ستتتتي اأ  ال ي  ل نرن 

 تل هر ال ي  والجرا     المروعة  الجر مة  هاه   عن  المستتتتتتؤولين 

 والقضترير اان خربرت   شتكن  في  يضتيف  ث     ..« الااالة   إلى 

  ان ختتربتترت لجراء  ل نتترن  يستتتتتتتتتتتتتت اتتا  فيمتتر : » القو   الخالفيتتة 

 ل نرن ستتتتتيردة  دعمهر  الم حاة  الوايرت   ستتتتت واصتتتتت   برلمرنية 

 والشتتتا  الل نرنية   للاولة  الشتتترعية  والمؤستتتستتترت  واستتت قالل  

  الكتتترمتتت   ال نفيتتتا  مل زمتتتة  الم حتتتاة  الوايتتترت  تبقى . الل نتتترني 

 وسنواص   1559و   1701  الاولي   اامن   مجلس   لقرارات 

منر  ايضتترا   ونكم  ل نرن   في   وااع اا   الستتالم   ألصتتوات  دع 

  الوطنية  المصتتتتترلحة  طر ق   على  الستتتتتير  ل نرن  يستتتتت مر   ان 

  وي ردة«. بشتتتاة  مواطنوه  يستتت حق    الا   واايدهرر  والستتتالم 

  برلنر   ولن ون  هيالر   الوي رة  اتصتتتل    الموق   تكويا  في 

 اوبرمر  الر يس  بيرن  مضتتتمون  ل كرر  الحر ر   الاين  ستتتاا 

  وير    جون  الايمقراطي  الستتتنرتور  ي ررة  بكن  ليمكن    وربمر 
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  جولة  ضتتتتتتمن  دمشتتتتتتق   إلى  2004  عرم  الر رستتتتتتة  مرشتتتتتت  

  ا  الفلستتيينية   وااراضتتي  إستترا ي  و   وااردن  مصتتر  تشتتم  
 ال ي الاالقتة   اياء  ااميركي  الموق   ثوابت   في  ت تاُّاا  تاني 

  الح    اعردة  ضتترورة   على  والقر مة  وستتور ر  ل نرن  بين  تراهر 

  مع  المرضتي  في  تارطي   استلو   في  تمرمرا  النظر  الستور  
  موضو    في  اس رخرء   ا   تاني   ا   ومر  الل نرني    الموضو  

  اان ظرر ستتتتو    نملك   ا   ذلك   ضتتتتوء  في .  الاولية  المح مة 

 اميركتتتر جتتترنتتت   من  اللف تتترت  هتتتاه  وتتترنتتت   إذا  متتتر  لمارفتتتة 

 ستت كون  وااستتالمية  الاربية  والقضتترير  ل نرن  نحو  األوبرمية 

  أم  المنصترفة   ال وشتية  اادارة   لمواق   ال صتحي    من  نوعرا 
 .الا س   أو ..  النهرر  يمحوه   الا    اللي   والم   نو    من  انهر 

 2009  شباط 14 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  الملك  قرارات في تأمالت

 العزيز عبد بن عبدللا

  اارتير   على   الساود    المج مع   ورن   الا    الوق    في 

  الشتتتتتتتتتر فين الحرمين  خردم  مبردرة  النفو   في  أحَاث      الا  

  -  الاربيتتتتتتة  القمتتتتتتة  في  الاز ز  ع تتتتتتا  بن  ع تتتتتتاللا  الملتتتتتتك 

  ارتضى  ال ي  ال سرم   قرعاة   على  الكو     في  ااق صردية 

  المجر   بالك  مفستتتتتحرا   الشتتتتتم    ل ّ   أج    من  اع مردهر   الملك 

 في... و حرست هر  النفس  يستر     أن  حق    في  أخيك   من  أمرم 

 الستتتتتتتتتتتتتت تتتتت  يوم  ع تتتتتاللا  الملتتتتتك  اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  هتتتتتاا  الوقتتتتت  

  الستتتتاود   الشتتتتا   تخص  ت او  قا  قرارات  2009/ 2/ 14

 مث  رستتتمي   موقع  من   أوثر  في  تايينرت  أنهر  أستتتر    على 

  الالمرء  وبرر  وهيئة   والقضتتتتتتترء  الشتتتتتتتور   ومجلس   الح ومة 

 الظرو   في  ال كم   عنا   أنهر   إاَّ  والجيش   النقا  ومؤستتستتة 

  جوان هر باض  في   أيضتترا  هي  القرارات  هاه   أن  نجا  الراهنة 

  األمر  أمولي  على  بتتتكن  المنيقتتتة  دو   وتتت   الى  رستتتتتتتتتتتتتتتترلتتتة 

 مؤّج   هو  مر   و   ومارلجة  بيوته   ترتي    الى  المستتتتتتتتتتتتررعة 

  َمن  هنتتر   ليس  ألنتت   المنيقتتة  دو   وتت   ونقو  . ماتترلج تت  
  ال صتتتتتتحي   لجهة  ال ي   ترتي    الى   الحرجة  أشتتتتتتا  في  ليس 

  وتاز ز للوطن  الواء  مفهوم  وتاميق  وال يو ر  وال اتتتايتتت  

 اليتترقتترت أمتترم  المجتتر   وإفستتتتتتتتتتتتتتتر   والاقتتر   الثوا   قتترعتتاة 

  وفي . الوطني   الواج    أداء   في  فرصت هر  تكخا  لكي  الكفوءة 

 ع تا بن  ع تاللا  الملتك  ي تاو  ال  يير  عنوانهتر  ال ي  القرارات 

  وا  ال نرء  استتتتترستتتتترت  تم ين  صتتتتتاد  في   أن   لو   وكمر  الاز ز 
 الستتتتتتتر ع مشتتتتتتتروع   ضتتتتتتتوء   في  وإنمر  مضتتتتتتتيراا   ذلك  يفا  

  ااخضتتتتتر   الضتتتتتوء  انررة  وباا . ال ستتتتتّر    عن  البايا  اايقر  

  وق    علمية   صتتترو   بنرء  في   للشتتترو   المرضتتتي   الارم  في 

  مر   او  الح    صتي ة   امرم  ايضترا  ااخضتر   الضتوء  انررة   ذلك 
 القرارات مضرمين  بين  نقرأ  فهننر « ال ياة  هيئة »  بتتتتتتتتت  يمار  

ا  ع تاللا   الملتك   ان    ستتتتتتتتتتتتتتواء  الثترني  الجيت    امترم  الير ق  يمهتّ

  الرج   بجنرحي   الستتاود   المج مع   داخ    او  األمستترة   داخ  

  نفستتتتتتتت   الوق   وفي  المستتتتتتتتؤولية  ة آذار لم  ي كّه   لكي  والمرأة 

  يره اعفرءا  ي اثر   من   ان  والاقر    الثوا    الى  برلنستتتتتبة  يؤكا 

 ال نرء يم ن   وهاا  يره  تقايراا  مخلصتتتتتتتتتتتترا   الواج   يؤد    ومن 

 ع تا التاك ور  ل نترن  لتا   الستتتتتتتتتتتتتتفير  اخ يترر  خال    من  عليت  

  ت محور لمهمة  والثقرفة  للعالم  وي راا   لي ون  خوج   الاز ز 

 لعالمي بصتتتتتتتتتتتتتتيرة  باين  الاتترل   على  رحبتتة  إطاللتتة  حو  

  نستتتتتتتتتبة يز ا   مر  وهو  ومرَه    م مّ ن  ودبلومرستتتتتتتتتي  عر ق 

  ال قتتاير يلقى  التتا   خوجتت   الاز ز  ع تتا  نفس  في  اام نتترن 

 تمتتتت  عنتتتتامتتتتر  األولى  باتتتتا  الثتتتترنيتتتتة  للمرة  األمر  ولي  من 

  بجاارة آذار   ألن    وذلك  وي ر  بارجة   أو   ستتتتتتتتتفيراا  تستتتتتتتتتمي   

  اهتتت   نفس  في  لتتت   ل لتتتا  تاقيتتتااا  اايمتتترت  اوثر  في  المهمتتتة 

 الخشتتتتية  ان   عن  فضتتتتالا  الم ميزة  الم رنة   الستتتتاود   الح   

 قرارات ستتتتتتتتتتتتتت  لوهر   ال ي  ال رر خية  قرارات    وفي . دا مة  علي  

  الملتتك  حقق  الع قتترد   يجوي  متتر  على  نفستتتتتتتتتتتتتتهتتر  بتترألهميتتة 

 حيتتتث األستتتتتتتتتتتتتتمى  الميلتتت   للمرأة  الاز ز  ع تتتا  بن  ع تتتاللا 

  نر بة منصت    إليهر  أمستنا  ال ي   الفريز  نورة  خال    من  جالهر 

 القرار  في  شتتتتتتتتتتتر  ة  ال نرت  لشتتتتتتتتتتتؤون  وال الي   ال ربية  وي ر 

 هي للمرأة  ااستتتتتتتتترستتتتتتتتتية  القضتتتتتتتتتية  تاا   ل    وبالك  الح ومي 

 الكفرءات اصتتتتتتتتتحر    وأبل  . الستتتتتتتتتيررة  بقيردة   لهر   الستتتتتتتتتمر  

 التتتاك ور خال   من  وااب كتتترر  الالمي  وااق تتتاار  الاتتترليتتتة 

  الاا   وي ر  منصتتتتتتتتتت   الي    أمستتتتتتتتتتنا  الا   العيستتتتتتتتتتى  محما 

  القضتتتتتتر ي للنظرم  الفور   وال نفيا  القضتتتتتترء  تيو ر  ب ر  

  إلي   أمستنا   الا   الكلية  الاز ز  ع ا   بن   الرحمن  ع ا  والشتي  

  تي يق  ضتتتتتتتتتتتمرن  ل حقيق   الالير  المح مة  ر يس  منصتتتتتتتتتتت  

  أمستتتتتنا  الا   الستتتتت  ي   خرلا  المالومرتي  والاك ور  الاستتتتت ور  

 ال نين  لشتتتتتتتتتتؤون  وال الي   ال ربية  وي ر  نر    منصتتتتتتتتتت    إلي  

 بن وفيصتتتتتتتتتتتتتتتت   المارفتتتة   مج مع  الى  ال حّو   يازي  لكي 

 وال الي  ال ربية  وي ر  نر    منصتتت   ي  إل  أمستتتنا   الا   مامر 

  مستتتتتتكلة  في  الشتتتتتتر فين  الحرمين  خردم  تيلارت  يحقق  لكي 

 فهو  الالف   ااخ يرر   وأمر .  وال ستتتتتتتترم   والوستتتتتتتتيية   الحوار 

  الجي   ابنرء   أحا   الى  وال الي   ال ربية  وي ر  منصتتتت   إستتتتنرد 

 بن ع اللا   بن  فيصتتت   اامير  الستتتاودية  األمستتترة  في  الثرني 

 يجمع الا   المل زم   للحااثي  نموذج  وهو  ستتتتتتاود   آ   محما 

ك  ال ر   وثقرفة  الصتنرعية  الهناستة  بين   براصتو   الم مستّ

  تشتتتتتتتتتتتتت يلية وفنية  ثقرفية  لهوايرت   الجرمع  والجاور  والثواب  
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 الماار  في   الال   طلبة   من   الهر     الك   س جا   ور رضية 

  اه متترمتترته  ي فّه   التتا   وي ره   الى  يرتتترحون  والجتترماتترت 

  من  النوعيتتتة  هتتتاه  عن  يقتتتر   ومتتتر . واحالمه   وطموحتتترته  
 يقر  مهمة  مستتتتتؤوليرت  إليهر  أمستتتتتنات   ال ي  الجاياة  الوجوه 

 ديوان ر يس  منصتتتتت    إلي   أمستتتتتنا   الا   الحقي   ابراهي    عن 

  ل يو ر ع تاللا   الملتك  مشتتتتتتتتتتتتتترو   ب نفيتا  يقوم  لكي  المظترل  

  الى   األعلى  مجلستتتت   ر رستتتتة  أمستتتتنات   الا    القضتتتترء  مرفق 

 الاك ور الشتي    عن   أيضترا  و قر   حميا   بن   صترل   الاك ور 

صتتتترت   الحرم    وهو  عمّين   الا   مبرر   قيس   علمية تخصتتتتّ

 تممث  ال ي «  الالمرء  وبرر  هيئة »   في  عضتتتتواا  واق صتتتتردية  

  هيئة»   فهن   ولل وضتتتتتتتتتتي  . الفقهية  الماار   وليس  الشتتتتتتتتتتر  

  ال تترر خيتتتة القرارات  أحتتا  بموجتت   ت   ال ي « الالمتترء  وبتترر 

  عضتتواا  عشتتر ن   الى  توستتياهر  ع اللا   الملك  اصتتارهر  ال ي 

نيتتة  المتتااهتت   وتترفتتة  يمّثلون    الاتترم  المف ي  بر تترستتتتتتتتتتتتتتتة  الستتتتتتتتتتتتتتم

ست   ورن   للمملكة    ستنة أرباين   ق    أ    1971  عرم  تكستّ

 ع اللا  الملك  يضتفي   األولى  المرة  أنهر   إاَّ   عضتواا  17  من 

 فق   تاا   ل   الشتتتتتتتتتترعية  الرؤ ة   أن  بحيث   الشتتتتتتتتتتمولية  عليهر 

  خمستتتتتتتتتتتة بهضتتتتتتتتتتترفة  برت   وإنمر  الحن لي  برلماه   مرتبية 

 تممث «  الالمرء  وبرر  هيئة »  عضتتتتتتتو ة   الى  جاياة  استتتتتتتمرء 

 والمتتتاهتت  المتتترلكي  والمتتتاهتت   الحنفي  المتتتاهتت   أيضتتتتتتتتتتتتتتترا 

 الماه ي ال نّو   ي حّقق  للمااه    الشتتتتمو   وبهاا .  الشتتتترفاي 

ني  المس و    على   صفو   في  ارتيرحرا  باوره  يحقق   ممر  السم

 ع ا ب ايين  الم القة  النوعية  الخيوة  وتبقى . الشتتتتتتتتتتتر    أه  

 بترلمارو  األمر  هيئتة » ل  جتايتااا  ر يستتتتتتتتتتتتتترا  الحمين  الاز ز 

  ابراهي   الشتتتي   الستتتربق  لر يستتتهر   خلفرا « المنكر   عن  والنهي 

  ستتتتتتتتتتنستتتتتتتتتتير إننر »  المايَّن  الر يس   قو   خال    ومن . ال يث 

ن  أستتتتتتتتتتر    على  ستتتتتتتتتت    َتث م  ح ى  بر ء  الم ه    وأن  الظن  حم

  أن »  الخير   بن   عمر  الخليفة  بقو   واستتتت رشتتتترده « إدان   
 يم ن   « الاقوبتة  في  أمخيئ   أن   من  خير  الافو   في  أخيئ 

  هاا   الى  يرتر    عمومرا  الستتتتتتتتتاود   المج مع  بكن  ااف را  
 المرضتتتتتتتتتي  في  ال شتتتتتتتتتّاد  رافق   وثيرة  تاقياات  ن يجة  الخ  

 ارتير  موضع  تكن   ول   حاث   ظمل    حرات   أن  درجة   وإلى 

  ال قليتتتتايتتتتة غير  القرارات  إن  القو   نكرر . ع تتتتاللا  الملتتتتك 

  إاَّ  مفترجئتة  تتكتي  ال ي  وقراراتت   خيواتت   ومتر  ع تاللا   للملتك 

« ال ياتتتة  هيئتتتة »  ومتتر  النفو    في  اليمتتتكنينتتتة  تباتتتث  أنهتتتر 

  من  القلي   ستتتتتتتتتتو   الكو     قمة  في « ال ستتتتتتتتتترم   مبردرة » و 
  الى  المؤشتتتتر   هي  والقرارات   الخيوات  إيجربية   عن  الكثير 

 اصتتتتتتتتتتتترار يؤكا  وبمر  اهمية  اوثر  ستتتتتتتتتتتتي ون   آت  هو   مر   ان 

 في الستتتتتتتترا   ضتتتتتتتترورة   على  الاز ز  ع ا  بن  ع اللا   الملك 

  ومر . لل مّه    مجر    ا   ألن  ااستتتت نهرضتتتتي  مشتتتتروع   تنفيا 

 أستتتتتستتتتتهر  ال ي   المملكة  في  الشتتتتتر فين  الحرمين  خردم  يفال  

اهر   ليستتلمهر األبنرء  بيا  أمرنة  وَتَروهر  والاه   ل   الم فور  ووحَّ

 الرضتتتتتى دا     الشتتتتتا   و  ون  األحفرد   الى   ذلك  ا با   هؤاء 

  وهاا ... إستتتتتتتتتتتالمية   أو  عربية   دولة   لك   ير اه  الجميع    عن 

 .عمره   للا  أطر   األّم ين  و ير   من  يكتي  الحرص  من هى 

 2009  شباط 17 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 دارفور  عن ودلّ  قلّ  ما

  الستتتتتتتتتتتتتتودان  في  بترلنتربت    الحتربت   يخ ل    التا    الوقت   في 

كالمرا  إستتتتتتتتتتتترا ي  ونستتتتتتتتتتتتمع من الخرطوم والاوحة ولنان و 
يباث في النفس الخشتتتية الحقيقية على الستتتودان من ان  
ي نتترثر متتر دام المج مع التتاولي ينشتتتتتتتتتتتتتت  حتترقتتااا لليقتتر  
بر يس الستتتتتتتتتودان الفر ق عمر حستتتتتتتتتن البشتتتتتتتتتير ومر دام  
الشتتتتتتتتر ك الجنوبي غير محستتتتتتتتوم األمر ه  هو شتتتتتتتتر ك 

انقتتتتترذ  ام هو جتتتتترهز إمتتتتتر  وم اتتتتترون مع شتتتتتتتتتتتتتتر  تتتتت  ا 
للنقضتتتتتتتتتتتتتتتر   بتترل اتترون مع التتاارفور ين وبتتاع  دولي  

عربي  على الح    وإمر لالنفصتتتتتر     - وستتتتت وت افر قي 
وبتتالتتك يقص شتتتتتتتتتتتتتتر   اف  تتر  الباثرة... في هتتاا الوقتت   
ياعو ر يس »حركة الاا  والمستتتتتترواة« القي  الاارفور   

و  اابري التاك ور خليت  ابراهي  من التاوحتة حيتث ال فتر 
مع نظتتترم »النقتتترذ« تحتتت  العبتتترءة القير تتتة ومن ق تتت   
ن النواير إلى أن ي ون  ستتتتتتتتتتتتم ال وصتتتتتتتتتتتت  أمس إلى إتفرق حم
ر يس الستتودان جنوبيرا وذر ا   في ذلك ان ر يستترا جنوبيرا  
لل الد يحقق عنصتتتتتتتتتتتر جا  للوحاة »ألن  اذا انفصتتتتتتتتتتت  
جنو  الستتتتتتتتتتتودان فهن ال الد ستتتتتتتتتتت  ف   ولن ي ون هنر  

. فكرة جر ئة لكنهر ليستتتتت  فق  شتتتتتيء استتتتتم  الستتتتتودان« 
تف   الستتتتتتتودان وإنمر تشتتتتتتتا  حربرا أهلّية دينية... إاَّ إذا  
أعلن الجنوبي إستتتتتتتتتتتتتتالمت . وإذن فتهن نوايتر التاك ور خليت  
ابراهي  مز ج من الر بتتة وال فكهن وليس هتتاا وق هتتر كمتتر 
انهر ليستتتتتتتتتت  خرلية من ال الع  برلمصتتتتتتتتتتير. في الوق   

ي  دارفور  آخر هو  الاصتتتتتتتتتتتي  الاجي  هاا يبرغ نر ق 
ع تتا الواحتتا نور يعي  »حركتتة تحر ر الستتتتتتتتتتتتتتودان« وهو  
تنظي  مستتتتتتّل  في دارفور بكن  وهو المقي  في فرنستتتتتتر قرم 

وإج مع مع ر يس م  تتت  اامن   إستتتتتتتتتتتتتترا يتتت  بز تتتررة إلى 
عرمو  جلارد وأن   السترا يلية الستيرستي في ويارة الافر   

  مبردرة  ي ررت   ا برر  للا ل  بهاا ال صتتتتتتّر  من جرنب  
شتتتتخصتتتتية من  للمشتتتترركة في »مؤتمر هرتزلير« والوقو   

. ومن بر  إسترا ي  على احوا  الالجئين الستودانيين إلى  
عاة مرات وستتتتتو  يزورهر   إستتتتترا ي  ال برج  قر  إن  يار 
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  هاه »حم  الالجئين إليهر من دارفور إسرا يل مراراا وأن  
من  وعاده  حوالى ستت مئة تستتللوا ع ر ستتينرء من البردة 

طر  ح ومة الخرطوم بمنحه  حق اللجوء«. وي ردة في 
ال برج  قر : »نحن يج  ان نصتتتتتتوغ تحرلفرت جاياة ل   
اة على الجنس او الجين لكن على القي   تاتتتتا مستتتتتتتتتتتتتت نتتتتِ
المشتتتتتتت ركة من الحر ة والايمقراطية لالك فقا ف حنر م  برا  

. وإذا وصتتتتتتتتتتل  الحركة إلى  إستتتتتتتتتترا ي  تمثيليرا للحركة في  
في  ستتتترا ي  لستتتتودان فهنهر ستتتت ف   ستتتتفررة ل الستتتتلية في ا 

الخرطوم وقنصتتتتتتتتتتتتتتليتتتة في إقلي  دارفور...«. هتتتاا التتتا   
نسما  ون ربع سقيرت  ا يالم في  وحاهمر الاك ور خلي  
ابراهي  التا  يفترو  »وفتا النقترذ« في التاوحتة وا ع تا 
الواحا نور المستتتتتت وِطن في برر س المنف   ب   غضتتتتتت  

  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت يتتة ذ تتر  وثاتترلتت  للا عليتت  على أولمرت وبق 
التاين منحوا الستتتتتتتتتتتتتت مئتة دارفور  حق القترمتة والامت  في 
ر له  من   الوقتتت  التتتا  ي يتتتا اولئتتتك التتتا تتتر  متتتر ي يستتتتتتتتتتتتتتَّ
ال زَّاو ين أطفتتتتتراا ونستتتتتتتتتتتتتتتتتترءا وعجزة  وإنمتتتتتر يالم الح    
الستتتتتتتتتتتتتتوداني التا  يامت  لتانيتره كتكنت  بترق أبتااا وا ياترلج  

ات من ال حا  األمور برلح مة ومن دون استت امر  عبرر 
ا تصتتتتتر ف لهر. كمر ت حّم  الجرماة الاربية الكثير من  
نتتر ق تت  أيتترم من أحتتا أهتت  الح متتة في  اللوم. لقتتا ستتتتتتتتتتتتتتما 
الستودان األست رذ أحما ع ا الرحمن الا  يار ل نرن على  
رأ  وفا ستتتتتتتيرستتتتتتتي وحقوقي ب ر  ال وضتتتتتتتي  وال نو ر 

ا  تحليالا لواقع الحر  في الستودان  واضترء لنر الستفير ل 
من مرة احاثهر  أوثر ل نرن األستتتتتتتتت رذ جمر  محما إبراهي  

ق تتت  امس في ستتتتتتتتتتتتتتيتتترق محتتترضتتتتتتتتتتتتتترة في »وليتتتة التتاعوة 
ااستالمية«  بمر ي شت  مر يجر  داخ  الاهرليز الاولية  
لليقر  برلستتتتتتتتودان من خال  اصتتتتتتتتييرد رمز الشتتتتتتتترعية  
ر يس ال الد. ولكن مر ستتتتتتتتتتتتمانره ا يل ي الخشتتتتتتتتتتتتية من  

ة اقلي  دارفور الا  هو  لحظة نستتتتتتتتتتتتتمع فيهر ان مشتتتتتتتتتتتتت ل 
خمم س الستودان من حيث المسترحة وتقر برا بحج  مسترحة 
دولة ك ر  مث  فرنسر  اصبح  مس اصية الح  مر دام  
اقير  ال مّرد على واقع حرله  المستتتتتتتتتتتتتت هجن فيهر ينرد   
باضتتتتتتتتتتتتتته  ب ر يس جنوبي مستتتتتتتتتتتتتتيحي على ال الد و  نزه  

فررة  و  اّها بف   ستتت  إستتترا ي  باضتتته  اآلخر بين برر س و 
وقنصتتتتتتلية لهر عنامر تصتتتتتت  إلى الح  . والمستتتتتتروين ه  
افراد شا  دارفور الا  ي رجرون ب  كمر م رجرة الباض 
في ل نتترن بتترلشتتتتتتتتتتتتتتاتت  الم لو  على امره. ونخلص إلى  

من الستتتتتتفير جمر  محما  أمس القو  بكن الا  ستتتتتتمانره 
ابراهي  يمي  الاارفور  الم ميز محما الفي ور  من حيث  

اراء الم كلقين ويمي  الاارفور  الم ميز والهمر من الشتتتتتتتتت 
أيضتتتتتتتتتتتتتترا عبتر  نور ر يس اتحترد الك تَّر  الستتتتتتتتتتتتتتودانيين   

وبترلتاات مقتررن ت  بين المح متة التاوليتة ال ي طل هتر ل نترن 
والمح مة الجنر ية الاولية ال ي إس منبي  ب ر  اليقر  
برلستتودان  كرن من نو  الكالم الا  يوصتتَ  بكن  مر قّ   

ر ن منى ان تكون المح متتتة ال ي طل هتتتر ودّ . وبقتتتار متتت 
ل نتتترن في منتتتك  عن ال ستتتتتتتتتتتتتتّيس  فتتتهننتتتر ن منى تنظيف  
المح مة ال ي ل  ييل هر الستتتتتتتتتتتتتودان  برستتتتتتتتتتتتت ثنرء اقير  
ال مرد الاارفور  وباض الاين في نفستتتتتتتتتته  مرارة ضتتتتتتتتتتا 
الح   »النقتتترذ « و روِّجون قتتتار ااستتتتتتتتتتتتتت يتتترعتتتة لهتتتاه 

مالعيتت   المح متتة امثتتر  التتاك ور حستتتتتتتتتتتتتتن ال رابي  من 
ال ستتتتتيس. وفي الحرل ين ينجو ال لاان من شتتتتتر قا يجا  
الحرب  المخ ل  برلنرب  شتتتتتتتتتتتراا مستتتتتتتتتتت ييراا يافع بهمر إلى  
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 والحوار « الباردة المقاومة»
 نتخاباتاإل قبل المضمون  

 التمتتتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتي ااثتنتيتن  يتوم  ستتتتتتتتتتتتتتمتاتنتتتتتتتره  التتتتتتتا   بتاتتتتتتتا 

( من ستتتتتتتتتتتتتتيتتتا المقتتترومتتتة اامين الاتتترم لت  2009/ 2/ 15) 
»حز  للا« الستتتتتتتتتيا حستتتتتتتتتن نصتتتتتتتتتر للا خال  ااح فر  
برلاكر  ااولى لست شتهرد عمرد م نية وذكر  الشتهياين  
الستيا عبر  الموستو  والشتي  راغ  حر   يجوي القو   
إن مرحلتتتة »المقتتترومتتتة البتتترردة« م واصتتتتتتتتتتتتتتلتتتة وهي مثتتت   

دة« ال ي تشتتتتتت   ال ا ي  للمواجهة الاملية. »الحر  البرر 
»المقتترومتتة البتترردة« هو أن مفردات ال تتكويتتا ب ومتتر نانيتت  

على الجهوي تتة والقتتارة على المواجهتتة عنتتا الضتتتتتتتتتتتتتترورة  
وتيو ر انوا  الستتتتتتتتال  والثبرت على الم اأ  هي الانوان  
لهتتتاه المقتتترومتتتة وان ااقوا  هي ال تتتايتتت  للامليتتترت على  

»يونيفيت «    ل يحتا  ق ت  استتتتتتتتتتتتتت ييترن قوات ا نحو متر كترن 
منتترطق عتتريلتتة في الجنو . ومن خال  عبتتررات وردت  
في خير  الستتتتتتتتتتتيا ي ضتتتتتتتتتتت  لنر ذلك فهو يؤكا على ان  

دون استتت ثنرء ق لة اطفر  وم وحشتتتة   الستتترا يلية ااحزا  
وهاا امر ا خال  علي  رغ  ال ستتتتتتتتتتتتت ر علي  من جرن   

جتتتت  من  انظمتتتتة وح ومتتتترت في المج مع التتتتاولي ا تخ 
إظهترر تفهُّمهتر لتاواعي ال وحش. وهتاا الرأ  يؤكتا احقيتة 
»حز  للا« مر دام رافارا راية المقرومة في ال صتا  لهاا  
الوحش عمرليرا كرن أو كرديميرا أو شتتتتترستتتتتيرا أو لي وديرا أو  
لي رمتترنيتترا... وبتترلتتاات هتتاا ااخير لي رمتترن ر يس حز  
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نيوبت .  بي نتر«  في حتر  اظهر هتاا الوحش  إستتتتتتتتتتتتتترا يت  » 
و ؤكتا الستتتتتتتتتتتتتتيتا ايضتتتتتتتتتتتتتترا على احقيتة المقترومتة ال ي يتاير  
شؤونهر في الحصو  على صوار   ار  جو ومن دون  
الجزم بمتتتر إذا كتتترنتتت  لتتتايتتت  أو أنهتتتر في الير ق اليتتت   
موضتتتتتتتتتتتتتتحتترا حيثيتتة لوجو  هتتاا األمر وهي ان المقتترومتتة  

وا يبقى   سترا ي  ل استقي  الخيرر البحر  والخيرر ال ر  
ق لن يلهيت  ستتتتتتتتتتتتتتو  الخيترر الج  و  الم فوقتة فيت  وهو تفوُّ

 أحاهرستتتتو  ام ال  المقرومة صتتتتوار   ار  جو يحرج 
ي من خال  إستتتتتقر  طر رة ما اية  ستتتتترا يل رمز ال فوق ال 

نفستتتتتتتتت  ان المقرومة تا ما   الطرر ل . و ؤكا الستتتتتتتتتيا في 
»قتتترعتتتاة المفتتترجتتتآت وليس الان ر تتترت والمزايتتتاات« ممتتتر 

ذات مردود ومصتتتتتتتتااقية.  ياني ان ترجمة مر يقول  دا مرا 
و ؤكا الستتتتتتيا أن موضتتتتتتو  الثكر للحرج عمرد م نية قر   
»وستتيبقى حز  للا على الاها وعلى القستتَ  وعلى الوعا  
وستتتتتتتتتتتتتتيبقى عمتترد يرع ه  في الليتت  والنهتترر وهتتاا الوعتتا  
والاها ستي حققرن ان شترء للا«. هاه العبررات بمر تحو    

لمقرومة من مفردات تا س حقيقة استتتتتتترستتتتتتتية وهي ان »ا 
البرردة« قر مة شتتتتكنهر شتتتتكن »الحر  البرردة« ال ي كرن  
بين التتتاولتتتة الاظمى ااتحتتترد الستتتتتتتتتتتتتتوفيتتترتي ح ى َتفكُّكتتت   
وتباثمر جمهور ترتت  وبين التاولتة األعظ  الوايترت الم حتاة  
ال ي أعردهر ال وشيرن األ  ث  البن الى الوراء  وهر هي 

فيايف  روستتتتتتتتتتير في يمن بوتين وممثل  في الر رستتتتتتتتتتة ميا 
تحتترو  بين الحين واآلخر إحيتترء تلتتك الحر  من خال  
عبررات تصتتتتتتتتار عن رموي الح   الروستتتتتتتتي من مانيين  
وعستتتتت ر ين وتشتتتتتب  في باض المفردات مر يقول  الستتتتتيا 
حستتتتتتن  وها  الجرن ين هو وضتتتتتتع خصتتتتتتميهمر: أميركر 

برلنستتبة الى »حز  للا«   إستترا ي  برلنستتبة الى روستتير  و 
 ر  البر  ال ي هي ستتتتال  فار   في حرلة دا مة من انشتتتت 

من شتتتتتتتتكن  إربر  قرارات الخصتتتتتتتت   وذلك في ان ظرر أن  
يار  الير  الا  يا ما ستتتتتتيرستتتتتتة »الحر  البرردة« مر  
ي منره أو باض مر ي منره. وبرلنسبة ا  »حز  للا« فهن  
يستاى لكي يبقى رقمرا صتعبرا في الماردلة الل نرنية وبالك  

هر في المنيقة و  ون  ي قي مستتتتتروئ أ  صتتتتتفقة ي   إبرام 
هو الخرو  الا  ستتتتتتيمضتتتتتتحى ب . وعنامر ياعو الستتتتتتيا 
باتتتا ال رحيتتت  بتتترلحوار وال قتتترر  الاربي والمصتتتتتتتتتتتتتتتترلحتتتة  
الاربية وبرلاات بين الستتتتتتتتتتتتتتاودية وستتتتتتتتتتتتتتور ر من دون أن  
ي منى مصترلحة ممرثلة بين ستور ر ومصتر ربمر الى حين 
حاو  مر يشتتتتتتير إليهر مث  الشتتتتتتررة الواضتتتتتتحة الم مثلة 

رد الملتتك ع تتا للا بن ع تتا الاز ز  األمير مقرن بن بتتهيفتت 
رر برستتتترلة   ع ا الاز ز وليس أحااا آخر  إلى الر يس بشتتتتَّ
تجمع بين النصتتيحة وال ن ي  والستت فردة من عرم  الوق   

واألخا برل ضتتتتتتحية الصتتتتتت ر  ال ي ت ني عن ال ضتتتتتتحية  
الك ر .. إن الستتتتيا عنامر ياعو الى »الستتتت فردة من قوة 

ي أ  تستتتو ة أو مفروضتتترت  ولو كنر ا نؤمن المقرومة ف 
بهتاا الير ق« و ز تا القو  »لمترذا تر تاون أن تضتتتتتتتتتتتتتتحوا 
بتترلمقتترومتتة مجتترنتترا« فتتهنتت  يقرأ جيتتااا في متتر هو آت  ومتتر  
ستتتتتتتتتي ون علي  المشتتتتتتتتتها. وكالم  هاا ينارج أيضتتتتتتتتترا في 
»المقرومة البرردة« ال ي يادهر توضيحرا بهشردات في حق 

لمحليين وفي ادانة أعمر  عن  الخصتتتوم أو المنرفستتتين ا 
حتاثت  وكترد احتااهتر يشتتتتتتتتتتتتتتات  ال يت  الل نترني نترراا تحرق  
األخضتتتتتتتتتتتتتتر واليتربس. ومتر دامت  »المقترومتة البترردة« هي 
النهج الجايا ونكرد نقو  المستتتتتتتتت اي  فهن جلستتتتتتتتتة الحوار  
المق لتتتة ربمتتتر تثمر انفراجتتترت حقيقيتتتة ق تتت  اان ختتتربتتترت  

يهتر فتردحتة أل   وال وافق على رؤ تة ا تكون الخستتتتتتتتتتتتتتررة ف 
طر . وللا الموفق أواا وآخراا وبتترلتتاات لمن يمبقي على  
خيترر »المقترومتة البترردة« قتر مترا... إلى ان ينظر للا في 
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م ال دغدغة  مجّرد    قليالا  ت قدّ 

 كثيراا  تؤّخر وقد

  هيالر   األميركيتة  الختررجيتة  وي رة  تتاغتاغ  جترورتتر  في 

  وذلك  األناونيستتتتتي   الح     أه   مشتتتتترعر  أمس   ق    ولين ون 

 في راغبة  أوبرمر   بررا   الر يس  إدارة   أن  إبالغه   خال    من 

 في إستتتتتتتتتتالمية   دولة  أو ر  أناونيستتتتتتتتتتير  مع  الاالقرت  تاز ز 

 الشتتتتراوة  مرحلة   الى   ل صتتتت    الستتتت رن  عاد  حيث   من   الارل  

  أنتاونيستتتتتتتتتتتتتتيتر اخ يترر   إن »   التاغتاغتة  في  ي تردة  قتر لتة  الكترملتة 

  بكنهر تاني    ومر «. صتتتتتتتتتتتتافة  وليا  ي ن   ل   جول هر   ضتتتتتتتتتتتتمن 

  ر يستهر مشترعر   ذلك  ق    دغاغ   ربمر   أنهر  صتافة  ليست  

 وإل حق  أناونيستتتتتير  في  طفول    ستتتتتني  باض  أمضتتتتتى  وون  

  من  والتتاتتت   تزوجتت   باتتامتتر  جتترورتتتر  في  المتتاار   بتتهحتتا  
  الر يس دم  قيرات  باض   ان   عن  فضالا  أناونيسي  مواطن 

  دوافع  جملة   من   وهاا  إستتتتتتتتتالمية (  ق     ِمن  حستتتتتتتتتين )  بررا  

  قو   حا  على  وثيراا    عليت   المضتتتتتتتتتتتتتت و   ااميركي  الر يس 

  يخرط  وي  األناونيستتتتتتتتتتي    الح     أله   ولن ون   هيالر  

  عواصتتت   احا    من   ل   قر بة   جولة  خال   الستتتالمي   الارل  

  الوي رة يوج  فيه   بمن  أوبرمر   أسال    برل   ال ي   األمة  هاه 

 في وي ردة .  بهر  ااس هرنة   في  ولن ون   بي   األس ق  الر يس 
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 والمترا  األنتاونيستتتتتتتتتتتتتتي  الح    ألهت   الوي رة  تقو   التاغتاغتة 

 هاه. الايمقراطية  ة آذار الم  نجر   حو   ستتتتتتتتمرع    له   ييي  

 قرل    ومر  ستتتتربقرا   ااولى  الستتتتياة  ااميركية  للوي رة  ااطاللة 

 باض من  صتتتتتتترغية  آذانرا  لقي    المستتتتتتتلمة  اناونيستتتتتتتير   عن 

 ق   طوكيو  في   وهي  أنهر  وخصتتتتتتوصتتتتتترا  أناونيستتتتتتير   علمرء 

 تقع: » المل   على  تصتتتتتتتتتتتتتتر    في   قرل   جرورتر   الى  ال وّج  

  والام    ااتصتتتر   مستتتؤولية  الحرلية  ااميركية  اادارة   على 

  وفي «. إيجربي  تيور  تحقيق  بهية  ااستتتتتتتتتتتتالمي   الارل    مع 

  يتاغتاغ ال ر يترنيتة « غتررديترن »  صتتتتتتتتتتتتتتحيفتة  من  أمس  عتاد 

رر   يس الر   ما  الصتتتتتتتتحيفة  أجرتهر  مقربلة  في   األستتتتتتتتا  بشتتتتتتتتَّ

  الستتتتور   الر يس  يظن  بير قة  انمر  أوبرمر  الر يس  مشتتتترعر 

 باض في  هي  بينمتتتتتر  ااميركي  الر يس  ترضتتتتتتتتتتتتتتي  انهتتتتتر 

رر  الر يس   ان   ذلك   ل    إحراجرا  تشتتتتتتتّ    منيلقرتهر    وهو  بشتتتتتتتَّ

  ستتتتتتتتتتتتتور ر  مع   األفضتتتتتتتتتتتتت   الاالقة   الى  أوبرمر  الر يس  ياعو 

  للدارة  الفرشتتتتلة  الستتتتيرستتتترت   عن  بهم ار   ي حّا   إيران و 

 أستتتتتتتماهر نفستتتتتتتهر  المفردات   أن  ااع قرد  و جوي . ال وشتتتتتتتّية 

رر  الر يس    جون ( التتتايمقراطي )  األميركي  للمباو   بشتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

  البن  بوش   وون   لهر  َيير    األخير   هاا   أن  مف رضرا  وير  

 في أميركر  ترّؤ    من  المرضتتتية   ق    اان خربرت  في  حرم  

  فتتهذا  وير    نصتتتتتتتتتتتتتتيتت   من  ي ون  الحظ  وتترد  ال ي  الجولتتة 

 ال ي بيروت   وفي . ثرنية  ر رستتتتتتتتتتية  بواية  يفوي   البن  ب وش 

 في أجراهتتر  ال ي  المحتتردثتترت  باتتا  عمتترن  من  وير   جتترءهتتر 

  ا  ال ي  الل نرنية  األطير    مشتتتتتتترعر   الرج   دغاغ  دمشتتتتتتتق 
  إن : » القو   خال   من  وذلتك  الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    الى  ترتتر  
 في التتتتاخو   تا متتتتا  بتتتت   البن  بوش  جورج  الر يس  إدارة 

  من   لكن  الابلومرستتية  ستتنجاد   لالك  ستتور ر   مع   حوار  عملية 
  بيت  هي  هتاه  بير  « لكن » و «. ستتتتتتتتتتتتتتااحتة  او  اوهترم  دون 

 هي ااوبرمية  الابلومرستتتتتتتية   إن   القو   خالصتتتتتتتة . القصتتتتتتتيا 

  الفا    أمر . الاغاغة   من  حرات  مجّرد  آخر   إشتتتتتتتتارر  ح ى 

  الى . إستتتتترا ي    مع  فهن   وااستتتتت راتيجي   الواضتتتتت   األميركي 

  هو  وحتتتاه  للا  المنوا ؟  هتتتاا  على  الحتتتر   ستتتتتتتتتتتتتت ظتتت   م ى 
 بنر  الحر   تصتت    أن  نر ا   ا   ومستتلمين  وار   لكننر .  األعل  

  حنين ومتتتتتتر ( بوش )  حنتتتتتتر  ومتتتتتتر : القو   الى  أميركتتتتتتر  مع 

 .سرم   الا    من  ي او   مر  على  يمرتجى   أم    وا (... بررا  ) 

 2009  شباط 20 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 غّزة   أطالل في كبرى  سياحة

  غزة  في  أمس  ق     الرحر   وير    جون  الستتتتتتتتتتنرتور  ح  

« عرج  »   في  ينارج   الخ ر . اميركيرن  نر برن  اليهر  ستتتتتتتتتتتبق  

  وإنمتر  الطالق  على   وتالتك  ليس   لكنت  «. جتااا   عترجت  » و   بت  

 الخررجية  الشتتتتؤون  لجنة  ر يس   ألن   للاهشتتتتة  جااا  مثير   هو 

  ي ررة في   وصتتتتتلوا  ااميركيين  والنر  ين  الشتتتتتيو   مجلس  في 

 النبك اع برر   لجري  ستتتتيرستتتتية  الز ررة  ورن    ولو «. انستتتترنية » 

  بحتاو  انيبترعترا  ستتتتتتتتتتتتتتي ر   وكترن « جتااا  عترجت  »  نو   من 

  تف   أن  قررت  األوبتتتتترميتتتتتة  اادارة  أن  إمتتتتتر : أمر ن  أحتتتتتا 

 مث  منه   اميركر   على  الم ضتتتتتتتتتتتتتو    مع   حوار  صتتتتتتتتتتتتتفحة 

  والح    ي يران ال  والح   «  للا  حز  » لتتتتتتتت  مقّامة « حمر  » 

  وإمر «. القرعاة »  وربمر  عمومرا  ااستتتالمي   والارل   الستتتور  

  تزور بحيتث « حمتر  »   مع  نهتر يترا   األمر  حستتتتتتتتتتتتتت    اخ تررت 

 الحركتة هتاه  بستتتتتتتتتتتتتتييرة  تا ر   ا  لكنهتر « حمتر   دولتة » 

  إن  القو   يصتتتتتتتتتتتتتت   حتتا   متتر  في  وبتترل تتكمتت  . القيتتر   على 
  ستتتتتتتت ق  ظرهرة  بالك  وتكررت  حا    الا   هو  الثرني   اامر 

 ااميركترن المستتتتتتتتتتتتتتؤولون  وترن  عنتامتر  ل نترن  في  حتاثت   ان 

ارجون  ا  لكنه   ل نتترن  يزورون  ااوروبيين  وماظ     لقتترء  يتتم

  الى  وير    جرء . الز ررة  برنرمج   في   لحود   امي    ال الد  ر يس 

 وككنمر« حمر  »  قردة   من  أحا   لقرء  نفستتتتت   ي ّل    ول   غزة 

  من  عمررة »  المصتتتتتتتر   الشتتتتتتتا ي   المث    قو   حا   على  هي 
  على  ليس »  تصتتتتر    في   القو   با    ان    ولو «. بوا   غير 

  برنترمجنتر ن ّير  ولن « حمتر  »  من  احتااا  نقتربت   ان  جتاولنتر 

 أر  على  الحقتر ق  على  لنيلع  جئنتر  بت   الستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتي 

  ألحق ت   التا   التامترر  على  خاللهتر  ييلع  بجولتة  قترم «  الواقع 

  وارتك  وحجراا  بشتتتراا  برل زَّاو ين  ي ستتترا يل ال   الح    عصتتتربة 

  جيمي الر يس  التتايمقراطي  الحز   في  رفياتتة  طر قتتة  على 

 وون  بصتتتتتتتتتتفة  هنية  استتتتتتتتتتمرعي   الر يس   من   اليل   وررتر 

 الحركتتتتة من  فر ق  اخ يتتتترر « غّزة  دولتتتتة  ح ومتتتتة  ر يس » 

  ث رات  ف    وربمر   افرد   بالك   لكرن  اعضتتتتتتتتتتتتتر     مع  لل حرور 

 جهتة من « حمتر  »  بين  ااستتتتتتتتتتتتتتمن يتة  الاالقتة  جتاار  في 

  بتت  . ثتترنيتتة  جهتتة  من  عمومتترا  ااوروبي  والمج مع  واميركتتر 

 باض وجتابهتر « حمتر  »  تصتتتتتتتتتتتتتتلتُّ   من  خف   وترن  ربمتر 

  الحر    هاه   وفي .  برلواقعية  ي س    الا    الموق    نحو   الشيء 

 وكتتكنمتتر غزة  اطال   في  ستتتتتتتتتتتتتتيتترحتتة  مجرد  ي تتررتتت   تاود  ا 

  وتفقَّا وير   الستتتتتتتتتتنرتور   ذلك  يفا   ل  . للنظر  م اة  الخرا  

  ان   دون   من  برل زَّاو ين  إستتتتتتترا ي   ألحق     الا    الزلزا   آثرر 
  الز تتتتررة وبهتتتتاه . المحزن  الحتتتتر   واقع  على  دماتتتتة  يتتتتار  

 ارضتتتى  وإنمر  بشتتتيء  ال زَّاو ين   افرد  ي ون   ا « اانستتترنية » 

 جورج مع  منستتتتتتتتتتتتتتجمترا  ذلتك  في  وبتاا  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  ال رور 

 اق صتتتتتتتتر المنيقة   في  بجولة  قرم   ان  ستتتتتتتت ق   الا   مي شتتتتتتتت  

  والا     « للا  رام   دولة »  ي ررة  على  منهر  الفلستتتييني  الشتتتق 

  ال زَّاو تة  ااطال   وير   يشتتتتتتتتتتتتتتترهتا  التا   الوقت   في  وترن 
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  منظمتترت يعمتترء  مؤتمر  بتترلهتترت   متتااخلتتة  ع ر  يختترطتت  

  الم حتاة  الوايترت   إن  قتر الا  واشتتتتتتتتتتتتتتنين  في  اميركيتة  يهوديتة 

  على  بتتترلحفتتتر   مل زمتتتة »  أوبتتترمتتتر  بتتتررا   الر يس  عهتتتا  في 

  عتتاوان  أ  «.. النوعي  الاستتتتتتتتتتتتتت ر   ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  ال فّوق 

 النور اضتتتتتتتتتتترءة  ياني   بمر  الفلستتتتتتتتتتتيينيين   على  ي إستتتتتتتتتتترا يل 

  مر  ي م   قا   الا   ن نيرهو  ااشتتتتر   الا     امرم  ااخضتتتتر 
 ااستت  را  يثير  والا   اع ااءات    من  ااستتال   ينجزه   ل  

  وكتكنمتر  غزة  الى  وير   ي تررة  مع  مي شتتتتتتتتتتتتتت   والم  تزاممن  هو 

  حستتتر   على  وطبارا ... ذلك  تفر   الستتتينرر و  مق ضتتتيرت 

 .الما ا   لحسر    علي   الما ا  

 2009  شباط 21 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 قليمياا إو  وعربياا  لبنانياا  اللساني الفلتان

  ان  صفير  بير    للا  نصر   مرر  البير ر   غبية  رأ  
  والاشتتتتتر ن الراباة   الصتتتتتوم  رستتتتترلة   في   قول   يم ن  مر  خير 

  المرضتتتتتتتتي  الثالثرء  يوم  وعلمرنيين  إوليروستتتتتتتترا  الموارنة   إلى 

  هو    « ااخالقيتتة  القي  »  عنوان  وتحتت  ( 2009/ 2/ 17) 
  هاا  لستتتتتتتترن   وبرلاات  الفرل    اللستتتتتتتترن  مخرطر   من  ال حاير 

 وتجرويوا الستتتتتيرستتتتتي   الحق   في   الارملين  من   واولئك   وذا  

  صتتتتتتتتتتن    إن  حصتتتتتتتتتترنك  لستتتتتتتتتترنك »  الشتتتتتتتتتتا ي  المث   ب ثير 

 في  اللستتتتتترن  مخرطر   من  ال حاير  ستتتتتتيرق   وفي «. صتتتتتترنك 

  الحصترن  مث   يصتب   ان    وكيف  صترحب   يضتبي   ل    حر  

  الشتتتترعر  بقو   يستتتت شتتتتها  البير ر   غبية  ستتتتمانر   الجرم  

  مانره  مر  ستتتتتتتتتتتتلمى  ابي  بن  يهير   الجرهلية  يمن  في  الاربي 

  القايس  قو   ث   ال كل     في  نقصتتتتتت    أو  ي ردت    اانستتتتتترن   ان 

 ضتتتتتتتتتتخمة ورن   مهمر   الستتتتتتتتتتفن   إن »   اللستتتتتتتتتترن   في  ياقو  

  إلى  تقودهر  جااا  صتتتتتتتت يرة  دفة   فهن  تافاهر  شتتتتتتتتاياة  والر ر  

  صتت ير  عضتتو  ان   مع   اللستترن   وكالك  الربرن   يشتترء  حيث 

 الك ر   من  بعبررة  يست شتها  ث  « عظيمة  بكمور  يفرخر  فهو 

  والرج   النزا   يثير   ال ضتتتتتتتتتتتتو   اانستتتتتتتتتتتترن »  هي  المقا  

 ال ي  هي  هاه  العبررة  وككنمر «. المارصتتي  وثير  الم ستتخ  

  مثالا  مضتتتتتتتتى   مر  في  ي  كر  بستتتتتتتتييرا  ل نرنيرا  انستتتتتتتترنرا  جال  

«.  تجنِّن  وكلمتة  تمحنِّن  ولمتة »  هو  المانى  عميق  شتتتتتتتتتتتتتتا يترا 

  ت َّنرهر ال ي   ااقوا   هاه  يستتتتتتتت حضتتتتتتتتر  وهو  غبي    وان هى 

 ليس  القو    إلى  بنصتتتتتتتيح    مقرونة  خشتتتتتتتي    تستتتتتتتجي    إلى 

 وبرلاات ماظه    ان  مع  فق   الستتتتتتتتيرستتتتتتتتة   اه    من  للموارنة 

 وإنمر الستتتليية  األلستتتنة  مرراتون »  طلياة   في  الير فة  وبرر 

  ا  اايرم  هاه   في : » اللستتتتترن  ستتتتتلي   ل نرني  ستتتتتيرستتتتتي   لك  

نة   إاَّ  نستتتتتتتتتتتتمع    أو  رقي    دون   من   هواهر  على  تنيق   أل ستتتتتتتتتتتتِ
 ق ت  ذ    من  الل نترنيون  يتكلفت    ل   متر  تحمت   وهي  حستتتتتتتتتتتتتتيت   

  بتترلنتتر  تنحتتار  ومفردات  تحقير تتة  والفتتر   مقتتا   والم  من 

 دليت   وهتاا  ومخجت   مخز   وهتاا . الحيوانترت  مصتتتتتتتتتتتتتتر    إلى 

 بهر وف ك    الحقا  ملهر  ونفو   ااخالق   في   انحاار   على 

  ان  الل نتتترنيين  من  أحتتتا  على  بختتتر   وليس . الضتتتتتتتتتتتتتت ينتتتة 
  ل   يق ضتتتتتتتي  عصتتتتتتتي   ظر   هو  في   نعيش   الا   الظر  
ا  والمرونة   الوعي   من  الكثير    وضتتتتتتتتب    برلشتتتتتتتتاة  النفس  وأخ 

  بوطننر ي ربصون   من   هنرلك   وان   السوء   والم   عن   االسنة 

  ذلك    عن   اهون   ونحن  علينر  لينقضوا   منر   غفلة  و  حيَّنون 

  إاَّ  األمر  من  يهمه   وا  هنتتتتر   ه   َمن  بيننتتتتر  ي ن  ل   إن 

  جثث  على   ذلك   ورن   ولو  الستلية   في  عرلية  منرصت   ت ّوؤ 

  غبية يقصتتتتتتتتتتا  من  يه    ا «. ال الد  واشتتتتتتتتتتالء  الضتتتتتتتتتتحرير 

  واآلخر  الحين  وبين  وثيرون   فه   هتتتاا  ب المتتت   البير ر  

  ي   ان  المه  . النقتتا  ي جتتروي  متتر  الكالم  ممهيظ  في  ي  كرون 

 باض ب   تستتتت     مر  ااع برر   في  آخاين   األلستتتتنة  ضتتتتب  

 ع تتا»  مثتت   الاربيتتة  الاالقتترت  في  تاقيتتاات  من  العبتتررات 

  حتايثترا  تتكتي  ث  «  الرجتر   اشتتتتتتتتتتتتتتبتره » و « متكمور  لا تا  متكمور 

  السنيور    والرد     « مالم    مث    واَّا   شي  »   الِ رِّ ة  العبررة 

  شتتتتهات  ان  لل الد  يستتتت ق   ل   نر   بر   والم »  بعبررة  عليهر 

  من  بوطننر  ي الق   مر   على  هنر  ونق صتتتتتتتتتتتتتتر « ق     من  مثل  
  ودوليتتترا  واقليميتتترا  عربيتتترا  اللستتتتتتتتتتتتتتترني  الفل تتترن  مل   ف     دون 

  فرل   لستتتتترن   عن  الصتتتتتردر  الكالم  باض  قر لين   ان  وكيف 

  مر   ذلك  على  ودليلنر . م كيم  هو   ممر  أوثر   الوضتتتتع  يؤيِّمون 
 مجلس  عضو  نور   نرطق   علي   لسرن   عن   ايرم   ق    صار 

  مملكتة  ان  حو   إيران  في  النظترم  مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة  تشتتتتتتتتتتتتتتخيص 

  وان  يران ل  عشتتتتتتتتتتتتتترة  الراباتتتة  المحتتترفظتتتة  وتتترنتتت   البحر ن 

 في المنارجة  العبررة  وهاه . وواج   شتترعي  حق  استت اردتهر 

  الك ر   الجررة  ب صتتتتتتتتتتتو ر  وفيلة «  اللستتتتتتتتتتترن  فل رن »  ظرهرة 

 الجررة ال هرم  مف وحة  شتتتتتتتتتتهي هر   ان   على  إيران   المستتتتتتتتتتلمة 

. البستتتتتتتترطة  بهاه  تن هي   اامور  وككنمر  البحر ن  الصتتتتتتتت ر  

 الكالم  سيء   عن   صوموا  الفرل ة   االسنة  اصحر    و ر ...  

 .موترو    للا  يرح   وإتاظوا 

 2009  شباط 24 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 واسالمياا  عربياا   بركة الحركة في

في الحركة بركة  ور  ضتتتتتتتتتتتتتتررة نرفاتة ح ى إذا كرن 
ي  ستتتترا يلالنفع نستتتت يرا. ومنرستتتتبة هاا القو  ان الااوان ال 
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على ال زَّاو ين حرَّ  باض الشتتتتتتتتتتتتتتيء حتترات من عتتام  
ااو را  الاولي برلوضتتتتتتتتتتتتتع الفلستتتتتتتتتتتتتييني فهر هي القمة 
الاربية ااق صتتردية ال ي كرن  فكرتهر في ااصتت  ترمي  

لى ماترلجتة ال رد  الحترصتتتتتتتتتتتتتت  منتا بضتتتتتتتتتتتتتتاتة عقود في إ 
مجتترات ال نميتتة وال يو ر وال الي  وجتتات نفستتتتتتتتتتتتتتهتتر منتتا 
اليوم ااو  لناقتتتردهتتتر في الكو تتت   تق ستتتتتتتتتتتتتت  موجبتتترت  
ااه مرم ومر ي بع النقرش والبحث من تخصتتتيص اموا    
مع الحتتتتتا  ال زَّاو  المفجع. وهتتتتتر هو ختتتتتردم الحرمين 

منا اليوم   أطلق ع ا الاز ز  الشتتتتتتتر فين الملك ع ا للا بن 
الهتتتايتتتة ا  مفتتترجتتتكة  - ااو  في تلتتتك القمتتتة المفتتترجتتتكة 

ال ستتتتتتتترم   لكي يز   من طر ق تآل  القلو  وتصتتتتتتتتفية  
النواير ا  اعاار طرو را صفحة طرلمر آلم  وجاان شعب   
وليس وجاان  فق   ولكي تك   األمة في صتتفحة جاياة  

ع نهتريتة لل   العت   فصتتتتتتتتتتتتتتالا من ال وحتا وال كترت  ووضتتتتتتتتتتتتتت 
وال نرفر. وتاعيمرا لستتتتتتتتعي  اوفا شتتتتتتتتقيق  اامير مقرن بن 
داا  ع ا الاز ز ر يس المخربرات الارمة إلى دمشتتتتتتتتتتتتق مزوَّ
برل منيرت وال ن ي  والنصتتتتتتتتتيحة ينقلهر إلى الر يس بشتتتتتتتتترر 
األستتتتتتتتتتتتتتتا. وهتتاه تستتتتتتتتتتتتتتع دو  عربيتتة عقتتات يوم ااثنين 

( اج متترعتترا غير مستتتتتتتتتتتتتت وقتتة نوعي تت  وإتفق  2009/ 2/ 2) 
رؤستتتترء الابلومرستتتتية في الاو  المشتتتترر اليهر  المج ماون 

مهر يم ن  على دع   مبردرة المصترلحة ال ي في ضتوء دع 
دع   المبتتردرة الاربيتتة. واهميتتة هتتاا ااج متتر  التتا  يمثتتِّ  
الجنتتر  المشتتتتتتتتتتتتتتتررقي للمتتة وجنتترحهتتر الم تترربي انتت  نتتك   
بنفستتتتتتتت  عن استتتتتتتتلو  ال حايرت م  فيرا برلشتتتتتتتتررات على  

وضتتتتتو  الشتتتتتمس وان الير  استتتتتر  ان األمر واضتتتتت   
ي  يرانالحر  في الحقت  ال  آذار الماني التا  اخ ترر ان يت 

ل ي  إلى درجة ان  سيفه  ااشررة تمرم الفه . أمر ان  لن  
يتكختا بهتر فتان بت  احقترا على جنبت  كمتر يلخص ذلتك المثت   
الشتتتتتتتتتتتتتتا ي. والشتتتتتتتتتتتتتتتررة ال ي نانيهتتر احظنتترهتتر في قو   

ية دولة  مستتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتيف ااج مر  ال ستتتتتتتتتترعي وي ر خررج 
المتررات الشتتتتتتتتتتتتتتي  ع تا للا بن يايتا آ  نهيترن: »ان هتاا  
ااج مر  هو جزء من المجهود الاربي لل شتتتتتتتتتترور ولاع   
الوحاة الاربية وتنستتتتتتتتتتتتتيق المواق  بنرء على النااء الا   

الاترهت  الستتتتتتتتتتتتتتاود  خال  قمتة الكو ت  والم الق  أطلقت  
برلمصتتتتتتتتتتترلحة الاربية والفلستتتتتتتتتتتيينية ونحن نام  لن  ل  

ظرو  الصتتعبة ولاع   توافمق عربي من شتتكن  ان  على ال 
يوِق  ال تتتتاخالت غير المرحتتتتَّ  بهتتتتر وغير ال نتتتترءة في 

غير عربية«. وإذا كرن الشتتتتتتي    أطرا  شتتتتتتؤوننر من ِقَ    
 إيرانع تتا للا وبقيتتة الويراء التتاين اج ماوا ل  يستتتتتتتتتتتتتتّموا 

ستتتتتن الجوار مع مالحظة   برلستتتتت  فهاا من بر  مراعرة حم
ي الك ير ا يؤمن بهاه المراعرة و نش   ان الجرر ااسالم 

ب   الوستتتتتر   ل نفيا مشتتتتتروع  الا  يستتتتت ها  ان تكون 
في الموضتتتتتتتتتتتتتتو  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني كلم   هي األعلى وكلمة 
الار  بتتتتاو  المشتتتتتتتتتتتتتترق والخليج وماهتتتتر دو  الجنتتتتر  
الم تتترربي من األمتتتة هي الستتتتتتتتتتتتتتفلى. ومع ان ااج متتتر  

ك ا  إق صتتتتتتتتتتر على ويراء خررجية تستتتتتتتتتتع دو  إاَّ ان ذل 
ياني ان الاو  ااخر  مث  الستتتتتتتتتودان وستتتتتتتتتلينة عممرن  
ول نترن ولي يتر ومور  ترنيتر وجي وتي ت رد وِفق اايقتر  التا   
د وف قتت  دولتتة قير إلى ان تر  في اعتتردة النظر انهتتر   ت رِّ

الستتتتتتتالمة لهر  وهاا مر ي او أن الح   الستتتتتتتور    أفضتتتتتتت  
جرهز ل  باا إن زا  شتتتتتتتتتتوكة المح مة الاولية  وإستتتتتتتتتتقر   

صتتتتتتتتتتتتتتنيف اميركتر لت  بتكنت  يتاع  اارهتر   وبتالتك ي حقق  ت 
الستتتتتتتتتتتتتتاي لتتتايتتت  لل  ر تتتا نهتتتر يتتترا مع بني قومتتت  الار . 

الي  كرن   أشتتتتتتتتتتتترنر براضتتتتتتتتتتتترفة إلى ال حر  الحيو  الا   
هنتترلتتك تحرُّ  الر يس ال ركي رجتت  طيتت  اردوغتترن في 

  إسرا ي ي الا  اقلق  يران دافو   وكرن هنرلك اانجري ال 
  إستتتتتتتتتتتترا ي وخيوطهر الخلفية األوروبية القلقة دا مرا على  

ة جتتفتتن عتتلتتى امتتر يتتختتص التتاتتر   متتن دون ولتتو رفتتتتتتتَّ
في   إيران والمستلمين. و  مث  النجري المشترر الي  بنجر  

او  قمر اصتينرعي من تصتمي  وتصتنيع وطني   إطالق 
صتتتتتتتتتتتتتتر   حترمالا استتتتتتتتتتتتتت  »امير« ا  األمت . واهميتة هتاا  

حمود احما  نجرد ي من اانجري المحستتتتتتتتتتتو  للر يس م 
في ال ا ير الفور  عن القلق من جرن  بر يرنير وفرنستتتر  
واميركتتتر ال ي تر  ان تيو ر هتتتاا القمر قتتتا يؤد  إلى  
تيو ر نظرم صتتتتتوار   برليستتتتت ية تهاد منرطق في اوروبر 

. ي كم  المرء في هاه الحركة النشتتتتتتتتيية  إستتتتتتتترا ي  وطبارا 
هة ألن في اق صتتتتتتتتترديرا وستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتيرا وعلميرا فيرتر  من ج 

الحركة بركة لكن عنامر ي كم  في جوهر الاواعي تستت  ا  
ي ينشتتتتتت  لكي  يران ب  الخشتتتتتتية خصتتتتتتوصتتتتتترا ان الح   ال 

ي ستتتتتتتتيا وان اوثر ة الاو  الاربية ت صتتتتتتتتر  في اتجره مر  
ي واليمو  ال ركي. ووستتتتتتتتت  هاه يران يارأ عنهر اليمع ال 

الفصتتتتو  من المشتتتتها نجا أن القضتتتتية الفلستتتتيينية مث  
رذفهتتتتتر اع ون و ن ظر الم الع ون فرصتتتتتتتتتتتتتت ه   ورة ي قتتتتت 

لخراج الالع ين نهتر يترا من الملات . ... وللحتايتث بقيتة  
عن الحركتة وال ركتة وعن المخترو  على اآلمتر  المالَّقتة  
على مبتتردرة الملتتك ع تتا للا بن ع تتا الاز ز ستتتتتتتتتتتتتتتاد للا  

 .خيره 
 2009  شباط 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     



60 

 

 العائدة« و»حماس المشترط نتنياهو

  الر يس اس ضرف    الا   غزة   إعمرر   إعردة  مؤتمر  يكتي 
  الييبة الن ر ج  من  أمس   الشتتتي   شتتترم   في  مبرر   حستتتني 
 ت  التتا   الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  -  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  لل فتتره   والفور تتة 

  اللواء  البتررعتة « القترنونيتة  القتربلتة »  يتا    على  استتتتتتتتتتتتتت يالده 
 هي مبرر    حستتتتني  مصتتتتر   أن  ياني  ممر  ستتتتليمرن   عمر 

 ال نرفر  يصتتتت   عنامر  الفلستتتتيينية  للفصتتتتر     اآلمن  المالذ 
 فرلاااوة  الخصتتتتتتتتتتتتومة  حا   الى  المنرضتتتتتتتتتتتتلين  يعمر هر  بين 

  ومن . والفستتتتتتتتتتتتتتترد  وال خو ن  بتترل فر    ااّتهتترمتترت  وتبتتردم  
  الا   ن نيرهو  بنيرمين  اللي ود   الا     أن   أيضتتتتتتتتتترا  الن ر ج 

 رافضتتتتتتتتتي ن« الام  » و « ورديمر »  القو رن  الحزبرن  من   نفر 
  ال شتتتتتتّاد  غالة  وتضتتتتتت   ي رأستتتتتتهر   ح ومة  في  المشتتتتتترركة 

 وباامر. الستيرستي  خيرب    على  تاايالت  يمجر    أن  إرتك  
 يكخا وبالك  دول ين  قيرم   الى  يقود  ستتتتتتتتاي   ك   ضتتتتتتتتا   ورن 

  دام  مر   ال حّل   نحو  طر ق   ي ستتترا يل ال   -  الاربي  الصتتترا  
  حتايتث أو   في  قتر   فتهنت   فلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة   دولتة  هنترلتك  بترت 

 الستتتتتتتتتت   نشتتتتتتتتتترت   ممن خ   ويراء  كر يس  ما   صتتتتتتتتتتحرفي 
«  بوستتت  واشتتتنين »  صتتتحيفة ( 2009/ 2/ 28)  المرضتتتي 

  مع »  فلستتتتتيينية   دولة  إقرمة  يق      إن     « نيويو ك »  ومجلة 
  أن  أع قا : » اآلتية  الحيثيرت  مضتتتتتتتتتيفرا « حيرتنر  تهايا  عام 

  خ رات   في   المرء  ي كّم    أن   الفوا ا   هاه   ومن  فوا اه    للزمن 
  نجتتترحتتترت قر   عن  شتتتتتتتتتتتتتتتترهتتتاتم  وقتتتا  اآلخر ن  وخ رات 

  من  ااستتتتتتتتتتتتتت فتتتردة  عن  أبحتتتث  وأنتتتر  الم اتتترقبتتتة  الح ومتتترت 
 توفير على  القارة  تمنحني  ال ي  والقيردة  الستيرستة  عنرصتر 
  واألمن  برلستتتتتالم  ينا   مستتتتت ق      ستتتتترا ي  ل  ياهر  مستتتتت ق   
 لتايه  تكون  أن  يجت   الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين   أن  واع قتا . والرخترء 

ك     على  القارة   بت قرم   الا   الشتتتتتتتتتتتتتخص  إنر «. أنفستتتتتتتتتتتتته   حم
  مر «. الستتالم   عن  بحثرا «  الخلي   اتفرقية » و «  وا   اتفرقية » 

  قتتردر  غير  بتتكنتت   اق نتترعتت   الكالم  هتتاا  يقو   ن نيتترهو  يجاتت  
 جهة  ومن  جهة   من  هاا . تصتتتتتتتتما  ح ومة  تشتتتتتتتت ي    على 

 مؤّشر وأوروبية  أميركية   مواق    من  يصار   مر   إن  أخر   
  مانو ة حمرية  ل كمين  مستتتتتتتتت اا  غير   الاولي  المج مع  بكن 

  مستتتتتتتتت اا  غير  أن   كمر  جايا   ي إستتتتتتتتترا يل   لااوان  وقرنونية 
 وبرلاات المستتتتت ح مة  وااق صتتتتتردية  المرلية  األيمة  وستتتتت  
 في اان شتتتتتترر   وتمواصتتتتتت   وفرنستتتتتتر  وبر يرنير  أميركر  داخ  
  إستتتتتتتتتترا ي  لمستتتتتتتتتترعاة  ميرل   يل ي   أن  كثيرة   أخر    دو  

 وبرلاات  الاو   هاه   في  الشتتتتتتتتاو    أن   عن  فضتتتتتتتتالا  مرليرا  
 تمايى أن ااطالق  على ي ق   لن األميركي الشتتتتتتتتتتتا  
 الام  عن  الارطلين ظرهرة بينمر  مستتتتترعاات إستتتتترا ي 

 كرن  صتتتتتتتتتتتنرعرت وانهيرر  الوظر   من  والمستتتتتتتتتتترَّحين

 ظرهرة وهي ت واصتتتتتتتت   لللو  العيش ضتتتتتتتتمرنة تحّقق
 التتاولتتة أن درجتتة وإلى.. الحتتاة بهتتاه مستتتتتتتتتتتتتت وقتتة غير

  بحيث  ال فّكك من حرات تشتتتتتها قا الموّحاة األميركية
 متر تمترمترا  وهتاا األخر   تلو واحتاة الوايترت تنفصتتتتتتتتتتتتتتت 

  جمهور ترتت  تنترثرت التا  الستتتتتتتتتتتتتتوفيترتي لالتحترد حتا 
 وربمتر المترلي  الاجز أخيرهتر كترن كثيرة عوامت  بفات 

 ميلو  هو  مر.  األوروبي  لالتحرد  أيضرا   يحص  قا  مر
 مستتتتتتتتتتروئ   يون ستتتتتتتتتترا يلال يكمن لكي الا   ن نيرهو من

 حر  في  اع ااءات  شتتتتتر من الفلستتتتتيينيون  و نجو َنَزق 
 الى  ال واقين  الكواستتتتتتتتر من ح ومة تشتتتتتتتت ي  استتتتتتتت ير 

 الفلستتتتتتتتتتتتييني  الشتتتتتتتتتتتتا  أبنرء من المز ا دمرء ستتتتتتتتتتتتفك
 المواجهتة حتايتث الى عودة ا أن الى الار  و يمئن

 استتتت حضتتتترر هو ته ا   أن تر ا ا إستتتترا ي  دام  مر
 المستتتؤو   الاولة رج  باق   وال كّم « الاربية المبردرة»

 الخالص طر ق  أن سيجا  ال كّم  وباا. مضرمينهر في
َلف  بهر يكخا كرد ال ي المبردرة بهاه األخا هو  إيهود ستتَ

 الك ر   إستتتتتتتتتتتتترا ي  حل  إن قر  ذلك أج  ومن  أولمرت
 أمن أج  من ضترور   فلستيينية  دولة قيرم  وأن ان هى

 برت باامر  أولمرت عق  إق ح   الشييرن  لكن  إسرا ي 
 تستتتتتتتي ي الر رستتتتتتتة ت ستتتتتتتّل  أن ان ظرر في  موق را  ر يستتتتتتترا 
 بررا  إيهود اآلخر الا   مع ستتتتتتتتو ة ف شتتتتتتتترركر ليفني 
« محترستتتتتتتتتتتتتتن» من التا  ال زَّاو ين على  الاتاوان وكترن

 نتتري تتة أمتترم أنتت  ير   بتتاأ التتاولي المج مع أن حتتاوثتت 
 واو   النظرة وهاه. محرصتتتترتهر من با ا برت جاياة
 فلستيينية مصترلحة ل حقيق مبرر  حستني مصتر ستاي

 صتتتتتتتتون  الى يح رج الا  اانجري هاا بفضتتتتتتتت   وأم ن
« حمتتتر » في الثتتترني للرجتتت  وال نظير ال العتتت  من

 للمرة غّزة ديتتتتترر الى ياود أن مريوق  أبو موستتتتتتتتتتتتتتى
 كم راء بقية إه ا  حر  وفي. ستتنة عشتتر ن منا  األولى

 المصتتتتتر ة ال وابة  وع  ر ستتتتترلكة الير ق فهن« حمر »
... تهّام مر  إعمرر في و شتتتتتتتتتترركوا أيضتتتتتتتتتترا  ياودوا لكي

 الار  والم  ّرعون  المتتتتتتترنحون  ير   متتتتتتتر نحو وعلى
 .الموّفق وللا. والاوليون 
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  وهو   األه   ال او ض  يحا    أن  ان ظرر  في  ي ستتتتتتتتتتتترا يل ال 
 المستتتتترلمة الفلستتتتتيينية   الاولة  بقيرم   الاولي  المج مع   إقرار 

  كرن  الما اية    غير   الواقع   اامر  إستتترا ي    لاولة  المحرددة 
  والرو   وااوروبيين  ااميركرن  المستتتؤولين  من  الاشتتترات 

  ل    هؤاء  وككنمر  الامرر   حج   ليستتتتتتتتتتتتتت كشتتتتتتتتتتتتتتفوا  غزة  ياروا 
 الجرامي  اليومي  المستتتتتتتلستتتتتتت  الفضتتتتتتتر يرت ع  ر ي رباوا

 اولمرت ايهود الاتتتاوان مثلتتتث بتتت  قتتترم التتتا  ال تتتامير  
 من الفضتتتتتتر يرت بث  فقا. بررا  وايهود ليفني وتستتتتتتي ي
  منرظر وبرلاات  الصتتتتتتخر تف ُّ  شتتتتتتكن  من مر المشتتتتتترها
قرا  قضتتتتتتتتوا  الاين  الستتتتتتتتن وكبرر والنستتتتتتتترء ااطفر   أو حر 

 الشتتتوار  في  الهر مرت اامهرت ومنرظر اانقر  تح 
  دمرت  فقا  بص ررهر   تلجك  اين  إلى  تلك  أو  هاه تار    ا

 ق ل  َمن وق ل  ال ي  يستتتتتتتترا يلال الما ا  صتتتتتتتتوار  
 ال ي  ستتتتتتتتتتتو   الحيرة قيا على ااحيرء يجا  مر ي ق   ول 
 حتتر  ا  في لكن. ااخر   هي المتتامَّره الشتتتتتتتتتتتتتتوار  في

 ان من انيالقرا  مفياة  المستتتتتتتتتتتتتؤولين  هؤاء جوات ورن 
 على وتكستتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتترا   ااولى للمرة  الزخ  بهاا يحا   ذلك

  نربع  هو  إذا الفضتتتتتتتتتتر يرت  ع  ر شتتتتتتتتتترها  من ان قرعاة
 عمر وقر ع شتتتتتتتتتتتهود من وستتتتتتتتتتتمع  وتجوَّ  يار كمن ليس

  ي حتتتترد  ان ينقصتتتتتتتتتتتتتتهتتتتر كتتتترن الجوات وهتتتتاه. حتتتتا 
 الممستتتتتتتتتتتتت ة« حمر  حركة» قردة باض مع  الم جولون 
  م  فين األمر الزوار ي جتتتتترهتتتتت  ان ا غزة  ب البيتتتتت 
« والوحيتا الشتتتتتتتتتتتتتترعي الممثت » هي« ااونروا» بتهع بترر

! الاولية  الستتتتتتتتتتتتقية هاه عنا كثيراا  ن وق   لن. لل زَّاو ين
 قردة باض  مع  لقرءات  ان مالحظة  مع حا   حا   فمر
  باض اذابة حيث من ستتتتتتتت فيا كرن  غزة في« حمر »

 التتتتاولي المج مع ان ذلتتتتك ياني ان دون  ومن الجليتتتتا
  تقرستتتتتتت  إن   أو« حمر  ستتتتتتلية» بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  رستتتتتتميرا  إع ر 

  الشتتتترعية الوطنية  والستتتتلية الستتتتلية هاه بين ااع را 
 هنتر يانينتر التا  امتر«. للا رام» مقرهتر ال ي والرستتتتتتتتتتتتتتميتة

  الر يس استتتت ضتتتترف  الا   ال زَّاو ين نجاة مؤتمر  أن فهو
  ليس نوعية خيوة  كرن الشتتتتي  شتتتترم في مبرر  حستتتتني

ر الا   الم ل  حج  صتتتتتتتتتتايا على فق     غزة  لعمرر تقرَّ
« بروفتتة» القو   جتتري إذا كتترن المؤتمر هتتاا ألن وإنمتتر

 التتتتاولتتتتة قيتتتترم اعالن مؤتمر.. المن ظر األه  للمؤتمر
   .بقية وللحايث. ... الفلسيينية
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 لماذا؟.. التوقع تفوق  الغزَّاويين نجدة

 كرن ال زَّاو ين  لنجاة  الشتتتتتتي   شتتتتتترم  مؤتمر  اناقرد  ق   
  ياقتتتاون  الخليجي  ال اتتترون  مجلس  دو   ختتتررجيتتتة  ويراء 

 تكون  أن  خاللت   قرروا  الر تر   في  استتتتتتتتتتتتتت ثنتر يترا  اج مترعترا 
  و  مليرراا  غزة   إعمرر  مشتتتتتتتتتترو    في  المجلس   دو   حصتتتتتتتتتتة 

 رؤسترء بين   ال ااو   يق صتر   ا  ولكي .  دوار  مليون   646
 فهنه  فق    غزة   موضتتتتتتتتتتتو    على  الخليجية  الابلومرستتتتتتتتتتتية 

  ل   كمر  الستتوداني   البر   يشتت     الا    الموضتتو   في   تااولوا 
  أن  اح متتر   بتتالتتك  وناني  ق تت    من  البتتر   هتتاا  ينشتتتتتتتتتتتتتت تت  
  متاكرة  التاوليتة  الجنتريترت  لمح متة  الاترم  المتاعي  يمصتتتتتتتتتتتتتتار 

 البشتتتتتتير حستتتتتتن  عمر  الستتتتتتوداني  الر يس  حق  في  توقيف 
  صتاورهر است و    ق    ح ى  المح م   من   كرن  ماكرة  وهي 
 اج متتر  في  الخليجيون  الويراء  يجتتا  ول   األرباتترء   أمس 

تتت  دورته    ال مني سو   الشكن   هاا  في  ي خاون   مر   110  التتت
  وي ر  لستتتتتتتترن   على  جرء   مر  وهاا  الماكرة   اصتتتتتتتتاار  ي     أاَّ 

  قر    الا   الفيصتتتتتتتت   ستتتتتتتتاود   األمير  الستتتتتتتتاودية  الخررجية 
  هاا  يحصتتتتتتتت    أاَّ  ون منى   الوضتتتتتتتتع   هاا  من   قلقون  نحن » 

  لاتتتام  متتتاعتتترة  ال وقيف  متتتاكرة  صتتتتتتتتتتتتتتتاور  أن  ذلتتتك  األمر 
 خررجية وي ر  أمر «.  للمشتتترو   ح   فيهر  وليس  ااستتت مرار 

  هاا  من   للخروج  نستتتتاى : » فقر    علو   بن  يوستتتت    عممرن 
 محرومة موضتتتتتتتتتتو    ي ون   أن  نر ا   وا  الصتتتتتتتتتتا    الموق  

«.  الاربية   الاو   بقية  مع   ال ارم   في  ستتتتتتتتتتتتتربقة  البشتتتتتتتتتتتتتير 
  الى  جرستتتت   بن  حما   الشتتتتي   قير  خررجية  وي ر  وأضتتتتر  

  ماكرة صتتتتتتتتتتاور   ان : » القو   والامرني  الستتتتتتتتتتاود   يميلي  
 مشتتتتتتتت لة ستتتتتتتت شتتتتتتتت ِّ   الستتتتتتتتوداني  الر يس  حق  في  توقيف 

  هاا  ح    في  تستتتتتتتتتترعا   ولن  دارفور   لموضتتتتتتتتتتو   إضتتتتتتتتتترفية 
 شتتتتتتتتتتتتتترم الى  الويراء  غتتردر  ااج متتر   هتتاا  باتتا «. المل  
  مستتتترهمرت أثمرت  ومشتتتترورات  اتصتتتترات  وكرن   الشتتتتي  
  بز ردة  أ    دوار  مليررات  خمستتتتتتة  بل    لل زَّاو ين  ستتتتتتخية 
  المضتتتتتتيفة  الاولة  توقا    الا   الم ل    عن  مليرر  ن   حوالى 
ا   مصتتر    إعمرر  إعردة  حملة  في  المشتترركة   الاو   من  جم 

 الح ومتتتتة ر يس  أن  إلى  الشتتتتتتتتتتتتتتتتتررة  تجتتتتار  وهنتتتتر . غزة 
 الخ راء مع  برل ارون   وضتتتتتتتتع  فير   ستتتتتتتتالم  الفلستتتتتتتتيينية 

مهتر  العمترر  لعتردة  شتتتتتتتتتتتتتترملتة  خيتة   في المترنحين  الى  قتاَّ
 الجمرلية ال كلفة   أن  فيهر   أوضتتتتتتتت   الشتتتتتتتتي   شتتتتتتتترم  مؤتمر 
 وعنتامتر دوار    مليون  800  و  مليترر ن  ت ل   الخيتة  ل نفيتا 
 في المتترنحتتة  التاو   من  بت   اال زام  ي    التا   الم ل   يفوق 

 الخمسة  إلى  و ص    إلي   المشرر  الرق   الشي   شرم  مؤتمر 
  -  الاربيتتة  المتترليتتة  النجتتاة  أن  ياني  فهتتاا  دوار  مليتتررات 
 رستتتتتتتتتتتتتترلتة هي  الحج   حيتث  من  ال وقع  فترقت   ال ي  التاوليتة 
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 آخر  إشتتتتتتتتتتتتتارر  ح ى  فق   يفكروا  بكن  الفلستتتتتتتتتتتتتيينيين   الى 
 بكن يين سترا يل ال   إلى  ورسترلة  غزة    من  باءاا  ال نرء  بهعردة 
  ااع تتتااءات  آخر  هو  غزة  على  عتتتاوانه   اع بتتترر  عليه  

 في و قرروا  المرونة  طر ق  يستتتتتتتتتتلكوا   أن   اآلن  باا  وعليه  
 فال  للجميع  المثرلية  هي   الاول ين  صتتتي ة   أن  نهر ي  شتتت   
.  أمرن  في  الجرنبرن  و عيش   وهنر   هنر  ال شاد  رقاة  تزداد 
 في الفلسيينيون  يكخا   أن  المه    من  نفس    الوق    في   لكن 

  من  أخات  وال ي  المستتتت وقة  غير  النجاة  هاه   أن  ااع برر 
  الى  وأيضتتتتتتتتتتتتترا  ل نرن   الى  طر قهر  في  كرن   نجاات  طر ق 
 ستتلبرا  البشتتير  ماكرة  موضتتو   حستت   باا  الاارفور ة  المحنة 

م  ث   إيجتربترا   أو   رؤ تة عليهتر  ت رتّت   المه    على  األه   تقتاَّ
 وللحايث. .. المشت ر   فلستييني ال  الستيرستي   للام   جاياة 
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 !«للغنائم» وليس بالقضية لتزامإ

  مبتترر  حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  بهتتر  إف     ال ي  الكلمتتة  في 
  نجتتتتتتاة مؤتمر »  فلنقتتتتتت   أو  غّزة   إعمتتتتتترر  إعتتتتتتردة  مؤتمر 

  حركتتة أجتت   من  وليس  النتتر   أجتت   من  ألنتت  « ال زَّاو ين 
 مبرر  حستني  الر يس  حاد  برلقير    الممست ة « حمر  » 

  ال وّص   سرعة  بينهر   من   المؤتمر   باا   لمر   أولو رت  خمس 
 حمر  أ  )  الفلستتتتتتتتيينيين  الجرن ين  بين  تها ة  اتفرق   الى 

  ن نيرهو إستتتتتترا ي    أو  الما اية  الحرلية )  إستتتتتترا ي  و ( برليبع 
    ( المرونتتة  بتتا   ال شتتتتتتتتتتتتتتتّاد  إخ تترر  هو  إذا  تا تتا   قتتا  ال ي 

  ليس   أ  )   والفصتر     الوطنية   الستلية   بين   المصترلحة   وتحقيق 
  الفلستتتتتتتتتتيينيين   اخ صتتتتتتتتتترر   تفضتتتتتتتتتتّ    ال ي «  حمر  »   مع   فق  

  كمر (.  شتخصتهر   في   للستلية    الماررضتة   فضترء   في   المحّلقين 
  ت ولى  وطني  وفتتترق  ح ومتتتة  تشتتتتتتتتتتتتت يتتت   األولو تتترت  بين  من 

  الستتتتتتتتتتتتليتة   مع   بترل نستتتتتتتتتتتتتيق   العمترر   إعتردة   على   الشتتتتتتتتتتتتترا  
  مع   ال ارم    عام   هي   واأله    األخيرة   واألولو ة   الفلستتتتتتتتتتتتيينية  

  ستتتاود   األمير   وأضتتتر  «.  حر    غنر   »   كتتتتتتتتتتتتتتتت   المرلية   الموارد 
  برل ة   سردسة   واحاة   المبرركية   الخمس   األولو رت   الى   الفيص  
  العمرر   ي     أن   المق و    غير   من   إن  : » بقول    تمّثلت    األهميتة 

  األمر   وهاا «.  ركرم   الى   وتحيل    بمني   مر   ل امر   إستتتتترا ي    وتكتي 
  و خشتتتتتتى   العمرر   يستتتتتت كم    الا    أيضتتتتتترا   ل نرن   على   يني ق 

  جرن    من   تصتتتتتتتتار   ال صتتتتتتتتر حرت   باض   بستتتتتتتت     المرنحون 
  ي فّجر   أن «  للا   حز  »   في   وقيرديين   عستتتتتتتتت ر ين   مستتتتتتتتتؤولين 

  هو   ومر   إعمرره   ت    مر   ل امر   إستتتتترا ي    وتكتي   يوم   ذات   الموق  

  إعردة   في   ل نرن   مستتتتتتتتتترهمة   أن   الى   نشتتتتتتتتتتير   وهنر .  النجري   قيا 
  عليهر   يني ق   ستتتن رفورة   شتتتكن   شتتتكن    دوار   بمليون   غزة   إعمرر 

  األولو رت   وهاه .  بحصتتتتتتتتتتتتت ت    ي  ر    كمن   أن    القو    مر   حا   الى 
  هيالر    ااميركيتتة   الختتررجيتتة  وي رة   قتترل تت   كالم   مع  تنستتتتتتتتتتتتتج  

ات   المؤتمر   في   شتتتتتتتتتتتتترركت    ال ي   ولين ون    اادارة   ب قتاي    وتاهتّ
  إعمرر   خية   بين   مويعة   دوار   مليون   تستامئة   م ل    األميركية 

  300)   الوطنيتتة   الستتتتتتتتتتتتتليتتة   ومستتتتتتتتتتتتتترعتتاة (  مليون   600)   غّزة 
  المستتتتتتتتتتتتترهمتة   حج    عن   العالن   الوي رة   أرفقت    ولقتا (.  مليون 
  عن   فصتتتتتتتلهر   يم ن   ا   المستتتتتتترعاات   هاه   إن : » برلقو    المرلية 

  أنني   كمر   شرم    سالم   الي   الوصو    أج    من   األوسع   جهودنر 
  ا   بكن   عبر    محمود   الر يس   من   ضتتتتتتمرنرت   على   حصتتتتتتل  

  األولو ترت   هتاه   الى «.  الخيتك   األيتا    في   المستتتتتتتتتتتتترعتاات   تقع 
  ال  ّر    أعلن   الا    برلستتتتت وني   الييرلي    الر يس   أن   اف را   ورن 
  في   الفوارق   تقليص   ضتتتتتتتتتتتتترورة   عن   تحتاَّ    دوار   مليون   بمئتة 

  الى   داعيرا   يين ستتتتترا يل وال   الفلستتتتتيينيين   بين   المعيشتتتتتة   مستتتتت و  
  جرن    من   فكرة ال   وهاه .  ال ربية   الضتتتتتتتتتتتتفة   في   ميرر   إنشتتتتتتتتتتتترء 

  وقفة   لوحاهر   تستتتتتتتت حق   برلستتتتتتتت وني   الييرلية   الح ومة   ر يس 
  ي حتّا    ا   الرج    أن   ذلك   حرلنتر    مثت    مراق    جرن    من   تكّم  
  شتتكنهر   من   الما    باياة   خية   عن   وإنمر   عربر   إعمرر   عن   هنر 

  يجا    وبمر   الفلستتتتتتتتتيينية   األحوا    في   نوعية   نقلة   استتتتتتتتت حاا  
  ااه مترم   هتاا   من   ال ر    في   الظن   ستتتتتتتتتتتتتوء   يستتتتتتتتتتتتت باتا   المرء 

  شتترم   مؤتمر   اع برر   درجة   وإلى   برلفلستتيينيين   المفرجئ   الاولي 
 وللحايث. ...  أمره   على   الم لو    للشتا    رشتوة   بكن    الشتي  
 .بقية 
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 والحج  السياحة لـ اآلتية فلسطين

 من الضتتتفة   في  ميرر  إنشتتترء   الى  دعوت   مار   في 
  إنتتت   أو  القتتتا   في  هو  وهتتت   م تتترنتتت   لنتتتر  يحتتتاد  أن  دون 

 تجّمع منيقتتتة  في  يين ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  مع  مشتتتتتتتتتتتتتت ر   ميتتترر 
  الح ومتتتة  ر يس  قتتتر   التتتاول ين   من  أر   مستتتتتتتتتتتتتتتترحتتترت 

  هو  دعوتتت   وراء  من  الهتتا   إن  برلستتتتتتتتتتتتتت وني  الييتترليتتة 
  لز ررة والمستتتتتتتتيحي  الستتتتتتتتالمي   الارل   مواطني   ك   تم ين 

  ب كدية المستتتتيحيين  قيرم  بالك  و قصتتتتا . المقّاستتتتة  المنرطق 
  ومن  ب كدي هر  مضتتتتيراا  باضتتتته   يقوم  ال ي   الحج  فر ضتتتتة 

 المهتتا كنيستتتتتتتتتتتتتتتة  دامتت   متتر  م  مالا  حجتت   ي ون  أن  دون 
  يحي   ااح ال   تح   عمومرا  المقّاستتتة  المستتتيحية  والبقر  

 ق    في  استتتت اعر ه   عنا  يشتتتترركون  يون إستتتترا يل  جنود  بهر 
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  امر .  ستتتواء  حا  على   والمستتتلمين  المستتتيحيين  الفلستتتيينيين 
 الحرم ي ررة  من  المحرومين   الارل   مستتتتتتتلمي   الى  برلنستتتتتتتبة 

  عن  ااح ال   انحستتتتتتتتتتتتتتترر  لحظتتة  ين ظرون  فتتهنه   الثتترلتتث 
  صتتتتالت  منه    الواحا  يؤد    لكي  األقصتتتتى  المستتتتجا   حو  

 المح لين يين ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الجنود  بنتردق  تمنات   وا  ميمئنترا 
. الجماة  صتتالة  أيرم  أنفستته   الفلستتيينيين   مع  يحا   ومر 
نتر  ذلتك  الى   أجر   إنت   يقو   برلستتتتتتتتتتتتتت وني  الر يس  ستتتتتتتتتتتتتتِما 

 فلستتيين في  فنردق  ل نرء  الفناقية  برلمجموعرت  اتصتترات 
  ل نظي  الييران  شتتتتتتتتتتتتتتركتتتترت  ودعوة  مرافق  بنتتتترء  وكتتتتالتتتتك 
  هاا  ياعو  لمرذا   أمر . ال ربية  الضتتفة   الى  ستتيرحية  رحالت 

 الار قتتتة الكتتترثولي يتتتة  إييتتترليتتتر  إبن  هو  التتتا   الكتتترثولي ي 
 لكرثوليك  الروحية   الر رسة «  الفرتي رن »   أرضهر   على   وال ي 

  من  بتتا  ا : » بتترلقو   لّخصتتتتتتتتتتتتتتت   التتا   فلع قتترده  الاتترل   
  ألن   2009  -  الجرر    الارم  خال   ستتتتتتالم   الى   ال وصتتتتتتّ  

  الما تتتالين الار   القتتتردة  موق   يهتتتاد  الراهن  الوضتتتتتتتتتتتتتتع 
  تقتتايرنتتر ومع «. للم يرفين  للمؤامرات  هتترمشتتتتتتتتتتتتتتترا  و ايي 
 نشتتتتتتتتتتتترر   ا  أننر   إاَّ  ال رلستتتتتتتتتتتت ونية   الوقفة  جوان   لباض 

 ال وصتّ  ضترورة   الى   الاافع   أن  الرأ   برلست وني  الستنيور 
 الار  القردة  موق   تهايا  ل حرشتتتتتتتتتتتتتتي  هو  الستتتتتتتتتتتتتتالم   الى 

  كت   تنظِّ    لكي  هو  الستتتتتتتتتتتتتتالم  إقرار   أن  ونر   الما تالين  
  ستما هر الاربي  الحق  حستر    على  إسترا ي   تنرصتر   دولة 

 الم راومة الخيرير  آثرر  مستتتتتتتتتتت    اليجربية  برلوقفة  وتحرو  
  إن   القو    الى  ونصتتتتت  . قرن  نصتتتتت    من  أوثر  ما    على 

ر   أو  الزمرن  طر   اآلتية  فلستتتتتتتتتيين    فلستتتتتتتتتيين هي   قصتتتتتتتتتم
 عوا تتا جتترنتت   الى  وال ي  دوليتترا  بهتتر  الما َر   المستتتتتتتتتتتتتت قّرة 

  ستتتتتتنو را   الاوارات  بماليين  ستتتتتت كون   ال ي   والحج  الستتتتتتيرحة 
 المج مع جتترنتت   من  شتتتتتتتتتتتتتتترملتتة  إعمتترر  إعتتردة  الى  تح تترج 
 في العيش   ذ   الفلستتتتتتتتيينية  الااورة   من  نز    لكي   الاولي 

 حقوقرا  الفلستتتييني   الشتتتا   الى  ااع برر  ونايا  المخيمرت 
  كرن  وإنمر  يين ستتتتتتتتتتترا يل ال   على  استتتتتتتتتتت برح هر  تق صتتتتتتتتتتتر   ل  

  وبر يتتترنيتتتر الم حتتتاة  الوايتتترت  وبتتترلتتتاات  التتتاولي  المج مع 
.  الستتتتت برحة هاه   في  مشتتتتترركرا  وروستتتتتير  أوروبر   دو   وبقية 

  نجتاة مؤتمر »   أو  غّزة  إعمترر  مؤتمر  على  وتتكستتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتترا 
  من  مبرر   حستتتتتتتتتتني  مصتتتتتتتتتتر  تستتتتتتتتتت حق  الا  « ال زَّاو ين 

 ال اء  يم ن  بهم يري   نرجحرا  إنجريه   على  الشتتتتتت ر  الجميع 
  أن  ل لتتاه  ير تتا  لمن  وبتترلتتاات ... تتترر خيتتة  فرصتتتتتتتتتتتتتتتة  وهي 

  -الر ر  . يرتر    أن  ولضميره  يس قر 
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 السودان  ل أج   من  تشاوري  مؤتمر

  ولشتخص  أواا  الستودان  لمصتلحة  الضترور   من  برت 
 السودانية  الر رسة   ومقرم   البشير   حسن   عمر  الفر ق  ر يس  

 والستتتتتتتتتتتتتتالميتتة والفر قيتتة  الاربيتتة  الح ومتترت  ت تتااعى  ان 
 شتتتتتتعبرا   الستتتتتتودان  مع  ي ارطفون  الاين  بين  من  اآلستتتتتتيو ة 

 الح ومترت هتاه  تحترو   تشتتتتتتتتتتتتتترور   لقترء  إلى  وكيترنترا  ودولتة 
  الر يس بموج هر  يخف   صتتتتتي ة   إلى   ال وصتتتتت   خالل    من 

  الجنتر يتة المح متة  على  الشتتتتتتتتتتتتتتاواء  حمل ت   من  البشتتتتتتتتتتتتتتير 
  ان   نو   من  عبررات  استتتتتتتتت امر   يواصتتتتتتتتت   فال  وقضتتتتتتتتترتهر 

 ومّاعي ال وقيف  ماّكرة  حق   في  أصتتتتتاروا  الاين  القضتتتتترة 
 وهتتتاه. حتتتاا تتت   تحتتت   كله   وراءه   وَمن  المح متتتة  عتتترم 

 مشتتتتتتتتتتتتتتهتتتا ألن  ربمتتتر  الكثير  مثلهتتتر  وقتتتر   تكررت  العبتتتررة 
 القضتر ي الحا   وتست نكر  بحيرت   أمرم   ته    الجمرهير 

  نفس   الوق    في   وغضبرا  حمرسة  يزداد   يجال    صار   الا  
 وإنمتتر تفيتتا  ا  فق   ليس  العبتتررات  وهتتاه . يقولتت   متتر  فيقو  
 يملقى الا   الحي   تكثير   الوصتت   جري   إذا  وتشتتب   تضتتر 
  مر   ألن   القضتتتتتر ي  الحا    مع  لستتتتتنر  نحن . النرر   على 
 فق   وليس  بتترلم تترييتت   الكيتت   يؤكتتا  ممتتر  الكثير  فيتت   وألن 

  ينفع  وا  البستتترطة  بهاه  ليستتت   المستتتكلة   ولكن  برلم يرلين  
  الم حترمت   تجات   بتكوصتتتتتتتتتتتتتتر    التاولي  المج مع  قتا م  فيهتر 

 بكستتتتتتتتتتلو  ن صتتتتتتتتتتر    ان  فيهر  ينفع   ا  كمر . تحرمالا  يزداد 
  التتا   المالذ  األمر  نهتتريتتة  في  فهي  الم حتتاة  األم   ماتترداة 

 هتاه ان  مالحظتة  مع  العوجترج  تقو    نحترو   خاللت   من 
. وباتاهتر  الجنتر يتة  المح متة  ق ت   هي  هي  التاوليتة  المنظمتة 

 استتتتتتت ضتتتتتتترفة  الستتتتتتتودان   في  الح    إرتضتتتتتتتى  عنامر  وح ى 
  برلنستتتتتتتبة الم حاة   األم   كرن   األممية  والمنظمرت   القوات 

  منصتتتتتتفة  غير  برلستتتتتتودان  ي الق  مر  ومنهر  قضتتتتتتريرنر   إلى 
  والمصتتتتتتتتتتتتتترل   الاالقترت  خال   من  نحترو   فتهننتر  ذلتك  ومع 
 وثمة. تصتحيح   يج    مر  وتصتحي   انقرذه  يم ن  مر  انقرذ 
 متتر ان  وهي  غيره  شتتتتتتتتتتتتتتيء  وا  الحق  بهتتر  يمراد  حق  ولمتتة 

  تجوي البشتتتتير  الر يس   من  غرضتتتتبة  عبررات   من  ستتتتمانره 
  بكوثر      السوداني   الشا    عن   تا ِّر   كرن    انهر   حر    في 

  ان  نر   يجالنتتر  الستتتتتتتتتتتتتتوداني  المشتتتتتتتتتتتتتتهتتا  في  ال تتكمتت   لكن 
  وان  المحتريتا  الير   موق   ضتتتتتتتتتتتتتتمنترا  ي ختاون  الجنوبيين 
  تتتكييتتا مواق   ت ختتا  الستتتتتتتتتتتتتتودان  داختت   الحزبيتتة  ااطيتتر  

 دارفور في  اخواننتر   وأمتر . للنظترم  الشتتتتتتتتتتتتتتيء  باض  خجولتة 
  هو  القضتتتتتتتتتتتتتتتر ي  الجراء  ان  ملحوظتتة  بتتكوثر تتة  فيا  رون 
 األست   مع  م كخر ن  ستي  شتفون  بكنه    ِعل مرا   له   انصتر  

  أجن يتة قو   مع  وعقالا  قلبترا  هو  أوكترم و  مور نو  لو س  ان 
  يانيهر أو  ياني    وا   الستتتتودان  غر    في  دفينة  ثروات  تر ا 
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 لنقو  باأنره   مر   إلى  وناود . الطالق   على  دارفور  شتتتتا  
  من  في   ي مث   الم ارطفة   الاو   بين  تشتتتترور را  اج مرعرا   إن 
  إلى  اضتتتتترفة  قرنوني  ومستتتتت شتتتتترر  الخررجية  وي ر  دولة   و  

 م رن  في  وإنمر  الخرطوم  في  يناقا   ا  للر يس   مستتتت شتتتترر 
  األجواء  يليِّ    أن  شتتتكن   من  فيينر    أو  جنيف  مث   محريا 
 إنمر.. البشتتتتتتتتتتير  الر يس   رو   من  و هائ  الشتتتتتتتتتتيء  باض 
  األ   وماه   يون يران ال  اخواننر  الستتتتتتترحة  يق ح    أاَّ  شتتتتتتتر  

  هؤاء   ألن  الفلستيينية  الفصتر    قردة  وباض  مشتا   خرلا 
 جاتّ  في  يستتتتتتتتتتتتتترهمون  للستتتتتتتتتتتتتتودان  المفر   الحت   بتااعي 

 ب .. صتتتتعبرا  المم ن  يصتتتتب   وبحيث  قوة  تزداد  الارصتتتتفة 
   . مس حيالا  وربمر 
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  الدوحة في  المقبلة القمة
 الرياض  في  أمس  بدأت

  بين أمس  الر تتتر   في  الربتتترعيتتتة  القمتتتة  اناقتتترد  جتتترء 
  حستتتتتتتتتتتتتتني محمتتا  والر يس  الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا  الملتتك 
  ومر  األحما   صتتبر   والشتتي    األستتا  بشتترر  والر يس  مبرر  
 في الجمرعية  الرادة  لجهة  عنهر  الصتتتتتتتتتتردر  ال يرن  يحمل  
  جاياة بمرحلة  وال اء   المصتتتتتتتتتتترلحة  وتحقيق   األجواء  تنقية 
  الربرعية القمة  اناقرد  جرء ... وم واصتتتتتت   جرد  منهج  وفق 
  الاربّية  للقّمة  الا ستتتتتتتتي  الاا    مرحلة  في   اآلن   ونحن  هاه  

  28 يومي  ستتتتتتتتتتتتت ناقا  األبجا   ال رتي    ِوفق  ال ي  الاورّ ة 
  لهتتتتاه  المف َر   ومن  التتتتاوحتتتتة   في  الجتتتترر   آذار  29و 

 ك ر  في  اليّيبة  الصتتتتتفحة  أستتتتتير  ك ربة  تمكم    أن  القّمة 
  أن   الحرصتتتتتتت   تحصتتتتتتتي   من   أمر  وهو  الاربية   الاالقرت 

 ع اللا  الملك  ك    باامر  اليستتتتتتتتتتر    من  درجة   على  ي ون 
  ااق صتتتردية الاربية   للقّمة   األو    اليوم  في  الاز ز  ع ا  بن 
 ال ي  كلم     خال    من   وذلك   األولى    األسير   الكو     في 

 أسرؤوا  الاين  الاربي    الص    لملمة   أج    من   فيهر    سرم  
  الكلمة  تل   ث  . مبرر   حستتتتتتتتتتتتتني  محما  الر يس   وإلى  إلي  

 الخ ير ب راعة  ترتي هر   توّلى  الشتوا    ل صتفية   أولى  جلستة 
 األمير الار قة  والستتيرستتية  الابلومرستتية  ال جربة  وصتترح  

 أّن  ال ستترم    ذلك  وأهمية . الصتتبر    األحما  صتتبر   الشتتي  
 فيه  بمن  الجميع   طر ق  من  صتتاوبة   األوثر  الاقاة   أيا  

  م رن   على  الفلستتتتتتتتتييني   -  الفلستتتتتتتتتييني   الصتتتتتتتتترا   رموي 
  ذلتتك  باتتا  تلكؤ  أ   فتتهن  ولتتاا . باتتا  تولتتا  ل   ال ي  التتاولتتة 

  المس ق    قراره   يملك   ا   الم لكئ   الير    أن  مانره   سي ون 
 الار   األشتتتتتتتتتتتتتتقتترء  قومتت   بني  ل ير  منحتتري  فتتهنتت   وبتتالتتك 

  ا   مر  وهاا  الار    غير  الشتتتقروة  مح رفي  عليه   و فضتتتّ  
 أوثر  سي ون  البايا  مردوده   ألن  في    ااس مرار   ل   ن منى 

 في الاور ة  الاربية  والقمة . اآلني  المردود   من  ل   ضتتتتتتتتترراا 
 حما  الشتتتتتي    الاولة  أمير  مستتتتت ضتتتتتيفهر   على  تملقي  الاوحة 

  القمتتتة  في  إشتتتتتتتتتتتتتتراوتتت   عتتتام  من  الرغ   وعلى  خليفتتتة   بن 
  ال وفيقي  الجها  مضتتتتتتتتتتترعفة  أمس   الر ر   في  الربرعية 

ة  تكون  أن  بهتتتتا   وذلتتتتك    على  أم ن  إذا  الجمتتتتر   قمتتتتّ
ع  خالل    من  القّمة   أه   يستتتتتتتت ييع  موّحا  موق    حا وضتتتتتتتتّ

  -  الفلستتتتييني   الصتتتترا   رموي  بين   الم واصتتتتلة  للمنريعرت 
  ي رأسهر  ال ي  الشرعية   الح ومة   أنّ  خصوصرا  الفلسييني  

  الوطنية  الستلية  ر يس   إلى  است قرل هر  قّام   فير   ستالم 
  تستتت قي  وعنامر .  المصتتترلحة   أمر  ل ستتتهي   عبر   محمود 

 غير  هي  وال ي  األخر     الح ومة  فهن  الشتترعية  الح ومة 
  ح ومتتتتتتتة»  ال لييف  بتتتتتتتر   من  فلنقتتتتتتت   أو  شتتتتتتتتتتتتتترعيتتتتتتتة 
ن  ولثبر   عليهر   الواج    من    « اضتتتتيرار ة  ستتتت    أن  النّية   حم

م    ر يستتتتتهر يمالن   أن  مانره  بمر   أ  .. لنفستتتتتهر  استتتتت قرل هر  تقاِّ
  أج    من  ال شترور   وأنّ  ت ّال   الظرو    أنّ  هنية  استمرعي  

 والوطني الستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتي   الام   أطير   بين  جاياة  عالقة 
 أث   الا   اانفصتتتتتتر   صتتتتتتفحة  طي  تفر   الفلستتتتتتييني 

 في تتكختا  جتايتاة  عالقتة  بنترء  في   والشتتتتتتتتتتتتتترو   جتاواه   عتام 
 الزعرمرت  مصتتتتتتتتتترل   ق    الشتتتتتتتتتتا   مصتتتتتتتتتتلحة  ااع برر 

  جرن   من  ماعوم  ل حرُّ   نفستتتتتتتتتتتتت    الوق   في  وتؤستتتتتتتتتتتتتس 
 قمتّة اناقترد  ق ت    ذلتك  حتا   حتر   وفي . الار   األشتتتتتتتتتتتتتتقترء 

 بمر نوعيرا   ستتتي ون  الاربي  الستتتيرستتتي   الاع   فهن  الاوحة  
 أنت  لو  كمتر  اآلن  ي تاو  التا   الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الموق   ياّزي 
  ممستتتت ضتتتتيفهر  أن  الاوحة   قّمة  وأهمية . يلزا   أصتتتترب   م نى 

 األشتقرء جرن    من  دقيق  اخ برر  أمرم  ستي ون  حما  الشتي  
  برلموضتتتتتتتتو   ي اّلق  الاولي   المج مع  جرن   ومن  الار   

  كون   وذلك  الفلستتتتييني   الموضتتتتو   جرن    إلى  الستتتتوداني 
  حيث  من  هي  البشتتتتتير  حستتتتتن  عمر  برلر يس  قير  عالقة 
 واليرفترن«. حمتر  »  حركتة  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  عالق هتر  بقوة  الجودة 
  ميرَلبة  القّمة   س كون   ال ي   الاقاة   همر « حمر  » و  البشير 
  من  والمز ا   فوضتتتتتتتتتتتى   إلى  الاربي   فرلوضتتتتتتتتتتتع   وإاَّ  بحلهر  
  من  ال ي  المق لة  الاور ة   القمة  إلى  برلنستتتتتتتتتتبة  هاا . ال اقيا 
  يجوي  مر   على  وال ي  الشتهر   هاا   أواخر  تناقا   أن  المقرر 
  أمر  منقوصتتتتتتتتة   تناقا   أو  ستتتتتتتت  كج   ربمر  كرن   إنهر   القو  

  يجوي متر  على  فتهنهتر  أمس  الربترعيتة  القمتة  إلى  بترلنستتتتتتتتتتتتتتبتة 
 ال تكجيت  أو  الناقترد  عتام  مخترطر  من  الكثير  أيالت   القو  
  يإيران اخ راق  يحتتا   ل   حتتر   وفي . التتاور تتة  القمتتة  عن 
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 الممق لة الاوحة  قمة   إن   القو   يصتتتتت   عنا ا   فهن   صتتتتترعق 
 .الر ر   في  أمس  باأت  أس وعين  باا 
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د و»المنهج الرياض قمة  « الموحَّ

 ومثو  ستتتتتتتتتتتتتترا يتت  ل  دوليتتة  جنتتر يتتة  مح متتة  دون  من 
 ايهود ال زَّاو ين  على  األحيتتتتترء  الثالثتتتتتة  الحر   مجرمي 
  الاولي  القضتترء   امرم  بررا   وايهود  ليفني  وتستتي ي  اولمرت 

 للستتتتتتتتتتتتنة غي وبة   في  الراقا   اآلخر  الحر   مجرم  ومحرومة 
  ستتتتتتتتتتتتتت بقى غيتتربيتترا   شتتتتتتتتتتتتتتتررون  ار يتت   ال والي  على  الثتترلثتتة 

 حستتن  عمر  الستتوداني  الر يس  حق  في  الجنر ية  المح مة 
  اانسترنية برلمشترعر  لهر  عالقة   ا  م جنية  مح مة  البشتير 

  متتر  نحو  على  الحتتر   تكون  وعنتتامتتر . التتاارفور ين  ضتتتتتتتتتتتتتتتا 
  الارل    دو   من   دولة   ا   في   المواطن  ثقة   فهن   الي   نشتتتتير 

 انهر  على  اح رمهر   إلى  ينظر  مه زة «  الاولي  القضرء »  بتتتتت 
 الار  الح ترم   ان  اع قتردنتر  وفي . تتآمر   مخي   في  حلقتة 

  للا  ع ا   الملك   وان  مجرلستتتته   في  الكالم   هاا  مث   يقولون 
رر والر يس  مبرر   حستتتتتتتتتني  والر يس  الاز ز  ع ا  بن   بشتتتتتتتتتَّ

  بحثوه  مر   جملة   من  تبرسيوا   األحما   صبر    والشي    األسا 
 في اج متتترعه   في ( 2009/ 3/ 11 اارباتتترء )  أمس  ق تتت  

 ضتتتتتتتتا ليستتتتتتتتوا   الم اأ  حيث   من  ألنه    األمر  بهاا  الر ر  
  ااق صتتتترص  هاا   ان  ضتتتتمنرا  يرون  ولكنه    الاولية   الااالة 

 الاربي  للشكن  ااس ص رر   من  برلكثير  ي س    السودان   من 
  األخا  عنا  الموضتتتتتتوعية  ااستتتتتتس  اع مرد   من  با  فال   ولاا 

  قو   المستتتتتتتتتتتتتكلة   على  يني ق  ا   كي  ااق صتتتتتتتتتتتتترص  بم اأ 
  وق تت   تم  فر  ا  جر متتة  غتتربتتة  في  امرئ  ق تت  م : الشتتتتتتتتتتتتتتترعر 

  الصتتتتتردر  ال يرن  كرن   وإذا . نظر  فيهر   مستتتتتكلة  آمن  شتتتتتا  
 ي ضتتتتتتتتتتتتتتمن ل   الر تتر   في  الربتترعيتتة  القمتتة  اقيتتر   عن 

  ل   القردة   ان  ياني   ا  فهاا  البشتتتير ة  المستتتكلة   إلى  ااشتتتررة 
  عبتتررات مفردات  باض  ان  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  عنتتاهتتر  ي وقفوا 
  ستتتتتتتتتتتتت ي   على  ومنهر   ود    ق    مر  نو    من  هو   الا   ال يرن 
ا منهج  على  ااتفتترق »  عبتتررة  الحصتتتتتتتتتتتتتتر  ا  المثتتر    موحتتَّ

 ال ي ااستتترستتتية  القضتتترير  مواجهة  في  الاربية  للستتتيرستتترت 
 مجم   شتتتتتتتم   البحث  بكن  توضتتتتتتت  « الاربية   اامة  تواج  

 البشتتتتتتتتتتير  عمر  للر يس  المرتبك   الوضتتتتتتتتتتع  ومنهر   الحرات 
 في حرضتتترة  نفستتتهر  تجا  البشتتتير ة  المستتتكلة   أن  ياني   وهاا 
ا  المنهج »  هتتتتاا  بنود   في جر   التتتتا   ان  ومع «. الموحتتتتَّ

  ر يس تستتتتتتتتتتتت ها    ال ي  الجنر ية  المح مة  وأوج   دارفور 

  عن  عبررة  الضحية   ي ن   ول    الرحمة  ي جروي  عربية    دولة 
 أرقرم  ا   ألن  ال حفظ   مع   الو   بضتتتتتتتتتاة   وإنمر  واحا  امرئ 

  إستتتتتتتتتتتتتترا يت  فال ت    التا    ان   إاَّ  الشتتتتتتتتتتتتتتكن   هتاا  في  محتريتاة 
 غزة وقيتر   ال ربيتة  الضتتتتتتتتتتتتتتفتة  في  وحترضتتتتتتتتتتتتتتراا  مترضتتتتتتتتتتتتتتيترا 
 ق   عملية   عن  عبررة  كرن   عمومرا  الفلستتتيينية  وااراضتتتي 

  السن   وكبرر  والف ية   والنسرء  ااطفر    من   لاللو   م رمجة 
  إستتتتتت خام عردلة   قضتتتتتتية  اج    من  المنرضتتتتتتلين  والشتتتتتتبرن 
 انوا  كت   الم كرر  عتاوانه   في  يون ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الما تاون 
  آن  اجن ية  دو    من  علي   ح ومرته    الحرصتتتتتتتتلة   الستتتتتتتتال  

  الشتتتتتتتتترملة  والمرلية  ااق صتتتتتتتتتردية  الظرو   ظ   في   ااوان 
  والارد   الموضتوعي   الموق   ت خا   ان  الارل     دو   ماظ  

 الموحا المنهج »   ضتتتتتتتوء  في  المستتتتتتت جا  الموق   وتستتتتتتترعا 
  الملك  رحر   في  امس   ق    ت    الا  « الاربية  للستتتيرستتترت 

ع  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   باامر المنهج   لهاا  الستق   وضت 
ع  الكو    في  ااق صتتتتتتتتتتردية  القمة  في   ورن    الحجر   وضتتتتتتتتتت 

  َمن  تصتتاُّع   مستتؤولية  ي حم    الا   ال نيرن   لهاا  ااستتر  
  قمتتة  في  عليتت   ال فتتره   ت   بمتتر  ووفتترء  بصتتتتتتتتتتتتتتتاق  يل زم  ا 

  تستتتو ة  اج   من   ال ا   يواصتتت    ا   وَمن  الربرعية  الر ر  
 التتتاوحتتتة في  الاربيتتتة  القمتتتة  تناقتتتا  وبحيتتتث  ااجواء  وتتت  

  وفي . وتقليتايتة  دور تة  فق   وليستتتتتتتتتتتتتت   استتتتتتتتتتتتتت ثنتر يتة  وتكون 
  نظر  وإعردة  الفلستتتتتتتييني   الموق   وحاة  استتتتتتت اردة  ان ظرر 
  عن  يصتتتتتتتتار   مر  وبرلاات  الستتتتتتتتوداني  الخير   في  جار ة 
 في تاتايت   بتكمت   البشتتتتتتتتتتتتتتير  عمر  الر يس « النقترذ »  و ير 
 اوكرم وهر واستتتتتتتت فزايات  ومستتتتتتتتررهر  الجنر ية  المح مة  نواير 

 با  ا    ( اوكرم و  مور نو  لو س   الارم  الماعي   إلى  نستتتتتتتبة ) 
 الاز ز ع ا  بن   للا  ع ا   الملك   لستتاي  ال قاير  تستتجي    من 

 اامير ومؤايرة  مبرر   حستتتتتتتتتتتني  الر يس  صتتتتتتتتتتتار  ورحربة 
ن   ااحما  صتتبر   الشتتي   ستت  رر  الر يس  تفهُّ   وحم . األستتا  بشتتَّ

 ووف ق ... المستتتتتتتتت قي    الصتتتتتتتتترا   إلى   والهرد   الموفق   وللا 
 .  م قلبة   امزجة  اسر   على  يس ول  . الموحَّا« ..  المنهج » 

 2009 آذار 13 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 مبارك  من  العالج آخر
 « حماس»و « فتح » حتجازإ 

  الشتتتتتقيق رن الحرك رن  الفلستتتتتييني  الانرد  قيبر   كرن   إذا 
  الل تتترن « حمتتتر  » و « ف   »  األستتتتتتتتتتتتتت   مع « الاتتتاوتتتترن » 

 كمتر الجترن ين  من  افراد  اع قتر   ت بتردان  بتكنهمتر  ت بترهيترن 
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 ال فره  طر ق  تستتلكر   لن  ماي     وهاا  بهمر  إستترا ي   تفا  
  الر يس برعتريتة  مصتتتتتتتتتتتتتتر  في  تجر   ال ي  المحتردثترت  في 

  المخربرات  ر يس   سليمرن   عمر   اللواء   وادارة   مبرر    حسني 
  الشتتتتا ية اارادة  يل يرن   ا  الجرن ين   أن  ياني   فهاا  الارمة  
.  ااتفرق  تنرشتتتاهمر  ال ي  الاربية  ق    الفلستتتيينية   الشتتترملة 

  ا   كمر  فلسييني  مواطن   ا   ينزعج   فلن   الحر   هاه   وفي 
 إع ما  إذا  وااستتتتتتتتتتتتالمية   الاربية  األم ين  في   ل   شتتتتتتتتتتتتقيق 

 وليس ااستتت ثنر ي  الضتتت    منيلق   ومن  المصتتتر   الح   
  -  الفلستتتتتتتتيينية  المفروضتتتتتتتترت  مقر   إقفر   ال قليا   الاقر  

 ستتتتتتتتتليمرن عمر   اللواء  خروج  باا  القرهرة  في  الفلستتتتتتتتتيينية 
  ت ر   لن  المصتتتتر ة  الستتتتليرت   ان  المج ماين  وإبالغ  من  
  ب ير تماه    ولن  الحمَّرمرت   إلى  ستتتتتتو   الحركة  حر ة  له  

  الستتتتتتترناو شتتتتتتترت  من   والقلي    والمرء  ي ارطرهر   لمن  اادو ة 
  أن  باا   إاَّ  البر   تف     ولن  الستتتتتتتتتتتتتجر ر  عنه   وستتتتتتتتتتتتت منع 

  الاودة  كمر  عن   عودة   ا  اتفرقرا  ي ضتتمن  بيرن   على  يوقِّاوا 
  الملك  من  حثيث  ستتتاي  باا  صتتتار  الا    م ة  ميثرق   عن 
  عن   عردوا  الاين   للا  ستتتتترم    ا .. الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا 
  وهاا . الوطنية  الردة  بهاه  تستتتتتتتتتتتتت  وا  الاين   أو  الميثرق   ذلك 
 في المصتتر ة  الستتليرت   فال    ان  ستت ق  كمر  اع قراا  ليس 
 عشرات اح جزت   عنامر   النرصر   ع ا   جمر   الر يس   عها 

 باا  وذلك  اليمنيين  من  والاستتتتت ر ة  المانية  الشتتتتتخصتتتتتيرت 
  وال حايرت والصتتتتتتتتتراعرت  المنرقشتتتتتتتتترت  من   الكي   طف   مر 

  قليلة  أشتتهر  ستتو   تمض  ل    الا   الجمهور    اليمن  داخ  
لتتتتت   على   ح   إلى  إمتتتتترمي  ح    من  انقال   بفاتتتتت   تحوُّ

 في  قي   ولقا . الستتتتتتتال    للا  ع ا  الاقيا  بر رستتتتتتتة  جمهور  
  الر يس حق  في   الخشتتتتتتن  الكالم  من  الكثير  الستتتتتتربقة   تلك 
 رموي اح جري   أو   اع قر   لنفس    اجري   وكيف   النرصر   ع ا 

 في وعستتتتت ر ة  مانية  شتتتتتخصتتتتتيرت  من  الستتتتتيرستتتتتي   الام  
  من  أنت   الجراء  هتاا  مستتتتتتتتتتتتتت  ربي  على  رده  وكترن . اليمن 
 ن نترو  عنتامتر  ونحن . ذلتك  فات   اليمن  يستتتتتتتتتتتتتت قر  ان  اجت  

  فلستيين شتا   مصتلحة  من   ان  وكيف  الفلستيينية   الحرلة 
 المصتتتتتتر ة الستتتتتتليرت  تح جز   أن  قرطبة    األمة  وشتتتتتتاو  
  و ستتتتتتتتتتتتتت مر القترهرة  في  المج ماتة  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  القيتردات 

 فهننر اتفرق    إلى  الم فروضتين   توصتُّ   حين   إلى  ااح جري 
  ان  ياني  ااتفتتترق  عتتتام  ان  وهو  بتتتايهي  أمر  من  ننيلق 

  االو   على  وتضتتتتتتتتتتتتتتيع  القتايمتة  عتردتهتر  إلى  حليمتة  تاود 
 يستتتترا يل ال   الااوان  من  تضتتتترروا   الاين  الفلستتتتيينيين   من 

 اح مر   جرن    إلى   فمقا    مر  وتاو ض   ال ي    تامير   فرصة 
  إستتترا ي  عليهر  ترد  واستتت شتتتهردية  نضتتترلية  عمليرت  حاو  

. الظترل   التاولي  المج مع  عليت   يا ر   ا  التا   بترلاتاوان 
  من  اخواننتر  يستتتتتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتتتتر  ا  لمترذا  نتار   ا  اننتر  و بقى 

  الل نتترنيتتة الشتتتتتتتتتتتتتترعيتتة  ممثلو  فالتت   متتر « حمتتر  » و « ف   » 
  اليتر   في  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  الاربيتة  المملكتة  جما ه   عنتامتر 
  واخوانت   عليت   للا  رحمتة  الاز ز  ع تا  بن  فهتا   الملتك  وتولى 
  توصتتتتتتتتتتَّ   شتتتتتتتتتتهر   من   أق   وباا . هؤاء  جلستتتتتتتتتترت  م رباة 

  بتالتك  وت  « اليتر    اتفترق »  ستتتتتتتتتتتتتتمي  متر  إلى  المج ماون 
  على  الير     مااوات  عشتتتية  ح ى   كرن   الا   ل نرن  انقرذ 

 وااقليمية المحلية  برلاصتتتتتتربرت  مح ومرا  الستتتتتتقو   شتتتتتتفير 
 اخواننتتتر إستتتتتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتتتتر  حتتتر   وفي . التتتاوليتتتة  والمتتترفيتتترت 

  ربمتتتر فتتتهنه   ااتفتتترق  وذلتتتك  اايتتترم  تلتتتك  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيون 
  ان   خصتتتتتوصتتتتترا  اتفرق   إلى   ال وصتتتتت   ي    ث   ستتتتتيضتتتتتحون  

  ب ثير أخير  كترنت   يمنتاا    -  الل نترني  الصتتتتتتتتتتتتتترا   ط ياتة 
  كرن   إذا  إن    القو   ونكرر . الراهن  الفلستييني  الصترا    من 

  حستتتتتتتتتني مصتتتتتتتتتر  من   الاالج  آخر   فهن   الكي   الاواء  آخر 
 القيتتتتتردات على  ااح يتتتتترطي  الحجز  فر    هو  مبتتتتترر  

 الخ ر يكتي   حين   إلى   وذلك  يستتت ضتتتيفهر   ال ي  الفلستتتيينية 
 .لل   والحما ... اتفقوا  بكنه   السررة  البشر   ب  

 2009 آذار 14 -بيروتصحيفة "اللواء". 

     

 «.. البيروتي  مصطفى أبو»
 االنتخابية  المعارك وأم

 جمرعة اح فرلية  ومواطن  كمراق   تستتتتتتت وقفني   أن  ق   
  عشتر  الرابع  يوم  واخ يررهر  المرضتي   الست    يوم  آذار   14
 كرن  المشتتتتتتتهودة   ااح فرلية  يوم  لي ون  برلاات  آذار   من 

 ال ي بر   ن ي   الر يس  مقرلة  الستتتربق   اليوم  في  استتت وقَف  ني 
 كلية في  دراستتتتتتتت    ذكر رت  كستتتتتتتتبايني  فيهر  إستتتتتتتت حضتتتتتتتترَ 

 عليهر يني ق   أن   دون   ومن  ثمرنيني هر  لمنرستتتتتبة  المقرصتتتتتا 
  بلوغ  مع  الحيرة  تكرليف  يستتتتتتتتتتتتتتكم   من  إياء   الشتتتتتتتتتتتتتترعر   قو  

 مؤستتستتة كمر  تاليمية  تربو ة  مؤستتستتة  فهاه .  حواا  الثمرنين 
م  كلمتر  الاترمليتة   الكليتة    وتزايتات جوهرت   الستتتتتتتتتتتتتتن  بهتر  تقتاَّ

 قرر حتتر   في  الك ر   األهميتتة  لهتتر  وستتتتتتتتتتتتتت  حقق  أهمي هتتر 
  والتتاه  كتترن  متتر  ينجز  أن  الحر ر   التتاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتتا  النتتر تت  
 جرماة« المقرصتتتتا »  وتصتتتتب   تحقيق     صتتتتاد  في  الشتتتتهيا 
  الر يس ستت يل    في  ستتربقرا  ستتاى  مر   وهو .. الكليرت  م اادة 

  للا  رحمة  ستتتتتتتتتتالم  صتتتتتتتتتتر   ( ل نرنرن   ا   الواحا  ل نرن  أبو ) 
ن  علي      لمستتتتتتتت شتتتتتتتتفى ترباة  للي   ب لية  الستتتتتتتتاي  ودشتتتتتتتتّ

  المشتتتتتتتتترو   مموِّ    إستتتتتتتتت   الزمن  لباض  حمل   المقرصتتتتتتتتتا 
ام  الم اور  الر يس    وعلى . علي   المكستتتتتو   حستتتتتين  صتتتتتاَّ
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  الر يس إن ر   اان ختتربيتتة « الماتترر   أم »  وطيس  هتترمش 
  عن  ي حّا    وهو  شتتتتخصتتتتي     من  جرن    عن  كرشتتتتفرا  بر  

  بيروت  عن  الحايث   في  فكفر  « المقرصا » بتتتتتتتتتتتتتت  ارتبرط  
  استتتلو   مفردات   صتتتيرغة   على  يستتترعاه  وجاانية  مشتتترعر 

  الر يس  ان   ولو . الااوبة  غرية  في  ونثراا  شتاراا  يقير  ادبي 
 ق    وِمن   قل   صترح   ان   جرن    الى  ر شتة  صترح   بر  
 الميرقة تؤو    أن  باا  وح ى  ميرقة  صتتتتتتتتتترح   ي ون   أن 

 تتتكختتا ل يروت  رستتتتتتتتتتتتتتمهتتر  ال ي  اللوحتتة  لكتترنتت   غيره   الى 
 اللوحتترت مزادات  موستتتتتتتتتتتتتت   الى  تبتتترطؤ  دون  من  طر قهتتتر 
 مرليرا  الخرطر  الم ستتتتتتتورة  دبي  تستتتتتتت ضتتتتتتتيفهر   ال ي  الم ميزة 

 في تتتتك  ل   ايمتتتة  ن يجتتتة  آخر  إشتتتتتتتتتتتتتتاتتترر  ح ى  وعمرانيتتترا 
 المحستتتتتو  غير  وال يو ر  ال نرء  في  وانافرعهر  الحستتتتتبرن 

« ميرلاة »  تكون  وقا . وجاو   كهستت كمر   الكفرية  في   بمر 
  ااع اار  ك رب هر  مق ضتتتتتتتتيرت  من  جرن   في  بر   الر يس 

 باض اج رح   ال ي  بيروت   من  ميروق   غير  بكستتتتتتتتلو  
  تستتتت َّ  شتتتتركرء  مع «  أمّلية  ان فرضتتتتة »  يوم  ذات  شتتتتوارعهر 
  حاث  كونهر  فق   ليس  عميقة  نفستتتتية  جرا   في  مق رفوهر 

  على   او   من اهر  اس يرع     في   كرن   بر   الر يس   ألن   وإنمر 
 شتتك  وا  ستتيكتي  نابة  وإن ه   يفا    ل   لكن   اخ زالهر   األق  

 في« الميتترلاتتة »  ان  كمتتر . ثتترنيتتة  تاود  وا  فيتت   تزا   يوم 
  الماترر   أم »  لمنترستتتتتتتتتتتتتتبتة  تكون  ربمتر  ايضتتتتتتتتتتتتتترا  منهتر  جرن  

  بر   الر يس  يخو   ان  المنيقي  غير  ومن « اان ختربيتة 
  يمير   أن  دون  من  وتحتترلفتترت  رموي  خال   من  غمتتررهتتر 
  الحر ر   رفيق  الشتتتتتتتتتتتتتتهيتتتتا  وبيروت  والفكر  الفكرة  بيروت 

  وبيروت اانستتتتتتتتتتتتتتترنيتتة  اام راطور تة  عترصتتتتتتتتتتتتتتمتتة  وبيروت 
  خصتتتتتوصتتتتتيرت ياغاغ   ان   ودون  الفلستتتتتيينية   الحرضتتتتتنة 

 .ل زامرت إ و   وعردات  وتقرليا  كهن مرءات  ال يررتة 
 2009 آذار 17 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 ولبنانياا  سورياا  سيحدث  كان  إرتياح

  نفو   في  اارتيتتتتر   كثير  اارتيتتتتر   ستتتتتتتتتتتتتيباتتتتث  وتتتترن 
  الارم   الرأ   نقصتا  هنر  ونحن  الستور ين   واشتقر ه   الل نرنيين 

  رف ع   أن   لو  والكياية   والمشتتتروستتتة  الخصتتتومة  يح ا   ا   الا  
  أبو  شرر    في  السفررة  م نى   فوق   األولى  للمرة  الل نرني   الَاَل  
  ا  رفيع   مستتتت و    وعلى  أخو ة  اح فرلية  وستتتت   جر   رمرنة 

  مرتضتتتى  رامي  برألعمر   القر     على   الَاَل   رف ع  يق صتتتر   أن 
 برألمين  حر را   كرن  ولقا . مكت   أنهر   لو   وكمر  المنرستتبة  وت او 
 وجوده  صتتترد    الا   موستتتى  عمرو  الاربية  للجرماة   الارم 

رر  الر يس   مع  م حردثرا  دمشتتتتتتتتتتتتق   في    ووي ر   األستتتتتتتتتتتتا  بشتتتتتتتتتتتتَّ
 اللف تة  أن  إلى  األخير  نظر  يلفت   أن  المال   وليتا  الختررجيتة 

 هاه   في  الستتتتتتتتتتتور   الح    جرن    من  الييبة  الابلومرستتتتتتتتتتتية 
 باأت   الا   اارتير   رقاة  توستتتتتتتتيع  شتتتتتتتتكنهر   من  المنرستتتتتتتتبة 

  بن   للا   ع ا   الملك   ألقى  عنامر  الكو     في   األولى  تبرشتتتتتيره 
  أولية  مصتتتترلحة  جلستتتتة  وتبا هر  ال ستتتترم   كلمة  الاز ز  ع ا 
  الملتك  جرن    الى  فيهتر  شتتتتتتتتتتتتترر   المصتتتتتتتتتتتتتررحة  قرعاة   على 

رر   والر يس  مبرر   حستتتني  والر يس    القمة  مستتت ضتتتيف  بشتتتَّ
 صتتتتتتتتبر   الشتتتتتتتتي   الكو     أمير  الجلستتتتتتتتة  صتتتتتتتتي ة  وم  كر 
  ي ررة  فكرن   وااتصتتتتترات  المشتتتتترورات  ت ربا   ث  . األحما 
رر  الر يس   القمتتة  وق ت   تليهتر  أن  على . الر تر   الى  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ
  مرهونة  القرهرة   الى  ممرثلة  ي ررة  الاوحة  في  الاور ة  الاربية 
 وفرقية  ح ومة  صتتتتتتتي ة   على  الفلستتتتتتتيينية  طرا  األ  بهتفرق 
 استمرعي   الر يس   أو « حمر  »   من  ويراء  بموج هر  يشترر  

  الفلستتتتيينيين    ك   ح ومة  ر يس   عرد   حر   في  نفستتتت   هنية 
  الجرا   أوثر   الشتتتتتتتتيء  باض  تل ئ   وبالك  الاربية  القمة   في 
  مر . الجرا    أنوا   بشت ى  المثخن  الفلستييني  الجست   في  نزفرا 

 م نى  متاخت   على  الل نترني  الَاَل   رف ع  الى  بترلنستتتتتتتتتتتتتبتة  تمنينتره 
 يحا    ل    1943  عرم  ااستتتت قال    منا   األولى  للمرة  الستتتتفررة 
 الستتتتتتتتتتور    الال    رف ع  عنا   حا    كمر  برردة  ااح فرلية  وان ه  

  أن   عن  نرشتتئة  ال رودة   وهاه . بيروت   في  الستتفررة  م نى   على 
  أن   مع  ال يور  بهاا   ي ص  أن    لو   كمر  ي او  الستتتتتتتور   الح   
.  واستتتتتتتتتتتت قراراا  هاوءاا   أوثر  الاالقرت  يجا   كفي   الخيوة   دع  

  عن  ينشتتتتتتتك   الا ء  باض   أمرم  ال رودة  ت راجع   ولا   عستتتتتتتى 
 مشتتتتتتتتتتتتتترركتتة  يالتت   متتر  ال ي  التتاوحتتة  في  الاربيتتة  القمتتة  نجتتر  

  تكهن  موضتتتتتتتتتتتتتع  فيهتر  نجترد  أحمتا   محمود  ي يران ال  الر يس 
  وباتتا  موستتتتتتتتتتتتتى  عمرو  للجتترماتتة  الاتترم  األمين  أن  رغ   على 
  قا  للاراق  م كخرة  وي ررة  دمشتتتتتتتق   في  نرجحة  محردثرت   جولة 
  الرافتاين   بالد  على  دفئترا  وأوثر   أشتتتتتتتتتتتتتمت   عربيترا  انف ترحترا  تثمر 
  أن   أ   الار    غير  فيهتر  يشتتتتتتتتتتتتترر    لن  التاوحتة   قمتة   أن  أوتا 

  ا  إليهتتر  يتتاعو  أاَّ  يجتت   خليفتتة  بن  حمتتا  الشتتتتتتتتتتتتتي   األمير 
 أردوغتترن  طيتت   رجتت   تركيتتر  ويراء  ر يس  وا  نجتترد  الر يس 

  حر    أ    وفي . ستتتتتتربقة  عربية   قم    في  وشتتتتتترر   ستتتتتت ق   الا  
  القم    في  الار    غير  مشتتتترركة   شتتتتكن   في  ااج هرد   بر    فهن 

  عن  قرار  في  النص  ي    كتتكن  توضتتتتتتتتتتتتتيحتت   ميلو   الاربيتتة 
  على  ح ر  التتتاور تتتة  الاربيتتتة  القمتتتة  مؤتمرات  بتتتكن  الجتتترماتتتة 

  مشرركة   فيم ن  نردرة   وهي  ااح فرلية   القم    أمر .  الار    القردة 
  إنمر .. فيهر  واقليمية   دولية  لمنظمرت  عرمين  وأمنرء  أصتتتتتاقرء 

  . ذلك  وخال   ال ي يع  ذر اة  تح    لهر  ي إسرا يل  إق حرم   عاا 
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   المستقر   الجوار قمة
 الرباعي  الحلف وليس

 محمود ي يران ال  الر يس  ستتتت ضتتتترفة إ  تجربة   ضتتتتوء  في 
 جتاو   تقيي   من  بتا  ا  بترت  عربيتة  قم   إلى  نجترد  احمتا  

  تهتتتا تتتة اجتتت   من  كتتترنتتت   فتتتهذا . المشتتتتتتتتتتتتتتتترركتتتة  هتتتاه  مثتتت  
  تها ة  تثمر   ل   ااستتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتترفة   فهن  النجردية  اانافرعرت 

  عمومتتتترا  ي يران ال  الح    واهتتتت   نجتتتترد  الر يس  ان  بتتتتاليتتتت  
 الخليجي الح     أه   أوستتتر   في  القلق   من  المز ا   اشتتترعوا 
  والر يس  هؤاء   من  الباض  تصتتتتتتتر حرت   ان  حيث  برلاات 

  لوضتتتتتع  ي يران ال   المشتتتتترو   بكن  اوح   خرص  بوج   نجرد 
  ان  بحيتتث  الخيتتررات  كتت   على  مف و   المنيقتتة  على  اليتتا 
  ومن  يرتضتتتي   اآلتي  فبرلنوو   برلحستتتنى  يرتضتتتي   ا   من 
  متاه يترا  المبترشتتتتتتتتتتتتتتر  فبترل تاخت   المشتتتتتتتتتتتتتترو   مع  ي جترو   ا 

  ذلتتك  وق تت   الم ر   في  ال تتاختت   محتترولتتة  وهتتاه  ي جتترو   
 حركتة تر   عتام   ان  كمتر .  ذلتك   إلى  مؤشتتتتتتتتتتتتتتر  البحر ن  في 
.  حستتترستتتية أوثر  مؤشتتتر   قومهر  بني  مع  ت فره  « حمر  » 

 في نجرد  الر يس  شتتخص  في  ية يران ال  المشتترركة   ان   ومع 
 موضتتتتتع كرن   الاوحة  استتتتت ضتتتتترف هر  ستتتتتربقة  خليجية  قمة 

 اح ال  على  يالت   متر  إيران  ان  إلى  بترلنظر  استتتتتتتتتتتتتت  را  
 ستتتتتتتترد  الا   ااع قرد   ان   إاَّ  امرراتية   جزر  لثال   الشتتتتتتتتره 

 الق نر   من   األمر  نهرية   في  با   ا  ي يران ال   الح     أن   هو 
ن  بكن  ستتتتتتتتتتتت   إشتتتتتتتتتتتتارر  ااولى   الارجة  في  ي يل    الجوار  حم

  لن   المرضتتتتتتتتتي  خير   بكن  الخليج    دو   هنر   وهو  الجرر  
 ستت ستتود اليمكنينة   وأن  عليهر  كرن   ال ي  الوتيرة  على  يبقى 

  م ترمرة ا   على  الير ق  لقي ع  وذلتك  اآلن  باتا  الاالقترت 
 ح ى. الاولي  المج مع  بارا ع  ي ييهر  ية إستتتتتتتترا يل  عاوانية 

 امتترم بتترلتتاات  ونجتترده   ي يران ال  الح    اهتت   يا   متتر  اآلن 
 بن للا  ع تتا  الملتتك  كتترن  إذا  متتر  نتتار   وا . النوايتتر  اخ بتترر 

 الختتررجيتتة وي ر  عليتت   عرضتتتتتتتتتتتتتتت   بمتتر  إق نع  الاز ز  ع تتا 
 برستتترلة مزوداا  الر ر    يار   الا   م قي  منوشتتتهر  ية يران ال 
  يتةيران ال  -  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  الاالقتة  ان  ام  نجترد  الر يس  من 

  الاالقتتة  وحتتايثتترا  يتتة يران ال  -  المصتتتتتتتتتتتتتتر تتة  الاالقتتة  وماهتتر 
  المصتتتتتتتتتتتتتتررحتة  من  المز تا   إلى  تح ترج  الم ربيتة  -  يتة يران ال 

 بين ربرعية  قمة  مجرد  ليس  يستتتتتتت وج   ذات   حا  في   وهاا 
  ذلك   إلى   ودعر  ستتتتتتتت ق   كمر  وستتتتتتتتور ر  وتركير  والاراق  إيران 
  الفكرة كون  نجتتتتترد  الر يس  2009/ 2/ 27 الجماتتتتتة  يوم 

 وإنمر الخليجي    ال ارون  مجلس   ضتتتتتتتتتتا  حل   بكنهر  توحي 
 فيهر يشتترر   استت ثنر ية  تركية  -  ية إيران   -  عربية  قمة  عقا 
 الخليجي ال اتترون  مجلس  دو   قتتردة  الاربي  الجتترنتت   من 

.  المستتتتتت قر  الجوار   قمة  وتكون  وستتتتتتور ة  والاراق  ومصتتتتتتر 
  ت ستتتتتتتتتتتتتت  أاَّ  الضتتتتتتتتتتتتتترور   من  ال ي  القمتة  هتاه  دون  ومن 

  الوتيرة  على  الحار  ستتتتتتتتتتتتيبقى  احااا   تستتتتتتتتتتتت فز   وا  برلكياية 
  تركير تيلارت   عن  النرشتتتتتتتتتتتئة   الهموم  وستتتتتتتتتتت بقى  نفستتتتتتتتتتتهر 

 ضتتتتتتتتتتتتتتترعت  عثمترنيتة  امجترد  استتتتتتتتتتتتتت اتردة  إلى  ااردوغترنيتة 
  إنقرضتتتت  فررستتتتية  ام راطور ة  امجرد   إلى  إيران  وتيلارت 

  دون  الخليجي  البر    وبرلاات  عمومرا  الاربي  البر   تشتتتتتت   
  ذلك  في  بمن   ال ارون  مجلس   دو   من   دولة   ا   استتتتتتت ثنرء 

 مصتتتتتتتتتتر  من   ك   إلى  برلنستتتتتتتتتتبة   وامر . نفستتتتتتتتتتهر  قير   دولة 
  مستيرة است ئنر   ضترورة  عنا ا  ست ر    ااولى   فهن  وستور ر 

  عن  النك    ان  البشترر ة  ستور ر  وست ر   إيران  مع  الاالقرت 
  أفضتتتتتتتتتتتتتتتتتت   وبتتتتترلا س  إيران  على  الرهتتتتترن  لعبتتتتتة  ة آذار متتتتت 

 في ال حليق   إلى  البن  ستتتتتتتتتور ر  لاودة  وبرلاات .. لليرفين 
  وللا . ق    من   األ   ستتتور ر  تحليق   كمر  الاروبي  فضتتتر هر 
 .الموفِّق 
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ل الرب ع  في  المعطّ 
 األميركية -  السورية العالقة  

  الستتتتتتتربق  األميركي  الر يس  يصتتتتتتتح    الا    الوق   في 
  ا  ال ي  الاّجرفتتتة  من  تخلو  ا  وبن رة  البن   بوش  جورج 

 ديك ومورِّط   نر ب   كرن   َمن  لستتتتتتتتتتترن  غالظة   لهر   موج  
 ق ت  قتر الا  أوبترمتر   بتررا   الر يس  إدارة  تنترولت   تشتتتتتتتتتتتتتتيني  

  من  خروجتت   باتتا  بهتتر  يتتالي  تصتتتتتتتتتتتتتتر حتترت  أو   في  أمس 
 يح   الحرلي  الر يس  تر    األفضتتتتتتتت    من »  األبيض  ال ي  

  أباد   فلن  است اااد   على   أنر  مسترعاتي   أراد   وإذا  الارل   مشترو  
 صتتتتتتتتتتم ي  حرليرا  يستتتتتتتتتت حق   وهو   ل   ان قردات  توجي    في  وق ي 

  أ   في  ماي  و  حتتا   الهتترت   ستتتتتتتتتتتتتمتترعتة  يرفع  ان  و م نتت  
رر  الر يس  يخ رر   هاا   الوق    في «.. وق     صحيفة   األسا  بشَّ

  مات   اجرتهتر  مقتربلتة  خال   من  ليقو   الييترليتة « ر  وبلي تتر » 
  الح     على  الاولية  الازلة  انحستتتتتتتتتترر  رقاة  اتستتتتتتتتتتر    وستتتتتتتتتت  
  بنستتتتبة  ت القى  الستتتتور ة   -  األميركية   المصتتتترل    إن  الستتتتور  
 الدارة  مع  لل اتتترون  استتتتتتتتتتتتت اتتتااده  م رراا  المئتتتة   في  ثمتتترنين 

  خية  تستتلُّم   شتتر   إيران   مع  الوستتي   باور  والقيرم  األميركية 
  هاه   لمرذا   أمر . أوبرمر  بررا   الر يس   من  وملموستتتتتة  واضتتتتتحة 

  بت   تستتتتتتتتتتتتت تَّ   التا   الظالم  باتا  عترد  قتا  األمت  »  فلن  الرغبتة 
  من  نو   أنتتتت   ي تتتتاو  متتتتر  وفي «. البن  بوش  جورج  الر يس 
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  اف   كالم  نفستتتت   اليوم   وفي  واشتتتتنين   من  يصتتتتار  ال نرغ   
  ويارة  في  والمحلي  الاربي  العالم  قستتتتتتتتتتتتت   ر يس  لنتتتتتر تتتتت  

 ادارة   ان  خالصتتتتتتتتتتتتت ت   ستتتتتتتتتتتتتوليفترن  جون  األميركيتة  الختررجيتة 
.  المنيقة   في  ودورهر  ستتتتتتتتتتتتتور ر  بكهمية  تا ر   أوبرمر  الر يس 

  نحو  على  أو  المئتتة  في  الاشتتتتتتتتتتتتتر ن  في  هي  الاقتتاة  فتهن  إذاا 
  من   أق    هي   ال ي   المئة   في  الاشر ن   إن   المرحلة   هاه  تاربير 
  يجاتتت   التتتا  « المايتتتَّ   الربع »  أو  الالتتتة  هي  بقليتتت   الربع 

  باتا   متر   إلى  ربمتر  م روكتة  تتكرجم   حترلتة  في   المئتة   في  الثمترنين 
 منترستتتتتتتتتتتتتبتة  ستتتتتتتتتتتتت كون  وهت   التاوحتة   في  التاور تة  الاربيتة  القمتة 

  غير  هو  متر  وحستتتتتتتتتتتتت   المصتتتتتتتتتتتتترلحترت  من  تبقَّى  متر  ل حقيق 
  في  أهمية  واألوثر . ية يران ال   -  الاربية  الاالقة   في  محستتتتتتتوم 

 باضتتتتتتته    مع  الفلستتتتتتتيينيين  مصتتتتتتترلحة  المصتتتتتتترلحرت   هاه 
  وفا   إلى  ال ايي    عن  الم خلية « حمر  »  وانضتتمرم  الباض 

 المايِّ   الربع   يجا   والا  . الاوحة   في  القمة   إلى  فلستتتتيين 
  األميركية   -  الستتتتتتتتور ة  المصتتتتتتتترل   تك م   وبحيث  ي الشتتتتتتتتى 
  في  الثمرنين  حاود   عنا  تبقي   وا  المئة   في  مئة   إلى  ل صتتتتتتتتت  

 اادارة  ترستت    أن   هو  اثقرل    عليهر  الماي   الربع  يلقي  المئة 
 إتمرم   في   مخواا  ي ون  ستتتتتتتتتور ر   إلى  جايااا  ستتتتتتتتتفيراا  األميركية 

  اشتتترر  ال ي  المنقوصتتتة  المئة   في  الاشتتتر ن   ألن   وذلك  صتتتفقة 
رر  الر يس  إليهر    أستتتتترستتتتتي ين  حرل ين   من  برلموق   ت الق  بشتتتتتَّ

رر تة  اليتا   في  القوة  ورقتة  تشتتتتتتتتتتتتت ِّالن    مع  الاالقتة  وهمتر  البشتتتتتتتتتتتتتَّ
  إعتردة  إلى  بترلحركتة  الستتتتتتتتتتتتتور   الح    يتافع  وهت  « حمتر  » 

  الوطنيتة  الستتتتتتتتتتتتتليتة   مع  الاالقتة  من  موقفهتر   في  جتار تة  نظر 
  الستتتتتتتتتتتور ة   النظرة   مع  تنستتتتتتتتتتتج   إستتتتتتتتتتترا ي    إلى  النظرة   ومن 

  ان  الستتتتتتتتتتتتتور   الح    يقرر  وهت     « للا  حز  »  مع  والاالقتة 
 المج مع   مع  الاالقة  تي يع  استتتتتتت كمر    إلى  المرستتتتتتتة  الحرجة 
  عليتتت   تفر   بتترتتت   األميركيتتة  الدارة  مع  وبتترلتتاات  التتاولي 
  وتبقى . ق     من  ال ارم    كرن   كمر  وليس  الحز    مع  ال ارم  
رر    الح     ان   وهي   األه   المستتكلة   قارت   يار   عنامر  البشتتَّ

 ياني   فهاا  الاولي  والمج مع  ي يران ال  الحليف  بين  لل وستتتتتتتتتت  
  كمر   وليس  إيران   مع  الاالقة   في  مستتتتتتتت قالا   ي ون   أن  ير ا   ان  

  ي ررت    خال   الاير   نرجي  الح ومة  ر يس   وأشتتتتتتتترر  ستتتتتتتت ق 
  ستتتتتتتتتتور ر   أن  اف ة  تصتتتتتتتتتتر حرت   في   وقول   إيران   إلى  األخيرة 

  ان   القو   يم ن  ال وضتي   بر    ومن . واحا  خناق   في  إيران و 
  بواقعيتة  وال فكير  الخنتاق  م تردرة   هي  للجميع  الراهنتة  المرحلتة 

رر   ال نرغ   خال    من  إستتتتتتتت شتتتتتتتتراف   أم ننر   مر   وهاا    -  البشتتتتتتتتَّ
.  اييرلير   ع ر  وبرلا س  وواشتتتتتتتتتتتنين  دمشتتتتتتتتتتتق   بين  األوبرمي 

  في  ي تتاو  متتر  على  الجتتايتتا  هنتترلتتك  يوم  كتت   في  وستتتتتتتتتتتتتي ون 
 .أعل    وللا . المسكلة 
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  لمواجهة إسالمية مبادرة
 شيء  لكل الحارقة الدنيا جهنم

  نحو على  حجر   مرَمى  أو  طتر ر  تحليق  مرمى  على 
  دمشتق   في  اليوم  ست جمع  ال ي  القرعة   من  الشتر ع   ال ا ير 
 رؤستتتتتتتتتتتتتتتترء ه   57 أصتتتتتتتتتتتتتتتت   من  ختتتررجيتتتة  وي ر  أرباين 

  أوستتتع  إستتترا ي   أنه   الستتتالمية    الاو   في  الابلومرستتتية 
  من  أسترا   فيهر  شتررك   جيشتهر  ترر     في  جّو ة  منرورات 

 اح متر  على   وقترمت   الجو     التافتر   وبيترر ترت  اليتر رات 
 الما  باياة   أو  قصتتتتيرة  صتتتترروخية  لهجمرت  ت اّر    أن 

 مث  ماهر  ال ستتتتتو ة   أمر  محستتتتتوم  غير  ج هرت  من  تكتيهر 
.  الستتتتتور ة الج هة  وربمر «  للا  حز  » و « الحمرستتتتتية »  غزة 
  للمنرورة وأستتتتتتتستتتتتتت   أيرم   أرباة  المنرورات  استتتتتتت  رق    وقا 

  2009 حز ران   4و  أيرر   31 بين  ستتتتتتتتتت جر    ال ي  األو ر 
 ستتتتتتتتت كون «  أعمرلهر  جاو  »   عن  ياا   مر  خال    من  وال ي 

 تشتتتتتتتتتتتتتتنّت  هجوم  على  رداا  عليهتر  هجوم  إتقترء  أجت   من  إمتر 
  صتتتتتتتتي ة  على   واقع   أمر  فر     أج    من   وإمر    إيران   على 

 أوثر بتتترتتتت   األميركيتتتة  الدارة  إن  يقتتتر   ال ي  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتتة 
  عن  يمالن  أن  باتا  ال نفيتا  موضتتتتتتتتتتتتتتع  بوضتتتتتتتتتتتتتتاهتر  اق نترعترا 

  ي تررتت  خال   أوبترمتر  بتررا   الر يس  الار ضتتتتتتتتتتتتتتة  خيوطهتر 
 .مصر   الى 

  يكتي الستالمية   الاو   خررجية  ويراء  اج مر    أن  ومر 
 عنتت  أعلن  األهميتتة  بتترل   صتتتتتتتتتتتتتتترروخي  إنجتتري  وق ع  على 

 أيتتترم  أرباتتتة  ق تتت   نجتتترد  أحمتتتا   محمود  ي يران ال  الر يس 
  تجايا في  فرصتتتتتتت    ت اّزي  بحيث  ان خربية  ألستتتتتتتبر   ربمر 

  بم اأ  للخا   القوة   موقع   ومن  تمهيااا  وربمر  الر رسية   الواية 
  أن   خصتتتتوصتتتترا  األميركية  الدارة  مع  الستتتتيرستتتتي  ال فرو  

  منيق  آذار  ار جتتتتتترني  علي  ي يران ال  ال رلمتتتتتترن  ر يس 
  الفا   رد  مع  برل زامن  نفستت    الوق   في  والصتتقور  الحمر   
    « 2 ستتتجي  »  صتتتررو   تجربة  نجر    من  المنزعج   الاولي 
 برلنجر  الم  هج   إيران  صتتتتقور   صتتتتقر  نجرد  الر يس   وقو  

 عر ق  أو ر  يمّث   الستتتتتتتت كبرر   النظرم   إن »   إلي   المشتتتتتتتترر 
  الستتتت كبرر   النظرم   لكن  الارلمية   الح ومة  إقرمة  وج   في 

 الستتتتالمية والجمهور ة   للا   بفضتتتت   اانهيرر   وشتتتتك   على 
  منهجرا  للبشتتتتتتتر ة  يايي   الا   الوحيا   الم رن  هي  ية يران ال 

  الوق   في   والصتتتتقور  الحمر    منيق  تمثَّ    ولقا «. مشتتتترقرا 
  ميروحة الخيررات   ك    إن »  بقول   ار جرني  عنا  نفستتتتتتتتتتتت  

 ونحن ية يران ال  الستتتتتتتتتتتتالمية  الجمهور ة   في  اليرولة   على 
  لمثيل هر اق بر   العبررة  وهاه «. باقة  أميركر   ستتتتلو   نراق  

 .األميركية 
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 إحتتااهمتتر مفتترجتتكتين  إحتتا   األفق  في  أن  شتتتتتتتتتتتتتتتك  ا 
ا   كتكن  صتتتتتتتتتتتتتتردمتة   تصتتتتتتتتتتتتتتب   ولتالتك  ال هتايتا  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   تنفتِّ
  توجيتتتت  أجتتت   من  األو ر  المنتتترورة  ث   األوليتتتة  المنتتترورات 
 إياءهتر التاولي  المج مع  يل زم  النوو تة  إيران  الى  ضتتتتتتتتتتتتتتربتة 

 لكن  ال امير   الااواني  هافهر  حقق   هي   إن   الصتتتتتتتتتتتتتم  
 مثت  أوروبتر  دو   وباض  أميركتر  وبترلتاات  ستتتتتتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتتتتتتر   

 في  الارلي  برلصتتتتتتتوت  وإييرلير   وألمرنير  وفرنستتتتتتتر  بر يرنير 
 وأحا  اانيالق  من  ية يران ال  الصتتتتتتتتتتتتتوار    تمّ ن   حر  

 القوة حيث  من  تيو راا   الصتتتوار    هاه   أوثر « 2 ستتتجي  » 
 الاصتتتتت )  الكر مة  اآلية   من  كلمرت  تلّخصتتتتت    مر  والما  
 فلستتتتتتتتتتتتتيين وبلاات  مان   داخ   يين ستتتتتتتتتتتتترا يل برل (  المكوو  
  تحقيق  ظرو   نضتتتتوج  فهي  الثرنية  المفرجكة   أمر . المح لة 
 .ي يران ال   للمل   تسو ة 

  الاو   خررجية  ويراء  مؤتمر  في  ستتتتتتت كون  تر   ير   ه  
 المح م ؟ المشتتها  لهاا  رؤ ة   اليوم  دمشتتق  في  الستتالمية 

  إستتتتتتتتتتتتتتالمية مبردرة  المج ماين  جرن    من  ستتتتتتتتتتتتتت كون   وه  
رر  الر يس  يستتتتتتتتتترعا    ير   وبمر  إنجريهر  في  األستتتتتتتتتتا  بشتتتتتتتتتتَّ
  جهن   على  الير ق  قي ع  وتستتتتتتتتت ها   ي  يران ال  الشتتتتتتتتتر ك 

  وللزر   والحجر  للبشتتتتتتتتر   إحراقرا  أوثر  ستتتتتتتت كون  ال ي  الانير 
 .اآلخرة  جهن   من   والضر  

 .ولا   عسى 
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 أوباما رسالة  بعد إيران و  أميركا

وتتترن الر يس األميركي بتتتررا  أوبتتترمتتتر منتتتا أن تولى 
الر رستتتة وباامر حستتت  أمر مواعيا اانستتتحر  من الاراق 

»غوان رنرمو« مشتتتتتتتتتت و  البر  في ونفض اليا من ما ق  
يتتة  يران الحتترل ين الاتترلق ين األوثر تاقيتتااا وهمتتر: الحتترلتتة ال 

يجها تفكيره مع نخبة   الستتتتترا يلية   - والحرلة الفلستتتتتيينية 
 .من ماروني  ومس شرر   في البحث عن ح  لهمر 

وجترءت منترستتتتتتتتتتتتتتبتة عيتا النوروي )رأ  الستتتتتتتتتتتتتتنتة وفق 
اه باا األعمرق ي الشتتتتتتتتمستتتتتتتتي( الا  ل  تقلِّ يران ال قو   ال 

يتتتة في ل نتتترن وباض دو  الخليج  ال ي رأ  فيهتتتر يران ال 
ي وكرن  يران الر يس أوبرمر أفضتت  منرستتبة لاق البر  ال 

تهر ثال  دقر ق   رستتتترل   المستتتتجلة على شتتتتر   فيايو ومُّاَّ
وستتتت  وثالثين ثرنية يقو  فيهر مر من شتتتتكن  أن يفيا في 

  - يتتتة يران ل حلحلتتتة الاقتتتاة المستتتتتتتتتتتتتت ح متتتة في الاالقتتترت ا 
األميركيتتة المقيوعتتة  ولكي ا تكثر ااف راضتتتتتتتتتتتتتتترت في 

شتتتتتتتتتكن الرستتتتتتتتترلة فهن الر يس أوبرمر وجَّ  ب ثهر من خال  
ي على أن تكون يران موقاتتتت  االك روني ليلتتتتة الايتتتتا ال 

مرفقة ب رجمة الى الل ة الفررستتتية  كمر وجَّ  ب وي ع نمستتت  
 .من الفيايو على وسر   العالم 

ت او رستتتتترلة أوبرمر أفضتتتتت  وأصتتتتتاق من حيث الم اأ 
ل  بوش  ب ثير من رستتتتتتر   الر يستتتتتتين بوش البن وِمن ق  
األ  اللتتتاين كتتترنتتتر يباثتتترن بهتتتر الى باض قتتتردة التتتاو   
الستتتتالمية لمنرستتتتبة شتتتتهر رمضتتتترن وكرن  جرفة عمومرا  
وا يلمس َمن يقرأهر أو يسماهر أ  ن رة صاق فيهر. كمر 

ي وإلى أه   يران ل ان رستتتتترلة أوبرمر موجهة الى الشتتتتتا  ا 
وليستتتتتتتتتتتتتت  عتر متة بمانى أنهتر للشتتتتتتتتتتتتتتات   إيران الح   في 

ي فق  ب ر  استتتتتتتتتتتتتت تاراجت  الى وقفتة تاترطم  مع  يران ال 
 .ال وج  األميركي 

واأله  من ذلتك أن أوبترمتر قتر  بترستتتتتتتتتتتتتتلو  بترل  الرقتة  
والابلومرستتتتتتتتتتتتتية اآلتي: »على ما  ثالثين ستتتتتتتتتتتتتنة كرن  

نتتر  الاالقتترت بين بلتتاينتتر م وترة إاَّ ان عيتتا ا  لنوروي يتتاكرِّ
برلشاور النسرني المش ر  الا  يربينر جميارا« و »في 

يين واألميركرن برألعيرد على حا ستتتتتتتواء  يران اح فرات ال 
ي من وعتتتا بيوم جتتتايتتتا وبتتتهيجتتترد فرص ألوادنتتتر  و»إن  
النوروي هو جزء واحتتا من ثقتترف ك  الاظيمتتة وعلى متتا  

ك  الارل   قرون عاة جا  فنك  وموسيقرو  وأدب   وابااعرت 
 .«م رنرا أفض  وأوثر جمراا 

هاا الجزء من الكالم هو لر يس أميركر كك  وإنستتترن 
وم تاين. أمتر بقيتة كالمت  في الرستتتتتتتتتتتتتترلتة فتهنت  قترلت  كر يس  
ي حم  مستتتتتتتتتتتؤولية دولية وصتتتتتتتتتتترح  رؤ ة استتتتتتتتتتت راتيجية  
تا متاهتر التاولتة األو ر في ظت  واي ت  الر ترستتتتتتتتتتتتتتيتة. وفي  

لى النحو اآلتي: الكالم هتتتاا ميتتترلتتت  محتتتادة أوردهتتتر ع 
وانجتترياتهتتر تحظى بتتهح رام أميركتتر   إيران »إن حضتتتتتتتتتتتتتتتررة 

والاترل . ومنتا ثالثتة عقود والاالقترت بين بلتاينتر م تكيمتة.  
انني أعل  ان  لن ي ون من الستتتتتته  الوصتتتتتتو  الى عودة 
الاالقرت باا ثالثين ستتتتتتنة من ال ربة والاااء والشتتتتتتيينة  

ن الاالقر  ت لن ي ون الم بردلة بين اليرفين. لكن تحستتتتتتتتتتتُّ
رنرا وأن   أيضتتتتتتتتتتتترا أمرم   خيرر. تر ا الوايرت الم حاة   مجَّ

ية م رنهر المال   يران أن تكخا الجمهور ة الستتتتتتتتتتتتتالمية ال 
في المج مع الاولي. هاا هو حقك   لكن  يكتي أيضرا مع  
المستتتتتتتتؤوليرت الحقيقية. وهاا الم رن ا يم ن الوصتتتتتتتتو   

ر ق  إليتتتت  من طر ق الرهتتتر  أو الستتتتتتتتتتتتتتال  بتتت  من ط 
ااجراءات الستتتتتلمية ال ي تؤكا الاَظمة الحقيقية للشتتتتتا  

ي وحضتتتتتتتتتتتتتتررتت . ومقيتر  هتاه الاظمتة ليس القتارة  يران ال 
 «...على ال امير ب  قارتك  الموثقة على ال نرء 

الك ير  إيران رستتتترلة أوبرمر ذكَّرت أه  الح   بشتتتترعر 
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ستتتتتتتتتتتتاا  الشتتتتتتتتتتتتيراي  ووعات ب برد  ال جررة و »الفرص 
رايحتترءات الى الموضتتتتتتتتتتتتتتو  النوو . األو ر« واو فتت  بتت 

وعمومرا كرن  في من هى األد  ومن النو  الا  يس حق  
الرد عليهر بمثلهر أو بكحستتتتتتتتتن منهر.. إنمر في حر  قرأهر 

ي بانتتريتتة ول  تق صتتتتتتتتتتتتتتر قراءتهتتر على  يران أهتت  الح   ال 
 .السيور ال ي تاغاغ مشرعره  

واستتتتتتتتتتتتتت نتتترداا الى رد الفاتتت  فتتتهن اخواننتتتر أهتتت  الح   
لي إستتتت اابوا الكالم الطرا ي من جرن   ان ير ال  ي وكرد أوَّ

الر يس األميركي وقفزوا فوق شتتتتروط  في شتتتتكن ال ي يع  
يتتتتة ال ي اع  رت أميركتتتتر يران المفقود منتتتتا قيتتتترم الثورة ال 

الخمينيتتة   إيران »شتتتتتتتتتتتتتتييتترنتترا أو ر« وردَّت أميركتتر ما  رة 
»دولة مررقة«. وعلى ما  ثالثين ستتتتتتتنة يخستتتتتتتر ال لاان  

  ستتتتتتتتت برن برلقلق لاو  المنيقة وللمج مع الاولي  الكثير و 
 .عمومرا 

ي  يرانه  باا الخيوة األميركية ستتتتيستتتت ارد الوعي ال 
األميركي و قرر الجرنبرن الستتتتتتتتتتتير بخيى حثيثة على    - 

طر ق الك تتتربتتتة في صتتتتتتتتتتتتتتفحتتتة جتتتايتتتاة للاالقتتترت  تختتتام  
شتا يهمر وشتاو  منيقة الشترق األوست  الحرفلة ب   مر  

 .الحبر  مس شر را في النفو  من شكن  بقرء 
لات  وعستتتتتتتتتتتتتتى يحتا  ذلتك.. واليوم ق ت  ال تا. وكت  

يون وااوراد وبقيتتتتتتتة النوروي ين  يران نوروي واخواننتتتتتتتر ال 
 .بسالم ورخرء 
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 أمير األمن العربي«  »
 نايف بن عبد العزيز 

إستتتتتت ضتتتتتترف  الارصتتتتتتمة الل نرنية بيروت  ال ي يمجمع  
الار  من محييه  إلى خليجه  على رونقهتتتر واهمي هتتتر  

من منحى  يومي ااحتتتتا   أوثر واتتتترصتتتتتتتتتتتتتتمتتتتة مميزة في 
( التاورة الستتتتتتتتتتتتتتردستتتتتتتتتتتتتتة  2009آذار  23و  22وااثنين ) 

»مجلس ويراء الااخلية الار «. ومع ان    ل والاشتتتتتتتتتتتتتر ن 
ن ثالثة عقود إاَّ  م  أوثر الهواجس اامنية م واصتتتتلة منا 

انهتتتر في المرحلتتتة الراهنتتتة ت تتتاو مقلقتتتة وذلتتتك ن يجتتتة ان  
اايمتة ااق صتتتتتتتتتتتتتترديتة الاترلميتة تلقي ب تااعيترتهتر على دو   
المنيقة فضتتتتتتتتالا عن ان تاني استتتتتتتتارر النف  من شتتتتتتتتكن  

 .إحاا  ارتبرورت في ااس قرار  ن اامني والمعيشي 
»مجلس  ل ومثتتتتتت  كتتتتتت  دورة ي ون الر يس الفخر  

ويراء التتتااخليتتتة الار « األمير نتتتريف بن ع تتتا الاز ز  
رموي الاقليتة العالميتة المستتتتتتتتتتتتتت نيرة والنظرة اامنيتة  أحتا 

الثتتترقبتتتة في األمتتتة  نج   المؤتمر ليس فق  ألنتتت  عميتتتا 
ويراء الااخلية الار  الراستتتتتتتت  في منصتتتتتتتتب  بينمر ماظ   
اآلخر ن غير مستتتتتت قر ن أو ا يصتتتتتتماون  وإنمر ألن  إذا  

  »أمير األمن الاربي« ا ينحصتتتتتتتتتتر هم  في جري اللق 
األمن التتااخلي للمملكتتة وإنمتتر نراه يولي ااه متترم بتتكحوا  
األمن في دو  الجوار ث  في التتاو  الشتتتتتتتتتتتتتتقيقتتة البايتتاة  
واألباتتتتا. كمتتتتر نراه يحرص ح ى في ذروة اانقستتتتتتتتتتتتتتتتترم  
الستيرستي في المواق  الاربية ان تكون اج مرعرت ويراء  

متتتر ي ون عليتتت  ال اتتترون  األمن الاربي على أفضتتتتتتتتتتتتتتتت  
وال نستتتيق. وكثيراا مر كنر كهعالميين م رباين لج مرعرت  
ويراء التتااخليتتة الار  نستتتتتتتتتتتتتت  ر  كيف ان الحتتاة على  

بين باض الح ومرت إاَّ ان ويراء داخليرت هاه  أشتتتتاهر 
الح ومرت في مؤتمره  في غرية اانسجرم وتبردم  الرؤ   

ن الفضتتتتتتتتتتتتتت  في والمالومترت األمنيتة. ومرة اخر  نقو  إ 
هاا الجو ال اريشتتتتتتتتتتتتي المثرلي ياود إلى األمير نريف بن 
ع تتا الاز ز كونتت  ير  أمن دو  الخليج من أمن التتاو   

 .م ربهر  في  أم   موقاهر  كرن   األمة  مشرق  الشقيقة في 
 الار  التااخليتة  ويراء  ك ير  رؤ تة  هتاه  تكون  وعنتامتر 
  ختردم األمتة  ك ير  روحيتة  إلى  ااصتتتتتتتتتتتتتت   في  المستتتتتتتتتتتتتت نتاة 

. اآلخرون  ييمئن   ان  الي ياي   فمن  لشتتتتتتتتر فين  ا  الحرمين 
 .اطمئنرن  خير   وعلى  يحا    الا   هو   وهاا 

  ويراء مجلس »  اج متتتتتترعتتتتتترت  ان  نالحظ  ذلتتتتتتك  إلى 
 فال  وتارونرا   حضتتتوراا  برانضتتتبر   ت ستتت  « الار   الااخلية 
 في احيتتتتتترنتتتتتترا  يحتتتتتتا   متتتتتتر  المجلس  دورات  في  يحتتتتتتا  

  الحصر   ا  المثر   س ي   على  الخررجية  ويراء  اج مرعرت 
 مستتتتتت و   انخفر   الستتتتتتيرستتتتتتي  ال وافق  عام  يفر   حيث 

  األمن  امير »  كيتتترستتتتتتتتتتتتتتتتة  ان  نقو   جتتتايتتتاة  ومرة . ال مثيتتت  
 في استتترستتتيرا  عرمالا  تشتتت ِّ   الاز ز  ع ا  بن  نريف « الاربي 

 .«الار    الااخلية  ويراء  مجلس »   ل  الميزة  هاه 
 ال ي والاشتتتتتتتتتتر ن  الستتتتتتتتتتردستتتتتتتتتتة  الاورة   إلى  وبرلنستتتتتتتتتتبة 
  -  امنية  ميرلاة  عنرو ن  تستتتتتت وقفنر  بيروت  استتتتتت ضتتتتتترف هر 

 الاربي  األمن »   عن  فيهر  ي حا   نريف  للمير  ستتتتتتيرستتتتتتية 
  المواطن  حيرة  في   األمن  هاا  مردود  وأهمية «. المشتتتتتتتتت ر  

 بين الاالقرت  برستتتتتتتت قرار  إحستتتتتتتترستتتتتتتت   بكهمية   هي  الاربي 
  خيوة ت حقق   ال ي  المصتتتترلحة   ضتتتتوء  في  اانظمة  باض 
 المصتتتترلحة هاه  رمز   ان  الصتتتتا   محرستتتتن   ومن . خيوة 

  يمضتتتتتتتتتتتتتتفي  التا    األمر  الاز ز  ع تا  بن   للا  ع تا   الملتك  هو 
  ينشتت    ال ي  اامنية  ااستت راتيجية   على  الحيو ة  من  المز ا 

« الاربي   األمن   امير »   دعر مهر  تث ي    اج    من  بهخالص 
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  كت   ي ون  بتكن  ييترلت   عنتامتر  وهو . الاز ز  ع تا  بن  نتريف 
  لوحتاه الرستتتتتتتتتتتتتتمي  األمن  يحترفظ  ان  ا  أمن  رجت   مواطن 

 شتتتراوة عقا    األمن  فلن  اارهر   و واج   ااستتت قرار   على 
 ورجتت  المواطن  جتترنتت   من  وهتتافتت   والمح وم  الحتترو   بين 

 .الوطن  حمرية  مارا   األمن 
  للمير  ااسالمية  ااطير    ارتير    إلى   ااشررة  وتبقى 

  الستتتتتيرستتتتتة  الى  احيرنرا  الم حفظة  نظرت   تمحقق  الا   نريف 
  عمومرا   الاولي  المج مع  ستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتترت  وباض  ااميركية 

  الا   الستتتتتاودية  الابلومرستتتتتية   استتتتتلو   مع   ال واين  باض 
  وكالك  كهستتتتتتتت راتيجية   وليس  والمرونة  برلمستتتتتتتتريرة  ي ستتتتتتتت  

 ال ي وااستتتتتتتتتالمية  الاربية  الشتتتتتتتتتاا ا  لحظرت   في  اه مرم  
 في وت مث   الشتر فين  الحرمين  خردم  توجيهرت  فيهر  ي رج  

  بينهر  ومن  األشتتتتتتقرء  نجاة  حمالت   على  وم رباة  إشتتتتتترا  
  ااع تتتااءات  يمن  في  بتتترلفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين  الم القتتتة  الحملتتتة 
.  ال موي   للاتتتاوان  تارَّضتتتتتتتتتتتتتتوا  يوم  وبتتترلل نتتترنيين  الم كررة 
 حمرموا  الاين  فلسيين  طال    إلى  برلنسبة   فال    مر  ون اكر 

 يمن في  والحتقتتتتتتتر تتتتتتت   والكترار س  واألقالم  الكت تتتتتتت   من 
  من  تكمن   اح يرجرته    ان  وكيف  الشتتتتتتتتترروني   الحصتتتتتتتتترر 

  نريف   األمير   كرن   وإذا .  السرعة   وج    وعلى   نريف   اامير 
  حمالت تحقق    عمر   الكش    عن  ينك    المملكة   قيردة   ومر 

 امير»  فق   انتتت   ياني  ا  ذلتتتك  فتتتهن  يقودهتتتر  ال ي  النجتتتاة 
 في الخير  رموي  أحتتا  ايضتتتتتتتتتتتتتتترا  هو  وإنمتتر « الاربي  األمن 

  تصتتتي  عنامر  دا مرا  الحرضتتترة  الستتتاودية  الاربية   المملكة 
  الواجت   وشتتتتتتتتتتتتتتعبترا  قيتردة  المملكتة  وتؤد   األم ين  الملمترت 

 ع ا  الملك  المؤستس   الوالا  وصتية   وتلك . وج   أوم    على 
 اابنتتتتترء الملو   بهتتتتتر  يل زم  وال ي  ثراه  للا  طيتتتتتَّ   الاز ز 

  الملتتك  الحرص  ب تت   و رعتترهتتر  عليه   للا  رحمتتة  الراحلون 
  ولي  جترنبت   وإلى  عمره  للا  اطتر   الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا 

  بستتتترعة  ل   الااعين  الاز ز  ع ا  بن  ستتتتليرن  األمير  عهاه 
  بيروت إلى  نتتريف  األمير  شتتتتتتتتتتتتتتقيقتت   جتترء  والتتا   ال اتترفي 
 صتتتتتتتتحة  إلى  فيهر  اطمكن  نيو ور    إلى  ي ررة  باا  مبرشتتتتتتتترة 
  المراوز  أحا  في   للاالج  يخضتتتتع   الا    الاها  ولي  شتتتتقيق  
 القلقين الكثير ن  نتريف  األمير  طمتكن  ولقتا . هنتر   الي يتة 

  طمكن   واضتتتتتتترف   منه     ونحن  الاها   ولي  صتتتتتتتحة   على 
 مقرن  األمير  الثترلتث   اا   طمتكنتة   إلى  اارتيتر   من  المز تا 

 الاتتتترمتتتتة ااستتتتتتتتتتتتتت خبتتتتررات  جهتتتتري  ر يس  الاز ز  ع تتتتا  بن 
 الر ر  في  عقاه  صتتتتتتحرفيرا  مؤتمراا   ابل    الا   الستتتتتتاودية 

  الاها   ولي   ان ( 2009/ 3/ 21)  المرضتتتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتت    يوم 
( 2009/ 3/ 19)  الخميس  يوم  بتتت   إتصتتتتتتتتتتتتتتتت   وانتتت   بخير 

 .علي   لالطمئنرن 
 بن نريف  األمير  من     ان   إلى  ايضتتتتتتتتترا  ااشتتتتتتتتتررة  تبقى 

  السيرسية  الالوم  في  الل نرنية  الفخر ة  الاك وراه  الاز ز  ع ا 
  التاع   على  وإشتتتتتتتتتتتتتترافت   لرعتري ت   علينتر  حقت   الرجت   تفي  ا 

  الاتاوان  خال   عليت   الما تا   لل نترن  األشتتتتتتتتتتتتتت تر   الم اتاد 
 ولكنهر    2006 صتتتتتتتتيف  ال ح ية  بني     على  ي ستتتتتتتترا يل ال 

« الاربي   األمن   امير »   نفس   في   اليي    صااهر   تجا   تحية 
  وا  أهايهر  عنا   خي    ا : ) الشتتتتتتتترعر   قو   عليهر  و ني ق 

  والنيق (.  الحر   تمستتتتتتتتا    ل    إن  النيق  فليمستتتتتتتتِا  .. مر  
  ويراء مجلس »  لتتت  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفخر   الر يس   أن   هو  هنر  الل نرني 
  للا  بترر  . الل نترني  الفخر   التاك ور  هو « الار   التااخليتة 

  .سعي  
 2009 آذار 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 إسرائيل إلى بالنسبة القدس كابوس

  فيمنع القا    في  بافن   عرفرت  يرستتر  الر يس  يوصتتي 
  فيضير ووطنيرا  ودينيرا  شرعيرا   حقرا   المح ّلون   يون سرا يل ال 

  يعيمه  مواراة   الى  فلستتتتتيين  شتتتتتا   وماه   عرفرت  رفرق 
 .األسيرة  الماينة  تحروي  بقاة   وفي   للا  رام  في  موق را 

 للصتتتترا   الموضتتتتوعي   الح    أن   الاولي  المج مع  يقّرر 
  التاولتة  جترنت   الى  دولتة  في  هو  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  -  الاربي 

  شتتا   من  الفلستتييني  الشتتا   ل حو     وذلك    الستترا يلية 
  وستتتتتتتتتتتتور ر ل نرن  في  مخّيمرت   على  ي وّي   مقروم   أو  اجئ 

  الارل    دو    باض   في   اآلخر ن   بالد  باض   وعلى   واألردن 
  أ   إستتتتتترا ي   ف ارق   ستتتتتتفره   وجواي  دول     ل   شتتتتتتا    الى 

  ل رمي  وااستتت اااد   الشتتتكن   هاا  في   األفكرر  ل حو    ستتتاي 
  وإقترمتة  تتاميره  جر   متر  وإعمترر  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  النفستتتتتتتتتتتتتتيتة 

 في العيش   وذ   الشتتتتت رت   مرارة   األجير   تمنستتتتتي  مشتتتتترر ع 
 بمر«  األونروا »  من  الماونرت   على   والحصتتتو   المخيمرت 

  من « الالجئين  غو   منظمتتتتة »  الكلمتتتتة  ترجمتتتتة  تحملتتتت  
 .فلسييني   لك   مهرنة 

  مشتتتتتتتتتتتتتترر ع وبترلتاات   الوقتر ع  من  المز تا  نضتتتتتتتتتتتتتتيف   لن 
 اآلخر ن أراضتتي  على  وااستت يالء  القا   في  ااستت ييرن 

  من  نر اه   الا    لكن . كثيرة  فهي  المقّاستتتتة   الارصتتتتمة  في 
  التتتتتاولتتتتتة »  عبتتتتتررة  مجّرد  إن  القو   هو  الستتتتتتتتتتتتتتيور  هتتتتتاه 

 ااح ال  مضترجع  تقض « القا   وعرصتم هر  الفلستيينية 
اة  القتا   فقتا  إذا  أنت   ير   التا   ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال   فتهنت  الموحتّ

  الفترعت   بفات   إح ت ّ  أستتتتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتتتهتر  على  ال ي  التار اتة  يفقتا 
 .المجرم   الاولي 

.  الاربية للثقرفة  كارصتتتتتتتتتتتتتمة  القا   اخ يرر  ت   وحايثرا 
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  وذلك  الفلستتتتتييني   الشتتتتتا   قلو   ااخ يرر   هاا   أفر   ولقا 
.  وجتاانه  في  وق اهتر  لهتر « عترصتتتتتتتتتتتتتتمتة  القتا  »  كلمتة  ألن 
 ف يتة من  ذعرهر   الكلمتة  هاه  من  المتاعورة  إستتتتتتتتتتتتتترا يت    لكن 

  تكتي ال ي   المؤمنة  الفلستتتتتتتيينية   الجمو    ومن  اان فرضتتتتتتتة 
 في  أو   الجماة  يوم  للصتتتتتتتتتتتالة  األقصتتتتتتتتتتتى  المستتتتتتتتتتتجا   الى 

  تقّرر الفير   وعيا  األضتحى  عيا  مث   الاينية  المنرستبرت 
  إقرمة  ف منع  الثقرفي  الحا    لهاا  رذااتهر  ب    ال صتتتتتتتتتّا  

  وأمر . والر رضتتتتية  والفنية  الفكر ة  والنشتتتترطرت  ااح فرليرت 
  وعنتامتر ! قترنونيتة  غير  النشتتتتتتتتتتتتتترطترت  هتاه   أن  فهي  التار اتة 
  ط يعيرا   األمر  يصتب   م  صت   كيرن   عن  الار اة  تصتار 

  أنوار  ت حّم    أن  يم ن   ا  تا ا   ال ي  إستتتتتتتتتتترا ي    أن   ذلك 
...  القتتا  : الاتترل   متتاا ن  ستتتتتتتتتتتتتتيتتاة  على  تشتتتتتتتتتتتتتتع  الثقتترفتتة 

 .المسيحية  السالمية  الاربية  الفلسيينية 
 2009 آذار 26 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 تضغط عندما  مبارك مصر

  ا  مبتتترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  إن  القو   الي ياي  من 
  الجاياة  الح ومة  ت شتت    لكي   الكرفي  الضتت    ورقة  يملك 

 ال ي  مصتتتتتتتر  يستتتتتتت فزون   ا  اشتتتتتتتخرص   من    إستتتتتتترا ي   في 
 أوثر ضتتحَّ   كرن   باامر  الستتالم   اج   من  كثيراا  ضتتح  

  إلى   1967 حز ران   من  المح لة  ستتتتتتتتينرء  تحر ر  اج    من 
 بين ستتتتتتتتتتتتتتنتة  ثالثين  ق ت   ديفيتا  كترمت   اتفترقيتة  توقيع  حين 

  إسرا ي   ويراء  ر يس   بي ن   ومنرحي    السردات   انور   الر يس 
 الوحيا ااستتتترستتتتي  الشتتتترها  كررتر   جيمي  الر يس  ب رتي  

  الستتتتتتتتردات  المارهاة  قي  ي  رحي   باا  الصتتتتتتتتفقة  تلك   على 
 .ط يعية   وفرة  وبي ن  اغ يراا 

 ليس انت   ياني  ا  الكترفي  الضتتتتتتتتتتتتتت    وجود  عتام  لكن 
  من  الضتترورة  عنا  حريمة   مواق   تستتجي   مصتتر  حق   من 
 مبرر  حستتتني  الر يس  إتخاه   ان  ستتت ق  الا    الموق    نو  

 خيوات انجري  باا   إاَّ  إستتتترا ي   يزور   لن  أن   قرر  عنامر 
  يستترا يلال  -  الاربي  الصتترا   انهرء  طر ق  على  ملموستتة 

  تحقيق   إلى  برل يلع  إستترا ي   لا    الااوان  نواي   واستت  اا  
ك  ولقا . الاردلة  ال ستتتتتو ة    هاا  بموقف   مبرر   الر يس  تمستتتتتَّ

 ي ستتتر  ان   اج    من  ل   كثيرة  اميركية  منرشتتتاات  رغ    على 
 أر  قامره  تيك   ول     إستتتترا ي   ي ررة   عن  اام نر   حرجز 

 في للمشتتتتتتتتترركة   إاَّ  يون ستتتتتتتتترا يل ال  يح لهر  ال ي  فلستتتتتتتتتيين 
  رابين استتتحق  األستتت ق  إستتترا ي   ويراء  ر يس  جنرية  تشتتتييع 
  مع  ال ستتتتتتتو ة  نحو   الجنو   قرر  ألن   اغ يراا  قضتتتتتتتى   الا  

 .عرفرت  يرسر  الر يس 
  إستتتتتتتتتتتتترا ي  ي ررة   عن  مبرر   الر يس   من  الازو    هاا 

ر    المخربرات وماير  الخررجية  بوي ر  ااتصتتتتتترات  وحصتتتتتت 
  على  يين ستترا يل ال  المستتؤولين  حمل   ستتليمرن  عمر   اللواء 

  الرد  ان  مالحظتة  مع  مصتتتتتتتتتتتتتتر  إلى  الز تررات  من  الوثترر 
 المصر ة الح ومة  ر يس   ان  بالي   برلمث   ي ون   ا  عليهر 

  الافر   وي ر   وان  بير ز  شتتتتتتتتتتيمون   أو  اولمرت  ي ررة  يرد   ا 
 .بررا   ايهود  ي ررة  يرد   ا  طنيرو   المشير 

  الااوان   كرن   ان   إلى  بره ة  الاالقة  استتتتتتتتت مرت   عمومرا 
  إلى  المصتتتتتتتتر   الح    وإضتتتتتتتتيرار  غزة   على  ي ستتتتتتتترا يل ال 

 در ء بكم   الستتترا يلية  الح ومة   مع  ال شتتترور  رقاة  توستتتيع 
  اان ختتربتترت كتترنتت   ث  . ال زَّاو ين  عن  الخير  من  المز تتا 

 أوثر اشتتخرص  لمصتتلحة  ن ر جهر  جرءت   ال ي  الستترا يلية 
«  اللي ود »  حز    هؤاء  بين   ومن  الستتتتتتتتتتربقين  من  تشتتتتتتتتتتاداا 

فتتتترا  ااوثر « بي نتتتتر  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت  »  وحز  « الم ير   .  تيرُّ
  ان   على   األمر  إستتتتتتتت قر  والمقريضتتتتتتتتة  المستتتتتتتترومة  وبن يجة 

  لي رمتترن افي تتاور « بي نتتر  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت  »  حز   ر يس  ي ون 
  تشتتتتتتتتتتتتتت يلهتر  على  يامت   ال ي  الح ومتة  في  الختررجيتة  وي ر 

 .ن نيرهو  بنيرمين  اللي ود   الا   
  الابلومرسية ل رؤ  « لي رمرن »  التتتتتتتتتت   هاا   إلى  الرضو  
 المصتتتر   الح     مع  اشتتت رات  في  ستتتي ستتت    الستتترا يلية 

  بر رستتتتتتتتة  الح ومة  تشتتتتتتتت ي   على   األمر  إستتتتتتتت قر   حر   في 
  موضتتتتتتتتتتع  ستتتتتتتتتتي ون  هاا  الخررجية  وي ر   ان   ذلك  ن نيرهو  

  ستتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتت كن   حر   في  عررم  مصتتتتتتتتتتتر   شتتتتتتتتتتتا ي  رفض 
 مصتر  مع  الخررجية  مست و    على  السترا يلية  ااتصترات 

  ألن   وذلك  القرهرة    إلى  الز ررات  من  استتتتتتتتتالف    كمر  و مكثر 
 في  عرلقرا   يا    مر   الارلي   السا  ب فجير  المرضي   في  تهاياه 
  هاا  تصتتتترَّ    إذا   إاَّ   عرلقرا  وستتتتيستتتت مر . المصتتتتر ة  الااورة 
  كوي ر مهم    في اأ   اللبرقة  من  بشتتتتتتتتتتتيء   اآلخر  هو  الا   

  ككن  الستتتتتتتتوء   برل    ل   ستتتتتتتتربق   موق   ب صتتتتتتتتحي   للخررجية 
 يلتَّة مجرد  كترن  بتكنت   الاترلي  الستتتتتتتتتتتتتتا  ب فجير  تهتايتاه  يا  ر 
  اه   من  الكثيرون  في   إتستت   يمن   في  عن   صتتارت  لستترن 
 ياَّت  من  برلكثير   الارل   في  وااحزا   والستتتتتتتيرستتتتتتتة  الح   
 .اللسرن 

  ان   خصتتتتتتوصتتتتتترا  يصتتتتتتح    ان  لي رمرن  مصتتتتتتلحة   ومن 
 إبرام  على   عقود  ثالثة   باا   ح ى   يا    مر   مصر   مع   السالم 

 متر على  ام ترنيتة  وا  الرختروة   كثير  ديفيتا  كترمت   ماترهتاة 
.  ومانيرا  عستتتتتتتت ر را  وشتتتتتتتتا يرا  رستتتتتتتتميرا   الكرم   لل ي يع  ي او 

 اح فتر  في  تمثيلهتر  مستتتتتتتتتتتتتت و   مصتتتتتتتتتتتتتتر  تخفِّض  وعنتامتر 
 الاالقرت اقرمة   على  ستتتتتنة  ثالثين  مرور  باكر   إستتتتترا ي  

 نوعرا  ياني   فهاا  سفير  مس و    إلى  مصر   مع  الابلومرسية 
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 ااع برر في  يكخاون   يين ستتتتتتتتتتتترا يل ال   لا   الضتتتتتتتتتتتت     من 
 .الس ي   سواء   إلى   ااه ااء  الجايا  ح مه   و قرر 
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 أوباما رسالة  بعد إيران و  أميركا

 تولى أن  منتتتا  أوبتتترمتتتر  بتتتررا   األميركي  الر يس  وتتترن 
 الاراق   من  اانستتتحر   مواعيا   أمر  حستتت   وباامر  الر رستتتة 
 في  البر    مشتتتتتتتتتت و  « غوان رنرمو »  ما ق   من   اليا  ونفض 

  يتتةيران ال  الحتترلتتة : وهمتتر  تاقيتتااا  األوثر  الاتترلق ين  الحتترل ين 
  نخبة  مع  تفكيره  يجها  الستتتتترا يلية   -  الفلستتتتتيينية   والحرلة 

 .لهمر  ح    عن  البحث   في  ومس شرر    ماروني    من 
 وفق  الستتتتتتتتتتتتتتنتة  رأ  )  النوروي  عيتا  منترستتتتتتتتتتتتتتبتة  وجترءت 

 األعمرق  باا  تقلِّاه   ل    الا  ( الشتتتتتتتتمستتتتتتتتي  ي يران ال  ال قو   
 فيهتتتر رأ   ال ي  الخليج   دو   وباض  ل نتتترن  في  يتتتة يران ال 

 وكرن  ي يران ال  البر   لاق  منرستتبة   أفضتت   أوبرمر  الر يس 
تهر  فيايو  شتتتتر    على  المستتتتجلة  رستتتترل      دقر ق  ثال   ومُّاَّ
 في يفيا   أن  شتتتتكن    من  مر  فيهر  يقو   ثرنية  وثالثين  وستتتت  
  -  يتتتة يران ال  الاالقتتترت  في  المستتتتتتتتتتتتتت ح متتتة  الاقتتتاة  حلحلتتتة 

 في ااف راضتتتتتتتتتتتتتتترت  تكثر  ا  ولكي  المقيوعتتة   األميركيتتة 
 خال   من  ب ثهر  وجَّ   أوبرمر  الر يس   فهن  الرستتتتتتتتترلة  شتتتتتتتتتكن 
 تكون  أن  على  ي يران ال  الايتتتتا  ليلتتتتة  االك روني  موقاتتتت  
 نمستتت  ب وي ع  وجَّ    كمر  الفررستتتية    الل ة   الى  ب رجمة  مرفقة 

 .العالم  وسر    على  الفيايو   من 
 وأصتتتتتاق  أفضتتتتت    أوبرمر  رستتتتترلة  ت او  الم اأ  حيث   من 
ل    وِمن  البن  بوش  الر يستتتتتتين  رستتتتتتر    من  ب ثير   بوش ق  
  التتتاو   قتتتردة  باض  الى  بهتتتر  يباثتتترن  كتتترنتتتر  اللتتتاين  األ  

  عمومرا  جرفة  وكرن   رمضتتتترن  شتتتتهر  لمنرستتتتبة  الستتتتالمية 
 كمر. فيهر  صاق  ن رة   أ   يسماهر   أو  يقرأهر  َمن  يلمس   وا 
  أه    وإلى  ي يران ال  الشتتتتتا    الى  موجهة  أوبرمر  رستتتتترلة   ان 

 للشتتتتتتتتتتتتتتات  أنهتر  بمانى  عتر متة  وليستتتتتتتتتتتتتت   إيران  في  الح   
  مع  تاترطم   وقفتة  الى  استتتتتتتتتتتتتت تاراجت   ب ر   فق   ي يران ال 

 .األميركي  ال وج  
  الرقتة  بترل   بترستتتتتتتتتتتتتتلو   قتر   أوبترمتر  أن  ذلتك  من  واأله  

 كرن  ستتتتتتتتتتتتتنة  ثالثين  ما    على : » اآلتي  والابلومرستتتتتتتتتتتتتية 
نتتر النوروي  عيتتا  ان  إاَّ  م وترة  بلتتاينتتر  بين  الاالقتترت    يتتاكرِّ
 في»   و « جميارا  يربينر   الا   المش ر   النسرني  برلشاور 

  ستتتتتتتواء  حا   على  برألعيرد  واألميركرن  يين يران ال  اح فرات 
  إن » و  ألوادنتتتر   فرص  وبتتتهيجتتترد  جتتتايتتتا  بيوم  وعتتتا  ي من 

 متتا  وعلى  الاظيمتتة  ثقتترف ك   من  واحتتا  جزء  هو  النوروي 
  الارل   وابااعرتك   وأدب    وموسيقرو   فنك    جا   عاة   قرون 
 .«جمراا   وأوثر  أفض   م رنرا 

 وإنستتترن كك   أميركر  لر يس   هو  الكالم  من  الجزء   هاا 
  كر يس قترلت   فتهنت   الرستتتتتتتتتتتتتترلتة  في  كالمت   بقيتة  أمتر . وم تاين 
  استتتتتتتتتتت راتيجية رؤ ة  وصتتتتتتتتتتترح   دولية  مستتتتتتتتتتتؤولية  ي حم  

  وفي . الر ترستتتتتتتتتتتتتتيتة  واي ت   ظت   في  األو ر  التاولتة  تا متاهتر 
: اآلتي  النحو  على  أوردهتتتر  محتتتادة  ميتتترلتتت   هتتتاا  الكالم 

  أميركتتر بتتهح رام  تحظى  وانجتترياتهتتر  إيران  حضتتتتتتتتتتتتتتتررة  إن » 
.  م تكيمتة بلتاينتر  بين  والاالقترت  عقود  ثالثتة  ومنتا . والاترل  

 عودة  الى   الوصتتتتتتو    الستتتتتته   من  ي ون   لن  ان    أعل   انني 
  والشتتتتتتيينة  والاااء  ال ربة   من  ستتتتتتنة  ثالثين  باا  الاالقرت 
ن   لكن . اليرفين  بين  الم بردلة   ي ون   لن  الاالقرت  تحستتتتتتتتتتتُّ

رنرا    الم حاة  الوايرت  تر ا . خيرر  أمرم    أيضتتتتتتتتتتتترا  وأن    مجَّ
 المال   م رنهر  ية يران ال  الستتتتتتتتتتتتتالمية  الجمهور ة  تكخا   أن 
  مع  أيضرا  يكتي  لكن   حقك    هو   هاا .  الاولي  المج مع  في 

  الوصتتتتتتتتو   يم ن   ا   الم رن   وهاا . الحقيقية  المستتتتتتتتؤوليرت 
  طر ق  من  بتتت   الستتتتتتتتتتتتتتال   أو  الرهتتتر   طر ق  من  إليتتتت  

 للشتتتتتا  الحقيقية  الاَظمة  تؤكا   ال ي  الستتتتتلمية  ااجراءات 
  القتارة ليس  الاظمتة  هتاه  ومقيتر  . وحضتتتتتتتتتتتتتتررتت   ي يران ال 

 «...ال نرء   على  الموثقة  قارتك   ب   ال امير   على 
 الك ير إيران  بشتتتترعر  الح     أه   ذكَّرت   أوبرمر  رستتتترلة 
 الفرص»  و  ال جررة  ب برد   ووعات  الشتتتتتتتتتتتتيراي   ستتتتتتتتتتتتاا  

. النوو   الموضتتتتتتتتتتتتتتو   الى  بتترايحتترءات  واو فتت  « األو ر 
  يس حق   الا    النو    ومن   األد   من هى   في  كرن    وعمومرا 

 قرأهر حر    في  إنمر .. منهر  بكحستتتتتتتتتن   أو  بمثلهر   عليهر  الرد 
  على  قراءتهتتر  تق صتتتتتتتتتتتتتتر  ول   بانتتريتتة  ي يران ال  الح    أهتت  

 .مشرعره   تاغاغ   ال ي  السيور 
 الح   أهتتت   اخواننتتتر  فتتتهن  الفاتتت   رد  الى  واستتتتتتتتتتتتتت نتتترداا 

لي  وكرد  ي يران ال    جرن   من  الطرا ي  الكالم  إستتتت اابوا   أوَّ
  ال ي يع شتتتتكن  في  شتتتتروط    فوق  وقفزوا  األميركي  الر يس 
 أميركتتتتر اع  رت  ال ي  يتتتتة يران ال  الثورة  قيتتتترم  منتتتتا  المفقود 

  الخمينيتتة إيران  ما  رة  أميركتتر  وردَّت « أو ر  شتتتتتتتتتتتتتتييتترنتترا » 
  ال لاان  يخستتتتتتتر  ستتتتتتتنة  ثالثين  ما    وعلى «. مررقة   دولة » 

  الاولي  وللمج مع  المنيقة   لاو   برلقلق  و  ستتتتتتتتت برن  الكثير 
 .عمومرا 
  ييرانال   الوعي  ستتتتيستتتت ارد  األميركية  الخيوة  باا   ه  

  على  حثيثة  بخيى  الستتتتتتتتتتتير  الجرنبرن  و قرر  األميركي   - 
  تختتتام للاالقتتترت   جتتتايتتتاة  صتتتتتتتتتتتتتتفحتتتة  في  الك تتتربتتتة  طر ق 

  مر  ب     الحرفلة  األوست   الشترق  منيقة  وشتاو   شتا يهمر 
 .النفو   في  مس شر را  الحبر   بقرء  شكن    من 
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 وكت . ال تا  ق ت   واليوم .. ذلتك  يحتا   وعستتتتتتتتتتتتتتى  لات  
  النوروي ين وبقيتتتتتتتة  وااوراد  يون يران ال  واخواننتتتتتتتر  نوروي 
 .ورخرء  بسالم 
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 لندن   وقّمة   الدوحة   قّمة   بين   والعالم   العرب 

 من درجتتة  على  قم ين  أجواء  األستتتتتتتتتتتتتت و   هتتاا  نعيش 
 الاوحة في  المستتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتترفة  الاور ة  الاربية   القمة : ال مّيز 

 في هتاا .. الم اّثرة  الاربيتة  المصتتتتتتتتتتتتتترلحتة  إنجتري  وعنوانهتر 
  ااق صتتتتتردية  الاولية  الاشتتتتتر ن  وقمة  النجري    أم ن  حر  

 يم ن مر  إنقرذ  وعنوانهر  لنان  في   غا  باا  المستتتتتتتتت ضتتتتتتتتترفة 
  الارل    دو    الشرملة   والمرلية  ااق صردية  الكررثة   من  إنقرذه 

  قول   يم ن   متر . م فتروتتة  بنستتتتتتتتتتتتتت   القيت    الى  القيت   من 
  من  الاربية  القمة  تناقا  لكي  أن    هو   األولى   الى  برلنستتتتتتبة 

  ي   حيتتث  لالناقتترد   موجبتترت  هنتترلتتك  تكون  ان  المف ر  
 قضتترير حو   ال شتترور  ااناقرد  عنا   والرؤستترء   الملو   بين 

  الحا  في   لهر   حلو   استتتتتتتتتتت نبر   الضتتتتتتتتتتترور    من  شتتتتتتتتتتتر كة 
  النوايتر  وب ت   فتراتفترق  األدنى  الحتا  في  وأمتر  األقصتتتتتتتتتتتتتتى  

 ي واصتتتتت   ان   على  المج ماين   القردة  جرن   من  الحستتتتتنة 
  الختتررجيتتة  ويراء  وتكليف  ي تتررات  ع  ر  ثنتتر يتترا  ال شتتتتتتتتتتتتتتترور 

ع  الاربية  للجرماة   الارم  األمين  وماه     يرتر  صتي ة   وضت 
  أو  طتتترر تتتة  ألوضتتتتتتتتتتتتتتتر   كحتتت   بهتتتر  و تتتكختتتاون  القتتتردة  لهتتتر 

 ال وافق  ي     أن  وق   . وال كيم  برل اقيا  وت ستتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتت ايمة 
  الاقبرت النقرش    جروي و  دور   بشتتتتت    القمة  اناقرد   على 

 مقر في  ي ون  وهتتت   ااج متتتر   م تتترن  حو   الصتتتتتتتتتتتتتتعبتتتة 
  للوق   وتوفيراا  لالناقرد  تستتتتهيالا  القرهرة  في   الارمة  األمرنة 
  عتترصتتتتتتتتتتتتتتمتتة  في  مرة  كتت   أم  األمنيتتة   وااجراءات  والمتتر  
  كون  بم رن  الصتتتاوبة   من  قمة  عقا  مستتتكلة  كرن   عربية  

  الضتتتترور    من   أ   استتتت ثنر ية  تكون  تناقا   لكي  القمة  هاه 
 القردة  من  عاد  كرن   ولاا  عنهر  أستتتتتترستتتتتتية  قرارات  صتتتتتتاور 

  استتتتتتتتت ضتتتتتتتتترف هر  برل رلي   وا  باقاهر  يرّح ون   ا   إمر  الار  
 ااناقرد فكرة  جرءت  ث  . لالناقرد  الستتتتتتتتتتتتتاي  يارقلون   وإمر 

 نقو  ونكتترد  م يلبتترت  تفري  اابجتتا   وبتترل رتيتت   التتاور  
 في  ي ون   أن  أهمهر   لا   القمة  مستتتت ضتتتتيف  على  واجبرت 
 شتتتخصتتتيرا  يشتتترركون  القردة  يجا    الا   الستتتيرستتتي   الوضتتتع 

  ذلتتك  يج هتتا  وا  ذا   ال مثيتت   يخفّ ض  وا  هتتاا  يقتترطع  فال 
  ا  المثتر   ستتتتتتتتتتتتتت يت   على  بينهتر  من  أفكترر  طر    خال   من 

ر  الارصتتتمة   من  القمة  نق     الحصتتتر    ال رتي  حستتت   المقرَّ

 بلاه عرصتتتتتتتتتتمة   الى  فيهر  ااناقرد   الاولة  لستتتتتتتتتت   اابجا  
  أن  كمتر  للر يس  ان قتر   بتكيمتة  ت الق  طترر تة  ظرو   ن يجتة 

 ظرو  المستتتتت ضتتتتتيف  يراعي   أن   هو  الواجبرت  جملة   من 
 في الجترماتة  في  الاضتتتتتتتتتتتتتتو  التاولتة  غير  يمقح   أو  ااناقترد 

 الاربي  الارل    مع   أيمة  رمز   ياعو   بكن  مس ح    غير   أمر 
ر  تفرد   هنر  نحرو  . المؤتمر  حضتتتتتتور   الى   األستتتتتتمرء  ذك 
  التا   المثت   نحو  على  بلتّة  اليين  يز تا  ربمتر  ال حتايتا  ألن 

 ثمتتة أن  هو  قولتت   من  بتتا  ا  التتا   ولكن  الحتترلتتة   يلّخص 
  ال قّيا  القمة  مستتتتت ضتتتتتيف   على   الواج   من  شتتتتترو   ثالثة 

  او  احتا  يقترطاهتر  ا  ولكي  تفيتا  القمتة  ن تر ج  تتكتي  لكي  بهتر 
  الثالثتة والشتتتتتتتتتتتتتترو  . طر   من  اوثر  فيهتر  تمثيلت   يخفّ ض 

. النواير  حمستن  إبااء  ال حرذق   عام  ال خرط    د ء : هي 
 ال ي القمتتتتة  في  يجتتتت   كمتتتتر  ت وافر  ل   الشتتتتتتتتتتتتتترو   وهتتتتاه 

  عن  بقية  وللحايث . ... الشتتتتتتيخرن   الحماان  استتتتتت ضتتتتتترفهر 
 التتتاوحتتتة في  أمس  إناقتتتات  ال ي  التتتاور تتتة  الاربيتتتة  القمتتتة 
 في  ذلك  باا  ستتتتتتتتتتت ناقا  ال ي  ااق صتتتتتتتتتتتردية   الاولية  والقمة 
 .لنان 

 2009 آذار 31 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 المتوّقعة والقرارات المصالحة وراء ما

 في والاشتتتتتتتتتتتر ن  الواحاة )  الاور ة  الاربية  القمة  ان ه  
  است ضترف هر  ال ي ( انشترص   في   ااولى  منا   القم   مستلست  

 كرن  جاياة  مصتتتتتتتترلحة  على  الاوحة  الَقَير ة  الارصتتتتتتتتمة 
  مر  آمر    وعلى  م وقَّاة  كرن   قرارات  وعلى  مست بااة  شتب  
  ان  ي كوا  حين   إلى   كالك  وستتتتت بقى   الهواء  في  مالَّقة  يال  
  اامين  تاله  التا   بترل فترؤ   المفا  « التاوحتة  اعالن »  والم 
  مبرغ رت تمحوه   لن  موستتتتتتى  عمرو  الاربية  للجرماة   الارم 

 ضت و    أو  تكثيرات  ن يجة   ذا    أو  الير   هاا   من  لفظية 
 هي مستتتتت بااة  شتتتتتب   كرن   ال ي  المصتتتتترلحة . عربية  غير 
 الاز ز ع تتتتا  بن  للا  ع تتتتا  الملتتتتك  بين  تمتتتت   ال ي  تلتتتتك 

 باض إلى  تف قتتتتتتا  انهتتتتتتر  ومع . القتتتتتتاافي  مامر  والر يس 
  مر  بهر  األخا   من  با   ا  اح رمرا  للضتتتتتتتتتترورة   ان   إاَّ   الا ء 
 ع ا بن   للا  ع ا   الملك  ير ا   هافرا  المصتتتتتتترلحة  فكرة  دام  
 الاقيا دام   ومر  ااو مر    شتتتتتتتتتتترطئ   إلى  ايصتتتتتتتتتتترل   الاز ز 

  التتا   بتترللقتت   م لَّالا  التتاوحتتة  قمتتة  إلى  جتترء  التتا   القتتاافي 
  ملك »   وهو  اافر قي  ااتحرد  في  رستميرا  تث ي     إلى  يستاى 
 الح رم عميا »   المحستتوم  اللق   جرن    إلى « افر قير   ملو  

 للقمتة والاشتتتتتتتتتتتتتتر ن  الثترنيتة  التاورة  مع  موعتا  على « الار  
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  ر يس لكن  الاراق  نصتتتتتتتتتتتتتتيتتت   من  كتتترنتتت   ال ي  التتتاور تتتة 
  الاولة  ر يس  با   حضتتتتتتتتتتتتتر   الا    المرلكي  نور   الح ومة 

 غير الاراق   ألن  ااستتتت ضتتتترفة   عن  إع ار  طرلبرني  جال  
  مع  ااست ضترفة  لهاه   2010  -   2009  الارم  طوا   مهيك 

 والاشتتر ن الثرلثة   القمة  استت ضتترفة  في  احقي    على  ال كويا 
 وانا  والبقتتتترء  ااعمتتتترر  للا  اطتتتتر      2011 -  2010

  القوات  انستتتتتتتتتتتتتتحتتر   جتترنتت   إلى  بتترل هتتا تتة  الاراقيين  على 
  ملو   قمتتتتتة  اناقتتتتترد  ي    ا  كي  وال ر يتتتتترنيتتتتتة  ااميركيتتتتتة 
 في للنتر   أمخرجت   أمتة  خير  هي  ال ي  األمتة  ورؤستتتتتتتتتتتتتترء 

  الا   الان   ماهر  ي اليم  ااح ال    من  ممقوتة  حرلة  ظ  
 مح  تح    الب ضتتتتتتتتتتترء  جا    مر  الاراقي  الام   من   استتتتتتتتتتتر  

  ان  فهي  م وقَّاتتة  كتترنتت   ال ي  القرارات  امتتر . القلو   تتتآل  
 الجنتر ي الحظر »  البشتتتتتتتتتتتتتتير  عمر  الر يس  اخ راق  يحظى 
  على  وبرل كويا  ال فه   ب    رستتميرا  المحستتوم  غير «  الاولي 
 الجنتتر يتتة للمح متتة  ااولى  ال مهيتتايتتة  التتاا رة  قرار »  رفض 
« البشتتتير  احما  حستتتن   عمر  الر يس  فخرمة  بشتتتكن   الاولية 

  حتتتتتر   في  خيوات  ا   الرفض  تستتتتتتتتتتتتتت  بع  ان  دون  من 
 الرفض بين  فهن   وه اا . الفر   على  المح مة  اصتتتتتتترت 

 مه  في  الستتتتتتودانية   الحر   تبقى   الاولي  والفر   الاربي 
 ليي وتفرديرا  ايضتتتتترا   الم وقاة  القرارات   ومن . المقريضتتتتترت 

 لقيرم يمني   إطرر  تحايا »  للستتالم  الاربية  المبردرة  صتتفحة 
 وال حر  الستتتتتتالم  عملية  تجره  برل زامرتهر  برلوفرء  إستتتتتترا ي  
 عملية استتتت حقرقرت  تنفيا  نحو  ومحادة  واضتتتتحة  بخيوات 

  دوليترا  عليهتر  الم وافق  المرجعيترت  على  القتر متة  الستتتتتتتتتتتتتتالم 
 ايضتتتتتتتتتترا  القرارات   من «. الاربية  الستتتتتتتتتتالم  مبردرة  استتتتتتتتتتيمر 

  هاا  يحا    ولا   عستتتى  برل ضتتترمن   اال زام  على  ال كويا 
 وعام الستتتتتتتيرستتتتتتتية  النظ   راعرة م »  ايضتتتتتتترا  و حا   اال زام 
 قمة  إن   القو   خالصتتتتتتتة «. الااخلية   الشتتتتتتتؤون  في  ال اخ  
  الاربية  للقمة  جوان هر  باض   في  استتت نستتترخرا  كرن   الاوحة 

  إلى  برلوقو   ي الق   مر  وبرلاات  الكو    في  ااق صتتتتتتردية 
  تصتترلح   حر   في  الم نرحرة  الفلستتيينية  الفصتتر    جرن  

 اللي ية  -  الستتتتتاودية  المصتتتتترلحة  وكرن  . اقيربهر  وإه ا  
  حقق   الا    للقرء  قير   دولة  امير  جرن   من  استتتتتتت نستتتتتتترخرا 

 ع تتا بن  للا  ع تتا  الملتتك  جمع  عنتتامتتر  الكو تت   دولتتة  امير 
رر  والر يس  الاز ز    المصترلحة   ان  مالحظة   مع  األستا   بشتَّ

  استتتتت ثنرء  عن  تاو ضتتتتترا  ايضتتتتترا  كرن   اللي ية  -  الستتتتتاودية 
 عمقتات ال ي  القمتة  من  ثترني  آ   خليفتة  بن  حمتا  الشتتتتتتتتتتتتتتي  

 ع تا بن  للا  ع تا   الملتك  وضتتتتتتتتتتتتتتمت   الر تر   في  ايترم  ق ت  
رر  والر يس  مبرر   حستتتتتتتتني  والر يس  الاز ز   األستتتتتتتتا بشتتتتتتتتَّ

  المشتتتتتتروستتتتتتة جرءت  ث  . األحما  صتتتتتتبر   اامير  والشتتتتتتي  
 إشتتتتتتترا   عام  رأ   مبرر   الر يس   ألن  عقاهر  باا  القير ة 

  الر يس ان  واضتتتتتتتتتتتتتتحتترا  كتترن  القمتتة  تلتتك  ومنتتا . قير  امير 
  من  واراد  الاوحة  قمة   في  شتتتتتتتتخصتتتتتتتتيرا  يشتتتتتتتترر    لن  مبرر  

  ان  الحماي ن  الشتتتيخين  ابالغ  المشتتترركة  مستتت و   تخفيض 
.  طر ق همتتر على  ي ون  ا  عربيتتة  دولتتة  أو ر  مع  ال اتترمتت  

 قمة  إلى  اانصتتتتترا    اج   من   القمة  اخ صتتتتترر   ان  و بقى 
  مر  ااخ صتتتتتتتتتتترر  في   لا      اف را. ب   كرن  اتينية   -  عربية 

  احوا    وهي   األمة   احوا   تشخيص   من  يقل    ان  شكن    من 
  قمتتة  على  الطاللتتة  وتبقى . الطالق  على  ستتتتتتتتتتتتتتتررة  غير 

  ب حتتايتتا الكفيلتتة  هي  الخميس  غتتااا  لنتتان  في  الاشتتتتتتتتتتتتتتر ن 
  ولنر . ... الاربي   -   الاولي   والمرلي  ااق صتتتترد    المستتتترر 

 .آخر  حايث  القمة  هاه   حو  
 2009 نيسان 2 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 العشرين  االغنياء قمة  في الحال واقع

  ا  بمفردات  وال خرط   برلمستتتتتتتتؤولية  الحستتتتتتتتر   ب   
نتر  متر  نحو  على  والمقترمترت  الحتاود  ت جتروي    حتاوثت  احظ 

 الشتتتتتتتتتتيخرن استتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتترفهر  ال ي  الاور ة  الاربية   القمة  في 
  قتتردة إل قى    2009 آذار  30 يوم  التتاوحتتة  في  الَحمتتاان 

  الخميس)   أمس   لنان   في   الارل   غنىفي   دولة   عشر ن   أوثر 
 بن  للا  ع ا   الملك  هو  المشتتتتتتتتتتترركين  أبري (. 2009/ 4/ 2

  جترء  ااو  . اوبترمتر  بتررا   ااميركي  والر يس  الاز ز  ع تا 
  لمواجهة  واستتتتتتتتتت اااداا  تمرستتتتتتتتتت را  األوثر  الاربية   الاولة   من 

 والثترني.  الاترلميتة   والمترليتة  ااق صتتتتتتتتتتتتتترديتة  اايمتة  تتااعيترت 
  صتتتتتتتتتتتتتترختتتة  منهتتتر  انيلقتتت   ال ي  األو ر  التتتاولتتتة  من  جتتترء 

 المصتتتترفي والقير    الارم  ااق صتتتترد  في  الم ارج  اانهيرر 
  ان قر  يوم   وصتتتتتت    ان   إلى  الاقرر   والقير   ااستتتتتت ثمرر  

  إلى  الاشتتتتر ن  قمة  في  للمشتتتترركة  لنان   إلى  اوبرمر  الر يس 
 الصتتتتتتنرعة صتتتتتتايا   على  قصتتتتتتو   اهمية  ذات  شتتتتتتركة   ان 

 بهعالن مهادة « موتوري  جنرا  »   هي  والاستتتتت ر ة  المانية 
  الصتتتتنرعية الشتتتتركرت  عشتتتترات   إلى  واانضتتتتمرم  افالستتتتهر 
  على  إنهر   أو  افلستت    إمر  ال ي  الستتيررات  صتتنرعة  وبرلاات 
  ر يس  من  طل   اوبرمر  الر يس   ان  ب   اافال    مشتترر  
 بل   باامر  استت قرل    تقاي  « موتوري  جنرا  »  ادارة  مجلس 

  للخروج  دوار  بليون   17  حوالي   إلى  تح رج  الشتتتتتتتتتتركة   ان 
  شتتتتتتتتتتتتتركة ماير   لقرلة  ممرثلة  استتتتتتتتتتتتت قرلة  وهي . ايم هر   من 
اهر   اقلق  ال ي  الفرنستتية « ستتي روان   -  بيجو »    الر يس وضتت 

  امرم  كرن  . الماهود   من  أوثر  عصتتت يرا  فصتتترر  ستتترركوي  
 الستتتتتتتتربقة القمة  منا  ع فوا  خ راء   من  توصتتتتتتتتية   44 القردة 
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  يقضتتتتتي   البن   بوش   الر يس  يا    مر  كرن  يوم  واشتتتتتتنين  في 
  واي ين  خال   م ستتتتتتتتتتتتت بتتترا  اابيض  ال يتتت   في  ااخيرة  ايتتترمتتت  

  على   ااق صتتتتتتتتتتتتترديتة    الكتررثتة   من   األو ر   بترلجزء   ر ترستتتتتتتتتتتتتي ين 
اهر    من   واارقرم   الماييرت   على   تا ما   علمية   رؤ    وفق   وضتت 

  النظرم   لهاا   الشتتتخصتتتية   المصتتترل    ااع برر   في   تكخا   ان   دون 
  في  ياتتا  ل    التتاولي   المتترلي   القرار  ان   وجتتاوا   وهؤاء  ذا    أو 

  اخر    دو    هنتترلتتك   وإنمتتر   وحتتاهتتر   ااوروبيتتة   -   ااميركيتتة   اليتتا 
  تشت     الستاودية   الاربية   والمملكة   وال راي     والهنا   الصتين   مث  

  ااستتتتتتتتتتت ارنة   فق    ليس   و ج    اق صتتتتتتتتتتتردية   أيمة   أل    رافارت 
.  القرارات   واتخرذ   الصيرغة   في   شر  ة   تكون   بكن   وإنمر   بكموالهر 

  احواله    كرن    القمة   في   شتتتتتتتتتترركوا   الاين   ااوروبيين   القردة   و  
  في   انحاار .  ااستتتتتتتواق   في   ركود .  الصتتتتتتتاوبة   من   درجة   على 

  اغالق .  الامتت   عن   الاتترطلين  عتتاد   ايديتترد .  الاقتترر    القيتتر  
  هجرة   بااية .  ل    مثي    ا   إحبر  .  ك ر    تجرر ة   مؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتترت 

  فيهر   تيترق   ااقترمتة   تاتا   ل    ال ي   الك ر    المتان   من   ماتروستتتتتتتتتتتتتة 
  اخ صتترر .  اق    ال كلفة   حيث   اار ر    إلى   ال الء   شتتاة   بستت   

  يم ن   مر   ب يع   الباض   إلى   برلنستتتتتتتتتتتبة   والمبرشتتتتتتتتتتترة   النفرق   في 
  وإاَّ   القرو    ل ستتتتتايا   برلجملة   المصتتتتترر    من   اناارات .  بيا  

ع    ال ي   الارو    إوثرر .  الستتتتتتتتتتتيررة   أو   الاقرر   على   اليا   وضتتتتتتتتتتت 
  اان بره   يلف    مر .  المحالت   من   اح يرجرت   بشراء   النر    ت ر  

  ااولى   اللحظة   منا   الاقة   من هى   في   انهر   الاشتتتتتتتتتتتتتر ن   قمة   في 
د   الا    لالناقرد    والنصت    الثرمنة   من   سترعرت   بستبع   ستلفرا   َتحاَّ
  واحاة   دقيقة   تضتتتييع   دون   ومن   الظهر   باا   ك    ح ى   صتتتبرحرا 

  وخروج   استت فزايات   دون   ومن   الاربية   القم    في   كمر   الوق    من 
  الاور ة   الاربية   القمة   في   تحايااا   كمر   ال خرط    اصتتتتتتتتو    على 
  الجاية   فررق   مع ..  واحا   يوم   من   ايضرا   كرن    ال ي   الاوحة   في 

  القردة   ان   ايضرا   اان بره   يلف    مر .  الش ليرت   في   الغراق   وعام 
  إلى   تف قا   صتتتتتتتترخبة   تظرهرات   خلفية   على   اج ماوا   الاشتتتتتتتتر ن 

  وفي   أشتهر   ثالثة   ق     اثينر   في   خرج    ال ي   تلك   وتشتب    الرقي 
  الحتترقتتاين  باض  من   منتترطقهتتر  باض   اج يتتر   خال   بيروت 

  ال رضت ين   ان   واضتحرا   وكرن .  الحرستاين   باض   من   ب حر ض 
  ذن     مر   لكن   ااق صتتتتتتتتتردية   اايمة   ضتتتتتتتتتحرير   من   ه    اانكليز 

  ال خر  يتة   ااعمتر    من   ذلتك   وخال    حيَّموهتر   ال ي   الواجهترت 
«  اشتتتتترو  »   ذلك   وق     اليونرن «  اشتتتتترو  »   بامليرت   الشتتتتت يهة 

  مثتتت   كتتترنتتت   الم ظتتترهر ن  شتتتتتتتتتتتتتاتتتررات  ان  ومع .  الم  يروتيين 
  إلى   للوصتتو    الميلو    ال اار    واصتتلوا   القردة   ان   إاَّ   افارله  
  تملصتتتتتتتتت    الخيمة   اوترد   بكن   باضتتتتتتتتته    يفرجك   قا   وإاَّ ..  حلو  
   . اخيرة   بقية   وللحايث . ...  المحظور   ووقع 
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 غنى   األكثر الدول  قمة في تأمالت

 في غنى  األوثر  الاشتتتتتتتتتتر ن   الاو   قردة  يل قي   أن  ق   
 في( 2009/ 4/ 2 الخميس )  مس أ  ق تتت   لنتتتان  في  الاتتترل  
 لطفرء افرادهر  ه َّ  ميرفئ  وحاة  بمهمة  أشتب   هي  مهمة 
  والرجر   ااطفر    ألو   يضتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتخ   م نى  في  حر ق 

 عرضتتتتة وبرتوا   هر    حر ق  فرجكه    الستتتتن  وكبرر  والنستتترء 
  كتتترنتتت  نجتتتاته    الى  المستتتتتتتتتتتتتتتتررعتتتة  ت    ل   إذا  لالح راق 

  ال ر يرنية  الارصتتتتتتمة  في  والمصتتتتتترر   الك ر   الشتتتتتتركرت 
  برله ر   يحرولون  ال رضتتتتتتت ين  الم ظرهر ن  بكلو   ميوقة 

.  الاشتتتر ن قمة   الى  واح جرجه   ميرل ه   ابالغ  وال كستتتير 
  ييل ون   والمصتتترر   الشتتتركرت  هاه  في   المستتتؤولون   وكرن 

  والال قتتتتة النظيفتتتتة  المالبس  ارتتتتتااء  عتتتتام  الموظفين  من 
  من  انه   الى  تشتتتتتتير  ال ي  الحقر    وِحم    الانق  وربيرت 

  كتتتتتترنوا  الم ظتتتتتترهر ن  باض  ألن  وذلتتتتتتك  م رفتتتتتتة   طبقتتتتتتة 
.  للرأستمرلية رمز  ان   استر    على  حرل   هاه   لمن  ي صتاون 

  مج مع  في   المر   وويراء  الخ راء  كرن  نفستتتتتتتتتتتت    الوق   في 
  المتتاع   ال قر ر  انجتتري  على  عتتروفين  غنى  األوثر  التتاو  

 القتتتردة امتتترم  لوضتتتتتتتتتتتتتتاتتت   وااق راحتتترت  واارقتتترم  بتتترلحقتتتر ق 
  الاترم  الانوان  وكترن . عليت   الموافقتة  اجت   من  الاشتتتتتتتتتتتتتتر ن 

 ومرليرا  اق صتتتتتتتتتتتتترديرا  الم رد    الارل   انقرذ   هو  المهمة  لهاه 
 باا. المقر    هاا  ميلع  الي   أشتتتتترنر   الا   الم نى  انقرذ  ومر 

  انفراد  وعام  الراقية  والمنرقشتتتتتة  الجاية  من  ستتتتترعرت  ستتتتت  
 قضتتتتتتتتترير  عن  المنرستتتتتتتتت   غير  برل ا ير  القردة   من  الباض 
 في التاور تة  الاربيتة  القمتة  في  حتا   متر  نحو  على  خالفيتة 
  من  ترر خية  تستتتتتتو ة   الى  الاشتتتتتترون  القردة  ان هى  الاوحة  
  الاولية  وااق صتتتتتتتتتتردية  المرلية   اايمة  جمر   كب   شتتتتتتتتتتكنهر 
 كيف؟. القرن  اربر   ثالثة   ق    الستربقة  اايمة  منا   األستوأ 
  الاولي   النقا   صناوق   الى   دوار   تر ليون   1.1  ض    قرروا 

  على  النتترميتتة  التاو   لمستتتتتتتتتتتتتتترعتاة  التاوليتتة  ال جتتررة  وتمو ت  
  بخمستتتتتتتتة ااق صتتتتتتتتردات  تحفيز  قرروا  كمر  اايمة   تجروي 

 الجميع ان  المه  . 2010 الاتتترم  ح ى  دوار  تر ليونتتترت 
  م اتتتتترونين راضتتتتتتتتتتتتتتين  مرّح ين  مهللين  مرتتتتتترحين  خرجوا 

اات  تنفيتتا  على  عتتريمين   جنتتر  بين  ينقستتتتتتتتتتتتتتموا  ول   ال اهتتّ
  بر يتتترنيتتتتر ويراء  ور يس  اوبتتترمتتتر  ااميركي  الر يس  يقوده 

  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي الر يس  يقوده  آخر  وجنتتتتتر   براون  غوردون 
  اانقسترم  وهاا . ميرك   أنجيال  ألمرنير  ومست شتررة  سترركوي  

  الموضوعية   ال سو ة   الخ راء  إس نب    حين   الى   وارداا   ورن 
 إننر»  يقو   اوبرمر  الر يس  رأينر  ال ستتتتتتتتتتتتتو ة  هاه  وبستتتتتتتتتتتتت   

  ورأينتر   « ال ترر    درو   تالَّمنتر  واليوم  تحّو   نقيتة  نعيش 
  المستتتتتتت شتتتتتتتررة ورأينر . ق     من  ي  هج   ل   كمر  م  هجرا  براون 
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  ستتتتتتتتتترركوي   الر يس  و  خّلى  تحّفظرتهر   عن  ت خلى  ميرك  
  إلي   ال وصتتتتتّ   ت   مر   ان   على  الثنرن  و  فق  شتتتتت وك    عن 

  الوق   باض  ستتتتتتتتتتيمر «. ن خّي    ان  يم ن  ممر   أوثر  هو » 
  دو   في  فرد  كتت   من  المتتكمو   اان اتترش  يحتتا   ان  ق تت  

  نرجحة كرن   الاشتتتتتتتتتتتر ن  قمة   ولكن . وفقيرهر  غنيِّهر   الارل  
  واصتتتتتتتتتتتتتتال   ااستتتتتتتتتتتتتتواق  تنظي   يخص  بمتتتتر  قراراتهتتتتر  في 

 برلاو  ستتتتوداء  قر مة  ونشتتتتر  الارلمية  النقاية  المؤستتتتستتتترت 
  وتشتتتتتتتتتتايا الضتتتتتتتتتتر  ي  ال هر   م رفحة  في  الم ارونة  غير 

  بم رفآت خرصتة  وإجراءات  ال حّو   صتنرديق  على  الرقربة 
 ذات وكرن  « ال ونو  »  بتتتتتتتتتتتتتتت  الماروفة   وهي  المصترفيين 

  من  نوعتتتترا  حّققتتتت   تكون  النجتتتتر   وبهتتتتاا . خرافيتتتتة  ارقتتتترم 
  الى  برلنستتتتتتتتتتتتتبة  القلق  تباث  ربمر  نقية  ثمة   لكن . اانفراج 

 الستتتتتتتتتتتتتتر تتة عهتتا  ان »  على  بتترل تتكويتتا  الم مثلتتة  وهي  ل نتترن 
 مرليرا   قو   مارو   هو   كمر  ول نرن «. وّلى  قا  المصتتتتتتترفية 

  الفرو   كثرة  في  تمبتترل   بتتاأت  ال ي  مصتتتتتتتتتتتتتتتررفتت   بستتتتتتتتتتتتتتر تتة 
 اا  مرن بيرقرت  من  غر بة  عجيبة   انوا   واستتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتاار 

  المرلية  الكررثة  استبر   من  ست برا  شتّ ل   ال ي   ال اعة  وهي 
.. واليتربترن  ااوروبيتة  التاو   وباض  الم حتاة  الوايترت  في 

.  خ راء لنتر   أوضتتتتتتتتتتتتتت   كمتر  الاربيتة   والاو   ل نترن  في  وقر بترا 
 قمتتة من  ستتتتتتتتتتتتتتترلمتترا  خرج  التتاوار  ان  الى  ااشتتتتتتتتتتتتتتتررة  تبقى 

  تقوده اتجره  بقوة  ميروحرا   كرن  باامر  لنان   في  الاشتتتتتتتتتر ن 
  جريت  إذا   أممي  دوار « اخ را  » بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  و نرد   الصتتتتتتتتتين 
 ايضتترا  تبقى . اميركر   ى عل  اصتتااره  ح راا   ي ون   ا  ال ستتمية 
  بقمتة مقتررنتة  الاربيتة  التاوحتة  قمتة  ن تر ج  ان  وهي  مالحظتة 

  الا   برلير   ال ر    الير   مقررنة  ق    كرن   الاشتتتتتتتتر ن 
  من   ه   ب  ... ذلك  ستتتتتتتتتيستتتتتتتتت مر  م ى   الى . طر ق   يار  

 .ولا   عسى  الحر ؟  ت اُّ   في   أم  
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ر األحكام  سّيد الصلح ار  أمر وم يسّ   بشَّ

رر  الر يس   أن  أتصتتتتتتتّور   ضتتتتتتتوء  في  برت   األستتتتتتتا  بشتتتتتتتَّ
 ث  فترلمنترمتة  الر تر   الى  الكو ت   من  الخليجيتة  إطالاتت  
  ستتتتّيا برلفا    هو   الصتتتتل   بكن  اق نرعرا  أوثر  عممرن  ستتتتلينة 
ر   إلي   برلنستتتتتتتبة  وأن   األح رم    تنحستتتتتتتر بحيث  أموره  مميستتتتتتتِّ
.  يقوده التتا   الح    عن  والاربيتتة  التتاوليتتة  الازلتتة  بتترل تتاّرج 

رر  للر يس  الخليجية  الطالات  هاه   لقي ال ي   األستتتتا  بشتتتتَّ
 ال ي الخيوة  لوا  ل     كتتترنتتت   متتتر  ال رحيتتت   قتتتردتهتتتر  من 

  مع  ال جتتتترو   اتجتتتتره  في  ملحو    بب ء  وإن  خيتتتترهتتتتر  

  الملك  الشتر فين  الحرمين  خردم  جرن    من  ال سترم   مبردرة 
  دون  هي  الاوحة  ستتتتتتتتتتت بقى  وكرن   الاز ز  ع ا  بن  ع اللا 

  الارصتتتتتتمة  الخليجي    ال ارون  مجلس  دو    عواصتتتتتت   بقية 
  أحيرنرا  شتتتخصتتتية  بصتتتفة  عليهر  و  رّدد  أحيرنرا  يزورهر  ال ي 

  لستتتتتتتتتتتتتور ر ال رر خي  الصتتتتتتتتتتتتتايق  مفرجكة  جرءت  ث   أخر   
  عميق   تكمُّ   لحظة   تشّ     للاها   ولّيرا   كرن   أن  منا  األساية 

رر  الر يس  جرن    من    تلك   الى  يح رج  أن    لو   وكمر  باا  بشتتَّ
  صتتتتتتتتتتتتتترغ  ال ي  وبترلير قتة  ين ظرهتر  ي ن  ل   إنمتر : المفترجتكة 

 أنهتر بمانى  مفرداتهتر   إيقتر   الاز ز  ع تا  بن  ع تاللا   الملتك 
  واستتتتت يراداا  الك ير  الاربي   الجمع  وأمرم   المل  على  جرءت 

  ااف  رحية الجلستتتتتتتة  ت ربع  كرن   ال ي   األّمة  مستتتتتتتمع   على 
. الكو    في   األولى   ة وال نمو  ااق صتتتتتتتتتردية  الاربية  للقمة 

  الح    جتتتتترنتتتتت   من  اايجتتتتتربي  ال يّور  أن  المؤكتتتتتا  من 
  تبردم   موضتتتتتتو   حستتتتتت    وبرلاات  ل نرن  اتجره  في  الستتتتتتور  

  ب ي يع الستتتتتتتتتتتتتور ة  الرغبة   وكالك  الاي لومرستتتتتتتتتتتتتي  ال مثي  
 المستتتتتتتتتتتؤولين ي ررات  وكثرة   الاولي  المج مع  مع  الاالقرت 

  مارون  أخيره   وليس  آخره   دمشتتتتتتتتق   الى   الارل   دو    من 
  الكون ر   من  ووفتا  راميت   بيت   ال ر يترنيتة  الختررجيتة  وي ر 

 شتتتتتتتتتتت َّ  والجمهور    الايمقراطي  الحزبين  يمّث   األميركي 
 الخليجية -  الستتتور ة  الاالقرت  مستتترر  ل صتتتحي   موجبرت 

رر  الر يس  بين  الم كّيمة  الاالقة  وبرل حايا    والمملكة  بشتتتتتتتتتتتتتَّ
 الخليجيتة الطالات  فتهن  ذلتك  الى . الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  الاربيتة 
رر  للر يس    األشتتتتتتتتتتهر  في  حاوث    مكمواا   كرن  مر   هي  بشتتتتتتتتتتَّ

  أن   أج    من   وذلك  الاربية  للقمة  ترؤستتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتبق   ال ي 
 المستتتتتتتت و    على  الجميع  فيهر  يشتتتتتتتترر   قمة  يستتتتتتتت ضتتتتتتتتيف 

 ااناقرد  مواصفرت   أن  ن يجة   يحا    ل    ذلك   لكن .  األعلى 
  برلكثير محرطة  كرن   المستتتت ضتتتتيف  الر يس   الى  برلنستتتتبة 

  حرلة  عن  النرشتتئة  الحستترستتية  أهّمهر   لا   الحستترستتيرت   من 
 الاالقرت  في   عميقة   جفوة  تمقربلهر  ية إيران   -  سور ة   تحرلم  

  -  والستتور ة  المصتتر ة   -  والستتور ة  الستتاودية   -  الستتور ة 
  تلك  بقي   دمشتتتتتتتتتتتتتق  في   القمة  اناقرد  باا  وح ى . األردنية 

  ماظ  والف ور  أحيتتتتترنتتتتترا  ال وّتر  على  إجمتتتتتراا  الاالقتتتتترت 
 القمتة ر يس  دور  ة آذار مت  فرصتتتتتتتتتتتتتتة  أن  ياني  ممتر  الوقت   

رر الر يس   على  ضتتتتتتتترع   ضتتتتتتتترورات   مخ ل    على    بشتتتتتتتتَّ
  ااق صردية  القمة   اناقرد   حين   الى   الحر    هاه   على   وبقي  

  الم بقية األخيرة  األيرم  اناقردهر  صتترد    ال ي  الكو    في 
رر  للر يس  الاربية  الر رستتتتتية   الواية   من    فهن  هنر   ِمن . بشتتتتتَّ
رر الر يس  يحرو    الواية  تلك  ستتتتتتنة  في  ي حّقق   ل   مر   بشتتتتتتَّ

 يم ن مر  تصتحي    إليهر  أشترنر  ال ي  الطالات  خال    من 
 الم ترنتة  أن  وحيتث . ترميمت   يجت   متر  وترمي   تصتتتتتتتتتتتتتتحيحت  

  والتتتاولي  والقليمي  الاربي  محييهتتتر  في  لستتتتتتتتتتتتتتور تتتر  ال ي 
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رر  الر يس  فهن  و يرة     ال حّفظ  بباض   وإن  ستتتتتتتتتتتتيلقى  بشتتتتتتتتتتتتَّ
  الا   ال كثير  أهمّية  وهنر . ال ارون  برست ئنر    الق و   أحيرنرا 
رر   للح      من  كتتترن  متتتر  تاو ض  قرر  حتتتر   في  البشتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 للقمة الستور ة  الارصتمة  است ضترفة  ق    حصتول   الي ياي 
   «حمرسية »  التتتتتتتتتتت  ال وّجهرت  تيو ع  على  الاور ة   الاربية 
  -  يتتتتتة يران وال  الخليجيتتتتتة  -  يتتتتتة يران ال  الاالقتتتتترت  وتي يع 

 في الحايث   فهن  األخيرة  هاه   الى  وبرلنستتتتتتتتتبة . المصتتتتتتتتتر ة 
رر الر يس  يزور  عنامر  الجاية  منحى  يكخا  شتتتتتتتتتتكنهر   بشتتتتتتتتتتَّ
 في  الحر    كمر  مبرر   حستتتتتتتني  الر يس  و ستتتتتتت كن   القرهرة 
  الستتتور ة  -  المصتتتر ة  ال نستتتيق  ستتتيرستتتة  مرضتتتي ين  ستتتن ين 

  أن  ان ظرر   وفي . الر يستتتين  بين  الز ررات  تبردم   خال    من 
  أن  ااف را   لنر  يجوي  ستتتتتتتتتيحا   با   ا   وهو   ذلك  يحا  
رر  الر يس    -  الستتتتتتور ة  الاالقة  ل ااي   بايالا   يصتتتتتتوغ  بشتتتتتتَّ

. األشتتتتتّقآء  جميع  وبين  بين   الاالقة  ب از ز   وذلك  ية يران ال 
  الفلستتتتييني  -  الفلستتتتييني  ااتفرق  يصتتتتب   ال از ز  وبهاا 

  دون  من   الشتيء  باض  إيران  وتهاأ  اضتيرار را  الضترور  
 وباض الار   شتتتتتتتتتتتقرء األ  ت حّا   تاود   وا  ت ضتتتتتتتتتتت    أن 

  يمينهتتتتتر الى  ستتتتتتتتتتتتتتور تتتتتر  بتتتتتكن  التتتتتاولي  المج مع  أقيتتتتتر  
 اليمين وبين .. يستتتتتتتتتتتتتتررهتر  الى « للا  حز  » و « حمتر  » و 

 في  قمامرا  ستتتتتترر  كلمر   وهو . النوو ة  الورقة   هنرلك  واليستتتتتترر 
...  الاور  ستتتتتتتتتتتتتور ر  استتتتتتتتتتتتت اردت   كّلمر  فرت  عمر  ال او ض 
 .والرونق 
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  أوروبية إطاللة بين أوباما
 إسالمية  وأخرى

 األرباتة األيترم  في   أوبترمتر  بتررا   األميركي  الر يس  لقي 
  وعرصتتتتتتتتتتتتتمة  القررة  في   األو ر  الماينة  لنان  بين  األوروبية 
 الشتتتتتتتتتتتتتتمس  عنهتر  ت يت   ا  كترنت   ال ي  الم حتاة  المملكتة 

 في غنى   األوثر  الاشتتتتتتتتتر ن   الاو   قّمة  في   شتتتتتتتتترر   حيث 
  الواقاة  الصتتتتت يرة  الفرنستتتتتية  الماينة  وستتتتت راستتتتت ورغ   الارل   

 ضتتتتتتتفة صتتتتتتت ير  بجستتتتتتتر  تربيهر  الراين  نهر  ضتتتتتتتفة   على 
 تكرد المستتتتتتتت و رت  ك    على  حفروة  ألمرنية   ضتتتتتتتتفة  ألمرنية 
  الوايرت  خررج  شتتتتتتتتا ي     على  ااستتتتتتتت ف رء   من  نوعرا  تكون 

 الجيتتت  إل    ااستتتتتتتتتتتتتت ف تتترء  الحفتتتروة  هتتتاه  وفي . الم حتتتاة 
 ب  الثقة   من  الكثير  ومنح   أوبرمر   حو    الشتتتتتر   األوروبي 
 جا   مر  النر     مع  تارمل   وبستتتترطة  ل واضتتتتا   واارتير  

  أن  وصتتتحي  . برارتير   يشتتتار  الشتتتر   األميركي  الر يس 

 ذ  األطلستتتتتتتتتتتتتي  حل   اج مرعرت  لمنرستتتتتتتتتتتتتبة  ال ظرهرات 
  ستتتتتتنة ستتتتتت ين   الامر  من   والبرل   والاشتتتتتتر ن  الثمرني   الاو  
 أوروبر  و  د   ألن  دولة   عشتتتتتتتتتترة  بهثن ي   1949 عرم  باأت 

 الشتتتتتتتتيوعي  فرصتتتتتتتتوفير  بحل   مرتبية  يمناا   الشتتتتتتتترقية 
  أجواء  الحرا ق   عن  المنباث   الاخرن  ومل  صتتتترخبة  ورن  

  على   السل ي  ال كثير   ي ر    ل    ذلك   أن   إاَّ   الجميلة   الماينة 
 لنان شهاتهر  ال ي   الممرثلة  ال ظرهرات   أن   كمر  ااج مر   

 ال كثير ت ر   ل   غنى   األوثر  الاشتر ن   الاو   قمة  لمنرستبة 
 أوبرمر حضتتتتتتور   كرن  المنرستتتتتت  ين   وفي . الممرث   الستتتتتتل ي 

 فقراء كشتتتتتتتتتتتتتتخص  يمثّت   لنتان  قمتة  في  فهو . تهتا تة  عترمت  
 في األطلستتتتتتتتي  اج مر   في   وهو . األغنيرء  قمة  في   الارل  

 للهيمنة المليَّفة  الماررضتتتتة  كشتتتتخص  يمّث   ستتتت راستتتت ورغ 
  من   الستتتتتتتتلو    هاا . اآلخر ن   على  األطلستتتتتتتتية  الاستتتتتتتت ر ة 

 تارممل  في  الافو ة  البستتتتتتتتتتتتترطة  وهاه  أوبرمر  الر يس  جرن  
  كترنوا  التاين  والشتتتتتتتتتتتتتتربترت  الشتتتتتتتتتتتتتتبترن  ومع  الح ترم  بقيتة  مع 

  والستتتتتتتتتتتتتتينمتتر  ال نتترء  نجوم  أحتتا  أنتت   لو  وكمتتر  لتت   يلّوحون 
 أيضترا  بافو ة  تصتّرف   ال ي  ميشتي   يوج    بسترطة   وكالك 
  ر يس  بكن  انيبرعرا   تر   سمراء    أخر   دايرنر   بالك  فكرن  
  على  الازم  وشتتتتتتتتتتايا  يقو    مر  في  صتتتتتتتتتتردق   األو ر   الاولة 

  لكن .. واق صترديرا  مرليرا  الشتوا     من  الهر     الك ّ  تصتحي  
ق  رهن   ذلك  ا    لج هردات استت ستتالم   وعام  مستت شتترر    صتتِ

  ي الق   مر  وبرلاات  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتترت  يخييون  الاين  الخ راء 
 الاربي الصرا   وهو   األه    الموضو   تجره  أميركر  بسيرسة 

 أوروبر على   األولى  أوبرمر  إطاللة  كرن    وإذا . ي ستتترا يل ال 
 الم اّثر ااق صتتتتتتترد    الوضتتتتتتتع  ترتي    اج   من  لنان  بين 

  ال ارون  عمر   توثيق   أج   من  ستتتتتتتتتتت راستتتتتتتتتتت ورغ   وإلى  دوليرا 
  فرنسر  أناش     الا   األطلسي   الحل    دو   بين  الاس ر  

  الز ررة رافق  ومر  إستتتتتتالمية   لاولة   األولى  ي ررت    فهن  مهمة 
  ي ررة  عن  بقية  وللحايث . ... مهمة  باورهر   هي  كالم   من 

 .أوبرمر  للر يس   األولى  السالمية  المحية  تركير 
 2009 نيسان 8 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 يكون  ألن الرافض أوباما
ل  الثلث مع  المعطّ 

 هتاا في  ير   اوبترمتر  بتررا   ااميركي  الر يس  كترن  اذا 
  ااردوغترنيتة تكونَ  ان  ب ركيتر  جترنبت   من  الالفت   ااه مترم 

 فهن   الارل    في  الستتتيرستتتي  للستتتالم  المق و    النموذج  هي 
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  ال ركيتتتة للصتتتتتتتتتتتتتتي تتتة  تتتتاعي   الى  يح تتترج  الرؤ تتتة  هتتتاه  في 
  موضتتتتتتتتتو    في  اردوغرن  خرطر  ب ييي   ي  في   ا  وبحيث 

 في األطلستتتية   القمة  خال   ال ركي  الزعي   تحفُّظ  مقريضتتتة 
 لالطلستتي الاانمر   ويراء  ر يس  تر يس   على  ستت راستت ورغ 

  كر مة غير  كرر  رتور ة  رستتوم   من  ستتيئرا  موقف   كرن   الا  
  ر يس نوا   أحتا  ي ون  بتكن    ( ص )  محمتا  الن ي  حق  في 

ي  وإنمتر  تركيترا   الحل     التا   ال ركي  الموق   شتتتتتتتتتتتتتتكن  يازِّ
 لل ستو ة  مفروضترت   أ    في « حمر   حركة »   إشترا   ير  

 ال فرو  انجري   اج   من  إسترا ي    على  الضت    وضترورة 
 ال فرو  كرن  باامر  الستتتتور    الح    وبين  بينهر  المبرشتتتتر 

. استتتترستتتتية  اشتتتتواطرا  قيع   اردوغرن  وبرعرية  المبرشتتتتر  غير 
  فتتهن  عمومتترا  ااستتتتتتتتتتتتتتالم  من  الموق   الى  بتترلنستتتتتتتتتتتتتتبتتة  امتتر 

  تشتتتتتتتتتتتتتتجيع الم حتاة  للوايترت  كر يس  اوبترمتر  من  الميلو  
  ت رج  ااميركي  الاترم  الرأ   صتتتتتتتتتتتتتتفو   في  توعيتة  حملتة 
 لنتتان في  منتت   ستتتتتتتتتتتتتتمانتتره  كمتتر  الحنيف  التتاين  من  موقفتت  

  ان »  برل حايا   وقول   واستتتتتتتتتتتين و   وانقرة  وستتتتتتتتتتت راستتتتتتتتتتت ورغ 
 ب  ااستتتتتالم   مع  حر   حرلة   في  ليستتتتت   الم حاة   الوايرت 

  اامر   واقع  في  مهمة  ااستتتتتتتتالمي   الارل   مع  شتتتتتتتتراو نر   إن 
  ( والان   اارهر   يقصتتتتا )  ايايولوجية   على  القضتتتترء  في 

  اوون  ان  وأر تتتا  ااديتتترن   جميع  من  النتتتر   يرفضتتتتتتتتتتتتتتهتتتر 
 يم ن  ا  ااستتتالمي   الارل   مع  اميركر  عالقة  بكن   واضتتتحرا 

 ب    ( القرعاة )  مارداة   على  مستتتتتتتتتت ناة  تكون   ولن  تكون   ان 
  مست نا النيرق  واستع  ل فرع   نستاى  فنحن   ذلك   عن  باياة 
  وستتنصتت ي المشتت ر    وااح رام  المشتت ركة  المصتتلحة   الى 

  ألرضتتتتتتتتية وستتتتتتتتنستتتتتتتتاى  ال فره   ستتتتتتتتوء  وستتتتتتتتنز    بهه مرم 
 غضتتتتتون   في  ستتتتتكوشتتتتت   إنني »  ايضتتتتترا   وقول     « مشتتتتت ركة 
  الاتترل   مع  لل واصتتتتتتتتتتتتتتت   مهمتترا  اميركيتترا  برنتترمجتترا  اشتتتتتتتتتتتتتتهر 

 ترجمتة اوبترمتر  من  الميلو   ان   ذلتك  الى «. ااستتتتتتتتتتتتتتالمي 
  تنفيتتاه كثيراا  المَوجتتَّ   الحتت   شتتتتتتتتتتتتتتتكن  في  افاتتر   الى  اقوالتت  

  للفلستتيينيين تكون   ان   وهو  ي ستترا يل ال   -  الاربي  للصتترا  
  نهتتتر ي ق و   امتتترم  الماوقتتترت  تفكيتتتك  ي تتتاأ  وبتتتالتتتك  دول ه  
  وا  ت اتتريش  دولتتة . المنيقتتة  في  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   دولتتة  بوجود 
  الى  ت حّو    ان  نكم   ال ي   براقوا   نقصتتتتتتتتتتتاه   ومر . تا ا  
  امرم  كلم     في  اوبرمر  الر يس  من  ستتتتتتتتتتمانره   مر  هو   افار  

   (2009/ 4/ 6)   المرضتتتتتتتتتتتتتي  ااثنين  يوم  ال ركي  ال رلمرن 
  الم حاة  الوايرت   إن . واضتتتتتتتتتحرا   أومن  دعوني : » قر   حيث 
  ت اريشتتتتترن وفلستتتتتيين  إستتتتترا ي  : دول ين   اقرمة  بحزم  تاع  

 المشتتتتتتتتتتتتتت ر  الهتتتا   يمثتتتّ   ذلتتتك  إن . وأمن  ستتتتتتتتتتتتتتالم  في 
  أن  ااع برر  في   األخا   ومع «. يين ستترا يل وال  للفلستتيينيين 

 القمة مستتتتتتتتتت و   على  رستتتتتتتتتتمي  اميركي  رد  هو  الكالم   هاا 
  الستتتتتترا يلية الخررجية  وي ر  بموق   الم مّث   الفجور   على 

  كوي ر ااو   يومتتت   بتتتاأ  التتتا   لي رمتتترن  أف تتتاور  الجتتتايتتتا 
 فق   مل زمتتة  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   وإن  متترت  انتتربوليس  إن »  بتترلقو  

  الموق   ل يو ع  ي في  ا  ذلتك  أن  إاَّ    « الير ق  بخر يتة 
 ح ومة في   علي   كرن   مر   الى  يصتتتتتتتت   بحيث  ي ستتتتتتتترا يل ال 

 غزة على   الااوان  ا   برلاستتتتتتت   الستتتتتتت   خل    الا   أولمرت 
لم    ان   عن  برلعالن    من  با   وا  إن هى  الك ير  إستتتتتتتتتترا ي   حم

 إستتتتتتتترا ي  الى   اوبرمر  ي ررة  تكون   وقا . للفلستتتتتتتتيينيين   دولة 
 يقو  وبحيتتتتتث  ال ر    لهتتتتتاا  هي  المق تتتتت   حز ران  في 

  بينه  وِمن  ح وميتة  ذ تر   وباض  ن نيترهو  الويراء  ر يس 
 الفستتتتتتتتتتترد ب ه    اامن  ستتتتتتتتتتتليرت  ما   تمحقق   الا   لي رمرن 
  هو  يراه  بمر   األخا  بكن  نقر ص    من   ذلك  وخال   والرشتوة 

  المرلي   الوضتتتتع  وفق   او  كرن   ستتتتخية  المستتتترعاات  مقرب  
  ن ر ج بكن  الستترا يلية  تاكير   مع .. الصتتا   وااق صتترد  

  ويارة في  العالم  دا رة  اعاتهر  ال ي  ااستتتتت يال   الاراستتتتتة 
  يا  رون   الارل   ستت رن  ثلث  بكن  تفيا  الستترا يلية  الخررجية 
  الا    اآلخر  ااستتتتتتتتت يال    وبكن  عاوانية   دولة  إستتتتتتتتترا ي  

 واشتتتتتتتتتنين»  صتتتتتتتتتحيفة  تركير  الى  ي ررت   لمنرستتتتتتتتتبة  اجرت  
 غتترل يتتة بتتكن  افتترد « ستتتتتتتتتتتتتتي  بي  ا  »  قنتترة  مع « بوستتتتتتتتتتتتتتت  
  مع  صتتتتتتتتتتتتتتااقتة  جستتتتتتتتتتتتتتور  لمتا  اوبترمتر  يتاعمون  ااميركترن 
 الاالقة مف ر    ان  له    ستيوضت   با  ا   ان   كمر . المستلمين 
 يكم  وال ي   الاولة  قيرم  في   هو  المستتتتتتتلمين   مع  المنشتتتتتتتودة 

 رام الى  ي تررتت   مع  التاولي  المج مع  الى  هتاي ت   تكون  ان 
 فيهر سيؤكا   حيث  إسرا ي   ي ررة  باا   أيضرا  حز ران   في   للا 

  الثلتث  مع  ااطالق  على  ي ون  لن  أنت   على  ن منى   ومتر 
 ومنه   الارل   ثلثي   ستت رن  ضتتا  إستترا ي   هو   الا   المايِّ  
  يستتتتتتتت مروا  ان  الماي   من   ان   يرون  الاين  اميركر  شتتتتتتتتا  
 قيترر مستتتتتتتتتتتتتتيرة  لت   مواجه ه   باتام  يايتّ   ثلتث    أستتتتتتتتتتتتتتر 

  هاا  يقود   من  ي ون   ان   الى  اوبرمر  بررا   ي يّلع  لالست قرار 
  محية.. ااخيرة  المحية  الى  مشتتتتت وراا  وايصتتتتترل   القيرر 

  الارل   في  النر    ك   النر    وفي  اار    على  الستتتتتتتتتتتالم 
 .المسرة  وبوذيين   ومسيحيين  مسلمين 

 2009 نيسان 9 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 والعرب   أميركا   محورها   اإلحباط   تبّدد   أخبار 

  اجواء  ت تايتا  على  ثبترتهتر  يستتتتتتتتتتتتتترعتا  ال ي  األخبترر  من 
  من  رفياترا  وفتااا  ان  الاربي  الاترل   في  الستتتتتتتتتتتتتتر تاة  الحبتر  

- 7)  المرضتي  الثالثرء  يوم  غزة   الى  وصت  «  ف    حركة » 
 حركة»  في  اخوانه   مع  وال حرد   لل شتتتتتتتترور (  2009- 4



81 

 

  الز ررة هاه  اع بررنر  الباض  إست  ر    إذا  وح ى «. حمر  
 بين ط ياي  امر  ال زاور  إن  إذ  المهمتتتتتتة  الخيوات  من 

 ألنهتتر ااهميتتة  بتترل تتة  الخيوة  ان  نر   فتتهننتتر  وأخيتت    األ  
 فضتالا  الجرن ين   بين  الفجوة  مسترفة  الشتيء  باض  تقلُّص 

  الفلستتتتيينيين اخواننر   حر   برت   يمن  في  تحام   انهر   عن 
. الشتتتتتتمرلية  وكور ر  الجنوبية  كور ر   حر   مث   تصتتتتتتب   تكرد 

 ار  على  ال حتتتترد   و جر   الز تتتتررة  هتتتتاه  ت    وعنتتتتامتتتتر 
  الا   مبرر   الر يس  مستتتاى  يازي  برل رلي  فهن   فلستتتيينية 
  ستتتتتتتتتليمرن  عمر   اللواء  المخربرات  بر يس  م مثالا  يواصتتتتتتتتت  
  باتتا اتفترق  إنجتري  بتكمت   الحرك ين  بين  ل وفيق ل  الستتتتتتتتتتتتتتاي 

  الوقتت   لباض  بتتتاا  التتتا   القتتترهرة  في  الحوار  جلستتتتتتتتتتتتتتترت 
  من  الحرك ين  لق را   ااستتتتتتتتتتتتتت اتتااد  هتتاا  وأهميتتة . عقيمتترا 

  الموق   في  افتتتت   تيور  مع  ت زامن  انتتتت   باضتتتتتتتتتتتتتتهمتتتتر 
 الاقيتا يصتتتتتتتتتتتتتتفت   التا   اوبترمتر  الر يس  ان  حيتث  ااميركي 

« اام ر تترلي  الظالم  في  ومضتتتتتتتتتتتتتتتة »  بتتكنتت   القتتاافي  مامر 
  و نرد  ية إسترا يل   -  فلستيينية  تستو ة  تحقيق   على  مصتم  

 الجتتتترنتتتت  ان  مالحظتتتتة  مع  ال نتتتتريات   ب قتتتتاي   الجتتتترن ين 
 منتت  الميلو   وأن  الكفتتريتتة  فيتت   متتر  تنتتري   الفلستتتتتتتتتتتتتتييني 

  الفا   رد  باا  خصتتوصتترا  ي  ستترا يل ال  الجرن   هو  ال نري  
  لي رمترن افي تاور  الجتايتا  الختررجيتة  وي ر  جترنت   من  الفج 
 ال زامتتتتت  تركيتتتتتر  يزور  وهو  اوبتتتتترمتتتتتر  الر يس  اعالن  على 

  ل ا  هتتاا  بقو   م مثلتتة  الفجتترجتتة  وجتترءت . انتتربوليس  بامليتتة 
 امور في  الختررجي  ال تاختّ   يرفض  انت   مانتره  متر  لي رمترن 
 في  اوبرمر  الر يس  ب َّر   لقا ! إستتتتتتتتتترا ي   ستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتة  تخص 

  -  فلستتتتتتتتتتيينية  تستتتتتتتتتتو ة  ير ا  ان   حو   صتتتتتتتتتتراحة  الحايث 
  حر   في  مستتتتتتتت حيلة  ت او  ال ستتتتتتتتو ة  هاه   ولكن  ية إستتتتتتتترا يل 
 الستتتتتيرستتتتتة وبقي   حرل    على  ي ستتتتترا يل ال  ااب زاي  إستتتتت مر 

  يشها لي رمرن   مث   م يّر    شخص  نز   اسيرة   الخررجية 
  على  دبلومترستتتتتتتتتتتتتتيترا  ي ون   ان  يم ن   ا  بتكنت   عليت   لستتتتتتتتتتتتتترنت  
  الارلي   الستا  تامير  الى  باعوت   ال اكير  و  في . ااطالق 

  حستتتتتتتتتتتتتتني الر يس  بتكن  ال تاكير  ي في  كمتر . مصتتتتتتتتتتتتتتر  في 
  هتتتاا  فضتتتتتتتتتتتتتتتر    روا    تفو   ان  ق تتت   من  وح ى  مبتتترر   
  الت  هتاا  استتتتتتتتتتتتتت قبتر   باتام  وجتّ   مات    ال حقيق  و     الوي ر 

  استتتتتتتتتتتتتترءاتت   عن  يا تار  لن  كترن  إذا  مصتتتتتتتتتتتتتتر  في  لي رمترن 
  طيترتت  في  يحمت   ااع تاار  عتام  ألن  الستتتتتتتتتتتتتتربقتة  اللفظيتة 
  أن  يم ن  ال ي  للخبتتترر  وتاز زاا . مصتتتتتتتتتتتتتتر   لكتتت   اهتتترنتتتة 
 الحرطة  ان   الى  نشتير  الحبر    اجواء  ت ايا   على  تسترعا 
 في تفيا   ان  شتكنهر   من  اوبرمر  برلر يس  وااستالمية  الاربية 
  يج مع اوبترمتر  كترن  ايترم  ق ت   لنتان  ففي . انفراجترت  تحقيق 
  بختتتردم ااج متتتر   هتتترمش  وعلى  الاشتتتتتتتتتتتتتتر ن  قمتتتة  خال  

  او   الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا  الملتتك  الشتتتتتتتتتتتتتتر فين  الحرمين 

  الر يس ولبتتتترقتتتتة  اللقتتتترء  و  ر   بتتتت    يل قي  عربي  حتتتترو  
  الصتتتتايق  صتتتترر    الا    الملك  نفس  في  ارتيرحرا  ااميركي 
  وفي . بهه مرم  اوبرمر   اليهر  اصتتتتت ى  كثيرة  بكمور  ااميركي 

  الر يستتتتتتتين مضتتتتتتتيفي    من   اوبرمر  ستتتتتتتمع  واستتتتتتتين و   أنقرة 
  مر  إستتتتتتتتتت ن ج  ث   ورأ   اردوغرن  طي   ورج    غو   ع اللا 

 لرؤ ة و ؤستس  من   ستمانره  كالم  ستيور  بين  واضتحرا  باا 
  والاتتترل   الم حتتتاة  الوايتتترت  بين  للاالقتتتة  الصتتتتتتتتتتتتتتفتتترء  وثيرة 

 وكرن . شتتتتتتتتتاوب   وامرني  دول   قضتتتتتتتتترير  ب    ااستتتتتتتتتالمي 
  مع  ومهمتة  اف تة  ب تااد  على  تركيتر  باتا  المفترجئتة  اطالل ت  
 نص   هو   الا    الاراق   يزور   الطاللة   بهاه   ان   مالحظة 

 الاراقيين امرني  تراعي  لاالقة  يؤستتتتتتتس   الرج    لكن  مح   
  اايترم  وفي . الاربي  محييت   في  مستتتتتتتتتتتتتت ق الا  الاراق  ودور 

 الثرني ع اللا   الملك  ستتتتتي ون  الجرر   نيستتتتترن   من  ااخيرة 
  و اقا. واشتتنين  الى  رستتمية  بز ررة  يقوم  عربي  حرو    او  

  ستتتتتتيضتتتتتتيف ااج مر    وهاا . اوبرمر  الر يس  مع  محردثرت 
  للا  رام  الى  اوبتترمتتر  الر يس  ي تتررة  بتتكن  ال فتترؤ   من  المز تتا 

 في مفرجكة   الى  ستتتتتتتتتتتت ؤد   با   ا  إستتتتتتتتتتتترا ي    الى  ي ررة  باا 
  -  ااردنية  الاالقرت  لمستتتتتتت ق    ااردن   ملك  رؤ ة   ضتتتتتتتوء 

  قا  وإنمر  ومضتتتتتتتتتتتة   اوبرمر  ياود   ا  وعناهر . الفلستتتتتتتتتتتيينية 
  المنيقة في  الستتر اة  الستتيرستتية  الا مة  ي اد   ضتتوءاا  يصتتب  

..  فلستتتتتيين  بهغ صتتتتتر   باأت  قرن  نصتتتتت   من  أوثر  منا 
 .أعل    وللا 
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 يضغط عندما المسلم  المسؤول

  إلى  اوبتتترمتتتر  بتتتررا   ااميركي  الر يس  ي وجتتت   ان  ق تتت  
  الر رستتتتتتتتتتتتتتيتة  واي    باأ   أن  منا  المقررة  برلز ررة  للقيرم  انقرة 
 ستتتتتتجَّ  اردوغرن  طي    رج   ال ركية  الح ومة  ر يس   ورن 
  يجوي  اف را  موقفرا  ستتتت راستتتت ورغ  في  ااطلستتتتي  اج مر   في 

  ثقيلة نظرم  نقية   ااق    على   أو  الضتت    من  نوعرا  اع برره 
.  ااطلستية الخي    من  شتيئرا  ت يِّر   ل   انهر   مع  مهمة  تبقى 
 شتتتتتتتتتتمر  حل    دو    اعضتتتتتتتتتترء  غرل ية   أن   هو  حا    الا  

  الاانمركي ويراء  ر يس  ي ون   ان   على   وافقوا  ااطلستتتتتتتتتتتتتي 
 فوجئوا لكنه    للحل    عرمرا  امينرا  راستتتتتموستتتتتن   فوغ  اناير  
  هتاا  على  اردوغترن  طيت   رجت   تركيتر  ويراء  ر يس  ب حفُّظ 

 لتيت  بتولتنتتتتتتتاا  ر تيتس  جتتتتتتترنتتتتتتت   متن  وبتتتتتتتهعت ترا   الت تاتيتيتن 
  بالده خررجية  وي ر  تايين  ير    كرن  الا   ورتشتتتتتينستتتتت ي  

. م وقَّارا  كرن  كمر  المنصتتت    في  ستتتي ورستتت ي  رادوستتتال  
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 اوروبتتر من  ااصتتتتتتتتتتتتتتت   في  هو  َمن  تايين  عتتام  كتترن  وإذا 
  الختتررجيتتة  وي ر  ا  )  شتتتتتتتتتتتتتتيوعيتتة  كتترنتت   ال ي  الشتتتتتتتتتتتتتترقيتتة 

  إلى  المنصتتتتتت   إستتتتتتنرد  فكرة  إرجرء   إلى  مؤشتتتتتتراا ( ال ولوني 
  وتفضي   الحل    في   ااعضرء   الجاياة   الاو    من   مسؤو  
 الويراء ر يس  اخ يتتترر  فتتتهن  للمنصتتتتتتتتتتتتتتتت    غربي  اوروبي 

  يستتتتتتتت فز باا  ااطلستتتتتتتتي   الحل   ل رؤ   برلاات  الاانمركي 
 ااطلستتتتتتتية القمة   في  يشتتتتتتترر   َمن  بينه   ومن   المستتتتتتتلمين 

  إستتت حضتتتر  الا   اردوغرن  طي    رج   تركير  ويراء  ر يس 
 التاانمركي الويراء  ر يس  ماترلجتة  طر قتة  ل حفُّظت   وحيثيتة 
  2006  عرم ( ص )  محما  للن ي  المستتتتتتيئة  الرستتتتتتوم  أليمة 
 في النشتتتتتتر  وأحا   دانمركية  صتتتتتتحيفة  في  نمشتتتتتترت  وال ي 
  يكخاهر  ل   ااستتتالمية   الاو   في  غرضتتتبة  فا   ردود  حين  

  ان  اردوغتترن  رأ   وفي . التتاانمركي  الر يس  ااع بتترر  في 
 امينرا  اليهر  المشترر   الواقاة  مع  ستلوك    هاا   كرن  َمن  تايين 

 والصتتتتتتتتتتتتتت ر   الك ر   دولتتتتت   ماظ   ترتب   لحل   عتتتتترمتتتتترا 
  وافر قيتتتتة عربيتتتة  استتتتتتتتتتتتتتالميتتتة  دو   مع  وطيتتتاة  باالقتتترت 
  و  او. الاالقرت  هاه  صتتتتتفو  تا ير  شتتتتتكن   من  واستتتتتيو ة  

 ااردوغترني ال حفظ  تمترمترا  إستتتتتتتتتتتتتت وعت   اوبترمتر  الر يس  أن 
  الاترم  اامين  نوا   أحتا  ي ون   أن  بوعتا  ال ضتتتتتتتتتتتتتت   فتكطفتك 

  جتترء  ال ركي  ال حفظ  مردود  إن  يقتتر   وقتتا . تركيتترا  الجتتايتتا 
 ااشتتتتتتتتررة نر ا  مر   لكن .  ذلك  غير  وليس  تركير   لمصتتتتتتتتلحة 

  واستتتتالمية عربية   دولة  ك   استتتت يرعة  في   أن  هو   هنر  الي  
  ذلك   إلى . الضت    وراء  من   الم رست   وتجني  تضت     ان 

  ااولى  ااستتتتتتتتتتتتتتالميتة  الاولة  تكون  لكي  تركيتر  اخ يترر  جرء 
  إلى  رستتتتتتتتتتتتتتترلتتتة  فيهتتتر  و وجتتت   اوبتتترمتتتر  الر يس  يزورهتتتر  ال ي 

 برلاات تركير  لمرذا : ومنهر   ال ستتتتتتتتتتتترؤات  تثير   المستتتتتتتتتتتتلمين 
 ليست  ولمرذا  اناونيستير؟  ااو ر  ااستالمية   الاولة  وليست  
 ارضتتتتت   على   الا   ال لا  كونهر  الستتتتتاودية  الاربية   المملكة 

 ونصتتتتتتتتتتتتتت  للمليتتترر  الروحي  المالذ  هو  والتتتا   الحرمتتترن 
 الار   قلاة   مصر  ليس    ولمرذا   الارل ؟  في   مسل    المليرر 
 لاشتتتترات الاعرة  يوفر   الا   الشتتتتر ف  اايهر   وبلا  الك ر  
  الر يس ان  نف ر   وقتتا  الاتترل ؟  في  ااستتتتتتتتتتتتتتالميتتة  التتاو  
 ال ي ااستتتتتتتتتتتتتتالميتة  التاولتة  هي  تركيتر  تكون   ان  قرر  اوبترمتر 

 باا  إلى  ترركرا  ااستتتالمي   الارل    إلى  رستتترل    منهر  ستتتيوج  
  إلى  رستتترل    منهر  ستتتيوج   ال ي  الاربية   الاولة  اخ يرر   ذلك 

  التاولتة  انهتر  تركيتر  في  رأ   انت   نف ر   كمتر . الاربي   الاترل  
  الك ر    والاولة  المشتتتتتتتتترق   دو   بين  الوستتتتتتتتت   ااستتتتتتتتتالمية 

  الر يس وّجههر   ال ي   الرسرلة  تبقى   حر    ا    في . اناونيسير 
  من  الالف ة   هي  تركير  من   الارل   في   المستتلمين   إلى  اوبرمر 
  الم حتتاة الوايتترت  ااو ر  التتاولتتة  بين  ي ون  لن  أنتت   حيتتث 

 ومراعرة الم برد   وااح رام  ال فه   ستتو   الستتالمي   والارل  

 مستتتتكلة تبقى   كمر . اارهر   ضتتتتا   وال ارون  الخصتتتتوصتتتتية 
 ل حصتتتتتتي  الضتتتتتت    ة آذار م  على   المستتتتتتل    المستتتتتتؤو   قارة 

  اوردنره مر  نحو  وعلى   مستتتلو   حق  استتت اردة  أو  م رستتت  
 دام   مر : ال ستتتتتترؤ   علينر  تفر   الستتتتتتربقة   األستتتتتتير  في 

...  نستتتتتتتتتتتت املهر  ا   فلمرذا  ضتتتتتتتتتتتت     اوراق  ب   ورقة   لاينر 
 با  الباض  باضتتتنر  على  الضتتت و   ة آذار م  ن برد    ولمرذا 

  و  ون .. عليه   نضتتتتتتتت     ان  يج   َمن   على  تهر آذار م   ان 
 .ذلك  يحا    ولا   عسى . قو را  الض   
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 الحص  الرئيس من المطلوبة المبادرة

  الكالمية المنريلة   عن  نشتكت  ال ي  الصتامة  ضتوء  في 
«  للا  حز  » لتتتتتتتتتتتتتتتتت   الارم  األمين  نصتتترللا  حستتتن  الستتتيا  بين 

 الثرني كرنون   أواخر  المصتتتتتتتتر ة  العالم  وستتتتتتتتر    وباض 
 هتتتاه أن  إع  را  الجتتترنبتتترن  ي ون  أن  تمنَّينتتتر  المتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  

 صتتتوات  أ   المنريلة   تلك  باا  ي ون   ولن  أمثولة  الصتتتامة 
  ل   يمناا   المانو    الجمر    أن  ي او   لكن . كالمية  وجوات 

 برل ض  ممزوج   ع     من   النفو    في  ترسَّ    ومر  ينام  
 الحز  اتهتتتتترم  واقاتتتتتة  جتتتتترءت  أن  إلى .. ي فتتتتترعتتتتت   بقي 

  أن   ولو «. مصر   داخ   عاا ية  عمليرت  ل نفيا  العااد » بتتتت 
  ك  هر مقرلة  ستتيرق  في  ستتيور  بضتتاة  مجرد  كرن   ال همة 

 مصتتتتار»  الى  منستتتتوبة  كلمرت  بضتتتتع  ح ى   أو  صتتتتحرفي 
  المم ن  من   ولكرنَ   الشتتتتتيء  باض   األمر  لَهرنَ « مصتتتتتر  

ره  ح ى   أو  لملم      ي    مصر  في  هنر    من  كالم   في  حص 
  صتتتتتتتارت ال همة   لكن . ل نرن  في  هنر  من  ب الم   علي   الرد 
 محمود المجيا  ع ا  المست شترر  المصتر    الارم  النر     عن 

  وأن  وتحقيقرت   مل    الى  مستتت ناة   أنهر  ياني   الا    األمر 
 أستتتتتتتمرء أذيا   ث  . البستتتتتتتي   برألمر  ليستتتتتتت   عنهر  الاودة 

 رأ  قضتتتتتتتتتتتتتتيتتتة  أمتتترم  عمليتتترا  وب نتتتر  وقتتتر ع  الى  وتلميحتتترت 
 حستن الستيا  رد  جرء  ث  . رستمي  ورأ    عرم  رأ  : مزدوجة 

  بماتااا  المستتتتتتتتتتتتتتكلتة  أعيى  لكنت   وجودهتر  ياّزي  الواقاتة  على 
 جا   الا    األمر  قصتتتتتا   غير   عن  أو  قصتتتتتا   عن  وطنيرا 
 ال رلمرن ر يس  دخ   باامر  وخصتوصترا  مجراه  يكخا  ال وّتر 

  تفستتتتتتتتتتتتتتيراا  الواقاتتة  وأعيى  الخ   على  ار جتترني  ي يران ال 
  الستتتتيرستتتتية  الحااقة   الى  يف قا  تفستتتتير   وهو  ل نرنيرا   ان خربيرا 

 أشتتتتتتتتتتتتتتتا بوتيرة  الكالميتتة  المنتتريلتتة  عتتردت . مقنع  غير  ألنتت  
 كرن  مفردات  الجرنبرن  وإس حضر . الاربية  للنفس  إيالمرا 

  يحا   ذلك   أن  والالف  .  األولى   الصتتتتتتتتتتامة  في  الستتتتتتتتتت   
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 القرهرة في  ي واصت  « حمر  » و « ف   »  ين ب   الحوار  بينمر 
  عمر   اللواء  وإشتتتتتتتتتتتتتترا   مبترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  وبرعرية 
  الموق    أن   وكمر .  الارمة  المخربرات   جهري  ر يس   سليمرن 

  كترن  ال هتا تة  بتهنهترء « حمتر  »  اتختاتت    أن  ستتتتتتتتتتتتتت ق  التا  
 األيمة  فهن  ال زَّاو ين   على  ي ستتتتتتتتتترا يل ال   للااوان  الار اة 

  الى « حمر  »  مضتتتتتتتتي   عام  تستتتتتتتت ها   ربمر  المستتتتتتتت جاة 
  إلي   نشتتتتتتتتتتير   مر  بوادر   ومن «. ف   »   مع  ال فره   شتتتتتتتتتترطئ 

  دون  من  موّق تة  ح ومتة  ب شتتتتتتتتتتتتتت يت  « حمتر  »  وفتا  اق را  
 شتتؤون  وتستتيير  غّزة   إعمرر  إعردة  مهم هر  ستتيرستتي  برنرمج 
  مر  وهو  ور رستتتتتتتتية   تشتتتتتتتتر عية  لن خربرت   والعااد  النر  

رتت   في  ألنت  « ف   »  رفضتتتتتتتتتتتتتت ت      منظمتتة تهميش  ياني  طيتّ
  ال رنترمج« حمتتر  »  تفر   أن  و اني  كمرجعيتتة  ال حر ر 

 في ال ايي    أو  برألوثر ة   ستتواء  فويهر   حر   في  الستتيرستتي 
 مصلحة  أج    من   اآلن   المه    هو   مر . منرصفة   الفوي   حر  

  كحركة«  للا  حز  »  رصتتتتتيا   على  وحرصتتتتترا  الفلستتتتتيينيين 
  تتتكّيم حتترلتتة  في  الرستتتتتتتتتتتتتتمي  ل نتترن  تور    وعتتام  مقتترومتتة  
  نهرية تجا   ا  ال ي   الحرلة  مث   تكون  مصتتتر   مع  ستتتيرستتتي 

  ت يي   او  غير    ل ز  بستت    القّاافية  لي ير   مع  موضتتوعية 
 ق الن الشي    أن   حا   الى  ووصل   الصار   موسى   المرم 

 ستتتتتتليمرن ميشتتتتتتر   الر يس   اآلن  منا  ييرل  ( احما  البن ) 
  اواخر  اناقتتردهتتر  المقرر  التتاور تتة  الاربيتتة  القمتتة  بمقتترطاتتة 

  صتتتتتتتتتتتتتون   على  الحرص  وأيضتتتتتتتتتتتتترا  لي ير   في   2010  آذار 
  من  فيهر  الارم   الرأ    على  نخشتتتتتتى  عروبية  كقلاة  مصتتتتتتر 

 في  هو  واايدهرر   واألمرن  الستتتتتتتتتالمة   أن  تر    أفكرر  تقّ   
  هو   اآلن  مه   هو   مر   إن ... المرة  هاه  استتتتتتتترستتتتتتتتية  إنكفرءة 
 القيرم ي ولى  الم جاد  ال صتتتتتتتتتتّا    لمواجهة  اق حرمية  مبردرة 

 المصتتتتتتتتر   الح    جرن   من   الق و   موضتتتتتتتتع   هو  َمن  بهر 
  هو  َمن   الحص  ستلي   الر يس  ستو   وليس «. للا  حز  » و 

  ك يرة ب    حستتتتتتتتتتتتتتن  الستتتتتتتتتتتتتتيا  ثقة   كون  المهمة  لهاه   المؤّه  
 رؤاه   أن   عن   فضالا  ك يراا    ل    المصر    الح     أه   واح رام 
 ياو ة  من  مصتتتتتتتتتتتتر  دور   الى  ينظر  تجال   الاربية  القومية 

  مع  القضتتتتتتتية   يخام  ا  منيلقرتهر  بصتتتتتتتاق  ال شتتتتتتت يك   أن 
  يا متاه لن  كمراقت   الحص  الر يس  يقولت   متر  أن  مالحظتة 

  الثرنية  الجولة  تستتت نستتت    أن  خشتتتية   الصتتتا   لرأ   وم  ّر  
 الكالم  أن   الى   الحر   تصتتتتتتتتتتتتت   ث   ثرلثة  جولة  المنريلة   من 

  الر يس يبتتتتردر  هتتتت  . للا  ستتتتتتتتتتتتتتم   ا  عتتتتااوة  الى  ي حّو  
  ا  لمتترذا : هو  األصتتتتتتتتتتتتتتو   ال ستتتتتتتتتتتتتتترؤ   لاتت   بتت   الحص؟ 

 ين ظر؟   ومرذا ... يبردر 
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 الطيب  العربي التقليد
 الثاني  عبدللا الملك لـ

  الثترني  ع تاللا   الملتك  بت   فترجتكنتر  التا   هتاا  طيت   تقليتا 
 بررا  األميركي  برلر يس  لقر    ولمنرستتتتتتبة  إرتك    ان   حيث 
الَ  الجرر   نيستتتتتترن   12 يوم  أوبرمر   الحرو   ان   بالك  ممستتتتتتجِّ

 في اميركتر  إلى  رستتتتتتتتتتتتتتميتة  بز تررة  يقوم  التا   األو   الاربي 
 فق   وليس  عربيتترا  يا راا  ي ون  ان  األوبتترميتتة   الدارة  عهتتا 
 في ديوان   في  استتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتر   ذلك   أج    ومن . أردنيرا  يا راا 

 ستتتتت  خررجية  ويراء   2009- 4- 11 الستتتتت    يوم   عمرن 
 قير  األردن   ل نرن   الستتتتتتاودية   مصتتتتتتر  : ) عربية   دو  

 مثمراا  ستتتتي او   اللقرء   وكرن (. الفلستتتتيينية  الوطنية  الستتتتلية 
 للمتتة الم تترربي  الجنتتر   في  التتابلومتترستتتتتتتتتتتتتتيتتة  أن  لو  أوثر 

 في الختررجيتة  ويراء  أحتا  شتتتتتتتتتتتتتتخص  في   اللقترء  في  تمّثلت  
  ستتي او كرن   كمر . وتونس  ولي ير  والجزا ر  الم ر   من   و   

  ل    المال   وليا  الستور ة  الخررجية  وي ر   أن   لو  ممثمراَ  أيضترا 
 نرقشوا  قا   كرنوا   برلملك  الس ة   الويراء  اج مر    ق   . ي  ي  

 يحملهر لكي  رستتتترلة  نص   وصتتتترغوا   الارم  الاربي   الوضتتتتع 
 وفق  الستتتتتتتتتتتتتتالم  بامليتتة  وت الق  أوبتترمتتر  الر يس  إلى  الملتتك 

  وي ر انيبرعرت   إلى  استتتتتتتتت نانر  نحن   وإذا . الاربية  المبردرة 
  فتتهن  اللقتترء  عن  الهي   أبو  أحمتتا  المصتتتتتتتتتتتتتتر تتة  الختتررجيتتة 

  2009  الارم  يشتها   أن   على  الار   تصتمي   تؤكا  الرسترلة 
  تكتي الصتتاد   هاا   وفي . الفلستتيينية  للقضتتية  عردلة  تستتو ة 

  ي حرد   أن   وباا   أوبرمر  الر يس   بكن  تفيا   ال ي   المالومرت 
 الرستتتتتتترلة موضتتتتتتتو    ما   و نرقش  الثرني  ع اللا   الملك  مع 

  الر يس من  كت   ي تررة  منترستتتتتتتتتتتتتتبتة  ي  ن   ربمتر  يحملهتر  ال ي 
  بنيرمين إستترا ي   ويراء  ور يس  عبر   محمود  الفلستتييني 

  تؤستتس  قمة  مج ماّين  ماهمر  و اقا  واشتتنين   إلى  ن نيرهو 
  وفي . ال ستتتتتو ة  مستتتتترعي  صتتتتتايا  على  تقامرا   أوثر  لخيوة 

 جلستتتتتة  عن   الصتتتتتردر  ال اليق  يشتتتتت     ايضتتتتترا  الصتتتتتاد   هاا 
- 4- 13)  المرضتي  الثنين  يوم  الستاود   الويراء  مجلس 
 ح ومة  عن  الصتتردرة  الستتل ية  ال صتتر حرت  على (  2009
  افيتتاور الختتررجيتتة  وي ر  تصتتتتتتتتتتتتتتر حتترت  وبتترلتتاات  ن نيتترهو 

 أوبرمر الر يس  يكخا   ان   األفضتتتتتتتتتت    من  مالحظة  لي رمرن  
  ال وجت  هتاا  عن  فيثنيت   بن نيترهو  يل قي  ان  ق ت   منهتر  البتر  

 برلستتتتتتتتتتاي براستتتتتتتتتت ه رر  ي ستتتتتتتتتت    الا   ح وم    جرن    من 
  إلى  نشتتتتير  وهنر .  عردلة  تستتتتو ة  لنجري   الاولي   -  الاربي 

  اللي رمرنية ال صتتتتتتتتر حرت  هاه  من  المصتتتتتتتتر    الموق    أن 
 الهي   أبو  الوي ر  يقو   وعنتتامتتر . منتت   الحتتار  على  متتريا  

 فهن  لي رمرن  في   يشتتتتترر   مؤتمر   هنرلك  كرن   حر   في  إن  
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 فهن  لمصتتتتتتتتترفح     اليا  يما    لن   إنمر  إلي   ستتتتتتتتتينظر  برل كويا 
  هاا   ان  والالف  . من   الشتتتتتتتتتتتتتايا   المصتتتتتتتتتتتتتر   الحار  يؤكا 

 ال ي لي رمرن   إلى  الستتتتتتتتتتتور ة  النظرة   مع  ي ارر    الموق  
  هاا   فهن  وعمومرا . ليفني  الستتتتتتتل   الوي رة  من   أفضتتتتتتت   تراه 

 وليتا الوي ر  مشتتتتتتتتتتتتتترركتة  عتام  وإنمتر  المه   هو  ليس  ال بترين 
 ع تاللا  الملتك  مع  ال شتتتتتتتتتتتتتترور   اللقترء  في  نتر بت   وا  المال  
رر الر يس  بكن  انيبترعرا  تر   كون    المه   هو  الثترني   بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

  لكن . األميركية  اادارة   مع  لوج   وجهرا  الحايث  يفضتتتتتتتتتتتتتّ  
 ع اللا  الملك  ستتتتتينقلهر  ال ي  الرستتتتترلة  تبقي   ذلك  رغ    على 

  من  قصانره   مر   وهاا  الشرم    الاربي   الرأ   تا س  الثرني 
  أردنيتترا  وليس  عربيتترا  يا راا  ي ون  ان  ارتتتك   الملتتك  إن  قولنتتر 
  إلى  باتتاهتتر  ياود  الز تتررة  هتتاه  في  ال وفيق  لتت   ن منى . فق  

 النفس في  تباتتث  األقتت   على  أو .. طيبتتة  بتتكخبتترر  األمتتة 
 .اليمكنينة   من  شيئرا 
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 األوان  فوات قبل السيد  من رسالة

  يفيا مر  نحو  على   الرأ   إلى  الفك    يصتتتتتتتتتتتتتت    ان  ق   
 أعظ   هو  مر   إلى  ال صتتر   ستتوء  و ن هي  الشتتا ي    المث  

  األمين  على  ن منى  فتتهننتتر  ول نتترن  المصتتتتتتتتتتتتتتر   الح    بين 
  إستتتتتتتت برق   للا  نصتتتتتتتتر  حستتتتتتتتن  الستتتتتتتتيا «  للا  حز  »   ل   الارم 

  الفضتر يرت  ع ر  رسترلة  وتوجي   حاوث   المح م   األعظ  
  من  ت ضتتتمن  المصتتتر ة   الفضتتتر يرت  ترتي   ضتتتمن  ومنهر 
  الا   الكالم  إستتتتتتتتتتتتتقر   شتتتتتتتتتتتتتكن    من  مر  يحنِّن   الا   الكالم 
 ال ي« ال يروتية  رستتتتتتتتتترل   »   من  دفئرا  أوثر  رستتتتتتتتتترلة . يجنِّن 

 تفا  يال   مر  كرن   مشتتترعر  ت ر ا   في  عبرراتهر  ستتترهم  
  الرستتتتتتتترلة »   أن   لو  ي صتتتتتتتتور   أن   وللمرء . النفو    في  فالهر 

 الستتتتتتيا  عن  والصتتتتتتورة  وبرلصتتتتتتوت  تصتتتتتتار   ل  « ال يروتية 
  ألن   ذلك  نقو  . اايرم  هاه  حرلنر  ستتتتتتتت كون  كيف  حستتتتتتتتن  
  على   الااوان  ضراوة  أيرم  في  حسن  للسيا   ااو   الخير  
  مصتتتتتتتتر  حق   في  ظرلمرا  كرن  عليه    والحصتتتتتتتترر  ال زَّاو ين 

  دام  متر  تحر ضتتتتتتتتتتتتتتيترا  جترء  ألنت   ظترل  . مزدوجترا  الظل    وكترن 
 ألن  وظرل  . حرستتتتتتتتت    موق    إلى  والشتتتتتتتتتا   الجيش  ياعو 

  صتتتاوره  ان  حين  في  شتتتخصتتتيرا  حستتتن  الستتتيا   عن  صتتتار 
  ااجواء  ل رطي    مجر   تر    شتتتتتتتتتتكن    من  آخر  قيرد    عن 

  وهاا . حستتتتتن  للستتتتتيا  خير   خال   من   المشتتتتترعر  وت ر ا 
  َمن  أن  حيتث   المواق   اتخترذ  عترل   في  عليت   م اترر   امر 
 أدنى مستتتتتتتتتتتتتت و ترت  في  ه   َمن  إلى  يوكلون  القمتة  في  ه  

  أو  النفي  دور  ألنفستتتتتتتتتتتتتته   تتتتتتترركين  موق   عن  ال ا ير 
 الخير   وأن   امر .  بكيمة   ال ا ير   تس َّ    حر    في   ال لييف 
 اايمة  فهن   ااعلى  المقرم  صتتترح    عن  صتتتار  المرضتتتي 

  شتتتتتخصتتتتتيرا  الستتتتتيا  يهائ  لكي  منرستتتتتبة  تشتتتتت    المستتتتت جاة 
.  جر   الا    على  مصتتتتتتتتتتتتتتر  من  اع تاار   بخيتر   اامور 

 شَي   من  احيرنرا   هي   الااتي  النقا   كمر  الافو   كمر   وااع اار 
  وا . الميلوبة  الرستتتتتتتتتتتترلة  وق    هاا . والمقرومة : القوم  ورام 

 ابنرء بقية   مث   المصتتتر   الشتتتا   ابنرء   إن  قلنر   إذا  ن رلي 
  ان  منه   خشتتتتتتتتية   وذلك  الخيوة   هاه   إلى  ي يلاون   األمة 

.  كالمترا  يجر  كالم  وإلى  ك ر   ايمتة  إلى  اامور  تصتتتتتتتتتتتتتت  
  الحر صين باض   كرن   وإذا ! نفع؟   اصالا   للكالم   كرن   وه  
  والم فهمين« للا  حز  »  يمثلهتتتتتتر  ال ي  المقتتتتتترومتتتتتتة  على 

 واألستتتتتتتت رذ  الحص  ستتتتتتتتلي   الر يس  امثر   مصتتتتتتتتر  لظرو  
  حميا بمستتتتتتاى  اايمة  يق حمون   ا  هي    حستتتتتتنين  محما 

 إبالغ األقتتت   فالى  اجلتتت    من  الميتتتااني  ال حر   و  ولون 
  ضتتترور ة  اليهر  المشتتترر   ااع اار  رستتترلة   ان  حستتتن  الستتتيا 
  قتردر ن الحر صتتتتتتتتتتتتتتون  هؤاء  دام  ومتر . األوان  فوات  وق ت  
  أو  مصتتتررحة  لقرء  في  لوج   وجهرا   ذلك  الستتتيا  ابالغ   على 

 تم لِّ  أطرا   خال    من  فق   وليس  نصتتتتيحة    أو  م رشتتتتفة 
 .ااس  را   يثير   ذلك  في   ال لكؤ   فهن  وت  لَّ  
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 بوش   من   نسخة   أوباما   باراك   ينتهي   ال   كي 

  الفلسييني  للنزا    ح   كصي ة   الاول ين   فكرة   دام    مر 
 بين الحرصتتتتتتتتت   للصتتتتتتتتترا   ماقولة  وخرتمة  ي ستتتتتتتتترا يل ال   - 

  فكرة  هي  قرن   نصتتتتتتتتتت   من   أوثر  منا  إستتتتتتتتتترا ي  و  الار  
  ور ثة  الحرلية  األميركية  الدارة  مستؤولية   فهن   لاا  أميركية  

 الضت و    ك   وبا    ال نفيا  هي  ال وشتية  الدارة   عن  الفكرة 
  وضتتتتتتع  أج    من  ي ستتتتتترا يل وال  الفلستتتتتتييني  اليرفين   على 
  است  االهر  أو  عنهر  النظر  صتر     أو  ال نفيا  موضتع  الفكرة 
 مباو  ب كليف  تك في   أن   أمر . ق واا  وأوثر   أفضتتتتتتت   بفكرة 

  وجهرت ل قر    محرولة  في  المنيقة   على  ي ردد  ر رستتتتتتتتتي 
 إع متتا لقتتا . للفكرة  وت هيتت   للوقتت   تضتتتتتتتتتتتتتتييع  فهتتاا  النظر 

  الم كرذبين  استتتتتتتتتتلو    البن  بوش  جورج  الستتتتتتتتتتربق  الر يس 
اقون   ا  الاين    ال فرؤ    أشتتتتتتتتتر   كرن  وباامر .  الوعود  َيصتتتتتتتتت 
  صتتتتتتتي ة  وتكون   إاَّ  الثرنية  الر رستتتتتتتية  واي    ينهي   لن  بكن  

  كررثة ِخ رمهر  وجرء  واي     أمضتتتتتتتتتى  فهن   تحقق   الاول ين 
 الر رستتتتتتة أوبرمر  بررا   تستتتتتتلَّ   ث  . دولية  واق صتتتتتتردية  مرلية 
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  من  ت تايتاه  أم نت   متر  ل وليت   األولى  األستتتتتتتتتتتتتتربيع  منتا  وبتّاد 
  شتتتخصتتتية وإخ رر  ال وشتتتي  ال كرذ    عن  النرشتتتئ  الحبر  

  ر رستتتتتيرا  مباوثرا   لي ون  مي شتتتتتي   جورج  هو  وم جردة  وقورة 
  الى  فلستتتتتتتتيينية   دولة  بقيرم   الوعا  انجري  عرتق    على  يكخا 

  أن   الى   هاا  اخ يرره  في  مستتتتتتتتتت نااا    إستتتتتتتتتترا ي    دولة  جرن  
 فضتتالا  اليرلناية  األيمة  في  نرج   دور  صتترح   مي شتتي  

  الير  تجاتتتتتتتت  ربمتتتتتتتتر الاربيتتتتتتتتة جتتتتتتتتاوره أن عن
.  إلي  يرترحون  عمومرا  الار  والح رم الفلستتتتتتتتتتتييني

  مع باأ لكن  إلي  المشتتتتترر الرتير  الرج  لقي ولقا
  من ب اقياات يصتيام الجاياة السترا يلية الح ومة

  ر يس جتتترنتتت  من المنيقيتتتة غير الميتتترلتتت  بينهتتتر
  ووي ر ن نيتتتتترهو بنيتتتتترمين الستتتتتتتتتتتتتتترا يليتتتتتة الح ومتتتتتة
  على فق  ليستتتتتتتتتتتر وكالهمر لي رمرن أفياور خررجي  

  يجوي مر على همر وإنمر ال شتتتاد  من خييرة درجة
  تور   الى و ستتتتتتتتتتتتتتتعيتترن لاتتاوان يخييتترن ااع قتترد

 إذا عمتتر النظر وبصتتتتتتتتتتتتتتتر  فيتت   األميركيتتة الدارة
  من غزة على أو ستتتتتتتتتتتتتتتور تتر على الاتتاوان هتتاا وتترن

  على ح ى أو ل نترن في« للا حز » على أو جتايتا
  المشرر الميرل  وأبري. إيران في النوو ة المنشآت

  من ستتلفرا  األميركية الدارة تستت حصتت  أن هي إليهر
  كاولة هستتتتتتترا ي ب اع را  على الفلستتتتتتتييني الجرن 
  فكرة ل حقيق ال فرو  است كمر  ي   وبااهر يهودية

  الى الفلستتتتتتتتتتيينيين استتتتتتتتتت اراج مانره وهاا. الاول ين
  وأ  بفلستتتتتتتيين حق أ  في  بوقوعه  يفقاون  ومين
  فق  ذلتتتتتك وليس الاودة  حق مثتتتتت  أخر   حقوق 
  ت نكر ااع را  هاا صتاور باا إسترا ي  ألن وإنمر
  مجردين الفلستتتتتتتتتتتتتتتيينيين أمر و ن هي تاهتتاات أل 
  ال اجيز   اليل  هاا ضتتتتتتتتتتتوء في. ثيربه  من ح ى
  مي شي  األميركي المباو  الى ن نيرهو أبل   الا 

  تاليق أو إنهرء أوبرمر الر يس من المكمو  يصتتتتتتب 
 للا رام في أمس وجتتتا التتتا  المباو  هتتتاا مهمتتتة

ستتتتتتتتتن   ن نيرهو  مع لقر   في يجاه ل  الا  ال فه  حم
  الاول ين فكرة ب نفيا اال زام على إستتتتتتتتترا ي  وإجبرر

  الستتتتتتتتتتتتتتتَل  الر يس بت  وعتا متر فهتاا. واحتا وقت  في
  بتتتتتررا  الخَل  الر يس بتتتتت  إل زم ومتتتتتر البن بوش

  وربمتتتر.. ال وتر الى فاودة ذلتتتك عتتتاا أمتتتر. أوبتتترمتتتر
 .أخر   مرة الحرو 
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  وليس المصالحة تفعيل
 حربية هدنة كأنها عتبارهاإ

 إيران وحليف  الثرلث   الارل   ثوار  صتتتتتتتتتتتتايق  َتصتتتتتتتتتتتترَل  
  الر يس ب ستتتتتتتتتترهر   والمستتتتتتتتتت هافة   الاا   بف    المستتتتتتتتتت هافة 

 في أوبترمتر  بتررا   الر يس  مع  تشتتتتتتتتتتتتتترفيز  هيوغو  الفنزو لي 
  طر قتتتتة وعلى  والشتتتتتتتتتتتتتتمتتتترليتتتتة  الجنوبيتتتتة  األميرك ين  قمتتتتة 

رر ة  الستتاودية  المصتترلحة  رر ة   -  والمصتتر ة  البشتتَّ  في البشتتَّ
 حا  وإلى  الكو     في   األولى  الاربية  ااق صتتتتتتتتتتردية  القمة 

  مع  القتتاافي  ماّمر  الر يس  مصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة  طر قتتة  على  متتر 
  التتاور تتة الاربيتتة  القمتتة  في  الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا  الملتتك 

 خل   إليهر   المشرر   المصرلحرت   هاه   ان   ومع .  الاوحة   في 
 فيهتتتر الميلوبتتتة  الحرارة  اآلن  ح ى  تتتتا   ول   التتتا ء  من 

 ياّزي التتتتتتا   ال فايتتتتتت   الى  الليتتتتتترقتتتتتترت  من  تن قتتتتتت   لكي 
  الم ستتتتتتتتت  ين اق نر   ياني  حاوثهر  مجّرد   أن   إاَّ  الاالقرت  

 كمتر اف اترلهتر  كمتر  استتتتتتتتتتتتتت مرارهتر  بتكن  الخصتتتتتتتتتتتتتتومترت  بهتاه 
  الطالق  على  منهر  جاو    ا   الزمن  طر   مهمر  المارناة 

  إذا  وخصتتوصتترا  آخر  أحا   الى  يح رج  ا   أحا  هنرلك  فليس 
 األو ر  األحا   الى  الحرجة   أشتتتا  في  المخرصتتتِ   األحا   ورن 
 تّم  ال ي  البرردة   المصتترلحرت  ضتتوء   في . خرصتتم    الا  
 المصترلحة ست ق صتر   ه  : ن سترء   أنفستنر  نجا   اآلن  ح ى 
  اليتا  متا  مجّرد  على  أوبترمتر  وبتررا   تشتتتتتتتتتتتتتترفيز  هيوغو  بين 

  المف وحتتتة الشتتتتتتتتتتتتتترايين »  ك تتتر   الفنزو لي  الر يس  وتقتتتاي  
  أن   عن  فضتتتتالا  ااميركي   الر يس   الى « الالتينية  ألميركر 
  أم  ستتتتيارد   الفنزو لي  والستتتتفير  ستتتتياود  ااميركي  الستتتتفير 

 من  استت فردت   الا   مر : النفس  مستترءلة   من  نو   ستتي    ان  
 اادارة وأميرت  اميركتتر  ستتتتتتتتتتتتتتفير  طردت  عنتتامتتر  فنزو ال 

  ولمرذا   ااصو     على   الخررج  الكالم  انوا   ب    ااميركية 
  عن  منتك   في  الاالقترت  تمبقي  ضتتتتتتتتتتتتتتواب   هنترلتك  تكون  ا 

رر  الر يس   الى  وبرلنستتتتبة  الحرو ؟  الفرد  أمزجة    األستتتتا  بشتتتتَّ
 الكو ت  في  تمتّ   ال ي  المصتتتتتتتتتتتتتترلحتة  على  ستتتتتتتتتتتتتتيمبقي  هت  

 ال ها ة طور  في »  بكنهر   لهر  تشتتتتتتتتتتخيصتتتتتتتتتت   تح   منارجة 
 حتا ت ل   ل   لكنهتر  الاربيتة  الستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتترت  في  والمراجاتة 

  الستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتيتة اارادة  ت  لور  ان  اهميتة  هنتر  ومن  ال وافق 
 الميلو   ك    ه    القاافي   الر يس   الى  وبرلنسبة   ؟ « الاربية 

 ع تتا بن  ع تتاللا  الملتتك  من  الحتتايتتا   ااع تتاار  ذلتتك  هو 
  ااجواء  ب هيئة  كفيلة  برلا ء  ت ستتتت   خيوة   أن   أو  الاز ز  

  آذار  اواخر  عقتتتاهتتتر  المقرر  من  دور تتتة  عربيتتتة  قمتتتة  أمتتترم 
  اللوجستت ية  ق    النفستتية  ال هيئة  من  با   وا  لي ير  في  المق   

  حربرا  ليستت    المصتترلحة   إن   القو   خالصتتة . لهر   اآلن  منا 
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 وإنمتتر   « ال هتتا تتة  طور »  أو  الهتتانتتة  مرحلتتة  في  تمر  لكي 
 ح ى المصتتتتتتتتتتتتترلحة  تفاي   في  الخير  بكن  إق نر    فا   هي 
  ومن . المانو تة  ال ضتتتتتتتتتتتتتتحيتة  من  الكثير  األمر  تيلتَّ   إذا 

رر  الر يس  جتترنتت   من  لهتتر  تفايالا  أن  المؤكتتا    كفيتت  بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ
 بين فيهر  ال اقيا  مستتتتتتترحة  اتستتتتتتتر   ن منى   ا  أيمة  بهح واء 
رر الر يس   الى  ننظر  إننر  ب   «. للا  حز  » و  مصتتتتتتر    بشتتتتتتَّ

  من  خير  ال فايتتتتتت   منيلق  ومن  غيره  ودون  أنتتتتتت   على 
  فهلى . منهر  ال فجير  ف ي   نز   ح ى   أو  األيمة  يحرصتتتتتتتتتتتتتر 

  ا  لكنتتتت  ... ال فايتتتت   الى  ن يّلع  كار   ستتتتتتتتتتتتتتنظتتتت   م ى 
 .يحا  
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  للداخلية محترمة أمثولة
 لبنان في والبلدية

 الاين الفرنستتتتتتتتيون  الخ راء  ستتتتتتتتيقول    الا   مر  نار    ا 
  حز ران   7 يوم  الشتتتتتوار    في  الستتتتتير  ل نظي   به   ستتتتتيؤتى 

  المرشتتتتتحين رأ   في   النرخ ون  ستتتتتيقو   األستتتتت   مع   الا  
 في شيء   ي  يَّر   لن   وبالك  رأيه   وليس  ااحزا   ويعمرء 

نتتر  حتتر   في  يحتتا   ال  يير  أن  حين    بتتكوراق  جمياتترا  اق رع 
 فيهتر يلقَّن  بيضتتتتتتتتتتتتتترء  اح جترج  ثورة  على  تتاليالا  بيضتتتتتتتتتتتتتترء 
  أمثولة  اان خر  « مرراتون »  يخوضتتتتتون   الاين  المواطنون 

 النتتتتتر  يقودون  التتتتتاين  الرعيتتتتترن  كمتتتتتر  ياودوا  ا  لاّله  
  الماستتتتتتتو   الكالم  من  الرعيرن   قر    اآلن  وح ى . ورألغنرم 
  ورأي نر. حز ران   7 باا  من   شتتتتتتتتتتتيء  يحا    لن   مر   والوعود 

 هتتتتاه أم  ومن  ال لتتتتايتتتترت  من  تزو قيتتتتة  اه متتتترمتتتترت  فجتتتتكة 
 الخ راء  أن   المؤستتت    ومن . بيروت  بلاية  برلاات  ال لايرت 

 الستتتتتتير  أحوا   في  ي كّملون   وه   بنر  ستتتتتتيهزأون  الفرنستتتتتتيين 
  باضتتتتتتته   أن  من  با   وا . الشتتتتتتتوار   تمل  ال ي  والستتتتتتتيررات 
  ا  لمترذا  األجترنت   بترلخ راء  ااستتتتتتتتتتتتتت اترنتة  بتا  : ستتتتتتتتتتتتتتيقو  

  ب نظي  التااخليتة  ويارة  ته    ا  ولمترذا . أنفستتتتتتتتتتتتتت    تنظِّمون 
 في تخّلفرا   الاو   أوثر   في  ح ى  ستتتتتتتتتتتتتر اة  غير   أوضتتتتتتتتتتتتتر  

  مواق   دون   من « البرصتتتتتترت »  تر    عام   أن  وه    الارل ؟ 
دة   عرقلة  شتتر   الستتير  ي ارق   وبالك   الشتتوار    في   لهر  محاَّ

  الى  األمر  و ح تتتترج  عالجتتتت    التتتتااخليتتتتة  لويارة  يم ن  ا 
  خ راء الى  يح تتتتتترج  وهتتتتتت   ؟ « الحنون  أممنتتتتتتر »  من  خ راء 

  تح رم  ا  الستتتتتتتتتر بة  النرر ة  الاراجرت  تر    عام  فرنستتتتتتتتتيين 
  وا   المواطن   وا  الشتتتتتتتتتتترطة   رج    وا  الوجهة   وا  ااشتتتتتتتتتتتررة 

 الهمجي  الارَّاج  فيستتتير   األصتتتو   وفق  يقود  الا   الستتتر ق 
  يواصتتتتتتتتتتتتتتت   عنتامتر  راد   يردعت   وا  الماتروس  ااتجتره  في 

 مرأ  على   ذلك  و حا   حمراء   ااشتررة  كرن    إذا  الستير 
  القواعتتتا  وفق  الستتتتتتتتتتتتتتير  تنظي   الم لَّ   الشتتتتتتتتتتتتتترطتتتة  رجتتت  

 لتتا  األّولي  اانيبتتر   أن  من  بتتا  وا  عليهتتر؟  الم اتترر  
 ل نتترن في  التتاولتتة  أن  هو  ذلتتك  يالحظون  عنتتامتتر  الخ راء 
 ضا  هو   مر   ك   ل شجيع   السر     السلو    هاا   عن  ت ارمى 
 أنه  نف ر   ونكرد  الرستتتمية   الاوا ر   في  ال ارم    أصتتتو  

  وح وم هر  وبرلمرنهر   الثال   بر رسرتهر   الاولة   إن   قرلوا   ربمر 
 برلستتتتتتتتت وت  المواطن  ترشتتتتتتتتتي  فيهر   الااخلي   األمن  ودوا ر 

  جرنب   من  هو  يستتتتتتتتت     لكي   األصتتتتتتتتتو    على  تمّرده   على 
  ورعتتريتتة بلتتايتتة  ختتامتترت  من  الميتترلتت   تحقيق  عتتام  على 

  حو   الحتتتايتتتث  مار   وفي . ذلتتتك  وخال   صتتتتتتتتتتتتتتّحيتتتة 
  بر يرنير  ي ف   ال لا    ال ارم   تجربة   أضع   ال لاية   الخامرت 

  تشتتتتتيلستتتتتي كينزن  ون  ب لاية  مستتتتت كنستتتتترا   والمان  النر   مع 
 والمح ومين  الح رم  أمرم  لنان   الارصتتتتتتتمة  بلايرت  إحا  

 شتتتتتتتتتتتتتتؤونتت  أداروا  التتاين  من  امره  على  الم لو   بلتتانتتر  في 
 حرليرا  شتتتتتتتؤون   يايرون  الاين   ومن  رحيله    باا  ث   ستتتتتتتربقرا 

  الرسمية  الاوا ر   من   الكثير   في   ااصو    مراعرة   دون   ومن 
 وم قتتتّام حضتتتتتتتتتتتتتتتترر   بتتتكنتتت   ي بتتترهى  ذلتتتك  ومع  وال لتتتايتتتة  

 شتتتتتتتتتيء  الّدعرء   أن  في    األمر   أولو  ونستتتتتتتتتي  وديمقراطي  
 ال لتتايتتة هتتاه  واجبتترت  جملتتة  من . آخر  شتتتتتتتتتتتتتتيء  ة آذار والمتت 

 برلوضع  الج رافي  محييهر   في   الس رن  المواطنين   إحرطة 
  متتر  أفضتتتتتتتتتتتتتتت   وعلى  به   ااه متترم  فق   ليس  أ   ال لتتا   

 ضتتتتترا   من  عليه    مر  يستتتتتادون  داموا   مر  ااه مرم  ي ون 
  من  ال لتاية   على  حقوقرا   له   بكن  تاكيره   وإنمتر  ورستتتتتتتتتتتتتتوم  
 المواطنين إبالغ   وكالك . ل حصتتيلهر  ااتصتتر   الضتترور  

  تج ي   الا    برلمر   تفا    ومرذا   لل لاية   المرلي   الحر    بواقع 
  التافع  فق   ليس  المواطن  حق   من  امور  من   ذلتك  وخال  
  بلاي نر  في  يحا   مر  نقيض  أ   المسرءلة   وإنمر  وال سايا 

  لمرذا  تار    أن   دون   ومن  تساد   ان   عليك  حيث   ل نرن   في 
 مقرب  ااطالق  على  ا قة  خامرت   ا  بينمر  الرستتتوم  تافع 

  الرستتتتتتتتتتتتتتوم  بتتتكن  ي تتتكوتتتا  ان  المواطن  حق  من  كمتتتر  ذلتتتك  
  على  الباض  مصتتتتتتتتترل   لحستتتتتتتتتر   تاه    ا  والضتتتتتتتتترا   

 مقرولين لجيو    وا   اآلخر  الباض  مصتتتتتتتتتتتتترل   حستتتتتتتتتتتتتر  
  بحي رن ال ر ئة  غير   او  ال ر ئة   الصتتتتااقة  اواصتتتتر  تربيه  

 في نحن  ال ي  ال لتتايتتة  جتترنتت   من  وال تتاكير . وهنتتر   هنتتر 
  -  كينزن  ون  بلاية  وهي   للستتتتتلو   بهر  ااستتتتت ئنر   صتتتتتاد 

  مقرونة مواطن   ك    الى  رستترلة  صتتي ة  في  يكتي  تشتتيلستتي 
 والدعتتتترءات وال كتتتتترذ   الشتتتتتتتتتتتتتتوا تتتت   من  ختتتتر   ب م يتتتتتِّ  

 المي و  الكم يِّ    لهاا  83التتتتتت   الصفحرت  وفي . وال فرص  
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  ااضتتتتيرار  وعام  ل   النر   لقراءة  تستتتتهيالا  مقروء  بحر  
  أن  يجت   متر   كت   الي يتة   النظتررات  استتتتتتتتتتتتتت امتر    الى  ح ى 

  أنتتتر  يتتتايرهتتتر  ال ي  بلتتتاي تتت   أعمتتتر   عن  المواطن  يارفتتت  
  فهرستتت  الكم يِّ   ي ضتتتّمن  ال ستتتهي   في  وي ردة . صتتترلحون 

.  قراءت  ير ا  مر  يقرأ  لكي   المواطن   الى  برلالي   أشتتتتتتتتب    هو 
  أصتتتتتتت   من  بر يرني  كمواطن  فهنني  المثر   ستتتتتتت ي    وعلى 
 المحادة اال زامرت   وك   الم وجبة  الرستتتتتتتوم  أستتتتتتتاد  ل نرني 

 غير خامرت  على  برلمقرب    واحصتتتتتتتتتتتت   وقرنونيرا  رستتتتتتتتتتتتميرا 
 كمر تلقي   الرشتتتتتوة   أستتتتترلي   اع مرد   دون   ومن  منقوصتتتتتة 

 صار كم يِّ    أحا    منزلي  في    يقع   الا    الحي   س رن   و  
  والعجتتر   التتاهشتتتتتتتتتتتتتتتة  يثير  متتر  فيتت   فوجتتاتم  ال لتتايتتة  عن 

  الشتتتيء  وتفا   ل نرن   في  ال لاية   حر   تصتتتل   بكن  وال مني 
  من  خ راء  استتتتت قاام   عن  ي ني  الكم يِّ    هاا   إن  ب  . نفستتتتت  
ا  عنانر   ال لا    األمر   أولو   أراد  حر    في   الخررج   بهاا  األخ 
  أمر  ب نظي    الااخلية  ويارة  استتت ارنة  كمر  المستتت ح   ال قليا 

 الحرجة  دون   ومن  تنظيم   ستتتتتتتتهولة  ب    استتتتتتتت يرع هر  في 
  -لنان . بقية  وللحايث . ... خ راء  اس قاام   الى 
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 وذّمة ضمير مسألة
 العالمين  ربّ  من وخوف

  الستتتتتتتتتتتتتتلو   من  كنمترذج  يخ ترره  التا   متر  المرء  يح ترر 
  على  يقوم  أن   ونكرر  بر يرنير   في  ال لا    للام    الستتتتتو  

  تجره بواجبك   ق   اخر  بمانى   أو  تستتتتتتتتترَعا   ستتتتتتتتترِعا   قرعاة 
  على  وإحصتتتت   تستتتت ن   الا    المنز   فيهر  يقع  ال ي  ال لاية 

  الى  الحتترجتتة  دون  ومن  منقوصتتتتتتتتتتتتتتتة  غير  كتترملتتة  حقوقتتك 
  المح رمة  األمثولة   حو    أمس  لحايثنر   واس كمراا . وسيرء 

مَّى  في    تح رج  ال ي  الااخلية  برستتت   نستتتوقهر  اان خربرت  حم
 ال ي ال لاية  وبرستتتتت   الستتتتتير  ل نظي   فرنستتتتتر   من  خ راء   الى 

  الم وجت  الكثير  من   القليت   ل ايي  حستتتتتتتتتتتتتتر   باون  تكخا 
  بلتايتتة من  حتايثترا  وصتتتتتتتتتتتتتتت   التا   الكم يتِّ   في  نقرأ  عليهتر  

 مليوني  ان  المنيق ين  مواطني   الى  تشتتتتتتيلستتتتتتي  وينز   ون 
  للحصتتتتتتتتو   بيلبرت  ال قام  فرته   الستتتتتتتتن  كبرر   من  مواطن 

 والموجودة حقك   من  هي  ال ي »  المتترليتتة  الماونتترت  على 
  من  ال ليون  ونصتتتتتتتتتتتتتت   ال ليون  ت جتروي  وال ي « ذم نتر  في 

  نن ظر إننر : » ال لاية  وتضتتتتتتتتتيف . ااستتتتتتتتت رلينية  الجنيهرت 
 شتتتتترو   علي   تني ق   أ  )  المستتتتت حقين  من  كن    إذا  منك 

  لقبض فوراا  بنتر  ت صتتتتتتتتتتتتتت    ان ( الماونتة  على  الحصتتتتتتتتتتتتتتو  
  الواحاة  الستنة   عن  است رلينيرا  جنيهرا   690 وهي  مست حقرتك 

 حين الى  ذم نتتتتر  في  لتتتتك  بتتتترق   الم ل   ان  مالحظتتتتة  مع 
ن  ال ستتتهي   بر    ومن «. علي    حصتتتولك   ارقرم الكم يِّ   ياوّ 
 ستتتتتتتتتتتترعة  وكالك  الجرية  وأيرم   الاوام  وستتتتتتتتتتتترعرت   الهوات  

  أل   درءاا   وذلتك   الشتتتتتتتتتتتتتتر    او  ال تااء  ل نترو   ااستتتتتتتتتتتتتت راحتة 
  صتتتتتتتتتتتتفحة ايضتتتتتتتتتتتترا  الكم يِّ   وفي . يكتي  من   الوق   تايي  

  الى   المواطن  ب   ي قام   ان  يج   الا    لليل   مخصتتتصتتتة 
ّون   وقتا  ال لتايتة   بمتر  أ  .. ال ر تا   والرمز   ااستتتتتتتتتتتتتت   عليت   دم
ا   هو   المواطن  ستتتتتتيفال   مر   ك    إن  مانره    والجلو   رق   أخ 
  اليلتت   ل قتتاي   بتترلرق   عليتت   المنتترداة  حين  الى  اح رام  ب تت  

 رشتوة الى   الحرجة   دون  ومن  المست حقرت   على   والحصتو  
 في والخامرتية  الرستتمية   الاوا ر  يملون  الويارات  ستتمرستترة 

  الصتحة  وويارة  الخررجية  وويارة   الااخلية  ويارة  ومنهر  ل نرن 
 المي ترنيتك بمصتتتتتتتتتتتتتترل   نرهيتك  بيروت  وبلتاية   الامت   وويارة 

  صتتتتتتتفحة  وفي . كثير  وغيرهر   والضتتتتتتتمرن  الاقرر ة   والاوا ر 
  واجتتت   من  بتتتكن  للمواطن  توضتتتتتتتتتتتتتتي   الكم يتتتِّ   من  اخر  
  تركي  مث   بي    تحستين  في  والمسترهمة  المسترعاة  ال لاية 
  المواطن  دختتت    يز تتتا  أاَّ  شتتتتتتتتتتتتتتر   ال تتتافئتتتة  لجهتتتري  عواي  

 في  ألن   ستتتتتتتتتنو را  جني    أل   عشتتتتتتتتتر ن   عن   لالك  المح رج 
  ترمي   على  ينفق   ان   على   قردراا   اطن المو   ي ون   الحر    هاه 
 ال لاية في   إن   ب  . الام    هاا   الى  يح رج   مر  تصتتتتتتتلي    او 

 الرب  وليس  المستتتترعاة  يب ي  الاقررات  ل حستتتتين  صتتتتناوقرا 
ن  الي    اللجوء  ااستتتتتتتتت يرعة   في   ان  للمواطن  يقر   م    وضتتتتتتتتتِ

رة  شترو     من  أوثر . لل حستين  حرجة   هنرلك  كرن    إذا  ميستَّ
 المرء على  يصتتتتتتتتتتتتتتات   ال لتايتة  من  اه مترمترت  هنترلتك  ذلتك 

  من  استتتئلة  ي ضتتتّمن  الكم ّي    ان  حيث  حصتتتولهر   تصتتتايق 
 مصتتتتر  أحا  األمستتتترة  في   أو  مارق  أن    ه  : اآلتي   النو  

 الحيرة امور   مع  لل ارم   المنز    في  صاوبة  وتجا  بهعرقة 
  ال ستهيالت قست   فهن  حرصتالا   ذلك   كرن  حر   في  اليومية؟ 

 بم ل  مستتتتتتتتتتتتتترعتاتتك  يم نت   بترلماترقين  الخترص  ال لتايتة  في 
 في ان    وه  . لل حصتتتتتتتتتتتتي   فوراا  جرهزة  جني    أل   ثالثين 
 يستتتتتتتتتتّه  مرء  ورشتتتتتتتتتترش  حمَّرم   الى  وتح رج  م قامة   ستتتتتتتتتتن 

 كن   إذا  حرك ك؟  تمايق  منزلك  ع برت   إن   او  استتتتتتتتتتت امرل  
  نكتي ونحن )...(   الرق   على  بنر  إتصتتتتتتتتت    ذلك  من  تارني 
 قستتتتتتتتتتتتتت   الى  تقتايمت   ي    حترج تك  فيت   تحتاد  طلت   مع  إليتك 

  على  ال ارم   وستتتتي   . ال لاية  في « اليل    غم   خامرت » 
  ذلك   الى . م وافرة  الشرو   دام    مر  برليل   السرعة  وج  

  الستتتتتتتتتتتت نية الاقررات   لمرلكي  نصتتتتتتتتتتتتر    الكم يِّ   في   هنرلك 
 وعام ستتتتتتتتليمرا   الاقرر  على  المحرفظة  بضتتتتتتتترورة  وال جرر ة 

 لمستتتتتتتتؤولية تحايا  هنرلك   كمر . للهال   وتار ضتتتتتتتت   اهمرل  
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  ا   ككن  الارمة  للستتتتتتتتالمة  الاليمة  والشتتتتتتتترو   المستتتتتتتت كجر 
  خمستتتتتتتتتتتتتتتتتة من  أوثر  طبقتتتترت  ثال   من  بيتتتت   في  ي ون 

.  حر ق  نشتتو    حر   في  الستتالمة   على  حرصتترا  اشتتخرص 
  من  با   وا  اجبرر ة  فهنهر  ستتتتتتنو را   ال ري  اجهزة  صتتتتتتيرنة   امر 

  هنرلك  ايضتتتتتتتتترا   ذلك   الى . بالك  شتتتتتتتتتهردة   على  الحصتتتتتتتتتو  
  النقيتتة ال يئتتة  على  يحتترفظ  بمتتر  بلي   لل اتترمتت   توجيهتترت 

  توي ع ووجو   الزبتترلتتة  بستتتتتتتتتتتتتتلتتة  بتتاءاا  المستتتتتتتتتتتتتت يتتر   قتتار 
  عتترمت   على  َيستتتتتتتتتتتتتتهتتم   لكي  أويتتر   عتتاة  على  مح و تترتهتتر 

ي  ال لتتتايتتتة   والكرتون  الورق  عن  الزجتتترج  عن  القمتتترمتتتة  فر 
  الكم يتِّ  في  هنترلتك . ال الستتتتتتتتتتتتتت ي يتة  والزجترجترت  والماتردن 

  الحستتتر   كشتتت   المثر   ستتت ي    على  هنرلك . المز ا  المز ا 
  ي    ل   ومتر  اانجتريات   حو   وال فترصتتتتتتتتتتتتتتيت   بترألرقترم  المترلي 
  وتلتك  إنفترقهتر  ت   ال ي  المبترل   هي  ومتر  ولمترذا  باتا  انجتريه 

. ال لتايتة  صتتتتتتتتتتتتتتنتاوق  في  الم بقيتة   وتلتك  جبتري هتر  تمت   ال ي 
 ال لاية ر يس  يستتتتتتتتتك    أن  بلانر  في  مخلوق  يستتتتتتتتت ييع   ه  
 وكيف يمنجز؟   ل    ومرذا  أمنجز    ومرذا  الصتتتتتر   كيفية   عن 

 هنر  ولمرذا   الاخو   بحج   المشرر ع   على  النفرق  ي ون   ا 
 أحتتا ا  بتترليبع . حقتتر ق  طم س  وهنتتر  محتتربتترة  وهنتتر  هتتار 

 عنهتتتر ن حتتتا   ال ي  ال لتتتايتتتة  في  الحتتتر   كمتتتر  يستتتتتتتتتتتتتت ييع 
 باتا نستتتتتتتتتتتتتتك    وهت  . بر يترنيتر  في  لل لتايترت  مح رم  ونموذج 

  تح رم  دولة  في  ال لاية  ر يس  منصتتتتتتتتتتتتت   ي ون   لمرذا   ذلك 
 ي ن  أل    األعلى   المنصتتتتت    الى  صتتتتتاود  شتتتتتهردة  نفستتتتتهر 

  الى  المنصتتتت    وأوصتتتتل   برر س  بلاية  ر يس  شتتتتيرا    جر  
 هاه  من  برلمز ا  القررئ  رأ   نمثق    لن . فرنستتتتتتتتتتتتتر  ر رستتتتتتتتتتتتتة 

فة  الستتتتتتتتتلوكيرت    ستتتتتتتتتيئة ستتتتتتتتتلوكيرت  مع  برلمقررنة  المشتتتتتتتتترِّ
  ان   الى  اخيرة  اشتتتتتتتتررة   من  با   ا   لكن  عنانر   مستتتتتتتت شتتتتتتتتر ة 

 وااشتتتتتتتتتتتتجرر والحاا ق  والنررة  اارصتتتتتتتتتتتتفة  حو   الحايث 
ر  يجالنتر    نهتريتة وفي . عنتانتر  ال لتايتة  احوالنتر  على  ن حستتتتتتتتتتتتتتّ
 ل نرن جمرعة  و ر . وضتمير  ذمة  مستكلة   المستكلة   إن   اامر 
 .الارلمين  ر    وخرفوا  تكّملوا 
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 اللبنانية للعلة بريطاني عالج

 في  لهتر  م رر  وا   لهتر  مثيت    ا  ستتتتتتتتتتتتتتير  ايمتة  ل نترن  في 
 بكلو  مل   الشتتتوار    ان   عن  نرشتتتئ   وهاا  نفستتت     الوق  

 فضتتالا  مر  حا   إلى  المه ر ة   والخرصتتة  الامومية  الستتيررات 
  وبرت  اارصتتفة  اصتتحربهر  إستت وطنهر  اخر    أملوفرا   أن   عن 

 حترلتة لتالتك  تباترا  ف زداد  الشتتتتتتتتتتتتتترر   من  حيِّزاا  تتكختا  بترل ترلي 

  عن  دخرن   من  يصتتتتتار   مر   ان  ايضتتتتترا   ذلك   إلى . األخ نرق 
 الصتتتتيرنة وفقاان   الاوادم  اه راء  ن يجة  المه ر ة  الستتتتيررات 

 وهي الصت يرة « البرصترت »  عوادم   عن  يصتار  مر   وكالك 
 المريوت  انوا    بكستتتتتوأ  وتام   ايضتتتتترا  مه ر ة  اربر   ثالثة 

  يستتتتتمونهر  والرأ    الصتتتتتار  في  صتتتتتحية  باوار   ي ستتتتت   
  وي ر وك يره   ااطبرء   ان  مع « غر   »   أو  رشتتتتتتتتتتتت   حرلة 

 ان المارفة تمرم يار  خليفة  محما  الاك ور  الصتتتتتتتتتحة 
 ولن. الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتاور في النفتتتترثتتتترت الاوادم من الالتتتتة

 الواقفين نستتتتتبة وستتتتت كون  إاَّ   اعوام بضتتتتتاة تنقضتتتتتي
 مجر  وا جتااا  عترليتة المستتتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتتفيترت ابوا  على

 .للاالج
 الح ومة استتتتتتتتتتتتتت يرعة  في   إن   القو   ال قاي   بهاا  أردنر 

  الل نرنية المصتتتتتتتتتترر    ومع  دولية  شتتتتتتتتتتركرت  مع  وبرل ارون 
  ت كثر  ل    الارل    دو   ماظ   مصرر    من  غيرهر   دون   ال ي 
  بفكرة ااستتتتتتتتت ئنر   وفيرة    لل  والحما  موجوداتهر  يال    ومر 

  ميزانية تضتتتتتتتتتتع  وهي  اع مردهر  ال ر يرنية   الح ومة  قررت 
  برنتترمج وفق  وتقضتتتتتتتتتتتتتتي  2010 -  2009 للاتترم  التتاولتتة 

  عن  عمرهر  يز ا  ال ي  الستتتتتتتتيررات  استتتتتتتت  اا   باقة  مارو  
 الميرو  الار   وبموج  . جاياة  بستيررات  ستنين   عشتر 
  على  الجاياة  الستتتتتيررة  يشتتتتت ر    من  يحصتتتتت   ال ر    لهاا 
 القايمة ستتتتتتيررت   تحو    مقرب   استتتتتت رليني  جني   الفي  م ل  
  الوقت   في  م ستتتتتتتتتتتتتت  ين  الح ومتة  تحقق  وبتالتك . خردة  إلى 

  للمواطن  وتحقق  ال يئية  اانبارثرت   من  ال لا  تنقا : نفستتتتتتتتت  
  ستيررة  على   الحصتو   فرصتة  ستيررة  بهم ال   ي مستك   الا  

 صتتتتتتتتتتتتنرعة تاع   انهر  فهي  الثرني  الم ستتتتتتتتتتتت    امر . جاياة 
 في الصتتتتتتتنرعة  هاه  اصتتتتتتتر   مر  يصتتتتتتتي هر  فال  الستتتتتتتيررات 

  إلى  الخردة  تحوِّ   نفستتتتتتتتتتتتتت   الوقت   وفي  الم حتاة  الوايترت 
  إلى  الحايا  تصتتتتتتتتاير   بالك  و م نهر  صتتتتتتتتهرهر   باا  حايا 
 .اخر    دو  

  الضتتر بة ي ردة  هنرلك  وانمر  الوحياة  الفكرة  ليستت   هاه 
 في وارباين  خمس   من  بااا  المئة  في  خمستتتتتتتتتتين  بنستتتتتتتتتتبة 

  متتتتااخيله  أو  روات ه   ت اتتتتا   التتتتاين  اافراد  على  المئتتتتة 
.  سنو را  اس رليني  جني    أل   وخمسين   مئة  عنهر    المصرَّ  

  متتر  الح ومتتة  تحتترو   الز تتردة  المئتتة  في  الخمستتتتتتتتتتتتتتتة  وبهتتاه 
 منا  الستتتوء  بهاا  تهلهالا  يشتتتها  ل    الا   الثو   رت ق  أم نهر 
  كتتتترن  إذا  عملتتتت   الم تتتترن  في  متتتترذا  لكن    1945 الاتتتترم 

 غير الجتتار تتة  والحلو   ايديتترد  إلى  الامتت   عن  الاتترطلون 
 .جايا   واقع  وفق  الحيرة   يواص    ان  يج    وال لا  مم نة 

 الحرجة اشتا  في  ل نرن   ان  نر   باأنره   مر  إلى  وبرلاودة 
 شتتتتتتتب   أو  المه ر ة  القايمة  الستتتتتتتيررات   لمستتتتتتتكلة  عالج   إلى 

 تصتتتتتتتتتتتتتتيل  بر يترنيتر  بت   أختات  التا   وبترلاالج . المه ر تة 
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 في عليتتتت   هو  متتتتر  على  اايدحتتتترم  يبقى  وا  كثيرة  امور 
 الصتتتتاور ستتتتيشتتتتم    الاالج   ان   ذلك  من   واأله  . الشتتتتوار  

  اانباترثترت  شتتتتتتتتتتتتتتتاة  من  فيهتر  ت وق   اانفتر   تكترد  ال ي 
 المصتتتتتتتتترر  ألبرطرة  وإنمر  فق   للح ومة  ليستتتتتتتتت    والكلمة 

  ال ر يرني برلاالج  و كخا  ي جرو    َمن  فه   والصتتتتتتتتتنرعة  
 .ولا   عسى . الل نرنية   للالة 
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 العراق  مع لسوريا أجدى عالقة 
ك   لتناقضاته لبنان وتر 

  أجراه  التا   الويار   ال اتايت   أن  ااف را   الجتر ز  من 
رر  الر يس   محما الستتيا  ح ومة   على  أمس  ق    األستتا  بشتتَّ
  الى  إن ظر  الر يس   وأن  ستتتتترع     وليا  ليس  عير   نرجي 
  مع  ابرم  حيث  ب ااد  ي ررة  من   الح ومة  ر يس  عودة  حين 

 ااتفتتتترقتتتترت من  مجموعتتتتة  المتتتترلكي  نور   الاراقي  نظيره 
  ل شتتتتتتتتتت ي  ماكرة  توقيع  جرن   الى  وااق صتتتتتتتتتتردية  األمنية 

  لكي  ال لاين   بين  ااستتتتتت راتيجي   لل ارون   ااعلى  المجلس 
  كتهعالميين نشتتتتتتتتتتتتتتار  التا   ال اتايت   هتاا  عن  ااعالن  ي   

 التتتتاك ور ااعالم  بوي ر  تجتتتتادت  الثقتتتتة  ألن  بتتتترارتيتتتتر  
  ا   الا   المستتتتتتتتتتتؤو   في   نجا  ألننر   وذلك  بال    محستتتتتتتتتتتن 

 قضتترير  حو   نك ب    الا   الكالم  باض   من  صتتاره  يضتتيق 
  يةإيران   -  وستتتتتتتور ة  عربية   -  وستتتتتتتور ة  ل نرنية   -  ستتتتتتتور ة 

 كمر  الشيء   باض  عرلية  في    الملّوحة  نسبة  وتكتي  احيرنرا 
 في  وهو . انفار    دون   من  لل وضتتي   ااستت اااد  دا    نجاه 

 ال ي  الرقي  من  درجة   على  ع ب   في  وح ى  توضتتتتتتتتتتتتيحرت  
  خصتتتتتوصتتتتترا  المستتتتتؤولين   من   النو   لهاا  يرتر   القل   تجا  

 بين القراءة  وبتترتتت   بتترلنتتربتت   الحتتربتت   فيتت   إخ ل   يمن  في 
  على   للوقو   تكفي   ا  واألحرديث  ال صتتتتتتتر حرت  ستتتتتتتيور 

 .األمور  جوهر 
رر  الر يس  أن  وكمتتتتتر    عن  ااعالن  أمر  تر   بشتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ
  من  الاير   الح ومتتة  ر يس  عودة  باتتا  متتر  الى  ال اتتايتت  

 وقي ع ومنصتتتتتتتتتتتتتتبتتت   الرجتتت   اح رام  بتتتر   من  وهتتتاا  ب تتتااد 
  ير ا ايضترا  فهن   واج هردات   است ن رجرت   أ   على  الير ق 

 الح ومي  الام    في  ث رات  ستتتتتا   وقا  النمستتتتتر  بز ررة  القيرم 
 العالم حقيبتتتة  كمتتتر  الختتتررجيتتتة  حقيبتتتة  ان  مالحظتتتة  مع 

  القو    جري   إذا  الشتت و     وأن  نفستت   الستتيرق  على  برقي رن 
  مكلو   هو   ومر . الخامرتية  الحقر    باض   في  تنحصتتتتتتتر 

  ونشتتتيرا  مستتت قيمرا  الخامرتي   الام   ستتتير  ي ون  عنامر  أن  
 ياود  ا  المصتتتتير ة  القضتتتترير  في   الاولة  ر يس  اه مرم   فهن 

  وأمرم . ال الد  ر يس  بر   وإقالق  النر   لشتتتتتت رو   عرضتتتتتتة 
رر  الر يس   باءاا  الكثير  المصتتتتتتتتتتتتير ة   القضتتتتتتتتتتتترير  من  بشتتتتتتتتتتتتَّ

  أن  شتتتتكنهر  من   ال ي  الاربية  المصتتتترلحة  عملية  بهستتتت كمر  
  صايا  على   ال قام   من   نو    حا    حر    في   ل    سنااا   تشّ   

  استتتتت اردة شتتتتتكن    من  بمر  إستتتتترا ي    مع  ال فرو   استتتتت ئنر  
 .السالم  الجميع   وعلى  عليهر  يسود  لكي  اار  

رر  الر يس   ان  والالف    الم ارج ال ااي    الى  يمي   بشتتتتتَّ
  الح ومة   ان  مانره   الشترم   ال  يير   ألن  ربمر   الح ومة  في 

 ايضتتتتتتترا  مانره  وهاا   فشتتتتتتتل   ألنهر  ت ّال   قر مة  كرن   ال ي 
  فيتت  بمتتر  متتارو   غير  كتترن  األصتتتتتتتتتتتتتتت   في  ااخ يتترر  ان 

 .الكفرية 
  الى  الاير   بهتر  قترم  ال ي  الز تررة  ن تر ج  الى  وبترلاودة 

«  ااس راتيجي  لل ارون   مجلس »   تش ي    الى   وان ه    ب ااد 
 ااستتتتتتتتتت ثمرر وإم رنية   األمن  تشتتتتتتتتتتم   كثيرة  اتفرقرت  وإبرام 

  وتزو ا  الاراق   في   العمرر   عملية  في  السور ة  والمشرركة 
  الى  الاراقي   ال ري   من  يوميرا  لي ر   مليون  بخمستتتين  ستتتور ر 
 إننر...  للنف    النرق   الخ   وتكهي   الحاود  ضتتتتتتتب   جرن  

رر  الر يس   أن  نف ر   الز ررة  هاه   الى  برلاودة    يخي   بشتتتَّ
  الشتيء  باض  تاِّوضت   الاراق  مع  ومست ايمة  قو ة  لاالقة 
  انيالق  تايق  وال ي  إيران  مع  الراهنتتتتتة  الاالقتتتتتة  اثقتتتتتر  

  بالد  مع  القو ة  الاالقة  هاه   أن  كمر . الاربية  المصتتتتتتتتترلحة 
 الاالقرت  سردت   ال ي   غير   أسس   على   بنرؤهر  ي     الرافاين 

  ستتتتتتور ر بجا   كفيلة  عقود  ثالثة   طوا   الصتتتتتترا   يمن  في 
 ل نرن  وتر     الاراق   على  ال ركيز   هو   لهر   اافض    ان  تر  

رر  الر يس   ان  ستنستمع  وعنامر . ل نرقضترت     الرحر   ح   بشتَّ
  من  نقول   مر   لنر  ستتتتتتتتتتتتي كوا  ب ااد  في  برلبايا  ليس  يوم  في 

 .ال وقع  بر  
 ..أعل    وللا 
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   التي اإلقليمية المصالحة
 بري  الرئيس يتمناها

  شتتتتتتتكنهر  من  حاوثهر   موعا  بايااا  ليس  منرستتتتتتتبة   هنرلك 
 تم  ال ي  برلير قة  إقليمية  لمصتتتترلحة  فرصتتتتة  تشتتتت ِّ    ان 

. التتاوحتتة  في  ث   الكو تت   في  الاربيتتة  المصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة  بهتتر 
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 يوم تم   ال ي   تلك  هي  نانيهر   ال ي  الاولية   والمصتتتتتتتتترلحة 
.  األميرك ي ن  قمتة  هترمش  على   2009- 4- 18 الستتتتتتتتتتتتتت ت  

  ر يس بين  الكترر  ي  البحر  في  وتتربي و  تر نيتااد  جز رة  في 
 هيوغو فنزو ال  ور يس  أوبتتترمتتتر  بتتتررا   الم حتتتاة  الوايتتترت 
 ث  الاربية  المصتترلح ين   ان  لالن بره  الالف   ومن . تشتترفيز 
  ك ر    دو   بين  حاث ر  وانهمر  قمة  ستتتتتتتتيرق  في  تم ر   الاولية 

  صتتتتتت ر    دو   أر    على  والستتتتتت رن  المستتتتتترحة  حيث   من 
  ان   ومع . لكبرره   كمر   القوم  لصتتتتت رر  تمحستتتتت   نقية  وهي 

  حيث  المكمولة  النهرية   إلى  الير ق  تستلكر   ل   المصترلح ين 
  برلا ء  الم صتتترلحين  بين  وااتصتتترات  الاالقرت  ت ستتت  

ر  اآلن  نحن  وأين  كنتتر  بتتكين  تقتتر   األمور  ان  إاَّ    أين  أمتتَّ
  األولى   الخيوة  باا  مس حيالا  ي ون   لن   أمر   فهاا  سنصب  

  مرارة  ان   عن  فضتتتتالا  المصتتتترلحة   طر ق  على  تم   ال ي 
 عنهمر النرشتتتتتتتتتئة  والمردية  المانو ة  والخستتتتتتتتتر ر  الخصتتتتتتتتترم 

لَّق  لتتت   و رتتتتر   الخّلق  ي حملتتت   ممتتتر  أوثر  وتتترنتتت     من  الخم
  ومصتتر  الستتاودية  مع  ستتور ر : الم خرصتتمة  الاربية   الاو  

.  الم حتتاة الوايتترت  مع  وفنزو ال  لي يتتر   مع  والستتتتتتتتتتتتتتاوديتتة 
 هي  لهر  الحرجة  أشتتتتتتتتتتتاّ   في  نحن  ال ي  المصتتتتتتتتتتترلحة   ولكن 

  -  الاربية   المصتتتتتتتتتترلحة  بهر  وناني  ااقليمية   المصتتتتتتتتتترلحة 
  ن ي  الر يس  شتتتتتتتتتتت    نحو   على « أل  . أل  »   أو  ية يران ال 

.  وسور ر الساودية   أ  «   .   »  بتتتتتتت  باءاا  برلرمز رت  بر  
 المرضتي  األحا  ظهر  باا  بر   ن ي   الر يس  أستماني  ولقا 
 في المفيتا  من  مؤلفترتي  من  اثنين  لت   تقتايمي  هترمش  على 
  صتتتتتتتتتتتفحرت وبرلاات  صتتتتتتتتتتتفحرتهمر  في  ال قلي   هاه  أيرمنر 

ة  بتتاايتتة  هي  ال ي « الخليج  حر   موستتتتتتتتتتتتتتوعتتة »   ال ي الالتتّ
ستتت   نفوستتتنر  وفي  أرضتتتنر   في  تستتت شتتتر   نر  وَتق    وتق صتتت  صتتتف 

 شكن  في  ميرلاة  باضنر    على  باضنر  وتس اا   ظهورنر 
  ستتتتتتتتتيور بين  من  واستتتتتتتتت ن ج م  ي منرهر   ال ي  المصتتتتتتتتترلحة 

 صتتتتتتتتتتتتتتي تة تحقيق  بفضتتتتتتتتتتتتتت   هتاأ  التا   ل نترن  ان  ميترلا ت  
 صتتتتتتتتتتتتتي ة انجري  أم ن   حر   في  ستتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتت قر «   .   » 
 المصتتتتتتتتتتتتتتر   الح    أهتتتت   اخواننتتتتر  ياود  فال « أل  . أل  » 

  الاولية   -  السالمية   -  الاربية   اليرولة   على  فجكة   يرمون 
  -  الاربيتة  المصتتتتتتتتتتتتتترلحتة  ظت   في  المم ن  من  كترن  ورقتة 

 ويراا  يستتتتتتتتتتتتتت ر  التتا   األ   تاتترمتتم   ماهتتر  ال اتترمتت   يتتة يران ال 
 غير بشتتتتتتتتت     أو  مبرشتتتتتتتتترة  إيران  تواصتتتتتتتتت    وا  اخره  إق رف  

  دون   ومن . الف نة  ايقر   شتتتتتتتتتكن   من  بمر  ال حرش  مبرشتتتتتتتتتر 
ا   ال وترات مستتترحة  ستتت َّ ستتتع  إليهر   المشتتترر  برلصتتتي ة   األخ 

  برلحستتنى مارلج هر  يم ن  واقاة  تحول   باامر  خصتتوصتترا 
 كرن   ولمر  حرصتلة «  أل  . أل  »  الِ رِّ ة  الصتي ة  كرن    لو 

 هنر. ومرستتتتية الابل  القيياة  مشتتتترر    إلى  األمور   وصتتتتل  
  النواير  كرن    حر   في  شكنهر   من  ال ي  المنرسبة   إلى  نص  

  م وافرة انهتتتر  بر   الر يس  و ا قتتتا  م وافرة   والرغبتتتة  طيبتتتة 
 لحرجة  وذلك   مضى   وق    أ    من   أوثر   إيران و   الار    بين 

  من  بتتتتتترلكثير  المقرون  ال اتتتتتتريش  من  نو   إلى  اليرفين 
 القمة  هي  المنرستتتتتتتتتتتبة  وهاه . المخرو   من  وال قلي   ال فه  

  يعيمهر ي وق  ال ي  اانحيري  عام  لحركة  عشتتترة  الخرمستتتة 
  إلى  راوو   شتتتتتتتتتتتتتتقيقتت   وكيلتت   أو  وور ثتت   كتترستتتتتتتتتتتتتت رو  فيتتا  

  على  إيران و  قير  ت نتتتتترفس  ال ي  اميركتتتتتر   مصتتتتتتتتتتتتتتتتتترلحتتتتتة 
 لا  الحركة  خررجية  ويراء   أمر  يستتتت قرم  وقا  استتتت ضتتتترف هر 

 استت ضتترفة  لاوله    األفضتت    أن   على  هرفرنر   في  اج مرعه  
 تموي 16 إلى  11 من  للقمتتتة  مبتتترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس 
  تح   الشتتتتتتتتي   شتتتتتتتترم   في  ااناقرد   م رن  ي ون   وأن  المق   
  لمرذا   أمر «. الستتتتتالم   أج   من   الاولي  ال ضتتتتترمن »  شتتتتتارر 

  شتتتتتتتتتتتتترم  في  ااناقرد  ي     ان  الحركة   لاو   األفضتتتتتتتتتتتتت    من 
  مر  مبرر   حستتتتني  وترؤ   ااخ يرر   هاا  في  فلن  الشتتتتي  

  الا   ي يران ال   -  المصتتر   الاالقرت  ثو   رت ق  شتتكن    من 
  مشرورات  من   سي     ومر   ال رؤ    هاا   ان   كمر .  كثيراا   تهله  

  ترطيت  شتتتتتتتتتتتتتتكنت   من  المؤتمر  هترمش  وعلى  الكواليس  في 
  الاربية الاالقة  واستتتتت يراداا  ية يران ال   -  المصتتتتتر ة  الاالقة 

  ان   وهي  مشتتتتتروعة  هواجس  ثمة   لكن . عمومرا  ية يران ال   - 
  المؤتمر   في   ير    الا    نجرد   أحما    محمود   الر يس   يقرر 

 مؤتمر في  باأه   الا    المواجهة  كالم  استتتتتتتت كمر   فرصتتتتتتتتة 
 المز ا إطالق  الانصتتتتتتر ة    حو   جنيف   في « 2 ديربرن » 

  من  حاوث   ي منى  أمر   وهو  إستتتتتتتترا ي   ضتتتتتتتتا  القاا     من 
 المصتتر ة النقية   الشتتي   شتترم   من  وبرلاات  مصتتر ة  أر  

 إحراجرا  كالم    سيش     وهنر . إسرا ي    إلى  ج رافيرا   األقر  
 المشتتترركة  الاو    لك   وإنمر  مبرر   للر يس  فق   ليس  و يراا 
  األميركي  الساي  يربك   ربمر   الكالمي   القا     أن  تر    ال ي 

 أستتتر   على   الح   لنجري  تنشتتتيي    المكمو   األوروبي   - 
  ق ت   نجترد  للر يس  الجتايتا  الكالم  مالحظتة  مع .. التاول ين 

  وخالصتتتت   األميركية « ستتتتي . بي . أ  »  شتتتتب ة  ع  ر  يومين 
  إلى  يين ستتتتتترا يل وال  الفلستتتتتتيينيين  توصتتتتتتُّ   يارر    ا  إن  

  قا  ِلَمر  واستتتتت برقرا «. الاول ين   ح  »  على  يقوم  ستتتتتالم  اتفرق 
 عام  حركة   قمة  اناقرد   على   األمر  إس قر   حر    في  يحا  

  تفر  األصتتتتتتتتتتتتتتو   ألن  الحتر    بي ياتة  وتمت   النحيتري 
  الحر صين  واج    من   كرن   ربمر   نجرد    الر يس   دعوة   ذلك  
 باض ي تتالوا  ان  يتتة يران ال  -  الاربيتتة  المصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة  على 

  مع  ي حا    ان   على  القردر  كون    هؤاء   وأبري . الستتتتتتتتاي 
 َحَرج  ودون  الستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتي  الفقت   بل تة  يين يران ال  اخواننتر 
  تحقق «   .   »  صتتي ة  بكن  الم برهي  بر   ن ي   الر يس 

  على  نشتتتتتتتتتت    إذا   وهو . استتتتتتتتتت حرل هر  ير   باضتتتتتتتتتته    وكرن 
  هو  متتر  أن  نجتترد  الر يس  يق نع  قتتا  ال رو ض  في  طر ق تت  
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  انقتترذ هو  جتتايتتاة  وايتتة  يران ل  ر تترستتتتتتتتتتتتتت تت   تجتتايتتا  بتتكهميتتة 
 غير اانيبر   وت ايا  المصتتتتر ة  الورطة   من «  للا  حز  » 

  إلى  بلتا  من  ين قت   التا   الشتتتتتتتتتتتتتتيعيتة  اليتر فتة  عن  المر   
 غير النيبر   ت ايا  يم ن   المكمولة  وبرلمصتتتتتتتتتترلحة . آخر 

  كثير وغيرهر .. الورطة   تلك   اح واء  يم ن   كمر  المستتتتتت ح  
 .الورطرت   من 
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ر صيفية أحلى  مصطفى  أبو بها يبشّ 

  ن ي  الر يس   مع  وستتتيرستتتة  صتتتحرفة   لجلستتتة  استتت كمراا 
  من  باض    اللقرء    عن   قول   يم ن  ممر  الكثير   هنرلك  بر  
 إيره أستتتتتماني  كالم  ستتتتتيور  بين  والقراءة  ااستتتتت ن رج  بر  
 الفنجرن في  القراءة   الى  يح رج   ا  وباضتتتتتتتتتت   الر يس   دولة 
  الاتتترم  اامين  إطبتتترق  َق تتت    وِمن  عفو تتتة  ب تتت   قتتترلتتت   ألنتتت  

  اان خربية اه مرمرت    على  موستتتتى  عمرو  الاربية  للجرماة 
 صتتتتتت ر بفررغ  ين ظر  أن   اع قا  ال ي  الاونية  هموم   ومنهر 
 عالقة  عن  برانصتتتتتتترا    وذلك   الهموم  هاه  صتتتتتتتفحة  طي 

  جترءه وعنتامتر . مشتتتتتتتتتتتتتت ركتة  جوامع  ا   من  خترليتة  بترلجنرا  
لفرا   أو  م  رعرا  الارم   اامين   ان  نف ر   موستتتتتتتتتى  عمرو   م َّ

  موضتتتتتو   في  تبقى  مصتتتتتيفى  ابو  يا   إن  مانره  مر   ل    قر  
  والر يس نصترللا   حستن  الستيا  بين  المست ن  َ ة «  المواجهة » 

 عمرو يتا .. القصتتتتتتتتتتتتتتيرة  اليتا  من  أطو   مبترر   حستتتتتتتتتتتتتتني 
  حيث  من  بصتتتتتتتتيرة  بر   الر يس   عين  تبقى   كمر  موستتتتتتتتى  
اي ن   الماني المثلتتتث  في  للمواجهتتتة  والتتتااخلي  الاربي  البماتتت 

 عين  من  اوثر  تفرقم     إذا ( ول نرن  ومصتتتتتتتتتتتتتر  إيران )  بهر 
  لك   عرم  ككمين  منصتتتتتتتتتتب   يل ي   ا  الا   موستتتتتتتتتتى  عمرو 
  ا   من  كمصتتتتتتتر    اآلخر  هو  حستتتتتتترستتتتتتتي    الاربية   الاو  

 وبرلاات مصتتر  شتتؤون  في  استت خبرراتي   او  كالمي  تحّرش 
 الاروبة  في  شتتتتتقيق  أو  الستتتتتالم   في   أ   من  يكتي  عنامر 
  يصي  ل نرن  يخص   الا    الموضو   في  ان    عن  فضالا 

  ا   مجتايترا  ياود   ا   الحتر   هتاه  وفي   اواا   التاولتة  منيق  مع 
 مصتتتتتتتر بين  ب  ة  جر    الا   شتتتتتتتكن  في  ب   يقوم  مستتتتتتتاى 

  على  امرأتين  نزا   يشتتتتتتتتب    موضتتتتتتتتو   وحو  «  للا  حز  » و 
 .«حمر   حركة »  هي  هنر  واليفلة  طفلة    امومة 

  الى  يح تتترج  وا  بر   الر يس  قتترلتت   التتا   مضتتتتتتتتتتتتتتمون 
 با  ا  أن    هو  مقرصتتتتتتتاه   اغوار  لستتتتتتت  ر  الفنجرن  في  القراءة 

  المارستتية ال رامج  في  تار ستتهمر  ي    توحيايي ن  ك ربين   من 
ا  ال رر    ك ر   وهمر   والخرصتتتتتتتتتة  الرستتتتتتتتتمية   وك ر  الموحَّ

 الاصتتتتتتتتتتتت ية تنحستتتتتتتتتتتتر  الك ربين  وبهاين . ال وحياية  ال ربية 
  الجي  تكهي   الى  يصتتتتترر  برل ارج  وبهنحستتتتتررهر  الير فية 

  اليتر فتة ث  اواا  ال لتا بمانى بترلمواطنتة يؤمن التا 
  على تقوم ال ي التتتتتاولتتتتتة مانى يار  بتتتتترت ألنتتتتت 

  قياة ككنهر ال ي ال اادية وليس الم واينة ال اادية
 .مرفوعة يرفية او الموياييك من

 الرب   مستتتكلة  الى  النظرة   ان   ايضتتترا   قرل   مر   ومضتتتمون 
  ان  حقيقة  على  تم نى   ان  يج   اان خربرت  في  والخستتتتتتتتررة 

. علي   يمضّيق   او   ب   يضيق   وا   الخرسر   مع  ي فرع    الراب  
. الراب   بشراوة   احسرس    دون   من   الراب    بهجة  تك م    ولن 

 ذوبتترن من  بتتا  ا  حز ران  7 فباتتا  ااستتتتتتتتتتتتتتتر   هتتاا  وعلى 
  آذار   14 اع برر   وعام  ال آل   بحر  في  ال ستتتتميرت  باض 

 وج  في  الرأسمرلية   مث   عقياترن   انهمر   لو  وكمر   آذار   8و 
 .المرركسية 

  التتتا   بر    الر يس  كالم  من  استتتتتتتتتتتتتت ن ج  تتتم   متتتر  هتتتاا 
  اآلخر  ل نرن  فوي  فرضتتتتتتتتتية   على  بكن   اق نرع   استتتتتتتتت وقفني 

 ل نرن  التتتتتتتتتتتتتت   هاا  رمز  مصلحة  من   فهن ( الماررضة  عني أ ) 
 ستتتتتاا( الحرلية  ااوثر ة  اعني )   ال وأم  ل نرن  لرمز  يقو    ان 

  ت رأ  ان  في  هي  ال لتتتا  مصتتتتتتتتتتتتتتلحتتتة  ان  الحر ر   التتتاين 
 ستتتاا ي ررة   ان   ذلك   في  ير   بر   الر يس   ولا  . الح ومة 
  نظيره وي تتتتررة  دمشتتتتتتتتتتتتتتق  الى  للح ومتتتتة  كر يس  الحر ر  
  من  ترميم   يم ن  مر  ب رمي   كفيل رن  بيروت   الى  الستتتتتور  
  فستتتت بقى ي رأ    لن  الحر ر   ستتتتاا   كرن   إذا   أمر . الاالقرت 

  على  ال لا   مصتتتتتتتتتلحة   من  كمر . علي   هي  مر   على   الحر  
 في الوي ر  ي ون   ان  بر   الر يس  لكالم  استتتتتتتتتتت ن رجي  نحو 

  الى  ماتتتترراا  ي ون  ان  ا  وقراره  ارادتتتتت   متتتترلكتتتترا  الح ومتتتتة 
 فمشتتتتتتتتترركة ااستتتتتتتتتر    هاا   وعلى  مرجا     من  المنصتتتتتتتتت  
 دا  هنتتترلتتتك  ياود  ا  وبتتتالتتتك  الميلوبتتتة  هي  المرجعيتتترت 

 وهي اللجنتتة  هتتاه  هي  الح ومتتة  ألن  وطني  حوار  للجنتتة 
 .تلكؤ   دون  تنفياه   الى  يصرر   الا   القرار 

  و باتتتتث بر   الر يس  قتتترلتتت   التتتا   الكالم  الى  ونتتتكتي 
  ستتتتتتتتتتتتتي ون  الصتتتتتتتتتتتتتيف   ان  من   القلقة  النفو   في  اارتير  

  الى  اان خربرت  ان ه    حر    في  ال فجير   برلمانى  سرخنرا 
  بر   الر يس  يراه   ومر . يل ي   والراب   ياّي   الخرستتر  قرعاة 

 في  نستتتتتتتتتتت ق    األصتتتتتتتتتتتير   أحلى   مع  موعا   على  إننر   هو 
 يناموا لكي  الم  ربين  قومنر  وبني  الخليجيين  اصتتتتتتتتتتاقرءنر 

  وككنني. عرصتتتتتتتتفة  صتتتتتتتتيفيرت  يمن  تاّوضتتتتتتتته   بصتتتتتتتتيفية 
رنر   وهو  مصتتتتتيفى  ابو  برلر يس   صتتتتتوت  ا  بصتتتتتيف  يبشتتتتتّ

 يتتتتاع  التتتتا   الييتتتت   الكالم  صتتتتتتتتتتتتتتوت  على  فيتتتت   يالو 
 صتتتتتتتيفرا  ير اه  من   امر : نفستتتتتتت   قرارة  في  يقو   ااستتتتتتت قرار  

  الى   او  دارفور   الى  فلي وّج   صتتتتتتتتتتتيفنر  ياجب    وا  ستتتتتتتتتتترخنرا 
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 .الم سيك 
  بقيتتتتة بر   بتتتترلر يس  اللقتتتترء  عن  ولالنيبتتتترعتتتترت  ...

 .أخيرة 
 2009  نيسان 29 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  والمعاندين العناد مسألة في
 وحاضراا  ماضياا 

  استتت اااداا  ان خربية  وجوات  صتتتوات  نعيش  أننر  حيث 
  و ستتتتتتت ام  المق     حز ران   7 يوم .. الك ر   المنريلة  ليوم 

  وطيِّبرا  أحيرنرا   حرداا  كالمرا   الكبرر  من   والجر لون   الصتتتر لون 
 ..عمومرا   ضح   فكالمه   الص رر   أمر  أحيرنرا  
 من كثير ن  عنتتا  تاّيلتت   المرونتتة  ل تتة  أن  وحيتتث  ..

 والانرد ال شتتتتتتتتّ ث   ل ة  محّلهر  وحّل   والجر لين  الصتتتتتتتتر لين 
 ..أيضرا   عمومرا  عقي    هو  الا    والجَا  

  والجوات   الصتتتتتتتتتوات  ب   ت ستتتتتتتتت   مر   هو   هاا   أن  حيث 
  من  أستتت حضتتتر  فهنني  وأخالقيرته   « الفرستتترن »  وأستتترلي  

 تمكمتت  بر   ن يتت   الر يس  مع  ستتتتتتتتتتتتتتتربق  لقتترء  وقتتر ع  التتااورة 
  للقرء  ي ون   أن   أم    على  الجايا   اللقرء  مضتتتتتتتتمون   روحية 
  الوعي  يتتكتي  أن  وبتتكمتت   حز ران  7 باتتا  ِمستتتتتتتتتتتتتت  ي  خ تترم 

برن  و ق نع  الشتخصتي   البرط   و زهق  الوطني    بكنهمر الرك 
.  مر اين  وا  لهمر  شتتتكن   ا  الم واينة   الاولة  ل نرن  دون   من 

رمه   الا    اللقرء  وفي   في  الانرد  وطكة  وكرن   أستتتتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتتتِ
 تكرد لل الد  ر يس  لن خر   ال رلمرن  ابوا   ف      موضتتتتتتتو  

 رو   األيرم   هاه   الحرصتتتت   الانرد  حر    كمر  األنفر   تك   
  حركة» لتتتتتتت  ور يس   النوا   لمجلس  كر يس  ن ي   األس رذ   لي 

 اخ تتترم»  حتتترمتتت   َكِمثتتت   ال رلمتتترن  لمف تتتر   وكحتتترمتتت  « امتتت  
  متتتر  بتتتكهميتتتة  هي « الانتتترد  ثقتتترفتتتة »  حو   واقاتتتة    « الملكتتتة 
 وقتتر ع من  والماتترنتتاين  الانتترد  مج مع  ن شتتتتتتتتتتتتتتتك  في  يمرو  
  وكم م   ستتتتتتتتواء  حا   على  ونمخ ه   النر    عرمة  يرددهر   وأقوا  

  ولو  عنزة »  واقاتتتة  مثتت   حتتايثتت    وأستتتتتتتتتتتتتتلو   نظرتتت   وفق 
  أم  التتاجتترجتتة : اواا  َمن » و « ال يزنيي  الجتتا  » و « طتتررت 

  أن  وحيث «. محما   حرج  ير  حلوة  قصتتتتتتتتت ك » و « ال يضتتتتتتتتتة 
  من  ستتتتتتتتما  مهر  ال ي   الواقاة   من  المضتتتتتتتتمون  قر بة  ااخيرة 
  حر   تا ستتتتتتتتتتتتترن   الواقا ين   ان   عن  فضتتتتتتتتتتتتتالا  بر   الر يس 

 ورنون )  يمناا   يؤديهر  كرن   ال ي « المستتتتتتتتتتتت حيلة  المهمة » 
  الاربيتة للجترماتة  الاترم  اامين  مشتتتتتتتتتتتتتت وراا ( 2008 الثترني 
 .للولى  تقايمرا  برلثرنية  سكباأ  هنر  فهنني  موسى   عمرو 

 خصتتتَّ  الج     اه    من  شتتتخصتتترا   ان   الواقاة  وخالصتتتة 
 باتتا إل قى « الانتترد »  باقوبتتة  وتاتترلى  ستتتتتتتتتتتتتتبحتترنتت   المولى 

 ااخير  هاا  ف اأ  بيروت   اه   من  قاي   بصتتتتتتتايق  ستتتتتتتنوات 
  طوا   ل   جر   مر  المارنا  الصتتايق   ستتؤا   على  رداا  يرو  
 المارِنا  ان  واحظ . باضتتتتتتتتتهمر   عن  فيهر  اف رقر  ال ي  الماة 

 بهستتتتتتتتتتت  منردات   ي اما   وإنمر  أحما  وهو  بهستتتتتتتتتتتم   ينردي    ا 
  تتكدي ت  قصتتتتتتتتتتتتتتة  ي  كر   أن  قرر  حتايتث  طو   وباتا . محمتا 

  الصايق   هاا   وعسى   لا    إسم    فيهر   و  رر   الحج  فر ضة 
  إبن  انني  تار  : قر الا  يرو    وباأ . الحقيقي  بهسم   ينردي  
  غتتتريتتتة  إب هج  أحمتتتا  جتتتا   وان  بنتتترت  خمس  على  وحيتتتا 

  الحتر   بي ياتة  الوالتا  ألن  صتتتتتتتتتتتتتت يترا  وادتي  عنتا  ااب هترج 
 لستترن  كرن  استت مرار  وفي (. أحما )  جا   بهستت   ستتيستتميني 

  وهتت   أحمتتا   حتتر   وكيف  بتتكحمتتا   اه موا : الاتتر لتتة  حتتر  
  ااولى   الشتتتتتتتتتتتتتتهتردة  أحمتا  نتر   وم ى  يرام   متر  على  أحمتا 
 أحما  ي خرج  وم ى  الثرنو ة   الاراستتتة  أحما  ستتتي ربع   وه  
 الك ير  ال رجر   جاه   مع   هو   وه    أحما   سي واه   عم    وأ  

 .المزار   أحما   ابو   الوالا   مع  ام  اسم   يحم    الا   أحما 
  صتتتتتتتايق  امرم   الرواية  القل   اليي   الصتتتتتتتايق  و  م  

 الاتتتتر لتتتتة وكتتتترنتتتت   تزوجتتتت م : اآلتي  النحو  على  الماتتتترنتتتتا 
  ان   وه  . أحما  ير   الحر   كيف : يوم  ك    صتتتتتبر   تستتتتتكلني 

 الزوجة حر    وكيف . أحما  ير  الير ق  على   مولوداا   هنرلك 
. أحما  ير   المولودة   او   المولود  ستتتتتت ستتتتتتمي  وكيف . أحما  ير 

 اطمكن وباامر . استتت فستتتررات   من  الصتتتار  يثلج  ممر   وه اا 
 اليفتت  وان  ابتترا  بتترت  أحمتتا  حفيتتاه  ان  الى  الح يتت   الجتتا 

  استتتتت   على  يستتتتتمي   ذكراا  طفالا  يمريق  ث   ي زوج  ث   ستتتتتي  ر 
  للا  على  م وكالا  عزمت م  فتهنني    ( الثترني )  احمتا  ا   الوالتا 

  وإسااء   الحج  فر ضة   ل كدية   ووالا    جا   برفقة   اتوج    ان 
  الحي  اهت   بتاأ  الاودة  وباتا . الاترلمين  ر   الى  الشتتتتتتتتتتتتتت ر 

  مارفتة على  او  لنتر  قر ت   هو  َمن   وكت   الستتتتتتتتتتتتتتوق  وتجترر 
  استتتتتتتتتتتتتت   ت يير  ارتكينر  ث  «. أحما  الحرج » بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ينردونني 
  الحرج   مؤستتتتستتتتة »  فبرت   بي   الخرصتتتتة  ال جرر ة  المحالت 

  وقتتتا  اآلن  بينك   انتتتر  وهتتتر «. وااجوا   للقمشتتتتتتتتتتتتتتتتة  أحمتتتا 
 الستتتتتتترعة وج   على  بااهر   اعود  ي ررة  في   َجااا  اصتتتتتتتبح م 

 استتتمي يحم    الا  « أحما »  حفيا   لرؤ ة  مشتتت رق  ألنني 
 .«أحما »  جا   اس   احم    انر  ومر 

  احوالتت   عن  هتتاه  رواي تتت   أحمتتتا  الحتتترج  أنهى  وباتتتامتتر 
  وا  إستت وع   الصتتايق   هاا   ان  ما قااا « المارنا »  لصتتايق  

  على  يصتتتتتتتتتر   كمر  وليس « أحما »  استتتتتتتتتم    ان  مستتتتتتتتتكلة  با 
: يقو  « المارنا »  الصتتايق  بكن  فوجئ « محما »  ب  منردات  
 .محما   حرج  ير  حلوة  قص ك 

 في بر   الر يس   من  سمانرهر  ال ي   الواقاة   الى  ونكتي 
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  صتتتتتتتتتتتي ة في   والاه   من  ستتتتتتتتتتتماهر  وال ي  ما    خرص  لقرء 
 ايرهر تلقين    على  يحرص   كرن  نصتر     جملة  من  نصتيحة 

.. موقا    كرن  ايرا   الحيرة  ظرو   مواجهة   في  تسرعاه   لكي 
  انتت   بمانى « دليلمه   قل مه  »  التتاين  ِمنَ  الوالتتا  كتترن  إذا  إاَّ 
.. والزعرمة  الستتتتتيرستتتتتة  مياان  في  ياهراا  مستتتتت ق الا   لولاه  يقرأ 
  الل نترنيين كت   الل نترنيين  برلمترن  حجت    حتا  إلى  ليس  إنمتر 
وه    ال شتر اي  م نره    عن    الاراء  في   القو    جري   إذا  وتر 
 ك  تجات   تكترد   الاواصتتتتتتتتتتتتتت   بينمتر  لل الد  ر يس   دون  من 

  يخ رر  أن  حا   الى  ليس  كمر . ي نرثر  وربمر  ي يرير  شتتتتتتيء 
  ِمن   ليس  َمن   اليتتتر فتتتة  ابنتتترء  وعن  عنتتت   ينو   َمن   البن 
 الكالم  وأه   يضتتتر   ان  با   ينفع  الا    الحوار   اه   نستتتيج 
 .يمجنِّن   ان  با   يمحنِّن   الا  

  الوالا   من  نصتيحة  ستيرق  في  جرءت   الواقاة  وخالصتة 
 باتا اللماترن  الى  طر قت   يتكختا  بتاأ  نجمت   كترن  التا   للبن 
  وإلى .. الهتتا   ااتحتترد   اليالبي  النشتتتتتتتتتتتتتتتر   في  ال تتكلق 
 مثت  ي ون  عربي  طالبي  اتحترد  بتهنشتتتتتتتتتتتتتترء  ال فكير  درجتة 
  ال رلمرني  ااتحرد   بالك  وناني   احقرا   اجل    من  نش    الا  

  عربيترا  قوميترا  يمنتاا   وكترن  الفكرة  هتاه  اجت   ومن . الاربي 
 احقرا   فيهر  وجاه   مر  الماه ية   المسكلة  في  ير    وا  بهم يري 

 يقودهر يعرمة  ور ث   برت   دام   مر  براضيرار   او  براق نر  
 ال ي مصتتر   الى  توجَّ   الصتتار   موستتى  الستتيا  الاين   رج  
 ال ي  الفكرة  منهتر  يميلق  لكي  النتربض  الاروبة  قلت   ورن  
  للمملكتتتة  ي تتتررة  َتاثُّر  كمتتتر  تاثرت   وموانع   وذرا ع  لتتتاوا  

  انقرذية مهمة  وَتاثُّر   اآلن  ح ى  ت     ل   الستتتتتتتتتاودية  الاربية 
  يح و   أن  بتكمت   الحترضتتتتتتتتتتتتتتر  الوقت   في  بهتر  يقوم  عترجلتة 
 ال ي  مصر  مع «  للا  حز  »  أيمة «  أم   حركة » لتت  ور يس 

  نصتتتترللا حستتتتن  الستتتتيا   من  محستتتتو   غير  بخير   باأت 
  الى  وتيورت  أستتتربيع  بضتتتاة  مبرر   الر يس  علي   ستتت   
 .السرءة  برل   وكالم  واتهرمرت  قضية 

  الانيتتا من  ولتتا   يتتر  حتتاار : الوالتتا  نصتتتتتتتتتتتتتتيحتتة  وتترنتت  
 الانيا امر . ترو ضتتتتتتتتت    الوق   مع  يم ن  فرلانيا . ال شتتتتتتتتتي  
 يم ن  لمر  برلستتته   عالج   وا  من   يمرتجى   أم   فال  ال شتتتي  

 .ب   ي س     ان 
« ودمنتة  وليلتة »  في  المقفع  ابن  للا  ع تا  طر قتة  وعلى 

 حيِّزاا  أخات  ال شي    الانيا   حر   تملخِّص   واقاة   الوالا   رو  
  يعيش  وق    في  يس حضرهر  بر   ن ي    البن  ذاورة   في   لهر 

  وه     « ال شي   الانيا »  محنة   ق     من  ياش   ل    وكمر   ل نرن 
  الام   اطير    وب    الستتتتتيرستتتتتية   الستتتتترحة   على  قلة   ليستتتتتوا 

 وخررجهر الحاود   داخ   والحركي   والحزبي  الستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتي 
 بكستتتتتتتتلو  وجنراات  ضتتتتتتتتبر   باقلية  مانيين  ستتتتتتتتيرستتتتتتتتيين 
  وم الع ين  قليلة  بنستتتتتبة  حرذقين  غير  اع ين  ستتتتتيرستتتتتيين 

 .ك يرة  بنسبة « َمَهرة » 
 من  اجواء   في  تربَّى  صتتت يراا  ف ى   ان   الواقاة  خالصتتتة 

 الب رء ب ثرة   والاي    من   ميرلب    ينر    ان   على   وَدَرج   الاا  
 الانيتتا ابنهمتتر  ميتترلتت   تتتكفُّ   دون  يل ِّيتترن  واأل   األم  وان 

  ولمتتر  يب ي  الف ى  را   اايتترم  أحتتا  وفي . ال شتتتتتتتتتتتتتتي   التتالو  
 ِدب ستتتتتتتتترا  يكو    أن  ير ا  ان  : قر   الستتتتتتتتت     عن   األم  ستتتتتتتتتكَل َّ  

 وصتتتتتتترد (. الخرو   ثمرة   او  الان    من  تمصتتتتتتتنع  حلو  ) 
  كرن   إن   الوالاة  وستتتتتتَكل      الميلو   هاا  ال ي   في  ليس   ان 

 لكن . ال ين   او  المشتتمش  بمربى « الِاب س »   عن  يستت عيض 
 ث   الح   ايجرد   األم  تستتتتت ييع   ان   دون  من   الب رء  واصتتتتت  

  من  م ترن  ا   في  البحتث  منت   ل يلت   بزوجهتر  اتصتتتتتتتتتتتتتتلت  
 ف رهمر  الى «  الِاب س »   باض   وإحضرر   دكرنرا   او  بي را   القر ة 
  على  الاثور  أم ن  حيتتتث  طل تتت   متتتر  للم  وكتتترن . الانيتتتا 
ضتتتتتتتتتتتتتتع   ان   مر  لكن « الِاب س »  باض    ال نوج  ف رهمر  أمرم   وم

  األمر   اعلى  وبصتتوت  الب رء  إستت كن   ح ى  الانيا  ال شتتي  
 ب  وجئنر  « الِاب س »  طل  َ  لقا : يستتتتتتتتتكان   جالهمر   الا  
.  طحينة ايضتتترا  أر ا : جواب   وكرن . الب رء   مواصتتتلة   فلمرذا 
  لكن  الميلو    على  الاثور  أم ن  بحتتتتتتث  طو   وباتتتتتتا 
  ير ا إن    قر   الستت     عن  وبستتؤال  . الب رء  إستت كن   ف رهمر 
  يوج   وا  بسييرا   كرن   األمر   وهاا . برليحينة   الِاب س   خل   
ع  ستتتتتتتتتتو   عنرء   ا     وخل ِيهمر الِاب س  فوق  اليحينة  وضتتتتتتتتتت 

 بهتاا الم  ليترن  الوالتاان  و رتتر   ف ترهمتر  يتكوت   وبتالتك  جيتااا 
  التا   لكن . ال اجيز تة  طلبترتت   من  ال شتتتتتتتتتتتتتتي   الانيتا   التالو  
  الخل    كتترن  باتتامتتر  الب تترء  واصتتتتتتتتتتتتتتت   اابن  أن  هو  حتتا  
ي  والاي   من  طل   الب رء   ستتتتتتتتتتر   عن  وبستتتتتتتتتتؤال  . حا    فر 

 .المس حي   اليل    لهاا  ير ! الابس   عن  اليحينة 
  َتزاَمنَ  الصتتتتتتتتتتتتتتتتا   بتتتر   من  ال ي  الواقاتتتة  هي  تلتتتك 

  وق   في  بر   ن ي   الر يس  جرن    من   امرمي  اس حضررمهر 
  يشتتتتتتقى موستتتتتى  عمرو  الاربية  للجرماة   الارم  اامين   ورن 
  ا   ان  اجت   من  وأقليين  أوثر ين  الل نترنيتة  اايمتة  رموي  مع 

 شتتتتتتتتتتتتتتايتا مع  لكنه  «. واليحينتة  التابس  ف ى »  مثت   ي ونوا 
 عنيااا  باضتتتتتتتتته    وكرن ... من   عنرداا  أوثر  كرنوا   األستتتتتتتتت  
 .نفس    الوق   في  وغشيمرا 
 وتواصتل   المرضتي   الارم  ميلع  في  حرصتالا  كرن   ومر 

  من  الباض  وغشتتتتتتتتمرة  المارناين  عنرد  بستتتتتتتت    ال اقياات 
  اان ختتربيتتة الماركتتة  هتتاير  بتتاأ  أن  منتتا  نعيشتتتتتتتتتتتتتتت   هؤاء  

  ا  ومتر  يجوي  متر  يقولون  ألستتتتتتتتتتتتتتن ه   ماظمه   وإم شتتتتتتتتتتتتتتق 
  يا ر  الجنرا    أن  حا   الى  المستكلة  وصتل    ب  .. يجوي 
 عر   من  القوم  كبرر   ان  في  ت مث   مستتتت حبة  ظرهرة   على 

 لضتتتتتتتتر   بز ررة  ي اكرون  ومستتتتتتتتيحيين  مستتتتتتتتلمين  واجرن  
 كتتترن ألنتتت   اغ تتترلوه  عظيمتتترا  رجالا  الحر ر   رفيق  الر يس 
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ا  يامِّر    وه  . ااجير    و مالِّ   الير فية  و ن ا  الصتتتتت   و وحَّ
 كمثتت  والواجتت   الليتترقتتة  بتتر   من  يؤدونهتتر  الز تتررات  بهتتاه 

  ل   التا   إيران  في  الخميني  المترم  لضتتتتتتتتتتتتتتر    ت    ي تررات 
  إلى   وصتتل   المستتكلة   ان   كمر . الحر ر   كمر  شتتهيااا  يقضِ 

  حز ران  7 باا  استتتتتتتتتتت يرع    في   أن  يا قا  الباض   أن  حا 
  أن  يستتتتتتتتتتت ييع  أن   يا قا  آخر  وباضتتتتتتتتتتترا  يل ي   أن   2009
 .كثيرة  الِاَ ر   أن   مع   هؤاء  يا  ر   ا   لمرذا . يايِّ  

 2009  نيسان 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 زمن   في عسكرية  مناورات
 !الشاملة للتسوية التحضير

  -  الستتتتور ة  الاستتتت ر ة  المنرورة   من  إستتتترا ي   إنزعج  
  ياج هتتر ا  تركيتتر  من  الرد  فجتتردهتتر  المشتتتتتتتتتتتتتت ركتتة   ال ركيتتة 
  جتتررتين دول ين  تيّلاتترت  يرضتتتتتتتتتتتتتتي  لكن  الحتتر    بي ياتتة 
  لمرحلة   وأسس ر   الحار   مرحلة   األ    األسا   حيرة   في   قيا ر 

  للواء  تركير  بهستتتتتتتتتتتتت ال   الم مّثلة  ال رر خية  الاااوة  ت جروي 
  المستتتتر   ستتتتنوات   في  ل نرن  بكهمية  هو   الا   إستتتت نارون 

  الاولة  ي ررة  وباا . واألمنية  الستتتيرستتتية  بمفرصتتتل   الستتتور  
رر  الر يس   بهر  قرم   ال ي   محسومرا  برت  تركير   الى   األسا  بشَّ
  مر  وهو  الستتتتتتتتتتلي     للواء  ال ركي   ال مّلك « شتتتتتتتتتترعية »   أمر 

  طمنت  الثال   المترراتيتة  الجزر  حتر   إليت   تؤو   أن  يم ن 
  دولة  يال    مر  ال ي  موستتتتى  وأبو  الصتتتت ر   وطمن   الك ر  

 مح لة أيضتترا  تا  رهر  الاربيرت  الشتتقيقرت  وماهر  المررات 
  واآلخر  الحين  بين  األخيرة  هتتتاه  وترد  إيران  جتتترنتتت   من 
 تكون  وبتالتك . عنهتر  لل خّلي  مجتر   وا  يتة إيران  الجزر  بتكن 

 قرم ستتتتتتتتتتيرديرا   عاوانرا  ت  نى  هاا  موقفهر  في  الخمينية  الثورة 
  الح    أه    ان  مالحظة  مع  بهلو    رضتر  محما  الشتره  ب  

  المرم  إتخاه   أن  ستت ق   الا    الموق   على   يالوا   مر  الثور  
 وطنتتت  أر   في  الشتتتتتتتتتتتتتتتتره  دفن  باتتتام  والم مثتتتّ   الخميني 

  -  أميركية  منرورة  أضتتخ   المنيقة  في  ستت     وقر برا . إيران 
  منظومرت اخ برر   على  تق صتتتتتتتتتتتر  مشتتتتتتتتتتت ركة  ية إستتتتتتتتتتترا يل 

  تفيتتتتتا متتتتتر  نحو  على  بينهتتتتتر  من  م يّورة  صتتتتتتتتتتتتتتتتتترروخيتتتتتة 
رة « 2 حي س »  منظومتتتتتة  قتتتتتارة  المالومتتتتترت    على  الميوَّ

 جملة  من   هو  الا   ي يران ال « شتتتتهر  »  صتتتتررو   مواجهة 
  أن ج هتتر إيران  أن  تتكويتتا  هنتترلتك  المتتا   بايتتاة  صتتتتتتتتتتتتتتوار   

  من  وال ر  . شتتتتتتتتتتتتتتمتتترليتتتة  كور تتتة  وخ رات  ذاتيتتتة  بقتتتارات 
  أو  إيران  ت تتاأهتتر  ربمتتر  لمواجهتتة  ااستتتتتتتتتتتتتت اتتااد  هو  المنتترورة 

 فرق  أ   نجا   ا  وهنر . أميركر   من  ب  يية  إستتتتترا ي   ت اأهر 
  بصوار   المنيقة   أجواء  تم لئ   أن  هو  نخشره   الا   وإنمر 

 في كفيلتة  المرونتة  بتكن  يق ناترن  ا  عنيتاان  طرفترن  ي بتردلهتر 
  ال لّو   مستتتتتتتتتروئ  تكفيهر  ال ي  الشتتتتتتتتتاو    عن  الخير  درء 

  والمرلية  ااق صتتتتتتتتتردية  األيمة  وتااعيرت  الخنري ر  وأنفلونزا 
 دواعي من  أن  كمتتر . الاتترل   دو   جميع  أبوا   تتتاق  ال ي 

  شتتتتر  ة ستتتت كون  أوروبر  في  األميركية   القّوات   أن  الخشتتتتية 
 ال اّق   أمرم  فرصتتة   هنرلك  ليس   أن  ياني  ممر  المنرورة  في 

 عتتتام خال   من  المنتتترورة  في  أوروبتتتر  تور    أن  بتتتهع بتتترر 
 في مرابيتة  أميركيتة  قوات  إشتتتتتتتتتتتتتترا   على  دولهتر  اع را  

  بينهر من  وتاجُّ   استتتت فهرم  عالمرت  ستتتتيشتتتتّ    أراضتتتتيهر  
 شترها  اآلن  باا  ست كون  أوروبر   إن   ه  : ال سترؤ   وبصتي ة 

  تبقى يتتة؟ إستتتتتتتتتتتتتترا يل  -  أميركيتتة  عتتاوانيتتة  أفاتتر   على  يور 
  األميركية اادارة  جرن    من  الخيوة  هاه   أن  الى  ااشتتتتتررة 
  إستتترا ي   مع  الصتتترروخية  المنرورة   في  بمشتتتررك هر  الم مّثلة 

  واية  من   األولى  يوم   المئة  ف رة  انقضتتتتتتتتتتت    وق   في  تكتي 
  الرجتت   نوايتتر  اخ بتترر  ف رة  هي  وال ي  أوبتترمتتر  بتتررا   الر يس 

  إليهر  المشتترر  المنرورة   تكون  وعنامر  ومبردرات    ومشتترر ا  
  نظرنتتر في  ياني  فهتتاا  األولى  يوم  المئتتة  ثمتترر  إحتا   هي 
 إنهتر نقو   ونكترد .. وعهود  بوعود  مل زم  أوبترمتر  الر يس  أن 

  وضتتتتتع  عام  ثمن  تستتتتتاياهر  من   ميلو   ديون   عن  عبررة 
  ان ختتتتتربتتتتت  على « في و »  أميركتتتتتر  في  اليهود  « اللوبي » 

.  ااف را  بر    من   ذلك  نقو  . الم حاة   للوايرت  ر يستتتتتتتترا 
 في اف راضتتتتتتتتتتتتتتنتر  ي ون  أن  نتكمت   فتهننتر  ال مّني  بتر   من  أمتر 

  -  ميركيتتتتة األ  الصتتتتتتتتتتتتتتتتترروخيتتتتة  المنتتتترورة  وأن  محلتتتت   غير 
  تحاثرن الل ين  ال ركية   -  الستتتتتور ة  ق لهر   ومن  الستتتتترا يلية 

 مواجهة  لرد   همر  الشتتترملة   لل ستتتو ة  ال حضتتتير  يمن  في 
  وللا . منهتتر  بتتا  ا  مواجهتتة  أجتت   من  وليس ... تحتتا   قتتا 

 .أعل  
 2009 أيار 6 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 المستشفى لبنان من  نداء
 المتكابشة  الزعامات لىإ

  وتااعيرت اان خربية  الحمالت   ضوضرء  هرمش   على 
 وااج هردات ال فستتتيرات  وكثرة  األرباة  الضتتتبر    أستتتر   فك 

  من  التاوليتة  المح متة  ت ثت   مفترجئ  نبتك  ينستتتتتتتتتتتتتتفهتر  قتا  ال ي 
ي  ي    وبتتتالتتتك  اهتتتر    أعجتتت  اخ ليتتت   ال ي  ااوراق  فر 
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رنر  خل       من  خليفة  محما  الاك ور   الصتتتتتتتتتتحة  وي ر  يبشتتتتتتتتتتِّ
  الستتتيرحة» بتتتتتتتتتتتتتتتتت  المرضتتتي   األستتت و    ألقرهر  محرضتتترة  خال  

 في نالحظ : » الشتتتتتكن   هاا  في   قرل   وممر «. ااستتتتت شتتتتتفر ية 
نرهر  اج مرعرت   ضتتتتتتتتتتتتتتوء    ك   برلمئرت  ي زايا  الااد   أن  عقا 

  وستيصتب  للست شتفرء  يكتون   الاين  ااشتخرص  لجهة  شتهر 
  ين ظرنتتتر ك ير  عمتتت   وهنتتترلتتتك  أوثر  منظَّمتتترا  الموضتتتتتتتتتتتتتتو  

  ستتتتتتتتتتررة البشتتتتتتتتتتر  «. والمؤستتتتتتتتتتستتتتتتتتتترت   الاولة  مع  برل ارون 
  توي ره  طوا   إل زم  مستتتتتتتتتؤو    من  تكتي  أنهر  خصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتترا 

 ل نرن صتتتتتّحة  وي ر  أن   نفستتتتت   ما  راا  المستتتتت قي   الصتتتتترا  
  الم  ربين ألبنر    مقصتتتااا  استتت اردت   الضتتترور   من   الا  

  من  لللو   م يورة  ومصتتتتّحة  في   يصتتتتيرفون  وللشتتتتقرء 
 الجع  باا  نقرهة  ف رة  يمضتتتمون   أو  في   يستتت شتتتفون  الاين 
  الى  ننظر  وألننر . بالده   مستتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتفيرت  في  أماه  طر  

  ن تتاو فتتهننتتر  المصتتتتتتتتتتتتتتتااقيين  من  أنتت   على  خليفتتة  التتاك ور 
 في للستتتتتتتت شتتتتتتتتفرء  ستتتتتتتتيكتون  الاين   قواف    أن  من  م كواين 

 الشتتتترو   باض   ل    ذلك   لكن . لكن .. كثيرة  ستتتت كون  ل نرن 
 الحركتترت أهتت   يستتتتتتتتتتتتتتترعتتانتتر  أن  ومنهتتر  الوي ر  ماتترلي  يتتر 

نتتتة  لتتتك  التتتاين  وال يتتتررات  واألحزا     تحقيق  على  عليه   مو 
  وا  للز تتتتررة  ا  أحتتتتا  يتتتتكتينتتتتر  لن  دونهتتتتر  من  ألنتتتت   تهتتتتا تتتتة 

 يميل    مع  الصتحة  وي ر  ي ارضتا   لو   نكم    ولاا . لالست شتفرء 
هرن  الستتتتتتتتتتتتتيرحة  وي ر    الم كربشتتتتتتتتتتتتتين   الى  عرجالا  نااء  و وجِّ

  بكن  ييرل ونه   الل نرنية  الستتتتتتتترحرت   على   اآلن  ح ى  برلكالم 
 الستتتتتتتت شتتتتتتتتفرء  ل نرن   أمرم  فرصتتتتتتتتة  و  يحوا   للا  و  قوا  يهاأوا 
.  ااستتتتتت قرار  باض  الشتتتتتتا   منهمر  يجني  الستتتتتتيرحة  ول نرن 

  التتا   الزمن  ااع بتترر  في  نتتكختتا  فتتهننتتر  ذلتتك  نقو   وعنتتامتتر 
  المستتتتتت شتتتتتتتفى  ول نرن  المصتتتتتتيف  ل نرن  كرن  عنامر  مضتتتتتتى 
  مع  برتوا   الاين  النر   منهر  يعيش  تنضت    ا  ثروة  يشت الن 

  النااء  وبهاا . العيش  شتتظ   يارني  مج مارا   األستت   شتتايا 
 ترجمتتتر  ومتتترروني  خليفتتتة  الوي ران  ي ون  بتتت   نيتتترلتتت   التتتا  
 عيا  لمنرسبة  سليمرن  ميشر   ال الد  ر يس   قو   ترجمة  خير 

  ااق صردية   األوضر    في   الصاوبة   أوجم    يار    إن    الامر  
 الارلمية  المرلية   األيمة   ظ    في  خصوصرا  ل نرن   في  الراهنة 
  على   مشاداا   الارل     على  تسيير   ال ي   الركود   وحر   الراهنة 

  تااعيرت  إبارد   اج    من   الح ومة   مع   الام   يواصتتتتتتتتتتتت    ان  
  النمو  تحفيز  اجتت   ومن  جهتتة   من  ل نتترن  عن  األيمتتة  هتتاه 

  المجر    في  يفست   بمر  ثرنية   جهة   من  الل نرني  ااق صترد  
 و اود  الوي ران  يفاتتت   فهتتت  . جتتتايتتتاة  عمتتت   فرص  ليجتتترد 

  اوروبية   دو   تخيف    أن  ق     كرن   كمر  المستتتتتتتت شتتتتتتتتفى  ل نرن 
 .ولا   عسى . أنواعهر   على  ااج يرحرت  ن يجة 

 2009 أيار 8 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 بنيديكتوس البابا لـ مكتمل غير  حج

 عشتتتر الستتترد   بنياي  و   الفرتي رن  بربر  ي ررة  ان ه  
استتتتتتتتتت   عظة  بهلقرء  األردن   الى   ااحا)  أمس   ق     األو   قماَّ
 نحو أمترم  التاولي  عمترن  إستتتتتتتتتتتتتت ترد   في ( 2009- 5- 10

  المجترورة والتاو   األردن  من  مستتتتتتتتتتتتتتيحي  أل   خمستتتتتتتتتتتتتتين 
  إسترا ي   الى  جول     من  الثرني  الجزء   في  وان ق   واألجن ية 

  الكنيستتتتتة ر يس  لقي   األردن  في . الفلستتتتتيينية  واألراضتتتتتي 
  ي ست  وشتا يرا  برألصتو    يّ ست   رستميرا  است قبراا  الكرثولي ية 

ا  ق     يار  كرن  باامر  ال كثر  شتتتتتتتتتتتايا  وكرن  برلا      القاَّ
  على  في   تامَّا  المستتتتتتتتتتتتي   يستتتتتتتتتتتتو    أن  يما قا   الا    الم رن 

  مر . ستتتتتتنة  ألفي    من  أوثر  ق     الماماان  يوحنر  قر ب   أيا  
 هاه  الحج   رحلة  لمنرسبة  بنياي  و   البربر   من   مكمواا   ورن 
 المقّاستتتة  األمرون   موضتتتو    من  واضتتتحرا  موقفرا  يستتتّج    ان 

  تح   والرايحة   ستتتتتتواء  حا  على  الستتتتتتالمية   -  المستتتتتتيحية 
  على  واألرباين  الثتترنيتتة  للستتتتتتتتتتتتتتنتتة  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  ااح ال  
  ي تتردر أن  ق تت   ِمن  الموق   تستتتتتتتتتتتتتتجيتت   ي    وأن  ال والي  

  الحج   رحلة  ل اء  الميرر   الى  م وّجهرا  الفرتي رن  حرضتتتتتتتتتتتترة 
 رؤستتتتتتتتتتتتتترء بقيتة   كمتر  تصتتتتتتتتتتتتتترَّ    األستتتتتتتتتتتتتت   مع   لكنت  . هاه 

  الارل   في  المستتيحية   والاو   الكرثولي ية   الاو   جمهور رت 
  أن   ل    وكمر  إستترا ي    مع  ي ارملون   هؤاء   أن  حيث   عمومرا 

 ليستتتت  المستتتتي   الستتتتيا  مها  المستتتتيحية  المقّاستتتتة   األمرون 
 المستتجا شتتكن   ذلك   في  شتتكنهر  ي ستترا يل ال  ااح ال   أستتيرة 

 هنر  ومن . إسالمي  إيمرني  ترا    ذات  بقاة   وك   األقصى 
 في ستتتتتيبقى  الكرثولي ية  الكنيستتتتتة  ر يس   حج   أن  نر   فهننر 
  كنيستتة تكون   أن  يرتضتتي   دام  مر  م  م   غير   الحر    واقع 

ر  المستتتيحية  الايرنة  يارد   نظرم  أستتتيرة  القيرمة    الا   برلقا 
 إن  نقو   ال وضتتتي    في  وي ردة . الستتتالمية  الايرنة  يارد  
  عمرن « استتتتتتتتت رد »  في  القاَّا   خال   حر صتتتتتتتتترا  كرن  مثلمر 
 وبرلاات الشتتتتتتتتتتتتترق  مستتتتتتتتتتتتتيحيو  ي وّق    أن   على  أمس  ق   

  المكمو    كرن  فهن   الهجرة    عن  ول نرن  الاراق  مستتتتتتتتتتتيحيي 
  الا   ي ستتتتترا يل ال  لالح ال   قو ة  إدانة  على  الحرص  من  

  يقوم  إنمر   األستتتتتر  في  المقّاستتتتتة   األمرون  إبقرء  بهستتتتت مراره 
 للمتتتتتترون وخ يتتتتتتث  متتتتتتارو   ب هجير  القو    جتتتتتتري  إذا 

  إليهر  يحج   َمن   ك   تكشتتتتتتتتتتتتيرة  تكون   أن  ب ر   المقّاستتتتتتتتتتتتة 
.  إستتتتتتتتتتتتترا ي   دولة  وعبررة  داود  نجمة  عليهر  بكخ رم  ممهورة 

  فتتهن  األمر  هتتاا  مثتت   يرفضتتتتتتتتتتتتتتون  المستتتتتتتتتتتتتتلمون  كتترن  وإذا 
  نفستتت  الشتتتيء  يفا    أن   إمر  بنياي  و   البربر   من   المكمو  

 خال   يقو    ككن  جريم   موق   تسجي    أج    من   الحج   وإمر 
 أيهر واح الاا  غيرستتتتتتتتة  كفى : القيرمة  كنيستتتتتتتتة  في  قاَّا  

 المقاستتتتتتة األمرون   من  اانستتتتتتحر   وعلي    يون ستتتتتترا يل ال 
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  مر  يفالون   ا  أستتتتتالف   كمر   وألن  . وااستتتتتالمية  المستتتتتيحية 
 إمالء في  يمانون  يين ستتتتتتتتتتترا يل ال  فهن  منه     المكمو    هو 

  الكنيستتتتتتتتتتة ر يس  مع  و  ارملون  الفرتي رن   على  الشتتتتتتتتترو  
  أن  لو  كمتتتر  وإنمتتتر  التتتاينيتتتة   بصتتتتتتتتتتتتتتف تتت   ليس  الكتتترثولي يتتتة 

 تاترمت  أن  يجت   ال ي  التاو   كت   مثت   دولتة  هو  الفترتي ترن 
 براون  وبر يرنير  ستتتتتترركوي   فرنستتتتتتر  مارملة  كمر  إستتتتتترا ي  

  ااشتررة وتبقى .  لهر  وغيره    هؤاء  وأستال    أوبرمر  وأميركر 
 الستتتتتتترد  بنياي  و   البربر  يلقى   الا    الوق   في  أن    الى 

  الايني مقرم   واح رام  ال قاير  ك   ستتتبقوه  الاين  كمر   عشتتتر 
  رجر   إستتتتتتتتتتتترا ي   في  نر   فهننر  والمستتتتتتتتتتتتلمين   الار    من 

  على   او  إسرا ي    الى   وصول    لا   بهع قرل   طرل وا  سيرسة 
  بستتتتتتتتتتتتتترقتة اتهترمت   بتار اتة  وذلتك  م تردرتهتر  من  من ات   األقت  
 الموجودة سليمرن  هي    مح و رت  بينهر   من  يهودية  ونوي 

  من  اثنين  أن  كمتر . يعمه   حتا  على  الفترتي ترن  خزا ن  في 
 فتهن ذلتك  ومع . الز تررة  قترطاترا  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   حترخترمترت  وبترر 
  الكرثوليك   الرؤستتتتتتتتتتترء  ماظ    قلو   كمر  الفرتي رن  بربر   قل  
  مفررقة  وتلك    إستتتتتتتترا ي    على  الجنوبية  وأميركر  اوروبر  في 

  المستيحي  الارل    دو    أن  نف ر   ونكرد   ب   الاهشتة   تثير 
 علي   هي  ال ي   الوضتع  في  المقّاستة   األمرون  إبقرء  تفضت  

ع   وهو    على   الاو     ل لك  الك ير  والشتتتكن  ي نرستتت    ا  وضتتت 
 عهاة في   لالك  تبارا  وتصتب   المقاستة   األمرون  ت حرر   أن 

  ي ثر  ال ي  فلسيين   دولة  اراضي   في   تقع  كونهر   المسلمين 
 الجاجاة يشتتتب   حايث  أن    إاَّ  شتتتكنهر  في   الاولي  الحايث 

 ونكرر. الشتتتتتتتتر ع   القو   نحو   على  ي باهر   طحين   ا  ال ي 
  الحج  منهر  قصتتتتتتتتتتتتا  بز ررة  قرم  بنياي  و   البر    إن   القو  

  الفر ضتتتتتتة يؤد    ولا   عستتتتتتى . م  م   غير  حج    أن   إاَّ 
 .القا   وعرصم هر  فلسيين   دولة   الى  ال رمة 
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   إسَتَبقت ليت  يا روحية قمة
 « بنيديكتوس »الحاج جولة

  الستتتتتتتتتتتتتتالميتتتة اليوا    رؤستتتتتتتتتتتتتتترء  أن  لو  ن منى  ونتتر 
 هتاه في  الممف ون  وماه   الاربيتة  التاو   في  والمستتتتتتتتتتتتتتيحيتة 

 البربر الكرثولي ية  الكنيستتتتتتتتتتتتتتة  ر يس  ي ررة  إستتتتتتتتتتتتتت بقوا   الاو  
 المح لة إستتترا ي  و  األردن   إلى   عشتتتر  الستتترد   بنياي  و  

  الااو  من   عليهر  دا مرا  الما ا   الفلستتتتتتتتيينية  واألراضتتتتتتتتي 
  أو  القرهرة   أو  بيروت   أو   عمرن  في  وعقاوا  ي  ستتتتتتتتتتتتترا يل ال 

 القم   ك لك  قمة  الشتتتتتتتتتتي    شتتتتتتتتتترم   في  ح ى   أو .. دمشتتتتتتتتتتق 
 باا واصتتاروا  الستتيرستتة   أه   ياقاهر   ال ي  والكثيرة  الرتيبة 

  بهغ نرم« بنياي  و    الحرج »   فيهر  ييرل ون  وثيقة  ال شرور 
  ي جتروي عترد    موق   وإعالن  بهتر  يقوم  ال ي  الحج  جولتة 
  اله   كرن  عنامر  األردن   في  ستتتتواء  من   ستتتتمانره  مر  ب ثير 

 يصتتتماوا  أن  الشتتترق  مستتتيحيي  دعوة  هو  عناه  األستتترستتتي 
 الهجرة هي  كمتتتتتر  يهتتتتترجروا  وا  الاربيتتتتتة  أرضتتتتتتتتتتتتتته   في 

  ومر  وفلستتتيين   ومصتتتر  والاراق  ل نرن  من   له   الملحوظة 
  إستتتتتتتتتتتترا ي   إلى  ي ررت    من   األو    اليوم  في  من   ستتتتتتتتتتتتمانره 

ع باا   وقر   القا   في  المحرقة  م ح    يار  باامر   وضتتتتتتتتتتتتت 
«  الهولوكستتتتتتت  »  ذكر   تخليا  نصتتتتتتتَ   على  الزهور   اولي  

  إستترا ي  تفرضتت   مر   وهو    « الخرلاة  الشتتالة »  نرر  وإضتترام 
  ب كرار  الستتتمر   باام  أتاهَّا  إنني »  الرستتتميين  يوَّارهر   على 

 تصر حيث  ضحريرهر  عاد   أمر  المحسوم  غير « المحرقة 
 انه  مؤرخون  و قو   ماليين  ستتتتت ة  أنه    على  الصتتتتتهيونية 

  ك ير الاتاد  إن  حتر   أ   وفي . أل   الثالثمئتة  ي جترويوا  ل  
  ونراه  اآلن  يانينتر  ومتر  البشتتتتتتتتتتتتتتر  حق  في  جر متة  والمحرقتة 

  يخص أن  هو  الكترثولي يتة  الكنيستتتتتتتتتتتتتتتة  ر يس  من  ميلوبترا 
 ق   حاث    ال ي  المحرقة  نحو  البربو ة  الارطفة   من  شتتتتتيئرا 

  الفلستتتتتتتتتيينية الستتتتتتتتتلية   واج   من   وال ي  غزة   في  أشتتتتتتتتتهر 
 المحرقة َنصتتتتتتتَ   مث   َنصتتتتتتتَ   وإقرمة   لهر  م ح   انشتتتتتتترء 

 المحررق  ك   ضتحرير   وأستمرء  صتور   وإضترفة    السترا يلية 
 صت را  إلى  قرنر   إلى  يرستين  دير  منا  إسترا ي   إرتكَ   هر  ال ي 

  ي خا  وأن  بيروت   من  الجنوبية  الضتتتتتتترحية   إلى  وشتتتتتتترتيال 
  يستتتتتت ق لون  مقراا  الم ح   هاا   في  ديوان   من  الستتتتتتلية   أه  
 المحرقتة تقض  التاين  أولئتك  وبترلتاات  األجترنت   يواره   فيت  

 الستتتتتتتتتتتتتترد  بنيتاي  و   البتربتر  أمثتر   مضتتتتتتتتتتتتتترجاه   النتري تة 
 في  األعظ   الح ر   قر   حر   في   ولا   عستتتتتتتتتتتى  عشتتتتتتتتتتتر  

  األو   اليوم  في   قرل    مر  الفلستتتتتتتتييني « المحرقة  الم ح  » 
 ضتتتتتتتتتتتتتتحتتتتريتتتتر م ح  »  في  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت   إلى  ي تتتتررتتتتت   من 

 في األحزا   ويعمرء  الرؤستتتتتتترء  يجا    ان « الهولوكستتتتتتت  
  وخالصتتتتتتتت   نفستتتتتتتت   الكالم   يقولون  المستتتتتتتتيحي   الارل    دو  

  ان  الفظر ع  هاه   لمث    الستتتتتتتتتتتتتمر   عام  على   الصتتتتتتتتتتتتترار » 
 ومتتر«. أخر   مرة  البشتتتتتتتتتتتتتتر   الجنس  على  الاتترر  تفر  

  المستتتيحية -  الستتتالمية  الروحية   القمة  فكرة   من  قصتتتانره 
 الح ر حتتتث  هي « بنيتتتاي  و   الحتتترج »  جولتتتة  تستتتتتتتتتتتتتت  ق 

  محررق   إلى  برلنسبة  اليسر   برلاين  ير    ان   على   األعظ  
  برلنستتتبة اليممنى  برلاين  رآه  مر  الفلستتتيينيين  ضتتتا  إستتترا ي  

  التام  را حتة  ان  وخصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتترا ... النتري تة  المحرقتة  إلى 
  الصتتتترروخية برلقاا    بستتتتموم  تخ ل   مريال   الفلستتتتييني 

 هتتاه متتر : حولتت   لمن  قتتر   قتتااستتتتتتتتتتتتتت تت   أن  بتتا  وا  المحرَّمتتة 
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  يحتتاونتتر متتريا   حتتر   أ   في . األنو   تزك   ال ي  الرا حتتة 
 بهتر األعظ   الح ر  يخص  ربمتر  متر  بتربو تة  لف تة  بتكن  األمت  

  أه   توعية  في  ستتتتتره    ي ون  وبالك  الفلستتتتتيينية  المكستتتتترة 
  ن رنيرهو بنيرمين  ك يره   أرستتتتتتلوا   الاين  ي ستتتتتترا يل ال  الح   

  الا   مبرر   للر يس   ليقو   الشتتتتتتتتتي   شتتتتتتتتترم   إلى  أمس  ق   
  إستتتتتتترا ي  بكن  يوحي   ا  كالمرا « نفس   دون  من »  إستتتتتتت ق ل  

 ع اللا  الملك  تحاير   وان  المستتتتتتت قي   الصتتتتتتترا   ستتتتتتت ستتتتتتتلك 
 دمشتتتتتتتتتتتتتتق  في  ملحو   وود  طيبتة  برو   لقتر ت   باتا  الثترني  
رر  برلر يس   انمر المنيقة   في  جاياة  حر   من  األستتا   بشتتَّ

 فتتتهن الواقاتتتة  وقاتتت   حتتتر   وفي . محلتتت   في  تحتتتاير  هو 
  ي صتتتتتتتتتتتتتتر  التا   التاولي  المج مع  هو  عنهتر  المستتتتتتتتتتتتتتؤو  

  على  والست ين  الواحاة   للستنة  النوم   تواصت   ال ي  ورلنواطير 
 .المساورة  وذ ربهر ... إسرا ي   ثارل    عن   ال والي 
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ارية خطوة خطوة    للعالقة بشَّ
 لبنان مع  المستقرة

رر  الر يس  تستتتتتتتتتتلَّ   عنامر  اف را   ورن   يوم األستتتتتتتتتتا  بشتتتتتتتتتتَّ
 لا  الل نرني  الستتتفير  اع مرد  أوراق   2009/ 5/ 7 الخميس 
  منشتتتتتر   كرن  الستتتتتور   الر يس   ان  خور   ميشتتتتتر   ستتتتتور ر 

 عفو ة اب ستتتترمة   ل   المصتتتتّور ن  عاستتتتة  وستتتتّجل   الصتتتتار 
  اليمتتكنينتتة الل نتترنيتتة  النفس  في  يباتتث  امر  وهتتاا . واخو تتة 
  ستتتتتتت كخا الستتتتتتتور ة  -  الل نرنية  الاالقة   بكن  انيبرعرا  و  ر  

  والممتتتتترح تتتتترت  ااستتتتتتتتتتتتتت فزاي  عن  ماز   وفي  بتتتتترل تتتتتاّرج  
ن  نحو  طر قهر  الكياية   والعبررات    فراستتتتتتتتتتتتت قرار ال حستتتتتتتتتتتتتّ

 ااخر   الخيوة  تحتتا   ان  طّيبتترا  أمراا  وكتترن . فتترايدهتترر 
  الار قة المؤسسة  يمّث   سور   عس ر    وفا  بقيرم  الم مثلة 
 أستتتتتتتتلحة يمثلون  قردة  وعضتتتتتتتتو ة   ااركرن  ر يس  بر رستتتتتتتتة 

 يوم تمتتت   ال ي  الز تتررة  تتتكختتا  وأن  ة  وبر تتت  وبحر تتة  جو تتة 
 هتاه أن  كمتر . ااصتتتتتتتتتتتتتتو   طتربع  2009- 5- 11 ااثنين 
 المستتتتتتتتتتتتتت حتت  غير  من  ألنتت   ضتتتتتتتتتتتتتترور تتة  كتترنتت   الخيوة 

 اجرن  على  الاست ر ون  يواره  يق صتر   ان  ل نرن  لمصتلحة 
 جيشتتتتتتتتتتتتتتنتتتر تزو تتتا  ايضتتتتتتتتتتتتتتتترا  األجتتترنتتت   باض  ي ولى  وأن 

ق  على  بينمر  قارات    تازي  برح يرجرت    دولة   الوطن  شتتتتتتتتتتتر 
  من  واستتتت قرارهر  ل نرن   امن   من  امنهر  مق ارة  شتتتتقيقة  عربية 

 الستتتتور   الاستتتت ر    للوفا  الز ررة  هاه  باا . ل نرن  استتتت قرار 
 ال لاين بين  الابلومرستتتتتتتي  ال برد   انجري  ظ    في  ت    ال ي 

  ا   تصتتتتتحي   المشتتتتت ركة   المصتتتتتلحة  من  يصتتتتتب   الجرر  ن 
.  النفو   في  القلق   مشرعر  تباث  يال    ومر  عرلقة  شوا   

 غير مفردات  انحستتتتتتتتترر  المشتتتتتتتتت ركة  المصتتتتتتتتتلحة   من  ومر 
 نيتتتة هنتتتر   دامتتت   ومتتتر . ال ختتترطتتت   ل تتتة  في  مستتتتتتتتتتتتتت حبتتتة 
  على  ن اأ   ان   على  تصتتتتتتتتتتمي   ايضتتتتتتتتتترا  وهنر   لل صتتتتتتتتتتحي  

 في استتتترستتتتية  مردة  يشتتتتّ    ال ا ير  في  ال كّني  فهن  بير   
  يا  ر أن  هو  المرء  ي منتتتتره  ومتتتتر . ال نتتتترء  اعتتتتردة  عمليتتتتة 
 يشتتتّ  « المستتت قر  ل نرن »   بكن  الستتتور    الح    اه   اخواننر 
« المس قر  ل نرن » بتتتتتت  ناني    ومر . للخرصرة  المؤكاة  الحمرية 

  من  وليس  المؤستسترت  خال    من  قو ة  الاالقة  اع برر   هو 
  تجربتة الى  واستتتتتتتتتتتتتت نترداا . هيئترت  او  احزا   او  افراد  خال  

  مر  هو  القو ة  للاالقة  مفهومنر  بكن  يقينرا  نزداد   المرضتتتتتتتتتتتتي 
 وليس ل نتترن  كتت   و يمئن  الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    اليتت   يح تترج 
 األيمة  ان   ذلك   الى . آخر  باض  مواجهة  في  من   باضتتتترا 

  وال ارون  ال نب   منر  ت يل   الارلمية   والمرلية  ااق صتتتتتتتتتردية 
.  المنيقتتتتتة الى  آتيتتتتتة  بتتتتتا  ا  ال ي  ال تتتتتااعيتتتتترت  لمواجهتتتتتة 
  تستتتتتتتت نستتتتتتتت   ا  للاالقة  جاياة  رؤ ة  على  القر    وبرل ارون 

  من  عقاين  ما   على   الاالقة  بهر  اتستم   استرلي   باض 
  ا   امتترم  الصتتتتتتتتتتتتتتمود  يم ن  ل نتترن   في  الستتتتتتتتتتتتتتور   التتاور 

 حتاو  كمتر  وتحتا   الحستتتتتتتتتتتتتتبترن  في  ليستتتتتتتتتتتتتت   مفترجتآت 
  الا   الفيضتتتتتتتترن   او  شتتتتتتتتيء   ك   يجر    الا   العصتتتتتتتترر 
 عالقة  ان  نظن   وا . والبشتتتتتتتتتتتتتتر   الحجر  بهغراق  ي ستتتتتتتتتتتتتت   
 الاالقة  من   النو    هاا   ان   ذلك  تفيا   احزا    او  بكشتخرص 

  على  لكنهر  الكياية   على  تقوم  منريلة  في  اغراضتتتتتتتتتترا  يحقق 
 شتتتتتتتتتتيء  في  تفيا   ا  ال اقيا  كثيرة  ايمرت  عالج  صتتتتتتتتتتايا 

  المست قرة الاالقة  قرعاة  على  ال نستيق  هو  يفيا   الا   وانمر 
  الروحية  ان   الى  ااشتتتتتتتتتتررة  وتبقى . الشتتتتتتتتتتوا     من  الخرلية 

 الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    اهتت   تجاتت   الل نتترني  للخيتتر   الوطنيتتة 
  الاولة  ل نرن   ان  يرون  برلاات  الاستت ر ة  المؤستتستتة  ورموي 

 بالك المستتتتتتتتتتتتت قو  « ل نرن  باض »  وليس  الضتتتتتتتتتتتتتمرنة   هو 
 خال  ستتتتتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتتتتر   الر يس  يشتتتتتتتتتتيا  وعنامر . الح   

  ح ي   علي  الامرد  الستتتتتتتتتتتتتور   ااركرن  ر يس  استتتتتتتتتتتتت قبرل  
  -  الل نتتترنيتتتة  بتترلاالقتتة  لتت   المرافقين  اارباتتتة  والضتتتتتتتتتتتتتتبتتتر  

 و ستتتّج  المستتت و رت  كرفة   على  والم ميزة  الم ينة  الستتتور ة 
مت   متر  على  الستتتتتتتتتتتتتتور   للجيش  الشتتتتتتتتتتتتتت ر    من  يزا   وا  قتاَّ
  هاا   إن  برلقو    الشت ر  يقرن  ث   الل نرني  للجيش  مسترعاات 

 ال ي ال قستتتتتتتتي   مؤامرات  وج    في  منيارا  اصتتتتتتتتب  »  الجيش 
  لل جترذبترت يخضتتتتتتتتتتتتتتع  ياتا  ل   كونت   ستتتتتتتتتتتتتتربقترا  لهتر  تارَّ  

 ومآر  اطمر   ل حقيق  اداة   كالك  ياا   ول   الستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتية 
 بين القر مة   الاالقة »  بمستتتتتتتت و   ال نو    مع « شتتتتتتتتخصتتتتتتتتية 

 المش ر   والااو  المش وهة  المخييرت   لمواجهة  الجيشين 
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 عنامر ستتليمرن  ميشتتر   الر يس   ان «... واارهر   إستترا ي  
  من  الستتتتتور   الشتتتتتقيق  طمكنة  ير ا  فككنمر  اوردنره  مر  يقو  
 هي التتتاولتتتة  بتتتكن  القرار  ضتتتتتتتتتتتتتتمنتتترا  عليتتت   وال مني  جهتتتة 

  للوطن  والحرمي   الواقي   الار    هو  الجيش   وأن   الضتتتتتتتتتتتتمرن 
  من  استتت خلصتتتنره   مر   وهو  اخر    دون  لفئة  وليس  وللنر  

  الضتتتتتتتتتتتتتتيف  للوفتا  قهوجي  جترن  الامترد  الجيش  قتر تا  دعوة 
  ضتتتتتتتتتتتتتتمن  واستتتتتتتتتتتتتت قبترلت   اليرية  في  القيتردة  مقر  يار  عنتامتر 

  الى »  الزا رة  الاستتتتتتت ر ة   الوفود  استتتتتتت قبر    وكمر   ااصتتتتتتتو  
  الجهود  تضتتتتتتتتتتتتتتتترفمر و  الخ رات  وتبتتتردم   ال اتتترون  من  مز تتتا 

  الاتتتتاو  لتتتت   يخي   متتتتر  وجتتتت   في  منياتتتترا  ستتتتتتتتتتتتتتتتتااا  للوقو  
  على  وستتتتتتور ر  ل نرن  تهاد  وف ن  مؤامرات  من  ي ستتتتتترا يل ال 

  الامرد   قو   من  استتتتتت خلصتتتتتتنره  مر   هاا   ان  كمر «.  الستتتتتتواء 
 دع   على  حر صتتتتتتتة  ستتتتتتتور ر  في  القيردة   إن »  ح ي    علي 

  لوحاة الضتتتتتتتتتتترمنة  المؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتة  بهع برره  الل نرني  الجيش 
 قوة تاز ز  شتتتتتتتتكن   من   مر  ك    ودع   وتمرستتتتتتتت ه   الل نرنيين 

 وفق  في   وااستتتتت قرار   اامن  دعر    وتوطيا  الشتتتتتقيق  ل نرن 
رر  الر يس  توجيهرت   ستتتليمرن ميشتتتر   والر يس  األستتتا  بشتتتَّ

  ان  ياني  الجتتترن ين  من  الكالم  وهتتتاا («. آخر  أ   وليس ) 
  مر  ستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتية  حرلة  تكون   أن  الى  طر قهر   في  المقرومة 

  الح    جتتترنتتت   من  المستتتتتتتتتتتتتت جتتتاة  النظرة  هي  هتتتاه  دامتتت  
 الزا ر الوفتا  يراهتر  كمتر  الل نترني   الجيش  لتاور  الستتتتتتتتتتتتتتور  

 صتترح « للا  حز  »  و  ون  برلاات   الظرو   هاه  وفي 
  الا    األمر  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتية   الماردلة  في  رقمرا  المقرومة  هاه 

 ااع قرد يجوي   مر  على  المنشتتتود  ااستتت قرار   مستتتكلة  يازي 
رر  الر يس  جرن    من    -  دولي   منر   مع  انستتتتتتتتتتتجرمرا  بشتتتتتتتتتتتَّ

 باا الستتور   الاستت ر    الوفا  ي ررة  وكرن   مستت جا  إقليمي 
  من  الستتتتتتتور ة  القوات  خروج   من  وشتتتتتتتهر ن  ستتتتتتتنوات  اربع 
 .أعل    وللا . المنر    هاا  الى  المؤشرات   جملة  من  ل نرن 
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 المحك  على  والنوايا  أفاد العتب

نفع الا تتتت  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني على البتتتتربتتتتر بينيتتتتاي  و   
الستترد  عشتتر فكرن  كلم   اليّيبة المفامة بمستتحة من  
ال فرؤ  خال  است قبر  الر يس الفلستييني محمود عبر   
لتت  في مقر الر يس في بيتت  لح  ق تت  أمس. وفي هتتاه 
الكلمتتة رأينتتر الَح  ر األعظ  وهو يختترطتت  الر يس عبتتر   

على صتتتتي ة الح  الا  ينرد   ومر لو أن  يضتتتتع توقيا  
بت  المج مع التاولي لكن التاو  الفترعلتة في هتاا المج مع 

ا ت ا  الستتتتتتتاي الكرفي لوضتتتتتتتا  موضتتتتتتتع ال نفيا. وممر  
جرء في الكلمة: »ستتتتتتتتيا  الر يس  الكرستتتتتتتتي الرستتتتتتتتولي  
ياع  حق شتتتتتتتعب   في وطن فلستتتتتتتييني ي م ع برلستتتتتتتيردة  
على أر  أجتتتااده  وطن آمن يعيش في ستتتتتتتتتتتتتتالم مع  

داخ  حاود ما ر  بهتر دوليترا  ولكن إذا كرن هاا  جيران  
الهتتا  ي تتاو حتترليتترا بايتتا المنتتر  فتتهنني أشتتتتتتتتتتتتتتجا   أن   
وشتتتتتتتتتتتتعب   على الحفر  على شتتتتتتتتتتتتالة األم  والرجرء ان  
ستتتتتتتتتيوجا ستتتتتتتتت ي  ل ل ية ال يّلارت المشتتتتتتتتتروعة للشتتتتتتتتتا ين 

ي والفلستتتييني الى الستتتالم وااستتت قرار«. ولكي  ستتترا يل ال 
ألعظ  أو يؤاخا بس ب  أن  ي حرشى  ا يؤخا على الَح  ر ا 

قو  مر يج  قول   فهن  إستتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتر األحوا  ال زَّاو ة 
وقتتتتر  للر يس عبتتتتر  وبحضتتتتتتتتتتتتتتور حوالى مئتتتتة غزَّاو   
مستتتتيحي جرءوا من القير  لحضتتتتور القاا  في ستتتترحة 
ونيستتتتتة المها إن  م ضتتتتترمن بامق مع شتتتتتا  غزة الا   

ة ي )طباترا من دون لفظ كلمت ستتتتتتتتتتتتتترا يل تارَّ  للاتاوان ال 
الاتتاوان( وأنتت  يتتاعو الشتتتتتتتتتتتتتتبتتر  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني الى عتتام 
اانستتتيرق في اعمر  الان  والرهر . من الواضتتت   أن  
البربر بينياي  و  يحرص على أن يرضتي باض الشتيء  

يين. وهو في ستتتتتترا يل الفلستتتتتتيينيين وأاَّ يم ضتتتتتت  كثيراا ال 
ر القا  كارصتتمة  ل  ولم   المشتترر إليهر ل  يكت على ِذك 

يين  ستتتتتتتتتتترا يل يني« كي ا تقوم قيرمة ال »الوطن الفلستتتتتتتتتتتي 
عليت  في مالحظتة أنه  نهشتتتتتتتتتتتتتتوا كثيراا خال  ي تررتت  في 
مهرب   وترر خ . وهو في كلم   ايضتتتتتتتتترا إستتتتتتتتت ام  عبررة  
»وطن فلستتتتتتتتتييني ي م ع برلستتتتتتتتتيردة على ار  اجااده« 
ترركرا أمر تفستتتتتتتتتير العبررة على درجة من اال بر   ألن  

مر ق   النكبة عرم  ار  األجااد تاني فلستتتتتتتتتتتتيين كرملة 
. في أ  حر  جرءت كلمة الَح  ر األعظ  ترّط   1948

باض الشتتتتتتتتتتتتتتيء الحل ق الفلستتتتتتتتتتتتتتييني التا  ي ترد ييئس.  
مؤتمر موستتتتتتتتتتتتتت و« التا  قتا يضتتتتتتتتتتتتتتيف الى  ل » وجترءت 

مؤتمرات واج مرعرت ستتتتتتتربقة وأخر  احقة توّيع  على  
واشتتتتتتنين والقرهرة ودمشتتتتتتق وشتتتتتترم الشتتتتتتي  ولنان باض 

ر تتت  المواق  ال ي تؤد  الى  ال قتتتّام على صتتتتتتتتتتتتتتايتتتا تق 
  2009تحقيق ال سو ة. ومن هنر يجوي القو  إن صيف  

هو في باض محيرت  سي ون صيف فلسيين  إنمر في 
ية  إستتتتترا يل أطرا  ضتتتتتوء تايي  الجمو  الم واصتتتتت  من 

يتتتة نحو ال تتتكي  . وفي هتتتاه الحتتتر  فتتتهن نوايتتتر كبتتترر إيران و 
المج مع التتتتاولي على المحتتتتك... بتتتت  إن عتتتتام انجتتتتري 

ل ستتتتو ة ولو المراح  ااولى منهر ستتتتي ر  انيبرعرا بكنه   ا 
 .ير اون للعبة ان تس مر 
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 الرواتب مسألة في تأمالت
 والرئاسات  للنواب والمخّصصات

 من  هي  وال ي  بر يرنير  في  ال رلمرنية   المؤستستة  تشتها 
  مر  تااعيرت   الارل    في  الشتتا ي  ال مثي   مؤستتستترت  أعرق 

«. النوا   نفقرت  فضتتتتتتتتتتتيحة »  تستتتتتتتتتتتمي هر   على  إصتتتتتتتتتتتيمل  
  الار قة اليمينية  للصتتتتتتتتتتحيفة   ال ي  الفضتتتتتتتتتتيحة  وخالصتتتتتتتتتتة 

فهر  فضتتتتتتتتيلة « تل را   دايلي »   أستتتتتتتتير بضتتتتتتتتاة   في  كشتتتتتتتت 
 انهر  ب   تفصتتتتتتتتيالا   تزداد   المستتتتتتتتكلة  صتتتتتتتتررت  ث   نشتتتتتتتترت هر 
  ان  حجمهر    ايداد  تاحرج   كلمر   الثلج  كرة  مث   صتتتتتتتررت 

  بحيث ومخصتتتتصتتتترت  نفقرت   في  ي الع ون   النوا   باض 
  ككن  الحق  إطرر  خررج   خرصتتتتة  لحرجرت  منهر  يستتتت فياون 

ص مر    من  ليفل   حفَّرضتتتتتتتترت  ثمن  أحاه   يافع   مخصتتتتتتتتّ
  ذلك  وخال   اشت راه   عقرر  اقستر   يستاد   او  الارم    للصترل  

 في ثرثرة   الى  الفضتتتتتتتتتتيحة  تحّول   وباامر . المخرلفرت   من 
م  ال ر يرني  المج مع  اوستتتتتتتتتر     استتتتتتتتت قرل   محرفظ  نر    قاَّ

لِّق     أجَّر  أن   ت يَّن  باامر   آخر  عمرلي  نر    عضتتتتتتتتو ة  وعم
.  كنر   بمخصتتتتصتتتترت   لنفستتتت   مح فظرا   آخر  لنر    شتتتتق   

  الاموم  مجلس  خز نة   الى   أعردوا   النوا   عشتتتتترات   أن  ومر 
  تجيز  ا  شتتتتخصتتتتية   أمور  في  أمنفق   مبرل   ااع اار   ومع 
 ستتتتت ي  وعلى .  الارم   الصتتتتترل   غير   في  إنفرقهر   اللوا    له  

 كي مقرب   م ل را  أنفق  النوا    أحا   فهن   الحصتتتر  ا   المثر  
  تستتتتتايا نظير   وآخر  دولية  م رلمرت  نظير   وآخر  مالبستتتتت  

  ميره ستتتتتتورة  مر  تصتتتتتتلي   نظير   وآخر  حايق    تز ين  فواتير 
  ومقّربين الاتتتتتر لتتتتتة  أفراد  وبيون  البين  ملوا  وماظمه  

  المخترلفون  وكترن . إل  .. فترخرة  ميترع   في  بتكطامتة  منه  
  ال ر يرنيون  و  يّلع  باا  الفضتتيحة  تن     ل  . الجنستتين   من 
 انه   كمتر . برلمترنه   نوا   مخترلفترت   عن  المز ا  مارفة   الى 

  نر    لك    عمومرا  المخصصرت   شكن   في  ي هرمسون   باأوا 
  الي   ستت ن هي  مر   ضتتوء  في  أنه    المؤكا   ومن . ينفقهر   وأين 

  ذا    او  النر    هاا  في   رأ   منه    لك   ستتتي ون  الفضتتتيحة 
 باض تستتتتتتتتتتلي   من  نر اه  مر .  ا  أم   ل   ستتتتتتتتتتيق رعون   وه  

  األجواء  ولمنرستبة  إننر   القو    هو   الواقاة  هاه  على   الضتوء 
  على  الل نرني  حق  من   أن  نر   نعيشتتتتتتتتهر   ال ي  اان خربية 

  قيمة برألرقرم  يحاد  بيرن   إصتتتتتتتاار  النوا   مجلس  ر رستتتتتتتة 
 كرن   إذا  بمر  ال فصتتتي   مع   النوا   ومخصتتتصتتترت  روات  

  على  يحصتتتتتتتتت   يستتتتتتتتت مر  النر     أن  بمانى  اباية  الروات  
 حق  من   كمر  اان خربرت   في  يخستتتتتتر  باامر  ح ى  الرات  

  وأين  نر     لك   المخصتتتتتتتصتتتتتتترت  أرقرم  يار    أن  الل نرني 
  ينفق   النكليز  أقران   باض   مث    ذلك   في   هو   وه   ينفقهر  

صترت  الرات     برلنستبة يقر    ومر . محلهر  غير  في  والمخصتّ
 المتتتانيتتتة المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتترت  بقيتتتة  على  ينتتتارج  النوا   الى 

  ر رستتتتتة  الى   وصتتتتتواا  الجمهور ة  بر رستتتتتة  باءاا  والاستتتتت ر ة 
 ال ي التتتاو   في  بتتتكنه   ال وضتتتتتتتتتتتتتتي   مع  الويراء   مجلس 
 الشتتاو   حقوق   على  الح     اه   و حرص  نفستتهر  تح رم 

  على  و حصتتتتتتتتتتتتتتت   بتتالتتك  ييتترلتت   أن  مواطن  أ   حق  من 
 الروات   لوا    نشر  سي    عنامر  أن   تقايرنر  وفي .  الجوا  

  أن  ستتنر   عنانر  المؤستتستترت   الى  برلنستتبة  والمخصتتصتترت 
  أمر . برلاهشتتتتتتة  ستتتتتت صتتتتتتر   المواطنين   من  ااو ر  النستتتتتتبة 

 المواطنين من  كثرة  فتهن   النوا   يخص   متر  الى  بترلنستتتتتتتتتتتتتتبتة 
 ألنه  ااق را   صتتنرديق   الى  ال وّج   مستتكلة  في  ستتي رددون 

َن   ستتتتي  شتتتتفون   الفوي  أج    من  األصتتتتوات  شتتتتراء  لعبة  م  
 أنه  ستتتتيرون  كمر  المرشتتتتحين  أوثر ة  لا   النيربي  برلمقاا 
  هو  الا س  أن  مع ... المرشتتتتتتتتتتتتتتحين  الى  ختتتامتتتة  يؤدون 

 .اان خربية  الاملية   في  الميلو  
 2009 أيار 16 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 التعاون  من لبنان لـ مثولةأ
 التركي   -  السوري 

  ستتتتتتتتتتتتتور ر  إلى  ي ررة   غ    للا  ع ا  ال ركي  الر يس  أنهى 
 جري  إذا  ست شت    ن ر ج   عن  استفرت  ايرم  ثالثة  است  رق  
 الستتتور   الستتتيرستتتي  ال ارم    في  جار ة  تاايالت  ااع قرد 

 المج مع  مع  والاالقرت  ااقليمية   ااوضتتتتر   مع   اآلن  باا 
 المفردات هي  حرلنر  مث   المراق   يستتتتتتتتت وق   ومر .  الاولي 

رر  الر يستتتين  تصتتتر حرت  في  وردت  ال ي   وع ا  األستتتا  بشتتتَّ
  من  اليتت   ان هتت   ومتتر  الز تتررة  على  منهمتتر  تاليقتترا  غتت   للا 

 بتتكن توحي  ال ي  اارقتترم  باض  تستتتتتتتتتتتتتت وقفنتتتر  كمتتتر . ن تتتر ج 
  اليا  في  ورقة  تصتتتتتتتتتتتتتب    ألن  مرشتتتتتتتتتتتتتحة  تركير   مع  الاالقة 

  ل حقيق   وإنمر  ية يران ال  برلورقة  لمقريضتتتتتتتتتتت هر   ا  الستتتتتتتتتتتور ة 
  ال راب   تاقياات  وطكة   من  الشتتتتتتتتتتتتتيء  باض  يخف   تواين 

 أن  حا   إلى   وصت   والا   ية يران ال   -  الستور ة  الاالقة  في 
 باأت ال ي  الاربية  المصتتتتتتتتتتتتتترلحة  لنجري  معيقرا  أصتتتتتتتتتتتتتتب  
 الكو    في  الاربية  ااق صردية   القمة   في   ااولى  خيوتهر 

  الر تتر  في  ااولى  احق تترن  خيوتتترن  هنتترلتتك  كتترنتت   ث  
  وإذا . التتاوحتتة  في  التتاور تتة  الاربيتتة  القمتتة  في  الثتترنيتتة  تليهتتر 
 فلن تمستتتتتتتت كم   ل   المصتتتتتتتترلحة  ت و ج  مستتتتتتتت لزمرت  ورن  

رر  الر يس    مع  ال ارون   في  الجار   ال ااي    إن  ير   بشتتتتتتتتتتتتَّ
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  من  الار    األشتتتتتتتقرء  لباض  المقلق  مااه  بل    الا   إيران 
 ذات  دولة   مع  ال ارون   من  م يورة   حرلة  غير   في  شتتتتكن  
  للح    قارة   ا  اربرورت  في  ي ستتتتت     ان  المنيقة  في  تكثير 

 جهة  ومن  جهة   من  هاا . تااعيرتهر  تحمُّ   على  الستتتتتتتتور  
 تحم  قا  ر رستتتتتتتتتتتية  ان خربرت  ع بة   على  إيران   فهن  اخر  

 باتتتا متتتر  إلى  اان ظتتترر  فتتتهن  ولتتتاا  مفتتترجتتتآت  طيتتترتهتتتر  في 
  هنرلك  تكون  اان يرر  ف رة  وفي .  األستتتتتتتل    هو  اان خربرت 

  من  نوعتتتترا  تيو رهتتتتر  يباتتتتث  ال ي  ال ركيتتتتة  للورقتتتتة  تهيئتتتتة 
  ي تتتررة إلى  ننظر  الزاو تتتة  هتتتاه  من . النفس  في  اليمتتتكنينتتتة 

  ستتمانرهر  ال ي  وال صتتر حرت   غ    للا  ع ا  ال ركي  الر يس 
  فترلر يس. ال جترر   ال يور  حو   واارقترم  الر يستتتتتتتتتتتتتتين  من 

رر   يتاع  التا   ااق صتتتتتتتتتتتتتترد  على  كالمت   في  يركز  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ
  دون   من   ال كرم    وعلى  ااس قرار   ي حقق  وبهمر  السيرسة 
 وضتتتتتتتاهمر وتركير  ستتتتتتتور ر  استتتتتتت خام      حر  في  منرفستتتتتتتة 

  والمجتتترات  واليتتترقتتتة  النقتتت   إلى  بتتترلنستتتتتتتتتتتتتتبتتتة  مه   وممر 
  ومر  الم وستتتتتتتت   البحر  بين  نرب   فنحن »  ااخر   المخ لفة 

  ان  ونستتتتتتتت ييع   والخليج  ااستتتتتتتتود   والبحر  قزو ن  بحر  بين 
 اارباتة البحور  هتاه  نرب   عنتامتر  المجتر   هتاا  في  ن كترمت  

 ااستتتتتت ثمرر في   الارل    هاا   لك   ااجبرر ة  الاقاة  وتصتتتتتتب  
  المخ صتتتتتتتتتتتتين الويراء  يحض  ان    كمر «. وغيره   النق   وفي 

 ااق صتتتتتتتتتتتتتترد اهت   مع  ال اترون  على  الرستتتتتتتتتتتتتتميتة  والجهترت 
  للا  ع ا  ال ركي  والر يس . عقبرت   ا   ليالة  وااستتتتتتتتت ثمرر 

  للاور  رؤ     الستتتتتتتتتتتتور   الر يس  مضتتتتتتتتتتتتيف   يشتتتتتتتتتتتترر    غ  
  ألن »  لتت   حتتاود  ا  التتا   المتتكمو   ولل اتترون  المشتتتتتتتتتتتتتت ر  

  الر يس يجا   مر «. موجودة  المشتتتت ركة  الستتتتيرستتتتية  اارادة 
رر   للمستتتتتتت ق   الموضتتتتتتتوعية  الرؤ ة   إلى  نحيرياا إ  أوثر  بشتتتتتتتَّ

  الثرنية للورقة  الحمرستتتتة   من  درجة  على  وبرل رلي  الستتتتور  
  على  تركيتتر  ان  هو  ال ركيتتة   الورقتتة  ا   ااخر    اليتتا  في 

 المق لة  المرحلة   ان  كمر . باياة  إيران  بينمر  السور   الك   
  على   وإن  تحقيقهر  تركير  قارة   في  موضوعية   حلواا  ت يل  

  وا  وااوروبي   ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  ااتجتترهين  في  مضتتتتتتتتتتتتتتض 
 إلحترق  شتتتتتتتتتتتتتتكنهتر  من  محرجتة  ونوو تة  ثور تة  حلواا  ت يلت  

  نر   وعنامر . النظرم  ق     الشتتتتا   بستتتتور ر   البرل    الضتتتترر 
  ب اليين  الوق   مع  ستتتتتتتتتتت كون  المشتتتتتتتتتتت ركة  المشتتتتتتتتتتترر ع   ان 

 ال جرر   ال برد   مستتتتتتت و    رف ع  على  وال صتتتتتتتمي    الاوارات 
  ذلتتتتتك  ونرب   باليين   خمستتتتتتتتتتتتتتتتتتة  إلى  دوار  ِبليوني   من 

  ال ارطي  والشتتا   الح    لستتور ر  يستت  هر  ال ي  برارتبرورت 
 ااه متتتتترم مثتتتتت   ن تتتتتر جهتتتتتر  من  ميئو   اه متتتتترمتتتتترت  مع 

  الستتتيرستتتي الضتتتجيج   وتوأم   الل نرني  الستتتيرستتتي  برلضتتتجيج 
  ا   الا   ي يران ال  الح    الضتتتتتتتجيجي ن  وراعي  الفلستتتتتتتييني 

 وليس  برلااخ   ااه مرم   يمن   هو   الحرلي   الزمن   بكن  يق نع 

  لهاا  ماه ية  اوراق  واستتتتتتتتتتت امر    الحاود  خررج   إلى  ال يلع 
  الموق   قراءة  ونايتتتا  ونرب   نر   عنتتتامتتتر  اننتتتر .. ال ر  

 في  االستتتتتتتنة  اصتتتتتتتحر   ناعو  فهننر  ال ركي   -  الستتتتتتتور  
  اجتت   من  الجميع  و امتت   تقو   متتر  في  للا  ت قي  ان  ل نتترن 

  بموضوعية  ال ارم   ب ير   لهر  ح    وا .. آتية  مخرطر  درء 
 .الواقع  مع 
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 االمر  لدولة مجزية مكاسب 
 ...وال  حول ال ودولة الواقع

  الستتتتتتتتتربق  الر يس   إن   القو   يجوي   آخر  إشتتتتتتتتتارر  ح ى 
  -  الاربي   للصترا   ال ستو ة  تحقيق  يم ن    كرن  البن  بوش 

  ترركرا  يفا    ل   لكن   الاول ين  استتتتتتتتتتتتر    على  ي ستتتتتتتتتتتترا يل ال 
 قردة نفو   في  الر رستتتتتتي ي ن  بواي ي     األم   خيبة  مشتتتتتترعر 

  وأمتر . للثقتة  اهالا  ي ن  ل   لكنت   بت   وثقوا  ومستتتتتتتتتتتتتتلمين  عر  
  فيجوي  اوبرمر   بررا    الحرلي  ااميركي  الر يس   إلى  برلنسبة 

.  يستت ييع  ا  إن    فه   ال ستتو ة  تحقيق   إلى  تواق  إن    القو  
 أمس ق ت   اابيض  ال يت   في  ت   التا   اللقترء  فحو   وهتاا 
  امر . إسترا ي   ويراء  ر يس  ن نيرهو  بنيرمين  يا ره  وبين  بين  

  ال ستو ة انجري   إلى  تواق  اوبرمر  الر يس  بكن  نف ر    لمرذا 
  وادراوترا  ثقترفتة  وأوثر  الم ترمر ن  من  ليس  فلنت   يتايت   على 

 ث . البن  بوش  من  ي سرا يل ال   -  الاربي  الصرا   لي ياة 
  ان  حيتتتث  خييرة  واق صتتتتتتتتتتتتتتترديتتة  متترليتتتة  ايمتتة  يواجتت   انتت  

 افراد وغرل ية  ت راجع  الك ر   والشتركرت  ت والى  الفالسترت 
  ب ستتتتهيالت والستتتتيررة  ال ي   تملَّكوا   الاين  الوستتتتيى  اليبقة 

  وأمر . والستتتتتيررة  ال ي   يفقاوا  لكي  عرضتتتتتة  برتوا  مصتتتتترفية 
 ح ى وتشتتم   ايديرد  إلى  فهنهر   الام    عن  الارطلين  نستتبة 

  يزداد  ذلك  ومقرب   الخ صتتتتتتتتترصتتتتتتتتترت   ذو    من  شتتتتتتتتترا   
  الر يس جرَّ   ولقتتا  آخر   باتتا  يومتترا  الميزانيتتة  في  الاجز 

  وتك في اايمتتتتة  تحتتتت   ا  لكنهتتتتر  عالجتتتترت  عتتتتاة  اوبتتتترمتتتتر 
  الموضتتتتتتتتتتتتتتو   هنتترلتتك  ذلتتك  إلى . ااو ر  اانفجتترر  ب تتكجيتت  

ا المواجهتتتة  نحو  القتتتاي   فتتترل وجتتت   الاتتترلق   ي يران ال   مجمتتتَّ
 ت والى  الاراق  على  الحر   وتتتااعيتترت . يميو   لن  لكنتت  
  افكتترر  الاالج  عن  البحتتث  حلقتتة  تق ح   الحتتر   هتتاه  وفي 
 صتراعرت في  ااميركية  الاست ر ة  القارة  توظيف  نو    من 

  تلتتك  أو  التتاولتتة  هتتاه  في  حر   اف اتتر   ي    كتتكن  ختتررجيتتة 
: التاول ين   حت   في  هو   والحت  . اميركيتة   قوات  تخوضتتتتتتتتتتتتتتهتر 
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 ال ي  قوة   وا   حو    ا  ودولة    إستتتتتتتتتترا ي    الواقع   األمر   دولة 
  لزا ره اوبرمر  الر يس  يقو   وعنامر  الفلستتيينية    الاولة  هي 

  على  الير ق  لقي ع  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   بيهوديتة  المميترلت   الماترنتا 
 ح ى أو  وطنه     إلى   الوطن  اصتتتتتتتتتتتتتتحر   عودة  حق  م اأ 

  هو  التتتتاول ين  حتتتت   إن »  نستتتتتتتتتتتتتت يتتتتة   عودة  على  ااتفتتتترق 
  الم حاة  والوايرت  والفلستتتتتتتتتتتيينيين  إستتتتتتتتتتترا ي    لمصتتتتتتتتتتتلحة 

  لر يس مانتتتره  متتتر  يقو   بتتتالتتتك  فتتتهنتتت  « التتتاولي  والمج مع 
  ان  ياني  الحت   بهتاا  األختا  عتام   إن  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الويراء 

  وهاا . الم حاة  الوايرت   مصتتتتتتتتلحة  ضتتتتتتتتا  تام   إستتتتتتتترا ي  
  على  ال لكؤ  في   يفيا   وا   الوضو   ينقص    وا  جايا  موق  

  ان  ير    َمن  إسترا ي   داخ    هنرلك   ان  خصتوصترا  ااطالق 
  ان  يجت   أو  طو ت   قتا  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة  ااحالم  صتتتتتتتتتتتتتتفحتة 

  فرعلون  ستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتيون  رموي   هنرلك  برت   دام  ومر . تيو  
  بير ز شتتتتيمون   الحرلي   الاولة  ر يس   امثر   إستتتترا ي   داخ  

  وي ر  مر  حا   وإلى  اولمرت  ايهود  الستتتتتتتتربق  الويراء  ور يس 
 ضتتتمنرا  يرون  كثيرون  وآخرون  بررا   ايهود   الحرلي   الافر  

 المج مع اوبتتترمتتتر  الر يس  يق ح   ا  فلمتتترذا  الحقيقتتتة   هتتتاه 
ع   حو   الحرستتتتت   برلعالن  ي ستتتتترا يل ال    ح   صتتتتتي ة  وضتتتتت 

  قر برا  ستتتتتتتتتتتتتيزورهر  ال ي  روستتتتتتتتتتتتتير  مع  وبرل ارون  الاول ين  
  الاربية المبردرة   ان  خصتتتتتوصتتتتترا  ال نفيا   البحث  موضتتتتتع 
  هاا  على . ال نفيا  خيوات   اج    من  يح رج    دعمرا  تشتتتت   

 اوبرمر الر يس  بهر  ستيقوم  ال ي  الز ررة   إلى  ن يلع  ااستر  
  هو  متتتر  على  اايهر   الجتتترمع  من  و يلق  مصتتتتتتتتتتتتتتر  إلى 

.  ال نفيا نحو  اانيالق  اشتتتررة  ال رر خي   للحا    اافضتتت  
  موجتتتتت  هنتتتتترلتتتتتك  ياود  وا  إيران  تنكفئ  الخيوة  وبهتتتتتاه 
  بنفستتتتتهر تكب   كاولة  ماهر  الي ياي  ال ارم   ب ير  لل فكير 
 انهر  إلى  إسترا ي   وتيمئن  الحاود   خررج  تيلارتهر  جمر  

  اطالق  فيهر  القرار   اه   ارتك    حر   في   امرن  في  ستتتت كون 
 والمشرركة  الجاار  بهام  والمبرشرة   الااوان   ووق    السجنرء 

  الحجر  فلستتتتتتتتتتتتتتيين  على  عتتتاوانهتتتر  إق رفتتت   متتتر  تامير  في 
  الام    إلى  ل نرن  في «  للا  حز  »  و نصتتتتتتتتتتر   والبشتتتتتتتتتتر  

  -  بالبك  ومنرطق   الجنو   ب نمية  والمبرشتتتتتترة  الستتتتتتيرستتتتتتي 
 الجميع  وطن  في  المشتتتتتتتتتتتتتت ر   العيش  ظتتت   في  الهرمتتت  

 الماقو    ضتتتمن  المشتتترركة  صتتتي ة   إلى « حمر  »  وتاود 
  اليهر  يجا   بمر  النظر   اعردة  عملية  ستتتتتتتتتتتتور ر   وتواصتتتتتتتتتتتت  

  مستتتتتتتتتتتيرة برد را   الصتتتتتتتتتتتاااء  ل نرن  و  نفس  ااستتتتتتتتتتت ثمررات  
  الاربيتة فترلم ترفتكة  اوبترمتر  اميركتر  وامتر  التاا     ااستتتتتتتتتتتتتت قرار 

 .ير  ياش   وَمن  مجز     س كون   لهر  ية يران وال 
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 الدائمة الثوابت سفير   عسيري   علي
 السعودية العربية المملكة لـ 

 علي الجايا  الستتاود   الستتفير  ي اأ   أن  طّيبرا  أمراا   ورن 
  على   األولى  إطالل    عستتتتتتتتتتتتتتير   عوا    آ   ستتتتتتتتتتتتتتايا  بن 

  مر  وهاا  وم  ستتتت     الصتتتتار  منشتتتتر   وهو  الل نرنيين  إخوان  
 باامر ث    وصتتتول   يوم  الميرر  في  استتت ق لوه  الاين  احظ  

م    فوي   ااستتتتتتتتتتتتتت تترذ  الختتررجيتتة  وي ر  الى  اع متترده  أوراق  قتتاَّ
  الى  بتاوره  الوي ر  ليرفاهتر  الم ََّبع  بترل قليتا  عمالا  صتتتتتتتتتتتتتتلو  

 من  تستتتتتتتتتتلَّ   الا   ستتتتتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتتتتر   الامرد  ال الد  ر يس 
  الاربيتتتتة المملكتتتتة  عالقتتتتة  يمّيز  متتتتر . أمس  ق تتتت   األوراق 

  والمستتترناة الحرص   على  قر مة  أنهر  هي  بل نرن  الستتتاودية 
 هنتتترلتتتك تكون  وعنتتتامتتتر . األحوا   عن  التتتاا    وااطمئنتتترن 

 الستتتتتتتتتتاودية الابلومرستتتتتتتتتتية   فهن  ل نرن  يواجههر  طرر ة  أيمة 
 شكن   من   مر   الجها   من   وت ا   تبرطؤ   ا    دون   من  ت حر  
 يم ن متتر  عالج  الى  ذلتتك  باتتا  تن قتت   ث   ال وعتتك  تخفيف 
  ذلتتك  وآخر   طيف  بين  الفري  عتتام  قتترعتتاة  وعلى  عالجتت  

  الا   هو  المشتتتتتتتت ر   والعيش  والصتتتتتتتتي ة   الوطن  ل نرن   أن 
  ااستتتتتتتتتتتتتت راتيجيتة الرؤ تة  نو   من  تقليتا  وهو   المملكتة   ياني 

  جرن   من  برلوصتتتية  أشتتتب   ألنهر  ل  ييرهر  مجر    ا  الثرب ة 
 األبنتتتترء بهتتتتر  يل زم  عليتتتت   للا  رحمتتتتة  الاز ز  ع تتتتا  الملتتتتك 
  لهتاا  و رتتر   لهتر   المتارو   ال يو ر  مع  باتاه  ِمن    الملو  
  لشتتتقيق   المح   الستتتاود   الشتتتا   ال يو ر   وذا   اال زام 
  عوا    آ    سايا   بن   علي   فهن   هنر   وِمن . الل نرني   الشا  

  دا مة  ستتتتتتتتاودية  لثواب   إنمر  جايا  ستتتتتتتتفير  هو  عستتتتتتتتير  
  األمر   ولي  يخ رره  ستتتتتتفير  ك   واج    كمر  أن    عن  فضتتتتتتالا 

  وفي . بنرؤه  ت    مر  الى  يضتتتتتتتيف  المنصتتتتتتت     هاا  ليشتتتتتتت   
 ع ا الاك ور  الستتتتتَل   الستتتتتفير  فيهر  شتتتتت    ال ي  الستتتتتنوات 

 واست ير  وقو را  راستخرا  ال نرء   كرن  المنصت   خوج   الاز ز 
  ال وعتتتتتتتك  بحتتتتتتترلتتتتتتتة  والرفق  والحرص  ال فّه   منيلق  من 

  ل   كمر  الل نرني   الوضتتتع  أرب    ال ي  والماه ي  الستتتيرستتتي 
 ااقليمي ال العت   وطهيترن  وال اقيتا  الشتتتتتتتتتتتتتتاة  بهتاه  ترب ت  
 اراد عترصتتتتتتتتتتتتتتفتة  من  أوثر  مواجهتة  الل نترنيتة   اارادة  على 

 ماهتر الستتتتتتتتتتتتتتاود   ال اترمت   لكن  عترتيتة  تكون  ان  مثيروهتر 
 شتتتتتتتتتتتتتترور من  ل نتترن  وانقتترذ  عليهتتر  بتترال فتتر   كفيالا  جتترء 

  الخَل   الستتتتتتتتتفير   فهن  األستتتتتتتتتر   هاا   وعلى . كثيرة  و الت 
  صتتتتتايا  من  أوثر  على   المضتتتتتر   وستتتتتي ون  ستتتتتيضتتتتتيف 

 شتتتتتكن  في  الاز ز  ع ا   بن  ع اللا   الملك  ل وجيهرت  ترجمة 
  الاها   ولي  الحرص   هاا  في  يشتتتتررك   ل نرن  على  الحرص 
 الل نرنيون  يست حضتر   الا   الاز ز  ع ا  بن  ستليرن  األمير 
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 اخوانه  و شتترركون  ل نرن   عن  اليي   كالم   استت مرار  في 
 المملكة   الى   والاودة  تارفي   بستتتتتترعة  الاعرء  الستتتتتتاوديين 

 ألمير الاؤوبة  الم رباة  استتتتتت مرار   في  يستتتتتت حضتتتتتترون  ومر 
  لر يس الثترني  النتر ت   الاز ز  ع تا  بن  نتريف  الاربي  األمن 

  عتاوان  ن يجتة  لل نترن  الغترثتة  احوا   على  الويراء  مجلس 
 التتاورة في  مشتتتتتتتتتتتتتتتررك تت   خال   أنتت   وكيف  عليتت    2006

« الار    الااخلية  ويراء  مجلس »  لتتتتتتتتتتتتتتت  والاشتر ن  الستردستة 
  يمكثر كتتتترن  بيروت  في ( 2009 آذار  / آذار  23و  22) 

  تكر متت  ومتتر . وااح يتترجتترت  األحوا   عن  ااطمئنتترن  من 
 في الفخر تتة  التتاك وراه  بمنحتت   الل نتترنيتتة  الجتترماتتة  ِق تتَ   من 

  الشتتتتت ر  ستتتتتو   ل نرن  في  وجوده  خال   الستتتتتيرستتتتتية   الالوم 
  وتبقى. الشتر فين  الحرمين  خردم   من  ب وجي   بَاَل   مر   على 

  من  ل نرن  الى  يكتي  عستير   علي  الستفير   ان   الى  ااشتررة 
  بروستتت رن في  عرشتتتهر  عر قة  وستتتيرستتتية  دبلومرستتتية  تجربة 
  اليرلبرنيتة ألف رنستتتتتتتتتتتتتت رن  المحردد   ال لا  هاا  شتتتتتتتتتتتتتتها  حيث 

  تاقياات نستت يرا   المستت قرة  أف رنستت رن  ث   دا مرا  المضتتيربة 
  واغ يترات تحتايترت  أن جت   ومتاه يتة  حزبيتة  وصتتتتتتتتتتتتتتراعترت 

  الستتتتتتتتتتتتتتنوات  فتتتهن  ولتتتاا . ل نتتترن  في  حتتتا   متتتر  نحو  وعلى 
  للستتلك  بامردت   تموِّج    ال ي  عستتير   للستتفير  البروستت رنية  

  ل يو ع عناه  ال كّه   نستتتتتتتتتتتبة  جال   هنر   الابلومرستتتتتتتتتتتي 
  كفرءت   أن  جرن   الى   هاا . عرلية  والمفرجآت  الصتتتتتتتامرت 

ص  مجر    في  الالمية   والابلومرستتتتتتتتية األد    في  ال خصتتتتتتتتّ
  وفي  الابلومرستتتتتتتتتتتية  ال قرليا   في  الار ق   ال لا  بر يرنير  وفي 
  على  القتارة  يملتك  تجالت    المستتتتتتتتتتتتتتؤولتة  التايمقراطيتة  ة آذار المت 

 والحزبي الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتي   للواقع  اليستتتتتتتتتر   من  برلكثير  ال حلي  
 خ   من  مقربتة  على  بتروستتتتتتتتتتتتتت ترن  في  كترن  فهو  الل نترني  

 ال راوين خ   على  هو  التتتتتا   ل نتتتتترن  الى  و تتتتتكتي  النتتتتترر 
  ااولى  إطالل    وع ستتت   خ رة  صتتترح   لكن   الستتتيرستتتية  

 أنت  على  بترل فترؤ   انيبترعترا  الكترميرا  ال قي  هتر  بتهب ستتتتتتتتتتتتتترمتة 
  وي راا  برت  الا    الستتل   الستتفير   وصتت   حيث   من  ستتي م  
  الستتتتتتتتتتتتَل   اجرد  ولقا . خوج   الاز ز  ع ا  الاك ور  للعالم 

  الحرلة  تجره  الستتتتتتتتتتتتاودية  الثواب    ألن   الخَل    وستتتتتتتتتتتتيجيا 
  آمن  من  المملكتة  آمن   أن  حتا   وإلى ... راستتتتتتتتتتتتتتختة  الل نترنيتة 

  آ   ستتتتتتايا   بن  علي  للستتتتتتفير  تمنيرتنر  مع . وبرلا س  ل نرن 
 .برل وفيق  عسير    عوا  

 2009 أيار 22 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  قادتهم أمزجة غرائب بين الفلسطينيون 

 محتليهم أساليب وفظاظة

  ح ومتتتتة هنتتتترلتتتتك  تكون  أاَّ  الي ياي  غير  من  ألنتتتت  
  مستتتتتتتتتتكلة   اللزوم  من  أوثر  وتيو   الفلستتتتتتتتتتيينية  للستتتتتتتتتتلية 

  عبر  محمود  الستتتتتتتتتلية  ر يس  فهن   األعمر    تصتتتتتتتتتر ف 
 ق   تشتت ل   جاياة  ح ومة   أمرم  األخضتتر   الضتتوء  أعيى 
 جتتتتتتترءت وقتتتتتتتا ( 2009 -  5 -  19 الثالثتتتتتتترء )  أمس 

 في موجوداا  ليس   مر  وهو  نستتتترء  أربع  وتضتتتت   فضتتتتفرضتتتتة 
  تاتتايتت  عن  عبتتررة  الجتتايتتاة  الح ومتتة . عربيتتة  ح ومتتة  أ  

 أربع بز ردة   أ    24  الى  فيهر   األعضترء  عاد  إرتفع  ويار  
 تاوِّ  صتتتتتت ر   فصتتتتتتر    مشتتتتتترركة  ب ر   ربمر  حقر   

 الشتتتتتتتتتتتتتتا يتة الج هتة »  وأهمهتر  الك ر   الفصتتتتتتتتتتتتتتر ت   مقترطاتة 
  ال رلمترنيتة« ف   »  ك لتة   ان  والالفت  «. فلستتتتتتتتتتتتتتيين  ل حر ر 
 محمود الر يس  ان  بتار اتة  الح ومتة  هتاه  مقترطاتة  قررت 
 ال شتتتتتتتتتتتتتترور بم تاأ  يتكختا  ل  « ف   »  ك ير  هو  التا   عبتر  

  الواضتت    من  صتتي ة  فير   ستتالم  اليمنى  ذراع   مع  وأبرم 
 والرضتتتتتى. مرين  أبو  ستتتتتيزورهر   ال ي  أميركر  ترضتتتتتي  أنهر 

  الى  بترل تافق  التاولي  المج مع  مستتتتتتتتتتتتتترعتاات  ت تاأ  أن  ياني 
  الح ومة  ر يس  عهاة  في  هي   ال ي  الفلستتتتتتيينية   الخز نة 

 ال ي والمستتتتتتتتتتترعاات . المرلية  بويارة  لنفستتتتتتتتتتت   يح فظ   الا  
رة   إليهر  نشتير   حين  الى  عليهر   محجور  ان    إاَّ   أصتالا  مقرَّ
« ف   »  مع  وال حليق  الستتتتتتتتتتتتتتر   الى « حمتتتتتتتر  »  عودة 

  الح    يبهي   مر   وهاا .. ال ستتتتتتتتتتتو ة   فضتتتتتتتتتتترء  في  واآلخر ن 
 باض يستتتتتود   ان   مر  ال ي   الحوار  جلستتتتترت  من  المصتتتتتر  

م   حو   ال فرؤ    في الفلستتتيينيون  ي  شتتت   ح ى  تمحريه  تقاُّ
  طتتر   التتاين  غزة  وقيتتر   ال ربيتتة  الضتتتتتتتتتتتتتتفتتة  وبلتتاات  متتان 

  برانفراج تبشتر   ا  الن ر ج   أن  السترر   للخ ر  ترقُّ ه   ان ظرر 
  يشتتتتتتتر  ال ي  القرهرة   في   الحوار  جلستتتتتتترت   في  الانرد   وان 

  عمر  اللواء  المصتتتتتتتتتتتتتتر تتة  لاتترمتتة ا  المختتربرات  ر يس  عليهتتر 
 تشتتتتتتر  ن يجة   الى   ال وصتتتتتت   دون  يحو    يا   مر  ستتتتتتليمرن 

 ال شتتتتتتت ي  ي او  حر    أ   في . برلحبر   الاربقة  الصتتتتتتتاور 
  من  ان    ذلك  الفلستتتتتتتيينية  الستتتتتتتلية  في  فراغرا  يمل  الجايا 

 وبرلمترن للستتتتتتتتتتتتتتليتة  ر يس  هنتر   ي ون  أن  الي ياي  غير 
  تصتتتتتتتتتتتتتر ف بقلي   دورهر  ي جروي  ح ومة  هنرلك  ليس   لكن 

  ي   أن  لمجرد  أنت   الع بترر  في  األختا  مع  هتاا . األعمتر  
  للامتتتت   طر ق  ختتتتررطتتتتة  على  القتتتترهرة  حوار  في  ال فتتتتره  

  الجاياة  الح ومة   فهن  الشتتتتت ي رن  حولهر  يل قي  الفلستتتتتييني 
  م نرَي  لح ومة  فضتتتتتتتتتفر   ويار   تااي   مجرد  هي  ال ي 

م  عليهر    الجرد   الام   ح ومة  تكتي  وبااهر  استتت قرل هر  ستتت قاِّ
  أعرن . المؤق ة   األعمر   تصتتتتتتتتتتتتر ف  ح ومة   ِعَوَ   الاا   

  أمزجة  غرا     من  يارنون   الاين  الفلستتتتتتيينيين  اخواننر   للا 
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  وك  . مح ليه   أستترلي   فظرظة   من  مارنرته   بمث   قردته  
 عنتامتر جتار   ل اتايت   ااع قترد  يجوي  متر  على  قتربت   ذلتك 

  ختررطتتة أيترم  باتتا  القتترهرة  من  أوبترمتر  بتررا   الر يس  ييلق 
 الستتتتتتتتتتتتتتالم خيتتتتتتة »  أو .. الجتتتتتتايتتتتتتاة  األميركيتتتتتتة  الير ق 

  برل ستتتتتتتتتتتتتو ة  األمر  نهرية  في  تكتي  ربمر  ال ي «.. األوبرمية 
 .أعل    وللا . الماقولة 

 2009 أيار 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 ونصف المليار  أمة من نصائح مجّرد

 القمة مستتتتتت و   على  عربي  اج مر    أ   باا  يقر    ورن 
  إاَّ  يج ماون  الاربي  القرار  أهت   إن  الجترماتة   مجلس  أو 

  األوضتتتتتتتتتتتتتتر   مع  ي الءم  متر  القرارات  من  ي ختاون  ا  أنه  
  -  الاربي  الصتتتتترا   وبرلاات   األمة  تعيشتتتتتهر   ال ي  الخييرة 

 ال ي القا   ومصتتتتتير  الفلستتتتتيينية  والقضتتتتتية  ي ستتتتترا يل ال 
  با اه ستبحرن   أستر    الا   ااقصتى  المستجا  أرضتهر   على 
 .الحرام  المسجا   من  ليالا  إلي  

  ألن  حق  على  رؤاه   من  الكثير  في  القتتتر لون  وكتتترن 
  من  شتتتتتتتتتتتتتتيئترا  وألن  ااق تاار  من  درجتة  على  الاربيتة  التاو  
 ال ضتتتترمن من  شتتتتيء  مع  ال ضتتتتحية   من  شتتتتيء  مع   الهّمة 

  ااستتتتتتتتت حضتتتتتتتتترر باض  مع   الاات  نكران   من  شتتتتتتتتتيء  مع 
 ألن  عليه   محرَّمرا  األقصتتتتتتتتتى  المستتتتتتتتتجا  ي ون   أن  لمهرنة 
  تح  القيرمة  كنيستتتتتتتتة  تكون   وأن  ااح ال   قبضتتتتتتتتة  تح  

  مج ماة  األمة  فيهر  تقو   بهن فرضتة  كفي   نفستهر   القبضتة 
  من  بتتا  ا  وبتترت  استتتتتتتتتتتتتت هتترنتتة  كفى : التتاولي  القرار  ألهتت  

 .الخييئة   الى  أقر   هو   الا   الخيك  تصحي  
 من ال لكؤ  حيتتث  ت حقق  ل   الستتتتتتتتتتتتتتحر تتة  الخليتتة  تلتتك 
  من  برلقضتتية  وال الع    آخر  باض   من  والمزاياة  الباض 

  وح ى. الخرستتتتتتتترة  الاربية  ااستتتتتتتت راتيجية  هي  كرن   ومثرة  
 الصتتتتتتتتتتتتتتي تتتة الاز ز  ع تتتا  بن  ع تتتاللا  الملتتتك  طر   باتتتامتتتر 

  ا  أحمر  خيرا  تكون   أن  منهر   وأراد  لل ستتتتو ة  الموضتتتتوعية 
 الستتتتتالم ستتتتتمرستتتتترة  غواية   أمرم  َيضتتتتتافون   آخرون  ي جرويه 

  كمتتر  المبتتردرة  حو   يل فوا  ل   الار   القتتردة  فتتهن  المنقوص 
 في  عليهر  ال صتتتتتتتتتو    عنا   اليا  رفاوا  بكنه   م  فين  يج  
  بيروت في  التتاور تتة  الاربيتتة  القمتتة  اناقتترد  من  األو   اليوم 
 .2002 آذار   28 يوم 

 المؤكتا من  ولكنهتر  األمثت   الحت   تكون  ا  قتا  المبتردرة 
 نوعرا  لقي   باامر  خصتوصترا   والمم ن  األفضت    الح   تبقى 
ل    الاولي  ال فّه    من   للنمو  قربلة  بارة   القو    جري   إذا  وشت َّ

  من  حرو    أولمرت  إيهود   أن  بالي   ي ستتتتتترا يل ال   الاق   في 
 ح وم ت   عتاوان  بتكوستتتتتتتتتتتتتتر   المليخ ي ن  يتايت   تنظيف   أجت  
  على  الالحق  وعتتتتتاوانتتتتت   2006 تموي  في  ل نتتتتترن  على 

  وأن  إن هى  الصتتتتتتتتتتتتتتهيوني  الحت   بتكن  ااع را   ال زَّاو ين  
 ي ون  بتتكن  هو  الحتت   وأن  تكون  لن  ال وراتيتتة  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت  

  ب ستتتر)  الم  صتتتبة   الاولة  مع  ي اريش  كيرن  للفلستتتيينيين 
  الصتتتتهيوني ال شتتتتاد  ب ضتتتت   اع راف   قوب    ولقا (. الصتتتترد 

  لي ستتتتتتتتّل ( لي رمرن  أفياور )  كواستتتتتتتتره  بكحا  احقرا  دفع   الا  
  بنيتتترمين هو  آخر  كتترستتتتتتتتتتتتتتر  ح ومتتة  في  الختتتررجيتتتة  ويارة 

 ومحتتتروات ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  ال تتتابتتتا   رغ   وعلى . ن نيتتترهو 
  ق تت   ال قى  عنتتامتتر  ن نيتترهو  من  جتترءت  وال حتتريتت   ال مّلص 

  من  وت واصتتتتتتتتتت    أوبرمر  بررا   برلر يس  واشتتتتتتتتتتنين  في  أيرم 
  إاَّ  الاربية   المبردرة  تجز ة   ذلك  من  وغرضتتتتتتتتتهمر  لي رمرن 

  جرن   من  يح رج   الا   األستتتر   ستتت بقى  المبردرة  هاه   أن 
  من  و ح رج  في   الهمة   ضتتت    من  المز ا   الى  الار   القردة 
  ل   ال ستتتتتر ع  باض  إضتتتتترفة   الى   الاولي  القرار   أه   جرن  

  يزور أن  باتتا  ال نفيتتا  الى  طر قهتتر  المبتتردرة  تتتكختتا  وبحيتتث 
ِلق  حز ران  4 يوم  مصتتتتتتتتتتتتتتر  أوبتترمتتر  الر يس    متتر  منهتتر  و ي 

 ال ها ة ربمر   أو  ال ستتتتتتتو ة  صتتتتتتتايا  على  ستتتتتتتيفيا  أن   نا قا 
 .لل سو ة  مقّامة 

 دولتتة 57 ممثلي  أن  لو  إنتت   القو   الى  نصتتتتتتتتتتتتتتت   هنتتر 
  مؤتمره  في  اتختتاوا  ختتررجيتتة  ويراء  أوثر  ه   إستتتتتتتتتتتتتتالميتتة 

 المرضتتتتتتي ااثنين  يوم  وإن هى  دمشتتتتتتق  استتتتتت ضتتتتتترف     الا  
  الاولة  م رفكة  عام » بتتتتتتتتتتتتت  النصيحة  من  ب ثير   اقو   قرارات 

  وقت   »  ب  التمتيتتتتتتترلتبتتتتتتتة  ومتن « جترا تمتهتتتتتتتر  عتلتى  التات تر تتتتتتتة 
 أستتس لل زام  إستترا ي    على  الضتت   » و « فوراا  ااستت ييرن 

  ولكرن  ي نّب     الاولي  المج مع  جا   ربمر  لكرن    « الستتتتتتالم 
  الى  أدخ   مصتتتتتتر  يزور  لكي  يستتتتتت اا   وهو  أوبرمر  الر يس 
  من  وليس  القتترهرة  جتترماتتة  من  ستتتتتتتتتتتتتتيلقيتت   التتا   خيتتربتت  
 الكالم باض  كتتهح متتر    وارداا  كتترن  كمتتر  األيهر  الجتترمع 

  الستتالمي« دمشتتق  إعالن »   أن   لو  وخصتتوصتترا  األفضتت  
  التاو   ختررجيتة  ويراء  مؤتمر  إن »  مفتردهتر  فقرة  تضتتتتتتتتتتتتتتمَّن 

  مر  فيهر  و ر   الاربية  المبردرة  برلجمر   يؤّ ا  الستتتتتتتتالمية 
  المؤتمر  لكن «.  والشتتتتترم   الارد    الح   تحقيق  شتتتتتكن    ِمن 
  تثير وربمتتتر  ستتتتتتتتتتتتتت  حّفظ  كتتترنتتت   إيران  ألن  ذلتتتك  يفاتتت   ل  

 كرن  وهي .  الشتم   ب شت ي   يهّاد  المؤتمر   داخ   عرصتفة 
 فيهر  لهر   حصتتتة   وا  مبردرتهر  ليستتت   المبردرة   ألن  ستتت فا  

  بينمر كرن  نجرد  أحما   محمود  الر يس   أن  عن  فضتتتتتتتتتتتتتالا 
 و راق  دمشتتتتتق  مؤتمر  في  يشتتتتترر   م قي  الخررجية  وي ر 
 عن   ستتتيصتتتار   الا  «  العالن »  صتتتي ة   فرحصتتتة  باين 

  لل خصتتي  الم برد   ال جميا  فكرة  طهران  في   وهو  يرفض 
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  على  و قو     إيران  مع  وال ي يع  لل ستتتو ة  كح   والاقوبرت 
«  2 ستتتتتتتتجي  »  الما   البايا  الصتتتتتتتترروخي  النجري  خلفية 
:  يسرا يلال  المج مع  أوسر   في  خشية  حرلة  أحا    الا  

 .«الارل   إدارة  في  المشرركة   على  فق   نفرو   إننر » 
  الحل   كمر  المستتتتتتتتت حي   ي يران ال   الحل   ي حّقق   أن   وإلى 

 ب الم مّثلتتة  الاربيتتة  الموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة  تكون  الصتتتتتتتتتتتتتتهيوني  
  الستتتتتتتتتتتتتتالميتتة الوقفتتة  بتتهن ظتترر ... المالذ  هي « المبتتردرة » 

 وال ي نستتتتتتتتتمة   المليرر  ونصتتتتتتتتت    المليرر  أمة   من   المكمولة 
 ...ال ي   عل    في  هي 

 في هي   وال ي  نستتمة  المليرر  ونصتت   المليرر  .......
 .ال ي    عل  

 2009 أيار 27 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 التسوية معادلة  في الصعب الرقم لبنان

 أوبتتتترمتتتتر بتتتتررا   الر يس  نتتتتر تتتت   بتتتتريتتتتان  جوي   ي تتتتررة 
- 22 الجماة  يوم  ستتترعرت  ولبضتتتع  بيروت  إلى  المبرغ ة 

  تست حضتر حرلنر  مث   الم رباين  ذاورة  جال    2009  - 5
 رحي  لمنرستتتتتبة  القرهرة   الى  بهر  قرم  نفستتتتت    النو    من  ي ررة 

  أيلو    28 يوم  فجكة  النرصتتتتتتتتتتر  ع ا   جمر   الراح   الر يس 
 القلق   من  حرلة   في  مصتتتتتتتر  ترركرا  ستتتتتتتنة   52  عن   1970

 هتاه ل نترن  بتكحوا   جوان هتر  باض  في  شتتتتتتتتتتتتتت يهتة  واارتبتر  
 فقا. كوستتتي ين  إلي ستتتي  الستتتوفيرتي  الويراء  ر يس  األيرم  

  إلى  كوستتتتتتتتتتتتتتي ين  عتترد  وعنتتامتتر . َييمئنَّ  أن  الكرملين  أراد 
  مارهاة  هنرلك  تكون   أن  الستوفيرتية  القيردة  قررت  موست و 

 يوم  ومستترء . الستتردات  أنور  بر رستتة  برت   ال ي   مصتتر  مع 
 ق تت ( أمس  يوم  مثتت   في  أ  )  1971 أيتترر  27 الخميس 

  مارهاة»  ل وقيع  الستتتتتتتتتردات  الر يس  إضتتتتتتتتتير  ستتتتتتتتتنة   38
 ما   وقَّاهر  الستتتتتتتتوفيرتي  ااتحرد   مع « وال ارون   الصتتتتتتتتااقة 

 وهي بودغورني   ني وا   الكرملين  في  الثتتتترلتتتتث  الرجتتتت  
  لهر  ااضتتيرار   برل وقيع  الستتردات  ظرو   تشتتب   مارهاة 
 عنتتتامتتتر الهراو   اليتتتر   الراحتتت   الل نتتترني  الر يس  ظرو  

  على  1991-  5- 22 األرباتتتتترء  يوم  توقياتتتتت   وضتتتتتتتتتتتتتتع 
  توقيع جرن   الى « وال نستتتيق  وال ارون   الصتتتااقة  مارهاة » 

  أن  هو  األو  : أمر ن  فتتررق  مع  األستتتتتتتتتتتتتتتا  حتترفظ  الر يس 
 في( ل نترن   أ  )  المضتتتتتتتتتتتتتتيرة  الاولة  جرن    من  ت   ال وقيع 
 هي المضتتتتتتتيرة  الستتتتتتترداتية  مصتتتتتتتر  توقيع  بينمر  ق  دمشتتتتتتت 

  إلى   الستتتتتتتتتتتتردات  الر يس  ياه    ول   القرهرة   في  ت   األخر  
  الى  الهراو   اليتتر   الر يس  ذهتتر   نحو  على  موستتتتتتتتتتتتتت و 

  تتكلقترا  األوثر  والنج   النوا   مجلس  ر يس  يرافقت   دمشتتتتتتتتتتتتتتق 
  الح ومة  ور يس  الحستيني  حستين  الير    اج مرعرت  في 

  الر يس أن  فهو  الثتترني  األمر  أمتتر . كرامي  عمر  يمنتتاا  
 أنهى كترن  باتامتر  الماترهتاة  أل ى  أن  ل تث  متر  الستتتتتتتتتتتتتتردات 

 في الستتتتتوفيرت  الاستتتتت ر ين  والمستتتتت شتتتتترر ن  الخ راء  وجود 
 قر مة يال   مر  الل نرنية   -  الستتتور ة  المارهاة  بينمر  مصتتتر 

  من  ااضتتتتتتيرار   الاستتتتتت ر   الستتتتتتور    الخروج  رغ    على 
 .ل نرن 

 على لل تتكويتتا  وإنمتتر  ماتترهتتاة  ل وقيع  ليس  بتتريتتان  جتترء 
  مر  ضتتتتتتتوء   في  إنمر  عستتتتتتت ر ة  ومستتتتتتترعاات  م ميزة  عالقة 

 هتاه  أن  مانتره  بمتر  أ   اان ختربترت   ن تر ج  إليت   ستتتتتتتتتتتتتت ن هي 
 الحرلية األوثر ة  تمثل    الا   لل نرن  ستتتتتت كون  المستتتتتترعاات 

 ب  ستتت فوي   الا   لل نرن   أو « آذار   14»  ب ستتتمية  الماروفة 
  ترو ض باتا  إنمتر « آذار  8»  ب ستتتتتتتتتتتتتتميتة  الماروفتة  األقليتة 

  تستتتاى ال ي  ال ستتتو ة  في  وانخراط   واستتت كرن    الفر ق   هاا 
  إنجتريهتر إلى  أخر   جهتة  من  وروستتتتتتتتتتتتتتيتر  جهتة  من  أميركتر 

  الموق   انفجتترر  مختترطر  الك ر تترن  التتاول تترن  ت فتترد   لكي 
 اح واء  الصتتا   من   ي ون  قا  صتت يرة  حروبرا  المنيقة  في 

 في بقاتة  من  أوثر  في  عن   من  تفريه  قتا  ومتر  تتااعيترتهتر 
 .األوس   الشرق 

  طربع او س    كونهر  األهمية  برل ة  بريان  ي ررة  ورن  
 في  أمضتترهر  ستترعرت  ببضتتع  وانحصتترت   الارجلة  المهمة 
  أن   دون   من   الشتتتتتتتتتكن  الرفيع  األميركي   المستتتتتتتتتؤو   بيروت 

  على  ل نتترن  أن  يؤكتتا  وهتتاا . أخر   عواصتتتتتتتتتتتتتت   على  يارِّج 
  الرق   ألن   وإنمر  موستتتتتتتتتتمية  كحرلة  ليس  األميركية   اليرولة 

 خضتتتتتتتت   وفي  نجح    اذا  ال ستتتتتتتتو ة  ماردلة  في   الصتتتتتتتتا  
  بمانى  أ  .. إنجريهر   أج    من   الساي   أخفق   اذا   المخرطر 

 ل نرن برستتتتت قرار  ي اأ  ااوستتتتت   الشتتتتترق  أيمة   ح    إن  آخر 
  من  تنيلق  فوضتتتتتتتتتتى   في  ي مّث   اايمة  انفجرر  خير   وأن 

 ادارة لكتتترنتتت   ذلتتتك  غير  ااميركي  ال قيي   ان  ولو . ل نتتترن 
  بمستتتتتتترعا  ااتصتتتتتتترات  بحصتتتتتتتر  او ف   اوبرمر  الر يس 

  عمومترا  كترنت   اطالاته   ان  مالحظتة  مع  الختررجيتة  وي رة 
 .لليمة  تيو الا  فلنق    او ... للوق   تضييارا 

 2009 أيار 29 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 والفلسطينية...  الحريرية روسيا

  ييرانال  الصتتترروخي « المرراتون »  تااعيرت  وقع   على 
  وي ر جترء  أخر   جهتة  من  الشتتتتتتتتتتتتتتمترلي  والكور   جهتة  من 
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 أيرر  23  الستتتتتتتتت    يوم  دمشتتتتتتتتتق   الى  الروستتتتتتتتتية  الخررجية 
رر  الر يس  لياعو   2009  مؤتمر حضتتتور   الى   األستتتا  بشتتتَّ
  من  ولييمئن  موستتتتتتت و   في  استتتتتتت ضتتتتتتترف    المقررة  الستتتتتتتالم 
 أميركر  على  جرنب    من   انف ر    أ    أن   الى  السور   الر يس 

  -  الستتتتتتتتتتتتتور ة  ال رر خية   الاالقة  حستتتتتتتتتتتتتر    على  ي ون   لن 
  الز ررة  من  الها    كرن   ذلك   وإلى . وحايثرا  قايمرا  الروستتتتية 

 لتلتاتالقتتتتتتتة التنتوعتي  الت تيتو تر  طت تيتاتتتتتتتة  عتلتى  التوقتو   هتو 
  تركير جمهور ة  ر يس  ي ررة  ضتتتوء   في  ال ركية   -  الستتتور ة 

  17 األحتتا  الى  15 الجماتتة  من  لستتتتتتتتتتتتتتور تتر  غتت   للا  ع تتا 
 وابالغ« حمر   حركة »  ب  الروستتتية  الاالقة  وتاز ز  أيرر  
 خال  للحركة  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتي  الم     ر يس  مشتتتتتتتتتا   خرلا 

  الموضو    من   الموق    في   2009  كرملين   ان   اج مرعهمر 
  من صتتتتتتتت  منا  ال قليا    الموق   نفستتتتتتتت    هو  الفلستتتتتتتتييني 
 عرفرت يرستتتتتتتتتتتتر   المرحوم  قامر  وطكت  عنامر  الستتتتتتتتتتتت ينرت 

  الر يس  المرحوم  برفقة  الشتتتتيوعي   الزمن  كرملين  ستتتتجرجيا 
 يوم  الروستتتتتتتتي  الوي ر  يقو   وعنامر . النرصتتتتتتتتر  ع ا  جمر  
  إلى  ان قرل    وق   ( 2009  -   5  -  24)  المرضتتتتتتتي   األحا 
  أصتتتتتتتتبح  حمر   قيردة   إن »  بيروت   في  ل   ممرثلة  مهمة 
  قا  غزة   من  ية إستتتتتتتتترا يل  منرطق  قصتتتتتتتتت     وان  واقعية  أوثر 

  والتتاو   أميركتتر  اع را   لاتتام  يمهتتا  بتتالتتك  فتتهنتت  « توقَّ  
 في الفلستييني  ال مثي    ي ون   أن  على  إسترا ي  و  األوروبية 

  شتتتتتتتخص في  الوطنية  الستتتتتتتلية  شتتتتتتترمالا  موستتتتتتت و  مؤتمر 
 ح ومتتتتة»  و  ماتتتت   يخ تتتترر  وَمن  عبتتتتر   محمود  الر يس 

  وهاا . ما   يخ رر   وَمن  مشتتتتتتتا   خرلا  شتتتتتتتخص  في « غزة 
 النزا  في  مستتتتتتتتتتتتتت ح متتتتة  عقتتتتاة  يحتتتت   ألنتتتت   طيتتتت   أمر 

 الروستتتتية  الح ومة  تقيع   وقا . الفلستتتتييني   -  الفلستتتتييني 
  طر رة ف رستت   حاة   على  طر    ك   حضتتور  على  الير ق 

اية  حرلة  تاشتن   وبالك  مارا  الشتقيقين  اليرفين  تق     مر  توحُّ
 اليرفين الشتتتقيقين  بين  مستتت حيلة  آخر  إشتتتارر  ح ى  يال  

 .الفلسيينية  السرحة  في  شكنرا  األوثر 
 أقير  بين  الكالمية  الصتتتتتتتوار    تااعيرت   وق ع   وعلى 
  بيروت الروستتتتتي  الوي ر  يار  ل نرن  في  اان خربية  الماركة 

 موستتتتتتت و  في  الستتتتتتتالم  مؤتمر   الى  الجمهور ة  ر يس  داعيرا 
  بالده تنفيا  مؤكااا  شتتتتتتفرفية   على  اان خربرت  ان هرء  م منيرا 

  واضتتتتتتتتتتارا  الاستتتتتتتتتت ر ة   المستتتتتتتتتترعاات  لجهة  ب    وعات  مر 
  عون  ميشتتتتتتتتتتر   الجنرا   دعوة  على  جايا  نو    من « في و » 

  الر يس لضتتر    األجرن   المستتؤولين  ي ررة  عام   شتتكن  في 
 ورد بتتتهوليتتت  « الفي و »  وَتمثتتتّ   الحر ر    رفيق  الشتتتتتتتتتتتتتتهيتتتا 

ا    الضتتر   على  اح رام  انحنرءة  مع  افرو   الوي ر  وضتتَ
  الحر ر ة  روستتتتتير  مشتتتتترعر  تا س  مؤثرة  كلمرت  وببضتتتتتع 

  ستتتتتتتتتتتتتتؤا    أ   على  أجيت   لن   الم ترن  لهتاا  اح رامترا : » وهي 

  ي ررة دون   من  بيروت  ي ررة  يم نني   ا : برلقو   وستتتتتكو في 
 ل نرن في  عظي    ممواطن  استتتتتتتتتتت اكرر  ي    حيث   الم رن   هاا 

  ووحتتتاتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتيتتتردتتتت   عن  للتتتافتتتر   حيتتترتتتت   وهتتت   لتتت   وإبنتتترا 
  ونؤمن  الحر ر   رفيق  الر يس  كثيراا  نح رم  إننر . واست قالل  

  حيث  اليوم  وخصوصرا  سا   تاه    أاَّ  يج   قضي     بكن 
 .«..مضى   وق    أ   من  أه    األمر   هاا  ي او 

 في واردة  الروستتتتتتتتية  الابلومرستتتتتتتتية  ر يس  ي ررة  تكن   ل  
 ولكنهر. الل نرنية  األجناة  في  ح ى   وا  الستتتتتتتتتتتتتتور ة  األجناة 
  الر يس نتر ت   بتريتان  جوي   بهتر  قترم  ال ي  المبترغ تة  الز تررة 

  الميترردة هتاه  ي تاو  متر  على  أوج ت   ل نترن  إلى  األميركي 
  من  المستتت فيا   كرن  ل نرن   إن  األمر  نهرية   وفي . المستتت حبة 
 يشت   صتا   كرَق   نفست   أث    أن    عن  فضتالا  الز ررتين  

  كثيرة أمور  على  تخ لفتترن  الل ين  الاظميي ن  التتاول ين  بتتر  
  ل بقى الل نرنية  الصتتي ة  ت يير  عام  على  تل قيرن  أنهمر   إاَّ 
  يبقى وبتتتالتتتك ... والم الع ين  الم تتترمر ن  من  متتتكمن  في 

 .ل نرن 
 2009 أيار 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  العربي المجهر تحت أوباما

 السعودية بعد مصر في واإلسالمي

 ضتتتتتتتتتتتتتا عنصتتتتتتتتتتتتتر ة  بهجراءات  إستتتتتتتتتتتتترا ي   إستتتتتتتتتتتتت بق  
 باا مصتتتتتر   الى  أوبرمر  بررا   الر يس  ي ررة  الفلستتتتتيينيين  

  من ر على  من  ليلقي  ( 2009 حز ران  4 الخميس )  غتتتا 
  أل   مئ ي  تضتت   ال ي  القرهرة  جرماة  في  ااستت قبر   قرعة 

 غير طر ق  ختتررطتتة  ي ون  أن  المتتكمو   الخيتتر   طتترلتت  
  الر يستتتتتتتتتين بين  محردثرت  جلستتتتتتتتتة  باا . لل ستتتتتتتتتو ة  مل و ة 

  إلى  األميركي  الر يس  ستتتتتتتتتتتي وج   وأوبرمر  مبرر   حستتتتتتتتتتتني 
  الر يس بحضتتتتور  ال رر خي  الخير   ليلقي  القرهرة  جرماة 
  والمانيين والاستتتت ر ين  المانيين  المستتتتؤولين  وكبرر  مبرر  

 كليرت يمثلون  طرلبرا   15  إلى   إضتتتتترفة  األجرن   والستتتتتفراء 
  يثير ال ي  الانصتتتر ة  ااجراءات . عشتتترة  الثمرني  الجرماة 
 برلمرن أ  )  الكنيستتتتتتتتتتتتت    أن  في  ت مثَّ   الاهشتتتتتتتتتتتتتة  توقي هر 

  برلقراءة  2009  -   5 -   27 األربارء  يوم   أقر ( إستتتتتتتترا ي  
  ك   على  ستتتتتنة  لماة  الستتتتتجن  عقوبة  يفر   قرنونرا   األولى 

«  ديمقراطية يهودية   دولة  ليستتتتتت  »  إستتتتتترا ي    ان  يالن   من 
 مخلص وغير  وتررهترا »  ي ون   بتالتك  يق    ا  من  أن  ر بتهع بتر 
 في يباث  الا    لكن «. تحقيرهر   أو  اهرن هر   وقرصااا   للاولة 
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 اف ة كرن   ال صتتتتتو    ن يجة   ان  اليمكنينة  باض  النفس 
  القتتتترنون  أيتتتتاوا  نتتتتر بتتتترا  47 ان  ذلتتتتك  ك ر   داات  وذات 
.  ال صتتتتتتتتتتتتتتو تت  عتتام  آثروا  39و  عتتررضتتتتتتتتتتتتتتوا  34 مقتتربتت  

  تستتتت ها  ال ي  والخ يثة  الشتتتتر رة  الخيوة  لهاه  واستتتت كمراا 
  أ  )  الكنيستتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتينرقش    48  ل ا  فلستتتتتتتتتتتتيينيي  تهجير 

  مع  ي زامن  الا    األستتتتتتتتتت و   خال  ( ي ستتتتتتتتتترا يل ال  ال رلمرن 
  من  قتترنونتترا  قليلتتة   بتتكيتترم  ذلتتك  باتتا  أو  أوبتترمتتر  الر يس  ي تتررة 

 يحمت  من  كت   بتهلزام  يقضتتتتتتتتتتتتتتي  نفستتتتتتتتتتتتتتت   الخ يتث  العيترر 
  بشتررة عزمي  مث   نوا    هؤاء  وِمن )  السترا يلية  الجنستية 

  ستمي  مث   وشتاراء  الزع ي  حنين  والستياة  الصترنع  وطل  
 ورجر  جرمارت  وأستتترتاة  درو ش  محمود   والراح   القرستتت  
 الوطني  الام   في  وقيرديون  ومهناستتتتتتتتتتتتون  وأطبرء   أعمر  

  يهوديتتتة دولتتتة »  هستتتتتتتتتتتتتترا يتتت  بتتت  بتتتراع را  ( الفلستتتتتتتتتتتتتتييني 
  وعستتتتتتتتتتتتتت ر تترا  متتانيتترا  وختتام هتتر  وديمقراطيتتة  وصتتتتتتتتتتتتتتهيونيتتة 

  هاان ..« لهر   الواء  َقَس    واداء  وقيمهر  برمويهر  وااع را  
  على  قتترمتت   دولتتة  في  الانصتتتتتتتتتتتتتتر تتة  قمتتة  همتتر  القتترنونتترن 

  نفستتتتتتتتتتهر النوعية   من  أنهمر  كمر . وااح ال   ااغ صتتتتتتتتتتر  
م  الكنيس   أجريه  سربق  لقرنون  ت فلسيينيي  على  و حرِّ  التتتتتتتتتتتت

 مفهوم مع  ت نترقض  أنهتر  بتهع بترر  النكبتة  ذكر   إحيترء  48
  المواطن  على  ي اين  انت   فهي  القرار  حيثيترت  أمتر . التاولتة 

  كرن   وإن  الستتتتترا يلية  الجنستتتتتية  يحم   دام   مر  ي ستتتتترا يل ال 
  الاولة  قيرم  عن  ال ا ير »  فلستتتتتتتتتتتييني  عربي  أصتتتتتتتتتتت    من 

  لي رمرن  افياور   القوانين   هاه   ووراء «.  الحااد   اعالن   وليس 
  وي راا  نفستتتتتتتتتت   فر    والا  « بي نر  إستتتتتتتتتترا ي  »  حز   يعي  

  ان   الواضتتتتتتتتتتت    من . ن نيرهو  بنيرمين  ح ومة  في  للخررجية 
  أن   المرج   من   ال ي  القوانين  هاه  وراء   من  ترمي  إسرا ي  

 تستتتتو ة ل حقيق  أوبرمر  الر يس  ستتتتاي  إربر    إلى  ت ستتتترق   
  غتتا  باتتا  القتترهرة  من  ماتترلمهتتر  إطالق  الجتتر ز  من  ماقولتتة 
  أجنتتتتاة في  مقرر  هو  كمتتتتر  غتتتتااا  إج مع  ي ون  أن  وباتتتتا 
 وهاه. الاز ز   ع ا  بن   للا  ع ا   برلملك  المنيقة   الى  ي ررت  

  الر يس إست ق    عنامر  أيضترا   حولهر  ال شترور  جر    المارل  
  -  28)   المرضتتتتي  الخميس  يوم  األبيض  ال ي    في  أوبرمر 

 وسجل  عبر    محمود  الفلسييني   الر يس (  2009  -   5
  يرتتتتايتتترن جتتترلستتتتتتتتتتتتتتي ن  الثنين  تمظهر  لقيتتتة  للقتتترء  الكتتترميرا 
  و   ستتمرن األيرق   اللون  حيث  من  م شتتربهة  عنق  ربي ي  

  يستتتتتتت املهر  ا  ال ي )  بيمنره  األميركي  الر يس  أمستتتتتتتك   وقا 
  يستتتر    على  بهر  يشتتتا ( يستتتراو   ألن   وال وقيع  الك ربة  عنا 

 الك ربة عنا  يستتتتتتتتتت املهر   ا  ال ي )  الفلستتتتتتتتتتييني  الر يس  يا 
  الر يس قتترلتت   متتر  إلى  واستتتتتتتتتتتتتت نتترداا (. يمنتترو   ألنتت   وال وقيع 

  ضتتتتتتترورة شتتتتتتتكن  في  عبر   برلر يس  الج مر   باا  أوبرمر 
 يقوم الا    الح   صتتتتتتي ة   على  وال كويا  ااستتتتتت ييرن   وق   

 هتتتتاا دع   في  الاربيتتتتة  التتتتاو   ودور  دول ين  وجود  على 
  على  المارنرة  تخفيف  ضتترورة   على  ال كويا   وكالك   الح   

  وتحستتتتتين وال جررة  الستتتتتفر  ستتتتتيمر   ا  الفلستتتتتييني  الشتتتتتا  
  بهشتردة مقرونرا   ذلك   الى  است نرداا  ان  .. ااق صترد    الوضتع 
  أثمرت ال ي  متتترين  أبو  ضتتتتتتتتتتتتتتيفتتت   بجهود  أوبتتترمتتتر  الر يس 

  م ز   نفه   ان قرلية   أنهر   ولو  فلستتتتتتيينية  ح ومة  تشتتتتتت ي  
  ماظ  نقيض  هي  وال ي  إليهتر  أشتتتتتتتتتتتتتترنتر  ال ي  اللقيتة  تلتك 

  ويراء بر يس  أوبتتترمتتتر  الر يس  لج متتتر   الكتتترميرا  لقيتتترت 
 ي ون   قا  الا   رم أي  ببضتتتتتتتتتتاة  ذلك   ق    ن نيرهو  إستتتتتتتتتترا ي  

  تا سهر  ال ي  ال وجهرت  األميركي  الر يس   عن  أخفى   ربمر 
. واغراضتهر  مضترمينهر   الى  أشترنر  ال ي  الانصتر ة  القوانين 

  لر يس الحترستتتتتتتتتتتتتتمتة  الكلمتة  تبقى  ذلتك  كت   رغ   على  لكن 
 خردم على  ضتتتتتتتتتتتيفرا   غااا  ستتتتتتتتتتتيح    الا   الم حاة   الوايرت 
 وباا الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  الشتتتتتتتتتتتتتر فين  الحرمين 

 في ستترعرت  لبضتتع  ضتتيف   وهو . مصتتر  على  ضتتيفرا   غا 
 لكنهتر. والستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  مصتتتتتتتتتتتتتتر  الرا تاتين  التاول ين   من  وت  

 وللحايث. .. المجهر  تح   مر  وقراءة  الخ برر  ستتتتتتتتتترعرت 
 .بقية 

 2009 حزيران 2 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 مريديه أوباما يخذل ال  كي

 الاتتترصتتتتتتتتتتتتتتمتتتة درة  هي  ال ي  القتتترهرة  جتتترماتتتة  حظيتتتَ  
 عشتتر وخمستتة  نهرراا  مليونرا  عشتتر  الثمرنية  ذات  المصتتر ة 

 استتت اااداا  أيرم   ق    استتت ضتتترفية  تجمي   باملية  ليالا   مليونرا 
  قرعة  من ر   على  من  ليلقي  األميركي  الر يس  استتتتتتتتتتتتت قبر  

(  2009- 6- 4 الخميس )  غتااا  فيهتر  الك ر   ااج مترعترت 
  -  الاربي  المج مع  يكم    مر  نحو  على  الم ضتتتّمن  خيرب  

  عتتترقلتتتة  صتتتتتتتتتتتتتتي تتتة  التتتاولي  المج مع  وماتتت   الستتتتتتتتتتتتتتالمي 
  تست نا ي سترا يل ال  -  الاربي  للصترا   لل ستو ة  وموضتوعية 

 للشا   األيلية   المش لة   تح    ال ي «  الاربية  المبردرة »   الى 
  أن   كمر . وطموحرت   ت نرستتتتتتت    ا  كرن    وإن  الفلستتتتتتتييني  

  الا   ال راثي   الالمي   الصتتتتتتتتر   هاا   الى  المؤّدية   الشتتتتتتتتوار  
اا  األيهر  الجتترمع  ومتتر    والستتتتتتتتتتتتتتالميتتة الاربيتتة  األم ين  َرفتتَ

 والقتتترنونيتتتة والي يتتتة  والالميتتتة  األدبيتتتة  النمختتت   باشتتتتتتتتتتتتتترات 
  وتنظيف تجميتت   بامليتتة  حظيتت   والفقهيتتة   والهنتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة 

  ارتك  عنامر  مبرر   حستتتني  الر يس   فا   وخيراا . ملحوظة 
 تملقى وأن  القتتترهرة  في  أوبتتترمتتتر  بتتترلر يس  اللقتتترء  ي ون  أن 

  شتتتتتترم  في  ي     أن   ا  الرمز    الصتتتتتتر   في  مية األوبر   الكلمة 
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 القرهرة في  األمنية   ااجراءات   أن  مالحظة   مع .. الشتتتتتتتتي  
  دَرجَ  الا   الستتتتتتتتيرحي  المن جع   ذلك  في  منهر  تاقيااا  أشتتتتتتتتا 

 المؤتمرات ماظ   استتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتترفتتتة  على  مبتتترر   الر يس 
 أوبرمر الر يس  وستيكتي . في    القمة  مست و   على   واللقرءات 

  ر يس بمنصتت   كشتتخص   وهو  ال رر خية  اللحظة  هاه   الى 
  تشتتتتتتتتتتتير مر  نحو   على  أن   ب   شتتتتتتتتتتتا ي     ذروة   في  أميركر 
  الارل   مستتتتتتتتت و   على  حرو   أوثر  ااستتتتتتتتت يالعرت  أحا  
 ب . ي رأستتتتتهر  ال ي  الم حاة   الوايرت  داخ   بشتتتتتا ية  ي م ع 

 ااق صتتتتتتتتتتتتتترد  الزلزا   أصتتتتتتتتتتتتتتربهتر  لتاولتة  كر يس  يتكتي  إنت  
 كوار  تتااعيترت  من  ياترنون  التاين  النتر   ووجتا  والمترلي 

  وق و   عيشتتتتت   وبستتتتترطة  ر يستتتتته    ستتتتتلو    في  الزلزا    هاا 
  خف ض  في  يستتتتتتتترعا   أن  شتتتتتتتتكن   من   مر   ل   الخررجي   الارل  

  نفوراا  أوثر  برتوا   هؤاء   أن  كمر . الكوار   مخرطر  منستتو  
 و رون  األميركية  للخز نة  ي ستتتترا يل ال  ااب زاي  مستتتتكلة   من 
 أوبرمر الر يس  يراه  بمر  وتكخا  ترتا    أن  إستتتتترا ي    على   أن 

 غات ال ي  إستتترا ي   مشتتت لة  وأبريهر   الارل    لمشتتترو    حلواا 
 ال ي  الاو    لك   الشتتتتتتتايا  برلحراج  م ستتتتتتت بة   الااوان  رمز 

  ال رر خية  اللحظة   الى  أوبرمر  الر يس  وستتتتتيكتي . تستتتتترعاهر 
 حركة»  مع   وكالك  وستتتتتتتتور ر  إيران  مع   حوار   على  منف حرا 
  على  إنمتتر « الستتتتتتتتتتتتتتودان  إنقتترذ » و « للا  حز  » و « حمتتر  
  ب ير  الاو   هاه  في  والقو   األنظمة  ت صتتتّر    أن  أستتتر  

 القضتتتتتترير غير  في  ال ارطي  لاام  رفض   من  علي    هي  مر 
 في ال تتاختتّ   عن  وتنتتك   لشتتتتتتتتتتتتتتاوبهتتر  ال نميتتة  تحقق  ال ي 

  المثر   ستتتتتتتتت ي    على  الز ررات  هاه   ومر . اآلخر ن  شتتتتتتتتتؤون 
 دمشتتتق  الى  الكون ر   في   اعضتتترء  اميركية  لشتتتخصتتتيرت 

رر  الر يس  مع  وال حرد     تنارج إشتتتررات   ستتتو   األستتتا  بشتتتَّ
  من  مؤل   وفتتتتا  الزوار  وأحتتتتا  . إليتتتت   نشتتتتتتتتتتتتتتير  متتتتر  في 

  وولز  تي    النوا   مجلس  وعضتتتتتتتو   كوفمرن  تيا  الستتتتتتتينرتور 
رر  الر يس  بتاا  اللتاين   ماهمتر ال حترد   الى  مرتترحترا  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ
  عن  الصتتتتتتتتتتتتتردر  الر رستتتتتتتتتتتتتي  ال يرن  تضتتتتتتتتتتتتتمين  درجة   وإلى 

 الاوا ق   إيالة   على   الام   ضتتتترورة »   الى   الاعوة  ااج مر  
 والمضتتتتتتتي األميركية   -  الستتتتتتتور ة  الاالقرت  تا ر   ال ي 
 الشتتتتتتتتتتتتتترق  منيقتة  في  ااستتتتتتتتتتتتتت قرار  تاز ز  يختام  بمتر  قتمامترا 

  الارل   شتتتتتتهاهر  ال ي  اانفراج  مالم    ضتتتتتتوء  في  األوستتتتتت  
رر  الر يس  تثمين   عن  فضتتتتتتتتالا « مؤخراا    الر يس ل  ّني  بشتتتتتتتتَّ
 وعنامر. الصتتتعبة  المستتتر     لمارلجة   أستتتلوبرا   الحوار  أوبرمر 
رر  الر يس   موق   هو   هاا  ي ون    األميركي  للوفا  يقر   بشتتتتتَّ
 دمشتتتتتتتتتتتتتتق  الى  بهتتر  ستتتتتتتتتتتتتتيقوم  احقتتة  لز تتررة  تمهيتتااا  الزا ر 

 العالم وي ر   و قو   مي شتتتتتتت    جورج  الر رستتتتتتتي  المباو  
  من  أميركي  أوتترديمي  وفتتا  أمتترم  بال   محستتتتتتتتتتتتتتن  التتاك ور 
 تاّلق  ستتتتتتتتور ر   إن « بوستتتتتتتتين  في  إيستتتتتتتت   نور  »  جرماة 

  لقترمتة  استتتتتتتتتتتتتت اتااد  على  ونحن  أوبترمتر  الر يس  على  آمتراا 
  إنتت  «... األميركيتتة  اادارة  مع  جتتايتتاة  صتتتتتتتتتتتتتتتااقتتة  عالقتتة 
 في و قر    الواضتتتتت   الستتتتتور   الكالم   هو  هاا  ي ون  عنامر 
 الكر   ع ا  علي  ل نرن  لا   الستتتتتتتتتتور   الستتتتتتتتتتفير   باأ  وق  
  على  ااميركية  الاقوبرت  تجايا  رغ   وعلى  رستتتتتتتميرا   عمل  

  ت قّام باأت   المصتتتتتترل   ل ة   ان   الى   مؤشتتتتتتر  فهاا  ستتتتتتور ر  
  من  نستتتتتتتمع   وقا . برل حا   ت ستتتتتتت    ال ي   المواق   ل ة   على 

 متر  غتااا  المصتتتتتتتتتتتتتتر    الجمع  أمترم  كلم ت   في  أوبترمتر  الر يس 
 بكن بال   محستتتتتتتتتتن  الستتتتتتتتتتور   العالم  وي ر  عبررة  ي رج  
 المرء ي منره  ومر . أوبرمر  الر يس   على   اآلمر   تالِّق  ستور ر 

  مر تا  ااستتتتتتتتتتتتتت ثنتر ي  األميركي  الر يس  يختا   ا  أن  هو 
.  الجتايتاة أميركتر  مع  ونظترفتة  وضتتتتتتتتتتتتتتوحترا  أوثر  عالقتة  بنترء 
  بز تررة الم مّثلتة  ال ترر خيتة  اللحظتة  عن  بقيتة  وللحتايتث ... 

 .الساودية  باا   لمصر  أوبرمر  الر يس 
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 ميثاق وباماأ  خطاب
 رض؟ األ على  السالم 

  ال ترر خيتة الز تررة  استتتتتتتتتتتتتت بقت   ال ي  الييبتة  ااخبترر  من 
 أمس الستاودية  باا   اليوم  مصتر   إلى  اوبرمر  بررا   للر يس 

ل   ااميركية  اادارة   ان    حيث  إيران  من   الموق   قليالا   عاَّ
  المتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  الجماتتتتتة  يوم  أبرقتتتتت   الختتتتتررجيتتتتتة  ويارة  أن 
  الارل    حو   وقنصتتتتتتليرتهر  ستتتتتتفرراتهر  إلى ( 2009/ 5/ 29) 

  الح ومتتتة  عن  ممثلين  دعوة »  بوستتتتتتتتتتتتتتاهتتتر  بتتتكن  لبالغهتتتر 
  4 يوم  ااميركي  ااستتت قال   بايا  ااح فر    إلى « ية يران ال 

 ااوبرمية اادارة  في  مستتتتتتتؤولين  تقاير  وفي . المق    تموي 
 تجتتتره اانف تتتر   طر ق  على  خيوة  هي  المبتتتردرة  هتتتاه  ان 

 لقرء ي يران ال  الح     اه   طل   نفستتت   الستتتيرق  وفي . إيران 
  مستتتتتتتترعاي  باض  يرافق   م كي  منوشتتتتتتتتهر  الخررجية  وي ر 

 في  اللقرء  ت    وقا  ستتتتتتتتتتتتترركوي   ني وا  الفرنستتتتتتتتتتتتتي  برلر يس 
  مع  ت زامنتتترن  الالف  تتترن  الخيوتتتترن  هتتترتتتترن . أمس  بتتترر س 

 تشتتتتتتتتتتتتتت تت  أن  المتتكمو   بز تتررتتت   اوبتترمتتر  بتتررا   الر يس  قيتترم 
  ااميركية الستتتتتيرستتتتتة  في  المستتتتت مر  لل ابا   حستتتتت   لحظة 

  والاترلمي ن  اميركتر  بين  الثقتة  من  جتايتاة  لمرحلتة  وتؤستتتتتتتتتتتتتتس 
 ستتلبرا  الاالقة   امر  تحستت    قا  انهر  كمر  وااستتالمي   الاربي 

 إيران أميركتر  اام ترن   ت يلع  كمتر  ايجتربترا  أو  ن منى   ا  ومتر 
 وتستتتتتتتلك  الوعيا  وخير   ال هايا  ستتتتتتتيرستتتتتتتة  ت راجع  بحيث 
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 الار  الجيران  يجا    الا   الصترا    ذلك   ضتوء  في  إيران 
  الخيوتين مع  إيران  ستتتتتتتتتتتتتت  اتتتترمتتتت   كيف . لهتتتتر  ميمئنين 

 في برلمرنية  ان خربرت  عشية  تكتيرن  والل ين  اليهمر   المشرر 
 إيران  في  ستتتتت جر   ر رستتتتتية  ان خربرت   من  ايرم  وق    ل نرن 
 غير يتة إستتتتتتتتتتتتتترا يل  ومتانيتة  عستتتتتتتتتتتتتت ر تة  منترورة  خلفيتة  وعلى 

  الرغبة حمى  وارتفر   برلهلع  الشتتتتتتاور  حيث   من  مستتتتتت وقة 
  إذا  برلااوان؟  ح وم     كواستتتتتتتتتتتر  وبقية  ن نيرهو  جرن    من 

  الم واضتتتتتتتتتتتاة  ااميركية  المبردرة   على  ترد   لن   إيران  ورن  
 فرصتتتتة تضتتتتييع  ياني   فهاا  ان خربية  لحستتتتربرت  برل جرو  

  من  يخرج  لن  م كي  كتترن  وإذا . احقتترا  أفضتتتتتتتتتتتتتتت   هو  لمتتر 
  المكلوفة   المفردات  ترديا   ب ير  سرركوي   الر يس   مع   اللقرء 

  ااميركيتتة النترفتاتين  ان  ياني  فهتاا  ي يران ال  الخيتر   في 
  ستينا س  وهاا  طو     أما   إلى  مقفل ين  ست بقيرن  ية والفرنست 

 أوثر تصتتتتتتتتتب   وبحيث  ل نرن  في  الصتتتتتتتتتعبة   ااحوا    على 
  الخيوتين باا   مر  في  ان    إلى  الشتتتتتتتتتتررة  تبقى . صتتتتتتتتتتاوبة 
  جاياة ستتتتتتتتتتتتور ة  رؤ ة   ذلك  في  ر     وا  هنرلك  ستتتتتتتتتتتت كون 

رر  الر يس   ان   ذلك   إيران  مع   للاالقة   ليس  أو  يم ن    ا  بشَّ
  ال اقياات استتتتتير  يبقى   ان  والنظرم  الشتتتتتا   مصتتتتتلحة   من 
  تنا س ال يو     ومع  تيو   قا  انهر  خصتتتتتوصتتتتترا  ية يران ال 

 خرضتتارا  يبقى  نقول    مر . الستتور ة   ااحوا   على  ال اقياات 
 ب   خرج  مر   ضتتتتتتتتتتتتتوء  في   وذلك  ال حلي   في  جار   ل ااي  
 الاز ز ع تا  بن  للا  ع تا  بترلملتك  لقتر ت   من  اوبترمتر  الر يس 

  بمثربة ي ون   ان  نكم    الا   اليوم  خير    في  ستتيقول    ومر 
 ا؟   ولمرذا «. اار    على  السالم  ميثرق » 
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  التاريخية الجولة في تأمالت
 االستثنائي الرئيس لـ

  ال تتترر خيتتتة الجولتتتة  ان  نقو   ال شتتتتتتتتتتتتتت يتتت   بتتتر   من  إن 
 والستتتتتتتتتتتاودية  مصتتتتتتتتتتتر  بين  اوبرمر  بررا   ااميركي  للر يس 

  ن نيرهو إستتتتتتتتتترا ي   ويراء  ر يس   إلى  كالم    ذلك  ق      ومن 
  الارل    عواص    في  يين يران ال  الابلومرسيين  باعوة  وال وجي  

  4 يوم  ااميركيتة  الستتتتتتتتتتتتتتفتررات  تقيمت   التا   ااح فتر   إلى 
 قيرر مث   هي  ااستتتتت قال    ذكر   لمنرستتتتتبة  المق    تموي 

  مصلحة   ومن  الجميع  تر    جاياة   حرلة  نحو  انيالق     باأ 
  إلى   الصتتتتتتتتتتتتتاود   القيترر   هتاا   فيهتر   ي وق    محيتة   كت    جمترعتة 
  الم رددون  يجني  وا  رحل تت    القيتترر  فستتتتتتتتتتتتتي تتربع  وإاَّ  عربتترتتت  

  حز  » و   طهران   ومحيتة   دمشتتتتتتتتتتتتتق   محيتة   جمترعتة   وبترلتاات 
  ممر   جاو    الصتتتاود   في   الخرطوم   ومحية   غزة   ومحية «  للا 

.  ااخيرة   المحية   إلى   القيرر   وصتتتتتتتتتتتتو    مع   ي حقق   ان   يم ن 
  ر رستتتتة   إلى   جرء   أوبرمر   بررا    ان   إلى   نستتتت نا   ال شتتتت ي    هاا   في 

  يخو    ان   على   مصتتتتتتتتممرا   وجرء .  ال  يير   جنر    على   اميركر 
.  وخررجهر   اميركر   داخ    تاقيتااا   اايمرن   أوثر   في   القيتردة   غمترر 
  ااستتت ثنر ي   باا   وااستتت ثنر ي   المقاام   النو    من   ي ن   ل    لو   وهو 

  ستتتتتتتتبرق   خو    في   المضتتتتتتتتي   عام   آثر   لكرن   ايزنهرور   اآلخر 
  ح ى   ااميركي   الارم   الرأ    أن   إلى   نستتتتتتتتتت نا   كالك .  الر رستتتتتتتتتتة 

  منرفستتتتتتتتتتتت    لمصتتتتتتتتتتتتلحة   اق رعوا   أو   ل    ااق را    في   ترددوا   الاين 
  المرحلة   هاه   في   خصتتتتتتوصتتتتتترا   لل الد   خيراا   ب    يكم    الجمهور  

  في   نست نا   نفستهر   وبراهمية .  واق صترديرا   مرليرا   الصتاوبة   البرل ة 
  وال فه    الحوار   ب  لي    اوبرمر   الر يس   اق نر    ان   إلى   تشتتتتتتتتتت يهنر 
  يفر    اآلخر ن    مخترطبتة   في   وال حتا    الانترد   على   والمرونتة 

  الموضتتو    إلى   الم جردة   والنفستتتية   المجردة   برلاين   النظر   علي  
  ومح رفي   اامزجة   ألصتتتحر    عرضتتتة   ي رك    فال   الفلستتتييني 

  مع   ااميركي   ال ارم    من   النو    هاا   ان   خصتتتتوصتتتترا   ال نظير  
  الااوان   وتواصتتت    ااب زاي   في   تبرل    إستتترا ي    جا    الموضتتتو  
  طرا  األ   جا    ان    كمر   تشتتتتتتتتتتترء    من   وعلى   تشتتتتتتتتتتترء   ستتتتتتتتتتترعة 
  من   الفلستتتييني   الموضتتتو    مع   ااخر    هي   ت ارم    ااوروبية 

  مع   ااميركية    برادارة   تصتتتتتيام   ا   كي   وذلك   حق   وج    دون 
  القتتتتررة   دو   ماظ   في  ااوروبي  الاتتتترم  الرأ   ان  مالحظتتتتة 

  نفستتتت    ير    برت   بلفور    وعا   صتتتترحبة   بر يرنير   ذلك   في   وبمن 
  الواج    يملي    بمر   ي صتتتتتتتتر    فال   ي ستتتتتتتترا يل ال   ااب زاي   ح يس 

  هاا   اجااد   ار    واع  روا   وطن    الصتتتتتهرينة   إح     شتتتتتا    اياء 
  المج مع   اراد   التا    اليهود    للشتتتتتتتتتتتتتات    توراتيترا   حقترا   الشتتتتتتتتتتتتتات  

  حستتتتتتتتتتتر    على   مشتتتتتتتتتتت ل     ح    القرن   اربر    ثالثة   ق     الاولي 
  الز تررة   اوبترمتر   الر يس   ي تاأ   ان   ق ت  .  آخر   شتتتتتتتتتتتتتات    مصتتتتتتتتتتتتتير 
  امرم   حريمرا   موقفرا   ستتتتجَّ    الستتتتاودية   باا   مصتتتتر   إلى   ال رر خية 

  جرءه   الا    ن نيرهو   ح وم ه    ر يس   شتتخص   في   يين ستترا يل ال 
  في   اميركر   مصتتتتتتتتتتلحة   عن   م حاثرا   م ارليرا   األبيض   ال ي    إلى 
  على   وال كويا   الاول ين   بصتتتتتتتتتتتي ة   األخا   وعام   إستتتتتتتتتتترا ي    دع  

  ر يس   امرم   واضتتتتتتتارا   النوو ة    إيران   ومواجهة   إستتتتتتترا ي    يهودية 
  وفي   تارلي    في   مستتتتتتتتت نااا   برل اجيز   اشتتتتتتتتتب    ميرل    ال ي    هاا 

  ت صتتتتتتتر  «  ايبر  »   وان   يستتتتتتترناه   الكون ر    ان   إلى   تاجيزات  
  مستتتتترناة   ان   إلى   الميمئن   اوبرمر   الر يس   لكن .  الضتتتتترورة   عنا 

  الكون ر    شتتتتتتتتتتتتتيو    جا     على   قردرة   ل    ااميركي   الارم   الرأ  
  ابل    المرضتتي    في   كمر   الحمراء   الخيو    ي جرويون   ا   ونواب  

  ر يس   من   يون إستتتتتتتتتترا يل   مستتتتتتتتتتؤولون   يكلفهر   ل    وبلهجة   ن نيرهو 
  ح    ا   الا    الح    هي   الاول ين   صتي ة   أن   مانره   مر   اميركي  

  ير    أنت    كمتر   بلتاه    بمصتتتتتتتتتتتتتلحتة   أدر    اميركتر   ر يس   وأن   غيره 
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رء   وق    فق   ليس    ح ى   ابقتترء  عتتام   وإنمتتر   المستتتتتتتتتتتتت وطنتترت   بنتت 
  فهن   المقرب    في .  فلستتتتتتتتتتيينية   ارا    في   ااستتتتتتتتتتمن    جبَّرات 
  الا    اوبرمر   بررا    الستتربقين   بماظ    مقررنة   ااستت ثنر ي   الر يس 
  نصتتتتتتتيحة   لييل    الر ر    إلى   جرء   ن نيرهو    نصتتتتتتتر     رفض 
  وانمتر   المجترملتة   بتر    من   ليس   الاز ز   ع تا   بن   للا   ع تا   الملتك 
  هو  أمس   القتترهرة   جتترماتتة   من   طلقتت  أ   التتا    الكالم   ي ون   لكي 

  ال ستتتتتتتتتتتتتو تتة  ب حقيق   واألمتت    الحق  بتت   يراد   التتا    الحق   الكالم 
 .بقية   وللحايث .. ...  الحق   غير   شيء   وا   الاردلة 
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 .  الطائف. تفاق إ لبنان
 االنتخابات في األكبر الفائز

  النيتتربيتتة اان ختتربتترت  أطيتتر   من  طيف  أ   حق  من 
 في  الفوي  رمز  يحاد   أن   أمس  ق    خير   على  ان ه    ال ي 
  أو  للشتتتتتتتتتتتتتتخص   أو   للوطن  الفوي   أن   وه   اان خربرت  هاه 

 الفوي أن  هو  حترلنتر  مثت   مراقت   يراه  التا   لكن . لل رنترمج 
  ااتفرق   هاا   فلوا . الير    اتفرق  ل نرن  نصتتتتتتتي   من   ورن 
  ولكترن  شتتتتتتتتتتتتتترعيتة  هنترلتك  كترنت   ولمتر  ل نترن  هنترلتك  كترن  لمتر 

 ستتتتتتتتتتو    الوطن   في  وليس  مستتتتتتتتتت مراا  الميليشتتتتتتتتتتيرو    الارا  
  إذا  ن ترلي  وا . بترلكيترن  وتف ي ترا  إجرامترا  تمان  عصتتتتتتتتتتتتتتربترت 

  أستتتتتتتتتوأ  ل نرن   حر   لكرن   الير    اتفرق   لوا  أن   قلنر  نحن 
  هو  الير    حقق    الا  .  اآلن   الصتتتتتومر    حر   من  ب ثير 

 نوا   على   لهر  تكستتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتترا  الل نرنية  الشتتتتتتتتتتتتترعية  أنقا  أن  
 هنتر ومن . يالو  وال نترء  ااتفترق  ذلتك  ومنتا . الستتتتتتتتتتتتتتباينترت 

  لتفترق  يعزعتة  أرادوا  التاين  رهترن  ي ستتتتتتتتتتتتتترق   عنتامتر  فتهنت  
 في  الكرستتتتتتتتتتتت   الفوي  خال    من  أنه   واف رضتتتتتتتتتتتتوا  الير   

  ذلتتتك  وباتتتا  ااتفتتترق  بهتتتاا  ال العتتت   يم نه   اان ختتتربتتترت 
  فهاا  ال لا   بهر  يمح    جاياة  صتتتتتتتي ة   اف ار   في   الشتتتتتتترو  

ن   من   وان  صتما  ااتفرق   أن  ياني    من  الل نرنيين  حظ  حمست 
 يرون   للاين  كرن  الفوي   ان  طر فة   أو  طيف  استتتتتت ثنرء   دون 
  ا   ذلك   لكن . الل نرنيين  حقوق  شتتتتترعة   هو  ااتفرق   هاا   أن 

  الفر ز ن نشتتتتتتتتوة  ستتتتتتتترعة  انقضتتتتتتتترء  باا  تكون   ا   أن  ياني 
 ال حا   من  وخرلية  هرد ة   وقفة  اآلخر ن  صتتتتامة   وستتتترعة 

  هاا  اخ رم   حرم   فيهر  يشتتتتترر   ااتفرق  هاا   أمرم  وال شتتتتتنج 
 حستتتتتتتتتتتين الر يس  الصتتتتتتتتتتتفة   هاه  تحايا  جري   إذا  ااتفرق  

 يجال  بمر  ااتفرق   هاا  مضتتتتتتتتترمين  لمنرقشتتتتتتتتتة  الحستتتتتتتتتيني 
 محقة غير  لميرل   أو  للمزاياات  خرضتتتتتتع  وغير  راستتتتتتخرا 

 كترن اليتر    اتفترق  إن  القو   ونكرر . فيت   النظر  بتهعتردة 
  ولوا  اان خربي   الستتتتتتتتتبرق  خرضتتتتتتتتتوا   للاين  الواقية  الخيمة 

  ومن  وجوهه    على  هتتتر مين  الجميع  لكتتترن  الخيمتتتة  هتتتاه 
 .الفوي   رمز   إن    أو .. الن خربرت   في   الفر ز   فهو   ذلك   أج  
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 من  المأمولة المكاشفة
 للتسوية ستباقاا إ حسن  السيد

 وشتتترقرا  وشتتتمراا  جنوبرا  عمومرا  والل نرنيون  ل نرن  يح رج 
 المفردات تلك   من  المز ا   إلى  وستهالا  وج الا  سترحالا  وغربرا 
  حز ران 8 ااثنين )  أمس  ق ت   مستتتتتتتتتتتتتترء  ستتتتتتتتتتتتتتمانترهتر  ال ي 

 حستن الستيا « للا  حز  »   لتتتتتتتتتتتتتتت  الارم   اامين  من (  2009
  ا  التتا   القتتاا في  التتاو   ان  مالحظتتة  مع .. للا  نصتتتتتتتتتتتتتتر 

 الستتتيا اطالات  استتت مرار  في  و رافق  رافق   الا    ل   م رر 
  أيعج  واارضتتتتتية   الفضتتتتتر ية  ال لفز ونية  الشتتتتترشتتتتترت   على 

  لو  كمتتر  القتتاا    إطالق  وبتتاا  ان ظرنتتره  لخيتتر   م تتربا نتتر 
.  الستتتتتيا  على   الواحا   الصتتتتت   اه    من  تشتتتتتو ش   ِفا    انهر 

  هؤاء  للقاَّافين  ال وجي    علي   ن منى  ااستتتتتتتتتتتر   هاا   وعلى 
 من  مردود   ا   الا   ال قليا  هاا  صتتتتتتتفحة  نهر يرا  ييووا  بكن 

 يعرمة من  تكتي   الكلمة   مع  ال ارم   وعام   اايعرج  ستتتتتتو  
  من  ستتتتتمانره   الا   والكالم . حستتتتتن  الستتتتتيا  يعرمة  بنستتتتتيج 
  دام  مر  برليمكنينة  شتتتتتاوراا  النفس  في  يباث  حستتتتتن  الستتتتتيا 
« برلستن   والستن  برلاين  الاين »  قرعاة   من  الفا   برد  إن ق  
 شتتتتتتكن استتتتتت صتتتتتت رر   ومن « الر رضتتتتتتية  الرو  »  قرعاة   إلى 

  ن يلع اننتتر  بتت  . الظرو   في  ال  تتا   اح رام  إلى  اآلخر ن 
  تق صتتتتر ا  م رشتتتتفة   مرحلة  المق لة   المرحلة  تكون   ان   إلى 

  لل نرنيين اان خربرت  في  المن صتتتر  الييف  م رشتتتفة   على 
 حستتتتتتتن الستتتتتتتيا  ب   وناني  اآلخر   الييف  م رشتتتتتتتفة  وإنمر 

 صتتتتتتار في   أن  ذلك  المقرومة   ولجمهور  لل نرنيين  نفستتتتتت   
  يح رج  ستتتتتتتتتتؤااا  ما   م ارط    أو « للا  حز  » ب  مل زم   و  
  مع  الستتتتتتتيا  جرن    من  مبرغ   ب حرل   و  الق  إجربة   الى 

 وبمر برلمقرومة  ركرب   في  الستتتتتتتتتتتتتر رون   وا   يؤمن  ا  جنرا  
  مبتترل تتة  ليس  هنتتر  ومن . وطموحتترا  نهجتترا « للا  حز  »  يراه 

  وا . مقنع  غير  فهو  اق نتتر   غير  على  ي نى  متتر  إن  القو  
 جمرهير  من   ب    واحااا  مق نارا   كس  «  للا  حز  »   أن   نظن 

  األمر   دام   ومر .  عون  ميشر    الجنرا   ي صاره   الا    ال يرر 
  ل او ض ال حضتتتتتتتتير   من  جاو    وا  النحو   هاا  على  برت 
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 باا بمنريلة   2009 حز ران  7  األحا  يوم  حاث   صتتتتتتامة 
ستتتتن قرعاة   وعلى  الستتتتيرستتتتية  اللعبة   فهن  ستتتتنوات   أربع   حم
  يحا  بمر   وال كّم   ال ارون   في  المخلصتتتتتتتتتتتتة  والرغبة  النية 

 هي ماقولتتتة   تستتتتتتتتتتتتتتو تتتة  تحقيق  أجتتت   من  ودوليتتترا  إقليميتتترا 
  وأمر  بهر    األخا  حستتتتتتتتتتتتتن  الستتتتتتتتتتتتتيا   قرر  حر   في  المجاية 
  است حق   الا   للجيش  تقايم   ي ون  فقا   الستال    موضتو  

 شتتتتتتتتتتتتتخص في  م مّثلة   الااخلي   األمن  مرجعية   كمر  قيردت  
 ااشتتتتتتتتتتردة حستتتتتتتتتتن    الستتتتتتتتتتيا  حيره   الا   بررود  ي رد  الوي ر 

 غير اان ختتتتتتربي  اليوم  مع  الموضتتتتتتتتتتتتتتوعي  بتتتتتترل اتتتتتترطي 
م  هاية  خير  هو  المستتتتتتتتتت وق    الرضتتتتتتتتتتر  من  ط ق  على  تقاَّ

  األمنيتة  وقواهتر  ال الد  جيش  الى  بترلنفس  والثقتة  والم تا يتة 
م  ثمن   وب قاير  الستتتتتتتال   هاا  ومقرب     إلى   المر    الاولة  تقاِّ
  ومستتتتتتتتت شتتتتتتتتتفيرت مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتترت  ي ني   لكي  المقروم  الحز  

  آا   الاشتتتتتتترة  جرن    إلى  تستتتتتتت وع   ومصتتتتتتترنع  وماار  
  يفيا ال ي  الانرصتتتتتتتتتتتر   ألو  « المقرومة  جيش »   في  مقرت  

 الحزبي اال زام  دا رة  من  ان قترله   عمومترا  والوطن  اليتر فتة 
. الاتترم  وااج متترعي  الوطني  الامتت   متتاار  الى  والاقتتر تتايتتة 

 وال ضتتتتتتتتتتتتحية البيولة  دور   آذار « للا  حز  »  ي ون  وبهاا 
  مرحلتة  في  الفترعت   الشتتتتتتتتتتتتتتر تك  ودور  المقترومتة  مرحلتة  في 

  على  ذلتك  ونقو  . ألمستتتتتتتتتتتتتت تاامتة  وال نميتة  الم جتاد  ال تكهيت  
  أو  فرضتتتترا  ال ستتتتو ة  من  با   ا   األمر  نهرية  في   ان   أستتتتر  

  هنرلك  ي ون   ولن  المنيقة   في  ستتتتتتتتت حا   برلرضتتتتتتتتتى   ق واا 
 اع را  أو  لهتر  ي إيران  رفض  أو  عليهتر  ي إستتتتتتتتتتتتتترا يل  تمرُّد 

  نستت  ر   وهنر . شتتكنهر  في  فلستتييني   دلع  أو   عليهر  ستتور  
 في  الكرام  مرور  ح ى  يمر  ل   حستتتتتتتتتتتتن  الستتتتتتتتتتتتيا   أن  ويف 

  من ر  على  من  أوبترمتر  بتررا   الر يس  ميترلاتة  على  خيتربت  
 أيترم  بثالثتة  الل نترنيتة  اان ختربترت  يوم  ق ت   القترهرة  جترماتة 

...  من    ميّولة  كالمية   وقفة  تس حق   الميرلاة   هاه   ان   مع 
ش   أن  دون   ومن    على  النرر ة  اليلقرت  قرذفو  عليهر  يشتتتتتتتتوِّ

 .أنواعهر 
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   إتضح بعدما المطلوب
 اآلخر  الخيط من  األبيض الخيط

  ام لت ال ي  اان خربية   األصتتتوات  حستتتم    وقا   اآلن 
  وإتضتت   و راهنون   ي شتترطرون  ب   كرنوا  مر  الصتتنرديق  بهر 

  من  ميلوبتترا  صتتتتتتتتتتتتتتترر  اآلخر   الخي   من  األبيض  الخي  

ِ ينة  من   مرحلة   إلى   الخلود  المانيين   خاللهر يالو   ا  الستتتتتتَ
  الى  والتاعوة  ال هتا تة  صتتتتتتتتتتتتتتوت  على  منه   أ   صتتتتتتتتتتتتتتوت 

  برلم رفكة جايرون  بكصتتتتتتتتتتتتواته    أدلوا  فرلاين . ااستتتتتتتتتتتت قرار 
 كتتترد باتتتامتتتر  يرتتتتر   ال لتتتا  تر    هؤاء  نَظر  في  هي  وال ي 

 كرن  ومثلمر .  والوعيا   الوعود  مرراتون   من  يخ نق   الصار 
 ح ى اان ختربيتة  المبترريات  لرموي  ملحوظتة  حيو تة  هنترلتك 

 منه  الكثيرون  وستتتتتتتتتتتتتتجتتّ     2009 حز ران  7 األحتتا  يوم 
 عليهر  يؤاخاون   مواق   آخرون  ستتتتتجَّ   كمر  طيبة   مواق  

  النيق  نفستتتتتتتتتتتتتتهتر  وبترلحيو تة  هؤاء  على  الواجت   من  فتهن 
  الى  التتتاعوة  م ن  والوثتتترر  بتتترلوطن  رحمتتتة  حنونتتترا  والمتتترا 
 ال الد و ر     للا  يرضتتتتتتتتتتتى  بمر   والام    األواصتتتتتتتتتتتر  تم ين 

  من  المستتتتتتتتتتتتتتيئين  باض  إن ر    لو  ن منى  كنر  ولقا . والعبرد 
 الشتتتتترشتتتتترت ع  ر  الطاللة   الى  الن خربي   المرراتون  رموي 
 قي  كالم   عن  وااع اار   الصتتتتتح   صتتتتتفحرت  على   وِمن 

  وأن  أمتر . المنتريلتة  ستتتتتتتتتتتتتترحتة  الى  طر قهتر  أختات  واف راءات 
 عن   النظر  صتر   يج    أن   مانره  فليس  يحا    ل    ذلك 

  الل نرني  الجمع   على   هؤاء   أط    إذا  مس حبرا   أمراا   وسي ون 
  ا   مر   قرلوا  اان خربية  الماركة   ضتوضترء  وست   أنه    وقرلوا 

 إنقشتتتتتتتتتتتتتتع وقتا  وانه   حق   وجت   دون  واتهموا  لقولت   موجت  
 إليتت  الممستتتتتتتتتتتتتتترء  ال ير  على  ي منون  فتتهنه   الماركتتة  غبتترر 
 رف ع بر    من  وليس  بصتتتتتتتتتتتتتاق   إلي   اليا  وما   اع اار  ق و  

 منه  نيلب    مر   أن  اف رضتتتتتتتتتتتتتوا   إذا   هؤاء  و خيئ . الا   
َي   من  المقارة  عنا  الافو   أن  فمثلمر  مهرب ه     من  يقل     شتتتتتتِ

.  ال اريش أصتتتو    من  الضتتترورة  عنا   ااع اار   فهن  الكرام 
  بنز  الستتتتتتترا   المخ صتتتتتتتة  الجهرت  على  ن منى  أننر  يبقى 

  الك ر    الارصتتمة  شتتوار   جاران  من   والملصتتقرت  الصتتور 
  والمنرطق   ال لاات  وبقية  الصتتتتتتتتتتتت ر    والاواصتتتتتتتتتتتت   بيروت 

ع    برل اريش تنرد   يرفيرت   فق   م رنهر   يرفيرت  ووضتتتتتتتتت 
 ل رحي وا   الحوار  بل ة   وال مستتتتتتك  الب ضتتتتتترء  ون  ا  والمحبة 

  تها ة  الى  ان ه   األمور   أن  خصتتتوصتتترا  الار   برألشتتتقرء 
  آنيَّة وليستتتتتتتتتت   الق نر   باا  وااخ يرر  برل صتتتتتتتتتتمي   نر اهر 

  اان خر  يوم  ح ى  كرنوا  األشتتتتقرء   وهؤاء . وبرلضتتتتيرار 
 اف رضوا  مر  ن يجة   ل نرن  في   األمور  ت اهور   أن   من   قلقين 

  ت ستتتتتتتتتتتت  ال ي  وال هاياات  ال صتتتتتتتتتتتتر حرت  بستتتتتتتتتتتت    حاوث  
 فصتتتتتتتتتتت  وتمضتتتتتتتتتتتية  المجيء  يم نه    ا  وبالك  برل هو    

 غتتتريتتتة في  أنتتت   كمتتتر .. أح وه  وطن  ربو   في  الصتتتتتتتتتتتتتتيف 
 .حضوره    الى  ااش يرق 
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 البرلمان قبة تحت  المأمول هو ما

 القتتترعتتتاة وفق  اللعبتتتة  مفتتترعيتتت   ارتضتتتتتتتتتتتتتتينتتتر  دمنتتتر  متتتر 
 الرضتتتتتتتتى الن ر ج   عن  فضتتتتتتتتالا  ة آذار الم  ولقي   الايمقراطية 

  إستتتتتتتقر    من   اذاا  با  فال  هنر    وارتير   هنر  برم ار    وإن 
 غير بقيتتت   ال ي  اايمتتتة  شتتتتتتتتتتتتتتهور  بهتتتر  حفلتتت   اب كتتتررات 
  اان خربرت جرءت   أن   إلى .. المضتترجع  وتقض  محستتومة 

ع  الضتتتتترور   من  فلنق    أو   لهر  حااا  تضتتتتتع  .  لهر  حا  وضتتتتت 
 تجا  ول   ا قة  غير  كرن   اليهر  نشتتتتتتتتتتتتير  ال ي  وااب كررات 

  إلى  فهي . منهر  است يرءه  وأبا    إاَّ  لل نرن  محبرا   أو  صتايقرا 
 النر  ضتتتتتا  كرن   موضتتتتتوعي هر   وعام  فوضتتتتتو  هر  جرن  
  المثر   ست ي   على  الااورة  تست حضتر  وعنامر .  ال لا  وضتا 

 رافق  ومر  ال جرر    الوستتتتتتت   في  ال خيي   ايرم  الحصتتتتتتتر    ا 
  المكمورة للانرصتتتر  ممستتت ح   غير   ستتتلو    من  ال خيي    هاا 

  الل نرنيين ك   ستتترا   استتت هاا   أوج   مر   وكالك  برل خيي  
 ليحزن  القلت   فتهن  للاتاو   مركز  أنهتر  لو  كمتر  وتستتتتتتتتتتتتتتو رهتر 

  الكفر  من  نو   فهتتتتتاا . ل تتتتتامع  والاين  لي تتتتتكل   والوجتتتتتاان 
 تكون  ان  عو   للنامتتتة  النكران  من  نو   وهتتتاا  بتتترلوطن 

 ايرم باتا . النامتة  هاه   على  لل   والشتتتتتتتتتتتتتت ر  لل   الحمتا  عبتررة 
  ولن  يجوي   لن  برلمرن  قبة  تح   الممن خ    الجمع  ستتتتيل قي 

 غير قرار  بقتارة  ابوابت   إقفتر   اآلن  باتا  اام ترن  في  ي ون 
 ستتتتتتتتت كون  القبة  هاه  وتح  . ممستتتتتتتتت ح   وغير  محستتتتتتتتتو  

  الارجة  ففي . ك ر   نر برا  وعشتتر ن  وثمرنية  المئة  مستتؤولية 
  من   ولو  كلمة  يلقي   وهو  منه   واحا   ك   من  ن وقع   ااولى 

  ي اها  وان   الوطن   لهاا  الميلق  واءه  يالن   ان  ستتتتتتتتتتتتير ن 
  حر   وفي . الير    اتفرق  و ح رم  الصتتتتتتي ة  يصتتتتتتون  بكن 

  وجتايراا  بترلفات   مح رمترا  النتر ت   هتاا  ستتتتتتتتتتتتتتي ون  ذلتك  حتا  
 في اِلمقتاام  الجيش  جترنت   إلى  وجنتايترا  الشتتتتتتتتتتتتتتات   ب مثيت  

  وللا ... 1975 الاتتترم  منتتتا  النز   ي فيتتت   وطن  حمتتتريتتتة 
 .الموفق 
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 بالمرصاد اللبناني يقف عندما

فرت  ال ي  الن ر ج   على   الفا   ردود   دام   مر   عنهر أستتتّ
  التاو   جترنت   من  الحرص  بهتاا  توحي  النيتربيتة  الن ختربترت 

  على  يضتتتتع   فهاا  واألجن ية   الاربية  الك ر   وغير  الك ر  
 هاه  على  الرد   إن  بحيث  أو ر   مستتتتتتتتتتؤولية  الل نرني  عرتق 

 .منهر  بكحسن   أو  بمثلهر  ي ون  ال حية 
  ستتتتتتتتتتتتتتمانتره الا   الييت   الكالم   هو  برل حيتة  نانيت   ومر 
 بن ع اللا   الملك  الشتتتتتتتر فين  الحرمين  خردم  كالم  وبرلاات 

  منتتترطقتتت  ب تتت   ل نتتترن  ي مر  خيراا  ير تتتا  التتتا   الاز ز  ع تتتا 
 اق يتتتتتر  إلى  م يّلع  أو  بواءات  طتتتتترمع  غير  وطوا فتتتتت  

 في الشتتتتتتتتتتتتتتات   و  ون  للمملكتة   بترليترعتة  تتاين  منت   أجزاء 
 .مآر   ل حقيق  ضرربة  قوة  األجزاء  هاه 

 بن ع اللا   الملك  من  اليي   الكالم   إلى  برلضتتتتتتتتتتتتترفة 
 وكرن  وصتتتتتتتو   حا   ك    من  المز ا  جرءنر  الاز ز  ع ا 

  ال منيترت على  وإنمتر  ال هنئتة  على  تق صتتتتتتتتتتتتتتر  ا  المفردات 
 .الصردقة 

  ان  ياني   وهاا  وصتتتتتتتتتتردقرا   شتتتتتتتتتترمالا  اارتير    كرن  لقا 
  كرن  مرديرا  وفيراا  ستتتتتتتتتي ون  اارتير   ستتتتتتتتتيّ بع   الا   المردود 
  على  ااستتتتتت ثمررات  وبينهمر .. ستتتتتتيرستتتتتتيرا  دعمرا   أو  المردود 
 .أنواعهر 
  يق   ان  ل نرني   مواطن   ك    على   يج    ذلك   ضوء   في 

 ااب هرج  هاا  تقو ض  ير ا  ستتتتتتيء  طيف   لك   برلمرصتتتتتترد 
  ن تتتر ج أن  وكمتتتر . بنتتتر  المستتتتتتتتتتتتتت وق  غير  والاربي  التتتاولي 

  جز يتتة قتتارة  اث  تت   فيتت   جرت  التتا   والمنتتر   اان ختتربتترت 
  مر  فهن  برلمرصتترد    ي ون   ان  استت يرع    في  بكن   للمواطن 

 علي  تفر   اآلتية   األشتتتتتتتتهر  ما    وعلى  الن خربرت  باا 
  أ   جترنت   من  تالعتم    هنترلتك  ياود  فال  قتارتت    درجتة  رف ع 

  ك يراا  براستتتتت قرار  ي ون   الا  ... الصتتتتت ير  برلوطن  طيف 
  التاولي  القرار  صتتتتتتتتتتتتتتيترغتة  عنتا  بحضتتتتتتتتتتتتتتوره  بتك    ا  ورقمترا 

  .يرَ  ياش   وَمن . وااقليمي 
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  يةيران اإل اإلنتفاضة
 اللبنانية اإلنتفاضة بعد

  ين هي ان  ي وقاوا  ل    ي يران ال  الح    أهتتتت   أنّ  مّثلمتتتتر 
 أفقات ان فرضتتتتتتتتتتتة   إلى  الل نرنية  ال رلمرنية  الن خربرت   أمر 

  ألهت   األهميتة  بترل تة  ورقتة  يمشتتتتتتتتتتتتتت تّ   التا   ي يران ال  الامق 
 رموي فهن  علي    ياوَّ    كرن   الا    الشتتتتتتتتتتتتكن   أولئك   الح   
  ي زّعم  الا   وال يرر «  للا  حز  »  بتتتتتتتتتتتتتت  م مّثلة  صلة   على 

  ل    الشتتتتتتتتتتتتتتا يتة  م واضتتتتتتتتتتتتتتاتة  أخر   وأطيتر   عون  الجنرا  
  إلى  إيران  في  الر رستتية  الن خربرت   أمر  ين هي   أن  ي وقاوا 

 إيران  على  رهرنه   من  ك يرة  نستتبة   هؤاء  أفقات  ان فرضتتة 



112 

 

  وتبقيه  عز م ه   من  تقوِّ   المنيقتتة  في  ضتتتتتتتتتتتتتتترربتتة  وقوة 
 ال ي األنظمتة  عترديترت  من  متكمن  في  أنه   إلى  ميمئنين 

  حَاَث ر انهمر  الن فرضتتتتتتتتتتت ين  وأهمية . طروحرته   ت حم    ا 
  التتتا   األمر  ال ا ير  وحر تتتة  التتتايمقراطيتتتة  من  إطتتترر  في 

  األميركية الن فرضتتة  مع  باأ   الا   ال  يير  نستتي    ان  ياني 
  أصو    من  ر يس   أو    لي ون   أوبرمر   بررا   برخ يرر  م مثلة 
  من  أقو    هو  الم حاة   للوايرت  إستتتتتتالمية  وجاور  افر قية 

  وال يّر  وال شتتتتتترو   وال جّ ر  وال شتتتتتتّاد  الانرد  عواصتتتتتت  
. األيمرت  مع  لل ارم    ككستتلو    الحوار  بم اأ   األخا  وعام 
  الن فرضتتتتتة مبرشتتتترة  بااهر   وِمن  الل نرنية  الن فرضتتتتة   وألن 

  وحر تتة التتايمقراطي  المنتتر   ظال   تحتت   حتتاث تتر  يتتة يران ال 
  أن   وا  شكنهمر  من  يقل    لكي  ألحا  مجر    ا   فهن  ال ا ير  
 فتتهنهمتتر هنتتر  وِمن . الختتررجي  ال تتاختتّ   من  نوعتترا  يا  رهمتتر 

  الن فرضترت  من  للمز ا   وست ؤستسترن  شترعي رن  ان فرضت رن 
 والستالمي الاربي  المج مع  ستيعيش   اآلن  وباا . الممرثلة 
  الموجبرت  أن  خصتتتتتتوصتتتتتترا  الن فرضتتتتتت ين  هرتين  تااعيرت 

 الخيرر  أصو    خررج  س مجر   إن خربرت   أ    أن   كمر  وثيرة  
  يفرضهر   ِلَمن    برلو    س  س    ال ا ير  وحر ة  الايمقراطي 

  النستتتتبة  إليهر  تن هي   ومر  ااستتتت ف رء  ظرهرة   أن   عن  فضتتتتالا 
  إلى  س كون  % 90  التتتتتتتتتتت  ت جروي  دا مرا  هي  وال ي  ال قلياية 

 ال ي الل نرنية  الن فرضتتتتتتتتتتة  ضتتتتتتتتتتوء  في  ان   و بقى . إناثرر 
 ال ي ية يران ال  والن فرضتتتتتة  ي  يران ال   الح    أه   صتتتتتام  

 الاربي الاترلمين   وفي  ل نترن  في  يتة يران ال  األعمترق  أذهلت  
 برل   كااع   ية يران ال  الثورة   على  تاوِّ    وال ي  والستتتتتتتتالمي 

 باّ   ا  برت  والاستتتتت ر     المرلي  الصتتتتتهيوني   على  األهمية 
 محم   على   المواطن   يكخاه   أن  يمر ا   ِلَمن  م كن ّية   قراءة   من 

  تتتكتي ث   الستتتتتتتتتتتتتتترعتتة  متتاار  على  يشتتتتتتتتتتتتتتحنتت   من  ا  الجتتا 
 .الكوابيس  سف    إلى  األحالم  قمة   من  ل نقل   اان فرضة 
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   ياتيفالسو  اإلتحاد لـ حدث ما
 إيران  لـ يحدث قد

  ونخص« حمتر  »  حركتة  في  اخواننتر  مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة  من 
  هاا  في  ي كّملوا   أن  الحركة   هاه  في  إيران  صتتتقور  برلاكر 
 في يتتكختتاوا  نفستتتتتتتتتتتتتتت   الوقتت   وفي  إيران  في  حتتا   التتا  

 الشا ي ااع را   حيثيرت   من  جزءاا   كرنوا   أنه   ااع برر 
 ااه مرم  إلى  نجرد  أحما    محمود  الر يس  انصرا    على 

 عالج حستتتتتتتتتتتتر    على  خررجية  بقضتتتتتتتتتتتترير  يج   ممر  أوثر 
  ا  القارة   عام   درجة  حّاتهر  في  بل    إج مرعية  قضتتتتتتتتتتتترير 

 في ي يران ال  المواطن  وكترن . تق ُّلهتر  على  وا  تحمُّلهتر  على 
  الستتتلو   في  حرستتتمرا  رأيرا  فيهر  يقو   ال ي  المنرستتتبة  ان ظرر 

  األفضتتتتتتت   ال يرء   ان  الر يس  ظنّ   والا   عمومرا  النجرد  
  النوو تتتتتتة القتتتتتتارات  على  ال ركيز  في  هو  اع را   أل  

 ل شتتتتتتتتتت ِّ  اان خربرت  وجرءت . أنواعهر   على  والصتتتتتتتتتتوار   
 صتراحة وب    فيهر   المواطن   قر   حيث   األفضت   المنرستبة 

  هو  الصتتتتتتتتتتتتتتالحي  الييف  بتتت   ينتتترد   متتتر  أن  مانتتتره  متتتر 
 في  المس وق   غير  القبر    كرن   ذلك   أج    ومن .  الميلو  
  أج    من   الحر   وبي ياة . ااق را   صتتتنرديق  إلى  الستتترا  
  دون  اليمو   المم شتتتّاد   با   موستتتو   الصتتتالحي  إن خر  

 محمود الر يس  الشتتتتتتتتتتا   ميرل    في  ال كم    ودون  حاود 
  الرغبتة تمل ي   ا  حتر   أ   في  ميترلت   وهي  نجترد   أحمتا  

 تكون   أن   وا  وصتتتتتتتتتترروخية  نوو ة  عستتتتتتتتتت ر ة  قّوة  بنرء  في 
  ت قتّام ا  إنمتر  ي  يران ال  الخ   تؤ تا  ختررجيتة  أعمترق  هنترلتك 

  على  الختتررجيتتة « اللوبيتترت »  وبنتترء  الستتتتتتتتتتتتتتال   إه متترمتترت 
  الا رة  الح   يكخا  مانره   بمر   أ  ..  الااخ   بشؤون  ااه مرم 

َثر  الا   يرتي وف الستتتتتتتتتت  لالتحرد  حا   ممر  ثمر شتتتتتتتتتترَّ  تبا    تبا 
 إتجره في  اانافر   وكشتتتتتتتتتتتا   كهتحرد  يمفياه   أن  دون   ومن 

 األحزا   على  وال او    النوو   والستبرق  وال يو ر  ال ستل  
  على  وذلتك .. الثترلتث   الاترل   ودو   أوروبتر  في  الشتتتتتتتتتتتتتتيوعيتة 

 نمشتتير الا    وهاا . عرمة  وتنمية  إج مرعية  قضتترير  حستتر  
  الن ختربترت وجترءت . إيران  في  ستتتتتتتتتتتتتتي كرر  أنت   ي تاو  إليت  

  ت تتاو الن تتر ج  ث   الامليتتة  رافق  متتر  وتتتااعيتترت  الر تترستتتتتتتتتتتتتتيتتة 
 .بقية  وللحايث . ... ذلك   إلى  ومؤشر 
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 ييران اإل والتشدد يسرائيلاإل الرهان 

  بنيرمين الستتتتترا يلية   الح ومة  ر يس   ان   الواضتتتتت    من 
ا  ن نيتتترهو    األحتتتا  يوم  ألقتتتره  التتتا   ب يتتترنتتت   يتتتالي  أن  تامتتتّ

  ان خربرت ان هرء  باا     ( 2009  -  6  -   14)  المرضتتتتتتتتتتتتتي 
 بمر  أ   كمراهن   تصتتتّر    هاا  في  وهو . ية يران ال  الر رستتتة 

  أهتتت   بل تتتة  ورق تتترن  أو  بيتتترنتتترن   جيبتتت   في  كتتترن . مانتتتره 
 محمود  فري  حر   في  ال شتتتتتتاد  فيهر  ي ا   ورقة  المراهنرت  

 ي ون   الحر   هاه   وفي  الر رستتتتتتتتتة  بمنصتتتتتتتتت   نجرد  أحما  
 يستتتتتترا يل ال  الارم   الرأ   ومستتتتتت قيبرا  ما قاه   مع  منستتتتتتجمرا 
  عتترم  رأ   وهو  المرونتتة  اع متترد  الى  يميتت   التتا   بجنتترحتت  



113 

 

 يمن  في   إسرا ي    ح ومة  ن نيرهو  ل رؤ   تكيياه   في  م ردد 
 الورقة  أمر . م شتتاد  غير  شتتخص   الى  إستترا ي   في   تح رج 
 ال ستو ة بخيرر   األخا   الى  الااعين   على  فيهر  فيزايا  الثرنية 

  ان ختربترت في  الفتر ز  يمحرج  المزايتاة  بهتاه  أنت   مف رضتتتتتتتتتتتتتترا 
  وذلك   موستتتتتو    حستتتتتين  مير   هو  الا   ية يران ال  الر رستتتتتة 

  مارداة  صتتتتتتتتتتتتفحة  يقل    لن  األخير   هاا   ان  أستتتتتتتتتتتتر    على 
  مع  ال ارم   لجهة  خير    في  ستتتتتتتتتتتتتيا ما  لكن   إستتتتتتتتتتتتترا ي  

  الفلستتييني  للموضتتو   ال ستتو ة  ومشتترر ع   الاولي  المج مع 
  إلى  واستتتتتتتتتتتتتت نتتتتتترداا  حتتتتتتر   أ   في  هي  مخ لفتتتتتتة  مفردات 

  اان خر  ق    بهر   أدلى  موستتتتتتتتتتتو   للستتتتتتتتتتتيا  تصتتتتتتتتتتتر حرت 
  من  أوثر  في  مضتتتتتتتتتترمينهر  يردد  واستتتتتتتتتت مر  أيرم  ببضتتتتتتتتتتاة 
 المفردات  عن  تخ ل   حول   المل فة   الجمو   أمرم  منرستتتتتتبة 
  ن نيرهو  فهن  الصتتتتتتتفحة  يقل    لن  موستتتتتتتو    وألن  النجردية  
  إليهر  يستتتتتتتاى  ال ي  ال ستتتتتتتو ة  مع  إننر  يقو   بحيث  ستتتتتتتيزايا 
 ونترور اللتاود  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   عتاو  ان  ومع  التاولي   المج مع 
  الا   النوو    الستتتتتتتتتتتتتال   ام ال    الى   والستتتتتتتتتتتتترعي  المحرقة 

 في اخفق  األولى   التتتارجتتتة  في  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتت   يستتتتتتتتتتتتتت هتتتا  
 في ت لخص   ال ي  الشتتتررات   إلي   أرستتتلنر  ألننر  اان خربرت 

 النستتتتتيج   من   هو  ال اي   الر يس   أن   إاَّ      إيران  ستتتتتنهرج   اننر 
  وستننرقش  الاولي  الستاي   ضتا  نكون   لن   ذلك   مع  لكننر  نفست  
 بررا   األميركي  الر يس   إلي   يرمي   مر  ووعي  مستتتتتتتؤولية   ب   

  اعالن   من  ستتتتترعرت  وباا  ن نيرهو    أخرج  النهرية   في . أوبرمر 
 محمود   فوي  اع بترر  خترمنئي   للا  آيتة  يتة يران ال  الثورة  مرشتتتتتتتتتتتتتا 
  بتتراح جتترجتترت  عتتربتتث  غير « إلهيتترا  إعجتترياا »  نجتترد  أحمتتا  

  موستتتتتتتتتتتتتو   اع را   عتتام  وكتتالتتك  وااع قتترات  وال ظتترهرات 
 ال شتتتتتتاد  ورقة  اان خر    إعردة   الى  ودعوت   برلن ر ج  رستتتتتتميرا 

  إستتتتتتتتتتتتترا يت   عتاو  دام   متر  أنت   على   ذلتك  في  ما متااا  وال اجيز 
  أربع  ر رستتتتتتت    تجادت   الا    هو  نجرد  أحما   محمود   اللاود 

 مستتتترعي  ت كج    أن  الحرصتتتت   تحصتتتتي    فمن  أخر   ستتتتنوات 
  وليحر   أيضتترا   ستتنوات  أربع  الفلستتييني  للموضتتو   ال ستتو ة 
  لتت   طتتر   متتر  الار   أصتتتتتتتتتتتتتتاقتتر تت   أر   في  أوبتترمتتر  الر يس 
  ذلك  األميركي  الر يس  يرتضتي   أن   يم ن   ه    ولكن . الحر  

  على   من  دقيقة  واألرباين  السبع  خير    في  ال زم   الا    وهو 
 بتتكنتت   2009 حز ران  4 الخميس  يوم  القتترهرة  جتترماتتة  من ر 
 نهرية   مع   األولى  مرحل هر  ست  اأ   وأنهر  ال ستو ة  ب حقيق  ي اها 

 الجر ز   من  الر رستتتتتتتية؟  واي    ان هرء   ق    وتمستتتتتتت كم   الستتتتتتتنة 
 الجر ز   ومن  يرتضتتتتتتي    أن  يم ن   ا  أوبرمر  الر يس   إن   القو  

  تحقق  لصتتتتتتتتتتتتتتامتتة  تخي   ادارتتت   بتتكن  لتتالتتك  تباتترا  ااف را  
 .أعل    وللا . ال شاد   ضا  ية إسرا يل  ان فرضة 
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 وأحزاب  أنظمة من  األصدقاء مصلحة

  أقتتاام  تحتت   متتات  ال ي  األر   استتتتتتتتتتتتتت قرت  إذا  ح ى 
  نجترد أحمتا   محمود  الر يس  واستتتتتتتتتتتتتت تكن   النجترديتة  إيران 

  خرمنئي للا  آية  الثورة  مرشتتتتتتتتتتتتتا  من  ماعومرا  المستتتتتتتتتتتتتؤولية 
 راستتتتتتتتتتخرا  ي ون   لن  ااستتتتتتتتتت قرار   هاا  فهن  الثور    والحر  
. مر  أحالهمر  خيرر ن  أمرم  نفستتت   ي يران ال  النظرم  وستتتيجا 

  الارم  الرأ   ستتتتتتتتتتتيجا   الحاياية  القبضتتتتتتتتتتتة  اع ما   إذا  فهو 
 وااستتتتتتالمية الاربية  األعمرق  وستتتتتتيضتتتتتتع  من   نفوراا  يزداد 

  أو  سور ر   في  النظرم  مث   أنظمة  كرن    سواء   ل   المنرصرة 
 ل نتتتترن في « للا  حز  »  مثتتتت   حزبيتتتتة  وتيتتتتررات  حركتتتترت 

«  المستتلمين   ااخوان »  وباض  غزة  في « حمر   حركة » و 
  موضتع  في  واستالمية   عربية   دو    من  وغيرهر   مصتر  في 
  الاين  يا ما  نظرمرا   هؤاء  ينرصتتتتر  كيف   إذ . الحراج  يلف  

 ح    أ   مث   بماررضتتتتتي   يستتتتت  ا  لكن   ودستتتتت وراا  أستتتتترستتتتترا 
 .عس ر  
  يجوي متتتتر  على  دخلتتتت    إيران  ان  وحيتتتتث  هنتتتتر  من 
 بسهولة  تفجرت   ال ي   األيمة   تن هي   ولن   النفق   في   القو   

 ال ي للعمرق  الستتتتتتتتتتتتتتالمة   فهن  الل نرنية   الير قة  على   أو 
 في الح    أهت   ألن  النظر   اعتردة  في  هي  إليهتر  أشتتتتتتتتتتتتتترنتر 

 السربق  في   كمر  األعمرق   مع  تارمله   في  ي ونوا   لن  إيران 
  المه   قرعاة  على  تقوم  واع بررات  أولو رت   هنرلك   أن   ذلك 

 إيران  في  النتتتتتتتتتتتتتظرم  جرن   من  الرعرية  كرن    وإذا  واأله   
  الى  اانصترا    فهن  الواجبرت   أو  الموجبرت   من  للعمرق 
 بتك  ااه مترم  على  ت قتام  بترتت   التااخت   قضتتتتتتتتتتتتتتريتر  ماترلجتة 
 .أخر   مسر   

 فرلجميع. األعمرق  لهاه  نرفاة  ضتتتتتتتتتررة  ر   ذلك    إلى 
  الااخلي  محييه    مع  إشتتتتتت رات  يعيشتتتتتتون  استتتتتت ثنرء   دون 

 آخر  أو   شتتتتتتتتتتتتت    في  اارتبر   ن يجة   والخررجي  وااقليمي 
  هتاا   عترشتتتتتتتتتتتتتت    التا   اايدهترر  يمن  وفي . ي يران ال  بترلنظترم 
 ومح جون  اح جرج  هنرلك  وليس  م مرستتتتك  أن   أ   النظرم 

  كرن  ربمر  الشتت يمة   أقو رء  وماررضتتون  عنيفة  وماررضتتة 
  مالحظتتة مع  األغرا    باض  و حقق  مجتتايتترا  اارتبتتر  

 باا  أمر . م واضتتاة  كرن   برلاثرات  المقررنة  الم رستت    ان 
 إيران في  النظترم  َتر   هؤاء  مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة  فمن  جر   التا  

 وهي مهرب     توخز   ال ي   األشتتتتتتتتتتتتوا    قل ع   الى  ينصتتتتتتتتتتتتر  
  الوقتتت   من  المز تتتا  إلى  وتح تتترج  ومؤلمتتتة  كثيرة  أشتتتتتتتتتتتتتتوا  
 .لق العهر 
 على  والحلفترء  األصتتتتتتتتتتتتتتاقترء  أقتام  حتر   في  أنت   و قيننتر 

 ربمر ب  .. منزعجرا  الم جاد  ي يران ال  النظرم   ي ون   لن   ذلك 
  بايا مستتجا  في  الصتتالة  فر ضتتة  تكدية  في  الم ردد  رآه  مر 
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  الحر  ن يجتتتة  ال يتتت   في  يؤديهتتتر  لو  و فضتتتتتتتتتتتتتتت   بي تتت   عن 
  برب  رأ   المستتتتتتجا   الى   وصتتتتتت   باامر  أن   حيث . الشتتتتتتايا 

:  نفستتتت  وبين  بين   فقر   برلمرم   ألم    وع ة  بااعي  مقفالا 
  الى  وعتترد . مني  وليس  المستتتتتتتتتتتتتتجتتا  من  جتترءت  لل  الحمتتا 

  إلى  وخَلا  الفر ضتتتة  أد   حيث  منزل   في  الصتتتالة  ستتتجردة 
 .طو لة   قيلولة 

 2009 حزيران 19 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   عاصمة  للقدس بتكارإ
 العودة؟ لحق  وآخر روحية

  ألن  المرشتتتتتتحة  ية يران ال  الشتتتتتتا ية  الضتتتتتتجة  وق ع   على 
 مالم  يشتّ     مر  ال ااعيرت  من  وتفري  كهن فرضتة  ت كر  

  الى   الاولية   الرؤ ة   وفي  ااقليمي  المحي    في  جاياة   حرلة 
 ااوستتتتتت   الشتتتتتترق  منيقة  في  م راومة  صتتتتتتعبة   اوضتتتتتتر  

  إستتتتتتتتتتترا ي  ويراء  ر يس  جرن    من  ال صتتتتتتتتتتتر حرت  جرءت 
ا  من  نوعتتتتترا  ل من ج  ن نيتتتتترهو  بنيتتتتترمين    الموق   في  ال وحتتتتتّ
 في ال شتتتتاد  رموي  مع   ااع اا   رموي  ال قى  حيث  الاربي 

 ونحن ونالحظ . ن نيرهو  طروحرت   الى  م قرربة  شتب   نظرة 
  إستتتتتتترا ي  وبين  بينهر  ال ي  الاربية  طرا  األ   ان   ذلك  نقو  

  وستتّجل   ن نيرهو  كالم   من  ااستت يرء  كرم   ابات  عالقرت 
 طرا األ   أن  كمر . إق رح    لمر  رفضتتتتتتتتتترا  نفستتتتتتتتتت    الوق   في 

 الدارة وح ى . لتتت   بتتترلرفض  الكالم  استتتتتتتتتتتتتت ق لتتت   الثور تتتة 
  على  برلاشتتتتترة  تبصتتتتت    ل   األوروبية  والح ومرت  األميركية 

 وماظ  الدارة  هاه  مستتتررعة  خال    وهاا  ن نيرهو   قرل   مر 
 ال هليتتت  الى  أوبتتترمتتتر  بتتتررا   ترؤ   ق تتت   الح ومتتترت  تلتتتك 

 أنت  الى  الاميق  إدراوهتر  رغ   على  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  للموق  
 .الماقو    خررج  موق  

ا  هتاا   النهتريتة في  هو  م نترقضتتتتتتتتتتتتتتة  أطرا   بين  ال وحتّ
  للموضتتتتتتتتتتتتتو    ح   أ    ي ون   أن  على  الجميع  حرص  دلي  

 ال ي الح ومتتترت  تنّو   من  يه ز  وا  ثتتترب تتترا  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني 
 يكخا  ان  شتتتتتتتتكن    من  ال وّحا   وهاا . إستتتتتتتترا ي   في  ت شتتتتتتتتّ   

  من  نو   حتتتا   حتتتر   في  القو تتتة  الضتتتتتتتتتتتتتت    ورقتتتة  طتتتربع 
  الم حاة للم   الامومية  الجمعية  اناقرد  يستتتتتت ق  ال شتتتتتترور 

 المجموعتة وطرحت   المق ت   ايلو   في  الاترديتة  دورتهتر  في 
 في الاور ة  القمة  في  اتخرذهر  ستتتتت ق  ال ي  المبردرة  الاربية 
 براجمر   عليهر  ال صتتتتتتتتتتو    وجر    2002 عرم  بيروت 

  وفي . علي   الجمعية  تصتتتتتو    طرل   لل ستتتتتو ة  ومشتتتتترو  

  ااستتتتتت ف رء من   نوعرا  ال صتتتتتتو     هاا  ستتتتتتي ون   الحر   هاه 
  تصب   الن يجة   هاه   فهن   األوثر ة   نرل    فهذا  رة  المبرد   على 

  يقرر وعناهر .  للح   الم واينة  برلصتتتتتتتتتتتتي ة  دوليرا  تستتتتتتتتتتتتليمرا 
 اتخرذ  الاولي   الجمر   يشتتتتتتب   بمر  م ستتتتتتّلحرا   األمن  مجلس 
 في ال صتتتتتتو    ستتتتتتيستتتتتت ق   الا   ال ااي   باض   مع  القرار 

  تاتايت  اع قتردنتر  في   وهو . المبتردرة  على  الاموميتة  الجمعيتة 
 تكون   بكن  و فضتتي  علي    الضتتمني  ال فره    من  نو    هنرلك 
  للا  رام  وتكون  الثال   للايرنرت  روحية  عرصتتتتتتتتتتتتمة  القا  

  الى  برلنستتتبة   أمر . الفلستتتيينية   للاولة  الستتتيرستتتية   الارصتتتمة 
  كرن   إذا  ان   أستتتتر    وعلى  نظر  في   أمر   فهاا  الاودة  حق 

 ي ون   ا   فلمرذا   الاولة  عرصتتتتتتتتتتتمة   لمستتتتتتتتتتتكلة  اب كرر   هنرلك 
  عو   يرضتتتتي  وبمر   الاودة  حق   لموضتتتتو   اب كرر   هنرلك 

 في رصتتتتينة  دولية  مرجعية   من  ستتتتمانره   مر  هاا . يقنع   أن 
 أعل   وللا . لنان 

 2009 حزيران 23 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 والمجتمع العرب يتمناه ما
 الجديد للبنان الدولي 

 من وترك   وأرهق   أقلق    ال ي  السيرسة  أحرديث  باا 
  لزامرا  أصتتتتتتتتتتب   تحمُّل    يم ن   ا  مر  النفو   في  ال ااعيرت 

 والستتتتتتتيرستتتتتتتية الحزبية  واألطير   الل نرنية  الر رستتتتتتترت   على 
  ال ركيز مع  وال تآل   الوفترق  أحترديتث  من  الوثترر  عمومترا 

 .واق صردية  اج مرعية  أمور   على 
  اخ برر شتتتتتتتتتتهر  حز ران   أن  أستتتتتتتتتتر    على   ذلك  ونقو  

  وهنرلك  نهري     على  قرَر َ  والستتتتتيرستتتتتية  الشتتتتتا ية  ااحجرم 
  ل او ض فرصتتتتتتة   تكون   أن  نر اهر  صتتتتتتيفية  أشتتتتتتهر  ثالثة 
 .فرت   الا  

 كرملة ستتتنة  ما    على  الستتتيرستتتي  الكالم  من   قي   ولقا 
  ياياون  ااستتتتتتتتتتتتت ثمرر   وأه   ينفرون  األصتتتتتتتتتتتتتاقرء   جا   مر 

 جا  الستتيرستتي  الكالم   إن   ذلك   وإلى . خييه   في  النظر 
  الام   مشتترغ    من  لالستت راحة  واحة  ل نرن  يا  رون  الاين 

  المنيقة تشتتت ِّ   وال ي  الم  رباة   الاولية  الصتتتامرت  وهموم 
 لهاه باي    عن  يبحثون  الصتتتتامرت  هاه  في   األو ر  الحّيز 
 متر يقتر   لكي  ستتتتتتتتتتتتتتيبقى  التا   متر  قيت   التا   وباتا . الواحتة 
  مع  تيو   أن  يجتتت   أو  طو تتت   الكالم  موجبتتترت  دامتتت  
 علي   كرن  مر   أفضتتتتت    وعلى  اان خربرت  إستتتتت حقرق  ان هرء 

  الر رستتتتتتتتت ين تث ي   استتتتتتتتت حقرق  ين هي   أن  باا  ث   اانجري  
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  أو  نصتتتيب    على  شتتتكن  صتتترح   ك    حصتتتو   قرعاة   على 
 .النصي    هاا  باض 

  الارل    في  وأصاقرءنر   الار    إخواننر   إن   قلنر   إذا   ونحن 
  والحزبية الستتتيرستتتية  األطير   وجوات  صتتتوات  من  تا وا 

  ا  التتا   النو   من  األطيتتر   هتتاه  رموي  أقتترو تت   وبتترتتت  
. هاا   قولنر  في  مم رلين   نكون  ا  فهننر  ستتتتمرع     له   ييي  

  مفردات  على  األلستتتتنة  تاو ا   من  با  فال   ذلك   ضتتتتوء  وفي 
  دنيتتتر ملوا  التتتاين  عن  وبتتترلتتتاات  تصتتتتتتتتتتتتتتتتار  كتتتكن  جتتتايتتتاة 

  وتهو الت واتهتتتترمتتتترت  وتجر حتتتترت  تهتتتتايتتتتاات  الل نتتتترنيين 
  القلو   تآل   وعوا ا   الوفرق  م رس    عن  ت حا   عبررات 

  من   واأله  . المشتتتتتتتتتتترعر   الى  الا ء  باودة  ال رحي    وعن 
 ل نتتتتترن ل ير  الواء  تجيير  من  اجتتتتترية  إعالن  كلتتتتت   هتتتتتاا 

  ست ي   على   وذلك   ل    الواء   من  أشتهر  بضتاة  وتخصتيص 
  ستتتتتيجاون   ذلك  ستتتتتيفالون   الاين   أن   المؤكا  ومن . ال جربة 

 لا  وبرلاات  وخررج   ل نرن  داخ    الارم  الرأ    اوستر   في 
.  ك ير  ن وترحيبتترا  ارتيتترحتترا  الوطن  هتتاا  امر  يانيه   التتاين 

  كمن  ي ونوا  ذلتتتتك  فالوا  حتتتتر   في  إنه   القو   يجوي  بتتتت  
  و  حّم  بهر  الباض  تستت َّ   وطن  جستتا  في  جراحرا  ي لستت  

فهر  مسؤولية   اآلخر  الباض   .طو الا  نز 
  التا   للضتتتتتتتتتتتتتتمير   وغستتتتتتتتتتتتتت     للتامتة  وت ر تة   واجت    وهتاا 
 .مض   افار   شرور  من  اراح    ينرشاه  

  رموي وستتتتتتتتتتت   الفرعلين  باض  اجرية   إن   القو   ونكرر 
 ل نرن ل ير   الواء  تجيير   من  والحزبي  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي   الام  
 والمج مع الار   ي منره   مر   وهاا  استتتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتتيرا  ميلبرا  ت او 

نتر  كمتر  التاولي    وبتالتك  القرار   أهت   باض  من  ذلتك  ستتتتتتتتتتتتتتما 
  أو .. والم اتترفي  الجتتايتتا  ل نتترن  متتااميتتك  بنتترء  بتترلفاتت   ن تتاأ 
 .ال ارفي  طر ق   على 

 2009 حزيران 24 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 التعطيل زمن  على  يتقدم التسوية زمن

  ميافيايف ديم ر    الروستتتتتتتتتي  الر يس   يصتتتتتتتتت    أن  ق   
(  2009  -  6  -   23)  المرضتتتتتتي  ااثنين  يوم  القرهرة   الى 
  ي او  مر  على   هنرلك   كرن  مصتتتتتتتتتتتر   الى   األولى  ي ررت   في 
  طر   مع  عقتا  توقيع  على  المصتتتتتتتتتتتتتتر   الحرص   من  نو  

  ي    مصتتتتتتتر  في  نوو ة  محية   أو   لنشتتتتتتترء  روستتتتتتتي  غير 
  ويراء ر يس  و صتتتتتتتفهر  ستتتتتتتنين   عشتتتتتتتر  ما    على  تنفياهر 

  الر يس لرؤ ة  ت و ج  بكنهر  نظيف   أحما  الاك ور  مصتتتتتتتتتتتتر 
 النوو ة ال كنولوجير  عصتتتتتر  مصتتتتتر   دخو   مبرر   حستتتتتني 

 الدارة أن  كمتتتر . الكهربتتترء  ل وليتتتا  الستتتتتتتتتتتتتتلميتتتة  للغرا  
 ال رحي  كثير  ترح   نفستتتتتتتتتتتت    الوق   في  كرن   األميركية 

  صتحيفة« ست ر     وو  »   ل   نشتَرت هر  مبرر   للر يس  بمقرلة 
  رؤ    وتضتتتتتتتتتتتتمن   أميركر  في  الشتتتتتتتتتتتتهيرة   واألعمر    المر  

 وجرء الاربية    الاو    وك   إستتترا ي   بين   الشتتترملة  لل ستتتو ة 
  األميركية الخررجية  بهستتتت   الم حا    لستتتترن  على  ال رحي  
  المه   من     إن  المصتر   الر يس   قو    الى  برلنستبة  وبرلاات 

ع  الستتالم  ل حقيق  ال رر خية  اللحظة  إق نرص »    نهرية  ووضتت 
  على  ال ركيز   مع « األوست   الشترق   في  الصترا    من  لاقود 

. اللحظة  هاه  لق نرص  الاربي   والارل   مصتتتتتتتتر  استتتتتتتت اااد 
 بتررا  الر يس  كالم  روحيتة  من  قر بتة  كترنت   المقترلتة  وألن 

 إستتتتتتتتتتتتتترا يت  ويراء  ر يس  طَرحتَ   التا   مع  تل قي  وا   أوبترمتر 
  متر  لهتر  إرتتر   الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الجترنت   فتهن  ن نيترهو  بنيترمين 
  ت   أن  ق تت   يتتكتي  لن  ال ي يع  أن  على  شتتتتتتتتتتتتتتتادت  دامتت  

 .والفلسيينية  والل نرنية  السور ة  المسررات  على  ال سو ة 
  المبردرة روحية   من  مستتتتتتتتتتتت خَلص  مبرر   الر يس  والم 

 ياعمهر  أن  الروستي  الر يس  من  م وقارا   كرن  ال ي  الاربية 
  مصتتتر  فيهر  يزور  الا    األولى  المرة   أنهر  خصتتتوصتتترا  بقوة 
  قترم  ال ي  الز تررة  من  أيترم  باتا  ت    دامت   متر  الي ياي  ومن 
  من ر على  ِمن  وألقى  مصتتتتتتتتتتتتتتر  الى  أوبتتترمتتتر  الر يس  بهتتتر 

 أنتتت  فيتتت   أعلن  التتتا   ال تتترر خي  خيتتتربتتت   القتتترهرة  جتتترماتتتة 
  على  دول ين   على  قر     ح    الى  شخصية  بصورة  سيساى 

 موقفرا  خاللهر  مبرر   الر يس  يها    أن  فلستتتتتتتتتتتيين   أر  
  المزاياة ب ر   ليس  برل ستتتتتتتتتتتتتو ة  ي الق  بمر  لرؤ     داعمرا 
  إن  يقو   األمور  منيق  ألن  وإنمتتتر  أوبتتترمتتتر  الر يس  على 

 في األميركيتتتة  اادارة  من  تحرراا  أوثر  الروستتتتتتتتتتتتتتي  الح   
.  يستتتتترا يل ال   -  الاربي  للصتتتتترا   تستتتتتو ة  إنجري   موضتتتتتو  

 في  ال مز   هو  ميافيايف  الر يس  من  ستتتتتتتتمانره   الا    لكن 
 قنتترة من  المنتترستتتتتتتتتتتتتتت    غير  الوقتت   وفي  ال نو تت   ماَر  
  على  يتتا   أوبتترمتتر  الر يس  خيتتر   إن »  قتتر   حيتتث  أميركتتر 

  ال تاخت   محتروات  عمق   تتار   الجتايتاة  األميركيتة  الدارة   ان 
 وفر   ارادتهتتتر  إمالء  بهيتتتة  الاربي  الاتتترل   شتتتتتتتتتتتتتتؤون  في 

  الر يس نظرة  هتاه  دامت   ومتر «. عليت   التايمقراطي  نميهتر 
 في ال تتتاختتت   لاقم   أوبتتترمتتتر  الر يس  إدرا   الى  ميتتتافيتتتايف 

  هاا  الروستتي  الح    يشتتجع   ا   فلمرذا  الاربي   الارل   شتتؤون 
  نو   يحتتا   وبتتالتتك  األميركيتتة  القنتترعتترت  في  المه   ال  تتا  

  الارل   في   عرلقة  كثيرة  مشتتتتترو   ح    أج    من  ال ارون   من 
  قيرم  دون   من  الاين  الفلستتتتتتتتتتتتيينيين  مشتتتتتتتتتتتت لة  أبريهر   لا  

 علي   هو   الا    المنوا   على   الصتتتتتتتتتتتتتترا   ستتتتتتتتتتتتتتيظ   دول ه  
  نرهيك ااه زاي   دا     لالك  تبارا   الاولي  ااستتتتت قرار  و ظ  

  بامليرت نفرجك  ح ى  ان هى  أن   نا قا   ان  مر   الا   برلان  
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  تبقى الستتتتتتتتتالم  مقومرت  بكن  اق نرعرا  يز انر  الا    النو    من 
 المج مع دام   مر  شتتتتكنهر   في  ال نظير  كثمر  مهمر  منقوصتتتتة 

 الحستتتتت  باا  و ل قي  إستتتتترا ي    مع   األمر  يحستتتتت    ا   الاولي 
  أصتتتتر   الا   وباا . لل ستتتتو ة   الشتتتترملة  الاربية   الرؤ ة  مع 

  ال ستو ف  يمن  على  ي قام  ال ستو ة  يمن   أن  نف ر   إيران 
 غير المستتتتتلمين  ل شتتتتتم   ستتتتت  ستتتتتع  الرؤ ة   وأن  وال ايي   

 .أعل   وللا . الار  
 2009 حزيران 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 وعربياا  لبنانياا  الوفاق  مكاسب 

 في الستتتتالستتتتة  هاه  ير    وهو  برليمكنينة  المرء  يشتتتتار 
  بر   ن ي   ااستتتتتتتتتت رذ  ان خر    وليس  اخ يرر    على  ال وافق 
 السالسة وفي     2013  -   2009  ل ا  برلمرن  ر يس   لي ون 

  الح ومتتتتتتتة  ر يس  ي ون  ان  على  ال وافق  في  الالحقتتتتتتتة 
  الحر ر    الاين  ستتاا  النر    اليهر   المشتترر  ااربع  للستتنوات 
  بهخ يرر قضى   الا    ااو    ال وافق   في  للسالسة  اس كمراا 

 .للجمهور ة  ر يسرا  سليمرن  ميشر   الامرد 
 الافو   براخ يرر  فراغهر  يممل  الثال   الر رستتتتتتترت  هاه 
  الى  ييمئن  الل نرني   المواطن  تجا   الصتتتتتتتتترا    عن  بمنك  
  المرحلة  خير    ان  خصتتتتوصتتتترا  ماقولة  بنستتتتبة   وإن   غاه  

 غير وأحيرنرا  الكالمية  المنريات   وأن  ستتتتتتتيميو   المرضتتتتتتتية 
 وإنمر مستتتتتتتت حبة  ليستتتتتتتت   ألنهر  ليس  واردة  تاا   ل   الكالمية 

 األخر   هي  ت    الثالثتة  للرؤستتتتتتتتتتتتتترء  ال رؤ   ظرو   ألن 
  ل   مستتتتتتتت جاة  حرلة   وتلك   والاولي   الاربي  الرضتتتتتتتتى  بفا  

  من  الشتتفرفية   وتلك   الوضتتو   بهاا  ل نرن  عرشتتهر   أن  يستت ق 
 .ق   

 الوفتتتترق  ان  يالحظ  وهو  بتتتترارتيتتتتر   المرء  و شتتتتتتتتتتتتتتار 
 وفترقترت مع  ي اليم  الثال   بترلر ترستتتتتتتتتتتتتترت  الم مثّت   الل نترني 

  الوفتتترق  طر ق  على  نوعيتتتة  خيوات  ابريهتتتر  لاتتت   اخر  
 الستتتتتتتتور    -  المصتتتتتتتتر   والوفرق  الستتتتتتتتور    -  الستتتتتتتتاود  

  الوفتترق  طر ق  على  نوعيتتة  تصتتتتتتتتتتتتتتب   قتتا  أوليتتة  وخيوات 
 بين من   با   ا  وفرق   الى   وصتتتتتتتتواا  األميركي   -  الستتتتتتتتور  

  واحااا  صتتتفرا  يصتتتبحون  بحيث  الفلستتتيينيي ن  الصتتتفين   اه  
  الاو ك  عز ز  الفلستتتتييني  ال رلمرن  ر يس  لنااء  واستتتت جربة 

 قضى  أن  باا   المرضي  الثالثرء  يوم  عن    اافراج  ت    الا  
  الستتتتتتتتتتتتتتجن  في  ستتتتتتتتتتتتتتنوات  ثال   ومتاتهتر  مح ومي ت   وترمت  

  الفلستتتتتتييني   ال رلمرن  اعضتتتتتترء   من  عاد   مع  ي ستتتتتترا يل ال 
 الورد  من  اوليالا  يضتتتتتتتتتتع   ان   ق     ااو   تصتتتتتتتتتتر ح    وكرن 

 حمَّلني لقا »  هو  عرفرت  يرستتتتتتتتتتتتتر  الر يس  ضتتتتتتتتتتتتتر     على 
 الضتتتفة في  الفلستتتييني  الشتتتا   قردة   الى  رستتترلة  األستتتر  
    « والحوار   والمصتتتتتتترلحة  الوحاة  منه   تيل   وغزة  ال ربية 
 .مرات  ثال   المي َل   مردداا 

 حرلة هنر   كرن   اليهر   المشترر  اارتير   حرات  وق   
 ألقتتره التتا   ال تترر خي  الخيتتر   عن  النتترشتتتتتتتتتتتتتتئتتة  اارتيتتر  
 جتتترماتتتة من ر  على  ِمن  أوبتتترمتتتر  بتتتررا   األميركي  الر يس 
 بتتتترلحتتتت  واعتتتتااا  2009 حز ران  4 الخميس  يوم  القتتتترهرة 

  وق   في  ي ستتتتتترا يل ال   -  الفلستتتتتتييني   للموضتتتتتتو   الم واين 
 .برلبايا  ليس 

  تصتتتتتتتتتتتتتتب  تاقتات  مهمتر  اايمترت   كت    إن   قولت   نر تا   متر 
  منفاتتة فيتت   الوفتترق  بتتكن  الق نتتر   قتترعتتاة  على  للحتت   قتتربلتتة 

 الر تترستتتتتتتتتتتتتتي فتترلوفتترق . كثيرة  ذلتتك  على  واألمثلتتة . للجميع 
  -  الستتتتتتتتاود    والوفرق  طرا  األ  ولجميع  نفع   كل   الل نرني 
  والوفرق .   طراف أل  نفع  في   الستتتور    -  والمصتتتر   الستتتور  

  ستتتتتتتور ر  ينفع  مر  بقار  أميركر  ينفع  األميركي   -  ستتتتتتتور  ال 
 ب  ااف را   يجوي   مر  على   اآلتي  الفلستتتتتتتتتتتتييني   والوفرق 
  يح رجون   الاين  الفلستتتتتتتتتتتتيينية  اايمة  قيرديي  ينفع   وال وّقع 

 .الانرد   عن  النرشئ  ال خب    من  ين شله   مخَرج   الى 
  جميع و شتتتتتتتتتتتتتتمت   الوفترق  يصتتتتتتتتتتتتتتمتا  أن  هو  ن منتره  متر 

 .راي    تح   المنضو ن 
 هو  ومر ... والب ضتتتتتتترء  ال نرفر  شتتتتتتترور  الجميع  وكفى 

 .أحيرنرا   ذلك   من  خيورة  أوثر 
 2009 حزيران 26 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 أكل ها حان التي التسوية طبخة

  الاو ك  عز ز  الفلستتتتتتتتتتتتتييني  المنرضتتتتتتتتتتتتت   يقو   عنامر 
  مع  ستتتتتتنوات  ثال   لماة  ي ستتتتتترا يل ال  الستتتتتتجن   من   الخررج 

  الا   ال شتتتتتتتتر اي  المجلس   اعضتتتتتتتترء  يمال    من  مجموعة 
  فمن « وحمر   ف    بين  يفرِّق   ا  ااح ال    إن »  ي رأستتتتتتتتتتت  
 ال ي«  حمر  »  حركة   من   ان    ذلك   الي    الص رء   الواج  

 ي كم  المنرضتتتتتتت    هاا   عن  صتتتتتتتار   كرلا   كالم   إلى  تف قا 
  يجولون  التاين  وكبترره   غزة  في  الم م رستتتتتتتتتتتتتتون  رفترقت   فيت  
  اآلن  باا  يمكثروا   لن  وربمر  والخرطوم  والاوحة  دمشتتتتق  بين 
 .طهران   على  اطالاته    من 

  ان  اج    من  نااءه  الاو ك  المنترضتتتتتتتتتتتتتت   ييلق  وعنتامر 
  هتار  من  ي ثران   وا « حمتر  » و « ف   »  الجترنبترن  ي حترور 
 في مرضتتتتتتية  إستتتتتترا ي   بينمر  ال حرور  جلستتتتتترت  في   الوق  
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 ال ربيتة الضتتتتتتتتتتتتتتفتة  متان  وباض  القتا   في  تهو تا  عمليتة 
ات    بتارا ع ال ير  امال   على  اع تااءات  ال ر   لهتاا  ونفتَّ
  للفلسيينيين  مق رة   طرل    ااع ااءات   ان   ح ى   ب  ..  واهية 

  الفلستتتتتتتتييني  الشتتتتتتتتكن   أولي   على  يوج    فهاا  المستتتتتتتتلمين  
  مشتتتتت ركة  نقر    على  وال القي  برلمرونة  ال شتتتتتاد  استتتتت  اا  

 في يكخا   ان  اهبة   على  الستتتتتتتور   المالذ   ان  خصتتتتتتتوصتتتتتتترا 
 اميركتتتر من  دوليتتترا  عليتتت   المستتتتتتتتتتتتتت جتتتاة  الظرو   اع بتتترره  
 ااقليمي دورهر  ة آذار م  اس ئنر   تفيا  ظرو   وهي  وغيرهر 

 ليس ي يران ال  المالذ  وان  الاربي   المج مع  لت   يرتتر   بمتر 
 .الفلسيينية  برلورقة  السربق  في   كمر  ااه مرم   وارد  في 

 الستتتتتتتتاود   عاا  الار   الخررجية  ويراء  يل قي  وعنامر 
 في( 2009/ 6/ 24)  اارباتتترء  يوم  والقير   والستتتتتتتتتتتتتتور  

  الخيتر  بتريجتربيتة  و نترقش  طو الا  يستتتتتتتتتتتتتت  رق  ل   اج متر  
 جتترماتتة من ر  على  ِمن  اوبتترمتتر  بتتررا   الر يس  القتتره  التتا  

  الاشتتتتتتترة الويراء  و  فق  2009/ 6/ 4 الخميس  يوم  القرهرة 
 ستتتتاود اامير )  اآلخر ن  الثالثة  غير   ياني   ان  دون   من 

  آ   جرستت   بن  حما   والشتتي   المال    وليا  وااستت رذ  الفيصتت  
  مر  ت  نى  واحاة  رؤ ة   على  م اررضتتتتتترا   رأيرا  له    ان ( ثرني 

  من  الحتتت   لجهتتتة  خيتتتربتتت   في  ااميركي  الر يس  طَرحتتتَ  
..  للفلستتتتتتتيينيين  ودولة  يين ستتتتتتترا يل لل   دولة : دول ين  خال  

  للجتتترماتتتة  الاتتترم  اامين  و قو   ذلتتتك  يحتتتا   عنتتتامتتتر  إنتتت  
  جرن ي   على  ال اايالت   إن  ااج مر   باا  موستتتتتتتتتى  عمرو 

  242 اامن  مجلس  قرار  بموجتت   1967 الاتترم  خيو  
 مصتتتتتتلحة  فمن  ال ستتتتتتو ة   إلى   ال وصتتتتتت   ت   حر   في  واردة 

«  حمر » و « ف   »  الم شتتتتتتتتتترولي ن  الفلستتتتتتتتتتييني ين  اليرفين 
 ق    الجوان   إلى  برلنستتتبة  ال ستتتو ة  ت    ا   كي   وذلك  ال نب  
  أن   هو  ن صتتتتوره  لمر  وال نب  . الفلستتتتييني  المصتتتتير  حستتتت  
 مر  إلى  ال نترفر  وتر    موحا  موق   في  الشتتتتتتتتتتتتتتقيقترن  ي وحا 

  الر يس مضتتتتتتتتتتتتتى   حر   في   المكمو    الح   استتتتتتتتتتتتت نبر   باا 
ا  متتتر  تنفيتتتا  في  النهتتتريتتتة  إلى  اوبتتترمتتتر    خيتتتر  في  بتتت   تاهتتتّ
 تضرمن سرركوي   الفرنسي  الر يس   ان   خصوصرا  القرهرة  

 ال سو ة تحقيق  لجهة   الي   يرمي   مر  في  اوبرمر  الر يس   مع 
 لامليتتترت الكتتترمتتت   بتتترل جميتتتا  ال تتتاء  بوجو   ن نيتتترهو  وأبل  

  الستتتتتتتتتتتتت رن  حركة  وتستتتتتتتتتتتتتهي   الماربر  وف     ااستتتتتتتتتتتتت ييرن 
  مع  الخالفرت  بكن  ن نيرهو  مقولة  رافضتتتتتتتتتتترا  الفلستتتتتتتتتتتيينيين 

 .«اصاقرء  بين  هي »  ااس ييرن   حو   فرنسر 
 عمرو ان  إلى  نفستتتتتتتتتتتتتت   الطترر  في  ااشتتتتتتتتتتتتتتررة  وتبقى 

« اليهودية   الاولة »  عقاة   إلى  ااشتتتررة  مار   في  موستتتى 
  بهع مردهر  الاودة   حق  إسقر   ن نيرهو   ح ومة   تحرو    ال ي 

  المؤتمر  باتا  قتر   ذلتك   على  اوروبتر   ودو   اميركتر  وموافقتة 
  دولة  وجود   موضتتتتتتو    إن : » الي   أشتتتتتترنر   الا   الصتتتتتتحرفي 

  حيث  181 ال قستتتتي   قرار  في   ل   اشتتتتررة   او   كرن   لليهود 
 واحاة: مستتت قل ين  دول ين   إلى  فلستتتيين  ار    القرار  قستتتَّ  

  دولتتة  ج رافيتترا  حتتاد  لكنتت   لليهود   والثتترنيتتة  للفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين 
. المئة  في   78 وليس  المئة   في  خمستتتتتتتتتين  بنستتتتتتتتتبة  اليهود 

«.  النستتتتتتتتتتتبة  بهاه  يل زموا   ان  يج   يهودية   دولة  ارادوا   فهذا 
 في يصتتتتتتتت   كالم  مع  م زامنرا  موستتتتتتتتى  عمرو  كالم  وجرء 

 ايهود الستتتتربق  الستتتترا يلية   الح ومة  لر يس  نفستتتت   الطرر 
 إنتتت  قولتتت  « نيويو تتتك »  مجلتتتة  عنتتت   نقلتتت   التتتا   اولمرت 
  من  اانستتتتتتتتتتتتتتحتتتتر   عبتتتتر   محمود  الر يس  على  عر  

  ان   على  ال ربية   الضتتتتتتتتتتتتفة   من  المئة   في   93.7  إلى   .593
  في   6.5 نستتتتتبة   ا   تبقَّى   عّمر  الفلستتتتتيينيين  تاو ض  يجر  
 بكرا    الر يستتتتتتتية  الستتتتتتت ييرنية  الك     عليهر  تقرم   ال ي  المئة 

  اآلمن   الممر   إلى   اضرفة   المئة   في   5.8  إلى   تص   ية إسرا يل 
  وهاه . ال ربية  والضتتفة  غزة   قير   بين  يصتت    الا   المبرشتتر 
 عبر   محمود  الر يس   كرن   لهر  مثيلة   مع  تنستتتتتتتتتج   المالومة 

« بوستتت   واشتتتنين »  صتتتحيفة   ما   اجرتهر  مقربلة   في  اوردهر 
 .المرضي  ايرر   اواخر  اوبرمر  برلر يس  لقر     ق   

  ايلو    في   عر   اولمرت   ان  العبرستتتتتتتتتتتتية  المالومة   وفي 
 نستتتبة   من  اانستتحر   عبر   محمود  الر يس   على  المرضتتي 

  هي  النستتتتبة   أن   أوا  اولمرت   لكن  المئة    في   97  إلى  تصتتتت  
 وحق  المقاستتتة  اامرون  يخص   مر   في   مر أ . المئة   في   93.5
ا  التتا   فتتهن  الاودة    عتتاد  باودة  الق و   هو  اولمرت  بتت   تاهتتَّ

  وبتتتكن ( رمز   عودة  حق  ا  )  الالجئين  من  جتتتااا  بستتتتتتتتتتتتتي  
  ال ي  القا    في  القايمة  ال لاة   ا   المقاستتة   اامرون   توضتتع 
 اليهود )  ال راق  وحر    القيرمة  وكنيستتتتة  القاستتتتي  الحرم  تضتتتت  

  تضتتتتتتت   دولية  لجنة  اشتتتتتترا   تح     ( المب ى  حر    يستتتتتتمون  
  إستتتتتتتتتترا ي  و  وفلستتتتتتتتتتيين  وااردن  الستتتتتتتتتتاودية  الاربية  المملكة 

 .الم حاة  والوايرت 
  نرر   على   اآلن  ت    ال ستو ة  طبخة   ان   القو    إلى  نخلص 

لمهر   وحرن  هرد ة    اوردنره   مر  ستتتتتتتيور  بين   مر   إلى  وبرلاودة . او 
  اوصتتى  مبرر   الر يس  بكن  ااع قرد   إلى  ونمي    ذلك  نست ن ج 
  الاو ك  عز ز « الحمرستي »  إطالق  يشت     بكن  اوبرمر  الر يس 

«  ف   »  تالقي  نقية  الاستتت ور ة  الشتتترعية  رمز  كون   وبصتتتفة 
  موق   حتتتر   ا   في  هو  موحتتتا  موق   حو  « حمتتتر  » و 

 الخيوة  تكون   ان  اوبرمر  الر يس  ير ا   ال ي  برل ستتتتتتتتتتو ة  الق و  
 اوبترمتر  ينهي   ان  وق ت  ... الحتاو   قر بتة  لهتر  ااوليتة  ال نفيتايتة 

  حر    في   اارج    على  ت جاد   قا   ال ي   ااولى  الر رستية  واي   
 .اعل    وللا . برعري    ال سو ة  تحقق  

 2009 حزيران 27 -صحيفة "اللواء". بيروت
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 للشعب  والحكومة للنواب البرلمان

 الك    مع  الح ومة  تش ي   شكن   في  المشرورات  جرت 
  ميترل هتر ك لتة  كت   وطرحت  . الم بع  بترل قليتا  عمالا  النيتربيتة 

 بتالتك له   وحققوا  ألعضتتتتتتتتتتتتتتر هتر  اق رعوا  التاين  يميمئن  بمتر 
 الميرل  ني    أج    من  سيثربرون   الجاد  النوا    بكن  الفوي 

  وفي  الويراء    من  حصت هر  ك لة   لك   تكون  بكن  مشت رطين 
 األستتترستتتية القضتتتية   أن  ي ضتتت   والميرل   ال شتتترور   ضتتتوء 

 الويراء  من  ك لتة  كت   ستتتتتتتتتتتتتت حصتتتتتتتتتتتتتت   ومترذا  الم ترن   هي 
  ال ايي   هي   لالك  النهر ية   المحصلة   فهن   الحر   وبي ياة 

  الح ومة  شتتتكن   في  م جرد  استتت يال   أمجر    لو   أمر  باين   
لت   فتهن  الا يتاة   يشتتتتتتتتتتتتتت تِّ  أن  هو  ال ترلت   الشتتتتتتتتتتتتتتا ي  المي 
 تتكتون  خت تراء  متجتمتوعتتتتتتتة  متن  حت تومتتتتتتتة  التمت تلتَّ   التر تيتس 

  والمرلي  ااق صتترد    الوضتتع  تقو    في  محصتتورة  همومه  
 مث  تكون  ح ومة   آخر  بمانى   أو  والمعيشتي   والخامرتي 

  ت مثتت  جراحيتتة  عمليتترت  غرفتتة  أو  متتانيتتة  عمليتترت  غرفتتة 
  المؤستستة وت مث   م فرغ  بضترب   فيهر  الاست ر ة  المؤستستة 

 ح ومة. نفستتتتتتتتتتتهر  النوعية   من  بضتتتتتتتتتتترب   الااخلية  األمنية 
  الوقت   تمباثر  وا  تامت   ح ومتة . الك ت   وليس  ل نترن  تمثت  

  أو  الَحَرد  أعضتتتتتتتتتتتتتتر هتر  على  ممنو   ح ومتة . خالفترت  في 
. ااح جترج  بتااعي  المناقتاة  الجلستتتتتتتتتتتتتتة  تر    أو  المقترطاتة 

.  ونزاه   ب فرءت   مشتتتتتت و   غير  فيهر  عضتتتتتتو   ك   ح ومة 
 ل نرن وبكن  المشتتتتت ر   برلعيش  يؤمنون   أعضتتتتترؤهر  ح ومة 

  أن  إلى  األقتت   على .. وآخراا  أواا  هو  وإنمتتر  أواا  فق   ليس 
  اخ بتتررات ستتتتتتتتتتتتتتترحتتة  الوطن  ياود  فال  عتترفي تت   يستتتتتتتتتتتتتت ايتتا 
  الم ّل   الر يس  بينمتر  ذلتك  وكيف : يقتر   وقتا . وم ترمرات 
  إن   ذلك   عن  وجوابنر  ك لة؟  ر يس   هو  الح ومة  ب شتتتتتتتتتتت ي  

  متر  واألوراق  المقومترت  من  يملتك  الحر ر   التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا 
 شتتتتتتتكن  ب ثير  ي جروي  نهو    لمرحلة  كرمز  شتتتتتتتكن   يجا  

  ذلتتتك  ي ون  أن  إاَّ  يم نتتت   ا  فهو  نيتتتربيتتتة   لك لتتتة  ور يس 
  هاا  توقَّ   حيث   من  بل نرن  النهو   لستتت ئنر   الم كه  
 ونحن فلنستتتت حضتتتتر   أو . والاه  استتتت شتتتتهرد  لحظة  النهو  

  إن )  القر     الشتتتتتتتار  بي  ( ال ااي   باض  ومع )   ذلك  نقو  
(.  أبي   كرن  يقو   من  الف ى  ليس ... هكناا  يقو   من  الف ى 
ر  ال ااي    وأمر   الوين   في  خلالا  ستيست     كرن   وإن  المخ صتَ
  حر   لستتتترن   ان  فهو  نثراا   ستتتتيصتتتتب   الشتتتتار   الكالم   وون 

  وح ى(. أبي  ير   اناا  هر  يقو    من  الف ى  إن )   البن  ستتتتتتتتتتاا 
 خمس فهن  حصتتتتتتتص  ح ومة  تشتتتتتتت ي    من  با  ا   كرن   إذا 

  مستتتتتتتتتتتتتت قلين عهتتتتتاة  في  تكون  ان  يجتتتتت   فيهتتتتتر  حقتتتتتر تتتت  
  والمرلية  الخررجية  وهي  ضتتتتتتتتتتمر ر  واصتتتتتتتتتتحر   وم جردين 
  الشتتتتتتتتتتتتتتاور  اجتتت   من  وذلتتتك  والاتتتا    والتتتافتتتر   والتتتااخليتتتة 

 ال ي  الح ومة   إن   القو   خالصتتتتتتتة .. وااستتتتتتت قرار  برألمرن 
  عن  الجتربتة  له   قميَّض  لو  الصتتتتتتتتتتتتتترلحون  الل نترنيون  يراهتر 

 وغير م جردين  من  ح ومة   هي  استتتتتتتتتتتتت يالعي    ستتتتتتتتتتتتتؤا  
  على  ي رت    ومر  النيتربيتة   الك ت   ماتردلة  لقترنون  خرضتتتتتتتتتتتتتتاتة 

  ان  أستتتتتتتتتتتتتتر   على   ذلك  ونقو  . حصتتتتتتتتتتتتتتص   من  الماتردلة 
 في حقه   أختتتاوا  اان ختتتربتتترت  به   جتتترءت  التتتاين  النوا  
 ستتتتتتتتتتاا  الم لَّ   بر يستتتتتتتتتتهر  الح ومة   أمر . نوابرا  برتوا  وونه  
  للا  رحمتتتت   والتتتتاه  كمتتتتر  هو   التتتتا   الحر ر   رفيق  التتتتاين 
  اغ نرمهر   الوطن  مصتتتتتتتتتتلحة  من  فرصتتتتتتتتتتة  يشتتتتتتتتتت    علي   
 ب   الشتتتتتتتا   حصتتتتتتتة   كالك   تكون   ان  يج   او ... فهنهر 

  فتتتهن  الفور   الغ نتتترم  يحتتتا   ل   وإذا . وطوا فتتت   اطيتتترفتتت  
  الالة  وست بقى  جايا  من   الاوامة   في  نفست   ستيجا   المواطن 
 .الجرا   انوا   ب    المثخن   الوطن  تمضني 
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 الرجال زينة دائماا  ليس السالح
 ميري  زينة  ستشهادإ وبعد قبل

 اليوم  وفي   الافر   ويارة   ان  للاهشتتتتتتتتتتة  ومثيراا  اف را   ورن 
  شتتتتتتهياة مير   ي نة  واطفر    عر لة  ي مر   الحزن  كرن   الا  

  األمر  بح    المرخَّص  أو  رستتتتتتتتتتتتتتميترا  المرخَّص  الستتتتتتتتتتتتتتال  
  ب راخيص  الام   بهعردة  يقضتتتتتتتتتي  قراراا  اصتتتتتتتتتارت   الواقع  

  استتت نات القرار  قرنونية  إستتتبرغ   اج    ومن . ااستتتلحة  حم   
  102 الرق   يحم   قاي   اشتتتتتتتتتتتتت راعي  مرستتتتتتتتتتتتتوم   إلى  الويارة 

 قرنون   على   على  بنرء   1983  ايلو    16 ب رر    صتتتتتتتتتتتتار 
  عن  صتتتتتار  القرار   ان   المؤستتتتت   من . والاخر ر  ااستتتتتلحة 

ستتتتتتتتتتتتتتن  على  اآلمتر   علَّقنتر  طترلمتر  وي ر   توَّج وأنت   دراي ت   حم
  ااعمر   تصتتتتر ف  ح ومة  في   للافر   كوي ر  واي    نهرية 
  بتتترلرصتتتتتتتتتتتتتتتترص الم  و   وهو  أنتتت   لو  ن منى   كنتتتر  بقرار 

  ا  ان  الواقع   اامر  بح    المرخَّص  أو  ربمتتتر  المرخَّص 
  وح ى. القرار   على  توقيا   و ضتتتتع  بهصتتتتااره  الويارة  يكمر 

  شتتتتتتتترذة  حرلة  إبقرء   وعام  اامور  تيستتتتتتتتير  ال ر    كرن   إذا 
  ااستتتت  را  يثير  الا    فهن  عرلقة   ال راخيص  من  اصتتتتالا 
  الثرلث  الاقا  في  بر ئة   ام  ستتقو    مع  القرار  اصتتاار  تزاممن 

  اصتتتتتتتر   رع    عن  فضتتتتتتتالا  جرحى   وبضتتتتتتتاة  الامر   من 
 باتا ستتتتتتتتتتتتتتيتكتي  متر  ان  في  آملين  منتريله   في  وه   اآلمنين 

ضتته    الح ومة  وتشتت ي   اان خربرت   العيش شتتظ   ستتياوِّ
 باتتا المنصتتتتتتتتتتتتتترفتتة  الح ومتتة  ظتت   في  عتترنوه  طتترلمتتر  التتا  
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 ال رخيص قرنون   إن   ذلك   إلى .  ااعمر   تصتتتتتتتر ف   إومر  
 األو ر الوير  ي حمت   فيت   الامت   اعتردة  تمت   التا   الجتر ر 

  مع  وااهلي   ااج متتترعي  األمن  صتتتتتتتتتتتتتتفو  يا ر  متتتر  في 
  1983  عرم  ت   شتتتتكن   في  المرستتتتوم  صتتتتاور   ان  مالحظة 

  كترن  فواجاهتر   ظرو   للا  اعترد  ا  ال ي  الستتتتتتتتتتتتتتنتة  في  ا  
  مقاور  في   وكرن  سهولة   ب    ي    ترخيص   على   الحصو  
  اولئك   أو   ذا    أو   لهاا   ال رخيص   من     الزمن   ذلك   سليرت 
  إلى  النتترهي  اآلمر  المرجع  من  هتترتفي  اتصتتتتتتتتتتتتتتتر   بمجرد 
«  المرخَّص  الستتال   مَجَ مع »  فهن   ذلك   اج    ومن . الوي ر 

  مؤستتتتتستتتتتة في « فيلقرا »   أو « جيشتتتتترا »   القو    جري   إذا  برت 
  نييتتت  لن . الل نتترنيتتة  الستتتتتتتتتتتتتتليتتة  غير  إلى  المجيَّر  األمن 
  الا    لكن . ولَّ   دام    مر  الظرو   تلك   شتتتكن  في  الكالم 
  تهتاد دامت   متر  جتر رة  ومراستتتتتتتتتتتتتتي   قرارات  ال ترء  هو  يهمنتر 

ل     المرستتتتتتتتتتتوم  ااولى  الارجة   في  بينهر   ومن   ااهلي   الستتتتتتتتتتتِ
  الل ترء  ان  وحيتث . ااستتتتتتتتتتتتتتلحتة  حمت    ب راخيص  الم الق 

  إلى   ومر  واع راضتتتتتترت  وجلستتتتتترت  اجراءات   إلى  ستتتتتتيح رج 
:  الاستتتتتتت ر  ي ن القر اي ن   على  ن منى  فهننر  ماوقرت   من   ذلك 

 ستتتليمرن ميشتتتر   الامرد   ا   لل الد  ر يستتترا  برت  الا   القر ا 
 ال ي استتتتت ر ة ال  المؤستتتتتستتتتتة  رأ    على  خَلَف    الا   والقر ا 

  قهوجي  جترن  الامترد  والعبترد  ال الد  حترميتة  نظرنتر  في  هي 
ر  ر   مع  الثالثي  ااستتتتتتتت   نشتتتتتتتت    والمنيقة والير فة   الامر  ِذك 

  إلى  ااشتتتتتتتررة   وكالك  ااج مرعية   والحرلة   الالمي   والمؤه  
 ايتتترا « محظو  »  لكتتت   التتتامتتتة   ومم َّرأ  عليتتت   اح كتتترم  ا  ان 

 ااشتتتت راعي المرستتتتوم  خصتتتتَّ    أو « شتتتترَّف  » و  م رن    ورن  
 قتترنون  على  أمدخلتت   ال ي  ال اتتايالت  وماتت   1983 عتترم 

  تحايا مع  وطبارا  ستتتتتال    حم    ب رخيص  الوطني   الافر  
  جااا  ك ير  الفرق   ألن   الستتتال   هاا   ونو   ال رخيص  دواعي 

  نيرل  عنامر  ونحن . ورمَّرنرت.. ورشتتتتتتتتترش  مستتتتتتتتتا   بين 
  هتاا  ان  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  حق   اليلت   هتاا  مثت   فلن  بتالتك 

  كالك   ي ون   أاَّ  يج    أو   الاولة   استتتتترار  من  ليس  النشتتتتتر 
  وا  رسميين   غير  اشخرص  في  ينحصر  ال رخيص   دام  مر 

  له   تجيز  والتتتاين  اامنيتتتة  المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتترت  إلى  ين مون 
 خ َّ   ومر  الستتتتتتتتتتتتتال    حم    واج ه    نقو   ونكرد  وظيف ه   

 ه   َمن  ونار    اامور  نضتتتتتتتتتب   بهاا . الستتتتتتتتتال   هاا   من 
ون   الاين  . مرخَّص  برصرص  و ق لونه    النر    صفو   يا رِّ

ر   أن  ااع برر  في   األخا  مع   هاا   في فق   الستتتتتال   حصتتتتت 
 ونحن ااشتتتتتتتتررة  وتبقى .  األفضتتتتتتتت   هو  الرستتتتتتتتمية  الجهرت 
 شتتتتتتتتتتتيو   أحا  من  ستتتتتتتتتتتمانره  طيِّ   كالم   إلى  بالك  نيرل  
  نر   ق الن  اامير  ع ا  الشتتتتتتتتتتتتي    الوطن  هاا   في  الح مة 
 علَّق   الا    ااعلى  الشتتتتتتتتتياي  ااستتتتتتتتتالمي   المجلس  ر يس 
: برلقو   ب رر  عر شتتتتتة  منيقة  في  ااثنين  لي   حردثة   على 

  إلى  داعيرا « األيقَّة   سال  »  رافضرا « جااا   سيء   عم   ان  » 
 كتت  تجمع »  بتتكن  التتاولتتة  ميتترلبتترا  النتتر   ايتتا   من  نزعتت  

 في تكهيله   على  وتام    واأليقَّة  الشتتتوار    من  المشتتترغ ين 
 وااخالق  والمارفة  برلال   ي حصتتتنوا  كي  الاستتت ر ة   الثمكن 

 المج مع ل حصتتتتتتين  تام   صتتتتتترلحة  عنرصتتتتتتر  و صتتتتتتبحوا 
 وكتكننتر«. واألمن  واايدهترر  الصتتتتتتتتتتتتتتال   مستتتتتتتتتتتتتتيرة  وتتاع  

  القو    هاا  كالم    من  ير ا   اامير  ع ا  الح ي   برلشتتتتتتتتتتتتتي  
 المج مع يكم    الا    الصتتتتتتتار  موستتتتتتتى   المرم  شتتتتتتتارر   إن 

 وااستتتتتتالمية الاربية  وااج مرعرت  القم    اه    من  الل نرني 
  يني ق   ا «  الرجر   ي نة  الستتتتتتتال  »  بكن  مصتتتتتتتيره  وشتتتتتتت   
 في وبرلاات .. األيقَّة  في  المشتتترغ ين  ستتتال    على  اطالقرا 
  مير   ي نة  استتت شتتتهرد  باا  برلاات  كمر  غيرهر   دون  بيروت 

 ب   المرخَّص  الستتتتتتتال   شتتتتتتتهااء  آخر   تكون   ان  نكم   ال ي 
 الميلو  الواقع  األمر  ستتتتتتتتتتتتتتال   أو ... التتافتتر   ويارة  من 

« الوطني  الحوار »  جلستتتتتتتتتتتتتتتترت  احتتتا   في  امره  حستتتتتتتتتتتتتت   
  للا  بتهذن  الحر ر تة  الح ومتة  تشتتتتتتتتتتتتتت يت   باتا  المستتتتتتتتتتتتتت تكن  

قين  باض  وعي  واس اردة   .الموفِّق  وللا . الماوِّ
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  الرئاسة ستحقاق إ  في تأمالت
َية إلى  اللقطات من الثالثة  الدّ 

  تستتتتتتتتتتتتتتجلهتر ال ي  اللقيترت  في  ال تكمت   عنتا  أحيترنترا  يقتر  
 اللقية  ان  ااهمية   ذات  للقرءات  المصتتتتتور ن « ورميرات » 

 عليت  كترنت   وعمتر  ت   التا   اللقترء  ط ياتة  عن  تا ير  خير 
. الم بتتترَدلتتتة  النظر  وجهتتترت  ونوعيتتتة  اللقتتترء  مق ضتتتتتتتتتتتتتتيتتترت 

  ااست شتررات ستبق    ال ي  اللقرءات   ان   هاا  كالمنر  منرستبة 
  ميشتتتتتتتتتتر  الر يس  تكليف  باا  الح ومة  ب شتتتتتتتتتت ي   الم القة 
 ال شتت ي  مهمة  الحر ر   رفيق  الاين  ستتاا  للنر    ستتليمرن 

 مجلس داخ   ااستت شتتررات  يومي   رافق    ال ي  اللقرءات  ث  
  يلفتتت  لقيتتترت « الكتتترميرات »  ل  افريت  وختتتررجتتت    النوا  
 في اارتيتر   تا س  ال ي   تلتك  وبرلاات  باضتتتتتتتتتتتتتتهتر  اان بتره 

  ر يس للقي ين  مف الة  غير  اب ستتتتتتتترمة   وما   درجرت    اعلى 
ل   والر يس  بر   ن يتتتتتت   النوا   مجلس   تشتتتتتتتتتتتتتت يتتتتتت  الم َّ

 ابو يقو   وككنمر  الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتتتتاا  النر    الح ومة 
ستتتتتتتترم   ابو  ير   ااصتتتتتتتتوات  ِمن  الك ير   ألَك    ذم ك  في  لنر : حم

  ر يسرا  ان خربك  س صي   كرن   دونهر  من   وال ي  مصيفى 
  من  وارتبتروترت  تاقيتاات  الخترمستتتتتتتتتتتتتتة  للمرة  النوا   لمجلس 
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 ح ومة ل شتتتتتتتتتتت ي   جرن ي   من  الستتتتتتتتتتتاي  يرافق   الا    النو  
 ابو امتتر . المهمتتة  هتتاه  فيهتتر  اتولى  ال ي  ااولى  المرة  وهي 

ستتترم  ابو   ير  ايضتتترا   وأنر : يقو   فككنمر  مصتتتيفى   في  كرن  حم
  تشتتتت ي  تكليفك  تحقق   ا  ااستتتت شتتتتررات   جا    استتتت يرع ي 

  اعضتتتتتتتترء  أصتتتتتتتتوات  حج    خال   من  فق   ليس  الح ومة 
  تراخى التتا   الخي   ألن  وانمتتر « وال حر ر  ال نميتتة  و لتتة » 

  المقتريضتتتتتتتتتتتتتتة ت     ا  وبتالتك  تم ينت   يم ن  الحلفترء  مع  قليالا 
 لقي تتترن تستتتتتتتتتتتتتت وقفنتتتر  المقتتتربتتت   في . الم واين  النحو  على 

  تلك   ااولى . المقر    هاا  ميلع  في   الي   أشترنر   مر  تا سترن 
 الستتتتتتتتتيا  الارم  برألمين  مج مارا  الم لَّ   الر يس  تمث   ال ي 

  2009/ 6/ 25 الخميس  لي   من صتتت    للا  نصتتتر  حستتتن 
 ستتتاا الشتتتي    وإصتتت رء  حستتتن  الستتتيا  مهربة  تا س  وكرن  

 فق   ليس «  للا  حز  »   لتتتتتتتت   الارم  اامين  ل قيي   اح رام  ب   
 كي ال شتتتت ي   باا   لمر  وإنمر   الح ومي  ال شتتتت ي    لموضتتتتو  

 ح ومة ستتتتتتتتتتنوات  بهر  حفل   ال ي  المن صتتتتتتتتتترت  ت كرر   ا 
  مع  تم   لقرءات   ان   ومع . الستتتتتنيورة   فؤاد   الستتتتتل   الر يس 
  الير فة بين  ال اريش  في  رغ     الم جادة  الستربق   الحليف 
 ليتتت  جن ال   كمتتتر   وليتتتا  الشتتتتتتتتتتتتتتيعيتتتة  واليتتتر فتتتة  التتتاري تتتة 

  إاَّ  المقرومة   ستتتيا   مع  دا مين  حلفرء   ومع  2009/ 6/ 18
ستتتتتتتترم  وابو  هرد   ابو  بين   اللقرء   ان   توضتتتتتتتتي  لقرء   كرن  حم

  الوضتتتتتتتو   ك   واضتتتتتتتحة  كرن   مارل   وهي  الير ق  مارل  
 لقرءات خال   وت لورت  الحر ر   رفيق  الشتتتتتتتتتتتهيا  يمن  في 
  ألن   الحار   من  نسبة   وبكق  « هرد    ابو »   مع «  بهرء   ابو » 

  إستتتتتتتترا ي   من  اوثر  مستتتتتتتت هافرا  احقرا  برت  حستتتتتتتتن  الستتتتتتتتيا 
 الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة بترلقوات  الحقهتر  ال ي  الهز متة  باتا  وبترلتاات 

  على  ثتكر تة  كخترتمتة  المقترومين  من «  للا  حز  »  بواستتتتتتتتتتتتتت  
  هاا  وبستتتتتتتتت      2006 تموي  خال   ي ستتتتتتتتترا يل ال   الااوان 
 ااستتتتتتتتتتتتتت قبتر  وعتام  المبترشتتتتتتتتتتتتتتر  الظهور  عتام  آثر  الحتار 

  يستتتتتتتتت ق   اان خربي  ااستتتتتتتتت حقرق  باا  هو   هر  ث   ال قليا  
  للا  حمتتره . م نوعتتة  ام نتتة  وفي  امنيتتة  اجراءات  وفق  إنمتتر 

  فضتتتتتر    في  المرفرفين  غير   على  وبرلاات  انف رح   وبور  
  كرن   وإذا . الشتتتتتتتتتتتتتكن  تكو ن   أو  الكيا  بر    من  وباضتتتتتتتتتتتتته  

  على  اخا   الا   هو «  للا  حز  »  لتتتتتتتتتتتتتتتتت  العالمي  الم    
  يراهر  ال ي  الصتتتتتتورة  وي    الا   وهو   اللقرء  تصتتتتتتو ر  عرتق  

 ميشتتتتتتر   الامرد  فهن  وقورة   لقية  وكرن    للنشتتتتتتر  منرستتتتتتبة 
  لو  يفضتتتتت   كرن «  الحر  الوطني  ال يرر »  ك لة  ر يس   عون 

 إل ق   َمن   هو  ال لفز ونية  مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتت    مصتتتتتتتتتور   احا   أن 
  ي ر  ا  وبتتتتالتتتتك  ويعهتتتتر  التتتتا   هو  وم  بتتتت   الصتتتتتتتتتتتتتتور 
 ستتاا  الم لَّ   الر يس  ي ررة  صتتور  ال قر    أمر  للمصتتور ن 

 يوم ظهر  الرابية   في  قصتتتتتتتتتتره  في   ل   الحر ر   رفيق  الاين 
 الزميتتتتت  كتتتتترميرا  لقيتتتتتة  ان  ذلتتتتتك  2009/ 6/ 28 ااحتتتتتا 

  اظهرت« الستتتفير «  صتتتحيفة   في  ستتتلمرن  عبر   المصتتتور 
 مماودة الاونية   اليا  حيث  الثنين  بين   المشتتتتتتتتتتتترعر  حقيقة 

 قستتتتتتتتتتتتتتمتترت أمتتر  م رددة  الحر ر تتة  واليتتا  لهفتتة  ا   دون  من 
س  تمرمرا  فهنهر  الوجهين    الر يس  من  ك   وج   قستتتمرت  ع  

س ال قير  عنامر  الحر ر   ستتتاا   الم لَّ   والر يس  بر    وع  
 عنامر ستتتتاا   والشتتتتي   حستتتتن  الستتتتيا  من   ك   وج   قستتتتمرت 
 المرء يستتتتتتتتت وق   مر  باض  هو  اوردنره   الا    هاا . اج مار 

  ومر  الثرلثة   الر رستتتتتتتة  استتتتتتت حقرق   إلى  برلنستتتتتتتبة  حرلنر  مث  
«  وتترميرات»  لقيتترت  في  ال تتكمتت   من  استتتتتتتتتتتتتت ن تترجتت   أم ن 

  ال تتتكمتتت   طور  في  هو  التتتا   امتتتر . المصتتتتتتتتتتتتتتور ن  الزمالء 
 فهن  الي    المشتتترر  ااستتت حقرق  من  وااستتت ن رج  وااف را  

  ان  وكيف  ال شتتتتت ي   عملية   في  المستتتتت حِ مة  برلامقا  ي الق 
  الر يس  على  اامور  تستتتتتتتتتهي   بكن  توحي   ااولية  مارلمهر 
  ذلك  بكن  ب ستليم   رهن  الحر ر   رفيق   الاين  ستاا   الم لَّ  

َية »   هو   الصتتتفحة واع برر   والاه  استتت شتتتهرد   واقاة  اياء « الاِّ
 هتتتتاه هي  ي اثر  يجالتتتت   ا  وبمتتتتر  ال رؤ   ا   الجتتتتايتتتتاة 

ية »    على  ست كخا  الاولية  الخرصتة  المح مة  دام    مر « الاِّ
 طتتر  وإن  الحقيقتتة  عن  البحتتث  استتتتتتتتتتتتتت كمتتر   امر  عتترتقهتتر 
َية »  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   والق و  . الزمن    من  الكثير  إستتتتتتتتتقر   ياني « الاِّ

 والز تتتتتتتررات المبتتتتتتتردرات  من  بتتتتتتترلكثير  والقيتتتتتتترم  المفردات 
 الستتتربق  في  كمر  الكالم   ل ة  ب ااي   ال وجيهرت   واصتتتاار 

 يستتتتتتتتتتتتتتاى َمن  بيت    ا  مرغمترا  يتافات    التا    الثمن  هو   وهتاا 
  عون   في  للا   كرن . الي   هي  تستتتتتتتتتتاى  أو .. الستتتتتتتتتتلية   إلى 

ر   الحر ر   رفيق   الاين   ساا   .صاره  ل    وشَر    أمره   ل    و سَّ
 2009 تموز 3 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  شأن   في   العرب   األشقاء   بعيون   مالحظات 
 وبإمتياز ..  ينجح   لكي   االصطياف   موسم 

 ي ون  بتتكن  وال وّقاتترت  اآلمتتر   ت زايتتا  التتا   الوقتت   في 
  على   المواستتتتتتتتت    أفضتتتتتتتتت   ل نرن   في  ااصتتتتتتتتتيير   موستتتتتتتتت  

  الجهتتتتترت  جهود  ت كتتتتترت   أن  ي يلتتتتت   وهتتتتتاا  الطالق  
  بلاية  الجهرت  هاه   ومن   الموستتتتتت    هاا  لنجر   المخ صتتتتتتة 
 حفر  أعمر   الستتتتتترعة  وج   على  تنجز   ا   ال ي  الارصتتتتتتمة 

 ايدحرم يحصتتتتتتت   وبالك  الر يستتتتتتتية   الشتتتتتتتوار    من  عاد  في 
  عرتقهر  على  تكخا  هاه  بلاي نر  نر   فهننر  ييرق    ا  للستتتتير 

  عمراا  وتكلِّ   انواعهر   على  اان خربية   الصتتتتتتتور  إيالة   أمر 
  الصتتتتور   من   األلو   عشتتتترات   ليالة  إطفرء  ورجر    وأفراداا 
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 في ور يستتتتتتتية  كثيرة   شتتتتتتتوار   حييرن  شتتتتتتتّوه   طرلمر  ال ي 
  تكتي  الارصمة  بلاية  جرن    من   الحمرسة  وهاه .  الارصمة 

  إصالحرت  تكمين   الى   برلنسبة   عنهر   المكلو    نقيض   على 
 باض تقرعمس   فهن   ذلك   ومع  الكثير  تكلِّفهر   ا  اضتتيرار ة 

لتة  ااصتتتتتتتتتتتتتتالحترت  هتاه  يجات   ال لتايتة  دوا ر    نر تا متر . مؤجَّ
  المرشتتتتتتحين صتتتتتتور   إيالة   أن   هو  المالحظة  هاه  باا   قول  

 النص  يج    ال ي  الشرو    من   له    ال اظيمية  واليرفيرت 
ا ي    وبحيتتتث  ال رشتتتتتتتتتتتتتتي   طلبتتترت  ق و   عنتتتا  عليهتتتر    تاهتتتُّ

 خال  لشتخصت   عر اة  و رفيرت  صتور  أ   بهيالة  المرشت  
  وفي . نفق    على   ذلك   و  ون  اان خر   ان هرء   من  أست و  
  عتترليتتة  مختترلفتتة  تستتتتتتتتتتتتتتجيتت   ي    اام نتتر   أو  ال تتكخير  حتتر  

  رب    عتتتام  مختتترلفتتتة  مثتتت   تمتتترمتتترا  حقتتت   في  المتتترليتتتة  القيمتتتة 
 ومخرلفة القيردة  اثنرء  الهرت   استتتتتتتتتتتتت امر   ومخرلفة  الحزام 

  الضتتتتتتتتتتتتتتوء  اج يتتتتري  ومختتتترلفتتتتة  ممنو   م تتتترن  في  الوقو  
  مع  حتتاوثتت   نتتكمتت   فتتهننتتر  يحتتا   ل   ذلتتك  وان  امتتر . ااحمر 

  ذلك   الى . بلاية   او  برلمرنية  كرن    ستتتتتتتتتتتتتتواء  ان خربرت   او  
  التاولي  الحر ر   رفيق  ميترر  يشتتتتتتتتتتتتتتهتاهتر  ال ي  الحيو تة   ان 

 إدارة على  ن منى  تجالنتتتتر  آخر  باتتتتا  يومتتتترا  ت زايتتتتا  وال ي 
  ل نترنيين من  اآلتين  كثرة  الى  بترلنظر  بتكنت   ال امي   الميترر 
 فق   لشتخصتين  فق   يمستم   أجرن    وستير   عر   واشتقرء 
  ي وجتتت  ان  الماقو   غير  من  ألنتتت   القتتتاوم  قتتترعتتتة  دخو  
. األطفر   مع  ب رملهر  أمسترة  عر ا  شتخص  است قبر   احيرنرا 

 فوضتتتتتتتتتى  الى  ال  و س   من   الهَرج  حرلة   المرء  ولي صتتتتتتتتتور 
 األطفتتتتتتر  تر    الى  احيتتتتتترنتتتتتترا  الزاغي    الى  ال رحيتتتتتت  
  الاتتتتر تتتتاين باربتتتترت  و صتتتتتتتتتتتتتتيتتتتامون  الحواجز  يج تتتتريون 

  على  يمحظِّر  كمتتتتتتر . الجمتتتتتترر   اجراءات  من  الختتتتتتررجين 
  الفنتتتتردق  توفتتتتاه   التتتتاين  اولئتتتتك  على  وبتتتترلتتتتاات  الجميع 

 ال اخين  عن  يم ناوا   أن  فيهر  ستتتتتتيحلون  ركَّر   لستتتتتت قبر  
  يممنع» و ...« و مشتتتتتتتتتترّ فنر  يستتتتتتتتتترُّنر »  عبررة  ترداد  فق   وليس 

  مع     « لتالتك  المخصتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتة  غير   األمترون  في  ال تاخين 
  ا  المستتتتتتتتتترفر ن   قرعة  كمر  ااستتتتتتتتتت قبر   قرعة   ان  مالحظة 

 ممنو  ال تتتاخين  دام  ومتتتر . ال تتتاخين  ااطالق  على  تجيز 
  تستتتتتتتتتت  رق  ال ي  اليو لة  الرحالت   في  ح ى  الير رة  داخ  

  القلة   عاا   الارل   ميررات  ك    في  أيضتتتترا  وممنو   ستتتترعرت 
 في  الدارة  أي هر  ير   فلمرذا  بيروت   ميرر  مث   الفوضتتتتتو ة 

 عر  من  إلينتر  اآلتون  ير   كي  األقت   على  ذلتك  تفات   ا 
  ي    ال ي   الاو   كمر  ون صتتتتتتتتّر   ن قّام  برلفا   أننر  وأجرن  

 فوضتى  الى  وبرلنستبة .  األصتو   وفق  القوانين  تي يق  فيهر 
  ااستتتتت  را  تثير  ظرهرة   الى  اان بره  نلف   أيضتتتتترا  الميرر 

 توفُّرهر وجو    اامور  أبستتتتتتتتت    من  ال ي  الاربرت   أن  وهي 
 فوضتتتتى  الى  الحقر    استتتت الم  قرعة  وت حّو   فجكة  تخ في 

  عربتتة على  الحصتتتتتتتتتتتتتتو   أجتت   من  وتهتترفتتم   لهتتر  مثيتت   ا 
 خرضتتتتتتتتتتاة  المستتتتتتتتتتكلة   أن  ي  ين  ث    فوقهر  الحقيبة   لوضتتتتتتتتتتع 

  مرفير»  تستتتتتتتتمي هر  يم ن   مر  وم رستتتتتتتت    وأمزجة  ألستتتتتتتترلي  
  متتاختت   أمتترم  يحتتا   متتر  أن  الى  هتتاا    « الحقتتر تت   عربتترت 
  ميتتررات من  أ   في  نالحظتت   ا  فوضتتتتتتتتتتتتتتى  من  الميتترر 

 موستتت   أن  وحيث  أيضتتترا   ذلك   الى  أعل ؟   للا . لمرذا .  الارل  
  المستتتتترهمة  أج    ومن  ن منى  فهننر  باأ   الواعا  ااصتتتتتيير  

  تصتر ف ح ومة  أيرم  من  بقي   مر  وفي   الموست   انجر   في 
  ب اقياات وليستتتتتتتت   بستتتتتتتتيية   أمور  أرباة  تحقيق   األعمر  
 مستتتتتّلحين جرن    من  الير شتتتتتة  ال صتتتتتّرفرت   وق    محرولة 
  من  طتر شتتتتتتتتتتتتتتة  قتايفتة   ألن  وذلتك  آمنين   ستتتتتتتتتتتتتت ترن  ضتتتتتتتتتتتتتتا 

  أن  شتتكنهر   من  ستتر حرا   او  يا راا  تصتتي   طر ش « منرضتت  » 
 و لانوا حقر  ه    والزّوار  األشتتتتتتتتقرء  فيجمع  ذعر   حرلة  تولِّا 

  ا  بكنهر  الل نرنية  برلستتتتتليرت  يثقون  جال  ه    ال ي  الستتتتترعة 
  واألمور . واألعق    األفضتتتتتت   الوج    على  ستتتتتت  صتتتتتتّر   با 

  المنصتتتتتتتتتر  الر يس  يز     أن   - : هي  البستتتتتتتتتيية  األرباة 
  الل نرنيين اعصتتتتتتتتتر   كهر    الا   الستتتتتتتتتنيورة   فؤاد  النر   
  بهن ظرم  وماارستتتتتتتتتتته   م رت ه  و  بيوته   كهربة   عام  ن يجة 

 نصتتتتتتتتتتتتتت  ح ومتتة  كتترنتت   ح وم تت   أن  النتتر   أذهتترن  من 
  يصتتتتتتتتتتتتي   ا  كي  الكهربرء  ب امي    وذلك  ل نرن   ك   تظلي  
  هاا  اه   الصيف   أن  وخصوصرا  أصربنر   مر  إلينر  اآلتين 
  محيتتترت ب خصتتتتتتتتتتتتتتيص  النقتتت   وي ر  يتتتكمر  أن  - . الاتتترم 

  وبالك  م رن   أ   في  تق   فال  الصتتتتتتتتتت يرة  للوتوبيستتتتتتتتتترت 
  أن   - . شترور ن  نودع    وبالك  تايي     شتر  الستير  ي اّي  

  النرر ة الاراجرت  مستتتتتتتتتتتت املي  بهجبرر  الااخلية  وي ر  يكمر 
 يوَّارنر باض  ستتتتيف ر    وإاَّ  ستتتتيررة  أ    كمر  الستتتتير   على 

  شتتتتتتتتترطة أ   ي يران ال « البرستتتتتتتتتيج »  من   فر   ه    هؤاء   أن 
.  الما رضتتتتتتين والكروبيين  الخرتميين  الموستتتتتتو ين  م رفحة 

  نيربية ان خربرت   أفضتتتتتت   تحقيق  في  نج   الوي ر   كرن   وإذا 
  ظرهرة حستت    عام   وهو  اآلخر   النجر    الى  يستتاى   ا  لكن  

  ويارة من  ستتتر قوهر  صتتتردر   ال ي  النرر ة  الاراجرت   فوضتتتى 
 اع مرد  على  وإجبرره   وتهاي ه   تيو اه   ستتتتلية  الااخلية 

 وإخواننر واألجرن   الار   يّوارنر   فهن  والنظرم    األصتتتتتتتتتتو  
 فيهر تحا    ا   دو    في   و املون  يعيشون   الاين  الل نرنيين 

.  الوي ر  هاا  حيف  ير : ستتتتتتتتتتيقولون  الشتتتتتتتتتترذة   الظرهرة  هاه 
.  مست شتر ة الارَّاجية  الفوضتى  و  ر   صتا    هو  مر  يحقق 

 مارا  الستتتتتتتتتتتتيرحة  وي ر  ويميل   الصتتتتتتتتتتتتحة  وي ر  يكمر   أن   - 
  منات   استتتتتتتتتتتتتت حتر    إذا  ال تاخين  ب نظي   والميترع   المقترهي 

  الجتتايتتا  النتتر تت   من  اليلتت   على  أوامره   في  ال ركيز  مع 
 والتتاه من  ستتتتتتتتتتتتتتمانتترهتتر  كنتتر  رغبتتة  تنفيتتا  فتترضتتتتتتتتتتتتتتت   روبير 

 ال اخين فوضتى  شتكن   في  فرضت   مور س  علي   المكستو  
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«  ت.   . أ »  ل نتترن  في  األه   ال جتترر   المركز  مقتترهي  في 
  تاخين   على  الستي رر  ماخني  هجمة  ضتوء   في  خصتوصترا 

  ذلتتتك  من  تمناه   ال يتتت   ستتتتتتتتتتتتتتتت   ألن  المقتتترهي  هتتتاه  في 
  المنع  ال ير   وأمزجة  صتتحة  مراعرة   دون  ومن  فياّوضتتون 

همن  وبااعي  الستتتتتتتتتتتي رر  ستتتتتتتتتتتموم  نف ث  خال    من   في ال وج 
 ونسرء أطفر   في   ي واجا   الا   المقهى   داخ   النر   وجوه 
  أو  المقهى  داختتتتتت   فيهتتتتتتر  ال تتتتتتاخين  محظور  دو   ومن 

د  وا  ذلتك  ويراؤنتر  يفات   ا  وعنتامتر . الميا     ويارة ت شتتتتتتتتتتتتتتاَّ
ربين والنظرفة  األستتارر  مراقبة  في  برلاات  الستتيرحة    والنصتتَّ
 الفوضتتتى  على  يشتتتجاون  فهنه   النستتترء   حقر    وخرطفي 

  ي الق   مر  و بقى . والفواحش  الرذا     على  ال شتتتتتتتتتتتتجيع  ومر 
 علينتر الشتتتتتتتتتتتتتتايتا  القبتر   يحمتة  في  ال ي  الخنتري ر  بتكنفلونزا 

  المالومرت  هي   وهر . تن شتتتتتر   قا  ااصتتتتتيير    موستتتتت   في 
  على  ال ر يترنيتة  الستتتتتتتتتتتتتتليترت  بتكن  تفيتا   الختررج  من  الواردة 

 خال  ااصتتتتتتتتتتتتتتربترت  ألو   حتاو   ت وّقع   المثتر   ستتتتتتتتتتتتتت يت  
  مر  لمواجهة  ستتلفرا  مستت ااين   نكون   أن  ياني  وهاا  استتربيع  

  ولاا . المقيمين  باض   وماه   الوافاين  باض  يصتتتتتتتي   قا 
 تكون  الكمرمرت   من  ك ر   كمية  تحضتتتتتتتتتتتتير   من  بك   فال 

.  م وّفرة غير  اللقرحرت   أن  خصتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتترا  ستتتتتتتتتتتتلفرا  جرهزة 
  من  القليتتتتت   هو  أوردنتتتتتره  التتتتتا   إن  القو   وخالصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 باافع لكنهر  قرستتتتتتتية  ب ا يرات  ستتتتتتتمانرهر  كثيرة  مالحظرت 
  هلُّوا  التتاين  الار   ااشتتتتتتتتتتتتتتقتترء  باض  من  علينتتر  الحرص 

  طيران بينهر   من  عاة  شتتتتتتتتتتركرت  بير رات  أمس  ق    علينر 
  ِمن  نظر  لف رت   ى ال  طواقمهر  تح رج  ال ي  األوست   الشترق 

  تستتتتتتتتتتتتجيلهر  من  وال ر   الشتتتتتتتتتتتتركة   في   األمر   أمولي  ق   
 األشتتتتتقرء  كمر  أننر   هو  ااصتتتتتيير   موستتتتت   باء  لمنرستتتتتبة 

 .وبهم يري ... نرجحرا  ي ون   أن  نر اه   إليه   المشرر 
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  مصالح حكومة تكون  كيف
 ودولياا  عربياا  الناس

 دالة  ذلك   كرن   كلمر  الح ومة  تشتتتتتت ي   أما  طر    ولمر 
 النر  بهموم  والحزبية  الستتيرستتية  القو   احستتر    ان   على 
  اس يرعة  وفي .  القو    هاه   رموي   من   ميلو    هو   مر   دون 

  ان  بتت  . النتتر   وجوه  على  فيه   اامتت   خيبتتة  قراءة  هؤاء 
  هؤاء  باض  ضتتتتحية  أنهر  تشتتتتار   الارم  الرأ    من  شتتتترا   
 إمر  األمور بحستتتتت  الممرطلة لعبة ون آذار ي  الاين الرموي

 في. محلية غير اخر   لمآر  أو شتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتي ل ر 
 دو  في الشتتتتتقيقرت وماظ  وستتتتتور ر  والستتتتتاودية مصتتتتتر

 الح ومة تشت ي  يست  رق   الخليج  الى المحي   من  األمة
 ان يجت  النتر  مصتتتتتتتتتتتتتتترل  ألن وذلتك أوثر  ا يومين
 هتتاه تاييتت  الجتتر ز غير من وألنتت  مصتتتتتتتتتتتتتتتترنتتة  تكون 

 ألن  الح ومة  تشتتت ي  في ال برطؤ خال  من  المصتتترل 
  حق من وليس. ال اجيز يا متتتتا ذا  أو الير  هتتتتاا

 ال برهي عنانر والحزبية الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  القو   رموي ماظ 
  عنتانتر موجود التايمقراطي المنتر  أن بتار اتة يفالونت  بمتر

 إذا أن  ذلك شتتتتتتتتتتتقيقة  عربية دو  في موجود غير لكن 
  أوروبية  ودو  وروستتتتتتتتتتير فرنستتتتتتتتتتر فهاه كالك  األمر ورن
 الى بتتترلنستتتتتتتتتتتتتتبتتتة لكن ديمقراطيتتتة منتتترختتترت تعيش وثيرة

 ميرل  أ  على و  قام دا مرا  وارد الحستت  فهن  الح ومة
 ااقصتتتى برلحا ت شتتتّ    الح ومة فهن  ولاا تنظيرات  أو

 واضتتحة رؤ ة الى المستت نا ال شتترور إنمر.. ال شتترور من
 أو الحقيبة هاه ت ستتلَّ    أو ستتي ستتّل   َمن أن  وإلى ستتلفرا 
  طيفتتت  أو ك ل تتت  أو حزبتتت  وليس ال الد كتتت  يمثتتتّ  تلتتتك

 أو بحزب  الوي ر عالقة  إن آخر  بمانى  أو الستتتتيرستتتتي 
نتاة ويارتت  ع بتة على تن هي و ل ت   ياود وا إليت  المستتتتتتتتتتتتتت 

 اج مر   في  حرضراا   إلي   المن مي السيرسي  ال يرر  صوت
 والمنرقشتتتتتتتتتتتتة ااع را  حق   ل  وي ر أن  كمر.  الح ومة

 عودتتت  فتتهن ااج متتر  و  تتردر يحرد أن إخ تترر إذا لكن
 محل  يح  من هنر  وستتي ون  مستت حيلة تصتتب  برلاات
 والجوا   ذلك؟ لمرذا  أمر. فال  مر على أستت  أ   ودون 
ر  وا واجب  يار  ا ألن   أن و نستتتتتتتتتتى المستتتتتتتتتتؤولية يمقاِّ

 ومزاج  شتتتتخصتتتت  من اه   والعبرد ال الد  مصتتتترل  خامة
  ل شتتتتت ي  ااخ يرر وقع لقا. الستتتتتيرستتتتتي طيف  وتاليمرت
 جملة من لحظة وهي المنرست  الشتخص على  الح ومة
.  اغ نرمهر  والمواطن  الوطن مصتتتلحة من ال ي اللحظرت

  وتستتتتتتتتتتتتتتو قتتترت ميتتترلتتت  في للوقتتت  الهتتتاار هتتتاا وبتتتا 
  ر يس  حو   ال فر  يحا   ا  لمرذا وتاجيزات  واف راءات
  هاه با  الحر ر   رفيق   الاين ستتتتتتتتتتتتتتاا  الم لَّ   الح ومة

لتت  الرجتت  تيئيس ب ر  عليتت  اال فتترفتترت  أن على وحم 
 الجمع ستتتتتتتتتتتتتتيجتتا ذلتتك فاتت  إذا وهو. و ا ك  ا يقو 

 لعبة  وألن شتتتتتتتتتتا ية ضتتتتتتتتتت و   بفا  برب  ييرق  المف ر  
 أن يم ن  وا ودوليرا   وإقليميرا  عربيرا  مرفوضتتتتتتتتتتتة ال اجيز

 ي ون   ذلك  وباا.  والم الع ين  ال الع   بمحروات ت اّثر
 مصتتتتتتلحة برلفا  ير اون  بويراء محرطرا   الم لَّ  الر يس
 الا  ستتتتتتليمرن ميشتتتتتتر  الر يس وبينه   والمواطن  الوطن
ِام فتهنت  صتتتتتتتتتتتتتتمَّ  إذا بتكنت  الل نترنيين يفترجئ ا وإذا يمقت    تاهتَّ

 في  األولى الحر ر ة  للح ومة ال اكرر ة وبرلصتتتتورة. يفي
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  إسرائيل  توريط أميركا تريد هل
 ام؟ صدَّ  توريط مثل

 في أوبتتتترمتتتتر  بتتتتررا   الر يس  يحقق  التتتتا   الوقتتتت   في 
  دخلن  اللواتي  وابن ره  يوج    وبرفق    يزورهر  ال ي  موستتتتت و 

  من  واحتتتتتاة  في  الكرملين  أمس  ق تتتتت   الوالتتتتتا  الر يس  مع 
  صتتتتتتتتتتتتتتايتتتا على  نوعيتتتة  خيوة  النتتتردرة   القليلتتتة  الز تتتررات 
  يستتتتتتتتتتتتتت  ق  بتريتان  جو  الر يس  نتر ت   نجتا  التاولي   اانفراج 
 ااستتتتتتتتتتتتتت قرار الى  ال وَّاق  التتاولي  المج مع  و فتترجئ  الز تتررة 

 في  وقر  «  ستتي . بي . ا  »  شتتب ة  بثَّ    تلفز وني  ب صتتر   
 رأت  إذا  إستتترا ي   طر ق   في  تق    لن  الم حاة   الوايرت   إن 

  إيالتة  أجت   من  عستتتتتتتتتتتتتت ر   لامت   حترجتة  هنتر   أن  األخيرة 
  أن  تستت ييع  إستترا ي    ان »  مضتتيفرا  ي يران ال  النوو   ال هايا 

  فيمر تفال    أن  يم ن   الا   ومر  مصتتتتتتتلح هر  لنفستتتتتتتهر  تحاد 
 وبرل زامن نفستتتتتتتت   الستتتتتتتتيرق   وفي ..«. وغيرهر  هيران ب  ي الق 

  هيئة قر ا   مولن  مري    األميرا   يقو   بريان  تصتتتتتتتر    مع 
  تلفز وني برنرمج  في  المشتتتتت ركة  األميركية  الجيوش  أركرن 

  على  يمشتتتتتتتن  هجوم   من   الوق   باض  منا  برلقلق   أشتتتتتتتار » 
  ومن  لالس قرار   جااا  مزعزعرا   سي ون   األمر   هاا   ألن   إيران 

  الر يس نر     من  الكالم   هاا «. باواقب    ال كهن  المس حي  
 ليستتتتتتتتتتتر األميركي  الاستتتتتتتتتتت ر   القر ا  كالم  وما   األميركي 

  أن   ذلك  األميركية   الدارة   من  إسرا ي   تن ظره   الا    الكالم 
  قتتا  بمتتر  مانيتتة  غير  أميركتتر  أن  هو  الكالمين  مضتتتتتتتتتتتتتتمون 

 فهنهر فال    حر   في  وأنهر  إيران  اتجره  في  إستتتترا ي   تفال  
  أ    أن   على  ال ركيز   مع  علي   أقام    مر  مسؤولية  ت حم  
 رأ   في   يش     إيران   ضا  إسرا ي   جرن    من  حربي   عم  

 يعزعتة والا ستتتتتتتتتتتتتتر   المتاني  بجنترحيهتر  األميركيتة  الدارة 
 بين تشتتتتتتترب   أوج   نر   فهننر  ذلك  ضتتتتتتتوء   في . لالستتتتتتت قرار 

 لا  األميركية  الستتتتتفيرة  قرل     أن  ستتتتت ق   مر  وبين  الكالمين 
ام  للر يس  غالست ي  ابر    الاراق   أوح  حيث  حستين   صتاَّ

  ضتتتتتتتتتتتتتا  بهر  يقوم  خيوة   أ   تا  ر  أميركر   أن  مانره  بمر   ل  
 إع  ر وقتا . مستتتتتتتتتتتتتتؤولي ت   و  حمت   يخصتتتتتتتتتتتتتت   أمراا  الكو ت  
 ي زو أن  من  لتايهتر  مترنع  ا  أميركتر  أن  صتتتتتتتتتتتتتتّاام  الر يس 
 وبوقوعتت . فيتت   وقع  التتا   ال تترر خي  الف   وكتترن . الكو تت  

 كرن  ث  .. الاراق  ما   وضتتتتتتر   ضتتتتتتر    الف   شتتتتتتبر   بين 
  أن   ه  : ن ستتترء   هنر   ومن . مشتتتنوقرا   ل   المكستتترو ة  النهرية 
 بمر األميركي  الاستتتتتتتتتتتتت ر   والقر ا  األميركي  الر يس  نر   
 موقفهر لضتتتتتتتتتتتار   مقامة  إستتتتتتتتتتترا ي   تور    ير اان  قراه 

 ادارة وعتتات  متتر  نحو  على  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتة  أجتت   من  الماتترنتتا 
  كت   الحترستتتتتتتتتتتتتتمتة   الحلو   عترل   وفي . ربمتر  أوبترمتر؟  الر يس 
 .مم ن  شيء 
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 رضا تفضيل  الحريري   سعد  يقّرر هل
 األقطاب؟ إرضاء على الناس

 وغير ل نتتتترن  في  الح ومتتتتة  تشتتتتتتتتتتتتتت يتتتت   في  المتتتتكلو  
 األستتتتتتتتتتتتر   اله    أنّ   هو  آخر   عربي  بلا   أ   في   المكلو  

 األقير   إرضرء   هو   الح ومة  تش ي   تكليف   ي     َمن    لا  
 الرضرء نوعية  تفروت   مع  ال لا   في  والحزبيين  السيرسيين 

 فلن ذلتك   يفات   لمترذا  أمتر . ااقيتر   هؤاء  ومستتتتتتتتتتتتتت و  
 إرضتتتتتتتتتتتتتترء  من  النر   رضتتتتتتتتتتتتتتى   أنّ  هي  ال قلياية  الماردلة 
  ا   ذلك   أج    ومن  أولئك   والحزبيين  الستتيرستتيين  األقير  

 عليهر « المنصتتتتتتتتتتتتفة »  حقوق   الح ومة   من  المواطن  ينر  
  توي اهر في    برلم رستتتتت    يستتتتت كثرون  األقير    ألن   وذلك 

  مر  وهاا  ستر ااا   كرن   هاا .  الشتكن  است مرار ة   له   يحّقق  بمر 
 يمن  هو  الحرلي   الزمن   أنّ  خصتتتتتتتتوصتتتتتتتترا  ي  ّير   أن   ن منى 

 باامر وبرلاات  الارل    في  المستتتتتتت و رت   ك    وعلى  ال  يير 
 عملية أه ّ  مفرجئة   خيوة  في  الم حاة    الوايرت  ستتتتتّجل  

  األصتتتتتتتتتتتتتتو   ذ   أوبترمتر  بتررا   بترخ يترر  تترر خهتر  في  ت يير 
  تن هي  ا   ولكي . لل الد  ر يستتتتترا   لي ون  والمستتتتتلمة  اافر قية 

  الح ومة  تشتتتتتتتتتت ي    الم لَّ   الر يس   الى  برلنستتتتتتتتتتبة  األمور 
 تشتتتتتتتتت ي  على  ممرغمرا  الحر ر   رفيق  الاين  ستتتتتتتتتاا  النر   

  الستتتتتتيرستتتتتتيين األقير   ترضتتتتتتي  الستتتتتتربقرت   كمر  ح ومة  
  أو  النر    رضتتى  ااع برر  في   األخا   دون  من  والحزبيين 
يراا   سترحة  على  ي نرطحون  األقير   وتر    لالع اار  مضتّ
  برلنستتتبة األفضتتت   الصتتتي ة   فهنّ  الم رستتت     على  الصتتترا  

  دولتتة  رجتت   ي ون  بتتكن   طموحتت   ان كتتر   ل حتترشتتتتتتتتتتتتتتي  لتت   
 غير من  بح ومتتتتة  الل نتتتترنيين  يمفتتتترجئ  أن   هي  بتتتترم يتتتتري  
  تصتنيفهر على  اصتيمل    ال ي  وهي  والحزبيين   الستيرستيين 

  برلضتتتتتتترورة ليس  ح ومة  أ     « ال كنوقرا  »  ح ومة  بكنهر 
 ي حّو  فضتتتفرضتتترا  يكتي   مر  ك    ألن  فضتتتفرضتتتة  تكون   أن 
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  الرأ   بهر  يمفرِجئ   الكفرءات  خيرة   من  ح ومة .. ع ء   إلى 
  بح مة ال الد  شتتتؤون  تماير  جّاية  ح ومة   الى  ال وَّاق   الارم 

.. والجشتتتتتتتتتتتتع  اليمع   عن  حقر  هر  حملةم  و نك   وضتتتتتتتتتتتتمير 
  واضتارا  الجمهور    القصتر  من  ر يستهر  عنهر  يماِلن  ح ومة 

 فال   الواقع    األمر   أمرم  والحزبيين  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتيين  األقير  
  متتن  أهتت   التتمتتواطتتن  رضتتتتتتتتتتتتتتتى  ألن  ااعتت تترا   يتتمتت تتنتتهتت  

  أن   الحر ر   رفيق   الاين  ستتتتتتاا  وبرستتتتتت يرعة . اع راضتتتتتته  
  الموقع   الى  يكتي   ا   فهو  اليمستتتتتتتتتتتر    من  برلكثير  ذلك  يفا  
  والاولي  الاربي   المج مع   أنّ   ذلك  شكن    ياّزي   أن    ب ر 

  الا   ال ارم   ستتنوات  أربع  منا  ما   ي ارم   والابلومرستتي 
  غيره  أحتا  مع  يحتا   ا  متر  وهو  ح ومتة   ر يس  مع  ي   
  هتتاا  كتترن  ال تتاايتتة  في . عتتربر  نيتترق  ففي  حتتا   هو  وإن  

  أهت   جترنت   من   ودوليترا  عربيترا  ااستتتتتتتتتتتتتت مرار  بتاافع  ال اترمت  
  كرن  مر   مع  واق صتترديرا  ستتيرستتيرا  األدنى  والمستت و رت  القمة 

  األمر   هاا  تكرَّ   ث   الشتتتتتتتتتتتتهيا   الر يس  والاه   مع  يحا  
 إصتتتتتتتتتتتتتتراره في  رأينتر  إّننتر  بت   نوعيتة   قتارات  الرجت   وأظهر 

  يعترمتة ترا   على  بترلحفتر   الجتاير   الوار   ي ون   أن  على 
  األسا  بّشرر   الر يس   في   لمسنره   الا    الصرار   بمث    والاه 
 الستتتتتتتتتتتتتترد  محمتا   الملتك  وفي  الثترني   ع تاللا   الملتك  وفي 

 وعنامر رحيله    باا  ال رر خيين  الزعمرء  آلبر ه   برلنستتتتتتتتبة 
  أن    من  للخشتتتتتتتتية  موج    هنرلك  ياود  فال  حرل   هاه  تكون 

  إرضتتتتتتتتتتتتتترء  ق ت   النتر   تمرضتتتتتتتتتتتتتتي  ال ي   الح ومتة  يشتتتتتتتتتتتتتت تّ  
  يؤستس  لكي  ق ل   يفالهر   ل    أحااا   إن  يقر    وقا . الستيرستيين 

 في لكننر  صتتتتتتتحي     وهاا  ستتتتتتتربقة   حرلة   على  خيوت   في 
 وليس ت يير تترا  ي ون  أن  مصتتتتتتتتتتتتتتلح تت   ومن  ال  يير   يمن 

 في  أّن   خصتتوصتترا  ستتيرستتية  تستتو رت  ح ومة  ر يس  مجّرد 
 فهن  والحزبيين  الستيرستيين  األقير   بمراضترة  انشت    حر  

 متتر: يقولون  عليتتت   اآلمتتر   يالِّقون  التتاين  النتتتر   يجتتتا  قتتا 
 .منك  ن وّقاهر  ال ي   الح ومة  توَردم  ساا   ير  ه اا 
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 سميّة

  امرأة  لوح هر    على  األخيرة  لمستتتتتتتتتتترتهر  وضتتتتتتتتتتتع  أنه  
 بال  الهيبة  تملؤه  بيضتتترء   صتتتفحة  ووجههر  طو     شتتتارهر 
 ل يتتت  غرف هتتتر   نتتترفتتتاة  ف حتتت  .. ث ر  وا  أن   وا  عيون 
 اشتيرء تر    عّلهر  الصت ير   الحق   وست   الجوي  شتجر   على 

. ق     من  رؤ  هر  على  قردرة  تكن  ل   أدق  وتفرصتي   جاياة 
  مع  م صتتتتتتترلحة  المستتتتتتت شتتتتتتتفى  من  ستتتتتتتمية  عردت   ان  فمنا 

 مالم  ترستتت   وهي  ربيارا    18 ابنة  برغ هر   الا   مرضتتتهر 
  تحي  ور شتتتتتتة  نرر ة    بكلوان  خرف    ضتتتتتتوء  تح   حيرتهر 

  قرل  « الاميرن  بين   هنر   م رني  ليس . » الظ   قضتتتتتتتتتبرن 
 بل تتة الختترصتتتتتتتتتتتتتتتة  التتارو   تركتت   ان  باتتا  الك يرة  ألخ هتتر 

 الورم»  بمر   فهصتتتتتتتتتتتتترب هر . البصتتتتتتتتتتتتتر  نامة   فقاوا  الاين 
  دراستتتتتت هر م رباة   على  عز م هر  يثنِ   ل  « الكرذ   الامرغي 
  انستتتتحربهر باا   واآلدا   الشتتتتر اة  كلي ي  واق حرم  الجرمعية 

  تارنق  وستتمية  انقضتت    طو لة  شتتهور . الصتتحة  كلية   من 
  اليرفع  جساهر   تحو   ح ى  احية الجر  الامليرت   أوجر   فيهر 
  المشتتتتتتتتتتتتتتؤومتة  الز تررة  تلتك  تنستتتتتتتتتتتتتتى  لن . تجترر   حقت   إلى 

 جا  نظرهر  في  شتتتتايا  بضتتتتا   أحستتتت    ان  باا  للي ي  
  حينهر ستتتتتمية  تصتتتتتاق  ل  . مستتتتت حيالا  الجرماة   إلى  ذهربهر 

  ااولية  الفحوصتتتتتتتترت  جميع  كاب   ستتتتتتتتليم رن   عينيهر   ان 
  اظهرت. ين ظرهر  خييراا   امراا  بكن  حاستتتتتتتتتتتتتهر  وصتتتتتتتتتتتتتاق  

  بخالير يحي    الامرغ  في  تضتتخ   وجود   والصتتور  ال حرلي  
  ك يرة تمزقرت  مستتتتت برا  الاينين  على  فيضتتتتت     ااعصتتتتتر  

 ستتتتتمية فقات .  البصتتتتتر  انيفرء   الى  يؤد    مر  خاليرهر  في 
 اليمنى بتترلاين  وجز يتترا  اليستتتتتتتتتتتتتتر   بتترلاين  كليتترا  البصتتتتتتتتتتتتتتر 

 ااخير  الضتتتتتوء  شتتتتتار   ان ر   ح ى  كثيراا  ب   (. % 80) 
 الستتمرء غستتل   شتت و   صتتبر   وذات . عينيهر  ي ح    الا  
 يال   ومر $.. 50 بنستتبة  اليهر  البصتتر  فارد  اليمنى  عينهر 
 .«الاميرن  بين  ليس  م رني : » بكم   تردد  سمية 
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 دمشق  لقاء  انتظار في المعسول  الكالم 

  بر   ن يتت   النوا   مجلس  ر يس  قو   وق ع  على  بتتاأنتتر 
  وتاكيره  الستتتتتمر   ف رة   ضتتتتتمن  يزا    ا  الح ومة  تكليف   إن 

  إثنين إستتت  رق  الستتتنيورة   فؤاد  الر يس  ح ومة  تشتتت ي   بكن 
 الماستتتتتتتتتو  الكالم  الباض   من  نستتتتتتتتتمع  يومرا   وخمستتتتتتتتتين 

 ل ستتتتهي  ستتتتيرستتتتة  كالم   هو  والا   منه   ستتتتمرع    المكمو  
.  ال اييتتت  ب ر   وتشتتتتتتتتتتتتتتفي  تحتتتا   كالم  وليس  اامور 

  من  ستتتتتتتتتتتتتتمانتتتره  متتتر  المتتتكمو   الكالم  من  بتتترلتتتاكر  ونخص 
  حيث  المرضتتتتي  ااربارء  يوم   عون  ميشتتتتر   الامرد  النر   

لتتت   من  اليتتتا  نفض  انتتت     أن  وإع  ر  المايتتت   الثلتتتث  َمي 
  من  إلي   أقر   الحر ر   رفيق   الاين  ستتاا   الم ّل   الر يس 

 الجر ز  ومن «. صتتايقرا   كرن   وإن »...  عربي  شتتخص   أ  
  جتتترء  عون  الامتتترد  موق   في  ال ليين  هتتتاا  أن  ااف را  

  الظ   فئة  من  موفاي   أحا   إلي   نقلهر  ستتتتتتتتتتور ة  بنصتتتتتتتتتتيحة 
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 .دمشق   الى  ي ررة  باا   القو  
 هو ستمانره   الا   ايضترا   الماستو    المكمو   الكالم   ِمن 

  للر يس نفستتتتتتتتتتتت    النو   من   قو   وباا   الم لَّ   للر يس   قو  
 باا اليوم : » هو  ستتتتترركوي    قرل   مر . ستتتتترركوي   الفرنستتتتتي 

  أفضتتتت ؟   أم   أستتتتوأ  ل نرن  حر    ه   الجمهور ة  ر رستتتتة  توّليَ 
 عنتتترو ن ت صتتتتتتتتتتتتتتتتار  ل نتتترن  في  اع تتتااءات  هنتتتر   تاتتتا  ل  

  هنتتتتتر   ر يس   هنتتتتتر   ح ومتتتتتة   اليوم  هنتتتتتر  . ااخبتتتتترر 
  يست ق   ل    الا    اامر  ستفراء  تبردم   وهنر   جرت  ان خربرت 

  بل نترن أؤمن  إنني . وستتتتتتتتتتتتتتور تر  ل نترن  تترر    في  حتا   أن 
 ح ى إن    أقو    أن  وأر ا  ستتتور ر   عن   ذلك   في  بمر  مستتت ق  

رر  وفى   الستتتترعة    قرل    ومر «. تجرهي  برل زامرت   األستتتتا  بشتتتتَّ
  أم  عترجالا : » هو  ال ترلي  اليوم  في  الحر ر   التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا 

رر  الر يس  سكل قي  آجالا   في  أم  دمشق   في   سواء  األسا  بشَّ
  لحظتة في  ستتتتتتتتتتتتتتو تة  فيت   نج مع  أن  يم ن  آخر  م ترن  أ  

 عالقرت على   ي ون   ان  تق ضتتتتي  ل نرن  ومصتتتتلحة . واحاة 
  وأنر  الير    اتفرق   ذلك   على  نص  كمر  سور ر   مع  ايجربية 
 عن  غنى   ا   الا   المستتتترر   هاا  في  الستتتتير   على  مصتتتتم  
 .«لل لاين 
 من نستتتتتتتما    الماستتتتتتتو   الكالم  من  المز ا  ان ظرر  في 
 الماّي  الجرن   هي   انهر   لو  كمر  ستتتتتتتتت  او  ل نرنية  أطرا  

 هي  إن   الح ومة  ل شتتتتتتت ي   الحر ر    الستتتتتتتاي  لستتتتتتت كمر  
 جتتترنتتت  من  الاملي  اانف تتتر   على  م حفظتتتة  استتتتتتتتتتتتتت مرت 

  ستتتتتتتتتور ر فق   وليس  القيردة  ستتتتتتتتتور ر  على   الم ّل   الر يس 
 كالم مفردات  في  نالحظة   مر  نحو   على  والشتتتتا    الوطن 
  أن  ال تترر خيتتة  للخيوة  ن منى  فتتهننتتر    طرا  األ  تلتتك  باض 
 الاز ز ع تا  بن  ع تاللا   الملتك  بز تررة  الم مثلتة  وهي  تحتا  

 يقوم دمشتتتتتتتتق   الى  إطاللة  مع  الز ررة  وتزاممن  دمشتتتتتتتتق   الى 
  على  للستتتتتتتتتالم  الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتاا   الم ّل   الر يس  بهر 

 السالم  بها    إطاللة   نحو   وعلى  الشر فين   الحرمين   خردم 
 منتتا التتاا    المقي   الاز ز  ع تتا  بن  تركي  اامير  بهتتر  قتترم 

 اخي  قاوم  عنا  اخو ة   جفوة  ن يجة  مصتتتتتتتتر  في  ستتتتتتتتنوات 
  حز ران  30 الثالثرء  يوم   الشتتتتتتي   شتتتتتترم   الى  ع اللا   الملك 

ا   المرضتتي   كرن  مبرر   حستتني  الر يس   مع  محردثرت  لاق 
  28 ااحتتا )  يومين  ق تت   اجراهتتر  لمحتتردثتترت  استتتتتتتتتتتتتت كمتتراا 

  ان  والالفت  . الملتك  مع  مبترر   الر يس  جتاة  في ( حز ران 
  البحر ن  وملك  مبرر   الر يس  بحضتتتتتتتتور  ت   الستتتتتتتتالم  لقرء 

 إطاللة  أن  ياني  ممر  خليفة    آ   عيستتتتى  بن  حما  الشتتتتي  
 خردم على  للستتتتتتتتتتالم  دمشتتتتتتتتتتق   الى  الحر ر   الاين  ستتتتتتتتتتاا 

 لحظة  أ   في  برلز ررة  قيرم   بهف را   الشتتتتتر فين  الحرمين 
ر   وإن  ستتتتت  حّو     لقرء  الى  النفستتتتتية   الممرناة  جاار  لكستتتتتّ

 .األمة  ابنرء  نفو   في  المسرة  يباث  ثالثي 

 من ستتتتتتتتتتتمانره  آخر   ماستتتتتتتتتتتو   كالم  أمرم  ن وق   وهنر 
 في والعالمية  الستيرستية  المست شتررة  شتعبرن  بثينة  الاك ورة 
. الي    األمة  ت يلع   الا    اللقرء  حو    وهو  الستور ة  الر رستة 

 الجزء في  الرأ   بثينتتة  الوي رة  ماتترلي  نشتتتتتتتتتتتتتتترر   اننتتر  ومع 
  الاربية  المملكة  عالقة   إن »   وهو  تصتتتتتتتتتتتتتر حرتهر  من   الارم 

 برلهموم ت صتتتت   شتتتتقيقين  بلاين  عالقة  وستتتتور ر  الستتتتاودية 
 كالمهتر بقيتة  في  تمترمترا  ماهتر  لستتتتتتتتتتتتتتنتر  لكننتر « كترفتة  الاربيتة 

 برلمل   والساودية  سور ر  عالقة  رب    يم ن   وا »...   وهو 
  بستور ر الا ور  بوابة  مف ر    هو   المكمو   فرللقرء «. الل نرني 

  توحيا في  هي  الا ور   هاا  وبااية . الاربي  فضتتتتتتتتتتتر هر   الى 
  مل   في  الل نرني   للموضتتو   والستتور ة  الستتاودية  الرؤ  ين 

 ياا ل    األمر   وهاا . صتتتتفحرت   في  حضتتتتور  لمصتتتتر  واحا 
 المج مع مرراتون  ضتتتتتتتتتتتتوء   في  علي    كرن  الا   برلاستتتتتتتتتتتتر 

 المج مع  هاا   دو    قردة   أن   وكيف  سور ر   اتجره   في   الاولي 
رر   او شتتتتتتتتتتتتتتر    حرلة  ف رة  منا  يعيشتتتتتتتتتتتتتتون   جري  إذا  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

  بقية وما   جرن ه    الى  عضتتتتتتتتتتتتتواا  و ر اون   ال صتتتتتتتتتتتتتنيف  
  المشتتتتتها  م ضتتتتترمنين  م كرفلين  يرستتتتتمون   الار   األشتتتتتقرء 

  من  برلماستتتتتتتو   نيو    وه اا . للمنيقة  والمستتتتتتت قر   الواعا 
 المتتااق  طيتتِّ   عستتتتتتتتتتتتتتالا  يقير  التتا   الكالم  ا   الكالم  
  لا  . سنوات  أربع  ما   على  وال حا   ااس فزاي  مفردات 
 إيران  في  مارا  والماررضتة  الح     اه   اخواننر  ير   وعستى 

  ان   ب  ... المشتتتتتها   هاا  من   مكمو   هو   مر   الى  اان ستتتتتر  
 مثخن وك لا  ح    كصتتتتتتتتتي ة  لمصتتتتتتتتتلح ه    هو  ان ستتتتتتتتتربه  
 .اافض   المس ق     الى  ي يلع  وشا   برل حايرت 
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   والماني مصري  عصفوران
 النجادية  إيران  من واحد حجر بـ

 صار  الا    أن   إاَّ  الم رياة  يح م    ا   الوضع   ان   مع 
  ذه تتتتت  ال ي  المؤلمتتتتتة  الواقاتتتتتة  اياء  ي يران ال  الح    عن 

  الستياة برلمرنير  است وعين  ق    در ستان  ماينة   في  ضتحي هر 
.  ال قاير تستتتتتتتتت حق  الشتتتتتتتتتربيني  مرو   الاك ورة  المصتتتتتتتتتر ة 

 جلستتتتتتة خال   برغ   عنصتتتتتتر را  المرنيرا  شتتتتتتربرا   فهن  لل اكير 
 س ين  من  طانرت  بااة  مرو   الانصر ة  ب همة  محروم   

  فتتررقتت  األمن  ورجتتر   والمحتترمين  القضتتتتتتتتتتتتتتترة  مرآ   على 
 النتترر اطلق  األمن  رجتتر   احتتا  ان  كمتتر  اثرهتتر  على  الحيتترة 

 ألن  دراستتتية  باثة  في   هو  الا   الاك ور  يوجهر  اتجره  في 
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. الما تا   الانصتتتتتتتتتتتتتتر   االمترني  من  يوج ت   انقترذ  حترو  
  على  مرو   أرغ   كترن  الما تا   هتاا  أن  ايضتتتتتتتتتتتتتترا  لل تاكير 
  لهتر  قتر الا  طفل هتر  فيهتر  تالعت   كترنت   عترمتة  حتايقتة  م تردرة 
بة  ألنهر   لرد  القضتتتتترء  ستتتتتو   تجا   ول  . ارهربية  ان  : محجَّ

مت   الهترنتة   وكترنت . الرهتربي  هتاا  حق  في  شتتتتتتتتتتتتتت و   فقتاَّ
 في  عرر   وصتتمة  تشتت ِّ    وال ي   المؤلمة  والمكستترة  المحرومة 

  أمر  فيهتتتر  الاتتتاالتتتة  ان  المف ر   التتتاولتتتة  قضتتتتتتتتتتتتتتترء  ج ين 
 الثر   وور ت   حيتث  مصتتتتتتتتتتتتتتر  إلى  مرو   نقت   ت  . مقتا  
  جرن   من  هردئ   تارمم   مقرب   عررم  شا ي   غض   وس  
  والح    ي يران ال  الح    بين   ان  وحيث . المصتتتتتتتتتتر ة   الاولة 

  من  ي إيران  انزعرج   عن  فضتتتتالا  م واصتتتتالا  توتراا  المصتتتتر  
  من ( اوروبتر  دو   وماظ   اميركتر )  وحليفترتهتر  المترنيتر  موق  

  لكي  فرصتتتتتة    إيران  في  الم واصتتتتتلة  الشتتتتتا ية  اان فرضتتتتتة 
  مصتتتر  في  المخ صتتتة  الستتتليرت  هاوء   واحا  بحجر  ترمي 

  برانزعرج  وااو فرء   الواقاة   مع   ال ارم    في   مبرر    حسني 
  انجيال  المستتتتتتتت شتتتتتتتتررة  المرنير  من  تن ق    ولكي   المالن   غير 

  ب حر تك تك    ل   يتة يران ال  الح ومتة  ان  ونالحظ . ميركت  
 طهران في  االمترنيتة  الستتتتتتتتتتتتتتفتررة  امترم  ااح جترج  تظترهرات 

ق  حيث    الستتتتتتتتتتتفررة م نى  المح جين   من  الاشتتتتتتتتتتترات  رشتتتتتتتتتتتَ
 غرضتبة عبررات  والرصتيف  الجاران   على  وك  وا  برل ي ض 

  والمتتتتترنيتتتتتر ألوروبتتتتتر  الموت » و « النتتتتتري تتتتتة  انجيال »  مثتتتتت  
  إلى  رستتتتمي  برح جرج  الح ومة  تقام   وإنمر « الانصتتتتر ة 

  انجيال  تشتتتتتتتتتتتتتت تت   ال ي  التتاولتتة  ميتترلبتتة  االمتترنيتتة  الح ومتتة 
 ضتتتتمرن( المستتتت شتتتترر ة   ا  )  فيهر   ااو   المنصتتتت   ميرك  
  استت اع   كمر  المستتلمون   فيهر  بمر  ااقليرت  جميع  حقوق 

  لالح جرج  طهران   في   ااييرلي   السفير  ية يران ال   الخررجية 
 في موقفتترا  اتختترذهتتر  لاتتام  الثمتترني  مجموعتتة  موق   على 

 كترنت  وقت   في  حتا    ذلتك   ان  والالفت  . الحترد   شتتتتتتتتتتتتتتكن 
 في مبرر   حستتتتتتتتتتني  للر يس  تمار   ميرك   المستتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتررة 

  تاتري هتر عن  الثمترني  قمتة  عمقتات  حيتث ( اييترليتر )  اوو ال 
  الحتر   بي ياتة . بة المحجَّ  المصتتتتتتتتتتتتتتر ة  للمواطنتة  حا    لمتر 

 في  المستتتتتتتتتتلمين  راعية  بكنهر  اليحرء  النجردية  إيران  ارادت 
 النستتتتتتتتتتتتتتتترء وبتتترلتتتاات  اامتتتة  اوطتتترن  عن  ااغ را   ديتتترر 

بتترت   روؤستتتتتتتتتتتتتتهنَّ  على  الحجتتر   يستتتتتتتتتتتتتت فز  اللواتي  المحجَّ
  ولكنهتتتر . مرو   مع  حتتتا   متتتر  نحو  وعلى  الانصتتتتتتتتتتتتتتر ين 

 ال اري   تقاي    ااصتتتتتو   من   وكرن   األمر  في  كثيراا  برل   
  تكتريتا فالت   بمتر  لكنهتر . ايضتتتتتتتتتتتتتترا  المصتتتتتتتتتتتتتتر   الح    إلى 

 مبرر  مصتتتر : ثميني ن  عصتتتفور ن   واحا  بحجر  وتضتتتر  
 باض في  ال ر   إن  ونقو  . ميركتتتت   انجيال  والمتتتترنيتتتتر 

  ل   النجترديتة  إيران  ان  استتتتتتتتتتتتتتر   على  الم تريتاة  هو  جوانبت  
 مستتتتتتتلمو يواج   حيث   الصتتتتتتتين  مع  نفستتتتتتت   الشتتتتتتتيء  تفا  

 ي كلمون  مليون  مئتة  حوالي   وعتاده  ( الي ور )   الصتتتتتتتتتتتتتتين 
  ا  ( الهرن )   من  ضتتتتتاه   صتتتتتينيرا  عنصتتتتتر را  تحركرا  ال ركية 

. مليون  واربامئة  مليرر  عاده    البرل   ااصتتتتليين   الستتتت رن 
  تركير  ويراء  ر يس   اردوغرن   طي    رج    في   وجاوا   وهؤاء 

  إو فى  حيث  ية يران ال  الير قة   على   ليس   انمر   له    النصير 
 برألقلية لل نكي   حا  بوضتتتتع  الصتتتتينية  الستتتتليرت  بميرلبة 
  مع  تصرُّف    نحو   على  تصرَّ    فال    مر   في   وهو .  المسلمة 

  تصتتتتتتتترَّ  وكمر  ال زَّاو ين   على  عاوانهر  خال   إستتتتتتتترا ي  
 مرو   متتتتكستتتتتتتتتتتتتتتتترة  على  رداا  المتتتترنيتتتتر  مع  مبتتتترر   الر يس 

 آذارت  ستتت بقى  الانصتتتر ة  فهن   ذلك   ضتتتوء  وفي . الشتتتربيني 
  والستتتتتتتتن  برلاين  الاين  قرعاة  نجرِّ    ان   وإلى .. اع ااءاتهر 
 غير  امة  ألننر  عنصتتتتتتتتتتر   ك    مع  أظل   والبردئ  برلستتتتتتتتتتن 
 .والشاو    ااديرن   بين  ال فر ق  باام   دينهر   يكمر  عنصر ة 
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 عبدللا إطاللة قبل ما
 سوريا على  العزيز عبد بن

 الستتتاود  الستتتفير   في  لمستتتنرهر  ال ي  نفستتتهر  برلروحية 
  بتتاأ  أن  منتتا  عستتتتتتتتتتتتتتير   عوا   علي  ل نتترن  لتتا   الجتتايتتا 
- 5- 18 ااثنين  يوم  بيروت  الى  وصتتتتتتتتتتتتتتولت   فور  مهم ت  

  الام   رموي  ك    مع  الراقي  ال ارطي   ومواصتتتتتتتتل     2009
 في  شتتكن  ذ   طيف  أ   تر     دون   من  والحزبي  الستتيرستتي 

  المملكة  ب جره   يشتتتار  والحزبي  الستتتيرستتتي   الام   ستتترحة 
 ع اللا ستتتتور ر  لا   المايَّن  الستتتتاود   الستتتتفير  يايي  ل   

  على  الستتتتتتتتتاودية  القيردة  حر ص  تا س  اشتتتتتتتتتررات  العيفرن 
  ثقيلة غيوم  عنا   ال وّق    دون  وِمن  الاربي  الصتتتتت    لملمة 

  والقومي  الوطني  التاور  حيو تة  عن  الرؤ تة  حج ت   الوطتكة 
ر  الا   الاز ز  ع ا  بن  ع اللا   الملك  ب   يقوم   الا     َتشتتتتتتَّ
 خال ( ص )   للا  رسو    على  برلسالم  المرضي   األحا  يوم 

 كترن وباتامتر . المنّورة  المتاينتة  في  الن و   المستتتتتتتتتتتتتتجتا  ي تررة 
  جمو   مع   الاصتتتتتتر  وصتتتتتتالة  المستتتتتتجا  تحية  ركا ي   أد  

  الامر  بيو   ل    داعين  ال وفيق   ل   تمنوا  الاين   المصتتتتتتتتلين 
 األم ين لخامة  ب   م ّلفرا  نفستتتتتتتتتت   وجا   الا   الاور  لنجري 
ن  الارلمين   ر ّ  من  والستتتتتتتتتالمية  الاربية    من  عاداا   دشتتتتتتتتتَّ

 في الر رات  بمليررات  والصتتتتتتتتتتتنرعية  ال نمو ة  المشتتتتتتتتتتترر ع 
  الى  العيفرن  الستتتتتفير  يصتتتتت    أن   ق    وِمن . جاياة  منرطق 
م   أن  ق    وح ى  دمشق    كرن  وباامر  نراه  اع مرده  أوراق  يقاِّ
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  المتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  ااحتتتا  عمقتتتات  نقتتترش  حلقتتتة  في  شتتتتتتتتتتتتتتتتترر  
 في الر ر    في  الابلومرسي   الماها   في ( 2009/ 7/ 12) 

  من  عاد  فيهر  وشتتتترر   الجاد  الستتتتفراء  تهيئة  برنرمج  إطرر 
 الستاودية الخررجية  في  الستور    الشتكن   في  الم خصتصتين 

  او  اه متتترم  لهتتتر  ال ي  الح وميتتتة  الجهتتترت  باض  وكتتتالتتتك 
 اهمية على  في   يؤكا  ب صتتتتتر    يالي  ستتتتتور ر   في  نشتتتتتر  

  بستتتتتتتتور ر الستتتتتتتتاودية  الاربية   المملكة  ترب   ال ي  الاالقرت 
  الشتتتتتتتر فين الحرمين  خردم  ي ال    الا   الجها  بكن  مضتتتتتتتيفرا 

  الصتتتتتا    رأ    في  ستتتتتيستتتتته   الاز ز  ع ا   بن  ع اللا   الملك 
 كالم باا . الستتور ة   -  الستتاودية  الاالقرت  وخامة  الاربي 

  مرة  من  اوثر  الستتتتتور   ي  وال رح  العيفرن  ع اللا  الستتتتتفير 
  من  برت  ستتتتور ر    الى  الاز ز  ع ا  بن  ع اللا   الملك  بز ررة 

 لحظة  أ   في  ستت      المكمولة  الز ررة   أن  ااف را   الجر ز 
 فراغ هنتر   ياتا   ول   حصتتتتتتتتتتتتتت   قتا  الستتتتتتتتتتتتتتفير  تايين  دام  متر 

  علي  الستفير  نق    ن يجة   األعلى  المست و   على  دبلومرستي 
  دون   ومن  قير  الى   2008  الارم  شتتتتتتتتتتتبر   في  القحيرني 

 كالم من  الستتتاودية  الجفوة   عن  تا يراا  م رن   ستتتفير  تايين 
رر  الر يس   عن  صتتتتاوره  المنرستتتت   غير  من   ورن   تل    بشتتتتَّ

 رموي عن  صتتتتتاورهر  حرلنر  مث    المرء  يستتتتت  ر   تنظيرات 
  للاالقتة  أن  ااع بترر  في  يتكختاوا  ل   الثترني  الصتتتتتتتتتتتتتت   في 

 عالقة  أ    عن  تخ ل   خصتتوصتتية  األستتاية  -  الستتاودية 
 في انسجرم   بفا   باأت   الخصوصية  هاه   وأن   دول ين  بين 

  يا   متتر  وكتترن  الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا  الملتتك  بين  الرؤ تتة 
 ال ي الجفوة   فهن   ولاا . األستتتتتتتتتتتتا  حرفظ  والر يس  للاها   وليرا 

ج    ان كرستتتتتتتة كرن   تاقياهر  في  الكثير  ي يران ال  الح    نستتتتتتتَ
 ع ا بن  ع اللا  ح مة  جرءت   ان   الى  الخصتتتتوصتتتتية   ل لك 

 الكو تت  قمتتة  في  اامر  تاتترلج  لل ستتتتتتتتتتتتتتترم   كرمز  الاز ز 
 الخصوصية  تلك   حميمية  بهس حضرر   ااق صردية   الاربية 

رر   البن  األستتا  ستتور ر  استت اردة  شتتكن    من  وبمر    مر  الى  بشتتَّ
  هو  التتتا   القتتتر تتتا  نظر  وجهتتتة  من  عليتتت   تكون  ان  يجتتت  

 إنتت  ونقو  . الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا  الملتتك  الوالتتا  بمثتتربتتة 
 في ستتتتتتتت      المكمولة  الز ررة   أن  ااف را   الجر ز  من  برت 
 للاالقتتتتتة الم تتتتترباين  ماظ   كمتتتتتر  كنتتتتتر  ألننتتتتتر  لحظتتتتتة  أ  

  ستتتتتتتنستتتتتتت  ر  وحرضتتتتتتتراا  مرضتتتتتتتيرا  الستتتتتتتور ة   -  الستتتتتتتاودية 
 محستتتتوم غير  للاالقة  الابلومرستتتتي   الرمز  بينمر   حصتتتتولهر 

  تس ارد  أن   هو   المرء  ي منره   مر . سفير   إرسر   بالك  وناني 
 ي اأ ااستت اردة  وبهاه . إليهر  أشتترنر  ال ي  الخصتتوصتتية   تلك 

 َجني   عستتتير    عوا   علي  ل نرن  لا   الستتتاود   الستتتفير 
  ااوثر ة  آذار  بين   ال جوا    من  اسربيع  بضاة   جهود  ثمرر 
  بهاه  كمر . دينية  رموي   من  بينهمر   ومر  الماررضتتتتتتتتتتة   وآذار 

  الخصتتتتوصتتتتية  ألن  العيفرن  الستتتتفير  يشتتتتقى   لن  ااستتتت اردة 

  على   ال جوا   من   ت يل    ا  وستتتتور ر  الستتتتاودية  بين  ال ي 
  األمر   ألن  ستتتور ر   في  والحزبي  الستتتيرستتتي  المج مع  رموي 

  وبويارات الخررجية  بويارة  ث   الر رستتتتتتتتتة  بايوان  محصتتتتتتتتتور 
 وال جتتتررة وال خيي   وااق صتتتتتتتتتتتتتتتترد  والصتتتتتتتتتتتتتتنتتترعتتتة  المتتتر  

 تكون  بتتكن  تمنيتترتنتتر  خير  مع . ذلتتك  وخال   .. والجمتترر  
رر ة   -   الساودية   الجفوة   ااع برر ير ا   من  برس    ع رة   البشَّ
رر ة  -  المصتتتتتتتتر ة  ااخر   الجفوة  ليالة  تمها  وبكن    البشتتتتتتتتَّ
  عن   الصتتتتتتتتتتتتردر  اليي   الكالم  أمس   ق    إستتتتتتتتتتتت وقفنر  ال ي 

  الى  الستتتتتتتتتتتتتتور تتة  الختتررجيتتة  وي ر  نتتر تت   المقتتااد  فيصتتتتتتتتتتتتتتت  
  قر   حيث   الشتتي   شتترم  في  اانحيري  عام   دو   اج مرعرت 

 مبرر  حستتتتتتتني  مصتتتتتتتر  بين  الصتتتتتتترم ة  األيمة   شتتتتتتتكن  في 
رر  وستور ر   مصتر  أن  يا  ر   األستا  الر يس   إن »  األستا  بشتَّ

  اهلت   بين  ي ون  مصتتتتتتتتتتتتتتر  في  ي ون  عنتامتر  وأنت   بي ت   هي 
  الر يس ي ون  ان  ااطالق  على  نفتترجتتك  أاَّ  يجتت   ولتتالتتك 

  جمهور ة شتتتتتتتتتتتتا    ومع  مبرر   الر يس  اخي   مع  األستتتتتتتتتتتتا 
نر   اذا  ايضتتتتتتتتتتتترا  نفرجك   ا  كمر  الاربية  مصتتتتتتتتتتتتر    الر يس وجا 

«.  ستتتتتور ر  بلاه   في  األستتتتتا  الر يس   مع  دمشتتتتتق  في  مبرر  
  من  كتترن  التتا   الكالم  باتتا  يمحنِّن  التتا   الكالم  هو  وهتتاا 
 القردة لي   ير  أيضتتتتتتترا  ال مّني  بر   ومن . يمجنِّن   الا    النو  

  بيروت في  اللقتترء  ارتتتكوا  بتتكنه   الل نتترنيين  يفتترجئون  الثالثتتة 
  مضتتتتتتتتتيفه  وماه   ال رر خي   اج مرعه   خال   من   ليقولوا 

  للثالثة  الصتتتتتتتتاوق  الصتتتتتتتتايق  ستتتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتتر   الر يس 
 والحزبي الستتيرستتي   الام   رموي  لجميع  العبررة   وبصتتر   
 وكفرو  رشتتتتتتتتتتاك    الى   وعودوا   للا  اتقوا : وال يرر   والحركي 

 ل نرن في   الستتتتَل   الستتتتاود   للستتتتفير  ستتتت ق  بوطن  تالعبرا 
 ختتردم يصتتتتتتتتتتتتتتيفيتت   أن  ق تت   خوجتت   الاز ز  ع تتا  التتاك ور 
  كترن  وباتامتر  والعالم  للثقترفتة  وي راا  الشتتتتتتتتتتتتتتر فين  الحرمين 
  الى  ل نرن  في  اانفجرر  تفرد   أج    من  ستتتتتتتتتعي    أوصتتتتتتتتت  
  اه    الى  موّج    علني  كالم   وفي  نق    أن  ال ها ة   مشرر  
: وهي   للا  ع ا   الملك  نصيحة  ل نرن  في  والحزبية  السيرسة 

  الحستتتتتتترستتتتتتتيرت  على  ال رفُّع  ل نرن  في  المستتتتتتتؤولين   على » 
 ل نرن  على  حرفظوا  الوطن   مصتتتتتتتتتتلحة  لي  وت   الضتتتتتتتتتتيقة 
  ل   بخصتتتتتتتتر ص  حبره  وج َّ   عزَّ  للا   ألن  عيونك   بكشتتتتتتتتفرر 

 اجاادك  مث   فكونوا  اعنرقك   في  امرنة  بلاك  . لستواه  يه هر 
 لحظة نعيش  إننر   القو   خالصتتتتتتتتتتتتة «. اامرنة  بمستتتتتتتتتتتت و  

 ي حّو  بتتكن  األمتت   كثير  مع ...  ت تتكّخر  ا  لالهتتر  انفراج  
  الها   وحاة  جا    شتتتتتكنهر   من  صتتتتت   وحاة   الى  اانفراج 

 ..الموفِّق   وللا . المنر   سهلة 
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  ولم رزق  توفيق  مستشفى به حظي ما
 البربير  نسيب مستشفى به َيحظَ 

  نهرية في   هو  الا   الستتتيرستتتي  الضتتتجيج  هرمش   على 
 النر  ألعصتتتتتر   الرهرق  من  ومز ا   للوق   إهاار   األمر 

  من  أمره  على  الم لو   الوطن  هتاا  لستتتتتتتتتتتتتتماتة  وإستتتتتتتتتتتتتترءة 
 خص ال ي  النامتتة  على  الاتترلمين  ر   تحمتتا  ا  أطيتتر  

  واقاتة  تستتتتتتتتتتتتتت وقفنتر  الي ي   ال فّوق  نامتة  ومنهتر  ل نترن  بهتر 
  ي ني   مر   بكن  اليمكنينة  النفس   في  وتباث   الشردة  تس حق 

 يؤد   أن  باتا  ث   الورثتة   عليت   يحترِفظ  الرّواد  األستتتتتتتتتتتتتتال  
  عميقة لحظة  في  نراه   تكدية   أفضتتتتت   على   الواج    هؤاء 

 كودياة األمرنة  يستتتتتتتتتلِّمون  عمومرا   األحوا   في  ال كّم    من 
 بهتتتر جتتتايرون  أنه   فيه   وجتتتاوا  من  الى  جتتتايتتتا  نو   من 

 في  الارملين   من   ألو   بضتتتاة  وعلى   عليهر  وستتتيحرفظون 
 وار   أن   الواقاة  خالصتتتتتتتتتتة . األمرنة  هاه  صتتتتتتتتتتر    رحر  

  حيث  من   ل   المشتتتتتتهود  الي ي   الصتتتتتتر    ريق  مستتتتتت شتتتتتتفى 
  ذو   من  مجموعة  يضتتتتتتتتتتتتت    والا    والاقة  والرعرية  النظرفة 

  يخصتتص  أن  ارتك    أنواع   على   الي   في  ااخ صتترص 
ة  الامر  من  لتت   بقي  متتر    أجتت   ومن . الاتتر لتتة  ألفراد  والهمتتّ

  أستتتتتتتتتتتتاا  الاك ور  الستتتتتتتتتتتتربق  الوي ر  الوار    هاا  وجا   ذلك 
« هولتتان   كير  ميتتاي تتر  »  شتتتتتتتتتتتتتتركتتة  من  مبتتردرة  في  ريق  

 ل ستتتتلُّ   (LAU)األميركية   -  الل نرنية  برلجرماة  الم صتتتتلة 
 بي ع عملية  ليستتتت   كونهر  مبردرة   أعق   المستتتت شتتتتفى  مملكية 

 علي   يحرفظ  وإنمر  عر قرا  تراثرا  الشتتترر   فيهر  يل ي  وشتتتراء 
  يقرر  ل   ريق  توفيق  استاا  الاك ور   ا   البر ع   أن   لو  وكمر 

  الم برَدل ين الكلم ين  وفي .  الواج   أد   باامر  اانصترا  
  استتتتقي  الصتتتتي ة   ان  مالحظة   مع  والشتتتترر    البر ع  بين 

  مر  المملكية   است الم  بمفردة  واست  ال  هر  والشتراء  ال يع  مفردة 
 أن   الى   اشتتتترر  ريق  استتتتاا  فرلاك ور . نقول    الا   يوضتتتت  

  أج    من  الفواتير  تضتخي    الى  المست شتفى  يضتير   ا  وي 
 الي ي مست واه   على  قرء والب   الايون  وإيفرء  ال زامرت   تستايا 

  عقرر    لمشتتترو   ككر   المستتت شتتتفى  ل ي ع  وتفرديرا   الماهود 
 ال خلي  رأ   والميرل     العيش   لهر   و ؤّمن   الار لة  ياوَّ  

 ال ي األميركية   -  الل نرنية  للجرماة  المست شتفى  مملكية   عن 
  وتحايا« وإخ ررتنر  إخ رنرهر  مؤستستة  إنهر »   قول   حا   على 

  عن  ال خلي ( شتترو   كلمة  استت امر    عن  عوضتترا )  أستتبر  
 والبقرء المستتتت شتتتتفى   هاا  ترا    على  للحفر   بكنهر  المملكية 

ل   استتتت مرار   على   ال نو   مع « ريق  مستتتت شتتتتفى »  استتتت    حم 
 المملكية  عن  تنري    الا   ريق   استتتتتتتتتتتاا  الاك ور  جرن    من 
 الشتتتتتتتتهيا الر يس  مرضتتتتتتتتية  مرحلة  في   فال    أن  ستتتتتتتت ق  بمر 

 رفض»  استاا  الاك ور   قو   حا   على  الا   الحر ر   رفيق 
  وفي  المستتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتفى  هاا  وج   في  عقبرت   هنر   تكون   أن 

 الصتتتتاارة في   المؤستتتتستتتتة  تبقى   أن   إاَّ  وأبى  استتتت مراره  وج  
  بتترت«. ومحبتتة  ونم تت   شتتتتتتتتتتتتتتهتترمتتة  ب تت   الاون  يتتا  لهتتر  فمتتا 

  2009 تموي  11 ااربارء  يوم   من  اب ااءا  ريق  مست شتفى 
  من  المستتتتت شتتتتتفى  و رفع  شتتتتتكن   ستتتتت ازي  جرماة  عهاة  في 

  المستت شتتفى حايقة  في  ااح فر   خال   كلم     وفي . شتتكنهر 
  التتاك ور الجتترماتتة  ر يس  قتتر   المملكيتتة  ان قتتر   لمنتترستتتتتتتتتتتتتتبتتة 

ل   ِإومر    هو  المشتتتتتتتتتتت ر   تصتتتتتتتتتتتميمنر   إن »  ج را  جوي    حم
  م رباة في  ريق  توفيق  الاك ور  المستتتت شتتتتفى   هاا  مؤستتتتس 

 بال  والايتترء  والشتتتتتتتتتتتتتتفتترء  والوقتتريتتة  وال تتار تت   ال الي   مهمتتة 
 مارا   والام   قيود  بال  وااه مرم  حستتتتتر   بال   والح   حاود 
 انني  الى  ااشررة  تبقى «. اآلخر ن  خامة   في   الكمر   نحو 

  منيقة  قل   مرتفع   على   الرابض  المس شفى   هاا   اعر    ل  
 الالمع  الايون  ط ي   عيردة   على  اتردد   ان   ق    ااشتتترفية 

 الستتتتتياة يوج     من  ب وصتتتتتية  شتتتتترفرن  جورج  الاك ور  فيهر 
 للنخبة ال ميز  الكثيرة   اللوحرت  وترو ج  تسو ق  را اة  عرياة 

 ايداد وكن   وااجرن     والار   الل نرنيين  الرستتتتتتتتترمين   من 
  عشتتتترات ار   كن   عنامر  الوطنية  الوحاة  بح مية  اق نرعرا 

  الصتتتتتتتتتتت رر  وااطفر   والمستتتتتتتتتتتّنرت  والمستتتتتتتتتتتنين  المحّجبرت 
  ومن  للارصتتتمة  الجنوبية  الضتتترحية  منرطق   من  يقصتتتاون 

  من  و لقون  الشتتتتتتتتتتتتتترفتترنيتتة  العيتتردة  وبالبتتك  الجنو   بلتتاات 
 في  تمييز   ا  اه مرمرا  ل   المستتتتترعا  واليرق   جورج  الاك ور 

بة  الل نرنية  بين  «  للا  حز  »   الى  عر ليرا  المن ستتتتتتتتتتبة  المحجَّ
 وكستتروان  الم ن  اعرلي   من  اآلتين  وبين «  ام   حركة »   او 

  القوات  او  للك تتتر تتت   او  للاونيين  المنتتترصتتتتتتتتتتتتتتر ن  ويغرتتتتر 
  فهن   (LAU)ااميركية   -  الل نرنية   الجرماة   وأمر . الل نرنية 
  استتتتتتتتت يرع  ألنهر   هو  با    وا  كثير ن  تقاير   كمر  تقاير   

لمترا  بهتر  أنقتات  بفكرة  مق تارة  ط يتة  شتتتتتتتتتتتتتتركتة  إقنتر    مهمترا  َما 
  ريق  توفيق  مستتتتتتتت شتتتتتتتتفى  ب   أعني  المنررة  ل نرن  مارل    من 

 مث  الجاياة   المملكية  بموج   شتتتتتتتتتتتكن   ستتتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتتتب    الا  
 الجرماة  الى  برلنستتتتتتتتتتتبة  ااميركية  الجرماة  ى مستتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتف 

  لو  أتمنى  كثير ن  مثتت   كنتت   اانقتترذ  هتتاا  ومثتت  . الار قتتة 
 في  كرن   الا   ال ربير  نستتي   الاك ور  مستت شتتفي  ب   حظي 

 المنررات من   لال   ب   ط ية  منررة  والستتتتتباينرت  الستتتتت ينرت 
 برلاات  الخليج   ودو   الاربي   الارل   على   اشتتتارعرا  ااوثر 

  صتتتتتتي ة تجا  ل    ألنهر  انيفكت   ان  المنررة  هاه  ل ث   مر  ث  
  توفيق  الاك ور  مستتتتتتتت شتتتتتتتتفى  بهر  حظي  ال ي  ك لك  انقرذية 

  اجواء  عن  البايتتتتاة  هتتتتاه  النظر  وجهتتتتة  في  لالني . ريق 
 وادة يايِّلون  الاين  السيرسيين  باض  ومالعي   السيرسة 
  اه متتترمتتترت إلى  أمنبتتتِّ   رونقتتت    ل نتتترن  استتتتتتتتتتتتتت اتتتردة  ح ومتتتة 
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  والم حزبون   الستتتيرستتتيون  عليهر  يركز   وا  الل نرني  يح رجهر 
 منا تخي    ان  الاربية  بيروت   جرماة   على  برل مني  منهيرا 
  -  الل نتترنيتتة  الجتترماتتة  فال تت    ال ي  تلتتك  مثتت   لمبتتردرة  اآلن 

 ل نرن  في  الي ية  المنررات  تبقى   وبالك   (LAU)ااميركية 
 .المرضي   في   كرن   كمر   ال للؤ  تس ايا   فلنق    أو .. م للئة 
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   التبعثر  من« الفلسطينية الكوميديا»
 األعظم  اإلتهام إلى

  أجت   من  التاولي  المج مع  يستتتتتتتتتتتتتتاى  التا   الوقت   في 
  من  الستتتتتاي  و لقى  الفلستتتتتييني   للموضتتتتتو   تستتتتتو ة  إيجرد 
  ستتتتتتتتوء  تا س  عرقلة  إستتتتتتتترا ي    في  الح    صتتتتتتتتقور  جرن  
  من  جايا  بفصتتتتتتتتتتتت   الفلستتتتتتتتتتتتيينيون  اخواننر  يفرجئنر  النية  

  تستتتتتتتمي هر  األفضتتتتتتت    من  وكرن «. الفلستتتتتتتيينية  الكومياير » 
 اخواننر تصتتترفرت  باض   ان   لوا « الفلستتتيينية  ال راجياير » 

نر . والمكستتتتترة   الملهرة  بين  تجمع   هؤاء    إطالق  باا  إف رضتتتتت 
  أحا  هو   الا    الاو ك  عز ز  الفلستتتتتتتتتتتتييني   ال رلمرن  ر يس 
 ااه متتترم ستتتتتتتتتتتتتتيلقى  الرجتتت   ان « حمتتتر  »  حركتتتة  رموي 

  الجتترن ي ن من  للوفتترق  دعوتتت   مع  وال جتترو   والصتتتتتتتتتتتتتت تترء 
« ف   »  بهر  تستت كثر  ال ي  الفلستتيينية  الستتلية : الم ارركي ن 

 أخات ال ي « حمر  »  وحركة  المستتتتتتتت قلين   باض  وماهر 
  ميتتترل هتتتر تحقيق  باتتتا  إاَّ  عنهتتتر  اليتتتا  ترفع  ا  رهينتتتة  غّزة 

 حق  هو  الميتترلتت   هتتاه  أه   كتترن  وإن  عمومتترا  ال اجيز تتة 
  بتتكهمي هتتر التتاولي  المج مع  اع را   وناني  لهتتر  مشتتتتتتتتتتتتتترو  

 أيضترا  وإف رضتنر . الفلستيينية  السترحة  في  أسترستي  و ير  
  جتري  إذا  انت    التاو تك  عز ز  في  ستتتتتتتتتتتتتتيجتاان  الجترن ي ن  ان 

  يحفظ  وبالك  خيريرهمر  ت ستتتت   ال ي  الصتتتتربونة  ال شتتتت ي   
  لك   الصتتتعبة   والمارنرة   األستتتر  من   الخررج  القيرد     هاا 

  ألن  أمنيتتة  مجرد  بقي  الف را   لكن . الوجتت   متترء  منهمتتر 
  من  جوات  وباأت  ال ارم    في  شتتتتتتتتراستتتتتتتتة   إيدادا  الجرن ي ن 
  يح    الا   ي ستتتتتتتتتتترا يل ال   من  مرأ    على  بينهمر  الميرردة 
 كت  محزنترا  ذلتك  وكترن . يستتتتتتتتتتتتتتاى  التا   التاولي  والمج مع 

 ليستتتتت  القضتتتتتية  مشتتتتت لة   بكن  انيبرعرا  اعيى   ألن   الحزن 
  ابنر هر في   ايضتتتتتتتتتتتتتترا  هي  وإنمر  األر   يح    َمن   في  فق  

  ا   مر  في   الوق   و هارون  المشتتتتتتتتتتتروستتتتتتتتتتتة  يم هنون  الاين 
  الكوميتتتايتتتر»  في  جتتتايتتتا  بفصتتتتتتتتتتتتتتتت   فوجئنتتتر  وحتتتايثتتترا . يفيتتتا 

 في ال تترر خيين  القتتردة  أحتتا  أن  في  ي مثتت  « الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتة 

 في صتتتتتتتتتتتحرفيرا  مؤتمراا  عقا  القاومي  فرروق «  ف   »  حركة 
 يرستتتتتر( الراح  )  الر يس   ان  مفردهر   واقاة  في   رو    عمرن 

  الر يس جمع  ستتتتتتر   اج مر   محضتتتتتتر  لاي    أود   عرفرت 
  وي ر دحالن  ومحمتا ( عبتر   محمود )   للستتتتتتتتتتتتتتليتة   الحترلي 

 في األستتتتتتتت ق  الفلستتتتتتتتييني  الوقر ي   األمن  وماير  الااخلية 
 شتتتررون  آر ي   األستتت ق  ي ستتترا يل ال  الويراء  ر يس  مع  غزة 

 ت  وانت   األميركيتة  الختررجيتة  وي ر  مستتتتتتتتتتتتتترعتا  بيرنز  وولي  
 أخر   وقيتتردات  عرفتترت  لغ يتتر   ااج متتر   في  ال خيي  

 كالم كترن . الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  المقترومتة  فصتتتتتتتتتتتتتتر ت   جميع  من 
  لرفيقتتت   رفيق  جتتترنتتت   من  األعظ   التهتتترم  هو  القتتتاومي 

 الجستتتتتتتا  على  إطالقهر  ي    جاياة  رصتتتتتتترصتتتتتتتة  مث    وكرن 
ة هواة  ي بتترر   لوحتتة  مثتت   بتترت  التتا   الفلستتتتتتتتتتتتتتييني   حَملتتَ
 كالم وجرء . إليهر  الرصتتتتترصتتتتترت  توجي   في  المستتتتتاستتتتترت 

 الكومياير»  غات  وه اا . نفستت    النو   من  الستتلية  جمرعة 
 أبنرء نفو   في  جهة   من  األستتتتتتتتتتتى  تباث « الفلستتتتتتتتتتتيينية 

  وَمن  يين ستتتترا يل ال   إلى  برلنستتتتبة   أمر . الفلستتتتييني  الشتتتتا  
 توصتتتتيف لنر   جري   إذا  فهنه    ركربه    في  وستتتترر  لفَّه    ل َّ 

  قرعة  من  األمرمية   الصتتتتتتتتتتفو   في  يجلستتتتتتتتتتون  المشتتتتتتتتتتها  
  الفلستييني  الام   قردة  يار   خشت     على   الا    المستر  
. ... القضتتتتتتتتية  بالك  يخامون  انه   ظنه    وفي ... عيوبه  

 .بقية  وللحايث 
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  ل تبرئة أم للتصحيح
 القدومي؟  فعلها الذمة

 كوكبتتتة طلياتتتة  أفراد  أحتتتا  من  التهتتترم  يتتتكتي  عنتتتامتتتر 
  لر يس القاومي   فرروق  مث   الفلستتييني  الستتيرستتي   الام  

 مؤامرة في  ضتتتتتتتترلع  بكن   عبر   محمود  الوطنية  الستتتتتتتتلية 
  ذلك  تفستتتتتتتتتير   فهن  عرفرت   يرستتتتتتتتتر « ف   »  ك ير  لغ ير  

  نفستتتتتتتتتتتتتتت  يا  ر  التتا   القتتاومي  ان  إمتتر : أمر ن  أحتتا  ياني 
 استت امر  قرر  عبر   محمود   من  الستتلية  ب رؤ   األحق 

  يزعز   بالك   ان   يس وقف    ان   دون   ومن  يملكهر   أوراق   آخر 
.  فيتت  ه   َمن  على  الهي تت   يتتامر  انتت   بتت  « ف   »  حركتتة 

  ان   وإمر «. الفلستتيينية  الوطنية  الستتلية »   هو  هنر  والهي   
 في إليهتتر  أشتتتتتتتتتتتتتتترر  ال ي  الورقتتة  تلتتك  بتترلفاتت   يملتتك  الرجتت  
 الصتتتحرفي  المؤتمر  عقا  إن   فلنق    أو  الصتتتحرفي   مؤتمره 

 عرفرت يرستتتتتتر  رفيق    ان  ما  راا   الامة  ل  ر ة  ال ر    لهاا 
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  بصتتتتتتر  يوم  ذات  يستتتتتت املهر  فلكي  الورقة  ستتتتتتلَّم   عنامر 
 ال صتحي  بها   عنهر  اللثرم  امرطة  كرن    إذا  عّمر  النظر 

 .الامة  ل  ر ة   أم 
 دام  مر  المصتتااقية   إلى  يف قا  القاومي  اعالن   ان  وكمر 

  يمستت هر  ول   شتتفرهيرا « التهرم  ورقة »   عن  برلحايث  إو فى 
 عليه  و وي   العالم  وستتر    ممثلي   على  و ارضتتهر  بياه 

 حركة»  لتتتتتتتت  المركز ة   اللجنة  في  رفرق   رد  فهن  منهر   نمسخرا 
  الفلستيينية ال حر ر  لمنظمة  ال نفياية  اللجنة   وكالك « ف   
ثتر  الردي ن  ان  حيتث  اانفاترلي  النو   من  وترنتر    ان  عن  تحتاَّ

 المج مع و وِقع  الف نة  اثررة »  يستتتتتتتتتت ها   القاومي   فال   مر 
  وما  ر ن« عنهتر  غنى  في  نحن  ثتررات  في  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني 

  برل نرقضتتتتتترت  ومليء  مفّ ر   عم  »  بكنهر « التهرم  ورقة » 
  اللجنة   ان  كمر «. بصتتتتتتيرة  ذ    ك    ذلك  و ار   واألورذي  

  وصتردرة هست ير ة »  القاومي  تصتر حرت  اع  رت  ال نفياية 
 في تتكدي يتة  اجراءات  بتهتخترذ  ولوحت  « مر ض  خيتر   عن 
 .القاومي  حق 

  ياقتتا ان  القتتاومي  فتترروق  من  ميلوبتترا  يصتتتتتتتتتتتتتتب   هنتتر 
  الحرو   على  النقر   في   يضتتتتتتتتتع  آخر  صتتتتتتتتتحرفيرا  مؤتمراا 

  فستتتتتتتتتيمالم  ذلك  يفا    لن   كرن   وإذا  الوثيقة   الورقة  و ار  
  جرن   من  القرستي   الرد   من  بكوثر  الفلستييني  الشتا    من 

  ال نفياية اللجنة : فيهمر   األعضترء  من   واحا  هو  مؤستست ين 
 .ف    لحركة  المركز ة   واللجنة  للمنظمة 
ا  األثنتتتتترء  هتتتتتاه  وفي    إلى « حمتتتتتر  »  جمتتتتترعتتتتتة  يخلتتتتتم

  أق   ليس  الف حرو    األ    ان  كيف  فيهر  ي رباون  استتتتتت راحة 
 ت واصتتتتتتتتتتت   وه اا . الحمرستتتتتتتتتتتي  أخي    من  للقضتتتتتتتتتتتية  باثرة 

  مع  منترفستتتتتتتتتتتتتتتة  تخو   ال ي « الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  الكوميتايتر » 
« الل نتتتتترنيتتتتتة  الكوميتتتتتايتتتتتر »  مثتتتتت   أمخر تتتتترت « ووميتتتتتايتتتتترت » 
  للا  كرن «. الاراقية  الكومياير » و « الستتتتتودانية  الكومياير » و 

  من  أمرهر  على   الم لو   الثال    الاو   شتتتتتاو    عون  في 
 .المس قلة  وارادتهر   الارق   قرارهر  خرطفي  باض 
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 حتالَلي ن اإل   ذات   إسرائيل   مع   الحسم   ساعة 

  ضتتتتيف  َأبل   عنامر  واضتتتتحرا   أوبرمر  بررا   الر يس   ورن 
 يتكل   ل   وبلهجتة  ن نيترهو  بنيترمين  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   ويراء  ر يس 

  ان  اميركي   ر يس   من  ستتمرعهر  يون ستترا يل ال   المستتؤولون 
  لصتتتتتتتون  تفال    ان  يج    الا   مر  تار   الم حاة   الوايرت 

  الر يس وكترن . لهتر  يقو   من  إلى  تح ترج  وا  مصتتتتتتتتتتتتتترلحهتر 

  أبل   عنامر   اآلخر   هو   واضتتتحرا  ستتترركوي   ني وا  الفرنستتتي 
  للختررجيتة لي رمترن  افي تاور  اخ يترر  إن  مانتره  بمتر  ن نيترهو 

  أفضتتتتت   كرن   ليفني  الستتتتتربقة  الوي رة   وان  منرستتتتتبرا  ي ن   ل  
 .الوي ر   هاا   من  تر حوننر   ا   لمرذا  فحواهر  عبررة  مس امالا 
 واضتتتتتتتحرا  تستتتتتتتيون  بن  ال روفستتتتتتتور  ن نيرهو   والا   وكرن 
 ايالن بتتتترر  جتتتترماتتتتة  في  إبنتتتت   خيتتتتر   إن  قتتتتر   عنتتتتامتتتتر 

 كالم مجرد   هو  فلستتتتتتتيينية   دولة  بقيرم  الق و   الم ضتتتتتتتمن 
  أ    على  يوافقوا   لن  شتتتتتتتتتتروطرا  الفلستتتتتتتتتتيينيين   على  وطر  
  من  اصترب    الا    الحراج  ولشتاة . اايرم   من  يوم  في  منهر 

  ذورة في  وهو  هتتتترج   البن  ن نيتتتترهو  فتتتتهن  األ   ن نيتتتترهو 
 والتاه مع  المقتربلتة  بثت   ال ي  ال لفز ونيتة  القنترة  ال ضتتتتتتتتتتتتتت  

  عرر »  في   جرء  بيرنرا  العالم  وستتتتتتتتتتتتر     على  م  ب   وعمَّ  
 في ستتتتتتتنة  مر ة  عمره  مستتتتتتتنرا  رجالا   يوِقاوا   أن   هو  واح قرر 
 .كهاه  حقيرة  مصياة 
 وهاا  الح ومة  ر يس  ظهر  وراء   من   المقتربلتة  تمت    لقتا 

  ال لفز ونية القنرة  ومستتتتت و   الصتتتتتحرفي  مستتتتت و    على  يا  
  يز ا بمر  ن نيرهو  على  رد   الصتتتتحرفي   لكن «. ارستتتتل     ال ي 
 .إسرا ي   ح ومة  ي رأ   من  لا    الحراج  نسبة 

  الف ور بتاأ  ان  منتا  الراهن  المشتتتتتتتتتتتتتتهتا  في  نالحظت   متر 
 والح ومتتتتتتة ااميركيتتتتتتة  اادارة  بين  الاالقتتتتتتة  في  يتتتتتتا  

  الفرنستتتي الر يس   إلى  برلنستتتبة  نفستتت   والشتتتيء  الستتترا يلية 
 هي إسرا ي   مش لة   أن   وهو  اسرسيرا   امراا  يؤكا  سرركوي   

  للموضتتتتتتتتتتتتتتو    المتكلوفتة  وغير  التاوليتة  الرؤ تة  تواوت   ا  أنهتر 
 تحرو  وانهر  ي ستتتتترا يل ال   -  الاربي  والصتتتتترا   الفلستتتتتييني 

  ووي ر ن نيرهو  الم ابا   الح ومة  ر يس  خال    من  ستتتواء 
 ه   َمن  مخرطبة  في   واللبرقة  الكيرستتتتة  المنقوص  الخررجية 

  برلصتتتتتتتتتترار احيرنرا  الرؤ ة   تلك  تايي   من    شتتتتتتتتتتكنرا   أعلى 
 ال لتاات  استتتتتتتتتتتتتتمترء  تهو تا  على  واحيترنترا   التاولتة  يهوديتة  على 

  على  ااحيرن  ماظ    وفي  الشتتتتتتتتتتتتتوار    لوحرت  في  الاربية 
 تصتتتتتتتتب   ان  على   والصتتتتتتتترار  للقا   صتتتتتتتتي ة  ا   رفض 
اة   .سرا ي  ل  األباية   الارصمة  هي  وتكون  موحَّ

 الح    واجهة  ي صتتارون   الاين  جرن    من  ال وج    هاا 
 المج مع يقرر   ان   إمر : امر ن   احا   إلى  سيقود   إسرا ي    في 

  وبالك  أستتتتتتت راتيجيرا  خيرراا  النهر ية  ال ستتتتتتتو ة  اع مرد   الاولي 
  موضتتتتتتتع   وضتتتتتتتا   ي    دولي  لقرار  صتتتتتتتيرغة   هنرلك  تكون 
  وهو   242 القرار  اصتتتتتتتر    مر  يصتتتتتتتيب   فال  الفور   ال نفيا 
 حر  باا   اامن  مجلس   عن  صتتار   الا    المشتت لة  القرار 

  جتتتترنتتتت  من  ال ي يق  يلقى  ا  يا   ومتتتتر  1967 حز ران 
  الاولي  المج مع  ستتتتتت وت   على   ذلك  في  ما ماة  إستتتتتترا ي  
 قرار على  ال مرد  هتاا  على  اوروبتر  ودو   اميركتر  وبترلتاات 
  الجاياة  اللهجة   ان   ِعل مرا  دولية   ستتتتلية   اعلى   عن  صتتتتار 
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  تشتتتتتتتير الفرنستتتتتتتي   -  ال ر يرني   -  ااميركي  الخير   في 
 التتاين يقرر  ان  وإمتتر . النهتتريتتة  قتترر   الستتتتتتتتتتتتتت وت  ان  إلى 

  من  علي    حصتتلوا  مر   ك   يامروا   ان  إستترا ي   في  يح مون 
 عتتتتاوانيتتتتة حربيتتتتة  م تتتترمرة  خال   من  وذلتتتتك  الاتتتترل   دو  

  تتاعيت  متر   الاتاوان  م ررات  في  ما متاة  إيران  تستتتتتتتتتتتتتت هتا  
  على  خيراا  تشت    النوو ة  إيران   ان   من   الاو   هاه  باض 

 م رن  ا   في   وكالك  المنيقة   في   والمصتتتتتتتتتتتترل   الستتتتتتتتتتتتالم 
 المؤ اة الخالير  تقوم   أو  ية يران ال  الصتتتتتتتتوار    الي   تصتتتتتتتت  
 في والهيبتتة  ااستتتتتتتتتتتتتت قرار  تهز  بامليتترت  إيران  في  للنظتترم 
 .ي سرا يل ال   الااوان   على  السرو ة   الاو   باض 

  ستترا ي ول  للجميع   األفضتت    الح    فهن   الحر   وبي ياة 
 بمتر واألختا  ال اقت   خال   من  هو  ال فه   على  الاصتتتتتتتتتتتتتتيتَّة 

ق   الي   دعر    خرفيير ااوروبية  الخررجية  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتة  منستتتتتتتتِّ
  مع  اتفرق  دون  الفلستتتتيينية  برلاولة  ااع را    وهو  ستتتتوانر 
 .إسرا ي  

 .وكيف  مم ن   هاا   ه  : هو   والسؤا  
  إستتتتترا ي   مع  الحستتتتت   ستتتتترعة   حو   بقية  وللحايث  ...
  ولتلرادة . . التاتربتيتتتتتتتة.  لتلر   احت تاللتهتتتتتتتر  متن  لتلتختالص 

 .الاولية 
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  سنة  92 بعد سوالنا رآه ما
 عرفات   يفعله لم وما

  الا   عرفرت  يرستتتتتتتتر   الراح   الر يس   على  المآخا   من 
 كت ستتتتتتتهى  يوج    ال ركية « جمهور   »  صتتتتتتتحيفة  أقحم  

  ب صتتتتتتتتتتتتتر حهر القاومي  فرروق  وثيقة  في « يور  شتتتتتتتتتتتتترها » 
  فهضتتتتتتتتتتتيرت الوثيقة   على  أطلاهر  يوجهر   أن  للصتتتتتتتتتتتحيفة 

  على  بالك  صتتتتتّرح    تكون   أن  نرفية  الصتتتتتحيفة  لمقرضتتتتترة 
  على  من  خييبتترا  يق   ل  ( عمتترر  أبو  أ  )  أنتت   ااطالق  

  كلين ون  بيتتتت   الر يس  وايتتتتة  خال   الم حتتتتاة  األم   من ر 
 وعرصتتتتتتتم هر فلستتتتتتتيين   دولة  قيرم  و الن  الم حاة   للوايرت 

 برلاولة ااع را    الارل    دو    من  و يل   الشتتترقية  القا  
 فلستتتيين دولة  بين  ال فرو    الى  الم فّرعة  القضتتترير  وتر   
  الى  وتح رج  ال اقيا  كثيرة  قضتتتتتتتتترير  ألنهر  إستتتتتتتتترا ي    ودولة 

  من  ومثلهر  الوستتتيرء  من  وعشتتترات  ال فرو    من  ستتتنوات 
 حق  القضتتتتتتتتتترير  هاه   ومن . الكواليس  وراء  ت    الصتتتتتتتتتتفقرت 

  الاولية  والضتتتمرنرت  وال او ضتتترت   الحاود  وترستتتي   الاودة 

  الحار  منستتتتتتو   يجا   بمر  شتتتتتتا ين  بين  ال ارم   وط ياة 
 .فشيئرا  شيئرا  ي راجع  الم برَد  
  ير تتا ا  ألنت   ربمتر  ذلتك  يفات   ل   عرفترت  الر يس  لكن 

  ال رر خي الزعي   عمليرا  برت   وقا  نفستتتتتتتت   على  يستتتتتتتتّج    أن 
  الى  يرقى   ا   الا    الح   إرتضتتتى  أن   الفلستتتييني   للشتتتا  
 اادارة من  يحصتتتتتتتتتتتتتتتتت   ل   ألنتتتت   وربمتتتتر  اليمو    درجتتتتة 

 فتهن التاولتة  أعلن  هو  إذا  بتكنت   قترطع  وعتا  على  األميركيتة 
  و نستتتح  ينستتتح    لن  الم حاة  األم   لا   أميركر  مناو  

  الثالثتتة و  قتتّام  فرنستتتتتتتتتتتتتتتر  ومنتتاو   بر يتترنيتتر  منتتاو   ماتت  
  أن   دون   من  الخيوة   أرجك  فهن   وبرل رلي . إستتتترا ي   مناو  
 .الفكرة  ييو  

 متتر أن  ذلتتك  النظر   بايتتا  ي ن  ل   الرجتترء  هتتاا  وفي 
  شتتتخصتتتيرا  أصتتترب    ومر  ستتتنوات  ما    على  للقضتتتية  حا  
.  التاولتة  قيترم   أعلن   أنت   لو   حتاوثت   تتاارم   المح مت   من   وترن 
  للر يس الشتتتتتتتتتتتتترروني   الحصتتتتتتتتتتتتترر   ان  ااف را   يجوي  ب  

 باض  ذلك  تؤكا   مر   على  تستتتتتتتتميمرا   تصتتتتتتتتفي    ث   عرفرت 
 باض وكالك  والي ية  الستتتتتتيرستتتتتتية  الفلستتتتتتيينية  األوستتتتتتر  

  أاَّ   أجت   من  كترن  عرفترت   الر يس  من  والمقرَّبين  القر  ين 
  الفلسييني  الشا    ألن   وذلك  ال رر خية  الخيوة   تلك   يالن 

 .أخر   قيردة   من  ي ق َّلهر   لن  أن   حين  في  من   سيرتضيهر 
لة  دولية  رؤ ة   ضتتتوء   وفي  ستتتنوات  باا    للموضتتتو    مااَّ

  الحوار  وبينمر  ي ستترا يل ال  -  الاربي   وللصتترا   الفلستتييني 
  إلى  تاثُّر  من  مصتتتتتتتتتتتتتتر  برعتتريتتة « حمتتر  » و « ف   »  بين 

  أستتتتتتتتتوأ    الى  ستتتتتتتتتيئ  من  بينهمر  اللفظي  وال راشتتتتتتتتتق  تاثُّر  
 ااع قرات تبردم    وكالك  مستتتتت مرة  المستتتتت هَجَنة  والميرردة 

ة ورف ع  المستتتتتتتتتتتتتتتترجتتتا  على  ااستتتتتتتتتتتتتت يالء  ومحتتتروات    نوعيتتتّ
  اان فتتترضتتتتتتتتتتتتتتتتة أخيراا  ث     ال خو ن  درجتتتة  الى  ااتهتتترمتتترت 

  وربمر  ذلك   ضتتتتتتتتتتتتوء  في .. وتااعيرتهر  المستتتتتتتتتتتت مرة  ية يران ال 
ق  ستتتتتتتوانر  خرفيير  فرجك  علي   تكستتتتتتتيستتتتتتترا   الستتتتتتتيرستتتتتتتة منستتتتتتتَّ
  ب الم إستتتتتتتتتتتتتترا يتتت  و  الار   األوروبي  لالتحتتترد  الختتتررجيتتتة 

  وفي  2009 تموي  12 األحتتتتا  يوم  ذلتتتتك  وكتتتترن . افتتتت  
 هي  لنان  كون  مانره  ل    وهاا  لنان   في   ألقرهر  محرضتتتتتتترة 
ا إستتتترا ي   قيرم  إرتب    ال ي  الم حاة   المملكة  عرصتتتتمة   بوع 

  أورده بلفور  آرثر  اللورد  المملكتتة  هتتاه  ختتررجيتتة  وي ر  من 
 وموجَّهة  1917 الثرني  تشتر ن   2 ترر    تحم   رسترلة  في 
  يعي  يمنتتاا   كتترن  التتا   روتشتتتتتتتتتتتتتتيلتتا  جتتريمس  اللورد  الى 

: اآلتي   على   الرسرلة   تلك  نص    ولقا . الصهيونية   الحركة 
 الك ير ستتتترور    دواعي  من   إن   روتشتتتتيلا   اللورد  عز ز  » 

  إن : ال رلي   العالن  الجاللة  صتترح   بهستت   إلي    أنق    أن 
 وطن إنشترء   الى  برلاي   تنظر  الجاللة  صترح   ح ومة 
 ت ا  وستتتتتتتتتتتو   فلستتتتتتتتتتتيين  في  اليهود   للشتتتتتتتتتتتا   قومي 
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  أن  و ج  . الها    هاا  تحقيق  ل ستتتتتهي   جهاهر  قصتتتتترر  
 ضتتتتتتتتتتتتتتتتا تحيُّزاا  يمثتتت   ا  ااعالن  هتتتاا  أن  مفهومتتترا  ي ون 

  موجودة يهوديتتتة  غير  ليوا    والتتتاينيتتتة  المتتتانيتتتة  الحقوق 
  أو  القرنونية   األوضتتتتتتتتتتتتر   في  يؤثِّر   ا  كمر  فلستتتتتتتتتتتتيين  في 

.  األخر   ال الد  في   اليهود  بهر  ي م ع   ال ي  الستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتية 
 ااتحرد  الى  ااعالن   هاا  نقل      إذا   لك   شتتتتتتتروراا   وستتتتتتتكوون 
 .«بلفور  آرثر  المخلص . الصهيوني 

  صتاور  من  ستنة   92 باا  ألقرهر  ال ي  محرضترت   وفي 
ا   ذلك    إن : » اآلتية  الصتتتتتتي ة  ستتتتتتوانر  يير   الشتتتتتتر ر   الوع 

  مع  ال فتترو   مواصتتتتتتتتتتتتتتلتتة  الى  ياودوا  لن  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين 
  ااستتتت ييرنية األنشتتتتية   لكرفة  ال رم  وق فهر  باا   إاَّ  إستتتترا ي  

د  نهر ي  موعا  وباا  ال ربية   الضتتتتفة  في    يج  ستتتتلفرا  محاَّ
  ت نِّيتت  الم حتتاة  للم   ال تتربع  األمن  لمجلس  قرار  يالن  أن 

  ترسي   القرار   هاا  ي ضّمن   أن  و ج  .  الاول ين   إقرمة   لح  
 القا  ماينة  على  والستتتتتتتتتتيردة  الالجئين  وقضتتتتتتتتتتية   الحاود 

  التاولتة  األمن  مجلس  يق ت   وستتتتتتتتتتتتتتو  . األمنيتة  وال رتيبترت 
  جاواا  و ضع  الم حاة   األم   في  كرم   كاضو  الفلسيينية 

 النزاعترت لحت   ال فو ض  يايي  وستتتتتتتتتتتتتتو  . لل نفيتا  يمنيترا 
  نهرية وستتتتتتتتتتتيقنن  برألراضتتتتتتتتتتتي  الخرصتتتتتتتتتتتة  الارلقة  األخر  

 المفروضتتتترت  في  الوستتتتيرء  يضتتتتع   أن  و ج  . الميرلبرت 
 عودة يج   كمر . ستتتتتالم  اتفرق  الى   لل وصتتتتتّ   يمنيرا   جاواا 

 مصتتتتتتتتتتتتتر  مع   1967 حر    ق    مر  حاود   الى  إستتتتتتتتتتتتترا ي  
 اال زام طرا  األ  تستتتتتتتتتتتتتت يع  ل   وإذا . وااردن  وستتتتتتتتتتتتتتور تتر 

  التاولي  المج مع  يتاعمت   التا   الحت   فتهن  الزمني  بترلجتاو  
 . « اليرولة   على  يوضع   أن  يج  

  ذلك  شتتخصتتيرا  موقفرا  ليس  أن   ستتوانر  كالم  في   مر  أه  
 إنمتتر مج ماتتة  أوروبتتر  دو   ختتررجيتتة  وي ر  هو  الرجتت   أن 

ق »  ب ستتتمية  «.  األوروبي  لالتحرد  الخررجية  الستتتيرستتتة  منستتتِّ
 هتتاه عليتت   تا ر   ا  كي  بتتاقتتة  الكالم  يخ تترر  فهو  ولتتاا 

 في يقتتتتر   الكالم  أن  كمتتتتر . تلتتتتك  أو  األوروبيتتتتة  التتتتاولتتتتة 
  يبرغ   ل   ستتتتتتتوانر   أن  ياني  برلاات   لنان  وفي  محرضتتتتتتترة 

ا  مملكة    فهن  األستتتتتتتتتتتتتر    هاا   وعلى . يق رح   بمر  بلفور   وع 
  ل    والا    الوعا   ذلك  على  ستتنة   92 باا  ستتوانر  قرل    الا  

لت   بقولت   عرفترت  الر يس  يخترطر    األم   من ر  على  من  وِفا 
  ح   مالم    الاولي   المشتتتتتها  في   أن   الى  مؤشتتتتتر  الم حاة  
  على ( ستنوات   8 باا   أ  )  كرم   قرن   حلو    وق    للقضتية 

 .خييئة   من  أوثر   كرن  الا   ال ر يرني  الخيك   ذلك 
  بقية  وللحايث  ...
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 السالم  بوابة مفتاح

  الستتتتتيرستتتتترت منستتتتتق   لستتتتترن   على  أوروبر  دع    أن  مر 
 في  ألقرهر  محرضتتتتتترة   في  ستتتتتتوانر  خرفيير   لاولهر  الخررجية 

  بترلتاولتة  الع را   إلى  2009 تموي  12 األحتا  يوم  لنتان 
  ان فضتتتتتتتتتت  ح ى    إستتتتتتتتتترا ي   مع  اتفرق   دون  الفلستتتتتتتتتتيينية 
  كبتتترر ي امق  أن  دون  ومن  للفكرة  رفضتتتتتتتتتتتتتتتترا  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتت  

 أختتتا ث   للفكرة   الواقاي  المردود  في  فيهتتتر  المستتتتتتتتتتتتتتؤولين 
 الدارة متوقت   متن  اامت تاتتتتتتتر   ابتتتتتتتااء  متنتحتى  الترفتض 

  إذا   هاا .. الفكرة   مع  أنهر  بستتتتتتت وتهر  أوح   ال ي  األميركية 
  من  الير   بتاايتة  تكون  وأن  طر حهتر  وراء  ليستتتتتتتتتتتتتت   وترنت  

  خيوة اف تتتة  كتتترنتتت   ال ي  بتتترلتتتاات  بر يتتترنيتتتر  ومن  أوروبتتتر 
 أستلحة ل صتاير  تصترر    خمستة  بهل رء  الم مثلة  ح وم هر 

  ومع . غزة   على   للااوان  مراجاة  ضتتتتتوء   في  إستتتتترا ي    الى 
 في  هو  إستتتتتتتتتتتترا ي  و  بر يرنير  بين  األمني  ال برد   حج    أن 

  أن   إاَّ  ستتتتتتتتتتنو را  استتتتتتتتتت رليني  جني   مليون  الاشتتتتتتتتتتر ن  حاود 
  ال تترلي  اليوم  في  حتتاوثهتتر  وتوقيتت   بمانتترهتتر  اف تتة  الخيوة 

 بكن يقينرا  نزداد  ال زامن  وبهاا  المحرضرة   سوانر  إلقرء   من 
. لل ستتتتتتتتتتتتتتو تة  جتايتاة  دوليتة  رؤ تة  استتتتتتتتتتتتتت نبتر   عمليتة  هنترلتك 

 في المال   وليتا  الستتتتتتتتتتتتتتور تة  الختررجيتة  وي ر  يتاعو  وعنتامتر 
  من   فرع   باور  القيرم   الى  األوروبي  ااتحرد  نفستتتتتتت    اليوم 
  المباوثين  أن  إلى   مؤشتر   أيضترا  فهاا  ال ستو ة  تحقيق   أج  

  الاتترصتتتتتتتتتتتتتتمتتة  على  اطالاته   تكتترثرت  التتاين  األوروبيين 
  مع  ي شترورون  كرنوا  المرضتية  الثالثة   األشتهر   في  الستور ة 

  ا  لل ستتتو ة  صتتتي ة   على  ال وافق   أج   من  الستتتور   الح   
  فكرة  على  الفور   إستتتتتتتتتتترا ي   اع را    كمر  عليهر  يا ر  
  الانصتتتتتر ة الابلومرستتتتتية  رمز   أن  ح ى . لنان   من  ستتتتتوانر 

  الال قة  غير  المفردات  إع ما  لي رمرن  أفي اور  ستتتتتتتتتترا ي  ل 
 برلاولة براع را   تقضتي  ال ي  للفكرة  رفضت   مار   في 

  إن : » قر   حيث  إستتتتتتتتتتتتترا ي   مع  اتفرق  دون  الفلستتتتتتتتتتتتتيينية 
  مفروضتتتتتتتترت باا   إاَّ  ت     أن  يم ن   ا  الستتتتتتتتلمية  ال ستتتتتتتتو ة 

  لستتوانر  ااح رام   ك   مع  أننر  ث   فر ضتتهر  يم ن   وا  مبرشتترة 
 أهميتتة في  نبتترل   أاَّ  و جتت   ال قتترعتتا  وشتتتتتتتتتتتتتتتك  على  لكنتت  

 الستتتتتتتتتتتتتتليتترت بتتاأت  هتتاا  الفاتت   رد  ومع «. تصتتتتتتتتتتتتتتر حتترتتت  
 وباأت الاربية   ال لاات  أستتتتتتتتتمرء  تهو ا  حملة  الستتتتتتتتترا يلية 
إلى رفض ميرل  الدارة األميركية   الااعية   األصتتتتتتتتتتتتوات 

والح ومرت األوروبية في شتتتتتتتتكن المستتتتتتتت وطنرت تشتتتتتتتتوِّش 
  ح ى أن  الر يس أوبرمر ل حقيق ال ستتتتتتو ة مستتتتتترعي ى  عل 

باض ويراء ح وم   باأوا في مار  ال مستتك  ن نيرهو و 
النري  في  « جودنيراني » برلست ييرن يست خامون مصترل  

إشتتتتررة إلى إستتتت حرلة ق و  الفلستتتتيينيين أن يعيش اليهود  



133 

 

 بينه .
هتتاا ال العتت  من جتترنتت  الح ومتتة الستتتتتتتتتتتتتتترا يليتتة 
حم  الر يس أوبرمر وق   يوم من الاعوة ال ي أطلقهر 
ع المنظمرت اليهودية  ستتتتتتتتوانر من لنان  وعلى وضتتتتتتتت 
في أميركتر أمترم مستتتتتتتتتتتتتتتؤوليتة الضتتتتتتتتتتتتتتت   على ن نيترهو 
وذ ر  ح وم   ال ي تارق  ستتتتتعيرا ترر خيرا من شتتتتتكن  

هاا التصتتر   تكمين الستتالمة لستترا ي   مستت اينرا في
الستتتتتتتتتتتتتتت ثنتتتتر ي من جتتتترنبتتتت  بتتتترلمنظمتتتترت بتتتتهثنين من 
مستتت شتتترر   األقر  إلي  وهمر اليهوديرن رام عمرنو ي  
وديفيا اوستتتتتتتتتتلرود. وبصتتتتتتتتتتر  النظر عمر إن هى إلي  
ااج مر  الستتت ثنر ي بين أوبرمر والمنظمرت اليهودية 
وهتتتتت  إنجتتتتتري أقيتتتتتر  هتتتتتاه المنظمتتتتترت إلى عنتتتتترد 

مرونتتتتتة الر يس أوبتتتتترمتتتتتر  لي رمتتتتترن أم إلى -ن نيتتتتترهو
ق نوايره  إّا أن أجواء األيمة برت  واضتتتتتتتتحة  وصتتتتتتتتا 

حكمة » بووصتتتتتتتتتتل  إلى حا أن ن نيرهو باأ يشتتتتتتتتتت ك 

و رفض تجميا الستتتتتتتتت ييرن في القا . كمر   «أوباما
وصتتتتتتتتتتتل  إلى حا أن الخررجية األميركية إستتتتتتتتتتت اع  

الخررجية  الستتتتتتفير الستتتتتترا يلي وفال  الشتتتتتتيء نفستتتتتت 
ن ت ااا ملحوظرا في ال ارم  باأ الفرنستتتية ممر ياني أ

يحتتتا  مع إستتتتتتتتتتتتتتترا يتتت   وذلتتتك ألن التتتاول ي ن األوثر 
حرصرا على ال سو ة وترتي  وضع الاالقرت الم وترة 
مع الار  والمستتتلمين تجاان في الستتتلو  الستتترا يلي 
مر من شتتتتكن  تايي  ستتتتايهمر هاا. وهو ستتتتاي يرتب  

ستتتتتتتتتتتي بوعود ت لَّ  هر من الر يستتتتتتتتتتتي ن األميركي  والفرن
مرجعيتتترت عربيتتتة وتحتتتايتتتااا الملتتتك ع تتتاللا بن ع تتتا 
رر األستتا.  الاز ز والر يس حستتني مبرر  والر يس بشتتَّ
وبترلنستتتتتتتتتتتتتتتبتة إلى الر يس الستتتتتتتتتتتتتتتور  هنترلتك تيمينترت 
أميركية وأوروبية بكن الستتتتتتتتاي من أج   ال ستتتتتتتتو ة لن 
ي ون كمر الحر  في المرضتتتتي أ  بمر مانره ستتتتي ون 

 الوضو  سيا الموق  في ك  شيء.
ي ضتتتتتتتتتتتتتتتوء متر أوردنتره هت  أن الف ور الراهن في ف

الستتتترا يلية ل  حستتتتنرت  بمر ياني  -الاالقة األميركية
أن  وستتتتتتتيلة ضتتتتتتت   فرعلة على إستتتتتتترا ي  وأن  مف ر  
بوابة الستالم الموصتاة منا أوثر من نصت  قرن ألن 
أميركتر وأوروبتر ل  تجربتر ولو مرة واحتاة ال اترمت  بحزم 

ة؟ عستتتتتتتتى ولا  ي ون مع إستتتتتتتترا ي  المح لة والما اي
 ذلك.
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 إسرائيل خالل من اليهودية تحتل ال  كي
 واالسالمية المسيحية نالديانتي  

  مستتتتتتتتتتتتؤوليهر باض  شتتتتتتتتتتتتخرص أ  في  إستتتتتتتتتتتترا ي   ت ار  
 تحوُّ  عتام  شتتتتتتتتتتتتتتكنهتر  من  التاولتة  يهوديتة  ان  وحترخترمترتهتر 

  كثيراا   ي والاون  الفلسيينيين   كون  مس ق الا   اقلية   إلى   اليهود 
 الاشتتتترات على  تق صتتتتر  برت   الشتتتت رت  يهود  هجرة   وكون 
  هتتتاا  ومن . بتتترالو   ذلتتتك  وق تتت   بتتترلمئتتترت  كتتترنتتت   باتتتامتتتر 

 .«الاودة  حق »   لمسكلة  الميلق  الرفض  يكتي  المنيلق 
  المستتتتتكلة  من  تاقيااا   اق   ليستتتتت   برلاات   المستتتتتكلة  هاه 

  تنارجرن الثن ين   ان   كمر  الشتتتترقية  برلقا   الم القة   األه  
  إلى  بترلنستتتتتتتتتتتتتتبتة  بترلجوان  الم الق   ذلتك  هو  واحتا  مل   في 

  ستيظ   مل   وهو . ل نرن   إلى  برلنستبة  شتبار  ومزار   ستور ر 
  الحتت   التتاولي  المج مع  إع متتا  إذا  إاَّ  عليتت   هو  متتر  على 
 المج مع هتتاا  على  القيمين  كبتترر  وقرره  ستتتتتتتتتتتتتت ق  متتر  وفق 

  وروستتتتتتتتتتتتتتيتتتر اميركتتر )  الك ر   الخمس  التتاو   بتتالتتك  وناني 
 مجلس في   الاضتتو ة  الاا مة ( وفرنستتر  وبر يرنير   والصتتين 

 قرار بتترلجمتتر   أيتتات  التتاو   هتتاه  فتتهن  ولل تتاكير . اامن 
  بقية وراءهر   لالك  تبارا  وستتتتتتتتتررت   242 رق    اامن  مجلس 

  تضتتتتتتتتتتمَّن   مر  واه  (. الما اية  إستتتتتتتتتترا ي   عاا )   الارل    دو  
 اح ل هر ال ي  ااراضتتي   من  إستترا ي   انستتحر  »   هو  القرار 

  أو  الحر   حتتترات  جميع  وانهتتترء  1967 حز ران  5 يوم 
  ااراضتي  ووحاة  برلستيردة  وااع را   واح رام  بهر   الدعرء 

 في وبحقهر  المنيقة  في   دولة   لك   الستتتيرستتتي  وااستتت قال  
 بهتتر وما ر   آمنتتة  حتتاود  نيتترق  في  بستتتتتتتتتتتتتتالم  تعيش  ان 

 .«بهر  وال هايا  القوة   اعمر    من  وم حررة 
 عتاا أحتا  عليتت   ي حفظ  ل   القرار  هتاا  اصتتتتتتتتتتتتتتتاار  عنتتا 
  الاربيتة طرا  األ  جرن    من  استتتتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتتتية  غير  تحفظرت 
 بتتتا « ارا  »  كلمتتتة  اياء  اراضتتتتتتتتتتتتتتيهتتتر   باض  المح َّلتتتة 

  صتتتتتتتيرغ    وواضتتتتتتتع  القرار  م  كر  ل ث   ومر « ااراضتتتتتتتي » 
  الم حفظين طمتتتكن  ان  كتتترردون  اللورد  بر يتتترنيتتتر  منتتتاو  
  إلى  برلاودة  وان  « ااراضي »  تاني « ارا  »   بكن  الار  

  الم حفظون  فستتتتتتتت     ذلك  ي كوا  للقرار  الفرنستتتتتتتتية  ال رجمة 
  انستتتتتتتتتتتتتتحر  ير اون ( ستتتتتتتتتتتتتتنة   42 ق    ا  )  يمناا   ألنه  

 اح ل هر ال ي  ااراضتتتتي   من  الستتتترعة  وج    وعلى  إستتتترا ي  
 .وح رمهر  اانظمة   إلى  برلنسبة  الوج   مرء  لحفظ   وذلك 

  الفلستتتتتتييني  الموضتتتتتتو   ي ن  ل    القرار  اصتتتتتتاار  وعنا 
  برلنستتتتتتبة  وا   الاولي  المج مع   إلى  برلنستتتتتتبة   اولو ة  يشتتتتتت   

 القرار فتهن  ولتاا  ذلتك   باتا  الحتر   كمتر  الاربيتة  التاو   إلى 
 عام  لكن .  الموضتتتتتو   هاا   إلى  اشتتتتتررة   ا   من  خال   242
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  إلى  ااسرسي   الماخ    هو  ليس   اآلن   ان   تاني   ا  ااشررة 
 .الفلسييني   للموضو   الميلو    الح  

 ويف؟ 
  الك ر   الخمس  التتتتاو   قررت  إذا  انتتتت   ع قتتتتردنتتتتر إ  في 

  ا    242 القرار   مضتتتتتتتتمون  من  تبقَّى  مر  تنفيا  استتتتتتتت كمر  
  يستتتتتتتتراا  أوثر  يصتتتتتتتتب    الح    فهن   الجوان  من  اانستتتتتتتتحر  

  وبحق  الشتتتتترقية  برلقا   الم مثل ين  الاقاتين   إلى  برلنستتتتتبة 
  إلى  يصرر   القا    موضو    إلى  برلنسبة   ان   حيث   الاودة  
  وااستتالمية والمستتيحية  اليهودية  المقاستترت   دولة  اع بررهر 

  ان  ل ر   ب وحياهر  الستتتتتتترا يلية  الميرلبة  تستتتتتتتق    وبالك 
 حق   إلى  برلنستتتتتتبة   امر «. إستتتتتترا ي    دولة  عرصتتتتتتمة »  تكون 

  من   الاولي   -  الاربي  ال وافق  يشتتتتب   مر   هنرلك   فهن  الاودة 
  بتتكن  عنهتتر  المالن  غير  والمتتااوات  ااتصتتتتتتتتتتتتتتترات  خال  
  الاودة  بحق  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   جترنت   من  اع را   هنترلتك  ي ون 
 في  ولاوا   الاين   اآلبرء   من  ير ا   من   على  تق صر   ان   على 

  إلى   1948 عرم   اللجوء  على  وأمج روا  فلستتتتتتتتتتتتيينية  بلاات 
  ودو    الخليج   دو   وباض   وااردن  وستتور ر  ول نرن  مصتتر 
  متر  الز تررة  حق  له   في ون  هؤاء  واحفترد  ابنترء  أمتر  الاترل   
  هاا ... الجا   أو   األ    على  للستتالم  حاث   ال ستتو ة  دام  

  المستتتتتتتتكلة  إح ستتتتتتتت  نر   وإذا . الحيرة  قيا  على   ياا  مر  كرنر   إذا 
.  مئرت بضتتتتتتتع   ه    هؤاء  من  احيرء  البرقين   فهن  براعمرر 

 في تتتتتتكختتتتتا  تخر جتتتتتة  ي يلتتتتت   اامر  ان  حتتتتتر   ا   وفي 
  إلى  مبرر   حستتتني  الر يس  نظرة  صتتتيرغ هر  عنا  ااع برر 

  صتتتتتتتتتتتتتحيفة  ما   اجرتهر  مقربلة   في  عرضتتتتتتتتتتتتتهر  كمر   األمر 
  ااحا  يوم  ونشتتتتتتتتتترت هر  الستتتتتتتتتترا يلية « احرونوت  ياياوت » 

  مر  جملة   من  الاودة  حق   موضتتتتتتتتتو    وكرن  2009/ 7/ 12
  الستتترا يلية الصتتتحيفة  مناوبة  استتتئلة   على  رداا  مبرر    قرل  

:  برآلتي  هاا  الحق  شتتتتتتتتتتتتتكن   في   ستتتتتتتتتتتتتؤا    عن  اجر   حيث 
 في نفستتتتتتتتتتتتتتيتتة  مستتتتتتتتتتتتتتتكلتتة  أنتت   الاودة  حق  في  ار   إنني » 

  أرباين منا  يعيش  فلستتتيينيرا  اجئرا  مثالا  فخا  . األستتتر  
  أن  يار    أن  فق   ير ا  إن   أميركر   في   عرمرا  خمستتتتتين   أو 

 عمالا  ووجتتا  وتزوج  در   أن  فباتتا  الاودة   في  حقتترا  لتتايتت  
  ولمتترذا  عنوانتت   ت يير  في  ستتتتتتتتتتتتتتيرغتت   لمتترذا  أواداا  وأنجتت  

 عودة  تكون  ه   ستتتتتتتتتتتتتئ   وعنامر «. الاودة   في  ستتتتتتتتتتتتتيرغ  
  الوطنية  الستتتتتلية  اراضتتتتتي   إلى   أم  إستتتتترا ي    إلى  الالجئين 

 في عر   مواطنون  لتتاي    أليس : » اجتتر   الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتة 
  يهودية  دولة   إلى  إستتتتتتترا ي   تحو    تر اون   ه   ؟ إستتتتتتترا ي  

 ب   ضتتتتترراا  ستتتتتيملحق  خيير  وخيك  جااا  ستتتتتيء   هاا  فق ؟ 
  اارهربيين  لجميع  ها    إلى  ستتتتت  حو   يهودية   دولة   ألن 
 مصتتتتتتتتتتتر  في  الينر  وإنظروا . آخر  امر  مف وحة  دولة  بينمر 
  تعيشتتتتتون  أن   . و هود  واقبر   ومستتتتتيحيون  مستتتتتلمون  لاينر 

 وحتتترن ثقتتترف ه   وتارفون  وتفهمونه   الاربي  الاتتترل   داختتت  
 . « عزل ك    عن  ت وقفوا   وان  تنامجوا  كي   الوق  

 علي  هي   مر  على  ستتت بقى  اامور   إن   القو   خالصتتتة 
  ت   وبقرار  الخمس  التتتتتاو   أقتتتتتامتتتتت   إذا  إاَّ  تاقيتتتتتا  من 

  من  تبقَّى  متتتتتر  تنفيتتتتتا  على  بتتتتترلجمتتتتتر   عليتتتتت   الموافقتتتتتة 
  التاو   وبتهجمتر   242 القرار  نص  يتة إستتتتتتتتتتتتتترا يل  اح الات 

 هتتتتاه انهتتتترء  ضتتتتتتتتتتتتتترورة  على  المجلس  في  ااعضتتتتتتتتتتتتتتتتترء 
  امراا  تنفا   تكون   الي   نشير   مر   فال    إذا   وهي . ااح الات 

  ااح الات وانهتتترء  اانستتتتتتتتتتتتتتحتتتر   وعنتتتا . خيتتترراتهتتتر  من 
 ستتتتهالا  الفلستتتتييني   الموضتتتتو    في  النظر  يصتتتتب   برلكرم  

  الاولة  ر يس  نظر  في   هو  الاودة  حق   ان   خصتتوصتترا  جااا 
  دو    أن  وخصتتوصتترا  نفستتية  مستتكلة   مصتتر  ااو ر  الاربية 
  وان  فلستتتتتتتيينية   دولة  هنرلك  تكون   ان  ضتتتتتتترورة  مع   الارل  
  والصتين  روستير  وماهر  والفرتي رن  ااوروبية   والاو   اميركر 
 تكون   لن  القتا   بتكن  ااستتتتتتتتتتتتتتالميتة   التاو    مع  م فقتة  بترتت  

  مانره ستتتتتتتتترا ي  ل  عرصتتتتتتتتتمة  وجّالهر  توحياهر   ألن  موحاة 
  لالستتتتتتتتتتتتالم الصتتتتتتتتتتتتهيونية  شتتتتتتتتتتتتخص  في  اليهودية  اح ال  

  الاين  اح ال    ألن  يحا    لن   مر  وهاا ... مارا  وللمستتتتيحية 
 .اار   اح ال   غير 
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 يةيران اإل األحوال مستجدات في قراءة

 ومضتتترمين ال صتتتر حرت  ستتتيور  بين  القراءة  بر    من 
 الانرد  هاا   أن  أف ر    وتلك   هاه  وظرو   ال صتتتتتتتتتتتتترفرت 

  تايين  شتتتتتتتكن  في  نجرد  أحما   محمود  الر يس  جرن    من 
 ل ر  كرن   ل    أو   نر برا  مشتتتتر ي  رحي   استتتتفنايرر  صتتتتهره 
  من  الانتتتترد  هتتتتاا  وأن  احقتتتترا   ال ايين  هتتتتاا  عن  ال راجع 
  وي ر  وما   ن نيرهو  بنيرمين  إستتتتتتتترا ي   ويراء  ر يس  جرن  

  هو  المستتتتتتتتت وطنرت   شتتتتتتتتتكن  في  لي رمرن  أفي اور  الخررجية 
 .احقرا  الانرد   هاا  عن  ال راجع  ل ر  

  النجردية الخيوة   الى  برلنستتتتتتتتتتتبة  ال وضتتتتتتتتتتتي   في  ي ردة 
 شتتتتتتتتتتتتخص صتتتتتتتتتتتتهره   أن  نجرد  الر يس  يار  : اآلتي  نقو  

  من  عتتااوة  ا  أن  ير   وأنتت   التتاولي  المج مع  على  منف   
  ل    أو   نر برا  إخ رره   ذلك  مع  لكن     ستتتتترا ي  ل  إيران  جرن  
  نتر بت  يخ ترر  من  هو  التاستتتتتتتتتتتتتت ور تة  النترحيتة  من  ألنت    وذلتك 
  عمليترا  النوا    هؤاء  و  ون  أخر   لقيترعترت  ونوابت    األو  

 الويراء أمتر  ال الد   شتتتتتتتتتتتتتتؤون  يتايرون  الح ومتة  أركترن  ه  
 .ال رلية  الارجة   في  م رن ه   ف كتي 
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  للر يس  األو   النر    لي ون  الشتتتتتتتتتتتتخص   هاا  وإخ يرر 
 الظنون  و ستتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتر  جهة  من  ااستتتتتتتتتتت  را   يثير  باا 

  الر يس  ألن  ااستتتتتتتتتتت  را  . أخر   جهة   من  وال فستتتتتتتتتتتيرات 
  وا  أميركر  مع  بمواجهة  و نار  إستترا ي   بزوا   ينرد   نجرد 
 وال يو ر النوو   بتتتتتترلمشتتتتتتتتتتتتتترو   ال مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتك  عن  ي   

 يوم ذات   صتتتتتتتتتتتتترَّ   مشتتتتتتتتتتتتتر ي   أن  حين  في  الصتتتتتتتتتتتتترروخي 
  للميركترن صتتتتتتتتتتتتتتايق  بلتا  إيران  بتكن  الاترلي  وبترلصتتتتتتتتتتتتتتوت 

  ان   عن  فضتتتتتتتتتتالا  ذا    ضتتتتتتتتتتا  فهاا   وإذن  يين  ستتتتتتتتتترا يل وال 
 ب  الشتتردة  حا   الى   ووصتت   بصتتهره  نجرد  الر يس  اعجر  
 الحستر   المنصت    في  تايين   ي رر   ا  شترعر   برستلو  

  العجتتتر   فتتتهن  ولل تتتاكير . الجمهور تتتة  لر يس  أو   نتتتر بتتترا 
  الر يس بقو   مشتتتتتتتتتتتتتتر ي  ل ايين  ال  ر ر  مار   في  تمثتَّ  
 أشتتتتتب  إن  : » الصتتتتتوفية  شتتتتتاراء  مفردات  يشتتتتتب    وبمر  نجرد 
 هتتتاه لتتت   أونُّ  لمتتترذا  يستتتتتتتتتتتتتتتتكلني  الباض . نقيتتتة  ميتتتره  بنبع 

 يجلس حين   أن   أحاهر  ستتتتتتتتتتتتت     ألل  : وأجي ه   الارطفة  
  بمرآة  أشتتب    إن   مستترفة    هنر   فليستت   ما   و  نرقش  المرء 
تتتت  فكيف   األو   الس     هو  هاا   كرن   وإذا    « شفرفة    999 بتتتت
 صتتتتتتهر مجرد  ليس  مشتتتتتتر ي   أن  ياني   هاا . البرقية  ستتتتتت برا 

 برل ة ظرو   ووستتتتتتتتتتتت   عم    من  الم رفكة  يستتتتتتتتتتتت حق  فق  
 أصتتتتتهرة مث   وأن   استتتتتيور    رج    هو  وإنمر  الحستتتتترستتتتتية 

  ستتتتتتتتت ي   على  ول نرن  والاراق  وستتتتتتتتتور ر  مصتتتتتتتتتر  في  وثيرة 
  برلخ يرر إمر  الر يس   من  الحظوة  نرلوا   الحصتر  ا   المثر  

 .الار لي  ال ي    داخ   لخضرت  درءاا  برلضيرار   وإمر 
 ارتضتتتتتتتترء حرات  إستتتتتتتت حضتتتتتتتتر  نجرد  الر يس   أن   ولو 

  من  متتر  تتتاار   ربمتتر  لكتترن  ااضتتتتتتتتتتتتتتيرار تتة  بتترلمصتتتتتتتتتتتتتتترهرة 
 في  ال كم   وعنا   . الاواق   اخ ال   مع  تاارمو   الضتترور  

 .ذلك  لنر  ي  ين  باقة  المحسو   غير  خيرره  إلي   ان هى  مر 
 الظنون  صايا   على   أمر  ااس  را    صايا   على   هاا 

  من  انيلق    تكون  ربمر  النجردية  الخيوة   فهن  وال فسيرات  
  وهو   ل    أو   نر برا  تايين   بكن  الر يس  للا    الصتتتتهر  تنظير 

  يينستترا يل وال  للميركرن  إيران  عااوة   عام  مقولة  صتترح  
  الوق   في  وإربروهر   الاولية  األوستتتتتتتتتتتر   تها ة  شتتتتتتتتتتتكن    من 

 علي   الااخلية  ااع را   حملة  محرصتتتتترة  وكالك  نفستتتتت  
  تا  ر أوروبر   ودو   أميركر  جا    وضتتتوحرا  أوثر  ب الم   أ  

  كالك   األمر  دام   ومر  النظرم   في  ال ر    رج   هو   الصتتتهر 
 ألربع ر يستتترا  بنجرد  ال ستتتلي   ي     ا   ولمرذا  ال صتتتايا   فلمرذا 

  إذا  أمتر  تشتتتتتتتتتتتتتتنج؟  دون  من  الحوار  خاللهتر  ي    ستتتتتتتتتتتتتتنوات 
 والحر  خترمنئي  المرشتتتتتتتتتتتتتتا  وبترلتاات  المحترفظون  ان فض 
 ف   عام  وير  ي حملون   هؤاء   فهن  الخية  ضتتتتتتتتتتتتا  الثور  

 ال راجع يصتتتتتب    وه اا . الاولي  المج مع   مع   الحوار  نرفاة 
 .للر يس  سقية  وليس  م سبرا  ال ايين   عن 

 إثمرا  ي ون   أن  برلضتتتتتتتتتترورة  ليس   الظن  باض   أن   ومع 
  لكن . ل   را نر ب  صتتتهره   الستتتر  كرت   إخ رر  نجرد  الر يس   فهن 

 الصتتتتتوت كرت   المستتتتتا   مث   ي ن   ل   الستتتتتر  كرت   اخ يرر 
 .أل رهر  الخيوة  على  ااع را    ألن 

 .بقية  وللحايث  ..
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 نجاد أصاب  الذي« السلطة  فيروس»

  نجرد أحما   محمود  الر يس  رضتتتتتت    األمر  نهرية  في 
  ب ايين قراره  وإستتتتت  ا   الخرمنئية   للرادة  رضتتتتتو   نصتتتتت  
  مر  وهو  للر يس    أو   نر برا  مشتتر ي  رحي   أستتفنايرر  صتتهره 

  الرضتتتتتتتتو   وتمثَّ  . المحرفظ  وال يرر   المرشتتتتتتتتا  حفيظة  أثرر 
 يستتتتتتتّج   ا  كي  استتتتتتت قرل     يالن   أن   الصتتتتتتتهر   من  برليل  
  من  جزء   وهو  إتخاه   قرار  عن  تراجارا  نفستتتتت   على  الر يس 

  ان  نفستتتتتتتتتت    الوق   في  ير   نجرد  الر يس   وألن . ستتتتتتتتتتليرت  
  الصتتهر   تايين  قرار   شتتكن  في  الصتتاور   أوغر  من   هنرلك 

  على  أبقى  حيث  ال حّا    من  أشتتتتتتا   هو  مر   على  أقام  فهن  
. الخرص  لم  ب   ومايراا   ل    او   مستتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتترراا   الصتتتتتتتتتتتتتهر 
 يشتتتت لون  الاين   فهن  كثير ن  رؤستتتترء  حرات  مع  وبرلقير  
  األو   المست شترر  منصت   إمر  حيث  قّلة   المزدوج  المنصت  

 ماير  وإمر  المستت شتترر ن  ستتر ر   على  الم قّام  المستت شتترر   أو 
 يبقى هتتتاا المزدوج وبتتترلمنصتتتتتتتتتتتتتتتتت . الختترص  الم  تت  

 ر يس ديوان في القو   مراوز أحا مشتتتتتتر ي الصتتتتتتهر
 بتتاليتت  األخيرة  اللحظتتة ح ى المنتتريلتتة إخ تترر لل الد

 المزدوج المنصتتت  في  الصتتتهر تايين قرار أرفق أن 
 ااستتتتتتت خبررات وي ر ه  خرمنئيين ويراء ثالثة  بهقرلة
 والرشتتترد الثقرفة ووي ر إيجي محستتتني حستتتين غالم

 الصتحة ووي ر هرنا  ستفر حستين محما الستالمي
 داخت  اع رضتتتتتتتتتتتتتتتوا الثالثتة ألن وذلتك لنكراني ومران
 مشتتتتتر ي  الصتتتتتهر تايين على  الويراء مجلس جلستتتتتة

 نجرد الر يس مع كالمية مشتتتتتتتتتردة في  ياخلوا أن ق  
 .ااج مر  من و نسح وا
  أن   عن  احقرا  الر رستتتتتتتتتتتتية   المصتتتتتتتتتتتتردر  تحّاث   وبينمر 

 مجرد  أن   إاَّ  ااستتتت خبررات   وي ر  على  اق صتتتترت   القرلة 
 األهمية حيث  من  ي ستتتتتتتتتتتترو    ذلك  ق     القرلة  خ ر   إذاعة 

 إقتتترلتتتة قرار  عن  تراجع  الر يس  بتتتكن  أفتتترد  احق  خ ر  مع 
 .الثالثة  الويراء 

 نجترد الر يس  أداء  من  أيترم  عشتتتتتتتتتتتتتترة  ق ت   ذلتك  يحتا  
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  اداء  الى  ذهت   أنت   ذلتك  مانى  فهت   التاستتتتتتتتتتتتتت ور تة   اليمين 
 لمصتتتتتتتتتتتتتتلحتة ذلتك  ان  وهت   ال حتا   ذروة  في  وهو  اليمين 
  من  أوثر  وربمر  عرتبرا  ستي ون  با   ا   الا   برلمرشتا  عالق   
  إبن   بمثربة  بكن   أوحى  طرلمر   الا   صتتتتتتتتتتايق    ألن  عرت  

  الحصتتر   ا  المثر   ستت ي   وعلى .  األصتتو    خررج  تصتترَّ  
 منت  خترمنئي  المرشتتتتتتتتتتتتتتا  طلت   تل يتة  في  كثيراا  تر تث  فتهنت  

 فضتتتتتالا  للر يس    او   نر برا  صتتتتتهره  تايين   قرار   عن  الاودة 
 ليس  الا    المرجع  الى  استتتتت قر   َمن   هو  الصتتتتتهر   ان   عن 
 ونحن ونستت حضتتر  عيَّن    الا  ( خرمنئي  للا  آية  أ  )   هو 

 ابرد  فيروي  حستتن  الجنرا   اوردهر  عبررة   ذلك   الى  نشتتير 
  الصتتتتتتتتهر   واقاة   على  تاليقرا  المستتتتتتتتّلحة   القوات  اركرن  قر ا 

  شتتتتتتتتخصتتتتتتتترا  نجرد  في  يارفون  الاين  النر    ان »   قر   حيث 
  امر  يي ِّق   ان  من   ستتين ظرون  كرنوا   ااعلى  للمرشتتا  وفيرا 

 . « الح ر  يج    أن  ق    المرشا 
  صتتتتتتتتترا  حرلة   الى  مؤشتتتتتتتتتراا  وباا  حا    الا   هاا  رغ  

 نجترد الر يس  ان  بتراستتتتتتتتتتتتتت ن ترج  األختا  اح متر   وارداا  يبقى 
  الااخ    في  قو   ب   يقريض  لكي   ل    او   نر برا  صهره  عيَّن 
  الختتررج  مع  أو .. الختتررج  في  صتتتتتتتتتتتتتتفقتتة  طر قتت   عن  و  رم 

  ذلتتك  ونقو  . عمومتترا  التتاولي  والمج مع  أميركتتر  بتت   وناني 
  للوالا  البترر  البن  ي ون   أن  نجترد  الر يس  مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة   ألن 

  ك    وضتتتتتتع  المرشتتتتتتا    أ   الا    خرمنئي   للا  آية  الروحي 
ة  في  رصتتتتتتتتتتتتتتيتتتاه   بتتتكقتتت  وإخراجتتت   نجتتترد  على  الحفتتتر   كفتتتّ
  فيرو  ولكن  الصتتتتتتتتتتتتتترا    حلبتتتة  من  المانو تتتة  الختتتاوش 

 .كرن   الا    وكرن ... نجرد  الر يس  اصر   السلية 
  والتاو   اميركتر  مع  ن نيترهو  بنيترمين  يفالت   التا   و بقى 
 .نجرد  الر يس   فال   بمر  الشب   كثير  ااوروبية 
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 التجاوب من  مفرّ  ال
 العناد طال وإن  السعي  مع

 في ن نيرهو  بنيرمين  اصتتتتتتتالا  الم شتتتتتتتاد  ي شتتتتتتتاد  عنامر 
 ال نرء  وق    عام  على  فيصتتتتتتتتر  المستتتتتتتت وطنرت   موضتتتتتتتتو  
 فهن  الحستتترستتتية   برل ة  منرطق  في  منهر  المز ا  و ضتتتيف 

 في  وقوام    الاولي  المج مع   ان  استتتتتتتتتتتتتتر    على   ذلك  يفا  
  ااوروبيتتة  والح ومتترت  ااميركيتتة  اادارة  ااولى  التتارجتتة 

  يصتب  وبحيث   الستلو    هاا   عن  ي وق   لكي  ستيست رضتي  
  ستت ستت رضتتي   ال ي  طرا  لل  يقو    ان  على  قردراا   ذلك  عنا 

  إدعتتترء  وهو  ال نتتتري    حتتتا  وإلى  ما    تجتتتروبتتت م  انني  هتتتر 
  الح ومة  ر رستتة   في  ستتبقوه   والاين  األصتت   في   ألن   برط  

 القوانين اح رام   دون   ومن  شتتتتتتتتتتتترعية  غير  بكعمر   يقومون 
  إلى  وصتتتتتتتتتتتتتتواا  242 اامن  مجلس  بقرار  بتتتاءاا  التتتاوليتتتة 

  والختتتتررطتتتتة القرار  وبين . الير ق  ختتتتررطتتتتة  مضتتتتتتتتتتتتتتتتترمين 
  برستتتتتت  افكرر  بصتتتتتتي ة  ومشتتتتتترر ع  القرارات   من  الاشتتتتتترات 

 .ال ي يق 
  إلى  ي يلع  المؤجتتَّ   بتترل جتترو   ن نيتترهو  إن  ذلتتك  إلى 

  األمر  حقيقة  في  يار   كون   ثمن   إلى  فلنق    أو  م رستت   
 قربلة ليستتتتتتتت   ومنشتتتتتتتتآتهر  بمنريلهر  المستتتتتتتت وطنرت  هاه   أن 

لهتر  لل فكيتك   وليستتتتتتتتتتتتتت  بيوت  ألنهتر  اخر   منترطق  إلى  ونق 
اهر  جزا هر أ   تفكيك  يم ن   مصرنع    تنقلهر مركبرت   في   ووض 

 .م رن  غير   إلى 
 با  وا  تر   ال جرر    اليهود   وبرلاق   إسرا ي    ان   ومر 

  تراومتتت  ثروات  إحراق  مثتتت   هو  ال يوت  هتتتاه  تتتتامير  أن 
  بستترعة بني   عستت ر ة  ثكنرت  وليستت   ستتنين   ما    على 

 الحتترجتتة ان فتترء  لمجرد  تتتاميرهتتر  و م ن  الجيش  لم يلبتترت 
  الكلفتتة  تكون  ان  دون  ومن  منهتتر  اانستتتتتتتتتتتتتتحتتر   باتتا  اليهتتر 
 .عرلية 

م  فهنهر   كالك   األمر  دام   ومر   اارقرم دستمة  فرتورة  ست قاِّ
  مست وطنرت  هؤاء  يشت ر   لكي   ودولية  عربية  أطرا    إلى 

  وا  ممربحتة  تجترر تة  عمليتة  وتلتك  ال يوت  ب ترمت   الضتتتتتتتتتتتتتتفتة 
 ال ي ال ستتتتو ة  مق ضتتتتيرت  بموج   ان   خصتتتتوصتتتترا   شتتتتك  

 ني وا والر يس  أوبتترمتتر  بتتررا   الر يس  اجلهتتر  من  ينشتتتتتتتتتتتتتت  
 وماه  براون  غوردون  بر يرنير  ويراء  ور يس  ستتتتتتتترركوي  

  لن  يين ستتتتتتتتتتتتترا يل ال   فهن  وغرب    بشتتتتتتتتتتتتترق    الاولي  المج مع 
  ااخير ن  ألن  ليس  ال ستتو ة  باا  الفلستتيينيين  بين  يستت نوا 

 للار  السترا يلية  الكراهية  ثقرفة   ألن  وإنمر   ذلك  يرفضتون 
  حرلة  في  ي ستتتترا يل ال  جال   عقود  ما    على  والمستتتتلمين 

  أو  كتترن  مستتتتتتتتتتتتتتلمتترا  الاربي  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  من  دا    خو  
 مبرر  حستتني  الر يس  نصتتيحة  نستت حضتتر  وهنر . مستتيحيرا 

 اخر   حرات  كمر  الار    مع  ي ستتتتتترونوا   ان  يين ستتتتتترا يل لل 
 في وااقبر   المستتتتتتتلمين  بين  المشتتتتتتت ر   العيش  حرلة  مث  

 الار  وحرلة  ل نرن  في   واارمن  الل نرنيين  وحرلة   مصتتتتتتتتتتر 
 .الاراق   في  وااوراد 

 ما  والاين  ن نيرهو  تشتتتتتتتتتاد  وراء   إن   القو   خالصتتتتتتتتتة 
  يار   فهو . وراءه   مر  المستتتت وطنرت   موضتتتتو    اياء  وحول  

  -  روستتتتتي  عربي   -  اوروبي   -  اميركي  أمر  ال ستتتتتو ة   أن 
  يا ما  كرن   إذا  وهو . ال شتتتتاد  طر    وإن  من   با   ا  صتتتتيني 
 ال نرء ووق    المستتتتتتت وطنرت  ايالة  باام  وال مستتتتتتتك  الرفض 

  يا ترش  دولتة  على   والتاا    ال نج  إلى  يلجتك   بتالتك  هو  فتهنمتر 
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 عصتتتتتتربرت جرن    من  المح لة  فلستتتتتتيين   في  ي ستتتتتترا يل ال 
  ج ين عرق   من  قرن  نصتتتتتتتتت    من  اوثر  منا  الصتتتتتتتتتهرينة  

  وعلى ( اطيرف   ب    ااميركي  الشتتتتتتا    ا  )  شتتتتتتا هر  افراد 
  اع مرده  أمر  إنكشتتتتت    الا   الشتتتتتا    هاا  رفرهية  حستتتتتر  

 الكتتررثتة بتاايتة  فكتترنت   ااع متترد  بيتترقترت  استتتتتتتتتتتتتتلو   على 
  للوايترت  الم حتا  الكيترن  تهتاد  ال ي  وااق صتتتتتتتتتتتتتترديتة  المترليتة 

 لح واء الستتتتتتتتتتتتتتر ع  الحتتت   ي وافر  ل   حتتتر   في  ااميركيتتتة 
  الفلستييني   الموضتو   تستو ة  في   هو   الح    وهاا . الكررثة 

 حر  عن  بتايالا  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تة  بهتاه  ي تاأ  الحت   إن  فلنقت   أو 
 الم بتردلتة والكيمترو تة  النوو تة  النترر  تجات   قتا  إيران  ضتتتتتتتتتتتتتتا 

  المنيقة في  واليربس  ااخضتتر  تحرق  إيران و  إستترا ي   بين 
  عتتتتاو  وبين  التتتتاين  في  وأ   قر تتتت   بين  تمييز  دون  ومن 
  الرأ   و شرطره   أوبرمر  الر يس  ينش    ذلك   اج    ومن . بايا 

  ان  با   وا .  والصتتتتتين  وروستتتتتير  الاربي   والارل   اوروبر  ح رم 
  ولتاا . ذلتك  يتاركون  ح وم ت   وثاترلت   ذ تر   وبقيتة  ن نيترهو 

  .الانرد  طر    وإن .. الساي  مع  ال جرو    من  مفر  فال 
 2009 تموز 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 شريرة وتعقيدات بةطيّ   نوايا

 المستتتتتتتتتتتتتتاى أمتترم  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتتة  ال اقيتتاات  جملتتة  من 
 المق و  الصتتتتتتتيني   -   الروستتتتتتتي   -  ااوروبي   -  ااميركي 

  إسرا ي   ويراء  ر يس   أن  ال حّفظرت   من   قليلة  بنسبة  عربيرا 
 نحو على  فلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  دولتة  اقترمتة  ير   ن نيترهو  بنيترمين 
  أن   على  ال ربية   الضتتتتتتتتتتفة  مستتتتتتتتتترحة   من  المئة  في  ثمرنين 

  ااو  : شتتتتتتت لين   على  إستتتتتتترا ي   بكيا   المنيقة  بقية  تظ  
  إليهر  توصتتتتتتتِ   ال ي  واليرقرت  ااستتتتتتت ييرنية  الك    يضتتتتتتت  

  أمر . ال ربية  الضتتتتتفة   من  المئة   في  عشتتتتترة  بمستتتتترحة  وهي 
  من  تتتكجيره  ن نيتترهو  يق ر   التتا   ااردن  غور  فهو  الثتترني 

  ايضتتتترا  ال اقياات   جملة  من . ستتتتنة  عشتتتتر ن  لماة  إستتتترا ي  
  والالجئين القتتتتتتا   موضتتتتتتتتتتتتتتوعي   في  البحتتتتتتث  تتتتتتتكجيتتتتتت  

 الاا مة ال ستتتتتتتتتو ة   حو   المفروضتتتتتتتتترت  الى  الفلستتتتتتتتتيينيين 
  بحيتتتث اليرفين  بين  لتتتالتتتك  الوقتتت   يحين  عنتتتامتتتر  تجر  
.  فلستتتتتتيين  ودولة  إستتتتتترا ي   دولة  بين  المفروضتتتتتترت  تجر  

  حو   المفروضتترت  ت     ا   ان   وأيضتترا   ايضتترا  ال اقياات   من 
  مع ( فلستتتتتتتتتتتتتتيين  دولتة  ياني )  الموّق تة  الحتاود  ذات  التاولتة 

 محمود الر يس   أن  بار اة  الفلستتتتتتتيينية  الوطنية  الستتتتتتتلية 
 ال ر   من  مفهوم  وغير  مق و   غير  موقفترا  ي ختا  عبتر  

  اامور  جرت  كمتر  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  ال حر ر  منظمتة  مع  وا 

 ممثلي يضت   الاربية   الجرماة  من   وفا  مع  ب    اليوم   ح ى 
  ماظ   على  مق ولة  ن ر جهر  تكون  ح ى  الوطنية  الستتتتتتتتلية 

  ال ربيتتة الضتتتتتتتتتتتتتتفتتة  وليس  غزة  قيتتر   في  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين 
  مصتتتتتتارهر  كرن  ستتتتتتواء  الشتتتتتتر رة  ال اقياات  هاه . فحستتتتتت  
  الستتترا يلية الح ومة  ذ ر   أحا   من  بهيحرء  نفستتت   ن نيرهو 

  ثاتتترلتتت  ك ير  من  أو  لي رمتتترن  أفي تتتاور  الختتتررجيتتتة  وي ر 
 محترولتة فتهنهتر  التاولتة   ر يس  بير ز  شتتتتتتتتتتتتتتيمون  إستتتتتتتتتتتتتترا يت  

 ال ستو ة بهر  وناني  جاية  ال ستو ة  مسترعي  أوثر  ل قو ض 
  ر يس  من   ااولى  للمرة  تصتتتتتار  طيبة  نواير   الى  المستتتتت ناة 
  ااوروبيتة الح ومترت  من  ارتيترحترا  وتلقى  الم حتاة  الوايترت 

  المبردرة  وإلى   الارل    دو   بقية   من  النستتتتتتتتتتتت ي  والرضتتتتتتتتتتتتى 
  إجمر   وتحقيق  استت نبرطهر  في   الفضتت   ياود  ال ي  الاربية 
  وعنتامتر. الاز ز  ع تا  بن  ع تاللا  الملتك  الى  حولهتر  عربي 
  تملحق  بتتالتتك  فتتهنهتتر  ال اقيتتاات  هتتاه  من  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   تمكثر 

  واافكرر  ااق راحرت  هاه  مانى   ألن  بنفستتتتتتتتتتتتهر   الضتتتتتتتتتتتترر 
 عملية  من  الشتتتتتترعي  الفلستتتتتتييني  الجرن   اخراج  الشتتتتتتر رة 

  ترفض ال ي  الاربيتة  الجترماتة  يمثتِّ   بمن  وإبتاالت   ال فترو  
  من  الموضتتتتتتتتتتتتتتو   حو   اال فتر   هتاا  مثت   الحتر   بي ياتة 
  الى  يرمي   الا   ااستتتتتتتتتتتلو   تا ما  ال ي  إستتتتتتتتتتترا ي   جرن  

م   يم نهر  مر  وتضتتتتتتتت    الوق   تضتتتتتتتتييع   اار   من  قضتتتتتتتت 
في   ا  وككنمر   ال الع  يكتي  ح ى  اصتتربهر  مر  فلستتيين  ي  
...  اافق   في  يرتست    اام   باض  لحظة  وست   بهر  الجايا 
 .الميرل    من   المكمو   با    الماقو   يحقق  وربمر 

 2009 تموز 31 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 العادلة للتسوية أوباما مبعوث
 التطبيع؟  لتسويق  أم

رر  الر يس  مع  الكالم   دام  مر    اارتير  يلقى  األستتتا  بشتتتَّ
 الار   مع  الاالقة  ب حستتتتتتتين  األمَّررة  ااميركية  النفس  في 

  ااميركي الر رستتتي  المباو   جيااا  ستتتما    وقا  والمستتتلمين 
  برلر يس لقر    صتتتتتتتتتتتورة  ع ستتتتتتتتتتت    الا   مي شتتتتتتتتتتتي   جورج 

  الحليف  دام  ومتتتتر .. الجتتتترن ين  لتتتتا   ارتيتتتترحتتتترا  الستتتتتتتتتتتتتتور  
  ونقصتتتتا  مارا  ي يران ال  والح    الستتتتور   للح    الفلستتتتييني 

  دولتتتة »  ح ومتتتة  بر يس  م مثالا « حمتتتر  »  حركتتتة  بتتتالتتتك 
  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتتة الوطنيتتتة  الستتتتتتتتتتتتتتليتتتة  على  الم مردة « غزة 

  أمرم  عقبة  تق    لن « حمر  »   أن  يؤكا  هنية   استتتتتتتمرعي  
 دام   ومر . 1967 حز ران  4 حاود   في  فلستتتتتيينية   دولة 
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  بران فرضتتتتتتتتتتة  البر   المنشتتتتتتتتتت لة  النجردية   -  الخرمنئية  إيران 
 المل   العبررات  عنهر  تصتتتار  تاا   ل   الم واصتتتلة  الشتتتا ية 
  الر يس   أن  حا   إلى   األمر  ووصت   إسترا ي   مارداة  بمفردات 

 إستقر   مقولة  صترح   مشتر ي  استفنايرر  صتهره  إخ رر  نجرد 
  يين ستتتتتتتتتتتتترا يل وال  ااميركترن  من  وكت   يين يران ال  بين  الاتااوة 
 القرار  عن  عتتاواا  ث   الجمهور تتة   لر يس  او   نتتر بتترا  لي ون 

 ومايراا  الر يس   للا    او   مست شترراا   الصتهر  ب ايين  واست  اال  
 نسج    هنر  ونحن   كالك    األمر   دام   مر   إن  .. لم  ب    خرصرا 
  وااستتتتتتتتتتالمية  الاربية  المرونة  شتتتتتتتتتتكن   في  الكثير   من  القلي  
  الر يس  اجلهتتتر  من  يامتتت   ال ي  الاتتتردلتتتة  ال ستتتتتتتتتتتتتو تتتة  تجتتتره 

 المباو   يجاتتتتت   التتتتتا   فمتتتتتر  أوبتتتتترمتتتتتر   بتتتتتررا   ااميركي 
  وستتتور ر  مصتتتر  شتتتمل   جولة  باا  ياعو  مي شتتتي   ااميركي 

 خيوات  اتختترذ  إلى  الاربيتتة  طرا  األ  للا  ورام  إستتتتتتتتتتتتترا يتت  و 
 هتاه  من  استتتتتتتتتتتتت ن ترجت   يم ن  متر  ال ي يع؟  اجت   من  حقيقيتة 
 كفيتتت   ال ي يع  ان  ير   ااميركي  المباو   أن  هو  التتتاعوة 

 ال ستتتتو ة  إنجري   اج    من  ال فرو    إلى  إستتتترا ي   بهستتتت اراج 
 امنه    إلى  اطمئنرنرا  أوثر  يين ستتتتتتتتترا يل ال  يجا   ال ي يع   وان 

  ا  ير    أو  ير ا   مي شتتتتتتي    إن  آخر  ب الم   ا  ... مستتتتتت ق الا 
  ان   اج    من  يين ستتتتتتترا يل ال   إلى  رشتتتتتتتوة  ال ي يع  تقاي   فرق  

  هاا   صتتتتتتتتتتتت    وإذا . ال ستتتتتتتتتتتتو ة  عملية   في  البحث  يرتضتتتتتتتتتتتتوا 
 من    المكمو   ااميركي  المباو    ان  مانره   فهاا  ااستتتتت ن رج 

  تستتتتتتتتتتتو ق  باملية  يقوم  ومحريااا  ومنصتتتتتتتتتتتفرا  عرقالا  ي ون   ان 
ع  ي     وبكن  إسترا ي    مع  الاربي  لل ي يع    اليا   في  القرار   وضت 

  الاربية   اليا   من  ستت من ز   ال ي يع  ورقة  دام    مر  الستترا يلية 
  ان  نر    ذلتك  ضتتتتتتتتتتتتتوء  في . مي شتتتتتتتتتتتتتيت   بت   ييترلت   متر  وفق 

  محرولة   على   رداا   أوبرمر   اميركر   تاو    باملية   تقوم  إسرا ي  
  حتر    وفي . لي رمترن   -  ن نيترهو  إستتتتتتتتتتتتترا يت   ترو ض  ااخيرة 

  مي شتتتتتي    وكرر  إستتتتترا ي   جرن    من  الممرح رت  تواصتتتتتل  
  جت  أ   من  حقيقيتة  خيوات  بتهتخترذ  الاربيتة  طرا  األ  ميترلبتة 

 الستتتتتتتردات  الر يس  تا  ر  إستتتتتتترا ي    ان  مانره  فهاا  ال ي يع  
  مي شتتتتتتتتي   ابل     تكون   وقا  يحصتتتتتتتت    ان  يج    لمر  نموذجرا 

 ي    األمتتة  في  جتتايتتا « ستتتتتتتتتتتتتتتردات »  وادة  ان ظتترر  في  انهتتر 
 ام ترنيتة  هنترلتك  فليس   ذلتك  عتاا  أمتر . ال ستتتتتتتتتتتتتو تة  في  البحتث 

  محل   غير   في  ستتت ن رجنر إ   ي ون   ولا   عستتتى . تستتتو ة   أل  
  حقيقية  بخيوات  الاربية  طرا  لل  مي شتتتي   ميرلبة  وتكون 

  ال ي  اللستتتتتتتتتتتتتتتتترن  ياَّت  انوا   من  نوعتتتترا  ال ي يع  جتتتت  أ  من 
 وبتتترتتتت   البن  بوش  الستتتتتتتتتتتتتتتربق  الر يس  عهتتتا  في  ايدهرت 

  الحا   في   لهر  وت ايااا  األدنى   الحا   في  تصتتتتتحيحرا  تستتتتت وج  
 .اافض    وهو ... األقصى 

 2009 آب 1 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 اللبنانية األحوال لـ عربي ستغرابإ في

  عنامر الاربي   القرار  أه    من  خواننر إ  باض  يستتتتتت  ر  

  أو  ااستتتت فستتتترر  اجناة  في   األو    الموضتتتتو    و  ون  نل قيه  
  الامتت   أطيتتر   ان  ويف  الل نتترنيتتة   بتترلحتترلتتة  ي الق  النقتترش 

  اللعبة  وليس  ال الع   اع برره  يجوي   مر  ون آذار ي  الستتتيرستتتي 

 الييف  ان   هؤاء  يستتتتتتت وق   مر  وأوثر .  األصتتتتتتتو   ضتتتتتتتمن 

  نو   من  عبررات   مواقف   حو   تصتتتتتتتتتتتر حرت    في  يمكثر   الا  

  وأ   يرتكت   خيتك  أ   يتار   ا « الماتررضتتتتتتتتتتتتتتة  في  نحن » 

 .يف ا    عليهر   الم ارر    القواعا   على  خروج 

  أن   على   األمر   إلى  ينظرون  يستتتتتتتت  ربون   الاين   وهؤاء 
 قيتتتا لح ومتتتة  وليس  قتتتر متتتة  لح ومتتتة  تكون  الماتتتررضتتتتتتتتتتتتتتتتة 

. ل رؤستتتتتهر  المنرستتتتت   الشتتتتتخص  اخ رروا   ان  ستتتتت ق  ال كليف 

 الهرم  قمة  من   باءاا  ب رمل    لاها  تكون  الماررضتتتتتتتة   ان  ومر 

 الجميع ألن  قتر    غير  أمر  وهتاا  الجمهور تة  ر ترستتتتتتتتتتتتتتة  أ  

 ستتتتتتليمرن ميشتتتتتتر    الامرد  وبرل وافق  إخ رروا  استتتتتت ثنرء   ودون 

 .للجمهور ة  ر يسرا   لي ون 

  السلو    أن   إلى  يس ناون   هاه  رؤ  ه    في  والمس  ِربون 

  ا  المثتتتر   ستتتتتتتتتتتتتت يتتت   على  وهتتتاا  ذلتتتك  يفر   التتتايمقراطي 
  دو   ماظ   مث   ديمقراطية  أنظمة  في  يحصت    مر   الحصتر 

  الفر قتترن أو  الحزبتترن  يخو   حيتتث  اميركتتر  ومثتت   أوروبتتر 

 وليس ال نرفس   مظلة  تح   اان خربية  الماركة  السيرسيرن 

  حر   في   إاَّ   موا    فر ق  ضتتتتتا  مارر   فر ق  أستتتتتر    على 

 متريا  وهو  الن ختربيتة  الماركتة  يخو   الفر قين  أحتا  وترن 

 مشتروعرا  يصتب   الن ر ج   إعالن  وباا . رستميرا  الستلية  آذار ي 

  ورن   إذا   هاا .. ت آل   ال ي   الح ومة  ضتتتا  ماررضتتت   نشتتتوء 

لهر   عمن  رضتتتتتى  عام   هنرلك    ا  الويار   ال يرن   أن   أو  يشتتتتت ِّ
  يا  ر فر قرا   ان  نستتتمع   ول  . الخرستتتر  الفر ق  مفهوم  ينرستتت  

 وتير  الح ومة  ت شتتتتتتتت     ان  ق     ِمن  الماررضتتتتتتتتة  نفستتتتتتتت  

 .الثقة  ني     أج    من  المنرقشة  برس   الويار   بيرنهر 

لون   ا   الاين  اع برر   فهن  هنر   ِمن    تشتتتتتتتتتتت ي   أمر  يستتتتتتتتتتتهِّ

 رشتتحوا عنامر  أنه   ياني  ماررضتتة  أنه   أنفستته   الح ومة  

 فهنه  الح ومة  يشتتتتتتتتت ِّ    لكي  الحر ر   الاين  ستتتتتتتتتاا  النر   

 انه  مظلتتتتتة  وتحتتتتت   مهم تتتتت   تاييتتتتت   ب ر   ذلتتتتتك  فالوا 

  هو  تفرصتتيل   ن ربع   الا   ستتلوكه   مانى   ان  ومر . ماررضتتة 
 بيرن في  يالنوا   أن   فهمر   الحر   هاه   وفي . مستتتبقرا  النية  ستتتوء 

  أن   وإمر  الحر ر   ستتتتتاا  للنر    ترشتتتتتيحه   ستتتتتح     واضتتتتت  
لون  يفالون  مر   في  النظر  ياياوا    إخ رروه  من  مهمة   و ستتتتتتتتهِّ

  ا   أو  ماررضة  انفسه   يالنون   ذلك   وباا  الح ومة  ل ش ي  
 وليس الح ومتة  في  شتتتتتتتتتتتتتتركترء  بترتوا  داموا  متر  لتالتك  موجت  

 .ماررضين  نفس    الوق    وفي  مشرركين  ي ونوا   أن  منيقيرا 
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  باض نظر  في  الل نرني   الوضتتتتتتع   إن   القو   وخالصتتتتتتة 

  هتتاا  ميلع  أشتتتتتتتتتتتتتترنتتر  التتاين  الاربي  القرار  أهتت   من  اخواننتتر 

 والنقرش ااستتتتتتت فستتتتتتترر  مار    في  استتتتتتت  رابه    إلى   المقر  

 في فر ق )  الفر قين  لعبتتة  إلى  يح تترج  ا  الل نتترنيتتة   ألحوالنتتر 

  على  ستتتتتتتتنوات  خمس   لماة ( الماررضتتتتتتتتة  في  وفر ق  الح   

 فيهر و ستتتتتتتتتتتت ايا  برلنفس  الثقة   الوطن  فيهر  يستتتتتتتتتتتت ايا   األق  

  ا   المصتردر   أو ... المفقود   الوعي  الستيرستي   الام   أطير  
 .فرق 

 2009  آب 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 « أوطان »   بضعة   إلى   الوطن   يتحول   ال   كي 

ورن من الي ياي عنامر ل  ي اليم تستتتتتتتتتتتتتهي  ان خر   
الر رستتتتتتتة الثرنية مع تستتتتتتتهي  تشتتتتتتت ي  الح ومة وبالك ا  

من استتتتتتتتتتتتت وعين  ان تحا    أوثر يفصتتتتتتتتتتتتت  بين الحاثين 
الاوامة ال ي يعيشتهر ل نرن. وال ستهي  الا  يّاني  برلنستبة  
إلى الر رستتتتتتة الثرلثة هو أن يحصتتتتتت  النر   ستتتتتتاا الاين  

ا بتتتتتتتكن الحر ر  من الييف غ  ير األوثر  على تاهتتتتتتتُّ
السالسة ال ي رافق  عملية ان خر  ر يس مجلس النوا   
ستتتتتتت مخ    بوادة ط يعية للح ومة  خصتتتتتتتوصتتتتتتترا ان اق را  
الييف األوثر  لن خر  ر يس لل رلمرن كرن الانصتتتتتتتتتتر  
الحرستتتتتتتتتتت  في عملية اان خر   وهو كرن حرستتتتتتتتتتتمرا على  

ي ال وضتي  استر  ستي   الرد على ال حية بمثلهر. ي ردة ف 
نقو  إن  لو ل  يكِت تصترُّ  الييف األوثر  على النحو 
الا  أتى علي  لكرن  س حا  ايمة للر رسة الثرنية ك لك  
ال ي تعيشتتتتتتتهر منا استتتتتتتربيع ايمة الر رستتتتتتتة الثرلثة  أ  ا  

 .ي ون هنر  ر يس لل رلمرن برلقوة ال ي هو عليهر ر يس  
ن بكن ولكي ا يستتتتود النيبر  ث  ي رستتتت  في ااذهر 

المرونتتتتتة من اجتتتتت  تتتتتتكمين   آذار الييف غير األوثر  
الحصتتتتو  على مر يشتتتتب  الجمر  وان  وقا حصتتتت  ذلك  
فالي  ان ي اأ المشتتتتروستتتتة ب ر  إظهرر موق  الر رستتتتة  
الثرلثة بكن  ضتتتعيف وأن مصتتتير ر يس الح ومة تشتتت يالا  
في ال ااية ث  استتت مراراا واستتت قراراا باا ذلك لن ي ون بفا  

ر  وإنمر ن يجة رضى الييف غير األوثر  الييف األوث 
 .علي  

في ضتتتتتتتتوء ذلك برت من المه  ان تحستتتتتتتت  الر رستتتتتتتتة 
ااولى األمر بحيتتتتتتث تقو  الرأ  الم جرد في حقيقتتتتتتة  
األيمة  ومن دون ال وق  عنا ان الحق الاستتتتت ور  لهاه 
الر رستتتة ا يشتتتم  اعالن هاا الرأ  في صتتتي ة بيرن إلى  

 يرن وليس الو فرء الشتتتتتتتا  الم له  إلى ستتتتتتتمر  هاا ال 
ب صتتتتتتتر حرت ينقلهر يوار الر يس ااو  خصتتتتتتتوصتتتتتتترا ان  
ال يرنرت ال ي تصتتتتتتار عن مرجعيرت دينية وفي صتتتتتتي ة 
تصتتر حرت ل  تحستت  من األمر شتتيئرا  ربمر ألنهر تمنيرت  
وعظتتترت وتحتتتايرات فيمتتتر األمر ي يلتتت  الخيوة الكفيلتتتة 
ع األمور في نصتتتتتربهر وتستتتتتمية   برل فاي  من خال  وضتتتتت 

بتكستتتتتتتتتتتتتتمتر هتر وبمتر يؤكتا عنتا تا ان األيمتة غير  ا  طر األ 
رة وإنمتتتتر هي مف َالتتتتة ن يجتتتتة انفاتتتترات من جتتتترنتتتت    م رَّ

 .الباض 
وتبقى الشتتتتررة إلى ان الحستتتت  المكمو  صتتتتاوره بيرن  
في شتتتتكن  ا ياني ان الر رستتتتة ااولى منحرية إلى طيف 
دون آخر وإنمر إلى خمستتتتتتتتتتتة ماليين ل نرني ي ستتتتتتتتتتترءلون 

  رجتتر  دولتتة هؤاء التتاين ا  على متتاار الستتتتتتتتتتتتتتترعتتة: ا 
يستتتتتتتت وقفه  ان الوطن على اهبة ان ي حو  إلى بضتتتتتتتتاة 

  »اوطرن«... ا سم  للا؟ 
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  المتجنين برسم وقائع

 وقيادة شــعبــاا  السعودية على

  الستتتتتيرستتتتتي الانرد  ظرهرة  بل    وعنامر  استتتتت وعين  ق   

  تن شتتتر وباأت  ، مقلقة  درجة   الح ومة  تشتتت ي    موضتتتو   في 

  من  أوثر  هو  متتتتتر  الى  الانتتتتترد  ي حّو   ان  من  المختتتتترو  
 غير العبتتتتررات  من  بتتتترلكثير  الحتتتترفلتتتتة  الكالميتتتتة  المبتتتتررية 

 في  للشتتا   ممثلين   عن  بصتتاورهر  تليق   ا  وال ي  المنرستتبة 

  من  حرلة  عستتير    علي  الستتاود   الستتفير  احظ  ال رلمرن  
  عمومرا  والخليجية  الستتتاودية  الار الت  اوستتتر   في   ال ملم  

 ل نتترن الى  الستتتتتتتتتتتتتتاتتردة  غتتريتتة  في  وهي  جتترءت  وتترنتت   ال ي 

  ورن  وعنامر . الصتتيف   فصتت   من  استتربيع  بضتتاة  ل مضتتية 

  أن  ير    ورن   إذا   عمر   علي   األ   يستتتتتتتك    هؤاء   من  الباض 
 مزعج  لوضتتتتع  استتتت برقرا  ديرره    الى  و اودوا  الجرية  يقياوا 

  ي اّخ   ورن  فهن   واألمني   الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي  الصتتتتتتتتاياين   على 

  نفستتتتت   الوق   في  ومواصتتتتتالا  الخشتتتتتية  هاه  داحضتتتتترا  احيرنرا 

 مقاا ايجرد  بين  تراو   وثيرة   أمور  تكمين   اج    من  الستتتتتتتاي 

  وبتتتتترلا س بيروت  الى  والر تتتتتر   جتتتتتاة  من  اليتتتتتر رة  في 

 في  ورنوا   الا   ل نرن   الى  بستتتتتتتتتتترعة  الاودة  ير اون  لكثير ن 

 وايجترد مه     عمت   موعتا  اجت   من  يومين  او  ليوم  وغتردروا 

  التتتتتايتتتتترر  من  ل نتتتتترن  على  هّلوا  لنزاء  الفنتتتتتاق  في  غر  
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  وهو  سي  رم  وكيف   ذلك   من  ي  رم   ا   ورن  وهو . الساودية 

  يزوره حيتث  عليت   يا ت   ستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتيترا  قيبترا  ي ر   ا  التا  

 يستتتتتتتتتتتتتتود بتكن  ال مني  على  اللقترء  في  الحتايتث  و ق صتتتتتتتتتتتتتتر 

 واحاة وقفة   في  الستتتتيرستتتتي   الشتتتتم   و ل ئ   ل نرن  ااستتتت قرار 

  ي ررات  شتمل   ااقير    باا  ان   ومر .  القلو   تآل   تمحقق 

  ول   نوابترا  وترنوا   التاين  بينهتر   من  فترعلتة  ستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتيتة  اطيترفترا 
  ال برست   تست وج   وستما ه   رصتياه    لكن  الحظ   يحرلفه  

 ال وافق   يجا    ان   يم ن   مر   في   وال شرور   ماه   الحايث   في 

 بر   ومن . تصتتتتتتتر حرت  في  منمق  والم  مجرد  وليس  قر مرا 

 في يالتتتت   متتتتر  الاستتتتتتتتتتتتتتير تتتتة  ااجنتتتتاة  إن  نقو   ااف را  

 استتتتتتتتتتمرء اخر   صتتتتتتتتتتفحرت   في  وهنر    ااولى  صتتتتتتتتتتفحرتهر 

 الستتفير ي ررات  ستت شتتملهر  ستتيرستتية   وغير  ستتيرستتية  فارليرت 

 هي  وإنمر  ليرقرت  مستتتتتتتتتتتتتكلة  ليستتتتتتتتتتتتت   وهاه .  لهر  عستتتتتتتتتتتتتير  

 ع تا بن  ع تاللا  الشتتتتتتتتتتتتتتر فين  الحرمين  ختردم  من  توجيهترت 

 الاز ز ع تا  بن  ستتتتتتتتتتتتتتليترن  اامير  عهتاه  ولي  ومن  الاز ز 

  الا   حضتتتتتتتوره  ليستتتتتتت كن   ال ارفي  بستتتتتتترعة   ل   ناعو   الا  

  بوحي هي   المستتكلة   أن  ومر . برألفضتت   دا مرا  ال فرؤ   يشتتيع 

 الظرو  ولوا  الاز ز   ع تتتتا  الملتتتتك  ابنتتتترء  وتتتت   تمنيتتتترت 

ك  الم القتة    األمراء  إطاللتة  لكترنت   ستتتتتتتتتتتتتتليترن  األمير  ب وعتُّ

 خال  عليتتت   هي  ممتتتر  أو ر  ل نتتترن  على  واألحفتتترد  األبنتتترء 

 ع ا  الملك  ابنرء  باض   ورن  حيث  مرضتتتية  استتتربيع  بضتتتاة 

  مشتتتتتتتتتتتتتتاتتتت   األمير  ال ياتتتتة  هيئتتتتة  ر يس  بينه   ومن  الاز ز 

  يوار  من  والقرو تة  ال لتايتة   الشتتتتتتتتتتتتتتؤون  وي ر  م ات   واامير 

 ع ا  بن   ع اللا   الملك  اخيه   جرن    من  مانو را  دعمرا   ل نرن 

  ولكن . وجتتتاانتتت   ل نتتترن  على  القلق  يفتتتررق  ا  التتتا   الاز ز 

ك  ظرو   حتترلتت   التتاين  ح ى    وأوله   إطالل ه   دون  ال وعتتُّ

  أحرديثه  في  يستتت حضتتترون  الاز ز  ع ا   بن   ستتتلمرن  األمير 

 اغردير في  الم ربي  قصتتتتتتتتتره  في   الاها   ولي  ديوان  في   وه  

  أط   وعنامر . ااستتتتتتت قرار  و   مستتتتتتت قراا  ير اون    الا   ل نرن 

 والعالم الثقرفة  وي ر  المملكة   لا  « ستتتتتتتتفيره »  ل نرن   على 

  الامت   رموي  تتاكير  اجت   فمن  خوجت   الاز ز  ع تا  التاك ور 

  اواخر   قرلهر  ال ي  الشتهيرة  قصتيات   ابيرت  بباض  الستيرستي 

  الا   عستتتتير   علي   ق    ل نرن  لا    للمملكة  وستتتتفير   عمل  

  ال ي ين هتتتاين  وبتتترلتتتاات  ستتتتتتتتتتتتتتَل    لخير  خَل   خير  وتتترن 

قنتتتر  نتتترر  قل نتتتر  في  ل نتتترن »   عزَّه قتتتا  بلتتتا  على  خوفتتترا ... تؤرِّ
  بالِدكم م  ها  ... إتحاوا  المستتتتتت نِجا   ال لا  ستتتتتترستتتتتتة  ير .  األي  

 «.والج  م   والسه م 

  عستتتتير   علي  الستتتتفير  جرن   من  ااه مرم  يق صتتتتر   ل  

  خشتتتتتية في   وه   ب    اتصتتتتتلوا  للاين  يقول   الكالم  طيِّ    على 

 والب ء ل نرن  في  الستتيرستتي   ال وتر  حرلة   إلي   تن هي   قا  ممر 

 الثرلثة  برلر رستتتتتتة  الم الق  ااستتتتتت حقرق  إنجري  في  الشتتتتتتايا 

  المقتترهي  حيتتث  األستتتتتتتتتتتتتتواق  منيقتتة  الى  ينز   رأينتتره  وإنمتتر 

  بينه  في جّو   والخليجيين  بترلستتتتتتتتتتتتتتاوديين  مل   والميترع  

  وأفراد  وثيرة  اليتتتتتروات  أن  لوا  يمتتتتترلحه   و  تتتتترد  و حييه  

 ل ني يقو   ومن   ذلك   في  وباا  أوثر   الستتتتتتتتتتتاودية  الار الت 

  اآلن  منتتتا  وخييوا  الصتتتتتتتتتتتتتتيفيتتتة  الجتتترية  تقياوا  ا  بلتتتاه 

 ولجميع بخير  إاَّ  ي ون  لن  ال لتا  وهتاا  الشتتتتتتتتتتتتتت و تة  للجترية 

رتنر  ولقا . أبنر      رفيق  الشتتتهيا  الر يس  بجولة  هاه  جول    ذكَّ

 النر  نفو    في  القلق   مشتتتتتترعر  ي اد  ورن  عنامر  الحر ر  

  ومن  األستتتتتتتواق  منيقة   الى  الضتتتتتتتيو   وبرر  بهصتتتتتتتيحر  

 تكّلق  ذروة   في  ورن   يوم  شتتتيرا    جر   صتتتايق    الكبرر   هؤاء 

  على  بهجتتتة  تجوالهمتتتر  اضتتتتتتتتتتتتتتفى  ولقتتتا . لفرنستتتتتتتتتتتتتتتتر  ور يس 

 .وص رراا  وبرراا  السرهر ن 

 يايِّلون  التاين  أن  هو  الكالم  هتاا  منترستتتتتتتتتتتتتتبتة  أن  يبقى 

 مواجهة  عام  خال    من   أو  مبرشتتتتتتتتتتتتتر  بشتتتتتتتتتتتتت    المستتتتتتتتتتتتتيرة 

 ل نتتترن على  قلقتتترا  األوثر  المملكتتتة  على  يرمون  المايِّلين  

. الثرلثة  برلر رستتة  الم الق  ااستت حقرق  إنجري  عام  مستتؤولية 

  مق نع غير  المواطن  أن  نا قتتتا  وا . ي جّنون  ذلتتتك  في  وه  

  على  ذلتتتتك  غير  شتتتتتتتتتتتتتتيء  وا ... الحقيقتتتتة  هي  تلتتتتك  بتتتتكن 

 .الطالق 

 لا  الجايا  الستتاود   الستتفير   وصتتو    ان  ايضتترا  يبقى 

 يجا  قا   أمس  ق    دمشتتتتتتتتتتتق   الى  العيفرن  ع اللا  ستتتتتتتتتتتور ر 

 .الموفِّق  وللا . ال ايي    عن  عرطلين ... المايِّلين 
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 أيلول في للتسوية المستوى  دون  سباق 

  ر يس( 2009/ 8/ 25 الثالثتتترء )  يوم  إل قى  لنتتتان  في 

  رستتتتتتتتمية بز ررة  يقوم   الا   ن نيرهو  بنيرمين  إستتتتتتتترا ي   ويراء 

 الشتتتتتتتتتتتتتترق   الى  الخترص  األميركي  بترلمباو   بر يترنيتر   الى 

  أن   اللقرء   هاا   من   المكمو    وكرن . مي شتتتتي   جورج   األوستتتت  
 تاهُّا على  ي سترا يل ال  الويراء  ر يس  من  المباو   يحصت  

 أوبرمر الر يس  يحقق   وبالك  ااستتتتتتت ييرن    وق     شتتتتتتتكن  في 

  -  الفلستتتتتتيينية  لل ستتتتتتو ة  األستتتتتتر   حجر  وضتتتتتتع   في  حلم  

  ي ستتترا يل ال   -  الاربي  الصتتترا   لنهرء  وماخ   الستتترا يلية 
 للم  الاموميتة  للجمعيتة  الاترديتة  التاورة  هترمش  على  وذلتك 

  اللقترء  إليت   ان هى  متر  على  لكن . المق ت   أيلو   في  الم حتاة 

  إرتك هتر  خييئتة  عن  ال نتري   هتاا  تستتتتتتتتتتتتتتليف  ن نيترهو  ير تا 

  ترؤ  في  ستتتتتتتتتتتتتتبقوه  التتاين  ِق تتَ   من  لرتكتتربهتتر  استتتتتتتتتتتتتت مراراا 

 مباو  من  شتتتتتتتتتتتتتتتكنتترا  أرفع  دوليتتتة  مرجعيتتتة  الى  الح ومتتة  
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  وبحيث تكجي    الى   اللقرء  ان هى   ذلك   أج   ومن . ر رستتتتتتتتتتتتي 

 .مي شي   مع   األمر  ينرقش  واشنين   الى  مباوثرا  يوفا 

  ر يس استتتتتتت يرعة   في   وكرن . ستتتتتتتيئة  الستتتتتتترا يلية  النية 

 مستتتتتتتتتتتتتتاى بتا    اراد  لو  براون  غوردون  ال ر يترنيتة  الح ومتة 

  ومي شتتتي  ن نيرهو  وجود  منرستتتبة  ي  ن    أن  جرنب    من  حميا 

  خيوة إنجتتري  الى  ين هي  ثالثيتترا  اج متترعتترا  فياقتتا  لنتتان  في 

  ن نيرهو  قو    غير  ااستتتتتت ييرن   وق   صتتتتتتايا  على  م قّامة 

  ا   ذلك   لكن  جاياة   مستتتتت وطنرت  بنرء  هنر   ي ون   لن  بكن  
 ي ون   وبالك  القر مة   المستتتتتتتتتت وطنرت  توستتتتتتتتتتيع   وق    ياني 

 وعنامر. أوبرمر  الر يس  يستتتتتتتترنا   فرع   أوروبي  طر   هنر  

  هو  مر   الى  ي يلع   ألن   فربمر   إلي   نشتتتتتتير  مر  براون  يفا    ا 
  وبحيث ال ستتتو ة  تحقيق  في  بر يرنير  دور   الى  برلنستتتبة  أه  

 .توفيقي  مساى  مجّرد   الاور  ي ون   ا 

  نحو الستتتتتتتتتتتتتبرق   أن  نالحظ   ذلك   عن  النظر  بصتتتتتتتتتتتتتر  

  فهاا    إستتتترا ي   جرن    من  الب ء  غرية  في   عمومرا  ال ستتتتو ة 

  ر يست  قيرم  منرستبة  ين هز  لي رمرن  أفي اور  خررجي هر  وي ر 

  دبلومترستتتتتتتتتتتتتتيين أمترم  ليقو   وبرلين  لنتان  الى  بز تررة  ن نيترهو 

  على  ال ستتتتتتتتو ة  استتتتتتتت بارد  مار   في  ابي   ت   في  اجرن  

  توقيع  على  ستنة  عشترة  ست   مضت   لقا . » الاول ين  استر  

.  الفلسيينيين  وبين  بيننر   السالم  ي حقق   ول    اوسلو  اتفرقيرت 

 ستنة عشترة  ست   باا  ي حقق   لن  وهاا  ستالمرا  بكن  أراهن   وأنر 

 ومر يستتت  ق  ن نيرهو  نر     يالون  موشتتتي    وهاا «.  اآلن   من 

 هرمش  على  ستتيل قي  حيث  لنان   الى  ن نيرهو  ي ررة  لي رمرن 

 اج متتر  في  و قو   مي شتتتتتتتتتتتتتتيتت   ااميركي  المباو   الز تتررة 

  يست ييع  ا  ن نيرهو   إن  الم يّر   اليمين  نشتيرء   مع  م لق 

  هاا   من  وال ر  . ااميركي  الضتتتتتتت    وج   في   الصتتتتتتتمود 
 في( ن نيترهو )  الر يس ( يالون )  النتر ت   ير   أن  هو  الكالم 

 اتجتتتتتره في  نوعيتتتتتة  خيوة  على  ااخير  هتتتتتاا  أقتتتتتام  حتتتتتر  

  النواير  يا س « يالون »   التتتتت  هاا   ان  مانره  بمر   ا   ال سو ة  

  وهؤاء . ال ستتتتتو ة  اياء  وغيرهمر   لي رمرن  ومر  الييبة   غير 

 يقومون  تيرفتترا  ااوثر  التتاينيتتة « شتتتتتتتتتتتتتتتر  »  حركتتة  ويراء 

 غير»  الماَ َ رة  الاشتوا ية  ااست ييرنية  ال ؤر   على  بجوات 

 أنحتترء في  2001 الاتترم  ربيع  باتتا  أقيمتت   ال ي « قتترنونيتتة 

  شتتتتتتتتتتترعية»   أنهر  على  جرن ه    من  لل كويا  ال ربية  الضتتتتتتتتتتتفة 

 نتر ت )  يالون   أن  ومتر «. الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة  الح ومترت  أقترم هتر 

  ييترلتت  فتهنت   الح ومتة  داخت   يستتتتتتتتتتتتتتترعتا  أن  بتا  ( ن نيترهو 

ل هر  ورن   مستتتتتت وطنرت   الى  برلاودة   إطرر  في  إستتتتتترا ي   أخ 

  الجمعيتتتترت وأمتتتتر . غزة  قيتتتتر   عن  اارتبتتتتر   فتتتتك  خيتتتتة 

 وال  ّر  ااستت ييرن   لاعرة  الم حاة   الوايرت  داخ   المستترناة 

 .حرج   وا  عنهر  فحاِّ   مخرلفرته   في  يس مروا  وي   له  

 في ي بتتترطتتتك  التتتا   وحتتتاه  ليس  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  والير  

  الفلستتتتتتتتتييني الير    هنرلك  وإنمر  ال ستتتتتتتتتو ة   غمرر  خو  

 الظرو  هاه   وفي  قيرديي   باض   أمزجة  تستتتتتتتتتتتتت وقفنر   الا  

 .برلاات  الاقة   البرل ة 

 .بقية  وللحايث  ...

 2009  آب 28 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 للصبر هي كما حدود للسعي

 الستتر ا ال نرقض   هاا  الفلستتييني  الير   ي  ن    أن  با  

  الر يس  من   المكمو   ال ستو ة   اياء  السترا يلية   ااوستر   في 

ع  ي ستتتتتتترا يل ال  الانرد  اق حرم  أوبرمر   راستتتتتتت   أستتتتتتتر   ووضتتتتتتت 

 في القيتتتترديين  باض  إخواننتتتتر  فتتتتهن  التتتتاول ين   لمشتتتتتتتتتتتتتترو  

  عن  اب ارداا  يزدادون  الر يستتتتتتتتتتتية  الفلستتتتتتتتتتتيينية  الفصتتتتتتتتتتتر   
 .موّحاة   وقفة  على   اال قرء  هو   والا   منه   الميلو  

« ف    حركتتة »  عقتتاتتت    التتا   الستتتتتتتتتتتتتتترد   المؤتمر  باتتا 

 ونظر الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين  نظر  في  جيتاة  ت يير  عمليتة  وجرت 

 الحركتتة هتتاه  شتتتتتتتتتتتتتتا يتتة  ارتفاتت   عمومتترا   التتاولي  المج مع 

  الا    األمر « حمر   حركة »  في  بستتتتتتتي   انحستتتتتتترر  مقرب  

 ي ون   أن  و ر   ال ستو ة   ير ا  الفلستييني  الشتا    أن  ياني 

 ي ون  ا  وهتتتاا . قو تتترا  أجلهتتتر  من  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  المفتتترو  

 إشتتتتتترا  الضتتتتتترور   من   وإنمر  الاور   لهاا « ف   »  بهح كرر 

 .المهمة   في  الجميع 

  وبي ياة. وخرسرون  رابحون   هنر    ورن   الحر   بي ياة 

 و مكثر الراب     الصتوت   على   الخرستر   الصتوت  يالو   الحر  

  من  قيتتتتترديتتتتتة  مراوز  في  البقتتتتترء  حظ  يحتتتتترلفه   ل   التتتتتاين 
َيه   أم ن   ذلك   ولكن . ال شتت يك   في  قي   مر   ذلك   في  بمر  تجروم

 صتتتتتتتتفة الح ومة  ي رأ    الا   فير   ستتتتتتتتالم  ان زا   شتتتتتتتتكن 

 المج مع اوستتتتتتتتتتتتتتر   في  بت   المرحتّ   الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  المرجع 

 .قر ع  احما   من   الاولي 

 الرضتتتتتتتتى»   هاا  الفلستتتتتتتتيينية  األطير   ت  ن    أن  وبا  

 الفرصتتتتتتتتتة ت حّين  باأت  فهنهر  فير   ستتتتتتتتتالم   عن «  الاولي 

  الر يس بصتتتتتتتتحبة  ي وّج    أن   ق     وِمن  علي   للنقضتتتتتتتتر  

 الاردية الاورة   في  للمشتتتتتتتتتترركة  نيو ور    الى  عبر   محمود 

  أن  المتتتكمو   من  ال ي  الم حتتتاة  للم   الاموميتتتة  للجمعيتتتة 
ع  دورة  تكون   أستتتتتتتتتتر  على   للح   األستتتتتتتتتتر   حجر   وضتتتتتتتتتت 

 دولتتتة لعالن  فيتتتر   ستتتتتتتتتتتتتتالم  خيتتتة  وجتتترءت . التتتاول ين 

  حيث  الرج   دور  ل  هي   منرستتتبة  عرمين  خال   فلستتتيينية 

 الج هتتتة» و « حمتتتر  » و « ف   »  من  قيتتترديين  أن  نالحظ 

  الفلستتتتتيينية الفصتتتتتر    و ر  « فلستتتتتيين  ل حر ر  الشتتتتتا ية 
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  نظر في « شتتتتتتتتتتتتتترعيتة  غير »  ألنهتر  إمتر  الخيتة   رفضتتتتتتتتتتتتتتوا 

 غير»  ي رأستتتتتتتتتتتتتتهتتتر  ال ي  الح ومتتتة  دامتتت   متتتر « حمتتتر  » 

  نظر في  فيتر   ستتتتتتتتتتتتتتالم  أن  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا « دستتتتتتتتتتتتتت ور تة 

ضتتتتتتتتتتتتتتترا  ليس « حمتتر  »    الشتتتتتتتتتتتتتتاتت   بتتهستتتتتتتتتتتتتت   الحتتايتتث  مفوَّ

  من  الحتتا  عن  ي تتردة  الظتترل   الموق   وهتتاا  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  
 المقرومة  تصتتت   فير   ستتتالم  خية   أن  ستتت ب  « حمر  » 

 .برلان  

  أن  يرون  فلنه  « ف   »  من  القيتتتتتترديين  رف ض  أمتتتتتتر 
  ذلك  في  مستتت نااا « ف   »  تهميش  لعبة  آذار ي  فير   ستتتالم 

  دولتتتتتتة  ر يس  هو  ي ون  أن  في  تيّلاتتتتتترت  او  طمو   الى 

  و بقى«. ف   »  بحر  في  مستتتتتتتت ق   أن   بهع برر  فلستتتتتتتتيينية 

  المنيلق  فير   خية   على « الشتتتتتتتا ية  الج هة »  اع را  

  وت ّاد والج رافية  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  الوحاة  تضتتتتتتتتر  »  أنهر   من 

 «.والاودة  وااس قال   الحر ة   في  شا نر  حقوق 

 ومتتتر فهي  الع راضتتتتتتتتتتتتتتترت  من  المز تتا  نضتتتتتتتتتتتتتتيف  لن 

  ه    ذلك   وإياء . ال ستتتتتتتتو ة   على  يين ستتتتتتتترا يل ال  إع راضتتتتتتتترت 
 ع ا بن  ع اللا   الملك  يضتتتتتتتتتتتتتتع   وه   أوبرمر  الر يس  ي راجع 

  مع  الثنتتتتترن  و قو   الر   على  الاربيتتتتتة  المبتتتتتردرة  الاز ز 
 .ياقلون   ا   الاين   للا  سرم    ا : فلسيين  شا   أوثر ة 

 .حاوداا  للص ر   ومر  للساي    ولكن .  ذلك  ن منى   ا  إننر 
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   عيون  في اللبنانية حوالاأل
 العرب  واالصدقاء  خوان اإل

  بباض يشتتتتتتتتتتتتتتارون  الار   واصتتتتتتتتتتتتتتاقترؤنتر  اخواننتر  بتاأ 
 في  الح ومة  تشتتتتت ي    اعالن  في  ال ر ث   هاا  من  الضتتتتتيق 

 .ل نرن 
  إلى  ياود  واصتاقرء   اخوان  بين  الم ضتريقين  وتصتنيف 

  حرصتت   هو   مر  على  بقلق  يشتتار   األ   بم رنة  هو   َمن   ان 
  ت جاد  ان  ال كيم  هاا  إستتتتت مر   حر   في  و خشتتتتتى  ل نرن  في 

 دواعي  فهن  الصتايق  بم رنة   هو  َمن   أمر . الل نرنية  المكسترة 
  الل نرني  برلموضتتتتو    الاولي  ااه مرم   ان  إلى  تاود  ضتتتتيق  

  وِمن   وهؤاء .  ااصتتتتتتتاقرء  ته   قضتتتتتتترير  حستتتتتتتر    على  ي   
  ذلك  او شتتفوا   الحصتتر   ا   المثر   ستت ي    على   مصتتر  بينه  
  أو  دوليترا  ر ترستتتتتتتتتتتتتتيترا  مباوثترا  يل قون  مرة  كت   في  انه   حيتث 
  الل نرني  الموضتتتتتتتتتتتتتو    حو   الحايث   فهن  ح ومة  في  وي راا 

  تشتتتتتتتتتتتتت ي   أمر  حستتتتتتتتتتتتت    في  ال راخي  ظرهرة   حو   وبرلاات 

 الكثير النقرش   من  و كخا   ااو    الموضو    ي ون  الح ومة 
 يار عنتتامتتر  مبتترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  ان  بتت   الوقتت    من 

 بررا  الر يس  وجا  2009/ 8/ 15 الستتتتتت    يوم  واشتتتتتتنين 
 مات  ينترقشتتتتتتتتتتتتتترن  كلين ون  هيالر   الختررجيتة  ووي رة  اوبترمتر 

  الم صتتتتتتتتلة  للمور  منرقشتتتتتتتت همر  بقار  الل نرني   الموضتتتتتتتتو  
 .األميركية   -  المصر ة  برلاالقرت 
  من  ليستتتتتتتتتتتتتتوا  الار   وااصتتتتتتتتتتتتتتتاقتترء  ااخوان  ان  ولوا 
  مع  تاتتتتترملوا  ربمتتتتتر  لكتتتتترنوا  ل نتتتتترن  على  بم تتتتترن  الحرص 

 ولكنه  . نالحظت   التا   ال اترمت   ب ير  الل نترني  الموضتتتتتتتتتتتتتو  
  في  مستت جا   هو   ومر  بكنفستته   الفلستتيينيون  يفال    مر  ي فيه  
 ليستتتتتت   أخر   بحرات  نرهيك  الاراقية   -  الستتتتتتور ة  الاالقة 

 .السودانية  الحرلة   مث   محسومة 
 وااصتاقرء   ااخوان  يضتجر   ان  وخشتية   ذلك   ضتوء   في 
 الخال   من  ألنوا   واخ راعتتتتتتترته   الل نتتتتتتترنيين  من  الار  

  غير  برلمفردات  يحف   الستتتتتتيرستتتتتتي  ال ارطي   من  وألستتتتتتلو  
  مثير   لتتا   الوعي  باض  استتتتتتتتتتتتت اتتردة  من  بتتا  ا  الال قتتة  

  تتتتكختتتتا  األمور  وتر    والماوقتتترت  والضتتتتتتتتتتتتتجيج  ال اقيتتتتاات 
 .الموضوعي  المجر  

  من  التايمقراطي  الستتتتتتتتتتتتتلو   حو   أمثولتة  هنترلتك  ول كن 
  برلايمقراطية  ت برهى   ال ي   اليربرن   في   أمس   ق     حا    الا  
 اليربرن  في  ال برهي   ان  الفرق   مع  بهر  ل نرن   في  تبرهينر  مث  
 وعنتتتا  قواا  ن بتتترهى  ل نتتترن  في  نحن  بينمتتتر  وِفاتتت   قو   هو 

 .بالك  ش ي    هو   مر   أو  دك رتور ة  الايمقراطية  تصب    الفا  
  كترن  التا   الحز   أن  فهو  اليتربترن  في  حتا   التا   أمتر 

 الماررضة  ي زع   اان خربرت   في  الخسررة  باا  أصب   يح   
 ستتتتتيشتتتتت    اان خربرت  في   فري   الا   المارر   الحز    وأن 

  ان  دون  من  هتاا  و حتا  . ا  الفيتة  صتتتتتتتتتتتتتي تة  في  ح ومتة 
  فرلك  . خررجية  بواءات  مرتبيرا  الخرستتتتتتتتتتر   أو   الراب   ي ون 
  وفواجع  الحر   مرارة  ذاقتت   ال ي  اليتتربتترن  اجتت   من  يامتت  

  دام  اح را   فواجع   من  ل نترن  ذاقت   متر  بمثت   النوو    الاتاوان 
 النهرية  الستتتتتتتتتاود    اا    وضتتتتتتتتتع   ث   ستتتتتتتتتنة  عشتتتتتتتتترة  خمس 

 آذار يت  والكت  . الشتتتتتتتتتتتتتات   يانيت   والكت  . المنيقيتة  ال وفيقيتة 
  دون   ومن .. ااصتتتتتتتتتتتتتو   ووفق  ب هتايت   التايمقراطيتة  اللعبتة 
 .الوق    هار 

  نميمئن  وبالك   األمثولة  بهاه  ونكخا  ن اظ   ولا    عستتتتتى 
ن   إلى  الار   وااصتاقرء   ااخوان    من   واأله  .  الستلو   حمست 

  من  الم الع ين  ب الع   المثق   الضتتتتمير  نمرضتتتتي   كل    هاا 
 مارذ . وتيرر ين  وحركيين  حزبيين  الستتتيرستتتي   الام   اطير  

  .والشا    الوطن  نحو  الجميع  نواير   سوء   من   للا 
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 ن المكلَّّفي   نالزعيمي   بين لةالمتبادَ  الديَّة

  تحتتا  عنتتامتتر  أنتت   المستتتتتتتتتتتتتت حبتتة  الاربيتتة  ال قتترليتتا  من 
  أو  عر ل ين   أو  شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتين  طرفين   بين  ك ر   مشتتتتتتتتت لة 
  الصتتتتتا   رأ    بها    المشتتتتت لة  خ    على  و اخ   ق يل ين  
  هتتتتاا  يقرر  ان  القوم  كبتتتترر  أحتتتتا  اليرفين   بين  وال وفيق 

  كت   إلى  خترصتتتتتتتتتتتتتتة  دعوة  توجيت   أو  اليرفين  ي تررة  الك ير 
  وفي . متتر تتاتتت   إلى  الياتترم  أو  قهوة  فنجتترن  ل نتترو   منهمتتر 

 النية الحستتتتتتتتنة  المبردرة  صتتتتتتتترح    الااعي  يقو   اللقرء   هاا 
  بتاأت وقتا  اللقتترء  من  الخروج  ضتتتتتتتتتتتتتتيفيتت   على  ي منى  إنت  

  ومن . وال فره   ال فه   قرعاة  على  بينهمر  جاياة  صتتتتتتتتتتتتفحة 
ان  اليرفين  ان  ايضتتتتتتتتتتتتتتترا  ال قتترليتتا    بمثلهتتر ال حيتتة  على  يردَّ
  إن  مانره   مر  الحميا  المستتتتاى  لصتتتترح   منهمر   ك   و قو  
 باتا اليرفين  بين  ي ون   لن  وانت   والاين  الرأ   على  طلبت  
  صتتتتتتتتتتتتترح   دام  مر   وال ارون  الييبة  الاالقة  ستتتتتتتتتتتتتو    اآلن 

  عن  فضتتتتتالا   الحر   وحاة  يهاد  الخال    أن  ير   المستتتتتاى 
 .األيمة  لهاه  الحالَّ    هنرلك  فهن  أيمة   هنرلك  مثلمر  ان  

  ي ا  اليرفين   لا    الارم   الرأ    أن   ايضرا  ال قرليا   ومن 
  ذلتك  باتا  األمور  وتستتتتتتتتتتتتتتير  حتا   التا   بترل فتره   اب هترجت  

 .خير   على 
 أيضتتتتتتتتتتتتتترا  ال قرليا  حيث  من   أمر . الن ر ج  حيث  من   هاا 

  ا  اليرفين  لقترء  إلى  التااعي  المستتتتتتتتتتتتتتاى  صتتتتتتتتتتتتتترحت   فتهن 
  ا  يق ر    مر  وفي . الصتت رء  باا  يق ر   وإنمر  فق   يصتت ي 

 يقو  وإنمر  دوره   ليس   ذلك   ألن  مجرداا   أو  منرقشتتتترا  ي ون 
 مرضتتتتتترة ستتتتتتو   ميل    لي  ي ون   أن   دون   ومن  أر   إنني 
  ت    أن   إمتر : اآلتي  التايتة   -  بترلحت   نتكختا   أن  الاترلمين   ر  

  تااي   ي     ان   وإمر   ممرث    بيل    الشخصي   اليل    مبردلة 
  توي ر  عون  الجنرا    إلى  برلنستتتبة  وهو  الشتتتخصتتتي  اليل  
  أو  فررستتتت   توي ر   الم لَّ   الر يس  يخ رر   ان  مقرب   ج ران  

  أن  بمانى  ااتصتتتتتتتترات  ويارة  تحييا  شتتتتتتتتر   إنمر  ستتتتتتتتب ا   
 برلوطن ت الق  أمنية  ألستتتتتتتتتتتتتتبر   برلاات  الويارة  هاه  تكون 

« ج ران »   ل آ  ب وي ر   ال سلي    ان   فكمر .  الافر    بوي ر  منرطة 
  إلى  حقيبة  الحر ر   إستتتتتتتتتتتنرد  عام   فهن   للا   مرضتتتتتتتتتتترة   هو 
 .ي حمل    ا  تنري    هو « سب ا  »   أو « فررس  » 

  األختتتا  عتتتام  فتتتهن  ذلتتتك  عتتتاا  أمتتتر  ال قتتترليتتتا   هي  تلتتتك 
  ان  ياني  ال الد  ر يس  بتت   قتترم  التتا   الحميتتا  بتترلمستتتتتتتتتتتتتتاى 

 كمر. آخر  لخفرق  مستت اااا   وا  م حمستترا  ي ون   لن  الر يس 
 الاربيتتتتة ال قتتتترليتتتتا  ان  ستتتتتتتتتتتتتتياني  وال فه   ال فه   عتتتتام  ان 

  أو  طرفين  بين  واأليمرت  الخالفرت   شتتتتتتتتتتتتكن  في  المحمودة 
 انهتتر إاَّ  للحتت    قتتربلتتة  تكون  عتتر ل ين  أو  شتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتين 

  استتتت مرار يجر    قا  تيرر  ن  بين  تكون  عنامر  مستتتت اصتتتتية 

 النفس الل نترنيون  يمنِّي  ال ي  اليمتكنينتة  جترن همتر   من  الانترد 
 نكم  كنر   الا   بر   ن ي   الر يس  صتتوم  رغ   وعلى ... بهر 
 لقرء خال   ستتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتر   الر يس  يمين   إلى  ي ون   أن 

  الح ومة  ب شتتتتتتتتتتت ي    ممكلَّ   يعي   بين  أمس  ق     القصتتتتتتتتتتتر 
 خال   كالم    ي ون   وبالك  ال ش ي    تايي    ممكلَّ   ويعي  

 مستلست  بكنهر  األيمة  ب وصتيف  ي  في   ا   الاصتر  خير  
 ألن  شتتتترا    ع ء  فضتتتتر ية  محية  أ   ي  ِّا   ل   رمضتتتترني 
 .ير ا   لمن  برلمجرن 
 . أعل    وللا 
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 الحكيم  عمَّار   زعامة  في تأمالت
 الصدر  مقتدى زعامة بعد

  الاينية المؤستتتتستتتتة  وستتتت    في  إيران  في  يحصتتتت    ل   مر 
  الثرلث  الجي    أن  حيث   الاراق  في  يحصتتتتتتتتت   نراه  الحرومة 

 .شا ية  األوثر  الايني  ال يرر  ي زع   الا    هو 
 والاه يخل   الح ي   عمَّرر   هو   هر  الصتتار  مق ا   باا 

 في  المرضتتتتتتتتتتي   األستتتتتتتتتت و   توفي  الا   الح ي   الاز ز  ع ا 
  ينفع  ل    والا   الر ة   ستتتترطرن   من  يمارلج   كرن  حيث  إيران 
 في الثر   ليوار   ب تتتتتااد  إلى  نقلتتتتت   وجر   الاالج  فيتتتتت  

 الاراقي الشتتتتتياي  المجلس »  أراده  شتتتتتا ي  ب شتتتتتييع  النج  
  وتمهيااا  ااستتت ف رء  من   نوعرا  بر رستتت    كرن   الا  «  األعلى 
 .المجلس   لهاا  ر يسرا  عمَّرر   البن  ل ور ث 

 كترن إذا  وهو  الامر   من  والثالثين  الثترلثتة  في  مق تا  
  أن  استتتتتتتتتتت يرع    في   الا   المج ها  درجة   الى  يصتتتتتتتتتتت    ل  

 كيتترلتت  أمتترمتت   يا   ومتتر  بف واه  الف و   طتترل و  و تتكختتا  يف ي 
  رج  »  ي ون  لكي  ستتتتتتتتنوات  بضتتتتتتتتع « ق   حوية »  في  حرليرا 
نتت   الاتتر ليتتة  م تترن تت   أن  إاَّ    « المج هتتا  التتاين    أن  من  تمم ِّ
 الف و   فتترعليتتة  وتكون « الستتتتتتتتتتتتتتيتترستتتتتتتتتتتتتتي  المج هتتا »  ي ون 

ت ف واه   من  فارلية  أوثر   الحر   هاه  في  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية   كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 باا الصتتتتتتتتتتتار ة  الم رنة  ور    أن  منا   هو  وهر «. مج ها » 

  أبنر    من  اثنين   مع  الصتتتتتتار  صتتتتتتردق  محما  والاه  اغ ير  
 الاراق   لواقع   الشتتتيء  باض  م فه  «  الصتتتار   ال يرر  يقود 

  ألحقوا  التتاين  األميركتترن  مع  م فتتره   غير  ااح ال   تحتت  
 .م مرس را  بقي «  المها   جيش »   لكن  األذ   كثير  ب  

 من ياتتتترني  الح ي   الاز ز  ع تتتتا  بتتتتاأ  ال ي  الف رة  في 
  مق تا  بتكن  انيبتر   هنترلتك  كترن  الر تة  ستتتتتتتتتتتتتترطترن  م ترعت  
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 خال  ألن   ستتتتتيرستتتتتيرا  الشتتتتتياي  الييف  ستتتتتي زع   الصتتتتتار 
  حيو ة ب     الاور  آذار ي  كرن  المرضتتتتتتتية  األربع  الستتتتتتتنوات 

 ظ  في  كرن  الح ي   الاز ز  ع تا  نجت   الح ي    عمتَّرر   وألن 
  صتتتتترا   لكن  ال نظيمي   الصتتتتتايا   على  فرعالا  وليس   الوالا 

 أخر   جهة  من  والح يمية  جهة   من  الصتتتتتتار ة  الزعرم ين 
 جهتة من  الجن الطيتة  الزعترم ين  صتتتتتتتتتتتتتترا   مثت   هي  وال ي 

  الى  ي او   مر  على  ترستتتخ   أخر    جهة   من  والرستتتالنية 
 ع ا  الراح   يمثل    الا   الييف  نجا   ولاا  اانقستتتتتترم  درجة 

 .برلزعرمة   عمَّرر  البن  مبرياة   الى  يسرر   الح ي   الاز ز 
 في كالهمر  البرردة  المبررية  ستتتتتترحة   على   اآلن  الثنرن 

  أمر  الامر    من  والثالثين  الثرلثة  في  مق ا  . م قرربة   ستتتتن 
رر    حيتتث من  ياا  متر  والثنترن . والثالثين  الثترمنتة  ففي  عمتَّ

 الميتر  نهتريتة  وفي  الج هترد   مرتبتة   دون  الفقهيتة  الجتاارة 
 اق سرم  كمر  الير فة   يعرمة  إق سرم   على   الثنرن  سي فق   إمر 
 ستتتتتتتتتتتتتت كون   وإمتر  ل نترن  في  لليتر فتة «  أمت  »  و « للا  حز  » 

 الع برر في   األخا  مع  بينهمر  وجوات  صتتتتتتتتتتتتوات   هنرلك 
  آ   صتتتتتتتتتتتتتتفحتة  ففي  عر ق   منهمتر  لكت   التايني  ال را   أن 

 الصتتتتتتار ة الصتتتتتتفحة  وفي   محستتتتتتن  الستتتتتتيا  هنرلك  الح ي  
  لكن . الثنين   على   للا  رحمة   الصتتتتتتتتار  برقر  محما   هنرلك 

 إيران  في  الشتتتتتتكن   أه   دخو   يحا    قا  نفستتتتتت    الوق   في 
  المتتترم  إن  للثنين  يقتتتر   وبحيتتتث  المشتتتتتتتتتتتتتتهتتتا  هتتتاا  على 

 المر  بست    توفي   الا   أحما   البن  يورِّ    ل   الخميني 
  كمارر   ي صتتتتتتتتر    الا   حستتتتتتتتين  الحفيا   وا  والاه  باا 
  الخمينية الثورة  طر ق   على  الستتتتير   يواصتتتتلون  آخر ن   وان 

  ظتترهرة عن  منتتك   في  الثورة  هتتاه  بقيتت   ذلتتك  أجتت   ومن 
  يحتتا  أن  يجتت   إيران  في  حتتا   ومتتر  الاتتر لي   ال وار  

  مق ا  يستتتتتتتتتتلك  بحيث   الاراق  في  الشتتتتتتتتتتيعية  الير فة  لا  
  وبالك  الصتتترا    عن  بايااا  الستتتيرستتتي   الام   طر ق   وعمَّرر 
 الستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتي المج مع   في  الاا    الحضتتتتتتتتتتتور   لهمر  ي كمن 

  ولمر .. األدنى   الحا  في  لالل هر   دا مرا   المرشتتتتتتتتَّ   الاراقي 
 .األقصى   الحا  في  ب ثير  أخير   هو 
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   السعودي علي َفَعله ما
 السوري  علي يفع له  وال

  بمصتلح ه  أدر   الستور   الح     اه   بكن  ال ستلي   مع 
 للستتتتتتتتفير ن منره   الا   فهن  بشتتتتتتتتاربهر   أدر   م ة   اه   ومر 

  أن   هو  الكر    ع ا   علي   األ   ل نرن  لا    ااو   الستتتتتتتتتور  
رر ة  النواير  علي   تا ر  جستراا  ي ون   ل نرن تجره  الييبة  البشتَّ

رر  الر يس  من  لطاللة  تمهيااا    أمر . ل نرن   على  نفستتتت   بشتتتتَّ
  على  الابلومرستتتتتتتتتتتتتية   إلى  اآلتي  الستتتتتتتتتتتتتفير  مهمة  تكون   ان 

  الم رياة ي ررات   وفي  ال كم    في  تنحصتتتتتتتر  العالم  جنر  
  ير اهر ال ي  المشتتتت ركة   المصتتتتلحة  يحقق   ا  رأينر   في  فهاا 

 .ال ا  ق     اآلن  الشعبرن 
  ا  بتتكن  ال مني  منيلق  فمن  ذلتتك  نقو   عنتتامتتر  ونحن 

  محريبي  إلى  الستتتتتور   الح    ستتتتتفير   هو  علي   األ   ي ون 
  وتوجهنوا أث روا  والتتاين  الح    هتتاا  ومح ي  ومنتترصتتتتتتتتتتتتتتر  

 في  الالة  ليستتوا   فهؤاء  الح     هاا  رعرية  بفضتت   وتزعموا 
  المهمة  فهن   ولاا . وستتتور ر  ل نرن  بين  الستتتو ة  غير  الاالقة 

 ال صتتتتحي  طر ق   على  خيوة  تشتتتت     ان  شتتتتكنهر   من  ال ي 
  الر يس ستتتتتتتتتتتفير  الكر    ع ا   علي  الستتتتتتتتتتتفير   ي ون   ان  هي 

رر    طمتتكن ه  يجتت   َمن  ييمئن  الل نتترنيين  كتت   إلى  بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ
  و ستتتت حضتتتتر ال شتتتتو ش  في  برل وا   َمن   غلواء   ِمن  و خف  

  النسر ي  الصوت   ماو     نر لة   السياة   امثر    الباض   مع 
 الستتتتتتتتتتتتور   الح     على  الم حرم   الفر ق   في  دو را  ااوثر 
 انهر ستتتتتتتور ر  في  تر   نريلة  الستتتتتتت   كرن   مضتتتتتتت   مرحلة 

 تراهتتتتتر بتتتتترتتتتتت   كمتتتتتر  وليس  الاربيتتتتتة  األمتتتتتة    « مونتتتتترليزا » 
 .ميشر    الاها  ولي  النظرة  و شرركهر 
رون  التتتاين  من  إننتتتر   على والرد  الوفتتترء  صتتتتتتتتتتتتتتفتتتة  يقتتتاِّ
  كرن   إذا  خصتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتترا  ااه مرم   تا س  بلف رت  الجمر   
  إلى  الحرجة  اشتتتتتا   وفي  ستتتتتيرستتتتتية  عزلة  في  إليه   المل َف  

 كرنوا باامر  عنه    الستتتتتتتتتلية  اب ارد   جرا   له   ي لستتتتتتتتت    َمن 
 الستتتتتتتتتتتتتتفير دور  فق   ليس  هتتتاا  لكن  قم هتتتر   في  م رباين 

  الل نرني المج مع  مث   ستتتتتتيرستتتتتتي  مج مع  في  خصتتتتتتوصتتتتتترا 
 ف  حهر بها    الموصتتتتتاة  اابوا   دق  الستتتتتفير  من  ي يل  

  عن  ال شتتتتتتتتتتتتتتروة  يز ت   بمتر  التااخت   في  ه   َمن  ومنترقشتتتتتتتتتتتتتتة 
  مر  وبقار . النفو    من  الا     أو  الحقا  و  اد  اابصتتتتتتتتتتترر 

  ال قتاير يضتتتتتتتتتتتتتتفي  فتهنت   الييبتة  النيتة  يا س  الفات   هتاا   ان 
 .ذلك  يفا    لمن 

 الستتتتتتتتفير يجا    الا    مر : ن ستتتتتتتترء   أنفستتتتتتتتنر  نجا  هنر 
 الستتتتتتتتتتتتتتفير فَالتَ   متر  يفات   ا  الكر    ع تا  علي  الستتتتتتتتتتتتتتور  
  إلى   لوصتول    ااو   ااست و   منا  عستير   علي  الستاود  

  أل  . ل نرن  لا   الستتتتتتاودية  الاربية   للمملكة  ستتتتتتفيراا  بيروت 
  برلستتتتتتتتتتتتتاودية األذ   إلحرق  ينوون   كرنوا  بمن  ح ى  يج مع 
  أو  م رت   عق ر   إلى  ياه    وأل   ل نرن؟  في  وحجراا  بشتتتتتتتتتتتراا 
 كالمرا  الستتتتتتتتتاودية  حق  في   قرلوا   ان  ستتتتتتتتت ق  كثير ن  منري  
  الح    حق  في  الباض   قرل    الا   الكالم  من  ب ثير   استتتتتوأ 

 كمر  ااعااء  من   هؤاء   الح    هاا  صتتتتنَّ    ولاا  الستتتتور   
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 الاالقة  على  المرتاين   من  بكنه   آخر  باضتتتتتتتتتتتترا  صتتتتتتتتتتتتنَّ  
  مر  منه   الحستتتتتترستتتتتتية   وأن  الستتتتتتور    الح     مع  ال رر خية 

  ان  وبحيتث  اارتتااد  على  ارتتااده   باتا  ح ى  واردة  يالت  
 في الوصتتتتتتتتتتتتتت   يمترن  اعتردة  اتجتره  في  هو  الثترني  اارتتااد 

 .ر فهر   في  وليس  ج لهر   قمة  وعلى  دمشق   قل  
 الستتتتتتتتتتتتتتاود  علي  كتتتترن  تنقيع  ل   ال ي  ي تتتترراتتتتت   في 

 يؤكتتا وكتترن  بتترلنفس   الك يرة  الثقتتة  موقع  من  ي صتتتتتتتتتتتتتتر  
  تستتتتتتتتتتتتتت وقفتتتتت  ان  دون  من  ااطيتتتتر   كتتتت   مع  بلقتتتترءاتتتتت  

  شتتقيقة  دولة  ا    ان  ستتربقة  ستتيرستتية  وضتت ر ن  حستترستتيرت 
  الستتتتتتيرستتتتتتية جراح   وتضتتتتتتميا  عل    بمااواة  ميرَلبة  لل نرن 
  وان  وال ضتتتتتتتتتتتتتتميتتا   المتتااواة  باتتا  متتر  إلى  ع تت   ا   وتر   

د  و مها  ي اأ   الا   هو  الستتتتتتتتتتفير    األعلى   المرجع   من  و زوَّ
 لج هتردات رحت   هترمش  تر    مع  بترل وجيهترت  دول ت   في 

  ك زو ا تمرمرا  وال حرد     واللقرء   ال جوا   و فرضتتتتتتتتتهر  تيرأ 
 الضتتتتتتتمردات  من  برلضتتتتتتترور رت  المل   برلحقيبة  الي ي  
 .من   عالج  طرل    إلى  ال وج   عنا   والمضردات  واادو ة 
 الشتتتتتتا  ستتتتتتور ر  ستتتتتتفير  مصتتتتتتلحة  من  ليس   ذلك   إلى 
 باض حرليرا  يفال   مر  نحو   على  ستتتتفيرهر  يفا    ان  والح   

 آخر   دون  فر ق  إلى  اانحيري  لجهة  ل نرن  في  الستتتتتتتتتتتتفراء 
 ااجرن  الستتتتفراء  باض  يفال   كرن   مر  نحو   على  وايضتتتترا 
 كرنوا  الاين  وفرنستتتتتتتتتتتتتر  وبر يرنير  اميركر  ستتتتتتتتتتتتتفراء  وتحايااا 
 لكنه  ل نرن  في  الستتتتتيرستتتتتيين  حلفر ه   ي ررات   من  ي ثرون 

  درجتتتة  إلى  ال جتتترهتتت   و صتتتتتتتتتتتتتتتت   ال الد  ر يس  ي جتتترهلون 
 في عميقتتترا  جرحتترا  تركتت   طتترلمتتتر  ال ي  والازلتتة  المقتتترطاتتتة 

  علي  الستفير  ياره   والا   لحود   امي   الستربق  الر يس  نفس 
  الاين  ستتتتتاا   إلى  بز ررات   قرم  برلمقرب   لي     و ر  الكر    ع ا 

  الجميتت   وامين  جاجع  وستتتتتتتتتتتتتتمير  جن ال   ووليتتا  الحر ر  
 ومث . الروحية  المقرمرت  ي ررة   عن  فضتتتتتتالا  اده  وكررلو  

  وهو  لل نرنهر  ستتتتتور ر   بكن  انيبرعرا  ستتتتتي ر    كرن  الفا    هاا 
  علي  دور  مث   ستتتي ون  الستتتور   على  دور   وان  لستتتور ره  

  وللا . النفو   وتيمئن   الجر   يل ئ   وبالك ... الستتتتتتتتتتاود  
 .الموّفق 
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 « معرطلي» برسم يةيران اإل األمثولة
 اللبنانية الحكومة تشكيل

 غير ان ختتتربتتترت  عن  النتتترشتتتتتتتتتتتتتتئ  الميتتتر   نهتتتريتتتة  في 

  الثورة ترر     في   والصرا   المنرفسة   حاة  حيث   من  مس وقة 
  ااولى   هي  حمراء   -  خضتتتتتتتتراء  ان فرضتتتتتتتتة   وعن  الخمينية 

  الر يس تث ي   ت   ايضتتتتترا   الثورة  هاه  ترر    في  نوعهر   من 
  الجمهور تتتتة ر تتتترستتتتتتتتتتتتتتتتتة  موقع  في  نجتتتترد  احمتتتتا   محمود 

  حيث  من  الحرستتتتتتتتتمة   الكلمة   ان  قرعاة   وعلى  ااستتتتتتتتتالمية 
  لالوثر تتة هي  التايمقراطيتتة  ة آذار والمتت  والمنيق  التاستتتتتتتتتتتتتت ور 

  األمين  نر    تحايا  في   ولنر . بسييرا  الفررق   كرن   إذا  ح ى 
 خير للمر  قتترستتتتتتتتتتتتتت   نعي   الشتتتتتتتتتتتتتتي  « للا  حز  »  ل  الاتترم 

 في خمستين »  بنستبة  فري  األوثر ة  فر ق   أن   وهو  توصتيف 
  بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة خستتتتتتتتتتتتتتر  اآلخر  الفر ق  وأن « واحتتا  يا تتا  المئتتة 

  الاقة  غرية  في  توصتتتيف «. واحا   إاَّ  المئة  في  خمستتتين » 
 .المرارة   من  درجة   على  ان   ضمنرا  نعي    الشي   ير    لواقع 

  وانقسرمرت  اتهرمرت   وق ع   وعلى   الر رسة   في  تث ي     باا 
 الالمتتتترنيون  الحر    التتتتاين   رجتتتتر  : الح    مثلتتتتث  في 

  اان فترضتتتتتتتتتتتتتتة باتا  متر  ح ومتة  ويراء  نجترد  الر يس  إخ ترر 
  يتةيران ال  ااوثر تة   أن  مانتره  بمتر  ا   الصتتتتتتتتتتتتتتفحتة   وطمو َت  

  او ستت  «  واحا  يا ا   المئة  في  خمستتين »  بنستتبة  هي  ال ي 
  -  موستتتتتتتتتتتتتتو   أ  )  اآلخر  الفر ق  وعلى  الح    شتتتتتتتتتتتتتترعيتة 

  الما رضتتتتتتتتتتتتين  او  الماررضتتتتتتتتتتتتين  وبقية  كروبي   -  خرتمي 
  أن    ( المرشتتا  ودور  الفقي   واية  صتتي ة  الرافضتتين  وستتر ر 

  دون  من  دوره  اآلن  باتتا  آذار و تت  النهتتريتتة  هتتاه  يرتضتتتتتتتتتتتتتتي 
  الر يس  -  خرمنئي  المرشتتتا  فر ق   ألن   الشتتترر   الى   النزو  
 أحمتتا التتافتتر   وي ر  جتترنتت   الى  الثور   الحر   -  نجتترد 

  نظر ة وصتترح   الحر   في  ااستت خبرراتي  الاق   وحيا  
 رداا   ال رلمرن  من  المبرَيع «  للافر   وستتتتتتتتتتتتتيلة  خير   الهجوم » 

  ووي ر األن ربو    من  ميلو   بتتتتتتكنتتتتتت   ال شتتتتتتتتتتتتتتهير  على 
  وبالك   للافر   وي راا  كرن   الا   نجرر  مصتتتتتتتتتتتتيفى  الااخلية 

  ان .. والتتااخلي  الختتررجي  للمني ن  خ رة  صتتتتتتتتتتتتتتترحتت   بتترت 
 أوثر  الوضتتع  تث ي   باا   هاا  ستتي ون  هنر  األوثر   الفر ق 
 .سرح هر   الشوار   تكون  اع راضرت   أ   مواجهة  في  حزمرا 

  فويهتر ضتتتتتتتتتتتتتتمور  على  األوثر تة . إيران  في  حتا   هتاا 
منَ  عنامر  نجرد  والر يس . أوثر ة  ستت بقى    وشتت َّ   الفوي   ضتتَ

 ج ران ومر )  صتتهره   هو   الا   المستت شتترر  وإخ رر  الح ومة 
 ال يرر يمثلون  بويراء  ال شتتتتت يلة  يمياِّ   ل  ( الجنرا   صتتتتتهر 

  وي ر ال شتتتتتتتتتت يلة  في  ليس  أن   بمانى  علي    إن فض   الا  
 وإنمر الل زام   كروبي   او   الواء  خرتمي   أو   الهو   موستتو  

.  نوو ون. حَرستتتتتتتتتتتتتتيون  ختتتترمنئيون  نجتتتترديون  الويراء  وتتتت  
 .وبهم يري 

  األوثر تتتة آذار تتتت  2009 و  أيل  4 الجماتتتة  من  اب تتتااء 
 في  والعبرد  ال الد   شتتتتتؤون  إدارة  مستتتتتؤولية  ضتتتتتمورهر   على 
  ا   واقارا  ارتضتتتتتتتتت   إنهر  فلنق    أو  راضتتتتتتتتتية  واألقلية    إيران 
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  تصتب   أن   لهر  أمتي   حر    في  الحستر   تحست   لكنهر  تحب  
  من  وتر ا  األوثر ة  هي  ستتتتتنوات  أربع  باا  مق لة   جولة  في 

 .ذلك   وإلى . فال    هي  كمر  تمرمرا  بالك  ال سلي    األقلية 
 كمر إستت قر   الا   برلوضتتع  ستتلَّم    الارل   ح ومرت   ان 

  حستتترستتتيرت النجرد    إيران  وبين  بينه   الاين   الرؤستتترء   ان 
  الر يس هؤاء  ومن  بتتتترلفوي  نجتتتترد  وهنتتتتكوا  بتتتترلواقع  أقروا 

 .مبرر   حسني 
  وبصتتتتتتتتتتتتتتي تة القو    هو  ستتتتتتتتتتتتتت هال  ال  هتاا  من  نر تا  متر 

  ل نترن في  األيمتة  مع  ال اترمت   ي ون  ا  لمترذا : ال ستتتتتتتتتتتتتترؤ  
نتتر  التتا   ال اتترمتت   بمثتت    حتتا  والتتا   مالمحتت   باض  أورد 

 نحو على  يفه   المقتررنتة  من  الل يت   أن  بتا  وا . إيران  في 
 الييف  أن  مالحظة   مع ... يفه   الشررة   من   الا    الل ي  

  هو  األيمتتة   إنهتترء  المارطتت   فلنقتت   أو  المايتتِّ    الل نتترني 
 األيمة  إلي   ان ه    لمر  نقرش   أ    دون   من  الم فّه    الييف 

 نصتت  أ  )  المارط    على  يوج   ال فّه    وهاا . إيران  في 
 في ح ومة  تشت ي   مهمة  تستهي  ( مارق   ونصت   ماي  

  وربمتتتتر بم يتتتترلين  ي يتتتتّ   بتتتتكنتتتت   توصتتتتتتتتتتتتتتيفتتتت   ل فتتتترد   بلتتتتاه 
 ...(. بثالثة 
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ق  إلختبار  األقل على وفاق  د     ص 
 الدولي المجتمع نوايا

 تفالتتتت  قتتتتا  متتتتر  الى  ال نبتتتتّ   ق تتتت   ِمن  أوثر  المه   من 
  الصتتتتتتت   في  المستتتتتتت شتتتتتتتر ة  ال خب   حرلة  من هزة  إستتتتتتترا ي  

 رأ  بوادر  األفق  في  احتتت   كلمتتتر  التتتا   الفلستتتتتتتتتتتتتتييني 
   «حمر  » و « ف   »  األستتتتتترستتتتتتيي ن  القي ين  بين   الصتتتتتتا   

 المستتتتتتتتتتاى صتتتتتتتتتترح   ميره  بركة  في  حجراا  يرمي  من  نجا 
 .ال وفيقي 
  م   هتتر ر يس « حمتتر  »  ك ير  جتترء  أيتترم  أرباتتة  ق تت  

  ك ير غردرهر   وكرن  القرهرة   الى   مشتتتتتتتا   خرلا  الستتتتتتتيرستتتتتتتي 
  ال شتتت   برفيق  يل قي   ا  كي  ربمر . عبر   محمود « ف   » 

  صتتتتتتتتترح  رحر    في  الثنين  وجود   أن   مع  الفلستتتتتتتتتييني  
  حر   في  يم ن  مبرر   حستتتتتني  الر يس  ال وفيقي  المستتتتتاى 

 المرتبك الوضتتتتتتتتع  ب ستتتتتتتتو ة  الخصتتتتتتتتمرن  الشتتتتتتتتقيقرن  رِغ  
  اللواء  بحضتتتتتتتتتتتتتتور  بينهمتتر  حوار  جولتتة  تحقق  ان  بينهمتتر  

  إستتت نستتت  الا   المصتتتر ة  المخربرات  ر يس  ستتتليمرن   عمر 
 جهتتة من « حمتتر  » و « ف   »  بين  لل وفيق  محتترواتتت   في 

  بيبارتهر   إستتتتتترا ي  و  الفلستتتتتتيينية  الوطنية  الستتتتتتلية  وبين 
  كيستتينجر هنر    أستتلو   أخر   جهة   من   واألستتوأ   الستتيئة 

  الستتتتتتردات  أنور  الراح   الر يس   مع  إع ماه   الا   الم وكي 
 الم مث  م   ره  حقق  النية  الستتتيئ  كيستتتينجر   أن  فررق  مع 

 رغ  على  اآلن  ح ى  الصتتتتتتتتتتتتتتترمتتاة  ديفيتتا  كتترمتت   بتتهتفتترقيتتة 
  ي م ن  ل   النية  اليّي   سليمرن   عمر   أن  حين   في  خيبرتهر 

ع  من   اآلن  ح ى    كلمة  على   الخصتتتتتتتتتتتتمين  الشتتتتتتتتتتتتقيقين  جم 
 .سواء 

 .في   وليس   ِمنهمر   الاّلة   فهن   الحر   وبي ياة 
 خرلا قاوم  يوم  إستتتتترا ي    من  الواردة  األنبرء  كرن    وإذا 
  عبر  محمود  م ردرة  من   قلي   وباا  القرهرة   الى  مشتتتتتتتا  

  برلمستت وطنرت ي الق  مر  في  المزاياة  مرراثون   بكن  تفيا   لهر 
  األميركيتة  الاالقتة  في  تاقيتا  مع  و  اليم  خييراا  باتااا  يتكختا 

  لل نظي  القمير   المجلس »  بكن  أيضتترا  وتفيا  الستترا يلية   - 
  ثمرنية إقرمة   على  للموافقة  يستتتتت اا  إستتتتترا ي   في    « وال نرء 
  وذلك  ق ر   آا   لثالثة  منهر  واحا   ك   ي ستتتتع  ك يرة   ماافن 

 حاو  لح مر   واستتتتاة  ية إستتتترا يل  استتتت ااادات  إطرر  في 
 أستتتتتتتتتتتتتتلحتة فيهتر  تمستتتتتتتتتتتتتت ختام  حر   أو  ك يرة  ط يعيتة  وتررثتة 

  األنبترء ط ياتة  هي  هتاه  كترنت   إذا ... نوو تة  أو  ويميتر يتة 
  الفلستتتتتتتتتتتتتيينيرن الشتتتتتتتتتتتتتقيقرن  بينمر    إستتتتتتتتتتتتترا ي    من  الواردة 

ا موق   اتخرذ  وعام  ال نرفر   على  ياا   مر  الخصتتتتمرن   موحَّ
  أن  ياني  فهتتاا  أولى   كخيوة  المصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة  قتترعتتاة  على 

ر  عام   هنرلك  .  يحصتتتتتتتت  قا   لمر  الجرن ين  رؤ ة  في  تبصتتتتتتتتُّ
  األفق  في   أن  ياني  إليت   المشتتتتتتتتتتتتتترر  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  فترلكالم 

  المواجهتتتتتة  هتتتتتاه  أن  المؤكتتتتتا  ومن . مواجهتتتتتة  اح متتتتترات 
 .مارا « ف   » و « حمر  »  تشم    مر  في  س شم  
  باامر مقربر  ب كمين   ستتتتتلفرا  مه مة  إستتتتترا ي   دام    ومر 
  ستتتتتو   ي ق   ول   وال مو نية  الاستتتتت ر ة  استتتت اااداتهر  أنجزت 
ع   ي ون   األق   فالى  ال نفيا  موضتتتتتتتتع  الااوانية  النية  وضتتتتتتتت 
 الستتتتتتتتتلية: بفرعيهر  الفلستتتتتتتتتيينية  القيردة  جرن   من   هنرلك 

  اآلن  باا  تك ستتت    لن   ال ي  والستتتلية   للا  رام  في  الشتتترعية 
 في  والح    الستتتتتتتتتور   الح     ألن  إيران   من   إاَّ  الشتتتتتتتتترعية 

 ال فّه  باض  المواق    تاتتتتايتتتت   طر ق  على  همتتتتر  قير 
  فهاا  والم رياة  المنروفة  تستتتتتت مر   أن  أمر . المستتتتتت جا   للواقع 
ر    نفو  في  بقي  لمتتتتر  استتتتتتتتتتتتتت نزا   إنتتتت   بتتتت   للوقتتتت   هتتتتا 

  أن   عن  فضتتتتتتتتالا  لل ضتتتتتتتتحية  استتتتتتتت اااد  من  الفلستتتتتتتتيينيين 
  تفر  ل نتترن  في  المقتترومتتة  ألطيتتر   المتترليتتة  المفتترجتتآت 

 .ال نب  
 قصتتتتتتتتتتتتتتو   ضتتتتتتتتتتتتتترورة  هنتترلتتك  إن  القو   الى  ونخلص 

  اخ بتترر تترا  وفتترقتترا  تحقق  األقتت   على  تجر  يتتة  لمصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة 
ق    الشتتتتتتتتتتهر  هاا  نهرية   ومع   الاولي   المج مع  نواير  لصتتتتتتتتتتا 
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 ستتتتتتتتتتتتتت كون  الم حتاة  للم   الاموميتة  الجمعيتة  رحتر   وفي 
 اللحظة الشتتتتتقيقرن  يستتتتت  ق   ا   فلمرذا . النواير  اعالن  لحظة 

ا  بيرن  عنهمر  و صتتتتتتار  إليهر   المشتتتتتترر   باض يضتتتتتتع  موحَّ
  هو  األو  : أمر ن  على  و ؤكتتتتتتا  الحرو   على  النقتتتتتتر  
.  الاربيتتة المبتتردرة  إطتترر  في  مراحتت   على  ي    بمتتر  الق و  
 وبمر الستتيرستتية   الاملية  في   ذلك  باا  اانخرا   هو  والثرني 

. رحملة   مرحلة  المبردرة  مضتتتتتتتتتتتترمين  تنفيا   مع  ي ارر    ا 
 .الموفق   وللا 

 2009  أيلول 8 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 للعراق  الحل هو  اإلنتقام إجتثاث
ار مناطحة وليس  بشَّ

رر   الر يس   قر     مضيراا   نفس    وجا   مر   باض   األسا   بشَّ
 الكثير  وقر   ستتتتت ق   الا    المرلكي  نور   الر يس   عن   لقول  
 لماررضتتتتتتتتتتتين الستتتتتتتتتتتور    الح    مستتتتتتتتتتترناة  عن  الكالم   من 

  الك ر   الاراق   مشتتتتتت لة  الاراقية   الح ومة  ر يس  إخ صتتتتتتر 
  من  إثنين  تضتتتتت   صتتتتت ر   بحلقة  وخصتتتتتوصتتتتترا  بهؤاء  هي 

  فرحرن  وستيَّرم  األحما  يونس  محما  همر  الباثية  القيردات 
رر  الر يس  حرميهمر  من   المرلكي  و ر ا   ايرهمر تستتتليم   بشتتتَّ

 عملية وراء  كرنر  مستتتتتتتت اج   استتتتتتتت ن رج  ضتتتتتتتتوء  في  ألنهمر 
 آ   19 ااربارء )  المرضتتتتتتتتتي   الشتتتتتتتتتهر  الك ر   ال فجيرات 

 بقتار المترلكيتة  الح ومتة  هيبتة  استتتتتتتتتتتتتت هتافت   ال ي ( 2009
 .األبر رء  والنر   الرسمية  برلمبرني  الك ير  األذ    إلحرقهر 

 اامور تستتتتتتتتتتتتتتميتة  عتام  على  حرص  المترلكي  ان  ومع 
  وكرل   ال حفظ  هاا   عن  خرج   اوستتتترط    لكن  برستتتتمر هر  

  الح    هاا  ستتتيا  جال   مر  الستتتور   الح    ضتتتا  ال ه    من 
رر  الر يس    جرن   من  ستتتتتتتور ر  اتهرم   إن  يقو   األستتتتتتتا  بشتتتتتتتَّ
 المتتتترلكي الر يس  فيرد    « اخالقي  ا  عمتتتت  »  هو  الاراق 

 جميع تف     لن  الاراقية   الح ومة  بكن  مس شرر     أحا  ع  ر 
  مع  الك ر   اانفجتتتتررات  يوم  مل   بتتتت   ال تتتتاختتتت   ملفتتتترت 

  يونس محما  الباثي ين  الرمز  ن  تستتتتتتتتتتتتتلي    على  الصتتتتتتتتتتتتترار 
  الحستتتتنة مبردلة  برستتتتلو   وعمالا .  فرحرن  وستتتتيَّرم  األحما 

  ذلك   وخال   برل همة  وال همة  برلستتتتيئة  والستتتتيئة  برلحستتتتنة 
 في إنحصتتر   المصتتردر  ع  ر  المرة  وهاه  الستتور   الرد   فهن 

  يستتتت ق   ل  »  وهي   المرلكي   إلى  برلنستتتتبة  المرارة  كثيرة  عبررة 
 الاراقيين الستتتيرستتتيين  الالجئين   من  ايرا  ستتتور ر  ستتتلَّم    أن 

 الماررضتتتتين  أو  الستتتتربق  للنظرم  الماررضتتتتين   ستتتتواء  لايهر 

  ااميركي الضتتتتتتتتتتتتتت    ذروة  في  ح ى  وااح ال   للح ومتتة 
  المتترلكي  نور   كترن  متر  ذلتك  وفالتت   ستتتتتتتتتتتتتت ق  ولو . عليهتتر 
 . « للويراء  ر يسرا 

 المهتتتتربتتتتة ان قتتتترص  من  الكثير  فيتتتت   الكالم  هتتتتاا  وألن 
ر  دون   ومن  فقر   المرة  هاه  شتخصتيرا  رد  فهن    لشتخصت    ِذك 

 القي  على  الم مردين  ان »  بتتتترلستتتتتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتتتتور   الح   
  يح ضتتتنون  والاين  الاراق  حاود   على  يقفوا   لن  والنستتترنية 
 مهمر  أحا  ي صتتتتتور   وا  ح مرا   الثمن  ستتتتتيافاون  المجرمين 

  عن  منك    في  ستتتتتتتتتتتتي ون  ان   ومخربرات  قوة   من  لاي    ورن 
  نا  : » اضر   ث  «. وت صرعا  ت واص   ال ي  ال ااعيرت 

 نحن يقولون   كرنوا   الجوار   ودو   واصتتاقر نر  اشتتقر نر   على 
 يم ن متترذا  لكن  مايَّنتتة  مواق   في  مانتتر  وقفوا  وقتتا  ما   

 .«اخر   مرة   الق لة  اح ضرن  نص    ان 
 يوم ك   ففي  اليرفرن  ي بردل   ممر  المز ا  نضتتتتتتتيف   لن 
 واحيترنترا  بترلا ت   احيترنترا  مقرونتة  وإتهترمترت  مفردات  هنترلتك 

  تستتتتيير وهو  آخر  منحى  تكخا   اامور  باأت  ث   برل حاير  
 مزودة الاراق  في  منتتترطق  من  شتتتتتتتتتتتتتتوار   في  ال ظتتترهرات 

رر  الر يس  تستتتتتتتتتتتتتمي  به رفرت   نحو  وعلى  برلستتتتتتتتتتتتت   بشتتتتتتتتتتتتتَّ
  القوات  انستتتتتتتتتتتتتتحتر   عقت   بيروت  شتتتتتتتتتتتتتتوار   في  تظترهرات 
 ستتتتتتترهم  انهر  ي  ين  ه رفرت  وإطالق  ل نرن   من  الستتتتتتتور ة 

 .ح ومي  تكيُّم   من   اآلن  ل نرن   علي   هو   مر  في 
 ااج متتر  هتترمش  على  القتترهرة   في  ستتتتتتتتتتتتتتيل قي  اليوم 
 اناقتترد يستتتتتتتتتتتتتت ق  التتا   الار   الختتررجيتتة  لويراء  ال قليتتا  
  ويراء نيو ور    في  الم حتتتتاة  للم   الاموميتتتتة  الجمعيتتتتة 
(  ي برر   هوشتتتتتيرر )  والاراق (  المال   وليا )  ستتتتتور ر  خررجية 
  للجترماتة  الاترم  اامين  وماه  (  اوغلو  داوود  احمتا )  وتركيتر 

 ااج متتتر  هتتتاا  من  وال ر  . موستتتتتتتتتتتتتتى  عمرو  الاربيتتتة 
 ال ركي الوي ر   إلي   موستى  عمرو  إست ضتر    الا   الاربي 

  تستتتتتتتو ة  هو  م قي  ي يران ال  الوي ر  استتتتتتت ضتتتتتتترفة  وإستتتتتتت باا 
 .الاراقي   -  السور   الخال  
 ؟إيران   عن  ماز    في  إنجريهر  يم ن  هاه  تستتتتتتتتتو ة   أ  

  المرلكي  الاراق  كرن   إذا  إنجريهر  يم ن  اصتتالا  تستتو ة   وأ  
  الح    يستتتتتتتتتلِّم    أن   وهو  ال اجيز   برلشتتتتتتتتتر   ستتتتتتتتتي مستتتتتتتتتك 

 األحما يونس  محما  الالجئي ن  الباثيي ن  الضتيفين  الستور  
 فرحرن؟  وسيَّرم 
  عتترد   حتت   ايجتترد  من  بتتا  ا  كتترن  إذا  انتت   تقتتايرنتتر  في 
  إلى  الاراق  طر ق  بتكن  المترلكي  الر يس  اقنتر   هو  وثتربت  

  واان قرم  الثكر   مشتتتتتتتتتتترعر  بقرير  بهج ثر   ي اأ  ااستتتتتتتتتتت قرار 
  ال هميش يا ما   المرلكي  الاها   كرن   إذا  ان   خصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتترا 

 الانرصتتر ح ى « الباث »  بينهر   من  استترستتية  لقو    والاز  
اميتتة  غير    يميز التتا   متتر  اذن  الحتتر   هتتاه  ففي  الصتتتتتتتتتتتتتتتاَّ
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اميتة  الحقبتة   بين الفرق  ومتر  الحترليتة   الحقبتة  عن  الصتتتتتتتتتتتتتتاَّ
امي   الاز     بينهر من  عر ضتتتتتتة  ستتتتتتيرستتتتتتية  ألطير   الصتتتتتتاَّ

 وبتيتن التمتتتتتتترلتكتي  إلتيتتتتتتت   يتنت تمتي  التتتتتتتا  « التتتتتتتاعتوة  حتز  » 
 الارا ع؟  تنوَّ    مع  نفسهر  المرلكية  الجراءات 

. الستتالمة  ستت ة  على  الاراق   يضتتع  ال بصتتر  من  قليالا 
 ممر انيالقرا   الستتاي  ي اآن  موستتى   وعمرو   أوغلو  لي   و ر 

 با  اان قرم  بهج ثر    المرلكي  الح     إقنر   ا    إلي   نشتتير 
رر   الح    منرطحة   .الموفق  وللا . البشَّ

 2009  أيلول 9 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 ستغراب إ تثير الدين بيت  من لقطة
 والحركة  الحزب أطياف

( 2009- 9- 9)  األربارء  أمس  ق    صتتت يحة  جلستتت م 
  عن  الصتح   نشترت هر  لقية  برلاهشتة  ممزوج  بامق  أتكم  
  ميشتتتتر  الر يس  بين  الاين  بي   قصتتتتر   في  ت   الا    اللقرء 

  على  الح ومة  تشتتتتتتتتتت ي   على  الما ر    والوفا  ستتتتتتتتتتليمرن 
 ستتتاا النر    ال شتتت ي   بهاا   الم لَّ   الر يس  صتتتيرغة  نحو 

 .الحر ر   الاين 
 ح ومة في  ااتصتتتترات  وي ر  الما ِر    الوفا  يضتتتت  
 ترر  أن   لوحظ  الا   برستتتتتتتتي   ج ران   األعمر   تصتتتتتتتتر ف 

  المارون  خلي   حستتين   والحرج  حالقة   دون   من  ذقن   شتتار 
 حستتتتتتتتن الستتتتتتتتيا « للا  حز  »   ل   الارم  للمين  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي 

 األوثر القيتترد   خليتت   حستتتتتتتتتتتتتتن  علي  والنتتر ت   نصتتتتتتتتتتتتتترللا 
  من  دا مرا  الم لَّ  «  أم  »  حركة  في  ستتتتتتتيرستتتتتتتيرا  حضتتتتتتتوراا 
  مواق   عن  ال ا ير  في  بر   ن يتتت   األستتتتتتتتتتتتتت تتترذ  ر يستتتتتتتتتتتتتتتت  

  عن  الر يس  دولتتتة  صتتتتتتتتتتتتتتوم  ف رة  في  وبتتترلتتتاات .. الحركتتتة 
 .الكالم 

  با اا  قصتر  في   ستواء  الر رستي  ال روتوكو   مق ضتيرت 
  الى  كرستتتتتتتتتي  هنرلك  تكون   أن  هي  الاين  بي   قصتتتتتتتتتر   أو 

  هنرلك  كرن   وإذا . يا ره   عليهر  يجلس  الر يس  كرسي  جرن  
 ت ستتتتتتتتتع كنبة  على  بايااا  يجلستتتتتتتتتون   فهؤاء  للزا ر  مرافقون 

  المرافقون  كترن  حتر   في  كنبترت  تجترورهتر  لشتتتتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتتتتين 
 .وثير ن 

  مثتت  تاتتايالت  أحيتترنتترا  لتت   التتا   ال روتوكو   هو  ذلتتك 
 جلستتتتة وهاه  يا ران    وأمرم   طرولة   الى  الر يس  يجلس   أن 

  الر يس إستتتتتتتتتتتتتت ق تت   عنتتامتتر  واحتتاة  مرة  اآلن  ح ى  حتتاثتت  
  الر يس المرضتتتتتتي  آ    31 الثنين  يوم  ستتتتتتليمرن  ميشتتتتتتر  

  الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتاا  النر    الح ومة  ب شتتتتتتتتت ي    الم ّل  
.  عون  ميشتتتتتر   النر    ال كليف  تقو ض  المح ر    والامرد 

  خرج  إذ  الستتتتتتتتتتتتتتليمترنيتة  بترلمحترولتة  الل نترنيين  ظن  ختر   وقتا 
  الم لو   الشتتتتتتتتتا    اهااء  دون   من  ااج مر    من  القيبرن 

 ي ون  أن ق   نفستتتت  من  األولى  الارجة في أمره على
لتت   ا المجهو  ان ظتترر في ألنتت  غيره  من جتترء ال م
 .ي حر 

 اف تتة كتترنتت  حتتايثنتتر موضتتتتتتتتتتتتتتتو  هي ال ي اللقيتتة
 الثرنية الكرستتتتي على برستتتتي  ج ران جلس فقا. وفجة

 لا جلس بينمتتتتر الر يس طتتتترولتتتتة قر  الموضتتتتتتتتتتتتتتتوعتتتتة
 حز » في مقرمرا   األرفع خلي  حستين  الحرج: خليالن

. الارم للمين الستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتي  المارون  هو دام مر« للا
 ر رستتتتتة أبي من ستتتتتيرستتتتتيرا  اق رابرا   األوثر علي  والنر  

 .ال رلمرن ور رسة« أم » ر رسة: الر رس ين
« تر يس» أرادا خليلين لا أن ال فستتتتتتتتتتتتتتتير يجوي قتا
 الجنرا  وعم  أن  أستتتتتتتتر  على  الوفا برستتتتتتتتي  الوي ر

 من وب كليف ير تاان وأنهمتر ستتتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتتيتة محنتة في
ع األعلى المرجعيتتتتتة  المرفو  الرجتتتتت  مانو تتتتترت رف 

 .الحر ر   الاين ساا الم لَّ  الر يس من توي ره
 اليحرء أرادا  خليلين لا إن ال فستتتتتير يجوي قا ومر
 مجرد  الحليف  الجنرا  لصتتتتتتتتتتتتتهر  مرافق همر في بكنهمر

 .أيمة طر  وليسر شرهاي ن
 اليحرء  وأيضتتتتتتتتتترا  أيضتتتتتتتتتترا  ال فستتتتتتتتتتير يجوي قا ومر
 الجلو  ترتيبرت وأن  ال واضتتع من درجة على بكنهمر

 يهمهمر  الا  أمر تانيهمر ا  المقرمرت أصتتتتتحر  لا 
 األيمة من  الخروج في  المستترهمة فهو  الحر  هاه في

 .مر بح 
 غير كتترنتت  اللقيتتة فتتهن ال فستتتتتتتتتتتتتتتيرات  كتترنتت  أيتترا 

 وحركتة« للا حز » اطيتر  كت  نظر في مستتتتتتتتتتتتتتت حبتة
نر«.  ام »  كرن إن   يقولون   هؤاء من كثير ن وستتتتتتتتتتتما 

 جرلستتتتترا  برستتتتتتي  ج ران الوي ر ي ون  أن  األفضتتتتتت  من
 يقناه  ا  وهؤاء. رفيقي  بين  المشتتتتتتتت ركة الكنبة على

 هاه مث  تحل   الستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتية ال ك كة مق ضتتتتتتتتتتيرت أن
 ماظ  في مستتتتتتتتتتتتتتت حتت  ال كر   أن و رون  الجلستتتتتتتتتتتتتتتتة

 عاا إنمر...  الكر   الشتتتتتتتتهر رمضتتتتتتتترن خال   الحرات
ما   م  مر نقل  قا إني  الله .  الحرلة هاه مث   من ستتتتتتتتتتتَ

 .والحركة الحز  في أطير 
 2009 أيلول 10 -صحيفة "اللواء". بيروت
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 تأجيل دون  ومن  منه بد ال الذي التغيير

  للا  آيتة  يتة يران ال  للجمهور تة  األعلى  المرشتتتتتتتتتتتتتتتا  إل قى 
  2009- 9- 6  األحا  يوم  استتتتتتتتتت قبرل   خال   خرمنئي   علي 

  برلر يس مصتتتتتتتتتتتتتحوبرا  تشتتتتتتتتتتتتترفيز  هيوغو  الفنزو لي  الر يس 
 الهزا  »   ان   على  يا ره   مع  نجرد    احما   محمود  ي يران ال 

م  أميركتتر  نفوذ  وتقلُّص  الم  تترليتتة  األميركيتتة    على  دليالا  تقتتاِّ
 . « ي  ّير   الارل    أن  ثرب ة   واضحة  حقيقة 

 كرن  األعلى  المرشتتتتا   للقرء  تشتتتترفيز  يحضتتتتر   أن  وق   
 بين محتتتتتردثتتتتترت  خال   نجتتتتترد  الر يس  يميلتتتتت   مع  تاهتتتتتاَّ 

 باع »  ن ر جهر   حو   مالومرت  الفضتتتتتر يرت  بث   وفايهمر 
  إضتتتتتترفة « للم ر رلية  المنرهضتتتتتتة  والج هرت  الثور ة   األم  
.  ييران ال  النوو   لل رنتتترمج  فنزو ال  جتتترنتتت   من  دع   الى 

 يار عنتامتر  الالتيني  الثتر ر  عن  يصتتتتتتتتتتتتتتار  ل   ال اهتا  وهتاا 
  أيلو    4 الجماة  يوم  ي ررت   وشتتتتتتتتتتتمل    ذلك   ق    ستتتتتتتتتتتور ر 
  ل   يفر    أمر   وهو  الاري ة  الير فة  ماق    السو ااء  الجرر  

 في الم  ربين  اليتتتتتر فتتتتتة  أبنتتتتترء  من  الك ير  الاتتتتتاد  وثيراا 
  قر   تشتتتترفيز  الر يس   ألن  أو ر  الفرحة  وستتتت كون  فنزو ال  

  ال لا   الملا    على  أقي   شتتتا ي  اح فر   في  يخي    وهو 
 الاظي  الستتتتتتتتور   الشتتتتتتتتا   مع  زم مل    أنر »  الستتتتتتتتو ااء  في 

 . « دار   والسو ااء  بي ي  دمشق   بكن  وأشار 
  الالتيني األميركي  تشتتتتتتتتتتتتتتترفيز  جتترنتت   من  طّيبتتة  لف تتة 
  الالتيني األميركي  على  مزايااا  فيهر  باا   كرن   وإن  الصر  
  األست ق  األرجن ين  ر يس  منا   كررلو    األصت   الستور  

 يار كترن  الجميلتة  ااصتتتتتتتتتتتتتتييتر   بلتاة  ي رود  إبن  أن  ذلتك 
  على « ال ويات » و  ااب ستتتترمرت  ب وي ع  إو فى  لكن   ستتتتور ر 
 إل قى عنتامتر  الي روديين  أقترر   وبين  دمشتتتتتتتتتتتتتتق  في  النتر  

  وأن  ثور را  ليس  ان   ستتتتتتتتتت ب   وهاا  رأستتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتق   في  به  
  تشتترفيز مستتيحية  إلي   وصتتل    مر   الى  تصتت    ل   مستتيحي   

  دري    شتتي   من   إلي   أهاي   صتتالة  بمستتبحة   أمستتك   الا  
 ألقى  كرن  باامر   لهر  لقيرت  المصتتتّور ن  عاستتترت  ستتتّجل  

ن  الخير    شتتتتتتترر »  بهستتتتتتت    الستتتتتتتو ااء  في  شتتتتتتتررعرا  ودشتتتتتتتَّ
ر  « ال وليفرر ة  الفنزو لية  الجمهور ة    شتتتتتتتتتتتتجرة أيضتتتتتتتتتتتترا  ويم

 .تفر  
  ستور ر ق     يار  كرن  عنامر  تشترفيز  ي صتّر   ل   أيضترا 

  وهتاا  إيران  في  فات   متر  نحو  على  ولي يتر  الجزا ر  من  والا 
  ثور ة كرن   وسور ر  ولي ير  الجزا ر  الثال    الاو    ان  س ب  
 ظرو  ضتتمن  واحاة   ك   تعيش  ستتنوات  خمس  منا  وأنهر 

  بحيتث  ال حّو   من  نوعرا  طر ق هتر   على  وخصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتيتة 
 أوثر  ا  ك ر   من  وصتتتتتتفحة  ترا   مجّرد  الثور ة  تصتتتتتتب  

  وح ى تاز   النجتتترديتتتة  -  الختتترمنئيتتتة  إيران  أن  حين  في 

  ااميركي  األ   يازفهر  ال ي  نفستهر  الستمفونية   آخر  إشتارر 
 في الثنترن   يتكختا   ا  ذلتك  أجت    ومن . تشتتتتتتتتتتتتتترفيز  الالتيني 
 المف تتر  هو  أميركتتر  في  حتتا   التتا   ال  يير  أن  ااع بتترر 

  الارل    أن  تشتتتتتتتتتتتترفيز  الرأ   و شتتتتتتتتتتتتررك   خرمنئي  ير    الا  
  ال  يير فتهن  هنتر  وِمن . تقلَّص  قتا  أميركتر  نفوذ  ألن  ي  ّير 

  من   أن   الى  مؤشتتتراا   وغات  إيجربية  ظرهرة  كرن  أميركر  في 
 اعردة يوم  حصتتتتتتتت    مر  وفي . بهر  األخا  الجميع  مصتتتتتتتتلحة 

  مر  ث   فنزو ال  في  جاياة  ر رستتتتتتية   لواية  تشتتتتتترفيز  ان خر  
  انقستتم  وكيف  الر رستتية  اان خربرت  يوم  إيران  في  حا  
 ر تتر  أن  يؤكتتا  متتر  فنزو ال   انقستتتتتتتتتتتتتتترم  كمتتر  إثن ي ن  إيران 

 فتتتررق  مع  ي يران ال  ث   الفنزو لي  الوجهين  لفحتتت   ال  يير 
 رافق  الا    واألذ    والصتتتتتتتتتتتتتتاام  الان   وحج    اللف   نوعية 
 با  ا   ولاا . إيران  في  خصتتتوصتتترا  اان خر   باا   مر  مرحلة 

  الثنتتتتتتتر تي قرأه  متتتتتتتر  غير  على  ال  يير  مفهوم  قراءة  من 
  بحيث النظر  اعردة  في   والشتتتتتتتتتتتتترو   تشتتتتتتتتتتتتترفيز   -  خرمنئي 

 ولي يتر الجزا ر  في  هي  كمتر  ترا   مجرد  الثور تة  تصتتتتتتتتتتتتتتب  
 العتردة تحتا   أن  هو  المواطن  ير تاه  والتا  . وستتتتتتتتتتتتتتور تر 

 .ال ا  ق     واليوم .. تكجي    دون 
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 الخنازير ألنفلونزا لقاح
 الصهاينة ألنفلونزا وآخر

 ح ومة  سلو    من  وليس  إسرا ي    على  قلقهر  فر     من 
 والثاتتترلتتت  والضتتتتتتتتتتتتتتبتتتر   التتتا تتتر   من  تحو   ال ي  ن نيتتترهو 

  مكمونة  غير  م ترمرة   إليهتر  ااطمئنترن  يجات   مر  واألفرعي 
«  هي ينز»  األميركيتتتة  المتتتاّمرة  حيفتتتر  مينتتترء  في  ترستتتتتتتتتتتتتتو 
دة   الصتتتتتتتتتوار   تفجير   على  القردر « إيجيس »  بنظرم  المزوَّ

  ل اقتتُّ  ماتتا  النظتترم  هتتاا  أن  كمتتر . الجو   ال ال   ختتررج 
  من  « وروي »  صتتتوار    وإطالق  القراصتتتنة   أو   ال واصتتترت 

  طر رات وإستتقر   ستترحلية  أهاا    على « تومرهو  »  طراي 
.  بحر    حصرر  عمليرت  تي يق  بهم رن    أن   كمر  مهرجمة  

  أميركي استتتتتتتتت راتيجي  رادار  إستتتتتتتتترا ي    في  هنرلك   ذلك   الى 
 الصتتتتتتتتتتتوار   لع را  « 2 آرو »  نظرم  تشتتتتتتتتتتت ي   و م ن 

م   في  واشتتتتتتتنين  شتتتتتتتررك    الا    ذات   الوق   في  مرليرا   دع 
 . « إيجيس »  مع 

  تصتتتتتتتتتتتتتتيت  قتا  مخترطر  من  تقتّامترا  األوثر  ال حّو   هتاا 
  المستتتتتتتتت وطنرت خن ق   في  مستتتتتتتتتررعة  مع  ي زامن  إستتتتتتتتترا ي  
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 أخر   منرطق  في  مستتتتتتتتتتتت وطنرت  بنرء   من  الوثرر   وكالك 
  و ضتتتير تاميرهر  ي    للفلستتتيينيين  بيوت  على   وااع ااء 
  لهر  ينا   وقر ع  وهنرلك .  الاراء  في  الم ي    الى  ستتتتتترونوهر 

  خررج  فجكة  نفستهر  تجا  ل ي ا  للار الت  يحا   عمر  الج ين 
 وبرلاات الجميع   الى  برلنستتتتتتبة   جااا  محرج   أمر  وهو  ال ي  
 .والف يرت  للنسرء 

  المتتامرة الى  نستتتتتتتتتتتتتتبتتة )  المتتامراتيتتة  النجتتاة  هتتاه  تتتكتي 
  هستتتترا ي ف . الاهشتتتتة  يثير  توقي   في  ستتتترا ي  ل ( ااميركية 
 وليستتتت  ما اية  إستتتترا ي  و . مستتتت هافة  وليستتتت   مستتتت هافة 

 منهر اس برقرا  القا    ل هو ا  تنش   إسرا ي  و . عليهر  ما ا  
  وتنفيا بهر   القرار  منهر  و  يّل   تحا   قا  تستتتتتتتتتتتتتو ة   أل  

 والاشتتتر ن األربع  ما    على  تام   إستتترا ي  و . مضتتترمينهر 
  وإلى  عمومترا  الار   الى  ال هتايتاات  توجيت   على  ستتتتتتتتتتتتتترعتة 

 .خرص  ش     في « للا  حز  » و  الفلسيينيين 
 تحمت  ااميركيتة  النجتاة  تصتتتتتتتتتتتتتتب   ذلتك  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في 

  األميركية الدارة   أن   هو   األو  . واحا   وق   في  تفستتتتتتير ن 
  -  الاربي   للصتترا   تستتو ة  صتتي ة   عن   العالن  صتتاد  في 
 حرصتترا  وأنهر  ي ستترا يل ال  -  الفلستتييني  والنزا   ي ستترا يل ال 
 بترلحتا الصتتتتتتتتتتتتتتي تة  تمر  أن  على  أوبترمتر  بتررا   الر يس  من 

  أن  يين سترا يل لل   القو   تحرو   عليهر  ال شتو ش  من  اادنى 
 لل يور إيران  استتتت  ال    من  ال ستتتتو ة  باا  عليه   خو    ا 

 في  وخصتتتتتوصتتتتترا    إستتتتترا ي   الى  ضتتتتتربرت  وتوجي   الجايا 
 قتترلتت  من  قياتتة  تر    دون  من  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتة  جتترءت  حتتر  

 .يين يران لل   الحلو  
  -  أميركية  خية  هنرلك   أن   فهو  الثرني  ال فستتتتتتتتتتتتير   أمر 
  األمر  لحستتت   أوروبر   من  بقوة  ماعومة  مشتتت ركة  ية إستتترا يل 

 ميتتتره في  الحربيتتتة  القيع  وباض  المتتتامرة  وأن  إيران  مع 
  المشتتتتتترر  للمر  ال جهيز   من  جزء   هي  والم وستتتتتت    الخليج 

 .إلي  
 الاردية الاورة  ق    ال فستتير ن  من  بك   الجزم  يم ن   ا 

  من  األخير  الثلتتث  في  الم حتتاة  للم   الاموميتتة  للجمعيتتة 
 ونحن ذلتك  ان ظترر  في  لكننتر (. ايلو  )  الجترر   الشتتتتتتتتتتتتتتهر 

  التاين  وااحفترد  ااواد  احوا   وبترلتاات  احوالنتر  بقلق  ن تربع 
برا   األق    على   الشتتتتتت رء  لفصتتتتتت   دراستتتتتت ه   ت اي   قا    تحستتتتتتّ

 تكون  وبحيتتتتث  الخنتتتتري ر  أنفلونزا « فيرو  »  لن شتتتتتتتتتتتتتتتتترر 
  اللقر    من  الجرعرت  بماليين   األستتتتتتتتتتواق  يّودت   الصتتتتتتتتتتين 

  هنتتترلتتتك  أن  نر   اب كتتترره   في  نجحتتت   إنهتتتر  يقتتتر   التتتا  
 أميركر وبرلاات   الاولي  المج مع  جرن   من   لّحة م  ضتترورة 
  يخصتتتتتتتتتص جايا   نو    من  لقر   لب كرر  األوروبية   والاو  

  برل ستتتتتتتتو ة فيكخاوا  ط يايين  تجاله    أن  بكم   للصتتتتتتتتهرينة 
  الارلقة  القضتتتتتتترير   لك    الشتتتتتتترملة   للحلو    الماخ   هي  ال ي 

  محترصتتتتتتتتتتتتتترة ت    وبتالتك . منهتر  المستتتتتتتتتتتتتت اصتتتتتتتتتتتتتتي  وبترلتاات 
  عبتررة اللقتر   وهتاا  نهتر يترا  الصتتتتتتتتتتتتتتهترينتة  أنفلونزا « فيرو  » 

  و  ضتتتتّمن  والاولي  القليمي  المل   على  م ثو   إناار   عن 
  برل ستتتتتتتتو ة الق و    إمر : ال قليا    األستتتتتتتتلو   ب ير  إبالغه  

 إيران تكم    مر  وهاا .. بكيايه    الشتتتتتتو   يقلاون  تركه    وإمر 
  صتتترروخي انقضتتتر    الى  تهايااتهر  ت رج   لكي   حصتتتول  

 .أعل   وللا . إسرا ي   على  ربمر  نوو   
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 الخميني اإلمام يرضاه ال ما
 يجري  الذي من

 خسر  الا   كروبي  مها    الم ميز   الاين   رج    أمشرر  
 نجرد أحما   محمود  الر يس   أمرم  الر رستتتتتتتتتتتتية  اان خربرت 

 في للجمهور ة   األعلى  المرشتتتتتا   على  رداا  يومين  ق     قول  
  الخميني المترم  كترن  لو  إنت  »  خترمنئي  علي  للا  آيتة  إيران 

  الر رستتتتتتتتية اان خربرت  أل ى   لكرن  الحيرة  قيا  على  يزا    ا 
 ان هتترء باتتا  حصتتتتتتتتتتتتتتت   ومتتر  والق تت    الان   أعمتتر   وأدان 

 وق تت   الماتتررضتتتتتتتتتتتتتتين  آا   توقيف  من  فوراا  اان ختتربتترت 
«.  حقيقيرا  عستت ر را  انقالبرا  يشتت    الان    وأعمر   الاشتترات 
  أو   وك رت   ية يران ال  لل يورات  وم ربع  كمراق   أشتتتتتتررك  

 بنزو  المترراتيتة « الوحتاة »  صتتتتتتتتتتتتتتحيفتة  في  ترحي يتة  مقترلتة 
  منفره  من  عر ااا  طهران  ميرر   في  الخميني   للا  آية   المرم 

 جلستتترت وحرضتتتر   يواره  أحا  كن   طرلمر   الا   الفرنستتتي 
 األصتتتتتتاقرء  من  إثنين  جرن    الى  المرم  مجلس  في  نقرش 
« لوشتتتتترتو  نوف  »   في  برلخميني  للقر همر  ال مهيا  مني   أرادا 

 المها   الصتتتتتتتتتردق  الستتتتتتتتتيا : وهمر   الم واضتتتتتتتتتع  مقره  حيث 
 يمناا   السودان  في « اانصرر »  لير فة  السيرسي  الزعي  

  الصتتتتتتتتتتتتتتحتتترفي  والزميتتت   وحتتترليتتترا   احقتتترا  الروحي  وإمتتترمهتتتر 
 .هي    حسنين  محما  األس رذ  المرموق  والكرت  
 من جمياتترا  أفتتردتنتتر  ال ي  المتترم  مع  اللقتترءات  هتتاه  في 
 وترج  األمتة   في  الحتر   لواقع  رؤ  ت   على  الوقو   حيتث 

 والكرت  المها    الستتتتتيرستتتتتي  الزعي  )  الثالثة  نحن  منر   و  
 في الزاو تتتة  هتتتاه  كتتترتتتت   والصتتتتتتتتتتتتتتحتتترفي  هي تتت   المرموق 

.  طر ق تت  على  كت   الرؤ تة  تلتك  عن  انيبترعترتت  «( اللواء » 
 حق  في  والقستتتتتتتتتتتتتتوة  الان   الى  المتتتتترم  نظرة  وكتتتتترنتتتتت  
  التتتتا   النظتتتترم  أن  في  ت لخص  نظتتتترم  أ   في  الما ِر  

 لاام يؤستس   اآلخر  يح رم   ا   الا    وان  مستلمرا  ليس  يقمع 
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  األمتتة  ديتترر  في  كثمرت  الستتتتتتتتتتتتتتجون  وان  لتت   اآلخر  اح رام 
  جرن   ِمن  تارمم   استتتلو   ال نو ر  واع مرد  إغالقهر  و ج  
 عنتا الح متة  هو  كلت   ذلتك  من  واأله  . الرعيتة  مع  الراعي 
  َمن  نفس  على  صتتتتتتتتتتتعبرا  القرار   كرن   إذا  ح ى  القرار  اتخرذ 

 كرامتتتة يحفظ  دام  متتتر  ذلتتتك  في  ضتتتتتتتتتتتتتتي ر  ا  لكن  ي ختتتاه  
  دا رة في  الاقتتتت   على  و مبقي  وطنتتتترا  و صتتتتتتتتتتتتتتون  مواِطنتتتت  
 .الرجحرن 

 المتتتترم رأي نتتتتر  الاراق  مع  الحر   أمتتتتا  طتتتتر   عنتتتتامتتتتر 
  وق    فكعلن  من   ستتتتتتتتتتتتمانره  كنر  مر  بروحية  يكخا  الخميني 
 ال الد تكون  أن  ياني  عليهتتتر  البقتتترء  ألن  النتتترر  إطالق 
 بوق   يكمر   إن    قر    و ومهر   وللخرا     للنرر   طامرا   والعبرد 
 .الس   ي جر   كمن  الاراق   مع  النرر  إطالق 

  للما رضتتتتتتتتتتتتتتين القمع  حتتتترات  نر   بتتتتاأنتتتتر  وعنتتتتتامتتتتر 
  يةيران ال   المان  وباض  طهران  شتتتتتتتتتتتوار    في  المستتتتتتتتتتترلمين 

 جلسرت  وقر ع   باض  مس حضراا   وشخصيرا .  ذلك  اس  رب نر 
  أل  : أتستتترء   كن   الفرنستتتي   منفره  في   المرم  حضتتترة  في 

  ااستتتتتتتتتتتتتلو   في   الراح   إمرمه   آراء  الح     أولو  يستتتتتتتتتتتتتمع 
  انبار   المصتتتتتتلحة  من   وه  . الرعية   مع  لل ارم    الستتتتتتو   

 الحوار؟   عو   السرفروية  األسرلي  
 رداا   قرل   مر  ليقو   يومين  ق    كروبي  الستتتتتيا  جرءنر  ث  
  و ل زم خيترا  ي تربع  أنت   المفرو   األعلى  المرشتتتتتتتتتتتتتتا  على 

 .الراح   الخميني  مع  ي قرطع   أن  دوره  وليس  برؤ ة 
 مر  في  الستتتتتتتليرت   أن  خرمنئي  المرشتتتتتتتا  رأ    ي ون  قا 
 صتتتتتتتتتتحيحرا  نظره  وجهة   من  الثورة    عن  تاافع  كرن   فال    
  للا  آيتة  أراده  متر  هتاا  هت   لكن . نظترم  مرشتتتتتتتتتتتتتتا  بترت  ألنت  

  المتتتترم  امثوات  الى  وبتتتترلاودة . ذلتتتتك  نظن  ا  الخميني؟ 
 والعبترد ال الد  أحوا   عليت   تكون  أن  يجت   متر  في  الراحت  
 وبتترلتتاات أعمتترقهتتر  وفي  إيران  في  يجر   متتر  أن  لنتتر  ي تتكوتتا 
  متر  في  ولنتر  الخميني   المترم  يرضتتتتتتتتتتتتتتره  ا  الل نترني  عمقهتر 

  ذلتك   على  التاليت   قرن  ربع  من  أوثر  ق ت   منت   ستتتتتتتتتتتتتتمانتره 
 والااورة  الاهن  الحرضتتتتتتتتتتر    الشتتتتتتتتتترهاي ن  الورثة  وليستتتتتتتتتتك  
  .هي    حسنين  ومحما  المها   الصردق 
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 لبنان في بلدهم  باعوا عيبهم يا
 فلسطين بعد  واليمن والعراق 

  إن  مقولتة  والستتتتتتتتتتتتتتباينترت  الستتتتتتتتتتتتتت ينترت  في  شتتتتتتتتتتتتتترعت  

  ل   انه   بمانى « بلتتاه   بتترعوا  عي ه   يتتر »  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين 
 ديترر في  اجئترا  ليعيش  رحت   من   ورحت   بترل لتا  ي مستتتتتتتتتتتتتت وا 

 .ااغ را  
  عربيي ن بلتتاين  في  يحتتا   متتر  في  ن تتكمتت   ونحن  اآلن 

 باتتتا الاراق  ال حتتتايتتتا  وجتتت   على  أو  والاراق   ل نتتترن  همتتتر 
 للستتتتتتتتتتتتتت  و تتتتر  والاراقيين  الل نتتتترنيين  ان  نالحظ  ل نتتتترن  

 .م ضرربة  ذرا ع  وتح  ... بلاه    برعوا  اليرفين 
  تشتتتتخيص  هو  وإنمر  ال جني  بر    من  ليس  الكالم   هاا 

 الاراق  في  يحتتا   متتر  هو  نقولتت   التتا   هتتاا  أليس . للواقع 
 ل نرن؟  في  و حا  

  بمصتتتتتتتتتتتتتتترل  مه متتة  الاراق  في  أطيتتر   هنتترلتتك  أليس 
 برلوطن؟  اه مرمهر  من  أوثر   إيران  وأيمرت  وطموحرت 

 بمصتتتتتتتتتترل  مه مة  ل نرن  في  أطير   هنرلك  أليس .. و 
 السور ؟   الح    وب يلارت   إيران  وايمرت  وطموحرت 
ث  يح متتت   ا  الجوا     الواقع  ألن  الجتتتربتتتة  في  ال ر تتتم

  يستتتتتتتتتتردهر حيثيرت   عن  النظر  وبصتتتتتتتتتتر   نقول    مر  يؤكا 
 .هاا  موقفه   ل  ر ر  ااطير   هاه   في  رموي 

 آخر عربي  بلا   أ    في  هنرلك   ه  : ايضتتتتتتتترا  ن ستتتتتتتترء  
  ت صتتتتتتر  مر  نحو   على  فيهر  الزعرمرت  ت صتتتتتتر   أطير  

 والاراق؟  ل نرن  في  أطير   يعرمرت 
:  ااستتتتتتتتتتتتتت  را  إلى  يتتاعو  متتر  يفالون  التتاين  أيهتتر  و تتر 
  حيتترتك  في  للا  يحفظ    ضتتتتتتتتتتتتتتميرك   في  الوطن  إحفظوا 

 .آخرتك   في  الرضى   موضع  و جالك  
  لكرة ملات   الوطن  وكتكن  ي صتتتتتتتتتتتتتترفون  التاين  أيهتر  و تر 

  كرة الالع ين  تقرذم   نحو  على   األلستتنة  ت قرذفهر  الستتيرستتة 
لونر : القام   لستترن  أو  نفستت   يجنا  عربي   مواطن  أ    لى ع  دم

 آخر؟   بلا  في  النظرم   مصرل   خامة  اج    من  كرام     أو 
  النظرم  على  م حفظون  ه    من  وستتتتتتتور ر  إيران  في   ان 
  أنفسته  يجنِّاون   ا  الوطن   على  الحرص  بر   من  ولكنه  

  تخام مآر   ل حقيق  مهرب ه    وا  طر ف ه    وا  ألستتتتتتن ه    وا 
 يفالون   وه  . علي   الم حفَّظ  النظرم   هاا  ياررضتتتتتون  الاين 
: عن   يقر    ا   ولكي  لنفستتتتتت    المرء  جرن    من  اح رامرا   ذلك 

  مصتتتتتتتتتتتتتترل   ختامتة  في  وانت   وطنت   يحت   ا  انت  . عيبت   يتر 
 .الوطن  حسر    وعلى  ال ير  وتيلارت  وايمرت 

 في ينتتتتتارج  ا  اليمن  أن  لو  ن منى  كنتتتتتر  اننتتتتتر  و بقى 
  أه   من  والل نرنيين  الاراقيين  باض  تضتتتتتتتتتتت    ال ي  الال حة 
  اليمن   على   أفساوا  الحوثيين   لكن   الحزبي   والام   السيرسة 
ا  ان    في  ستتتتاردت     وا  نفستتتت   تيو ر  طر ق   على  وأن   موحَّ

 .آخر  عراقرا   أو  ل نرنرا  ي ون   أن  ير ا 
  اطيتتر  على  ع تت   بتتكنتت   الكالم  هتتاا  ي تتاو  ا  ولكي 

  ااميركيتتتة الفضتتتتتتتتتتتتتتتترءات  في  المحلقين  فتتتهن  أخر   دون 
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 ياملون   الاين  نرد  : نفس   النرد    إلى  ين س ون  والفرنسية 
 .اآلخر ن   لمصلحة  الوطن  أر    على 

  أن  دون  من  بلتتتاه   بتتترعوا : عي ه   يتتتر  جمياتتترا  وهؤاء 
 قررعرت على  به    الزمن  ستتيرمي  فقاوه   إذا  انه   يستت وقفه  

 .أعل   وللا . اليرق 
 اايتتترم خواطر  هي  الكلمتتترت  هتتتاه  ان  ايضتتتتتتتتتتتتتتترا  يبقى 
 يخر  ذمة  صرح   ك   يرددهر   الصوم  شهر   من  األخيرة 

  لمصتتتتتتتتتتتتلحة  أرضتتتتتتتتتتتت    على  ياملون  الاين   من  وطن    على 
  حتر   ا   في  الصتتتتتتتتتتتتتتر    تمفير  ا  كلمترت  وهي . اآلخر ن 

  فوات   وق   ... الضمير   صحوة   بهر  يراد   حق   كلمرت   ألنهر 
 .األوان 
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 تركياا  الرمضانية اإلفطارات دبلوماسية
 يةإسرائيلو  عربية  لخالفات ومصرياا 

  أطرا  بين  ودا مرا  رستتتتتميرا  وستتتتتييرا  ال ركي   األ   برت 
ر  وإستتتتتتتتتتتتتتالميتتة  عربيتتة    ت تتكيم أو  باضتتتتتتتتتتتتتتهتتر  مع  ت اتترر   إمتتّ

 .الاولي  المج مع  وبين  بينهر  الاالقرت 
  بفا   هو  ال وستتتتتتتتتتتتت    كرن   إذا  عّمر  النظر  وبصتتتتتتتتتتتتتر  

 ال ركي الوجت   تجميت   بفات   أم  والجوار   التاين  مشتتتتتتتتتتتتتترعر 
  المسلمة  تركير   انضمرم   أمر  ي يسر   وبالك  األوروبيين   أمرم 
  وذلك  جيا  مستتتاى  فهن   المستتتيحي   األوروبي  التحرد   إلى 

  يحقق  الم ختتترصتتتتتتتتتتتتتتمين  بين  ال وفيق  أن  أستتتتتتتتتتتتتتتتر   على 
 غضتتتبرا  المشتتت الة   القلو   نيران  و يفئ   والو رم  ااستتت قرار 

  مثت   ان قترمترا  يستتتتتتتتتتتتتت ولّتا  التا   الن قترم  على  الير ق  و قيع 
 .دمرا  يس سقي  الا    الام 

 ل    إستتترا ي  و  الستتتور   الح    بين  ال ركي   األ   محرولة 
 دا مرا  كرن   إستتتتتتتتتتتتترا ي    ألن  إلي   ي يلع  مر  بنستتتتتتتتتتتتتبة  تثمر 

  كترنت  نوايترهتر  أن  كمتر  مواقفهتر   في  والم تابتابتة  الم ختربثتة 
  من  الحميا  الستتتتتتاي  استتتتتت  ال   أرادت  ألنهر   الستتتتتتوء  برل ة 

  مآربهتر لهر  يحقق  بمر  اردوغرن  طي   رج   الر يس  جرن  
رر  الر يس  مع   اردوغرن  يا  على  ي حقق  وبحيث    األستا  بشتَّ

  تشروشيس و  الرومرني  الر يس   يا   على  سرا ي  ل  تحقَّق   مر 
 ما  اردوغرن  احظ  وعنامر . الستتتتتردات  أنور  الر يس  مع 

  يفقا  ان  خشتتتية  الستتتاي  خف   فهن   يين ستتترا يل ال  نية  ستتتوء 
 .ب   السور    الجرر  ثقة 

  للاثمتتتترنيتتتتة بتتتترلمنظِّر  م مثالا  ال ركي  األ   أمتتتترم  اآلن 

  التاور  إناترش  فرصتتتتتتتتتتتتتتة  أوغلو  داود  أحمتا  الختررجيتة  وي ر 
  ذلك   على  يستتتتتتتتترعاه  الم خرصتتتتتتتتتمين  بين  ال وفيقي  ال ركي 
  ثقرفة ويادهر  مصتتتتتتتتتتتتر  في  تاّلمهر  ال ي  الاربية   لل ة  اتقرن  
 بين لمحرولة  يخي   كرن  وباامر . ذلك  باا  شتتترملة  عربية 
 وهي تاقيااا   األق   المشتت لة  جرءت    الاولي  والمج مع  إيران 
  من  األخيرة   أج   من  نشت    ولقا . وستور ر  الاراق  بين  ال ي 
 المج مع  مع  إيران  مشتتتتتتت لة   عن  النظر  يصتتتتتتتر    ان   دون 

 في  شتتتتتتتتتتتتترر   الا   الربرعي  القرهرة  اج مر   وباا .  الاولي 
  إلى   أوغلو  أحمتا  الل تة  الاروبي  اليمو   الاثمترني  المنظِّر 
  خررجيتة ووي ر   المال   وليا  ستتتتتتتتتتتتتتور ر  خررجية  وي ر  جرن  
  الاربيتة للجترماتة  الاترم  واألمين  ي بترر   هوشتتتتتتتتتتتتتتيترر  الاراق 
  الاراقية   -  الستتتتتتتتتور ة   األيمة  في  للبحث  موستتتتتتتتتى  عمرو 

 المستتتتتتتتتتتتتتاى بتتتتتكن  ال فتتتتترؤ   من  ي ثر  أوغلو  الوي ر  نر  
 .سينج   بالده  ب   تقوم  الا   ال وفيقي 

  الرمضتتترني الفيرر  دبلومرستتتية  كرن    إذا  مر  نار    ا 
 الستتاي مالم   إحا   هي  اردوغرن  الر يس  إع ماهر  ال ي 

  ان   إلى  مستت ناين   ذلك   ونقو  . الاثمرني  للوستتي   ال وفيقي 
رر  الر يس   إفيتتترر إلى  اردوغتتترن  دعوة  أمس  ل َّى  بشتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

  ميا   في  آخر  رمضترني  إفيرر  ستبق   انقرة  في  رمضترني 
  بصتتتتتتتتحبة الثرني  للا  ع ا   الملك  مع  دمشتتتتتتتتق  في  شتتتتتتتتا ي 

 مصرلحة  تسر ع   أج    من   الفيرران   ي ون   وقا . يوج يهمر 
  الر يس بين  ال فترو   ل حقيق  مقتّامتة  عراقيتة   -  ستتتتتتتتتتتتتتور تة 
  هو  شتتتتتمل   الا   ن نيرهو  إستتتتترا ي   ويراء  ور يس  الستتتتتور  

  رمضتتتتترني  إفيرر  المرضتتتتتي  األحا  شتتتتتمس  غرو    اآلخر 
  أن  اف تتترا  وكتتترن  القتتترهرة   في  مبتتترر   الر يس  متتتر تتتاة  إلى 

 مصتتتتتتتر ويراء  ر يس : كرنوا  الفيرر   هاا  في  ين المشتتتتتتتررك 
  ووي ر الهي   أبو  أحمتتتا  الختتتررجيتتتة  ووي ر  نظيف  أحمتتتا 

 سليمرن  عمر   اللواء   المخربرات   وماير   الفقي   أنس   العالم 
  وستتتفير يشتتتر    إيلي  ي ستتترا يل ال  الااخلية  وي ر  جرن    إلى 

  األمن  ومستتتتتتتتشتتتتتتتترر   كوهين  شتتتتتتتترلوم  القرهرة  لا   إستتتتتتتترا ي  
 الاستتتتتتت ر    والمستتتتتتت شتتتتتتترر  أراد  عوي   ي ستتتتتتترا يل ال  القومي 
  التتتتا   األمر  كليفي   مئير  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الويراء  لر يس 
  والر يس جهتتتة  من  اردوغتتترن  الر يس  ان  نف ر   يجالنتتتر 
 ااع قترد يجوي  متر  على  يخييترن  أخر   جهتة  من  مبترر  

  اج مرعرت هرمش   على  نيو ور   في  مبرشتتتترة  لقرءات   إلى 
  الشتتتتتتتتتتتتتتقيقين بين  الم حتتتتتتتاة  للم   الاموميتتتتتتتة  الجمعيتتتتتتتة 

رر  الر يس  الم خرصتتتتتتمين    من  المرلكي  نور   والر يس  بشتتتتتتَّ
رر  والر يس  جهة     من  ن نيرهو  إستتتترا ي   ويراء  ور يس  بشتتتتَّ
 المج مع مع  ومشتتتتتتتتتتتتتت ل تت   نجتترد  الر يس  أمتتر . أخر   جهتتة 

  الر يس أن  خصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتترا  أخر   خيتة  لهتر  فتهن  التاولي 
  الاورة  في  المشتترركين  أوثر ة   من  ب   مرحَّ   غير  ي يران ال 
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 حمتت   ألن  الاثمتترني  للوستتتتتتتتتتتتتتي   أفضتتتتتتتتتتتتتتت   وهتتاا  األمميتتة 
ر . مم ن  أمر  يتتتتا   في  واحتتتتاة  كتتتت   بييخ ين     ثال  أمتتتتّ
 .اس حرلة   ذلك  ففي  بييخرت 

 2009 أيلول 17 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الحل  هو الخميني مقولة إقتباس
 تعسكرت  التي يرانإل

  الموق   ن يجة  إيران   علي    حصل    مر   في   ال كم   عنا 
 بتتتهعالن والم مثتتت   الخميني  للمتتترم  والح ي   المستتتتتتتتتتتتتتؤو  

  كمن  بتتتالتتتك  وانتتت   الاراق  مع  النتتترر  اطالق  بوق    الق و  
  وق    فلوا . جيتتتااا  كتتترن  المردود  ان  نر   الستتتتتتتتتتتتتت    ي جر  
  ولكتتتترن  مستتتتتتتتتتتتتت مرة  الحر   كتتتترنتتتت   لربمتتتتر  النتتتترر  إطالق 

  وق     لوا  إن    ذلك    من  أوثر  ب  . حرل    على  ااستتتتتتت نزا  
  الثورة  ولكرن    تمرمرا   أفلس  الاظي    ال لا   لكرن   النرر  إطالق 

 .تهروت  الخمينية 
  تلتتك  ووثتر ق  أدبيتترت  الى  وبترلاودة . الحقيقتتة  هي  تلتتك 
  الخميني  كرن  حقر ق   لنر  وت كشتتتتت    ذلك  لنر  ي كوا   المرحلة 

 المردية الكررثة  إستتتتتتتتتتتتت  ق   ذلك   أج   ومن   بوضتتتتتتتتتتتتتو   يراهر 
 وهي الصتتتتتتتتتتتت ر   المانو ة  برلنكستتتتتتتتتتتتة  الك ر   والبشتتتتتتتتتتتتر ة 

  مرفقترا  الاراق  مع  النرر  إطالق  بوق     الق و   عن   العالن 
  على  ي يران ال  الشتتتا    من  براع اار   ذلك  على  تصتتتميم  

 الستتتتتتتتتتتتت   ي جر   كمن  أن   عبررة  خال   من   وذلك  جر   مر 
ر  بتراع تاار  نانيت   ومتر    قرارة في  الخميني   أن  هو  جر    عمتَّ

  مع  الحر   خو   بكن  يا ر   عبررت   روحية   وفي  نفستتت  
  توج   ا  الشتتتتتتتتتتتره  نظرم   على  الثورة   وأن  خيك  كرن  الاراق 
  تلتك  خال   من  يا ر   إنت   ذلتك  الى . إيران  ختررج  ال متاد 

  الااخ   بشتؤون  ااه مرم   ان  يوضت     ا  كرن   وإن  العبررة  
ا   ال لا  وتصتتنيع   المواطن  حيرة  مستت و   ورف ع    على  ووضتت 

 ستتتتتتتتتتتتتت يت  على  تركيتر  مثت   متر   نوعترا  الم قتامتة   التاو   ختررطتة 
  مر  على  و  قام   األفضتتتتتتتتتت    هو  كرن   الحصتتتتتتتتتتر   ا   المثر  

 .طموحرت  من  عااه 
  أن  باتتتتاه  من  يران ل  أتتتتتر   بقراره  الخميني  أن  المه  

 الحر  دمرت     مر  بنرء  وتايا  جراحهر  وتلمل   أنفرسهر  تل ق  
  الصتتتتتتتتتتتتتتايتتتا  على  وفواجع  صتتتتتتتتتتتتتتتامتترت  من  أحتتاث تتت    ومتتر 

  أن  ارتتتكت  الختترمنئيتتة  النجتترديتتة  الحقبتتة  لكن . اانستتتتتتتتتتتتتتترني 
  انقال  هي  ية يران ال  الثورة   أن   لو  كمر  وت صتر   ت است ر 
 نوعي تحوُّ   نقية  تكون   أن  هي  أهمي هر   أن   مع  عست ر  

 .النسرن  وبنرء  ال نمية  صايا   على 
 بتاأت فتهنهتر  تاستتتتتتتتتتتتتت رت  إليهتر   المشتتتتتتتتتتتتتترر  الحقبتة   وألن 
  نوو ة صتتتتتتتتترروخية  ترستتتتتتتتترنة  بنرء  في  ال الد  ثروة  توظيف 

  لكن . عظمى  دولتتتة  أنهتتتر  وهي  لهتتتر  جتتتايتتتااا  عنوانتتترا  رافاتتتة 
  ستت ستت املهر  إمر  ال ي  ال رستترنة  تلك  في  تنحصتتر  عظم هر 

  وإمر  والعبرد  ال الد  إيران  حستتتتتر    على  ااستتتتت امر   و كتي 
  من  الخرمس   عاوان  مث   مبرغ    عاوان  است برقرا  ستيامرهر 
 .النرصر  ع ا  مصر   على   1967 حز ران 
 متتتتتر نحو  على  إيران  أمر  ين هي  ا  ولكي  هنتتتتتر  من 
 الحقبة تا ما   ا   لمرذا  الصتتتتتّاامي   الاراق  أمر   إلي   إن هى 

  للا  آيتتتة  الثورة  مؤستتتتتتتتتتتتتتس  ح متتتة  الختتترمنئيتتتة  -  النجتتترديتتتة 
 اعردة ترتضتتتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتت   ي جر   كمن  أنهر   وتالن  الخميني 

  مر  في   الاولي  المج مع  مع  ال خرط    استتتتتتتلو   في  النظر 
  المشتترو   هاا   وتحوِّ   الاستت ر    النوو   برلمشتترو   ي الق 

 عنتت  و مباتتا  الخير  ي يران ال  للشتتتتتتتتتتتتتتاتت   يحقق  متتاني  الى 
  على   األولى  خيواتهتر  بتالتك  إيران  وت تاأ  ال تامير   مخترو  

  مترلكتة  ل كون  تامت   بتكنهتر  ت بترهى   دولتة   من  اان قتر   طر ق 
  من  م قامة   دولة   الى  بهر  ينفجر  قا   الا   النوو   الستتتتال  

 .الثرني   الارل    دو  
 الجيران  وك   ي إيران  ك   خرطر  في  ياور   ستتتتتتتتتتتؤا   إن  
 .الار  

 .بقية  وللكالم  ...
 2009 أيلول 18 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 طريق عن إيران  إلى رسالة
 عليها  الرد تنتظر كوريا

  ااميركية الدارة   ان  واشتتتتنين  من  الواردة  األنبرء  تفيا 
  عن  تخليهر  ب ر   الشتتتتتمرلية  كور ر   مع  لل حرور  مستتتتت ااة 

 .النوو   مشروعهر 
  الحوار  بتتر   تف    ألنهتتر  حتتاثتت   إذا  طيبتتة  خيوة  هتتاه 

 ومنهر المنيقة  في  الصتتتتتعبة  الحرات  وباض  اميركر  بين 
« حمر   حركة » و   األه   النوو   المشتتتترو   صتتتترحبة  إيران 
  م ستتتتتت بة الفلستتتتتتييني   الوضتتتتتتع  من  حصتتتتتت هر  اخات  ال ي 

  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  الوطنيتة  الستتتتتتتتتتتتتتليتة  في  ال خب   من  بحترلتة 
  البتر   يهتاأ  لن  مات   ال فتره   دون  من  التا  « للا  حز  » و 

 تؤكا  ان   على  قردرة   األوبرمية  اادارة   تكون   ولن  ااميركي 
 طرا األ  هاه   وإلى . ال  يير  صتتتتتايا   على  نوايرهر  صتتتتتاق 
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  مع  الجا   ال حرور  ي     ل   حر   في   الا    الستتودان   هنرلك 
 .ال باثر   إلى  ياه   الكيرن   فهن « النقرذ  »  نظرم  

  ي ني وهو . ايجتتتربي  امر  ذاتتتت   حتتتا  في  الحوار  م تتتاأ 
نتتر  وإذا . المواجهتتة  كوار   عن   الكتتررثتتة الع بتترر  في  أختتا 
امي  النظرم   مع   الحوار  م اأ  رف ض  عن  نشتتكت  ال ي    الصتتاَّ
نتتتر  األ   باتتتا  البن  ال وشتتتتتتتتتتتتتتي ن  جتتترنتتت   من    أن  ك   لوجتتتا 

 الشمرلية  كور ر   مع   الحرلية   ااميركية   الدارة   حوار   اح مر  
 تكون  ربمتر  كتررثتة  عت ء  ااميركي  الكترهت   عن  ستتتتتتتتتتتتتتيز   

  بكنه   الشتتتمرليون  الكور ون  شتتتار   حر   في   الاصتتتر  وررثة 
 امرمه  ليس  خنقه    ب ر   عليه    الحصتتتترر  إطبرق   إياء 

 في تاه   النوو ة  الصتتتتتوار    وجا    اايرار  كب س  ستتتتتو  
 اليتربترن وفي  الجنوبيتة  كور تر  في  اميركتر  مصتتتتتتتتتتتتتترل   إتجتره 
  أقتت   حزبتترا  عتترمتترا  أرباين  وباتتا  ااولى  للمرة  اخ تتررت  ال ي 

 .ااميركية  للرغبرت  إنصيرعرا 
 إدارة جتترنتت   من  الحوار  رغبتتة  أن  هو  قولتت   نر تتا  متتر 
  النهج  مع  تنستتتتتج   فق   ليستتتتت   الشتتتتتمرلية  كور ر   مع  أوبرمر 

  إلى  مبرشتتتتتتتتتتتترة  غير  رستتتتتتتتتتتترلة  هي  وإنمر  للر يس   ال  يير  
 في يبتتترل   فال  بح متتتة  ي لقفهتتتر  أن  بتتتكمتتت   ي يران ال  الح   

 ال ارم  مالم    الاولي   األفق  في   ان  خصتتتتوصتتتترا  ال حا  
  ل تتة  عتترود  نالحظ  متتر  على  التتا   النظتترم  مع  عستتتتتتتتتتتتتت ر تترا 

ا   إستتتتتت قر  باامر  ال حا    موجة وإنحستتتتتترت  نستتتتتت يرا  وضتتتتتت 
  برلن فرضتتتتتتتتتة نفستتتتتتتتت    عن  ع  ر   الا   الصتتتتتتتتتالحي  ال يرر 

 .الشهيرة 
  شتتتتتكن   من  بمر  نجرد  الر يس  ستتتتتي صتتتتتر   تر   ير   فه  

 رؤ ة وفق  ستتتتتتتتي صتتتتتتتتر   إن    أم  تحا    ا   المواجهة  جاَّ  
  عن  ال خلي  إن  صتتتتتتتتتتتتتتراحتة  قتر   التا   خترمنئي  المرشتتتتتتتتتتتتتتا 

 للنظرم؟  سقو   بمثربة   هو  النوو   ال رنرمج 
  للشتتتا  ستتتيحقق  ال خلي   دام  مر  ستتتقو   هو   لمرذا   لكن 

 شتتتتتا  إلي   يصتتتتت و  مر  تمرمرا   وهاا . واليمكنينة  الستتتتت قرار 
 القوة  على   أصتتتتتتتتتتتتالا  نظرم    الحرصتتتتتتتتتتتت   الشتتتتتتتتتتتتمرلية  وور ر 

 .م وس   بماا    وإن ... النوو ة 
 2009 أيلول 19 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 التأكيد وجامعة العزيز  عبد  بن عبدللا
 األجيال ومستقبل ناألمتي   لحقيقة

 الستتتتتتتتتتتاودية الاربية   للمملكة  الوطني   اليوم  إطاللة  مع 
 يستتخو ي يران ال   الجرر  وبينمر  والستتباين  ال رستتاة  ذكراه  في 

 المج مع  مع  ال ارم   في  وتشتتتتتتتتاداا  للثورة  وتصتتتتتتتتايراا  نوو را 
 والثقتتتترفتتتتة بتتتترل نميتتتتة  ي الق  متتتتر  في  تق يراا  و زداد  التتتتاولي 

  للا  ع ا   الملك  الشتتتتتتتر فين  الحرمين  خردم  يها   المنف حة  
  شتتتتتتتتتتتتكن   من  علميرا  صتتتتتتتتتتتترحرا  األم ين   إلى  الاز ز  ع ا  بن 

  لكي  الجنستتتتتين   ومن   والمستتتتتلمين  الار   من  أجير   تكهي  
 هي أم نتتر  أن  وإثبتترت  األوطتترن  على  الحفتتر   جيتت   ي ونوا 
 .للنر   أمخرج   أمة  خير 

( 2009 أيلو   23 األرباتتتترء )  اليوم  هتتتتاا  مستتتتتتتتتتتتتتتتترء 
  بكدخنة المل اة  الستتتتتالمية   -  الاربية  الستتتتتمرء  ستتتتت ضتتتتتيء 
  كتت   وا  جتترماتتة  واآلخر   الحين  بين  اارهتتربيتتة  ال فجيرات 

 جتتترماتتتة»  أن  ذلتتتك . اآلن  ح ى  األم ين  في  الجتتترماتتترت 
  36 مستتتتترحة  على  أمنشتتتتتئ  « وال قنية   للالوم  ع اللا   الملك 

  متاينتة شتتتتتتتتتتتتتتمتر   كيلوم راا  ثمترنين  باتا  على  مرباترا  ويلوم راا 
  بايتاة ليستتتتتتتتتتتتتت   أنهتر  ياني  ممتر  األحمر   البحر  على  جتاة 
  على  لل ركيز  المنّورة   المتتاينتتة  عن  وا  الم رمتة  م تتة  عن 

  الصتتتتتتتتتتتتتتنتتترعتتتة  تيو ر  بهتتتا   الالميتتتة  والمارفتتتة  األبحتتتر  
  وال قنية الالمية  الاراستترت  في  وال اّمق  المخ  رات  وتاز ز 
  الي يعية والر رضتتتتتترت  الجينرت   وِعل    الشتتتتتتمستتتتتتية  واليرقة 
 أيا   وعلى  النكليز ة   برلل ة   ذلك   وك   الحرسوبية   والالوم 

 وتح  الارل     في  والهناستة   الالوم  أسترتاة  كبرر   من  نخبة 
 تحو   في  نج   كون   شتي   فون   شتون  الستن رفور   ر رستة 

.  للبحتتث مرموق  مركز  الى  الوطنيتتة  ستتتتتتتتتتتتتتن تترفورة  جتترماتتة 
 يوم ابوابهتتتتر  ف حتتتت   ال ي  الجتتتترماتتتتة  ان  نار   وعنتتتتامتتتتر 
  لستتتتتت قبر  مستتتتتت ااة  ستتتتتت كون  الجرر    ايلو    من  الخرمس 
  ستتتتتاوديين طلبة  جرن    الى  عرلمية  جنستتتتتيرت  من  طال  
 وليس للواعتتاين  أنهتتر  بمانى  استتتتتتتتتتتتتت ثنتتر يتتة  مقتترييس  ووفق 
  على   الحصتتتتتتو   في  تنفع  شتتتتتتهردة  على   الحصتتتتتتو   لمجرد 

  المرحلة   ضتتتتتمن  ابحر   مركز  عشتتتتتر   احا  تضتتتتت   وظيفة  
  الالمي  النجتري  بهتاا  خيراا  نتكمت   يجالنتر   ذلتك  فتهن  ااولى  

 ق    ل    األستر   الحجر   ومضتع  عنامر  أن    الى  الشتررة  مع 
  إطاللتة مع  جترهزاا  الصتتتتتتتتتتتتتتر   ي ون  ان  ن وّقع  ل   يوم  أل  
 .والسباين  السرباة  ذكراه  في  الوطني   اليوم 

  صتتتتتتتتتتتتترح  عنا  والجاية  ال صتتتتتتتتتتتتتمي   على  مثر    وهاا 
 الجرماة في  باأت  الارو    ان   الى  هنر  ونشتتتتتتتتتتتتتتير . القرار 

 وطرلبة طرلبرا   374و  أستتت رذاا  71  مع  المرضتتتي   ايلو   في 
  يكتي بينمر  المئة  في   15 نستتتتبة  بينه   الستتتتاوديون  يشتتتتّ   
 اانظمة  ك   تفكر   أن  هو  ن منره   مر . بلااا   60  من   البرقون 

هر  ال ي  والاربية  ااستتتتتتتتالمية   وتارلى ستتتتتتتتبحرن    للا  خصتتتتتتتتّ
 ع تاللا بهتر  يفّكر  ال ي  بترلير قتة  تفّكر  أن  ط يعيتة  بثروات 

  الى  الثروة  من   األو ر  القستتتتتتتتتتتت   ياه   فال  الاز ز  ع ا  بن 
  أنواعهر  على  وآليرت  صتتتتتتتوار     من  الاستتتتتتت ر   ال صتتتتتتتنيع 
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 في ستت  ستت    نفستت    الوق   في   لكن   للااو  تامر   أن  يم ن 
. اوثر  اروا   على  وتقضتتتتتتتتتتتتتتي  ال نيتترن  من  الكثير  تتتامير 

  أن   خصتتوصتترا   األعااء  أع ى  نقروم  ال قني  وال قّام  فبرلالوم 
 ال قّام يجا    ا  بمر  أنظم نر  انشتتتتتتتتتتتت ر   يستتتتتتتتتتتت  لون   هؤاء 

 ع ا بن  ع اللا   الملك  رآه  مر   وهاا . ستالحرا  يصتب    الالمي 
 بوق   وخصتتتتتتتتّ    الصتتتتتتتتر    هاا  إنشتتتتتتتترء   قرر  عنامر  الاز ز 
 شتتتتتكن ستتتتتيازي   الا    األمر  دوار   مليررات  عشتتتتترة  بقيمة 

َامين  األستتتتتتتتتتتتتترتتاة  وظرو   األبحتر     أميركتر  من  المستتتتتتتتتتتتتتَ قت 
  الى  ال نتترفس   بهتتا   ااخ ال   أجتتري  انتت   كمتتر . وغيرهتتر 
  اج مرعية ب قرليا  المثقلة  الستتتتتتتتتتتتتتاودية  المرأة  إعيرء  جرن  

  الصتتتتتتتتر   خال   من  ال قرليا  هاه  تجرومي  فرصتتتتتتتتة  صتتتتتتتتعبة 
  وللا . القرار  وصتتتتتتتتتتتتتتترحتت   الرأ   ف ور  . والبحثي  الالمي 
 الموفق 
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  خريجي  من أنت لمستقبلك إطمئن
 « عبدللا الملك  جامعة»

  الى  يشتتتتتتتتتتترر  الاين  الاربية  النخبة  أفراد  باض  ي برهى 
صتتتترته     ال خصتتتتص  مجرات  شتتتت ى  وفي  بهع زاي  تخصتتتتّ

 في عراقتتة  األوثر  الجتترماتتة « هتتررفرد »  خر جي  من  بتتكنه  
  بمثتربتة الجترماتة  هتاه  من  ال خّرج  وكترن . الم حتاة  الوايترت 

 الم ترنتة الى  شتتتتتتتتتتتتتتهتردتهتر  حترمت   الاربي  دخو   تتكشتتتتتتتتتتتتتتيرة 
  من  ي خرجون  التاين  ان  كمتر . بلتاه  في  المرموقتة  الوظيفيتة 

  مواقع  في  اليستتتتتر   من  بارجة  فرصتتتتت ه   يجاون « هررفرد » 
  من  يصتتتتتتتتتبحوا   ان  فرصتتتتتتتتتة   عاا  هاا  وادار ة   ستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتية 

 .الويراء  المارلي  اصحر  
  برلشتتتتتتهردة ي خّرجون  الاين  تبرهي  شتتتتتتكن   في  يقر    ومر 
 افراد تبرهي   شتتتتتكن  في   أيضتتتتترا  يقر  « هررفرد »   من   األعلى 
 عراقة  األوثر   الجرماة   من  ي خّرجون   الاين  الاربية  النخبة 

  ال ر يتتتترنيتتتتة ومثيل هتتتتر « الستتتتتتتتتتتتتتوربون »  ا   فرنستتتتتتتتتتتتتتتتتر  في 
 .«اوكسفورد » 

 كرنوا  عقود   أرباة   ق    القرهرة   جرماة  خر جي   أن   ومع 
  وذلك  عليهر    حصلوا   ال ي  برلاك وراه  ي برهوا   أن  حقه    من 
  الستتتتتتتت ينيرت أواخر  ح ى  كرن   الجرماة  هاه  مستتتتتتتت و    ألن 

 التاين أن  إاّ  ذلتك   باتتا  عليتت   بترت  ممتتر  ب ثير  أفضتتتتتتتتتتتتتتت  
«  الستتتتتتتتتتتتوربون » و « هررفرد »  من   األعلى  الشتتتتتتتتتتتتهردة   حملوا 

 .تبرهيرا  األوثر   كرنوا « اوكسفورد » و 
 بهذن ستتتتتتتتتتتتتنكون  أننر  هو  ال مهيا  هاا   من   قول   أر ا  مر 

  من  آخر  نو   مع  المق لين  الاقتاين  خال   موعتا  على  للا 
 بتتتكعلى ستتتتتتتتتتتتتتي خرجون  التتتاين  نخبتتتة  وهي  الاربيتتتة  النخبتتتة 

«.  وال قنية   للالوم  ع اللا   الملك  جرماة »   من  الشتتتتتتتتتتتتتهردات 
 مجر   في   األعلى  الشتهردة  حرمالا  منهر  الم خرج  ستي برهى 
  أو  الحيو تتتة  الالوم  أو  الهنتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتة  أو  ال يئتتتة  أو  اليتتترقتتتة 

  يق صتتتتر  ولن . الحرستتتوبية   الالوم   أو  ال ي يقية  الر رضتتترت 
  الاربيتتة للف تترة  ستتتتتتتتتتتتتت كون  وإنمتتر  الشتتتتتتتتتتتتتتبتتر   على  ال بتترهي 
 .فرص هر 
  ع تتاللا الملتتك  جتترماتتة »  كتترنتت   األستتتتتتتتتتتتتتتر   هتتاا  على 

اهتتتتر  والتتتتاهتتتتر  إف  حهتتتتر  ال ي « وال قنيتتتتة  للالوم   ختتتتردم ومَولتتتتِّ
  أنهتتر  لو  وكمتتر  ماهتتر  و  اتترمت   امس  الشتتتتتتتتتتتتتتر فين  الحرمين 

 بين أهميتتتة  األوثر  النجتتتري  أو  األبنتتترء  من  الانقود  آخر 
  ي فقتتتتاهتتتتر أن  على  يحرص  هو  وهتتتتر . المهمتتتتة  إنجتتتترياتتتتت  

  ت مره رحربهر   في  و  جّو    ااف  ر   عشتتتية  فيزورهر  مياانيرا 
 سو   رونق    او مر   ينقص   ا   الا   النجري  بهاا  الساردة 

  الا   الاز ز  ع ا  بن  ستتتليرن  اامير   الاها   ولي  مشتتترركة 
  الى  لحظتتتة  أ   في  الم اتتترفيتتتة  الاودة  الجميع  لتتت    منى ي 

 النر  وام نرن  حضتتتتتتتوره  جنبرتهر   ك   في   ل   ال ي   المملكة 
 ال ي  الصتتتحية  بكحواله   ي الق   مر  وبرلاات  الخير   ألعمر  

 مارفى وباودت  . اجلهر   من  عير    بستتتخرء  الجميع  يشتتتها 
  ل    الا   الاز ز  ع ا   بن  ستلمرن  شتقيق    الار لة  أمير  وما  

 في والنقتتترهتتتة  أميركتتتر  في  الاالج  أشتتتتتتتتتتتتتتهر  طوا   يفتتتررقتتت  
  كترن  التا   الاهتا  ولي  على  القلقتة  النفو   تهتاأ  الم ر   

د    م ترمرات عن  النترشتتتتتتتتتتتتتتئتة  الخشتتتتتتتتتتتتتتيتة  الييّت   بترلكالم  ي رِّ
  ين ت  ح ى  م ترمر  ي يت    أن  ومر . المنيقتة  في  الم ترمر ن 

 .آخر 
 .بقية  وللحايث  ...
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   العزيز   عبد   بن   عبدللا   حول   كانوا   ليتهم   يا 

 كت   أن   لو  أتمنى  األم ين  أبنترء  من  ماليين  مثت   ونت  
  23 األربارء  يوم  مستتتتتتتترء  كرنوا  والمستتتتتتتتلمين  الار   القردة 
 في  الاز ز   ع ا   بن   ع اللا   برلملك  يحييون   2009  أيلو  

 الستتتتتتتاودية الاربية   المملكة  اطلس  ستتتتتتت اخ    ال ي « ثو  » 
 في تيوراا  األوثر  وال قنيتتتتتة  الالميتتتتتة  البقاتتتتتة  انهتتتتتر  على 

  اتتوا  التقتتتتتتتردة  هتؤاء  ان  لتو  أتتمتنتى  وكتنتتتتتتت  . التمتنتيتقتتتتتتتة 
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 في الجرمارت  ورؤستتترء   الارلي  ال الي   ويراء  مصتتتيح ين 
 يحم   الا   الالمي   الصتتتر    هاا  الايني ن  بكم  ليروا  بالده  
 و ستتتتتماوا« وال قنية   للالوم  ع اللا   الملك  جرماة »  تستتتتتمية 

 اطر  الشتر فين  الحرمين  خردم  إخ صتر  كيف  األمذني ن  بكم 
 القوة إن »  بتتترلقو   الصتتتتتتتتتتتتتتر   هتتتاا  من  الهتتتا   عمره  للا 

  الستتتالمية  واألمة . برلِال    للا   باا  ال رر     ع  ر  إرتبي  
  على  باتتتتتاللا   إع متتتتتات   إذا  إاَّ  ت لم هتتتتتر  لن  انهتتتتتر  تال  

م   ي ونتتتتتر ان  يم ن  ا  واليمتتتتترن  الِال    ان  كمتتتتتر . الاتتتتتِ   
 لقا: » القو   مضتتيفرا « المر ضتتة  النفو   في   إاَّ  خصتتمي ن 

  الاين  الم يرفين   من  عنيف  لهجوم  النستتتتتترنية  تارضتتتتتت  
  وا   للهام   و ساون   الحوار  و خشون  الكراهية   ل ة  يرفاون 
 النزا  محتتتت   ال اتتتتريش  أقمنتتتتر  إذا  إاَّ  نواجهه   ان  يم ننتتتتر 

  شتتتك   وا  الصتتتاام    مح    والصتتتااقة  األحقرد  مح   والمحبة 
 الخ   هي  الجميع  تح ضتتتتتتتتتتتتتتن  ال ي  الالميتتتة  المراوز  ان 

 الجرماة هاه  ستتتتت نضتتتتت   واليوم .  هؤاء  ضتتتتتا   للافر    األو  
  ومنتررة  للح متة  داراا   الاترل    من  م ترن  ك   في  يميالتهتر   إلى 

 .«لل سرم  
 في النظر  القتتردة  هؤاء  يايتتا  فلكي  ال مني  لمتترذا  أمتتر 

  ممتترثالا  أمراا  و ق بستتتتتتتتتتتتتتوا  عمومتترا  ال الي   برامج  وفي  رؤاه  
 ال نترء إرتفع  حيتث  الاز ز  ع تا  بن  ع تاللا  فالت   التا   لهتاا 
 .قيرسي  يمن   في  المخ  رات  واس حضرر  ال جهيز  وت  

  ال يور  مواوبة   ان   هؤاء   ير    لكي   هو   ال مني   ان   ومر 
 األنظمة وتصتتتنيف  ااتهرمرت  ب وجي   تكون   ا   الارل   في 

 علميترا  ن جت   ان  في  هي  وإنمتر  ال ير  على  ال قترعس  ورمي  
ل    و صتتتب   وتقنيرا   هواجس  من  ب ثير   أه   الالمي  ال قام  حم
 .الهواجس  هاه   لضار   إنفرق   ي     ومر   األمن 

 بن ع اللا   الملك  وشتتتتتتتتترركوا  أتوا   الاين   ان  تقاير   في 
 حجمرا  المس وق   غير   الجرماي   الصر    اف  ر   الاز ز   ع ا 

  إلى  توجهوا   الاين   من  ب ثير  أوثر  استتتتت فردوا  وهافرا  وتنوعرا 
 المن ر على  من  والقوا  الم حتتاة  للم   الاموميتتة  الجمعيتتة 

د مواجهتة  لكن  الم تاأ  حيتث  من  محقترا َ  كالمرا  الاولي    تفرُّ
  حق وام الوه  الارل  مصتتتير تقر ر في دو  خمس
  على ه  َمن وخصتتوصتترا  دولنر ب حو   تكون  الفي و
  علميترا  م قتامتة دو  إلى المترلي ااق تاار من درجتة
  وبرلنستتتبة. تكثير ذات غير دواا  ستتت بقى فهنهر وإَا   

  المنرستتتتتتبة هاه في ر يستتتتتت  مشتتتتتترركة فهن ل نرن إلى
  ب ثير أجا  كرن  الشتتتتتتتتتكن الرفياة الاربية الالمية

  في التتاولي المن ر على من شتتتتتتتتتتتتتتت ليتتة اطاللتتة من
رر الر يس بحصترفة ل  تنبَّ  أمر وهاا. نيو ور    بشتَّ

  ارتير  وموضتتتتع اف ة مشتتتتررك   كرن  الا  األستتتتا
  بر   ن ي  الر يس صتتتتتتتتتتار وإنشتتتتتتتتتترا . ع اللا الملك

 .الحر  بي ياة
 على خيوة  كتتترن  الاز ز  ع تتتا  بن  ع تتتاللا  أنجزه  ومتتتر 

  لهتتتاا  ن تتتر ج  أ   ان  مفتتتردهتتر  أمثولتتة  وكتترن  ال يور  طر ق 
 المج مع ان قر    لمصتتتتتتتتتتلحة  ستتتتتتتتتت كون  مستتتتتتتتتت ق الا  النجري 
  يصب  وبحيث  األحسن  نحو  وبرل ارج  والسالمي  الاربي 
.  وتقنيرا   علميرا  الم قامة  المج مارت  ا حة  في  رقمرا  حرمالا 
ر  وللمترنيتر  لليتربترن  حتا   متر  ذلتك  على  ودليلنتر    يحتا  وِلمتَ

 .مرليز ر  وفي  النوو ة  غير  الجنوبية  كور ر  في 
 المسل   أيهر   و ر   الاربي   أيهر   اطمئن :  نقو   أخر    ومرة 

  وبنرتك ابنر ك  مستتتت ق     على  األم ين  ديرر  في  كن   أينمر 
  للالوم  الاز ز  ع تتتتا  بن  ع تتتتاللا  جتتتترماتتتتة »  أبوا   فهتتتتاه 

  ونبتره ه  تفوقه   ره ن  هتاا  إنمتر  أمترمه   مف وحتة « وال قنيتة 
ن  وطموحه   ستت    على  وتصتتميمه    له   وتوجيهك  تربي ك  وحم

  وليستتتتتوا  مج مارت  وتيو ر   أوطرن  بنرة  ضتتتتتمن  ي ونوا   أن 
  وتكفير والكراهيتتة  الحقتتا  على  قتتر متتة  بتتكفكتترر  مضتتتتتتتتتتتتتتلَّلين 

 به  تنفجر  بقنتتربتت   مزنَّر ن  ايضتتتتتتتتتتتتتتترا  ليستتتتتتتتتتتتتتوا  كمتتر  ال ير  
  نعي  في  للعيش  مضتتتتتتتتتتتتتتمونون  بجهرل ه   بكنه   لع قرده  

  أنفستتتتته  ياّمروا   أن  باا  الاين   الحور  مع   الاستتتتت   ستتتتتنوات 
 .األبر رء  دمرء  و ر قوا  المر ضة 
 بن ع اللا   للملك  ناعو  األخيرة  وليستتتتتتتتتتت   أخر   ومرة 

  حيتتتث« ثو  »  في  يرعى  لكي  الامر  بيو   الاز ز  ع تتتا 
  الروحتترني ين البقا ين  باتتا  للمملكتتة  ال قنيتتة  الالميتتة  البقاتتة 

رة   والمتتاينتتة  الم ّرمتتة  م تتة  في  المقتتاستتتتتتتتتتتتتت ين    أفواج  المنوَّ
.  وشتتتتتتربرت شتتتتتتّبرن  من  كوكبة  باا  كوكبة  جرما    خر جي 

 .الموفق  وللا .  فا   مر   على  خيراا   للا  جزاه 
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 مطلوبة  وتوجيهات الخنازير إنفلونزا
 السياسية  الزعامات من

  ال ز رة األميترر  وجترءت  الخر ف  فصتتتتتتتتتتتتتت   في  دخل نتر 
 باا ي نّ هوا   ل    لمن  تن يهرا  تشتّ    الفصت    هاا   حلو   عشتية 

  األمر  بالك  ليستتتتتتتتت   الخنري ر ة  األنفلونزا  مخرطر   أن   إلى 
  فنرجين  أو  أستتتتتتت ر ن   بحبة  مارلج    يم ن   الا   البستتتتتتتي  

 األستتتتتتتتتتتت و  احظنره  مر   الى  واستتتتتتتتتتتت نرداا . م لية  أعشتتتتتتتتتتتتر  
  لكتت   كمثتتر   لنتتان  أحيتترء  من  حي  عيتتردة  في  المتترضتتتتتتتتتتتتتتي 

  من  الم حتتتاة  المملكتتتة  في  الستتتتتتتتتتتتتت نيتتتة  األحيتتترء  عيتتتردات 
  هو  وإيرلناا   و لز  بمقرطاة  مروراا  ستتتتت وتلناا   الى  بر يرنير 
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  ي تتردر ا  بتتكن  المملكتتة  في  ط يتت   لكتت   دقَّ  قتتا  النفير  أن 
  مستتتتتتت نَفراا  ي ون   وأن   األو   تشتتتتتتتر ن  ميلع  من  باءاا  ال الد 
 عالج  في  يشرر    لكي   سرعة   والاشر ن   األربع   ما    على 

 وصتتتتتتتت رراا  كبرراا  الجنستتتتتتتتين  من  مصتتتتتتتتربرت   أو  مصتتتتتتتتربين 
 .الخنري ر  بكنفلونزا 
 ال ي العيردة  في  الي ي   يضتتيف  ااستت نفرر   هاا   وإلى 

 مخفَّ  شت رء   هو  الخر ف   أن  الضترورة   عنا   عليهر  ن ردد 
  هو  وهتاا  قو تة   تتكتي  قتا  فيت   ال رد  موجترت  أن  ياني  بمتر 

 تكون  حيتتتث  الخنتتتري ر  أنفلونزا  لجرثومتتتة  المؤاتي  المنتتتر  
  الستتن  كبرر   وخصتتوصتترا  بهر  يصتتر    للا   مؤذية  إصتترب هر 
 .واألطفر  

 أستتتر  على  ت صتتتّر    الاولة   أن   هاا  ط ي نر  و وضتتت  
  فتهن  ذلتك   أجت   ومن  يصتتتتتتتتتتتتتتر   أن  يم ن  مواطن  كت   أن 

 يشتتتتتتتتتتتتتتمت  وإنمتر  األطبترء  على  يق صتتتتتتتتتتتتتتر  ا  ااستتتتتتتتتتتتتت نفترر 
 وستتتتتتتتيررات والمستتتتتتتت شتتتتتتتتفيرت  والممرضتتتتتتتترت  الممرضتتتتتتتتين 

  كمّيرت  هنر   كرن   إذا   عمر  نستتتت فستتتتر  وعنامر . ااستتتتار  
  حصتولهر  حر   في  الكررثة  لمواجهة  تكفي   وه    اللقر    من 

 أنت  إاَّ  كتررثتة  حتاو   يمنع  لن  اللقتر   بتكن  الي يت   يجيت  
 محر    اللقر    موضتتتتتتتتتو    أن   عن  فضتتتتتتتتتالا  وطكتهر   يخف  

  يحا   مر   وك   وجوده  مركز  عن  ي شتتتتتتتتفون   وا  برلستتتتتتتتر ة 
 درجة بهرتفر   شتتتتتتتتار  حر    في  أن    الى  المواطن  تن ي    هو 

  يرد  والا  . الفالني  برلرق   ي صتتتتتتتتت    أن  يارق  وباأ  حرارت  
  وأن  الفالني  الم تتترن  الى  إذهتتت   لتتت   يقو   م تتترلم تتت   على 

 يحصتتتتت  حيث   الى  يرشتتتتتاه  الفالني   الم رن  في   المستتتتتؤو  
 .تلقيح   ي     أو  الاالج   على 

  يصتتتتتّاق   ا  حرلنر  مث   المرء  ي رد   الهلع  من   حرلة  إنهر 
  هو  هتتتاا  لكن . المواجهتتتة  لهتتتاه  المرستتتتتتتتتتتتتتوم  الستتتتتتتتتتتتتتينتتترر و 
  مع  ت اتترمتت   الم حتتاة  المملكتتة  في  فتترلتتاولتتة . الحتترصتتتتتتتتتتتتتتت  

  عتتتترلي  يلزا   مع  تاتتتترمملهتتتتر  حتتتتاوثهتتتتر  المح متتتتَ   الكتتتتررثتتتتة 
 .نوو   مركز  انفجرر   أو  الارجرت 

  ي صتتتتتّر   الاولة   في  مستتتتتؤو    ك    أن   ذلك  في   والمه  
  تح   الواقاة  المنرطق  حيث  و وجِّ    المستتتتتتتتتتتتتؤولية  ب رم  

 .يفالوه   أن  يج    مر   الى  النر   سليرت   
  كررثة  من  الم حاة   المملكة  تنجو  ربمر   ذلك   ضتتتتوء  في 

  أنفستتتتنر نجا  ايضتتتترا   ذلك  ضتتتتوء  وفي . الخنري ر ة  األنفلونزا 
  الشتتيء  ل نرن   في   الاولة  تفا    أن  يمنع   الا   مر : ن ستترء  

  باقتة تكتمر   الاترم   الرأ   قياترن  دام   مر   ولمترذا  نفستتتتتتتتتتتتتت   
 هاه  عن  تصتتتتتتتتتتتتار   ا  الستتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتية   يعرمرتهر  ب اليمرت 
  ييل   ا   لمرذا  ب  .. الشتتتتتتكن   هاا  في  توجيهرت  الزعرمرت 

 ي ن ال ونستتتتتتتتتتتتتي  الر يس  طلب    مر  القيارن  هاه   من   هؤاء 
  تق يتتتت  عن  يم ناوا  بتتتتكن  النتتتتر   من  علي  بن  الاتتتتربتتتتاين 

 أنتفتلتونتزا متن  التهتلتع  يت تراجتع  أن  التى  التبتاتض  بتاضتتتتتتتتتتتتتتهت  
 .الخنري ر ة 
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  إسرائيل مع المستحيل التطبيع
 ومصرياا  سعودياا 

  عربي ين دول ين  أو ر  عن  تصتتتتتتتتتتتتتتتتار  واحتتتا  يوم  في 
  ينقصتتتهر  ا  إشتتتررات ( ومصتتتر  الستتتاودية  الاربية  المملكة ) 

  هاا  بكن  وتؤكا  إستتتتترا ي   مع  ال ي يع  شتتتتتكن   في   الوضتتتتتو  
 مواقفهتتر على  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   دامتت   متتر  مستتتتتتتتتتتتتت حيتت   ال ي يع 

  ن نيترهو ح ومتة  أن  حتا  الى  وصتتتتتتتتتتتتتتلت   ال ي  واع تااءاتهتر  
 المستتتتتتتتجا لق حرم  الم يّرفين  اليهود   من  قييارا  تستتتتتتتت خام 

  ان فرضتتتتتتتة  أن  ااع برر  في  يكخا   أن  دون   من  األقصتتتتتتتى  
  ر يس فيتتتت   إق ح   التتتتا   اليوم  في  بتتتتاأت  2000 الاتتتترم 

 في  أن   حيث  ستتتتنوات  ثال   منا  المي    -  الحي )  الويراء 
 هنتر وِمن . الثترلتث  الحرم  بترحترت  شتتتتتتتتتتتتتتررون  أر يت  ( الكومتر 

  تانيستتتتتتت  ثمن  يافع   إليهر   المشتتتتتتترر  الصتتتتتتتّحية  برلحرلة  فهن  
.  ن نيرهو  شتتتتتك  بال  ستتتتتيافا   ثمن   وهو   األقصتتتتتى  المستتتتتجا 

 .برهظرا  سي ون   الثمن  لكن .  للا  عنا   الال  . وكيف  م ى 
  الاربيتتتة المملكتتتة  هي  األولى  الك ر   الاربيتتتة  التتتاولتتتة 

  األميركي  اللحر   مستتتتتتتتتتتتكلة  حستتتتتتتتتتتتم   ال ي  الستتتتتتتتتتتتاودية 
 ي اأ ال ستتتو ة  تحقيق   أن  بحجة  ماهر  لل ي يع  ي ستتترا يل وال 

  ال ي يع بااية   أن  مانره   مر   يوض    الحس    وجرء . برل ي يع 
  1967 حز ران   4 حاود   الى  إستتتتترا ي   انستتتتتحر   باا  ت   

  وم واينة موضتتتتتتوعية  صتتتتتتي ة « الاربية  المبردرة »  واع مرد 
  مر  المبردرة  مضتتتتتتتتتمون   في   أن  مالحظة   مع  الثرب     للح  
  من  تضتتتتتتحية  أنهر   إاَّ  يضتتتتتتّحي   الاربي  الجرن    أن  يؤكا 

  يةإستتتتتتتتترا يل  ذرا ع   أ   على  الير ق  وقي ع  المرونة  منيلق 
 .ودولية  أميركية  تحّفظرت   أو 

 على حرصتتت   الستتتاودية  الاربية   المملكة   أن  والالف  
  المبردرة  واع مرد  اانستتتتتتتتتتتتحر   ق    ال ي يع  رفض  إعالن 

  الاترديتة  الستتتتتتتتتتتتتتنو تة  التاورة  خال   التاولي  المن ر  على  من 
 يتتتتكختتتتا لكي  وذلتتتتك  الم حتتتتاة   للم   الاموميتتتتة  للجمعيتتتتة 
  الم حاة  األم   في   األعضتتتتترء   دول   ب رفة   الاولي  المج مع 

 صتتتتتتتتتتحرفي مؤتمر  خال    من   ذلك  ي     أن   ا  برألمر   ِعل مرا 
  أو  الفيصت   ستاود  األمير  الستاودية  الخررجية  وي ر  ياقاه 

 لا  الما ماين  السفراء   الى  تسليمهر  ي    ماّكرة  خال    من 
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  من  كلم هتتر  في  قترلت   المملكتتة  أن  ونالحظ . الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة 
  ل   األوستتتت   الشتتتترق   في  الستتتتالم   إن »   الاولي  المن ر   على 
 ق ت  الار   على  ال ي يع  فر   وا  بمحترولتة  ي حقق  ولن 

 م رفكة علينر  وككن  الستتتالم  إنجري  وق    اانستتتحر   تحقُّق 
 للجاية  يم    ا   ما و   منيق   في   عاوان    على   الما ا  

 ع  ر ي حقق   لن  الستتتتالم   أن   كمر . صتتتتلة  بك   والمصتتتتااقية 
  م اادة  أو  ثنر ية  مفروضتتتتتتتتتتتتترت  بهجراء  إستتتتتتتتتتتتترا ي   تظرهمر 
لة   القضتتتترير  عاا  مر  شتتتتيء   لك   ت يّرق  مجاية  وغير  ميوَّ

ل   تش ِّ    ال ي  األسرسية   .«المنشود  والسالم  النزا   صم
  لهتر  تتكوتا  باتامتر  يتكتي  المملكتة  جترنت   من   الموق   هتاا 

  أن  ستتت ب   مي شتتت   األميركي  الر رستتتي  المباو   إخفرق   أن 
 للقردة  يقو    أن  من    اليل    سو    تقول    مر  تجا   ا  إسرا ي  
  له   يقو   وعنامر  ال ي يع   هو  ال ستتتتتو ة  مف ر   بكن  الار  

  هو  ال ستتو ة  مف ر   بكن   الرد  يكتي   للستتاودية  وبرلاات   ذلك 
  فتتهن  يحتتا   ا  الق و   دام  ومتتر . الاربيتتة  بتترلمبتتردرة  الق و  

 .مس حيالا  سيس مر  ال ي يع 
  جرنت   من  المنقوص  ال ي يع  عن  بقيتة  وللحتايث  ...

 .مصر   ر  الك  الاربية   الاولة 
 2009 أيلول 29 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   والتطبيع... هالة
 الدولي -  العربي  المشهد  في

  جرن   من  ال ي يع   مستتتتتتتتتتتتتكلة  محيِّرة   واقاة  وضتتتتتتتتتتتتتا  
  دون  من  الما اية  إستترا ي    مع  المستترلمة  المصتتر ة   الاولة 
  للوضتتتع  اانقرذ  خشتتتبة   الرافضتتتة  الفلستتتيينيين   على  توّق  

  المشتتتتتتتتتها  قل    في  علي     هو  ممر  ي ستتتتتتتتترا يل ال   -  الاربي 
  ال ي يع أن  الواقاتتة  هتتاه  أوتتات  ولقتتا . التتاولي  -  الاربي 

 وليس بكقلّي هر  المصتتتتتتتتتتر ة   الح ومة  يخص   إلي   المشتتتتتتتتتترر 
 .بكوثر     المصر   الارم   الرأ  

 هرلة الاك ورة  المصتتر ة  المواطنة   أن   الواقاة  خالصتتة 
«  التتتتايمقراطيتتتتة»  مجلتتتتة  تحر ر  ت رأ   ال ي  مصتتتتتتتتتتتتتتيفى 
  إج هات«  األهرام »  صتتتتتحيفة  مؤستتتتتستتتتتة   عن  المستتتتت حَاثة 

  الح ومة  لا   ي سترا يل ال  الستفير  است قبر   لنفستهر  وأجريت 
 في الاتترملين  استتتتتتتتتتتتتت هجتترن  الخيوة  ولقيتت  . المصتتتتتتتتتتتتتتر تتة 
 ث . وإدار ين  وصتتتتتتتحرفيين  ك َّر   من  الار قة  المؤستتتتتتتستتتتتتتة 

اهر  ت   حيث  وأوثر   أوثر   المستتتكلة  تفرعل     نقربة أمرم   وضتتت 
 .نقربيرا  وال حقيق  الصحرفيين 

  إتستتتتتا   أن  باا   إاَّ  كمؤستتتتتستتتتتة « األهرام »  ت حر    ل  
  اه   اوستر   في  الهمهمرت  وتزايات  فيهر  ااع را   رقاة 

 تام  الصتحرفية   المؤستسترت  أعرق  بكن  المصتر   العالم 
  على   وذلك  المنقوص   ال ي يع  لستتتتتتتتت كمر   ال رو ج   على 

  المؤستتتتتتتستتتتتتتة   الى  ي ستتتتتتترا يل ال  الستتتتتتتفير   دخو    أن  أستتتتتتتر  
  ذلك  باا  أن   وبحيث  ستتتتتربقة  ستتتتتيشتتتتتّ     األه   الصتتتتتحرفية 

 مث  رستتتتتمية  أخر   صتتتتتحرفية  مؤستتتتتستتتتترت  ي ررة  ستتتتتييل  
«  اليوستتتتتتتتتتتتتت   روي » و « الجمهور تتتتتتة » و « اليوم  أخبتتتتتترر » 

«  األستتتتتتتت و  »  مث   الرستتتتتتتتمي  غير  العالم  ومؤستتتتتتتتستتتتتتتترت 
 .كثير  وغيرهر «  اليوم   المصر  » و «  الوفا » و « الاس ور » و 

  اتختترذ واجتت   أمتترم  نفستتتتتتتتتتتتتتهتتر « األهرام »  وجتتات  ه تتاا 
 ع ا الاك ور  بر رستتتتة  اادارة  لمجلس  اج مر    فكرن  خيوة 
  وألن . للمجلس  شتتتتتهر ن  منا  الجايا  الر يس  ستتتتتايا  المنا  

 في ك ير  شتتر   إحاا   شتتكن    ومن  عرصتتفرا   كرن  ااج مر  
  مؤستتتتستتتتة  في   تالن  بيرنرا   أصتتتتار  المجلس   فهن   المؤستتتتستتتتة 

  رتالمستت و   جميع  على  يين ستترا يل لل  مقرطا هر « األهرام » 
 ماه  المشتتتتتتتتتتتتتت ركتة  واألبحتر   والمؤتمرات  النتاوات  وحظ ر 

«  الايمقراطية»  مجلة  تحر ر  ر يستتتتتتتة   المؤستتتتتتتستتتتتتتة  وأحرل  
  م   هر في  ي ستترا يل ال  الستتفير  بهستت قبرلهر  لليمة  المستت ِّبة 

 .لل حقيق   المؤسسة  داخ  
  ذلك  الطالق    على  البستتتتتتتترطة  بهاه  ليستتتتتتتت   الخيوة 

  يخص  أمر  إستتتتتتتترا ي    مع  ت    الا   ال ي يع  بكن  تؤكا  إنهر 
  إستتتتترا ي  تستتتتتلك   أن   الى  منقوصتتتتترا  ستتتتتيبقى   وأن   الح ومة 

  الى  ف نستتتتتتتتح   الح ومة   مصتتتتتتتتر   كمر  المستتتتتتتترلمة  طر ق 
  المبتتتتتردرة»  وتضتتتتتتتتتتتتتتع  1967 حز ران  من  الرابع  حتتتتتاود 
  المملكة  ب   طرل    مر   وهاا ... ال نفيا  موضتتتتتتتتتتتتتع « الاربية 
 الاموميتتة الجمعيتتة  أمتترم  كلم هتتر  في  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتتة  الاربيتتة 

 .لل كهنرت  حسمرا  الم حاة  للم  
 2009 أيلول 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 بعد وما عربياا  بةالطيّ   األخبار
 الصاروخي  باإلنجاز اإلنبهار 

 وواعتاة الروحيتة  حيتث  من  طيبتة  مجملهتر  في  األخبترر 
 الصتتتتتتتتتتتترروخي برل يور  إن هررنر  نستتتتتتتتتتتتج   باء  ذ   وبردئ 

 ضتتتتتتتتتتتتتت    ورقتة  ي ون  أن  م منين  األهميتة  البترل   ي يران ال 
.  ثرنية جهة   من   فرع   رد   وستتتتتتتال   جهة  من  ستتتتتتتيرستتتتتتتي 

  الفنيين بهم   الشتتتتتتتتتتتتتتتردة  نستتتتتتتتتتتتتتجتت   الن هتترر  جتترنتت   وإلى 
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 كونه   الاس ر    ال صنيع  مجر   في  يينيرانال  والخ راء
 .ال قاير يس حق انجرياا  والجاية المثربرة وان ه  ثربروا

 َ تالَيم ومر  الاستتتتتتتتت ر   ال صتتتتتتتتتنيع في ال يور وهاا

 المتتتاينتتة« ق » في ثتترنيتتتة نوو تتة محيتتتة بنتتترء من ماتتت 

 في ال تكني من الكثير الى يح ترج إيران في المقتاستتتتتتتتتتتتتتتة

 أن أستتتتتتتتتر  على  ذلك ونقو .  الاولي  المج مع مخرطبة

 والم من نجرد أحما   محمود الر يس من ستتتتتتتتتمانره مر

 النرر يز ا وبر يرنير أميركر ونحو برلاات فرنستتتتتتتتتتتتتتر نحو

 نوو را  انجريه ت  مر ستتتتتتالمة.. الستتتتتتالمة أن مع اشتتتتتت اراا 

 ال ي  الل ة وليس تصتتتتتتتتون  ل ة إلى تح رج وصتتتتتتتترروخيرا 

 بكن  تفستتتيره يجوي مر مفرداتهر خال  من  المرء يستتت ن ج

 مع  مصتتترل  صتتتفقة إبرامهر ب ر   الاو  هاه استتت فزاي
 في الفلستتتتتيينية للقضتتتتتية عالقة ا وان  ييرانال النظرم

 .األمر

 النوو    المفرع  انشتتتتتتتتتتتتتترء ان وهي اف ة نقية وثمة

 المتتاينتتة فهتتاه. التتاهشتتتتتتتتتتتتتتتتة يثير أمر« ق » في الثتترني

 التاين رجتر  من المئترت تخرَّج حويتهتر ومن مقتاستتتتتتتتتتتتتتتة

 وأصتتتتتتتتتتتتتتحتر  ويراء وباضتتتتتتتتتتتتتته . مرجعيترت بترتوا التاين

 محية إنشتتتتتترء ي   وعنامر  الاولة في و ر   مستتتتتتؤوليرت

 فهن المتاينتة هاه في برل حتا  عربقتة ظرو  وفي نوو ة

 فال تحميهتتر المتتاينتتة قتتاستتتتتتتتتتتتتتيتتة أن إمتتر: متتالولي ن لتتالتتك

 أنهتتر وإمتتر إليهتتر  ضتتتتتتتتتتتتتتربتتة ب وجيتت  م تترمر أ  يختترطر

. عاوان الى هاه تارض  حر  في  األم للمحية ال اي 

 َتخترطتم  ل تة حتر  أ  في يستتتتتتتتتتتتتت وجبترن  المتالولي ن لكن

 يوم قولتت  مثتت  نجتترد الر يس يا متتاهتتر ال ي عن مخ لفتتة

 تلفز ون  في الثتترنيتتة للقنتترة 2009 - 9 - 22 الثالثتترء

 من  أفضتتت  قردة يستتت حق الفرنستتتي الشتتتا  إن» فرنستتتر

 على رداا  العبتتتررة وتتترنتتت  إذا وح ى  «الحتتترليين قتتتردتتتت 

 تستتتت وج  الظرو  فهن ستتتترركوي   جرن  من  لهر مثيلة

 متمتتقتتوتتتتتتتتة عتبتتتتتتتررات و تزلتون  يتختتيتتئتتون  اآلختر تن تتر  

 أن مالحظتة مع األعصتتتتتتتتتتتتتتر    هتاوء ب ترمت  وااح فتر 

 نجرد الر يس صتتتتتتتتتتتاور في  الكرمن الشتتتتتتتتتتتايا ال ضتتتتتتتتتتت 

 يلا  ستتتتتتتتترركوي   الر يس أن ستتتتتتتتت ب  عمومرا   والنجرديين

 عن الستتتتتتتتور   الح   لبارد ينشتتتتتتتت  فهو. مزدوجة لعبة

 الدارة من وتقر بتتتتت  هيرانبتتتتت  ااستتتتتتتتتتتتتت راتيجي ارتبتتتتترطتتتتت 

 الى ويرا تتت  ر يس يوفتتتا نراه  ذلتتتك أجتتت  ومن األميركيتتتة

 ستتتتتتتتتتتتتتور تتتتتتتر مع الحوار إن» المل على ليقو  بيروت

 المنيقة  مش الت  ح   بهم رن يا قا  َمن  وواه  ضرور  

 إلى برلنستبة يقوم أخر   جهة من وهو« ستور ر دون  من

 الاور مث  تمرمرا  إيران على ال حر ضتتتتتتتتتي برلاور  أوبرمر

  بر يرنير ويراء ر يستتتتتة ترتشتتتتتر مررغر   ب  قرم  الا 

 أصتتالا  هو  الا  األ  بوش الر يس صتتار أوغرت ال ي

 في ااستتتتتتتترا    أج    من  ال رتشتتتتتتتتر    الكالم لستتتتتتتتمر  جرهز

 .الاراق  محرربة 

 .بقية  وللحايث  ..

 2009 أكتوبر 1 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 ودبلوماسية السورية – اللبنانية

 ومحسن  العزيز عبد الدكتوري ن

  نالحظ   اانزعرج    يحم   والم   من   شيء   و    رغ    على 

  -  الستتتتتتتتاود   فرل شتتتتتتتترور . مجملهر  في  طيبة  اخبرر  حاو  

زاا   صتب  أ  ان   خصتوصترا  طي    أمر  الستور    ل نرن  على  مركَّ

 العالم وي ر  همتتتر  ستتتتتتتتتتتتتتي تتترباتتترن  اللتتتاان  الوي ران  دام  متتتر 

 العالم ووي ر  خوجتتت   الاز ز  ع تتتا  التتتاك ور  الستتتتتتتتتتتتتتاود  

  م رباة  أمر   ان  ياني   وهاا  بال    محستتن  الاك ور  الستتور  

 جرَّا  ط ي   يا    بين  أصتبح   الستور ة   -  الل نرنية   الحرلة 

 صتتتتتتتتتتتتتتيترغتة في  رهترفتة  جترنت   إلى  الالوم  في  دك ور  و تا   

 ي ون  وعنامر . ووجاانيرا  وطنيرا  الحنونة  الشتتتتتتتتتتتار ة  األبيرت 

 الثنين هتتا   أن  ياني  فهتتاا  التتاك ور  ن  هتتاي ن  بين  األمر 

 ع تا الملتك  القتر تاي ن  ل وجيهترت  وال فه   التاقتة  ب ترمت   ال نفيتا 

 الاتتر لتتة ستتتتتتتتتتتتتتور تتر  قتتاومتت   تن ظر  التتا   الاز ز  ع تتا  بن  للا 

  إلى   الجوان  مشتترر    من   والاولة   الشتتا   وستتور ر  األستتاية 

رر والر يس  ول نرن    وااردن   الاراق   مع   الحاود  مشرر    بشَّ

  الحرلة  عالج   ي ون   أن  هي  ال وجيهرت  وخالصتتتتتة .  األستتتتتا 

 المخ َّزن  وا  يخيئ  المشتتتتتتتتتتتتتتر   فال . نترجاترا  منهتر  الميئو  

 . كر ي    ا   علومرا 

 جرء  الا   الستتتتور    -   الستتتتاود   ال شتتتترور  جرن    وإلى 

رر  للر يس  طيبة  مشتتتترركة  باا  مبرشتتتترة   اف  ر  حف    في  بشتتتتَّ

  شتتتتتتتتا ي رتير  إ و    « وال قنية   للالوم   للا  ع ا   الملك  جرماة » 

 لمصتتتترلحة المرتَقَبة  الخيوة  تكتي  المشتتتترركة  لهاه  ستتتتاود  

 رد خير  تشت ِّ  « حمر  » و « ف   »  الفلستيينيَّين   األخو  ن 
  إلى  الحيو ة  باض  وتضتتتتتتتتتتتتيف  ويمرت   ن نيرهو  عنرد   على 

  ي ررة يمها   قا  الا    أوبرمر  بررا   للر يس  اليي   المستتتتتتتتاى 

 الخررجية وي ر  نر     المقااد  فيصتتتتتتت   باأهر  واشتتتتتتتنين   إلى 

 الستتتتتور   المستتتتتؤو    وهو  ايرم   بضتتتتتاة  وتستتتتت مر  الستتتتتور ة 

 أوبرمر  ان خر   منا  ااميركية  الارصتمة  يزور  الا    ااو  

رر  الر يس  بهتر  يقوم  ي تررة  ا   األه    اللقترء  إلى    إلى  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

  وطموحرا  ستتتتتتنرا  م قرربي ن  ر يستتتتتتين  بين  وال حرد   واشتتتتتتنين 
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 .ال  يير  لنجري 

  تصتتتتتو ره عام  شتتتتتر   مستتتتت حيالا  ليس   األمر   هاا  ومث  

 الاقوبتتترت من  جزء  بتتتكنتتت   ااميركيتتتة  ااوستتتتتتتتتتتتتتتر   ِق تتتَ   من 

 ففي. ي يران ال   الح    على  وااق صتتردية   والمرلية  الستتيرستتية 

 في  وبرلاات  ااميركية  اادارة  مع  الستتتتتتتتتتور ة  الاالقة  ترر   

 يجالنتر متر  ولن ون   بيت   الر يس  ايترم  ا   التايمقراطي  الزمن 

  أن  نقولتت   متتر  يازي  والتتا  . ذلتتك  حتتاو   ام تترنيتتة  نف ر  
  هتتاا  في  طيبتتة  اآلخر  هو  التتايمقراطي  أوبتترمتتر  الر يس  نوايتتر 

 ث  ستتتتتتور ر   إلى  وفاي ن   ارستتتتتت    أن  ستتتتتت ق   فلمرذا   وإاَّ  ااتجره 
رر  الر يس  للقرء  مي شتتتتتتتتي   جورج   اوفا   لمرذا   وال حرد  بشتتتتتتتتَّ

 إيران  إلى   وصتتتتتتتتواا  برلاراق  باءاا  عرلق   هو   مر  و    في  ما  

  وللا . ن وقا    مر  هاا . ستتتتتتتتتتتور ر  وفلستتتتتتتتتتتيينيي  بل نرن  مروراا 

  .أعل  

 2009 أكتوبر 2 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الوقت تضييع مساوئ 
 ولبنان فلسطين إلى إيران من

«  حمر »   عن  الصتتتتتردرة  األخيرة  ال صتتتتتر حرت  أوات 

 إرادة أن « ف   »  مع  المصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة  تحقيق  إم تترنيتتة  حو  

 جهتترياا  يصتتتتتتتتتتتتتتيتت   عيتت   أ   مثتت   مايَّلتتة  وتترنتت   ال فتتره  

 إرادة استتتتت كنف    الاي    هاا  إصتتتتتال   ولمجّرد  مر   إلك رونيرا 

 الم خرصتتتتتتتتتتتتتمون  ستتتتتتتتتتتتتي نرستتتتتتتتتتتتتى   ذلك  وباا  مجراهر  ال فره  

  مر  على  جرن    و   ينام  وقا  األيا   وت صرف   خصومرته  
 ؟ للوق   ال ضييع   هاا  أفردني  مرذا : نفس   و سك    فال  

ل   ال ي   الوستت    الح   صتتي ة  وأوات   إيران إليهر   توصتتّ

  تثير صتتتتتتتتتتتتتتي تتة  وهي  التتاولي  المج مع  مع  جنيف  لقتترء  في 

  تخصتتتتتي  ي     أن  عرضتتتتت   إيران   أن   على  وتقوم  الاهشتتتتتة 

 واشتتتتنين  وأن   أعلى  بارجة  و ستتتت ارد  روستتتتير  في  اليورانيوم 

  عيتتت   أ   مثتتت   مايَّلتتتة  وتتترنتتت   ال فتتتره   إرادة  أن  وافقتتت   

 الركتر  إنزا   و     الرحلتة  ف مل ى  طتر رة  محّر   يصتتتتتتتتتتتتتتيت  

 إصتال  وباا . الكوم يوتر  شترشتة   على   الاي   ظهر  باامر 

 رحل هتر واستتتتتتتتتتتتتت تكنفت   اليتر رة  الى  الركتر   أمعيتا  الايت   هتاا 

 .بكمرن 

  يستتتتتتتتترا يلال  الجنا   اخ ير   عملية  صتتتتتتتتتفقة  وأوات 
  أن  ي سترا يل ال  ااح ال   وستليرت    « حمر  »  بين  شترلي  

 أمرنة جرءت  ث   ال  لور   على  عصتتتتتتتتيبة  ورن   ال فره   إرادة 

ي   في  شترلي   إبقرء  على  حرصتهر   في « حمر  »    حر ز ِحر 

: الصتتفقة  تنفيا   على   الموافقة  وت    ال فره   أمرم   البر   ل ف   

 لا  األستتتتتتتتتتتتتير  الجنا    أن  يوكا  تلفز وني  شتتتتتتتتتتتتتر    مقرب  

  ي   جيتاة   صتتتتتتتتتتتتتتحتة  وفي  الحيترة  قيتا  على  هو « حمتر  » 

  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتترت المنتتترضتتتتتتتتتتتتتتالت  من  ووكبتتتة  عن  الفراج 

 .األسيرات 

 بتتكن الل نتترنيتتة  األيمتتة  طرفي   جتترنتت   من  الق نتتر   وأوتتا 

  ولاا   مارا  ستيضترهمر  الح ومية  ال شت يلة  إعالن  في  ال كخير 

  أن  أفضتتتتتت    يبقى   ال وافق  ل حقيق  ال ضتتتتتتحيرت  باض   فهن 
  النتتتر   تتتترركتتتة  ت تتتالتتت   لكنهتتتر  موجودة  وتتترنتتت   ال فتتتره   إرادة 

 الق نر  لحظة  دق   وعنامر . ال ستتتتتتتتو ف  بستتتتتتتتاير  ي  وون 

  فهن  الهرو ة    الى  النهيرر   عن  تم ني  القليلة  ال ضتتتحية  بكن 

 .المهمة  إنجري   أمرم  يسراا  أوثر  برت   األمور 

.  وضمير و قظة  إرادة  مسكلة   المسكلة   األمر   نهرية   في 

  نهتريتة في  بتا  ا  ألمر  ال تكجيت   إع بترر  مستتتتتتتتتتتتتتكلتة  أنهتر  ومتر 

 يمن  في   للوق   ال ضتتتتتتتتتتتتييع  من   نو    هو  ستتتتتتتتتتتتيحا    األمر 

 .في   ثرنية   و   من  لالس فردة   ملحة  حرجة   هنرلك 

 2009 أكتوبر 3 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  الكامل التعافي في تأمالت

 السورية - السعودية للعالقة

  الستتتتتتتور ة  -  الستتتتتتتاودية  للاالقة   الكرم   ال ارفي  ي زامن 

  من  الستتترد   لحر   والثالثين  الستتتردستتتة  الاكر    حلو    مع 
  األمة  تاوِّ   جرءت   ال ي  1973 أو وبر   / األو   تشتتتتتر ن 

  المصتتتتتتتتتتتر ة  للقّوات  ال رر خي  برلا ور   1967 هز مة  مرارة 

  للقوات  النوعيتتتتة  والبيوات  الستتتتتتتتتتتتتتو س  قنتتتترة  ج هتتتتة  على 

  الاستتتتت ر ي ن اانجري  ن   وفي .  الجوان  ج هة   على  الستتتتتور ة 

  الاربيتتة للمملكتتة  وتترنتت   والستتتتتتتتتتتتتتور   المصتتتتتتتتتتتتتتر   الاربيي ن 

  يحقق  لكي  والحمرستتتتتتتتتتتتة  برلنخوة  تّ ستتتتتتتتتتتت    وقفة  الستتتتتتتتتتتتاودية 

 جمرهير تنشتتاه  الا    الها   والستتور   المصتتر   الجيشتترن 

 الجيشتتتتتتتتتتتتتتترن وفى  وعنتتامتتر . الخليج  الى  المحي   من  األمتتة 

 إليهمر  وعمها  ب   تاهَّاا  بمر  والستتتتتتتتتتور   المصتتتتتتتتتتر   الاربيرن 

 الهز متتتة بفاتتت   إنحنتتت   ال ي  الاربيتتتة  القتتترمتتتة  فتتتهن  إنجتتتريه 

 .للنجري  ن  ال وظيف   حلة  مر  ل  اأ  اع ال  

  الستتاودية للاالقة   الكرم   ال ارفي  يكتي   ذلك  ضتتوء  في 

 غير طرفرن  إستتتتتتتتت  لهر  الجفرء   من  حرلة  ينهي  الستتتتتتتتتور ة   - 

  ااستتتتتتتتتتت  ال  أستتتتتتتتتتترلي   وجرءت  وتركير  إيران  همر  عربيي ن 

  متر  تقتايرنتر  في  وهتاا  الاربي  الامت   الشتتتتتتتتتتتتتتيء  باض  تربتك 
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 القمة اناقرد  عشتتتية  الاز ز  ع ا  بن  ع اللا   الملك  إستتت وق  

 منهر أطلق  حيث   الكو    في   األولى  ااق صتتتتتتتتردية  الاربية 

  على  حيَّ : بعبتتررة  تلخيصتتتتتتتتتتتتتتهتتر  يم ن  إيجتتربيتتة  صتتتتتتتتتتتتتتيحتتة 

 .الاربية   القلو   تآل    على  حيَّ  ال سرم   

ر  بمر  ال وضتتتتتتتتتتي    من  با   وا   ع اللا  الملك  قراءة  يفستتتتتتتتتتّ

 م  ملة غير  الستتتتتتتور ة   -  الستتتتتتتاودية  الاالقة  بقرء  لمخرطر 

: اآلتي  النحو   على  إن هى  القليمي  المشتتتتتتتتتها  بكن  ال ارفي  

 ال صتردم  موق    الى  ستور ر   لشتا  إم رنرتهر  ب    تام   إيران 

  ستتتتتتتتتتتور ر  تكون  مانره  بمر   أ   إستتتتتتتتتتترا ي    مع  لحظة   أ   في 

 في المواجهتتة  من  جزءاا  ل نتترن  في  الهو   ي يران ال  والييف 

 ضتتتتتتتتتتتتتتربتة على  بترلمثت    الرد  ب ر   إيران  إليهتر  لجتكت  حتر  

  ل حقيق  إم ترنرتهتر   ب ت   تامت   وتركيتر . إستتتتتتتتتتتتتترا يت    من  تكتيهتر 

  هاا  في  نشتتتي    وقا    إستتترا ي  و  ستتتور ر  بين  ستتتلمّية  تستتتو ة 
  وستتتتتتتور ر األردوغرنية  تركير  بين  الاالقة  وتيورت  الستتتتتتت ي  

رر ة    ذلك  يحا   وعنامر . ااستتت راتيجي  المستتت و    الى  البشتتتَّ

 الاز ز ع تا  بن  ع تاللا   األمتة  و ير  ي ون   أن  الي ياي  فمن 

  أجتتت   من  ت بتتترريان  عربي ي ن  غير  دول ين  أن  من  منزعجتتترا 

  ستتتتتتيرستتتتتتيرا  اق ااراا   األوثر  الاربية   الاولة  فيمر  بستتتتتتور ر  الفوي 

  فهن  األستتتتتتتتتتتر    هاا   وعلى .  الموق   تق ح    ا   ودوليرا  ومرليرا 

 يالن لكي  التتاور تتة  الاربيتتة  القمتتة  ين ظر  ل   ع تتاللا  الملتتك 

 رأ  وإنمر  ستتتور ر  ستتت اردة إ   أج    من  ال ستتترم   صتتتحية  منهر 

 أنهتر الكو ت   في  األولى  الاربيتة  ااق صتتتتتتتتتتتتتتترديتة  القمتة  في 

 توال  ث   حصتتتتت    مر   وهاا . األقر    أو   األفضتتتتت   المنرستتتتتبة 

 ال ارفي  الى   الحرلة   وصتتتتل    أن   الى   واللقرءات  المشتتتترورات 

 نحو ي يور   أن   والمؤم  .. األيرم  هاه  نعيشتتتتتتتتت   ومر   الكرم  

 .واألحسن   الحسن 

 2009 أكتوبر 6 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 للرئاسة والتجديد وأردوغان البشير

 السبل أهون  على والزعامة

 في لر يس  أوثر   أو  ثترلثتة  أو  ثترنيتة  وايتة  ال جتايتا  ي     ان 

 شتتتتتتتخص  و    ان  أستتتتتتتر    على  اف را  نبك  ليس   الثرلث   الارل  

 انقضتترء منا  ي اأ  توصتتيل   ي     أو  الر رستتة  ستتاة   إلى  يصتت  

  و خي   ال مايا   أو  برل جايا  يحل    الستلية  تولي   على  ستنة 

  ذلتك   ع س  يحتا   أن  فهو  الالفت   النبتك   امتر . ذلتك  ل حقيق 

نع  مانتره  بمتر  أ     ثترنيتة  وايتة  أو  واحتاة  بوايتة  الر يس  هتاا  َيق 

 .غيره  أمرم   المجر    في  و فس   تجاياهر  ي   

  شتتتتتتتتب  حا   الالف    النبك   أ   إلي    نشتتتتتتتتير   الا    وهاا 

 الرضتتتتتتتى  عن  تا يراا  ر يس   من  أوثر   عن  وصتتتتتتتار  حاو  

م   بمر   بهاا نشتتتتتتتتتتتيا  ونر  الا    الوق   في   لكن .  ل   للا  قستتتتتتتتتتتَ

  يبرغ نر فهن   نفستتتتت   يرشتتتتتِّ    لن   ان   لعالن    ذا    أو  الر يس 

 يقو  واحيتتترنتتترا  يح     التتتا   الحز   إرادة  عنتتتا  نزواا  بتتتكنتتت  

  واية  الر رستتتتتة   غمرر  ستتتتتيخو   الشتتتتتا    إرادة  عنا  نزواا 

 .جاياة 

 ل اا الظرهرة  هاه   حو   الكالم   في  ستتتتتتتتتتتن وستتتتتتتتتتتع  ونر   لو 

  الستتتتتتتت هرنة  من   نو   أن   جرن نر   من   الشتتتتتتتتكن   هاا  في  الكالم 

نتتتر  هنتتتر  لكننتتتر . الظتتترهرة  هتتتاه  بتتتكبيتتتر    في ال مهيتتتا  من  أرد 

.  الحصو   أهبة   على  تجاياي ن   على  ال اليق  أسير  بضاة 

اد اللتاين  الزعيمين  فتهن  المصتتتتتتتتتتتتتتردفتة  بتر   ومن    ستتتتتتتتتتتتتت  جتَّ

  ال رنرمج  ذات  الر رستتتتتتتتتتتتتترت  مجموعة  من  همر  ر رستتتتتتتتتتتتتت همر 

 صتتتتفة لنفستتتتيهمر  ياييرن  الثنين   ان  ياني   ممر  ااستتتتالمي 

  مر  ر رست همر  تاوم  للمة  ال ربر  ال رر    في  الخليفة  الر يس 
  الخليفتة  الر يس   على   قمضتتتتتتتتتتتتتتي   إذا  أو   الحيترة  قيتا   على  دامر 

 .وتصفيرت  صرا   بفا  

 حستتتتتتن عمر  الر يس   همر   هاا  مقرلنر   موضتتتتتتو   الثنرن 

  إلى   النهج  ااسالمية « النقرذ  ثورة »   اوصل      الا   البشير 

 استم  حزبي  ويرن « الثورة »  لهاه  صترر  ث   الستودان  ر رستة 

 .« الوطني   المؤتمر  حز  » 

 الارم مؤتمره  توصتتتتتيرت  ضتتتتتمن   من   أعلن  الحز    وهاا 

  الر يس إخ يرر (  2009/ 10/ 3)  المرضتتتتتتتتي  الستتتتتتتت    يوم 

  تستت مر الجمهور ة  لر رستتة  ومرشتتحرا  للحز   ر يستترا  البشتتير 

  على  وكمؤشتتتتتتتتتتتتر (.  2013  إلى   2010 من )   اعوام  ارباة 

 في  ااو   المنصتتتتت    على  صتتتتتراعرت   ا   وان  الحز   وحاة 

 ط  محما  عثمرن   علي   فهن  الجمهور ة   ر رسة   ا    الاولة  
 وككنمر الر رستتة  ل جايا  البشتتير  رشتتَّ   َمن   هو  الر يس  نر   

د  متتتر  وتتت   إن  القو   ذلتتتك  من  ير تتتا    إلى  ي يلع  أنتتت   من  تردَّ

  قو    هاا  حر    أ    في .  ل   استتتتتتتتتتتر    ا  الجمهور ة  ر رستتتتتتتتتتتة 

  مانى  ه  : تستتتتتترؤ   ثمة   لكن . النقرش   من  للكثير  خرضتتتتتتع 

  الاولية  المح مة  ستيف  يبقى   ان  البشتير  الر يس  إست مرار ة 

 .للا  عنا   الال   الر رسة؟  هاه  يهاد 

 في  الحرو   حزب   قرر   الا   الثرني  ااستتتتتتتالمي  الر يس 

 الر رستتتة تجايا  الحرو    الستتتوداني  الحز   لقرار  نفستتت    اليوم 

  الاتتتتتاالتتتتة  حز  »  ر يس  اردوغتتتتترن  طيتتتتت   رجتتتتت   هو  لتتتتت  

 الستتتتتتتتتتتتتت تت  يوم  ان هى  عتترمتترا  مؤتمراا  عقتتا  التتا  « وال نميتتة 

. ألردوغرن  ستتتتتتتتتتنوات  أربع  ال جايا  بقرار ( 2009/ 10/ 3) 

  ر يس منصتتتتت    اآلن  يشتتتتت     الا   اردوغرن   ان  ياني   وهاا 

  من  الجمهور ة  ر رستتتتة  منصتتتت   استتتت اردة  ير   قا   الح ومة 
 اردوغرن   أ   هو   ان   استتتتتتتتتتتر    على   غ    للا  ع ا  الر يس 
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 وضتتتتتتتع  ومر  تمرمرا  المنصتتتتتتت    هاا  رأ   على  وضتتتتتتتا    َمن 

 .الاولة  رأ    على  ميافيايف  صايق   بوتين 

 عليهمر ياود   أاَّ  الزعيمين  الر يستتتتتتتتتتين  لهاين  ن منره   مر 

  للر يس حصتتتتتتتت    مر  نحو   على  الستتتتتتتتم     اهون   على  ال جايا 

  باتام قراره  عن  عترد  التا   صتتتتتتتتتتتتتتترل   للا  ع تا  علي  اليمني 

  قرل   مر  نحو   على  الشتتا   ارادة  ضتت    تح   نفستت   ترشتتي  

 دمتتتتتتترا  تنز   ال ي  اليمن  احوا   إلى  وأنظروا . حينتتتتتتت   في 

 .ال والي   على  الخرمس   للشهر  دمرراا  وتزداد 
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 وحماية... مهّمة الملك زيارة
 أهمّ  الزيارة بعد ما مناخات 

  -  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتتة  الاالقتتة  الى  تاود  الرو   هي  هتتر  أخيراا 

 يا راا  أمس  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  و ح ّ  الستتتتتتتتتتتتور ة 

  قلو   في   ول   الاكر رت  أطي   خرطره   في   لهر  ال ي  لستور ر 

 .م رنة   أر ح   شا هر  أبنرء 

 الجفوة أن  نقصتتتتتتتتتتتتتتا  ا  فتهننتر  الرو   عودة  نقو   وعنتامتر 

  ذلك  النر    حستتر    على  ورن   ستتنوات  ثال   دام   ال ي 

  ت تتتتتكّثر ا  أن  أراد  الاز ز  ع تتتتتا  بن  للا  ع تتتتتا  الملتتتتتك  أن 

 بمصتتتتتتتترل  تّ صتتتتتتتت    ال ي  المجرات  في  ال قلياية  الاالقرت 

  ا  مبرغ ة  ستتتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتتية  بمواق   ال جرر   وال ارم   النر  
  الى  إضتتتتتتتترفة  ال لاين  بين  ال رر خية  الاالقة  ورو   تنستتتتتتتتج  

 بين الشتتتتتتتتخصتتتتتتتتي  المستتتتتتتت و    على  الاالقة  خصتتتتتتتتوصتتتتتتتتية 

  هتتاه عودة  تمقلقهتتر  ودوليتتة  إقليميتتة  أطرا   هنتترلتتك  .عتتر ل ين 

 بن للا  ع تتتا  الملتتتك  بين  الاالقتتتة  لي ياتتتة  الميمونتتتة  الاودة 

رر  والر يس  الاز ز  ع ا    نشتتي  طرا  األ  وهاه .  األستتا  بشتتّ

 في  ال وتر  يبقى   أن   أج   من   إليهر  المشتتتتتتتترر   الستتتتتتتتنوات  في 

  على  تصتتتتتتتتتتتتتترَّ   للا  ع تتا  الملتتك  لكن  حتترلتت   على  الاالقتتة 

  تقو    أن  و شار  إخوان    عن   مسؤو    القوم  و ير   أن  أسر  

  الملك  أغلق  عنامر  لمستتتتتتتتنره   وهاا . ستتتتتتتتيحا   باّ   ا  األمور 

 في الاربية  الق صتتتتتتردية  القمة   في  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا 

  القوم  و ير  بلهفتتتة  وقتتتر   ال نتتترفر  وجتتت   في  البتتتر   الكو تتت  

  هو  ال ضتتتتتتتترمن   وأن  طمو    الا    صتتتتتتتتفحة   إن  قوم    على 
  أن   الى  احقة  لقرءات   في  لمستتتتنره  ومر .  اآلن  باا  القضتتتتية 

  ومشترركة وال قنية   للالوم   للا  ع ا   الملك  جرماة  اف  ر   جرء 

رر  الر يس    الارم   الرأ   بكن   واضتتتتحة  إشتتتتررة  يمايي  فيهر  بشتتتتّ

  وال ضتتترمن   الوفرق  طر ق   على  خيوات   الى  ي يّلع  الاربي 

 النفس من  رحبتتة  ياو تتة  في  م تترنتت   أختتا  الصتتتتتتتتتتتتتتفتترء  دام  متتر 

 .السور ة  النفس  من  رحربة   أوثر  ياو ة  في  ومثل   الساودية 

  والاولية  القليمية  طرا  األ  باض   أن  الف را   يجوي 

  وتق صتتتتتتتر ومستتتتتتت مراا  ستتتتتتتر ااا  الجفرء  يبقى   أن  ت مّنى  ورن  

 الضتتتتتت     لكن . برل رود  تّ ستتتتتت   ليرقرت  مجرد  على   اللقرءات 

اركتتت   التتتا   الظتتترهر  غير  الشتتتتتتتتتتتتتتا ي    بح   القرار  أهتتت   يتتتم

  ال ستتتتر ع أوج   والمج مع    الاولة  مفرصتتتت    على  ستتتتلي ه  

 وترن هنتتر  ومن . جتايتاة  بروحيتتة  الاالقتة  ط ياتتة  تاتتايت   في 

 إقليميتتتة أطرا   لا تتت   ال ي  للز تتتررة  الم تتتكني  ال حضتتتتتتتتتتتتتتير 

  أمر  في  ال كهنترت  تكثر  بحيتث  تاييلهتر   أجت   من  ودوليتة 

 نهتتتريتتتة في  لكن . منهتتتر  المرجوة  الن تتتر ج  وط ياتتتة  حتتتاوثهتتتر 

ر  الح مة  تقّام    األمر   طرا األ  أاعي    على  وال بصتتتتتتتتتتتتتّ

  نقية ستتتتتتتت كون  ال ي  الز ررة  أمس  وباأت   والاولية  القليمية 

  ا  أطرا   عنا  وثيرة  ستتتينرر وهرت  إربر   شتتتكنهر   من  تحوُّ  
. الستتتتتور    -  الستتتتتاود    الوفرق  وبرلاات  ي     أن   للوفرق  تر ا 

  حمتريتة  هو   األه ّ  فهن  مهمتّة  الز ررة  ورن    إذا  فهن   هنتر   ومن 

نهر  الز ررة  باا   مر   .الم الع ين   من  وصو 
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 – السعودية العالقة جوهر اختبار

 معها الجانبي ن تعاطي ونوعّية السورية

  األوستتتتتتتتتتتتتتمتة  أرفع  تقليتا  تبتردم   وت    المتكمولة  الز ررة  تمت  

 بن ع تاللا  الملتك  أم يت    ب  ير  ال رحيت   مار   في  وقيت  

  أه   الستتتتتتاود    الشتتتتتتا    وكالك  ما    وَمن  إن   الاز ز  ع ا 

  إن  ستتتتتتتتور ر  جرن    من  قي    والك . ضتتتتتتتتيوفرا   وليستتتتتتتتوا   الاار 
  لستتتتتتتت قرار الزاو ة  حجر  تشتتتتتتتت َّ   الستتتتتتتتاودية  مع  الاالقرت 

 .المنيقة 

رر  الر يس  قترمتة  أوثر  ارتفات   ذلتك  الى   المتايتاة بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

 ع اللا  الملك  الشتتتر فين  الحرمين  خردم   عم   بحلو   أصتتتالا 

 باض أصتتتتتتتتتربهر   ال ي  دمشتتتتتتتتتق  في   ل   يا راا  الاز ز  ع ا  بن 

 أوثر ي يران ال  الحليف  يتا  تمتادت  أن  منتا  المانو   التابو  

رر  للر يس  ت يَّن  ث   يجت   ممتر   م ترنترا   الحليف  لهتاا   أن  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

 الستتاودية الاربية   للمملكة   لكن   الاولة   ستتور ر  في  محستتوبرا 

 الم ترنتة ملكترا  الاز ز  ع تا  بن  ع تاللا  مبترياتة  منتا  وبترلتاات 

 األستتتتتا  والستتتتتور    عمومرا  الستتتتتور     والوجاان   القل   في 

 .الاولة  سور ر   في   الم رن  جرن    الى  خصوصرا 

  الاربية  الاالقرت   من  غيرهر   دون   بهر  ت مّيز   حرلة   وتلك 
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 .السور ة   -  الساودية  الاالقة 

 من ب   حفل    مر   مع  الجفوة  ستتتتتتتتتتتتتنوات   أن  تقاير    وفي 

 ورن  لكنهر  حاوثهر  حيث  من  ستتتتيئة  ورن   وياّية  إشتتتتررات 

  ينشتتتتتك  مر   على   والوقو   الاالقة  هاه   لجوهر  اخ برر  بمثربة 

  اآلن  وباا . ب وعك   الاالقة  تصتتتتتتتتتتتتتر   عنامر  ارتبرورت   من 

  الام  فحوصتتتترت  مث    هو   الا   ااخ برر  ن ر ج  ضتتتتوء   وفي 

  الى  وتمنبتتتِّ   للك تتتتا  مراعتتترتتتت   يجتتت   متتتر  تحتتتاد  المخ  ر  في 

  من   مر  تنرو    في   الفرا    من  وتمحاِّر   الض     في  ال الع  
  الا    إن ... الكولستتتت رو    ودرجة   الستتتت َّر  نستتتتبة  رف ع  شتتتتكن  

 ستتتتتنوات  عن  النرشتتتتتئة  ااخ برر  ن ر ج   ضتتتتتوء  في  ستتتتتيحا  

  أو  والمتترا  الاالقتتة  هتتاه  مع  ال اتترطي  نوعيتتة  أن  هو  الجفوة 
ر ي يّل    وهاا . ق    ذ    عن  مخ لفة  ستتتت كون  رمستتتتالا   حصتتتت 

  الملك  ومر  يؤمنون   الاين  األشتتتخرص   في  ااتصتتتر   قنوات 

رر  والر يس  ع اللا   الشتتتتخصتتتتية الاالقة  بخصتتتتوصتتتتية  بشتتتتَّ

  الجترنت   ومن . لهتر  ااستتتتتتتتتتتتتت راتيجي  الامق   وكتالتك  والاتر ليتة 

 الجرن  في   أمر .  األمر   هاا  في  مشتتتتت لة  نر    ا  الستتتتتاود  

ك    في  أيضتتتترا  ستتتت صتتتتب   المشتتتت لة   فهن  الستتتتور     المن هية حم

 طو لة تكن   ل    ال ي   الاز ز  ع ا   بن  ع اللا   الملك  ي ررة  باا 

 أستتتتتستتتتت  لكنهر  الارصتتتتتمة   غير  أخر   محرفظرت  وتشتتتتتم  

 .ال ارفي  من   أجواء   وفي  الز ررات  ل برد  
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 المعَلن وغير  المعَلن في تأمالت

 دمشق قمة نتائج من

  القمتة  عنهتر  أستتتتتتتتتتتتتتفرت   ال ي  الن تر ج  ت تاو   األولى   للوهلتة 

 ذات سرعة   وأرباين  ثمرن  واس  رق   السور ة   -  الساودية 

  ان   عن  نرشتتتئ   وهاا  ستتتيرستتتي   منهر   أوثر  اق صتتترد   طربع 
 الحرمين خردم  ي ررة   عن  صتتتتتتتتتتتار   الا   ال يرن  مضتتتتتتتتتتتمون 

  ورن  دمشتتتتتق   إلى  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  الشتتتتتر فين 

  عن  يصتار   الا  « المشت ر    ال يرن »  وليس  صتحرفيرا  بيرنرا 
 اليتربع صتتتتتتتتتتتتتتحترفي  ال يترن  ي ون  وعنتامتر . ومحتردثترت  ي تررة 

 المحتتردثتترت حو   يراه  متتر  يتتايع  أن  يم نتت   طر   وتت   فتتهن 

«  الستتاودية األنبرء   وكرلة »  نص   ان  حيث  حصتت   مر   وهاا 

 األنبتتترء وكتتترلتتتة »  نص  مثتتت   تمتتترمتتترا  ليس  لل يتتترن  -  وا   - 

  ان  نف ر   نفستتتتتتتت    الوق    في  لكننا   -  ستتتتتتتترنر   - « الستتتتتتتتور ة 
  ي الق   مر  ستتتتتتتتواء  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي  اليربع   ذات  الموضتتتتتتتتوعرت 

  القر اين  من   أخات   واليمن   إيران و   ول نرن   وفلسيين   برلاراق 

 وأنهمر محردثرتهمر   من   األو ر  الحيز  والستتتتتور   الستتتتتاود  

 في ال فره   ت    مر  يبقى   أن  بحث   ت   مر  لحستتتتتتتتتترستتتتتتتتتتية  ارتكير 

  ودولي  ي إستترا يل و  اقليمي  ل شتتو ش  تفرديرا  مالن   غير  شتتكن  

 .ال رر خية  الز ررة   على 

 فلن للن ر ج  ااق صتتتتتتتتتتتترد   اليربع  يلف نر  عنامر  ونحن 

  ال ارون   حو    األو   نصتتتتتتتتتتتف   ورن «  الصتتتتتتتتتتتحرفي  ال يرن » 

  الستتور ة  -  الستتاودية  اللجنة »  اناقرد  وضتترورة  ااق صتترد  

  تفاي   على  وااتفرق  فرصتتتتتة   أقر   في   على « المشتتتتت ركة 

 المجتترات وتترفتتة  في  وستتتتتتتتتتتتتتور تتر  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتتة  بين  ال اتترون 

 برلشتتتت  »  وااستتتت ثمرر ة  والجمركية  وال جرر ة  ااق صتتتتردية 

 ال لاين بين  الثنر ي   ال ارون  وتوثيق  تاز ز  في  يستتته    الا  

  هاا  وفي  الشتتتتتتتتتقيقين   الشتتتتتتتتتا ين  وتيلارت   آلمر   وتحقيقرا 
ا   على  ااتفرق  ت   الخصتتتتتتتتتوص    األعمر    لرجر   من ا   عق 

  الستتتتور ة  -   الستتتتاودية  الشتتتتركة  رأستتتتمر   وي ردة   ال لاين  في 

 في  جرء  برلنص   هاا «. والزراعي  الصتتتتتتتتنرعي  للستتتتتتتت ثمرر 

 . « الصحرفي  ال يرن » 

  وااستت ثمرر   ااق صتترد   ال ارون  بكهمية   ااقرار   ومع 

 للويراء ال وجيتت   خال   من  ي حقق  األمر  هتتاا  مثتت   أن  إاَّ 

 مستتتتتتتتتتتتتت و   على  لز تررة  الالف تة  الن يجتة  ي ون   وا  ال نفيتايين 

 الجفرء   من  ستتتتتتتتتنوات  بضتتتتتتتتتع  باا  ت     للا  ع ا   الملك  ي ررة 

  الز ررة  عن  صتتتتتتتتتتتار   الا    أن  نالحظ  عنامر  فهننر  هنر   ومن 

  مر  على  في   ااق صتتردية  الن ر ج  وت قام  صتتحرفيرا  بيرنرا   ورن 
  يقّاران والستتتتتتتتتور   الستتتتتتتتتاود   القر اي ن   أن  نف ر   عااهر  

  ن يجة ودولية  اقليمية  أطرا    لا   ستت نشتتك  ال ي  الحستترستتية 

  ل  يم ن   ا  ال فره    هاا  ومث   بينهمر   ت ّ  استتتتتتتت راتيجي  تفره  
  تيورات ستتتتتتتتت ؤكا  وإنمر  يوضتتتتتتتتتح    أن « صتتتتتتتتتحرفي  بيرن » 

  وللا . ير  ياش   ومن  أهمي     ما   المق لة  الثالثة  األشتتتتتهر 

 .الموفق 
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 وراءه  ما التركي –  السوري  التعاون  وراء

  وي ر مقّام ه    وفي   واألترا   الستتتتتتتتتتتور ين  الويراء   فرحة 

 أحما تركير  خررجية  ووي ر   المال    وليا  الستتتتتتتور ة  الخررجية 

( 2009/ 10/ 13)  المتترضتتتتتتتتتتتتتتي  الثالثتترء  يوم  أوغلو  داود 

 بين ااستتتتت راتيجية  الاالقرت   من  الجاياة   المرحلة  ب اشتتتتتين 

 باض في  تشتتتتب   ال كشتتتتيرة   بهل رء  والم مثلة  وتركير  ستتتتور ر 

 ورنوا  الاين  والستتتتتتتور ين  المصتتتتتتتر ين  الويراء   فرحة  جوان هر 

  النتتترصتتتتتتتتتتتتتتر  ع تتتا  جمتتتر   بتتترلر يس  1958 عتتترم  يحييون 
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  المح شتتاة للجمرهير  يلوحرن  وهمر   القوتلي  شتت ر   والر يس 

  قيرم بهعالن  الم  هجة  دمشتتتتتتتق   في  الضتتتتتتتيرفة   قصتتتتتتتر  امرم 

  دولة  في   الاول ين  وانامرج  وستتتتتتتتتتتتور ر  مصتتتتتتتتتتتتر  بين  الوحاة 

  إن  الحتترل ين  وفي . الم حتتاة  الاربيتتة  الجمهور تتة  هي  واحتتاة 
  مر  تاقياات   لكن  جياة    تكون   عمومرا  وال ااية  عربرة   الفرحة 

 ستتتتتتتتتتتتت كون  با   ا  وتركير  ستتتتتتتتتتتتتور ر  بين  الجاياة   المرحلة  باا 

. الستتتتتتتتتتور    -  المصتتتتتتتتتتر   الوحاو    الزمن  مرحلة  ب اقياات 

 الحمرستتتتة يا ااا  وال حايرت  ااضتتتتيرار  بفا   ينشتتتتك  والهمر 

 .المفرطة 

  ت او ال ركية   -  الستتتتور ة  النوعية  الخيوة   الى  وبرلنستتتتبة 

 لا  النرشتئة  الستيرستية  المارنرة   تلك   إليهر   الاوافع  جملة   من 

  موضتتتتتتتتتتتتتتو   في  األوروبيتتتتة  الممتتتترطلتتتتة  عن  ال ركي  الح   

  الر يس ان  ح ى  األوروبي   ااتحترد  الى  تركيتر  انضتتتتتتتتتتتتتتمترم 

  غ   ع اللا  ال ركي  نظيره   أمرم  ورر  ستتتتتتتترركوي   الفرنستتتتتتتتي 
  المتتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  الجماتتتتتتة  يوم  بتتتتتترر س  في  ال قيتتتتتتر  عنتتتتتتامتتتتتتر 

  انضتمرم  الرافض  موقفهر   على  فرنستر   ان ( 2009/ 10/ 9) 

 .ااتحرد   الى  تركير 

  األردوغرنية المفرجكة  ورن    إذا   عمر  النظر  وبصتتتتتتتتتتر  

  نستتتتتتتتر»  منرورات  في  إستتتتتتتترا ي   مشتتتتتتتترركة  برفض  الم مثلة 

 في حر   جرا    ترتك   إستتتترا ي    ألن   وذلك    « األنرضتتتتو  

  نشتتتتتكت  مر  وهو   ااطفر   على  فوستتتتتفور ة  قنرب   وألق   غزة 

  والمستتتتتتل   ال ركي  الارم   الرأ   اوستتتتتتر    في  حستتتتتترستتتتتتية  عن  

  ان  الطالق  على  ي ق تت   لن  الحتتر   بي ياتتة  والتتا   عمومتترا 
  منرورة  في  ال ركية  الير رات   مع  نفستتتتتتهر  الير رات  تشتتتتتترر  

  ورن   اذا   عمر  النظر  بصر    إن  ... مش ركة  عس ر ة   جو ة 

 ااتحرد  الى  تركير  لنضتتتتتتتتتتتمرم  الم جاد  الفرنستتتتتتتتتتتي  الرفض 

  ان  أم  الخيوة  على  المحرِّ   الانصتتتتتتتتتتتتتتر  هو  األوروبي 
  محور   لاور  يخي   اردوغرن  ااستتتتتتتتتتتالمي  ال ركي  الزعي  

 الكثير طيترتهتر  في  وتحمت   اف تة  الخيوة  فتهن  المنيقتة   في 

 ن كّم  طو     وق    الى  وستتتتنبقى . وال فستتتتيرات  المارني   من 

رر   أردوغرن  الر يستتتين  تستتتر ع   أمر  في    لل ارون  األستتتا  وبشتتتّ

  يزور  وبالك   الحاود   اجراءات   إل رء   درجة   الى   وص    الا  

  تركير الستتتتتور   و زور  تركير   في  هو  وككنمر  ستتتتتور ر  ال ركي 

  من  القر بة  الحاود   على  تن هي   ا  الستتتور ة  األر   وككنمر 
  المان  وستتتتتتتتر ر  واستتتتتتتتين و   أنقرة   الى   تصتتتتتتتت   وإنمر  حل   

 المحستتتتتوم  غير   اللواء   ذلك  ااستتتتت نارون   فيهر  بمر  ال ركية 

  من  مؤجتَّ   واقع  وتكمر  بحترل ت   ال ستتتتتتتتتتتتتتلي   مع  وجتاانيترا  امره 
 .والاولة  الشا   سور ر  جرن  

  ايدادت  حر   في  تمر   ير   ه  : ال ستتتتتتتتتترؤ    من  با   ا  هنر 

 الستتلمية الستتيرستتية  ال ستتو ة  إنجري  شتتكن   في  تاقيااا  األمور 

  ي إستتترا يل   لااوان  ستتتور ر  وتارَّضتتت   إستتترا ي  و  ستتتور ر  بين 

  الى   وصت   الا   ااست راتيجي   ال ارون   الى  واست نرداا  ستنجا 

  ال ركيتتة المتاّرعترت  الجترر  ن   ال لتاين  بين  حتاود  ا  أن  حتا 

  المقتترتالت وتنيلق  الجوان  الى  طر قهتتر  في  الحتتاود  تا ر 

 ااس راتيجي؟  الشر ك   عن   للاود  ايضرا  ال ركية 

  ااس راتيجية  الشراوة   ان   ه  :  أيضرا   ال سرؤ    إطرر   في 

  ي تاو متر  على  استتتتتتتتتتتتتت مرار  في  القتربلتة  ال ركيتة  -  الستتتتتتتتتتتتتتور تة 

  ااستتتتتتتتتتتت راتيجية الشتتتتتتتتتتتتراوة   مع  توايمن  ل حقيق  هي  لل يو ر 

  الثرلث  الشتتتتتتتر ك   هو  الاراق   ان   وه   ية؟ يران ال   -  الستتتتتتتور ة 

... ااردن  الخرمس   والشتتر ك  ل نرن   الرابع  الشتتر ك   ذلك  يلي 

  عربيتترا  أجلهتر  من  ال خيي   الجترر   الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  فترلتاولتة 

 في يحم    ا  ي إستتتتترا يل  والم  من  يقر    مر  رغ   على   ودوليرا 

 .أعل    للا . للصرا   تسو ة  ب حقيق   األم   ثنريره 

 2009 أكتوبر 15 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الفريق  مبادرة ساعة دقت
 الثالث الفلسطيني

  الفلستتتتتتتيينيون  إخواننر  يستتتتتتت نب   الخالفرت  حاو   عنا 

 الخال   إن   ب   شيء  في  القضية  تفيا   ا  الام   من  عبررات 

  فخصتتتتتتتتومة  أيمة  العبررات  هاه  بستتتتتتتت    يصتتتتتتتتب   البستتتتتتتتي  

 .فاااوة 

 قتتردة وباض « ف   »  قتتردة  باض  من  ستتتتتتتتتتتتتتمانتتره  ومتتر 

 المرء يجاتت   المتترضتتتتتتتتتتتتتتيين  األستتتتتتتتتتتتتت وعين  في « حمتتر  » 

  الا   الثرلث  الفلستتتتتييني  الفر ق  ي حر    ا  لمرذا : ي ستتتتترء  

  أعمر   ورجر   أورديميين   من  النخبة ( الجنستتتين   من )  يضتتت  

  م جّردين وإعالميين  جرمارت  وأستتتترتاة  ومهناستتتتين  وأطبرء 

  الفلستتتتتتتييني  للام   ميثرقرا   هؤاء  و ضتتتتتتتع  ومفكر ن  وك َّر  

 مارل  تضتتتيء   أفكرراا   و صتتتوغ  وال خو ن  ال جر     عن  ينك  

  الم حاة  األم    في  ووثيقة  ميثرقه    هؤاء  يضتتع  ث  . الير ق 

 و   . والستتتتتتتتتتتتتتالميتتة  الاربيتتة  والتتاو   الك ر   التتاو   ولتتا  

 نحو الير ق  ختتتررطتتتة  هو  الميثتتترق  هتتتاا  بتتتكن  ال وضتتتتتتتتتتتتتتي  

 .الاولة  فلسيين 

  ال فكير من  تنيلق  ألنهتتتر  ميلوبتتتة  الخيوة  هتتتاه  مثتتت  

  الصتتتتترا   قي ي   لا   نف قاه  الا    الم زن  وال خرط    الارق  

 للخيوة  أن   عن  فضتتتتتالا  الفلستتتتتيينية   الستتتتترحة  على   الاا ر 

 القضتية يخامرن   ا   إليهمر  المشترر  القي ين   وون  ضترورتهر 

  على  وإمتتتر  تنتتتترفمر  على  إمتتتر  فهمتتتتر . اايجتتتتربي  النحو  على 

  نراهمتر الميترردة  غيتر    وفي . الباض  باضتتتتتتتتتتتتتتهمتر  ميترردة 
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 التهرم عبررات   من   واألستتتتتتتتتتوأ   الستتتتتتتتتتيء  اب كرر  في  ي فننرن 

 .وال خو ن 

  حققتت  التا   متر : م جّرد  فلستتتتتتتتتتتتتتييني  أ   ستتتتتتتتتتتتتتكل نتر  وإذا 

 والم رياة وال صتتتتتتتتتفيرت  الميرردة   مستتتتتتتتتلستتتتتتتتت   من  القيبرن 

 وب    الرد   لجرء  الفلستتتتتتتتيينية  للقضتتتتتتتتية  والم ربرة  وال خو ن 

.  الفلستييني  المواطن  يرفضت   مر  القيبرن  حقق  لقا : عفو ة 

  هو   الوضتتتع  حقيقة   عن  واانصتتترا  . حاة  يزداد  فرلخال  
  ستتتنة  وك  .  الاا    النزو   خ   في  القضتتتية   أن  ومر . الستتتر ا 

  من  القضية   مع   ال ارم   حيث   من   سوءاا   أوثر   تكون  جاياة 
 هي  الموضتتتوعي   الام   قرعاة   أن   مع  ستتتبق  هر  ال ي  الستتتنة 

 الستتتتتتتتتتتتنة خيرير   أو  أخيرء  الجاياة  الستتتتتتتتتتتتنة  تصتتتتتتتتتتتتح    أن 

 .المرضية 

  والميثترق   إليت   المشتتتتتتتتتتتتتترر  ال حّر    إن   القو   خالصتتتتتتتتتتتتتتة 

ال   أن  شتتكنهمر  من   إلي    ال وصتت   الميلو     ضتت     أداة  يشتت ِّ

  بينهمر الحّاة  تاود  فال  الفلستتتتتتتتييني   الصتتتتتتتترا   قي ي    على 

 هتتاه أن  الى  الجتترنبتترن  ي نبتت   وبتترل تترلي  عليتت   هي  متتر  على 

 أوثر القضتتتية  جوهر   الى  تستتتيء  مقي ة  بعبررات  المبرريات 

  الام  عبررات  ي بردلون  الاين   األشتتتتخرص   الى  إستتتترءتهر   من 

 .وال خو ن 

 مر  الى  عن    النرشتتتتئ  والميثرق  ال حّر   تيّور   إذا  وح ى 
 القضتتتتتتتتية لمصتتتتتتتتلحة   ذلك   فهن  ت يير   حركة  اع برره  يجوي 

  هتاا  وعربيتة  دوليتة  أطرا   ت نتَّ   حتر   في  خصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتترا 

  لهاا  مؤتمر  است ضترفة  خال    من    أطراف  وسترعات  ال حّر  

 .الموفق  وللا . ااناقرد  مس لزمرت  وتكمين  ال ر  

 2009 أكتوبر 16 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 خطوة خطوة إسرائيل على  التركي الضغط

  ا  بحيث  إستتتتترا ي    من  ال ركي   الموق   صتتتتتمود  ن منى 
  أو  الاواط     على  ت  ّل    المصتتترل   نظر ة   أمرم  يضتتتا  

 األوثر  الكلمة  صتتتترحبة  ال ركية  الاستتتت ر ة  المؤستتتتستتتتة  تر  

 المز تتا أن  الالمتترني   ال ركي  اليمين  وماهتتر  تركيتتر  في  قوة 

 نم  ث   إستتتتتتتترا ي   مع  تكستتتتتتتتستتتتتتتت   ال ي  الاالقة  توتير   من 

  الاستتتتتتتت ر ة  المؤستتتتتتتتستتتتتتتتة  جنراات  رؤ ة  ظ    في  وتيورت 

  ستتتتتتبق  علمرنية  يمينية  ح ومرت  ثال   عها  في  وتاعم  

 متتتاارهتتتر عن  بايتتتاة  تركيتتتر  يجاتتت   قتتتا  الحتتترليتتتة   الح ومتتتة 

 المز ا  أن   عن  فضتتتتتتالا  إلي    ستتتتتتا   طرلمر  الا   األوروبي 

 ماهر الم ارطفة  األوروبية   والاو   إستتتتتتتتترا ي   مع  ال كيم   من 

 بضتتتتتتع في   األترا   المهرجر ن   على  ينا س   أن  شتتتتتتكن    من 

  الرؤ تتتة  ت لورت  حتتتر   وفي . ألمتتترنيتتتر  أبريهتتتر  أوروبيتتتة  دو  

  قا  الجنراات   فهن  الاستت ر ة  المؤستتستتة  داخ    إليهر  المشتترر 
 .الح ومة   على  اانقال    وهي  المؤّجلة   اللعبة   الى  يلجكون 

  التحت تومتتتتتتتة أن  ااعت تبتتتتتتترر  فتي  آختتتتتتتايتن  ذلتتتتتتتك  نتقتو  

 أيم هتر في  تنيلق   ا  المنيلقترت  الستتتتتتتتتتتتتتالميتة  األردوغترنيتة 

  إنستتترني موق    من  وإنمر  ستتتيرستتتي   موق    من  إستتترا ي    مع 

  الفلستتتتتتييني  النستتتتتترن  بحقوق  ي الق  اع راضتتتتتتهر   أن  حيث 

  الى  بايا   من   أو  قر     من  الشررة  دون   من   علي   الما ا  

 .عليهر  تركير  تا ر   سيرسية   مواق  

  تاز ز استتتتتتتتتتتت وقفنر  النستتتتتتتتتتتترنية  برلنرحية  ي الق  مر   وفي 

  الر يس ح ومتة  بتاأتت   التا   لل وجتّ   ال لفز وني  الفني   الامت  

 في ية إستتترا يل  عستتت ر ة  طر رات  مشتتترركة  بهل ر هر  أردوغرن 

  تركية  طر رات  جرن    إلى «  األنرضتتتتتتتتتتو   نستتتتتتتتتتر »  منرورة 

  مستتتتتتلستتتتتت   عر   باأ  الرستتتتتتمي  ال ركي  ال لفز ون   أن  حيث 

  وفي . فلستتتتيين  أر    على  أحااث   تاور «  الودا  »  استتتتم  

  التمتتتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  األربتاتتتتتتترء  مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتترء  بتثتهتتتتتتتر  الت تي  التحتلتقتتتتتتتة 

 يافع يرا إستتتتتترا يل  جنايرا  الم فّرج  يشتتتتتترها ( 2009/ 10/ 14) 

 الجنا  و قوم  جاار  نحو  برشتتتتتتتتتتتترشتتتتتتتتتتتت   فلستتتتتتتتتتتتيينية  طفلة 

 منهر ظنرا   ل   ت  ستتتتت   ال ي  اليفلة  نحو  الرشتتتتترش  ب صتتتتتو   

 اليفلة وتستتتتتتق   صتتتتتتارهر  على   النرر  يميلق  ث   يمريحهر  أن  

 يحو   ومتتتتر . الم تتتترن  الجنتتتتا   و  تتتتردر  بتتتامتتتر هتتتتر   ت خب  

  الحوام   للفلستتتتيينيرت  يحا   مر   حو   مشتتتترها  المستتتتلستتتت  

 والاجزة للشتتتتتتتتتتيو   ضتتتتتتتتتتر     وِمن   الحواجز  على  تنكي    ِمن 

  الامزَّ   الفلستتتتتيينيين  بين  ااشتتتتت برورت   من  مشتتتتترها  و مظهر 

 جثمتترن على  جنتتا   بتتاو    تن هي  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  والجيش 

 .شر   فلسييني  شهيا 

  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت  جترنت   من  دقيقتة  م ترباتة  هنترلتك  أن  حيتث 

  للوقو    عمومرا  ال ركية   العالم  ولوستر    ال ركي  لل لفز ون 

  إستترا ي  إشتترا    قرار   إل رء  باا  ال ركي  ال وّج   ط ياة   على 

  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتتتة الختتررجيتتة  وي ر  فتتهن  الجو تتة   المنتترورة  في 

 وصتتتتتتتتتتتترح  وإستتتتتتتتتتتتالمي  عربي  هو   مر   لك   الكرره  لي رمرن 

  حرلة  في  مصتتتتتتتتتتتتر   أن  رغ   الارلي    الستتتتتتتتتتتتا  ب امير  ال هايا 

 َبَلَ    أو  رأ   باامر  انفار    وب    سرر     إسرا ي    مع  تي يع 

  تركير إبالغ   الى  الرستتتتتتمية  القنرة   -  ال ركي  ن ال لفز و  بث    مر 

  يم ث  الا   األشتا   النو    من  تحر ض  المستلست    أن »  رستميرا 

  التاو   في  ح ى  ال تث  يستتتتتتتتتتتتتت حق   ا  وهو  رستتتتتتتتتتتتتتميتة  برعتريتة 

  عالقتتتترت تقي   دولتتتتة  في  ليس  وبتتتترل تتتتكويتتتتا  لنتتتتر  الماتتتترديتتتتة 

 «.إسرا ي    مع  ورملة  دبلومرسية 

  الموق   يصتتتتتتتتتتتتتتمتتتا  أن  هو  ن منتتتره  متتتر  إن  القو   نكرر 

  النشتتتتتتتتتتترطرت أنوا    و   يشتتتتتتتتتتتم   بحيث  ي يور   وأن  ال ركي 

 ضتتتتتتتت    ووستتتتتتتتيلة   فرع    موق   فهو . ال جرر ة  وال ارمالت 
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  يستتتتتتتتتترا يلال   فرلااوان . خيوة  خيوة  أنهر  رغ    على  نرجاة 
  هآذار ت   الا   النحو   على   ورن   ولو  برلضتتتتتتتت     إاَّ  ي وق    لن 

  والاولي  الاربي   الض    لمالقرة  ي شّا    أن  ون منى  تركير  

 .األمور  تس قي   ربمر  وبالك ... ما  

 2009 أكتوبر 17 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 مبارك  حسني ومدفع ي الحرير  سعد أذان

 الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي قرموستتتتتتتت    إلى  بر   ن ي   الر يس   أضتتتتتتتتر  

  ا  ال ي   األوصتتتتتتتتتتتتر   وباض  وتخر جرت  عبررات  الم  نز 
  الارم  اامين  بهست ثنرء  الار   الستيرستة   اه    من  غيره  ي قنهر 

  ت الق  جتايتاة  تخر جتة  موستتتتتتتتتتتتتتى   عمرو  الاربيتة  للجترماتة 

 ن يجتتتة ب ثير يومتتترا  الثالثين تجتتتروي التتتا   بصتتتتتتتتتتتتتتيتتترمتتت  

ب  أو«  الهال » اع صتتتتتتتتتتتتتترم  دواو ن من ديوان في حج 

 بهتتتر إف    ال ي الكلمتتتة ففي. الي ي  ل نتتترن ت نُّوا التتتاين

 اعالن فاتترليتترت ضتتتتتتتتتتتتتتتمن الاتترملي التتاين بهتترء م  بتتة

 صتتتتتتتتوت أخر » قر   للك ر  عرلمية عرصتتتتتتتتمة بيروت

 صتتتتتتيرمي ستتتتتتيفك الحر ر   ستتتتتتاا األ   الح ومة مؤذن

 إلى مصتتتتتتتتتتتتتيفى ابو دعر ايضتتتتتتتتتتتتترا  ولم   وفي«. قر برا 

 طتترلمتتر ال ي«  .  » ماتتردلتتة غير جتتايتتاة ماتتردلتتة

 ح ى تثمر ل  انهر إاَّ  بستت  هر وصتترم  اجلهر من نرضتت 

: بقولتت  م مثلتتة« ا.  » هي الجتتايتتاة والماتتردلتتة. اآلن

 حو  مف و  يإيران - عربي حوار إلى نتتتتتاعو إننتتتتتر»

 ان ونر   عليهر  المخ َل  أو  المؤتَل   الثنر ية القضتترير

 ال فره  عنرصتتتتتتتر لز ردة تؤستتتتتتتس ااخيرة دمشتتتتتتتق قمة

 الجوار  ودو  الاربي النظرم بين  وال ارون  وال نستتتتتتتتتتتتتيق

 إيران اليلياتتتتتة وفي الك ر   ااستتتتتتتتتتتتتتتالميتتتتتة ااقليميتتتتتة

 «.وتركير

  الر يس  اشتتتر   ال ي  الل نرنية   الح ومة   إلى  برلنستتتبة   هاا 

  عبتتتررتتتت  خال   من  وادتهتتتر  بتتتهم تتترنيتتتة  ال فتتترؤ   باض  بر  

  الفلستتتتتتتيينية  المصتتتتتتترلحة   إلى  برلنستتتتتتتبة   أمر . اوردنرهر  ال ي 

 حركة دوَّخ  هر   ال ي  المصتتتتتتتتتتتتتر ة  الح ومة   فهن  الم استتتتتتتتتتتتترة 

  الوفرق »  وثيقة  توقيع   على  وال كجي   برل ستو ف « حمر  » 

ع  ي او  مر   على  قررت « الوطني    ااستتلو    لهاا  نهرية  وضتت 

 تحضتتتتتتتتتتتتتتر ان  إمتتتتر  مانتتتتره  بمتتتتر    أ  ماهتتتتر   ال اتتتترمتتتت   في 

 .ياهر   مصر  ترفع   وإمر   وتوِقع « حمر  » 

  أطرا  يار   والفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتتة  الل نتتترنيتتتة  الحتتترل ين  في 

 الموضتتتتتتتوعية  الرؤ ة  خررج   لل ستتتتتتتو ة  ستتتتتتت ي    ا   ان   اايمة 

 .والمنيق 

 غير أحا   ا   ان  وهي  استترستتية  حقيقة  هنرلك  ل نرن  ففي 

  م فق   امر  وهو   الح ومة  ستتتتتتتيشتتتتتتت ِّ   الحر ر    الاين  ستتتتتتتاا 

  لن  تاجيز  أو  تاييتتت   ا   فتتهن  وإذن . ودوليتتترا  عربيتتترا  عليتتت  
 منتتتتا األورم  من  وتتتترن  ولتتتتاا . وال اجيز ين  المايِّلين  يفيتتتتا 

  الحر ر   ستتتاا  ر يستتتهر  تستتتليف   الح ومة  ب شتتت ي   ال كليف 

 عليهر و رد  با   وا  ستي فهمهر  برل ارون  ت ست   ايجربية   مواق  

 وبتتالتتك منهتتر   بتتكحستتتتتتتتتتتتتتن  أو  بمثلهتتر  ال حيتتة  على  الرد  ومتتر 

  مر  على  وال اجيز  ال ايي    استتتلو   اع ماوا   الاين  يحصتتت  
 في م ستتتتت   وهاا  باضتتتتت   على   أو   علي   الحصتتتتتو   يب ون 

  التتتتا   الل نتتتترني  الاتتتترم  الرأ   ان  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  حتتتتر    أ  

 حستتتتت   عام  ن يجة  حيرت   مفرصتتتتت   في  الحبر   إستتتتت شتتتتتر  

ر   ورن  الح ومة    أمر    على   ال ارون  مبردرات  ضتتتتمنرا  ستتتتيقاِّ

 .الح ومية  ال ش يلة  إنجري 

  تار  الفلسييني   -  الفلسييني  برلصرا   ي الق  مر   وفي 

  ين شلهر  ان   يم ن   مصر   غير   احا   ا   ان  «  حمر  »  حركة 

 البقرء يم نهر   وقير  وستتتتتتتتتتتتتتور ر  إيران   ان   ذلك . ايم هر   من 

  الوطنيتتة للستتتتتتتتتتتتتتليتتة  ماتترر   فلستتتتتتتتتتتتتتييني  وير   عليهتتر 

  بح    مصتتتتتتتتتتتر   لكن  عمومرا  «  ف   »  وحركة  الفلستتتتتتتتتتتيينية 

  استتتتتتتتت يالد  على  المصتتتتتتتتتر   الجرن   وقارة  جهة   من   الجوار 

   إستتتتترا ي و « غزة  في  حمر    دولة »  بين  لل ها ة  محروات 
 مصلحة  فهن   وإذن .  أخر    دو    تملكهر   ا   ال ي   الورقة   تملك 

  من  والوثرر  وال كجي   ال ستتتتتتتتتو ف  في  ليستتتتتتتتت  « حمر  » 
  ا     « الوطني  الوفتتتتترق »  وثيقتتتتتة  على  ال وقيع  في  ال ردد 

 تستليف في   هي  وإنمر « حمر  » و « ف   »  بين   المصترلحة 

  على  ستتتتتتتتتتتتتتياود  المؤكتتتتتتتا  من  موقفتتتتتتترا  المصتتتتتتتتتتتتتتر   الح   

  وثرة  ان  جرن    إلى   هاا . مستتتتتتتت ق الا  برلنفع « الحمرستتتتتتتتيين » 

 ؟ ! من   مع  تشتتتتتترومر  ال شتتتتتترور   بار اة  وال كجي   ال ستتتتتتو ف 
 المصتتتتتر   الوستتتتتي   لا   براستتتتت هرنة  الشتتتتتاور  باض  تركر 

 .المخربرات  ماير  سليمرن   عمر   اللواء 

 انهر مصتتتتتتتتتتتتر   اعالن  منا  ال وقيع   ان  ايضتتتتتتتتتتتترا   ذلك   إلى 

  ستتتتتيخام ورن  عليهر  « ف   »   موافقة  باا  ث   الوثيقة  أنجزت 

 اانستتتتتترن حقوق  لجنة   إلى  غولاستتتتتت ون  قاَّم    الا   ال قر ر 

. ادانة  شتتتتتكن   في   و مصتتتتتار   األمن  مجلس  ينرقشتتتتت    ان  بكم  

  ال قر ر  من  الفلستتتتتتتتتييني   الموق    ألن  ستتتتتتتتتيخام   إن   ونقو  

ااا  ستتتتتتتتتتتتي او   ورن   جهة  أ   استتتتتتتتتتتت يرعة   في  ي ون   ولن  موحَّ

  ورن  ال وحا   ظ   في  ومر . منرقشتتت    تكجي   طل   فلستتتيينية 

  الفتتتتر   وتبتتتتردم   حولتتتت  « حمتتتتر  » و « ف   »  بين  الخال  

 .يحا    لن  ال خو ن 

 مع البشتتتتتتتر   حاو   مصتتتتتتتردفة  اياء   القو    إلى  نصتتتتتتت  
 الجا  المصتتتتتتتتتر   وال ن ي   بر   الر يس  جرن    من  ال حفظ 

  - 18  ااحا )  واحا  يوم   في  يكي  حستتترم  الستتتفير  جرن    من 
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  ستتتتتتتتتمر   ان ظرر  في  بر   الر يس  مع  إننر    ( 2009  -   10

  حليف  صتتتتتيرم  يفك  الحر ر   ستتتتتاا   الح ومة   مؤذن  صتتتتتوت 

 بتهستتتتتتتتتتتتتت  الم حتا   مع  اننتر  ومتر . مصتتتتتتتتتتتتتتيفى  ابو  المانو  

 الوفترق »  وثيقتة  بتكن  يكي  حستتتتتتتتتتتتتترم  المصتتتتتتتتتتتتتتر تة  الختررجيتة 

  ا  لل وقيع  ميروحتتة « حمتتر  » و    « ف   »  بين « الوطني 
م  ان  فاليتت   يوِقع  أن  ير تتا  ا  ومن »  لل فتترو     ت ر راتتت  يقتتاِّ

  أنفستتنر نجا   ذلك   ضتتوء  في  اننر  ومر «. الفلستتييني  للشتتا  

 انضتتمرم مالنرا  المصتتر    المافع  صتتوت   ستتمر   ان ظرر  في 

  الموفقِّ  وللا . المصتتتتتتتتتتتتتترلحتة  إفيترر  متر تاة  إلى « حمتر  » 

 .وفلسيين  ل نرن : للثنين 

 2009 أكتوبر 20 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 نفسه الذي موسى عمرو

 مصر  رئاسة في

 ق   موستتتتتى  عمرو  الاربية  للجرماة   الارم   األمين  فرجك 

  لصتتتتتحيفة ب صتتتتتر حرت   عمومرا  والار   المصتتتتتر ين  يومين 

  ر رستتتتتة في  نفستتتتت   بكن  فيهر  أوحى  المصتتتتتر ة « الشتتتتتروق » 

 المق    الارم  مبرر   حستني  الر يس  واية  ان هرء  باا  مصتر 

 اليحرء صتتتتتتتتتي ة  إع ما  موستتتتتتتتتى  عمرو   ان   ومع . 2010

  أن  قراءتهر  استتتتت وقف  نر  عبررة  ستتتتتيرق   من  واضتتتتتحرا   ورن  فهن  
  بجتاارة يشتتتتتتتتتتتتتتار  وأنت   خترطره  في  يجو   متر  في  جترد   الرجت  

  من »  هي  والعبررة .  المنصتتت   ل ولِّي  غيره   دون  لاي   م وفرة 
  منص   الى  ييم    ان   والكفرية   القارة   لاي    مواطن   و    حق 

 المنصتت   ذلك  في  بمر   الوطن  خامة  في  الستتهرم   ل   يحقق 

 المواَطنة وصتتتتتتتفة . الجمهور ة  ر يس  منصتتتتتتت    أ    األعلى 

  تني ق   أن  يم ن   ومتر   عليَّ  تني ق  وال زامرتهتر  وحقوقهتر  هاه 

. موستتتتتتتتى  عمرو  مع  المقربلة  أجر    الا   على   أ  «  عليك 

 في  أو   القو   عام  علي   ستتتتيؤخا   ورن  مر  ليقو   يستتتت ار   ث  

.  ال رشيحية ِشب   العبررة  أصالا   قر   ألن   يؤاخا   األدنى   الحا 

  الصتتتتتتتتتتفة  تني ق   أن  يم ن   ومر : » هو  المستتتتتتتتتت اَر   والكالم 

 «.مبرر   جمر    على  أيضرا 

  ر يس لي ون  موستتتتتتتتتتتتتتى  عمرو  جتترنتت   من  ال يّلع  هتتاا 

 ربمر  الستتتن   عوام   بستتت    الا   مبرر   الر يس  باا  مصتتتر 

  حر   في  مانره  جاياة   ر رستتتتتتتتتية  لواية  نفستتتتتتتتت   يرشتتتتتتتتت    لن 

  المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة   على  ح راا  برت   الا   المنصتتتتتتتتت    ان  حاوث  

  أصتتتتتتتتتتتتتتو   من  هو  َمن  ي واه  مانتتره  بمتتر  أ   الاستتتتتتتتتتتتتت ر تتة  

 الستردات أنور  والر يس   النرصتر  ع ا  الر يس  مث   عست ر ة 

  (1952 يوليو 23 ثورة ضتتتتتتتتتتبر  حركة من  الثنرن) 
 ستتتيرستتتي ترر   أصتتتحر  عهاة في اآلن باا ستتتيصتتتب 

 ل   ال يّلع وهاا موستتى  عمرو مث  عر ق  ودبلومرستتي
 ع ا عصتم   الاك ور  الستربق  الارم األمين بر  يشت  

 مجتتر  في الاراقتتة من يملتتك اآلخر هو التتا  المجيتتا

 نفستتتتت  لير    يؤّهل  مر  والابلومرستتتتتي الستتتتتيرستتتتتي  الام 

 في  الرج  هو وهر. مصتتتتتر جمهور ة لر رستتتتتة ومرشتتتتت 

 الاربي  والارل  مصتتتتتتتتتتتتتر  أحوا  ي ربع  الم قرعاين عزلة

 وق    للجرماة عرم وكمين  عمل  ستتتتتتتتتتتتتنوات بين و قررن 

 عليت  هي متر وبين المصتتتتتتتتتتتتتتتر تة للختررجيتة ووي ر ذلتك

 .الراهنة ااحوا 

 الحز  في  عضتتتواا  ليس ان  موستتتى عمرو مشتتت لة

 عمالا  للر رستتتتتتتتتتة الحز  يرشتتتتتتتتتتح  لكي  الحرو  الوطني

 ااولى الخيوة ان على ينص الا  الحز  باستتتتتتتتتتتت ور

 قيتتردات من يرغتت  َمن الاليتتر الهيئتتة دعوة في ت مثتت 

 مؤتمر على  األستتتتتتتتتتمرء تمير  ث   ال رشتتتتتتتتتت  في الحز 

 عضتتتتتتو آا  ستتتتتت ة األقصتتتتتتى الحا في يضتتتتتت  خرص

 َمن على  ال صتتتتتو    المؤتمر هاا في ذلك باا و جر  

 الحز  ب رشتتتتتتتي  األجار  الميروحة  األستتتتتتتمرء بين هو

 .مصر ر يس ي ون  لكي ل 

 الحز  الى موستتتتتتتتتتتتتتتى عمرو ان ستتتتتتتتتتتتتتتر  عتام لكن

 عتترم وتتكمين عملتت  ان هتترء لمجرد انتت  ياني ا الوطني

 مفرجئة استتتتت قرلة خال  من أو ط ياي بشتتتتت    للجرماة

 في أو نفستتتتتتت   يرشتتتتتتتّ  لكي الحز  الى ينضتتتتتتت  ا أن

 أن ودولي وإقليمي عربي بتتتتتاع  موعوداا  وتتتتترن حتتتتتر 

 قيرعرت أن الى ميمئنرا  ومستتتتتتتتتتتتت ق  نفستتتتتتتتتتتتت  يرشتتتتتتتتتتتتت 

 استتتتتتتتتت اااد على  المصتتتتتتتتتتر    الارم الرأ  من عر ضتتتتتتتتتتة

 صتتتتتتتتتقور بين ِمن ان   خصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتترا  ر يستتتتتتتتترا  ب   للق و 

 وأن إستتتتتتتتتترا ي  مع  الاالقة  موضتتتتتتتتتتو  في  المصتتتتتتتتتتر ين

 ال ي  الراهنة  المرحلة ينرستتتتتتتتتتت  الهرم رأ  على وجوده

 .مصر تعيشهر

 وال قليا شتتتتتتيء موستتتتتتى عمرو الي  ي يلع مر  ولكن

 عستتتت ر ة  أصتتتتو  من مصتتتتر ر يس ي ون  بكن  الم الق

 نفستتتت   الموضتتتتو  في آخر شتتتتيء أن  ومر. آخر شتتتتيء

 الحز  يرشتتتتتتتتتتتتتتتحتت  لكي بقوة ميرو  مبتترر  جمتتر  أن

 وللا. والتتاه باتتا الحز  هتتاا في القتتردة ثتترني هو التتا 

 .أعل 
 2009 أكتوبر 22 -صحيفة "اللواء". بيروت
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   المواجهة تحدث ال كي

 والجزائر  المغرب بين

  نخشتتتتتتتتتتى ال ي  ااستتتتتتتتتالمية   -  ااستتتتتتتتتالمية  الج هة  باا 

 ستتتتتف ك البروستتتتت رني  اخي    مع  ي يران ال  و  برد   نررهر   اناا  

  عربية ج هة  من  نخشتتتتتتى  نحن   هر  الكالم    ستتتتتتيء  باا   الام 

 .األمة   من  الم رربي   الجنر   في  واسالمية 

  يامالن فال  ال اقت   لهمتر  ن منى  اللتاان  المواجهتة  طرفتر 

  التتاول تتترن  والجزا ر  الم ربيتتتة  المملكتتتة  همتتتر  تتتكجيجهتتتر  على 

 الاروبتة رايتة  تحت   المنضتتتتتتتتتتتتتتو  ترن  الشتتتتتتتتتتتتتتقيق ترن  الجتررتترن 

  تكيُّم باا  ال ها ة  من  ستنوات  اليرفرن  عرش   وقا . وااستالم 

  يا  رهر ال ي   الصتتتتحراء  حو   النزا   بستتتت    لحات   مثي    ا 

 ج هة الجزا ر  تستتتتتتتتتترنا  حين  في  ألرضتتتتتتتتتت   ام ااداا  الم ر  

 الصتتتتحراء  تكون   ان   أج   من  تنشتتتت   ال ي « ال وليستتتترر و » 

 «.الصحراو ة  الجمهور ة »  تسمية  تحم    دولة 

لنتتتتر  نحن  وإذا    ان  لوجتتتتانتتتتر  المنيقتتتتة  ختتتتررطتتتتة  في  تتتتتكمَّ
  المملكة  مستتترحة  ضتتتافيَّ  من  أوثر  مستتترح هر  ال ي  الجزا ر 

رِدد   ا  الم ربيتة    لكت   مور  ترنيتر  محترداة  ومتر  الصتتتتتتتتتتتتتتحراء  تمحتَ

 .الشرقية  حاودهر 

  المملكتتتتتتتة  حتتتتتتتاود  من  ب ثير  اقتتتتتتت   المحتتتتتتترَدَدة  وهتتتتتتتاه 

 قربرا  ااوثر   هو  َمن  مسكلة  ليس   المسكلة   ولكن . للصحراء 

  الجنر   في  الستتتتتر ا   القو   صتتتتترا   مستتتتتكلة   هي  وإنمر  وجواراا 

 وايضتترا  المشتترقي   الجنر   في  ستتر ا  هو   ومر  للمة  الم ربي 

  أمتتتر الحرسم ين   غير   والسودان   مصر  بين   الحر    هي   ومر 

 .ل   انهر  طر    و   يقو   حيث « حالي  » 

 الخشتتتتية و باث  والجزا ر  الم ر   بين  حرصتتتت   هو   مر 

 الخررجية وي ر   ان   مواجهة  حاو   إح مر   من  نفوستتنر  في 

 اارباتتترء يوم  وق   المهر   الفتتترستتتتتتتتتتتتتتي  الييتتت   الم ربيتتتة 

 مجلس أمتتتتترم  م حتتتتتاثتتتتترا ( 2009/ 10/ 21)  المتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتي 

 ليهرج  ال رلمرن  في  الثرنية  ال رفة   هو  الا   المستتتتت شتتتتترر ن 

 في بمر  قارة  بمنرورات  يقومون  إنه  : » قر الا  بشتتتتاة  الجزا ر 

  الي يعيتتتتة الثروات  استتتتتتتتتتتتتت  ال   حو   بتتتترطلتتتتة  مزاع   ذلتتتتك 

  حقوق  بورقتتتتتتة  لل العتتتتتت   الانتتتتتترصتتتتتتتتتتتتتتر  باض  وتحر ض 

 الوحاة خصتوم   عليهر  يراهن  م ي ة  تصترفرت  انهر .  اانسترن 

 هتاه مع  ت ستتتتتتتتتتتتتترهت   لن  الم ربيتة  الستتتتتتتتتتتتتتليترت   إن . ال رابيتة 

  أل   ميية  الورقة   هاه  توظيف  وترفض  الم ي ة  ال صرفرت 

  الاين   اولئك  طر    من  خرصتتتتة  المزاياة   أشتتتت ر   من   شتتتت   

 في اانستتتتتتتتتتتتتترن  لحقوق  المزر تة  الوضتتتتتتتتتتتتتتعيتة  الجميع  يال  

  الحر تتتتة منتتتتر   مع  مقتتتتررن هتتتتر  يم ن  ا  وال ي  أراضتتتتتتتتتتتتتتيه  

 . « الم ر   في  والنف ر  

 في إعالمية   حملة  شتتتتتن   الجزا ر   أن  فيهر  ومر   القصتتتتتة 

 شتتتبرن ستتتباة  لع قرل   الم ر    على  النستتترن  حقوق  إطرر 

  تناو  ماينة   ياروا  ورنوا  صتتتتتتتتحراو ة   أصتتتتتتتتو    من  م رربة 

  التاار  ميترر  في  إع مقلوا  الاودة  وعنتا  الجزا ر  غر   جنو  

  تصتتتتتتتتترَّ   وهاا . عستتتتتتتتت ر ة  مح مة   إلى  ليحرلوا  ال يضتتتتتتتتترء 

 .الم ر   جرن    من  سيرد  

 عالجتتت  يم ن  المليتتترنتتتة  القلو   لوا  األمر  هتتتاا  مثتتت  

  وك   شتتتتتتتترراا  تقا   اليرفين   وقلو    عيون   لكن  برلحستتتتتتتتنى  

ن  ير   ا  طر   ستتتتتتتتتتتتتت    الي ياي ومن  اآلخر   في  النيتتتتة  حم

 في إنه  »  عبتررة  الم ر   ختررجيتة  وي ر  يستتتتتتتتتتتتتت امت   عنتامتر 

  التجتزا تر تون  يترد  ان « قتتتتتتتارة  بتمتنتتتتتتترورات  يتقتومتون  التجتزا تر 

  اامور  وت تتتكيم  هنتتتر   من  وكلمتتتة  هنتتتر  من  ولمتتتة . بتتترلمثتتت  

 المواجهتترت وتت   لكن  ال تتاايتتة  في  والميتتة  المواجهتتة  وتنتتالع 

  ي ركون  التاين  للا  ستتتتتتتتتتتتتترم  . والميتة  بتاأت  النترر تة  التامو تة 

  اآلخر  يجنِّن   ان  شتتتتتتتتتتكن    من   مر  الكالم  من  ييلق   اللستتتتتتتتتترن 

  فلي اكر  المواجهة  تحا    ا   ولكي . اارضتتية  القيرمة  ف قوم 

 ايمة  ا    وان  ومستتتتتتتلمرن  عربيرن  انهمر  الجرران  الشتتتتتتتقيقرن 

 ااق  ر  و الت   األم رن  و  في . برلحستتتتتتتنى  عالجهر  يم ن 

  .للا  مخرفة  وعام  وال نرحر 
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  الوزارات تفجير بعد ماذا

 بغداد في الحكومية والمؤسسات

  برل فجيرات  ي الق   مر   وتحايااا   للاراق    يحا    الا    هاا 

  أحا  ياني  الرستتتمية  المؤستتتستتترت  تستتت ها    ال ي  اان حرر ة 

  ان   على  ااميركي  ااح ال   يبقى  ان  هتافت    ان   إمتر : أمر ن 
 نحو  وعلى  منهر  باّ   ا   ال ي  الصتتتتااقة  صتتتتفة  و كخا  ي يور 

  ا  المثتر   ستتتتتتتتتتتتتت يت   على  قير  دولتة  في  حترصتتتتتتتتتتتتتت   هو  متر 
 باا مر   لمرحلة  ال كستتتتتتتتتتيس  هو   الها    ان   وإمر .  الحصتتتتتتتتتتر 

  على  قردرة  اقليمية  قوة   دخو   ياقب   الاراق   من  اانستتتتحر  

  على  مق ار   هو  َمن   هنرلك  وليس . الرافاين  ب الد  المستتر  

 جترهزة الاراق  داخت   اعمترقهتر  ان   ذلتك    إيران  ستتتتتتتتتتتتتتو   ذلتك 

 البحر  في  أسرطي    إلى  بحرجة  ليس    إيران   أن   ومر  ومعبكة 

  وت قام ستتتتتتتتتت ا ر  انهر   إذ   الجو   في  تحلق  م يورة  وطر رات 

  عتتتاا  ربمتتتر  أخر    باتتتا  محتتترفظتتتة  الاراق  متتتان  اتجتتتره  في 

نون  األوراد  ألن  الشتتتتتتتتتتتتتتمتر    الدارة مع  بتهتفترقترت  محصتتتتتتتتتتتتتتَّ

 .ي إيران  اج ير    أ   من  آمنين  تجاله   ااميركية 
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  جتتترهزة  القو   جتتتري  إذا  وم رراتتتت   ااج يتتتر   وظرو  

امية   القوات  اج ير   م ررات  بجهوي ة  وهي  . للكو    الصتتتتاَّ

ام  الر يس   ان  الم ررات  هاه   على  وكمثر    حستتتتتتتتتتتين صتتتتتتتتتتتاَّ

  التتتاولتتتة  إجبتتترر  يستتتتتتتتتتتتتت ييع  الكو تتت   بتتتهج يتتتر   انتتت   إف ر  

  الك ر   التتتاولتتتة  وكتتتالتتتك  عمومتتترا  الخليج  ودو   الشتتتتتتتتتتتتتتقيقتتتة 

 متترليتترا  الختترنقتتة  األيمتتة  لتت   تحتت   أن  على  الم حتتاة  الوايتترت 

  اف راضتتتتتتت   لكن . إيران   مع  الحر    عن  النرشتتتتتتتئة  واج مرعيرا 

  ذلك   أج    ومن  الموضتتتتتتتتتتتوعية  والحقر ق  المنيق  دون   ورن 

  الثمن   والاولة   الشا    الاراق  برل رلي   ودفع   غرليرا   الثمن   دفع 

 أّدستتتت   ان   الح     أه   يف ر   إيران   إلى  وبرلنستتتتبة .  األغلى 

  من  ااميركي  اانستتتتتتتتتتتتتتحتتتر   لمجرد  تحقيقتتت   يم ن  مردود 
امي   الفا   تكرار   هو  الاراق   الاراق  في  الكو     مع   الصتتاَّ

  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي  الحصتتتتتتتترر  ب   يافاون  مر   هنر   ليس  ان    ذلك 

  رهينة  إلى  الاراق  تحو    ستو   عنه    والمرلي  وااق صترد  

  نور   بر رستتتتتتتتتتتتة  تكون   لن   ال ي  ح وم     مع  ياقاون  بحيث 

  ااتفتترقتترت من  ب ثير  أقو   ماتترهتتاة  األرج   على  المتترلكي 

 ظ   وفي  ايضتتترا  ال ي  ااميركية  اادارة   مع  الم رمة  األمنية 
«  وم ه ح  »  جتترنتت   من  ستتتتتتتتتتتتتت ل ى  الرافتتاين  بالد  اج يتتر  

 . « برلمرنه  » و 

 الامليترت فتهن  لتالتك  ال حضتتتتتتتتتتتتتتير  من  بتا  ا  انت   وحيتث 

  19 يوم « التتاامي  األرباتترء »  من  تحتتا   ال ي  اان حتترر تتة 

  األو   تشر ن   25  يوم «  األدمى   األحا »   إلى   المرضي   آ  

 اادارة  إلى  إيران  بهر  تباث   الرستتتر    من   نو   هي  الجرر   

  اتركونتتر: مفتتردهتتر  األوروبيتتة  الح ومتترت  وباض  ااميركيتتة 

 ستتتتي ون  الحستتتتر    فهن   وإاا  النوو   مشتتتتروعنر  نكم   بحرلنر 

 .الاراق  وخررج  الاراق   في  ما    عسيراا 

 بهاا  الوصتو   اان حرر ين  است يرعة  في  ي ون  وعنامر 

 آمنتتتة انهتتتر  المف ر   الخضتتتتتتتتتتتتتتراء  المنيقتتتة  إلى  اليستتتتتتتتتتتتتتر 

رون   مث   المركز  الارصتتتتتتمة   في  األه    المؤستتتتتتستتتتتترت  و فجِّ

  ويارة م نى  يليهتتتتر  األولى  المرة  في  رجيتتتتة الختتتتر  ويارة  م نى 

  ياني فهتتاا  واحتتا   وقتت   في  ب تتااد  محتترفظتتة  وم نى  الاتتا  

 وإنمر  قو ة  وعضتتتتتالت  قارات   مستتتتتكلة  ليستتتتت    المستتتتتكلة   ان 

  لالن حتتترر ين ت تتتكمن  وبموج هتتتر  حتتتاثتتت   ترتيبتتترت  هنتتترلتتتك 

  و قولوا  الامليرت  ينفَّاوا   لكي  ومضتتتتتتتمونة  خرصتتتتتتتة  طرقرت 

 أعظ  ستتتتتتتتتتي ون  اآلتي   إن : الح ومة  لر يس  مانره   مر  بالك 

 .أمور   ف ابَّر 

  منرقشتتتتتتتتة ضتتتتتتتتوء  في  رستتتتتتتتمنره  المشتتتتتتتتها   هاا   ان  يبقى 

 استتتتتتتتتتتتتت هتتاا  ان  تر   م جردة  عراقيتتة  أطرا   مع  للموق  

  من  ياني  وأن   ستتتيستتت مر  الح ومية  والمؤستتتستتترت  الويارات 
  تتتامير باتتتا  للاراق  الفوقيتتتة  ال نيتتتة  تتتامير  يانيتتت   متتر  جملتتتة 

 والنخوة ال اتتريش  صتتتتتتتتتتتتتتي تتة  ب تتامير  نتترهيتتك  ال ح يتتة  ال نيتتة 

 .ب ثير  أخير  ال اميرات  وبقية ... الاروبي  والحس 
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 اللبناني - السعودي الملتقى في تأمالت

 مثتت  أنني  إاَّ  األعمتتر    رجتتر   من  لستتتتتتتتتتتتتتت   أنني  مع 

 ال ستتتتتتتتتتتتتتو ف منتتتترورات  بنتتتترر  الم  و ن  الل نتتتترنيين  أوثر تتتتة 

  تشتتتتتتتت ي   عملية  ترافق  ال ي  وال اجيز  وال نصتتتتتتتتّ   وال كرذ  

  ااق صتتتتتتتتتتتتتترد  ال نمو   الحتا   بتهه مترم  تتربات م  الح ومتة  

  طيبة جهود  بفضتتتتتتتت   بيروت  في  إناقا  الا   ااستتتتتتتت ثمرر  

  عستتتتير    علي  األستتتت رذ  الستتتتاودية  الاربية   المملكة  لستتتتفير 

 مجموعة»  ممثالا  يكي  أبو  رؤو   األستتتتتتتتتت رذ  فيهر  ستتتتتتتتتترعا 

  ال جررة وي ر   من  طيبة  أوثر  وتفهُّ  «  واألعمر   ااق صتتتتتتترد 

  وفااا  ترأ    الا   ي ن    أحما  ع اللا  الستتتتتاود   والصتتتتتنرعة 

  الفضتتتتتتتتت   أمر . الستتتتتتتتتاوديين   األعمر    رجر   من  ووكبة   من 

 دا مترا  المحبتة  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  القيتردة  فلمبترركتة  للا  باتا  األو ر 

 .ااس قرار   ماار  في  لبقر    أيضرا  السرعية  لل نرن 

راا  وتتتتتتترن   التمتلت تقتى»  بتتتتتتتهستتتتتتتتتتتتتت   التمتاترو   لتلتمتؤتتمتر  متقترَّ

 الستتتتاي  لكن  الستتتتاودية   في  يناقا   أن « الل نرني  الستتتتاود  

 في اناقرده   أثمر  والمبرَروة  ال فّه    عن  فضتتتتالا  إلي    المشتتتترر 

  الاربيتتة القمتتة  اناقتترد  يشتتتتتتتتتتتتتتبتت   ااناقتترد  هتتاا  فجتترء  بيروت 

(.  2002 آذار  29و  28)  بيروت  في  الثتتترنيتتتة  التتتاور تتتة 

  الشتي   الاكر  اليي   جيَّرهر   ال ي  القمة   تلك   أن  فكمر   وه اا 

 اناقتتردهتتر أن  مع  ل نتترن  الى  نهيتترن  آ   ستتتتتتتتتتتتتتليتترن  بن  يايتتا 

 ورن  ظ ي    أبو  في  ستتتتتي     ورن  األبجا   ال رتي   بموج  

  تجيير فتهن  ل نترن   لتاع   المترراتي  الر يس  من  ور متة  لف تة 

  من  وترن  باتامتر  ل نترن  الى  الل نترني  -  الستتتتتتتتتتتتتتاود   المل قى 
 لف تتتتة هو  المملكتتتتة  في  لاقتتتتاه  م ختتتتاة  وال رتيبتتتترت  المقرر 

  هو  وإنمر  ل نرن   لاع   فق   ليس  الساودية  جرن    من  ور مة 
 الجزء. مزدوجة  رستتتتتتتتترلة  عستتتتتتتتتير   الستتتتتتتتتفير  رأ   حا   على 

ر لكي  ل نرن   في  الستتتيرستتتية  الفارليرت   الى  منهر   األو     تيستتتِّ

 في منتتت   طتتتر تتت   ا  التتتا   والرد  األختتتا  هتتتاا  وتنهي  األمور 

  الى  موجتَّ   الثترني  والجزء . الح ومتة  تشتتتتتتتتتتتتتت يت   موضتتتتتتتتتتتتتتو  

  وأن  بخير  يا   متر  ل نترن  أن  ومضتتتتتتتتتتتتتتمونت   التاولي  المج مع 

  الوطن   هاا  أهميرت   ستتتتتتتلستتتتتتتلة   من  حلقة   هو  المل قى  اناقرد 

 غير  عضتتتتتتتتتتتتتتواا  بتهن ختربت   تمّثلت   نوعيتة  حلقتة  عقت   جترءت 

 .اامن  مجلس  في  دا   

 وبرر  من  مئة  من   أوثر   ورنوا  المل قى  في  شرركوا   الاين 

  وهؤاء . أعمتر   ستتتتتتتتتتتتتتيتاات  شتتتتتتتتتتتتتترركت   ومتر  األعمتر   رجتر  
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توا  المل قى  بحضتوره    في مناقا  اق صترد   مؤتمر   على   فوَّ

  حضتتتر  وبالك  يمثِّله    من   فكرستتتلوا  مشتتتررك ه   فرصتتتة  لنان 

  برلنستبة  األمر  وإن هى  ل نرن  في  المل قى   الى   األو   الص  

  هتتتتتاا  ومثتتتتت  . أهميتتتتتة  أقتتتتت   تمثيتتتتت   الى  لنتتتتتان  مؤتمر  الى 

  الى  برلنستتتتتتتتتتتبة   أن    إاَّ  المستتتتتتتتتتتريرة   من  يخلو   ا  ال فضتتتتتتتتتتتي  

 أر  هو  ل نتتترن  بتتتكن  إق نتتتر   و ر   أعمتتتر   أصتتتتتتتتتتتتتتحتتتر  

 .ألمواله   المجا   ااس ثمرر 

 حتتترلي مثتتت   المرء  بهتتتر  يخرج  مالحظتتترت  ثال   تبقى 

  من  ستتتتتتتتتتتتتتمانتتتره  وك الم  اناقتتترد  وظرو   للمل قى  وم تتتربع 
  الح ومة  ب شتتتتتتتتتت ي    الم لَّ   الحر ر   الاين  ستتتتتتتتتتاا  النر   

 .عسير   علي  السفير   ومن 

 إم تتترنتتترت يملتتتك  المل قى  هتتتاا  إن : األولى  المالحظتتتة 

 ااق صتتتتتتتتتتتتتتترد مجتتر   في  الاالقتتة  تصتتتتتتتتتتتتتتب   بحيتتث  ال يّور 

  ا  ال ي  المؤستتستتية    الاالقة  قرعاة   على  قر مة  وااستت ثمرر 
 خية  أو  ستتتتتتفير  مشتتتتتترعر   على  والستتتتتت مرار ة  للنمو  تا ما 

 .والويراء  السفراء  ت اَّ    إذا  ح ى  راسخة  تبقى  وإنمر  وي ر 

  -  الستتاودية   الاالقة  خصتتوصتتية   إن : الثرنية  المالحظة 

  استتتتتتتتتتتت ثمررات طر ق   عن   لهر  مثي    ا  ب نمية  وفيلة  الل نرنية 

  الل نرنية ااق صتتتتتتتتتتردية  للفارليرت  تكون   أن  بمانى  م برَدلة  

 وبا .  المملكة  تشتتتهاهر  ال ي  الصتتتنرعية  الثورة  في  حصتتتة 

  أو  الفرنستي   أو  األميركي   أو  الكور    أو  اليربرني  يست فيا   أن 
  مشتتترر ع من   عليهر  يحصتتت   فرصتتتة   من  وغيره   ال ر يرني 

  متتتر  نحو  على  ال يو ر  من  المز تتتا  الى  القتتتربلتتتة  الثورة  تلتتتك 
  الل نتتترني فتتتهن  الاز ز   ع تتتا  بن  ع تتتاللا  الملتتتك  إليتتت   ييم  

  بستتتتتتتت   الستتتتتتتتاودية  في  والشتتتتتتتتا   القيردة  من  ب    المرحَّ  

  شتتتتتتتتتر    لكن  براستتتتتتتتت فردة   األحق   هو   الل ة   وعرم   الكفرءة 

  ي صتتتّر   ا   أ   برألعمر    ي الق   مر  ب ير  اانشتتت ر   عام 

 يرعوا المررات   دولة   في  افراد   من  حصتتتتتتتتتتتتت    مر  نحو   على 

  أن  ب   مرحَّ    أن   على   ودليلنر .  األشتوا   فحصتاوا   الشت و  
 فكيف  وإاَّ  م وّفرة  الثقة  وإستتبرغ   والقرمة  ال كشتتيرة  إجراءات 

  الل نرنيين والصتتتتنرعيين   األعمر   رجر    من  الاشتتتترات  نج  

 .المملكة   في  صنرعرت  أنشكوا   الاين 

  لرجر   األستتتتترستتتتتية  الجا   نقية   إن : الثرلثة  المالحظة 

 في لالستتتتتتتتت ثمرر  عمومرا  والخليجيين  الستتتتتتتتتاوديين   األعمر  

 قر   وااستتتتتتتتت قرار   هردئ  ال لا   أن   الى  ااطمئنرن  هي  ل نرن 

 هتاه ت وافر  وعنتامتر . وقضتتتتتتتتتتتتتتر يتة  أمنيتة  ضتتتتتتتتتتتتتتواب   وهنترلتك 

  أمر . ل نرن  على  ت افق  ااستتتت ثمرر  مشتتتترر ع  ستتتتنجا  األمور 

  أن  ياني  فهتاا  ت وّفر   لن  إليهتر  المشتتتتتتتتتتتتتترر  األمور  وترنت   إذا 
  بستتتتتتتتتتت   الا    الستتتتتتتتتتتودان   حر   مث   ستتتتتتتتتتتي ون  ل نرن   حر  

  والتيتروحتتتتتتترت األهتلتي  والحت ترا   والتثتورات  اانتقتالبتتتتتتترت 

 في الخشتية  يباث  فهن   يست قر   ا  وألن  . يست قر   ا  الم شتردة 

  رجر   ي خا   أن   مر  بحيث  في   ااستتتتتت ثمرر  مشتتتتتترر ع  برنرمج 

  أن  ان ظترر  في  ي راجاون  ح ى  شتتتتتتتتتتتتتتكنهتر  في  قراراا   األعمتر  
 .المس قي   الصرا    ال لا  يسلك 

  الل نتتترنيون  ين ظر  التتتا   الحر ر   النتتتر تتت   فاتتت   وخيراا 

  أمرم  قر   عنامر   الح ومة  أخيراا  تشتتتتتت يل   نبك  الصتتتتتت ر  بفررغ 

  الى  نستتتتتتتتتاى   ال ي  الح ومة   إن »  المل قى   في  المشتتتتتتتتترركين 

 ليس وطنيتتتة  وحتتتاة  ح ومتتتة  تكون  ان  يجتتت   تشتتتتتتتتتتتتتت يلهتتتر 

 ح ومة أيضترا  تكون   أن  نر اهر  ب   فق    الستيرستي  برلمانى 

 توافمق  خال   من  وتنمو تتة  واج متترعيتتة  اق صتتتتتتتتتتتتتتترديتتة  وحتتاة 

 «.م كرم    عم   برنرمج   على  السيرسية  القو   جميع 

.  وتاجيزاا  وتنصتالا  وتكرذمبرا  وتستو فرا  تنروراا   إذاا  وكفى  ...

 .الس ي   سواء   الى   الجميع  يه ا    وبالك 

 2009 أكتوبر 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  والشاورما المناقيش إنفلونزا

 صيدا في النفايات وجبل

  بهيتتة ال ربيتتة  وي رة  جتترنتت   من  ال يمينتترت  هتتاه  أن  مع 

 شتتتتتتتتكن  في  خليفة  محما  الاك ور  الصتتتتتتتتحة  ووي ر  الحر ر  

  األهترلي   رو    من   الشتتتتتتتتتتتتتتيء  باض  تهتائ  الخنتري ر  انفلونزا 

 في وه   يصتتتتتتتتتتتتتتي ه   أن  اح متتتر   من  أواده   على  القلقين 

  يا   متر  ال اترمت    أن  إاّ  الخنتري ر   أنفلونزا  فيرو   المتاار  
  حرلة  يشتتتتب   مر   أعلن   أخر    دو    في  حرصتتتت    هو  مر   دون 

 .اللاين  الفيرو   هاا   لمواجهة  اليوارئ 

  قتر متة النتر   نفو   في  م ترنتة  والوي ر  للوي رة  أن   ولوا 

  أستتتلو   ب   يّ ستتت    الا   ولل مّيز  لشتتتخصتتتيهمر  ال قاير   على 

 ال مّيز وكتالتك  عمومترا  ال ربو   الوضتتتتتتتتتتتتتتع  مع  بهيتة  الوي رة 

 الصتتحي   الوضتتع   مع  خليفة  الوي ر  أستتلو   ب   يّ ستت    الا  

 .حقيقي   هلع  حرلة   أصب    الرّو    لكرن 

  عبتتتتررات  جتتتترنتتتت   الى  الثنين  جتتتترنتتتت   من  نالحظتتتت   متتتتر 

  طيتتّ    أمر   وهتتاا   النظتترفتتة   مستتتتتتتتتتتتتتكلتتة   على   ال ركيز   هو   ال يمين 

 أن   أو  ديررنر   من  يق ر   الخنري ر  أنفلونزا   شتتتتتب    ورن   ستتتتتواء 

  من  تجات   الجرثوميتة  الاولمتة  أن  مالحظتة  مع  عنتر   بايتا 
 بلا  الى  بلا   من  ين ق   الم ستتتتتتيك  في  باأ   الا   المر    هاا 

  الوايتتترت  مثتتت   و ر   دولتتتة  هي  وهتتتر . الخمس  القتتتررات  في 

  مخترطر من  وشتتتتتتتتتتتتتتعبترا  ح ومتة  البتر   مشتتتتتتتتتتتتتت ولتة  الم حتاة 

  الى  تشتتتير  ال قايرات   ألن  األنفلونزا  لهاه  الستتتر ع  اان شتتترر 

 أميركر  عن  يقر    ومر . الفيرو    هاا  ستتتيصتتتي ه   ماليين   أن 
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 رغ  ال ي  األوروبية  الاو  عشتتتتتتتتترات عن أيضتتتتتتتتترا  يقر 

د فهنهر  النظرفة على فيهر الشتتتتتتتايا الحرص  أوثر تشتتتتتتتاِّ

 فتتهن الاربيتتة التتاو  باض في أمتتر. المز تتا على وأوثر

 وفي للا و تتر  في أن مع ثتترنو تتة النظتترفتتة مستتتتتتتتتتتتتتتتكلتتة

 ال ي واألقوا  اآليتترت من الكثير الشتتتتتتتتتتتتتتتر ف الحتتايتتث

 .اليمرن من النظرفة أن على تؤكا

 واألطفر   األواد تحفيز  الى  برلضرفة  قول  نر ا  مر

 أن هو  وأوثر  ومرتين مرة أيرديه   ي سلوا أن أج  من

 ت يع ال ي ل لتتك وبتترلتتاات للفران مراقبتتة هنتترلتتك تكون 

 من ف  كوا  لللو   الصتتتتتبرحي الفيور الزع ر منرقيش

 ونظترفتة الاجن في يمستتتتتتتتتتتتتتت امت  التا  المترء ستتتتتتتتتتتتتتتالمتة

 تلوُّ  وعتتتتام ال جهيز في تمستتتتتتتتتتتتتتت امتتتت  ال ي اليتتتترولتتتتة

 وتراقتتت  اليحين مع المتتترء فيتتت  يخ ل  التتتا  الماجن

رون  التاين  عنتامتر أنه  وكيف المنترقيش هتاه يمحضتتتتتتتتتتتتتتتِّ

 يستتتت املونهر ال ي بكيرديه  أنوفه  يمستتتتحون  يايستتتتون 

نون  أنه  ومتتر. والز تت  بتترلزع ر الاجين ده ن في  يتتماخِّ

 من  الستتار  نوبرت وتصتتي ه  ستتجر ره  دخرن و نفثون 

 فيصتتتتتتتتتتتتي  المنرقيش هاه يصتتتتتتتتتتتتناون  وه  توّق  دون 

 وباا. موبوءة  يجالهر مر  الستتتتتتتار  رذاذ من  المنقوشتتتتتتتة

 الفيرر  هاا  الكبرر  وكالك  واألطفر  األواد يل ه   ذلك

 شتتتتتتتتكن ذلك في شتتتتتتتتكن  الطالق  على  الصتتتتتتتتحي غير

 حرلة وثيراا  تخ ل  ا ال ي  الشتتتتتتتتتترورمر ستتتتتتتتتتناو شتتتتتتتتتترت

ناهر  ال ي  الحرلة عن من شتتتتتتتترة محالت ماظ  في صتتتتتتتتم

 .المنرقيش الى برلنسبة أوردنرهر

 أن إاَّ  وثيرة  فهي  األمثلة من المز ا نضتتتتتتتتتيف لن

 بالدنر من  الخنري ر  أنفلونزا شتتتتتتتتتتتتتتتب  اق را  منرستتتتتتتتتتتتتتتبة

 وخربز   صتترناي  إجبرر بينهر من  إجراءات الى تح رج

ع  أنواعهر على المنرقيش  في بالستتتتتتتتتت يك قفريات  وضتتتتتتتتتت 

 رقربة الى  الشتتتتتتتتتتتتتترورمر برعة إخضتتتتتتتتتتتتتتر   وكالك أيايه 

 المنرقيش  أنفلونزا وبرء ي ون  ا  وبالك شتتتتاياة صتتتتحية

 وأمر.  الخنري ر  أنفلونزا وبرء خيورة يمّث   والشتتتتتتتتتتتتترورمر

 مارستتتتة في  المستتتتروين  الصتتتت رر اليال  الى برلنستتتتبة

 يضتتتاون  منظره  فهن صتتتياا  في  المؤمنين أم عر شتتتة

 الا  مر إذ عليه    الشتفقة تثير  أنوفه  على  الكمرمرت

 ي نشتقون  وادته  منا ورنوا  إذا  الكمرمرت هاه ست حجب 

 النفتريرت ج ت  في  الم راومتة  األوبئتة خالصتتتتتتتتتتتتتتتة أدخنتة

 وبتترء من خيورة أشتتتتتتتتتتتتتتتتا هي وال ي المتتاينتتة بحر في

 .األمر لهاا عالج من وا.. الخنري ر أنفلونزا

 2009 تشرين األول 31 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 تبيع  التي  المتالعبة  هيالري 
 البحر  في السمك  عباس محمود

 الخررجية وي رة  كلن ون  هيالر   حلَّ   باامر  إف رضتتتتنر 
م انهر  العبرستتتتتية  الفلستتتتتيينية  للقيردة  يا رة  ااميركية    ستتتتت قاِّ

لي ت   وأركترن  عبتر   محمود  الر يس  إلى    متر  الوطنيتة  ستتتتتتتتتتتتتتم
  الر تترستتتتتتتتتتتتتتيتتة اان ختتربتترت  إجراء  قرر  باتتامتتر  موقفتت   يازي 

لية  اركرن   أمرم  وت اها  وال شر عية     إلى  مرضية  بكنهر  السم
 .الاول ين  صي ة  تنفيا  في  الير ق  نهرية 

  الر رستتي  المباو    ان  أستتر    على  اف راضتتنر  بني نر   وقا 
م   ل   مي شتتتتتتتي     ل    الم وكية  جوات    وأن  حرستتتتتتتمرا  شتتتتتتتيئرا  يقاِّ

  القل   من  اب سرمرت   مع  النظر  وجهرت  تبردم   سو   تثمر 
  واب ستتتتتتتتتتترمرت يين ستتتتتتتتتتترا يل ال   المستتتتتتتتتتتؤولين  مع  لقرءات   في 

 .الفلسيينيين  مع  اج مرع   في  م حفظة 
  احتتاثتت  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتة  القيتتردة  مع  األخير  لقتتر هتتر  في 

  بهنحيري تصتتتتتتتترف   ألنهر  العبرستتتتتتتتيين  نفو   في  صتتتتتتتتامة 
  ااستت ييرن وق    شتتكن  في  ي ستترا يل ال   الموق    إلى  ورم  

  ن نيترهو مع  ال ترلي  لقتر هتر  وباتا . المفتروضتتتتتتتتتتتتتترت  وجتاولتة 
  للشتك  مجر    ا  بمر  أّوات  ح وم    وثارل   ذ ر   وباض 
  انيبرعرا  ترك    وبالك  ي ستتتتتتتتتتترا يل ال   الموق   إلى  انحيريهر 

 بيع هي  الضتتتتتتتتتتتتمنية  خي هر   وان  م العبة  إنستتتتتتتتتتتترنة  بكنهر 
  المث   نحو   على  البحر   في  الستتتتتتتمك  الفلستتتتتتتييني  الجرن  

  يق   لكي  الصتتتتهيوني   واللوبي  إستتتترا ي   ومااهنة  الشتتتتر ع  
  على  وذلتك  المق لتة  الر ترستتتتتتتتتتتتتتة  إن ختربترت  في  جترن هتر  إلى 

  وان  ثتترنيتتة  بوايتتة  يحظى  لن  أوبتترمتتر  بتتررا   ان  أستتتتتتتتتتتتتتتر  
 في الصتتتتتتتتتتتتتتهيوني  اللوبي  من  وبتتاع   التتايمقراطي  الحز  

ضتتتتتتتتتتتتتتهتر التا   الحل   هتاا  لهتر  يحقق  الم حتاة  الوايترت   ياوِّ
. أوبرمر  بررا   منهر  خيفهر  ال ي  ال رؤ   فرصتتة  خستتررتهر 

  ان  برفضتتتتتتتتتتهر  هيالر    أن  هو   ذلك  نف ر   يجالنر   والا  
  وتفضتتتيلهر  ذلك   إلى  أوبرمر  ستتتاى  كمر  للر يس  نر بة  تكون 

  ضتتتتتتتتمن  ت صتتتتتتتتر   كرن   انمر  الخررجية   وي رة  منصتتتتتتتت  
  ويارة رأ    على  وجودهر   ان   ذلك  إليهر   المشتتتتتتتتتتتتترر  الخية 

  استتتتتتتتتت قير  بينهر  من  عّاة  مآر   تحقق  يجالهر  الخررجية 
  موضتتتتتتتتتتتو   في   دام   مر  جرن هر   إلى  الصتتتتتتتتتتتهيوني   اللوبي 

 انهر بالي   اعبة  وليستتتتتت   كم العبة  ت صتتتتتتر   ال ستتتتتتو ة 
  ا   الا   ي ستتتتترا يل ال  ال وج    إلى  ال  ني  درجة   وإلى  تنحري 

ون  َمن   وا ... تسو ة  ير ا   .يمسو 
 2009 تشرين الثاني  3 -صحيفة "اللواء". بيروت
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ار الرئيس إلى  سؤاالن  بشَّ
 تتم ال ومصالحة  تتشّكل  ال حكومة حول

رر  الر يس  باأه  الا   اليّي   ال قليا  إست وقفنر   األستا بشتَّ
 كرواتيتر الى  ي تررتت   واو وا  التاين  العالميين  بلقترتت   وتمثتَّ  

  وكتتتالتتتك  الز تتتررة  خال   فيتتت   البحتتتث  جر   بمتتتر  وإحتتترط ه  
 .جياة  كرن    ال ي  ن ر جهر 
 حّ رم الى  برلنستتتتتتتتتتبة  المستتتتتتتتتت وق  غير  ال قليا   هاا  مث  

  الير ق  يمّها  مبرر   حستتتتتتتتتتتتتني  الر يس   عاا  كثير ن  عر  
  وتحتايثترا  تيّوراا  أوثر  وصتتتتتتتتتتتتتتحترفتة  تفّ حترا  أوثر  إعالم  أمترم 

 أنه   اللقرءات  بهاه  يشتتتتتارون  العالميين   أن   عن  فضتتتتتالا 
د  وأن  الر يس    هو  الا   النبع   من   المالومة  يستتتتتتت قون    تااُّ
  من  قربتترا  أوثر  بتتكنتت   يشتتتتتتتتتتتتتتار  العالمي  تجاتت   اللقتترءات 

ن   ذات    حا  في   وهاا   األو     الرج     من  العالمي  يحصتتتتتتتتِّ
  الموضتتتوعرت  ي نرو    أن  على  حرصتتترا  أوثر  و جال   جهة 

 .مسؤولة  بيالقة 
  عتن  التر تيتس  أجتتتتتتتر   العتالمتيتيتن  متع  لتقتتتتتتتر تتتتتتت   وفتي 

  الاين  طرحهر  أستتتتتتتتتتتئلة   عن  وليس  إف رضتتتتتتتتتتتهر  تستتتتتتتتتتترؤات 
  ومر  الزمالء   هؤاء  ضتمن   من  أنني   لو  كن    ولقا . ال قره  

  المكلو   الحضتتتتتترر   ال قليا  بهاا   اآلخا  ارتك   الر يس  دام 
رر الر يس   على  ستكتمنى  وأميركر   األوروبية   الاو   في   بشتَّ
 لحرك تت  الم تتربع  يجتتا  ا  مهّمين  أمر ن  لنتتر  يوضتتتتتتتتتتتتتت   أن 

 كيف  هو   األو    األمر . حولهمر   الشرفي   الجوا   السيرسية 
  ومع  ل نرن    في  الح ومة  تشتتت ي   ضتتترورة  برلفا   ير   أن  

  الهو   الستور ين  الستيرستيين  تاجيزات   ألن  ت شتّ     ا   ذلك 
  ااشتتتتتتتتتتت راطرت  من  تمكثر  مارا   الاافاي ن  أو   المصتتتتتتتتتتتلحة   أو 

 في حرصتتتتتتتت    هو  لمر  خالفرا  ح ومة  لل نرن  تقوم  ا   وبالك 
  عن  ال كليف  مرستتتتتتتتتتتوم  تفصتتتتتتتتتتت   حيث  الاربية   الاو    و  

 لدارة هي  فرلح ومة . ستتتتتتترعرت  بضتتتتتتتع  ال شتتتتتتت ي   اعالن 
 فتترل رلمتترن والان ر تترت  الممتترح تترت  وأمتتر  النتتر   شتتتتتتتتتتتتتتؤون 

 .سرح هر 
 ال تآل  استتتتتتتتتتتتتت اترد   أن  باتا  كيف  فهو  الثترني   األمر   أمتر 
  الز ررة وكرن   والستتتتتتتتتتتتتور ة  الستتتتتتتتتتتتتاودية  القلو    في  م رن  

 وال ي دمشتتتتتتتتتتق   الى  الاز ز  ع ا  بن  ع اللا   للملك  النوعية 
 عتتام على  ال وافق  كتترن  وإن  األهميتتة  بتترل تتة  ن تتر ج  أثمرت 
  وال فستيرات ااج هردات   من  يمكثر  الباض   جا   بهر   ال و  

  ال آل   يس ايا   ا   المكمو     دون  جرءت  بكنهر  وال خمينرت 
 والسور ة؟  المصر ة   القلو   في  م رن    اآلخر 

رر  الر يس  أبل   لقتتتا   واو وا التتتاين  العالميين  بشتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ
 الاربيتتة -  الاربيتتة  الاالقترت  أن  الكرواتيتتة  ي تررتت   ميتتاانيتترا 

  الى  ال حر    هو  المه    إن : » وأضتتر   حراا    أفضتت   بكنهر 
  من  الار   نحن  تالَّمنر  ألننر  الاربي   الوضتتتتتتتتتتتع  في   األمرم 

  -  الاربيتة  الاالقترت  تكون  عنتامتر  أنت   الستتتتتتتتتتتتتتربقتة  التارو  
  الراهن   الواقع   لكن «.  الثمن   نافع  جميارا   فهننر  سيئة  الاربية 
 إشارر  ح ى   تمرمرا  يني ق   ا   السور ة   -   المصر ة   للاالقة 

رر  الر يس  قترلت   متر  على  آخر   فتهننتر ذلتك  أجت   ومن . بشتتتتتتتتتتتتتتَّ
  السور ة  -  المصر ة  المصرلحة  بكن  نسمع   أن   الى  ن يلع 

 تآل  وستتتتتتيحا   الستتتتتتور ة   -  الستتتتتتاودية  توأمهر  ستتتتتت مكم  
  أن   ذلك  لحظة   أ    في  الستتتتتتتتتتتور ة   -  المصتتتتتتتتتتتر ة   القلو  

  برر س  ومن  كرواتير   من  دمشتتتتتتتتتتق   الى  أقر   المحروستتتتتتتتتتة 
  تستتتتتتتتبقهر الجرر   الثرني  تشتتتتتتتتر ن  12 يوم  ستتتتتتتتيزورهر  ال ي 
 ستتتتتتنوات أربع  الفراق  ييو   وعنامر . استتتتتتين و    الى  ي ررة 
 .للقيياة  وأحيرنرا .. للهجر  يؤّسس   للا  سم    ا  فهن  
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  مجّرد أم استدارة  هي هل
 اآلخر  أتاتورك  من  مناورة

 وباتتتتتامتتتتتر. الحيرة  على  يباتتتتتث  ال ركي  الموق   بتتتتتاأ 
 أردوغرن طّي    رج   األبري  ال ركي  الزعي    أن  اف رضتتتتتتتنر 

  تركير شتتتتتتتتتتا   نظر   في  هو   ي ون   أن  بيمو   المستتتتتتتتتت ون 
  ته ز  قتا  ح ومتة  ر يس  مجّرد  وليس   اآلخر  أتترتور   ومتر  

  بشتخصتية أردوغرن  است  اا   و     لحظة   أ   في  أسترسترتهر 
 ورقة استتتتت امر   في  الير ق  آخر   الى  ستتتتتيمضتتتتتي  أخر   

 المالومرت باض هي هر  إستتتتتتتتترا ي  على الضتتتتتتتتت  
 وعلى ستتتتتتتتور را  نج  باامر أردوغرن الر يس بكن تفيا
 خال  من الاراق أوراد وطمتكنتة يترا إيران النجتر  أهبتة
 والمستتتتتت شتتتتتترر  الخررجية وي ر أوغلو داود أحما إيفرد

 الاراق  كردستتتتتتتتتتتتتتت ترن الى أردوغترن عقت  الى األقر 
 الستتتتتتتتتترا يلية - ال ركية  الاالقة ترتي  الى ستتتتتتتتتتياود

ل  من يوفا بحيث  للقرء يمّها كي  إستتتتتتتتتتترا ي  الى يممّث
 مستتتتتتتتتتتتتتتتتتترر تحر تتتتك بهتتتتا  ون نيتتتترهو أردوغتتتترن بين

 .يسرا يلال - الفلسييني ال فرو 
 يينسترا يلال أن  الخيوة هاه ن وّقع يجالنر  والا 

 ارترحوا األردوغرنية الجفوة من صتتتتتام ه  رغ  وعلى
 إيران يار عنتتتتتامتتتتتر أردوغتتتتترن أن األو . أمر ن من

 مانيتّتة تركيتتتر أن مفتتتردهتتر ب صتتتتتتتتتتتتتتتر حتتترت فيهتتتر أدلى
 وتيو رهتتتر إستتتتتتتتتتتتتتترا يتتت  مع الاالقتتترت على بتتترلحفتتتر 
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 وبين بينهر  الوستتتتتتتتتتتتتترطة دور الى للاودة ومستتتتتتتتتتتتتت ااة
 أردوغرن يقو  أن ومجرد. الستتتالم عملية في ستتتور ر

 باتتا استتتتتتتتتتتتتتت تتاار أنتت  إمتتر الرجتت  أن ياني فهتتاا ذلتتك
 أن   وإمر براستتتتتتت اارة يفّكر أن   وإمر ستتتتتتتربقة استتتتتتت اارة

 التااخليتة الماتردلتة أن ستتتتتتتتتتتتتتت بت  وهتاا بترلفات   ينو هتر
 إستتتتتتتترا ي  من موقف  في  المضتتتتتتتتي عام علي  تفر 
 الى عمومرا   والستتتالمي  الاربي الرتير  لقي  والا 

 .النهرية
 الستتتفير نجا أردوغرن تصتتتر حرت الى برلضتتترفة

 ق   مهرم  تستتتتلَّ  الا  إستتتترا ي  لا   الجايا ال ركي
 أن مفردهر ب صر حرت أبي  ت  في يالي أيرم عشرة

 وأنهر م ينة أمستتس على تقوم» إستترا ي  مع الاالقرت
 ترحتّ  تركيتتر وأن تصتتتتتتتتتتتتتتتي هتتر ال ي الهزات من أقو  

 يإستترا يل عستت ر   أو ستتيرستتي مستتؤو  أ  بهستت قبر 
 لوي ر كالم مع الكالم هتتاا و  نتترغ «. وقتت  أ  في

 اليايزر بن بنيرمين يستتتتتتترا يلال والصتتتتتتتنرعة ال جررة
 الصت يرة الم رنة ذو    المستؤولين بين من كرن الا 

 الستتتتتتتتتتتتتتتفتررة أقتترم تت  اح فتتر  في والجيش الح ومتة في
 الجمهور تتتتة تتتتتكستتتتتتتتتتتتتتتيس ذكر   لمنتتتترستتتتتتتتتتتتتتتبتتتتة ال ركيتتتتة

 وقتتا. الجتتترن ين بين الجفوة على تتتاليالا  األتتترتوركيتتتة
 الستتتتترا يلية - ال ركية الاالقرت بكن بنيرمين صتتتتتّر 

 الضبر   رغ   على  فهن   ولالك  اس راتيجي  بماا  ذات»
 الى لعردتهر تم ا  عظيمة  جهوداا  فهن يشتوبهر الا 

«. الاااء على  الصتااقة وست ن صتر الي ياي مستررهر
 في بير ز شتتتيمون  إستتترا ي  دولة ر يس قر  ذلك الى

 إن» غ  ع اللا  ال ركي نظيره الى بهر باث رستتتتتتترلة
 الاالقرت لكن  الاو  بين يحص   ال فره  سوء باض

 غتت  دعوة مجتتتاداا « تتتترر خيتتتة جتتتاور ذات تركيتتتر مع
 واألراضتتتتتتتي ستتتتتتتيزورهر كرن ال ي إستتتتتتترا ي  ي ررة الى

 في صتتتتتّحيرا  عررضتتتتترا  لكن الستتتتتنة ميلع  الفلستتتتتيينية
 ا الز ررة جاال غزة على والااوان جهة من  الستتتتتتمع

 قر  ال ركي للر يس جاياة تصتتتتتر حرت هي وهر. ت  
 تشتتتتتتتتتتتّجع« خيير برلنوو    ييرانال اللا  إن: »فيهر

 .األردوغرنية تركير اس رضرء على بير ز
 بكن اع قردنر على نبقى  الستتتتتتتتتتت اارة  او مر  ح ى

 األخيرة  اللحظة في األمر يس ار  قا ال ركي الزعي 
 يخستر ألن  فق  ليس  الشتتيء باض انافرع  فيفرم 

 الحريم بموقف  ل  تحّقق  وإستتتتتتتتتالمية عربية شتتتتتتتتتا ية
 بر ق  أن ستتتتتتتتتتتيجا ألن  وإنمر  الما اية إستتتتتتتتتتترا ي  من

 .الشيء باض سيخف  الااخلي
 ستتتتتتتتتتتتتتتفير بتتترل ي ض يقتتتافون  أترا  طال  ه  وهتتتر

 أردوغرن حز  من بلاية ر يس يار الا  إستتتتتتتتتتتتترا ي 
 طيت  رجت  ال ركي للزعي  بتالتك يقولون  ه  وكتكنمتر

 كمتر نر تتا: غتت  ع تتاللا الجمهور تتة ولر يس أردوغتترن
. ت  ّير ل  دام  مر إسترا ي  على الضت   تواصتالن

 تزا  مر كرن  إذا ح ى... الس اارة لهاه موج  وا
 .بااي هر في
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 اميركا في العربي تأمالت
 االحتالل وتوأم  نالوجهي   ذات

 اادارة تا ماه   الا   ن الوجهي   ستتتتيرستتتتة   أستتتتلو    هنرلك 
  تستتتتتتتتتتتتتت قي  لكي  تاتايلت   الضتتتتتتتتتتتتتترور   من  بترت  ااميركيتة  

  وي رة هي  فهتتتر . المرتِب تتتة  ااميركيتتتة  -  الاربيتتتة  الاالقتتتة 
  ابيتتتت  تتتتت   تزور  كلن ون  هيالر   ااميركيتتتتة  الختتتتررجيتتتتة 

  الامة  وإبراء  ال فه   استتتتتتتتتيوانة   وصتتتتتتتتتولهر  لمجرد  ف ضتتتتتتتتتع 
ستتتتتتتتتن  شتتتتتتتتتهردة  الما ا   وإعيرء  .  يفا   مر  في   ستتتتتتتتتلو   حم
  ان  أستتتتتتتر   على  ال ر    بالك  حقق   انهر  الوي رة  وتا قا 

  ااميركي  الموق    ان   إلى  براطمئنرن   شاروا  يين سرا يل ال 
 .ي  ير   لن  واح الله   لااوانه   الم فه  
  الاربية  الاو    ك    أن  وتجا  إستتتتترا ي   الوي رة  ت ردر  ث  

  طيبتة عالقتة  الم حتاة  بترلوايترت  تربيهتر  ال ي  تلتك  وبترلتاات 
   إستتتتتتتتتتتتتترا ي  في  ااميركية  الوي رة  قرل    كالم   من  منزعجة 
ع  ف حرو    وهي استتتت امل  هر  ال ي   تلك  غير  استتتتيوانة   وضتتتت 

  الصتتتتتت   ستتتتتترد  اارتير    ان  تالحظ  وعنامر . إستتتتتترا ي   في 
 .المهمة  لنجر   الميلو   حقق   انهر  تظن  فهنهر  الاربي 

  خررجية ويراء   ان  نظن   وا . تثمر   لن  ستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتة  هاه 
 والبحر ن المررات   ودولة  والكو    والستتتتتتتتتتتاودية  مصتتتتتتتتتتتر 

 بهر  ال قوا  الاين  والم ر    وااردن  وقير  عمرن  وستتتتتتتتلينة 
 محمود الر يس  مع  لقتتتترء  من  عودتهتتتتر  باتتتتا  مراوش  في 

  ن تتر جتت  من  مم ن  غير  متترين  أبو  أن  إلى  ان هى  عبتتر  
 نظن  ا .. من صتتتتر  ان   بن ر ج   ن نيرهو  شتتتتار   آخر  ولقرء 

  مق ناون  اميركر   اصتتتتاقرء  الار   الابلومرستتتتية  رؤستتتترء   ان 
 به  إج مرعهر   في  قرل   ال ي  ااميركية  نظيرته   بكستتلو  

  نار    وا . إستتتترا ي   في   وهي  قرل     الا   مع  يني ق   ا  مر 
  النقترش في  صتتتتتتتتتتتتتتراحتة  األوثر  ه   َمن  أو  هؤاء  كترن  إذا 

 مستتكلة ليستت    المستتكلة   إن  مانره  مر  ااميركية  للوي رة   قرلوا 
  منيقة وإستتتتت قرار  ومصتتتتتير  شتتتتتا   قضتتتتتية  وإنمر  مستتتتتريرة 
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دة    إستتتتتترا ي  في  وأن    تقولون  عنامر  وإن   برلفوضتتتتتتي   مهاَّ
 هتاه في  ب    ااج متر   عنتا  منك   نستتتتتتتتتتتتتتمات   التا   الكالم 
 في إج متترعتترت  هتترمش  على  أو  تلتتك  أو  الاربيتتة  التتاولتتة 
  أن   إلى  ستنيمئن   ذلك  فانا  الم حاة    األم   منظمة  رحر  

  الوي رة مارلي  تقو    ان   أمر . ستتتتتتتيرستتتتتتت ك   من  يمرتجى  خيراا 
  الفلستيينية والمفروضترت  حق  ااست ييرن   إن  إسترا ي   في 
  من  مستتتتبقة  شتتتترو   دون   من  ت     ان  يج   الستتتترا يلية   - 

فق  الفلستتتتتتتتتتتتتييني  الجرن    فيهر ي او  بنصتتتتتتتتتتتتتر     القو   وتمر 
 صتتردر طر    من   ل   حقرا  ي ستتو   ان   الفلستتييني  الجرن  

 اميركتر ت صتتتتتتتتتتتتتتاره  ظترلمترا  دوليترا  مج ماترا  ووجتا  الحق  هتاا 
  على  الوي رة  ت صتتتتر    ان   أمر ... المصتتتتردرة  هاه  يشتتتترعن 

  عن  الستتتتتتتتتتتتتتر تا  اانيبتر   تؤكتا  انهتر  مانتره  فهتاا  النحو  هتاا 
  وبقيتتة َعَربهتتر .. الار   ترو ض  على  تامتت   بتتكنهتتر  اميركتتر 

 الستتتتتتتتلية»  فلستتتتتتتتيينيي  وبرلاات  ااخر   الاربية  األنظمة 
  ييرل ون   مر  وليس  إسترا ي   تر اه  مر  ي ق لوا   لكي « الوطنية 

 .له   حق   وهو  ب  
 عمومرا  الاربي  يقو    ن أ  الي ياي   من   ذلك  ضوء   وفي 

 في ي كم    وهو  نفس   وبين  بين   خرص  بش    والفلسييني 
  أشتتتتتتتا  هو   المح    ينرصتتتتتتتر   من   إن : الوجهين   ذات  اميركر 

  وبتالتك ... توأمت   الحتر   واقع  في  أنت   أو  المح ت   من  أذ  
 الوج  ستتتتيرستتتتة  اع مرد  اميركر  تقرر  ح ى  م ستتتترو رن  فهمر 

  .الواحا 
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  لحليفه أ وباما حفرة
 فيها؟  يقع نمَ  عباس محمود

 حتتتتتر  هي  تلتتتتتك . فيهتتتتتر  وقع  لحليفتتتتت   حفرة  حفر  من 
 محمود الفلسييني  الر يس  حليف    َمع   أموبرمر  بررا   الر يس 
  حليفتت  مع  كلين ون  بيتت   الر يس  حتتر   كمتتر  تمتترمتترا . عبتتر  
 الحز  ستتتتتيرستتتتتة   هي  تلك  وككنمر . عرفرت  يرستتتتتر  الر يس 

  الفلسيينية  القيردة   تجره   الم حاة   الوايرت   في  الايمقراطي 
  الجمهور   الحز   ستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتة   أن   ذلك  ياني   أن  دون   من 

 .سوءاا   أوثر  المراح   باض   في  هي  وإنمر   أفض  
  الر يس أن  الى  عبتتتر   محمود  الر يس  اطمتتتكن  لقتتتا 

 البن   بوش  الر يس   من   ونزاهة   أمرنة   أوثر   سي ون   أوبرمر 
 ان  ح ى  ب   الحاود    أقصتتتتتتتتتتى  الى   ما   تجرو   نراه   ولاا 

  تقر ر منرقشتتتتتتتتة  عام   النواير  م شتتتتتتتتوفة  لعبة  في  إرتضتتتتتتتتى 

 الر يس ساي تاز ز ذلك شكن من ألن«  غولاس ون »
 .ال سو ة لنجري أوبرمر

 من خرج عنامر ان  استتتتتتتتتتتتتتر  على ذلك فا  وهو
 كتترن اابيض ال يتت  في أوبتترمتتر بتترلر يس ااو  لقتتر تت 

 والاولة ستتتتتتتتتي حقق ااستتتتتتتتت ييرن وق   أن الى ميمئنرا 
ي. ستتتتتتتتتت قوم الفلستتتتتتتتتتيينية  أن يم ن عمر انيبرع  وعزَّ

 بن ع اللا  والملك مبرر  حستتتتتتتتتتتتتني الر يس أن يحا 
. ال فرؤ  شتتتترركوه  األحما صتتتتبر   والشتتتتي  الاز ز ع ا
 ومتر األميركي الر يس من ستتتتتتتتتتتتتتتماوه متر ضتتتتتتتتتتتتتتتوء في

 تفو ض على  الحصتتو  الى ستترر   ولاا إيرهر استتماوه
 لحركة  الارم  المؤتمر خال  من  عليهر حصتتت  لقيردت 

 أجنحة تقصتتتتتتقصتتتتتت  باامر يعيمرا  توّج  الا « ف  »
 .ما  المنسجمين غير الف حرو ين الصقور باض

 بتترلنفس  ثقتتة أوثر جالتت  الجتتايتتا الوضتتتتتتتتتتتتتتتع هتتاا
 قتتتردة باض« األعتتتااء الخوة» ال تتتاايتتتة في ف حتتتا 

 موضتتتتتتتتتو  في  الستتتتتتتتتتير إرتضتتتتتتتتتتى ث « حمر » حركة
 مر في وهو. رعري هر مصتتتتتتتتر ت ولى ال ي  المصتتتتتتتترلحة

 إدارة أ  األميركي  الحليف أن الى ميمئن هآذار يتتتت 
 جوات لكن. بت  وعتات بمتر ستتتتتتتتتتتتتتت في أوبترمتر  الر يس

 اليمتكنينتة تا س ل  مي شتتتتتتتتتتتتتتتيت  الر ترستتتتتتتتتتتتتتتي المباو 
 ستتتتتتتتتتتتتتت تتكتيتت  كلين ون  هيالر   أن إف ر  ث  المتتكمولتتة 

 السلية  عر ن للا رام  الى تكتي  عنامر  السررة برلبشر  
 ن نيرهو ح ومة وتضع إسرا ي  تزور أن باا الوطنية

 أوبترمتر الر يس ير تاه بمتر الق و  أ   الواقع األمر أمترم
ا  به  ال قى أو ياروه أو ياره  التتتاين أمتتترم بتتت  وتاهتتتَّ

 للم  الاموميتتة للجمعيتتة الاتترديتتة التتاورة هتترمش على
 .نيو ور  الم حاة
 وإنمتتتر بتتتترلمتتتتكمو  تتتتتكت ل  األميركيتتتتة الوي رة لكن

 ال ي  الحق كلمة قو  من طر ق هر على ت نص  باأت
 ب لمتتة« الحق» كلمتتة استتتتتتتتتتتتتتت  تتالتت  ث  الحق بهتتر يراد

 من تجتا ل  تصتتتتتتتتتتتتتتتح  أن حترولت  وعنتامتر« البترطت »
 .بكقوالهر يق نع

 خييرة وتتااعيترتهتر ك يرة الصتتتتتتتتتتتتتتتامتة وكترنت  ...
 لحليفتتتتت  حفر التتتتتا  أموبتتتتترمتتتتتر للر يس ماتتتتترا  لليرفين
 ولتتتت « غولتتتتاستتتتتتتتتتتتتتت ون  حفرة» عبتتتتر  محمود الر يس

 نفستت  ترشتتي  باام عبر  الر يس قرار ألن شتتخصتتيرا 
 في يستتتتتتتتتتتق   األميركي  الحليف ستتتتتتتتتتتيجا  ثرنية  لواية
 .نفسهر الحفرة
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 أ وباما جانب من التنّصل بعد ما
 نتنياهو من والعناد

  األميركية  الخررجية  وي رة  ت نص    عنامر  الي ياي   من 
  تجره  أموبرمر  بررا   ر يستتتتتتتتهر  ال زامرت  من  كلين ون  هيالر  

 وعات بمر  أموبرمر  إدارة  تفي   وا  الفلستتتتتتتتييني    الموضتتتتتتتتو  
  حظتتتت  بنتتتتا    عبتتتتر   محمود  الر يس  ي  في  ا  أن  بتتتت   

  ا   وإنمر  خَاَل     األم    علي    علَّق   الا    الحليف   أن   وَكيف 
  إسرا ي   وما   األبيض  ال ي   ر يس  تجا   صامة   من  با 

  الموضتو    مع  ال ارطي  في  أستلوبهمر  مستروئ   الى  ي ن هرن 
 الفلسييني 
 تلك ن اكر  وتجالنر  باقة  ماروستتتتتتتتة  الصتتتتتتتتامة  جرءت 
 عرفرت يرسر   الراح   الر يس  يمحِاثهر   كرن   ال ي   الصامرت 

  ذكر    السترعرت  هاه  في  فلستيين  شتا   يست حضتر   الا  
. المرلية   -  الستتتيرستتتية  الضتتتر قة  علي   تشتتت ا  عنامر  رحيل   

 قراراا  ي ضتتتمن  مه   ب يرن  ستتتيالي  أن   عبر   الر يس   أعلن 
  ال حّفظرت  ك   يمسق    ه    القرار؟   هاا   هو   مر . اهمية   أوثر 

  ه    الصتت ؟  ب   يوّحاون  لقرء   الى « حمر  »  قردة  و اعو 
  للا  رام  في  الر رستتتتتة  مقر  داخ   ستتتتتيرستتتتتيرا  اع صتتتتترمرا  يالن 

  والح ومتتتتة  األميركيتتتتة  اادارة  تنفيتتتتا  لنهتتتتر تتتت   و شتتتتتتتتتتتتتت ر  
 سربقرا؟  ب    وعاا  لمر  السرا يلية 

  نفس  يرش    لن   أن    أعلن  وإنمر . حا    ذا    وا   هاا   ا 
 .ثرنية  ر رسية   لواية 

  ستتتتتتتتتتيم ر   فرلرج  . الخيورة  برل   ذات   حا   في  القرار 
  ال نفياية اللجنة  ر رستتتتتتتتتتتتة : اهمية  األوثر  المنصتتتتتتتتتتتت ي ن  في 

  الستتتتتتلية  لر رستتتتتتة  نفستتتتتت   ترشتتتتتتي   عام   لكن . ف    ويعرمة 
 هنتترلتتك ي ون  لن  وبتتالتتك  فراغ  حتتاو   إمتتر  مانتتره  الوطنيتتة 
  أن   وإمر . المرجعية  صتتتتتتتفة   ل   فلستتتتتتتييني  رستتتتتتتمي  ممحرور 
 و    الفلستتتتتييني  الصتتتتت   داخ   ستتتتت حا   انقالبية  حركة 

  أو « تشتتتتتتتترفيز »   أو  فير   ستتتتتتتتالم   وصتتتتتتتتو   ضتتتتتتتتو هر  في 
 .السلية  ر رسة   الى  فلسييني « نجرد » 

  الر يس ان شتتتتر   الصتتتتا   من   ي ون   ذلك  ضتتتتوء  وفي 
 غير  عن  أو  قصتتتتتتتتتتتتتتا   عن  حفرهتر  ال ي  الحفرة   من  أموبترمتر 
 .عبر   محمود  لحليف   قصا  

  الر يس ي ون   أن  نستتتتتتتتتتتتت باا   ا  ذلك  نقو   ونحن  لكننر 
لفتتت   حتتتاو  خيوتتتت   في  حتتتاا  عبتتتر   محمود    الر يس ستتتتتتتتتتتتتتَ
  الر يس مث   آخر ن  عر   رؤستتتترء  وَحاو   ق    من  عرفرت 

  لخيتتر  ممتترثتت   خيتتر   في  أعلن  التتا   النتترصتتتتتتتتتتتتتتر  ع تتا 
  لاورة نفس   ترشي    عن  برلازو   الم الق )  عبر    محمود 

  هز مة وير  تحمُّ   بستتتتتت    ستتتتتتي نحى  ان     ( ثرنية  ر رستتتتتتية 

ل   ال ي  ال ظرهرات   لكن   1967 حز ران   من   الخرمس   ش َّ
  وبرلنستتتتتتبة. ال نحي   عن  ياود  جال    القرار  على   الفا   رد 

  الفات   ردود   ولكن  تظترهرات  تحتا   ل   عبتر   الر يس   الى 
  بمفرعيلهر هي   توال   ال ي   والاولية  والاربية  الفلستتتتتتتتتتتتيينية 

 في حاث    ال ي  الشتتتتتتتتتتتتتا ية  ال ظرهرات  تلك  مث    تكون  قا 
 .مصر 

  الا   مر  تمرمرا  واضتتتتتتتتتتتتتتحرا  ليس  آخر  إشتتتتتتتتتتتتتتارر  وح ى 
  ن نيرهو  بررا   : المانية  طرا  األ  ستت ايا   وه  . ستتيحا  
  أموبتتتترمتتتتر  أن  بحيتتتتث  فالوه  متتتتر  في  النظر  عبتتتتر   محمود 

  مر  ستتتتينفِّا  بكن   صتتتتردقرا  ي اّها  ن نيرهو  إحراج   من  المنزعج 
  الر يس أمس  ق ت   لقتر ت    ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في  ن نيترهو   وأن  بت   وعتا 

  اللقتتترء  تصتتتتتتتتتتتتتتو ر  دون  إنمتتتر  األبيض  ال يتتت   في  أوبتتترمتتتر 
 محمود  وأمر  ااستتتتت ييرن    شتتتتتكن  في  عنرده   عن  ستتتتتي خلى 

  ضتتتتتتتتتتتتتتمن  اللعبتتتة  آذار  ي ون  لتتتالتتتك  ن يجتتتة  فتتتهنتتت   عبتتتر  
 لكن  المانو رت  يرضتتتي  قا  تفو ضتتترا  منهر  ورب    األصتتتو  

  إاَّ ... الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  الاولة  قيترم  وهو   الميلو   يحقق   لن 
  مر  خير   هي  لل ستتو ة  خي    يا  ر   أموبرمر  الر يس   كرن   إذا 

  وللا . أميركر  ر رستتتتتتتة   الى   وصتتتتتتتول   مشتتتتتتتروعية  فيهر  يؤكا 
 .أعل  
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   بروح رياضية مباراة
 ثأرية خلفية على سياسية

  الجزا ر ين إخواننر   من   الحرلي   الكرو    الجي   يار    ا 
  ثورة أج    من  النرصتتتتر  ع ا   مصتتتتر  بال  هر  تضتتتتحيرت   أ  

 باا  رح   الا   الفرنستتتتتي  ااستتتتت امرر  أنه   ال ي  الجزا ر 
 وباا. الشتتخصتتية  منقستتمة  الجزا ر  تر    وقا  عقود  بضتتاة 

  ورفتتتترقتتتت  بيلال  بن  أحمتتتتا  يتتتتا  على  ااستتتتتتتتتتتتتت قال   بتتتتاأ  أن 
ين  هوار   مع  المستيرة   وتواصتل     جايا  بن  والشترذلي  بوما 

  مع  ث   كتتتترفي  وعلي  خيضتتتتتتتتتتتتتتر  ومحمتتتتا  يروا   واليمين 
 المانو تتتتة الرو   الجزا ر  استتتتتتتتتتتتتت اتتتتردت  الحتتتترلي   الر يس 

 كمر يمزج  الاربي   اللستتتتتترن  ياا   ول   الاروبية  واألحرستتتتتتيس 
 كرن  استتتتتتتتتتتت مرار   وفي . والفرنستتتتتتتتتتتتية  الاربية  بين  ق     من 

 ع تا مصتتتتتتتتتتتتتتر  فال ت    متر  تنستتتتتتتتتتتتتتى   ا  الم اترِقبتة  الح ومترت 
 القرمة تبقى   ان   أج    من  بال  هر  تضتتتتتحيرت  وأ    النرصتتتتتر 
 .عرلية  الجزا ر ة 

 الجي  إستت حضتتر   لو  أن   ااستت هال    هاا  من  نر اه  مر 
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  أجتتتت   من  المصتتتتتتتتتتتتتتر تتتتة  الوقفتتتترت  تلتتتتك  الحتتتترلي  الجزا ر  
  ال اصتت   كرن   لمر  الفرنستي  ااست امرر   من   ال لا  است قال  

 إحراق  الى  ر ترضتتتتتتتتتتتتتتيتة  منتريلتة  هترمش  على  بترلباض  دفع 
 العالم وستتتتتتتتتتتتتتر ت   كترنت    ولمتر  المصتتتتتتتتتتتتتتر   المنَ ختَ   عل  

  استتتتت امل  ماركة  غمرر  خرضتتتتت   الجزا ر  في  الر رضتتتتتي 
  و يبة» و «  ق لة »  بكنه   المصتتتتتر ين  لالع ين   أوصتتتتترفرا  فيهر 

 الجزا ر منَ ختَ   هز متة  من  الثتكر  بتاافع  ذلتك  وكت  « إعتاام 
« القرهرة  إست رد »  في  المصتر   المنَ َخ    أمرم   1989 عرم 
 عترم  الاترل   كتك   بنيت    النفس  يمنَّون  كترنوا  الجزا ر ين  ألن 

 والنفو  الواقاتتة  تلتتك  ومنتتا  ال صتتتتتتتتتتتتتتفيتترت   عنتتا  1990
  ستتتتتتتت جر   ال ي  المبرراة   هي  هر  ث  . الثكر  مشتتتتتتتترعر  تخ زن 

  بها « القرهرة  إست رد »  في  الشتقيقين  المن خ ي ن  بين   اليوم 
  ت او  2010  الارل   كك   نهر يرت   الى  يفوي   ن م  ترشتتتتتتتتتي  

 بكن  األصتتتتتتتتتتتو   تق ضتتتتتتتتتتتي  مبرراة  منهر  أوثر  حربية  منريلة 
  نالحظتت  التتا   لكن . فويه  اآلخر  للفر ق  ينهزم  من  يبتترر  

 وككنمرالها  للنفو    شتتتتتتتتحن  عملية  شتتتتتتتتهر  منا  وبرلاات 
 ونصتتتتتتتتتتتتت   المليون  بلا   من  اآلتين  الالع ين  انقضتتتتتتتتتتتتتر  

.  ال رر خية الوقفرت   بلا  في  نظرا ه   على  شتتتتتتتتتتتهيا   المليون 
  الفنترنتة  على  نز   المصتتتتتتتتتتتتتتر   ال ضتتتتتتتتتتتتتت    ان  نالحظ  ومتر 

  وأن  بلتتتتاهتتتتر  منَ ختتتتَ   فوي  تمنتتتت   ألنهتتتتر  وردة  الجزا ر تتتتة 
لوا  المنَ َخ   هاا   اعضتتتتتترء   ستتتتتتيحّلون  كرنوا   الا   الفناق   باَّ

  من  برلقر   فناقرا  واخ رروا  القرهرة  وستتتتتتتتتتتت   في   والواقع  في  
 ي ونوا لن  بتتتتكنه   اليحتتتترء  هؤاء  ير تتتتا  وكتتتتكنمتتتتر  الميتتتترر 

 عليه  هجوم   حر   في  إنه    أو  الثرني  بلاه   في  ضتتتتتتتتتتيوفرا 
 ال ي ال ستتتتتتتتمية  هي  كمر « الفراعنة  احفرد »  منرصتتتتتتتتر    من 

 وستتر   تستتمية   على  رداا   العالم  وستتر    باض  استت امّلهر 
  محرربي»  بتتتتتت  الجزا ر  منَ َخ   ألعضرء  الجزا ر ة  العالم 

. الجزا ر   الى  و اودوا  الميرر   الى  ستي وجهون « الصتحراء 
  ال ااو   قيا  ومضتتع  اق راحرا   أن  حا   الى   الحر   وصتتل   ومر 

 وع ا مبرر   حستتتتتتتتني  الر يستتتتتتتترن  يحضتتتتتتتتر  بكن  و قضتتتتتتتتي 
 الجمترهير رو   من  يهتاِّ ترن   وبتالتك  المبترراة  بوتفليقتة  الاز ز 

  كرة لعبة  بفنون  لالستتتتت م ر   تحضتتتتتر  ا   وال ي  المح شتتتتتاة 
  ااق را    ولكن . المضتتتتتتتتتترد  والثكر   الثكر  ب ر   وإنمر  القام 

  من  بز تررة  عنت   وإستتتتتتتتتتتتتت معيض  ال نفيتا  الى  طر قت   يتكختا  ل  
  مصتتتتتتر  لمن خ    أمس  ق    بهر  قرم  مبرر   حستتتتتتني  جمر  

  للم حتا  وب اليق  للفوي   وتحفيزه  مانو ترتت   رفع  أجت   من 
  الثالثرء يوم  يكي  حستتتتتتتتتتتترم  المصتتتتتتتتتتتتر ة  الخررجية  بهستتتتتتتتتتتت  

  رغبة  عن  م حاثرا  ااستتتتتتتت فزاي  باام  في   طرل    المرضتتتتتتتتي 
 .ااجواء  ل ها ة  مش ركة  جزا ر ة   -  مصر ة 

  ستتتتتتتتتتت جر   ال ي « المبرر رت   أمم »   إن   القو   خالصتتتتتتتتتتتة 
  الى  مصتر  من خ   فيهر  يح رج « القرهرة  إست رد »  في   اليوم 

  او  النهتر يترت  الى  للوصتتتتتتتتتتتتتتو   اهتاا   ثالثتة  بفتررق  الفوي 
  تجر   فترصتتتتتتتتتتتتتتلتة  مبترراة  الى  لالح كترم  هتافين  بفتررق  الفوي 

  ل حتايتا  الستتتتتتتتتتتتتتودان  في  الجترر   الثترني  تشتتتتتتتتتتتتتتر ن  18 يوم 
  المنَ َخ   أو  المصتتتتتتتتر   المن خ  : الموناير    الى  الم كه  

 ستتتتتتتتت كون  هاه  غير  ن يجة  أ    أن  مالحظة  مع  الجزا ر   
 .الجزا ر  مصلحة  في 

  ويراء أنجز  ي ون  باامر  ستتتت     هاه « المبرر رت  أم » و 
 قرروا  له   طرر را  اج مرعرا  عربية   دولة  عشرة  أربع  خررجية 

 حقهر في  الستتتتتتتتتاودية  الاربية  المملكة   مع  ال ضتتتتتتتتترمن  في  
  الماعوم  الحوثي   ال ستتل   مواجهة  في  أرضتتهر   عن  برلافر  

 متتتتر الى  المبتتتترراة  تن هي  أاَّ  هو  ن منتتتتره  ومتتتتر . إيران  من 
  الى   أ  «.. الحوثي   الل   »  بستتتتتتتتت     الحر   إلي    وصتتتتتتتتتل  

 مصتر بين  الستيرستية  الاالقة  على  تنا س  ر رضتية  عااوة 
 .والجزا ر 

  المبترراة  تحتا    أن  الجتر ز   من  هت  : ال ستتتتتتتتتتتتتترؤ   و بقى 
  من  تجا  الستتتتتيرستتتتتية  المارر    ك    أن  مع  ستتتتتيرستتتتتية  برو  

 أصتتتتتتتتحر   للا  ستتتتتتتترم  . ر رضتتتتتتتتية  برو   ت    بكن  ينصتتتتتتتت  
 .لهر  م رر  ا  ثررات  المشحونة  النفو  
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  الزيارة  حول تأمالت
ارية  الساركوزي  والملعوب البشَّ

 في ال روتوكو   جترنت   من  الخيتك  هتاا  يحتا   عنتامتر 
  ي ررة خال    أن   حيث    ( الليز   )  الفرنستتتتتتية  الر رستتتتتتة  مقر 

رر  الر يس    على  الاراقي   الَاَل   رمفع  فرنستتتتتر  الى   األستتتتتا  بشتتتتتَّ
 في  األشتتتتتتتتتتتتتهر  الشتتتتتتتتتتتتترنزليز     جردة  ام ااد   على  األعماة 

رر  الر يس  ونجا  الفرنستتتتتتتية   الارصتتتتتتتمة    يستتتتتتت وقف   ا  بشتتتتتتتَّ
  دولتة  كت   َعَل   أن  و ر   المشتتتتتتتتتتتتتترعر  قومي  فلنت   األمر  
  وأش ر    األلوان  اخ لف    وإن  سور ر   َعَل    أن    لو   كمر  عربية 

« أو ر  للا »  عبتتررة  نو   من  والعبتتررات  والنجوم  النستتتتتتتتتتتتتتور 
 .من   األه    الجزء  بكنهر  الاراق  َعَل   ي شرَّ   ال ي 

رر  والر يس    يهم   الا    كرن  فرنستتتر   الى  ي ررت   في  بشتتتَّ
  الا   ستتتترركوي   ني وا  ر يستتتتهر  نواير  حقيقة  او شتتتتر    هو 

  الوقت   في  أنت   وكيف . ستتتتتتتتتتتتتتلوكت   ط ياتة  في  المرء  يح ترر 
 خشتتتتتتتتتتتتتتنة ع ر    وقفة  أوبرمر  بررا   الر يس  ستتتتتتتتتتتتتتجَّ    الا  

 دعوة دون  من  يار  التتتا   ن نيتتترهو  إياء  الشتتتتتتتتتتتتتتيء  باض 
 هي ال ي  الوقفتتة  األميركي  الر يس  فتتهتختتا  األبيض  ال يتت  
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  الصتتتتتتتتتتتتتتحتتترفي  المؤتمر  ا  حيتتتث  نظتتترم  نقيتتتة  عن  عبتتتررة 
 ال ي  ويّعهر  الصتتتتتتتورة   وا  الاردة   هي  كمر  عمقا  المشتتتتتتت ر  

  ي ختا عنتامتر  أنت  ... اللقترء  من  أيترم  ثالثتة  باتا  إاَّ  األبيض 
  فيبردر  إليهر   المشتتتتتتتترر  ااع راضتتتتتتتتية   الوقفة  أوبرمر  الر يس 
  من  ينلت   ل   متر  ن نيترهو  تاو ض  الى  ستتتتتتتتتتتتتترركوي   الر يس 
  ستتتتتتتتتتتترركوي   بكن   والملاو   ال او ض   هاا  و  مّث   أوبرمر  

 في  فهاا  برل ق ي    المقرون  برألحضتتتتتتترن  ن نيرهو  إستتتتتتت ق   
  يحقق  أن  المتتتا   البايتتتا  هتتتافهتتتر  المزايتتتاة  من  نو   رأينتتتر 

رر  الر يس   مع  سرركوي   الر يس    س ق  مر  ن نيرهو   ومع  بشَّ
  مع  كتتررتر  جيمي  األستتتتتتتتتتتتتت ق  األميركي  الر يس  حققتت   أن 

  منرحي  إستتتتتتتتتتترا ي   ويراء  ور يس  الستتتتتتتتتتتردات  أنور  الر يس 
 ماجن في  خميرة  مث   أنهر  ت يَّن  صتتتتتتتتتتفقة  إبرام   أ   بي ن  

 مشتترو  وليستت   يوم   ذات  ستت حا   جاياة  حربية  مواجهة 
  مر  ستتتتتتترركوي   الر يس  يمخفي   ا  وعنامر . مستتتتتتت قر  ستتتتتتتالم 
  من  نيتة األردوغتر  ال ركيتة  الورقتة  ان زا   و حترو   إليت   يرمي 

رر ة   اليتا    َتقو ض ير ا  ستتتتتتتتتتتتتترركوي    أن  ياني   فهتاا  البشتتتتتتتتتتتتتتَّ
  أ   الثمرة   قرط    هو  ي ون   أن  و ر   يثمر  قا  مستتتتتتتتتتتتتتاى 

 هي  كمتر  الم تا يتة  تانيت   رج   منت   أوثر  ستتتتتتتتتتتتتتمستتتتتتتتتتتتتترر  أن  
.  شتتتتتتتتيرا   جر   والر يس  دي و   شتتتتتتتترر   الجنرا   صتتتتتتتتفرت 
  الاتتتاوان  مستتتتتتتتتتتتتتتتكلتتتة  في  الم تتتا يتتتة  قمتتتة  في  كتتترن  فتتترألو  

 مصتتر  على   1967 حز ران  من  الخرمس  يوم  ي ستترا يل ال 
  الااوان   من  نفستتتتتتتهر  الم ا ية  على   كرن  والثرني . وستتتتتتتور ر 

  الى  نظرت   في   وأيضترا  الفلستييني  الشتا    على  الشترروني 
.  شبار  ومزار    للجوان  ي سرا يل ال   ااح ال    إنهرء  ضرورة 

  الر يس بين  الشتتتتتتتتخصتتتتتتتتية  برلاالقة  المرتب    الموق    ولوا 
  منيق   أن  وكيف  الحر ر   رفيق  الشتتتتهيا  والر يس  شتتتتيرا  

  كثير ن  نظرة   مع   الشتتتتتتتتتتتتتيء  باض  م يربقرا  باا  شتتتتتتتتتتتتتيرا  
 جاجع ستتتتتتتتتتتتمير  والاك ور  جن ال    وليا  األستتتتتتتتتتتت رذ  أبريه  

  منفتتتتتره من  عودتتتتتت   يوم  ح ى  عون  ميشتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   والجنرا  
  لجري  ااغ ير     واقاة  في  الستور ة  القيبة   الى  البرر ستي  
رر للر يس  أجا    هي  شتتتيرا  « يارمبية »   أن  ااف را    بشتتتَّ

 لنتتر يؤكتتا  التتا   ستتتتتتتتتتتتتتترركوي  « ذبتتابتتة »  من  ماتترا  ولل نتترن 
 يؤكا كمر  عنردهر  في  ح ى  إستتتتتتترا ي   مع   قلب    أن  بملاوب  

  ن نيرهو  للا    احظنره   الا   اش يرق    خال    من   األمر   لنر 
  ال ستتتتتتتتتو ة فرص  وباثرة   الوق   تضتتتتتتتتتييع  لعبة  آذار ي   الا  
  ذلك   أج    ومن  األردوغرنية   الفرصتتتتتتتة  جاو   أوثرهر  ال ي 
رر   الق و   لحظتتتة  في  نراه    تحّققتتت  أن  يم ن  بمتتتر  البشتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 وستتتتتتتترطة تفضتتتتتتتتي    وهو  غر برا  أمراا  يير   تركير  وستتتتتتتترطة 
  األردوغرنية ال ركية  الوستتتتتتتتتتترط ين   بكن  ِعل مرا  ستتتتتتتتتتترركوي   

 أميركر ممرناة  حر    في  تثمرا   لن  الستتتتتتترركوي ة  والفرنستتتتتتتية 
  الا    الح   يا  ر  أوبرمر  الر يس   أن  خصتوصترا  األوبرمية  

  -  الاربي   والصتتتتترا   ي ستتتتترا يل ال   -  الفلستتتتتييني  للنزا   يراه 
 لستتم  يشتتّ     أن  يم ن   مر   أفضتت   هو   عمومرا  ي ستترا يل ال 

 .ال رر    صفحرت   من  واحاة  على  تاو نرا 
 إننتر  القو   المقتر   هتاا  بت   بتاأنتر   لمتر  استتتتتتتتتتتتتت كمتراا  و بقى 

  حتتر   في  ينزعج  أاَّ  طتترلبتترني  جال   الر يس  على  ن منى 
 يالَّق  بحيث   آخر  خيك  إرتك   الفرنستتتتتتتتتتي  ال روتوكو    أن 

 خال  الشتتتتترنزليز    جردة  أعماة  طو    على  الستتتتتور    الَاَل  
  ذلك  ونقو  . أمس  باأت  ال ي  لفرنستتتتر  جال   الر يس  ي ررة 
 فوق  الرفرفتتتة  دا    كتتترن  الستتتتتتتتتتتتتتور   الال   أن  منيلق  من 
  وهاا . الامشتتتقي  مالذه   يمن   في  ورفرق  « جال   الرفيق » 

 جملتتة من  كتترنتتر  األستتتتتتتتتتتتتتتا  حتترفظ  الر يس  ورعتتريتتة  المالذ 
  األميركي ااح ال   ظتتت   في  الرجتتت   ي رأ   أن  مقومتتترت 
 ظتت  في  ي بتترر   هوشتتتتتتتتتتتتتتيتترر  و  ستتتتتتتتتتتتتتّل   الاراق  جمهور تتة 
  يشتتتتتتتتب  بمر  الثنرن  و لوذ  الخررجية  ويارة  نفستتتتتتتت   ااح ال  

مت      الح    ضتتتتتتتتتتتتتتا  المترلكي  ال ركترن  انفجترر  عنتا  الصتتتتتتتتتتتتتتَ
رر      لهاا   الاولية  المح مة  فكرة  تستتتتو ق  درجة   وإلى  البشتتتتَّ

ق . الح    ق   ا   أو  نصاِّ  !ذلك  حا   لقا . نصاِّ
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 الخبر  نتظارإ في  األمتان
 األوروبي  تحاداإل من  اليقين

 في قرار  لستت صتتاار  الفلستتيينية  الخية  كثيراا  تكّخرت 
  فلستتتيينية باولة  برلع را   يقضتتتي   الاولي   األمن  مجلس 

  مع   لكن  الشتتتترقية   القا   عرصتتتتم هر   1967 حاود   على 
 مواصتتتتتتتتتتلة  من   أفضتتتتتتتتتت   يبقى   األمر  استتتتتتتتتت ارا    فهن   ذلك 

 .ال ر ث 
  واحتا  جترنت   من  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة   التاولتة  إعالن   أن  ومع 

  صتتتتتتتتتتتتتتامتة حتاو   في  ي ستتتتتتتتتتتتتت ّت   كونت   جتاو   أوثر  يبقى 
  حر   أ    في  ضتررة  تكون   لن   الاولي  المج مع  في  إيجربية 

 استتتتت صتتتتتاار لمجّرد  الفلستتتتتيينية  الخية   أن   إاَّ  برلقضتتتتتية  
 الستير حر    في  ست شتّ    فلستيينية  باولة  برلع را   قرار 
  طر ق  على  نوعيتتتتتتة  خيوة  فيهتتتتتتر  الير ق  نهتتتتتتريتتتتتتة  الى 

 .العالن 
  الاربية  الاو   تك في   ا  ال ي  برلخية  الستتتير   حر   في 

 في لهتر  ال رو ج  بتاور  ستتتتتتتتتتتتتت قوم  وإنمتر  عليهتر  بترل شتتتتتتتتتتتتتتجيع 
 الرافضتتتتتتتة إستتتتتتترا ي    من  كالا   أن  ستتتتتتتنجا  الاولية    المحرف  
 الستتتتتتتتتترو  أميركر  ت قّام    الاولي  والمج مع  للخية  ستتتتتتتتتتلفرا 
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  الق و   الى  يمي   أن   ياني  بمر  عليهر  آخر   إشتتتتتتتتتتارر  ح ى 
  إستترا ي  تستتاى  بحيث  ستتيرستتية  مواجهرت  يخوضتترن  بهر  
 حق  استتتتتتتتتتتتتت امتتتر   على  أوبتتترمتتتر  الر يس  إدارة  إجبتتترر  إلى 

  على   األمن  مجلس  في  ال صتتتتتتتتتتتو    عنا ( الفي و )  النقض 
م   الا   القرار  مشتتتتترو    وستتتتت حرو  الشتتتتتكن    هاا  في  ستتتتتيمقاَّ

 حمت   أجت   من  األوروبيتة  الح ومترت  تجييش  إستتتتتتتتتتتتتترا يت  
 .الفي و  اس امر    على  أميركر 

  لل وّج  ك ر   ضتتتتتربة  ستتتتتيشتتتتتّ    ااستتتتت امر    هاا   لكن 
  ودولتتة  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   دولتتة : بتتاول ين  ينتترد   التتا   األميركي 

  من   أن  خصتتتتتوصتتتتترا  الفي و   يمستتتتت ام   وعنامر . فلستتتتتيينية 
  لهتتاا  الجهوي تتة  أت   على  األمن  مجلس  في  أميركتتر  يمثتتِّ  

  دولة  بكنهر  ألميركر  تهمة  ستتتتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتتتت ِّ    ذلك  فهن  ال ر   
  مستتتتتتتريرة  وأن  الاول ين   موضتتتتتتتو   في  ت كرذ   وأنهر  منرفقة 

  غولاست ون  تقر ر   موضتو    في  لهر  عبر   محمود  الر يس 
 .األميركي   الموق    على  خرسراا  رهرنرا  ورن  

 ال ي  أوستتتتتتتتتتتتتلو  اتفرقية  بهل رء  ستتتتتتتتتتتتتلفرا  ن نيرهو  هاد  لقا 
  ويراء ر يس  مع  عرفترت  يترستتتتتتتتتتتتتتر  الراحت   الر يس  أبرمهتر 

  الصتتتتهيوني ال اصتتتتّ   كرفكه  الا   رابين  إستتتتحق  إستتتترا ي  
 هتاد ن نيترهو  أن  كمتر . ااتفترقيتة  تلتك  إبرام  جّراء  بتهغ يترلت  
 ال تتتامير ومواصتتتتتتتتتتتتتتلتتتة  وغزة  ال ربيتتتة  الضتتتتتتتتتتتتتتفتتتة  بتتتهح ال  

  ولكن  وااغ يتترات   ااع قتترات  واستتتتتتتتتتتتتت ئنتتر   وال جر ف 
 ع ا بن  ع اللا   الملك   أن   وهو  أسترستيرا   أمراا  ينستى  ن نيرهو 
  اليتترولتتة   على  تبقى  لن  الاربيتتة  المبتتردرة  إن  قتتر   الاز ز 

 بين ال نرفر  رغ   على  الفلستتتتييني  الارم   الرأ    أن  و نستتتتى 
  الرأ    وأن  جاياة   لن فرضتتتتتتتتتتة  جرهز « حمر  » و « ف   » 

  من  الح ومرت   على  للضت    است اااداا  أوثر  الاربي   الارم 
 ذ تر  ومات   ن نيترهو  أن  كمتر . الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين  نجتاة  أجت  

  على  ت رتّت   قتا  ال ي  اآلثترر  ي نترستتتتتتتتتتتتتتون  وثاترل هتر  ح وم ت  
 ستتتتتتتتتتتتتتئ  التا    التاولي  الاترم  الرأ   أوستتتتتتتتتتتتتتر   في  ال حّوات 
  إسترا ي  اب زاي  عن  النرشتئ   والصتاا   ي سترا يل ال  ال الع  

 يهود ح ى  بتت  . األميركيتتة  وللدارة  األوروبيتتة  للح ومتترت 
«  هآرتس»  صتتتتتتتتتحيفة  إلي   أشتتتتتتتتتررت  مر  نحو   وعلى  أميركر 

  الستتتتتتتتتتتتتلو    من  يضتتتتتتتتتتتتتّجون   باأوا  أمس  ق    الستتتتتتتتتتتتترا يلية 
  للتاولتة  ت ّرعترته   قلَّصتتتتتتتتتتتتتتوا   لتالتك  ِتباترا  وأنه   ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال 

 جهة  من  الرضتتتتتى  عام   على  تاليالا  الثلث  بنستتتتتبة  الا ر ة 
  من  نو    هو  لل ستتتو ة  إستتترا ي   ح ومة  رف ض   بكن  وشتتتاوراا 

  أستتتتتوأ  مستتتتت ق الا   ل   ستتتتت كون   الا   الم شتتتتتو  « ال يزنيس » 
 .الاواق  

 مع الميّبع  األردن  ح ى  أنتتت   إلى  الشتتتتتتتتتتتتتتتتررة  وتبقى 
  اس قبرل   خال    أمس   ق     الثرني   ع اللا   ملك    قر    إسرا ي  

 للاالقتترت الستتتتتتتتتتتتتترا يليتتة  -  األميركيتتة  اللجنتتة  يمثتتّ   وفتتااا 

 في الصتتتتهيوني  الضتتتت   « لوبيرت »  أع ى ( إيبر  )   الارمة 
 في  الحستتتتتتتتتتتت   لحظة  يواجهرن   والارل   المنيقة   إن »  أميركر 

  طر ق   وإن  األوست    الشترق  في  الستالم  ب حقيق  ي الق  مر 
 للحيرة القربلة  الفلسيينية   الاولة  قيرم  وهي   واضحة  السالم 

 الاملية ومرجعيرت  الاولية  الشتتتترعية  قرارات  مع  انستتتتجرمرا 
 تشتتتتتّ   ال ي  الاربية  الستتتتتالم  مبردرة  را خصتتتتتوصتتتتت  الستتتتتلمية 

  وجميع إستترا ي   بين  الستتالم  ل حقيق  مستت وقة  غير  فرصتتة 
  وعلى . المبتتردرة  تؤ تتا  ال ي  والستتتتتتتتتتتتتتالميتتة  الاربيتتة  التتاو  

 عقلية في  البقرء   أو  الستتتتتتتتتالم  بين   مر  تخ رر   أن  إستتتتتتتتترا ي  
« إيبتر  »  لتا   الفات   ردّ  أمتر  الملتك  قترلت   متر  هتاا «. القلاتة 

  هاا  اق نع   إذا   إاَّ  ستتتتتتترا ي  ل  تكييااا  األستتتتتتت    مع  ي ون  فقا 
  لن  الانتترد  بتتكن  الضتتتتتتتتتتتتتت   « لوبيتترت »  من  الفتترعتت   الجزء 
  ااستتتتتتتت قرار  أن  حين  في  إستتتتتتتترا ي    لاولة  استتتتتتتت قراراا  يحقق 
 .جرن هر   إلى  الفلسيينية   الاولة  بقيرم  ي حّقق 

 الخيتتتتة موضتتتتتتتتتتتتتتو   في  الفتتتترعلتتتتة  الكلمتتتتة  أن  و بقى 
 ق   تستّلم   ال ي  األوروبي  ااتحرد   لاو   هي  الفلستيينية 

 شتتتكن في  الرستتتمي  اليل   الفلستتتيينية  الستتتلية   من  أمس 
  براع را  يقضتتتتتتتي   األمن  مجلس  من   قرار  استتتتتتت صتتتتتتتاار 

 القا  عرصتتتتتتتتم هر   1967 حاود   على  فلستتتتتتتتيينية  باولة 
  أمرم  تيرطئ  أم  بح مة  أوروبر  ت صتتتتتتّر   فه  . الشتتتتتتر ف 

  الاربية ن األم ي    إن   .المولولة  إستتتتتتتترا ي  و   الستتتتتتتترونة  أميركر 
 .اليقين   الخ ر  سمر   إن ظرر  في  والسالمية 
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 خير  اللبنانية الليرة زوان 
 األميركي   الدوالر  قمح من

  ااج يتتتتتر  بتتتتتاأ  أن  منتتتتتا  األميركي  التتتتتاوار  يماتتتتترني 
ام لر يستتتتتتتتت   عقربرا  للاراق   اآل   ال وشتتتتتتتتتي  األميركي   صتتتتتتتتتاَّ
 باتتتا ماتتترنتتترة  وايداد  للكو تتت    اج يتتترحتتت   على  حستتتتتتتتتتتتتتين 
 بل    أن   إلى  للاراق   البن  ال وشتتتتتتتتتي  األميركي  ااح ال  
 في  والمرلية  ااق صتتتتتردية  اانهيررات  ستتتتتلستتتتتلة  مع  المارنرة 
 األوبترميتة الوايتة  بتاأت  باتامتر  ث   ال وشتتتتتتتتتتتتتتيتة  الوايتة   أواخر 

 .األحمر  الخ   مشرر  
  بتهخضتتتتتتتتتتتتتترار الم بترهي  األميركي   التاوار  كترن  وباتامتر 

د  على  أوراق     نالحظ  ب نر   الارل    عمالت  سيا  أنواعهر  تااُّ
  حو   كثيرة  همهمترت  واألعمتر    المتر   أهت   أوستتتتتتتتتتتتتتر   في 

  المالومتترت  كتترنتت   مرة  كتت   وفي . الاملتتة  هتتاه  مستتتتتتتتتتتتتت ق تت  
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  الاوار   فهن  أميركر  في  ك ر   شتركرت  إفال    عن  ت حّا  
  حيث  الام  في  بض     أو  بحمى   المصر   حرلة   مث    ورن 
  يحتتا  ث   بتترلخير  ينتتار  متتر  الى  ترتفع  الحرارة  درجتتة  أن 

  وصتتتل   ث  . طمكنينة   وا  استتت قرار   ا  إنمر . ال راجع  باض 
  ي كّا  لكن   ييباون   انه    إلى   الاوار  بكصتتتتتتحر    الحر  

  لكي  بصتتتتتتتتم   تخي   ال ي  الصتتتتتتتتين  مث   ك ر    دو   في 
 .األر    على  أميركر   األعظ    الاولة  ور ثة  تكون 

  جرن   من  انافرعرا  نالحظ  باأنر  المرضتتية   األشتتهر  في 
 ربمتتر الهنتتا   وكتترنتت   التتاهتت   شتتتتتتتتتتتتتتراء  على  التتاو   باض 

بترا    األمر  انتافترعترا  األوثر  تحتا    قتا  كونيّتة  لحر   تحستتتتتتتتتتتتتتّ
  الوايرت  داخ   قيرعرت  في   الستتتتتتتتتتتيولة  باض  حقق   الا  

  هنتترلتتك  كتترنتت   بستتتتتتتتتتتتتتي   ان اتترش  كتت   مقتتربتت   لكن  الم حتتاة 
  يملك  َمن   أن  ومارو  . وغيرهر  الهنا   الى  تن ق   ستتتتتتتتتبر ك 

 يملكون  التاين  من  وأهميتة  شتتتتتتتتتتتتتتكنترا  أوثر  يبقى  الستتتتتتتتتتتتتتبتر تك 
 وأوراق  دا مرا   وتلمع  أصتتتتتتتتتيلة  الستتتتتتتتت ي ة . الاوار ة  األوراق 
 .وال  ييض  لل زو ر  وقربلة  تاب    الاوار 
  تصتتر حرت نرصتتا  باأنر  أيضتترا  المرضتتية   األشتتهر  في 
 الخليجي وغير  الخليجي  النف   أهتتت   جتتترنتتت   من  خجولتتتة 
  رب    في  ال نو ع  اع مرد  الضتتتتتتتتتتتتترور    من  برت   أن   مفردهر 
 وهتاه. بترلتاوار  فق   وليس  عمالت  باتتاة  الوطنيتتة  الاملتتة 
ام  للر يس  ستتتتتتت ق  الخيوة   قمة اناقرد  خال   حستتتتتتتين  صتتتتتتتاَّ
  أن  حستتتتتتتتين   الملك  عها  في   عمرن  في  اق صتتتتتتتتردية  عربية 

 يحرو   الا    أن   إلى  ي نّب    ل   لكن   اع مردهر  بضتترورة   قر  
 وليس غتترليتترا   الثمن  يتتافع  أن  يم ن  التتاوار  بهيبتتة  المس 

  من  برل خّلص  األميركي  القرار   ي ون   أن  المست باا  برألمر 
ام  نظرم   عمالت ستلة   الى  دعوت   لمجرد  إتمخا  حستين  صتاَّ
  بفكرة تتكختا   أن  على  التاوار  هي  ال ي  الواحتاة   الاملتة  بتا  
  ال نفيا كرن   الكو    اج ير   وباا . الخليج   دو    الستلة  هاه 

 .إلي    المشرر  للقرار 
 الختتررجيتتة وي ر  أن  هو  اآلن  صتتتتتتتتتتتتتتتاده  في  نحن  متتر 

 أمس ق     فرجك   الصتتتتتتتبر    الستتتتتتترل   محّما   الشتتتتتتتي   الكو  ية 
  التتاولي  واألعمتتر   المتتر   مج مع  وماهتتر  األميركيتتة  الدارة 
 مجلس»   عملة  رب    الضتتتتترور   من  ليس  ان   مفرده  ب الم 

 المجلس دو   وأن  واحتتتتتتاة  باملتتتتتتة « الخليجي  ال اتتتتتترون 
 الكو    أن  فهو  المفرجكة  عنصر   أمر .  األمر   هاا  س بحث 

 ستتتتتتلة  لصتتتتتترل   برلاوار  عمل هر   2007 عرم  أصتتتتتتالا  فك  
 عرضتتتتتتتتتتتتتتتتة يبقيهتتتر  الخيوة  بهتتتاه  انفرادهتتتر  لكن . عمالت 

 ستتتوق   لمصتتتلحة  وليستتت   أميركيرا  مستتت حبة  غير  ل ااعيرت 
  ال ارون  مجلس  دو   مشتتتترركة   أن  حين  في  الكو  ي  النف  

  فضتتالا   لهر    أمرن  صتتّمرم  يشتتّ    الامالت  ستتلة  اع مرد  في 
  ينهي الامالت  ستتتتتتلة  قرعاة  الستتتتتت    الاو   اع مرد   أن   عن 

  لاو   النقاية  الوحاة   موضتتو   في  والشتت رات  ال حّفظرت 
 .ال ارون  مجلس 

 يق   وا  ال اقيا   وكثير  شتتتتتتتتتتتر ك  الاوار    الموضتتتتتتتتتتتو  
  تااعيرت ظ   في  يواج   قا   الا  « يورو »  التتتتتتتتت   عن  تاقيااا 
  شتتتتتتتتتتتتتت يهتة توّعكترت   التاوليتة  والمترليتة  ااق صتتتتتتتتتتتتتترديتة  األيمتة 

ك  ك  للتتتاوار  المستتتتتتتتتتتتتت مر  بتتترل وعتتتّ  للجنيتتت  الم تتتاّرج  وال وعتتتّ
  الت  اع مرد  على   الخررجي ن  الستتو ستتر   والفرنك  ااستت رليني 

ك « يورو »    أصتالا  اان ستر   وعام  بامل همر   الاول ين  ل مستُّ
 .األوروبي  ااتحرد   الى 

 فهو األمر  لهتتاا  م تتربا نتتر  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في  نراه  التتا   أمتتر 
  الم  في أو  أموااا  الم  نز  بنوعيه   الوطن  ألبنتتترء  القو  
: األستتتتتتتتتتتود   لليوم  األبيض  القرش  فيهر  يخ ئ  توفير  بافرتر 
  ن منى  ال ي  المحلية  المصتتترر   لا   ليرتك   اع مرد  علي   

 المج مع تنقيتة  في  مشتتتتتتتتتتتتتترركتة  وأوثر  طماترا  أقت   تكون   أن 
 هتاه  في  ال ركتة  تكون  فقتا  وشتتتتتتتتتتتتتتوا بت   م ترعبت    من  الل نترني 
 ومث   هو   َمن  ي رأسهر  جاياة  ح ومة   أن  صوصرا خ  الليرة  
  وا  الل نترنيتة  الليرة  يوان »  ب  يؤمن  ق ت    ِمن  الشتتتتتتتتتتتتتتهيتا   والتاه 
  الموفِّق   وللا .  الامالت   من   وغيره   « األميركي   الاوار   قم  

 .والمحرفظ 
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   «الحرامي» الدولي المجتمع
ادة»و  يةيران اإل «  النووية السجَّ

 مع التتتاوليتتتة  األيمتتتة  تن هي  أاَّ  أجتتت   من  لمحتتتروات ا 
  من  عستتتتتتتتتتتتتت ر    عمتتتتت   إلى  النوو   اليمو   ذات  إيران 

  عتتترجزون  أنه   إاَّ  ي تتتاأ  م ى  فتتترعلوه  يار   أن  الي ياي 
  س نج  ال ي  الخسر ر  ط ياة  وتوصيف  نهري    تحايا   عن 

  كترن  إذا  ومتر  وأف ترنستتتتتتتتتتتتتت ترن   الاراق  في  الحتر   كمتر  عنت   
 .لليمة   الح   سيشّ    برلفا  

 على بتتهق راحتترت  التتاولي  المج مع  ي قتتّام  مّرة  كتت   وفي 
  مشتتتت ركة اج مرعرت  وتناقا  بهر  ي يران ال   الح    ق و    أم  
  ونظراء إيران  من  خ راء  بين  األوروبيتتة  التتاو   باض  في 

 تلو  مخ صتتتتتة   دولية  منظمرت  في  ومستتتتتؤولين  أوروبيين 
  الشتتتتتتتتتتتتتتاور  يل تتتث  ا  ث   لليمتتتة  حلحلتتتة  بوادر  األفق  في 

  ييرانال  الح    ألن  األيمتتتة  حتتتاة  من  يز تتتا  أن  بتتترلنفراج 
  يارضتتتون   مر  شتتتكن  في   الق و   أوحى   أن  ستتت ق   مر  يرفض 

 مفردهر تصتتتتتتر حرت  نستتتتتتمع  الرفض   هاا  على  ورداا . علي  
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  ت واو  ث  . َينفما  ي رد  األوروبي  -  األميركي  الصتتتتتتتت ر   أن 
 القرار  أه    مع  جرن ية  اج مرعرت  ال صتتتتتتتتتتتتر حرت  هاه  مع 

  للر يس الكالم  من  ميتتافيتتايف  الر يس  و قو   الروستتتتتتتتتتتتتتي 
ا   الموق   بكن  يوحي   مر  أوبرمر    ااق را   مستتتتتتتتتتتكلة   من  موحَّ

  الختتررج  الى  إيران  ترستتتتتتتتتتتتتتت   بتتكن  يقضتتتتتتتتتتتتتتي  التتا   األخير 
 مستتتتتتتتودة  فهن  ولل اكير . ال خصتتتتتتتتي   المنخفض  اليورانيوم 

 في ي إيران   -   دولي  اج مر    خال   في   البحث  جر   اتفرق 
 دع  الار ة  لليرقة   الاولية   الوكرلة  فيهر  توستتتتتتتتتتتتتي   فيينر 
  من  مخزونهر  من   المئة  في   75  حوالى  إرستتتتتر    الى  إيران 

  وذلك  وفرنستتر  روستتير   الى  ال خصتتي   المنخفض  اليورانيوم 
 في يفيتتا  وقود  الى  الكميتتة  هتتاه  تحو تت   ي    أن  أجتت   من 

 وعنتتامتتر. طهران  في  الي يتتة  للبحتتر   مفتترعتت   تشتتتتتتتتتتتتتت يتت  
  الجتتتترنتتتت  فتتتتهن  ال اتتتتايالت  باض  إدختتتتر   إيران  طل تتتت  

 ترست   لن  أنهر  إيران   قرل   الرفض   وإياء  رفض   األميركي 
  ت    ان   على  المئة   في  3.5 وإنمر   المئة  في   75 التتتتتتت  ومية 

  وال ستتتتتتتلي  ال ستتتتتتتلُّ   ي     وأن  نوو    بوقود  الكمية  هاه  مبردلة 
  -  إيران  أن  مالحظتتة  مع    إيران  وداختت   واحتتا  وقتت   في 

  الى  تح ترج  -  م قي  منوشتتتتتتتتتتتتتتهر  ختررجي هتر  لوي ر  والكالم 
 المئة  في  3.5 نستتتتتت      مر  ا    الوقود  من  كيلوغرامرا   116

 .كيلوغرام   1800  والبرل   إيران  تملك   مر  مجمو    من 
ال   لن  اليرفين   أن   الواضتتتتتتتتتتتت    من    ن يجة  إلى  ي وصتتتتتتتتتتتتّ

  فتتترلجتتترنتتت . المنظور  المتتتا   في  األقتتت   على  حتتترستتتتتتتتتتتتتتمتتتة 
 المرفو  ااق را   وراء  من  يرمي  التتتتاولي  -  األميركي 

 الكيلوغرامتتتترت من  هتتتتاه  تملكتتتت   متتتتر  ان زا   الى  إيران  من 
 إيران تمستتتتتتتلِّ   وعنامر .  أولى  كخيوة  إليهر  المشتتتتتتترر  النوو ة 

  اليورانيوم ستتتتت ُّستتتتتلِّمه    الاين  بممرطلة  تفرجك  قا  الكمية  هاه 
  المخصتتتا   اليورانيوم  تستتتليمهر  في  ال خصتتتي   المنخفض 

 ظرو  ال ستتتتتتتتلي    أ    األو   الشتتتتتتتتق  إتمرم  باا  تنشتتتتتتتتك   وقا 
  على  ااح جرجية  للن فرضتتتتة  استتتت كمراا  إيران  في  داخلية 
 في نجتتتتتترد  أحمتتتتتتا   محمود  للر يس  المحستتتتتتتتتتتتتتوم  الفوي 

 ياود  وا   الاولية  القو   نررهر  تؤجج  الر رستتتتتية   اان خربرت 
لي    أ   الثرني  الشتتتتتتتق    األقصتتتتتتتى  الحا   في   أو  وارداا   ال ستتتتتتت 

 ال ي  الاوارات  مليررات  مث   مصتتتتتتترَدراا   أو  مؤجَّالا  يصتتتتتتتب  
 الستتتتتتتتتتليرت تح جزهر   وال ي  أميركر  مصتتتتتتتتتترر   في  يران ل 

 .الخمينية  الثورة  قيرم  منا  األميركية 
.  لت   يحتر   لمتر  م نّ هترا  ي يران ال  الح    ي تاو  اآلن  ح ى 

  أورانيوِم  اح جري  ي     أن  من  مشتتتتتتتتتتروعة  خشتتتتتتتتتتي    وت او 
  وم شتتوشتترا  مضتتروبرا   إلي   يارد  ربمر  أو  المخصتتَّ   نصتت  

  الحتر   هتاه  وفي . ذلتك  على  األميركيتة  ال قنيتة  قتارة  بح   
  بنتتتترء على  الامتتتت   فال  ضتتتتتتتتتتتتتتتتترعتتتت   هتتتتر لتتتتة  ثروة  تكون 

 حستتتتتتتتتتتتتتر  وعلى   ذلتك  على  المليترر   والنفترق  المفترعالت 

 إيران تكون  أن  نحو  ال يلاتترت  وا . أفتترد  والرختترء  ال نميتتة 
  إلى  ستتتتتت صتتتتتت   إستتتتتترا ي   باا  المنيقة  في  ثرنيرا  نوو را  رقمرا 
 ام ال  هو   إيران  طمو    أن   إلى  هنر  نشتير . النجر   نقية 

 مفترعت  تشتتتتتتتتتتتتتت يت   في  يفيتا  متر  فق   وليس  نوو   ستتتتتتتتتتتتتتال  
  ومر  ية يران ال  للثورة  الستتتيرستتتي   والستتتلو  . الي ية  للبحر  

 اليمنيتتتة األيمتتتة  أخيرهتتتر  وليس  آخرهتتتر  أيمتتترت  من  تف التتت  
 اليمو   مستتتتتتتتتتتتتكلة  يمؤّكا  الحوثي   ال مّرد  وراء  بقوة  ووقوفهر 

 .إلي   نشير   الا  
 إيران جرن    من  والصتتتتتت ر  ال نّب   ي واصتتتتتت    أن   والمه  

  يصتتتتتتتتتتنع ال ي  برلير قة   الاولي  النفرق   مع  ت ارم   وبحيث 
  ستتتتتنين  عشتتتتتر  وعر ل     هو  يام   حيث  الستتتتتجردة  ي يران ال 
ن ع  أج    من    المق ار ن أقاام   عليهر  تاو   ستتتتتتتتتتتتجردة  صتتتتتتتتتتتتم

 ي ون  أن  ي يران ال  النوو   للنجتري  ن منى  وا . لشتتتتتتتتتتتتتترا هتر 
  ا  التتاين  جتترنتت   من  عليهتتر  يتتاا   الستتتتتتتتتتتتتتجتتردة  هتتاه  مثتت  

  المصتتتتتتتترل   ماار  في  طبارا   إستتتتتتتترا ي   غير   لاولة  ير اون 
 .قو ة  ح ى   وا ... نوو ة  تكون   أن  النفيية 
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 على   جرى  لو اإلستفتاء
 حسن  السيد ستمراريةإ

ة »  دون  من  ة  طنتتتتَّ   الل نتتتترني ال ا ير  نحو  على « ورنتتتتَّ
 بين وتيررات   أجنحة  بين  مبرريات   دون   من   وكالك   الشر ع 

  استتتتتتتربيع ثالثة  ق    احظنره   مر  نحو  على  القضتتتتتتتية  ابنرء 
 ..«ف    حركة »  لت   الارم  المؤتمر  لمنرسبة 
  الاربيتة األحزا    من  الاشتتتتتتتتتتتتتترات  هرطقترت  دون   ومن 
رر الر يس   أضتتتر   ال ي  والامر مي  الالمرني  بجنرحيهر   بشتتتَّ

 ال ي نقرشترتهر  م رباة  في  وق را  ايرم  ق     األست   مع   األستا 
  العبترستتتتتتتتتتتتتتيتة النقترشتتتتتتتتتتتتتترت  فولكلور  بتاليت  .. منهتر  جتاو    ا 

 ...المصر ة   الرحر   في  والمشالية 
  وثلثهتر إيران  منت   تاترني  التا   عنتا  ال وق   دون  ومن 

  ذ تر  ان  درجتة  وإلى  التاولي  المج مع  مع  بترلتاات  الحترو  
  اق صتتتتتتتتردية حر    أج    من  انيربه   يستتتتتتتتنون  المج مع   هاا 

  من  تكون  النجرد   للنظرم  النوو    اليمو   تستت ها   بايلة 
 جتتترنتتت  من  الرد  فيتتتكتي  اارياق  قي ع  يحقق  التتتا   النو  

 مث  هي   ال ي   المصتتتتتتتتتتترل   شتتتتتتتتتتترايين  بقيع  اعمراا  النظرم 
 منهتر ينجو  لن  ربمتر  ال ي  الكتررثتة  تحتَا َ  وعنتاهتر  األعنترق 

  م مثلة  مصتتتتتتتتترلح   المضتتتتتتتتتروبة   وا  ريق    المقيو    ا  أحا 
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 ..المنيقة  في   ل   كثيرة  بكهاا  
  -  ستتتتتتتتتتتتتتور تة  تستتتتتتتتتتتتتتو تة  على  اآلمتر   تاليق  دون  ومن 
  األردوغرنية ال ركية   اليا  على   ستتتتتتواء  ت حقق  قا  ية إستتتتتترا يل 

 الظهر ياار   وبالك  الستتتتتتتتتترركوي ة  الفرنستتتتتتتتتتية   اليا  على   أو 
  ينشتتتتتر  المقرب    وفي  المقروم «  للا  حز  »   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتور  
 ...سيرسيرا  سينرض    الا   للحز   السور    الصار 
  كثير وغيرهتتتتر  أوردنتتتترهتتتتر  ال ي  األمور  هتتتتاه  دون  من 
  ي جتتتروي ا  وبنص  أمس  ق تتت  « للا  حز  »  بالغ  جتتترءنتتتر 

  الاترم  مؤتمره  أنهى  الحز   بتكن  يفيتا  ستتتتتتتتتتتتتتيراا  الاشتتتتتتتتتتتتتتر ن 
  ل   الستتت  راق   وهاا « أشتتتهر  لااة   أعمرل   استتت مرت   الا  » 

  ألمين   جاد   وان    الارل    في  حز    مؤتمر   أ    مع  يحص  
 مجلس أعضتتتتتتتترء  ولبقية  للا  نصتتتتتتتتر  حستتتتتتتتن  الستتتتتتتتيا   الارم 

 الشتتتتتي )  مارو   هو   كمر  دين  رجر   أرباة  وه   الشتتتتتور  
  ر يس يزبك  محما   والشتتتي   الارم   األمين  نر    قرستتت   نعي  

 المجلس ر يس  الستيا   امين  إبراهي   والستيا  الشترعية  الهيئة 
 المجلس ر يس  الاين  صتتتتتتفي  هرشتتتتتت    والستتتتتتيا  الستتتتتتيرستتتتتتي 

ي ن ( ال نفيا    الستيرستي  المارون   الخلي   حستين : همر  وحرجَّ
  الوفتتترء  ك لتتتة  ر يس  رعتتتا  محمتتتا  والنتتتر تتت   الاتتترم  للمين 

 في ستتتياقا  حستتتن  الستتتيا   أن   ايضتتترا  ال الغ  وفي . للمقرومة 
 الوثيقتة»  لعالن  صتتتتتتتتتتتتتتحترفيترا  مؤتمراا  المق لتة  القليلتة  اايترم 

  صتتارت القايمة  الوثيقة  كرن   باامر    « الجاياة  الستتيرستتية 
 .1985 الثرني  كرنون  في 

 قيا الموعودة  الوثيقة  كرن    إذا   عمر  النظر  بصتتتتتتتتتتتتر  
  من  الموق   يخص  متر  في   ااولو ترت  وترتيت   ال شتتتتتتتتتتتتتترور 

 الستتتتتيرستتتتتية المررونية   من   الموق   بينهر   من  كثيرة  قضتتتتترير 
  وكتالتك  الك تر  يتة « ة الاتر لت » و « الل نترنيتة  القوات »  وبترلتاات 

  ااولى  الوثيقتة  في  الموق   عليت   كترن  كمتر  التاوليتة  القوات 
 إرفرق  ي     ل    ذلك  اج    ومن  ستتتتتتتتتتنة   وعشتتتتتتتتتتر ن  اربع  ق   

  فتهن  نفستتتتتتتتتتتتتتهتر   للقيتردة  ال جتايتا  يالن   التا   بترل الغ  الوثيقتة 
  إلى  ياعو  أمر  المستؤولية  قمة  في  حستن  الستيا  است مرار ة 
 باامر خصتتتوصتتترا  استتت قرار  عنصتتتر  يشتتت    كون   اارتير  
امتتتت   على  القتتتتاي   يبقى  ان  الحز   إرتتتتتك     يق  وبتتتتكن  قتتتتِ
 عليهتر اجمع  ال ي  الح ومتة  خال   من  قتَامتِ   على  الوطن 
 .«للا  حز  »  بينه    ومن  وإس يالدهر  تصنياهر  اقير  

 وليس الحق  تستتتت ها   ال ي   الحق  كلمة   إن   ذلك   وإلى 
 في حستتتن  الستتتيا  استتت مرار ة   ان  هي  غيرهمر    أو  المحربرة 

  ل   ماا  وغير  يحصتت     ل   استت ف رء  بفا   تكتي  القيردة  قمة 
  المق رعين ولااد  المئو ة  للنستتتتتبة  تحضتتتتتيرات  ووفق  ستتتتتلفرا 

  هاا   فهن  هنر  ومن . ر رستتتتتتتتتتت     على  المستتتتتتتتتتت ف ى  لصتتتتتتتتتتترل  
 ت ولى الك رونيتة  اجهزة  إلى  يح ترج  ا  التا   ااستتتتتتتتتتتتتت ف ترء 

 حستتتتن الستتتتيا  استتتت مرار ة   ان  إلى  يشتتتتير  النستتتتبة  تحضتتتتير 

  ب كييا تحظى  ال قليا    برلشت    ااست ف رء  ي     ل    إذا  ح ى 
  استتتتتتتت مرار    مؤ ا    ان  فررق  مع   الارلية  المئو ة  النستتتتتتتتبة 

  الوطن  حاود  خررج  للستيا   هنرلك  وإنمر  ل نرنيين  فق   ليستوا 
 قرار صتتتتتتتتتتتتتتوابيتتتتة  الل نتتتترنيتتتتة  ااطيتتتتر   يشتتتتتتتتتتتتتتتتترركون  من 

 التتا  بتترلزخ   متتكلوفتتة  غير  حتترلتتة  وتلتتتك . ااستتتتتتتتتتتتتت مرار تتة 
 ع تتتا جمتتتر   الر يس  فيهتتتر  كتتترن  ال ي  الف رة  عتتتاا  نالحظتتت  
 شتتتتتتا ي ويخ    قو   مصتتتتتتر   شتتتتتتا ي  بزخ   يقود   النرصتتتتتتر 

 .قو  أ  عربي 
 هرد  ابو   ل  ال جايا  م رو  : حستتتن   للستتتيا  نقو    لالك 

  وفي ... بهتتاوء  ي اتترفى  ان  حقتت   من  التتا   بل نتترن  رحمتتة 
 بهذن« الجاياة  الستتيرستتية  الوثيقة »  مضتترمين  باض  ها  

 .للا 
 2009 تشرين الثاني 21 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 المنقوصة والمبادرة المتوازنة المبادرة
 وبيريز  مبارك بين

  الملك   صتتتتتتترغهر  لل ستتتتتتتو ة  عربية  مبردرة  هنرلك   دام  مر 
 يجات  وبمتر  والح متة   ال واين  ب ت   الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا 

  من  خترليترا  ير تاه  التا   للمستتتتتتتتتتتتتت ق ت   اطمئنترنترا  أوثر  النفو  
  و  حولهتتتر  الار   القتتتردة  إل قى  ذلتتتك  أجتتت   ومن  النزاعتتترت 

  28 يوم  بيروت  في  التتاور تتة  القمتتة  في  بتترلجمتتر   ت نوهتتر 
 المنقوصتتتتتتتتتتتتتتة المبتردرة  هتاه  موجت   هو  فمتر    2002 آذار 
 شتتتتتتتتتيمون  إستتتتتتتتترا ي    دولة  ر يس  بكن   المالومرت  تفيا  ال ي 

  حستتتتتتتتتتتتتتني الر يس  أمتترم  أمس  ق تت   وطرحهتتر  حملهتتر  بير ز 
 و امت  المصتتتتتتتتتتتتتتر   الر يس  عليهتر  يوافق  أن  بتكمت   مبترر  
 القمة خال   الار    والشتتيو   والرؤستترء   الملو   اقنر    على 

  للموضتتتتتتتتتتتتتتو   حالا  بهتتر  بتترألختتا  لي يتتر  في  المق لتتة  التتاور تتة 
 .الفلسييني 

  بير ز حملهتتتتر  ال ي  المبتتتتردرة  فتتتتهن  الم تتتتاأ  حيتتتتث  من 
  ووي ر ن نيترهو  الح ومتة  ر يس  ييرحت   بمتر  مقتررنتة  م قتامتة 

  التاولتة  ر يس  هو  بير ز  ان  رغ   وعلى . لي رمترن  الختررجيتة 
  على  مويعة  الستتتتتتليرت   كون  ل   ستتتتتتلية   وا  إستتتتتترا ي   في 

  الرج    ان   إا  الاستتتتت ر ة   والمؤستتتتتستتتتتة   وال رلمرن  الح ومة 
  الاولة  ر رستتتتتة  منصتتتتت    شتتتتت لوا  الاين  ستتتتتر ر   عن  يخ ل  

  م اادة ستتتتتيرستتتتتية  تجربة   من  الر رستتتتتة  هاه   الى  جرء  وون  
 كمر  الح ومة   ر رستتتة  منصتتت   شتتت    ان   حيث  المنرحي  

  ال نظير  مجر    في   بر     ول    الخررجية    ويارة   منص    ش   
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 تقل  ألنهر  األميركي  ال رحي   تلقى  مبردرت   فهن  هنر   ومن 
  من  أوبرمر  الر يس   أم   خيبة   من  بستتتتتتتتتتتتتيية  بنستتتتتتتتتتتتتبة   ولو 

  التتتاولتتتة  ألن  منتتت   جتتتاو   ا  التتتا   ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الانتتترد 
  األمر  رفع  فكرة   وان   األمر  نهرية  في  ستتتتتتت قرم  الفلستتتتتتتيينية 

 ال صتتتتتتو    ان   عن  فضتتتتتتالا  ت راجع   لن  الم حاة  األم    الى 
  إذا  وح ى . ك يراا  ستتتتتتتتتتتتتتي ون  فلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  دولتة  قيترم  على 

 أميركر برل حايا  وناني  أوثر   أو  طر     « الفي و »  إس ام  
 والعالم اليهود  «  اللوبي » و  الكون ر   ضتتتتتتتت و   ن يجة 

  برلنستتتبة تباي هر   فك  تحرو    ا   ال ي  وبر يرنير  الم صتتتهين 
  قلي   مع  وربمر  الم حاة   للوايرت  الفلستتتتتتتتييني   للموضتتتتتتتتو  

  الى  يلجك   من  ستتتتتتي ون   الخرستتتتتتر  فهن  فرنستتتتتتر   ال حفظ   من 
 الارلمي   الارم   الرأ   أمرم  ستتتتتتتتتتتتتينكشتتتتتتتتتتتتت   كون  « الفي و » 

 .يقول   مر   في  كرذ   بكن   والااني  للقرصي  و  كوا 
 2009 تشرين الثاني 24 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الثابت والحل  اليقين الخبر
 العربية  المبادرة في

 األحا القرهرة    الى  بير ز  شتتتتتتتتيمون   وصتتتتتتتتو   ستتتتتتتتبق  
  ان  مفردهر  مالومرت  مبرر   برلر يس  ج مرع  إ و  المرضتي  

  جترء  ال ي  المبتردرة  في  شتتتتتتتتتتتتتتر تك   التافتر   وي ر  بتررا   إيهود 
قهتتتر   بهتتتر ِعل    على  ن نيتتترهو  الح ومتتتة  ر يس  وان  يستتتتتتتتتتتتتتوِّ

 الخررجية بوي ر  األخير  هاا   مشتتتت لة   لكن  ضتتتتمنرا  و ؤ اهر 
  انسحر   وأ   لالس ييرن   وق    أ    يارر    الا    لي رمرن 

 هاه وفي  فلستتتتتتتيينية    دولة  قيرم  يستتتتتتت ها   مستتتتتتتاى  وآ  
  المست قلين وباض   الام   وحز    اللي ود  يقرر  ربمر   الحر  

  الرأ    ان   على  ذلك   في  م كلين «  الاول ين  ج هة »  انشتتتتتترء 
 ت  جرماة  أجرت   است يال    الى  واست نرداا  ي سترا يل ال   الارم 
  الستتتترا يلية المفروضتتتترت  يؤ ا  المئة  في   75 بنستتتتبة  أبي  

  ا  المئة   في   47  وان  الاول ين  أستتر    على  الفلستتيينية   - 
  على  يستتتتتتتتتتتتتترعا   دام  مر  ااستتتتتتتتتتتتتت ييترن  تجميتا   في  يمترناون 

  الي   المشرر  المر ة   في   75 التتتتتتتتت  ورق  . المفروضرت  إنجر  
  الستتتترا يلية  الرأ   استتتت يالعرت  ترر    في  مستتتت وق   غير 

  دولة  قيرم  ب   وناني  المصتتتتتتير    الموضتتتتتتو    الى  برلنستتتتتتبة 
 .إسرا ي    دولة  جرن    الى  فلسيينية 

 صتتتتتتتتتفة  لهر  ية إستتتتتتتتترا يل  أحرديث   ان   القو    خالصتتتتتتتتتة 
 في  األوستت   الشتترق  في  ستت قع  الحر    ان   حو   ال قايرات 
  بهعردة إستتتتتتتتتتتتتترا يت   وتهتايا  القتردم    الصتتتتتتتتتتتتتتيف  أو  الخر ف 

  من  الفلستتيينية   الاولة   اعالن  ت    حر   في   الضتتفة  اح ال  
 ال ركي الر يس  ي ون  أن  ورف ض  الم حتتاة   األم   جتترنتت  

  الفلستتتتتتتتتتتتيينية الوطنية   الستتتتتتتتتتتتلية  بين  وستتتتتتتتتتتتييرا  أردوغرن 
  يستترا يلال   الااوان  من  موقف    على  رداا  إستترا ي   وح ومة 

 أميركر مع  منرورات  في  إستتتتتترا ي    اشتتتتتترا   وعام  غزة   على 
  ط ياة تااي   ضتتتترورة  ير    الا   ال يرر  وتشتتتتجيا   وتركير 

 في كمتر  تاود  ا  بحيتث  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة  -  ال ركيتة  الاالقتة 
 والمستتتلمين  الار   الجيران  حستتتر    وعلى  وطياة  الستتتربق 

 صتتتي ة في  بير ز  يق رح    مر  وراء  أصتتتب    كل   هاا   إن ... 
  للح   الضتتمرنة  يحصتتر  ان   في  أخيك   الرج    لكن . مبردرة 

  الك ر    الاو   وبرلاات  الاولية  الضتتتتتتتتتتتتمرنة   ان   مع  بكميركر 
 ان   في  أخيك  ك  . األجا    هي  الاضتتو ة  الاا مة  الخمس 
«  المرحلية   الحلو  » و   للاولة «  الموق ة  الحاود » بتتتتتتتتت  ي مسك 
  تحتت  انهتتر  بتتار اتتة  الحتت   من  القتتا   موضتتتتتتتتتتتتتتو   وإخراج 

  الا    األمر « مستتتتتت وطنة »  وليستتتتتت   الستتتتتترا يلية  الستتتتتتيردة 
  الا   المنقوصتتتتتتتتتتتة  المبردرة  لصتتتتتتتتتتترح   يقو   مبرر   جا  

  الاربية  المبردرة   الى   عودوا : مانره   مر  ي شرطر    أن   يحرو  
 ث . الثرب    الح   ي ون   أستترستتهر   وعلى  اليقين   الخ ر  ففيهر 

 إع متتردهتتر استتتتتتتتتتتتتت اتتاادك   لبالغنتتر  جتتايتتا  من  إلينتتر  عودوا 
  على  موافق ك   المل  على  أعلن    إذا  إمتر . للحت   صتتتتتتتتتتتتتتي تة 

 رحتر  في  عنتا تا  جمياترا  ستتتتتتتتتتتتتتنل قي  فتهننتر  الاربيتة  المبتردرة 
  حقبتتتة ل تتتاشتتتتتتتتتتتتتتين  جنيف  أو  نيو ور   في  الم حتتتاة  األم  

 فمضتتتياة  ذلك   عاا  أمر . المنيقة  في  وااستتت قرار  ال اريش 
 .يسود  وربمر ...  ينمو  بكن  لل ير   وتشجيع   للوق  

 2009 تشرين الثاني 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  التسلُّل من خالية واألمة  أضحى كل
 المكروه  الكروي  والصراع  المبغوض

  إاَّ  أضتحى  عيا  منرستبة  تح    ا   أن   األمة   على  وم   
  م  الة  األقيترر  هاه   من  مجموعة   أو  أقيتررهر  أحا  و  ون 
 بترل تة ماترنترة  وتنا س  النتر   استتتتتتتتتتتتتت قرار  من  تتكختا  بمحنتة 

 فضتتتتتتتتتالا  اآلمنة   الحيرة   الى  ي يلاون  الاين   على  الشتتتتتتتتتاة 
  وَتحام  ال جرر ة   األحوا   الصتتتتمي   في  تضتتتتر   انهر   عن 

  أو  لفالستتتتترت  تؤستتتتتس  الكستتتتترد   من  حرات   لك   لا  ن يجة 
 .انهيررات 
  الملك  وي ررة  الستتتتتتور ة   -  الستتتتتتاودية  المصتتتتتترلحة  باا 

 عقبتة اج يتري  ت   دمشتتتتتتتتتتتتتتق   الى  الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا 
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نر  ل نرن   في   الح ومة  تشتتتتتتت ي     المنيقة أمور   ان  إف رضتتتتتتت 
  الجنر   دو    الى   وصتتتتتتتواا  الخليج   باو   مروراا  بل نرن  باءاا 

 المرء ي منى  مر  خير  على  ستتتتتتتتتتتتتت كون   األمة  من  الم رربي 
نر . لوطن     الى  طر ق   في  الاراق   أن  الى   ذلك   في  واستتتتتتت نا 
  ان  أيضتتتتتترا  وإف رضتتتتتتنر . حاوه  يحاو  الستتتتتتودان   وأن  ال ها ة 
 الصتتتت   في  الصتتتتا   لرأ    الستتتتاي  تواصتتتت   ال ي  مصتتتتر 

  هاا   لهر  األمة  وستتتتتتتتت برر   ستتتتتتتتتايهر  ستتتتتتتتتيمثمر  الفلستتتتتتتتتييني 
 س كون  برلاات   الساودية  الاربية   المملكة   ان   كمر . الساي 

 األستتتتتتتتتتتتتتتر  هتتاا  وعلى  ذلتتك.  ل حقيق  اارتيتتر   غتتريتتة  في 
  األمة  لح فرء  منرستتتتتتتتتتبة  خير  األضتتتتتتتتتتحى  عيا  ستتتتتتتتتتي ون 
 .براس قرار 

 حرلة يشتت ِّ   الستتاودية   الى  الحوثي   ال ستتلُّ   جرء  فجكة 
  ك   تشتتتتتتتتتتتم    وإنمر  المملكة  قردة   على  تق صتتتتتتتتتتتر  ا  إقالق 
 خير انتت   الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك  في  ير   عربي 

  المه   فمن  ولتتتاا  الاربي   ال نيتتترن  في  الجرا   ياتتترلج  من 
 .منّ صرت  بك   برل   إقالق  عام 

 ا )  الممايركة  جرءتنر  المب و   الحوثي   ال ستلُّ   وباا 
 مصر  بين   الوجاان  في   األل   تباث   ال ي ( ماركة   من   اق  

  مزدوجة مبرراة  خال   شتتتت    أحاا   خلفية   على  والجزا ر 
« القرهرة   اس رد »   في   واحاة   ال لاين  من َخ ي    بين   القام   ب رة 
  شتتتتتتتتتتتتتيء  ا  مقرب   بهافين  المصتتتتتتتتتتتتتر   المن َخ   فيهر   فري 

 أر  على  أيتترم  أرباتتة  باتتا  وثتترنيتتة  الشتتتتتتتتتتتتتتقيق   للمن ختتَ  
  الجزا ر    المن َخ    فيهر   فري   الخرطوم   في «  المر     نرد  » 

 الفوي بمفهوم  المن خ ي ن   ان   ومع . شتتتتتيء   ا  مقرب   بها  
 وال كستتتتتتتتتتتتير وااع ااءات   الفوضتتتتتتتتتتتتى   أن   إاَّ  الرب    حّققر 

 محتت  حلتتّ   المستتتتتتتتتتتتتت و تترت   جميع  وعلى  المهين  والكالم 
  الصتتتتا    من  النفو    في  جرحرا  وترك   وال هنئة  ااب هرج 

 .بسرعة  تنام    أن 
 اآلن؟  باا  مرذا 

 في ستت ناقا  دور ة  عربية   قمة  أشتتهر  أرباة  باا   هنرلك 
  الجرا   من  وختتترليتتتة  نتتترجحتتتة  تكون  أن  المه   ومن  لي يتتتر 

 .المانو ة 
 فرصتتتتتتتتتتتتتتتة هنتترلتتك  ااناقتترد  ق تت   متتر  وح ى  اآلن  ومن 

 في متتتتر  ي تتتتالوا  كي  الييبتتتتة  المستتتتتتتتتتتتتتتتترعي  ألصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتر  
 .اس يرع ه  

  والكراهية الب ضتتتتتتتترء   من  خرلية   واألمة  أضتتتتتتتتحى   وك  
 .الم روه  الكرو   والصرا   المب و    وال سلُّ  
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  سورية -  لبنانية تأمالت
 وأحواله ستقاللاإل  في

  المصتتتور ن يمال نر  عاستتترت  ستتتجل هر  صتتتورة  أستتتاات نر 
 والست ين الستردستة  برلاكر   اح فراا  الاست ر   الار   يوم 

  عربية  دولة  أ   استتتتتتتتت قال   يشتتتتتتتتت ه   ا   الا   لالستتتتتتتتت قال  
  لكن  رستتتتتتتتميرا  مستتتتتتتت ق    الوطن   ان  حيث  الاراق  بهستتتتتتتت ثنرء 

  والصتتتتتتتتتتتتتورة. مستتتتتتتتتتتتت قلين  غير  أموره  يايرون   الاين  ماظ  
  ون ي  ستتليمرن  ميشتتر   الثالثة  الرؤستترء  تمث    إليهر  المشتترر 

  ك   بينمر  م شربهة  اب سرمة   في  الحر ر   الاين   وساا  بر  
 حتترليين مستتتتتتتتتتتتتتؤولين  من  الخلفيتتة  الصتتتتتتتتتتتتتتفو   في  التتاين 

 الار  ي رباون   الاين  ورجر   علمرنيين   ومن  وستتتتتتتتتتتتتربقين 
  أو  مرذا   على  نار    ا  اننتر   ومع . اب ستتتتتتتتتتتتتترمة   أ   دون   من 

 النفس في  تباث  الثالثة  اب ستتتتتتتتتتترمة   فهن  ي  ستتتتتتتتتتتمون   لمرذا 
  ال لا  يكخا   ولا    عستتتتتتتتتتتتتى   للا  أدامهر  برليمكنينة  شتتتتتتتتتتتتتاوراا 

 .ااس قرار  نحو  طر ق  
  والر يس لحود   امي   الستتتتتتربق  الر يس  مقرطاة  وحيَّرتنر 

 قصتتتتر في  ستتتتليمرن  الر يس  ل هنئة   الجمي   أمين  األستتتت ق 
  على  ليس  التا   لحود  الر يس  دارة  عن  البايتا  غير  با تاا 
  من  منزعجتتترا  أو  ما كفتتترا  أو  م وع تتترا  الل نتتترنيين  ِعل    حتتتا 

رر  الر يس  ر   ألن   األستتتتتا  بشتتتتتَّ . الح ومة  تشتتتتت ي   أمر  يستتتتتَّ
 وليتتتتتاة هي  لحود  الر يس  مقتتتتترطاتتتتتة  كتتتتترنتتتتت   إذا  وح ى 

  كرن  ستتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتر    الحرلي  الر يس   ان  استتتتتتت حضتتتتتتترره 
  لحود  الامرد  بينمر  الجيش  قر ا   كرن  وان   عناه  مرؤوستتتتتتتتتتتتترا 

  الحيرة أيضتتتتترا  تثير  المالحظة  هاه  فهن  الجمهور ة   ر يس 
.  يقتترطع لكي  لتتايتت   عتتار  فال  الجميتت   أمين  الر يس  وأمتتر 

  وإنمتر  ليترقترت  ِفات    المشتتتتتتتتتتتتتترركتة  بتر   من  ليس  ذلتك  ونقو  
 األطيتر  كت   بتكن  انيبترعترا  ت ر    األولى  التارجتة  في  ألنهتر 

 الستتتتت ي  ستتتتتواء   الى  اه ات  والحركية  والحزبية  الستتتتتيرستتتتتية 
 يا ر التتا   المزاج  ن تتاوا  ااطيتتر   هتتاه  رموي  ان  بتتاليتت  
 .القلو   ب آل   يوحي  مر   محل    وأحلوا  الل نرنيين  صفو 

  برقيتتة خال   من  أوبتترمتتر  بتتررا   الر يس  مزايتتاة  وأقلق نتتر 
  ان  فيهر   وقر   ستتتتتليمرن  الر يس   الى  بهر  باث  ال ي  ال هنئة 

  من « ل نرن  مع  شتتتتتتتتتراوة  بنرء   الى  ت يلع  الم حاة   الوايرت 
  وقيرستتتتتتتتتتتتترا . الشتتتتتتتتتتتتتراوة  هاه  ط ياة   هي  مر  نار    أن   دون 

  اع بررنر فهن   األستتتتتتتتتتا  بشتتتتتتتتتترر  الر يس  تلقرهر  ال ي  برل رقية 
  ان   الى  ونشتتتتتتتتتير . محل    في  برلمزاياة  ت ستتتتتتتتت   أوبرمر  برقية 

رر  الر يس   وأعر  ااستتتتتت قرار  لل نرن  برقي    في  تمنى  بشتتتتتتّ
  على  والحرص  لل نرن  الستتتتتتتتتتتتتور ة  المستتتتتتتتتتتتترناة  تكويا »   عن 

 . « وايدهرره  تقاُّم   في  يسره    مر  ب    جرنب    الى   الوقو  



184 

 

  تم ين ي منون  التتا   الل نتترنيين  ماظ   بين  من  وكنتت  
  تبقَّى متر  كت   إيالتة   أجت   من  الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    مع  الرواب  

  الستتتتتتتتتتفررة في   األو   ااح فر    أن   لو  حستتتتتتتتتترستتتتتتتتتتيرت    من 
  الا ء  باض  لضتتتتفرء  منرستتتتبة   كرن  دمشتتتتق  في  الل نرنية 

  ي ر  فال  الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    جتترنتت   من  الييبتتة  واللف تترت 
 حترلتة»  هو  ل نترن  بتكن  انيبترعترا  ااح فتر   في  الح    تمثيت  

 ليس الختررجيتة  يمثت   التا   دام  متر  عتربرة « دبلومترستتتتتتتتتتتتتتيتة 
  تقايرنر مع  المقااد  فيصتتت   نر ب    وإنمر  المال    وليا  الوي ر 
 المشتتتترر  دام   مر  دا مة « ستتتتيرحية  حرلة » و  فيصتتتت    لل  

  آغر  للا  ستاا  الستيرحة  وي ر   هو  المقااد  جرن    الى  رستميرا 
 متتتر نحو  على  ااح فتتتر   كتتترن  حتتتر   أ   في  لكن . القلاتتتة 
 ب   ماروستترا  خور   ميشتتر    األو   الستتفير   عها  في  جر  
  أن  أمتتت   على  اليبتتتر   كثير  بروتوكولي  إطتتترر  وفي  دقتتتة 

  أن  باا  األمور  يرّط   ممر  الكثير  الستتور   الح    يضتتفي 
  الحر ر   رفيق  التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا  الويراء  مجلس  ر يس  يزور 

  برلر يس  باءاا  السور    الح     أه    إخوان    في  و جا  دمشق 
رر  .  مستتت قرة ر رستتتية  واية  أراد   حر   في   ل   الستتتنا  انه   بشتتتّ
  على  الل نرنية  وستتتتتتتتتور ر  الستتتتتتتتتور   ول نرن  استتتتتتتتت قال    وك  

 .حر    أفض  
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 مصطفى  أبو  قتراحإ وراء  ما

  للير فة الستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتي  الزعي   بر    ن ي   الر يس  رمى 
  الل نرنية الستتتتيرستتتتية   األيمة  بحيرة  في  ممنري    بال  الشتتتتيعية 

 ح ومة»  تشتتتتتتتتت ي   مع   الشتتتتتتتتتيء  باض  هاأت  كرن   ال ي 
 إخراجهر في  بيضتتتتترء  يا  ل   كرن   ال ي « الجمي    الصتتتتت ر 

رنتترا  حجراا  القمق    من  رنتترا  طنتتَّ   اليتتر فيتتة إل تترء »  استتتتتتتتتتتتتتمتت   رنتتَّ
 المجردات وعثرء   من  ليرتر   ال الد  غردر  ث  « الستتتيرستتتية 

 عمرد ااضتتتتيرار   الحليف  مشتتتتروستتتترت  وبرلاات   والزوار 
ترا  عون   ميشتتر   الموارنة  ثلث    ستتين ظرون  الاين   على  مفوِّ

  بي ياة ال هنئة   ومع  مصتتتتتتتيفى  أبو  ل هنئة  الايا  منرستتتتتتتبة 
  أو   القوم  كبرر   من  مستتتتتتتبقة  ب هرني  م  فيرا  ميرل     الحر  

 الكر   ع ا  علي  الستتتتتتتور   الستتتتتتتفير  امثر   مرجعيرته    من 
- 25 األربارء )   األضتتتتتتتتحى  وقفة  عشتتتتتتتتية   يار  الا    علي 

  بهتتاه انتت   واف رضتتتتتتتتتتتتتتنتتر  بر    ن يتت   الر يس ( 2009- 11
 لا  للستتتفراء   المكلوفة  الز ررات  من   جولة  ستتتياشتتتن  الز ررة 
  استتتتتتتتتت قيرب  على   دوله   لحرص   ال لا  بهاا  المانيين  ل نرن 

 وطراوة األضتتحى  منرستتبة  في  ن   بنقيضتتهر    أو  برلحستتنى 

 ستتتتتاا الر يس  و زور   عمومرا  الستتتتتور ة   -  الل نرنية  الاالقة 
 مستتتتتتتتتتتتتت و   على  ااتصتتتتتتتتتتتتتتر   دام   متر  الحر ر   رفيق   التاين 

  السور ة  الح ومة  ر يس   اتص   عنامر   حا    قا  الر رس ين 
  ب شتتتتتتتتتتتتتت يت  مهنئترا  الحر ر   ستتتتتتتتتتتتتتاتا  بنظيره  الاير   نترجي 

  ن منرهر وكنر  إليهر  نشتتتتتتتتتتتير  ال ي   الجولة   أن  كمر . الح ومة 
  علي  الستتتفير   األ   بهر  دشتتتن   ال ي  الاهشتتتة  الز ررة  ستتت ز   

  الر يس يار  حيث  ل نرن  في  الستيرستي  حضتوره  الكر    ع ا 
 في رستتتتتتوخ   ن منى   ا  انيبرعرا  ترركرا   لحود  إمي   الستتتتتتربق 

  ستتفير هو  الكر    ع ا   علي   أن  وخالصتت    الل نرنية  الااورة 
  حر   أ    وفي . الستيرستي  ل نرن  باض   إلى  الستور   الح   
 نحو على   شتتتتتتترملة  تكون   ان  ون منى  ميلوبة   الجولة  تبقى 

 منا عستتتتتتتتير    عوا    علي  الستتتتتتتتاود   الستتتتتتتتفير   فا   مر 
  الستتتتتفير نفستتتتت   وبرألستتتتتلو   يفال    ومر  المنصتتتتت   تستتتتتلُّم  

 ل نرن في   وهو  الم فر     ستليمرن  ادر س  الجايا  الستوداني 
 يكخا باأ  ااستتتتتتتتتتتت قرار   بكن  الستتتتتتتتتتتترعة   ماار   على  المكيوم 
 ستتتتتتتو    نملك   ا  الصتتتتتتتاد   هاا  وفي   الستتتتتتتودان    إلى  طر ق  

  ال لتتتتاان  هتتتتاان  ي تتتتردر  بتتتتكن  الاتتتترلمين  ر   إلى  التتتتاعوة 
  اجواء  وال نو   التتتتتايمقراطي  ال را   حيتتتتتث  من  ال وأمتتتتترن 

 .ااس قرار  ماار   في  ال حليق  ومبرشرة  ال كيم 
  بحيرة في  بر   الر يس  رمتتتره  التتتا   الحجر  إلى  ناود 

  الفكرة  طر     إن   الشتتتتتتكن  هاا   في  لنقو   الستتتتتتيرستتتتتتية  األيمة 
 كتتتتربو  يا   ي ون  أن  باتتتتا  أوثر  بتتتترلق و   يحظى  ربمتتتتر 

 الستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتي الامت   رموي  واه تات  ل نترن   عن  ااح ال  
  الواء  ستتتتتتتتتتتتتت يتت   ستتتتتتتتتتتتتتواء  إلى  وال يتترر   والحركي  والحزبي 
 وعرصم هر الفلسيينية   الاولة   وقرم    فق     لل نرن   الوطني 
 الستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتية  الارصتتتتتتتتتتتمة  هي   للا  رام  كرن    أو .. القا  

 مثلثة روحية   عرصتتتمة  القا    ان  على  الصتتتفقة  واستتت قرت 
  مر  وهاا   الارل   و هود   الارل   ومستتتتتتتتتيحيي   الارل   لمستتتتتتتتتلمي 

  للحترلتة  المنيقتة  خرا    راستتتتتتتتتتتتتتمو  هترد تة  نترر  على  ييبخت  
 والمكيق  الاراقية  والاقاة  الفلستتتتتتييني   والموضتتتتتتو   الل نرنية 

 اق نر   وارد   في   ليس  فهن    اآلن  الفكرة   طر     أمر . السوداني 
 وراء من  ي يلع  بر   الر يس  كتتتترن  إذا  إاَّ  بتتتت   المانيين 

  ك   بر رستتتة  حيرت   يخ     أن   إلى  الستتتيرستتتية  الير فية   ال رء 
 منه   لك   وكرن   آخر ن   راود   حل    وهو  واحاة  لاورة  ل نرن 

  تو ني  وغستتترن  الاري   جن ال    كمر   هؤاء   ومن  حيثيرت  
ني  الحر ر   ورفيق  األرثوذكستتتتتي   ضتتتتتمنرا  كرنوا  الاين  الستتتتتم

 هي ل نرن  ستتتتتتتالمة   أن  يرون  ومشتتتتتتترر اه   طروحرته   في 
  ولو  طر فة   أ   حق   من  ال رؤ   ي ون   ان  وفي  حيرده  في 

 .واحاة  لمرة 
  األرج    على  بر   الر يس  ستتيرمي   اآلن   من  ستتنة  باا 
 وستتتتتيقو  ال كيم   الم واصتتتتتلة  البحيرة   في  أخر   مرة   الحجر 
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  ستتنة  21و  ااستت قال    من  ستتنة   67 باا   الوق   كرن   إذا » 
  اليتتتر فيتتتة بتتتهل تتترء  لل فكير  منتتترستتتتتتتتتتتتتتبتتترا  ليس  اليتتتر    من 

 يصتتتتتتتتتتتترحون  الاين   لنر  يحاد   أن  يم ن   ه   الستتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتية 
   «منرستتتتتتتتبرا  ي ون  م ى  منرستتتتتتتت   غير   الوق    ان  ما  ر ن 

 مث  عمره    للا  اطر   ان    نفستتتتتتتتتت   بر   الر يس  وستتتتتتتتتتيجا 
  ال يتترن  في  أورد  التتا   الصتتتتتتتتتتتتتتل   ر تتر   الر يس  المرحوم 
  95 المتتتردة  حو   1943 عتتترم  األولى  لح وم تتت   الويار  

 جزء هو   دام  مر  برل رؤ   النفس  يمنِّي   كرن  الاستت ور    من 
 يمناا  الاربي   الارل   يح مون  ورؤستترء   ملو   كوكبة   من 

 وليس ل نتتتترن  ر يس  هو  انتتتت   لو  وكمتتتتر  ماتتتت   و  اتتتترملون 
 .الخور   بشررة  الشي   الر يس   المرحوم 

  طر ق  يكخا   لن   الا   مصتتتتتيفى  أبو  اق را    ان  و بقى 
  ال وأم  حتتترلتتتة  مثتتت   انتتت   درجتتتة  وإلى  يرتب    ال ي يق  إلى 

 .المقرومة  سال   بموضو   السيرمي  
 .بقية  وللحايث  ...
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 السيد  وثيقة في تأمالت
 الطائف اتفاق  في  المستت ر  والفعل

 ستتال   موضتتو   على  حاة  األوثر  ااع را   جرء   لو 
  القوات »  ر يس  جاجع  ستتتتتتمير  الاك ور  غير   من  المقرومة 
«  الل نرنية الك ر   »  ر يس  الجمي    أمين   والشي  « الل نرنية 
  ستتتتتتتيرستتتتتتتية مراجع   من  بهع راضتتتتتتترت  اع راضتتتتتتتهمر  وإم زج 
 ي وق  ا  َمن  ااع را   لقي  ربمتر  لكترن  م جردة  وحزبيتة 
  القيبتتترن ين ر   أن  أمتتتر . طر حتتت   بوجتتترهتتتة  فيتتتكختتتا  عنتتتاه  

  الير فة  في  الثلث  نستتتتتتتتتتبة  يشتتتتتتتتتتّ الن   اللاان  المستتتتتتتتتتيحيرن 
  فهن  المقرومة  ستتتتتتال   لموضتتتتتتو   ال صتتتتتتا    الى  المررونية 
 الصتتتي ة إيجرد  لمصتتتلحة  ليس  انيبرعرا  يا س  تصتتتايهمر 

  حيث  من  تكون   المقرومة  ستتتتتتتتتتتال   لظرهرة  الموضتتتتتتتتتتتوعية 
  خيرت ال ي  الاربية  المبردرة  صتتتتتي ة  بروحية   المضتتتتتمون 

 ال ستتتتتتتتتتتتو ة ل حقيق  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  بر   في 
 كرن  وألنهر . ي ستتتتتتتتتترا يل ال  -  الاربي  للصتتتتتتتتتترا   الميلوبة 

 الميّبع الير   فيهر  رأ   فقا  وم واينة  موضتوعية  صتي ة 
 الممرِنع  الير   فيهر   ورأ   الضمير   عاا    عن   تز     انهر 

 في  الخيو   تشتتتتتتترب    صتتتتتتترا   لنهرء  تخر جة  خير  بكنهر 
  تمثق  برت   الصتتتترا    هاا   من  أستتتترستتتتية  حلقرت  بكن  وإن هى 
  يجر    مر  في  ولنر . مرترحة  إستتتتترا ي   بينمر  الاربي   الكره  

  الفصتتتتتتتتيالن« حمر  » و « ف   »  بين  ستتتتتتتتنوات  خمس  منا 
  مر  على   الالي   الفلستييني   الام   سترحة   على  األسترستيرن 

 .نقول  
 في الم شتتتتتتتتتتاد  المرروني   الثلث  اع را    ان   ذلك   وإلى 
 أصتحر  مع  الم حرل   برلثلث  يصتيام  الستال    موضتو  

  ميشتتتتتتتتر  الجنرا   ي زعم    الا   الثلث  ب   وناني  الستتتتتتتتال  
 ااستتتتتتتتتتتتتت قرار يانيت   التا   المحتريتا  شتتتتتتتتتتتتتتبت   وبترلثلتث  عون 

  مع  تز ا   أن  يم ن  بستتتتتيية  بنستتتتتبة  ح ى  لل لا  الستتتتتيرستتتتتي 
  بنستتتتتتتتتتتتتتبتة المتررونيتة  البير ركيتة  حو   يل    والتا    الوقت   

  ت ر  ا  ال ي  الجمهور تتتة  ر تتترستتتتتتتتتتتتتتتتة  َحَو   وكتتتالتتتك  و يرة 
  ان  كمتتتتر . األمر  يحستتتتتتتتتتتتتت   الر يس  ااقليميتتتتة  ال اقيتتتتاات 
  الصتمي   في  ان كرستة  نفستهر  إسترا ي    من  يلقى  ااع را  

  تهتتتتايتتتتاات مع  ااع را   ي زامن  عنتتتتامتتتتر  انتتتت   ذلتتتتك  لتتتت  
 كرن   اذا  عمر  النظر  وبصتتتتتر   وم كررة  جاية  ية إستتتتترا يل 
 ال ستتتتتتتتتتتتتتو تة من  لل ملص  أو  لل اييت    أو  للرد   أو  لل مو ت  

 بررا   إيهود   الافر   وي ر  تهايا   أخيرهر   وليس   آخرهر   وكرن 
  من  ااضتتتتيرار   انستتتتحرب   عقاة   من  يشتتتت و   يا   مر   الا  

   إستتتتتتتتتتتتتترا يت  في  ة الح ومت  ر يس  هو  يمنتاا   وكترن  ل نترن  
  من  المقرومة  ستتتتتتتتال   بهستتتتتتتتقر   الميرلبة  في  المبرل ة   فهن 

 ح ى وا  بتت   منيقيتترا  ياود  ا  الجتتايتتاة   المرحلتتة  ماتتردلتتة 
 .ل نرن  لمصلحة 

  اتفتتترق  في  أنتتت   على  جاجع  التتتاك ور  تركيز  والالفتتت  
 في لكننتر  الطالق.  على  مقترومتة  لكلمتة  وجود  ا  اليتر   

  وربمتر م  وبتة  ربمتر  مالحق  للتفترق  أن   الى  نشتتتتتتتتتتتتتتير   ذلتك 
نتة  غير  1943 ميثترق  نو   من    لن  كترن  ال تاو ن  ألن  متاوَّ

 فيهر صتتتار  ال ي  برلستتتالستتتة  يصتتتار  الير    اتفرق  يجا  
  عنهتر  يمفرج  ا  المالحق  وهتاه . واليقو   الوقت   حيتث  من 

  ي ررة وق    أيرم  منا  إحَ ف    الا   الحستتيني  حستتين  الر يس 
 ر  بتتترلتتتاك  الم حتتتاة   الوايتتترت  إلى  بهتتتر  قتتترم  فحوصتتتتتتتتتتتتتتيتتتة 

  أحا  اابراهيمي  األخضتتتتتتتر  مع  الير    لتفرق  الاشتتتتتتتر ن 
 .الحر    فواجع  من  ل نرن  لنقرذ  للا  لوج    الخير  سارة 

  ااتفرق   ذلك « أخ رم  حرم  »  هو  الحستتتتتتتتتتتيني  والر يس 
 إذاعتتتة عتتتام  على  شتتتتتتتتتتتتتتر   كلمتتتتة  بموجتتت   مؤتَمن  وهو 

  اذا  وح ى . نهتتر يتترا  ل نتترن  يستتتتتتتتتتتتتت قر  أن  باتتا  إاَّ  المالحق  
  وثيقة»  لتتتتتتتتتت  الرسمي  النص   في  ترد   ل   مقرومة   كلمة  ورن  

  18 ااثنين  يوم  أذاعتت   التتا  « ل نتترن  في  الوطني  الوفتترق 
 الخررجية وي ر  الفيصتتتتتتتتتتت    ستتتتتتتتتتتاود  األمير   1989  أيلو  

 ال نا في « مس ِ ر   ِفا   »  كتتتتتتتتتتتتت  موجودة  انهر   إاَّ  الساودية  
 ااح ال  من  ل نتتتتتتترن  تحر ر »  عنوان  تحتتتتتتت   الثتتتتتتترلتتتتتتتث 

  على  تنص  ال نا  من «  ج »  الفقرة   ان  حيث « ي ستتتتتتتتتترا يل ال 
 األراضتتتتتي جميع  ل حر ر  الاليمة  الجراءات  كرفة  اتخرذ » 
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«  الجراءات  وتتترفتتتة »  فتتتهن  وه تتتاا «. ااح ال   من  الل نتتترنيتتتة 
  الارل    دو    من  وما َما   مشتتتترو    ِفا    كونهر  المقرومة  تشتتتتم  

نن  الضترورة   عنا    أشترر  وعنامر . الم حاة   األم    ِق     من  ومقو 
  إل رء   شتتتتكن   في  اق راح    حو   حايث   ستتتتيرق   في  بر   الر يس 

  مر   بكن  من قاي    على   رداا  وتوضتتتتتتتتيح   الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  الير فية 
 اليتتر    اتفتترق  أن  الى  المزايتتاة   ستتتتتتتتتتتتت يتت   في  ليس  ييرحتت  

 يجوي  متتتر  على  فتتتهنتتت   بتتترلمقتتترومتتتة   ي الق  بنتتتااا  ي ضتتتتتتتتتتتتتمن 
  إلي   أشتتتتتتتتتترنر   الا  « المستتتتتتتتتت ِ ر   الفا  »  ياني   كرن  ااف را  

 ال وضتتتتتتتتتي    هاا  ومث  «. الجراءات   ورفة »  عبررة  تكراراا   وهو 
  « المقرومة  سال  »   لتتت  الم صا   المرروني   الثلث   ل   يرتر    ا 

  فيل مرن  جيفر    الثلث   هاا  صايق   كرن   إذا   ل   سيرتر    وكيف 
  ا  األوست   الشترق   لشتؤون  األميركية  الخررجية  وي رة  مسترعا 

 حركة   وليس « ميليشتتتتتتتتتير »   ان    ستتتتتتتتتو  «  للا  حز  »   في  ير  
  في  ي ون   أن  يجت   حويتت   في   التا   الستتتتتتتتتتتتتال    وان  مقترومتة 
  ستتتتتتتتيبقى  وبرل رلي  المقرومة   تستتتتتتت امل    ا   لكي  الاولة   عهاة 

 .مس مراا  ي سرا يل ال  وال هايا  قر مرا  ااح ال  
  الويار   ال يرن  مشترو    من  الستردستة  الفقرة  تكتي   ذلك   مع 

  فيهر  جرءت   حيث   الموضو    الى  برلنسبة  الماقو    برلحا  تفي 
  وجيشتتتتتتتتتتتتت   بشتتتتتتتتتتتتتعبت   ل نترن  حق   على  الح ومتة  تؤكتا »  عبتررة 

  حتتتا   إذا )  التتتافتتتر   تا  ر  الفقرة  دامتتت   فمتتتر ..«. ومقتتتروم تتت  
  استتتتتتتتت ييرن   ظ    في   األرج    على  يحصتتتتتتتتت    لن   وهو   عاوان 

 مثلثتتة  حتترلتتة ( ربوعنتتر  في  الستتتتتتتتتتتتتنتتة  متتاار  على « اليونيفيتت  » 
  اآلخران  وضتتتتتتتتتلاره   الشتتتتتتتتتا   قرعات   الهرم   مث   األضتتتتتتتتتال  

  من  ي يل    فهاا  اليستتتتتترر    الى  والمقرومة  اليمين   الى  الجيش 
  الق و  « الل نتتترنيتتتة  الك تتتر تتت  » و « الل نتتترنيتتتة  القوات »  الجتتترن ين 
 المقروم    حو  « المستتتتت   ر   الفا  »   بتتتتتتتتتتتتتتتتتت  والع را   برلستتتتتم  َرة 

  تقو ض   عتام  وبترل ترلي  اليتر     اتفترق  وثيقتة   في  والستتتتتتتتتتتتتال  
  ب    األخا   عام   شتتتتتتتكن   من   كرن  ح ومة  ل شتتتتتتت ي   توافقي   ح  

ع    أو  صتتتتتتتتتومرلية   أو  حوثية  فوضتتتتتتتتتى   مه    في  ل نرن   وضتتتتتتتتت 
 .للا   قاَّر   ا ...  أف رنية 

  حستتتتن  الستتتيا «  للا  حز  »   لتتتتتتتتتتتتتتتتت   الارم  األمين   ان  و بقى 
«  الارل   قوات »  حي    أن   منا  ضتتتتتتتتمنرا  يقرأ   كرن   للا  نصتتتتتتتتر 
  ختتتتررج  وإن  يتتتتار   وكتتتترن  الواقع  هتتتتاا  الجنو   في  رحتتتترلهتتتتر 

 ال ر   جوانتت   باض  في  هي  القوات  هتتاه  ان  الرضتتتتتتتتتتتتتى 
  الوثيقتة »  وجترءت . الحز   رؤ تة   في  نوعيتة  نقلتة  إحتاا   منهتر 

  مر  تقو    أمس   ق    شتتتخصتتتيرا  الستتتيا  اذاعهر   ال ي « الستتتيرستتتية 
  في  مانتتتر  تاتتترملوا  اآلن  وباتتتا . وثيق هتتتر  مرحلتتتة  لكتتت  : مانتتتره 

 . تشر ن   آخر  الصردرة  وثيق ي  بموج   والخررج   الااخ  
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   أمام المعتدية إسرائيل
 العربية  بعد األوروبية الفرصة

  عرر  علي   اضتتتتر   الا  ن نيرهو ح ومة استتتت بق 
  فرصتتتتتتتتتة« الخنري ر انفلونزا» إن  ي ردد مفرجئ صتتتتتتتتتحي

 يوم طر حت  استتتتتتتتتتتتتتوج تنو   متر المترنيتر  بز تررة ت مثت  ثمينتة
 ااتحترد دو  ختررجيتة ويراء اج متر  في الممق ت  ااثنين

 في الستتتتتتتتتالم عملية لمنرقشتتتتتتتتتة بروكستتتتتتتتتي  في األوروبي
 ق   وِمن ستتتلفرا  ال وج  اغ ير   محرولة األوستتت   الشتتترق 
 .ااج مر  قرعة إلى وصول 
 إن  القو   لجري إستتتتتتتتتتتتتالمي أو عربي  ااق را   أن لو

 إلحترق  منت  ال ر  ي ون  ان من تخشتتتتتتتتتتتتتتى إستتتتتتتتتتتتتترا يت 
 افضر  لهر قررة وِمن أوروبي  ااق را   لكن. بهر  الضرر

 وعا» بتتتتتتتتتتتتتت  الم مثلة  ااولى الخيوة  لوا إذ إسرا ي  على
 غير الستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتي  الاع  ث  بر يرنير جرن   من« بلفور

 كرن  لمر عقود  ستتت ة ما  على القررة دو  من  المحاود
 .تصما ان سرا ي ل

م تتت  متتتر أه  ان إلى هنتتتر ونشتتتتتتتتتتتتتتير   القتتتررة دو  قتتتاَّ
 على دهراا  ستتتتتتتتتتتتتت    انهر هي إستتتتتتتتتتتتتترا ي   إلى األوروبية
  وبروتستتتتتتتتتتتتتت تترن يتتة كتترثولي يتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتر  وعلى ااح ال 

  إستتتترا ي  اح ال  على  الستتتت وت ألن  دولهر وارثوذكستتتتية
 من حرلة  كرن المستتتتتتتتي  الستتتتتتتتيا مها المقاستتتتتتتتة لالر 
 دهراا  ستتتتتتتتتتت    ال ي  الاو  هاه  أن و  او. الكفر حرات

  ستتتتتتتتتتتتتتما هتر حق  في الخيتريتر من عقود ستتتتتتتتتتتتتت تة باتا تر تا
 منهتر إستتتتتتتتتتتتتترا يت  تر تا ان بتا  عتااا  تنيق  ان وديترنترتهتر

 .كفراا  المس مر النيق 
 على طر ح   استتتتتتتتتتتوج تنو   الا   ااق را  خالصتتتتتتتتتتتة

 من انيالقتترا  انتت  هي ااوروبي ااتحتترد ختتررجيتتة ويراء
 لاملية الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي  الجمود عن النرشتتتتتتتتئ القلق  شتتتتتتتتاور
( ااوروبي  ااتحرد  ا )  فهن   ااوس    الشرق   في  السالم

  بتترلقتتا  وااع را  فوراا  الستتتتتتتتتتتتتتالم عمليتتة تجتتايتتا يؤ تتا
  ر يس خية وتكييا الفلستتتيينية  للاولة عرصتتتمة الشتتترقية
 .فير  سالم الفلسييني الويراء

  ت ر ة ي او مر على تر ا اوروبر  إن  القو  خالصتتتتتتتتتتتة
 الا   الح  ت  كر وهي. كثيراا  تكخر  ذلك  كرن  وإن  الامة
 في تعيش وبحيتتتتث متتتتكمن في إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت  على يبقي

 وااح ال   الاتتاوان عقليتتة عن ت خلى كتتاولتتة المنيقتتة
 ال ي« الاربيتتتة المبتتتردرة» مع ت جتتترو  ل  عنتتتامتتتر وهي

  ثمينة فرصتتتتتتة  اضتتتتتترع  مشتتتتتت لة ألعقا ح  خير ورن 
  باا ااوروبية الفرصتتتتتتة  إضتتتتتترعة مصتتتتتتلح هر من وليس
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 .الاربية الفرصة
 .الستتتتت ي   ستتتتتواء إلى إستتتتترا ي   لا هاه ستتتتت ه ا  فه 

 .ولا   عسى 
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ار لقاء  وقبل المرة هذه  بشَّ
 التوضيح بعض أردوغان  من لنا هل

 أردوغرن طي   رج   ال ركية   الح ومة  ر يس  ستتتتتتتتيقوم 
  ي   دمشتتتتتتتتتتتتتتق  الى  بز تتررة  الجتتترر   األو   كتترنون  22 يوم 

 ال الي   مجرات   في  جايااا   اتفرقرا   42  على   ال وقيع   خاللهر 
 .والسيرسة   والنق   والصحة 
  أن  هو   األو  : أستتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتيين  أمر ن  تؤكا  الز ررة  هاه 
  وأن  وتركير  ستتتتتتتور ر  بين  ت واصتتتتتتت   برل كرم   أشتتتتتتتب   عالقة 
  الحترجتة  دون  من  ال نقتّ   بمانى  الحتاود   اانف تر   خيوة 

  على   األولى  كرن   الجرر  ن  ال لاين  بين  ال كشتتتتتتتتتتتتتيرات   الى 
 الثرني  األمر  أمر . استتتت كمرل   النظرمرن  ينو   طو    طر ق 

رر  الر يس   أن  فهو  ك  يا    مر  جرنب   من  بشتتتتتَّ   أن   في  ي مستتتتتّ
 في الوستتتتتتتتتتتي   هي  األردوغرنية  تركير  وبرلاات  تركير  تكون 

 .إسرا ي   مع  موضوعية  تسو ة  ايجرد   موضو  
ك   وهاا    تركير بين  حاث    ال ي  األيمة  باا  يكتي  ال مستتتّ

رر  الر يس  ورأ     إستتتتتتتتتتتتتترا يت  و    ورقتة كرن    أنهتر  فيهتر  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ
  كالك  وألنهر . عمومرا  ي ستتتتتتترا يل ال   الستتتتتتتلو    على  ضتتتتتتت   

  تزايما  عن  فضتالا  مضترفة  أهمية  ال ركي   الاور  يايي  فهاا 
 .في   الثقة  منسو  
 درج  أردوغرن  الر يس   أن   الى  نشتير  نفست    الطرر  في 

 في  الستتتت    هي  إستتتترا ي   بكن  مرة   من  أوثر  ال اكير   على 
 أحا   وفي . إسترا ي  و  ستور ر  بين  ي     ا  الستالم  اتفرق   أن 

  26 الخميس  يوم  رو    الشتتتتتتتتتتكن   هاا  في   ل   تصتتتتتتتتتتر حرت 
 خال  اللي ية «  أو ر »  لصتتتتتتحيفة   المرضتتتتتتي  الثرني  تشتتتتتتر ن 

  مع  محتردثرت  لجراء  اللي يتة  الجمترهير ة   الى  بهتر  قرم  ي ررة 
  على  بنرء  باأت  المفروضتتتتتتتترت   إن . القاافي  مامر  الر يس 

رر  الر يس  من  طل     وأن  ي إستترا يل  طل    وعلى  األستتا  بشتتَّ
 مقر في  عمقات  المفروضتتتتتتتترت  هاه   من  الخرمستتتتتتتتة   الجولة 

  ويراء ر يس  فيهتر  وشتتتتتتتتتتتتتترر   أنقرة  في  الح ومتة  ر ترستتتتتتتتتتتتتتة 
  على  وكنر : » أضتتتتتتتتتر  . أولمرت   إيهود  يمناا   إستتتتتتتتترا ي  

ع   وشتتتتتتتك    أن  حيث  ااتفرق   على  األخيرة  اللمستتتتتتترت  وضتتتتتتت 
ا  على  الجولتتتتة  نهتتتتريتتتتة  في  اتفقتتتتر  اليرفين    من  مز تتتتا  عقتتتت 

  أن  طل  نتتتر  وق  هتتتر . عليهمتتتر  اخ لفتتتر  كلم ين  حو   الجوات 
  إاَّ  إف رق نر    الاها  هاا   وعلى   أستتتتتتتتتتت و   خال    األمر  ين هي 

 باأت( 2008- 12- 27)  أيرم  خمستتتتتتتة  باا  إستتتتتتترا ي    أن 
 شتتتتتترملة إبردة  حر   في  الفوستتتتتتفور ة  بقنربلهر  غزة  قصتتتتتت   

 ليس  الفوسفور ة   القنرب    إن   نقو    أن  يم ننر   ا   أن    وأظن 
  الييبتة نيترتنتر  رغ   على  ونحن . شتتتتتتتتتتتتتترمت   دمترر  أستتتتتتتتتتتتتتلحتة 

 جهة  من  الا   ن نيرهو  ب صتتتتتتتتتر حرت  تفرجكنر   والصتتتتتتتتتردقة 
 وعنامر ستتتتتتور ر  مع  المبرشتتتتتترة  المفروضتتتتتترت  ير ا  إن   يقو  

 وباتاهتر بتكردوغترن  أثق   ا  أنتر  يقو   تركيتر  دور  الى  ي يرق 
 . « الوسي   باور  يضيلع   أن  يم ن  سرركوي    إن  يقو  

 شتتتتتتب  باا  جرءت   أردوغرن  للر يس  ال صتتتتتتر حرت  هاه 
  استتتتتتتتتتتت كن  حيث  إستتتتتتتتتتتترا ي  و  تركير  بين  تّم   مصتتتتتتتتتتتترلحة 

.  بينهمر« ااستتتتتتت راتيجية  الشتتتتتتتراوة »   عن  الحايث  الجرنبرن 
  من « ال جترر تة  الشتتتتتتتتتتتتتتراوتة »  تيو ر  باتا  جترءت  أنهتر  ومتر 

«  الستتيرستتية  -  الشتتا ية  الشتتراوة » و  إيران   مع  تركير  جرن  
 كرنون   22 يوم   أردوغرن  ستي وِّجهر  ال ي  وتركير  ستور ر  بين 

 .أنواعهر   على  ااتفرقرت   من  ريمة  ب وقيع   2009  األو  
 ااتحرد إن ر    وقا  الوستتتي   الر يس   من  إلي   ن يلع  مر 

 عرصتتتتمة الشتتتترقية  القا   بهع برر   ااق را    الى  األوروبي 
 الجترنت  حستتتتتتتتتتتتتت    ي    الخيوة  وبهتاه  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  للتاولتة 

 ت تتتتاأ حيتتتتث  األيمتتتتة  من  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  -  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني 
  مر  لنر  يوضتت    ان   الاولة   قيرم  بها   الجاية  المفروضتترت 

  يستتتتترا يلال   -  الستتتتتور   ال فرو   أوقف   ال ي  الاقاة  هي 
  قر م ين يال ر  مر  الخال    موضتتتتتتتتتتتتو  « الكلم ين »   أن   وه  

.  تسو ة  عن   الحايث   وباأ   إن هى   غزة   على   الااوان   دام   مر 
  -  الفلستتتتتييني  ااتفرق  ستتتتت جاالن « الكلم ين »   أن   ه   ث  
...  ي ستتترا يل ال   -  الستتتور   ااتفرق  مستتتَبقرا  ي    ي ستتترا يل ال 
 .ل   مارقالا  ي ون   أو 

  يزور  أن  وق    ال ركي  الزعي    من  نستتمع   ولا   عستتى 
  حرص  مر   الى   الواضتتحة   المالومة  يضتتيف  كالمرا  دمشتتق 

 .مامر   األ   بالد  في  يقول    أن   على 
 2009  كانون األول 4 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 مئذنة واقعة في تأّمالت
 المسلمين  وأموال سويسرا

 المج مع وكتترن  تبقى  أن  تر تتا  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   كتترنتت   إذا 
  أه   من   الميلو    فهن  المضتمون   البقرء  لهر  ير ا   الاولي 
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ع  فيهر  وااق صتتترد   والاستتت ر    الستتتيرستتتي  القرار   حا  وضتتت 
ستهر  ووق     مواقفهر  ب   ت ست   الا   ال ابا    لهاا   ومنهر طم 

 الحَرم حيتث  الشتتتتتتتتتتتتتترقيتة  القتا   هي  ال ي  األيليتة  الحقيقتة 
 .المسي   السيا  مها   عن  البايا   غير  الثرلث 

 المج مع  على   آذار ي   اليهود    ال حري    ان   الواض    من 
  الشتترقية القا   تستتلي    ان  لعبة  مستتيحي  هو   الا    الاولي 

  عرصتتتم هر  تكون  فلستتتيينية   دولة  بقيرم   والق و   للمستتتلمين 
 إرادة ستتتتتتتتتتيصتتتتتتتتتتردرون   المستتتتتتتتتتلمين   ان  مانره  هاه   القا  

  الحج   إلى  ي يلع  مستيحي   ا   وستي ون  المستيحي  اايمرن 
 بن عيستى  بمستيرة  إرتبي   ال ي   واامرون  المها  ومجرورة 

 »فيزا« على   للحصتتتتتتتتتتتو   مضتتتتتتتتتتتيراا  الستتتتتتتتتتتالم  علي   مر   
 عرصتتتتتتم هر ال ي  الفلستتتتتتيينية   الاولة  ر يس   ألن  استتتتتتالمية 

  فهن  هنر   ومن . مستتتتتتل    الحر   بي ياة   هو  الشتتتتتترقية  القا  
  المستتتتتتتتتيحي  للارل   أفضتتتتتتتتت   ااح ال   ره ن   الوضتتتتتتتتتع  بقرء 

 في  والمستتتتلمين  ااستتتتالم  من  الحستتتترستتتتية   ان  خصتتتتوصتتتترا 
 .م زاياة  ااوروبية   الاو  

 للحركتتتتتتتة بتتتتتتتكن  الف را   يجوي  الزاو تتتتتتتة  هتتتتتتتاه  من 
  ي صتتتارون   الاين  الم صتتتهينين  لالوروبيين   أو  الصتتتهيونية 

 ااميركترن شتتتتتتتتتتتتتتكن  شتتتتتتتتتتتتتتكنه   دوله   في  الاترم  الرأ   قيتردة 
  خال    من  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي   الام   ون آذار ي   الاين  الم صتتتتتتتتهينين 

  مر  وط ياة  هو  هر   على  الم حريلة  »اللوبيرت«   أو  الكون ر  
  وهي  فرجكنر  ال ي  ستتتو ستتترا   في  حا   بمر   مر  عالقة  ب    تقوم 

 يشتتتتتتتتتتتتت ت   اجن يتة  وودا ع  اموا   بفضتتتتتتتتتتتتت   المستتتتتتتتتتتتت قرة  التاولتة 
  من  ك يرة  نستتتبة  وح رمرا  عرديين  واشتتتخرصتتترا   دواا  المستتتلمون 
 لمستتتتجا  مئانة  بنرء  ترفض  إنهر  والودا ع    األموا   أصتتتتحر  

  ااستتتتتتتتتتتتت ف تترء  ان  بتتار اتتة  الرغبتتة  هتتاه  على  الع را   و    
  أن  الف را   يجوي   كمر .  ذلك   أوضتتتت   جر    الا   الشتتتتا ي 

  وك   م صتتتتتتتتتهينون  وراءه  ي ليى  فرنستتتتتتتتتر   في  الممرث   ال وج  
  الاو    في  والمستتتتتلمين  ااستتتتتالم   على  ال حر ض  بها    ذلك 

  له   ي ون  لكي  أمتتتترمه   المجتتتتر   إتتتتترحتتتتة  وعتتتتام  ااوروبيتتتتة 
 وعنامر . وإمرم   وستتتتتجرجياه  ومن ره  وق     بمئان    مستتتتتجاه  

 المج مع  ي فه    ان  الي ياي   من  يصتتتتتب   ال وج    هاا  ي رستتتتت  
  وراء   من  إستتتترا ي   إلي   ترمي   مر  برلاات  المستتتتيحي  ااوروبي 

  دولة   من  كرن    إذا  ح ى  تستتتتتتتتتو ة   وأ   مستتتتتتتتتاى   ا   تايي  
  أج    من  ااوروبي  ااتحرد  ت رأ    ال ي  الستتو ا   مث   أوروبية 
  نجا   وقا . الفلستيينية   للاولة  عرصتمة  الشترقية  القا   إع برر 

  فيت   الاترم  الرأ   شتتتتتتتتتتتتترا    من  ك يرة  وبنستتتتتتتتتتتتتبتة  المج مع  هتاا 
 جمتترعتترت  جتترنتت   من  التتامتترغ  غستتتتتتتتتتتتتت    آات  وطتتكة  وتحتت  

 تح   القا   فل  ق : يقو   الستتتتترا يلية  وال صتتتتتهين  الضتتتتت   
 !ي سرا يل ال  ااح ال  
 كرن  أو  دينية  دولة  ستو سترا  كرن    لو  إن   برلقو   نخ   

  على  لالع را   كرن  لربمر  أراضتتتتتتيهر  في  الفرتي رن  مركز 
  من  دقتر ق  باتا  على  انت   مالحظتة  مع ... ي رره  متر  المئتانتة 

 يضتتتتتتتتتت   الا   الستتتتتتتتتتالمي   المركز  يقع  رومر   في  الفرتي رن 
لمرا  و شت    محرضترات   وقرعة  بمئانة  مستجااا    حضترر را  ما 
  لكن . قتايمتة  رومترنيتة  حضتتتتتتتتتتتتتترر تة  ماترل   رونق  لت   حتايثترا 

  من  الكثير  الستتتتتتتتتتالمي   وللمر   علمرنية  دولة  ستتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتترا 
 مث   هو  المئانة  رف ض   فهن  هنر  ومن . عليهر   فضتتتتتتتتتتتتتتر  األ 

  حر   وفي . مصتتررفهر  من   الودا ع   وتلك   المر    هاا  ستتح   
 يفا   أاَّ   اج    من   يلهثون   ين السو سر  سنجا   ذلك  حاو  

 .ذلك   المر   اصحر  
  إلى  توجَّ   عنامر  نفستتت   ستتتو ستتترا  ر يس   ذلك  يفا    أل  

  تبقى ال ي  القاافي  مامر  هرنيبر   قضتتتتتتتتتتتتتية   أج    من  لي ير 
  بنتتترء رفض  من  اهميتتتة  أقتتت   الوجتتتااني  بماتتتاهتتتر  حيتتتث  من 

 .مسجا  مئانة 
 مر  في  النظر  الستتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتر ون  يايا   أن  هو  ن منره  مر 
  المستتلمون   والودا ع   المر   اصتتحر   يضتتير  ا   وأن  ارتكوه 

  اامور  تبقى  وبتالتك  منت    بتكستتتتتتتتتتتتتتوأ  الجراء  على  الرد   إلى 
 .مس قيمة 
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 الطائفة مع عون  فعله ما
 الحريري  مع  سيفعله هل

 اعبتترا  كونتت   عون  ميشتتتتتتتتتتتتتتتر   الامتترد  أن  الي ياي  من 
 بهر يل زم  عقياة   رج   وليس  عستت ر ة   أصتتو   من  ستتيرستتيرا 

 نصر حسن  السيا «  للا  حز  »   لت   الارم  اامين   ل زام إ  مث  
  ي حمتتتت  ا  التتتتا   الثتتتترني  الحليف  ق را  إ  في  وجتتتتا  للا  

  ن يت  الر يس  هنتر  وهو )  لت   الودّ  يحمت   ا  وبترل ترلي  مزاجت  
 الوثيقة وفي  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  الير فية   إل رء  شتتتتتتتتكن  في ( بر  

 التا « للا  حز  »  هنتر  وهو )  ااو   الحليف  من  الجتايتاة 
 الييف ا  يمقنع  ا  التتتا   ال ك ي ي  ال حتتترل   ماتتت   تبتتترد  

 ال يتتترر في  المتتترروني  الييف  وا  الحز   في  الشتتتتتتتتتتتتتتياي 
 في وجتتتتتتا  عون  الامتتتتتترد  ان  الي ياي  من  . الاوني( .. 

  من  هترد   بو أ  وثيقتة  ث   جهتة  من  مصتتتتتتتتتتتتتتيفى  ابو  ق را  إ 
  وطو   األوان  فوات  ق تتتت   الاودة  عليتتتت   ان  أخر   جهتتتتة 

  بهستتتتتت ضتتتتتترفة المبرغ ة  الخيوة  فكرن   طر ف     إلى  الهير  
 المرضتي ااربارء  يوم  الير فة  ميررنة  مجلس   على  نفست  

 .( 2009  ااو    كرنون  2) 
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  لالج مر  المصورة  اللقيرت  في  رأينره  مر   إلى  اس نرداا 
 الاوني ال يرر  جمرعة   من  باضتتت   كالم    من  ستتتمانره   ومر 

  أمان  ال ي  المررونية  البير ركية  اوستتتتتتتتتتر    من  وباضتتتتتتتتتت  
  عون  الامترد   ان  المرء  يستتتتتتتتتتتتتت ن ج  لهتر   تقر اترا   عون  الامترد 
  المستتيحية  أو  المستتيحي  ذهر   كمث   ااج مر    إلى  ذه  

  تثق  خييئة  أو  خيك   من  ااع را   بها   الكنيستتتتتتتتة   إلى 
  ان  ااع را   إلى  التااهبتة   أو  / التااهت   و ر   الصتتتتتتتتتتتتتتار 

لهر    ستتتتتتيرق   في  بهدراجهر  كفي    الكرهن   إلى   الصتتتتتتار  من  نق 
  ال قليا  ااع را    ان  فررق  مع .. مضتتتتتتتتتتتتتى  عمر   للا  عفر 
  الكرهن  يار   الما ِر    ان  بمانى  الستتتتتتتتتت رر  وراء   من  ي   

.  يار  ان  يجت   وا  يار   ا  الكترهن  بينمتر  إليت   التااهت  
  ي   ألن    الشتتتجر   ااع را   فهن    عون   الامرد  اع را    امر 

  درجوا   الاين  الير فة  ميررنة   ك    وأمرم  والصورة  برلصوت 
 المرجعيتتتتتة وغيتتتتتر   األيمتتتتترت  يمن  في  ي ونوا  ان  على 

  البير ر  وبر يستتته   ه    الشتتتكن  ذات  المررونية  الستتتيرستتتية 
 .المرجعية  هاه  صفير 

  إلى  المرروني  حليفهمر  الشتتتيعيرن  الحليفرن   اعرد  عمليرا 
 يوم ذات  انصتتتتتتراف   مث   ت او  استتتتتت اردت   فهن   وبالك  َرب ا  
  إنصتتراف   ان   بالك  مستتجالا  الير فة   عن  الحررة  كنيستتة  في 

  ت او عالقة  في  مهمة  نقلة  يشتتتتتتتتتتتت    موق را  كرن   إذا  وح ى 
  ام رني هر إثبرت   على  مصتتتتتتتتتتتتتم    الامرد   لكن . مستتتتتتتتتتتتت حيلة 

 .م رس هر   إلى  تيلارا 
 فستتتتتتتتتتتتتتحتة المستتتتتتتتتتتتتتكلة  كرن   ال يورات  اث  ت   كمتر   لكن 

 ال حرل  فال . المنرستتتتتتتبة  ال ربة  غير  في  وير غ  ستتتتتتتيرستتتتتتتية 
 الامترد ستتتتتتتتتتتتتتبقت   حيتث  ي رأ   ان  في  م   تره  للامترد  حقَّق 

«  للا  حز  »   وا . با اا   قصتتر   إلى  ستتليمرن  ميشتتر    اآلخر 
 .صفوف    إلى  إق نر   عن  مررونيرا  وس  

  طتتر ف تت  إلى  الامتترد  اعتتردا  الحليفي ن  ان  نقو   وعنتتامتتر 
  على  يستتتتتترعاه   الا   ال  ر ر  ل    أوجاا  إنهمر  أستتتتتتر   فالى 

  من  بر   الر يس  ير تاه  متر  ان  ذلتك  إتختاهتر   ال ي  خيوتت  
  ينرستتتتتت   ا  الستتتتتتيرستتتتتتية  الير فية   ال رء  شتتتتتتكن   في  اق راح  
  ر يستتتتتتتترا  ب   يؤتى   ان   إلى  ي يلع  يا    مر  الا    عون  الامرد 
 وليستتت  المررونية  الير فة  لبن  الر رستتتة   ان  بمانى  لل الد 
  امتر . الشتتتتتتتتتتتتتتيعيتة  اليتر فتة  وبترلتاات  أخر   طتر فتة  ا   لبن 
 رأ   في  فهنهر   حستتتن  الستتتيا   ا   ااستتترستتتي   الحليف  وثيقة 

  إلى  الحز   جترنت   من  م تارجتة  لاودة  خيوة  عون  الامترد 
  ان  فكمر   الحر   هاه   وفي . الستتيرستتي   الام   ة آذار وم   الواقع 
  الوطن   إلى  الاودة  طر ق   على  الحز   يضتع  حستن  الستيا 

 ياود  ان  ارتك    الامرد   فهن   عليهر   ال ي  الموياييك  برل ركيبة 
 ال ي التتاينيتتة  الستتتتتتتتتتتتتتليتتة  بوابتتة  ومن  اليتتر فتتة  إلى  بتترل تتارج 
م بتتهنزا   اقيتتربهتتر  أحتتا  لوَّ   عنتتامتتر  يوم  ذات  اخيتتكت  ر   الحم

 .عون   الامرد  على  الكنسي 
 الامرد عنا   ذلك  باا  الستتتيرستتتية  اللعبة  تستتتير  اين   إلى 

 المرضتتتتتتتي  مواق   تصتتتتتتتحي   محروات  تن هي  وم ى   عون 
  المنيقتتتتتة قلتتتتت   في  ال خيي   بخييئتتتتتة  الع را   ومنهتتتتتر 

 ال جرر ة؟ 
  الل نتترنيون  يتتكملتت   التتا   لكن  ال يتت    ِعل    في  الجوا  

نة  وشتتتتتتياة  موارنة   تشتتتتتت ل  وقا  من   وعلو ين  ودروياا  وستتتتتتم
  مر  الحر ر   الاين  ستتتتتتتتتاا  ر يستتتتتتتتتهر   مع  يفا    ان  الح ومة 

 في ون  الميررنة  لمجلس  ي ررت   خال   من   فال    ان  ستتتت ق 
 كرملة الم فرة  ت حقق   وبالك .  خررج    ا  السر    مع   م رداا 

 .اعل   وللا .  المكمو   ااس قرار   اجواء  في  ل نرن  و عيش 
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   تظاهرة على اللبننة مالمح
 طهران  وتظاهرة الخرطوم

مع أن الستودان  الا  يقو  ستفيره لا  ل نرن إدر س  
ستتتتتتليمرن مر مانره إن أميركر تشتتتتتت هي خيرات الستتتتتتودان  
وستتتتتتتتتتت ق أن قر  باا لقرء ل برد  الرأ  مع الشتتتتتتتتتتتي  نعي   

»حز  للا« إن هنرلك مظرل    ل قرستتتتت  نر   األمين الارم 
وثيرة تقع على المنيقة »وتح رج لوقفة الشتتاو  ل يرل  

  برلنصتتتتر «.. مع ان الستتتتودان عر ق  بحقوقهر وتيرل 
في موضتتتتتتتتتتتتتتو  ال ظتتترهر وإلى درجتتة أنتت  عنتتتامتتر ال قتتت  
األحزا  على رؤ تتتة واحتتتاة فتتتهنهتتتر أستتتتتتتتتتتتتتقيتتت  نظتتترمين  
عستتتتتتتت ر ي ن راستتتتتتتتخي ن همر نظرم الجنرا  ابراهي  ع ود ث  
باا بضتتتتتتتتع ستتتتتتتتنوات نظرم الجنرا  جافر نمير   إاَّ أن  

متر لو  التا  حتا  في الخرطوم ي تاو في باض جوانبت  ك 
أن ال ظتتترهرة ال ي جرت ق تتت  أمس اق بتتترستتتتتتتتتتتتتتتترا لنوعيتتتة  

ستت شتتهرد  إ ال ظرهرة ال رر خية ال ي شتتهاهر ل نرن على إثر 
الر يس رفيق الحر ر .. مع فررق أن هاه األخيرة ان ج   
عتاة اغ يترات وباض ال اييت  ألعمتر  النتر   في حين 
أن ال ظترهرة الستتتتتتتتتتتتتتودانيتة ان هت  في جول هتر األولى على  

ق صتتتتتتتتتتر تارمم  األجهزة األمنية ماهر على باض خير وإ 
 .ااع قرات 

وكمر الا  حا  في تظرهرة ستتتتتتترحة الشتتتتتتتهااء حيث  
إل قى األضتتتااد الاين ا ي يريقون على قضتتتية واحاة ث  
مر ل ثوا أن باأوا ي نرقضتتتون  فهن األضتتتااد في الستتتودان  
ال قوا على مستتتتتتتتتتتتتتكلتة واحتاة وهي  مهمتر تتارعوا بميترلت   
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  وقرنوني  إستتتقر  النظرم أو في الحا  ذات طربع دستتت ور 
األدنى تقلي  مر في ااس يرعة تقليم  من مخرلب .. وهاا  
مر ن منى أن ي ون عليت  الهتا  مع إرفرق ال مني بكن ا  
يمظهر الليث »النقرذ « الجنرا  البشير أنيرب  و  صر   
ب اق  وِمن ق   استتتتت فحر  األيمة ال ي ستتتتت جا  ال ظرهر 

ظرهرة مستتتتتتتتتت ايمة   إيران ل ظرهر في في الستتتتتتتتتتودان مث  ا 
 .الحاو . وفي هاا ا يفيا ال حا  في شيء 

وإلى ال مني باتتتتام اللجوء الى المختتتترلتتتت  واألنيتتتتر  
وعلى قرعاة ال حا  ورف ع الاصتتي في الهواء أو الرقص 
على مرأ  من الاتتتتتترل  كلتتتتتت   ن منى أن يتتتتتتاعو نظتتتتتترم 
»النقرذ« الى مؤتمر وطني ا ي صتتر  في  أقير  هاا  

نظترم على أنه  ميمئنون إلى أن الشتتتتتتتتتتتتتتات  ماه  وأن  ال 
جاور نظرمه  راستتتخة وكِمث   رستتتو  األشتتتجرر ال رر خية  
على جتتتتترن ي  كورنيش النيتتتتت  منتتتتتا أيتتتتترم اانكليز بتتتتتاءاا 

»بيضتتة الفرت « أ  الفناق   ب برلقصتتر الجمهور  وان هرء 
الا  شتتتّيات   الجمرهير ة اللي ية على أفضتتت  قياة أر  

اد بهر نظرم »النقرذ« ديونرا في الارصتتتتتتتتتتتتتمة المث  لثة ستتتتتتتتتتتتتَ
مستتتتتتت حقة على الستتتتتتتودان. فرلمزاج الستتتتتتتوداني ا يح م   
البقتترء اليو ت  للحتترو  وهو لو كترن يح متت  لمتتر أستتتتتتتتتتتتتتق  
برل ظرهر نظرمين كرن  قبضتتتتتتتتتتتتتتة جنرا  ك  منهمر قو ة 
لكن ت يَّن أن غضتتتتتتتت  المح وم أقو  أحيرنرا من قبضتتتتتتتتة 

 .الحرو .. وأوثر فارلية 
بقية عن ال ظرهرة المق َبستتتتتتتتتتتتتة األخر   وللحايث  ...

 .ال ي شهات هر شوار  طهران في اليوم نفس  
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  في  إيران  في الرخو« العولمة جيل»
 الفوالذي المثلث مواجهة

 المترضتتتتتتتتتتتتتتي الثنين  يوم  طهران  في  حتا   التا   هتاا 
 للحقبة الثرني   الجي    ان   إلى  مؤشتتتتتتتتتتتتر ( 2009- 12- 7) 

  األو    الجيتتت   بيروحتتترت  مق نع  غير  إيران  في  الثور تتتة 
 يحتتت  ا  ي ظتتترهر  من  وجتتت   في  ال حتتتا   فتتتهن  وبتتترل تتترلي 

 .مش لة 
 في ه   الثنين  يوم  تظرهرة  في   شتتتتتترركوا  الاين   وهؤاء 

  وربمر والاشتتتتتتتتتتتر ن  الثالثين  بين  تراو    اعمرر  في  أوثر  ه  
لا  ي ن   ل   باضتتتتتتتتتتتتتته    إن  مانره  بمر   أ   أق      عنامتر باا   وم

 في متريا   كترن  اآلخر  الباض  وأن  إيران  في  الثورة  قترمت  

 إيران  ستمرء  يمل  وال ك ير  ال هلي    كرن  عنامر  األم   حضتن 
 المنفى من  ورفتترقتت   الخميني  للا  آيتتة  المتترم  بقتتاوم  ترحيبتترا 

 إحراق   إلى  باضتتتتتتتتتتتتته   ياما  عنامر  فهن    ولاا . الفرنستتتتتتتتتتتتتي 
 في الراهنة  الستتلية  قي ي   وصتتور  الخميني  المرم  صتتور 
 محمود الجمهور ة  ور يس  خرمنئي   للا  آية  المرشتتتتتتتا  إيران 

  ك ير حتا  إلى  م تكثر ن  ذلتك  يفالون  فتهنه   نجترد   أحمتا  
  الفضتتتتتتتتتتتتتتتر يتترت طر ق  عن  األجن يتتة  العالميتتة  بتترلحملتتة 

  فكر را  الثور   الك     ان   ذلك   إلى  يضتتتتتتتتتتتر  « الن رن  » و 
 جيتتت »  أ   يين  يران ال  من  الجيتتت   هتتتاا  يمحفِّز  واج متتترعيتتترا 

 رافضتتتتتتتترا  ي ون   أن   على  المستتتتتتتت رخي    أو   الرخو «  الاولمة 
  على  و ستتتتتتتتتتتتترعا . النوو ة  ولليموحرت  الثور ة  لليروحرت 

  الجي   من  الماليين  يضتتتتتاون  الح     أه    ان   هاا  ال حفيز 
د  أنت   جو  في  نانيت   التا   د  ألنت   مهتاَّ   على  يرد  إنت   أو  يهتاِّ

 .صو   ك    من  يكتي   ال هايا 
  وال ها ة الم كني  ال  يير  ستتتو   ينفع   ا   الجي    هاا  مع 

  جتترنتت  من « الاولمتتة  جيتت  »  أمتترم  النوافتتا  وف     الم تتارجتتة 
 المج مع بمختتترطبتتتة  المبتتترشتتتتتتتتتتتتتترة  وكتتتالتتتك    « الثورة  جيتتت  » 

 ان تتتتتترج من  والوثتتتتتترر  الاظمتتتتتتة  مفردات  ب ير  التتتتتتاولي 
  فرعلة  أداة  تشتتتتتتت    أنهر   الح    أه   يظن  ال ي  الصتتتتتتتوار   

 دوليرا  صتترروخرا  م يور  ي إيران  صتتررو    لك    ان  مع   للرد  
 .تيوراا  أوثر 

  الم تتارجتتة  وال هتتا تتة  الم تتكني  ال  يير  ي ون  كيف  أمتتر 
  على  تنقل   ل    الصتتتتتين   ان  حيث  الصتتتتتينية  الير قة  فالى 

 المز ا ف     إخ ررت  وإنمر  تمنهي   المروتستتتتي  خصتتتتوصتتتتي هر 
  ا   الارل    مع  ي اريش  الصتتتتتتتتتتيني  بجا   الكفيلة  النوافا   من 
  الحستتتتتن   من  تستتتتتير   الصتتتتتين  هي   وهر . عن   حجب   ي     أن 

  أن  درجة   وإلى   وال واضتتتتتتتتتتتتتع   الهاوء  وب    األحستتتتتتتتتتتتتن   إلى 
 األحيتترن باض  في  ت جتتروي  الم جتتادة  الجتتايتتاة  قيتترداتهتتر 

 في تاخ    ا  كي  إليهر   الاولي  المج مع  يوجه   الا   النقا 
  إنستتترنير  المج مع  تكهي    مواصتتتلة   عن  تلهيهر  مشتتتروستتترت 

  الصتتتتتتتتتتتتتين  وتكون   إاَّ   قرن  ربع  ينقضتتتتتتتتتتتتتي   لن  ان   وبحيث 
  ت قتتترستتتتتتتتتتتتتت  األدنى  الحتتتا  في  أو  بتتترلفاتتت    األعظ   التتتاولتتتة 
 .مج ماة  أوروبر   ودو   وروسير  أميركر  مع  الاظمة 

 الفواذ   المثلث  صتتتتتتتتتتتتور  إحراق  مستتتتتتتتتتتتكلة   إلى  وناود 
 ردّ  إن  لنقو  ( نجتترد . ختترمنئي . الخميني )  إيران  في  للثورة 
 ال ضتتتتت   عن  ينك    ان  يج   الصتتتتتور  احراق  على   الفا  

  واشتتتتا   تجرأ   من  حق   في  الاقوبة  اقستتتتى  إنزا   درجة   إلى 
  مر  إلى  واستتتت نرداا  انفستتتته   يا  رون  ثالثة  صتتتتور  في   النرر 

 رستتتتتتتترلة يمثلون  انه   حوله   آخر ن   عن   أو  عنه   صتتتتتتتتار 
 في األر   على  ه   من  إلى  الاتتتتترلمين  ر   عنتتتتتا  من 

 في أحرار  وه   الوقتتتتتتت    مع  وختتتتتتتررجهتتتتتتتر .. اآلن  إيران 
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  طر ق  وعن  ستتتتتتتتتتتتتت  جتتاد  ال ظتترهرات  لكن . هتتاا  اع قتترده  
 جتاواه  وأث ت  ... ل نترن  في  حتا   التا   لل ظترهر  ااق بتر  

 .مر  حا   إلى 
 2009 كانون األول  10 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   بيروت بين الزيارات « ماراتون »
 « المدني الخط»  على ودمشق 

  ميشر   للامرد   المبرغ ة  الز ررة  تل قى   أن   اف را   أمراا   ورن 
  لقي     أن  ستتتتتتتتتت ق   مر  النر   اه مرم   من  دمشتتتتتتتتتتق   الى   عون 

  على  كرن    األولى . البير ركي   للصتتتتتتتتر    ذلك  ق    ي ررت  
  المنقبض الاوني  ال يتترر  جمهور  خواطر  إرضتتتتتتتتتتتتتتترء  أمتت  

  البير ر   مع  الجنرا    عالقة   في  السر ا   ال وتر   من  ضمنرا 
  النظرة إبقرء   أم   على  والثرنية  الير فة   وميررنة  صتتتتتتفير 

رر ة    وصتتتتتتتتو   تاثُّر  ق    كرن   مر  نحو  على   للامرد  البشتتتتتتتتَّ
  على  يحا    ولا   عستتتى  با اا  قصتتتر   الى  الاونية  الورقة 

  -  القليمي  الصتتتتتتتتتتتايا   وعلى  الل نرني   الااخلي  الصتتتتتتتتتتتايا 
  وأخيرة ثتترلثتتة  محتترولتتة  في  عون  الامتترد  يجاتت   متتر  التتاولي 
  ب ير المرة  وهتتاه .. الر تترستتتتتتتتتتتتتتي  الميلتت    نيتت    من  ي مّ ن 
 .ال مني 

  بين يجتتا  ودا متترا . ييتتك   ا  عون  الامتترد  أن  والالفتت  
 في. الصتتتتتعبة  الاالقرت  محرستتتتتن  ل   يز ِّن   َمن  أصتتتتتاقر   

ليَّرن  الشتتتتقيقرن  استتتت ير    األولى  المرة    والمرحوم  نقوا  الفمري 
  نظتترم مقتتررعتتة  قمتتة  في  وكتترن  عون  الامتترد  إقنتتر   اليتتر  
 بكن برر س  في  منفره  من   األستتتتتتتا   حرفظ   المرحوم  الر يس 
ام   المرحوم  الاراقي  الر يس    ستتتينقل  الا    هو  حستتتين  صتتتاَّ

  وعلى  با اا  قصتتتتتر   الى  فرنستتتتتر   من   الميمون  الير ر   على 
  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي اليتتتتر ر  على  الخميني  للا  آيتتتتة  ان قتتتتر   نحو 

 سترعة باا   على « لوشترتو  نوف  »  في  المنفى  من   الميمون 
.  الثورة طهران  ميرر   الى  برر س  الارصتتتتتمة   من  برلستتتتتيررة 

 .الثنرن  يش هي   مر  غير  على  سررت  األمور   ولكن 
ام  الر يس  نظترم   البقترء همتّ   وبترت  ي هترو   بتاأ  صتتتتتتتتتتتتتتاَّ
 في  األستتتتتتتتتتا  حرفظ  م رنة   من  للني    وليس  للاراق  ر يستتتتتتتتتترا 
  الح    مقتتتتتررعتتتتتة  في  بتتتتترل   التتتتتا   عون  والامتتتتترد . ل نتتتتترن 

  يحّقق  جايا  عربي  ستتتتتنا   عن  البحث  هّم   برت  األستتتتتا   
  من  الاوني  الصتتتتتتتتتتتتتترار  خ   على  دخت   وهنتر . م   تره  لت  

لي ي ن  الشتتتتتتتتتتتتقيقين  بحااقة  ه   َمن  ال رؤ    أج    وأبري الفمري 
  الر يس عها   في  الستتتتتتربق  الوي ر  ستتتتتتمرحة  ميشتتتتتتر    هؤاء 

رر ة  -  الاونية  الاالقة  غات   وه اا . الحر ر   رفيق    البشتتتتتتَّ
امية   -  الاونية  الاالقة  بااية  تشتتب    وّدية عالقة   أ   الصتتاَّ

 لخ صتتتتتتتتتتتتتترر جترنبت   من  وتستتتتتتتتتتتتتتر اترا . اخ بترر  الى  تح ترج 
  نصتتتتتترللا حستتتتتتن  الستتتتتتيا  مع   عون   الامرد  أبرم  ااخ بررات 

 سمرحة ميشر   ساى  تحرلفرا «  للا  حز  »   لتتتتتتت   الارم  األمين 
 .وتز ينرا  تنظيراا  أجل    من 

  ميرر  من   الامرد  أقّل   الر رستتتتتتتتتتة  من  ستتتتتتتتتتور ة  طر رة 
  الر رستي  القصتر  ماخ    وعلى . دمشتق   الى  الحر ر   رفيق 
رر  الر يس  استتتتتتتت قبر    ورن    من  الز ررة  وكرن  . للامرد  بشتتتتتتتتَّ
 في دمشتتتتتتتتتق   الى   الهراو   الير   الراح   الر يس  ي ررة   نو  

  يسّاد  كرن   الهراو    أن   فررق   مع   األسا   حرفظ  الر يس   يمن 
  مر   عون  الامرد   وأن  برلعبرءة   األ   األستتتتتتتتتتتا   من  يحظَ   ول  
  على  البن  األستتتتتتا   من  حصتتتتتت   كرن  باامر  يستتتتتت اين  يا  

 .العبرءة 
 ميشتتتتتتتتتتتتتتر  الامترد  تر يس  ق ت   كترنت   لو  اليقو   هتاه 
 أنهر ااف را   لجري  الح ومية   األيمة  حلحلة  ث   ستتتتتليمرن 

 .ال حا   حلقرت   من  حلقة 
 ميشتتتتتتر  الر يستتتتتتين   من  للكيا  كرن    لو  اليقو   وهاه 
  الامرد  كرن   إذا  أن   بمانى  الحر ر    الاين  وستتتاا  ستتتليمرن 

  اآلخر  الامرد   فهن  واشتتتتتتتنين   الى  ال وّج   أهبة   على   األو  
  و حقق  ستتتتتتتتتتتتتتليمترن  بترلر يس  األوبترمي  ااه مترم  يستتتتتتتتتتتتتت  ق 
رر   ااه مرم   ستتتتتتتتتتتتتنة ق    فال    مر   وهاا  ل    ال اي   البشتتتتتتتتتتتتتَّ
  الاين  ستتتتتتتتتتتاا  الر يس  بر   لشتتتتتتتتتتت ر   كرن    وإذا . أيضتتتتتتتتتتترا 
 بهر ستتتتتتتتتيقوم  ال ي  الز ررة   من  الضتتتتتتتتتوء  وخ       الحر ر  

 نتتتر  وقتتتا  الل نتتترنيتتتة  الح ومتتتة  ر يس  فتتتهن  دمشتتتتتتتتتتتتتتق   الى 
  ستتتياود أن    إاَّ  مضتتتيراا  ربمر  ستتتيزور  مارا  والثقة  الرضتتتى 

 فري وإن  اع تتتتتالتتتتت   اللعبتتتتتة  قواعتتتتتا  ألن  اطمئنتتتتترنتتتتترا  أوثر 
 ستتتتيجا  الرستتتتمية   المصتتتترل    عن  الشتتتتخصتتتتية   المشتتتترعر 
 ال ي الز تتتررات  خال   اللقتتترءات  في  ال حر ض  محتتتروات 

 .تنج    ا  مبرغ   بش    ت   
  الز ررات«  مرراتون »   ان هرء   باا   إننر   القو    الى   نخلص 

  ت    أن  باا  وبرلاات « الماني  الخ  »   وعلى  دمشتتتتتتتتتتق   الى 
  وليتتتا  النتتتر تتت   حليفتتت   ذلتتتك  وباتتتا  الحر ر   الر يس  ي تتتررة 

  الر يس فيزورنتر  بترلمثت   عليهتر  الرد  ي    أن  نتكمت   جن ال   
رر    الحر   غير  فيهر   الحر    ألن  ستتتتتور ر   ك   مخ صتتتتتراا  بشتتتتتَّ
  ل نترنترت بضتتتتتتتتتتتتتتاتة  الواحتا  الل نترن  بتا   هنترلتك  حيتث  عنتانتر 
  ميشتتتتتر  الرؤستتتتترء )  الم ارونة « ال رو  ر »  أرادت   إذا  يم ن 

 ال رو  ر نقيض ( الحر ر   الاين  وستتتاا  بر   ن ي   ستتتليمرن 
  با اا  قصتتتتتتتر  في  لقرء   من  تجا    ان  الم نرفرة   المرضتتتتتتتية 

رر  الر يس  يزورنر  عنامر    ك   يحضتتتتتتتر  لكي  منرستتتتتتتبة  بشتتتتتتتَّ
  ت راجع  ذلك  وباا . والاينية  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتية  بمرجعيرت   ل نرن 
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  الحوار  جلستتتتتتتتتتتتتترت  أن  كمتر  الم حّفظون  و هتاأ  ال حّفظترت 
 ونكرد اليستتتتتتتتر    من  درجة   على  تصتتتتتتتتب    المكمو   الوطني 

  من  أوثر  الى  يح تتترج  ا  ربمتتتر  ذلتتتك  باتتتا  األمر  إن  نقو  
 بين المستتتتتتتت قيمة  الاالقة   مرحلة  بااهر  ت اأ  واحاة  جلستتتتتتتتة 

  الز تتررات الى  حتترجتتة  هنتترلتتك  تاود  وا . وستتتتتتتتتتتتتتور تتر  ل نتترن 
 وع  ر... الكواليس  وراء  ستتتتتتتتتتتتتينرر وهرت  وفق  المصتتتتتتتتتتتتتنَّاة 

 .الصعبة  الاالقرت  بنرء  م  كر  
 2009 كانون األول  11 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  الصباحية   العائلة   بن إ   يحرجون   الكويت   في 
 « الثاني   سمير »   ي رئّ س   ردن األ  وفي 

بر   الشتتتتتتتتتتتتتي   أميرهر  يارني  الكو    في   األحما  صتتتتتتتتتتتتتم
بر     تستت ها  ال ي   ال رلمرن  أه   باض  منرورات   من  الصتتم

  الح ومتة  ي رأ   التا   ابنتر هتر  بتكحتا  م مثلتة  الاتر لتة  مهتربتة 
 باض  أن  ومع .  المصتتتتتتبر   األحما  محما  نرصتتتتتتر  الشتتتتتتي  

  األصتتتتتتتو   إطرر  في  وال حا   ال نرور  ون آذار ي  ال رلمرنيين 
  أن  إاَّ  الكو تتت    دولتتتة  ترا   من  هي  ال ي  التتتايمقراطيتتتة 

 تافع لستتتتتت اارة  يؤستتتتتتس   الا    الحا  إلى   وصتتتتتتل   األمور 
 .ثمنهر  الايمقراطية 

 هو الح ومتتتتتة  ر يس  شتتتتتتتتتتتتتتخص  ان  الواضتتتتتتتتتتتتتت   من 
  هاا  تجا   ال ي  والحيثيرت  األستتتبر   وليستتت   المستتت هَا  

 .الح ومة  ر يس  اس جوا   يقررون   اولئك  أو  النر   
 هاا  على   األمر  استتتتتتت مرار   ان  ايضتتتتتتترا   الواضتتتتتتت    ومن 

  الق و   واحتتتتتاة  لمرة  اامير  يجرِّ   ان  إمتتتتتر  ياني  النحو 
برحي    الح ومة  ر يس  استت جوا   بم اأ    يمايا  أن   وإمر  الصتتم

  الاهتتتا  وليِّ  إلى  ا  .. عليتتت   كتتترن  متتتر  إلى  المنصتتتتتتتتتتتتتتتت  
ن   دامت   متر  مجتر   هنترلتك  فليس  ذلتك   عتاا  أمتر . المحصتتتتتتتتتتتتتتَّ

  أ   شتكن  في  ال راضتي  ي     وا  ست ست مر  ااست جوا   لعبة 
 سو   شكنهر    في  الس جوا   تقاي   ي     ان   ق      ِمن  قضية 

  ق و   صتتتتتتتتتتتي ة  في   الح ومة  ت يير   أو   النوا   مجلس   ح  
 ااستتت قرار يصتتتب   الحرل ين   وفي . القرلة  وليس  ااستتت قرلة 

 .م واصلة  لن كرسرت  عرضة 
 عمرن ااردنية  الارصمة   من  األنبرء  تكتي  المقرب    في 

  للا  ع ا   الملك  يا ماهر  ال ي  الستتتتتتتتالستتتتتتتتة  نوعية  توضتتتتتتتت  
 ارتفتتر  باتتا  نراه  حيتتث  الح ومي  الموضتتتتتتتتتتتتتتو   في  الثتترني 
  ستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتية  أمور  من  النر   نفو    في  الضتتتتتتتتتيق  نستتتتتتتتتبة 

 يوم ي لِّ   وفلستتتتتتتتتتتتيينية   اردنية  أمور   وماهر  ومعيشتتتتتتتتتتتتية 

 الرفرعي  ي ا  ستتتمير ( 2009/ 12/ 9)  المرضتتتي  ااربارء 
  الخ رة بين  يجمع  التتتا  « الثتتترني  الرفتتترعي  ستتتتتتتتتتتتتتمير »  أو 

  ضتتتتحرير  من   كرن   وإن  وااق صتتتتردية  والاه  كمر  الستتتتيرستتتتية 
  كرن  حيث  دبي  فيهر  ت خب    ال ي  الصترعقة   المرلية  األيمة 

  ل شتت ي  ااقليمية  « كربي ر   دبي »  شتتركة  فرو    احا  ياير 
  يا   متر  التا   التاه ي  نتردر  ح ومتة  تخلم   جتايتاة  ح ومتة 

  نفست   الوق    وفي  إلي   الويراء  ر رستة  منصت   إستنرد  ح ى 
  موضتتتتتع  شتتتتتقيق    إلى  المخربرات  ر رستتتتتة  منصتتتتت   إستتتتتنرده 

 في والاستتتتتتت ر ة  الستتتتتتتيرستتتتتتتية  ااوستتتتتتتر   باض  استتتتتتت  را  
 .ااردن 
 النتتر   ان بتتره  اثتتررت  الملكيتتة  الخيوة  أن  المؤكتتا  من 

  ي رأ  وشتتتتتتقيق   الح ومة  ي رأ   كرن  الاه ي   ان  مثلمر   اذ 
  ستتتي رأ   الا  « الثرني  الرفرعي  ستتتمير »   فهن  المخربرات  
  الحتتتتتترلي « األعيتتتتتترن  مجلس »  ر يس  إبن  هو  الح ومتتتتتتة 

  ياني  الا    األمر  الرفرعي  ي ا  األستتتتتتتتتتتتت ق  الويراء  ور يس 
ليتتة  ا  مجلستتتتتتتتتتتتتتترا  ي رأ   األ   ان   مجلس»  هو  لتت   ستتتتتتتتتتتتتتم

 بتتتتتتترلتمتفتهتوم إنتمتتتتتتتر «.. التلتوردات  متجتلتس »  أو « األعتيتتتتتتترن 
  بحفيا يؤتى  ال ي   ااولى  المرة  انهر   عن  فضتتتتتتتالا  ااردني  

 النردر  من   أن   مالحظة   مع   الح ومة  لي رأ   ويراء  ر يس 
  عاا  والاه  ترأَّستتتتهر   كرن  للح ومة   ابن  ترؤ   ك ير  حا   إلى 

 للمرة ي رأ   التتا   الحر ر   التتاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتتا  الر يس  حتترلتتة 
 المنصتتت   شتتت     أن   لوالاه  ستتت ق  ل نرن  في  ح ومة   ااولى 

 .اس شهرده   ق    سنوات  س  
  ستمير» و  الحر ر   الاين  ستاا   ان  الصتا   بر    ومن 
  ر رستة منهمر   ك   و شت     واحا  جي   من « الثرني  الرفرعي 
  على   الستتتتتتتتتتتتتتمن  مث   ال لاين  عالقة   وأن  بلاه   في  الح ومة 

 الجترر  ن بين  اآلن  باتا  للاالقتة  ن منتره  متر  وهتاا  الاستتتتتتتتتتتتتت  
 بهذن  ذلك  يحصتتتتتتت    أن  با   وا ... وستتتتتتتور ر  ل نرن  اآلخر  ن 

 .للا 
 2009 كانون األول  12 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 وتأمالت  العزيز عبد  بن سلطان
 والنقاهة  العالج  ايام ضوء في

  الجتتتتتتماتتتتة يتتوم  متتتتتتنتتتتتتتتا  الساتتوديتتتتتتتتة  الاربية  المملكة  تعيش 
 لحظرت وشعبرا  قيردة ( 2009/ 12/ 11)  المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترضتتتتتي 

  الر تر  إلى  عترد  اليوم  ذلتك  مستتتتتتتتتتتتتترء  ففي . ال ميز  بترل تة 
  التتتتافتتتتر   وي ر  الويراء  مجلس  ر يس  نتتتتر تتتت   الاهتتتتا  ولي 
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 الاز ز ع تا  بن  ستتتتتتتتتتتتتتليترن  األمير  الاترم  المف ش  والييران 
 والم ر  وأميركر  ستو سترا  بين  والنقرهة  للاالج  غير   باا 
 الثتتتترني تشتتتتتتتتتتتتتتر ن  24 ااثنين  يوم  بتتتتاأ  يومتتتترا  347 دام 

  ولي   بكن  وط ية  رسمية  تيمينرت   الاودة  وسبق      2008
 .الاالج   مع  م جروبرا   وكرن  عرفي    اس ارد   الاها 
 ان  والنقرهة  الاالج   ايرم  في  ستتليرن  األمير  يشتتار   ل  

 النر  أدعية   أن  حيث  المستتؤولية   وعن   المملكة   عن  بايا 
 ايرد   ألن   وذلك   دا مة  كرن    الصحي   الظر   ب جروي   ل  

 لاالج الصتتتتتتتتحية  المبردرات  مجر    في  بيضتتتتتتتترء   خرلا  أبو 
 التت تتاتتلتتيتتمتتيتتتتتتتة اانتتجتتتتتتتريات  متتجتتتتتتتر   وفتتي  التتنتتتتتتتر   قتتلتتو  

 الحرص كثير  كترن  الاالج  قيتا  وهو  وح ى . وااج مترعيتة 
 ذات لقضتتتتتتتتتترير  ت رعرت  ب قاي   ديوان   موظفي  تاكير   على 
 .انسرني  طربع 

 الاالج ايرم   طوا   ستتتتتتتتتتتتتليرن  اامير  يشتتتتتتتتتتتتتار   ل   ومر 
 القتردة ماظ    أن  ذلتك   األمتة   أحوا    عن  بايتا   انت   والنقترهتة 
 عر  غير  ومستتتتتتتتتتتتتتلمين  عر   من  المستتتتتتتتتتتتتتؤولين  وكبتتترر 

  مقره في  ي تتررتتت   على  إمتتر  الحرص  دا مي  كتترنوا  وأجتترنتت  
  على  وإمتتتتتر  أغتتتتتردير   في  قصتتتتتتتتتتتتتتره  في  أو  نيو ور   في 

  وتكون . الصتتتتتحة  بموفور  ال منيرت  لبالغ   ب   ااتصتتتتتر  
  منرستتتتتتبة الهرت    ع  ر   أو  الز ررة  عنا  ستتتتتتواء  ااتصتتتتتترات 

  الاين . عرمة  وإق صتتتتتتتردية  ستتتتتتتيرستتتتتتتية  شتتتتتتتؤون  في   لل ااو  
.  النصتتتتتتيحة وأحيرنرا  الرأ   يستتتتتتكلون   ي صتتتتتتلون   أو  يزورون 

  ال منيرت  من   المز ا   الم ص    على  يضفي  جرنب    من   وهو 
 يم ن وبتتتالتتتك  اانفاتتتر   على  الييبتتتة  الكلمتتتة  ت قتتتام  بتتتكن 

  يشتتتتت ا  ستتتتتيرستتتتتي  حر ق   أ   نرر  وإطفرء  أيمة   أ   تاارم  
  دختتترنتتت  مل  التتتا   النو   من  الحر ق  هتتتاا  كتتترن  إذا  ح ى 
 .السايا  اليمن  سمرء 

 أمير ستتتتتتتتتتتتتتلمترن  اامير  شتتتتتتتتتتتتتتقيقت   وجود  ان  ذلتك  وإلى 
 كتتترن والنقتتترهتتتة  الاالج  أيتتترم  طوا   جتتترنبتتت   إلى  الر تتتر  

 رغ  إذ  والنستتتتتتتتتتتتتتترنيتتة   األخو تتة  الاالقتتة  تح تترجهتتر  أمثولتتة 
  الشتقيق  يفررق  ل   فهن   الر ر   ألمير  الك ر   المستؤوليرت 

  من  اآلخر  الجتتترنتتت   دور  بتتتالتتتك  اا آذار متتت  الم وعتتتك  األو ر 
  على  القلقين  نفو   إلى  اليمتكنينتة  أدخت   وبتالتك  الاالج  
.  الم وعك  األمير  عر لة : الار ل ين   من   الاها  ولي  صتتتتتحة 
  ولي   على  أفراده  اع رد   الا   الستتتتتتتتتاود   الشتتتتتتتتتا   وعر لة 

 ح ى محيره  تفررق   ا  ال ي  الاا مة  براب ستترمة  يمشتتيع  عها 
 .بخير  الانير   أن  شاوراا  تاقيااا   األيمرت  أوثر  في 

 في  الاهتا  ولي  أخيت   بز تررة  للا  ع تا   الملتك  قترم  وعنتامتر 
  وي ر نريف  األمير  شتتتتتتتقيق    ذلك  وق    أغردير  في  قصتتتتتتتره 

 وماظ « ال ياتة  هيئتة »  ر يس  مشتتتتتتتتتتتتتتات   فترألمير  التااخليتة 
  الملك   أن  شتتتار   الستتتاود    الشتتتا   فهن  وابنر ه     األخوان 

 وإنمتتر ألخيتت    أ   ي تتررة  أستتتتتتتتتتتتتتتر   على  بتترلز تتررة  يقوم  ا 
 الصتتتتتتتتتتتتتتفحتة في  وتنتارج  المرء  يح ترجهتر  أمثولتة  ليستتتتتتتتتتتتتتجت  

 .ال راح   ك ر    من  الم كلقة 
 من  الار ا  الاها   ولي  لقي   الا   ااستتتتتتتتت قبر   هاا   وأمر 

 ترجمتتتة اآلخر  هو  فتتتهنتتت   اليو لتتتة  والنقتتترهتتتة  الاالج  رحلتتتة 
  أن   عن  فضتتتتتتالا  عفو ة   حرلة  ااستتتتتت قبر    كون   للمشتتتتتترعر 

  ا  األطبتتتتترء  تاليمتتتتترت  أن  لو  ي منى  كتتتتترن  مواطن  وتتتتت  
 مستتتتتتكلة  في  نفستتتتتت   ستتتتتتليرن  األمير  إرهرق  عام  ت ضتتتتتتمن 
 ومث . األن    أو  الج ين   أو  الك    وتق ي   برليا  الستتتتتتتتتتتالم 

 الي ي اليرق   تحفمظ   موضتع  إست مرار  في   كرن  ال قليا   هاا 
  جهوداا  الاهتتا  ولي  شتتتتتتتتتتتتتتفتترء  أجتت   من  بتتا   التتا   الماتترلج 

 .خررقة 
  وستتتتتت   الاز ز  ع ا  بن  ستتتتتتليرن  الاها   ولي  برت   اآلن 
 ياروه الاين  إخوان   وبين  للجمر     الحرفظ  اليي   شتتتتتتعب  
 نجتتا واآلن . ذلتتك  ق تت   نيو ور   في  أو  أغتتردير  في  تبتترعتترا 

 ستتتتتتليرن  على  للا  يمنَّ   أن  إلى   الااعين   مع  ناعو  أنفستتتتتتنر 
  األب ستتترمة ت واصتتت    لكي  الصتتتحة  بموفور  الاز ز  ع ا  بن 

 رموي من  المح تتتتترجين  على  يضتتتتتتتتتتتتتتن  وا  المحيتتتتتر  على 
 .برلنصحية  السيرسية  األيمرت 

  نوعيتتتة حو   إليتتت   أشتتتتتتتتتتتتتترنتتتر  متتتر  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في  ونكرر 
  وماليمة األصتتتتاقرء   وإتصتتتترات   األخو ة  الستتتت فستتتتررات 

 لحظة  إلى  الم ردرة  لحظة  من  لشتتتتتتتتتتقيق   ستتتتتتتتتتلمرن  األمير 
  إليت   يمنظر   ا  ستتتتتتتتتتتتتتليترن  األمير  توعتُّك  بتكن  القو   الاودة  

  إلى  برلضتتتتتتتتتتترفة  كرن   وإنمر  فق   صتتتتتتتتتتتحية  حرلة  أن    على 
 المشتتتتتتتترعر إج ريتهر  إخ برر   حرلة  مث   الصتتتتتتتتحي  المنحى 

 سليرن  الاها   ولي   للا   حفظ . بهم يري   والوجاانية  النسرنية 
 وستتتتتتتتتتتتتر ر للا  ع ا   الملك  أخي   جرن    إلى  الاز ز  ع ا  بن 

 الار  مملكة   عن  وأباا ... واألحفرد   واألخوان  األشتتتتتتتتتتتتقرء 
  لمر  يوظِّفونه   الاين   وأوهرم  الم ستتتللين  شتتترور  والمستتتلمين 

 .األمة  خير  في   ليس 
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 الثالث   برئاساته   لبنان   من   أميركا   تريده   ما 

  تمخصتتتتتتتتتص ال ي  للماة  تقليايرا  المحاد  برلوق   قيرستتتتتتتتترا 
  استتتت ثنر ية بز ررة  يقوم   دولة  بر يس  األميركي  الر يس   للقرء 

  ر يس اج مر   إستتتتتتتتتتتت  رق    الا    الوق   فهن  رستتتتتتتتتتتتمية    أو 
  برلر يس األبيض  ال ي    في  ستتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتر   الجمهور ة 

 ي ون  أن  بتا   إذ  قيترستتتتتتتتتتتتتتيترا   متر  نوعترا  يما  ر  أوبترمتر  بتررا  
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  ثمترنين استتتتتتتتتتتتتت  رق  فتهنت   دقيقتة  أرباين   المتكلو   نحو  على 
  تستاين إست  رق ( بريان  جو )  الر يس  بنر     اللقرء   أن  ومر 

  ووي رة التافتر   وي ر  من  ب ت   اللقترء  أن  جترنت   إلى  دقيقتة 
  كثيراا  مقيتَّا  غير  كترن  النوا   مجلس  ور يستتتتتتتتتتتتتتة  الختررجيتة 

( اليتتتترء  بف   )  َيستتتتتتتتتتتتتتماوا  أن  ير تتتتاون  هؤاء  ألن  بتتتترلمتتتتاة 
 ..الكثير ( بضمهر )  و مسماوا 

 كتترنتت  أوبتترمتتر  الر يس  مع  والثلتتث  الستتتتتتتتتتتتتتترعتتة  وخال  
 ستتتتتليمرن الر يس   أن  خصتتتتتوصتتتتترا   ال رلبة  هي  المصتتتتتررحة 

 مرتر  وهو  الرستتتتتتتتتتتمية   الاعوة  مل يرا  واشتتتتتتتتتتتنين   الى  ذه  
  وألن  مستتتت وقة  غير  بثقة  فريت  الح ومة   ألن  ك يرة  بنستتتتبة 

  على  اانف ر    من  أبا   الحر ر   الاين  ستتتتتتتتتتتتاا  ر يستتتتتتتتتتتتهر 
  الى  اارتبر    مرحلة   من   ل نرن  ان قر   شكن    من   مر   الجميع 

  أميركر : ل نرن  في  ال ها ة  ركر ز  مع  النستتتتتت ي  ااستتتتتت قرار 
  ح   يم ن  ااستتتتتت قرار   هاا  ظ   وفي . ستتتتتتور ر  الستتتتتتاودية  

 .الارلقة  والقضرير  ال اقياات  من  الكثير 
 مع والاالقة   الستتتتتتتتتتال    موضتتتتتتتتتتو   كرن   الحر   بي ياة 

 الوستتتتتتتت   في  القر    وال فكك  الفلستتتتتتتتييني   والوجود  ستتتتتتتتور ر 
 اه مترم على  استتتتتتتتتتتتتت حوذت  ال ي  األمور  هي  المستتتتتتتتتتتتتتيحي 

  وفي  حولهر   مشت ر   جرمع   الى  ال وصت   بها   الر يستين 
 جلستة  إلى  ستياعو  عنامر  ستليمرن  الر يس   فهن   ذلك  ضتوء 

  بيِّنة  على  ستتتتتتي ون  بهر  وإل زم  ستتتتتت ق  ال ي  الوطني   الحوار 
  األميركي بتتترلر يس  اللقتتترء   ق تتت   أ   ق تتت    ذ   من  أوثر 

  التتاولي  المج مع  ير تتاه  متتر  في  األميركيتتة   الدارة  وأركتترن 
  الر رستتتتتتترت استتتتتتت قرار  او مر   باا   مر  مرحلة   في  ل نرن   من 

 .الح ومة  ال رلمرن   الجمهور ة  : الثال  
  ان   اللقرء   عن  مالومرت  من  تستتتتتتتتتتترَّ    مر  في  والالف  

 ال ستتتو ة تحقيق  حين   وإلى  وستتت    كح   األميركية   اادارة 
  إنجتتريهتر  أجت   من  الاربي  -  التاولي  الستتتتتتتتتتتتتتاي  ي    ال ي 

  من  ال ستتتتلي    الاولة  لل نرن  النوعي   الستتتتال   ل قاي   تشتتتت ر  
 المقرومة  ستتتتتتتتتال   بكن  مج ماة  الثال   الر رستتتتتتتتترت  جرن  
  ي صتتتور كمر  ستتتهالا  ليس   الح    وألن  ل     ح   إيجرد  يج  

 حتترلنتتر مثتت   للمرء  يجوي  متتر  فتتهن  األميركيتتة  الدارة  أركتترن 
 ومخ ومرا  المستتتت ودعرت  في  الستتتتال   يبقى   أن   هو  إق راح  

  أو  األحمر  بترلشتتتتتتتتتتتتتتمع  المستتتتتتتتتتتتتت ودعترت  هتاه  بوابترت  على 
 المستتتتتتتتتتتت ودعرت هاه  مفرتي    أن   كمر . فرق   ا  األخضتتتتتتتتتتتتر 

  من  نجتتتاة  األمور  أوج تتت   فتتتهذا  التتتاولتتتة  عهتتتاة  في  تكون 
  تف   ال ي  هي  التتاولتتة  فتتهن  الرستتتتتتتتتتتتتتمي  للجيش  المقتترومتتة 

 اخوانه   المقرومون  يستتتتترنا  لكي  المستتتتت ودعرت  هاه  باض 
 .النظترمي  الجيش  أفراد 

  ستتتتي ون  الستتتتال   مصتتتتير   أن  أيضتتتترا   المالومرت  وفي 
  المرحلة  في   الح     أه   أوستتتتتتتتتتر   في  تشتتتتتتتتتترور   موضتتتتتتتتتتو  

  وربمتر ير تا   ستتتتتتتتتتتتتتليمترن  الر يس  أن  مالحظتة  مع  المق لتة  
  ي ضتتتمن  الا  « الفي و »  إستتتقر   أوبرمر   الر يس  من  طل  
 يمثلون  التتاين  اء الوير  مع  األميركيتتة  الدارة  تاتترمتتم   عتتام 

  وهتتاا . الحر ر   التتاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتتا  ح ومتتة  في « للا  حز  » 
  الر يس  ل   ح   استتت نبر   أج    من  ستتتينشتتت   برلاات   األمر 
 المستتتؤولين مع   اآلن  باا  لقرءات   في  الحر ر    الاين  ستتتاا 

 ل نرن  على  ااطالات  من  ستتتتتتتتتتتيمكثرون  الاين  األميركرن 
 بهر قرم   ال ي  ك لك  واشتتتتنين  إلى  بهر  يقوم  ربمر  ي ررة  وفي 
 .أعل    وللا . الثقة  ح وم    ني   باا  مبرشرة  الساودية   الى 
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 وسعد  اربشَّ  بين

رر  ستتتيزور   الا   الحر ر    الاين  ستتتاا   ليس األستتتا  بشتتتَّ
.  2009 األو   كترنون  8 الثالثترء  ق ت   متر  التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا 
رر    الحر ر   الاين  ساا  جرن   من  سيمزار   الا    األسا  وبشَّ

رر  ليس   .2009  األو   تشر ن  7 األربارء  ق     مر  بشَّ
 من  ال وضتتتتتتتتتتي   من  شتتتتتتتتتتيء   الى  تح رج  المفررقة  هاه 

  نظر وجهة  تستتتتتتتتتتتجي    أو  رأ   ك ربة  بصتتتتتتتتتتتفة  ليس  جرن نر 
  ال تتترر خي ن هتتتاي ن  ق تتت   متتتر  مرحلتتتة  أن  منيلق  من  وإنمتتتر 
  كون  الستتتور ة   -  الل نرنية  النفس   في  األستتتى  مباث  ورن  

 .في   واس قرت   األحمر  الخ    الى  وصل   ال خرط    ل ة 
رر  الر يس   أن  ال وضتي   بااية    نشتررك   الا   األستا  بشتَّ
 األشتتتتتقرء  أصتتتتت ر   لوفرة  أحزانهر  األستتتتتاية  الار لة  ونشتتتتترر  
 وبين بينت   القمتة  باتا  بترت  األستتتتتتتتتتتتتتا   حترفظ  مجتا  المرحوم 

 ع اللا  الملك  الشتتر في ن  الحرمي ن  خردم  الك ير  ستتور ر  يا ر 
  التا   التاولتة  ر يس  نظرة  ل نترن  الى  ينظر  الاز ز  ع تا  بن 

اا   مستتت برت  من   الخرلي   الجوار  ير ا    الز ررات وكثرة   الصتتتم
  وعلى  الثروة  باتتاه  وِمن  الجتتره  تب ي  ل نتترنيتتة  أطيتتر   من 

  الكيايرت ستتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتة  نرد    الى  لالن ستتتتتتتتتتتتر   استتتتتتتتتتتت اااد 
  أمر   إلي   سين هي   مر  ان ظرر   في  برت   أن    كمر . وال حايرت 

  هو  ه   بمانى  الحر ر   ستتتتاا   الح ومة  ب شتتتت ي    الم لَّ  
  تح رج عقبة  نشتتتتتتتتتتتتتتكت   إذا   وه   الاقبرت  تالي    على  قردر 
رر ة  نجاة   الى  رر  الر يس  ي ون   لهر  بشتتتتتتتَّ   م  ر  غير  بشتتتتتتتَّ
  صتتتتايق   مع  القمة  لقرء   ق     الحر   كمر  مستتتت اج   غير   أو 

 بن ع اللا   الملك  األستتاية  والار لة  والشتتا    الاولة  ستتور ر 
  أن   دون   ومن  النجاة  هاه  تقاي   الى  مستتتتتتتررعرا  الاز ز  ع ا 

 العالم وي ر  بهتر  يقوم  ثترنيتة  عترجلتة  مهمتة  األمر  ي يلت  
  مع  المنرستتتتتتتبة  ال خر جة  و صتتتتتتتوغ  بال   محستتتتتتتن  الاك ور 
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 خوجتة الاز ز  ع تا  التاك ور  صتتتتتتتتتتتتتتايقت   بترت  التا   نظيره 
  المل   من  بجزء  الممستتتتتتتتتتتتتتتك  الستتتتتتتتتتتتتتاود   العالم  وي ر 

 .الل نرني 
  ر يس مجّرد  ليس  فبتترت  الحر ر   التتاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتتا  أمتتر 
 مجرد وليس  الثقة  مرنحي    من   ماقولة  بنسبة  يفوي  ح ومة 
«  ك ر   نيربية  ك لة  ر يس »   أو « المستتتتتتتتتتتت ق    تيرر »  ر يس 

 عمليرا  برت  وإنمر  الل نرنية   الستتتتتيرستتتتتية  الحيرة   في  تكثيره   ل  
  األوثر ة ر يس  نرلهر  ال ي  المستتت وقة  غير  الثقة  ضتتتوء  في 

  دام  متتر  آذار  ن  ا  واحتتا  آذار   يس ر  إنتت   أو  ماتترا  واألقليتتة 
  الهو   الستتتتتتتتتور ين   آذار  مع  إل قى  لستتتتتتتتتور ر  المنرو    آذار 
.  الل نرنية الح ومرت  ترر    في  ااستتتتتتتتت ثنر ي  الر يس   حو  

  الاين  ستتتاا  الر يس  نرلهر  ال ي  النستتتبة   أن   الى  هنر  ونشتتتير 
  124  أصتتتتتتتتتتتتت   من  نر برا   122 الثقة  منح    الا   الحر ر  

 بل تة أنت   ياني  ممتر  المئتة  في  98.93 كترنت   حضتتتتتتتتتتتتتتروا 
( ال رلمرن  أ  )  الشتتتتتتا   ممثلي  مستتتتتت و   على  ااستتتتتت ف رء 

  على  ي    ال قليتتتتا   ااستتتتتتتتتتتتتت ف تتتترء  مستتتتتتتتتتتتتت و   على  وليس 
 دام   مر  ن ر ج   في   للشتك   مجر   ا  فوياا  حقق  المواطنين 

  دام  ومر  مبرشتتتتتتتترة   الهواء   على  م ثوثة  ال صتتتتتتتتو    جلستتتتتتتتة 
ع  خال    من  وليس  ق واا   اليا  برف ع  ااق را    في أوراق   وضتتت 

  الامرد  ان خر   عنا  حصتت   كمر   الستتر   ااق را   صتتناوقة 
  فري  الا   للجمهور ة  ر يستتتترا  الجيش  قر ا  ستتتتليمرن  ميشتتتتر  
 ال رلمرن ر يس  أمر . أنفستتتتتته    النوا   من   92.91 بنستتتتتتبة 

  ا  حيتث  لت   ال صتتتتتتتتتتتتتتو ت   نستتتتتتتتتتتتتتبتة  اف تة  فكترنت   بر   ن يت  
 في  70.31 والثرلث    األو   الر يستتتتترن   كمر  أحا   ينرفستتتتت  

 .المئة 
  ر يس الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتتتتتاا  حر   هاه  تكون  وعنامر 

  النيربي  مجلسته   شتخص  في  الل نرنيين   ك   يمّث   ح ومة 
  وبالك  البايا  غير   المرضتي  ستاا  ياود  ا  أشترنر  كمر  فهن  

رر  لقرؤه  يصتتتتب   رر  ليس   اآلخر   هو  الا   ببشتتتتَّ  ق    مر  بشتتتتَّ
  من  ختتتتترليتتتتترا  أمراا  2009 األو   تشتتتتتتتتتتتتتتر ن  7 األرباتتتتترء 

  دولتتة  ر يس  فتترلممزار . والمرارة  الهواجس  وكثرة  ال حّفظتترت 
  ت هيت  وإستتتتتتتتتتتتتت هتاا   والاوليتة  الاربيتة  ال حتايرت  من  واج  
 برلصتتتتتتت ر األيمة   أدار  لكن   الكثير  ور رستتتتتتت    ستتتتتتتور ر  دور 

 ستتاا وجا   الا   إيره  الصتت ر  شتتكن   ذلك  في  شتتكن   الجمي  
  ان ظرر في  ب    يلوذ  أشتهر  ست ة  ما    على  نفست   الحر ر  

  ب ر  ربمر  مهم    تايي   حقيقة . الحقيقة.  ت كشتتتتّ    أن 
 وتشتتتتتترء  والاه  اغ ير   جر مة  حقيقة  مارفة  إم رنية  تايي  
  األمور  تن هي  أن  كثيرة  أمتتت   وخيبتتترت  المنيقتتتة  ظرو  

  الواحا   آذار  ح ومة  ر يس  الحر ر   الاين  ستتتتتتتتتتتاا   أن   الى 
رر  ستتتتتور ر  يزور    من  علي   خال    ا  برت   وقا  األستتتتتا  بشتتتتتَّ

. الضتتترغ    الاولي  والمج مع   الحرو   الاربي   الجمع  جرن  

  المشتتتتتتتتتتتتتتتترعر  على  ي قتتتّام  ال اتتترون  فتتتهن  الحتتتر   هتتتاه  وفي 
  تبقى والواقعيتة  الم تربرة  تستتتتتتتتتتتتتت ق  والكيترستتتتتتتتتتتتتتة . الوجتاانيتة 

 .السالمة  نحو   األفض   الير ق 
 الم راومتتة وال خمينتترت  ال نظيرات  كت   إن  القو   نكرر 

  هنرلك   اآلن  وباا . المرضتتتتتتتتي   من  برت   الز ررة  شتتتتتتتتكن  في 
رر   أن   وهو  بجوهره  األخا  عام  الخيك   من   واقع    األستتتا  بشتتتَّ

  بح ومتتتة ااستتتتتتتتتتتتتت قرار  مرحلتتتة  ي تتتاأ  أن  على  ل نتتترن  أعتترن 
 في صتتتا   رق   وأن   الحر ر    رفيق  الاين  ستتتاا  ي رأستتتهر 
 شتتتتكن في  تكثير   من  ستتتتور ر  تشتتتتّ ل    لمر  ااقليمية   الماردلة 
  الاين  ستتتتتتتتاا   وأن  للصتتتتتتتترا     الشتتتتتتتترملة  ال ستتتتتتتتو ة  ترتيبرت 
 آذار ن  ا  واحا   آذار  ر يس  بكن   مل زمرا  ستتتتتتي ون  الحر ر  

  الت  نستتتتتتتتتتتتتتبتة  وهج  من  يتكختا  الحقيقتة  هتاه  عن  الخروج  وأن 
 .نرلهر  ال ي  المئة  في   98.39
  الى  الرستتتتتتمية  غير  الشتتتتتت ر  ي ررة  في  أن   تقايرنر  وفي 

 الحرمين ختتردم  لتتا   النظرة  هتتاه  مثتت   وجتتا  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتتة 
  الاها   ولي  ولا   الاز ز  ع ا  بن  ع اللا   الملك  الشتتتتتتر في ن 

 .الاز ز  ع ا  بن  سليرن  األمير 
 النظر وجهتتتتة  فمن  األولى  الرستتتتتتتتتتتتتتميتتتتة  الز تتتتررة  أمتتتتر 

 بين الاالقة  ت اأ   وأن  دمشتتتتتتتتتق   الى  تكون   أن  الستتتتتتتتتاودية  
رر  الشتتتربين  الر يستتتين    رفيق  الاين   وستتتاا   األستتتا  حرفظ  بشتتتَّ
  مر  نحو   على  وليستتتتتتتتتتتتت   والاي همر  أيرم  كرن   كمر  الحر ر  

  وللا . الحر ر تة  الفترجاتة   وق ت    األو    والتا  رحيت   باتا  حتا  
 .الموفق 
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 ع ظمى  كانت التي بريطانيا
 ونتنياهو ليفني من  م سَتصَغرة

َمن كرن يظن ان يصتتتي  بر يرنير هاا ااستتت صتتت رر  
من جرن  دولة تح   أر  وشا  وا تك في براح ال   

 .ك  أنوا  الااوان وصواا إلى جرا   الحر   آذار وإنمر ت 
خالصتة واقاة ااست صت رر باأت بنبك نشترت   صتحيفة  

كترنون األو    14»ال تررديترن« يوم الثنين المترضتتتتتتتتتتتتتتي ) 
( ومفرده أن قضتتتتتتتتتتتتترة مح مة »وستتتتتتتتتتتتت منستتتتتتتتتتتتت ر«  2009

أمر القرء قب ض وإحضتتتتتتترر في حق  أصتتتتتتتاروا ال ر يرنية 
الستتربقة )في ح ومة  را ي  إستت تستتي ي ليفني وي رة خررجية 

أيهود أولمرت( بنتتتتترء على طلتتتتت  عتتتتتاد من المحتتتتترمين 
ي   وكالء ضتتتتتتتتتتتتتتحتريتر فلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة للحر  على غزة. وعزَّ
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مصتتتتتتتتتتتتتتتااقيتتة النبتتك ان ليفني ال ي كتترنتت  من المقرر أن  
تشتتتتترر  في مؤتمر في لنان للصتتتتتناوق القومي اليهود  

عال  عن المجيء لكي تنجو من توقيفهر   إسترا ي  لاع  
 .قضر يرا 

ال خفيف من  الستترا يلية في ال ااية حرول  األوستتر   
وق ع النبك كمر أن ليفني نفسهر أرجا  عام حضورهر إلى  
لنتتتتان »لاتتتتام مالءمتتتتة الز تتتتررة مع جتتتتاولهتتتتر الزمني« ث  
اضتتتتتتتتتتترف  انهر »فخورة ب   القرارات ال ي اتخاتهر خال  
ف رة تولِّيهر منصتتتتتتتتتتت  ويارة الخررجية« واع  رت بمر يؤكا 

رار القضتتتتتتتتتتتتتترة ب وقيفهتر ان الاتاوان على غزة صتتتتتتتتتتتتتتوا  ق 
يين من الهجمترت  ستتتتتتتتتتتتتترا يل »حقق أهتاافت  لجهتة حمتريتة ال 

 .«الصرروخية 
ي ل ر يرنير ال ي كرن   ستترا يل هنر باأ ااستت صتت رر ال 

بنيرمين   الستتتتتتتتتتتتترا يلية الاظمى  حيث ان ر يس الح ومة  
ن نيرهو )الم كخر اصالا عام توقيف  كون  س ق ليفني في 
ارتكتر  جرا   الحر ( طلت  من م  بت  اصتتتتتتتتتتتتتتاار بيترن 
جرء في  إن هاا التتتتتتتتتتت ن نيرهو ينظر إلى الواقاة القضر ية  
ال ر يرنية بت »خيورة ك يرة« و حار ح ومة بر يرنير من  

م انهر »ا يم ن ان تضيلع باور فرع  في عملية السال 
في الشرق األوس  اذا ل  ت ختتتتتتتتتتتتتا اجراءات لمنع مالحقة  

يين« وت  استتتت اعرء إستتتترا يل القضتتتترء ال ر يرني مستتتتؤولين 
الستتتتتتفير ال ر يرني وتحرك  »لوبيرت« الضتتتتتت   ث  وجا 
وي ر ختتررجيتتة بر يتترنيتتر ديفيتتا ميليبتترنتتا )يهود  التتايتترنتتة( 
نفس  يبردر في اليوم ال رلي ومن دون ان يراعي كمسؤو  

ة الخررجية ال ر يرنية ستتتتتتتلية القضتتتتتتترء في بلا الستتتتتتتيرستتتتتتت 
عر ق مث  بر يرنير  إلى ال صتر   بكن الح ومة »تار   
طمرق ت يير نظرمهر القضتتتتتتتتر ي تفرديرا لحرات ممرثلة في 
المستتتتتتتت ق  «. كمر ان ر يس الح ومة ال ر يرنية غوردون 
براون بردر شتتتتخصتتتتيرا إلى ااتصتتتتر  بتتتتتتتتتتتتتتتتتت ليفني وأبل هر 

ر مؤكااا انهر »شتخص مرغو  في  ماررضت   أمر اع قرله 
في أ  وق « وان  ينو  الام  من أج  ت يير الوضتتتتتتتتع  
القضتتتتتتتتتتر ي القر   في بر يرنير. وهاا ااع اار من جرن   
ر يس ويراء بر يرنير جا  ليفني تزداد استت صتت رراا للهيبة 
ال ر يترنيتة ف يلت  وهي ت بترهى بمتر شتتتتتتتتتتتتتترركت  فيت  من  

فور  للقضتتتتتتتتتتتتترء جرا   حر  على ال زَّاو ين بهصتتتتتتتتتتتتتال  
ال ر يترني ليس في متر يخصتتتتتتتتتتتتتتهتر فق  »وإنمتر تجتره كت   

نَّر  القرار وك  القردة والجنود في  والارل    إستتتتتتتتتترا ي  صتتتتتتتتتتم
 .«الاين يضيرون لمحرربة اارهر  

تستتتتتتي ي ليفني ليستتتتتت  وحاهر الم همة بهرتكر  جرا    
حر  ضتا الفلستيينيين فهنرلك آخرون من مانيين وقردة 

يقل  من هيبة بر يرنير واح رام  عست ر يين. وستي ون أمراا 

منهر... إاَّ   إستتتترا ي  النر  لهر ان ت جرو  مع مر تيلب  
إذا شتتتتتتتتتتتتتتملت  عمليتة إعتردة النظر في باض مضتتتتتتتتتتتتتترمين  
القضتتتتتتتتتتتتتترء ال ر يترني تقتاي  ااع تاار من جترنت  بر يترنيتر  
للشتتتتتا  الفلستتتتتييني على مر تستتتتت    ب  له  من مكستتتتترة 

 قوم لوا وعا  مر كرن  ل  إستتتتترا ي  مستتتتت مرة حيث ان دولة  
أرثر بلفور وي ر ختررجيتة »بر يترنيتر الاظمى« التا  وثَّقت  

ههر ب رر    إلى    1917تشتتتتتتتتر ن الثرني   2في رستتتتتتتترلة وجَّ
اللورد أرثر روتشتتتتتتتتتتتتتتيلتتا التتا  كتترن يمنتتاا  يعي  الحركتتة 
الصتهيونية. ومن أج  أاَّ ي ي  هاا الوعا المشتؤوم عن  

 :الااورة فهننر نث ِّ  نص  كرآلتي 
لورد أرثر روتشيلا  إن  من دواعي سرور   عز ز  ال »

الك ير أن أنق  إلي   بهستتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتترح  الجاللة العالن  
ال رلي: إن ح ومة صتتتتتتترح  الجاللة تنظر برلاي  إلى  
إنشتترء وطن قومي للشتتا  اليهود  في فلستتيين وستتو   
ت ا  قصترر  جهاهر ل ستهي  تحقيق هاا الها . و ج  

مثت  تحيزاا ضتتتتتتتتتتتتتتا  أن ي ون مفهومترا أن هتاا العالن ا ي 
الحقوق المتتتانيتتتة والتتتاينيتتتة ليوا   غير يهوديتتتة موجودة  
في فلستتتتتتتيين  كمر ا يؤثر على األوضتتتتتتتر  القرنونية أو  
الستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتية ال ي ي م ع بهر اليهود في ال الد األخر    
وستتتتتتتكوون شتتتتتتتروراا لك  إذا نقل   هاا العالن إلى التحرد 

 .«الصهيوني. المخلص آرثر بلفور 
رعي ال ستتو ة ال ي مر أن ت حر   ونر  في ضتتوء مستت 

قليالا ح ى تف ر هم  الستترعين ان ت اأ بر يرنير الميلو  
منهتر أ  ااع تاار وتصتتتتتتتتتتتتتتحي  الوعتا بترلامت  على قيترم  
الاولة الفلستتتتتتتتتيينية وعلى نحو مر هو شتتتتتتتتتب  ملحو  في 
الوعا إذا قمرَء بكمرنة مع أن  مل وم ت ااد ال فستتتتتتتتيرات ل .  

  فتهنت  من خال  الامت   أمتر ال صتتتتتتتتتتتتتتحي  الفترعت  والمتكمو 
على تنفيا مضتتترمين مبردرة الملك ع اللا بن ع ا الاز ز 
ال ي هي مبردرة الار  من دون استت ثنرء... وإاَّ فستتيبقى  
اانيبر  الستتتتتر ا عن بر يرنير بكنهر عمظمى ستتتتتربقرا لكنهر 
غاة ممستتتتتتت صتتتتتتتَ رة من ن نيرهو وليفني ال ي كردت تحرم   

 .تي أسوأ من ترؤ  الح ومة. وقا ي ون اآل 
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 لها   المأمول   والنجاح   خطوة   خطوة   الزيارة 

  -  الل نتترنيتتة  الاالقتتة  تستتتتتتتتتتتتتتجتتّ   خيوة  خيوة  بتترل تتاّرج 
 .المكمو   برلنجر   السور ة 

  عنتامتر النجتر   هتاا  طر ق  على   األولى  الخيوة  وترنت  
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  اان خربرت في  الالف   الفوي  الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتاا  حقق 
 الم ميز الم تتترن  يتتتكختتتا  أن  على  قتتتردراا  بتتترت  الفوي  وبهتتتاا 
 .السيرسي   الام   خررطة   على 

  المحييي ن في  وجتتتا  عنتتتامتتتر  الثتتترنيتتتة  الخيوة  وكتتترنتتت  
 .موقف   تاعي    في  ورغبة  لفويه  ارتيرحرا   والاولي  الاربي 

 توليتت  على  ال وافق  ت   عنتتامتتر  الثتترلثتتة  الخيوة  وكتترنتت  
  نفستهر برلروحية  لل وافق  است كمراا   األولى   الح ومة  تشت ي  

  و  رأ  الجمهور ة  سليمرن  ميشر    الامرد  ي رأ    أن   على 
 .ال رلمرن  بر   ن ي  

 والستتتتتتتتتتاي الجمي   برلصتتتتتتتتتت ر  الراباة  الخيوة  وتحقق  
  برلز ررات  حرفلة  أشتتتتتتتهر  ستتتتتتت ة  ما   على   والاولي  الاربي 

  واآلختتر  التتحتتيتتن  وبتتيتتن  والتتمتتبتتتتتتتردرات  والتت صتتتتتتتتتتتتتتتر تتحتتتتتتترت 
 .ال حايرت  وق لهر  برلممرح رت 

  الحر ر   التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا  بتاأ  الراباتة  الخيوة  ظت   وفي 
 باا مر  مستتتتتتت لزمرت   في  ال كّم    الح ومة  تشتتتتتتت ي    الم لَّ  
 الخيوة هتاه  ظت   في  إنت   القو   و جوي . الح ومتة  ترؤ  

 أيضتتتتتتترا  الخيوة  ظ   في . ستتتتتتتور ر  ي ررة   من  با   ا  أن   قرر 
  التاين  ستتتتتتتتتتتتتتيقولت   متر  وبين  الز تررة  تحققت   متر  بين  يواين  بتاأ 

 .األفض    هو  ال ر ث   ان  يرون 
  دمشتتتتتتتتتتتتتق  الى  الاز ز  ع ا   بن  ع اللا   الملك  ي ررة  باا 
 المنرستتتتتتتت   الوق   اخ يرر  وهي   الخرمستتتتتتتتة  الخيوة  جرءت 
 في ت    برلح ومة  الثقة   ان  خصتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتترا  برلز ررة   للقيرم 

 م ى: بهر  القيرم  شتتتتتتتتتتتكن  في  النهر ي  القرار  اتخرذ  ضتتتتتتتتتتتوء 
 .من   ومع  وكيف 

 الثقة باا  وجرءت  الحرستتتتتمة  كرن   الستتتتتردستتتتتة  الخيوة 
  الز تتررة ت    ان  من  بتتا  ا  بتترت  حيتتث  المستتتتتتتتتتتتتت وقتتة   غير 

  الر يستتتتتتتترن يزور   أن  الي ياي  غير   من  ان   خصتتتتتتتتوصتتتتتتتترا 
  الاواعي   اخ لف    وإن  ستتور ر   بر   ون ي   ستتليمرن  ميشتتر  

 هنر  من  ال نظيرات  خضتتتتتت    وفي . الثرلث  الر يس  يزور   وا 
  األصتتتتتتتتتتتتتتو   ووفق  الز تررة  تمت   ال خمينترت  وماهتر  وهنتر  
.  منرصتتتفة والرستتتمية  الخرصتتتة  صتتتفة  عليهر  ت لم   وبحيث 

  ل   دام  متتر  الحر ر   عتتر لتتة  ي تتررة  أنهتتر  بمانى  ختترصتتتتتتتتتتتتتتتة 
«  الار لة  عها   ولي »  نردر  المستتتتت شتتتتترر  ستتتتتو   يصتتتتتيح  

رر  الر يس   الى  الستتتتتتتيرستتتتتتتي  الصتتتتتتتايا   على    هو  الا   بشتتتتتتتَّ
رر أضفى   وعنامر . نفس    الوق    في «  والَحَك    الخص  »   بشَّ

 برل ة مسحة  الحر ر   رفيق   الاين  ساا   على  األسا  حرفظ 
 عنامر أن   بالي   إلي   نشتتتتتتتتتتتير   الا   األستتتتتتتتتتتر    فالى   الود 

  ال حّفظرت إخ رق  الا   يا ره  عشتترء  مر اة   الى  استت ضتتر  
 الويراء من  إليتتت   األقر   باض  دعتتتر  فتتتهنتتت   والمحظورات 

رر  الحر ر    الاين  ستتتاا  ي ررة   أن  لشتتتارره  ربمر   حرفظ  لبشتتتَّ
  الاربية السيرسة   فضرء   في   المحلقرن   الشربرن   هاان   األسا 

  من  بين  تاوم  ال ي   للاالقة  تؤستتتتتتتس  ال ي  هي  الصتتتتتتترخ  
  هاا  من   وأراد . ل نرن  ح ومة  ي رأ    ومن  ستتتتتتتتتتتتتتور ر  ي رأ  

  تحجب   أن  بمانى « الستتر   الاشتترء »  ي ون   ا   أن   الاشتترء 
  الاين  جميع  يراه   أن  وإنمر  النر    عن  ال روتوكو    أصتتتتتو  

  وداخت   البتر   على  أيضتتتتتتتتتتتتتترا  والاترملون  الميا   في  وترنوا 
 .القرعة 
 فهي الز تررة  إليهتر  ان هت   ال ي  الن تر ج  عنتا  ن وّق   لن 

 ال يترن قترلت   متر  وألن . عترلقتة  قضتتتتتتتتتتتتتتريتر  في  للبحتث  ت    ل  
 ث  شتتعبرن  بثينة  الاك ورة   إلي   أشتتررت   ومر  حولهر  الستتور  

 الصتتتتتتتتتتحرفي   المؤتمر  في  الحر ر   الر يس   أوضتتتتتتتتتتح   مر 
  أن  أستتتتتتتتتتتتر    على   ذلك  ونقو  . الراهنة   المرحلة  في  ي فينر 
 الخيوة تلي  ال ي  الخيوات   في  ستتتتتيكتي  الز ررة   من  الخير 

 انهر وغيره   ااوثر ين   من  كثيرون  راهن  ال ي   الستتتتتتردستتتتتتة 
 في ي ون  ا  أن  المه   إنمتر . ت حقق  بهتر  إذا  ث   تحتا   لن 

 ملكيون »  قتترعتتاة  على  الحر ر   من  أوثر  حر ر ون  ل نتترن 
رر ون »  ايضتتتتترا  ل نرن  في   ي ون   وا «  الملك   من  اوثر    «بشتتتتتَّ
  وستتتتور ر ل نرن  بين  المستتتت قيمة  الاالقة   على  حرصتتتترا  أوثر 
رر   من  أوثر   .الموّفق  وللا . نفس   بشَّ
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   «تشرين  قصر» في  تحقيقه تم ما
 « قريطم قصر» في  تعزيزه يتم

  الستتتتتتتور ة  -  الل نرنية  برلحرلة  ال حّرشتتتتتتترت  كثرت  مهمر 
رر  الر يس  بلقرء  والم مثلة  المستتتتتتت جاة    ور يس  األستتتتتتتا  بشتتتتتتتَّ

  فهن  الحر ر    رفيق   الاين  ستتتتتتتتتتاا  الل نرني  الويراء  مجلس 
  تستت وقفهر  ولن  ستت صتتما  حقق هر   ال ي  وبرلن ر ج   الحرلة  هاه 
 مؤذية مفرقارت   أو  هنر   من  ستتتتتيرستتتتتية  فرقاة  حر    أ   في 
 .هنر    من 

  أواا  عليت   الرد  ستتتتتتتتتتتتتتي ون  تحّرش  أ   أن  تقتايرنتر  وفي 
  اللاين  الر يستتين   وأن   اللقرء   ذلك  لروحية  ال لورة  من  المز ا 
  مر  على  ستتتتتتتيستتتتتتتهران  النجري  مستتتتتتت حي    أن   باا  مر  أنجزا 
  قر برا  ستتي ازي   ومر  دمشتتق  في « تشتتر ن   قصتتر »  في  حققره 

  الا   القصر .. تحايااا  قر ي   قصر   وفي  بيروت  لقرء   في 
 ع ا  بن  ع اللا   2000 شبر    29 الثالثرء  يوم  اس ضر  

  هو  ع تتتاللا  والملتتتك (. للاهتتتا  وليتتترا  يا   متتتر  وتتترن )  الاز ز 
رر ة  المصتتترلحة  راعي    على   ذلك  ونقو  . الحر ر ة   -  البشتتتَّ

 ي ون  عنامر  من    المكمو   الباا  يكخا  النجري   أن  أستتتتتتر  
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 الزا ر مع ال اتتتتترمتتتتت  و  ون  الز تتتتتررة على رد هنتتتتتر 
 ففي. مانى من الكلمتة تحملت  متر وب ت  عفو ترا  الك ير

 .للحا  الالف ة السمة هي  الافو ة كرن  دمشق لقرء
نتر نحن إذا ن ترلي وا  إليت  ي يلع متر أن اف رضتتتتتتتتتتتتتتت 
رر الر يس  ستتتتاا الم ميز الجايا وصتتتتايق  األستتتتا بشتتتتَّ
 المستتتتتتتتتتتتتتت حق الل نترنيتة الح ومتة ر يس الحر ر   التاين

 تاود أن هو مستتتتتتتتتتتتتتت وقتتة  غير وبثقتتة بجتتاارة ال رؤ 
 في عليت  كرن  مر الى الحر ر ة - األستتتتتتتتتتتتتتتاية  الحتر 
 ورفيق األستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا حتتتتتترفظ المرحومي ن األبو  ن عهتتتتتتا

 وكتترن قتتر متتة الثقتتة كتترنتت  الاهتتا ذلتتك ففي. الحر ر  
 .م برداا  اارتير 
 الحر ر   رفيق الر يس رأ  الاهتا ذلتك  أجواء وفي

 صتتتتتتتتتتي ة في دمشتتتتتتتتتتق  في« عنزة مرقا» ل  ي ون  أن
 مثت  الصتتتتتتتتتتتتتتتايق الير  إليت  يرمز متر الى ترمز دارة

 شتتتتتتيَّات الا  قير دولة أمير خليفة بن حما الشتتتتتتي 
 ربوة  أعلى على قصتتتتر أجم  موية  الشتتتتيخة يوج   ل 

 الى  وصتتتتتتتتتتتتواا  األربع جهرتهر من دمشتتتتتتتتتتتتق على تي 
 رفيق بتتتتاأهتتتتر ال ي الرمز تتتتة وهتتتتاه. الل نتتتترنيتتتتة الحتتتتاود
 حاوه وحات األستتتتتا حرفظ صتتتتتايق  عها في الحر ر  

رر الر يس عها في موية الشتتتتتتتتتتتتيخة  على جاياة بشتتتتتتتتتتتتَّ
 كمر طّيبة   مشتترعر النفس في وتباث األستتاية ستتور ر

 حا الى وصتتت   الصتتتااقة عمق أن مفردهر رستتترلة أنهر
 دارت  دمشتتتق في ل  الستتتور   غير الصتتتايق ي ون  أن
 .قصرهر أو

 إن نقو  ااخيرة تكون  لن ال ي الثتتتتترنيتتتتتة وللمرة
 الستتتتتتتتتتتتتتتور تة - الل نتترنيتتة الحتترلتة الى بترلنستتتتتتتتتتتتتتتبتتة المه 

 ستاا من أوثر حر ر ون  هنرلك ي ون  ا أن المست جاة
رر ون  هنرلك  و  ون  الحر ر   الاين  أوثر  ل نرنيون  بشتتتتَّ

 أوثر  الل نرنية ستتور ر أو ل نرن في ستتور ر على حرصتترا 
رر من  س م نى  ال ي  الاالقة حق من  وهؤاء.  األسا  بشَّ
 يرتر  ا قا جاياة أستتس على دمشتتق لقرء ضتتوء في
 أن فيهر  شتتتتتتتتتتتتتر  را  ليس ألن  ييرانال الصتتتتتتتتتتتتتايق لهر

 ومفردات ألستتتتتتتتتتتتتتتن ه  وطالقتتتتتتتتة روعه  من يهتتتتتتتتاِّ وا
 با  تجنِّن ال ي  الناوت بكستتتتتتوأ  الحرفلة«  قواميستتتتتته »

 و رطتتتتتِّ  يحنِّن التتتتتا  الكالم هو الهتتتتتا  ي ون  أن
 م فهمين ي ونوا أن كمتتر. القلو  في اليتتررئ  اليبتتر 

 من ستتتتتتواء ي حّرش أن ير ا من تيرر في  ينستتتتتترقوا فال
 ركتتر  تؤذ  مفرقاتتة أو ستتتتتتتتتتتتتتتيتترستتتتتتتتتتتتتتتيتتة فرقاتتة خال 

 .بس رن أو ورشة في عرمالا  أو« أوتوبيس»
 هو أيرم باا نستتتتتتتتتتتتتت ق ل  الا   2010  الارم ولي ن

ع  القلو  غستتتت   عرم  الستتتتور   الورد من  أورلي  ووضتتتت 

 ضتتتتتتتتتر   على الامشتتتتتتتتتقي اليرستتتتتتتتتمين من أو األبيض
 ال ااية أن الى كهشتتررة الحر ر   رفيق ستتور ر صتتايق
 .الموفق وللا. بير  على س كون 
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  زمن  في الريجانية –  متكية تشويشات
ارية المصالحة  الحريرية -  البشَّ

  نستتتتتت ي ارتير   حرلة  الل نرنيون  يعيش   الا    الوق   في 
 ساا  الويراء  مجلس  ر يس  بهر   قرم   ال ي  الز ررة   عن  نرشئة 
  الر يس  من  اقره  ومر  دمشتتتتتتتتتتتتتتق   الى  الحر ر   رفيق  الاين 

رر    من  رعيرهر  همر   إذا  كفيلة  طيبة  وفردة   من  األستتتتتتتا  بشتتتتتتتَّ
  واعا  لمست ق    برل كستيس  المستريرة   وليس  ااق نر   منيلق 

  وي ر فتترجتتكنتتر  الشتتتتتتتتتتتتتتعبتترن   لهتتر  يرتتتر   ال ي  الاالقتترت  من 
  أن  ن منى  كنر  بهطاللة  م كي  منوشتتتتهر  ية يران ال  الخررجية 

 والمصتتتتتتتترلحة الل نرني   -  الل نرني  ال وافق  رو    لاع   تكون 
رر ة   -  الحر ر ة    ي ررة توقي    أن   الواضتتتتتتتتتتتت    ومن . البشتتتتتتتتتتتتَّ

  الى  الحر ر   الر يس  بز تتتتررة  مرتبيتتتتة  بيروت  الى  م قي 
  الح    أه   ينستتتتتتى   أن  ير ا   ا  إن   مانره  بمر   أ   دمشتتتتتتق  
  إذا  ال تتكي    لعبتتة  في  إيران  تشتتتتتتتتتتتتتتّ لتت   التتا   الرق   الل نتترني 
  هنترلتك  كترن  حتر   في  اانفراج  خيوات  وفي  األمر  تيلتَّ  

م   .نفس    الوق    في  واق نر   بشجرعة  القاام   على  عز 
  دبلومتتتترستتتتتتتتتتتتتتيتتتتة إع متتتتا  م كي  الوي ر  ألن  ذلتتتتك  نقو  

  تحقَّق  التا   النجتري  دع    دبلومترستتتتتتتتتتتتتتيتة  بتا   ال شتتتتتتتتتتتتتتو ش 
  كترن  التا   التاوحتة  اتفترق  أطر   إنت   نقو   متر  على  ودليلنتر 

 بهتتاا وبتتاا  اليتتر    اتفتترق  هو  التتا   األصتتتتتتتتتتتتتتت   من  فرعتترا 
 علي   إجمر   شتتتب    هنر   اتفرق  تستتتو ق  ير ا  كمن  الطراء 

 رضتتتتتتتى من   الارلية  برلنستتتتتتتبة  يحظى  اتفرق  حستتتتتتتر    على 
 .الل نرني  الارم   الرأ  

  أن  المارفة  تمرم  يار   م كي  الوي ر   أن   الواضت    من 
رر ة   المصتتتتتتتتتترلحة    المملكة  برعرية  تم   الحر ر ة  -  البشتتتتتتتتتتَّ

  أنجزت ال ي   هي   المملكة   أن  و ار  . الستتتتتتتاودية  الاربية 
 أنهى  الا   الير    اتفرق  رضتتتتتتتتتتره    كرم    وعن  لل نرنيين 

  اتفرق   ولوا . ستتتتتتتتتتتتنة  عشتتتتتتتتتتتترة  خمس  ما    على  ااح را  
 مث  األقصتتتتتتتتتى   الحا  في   اآلن  ل نرن   حر   لكرن   الير   

 ال ي  اليمن  حرلة  مث   األدنى   الحا  وفي   الصتتتتتتتتتومر   حرلة 
 أنكر إذا  ح ى  إيران  بتتتتاع   فيهتتتتر  الحوثي  ال مرد  يحظى 

 فهن  األستتتتتتتتتتتتر    هاا   وعلى . ذلك  يون يران ال   المستتتتتتتتتتتتؤولون 
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  النموذج  هو   التاوحتة  اتفترق  منوشتتتتتتتتتتتتتتهر   األ   يا  ر  عنتامتر 
  هو  ليس  اليتتر    اتفتترق  إن  ضتتتتتتتتتتتتتتمنتترا  القو   ير تتا  فكتتكنمتتر 

  من  هي  ال ي  للحقيقتتتتتتة  مختتتتتترلفتتتتتتة  ذلتتتتتتك  وفي . النموذج 
 ص ير  جاو    هو   الاوحة  اتفرق   أن   عن  فضالا   المسلَّمرت 

 النبع من  م فّر   أنتت   إاَّ  ذلتتك   في  ر تت   ا  الميتتره  رقراق 
  التتا   اليتتر     اتفتترق  بتت   وناني  عتتابتتة  ميتترهتترا  الم تتافق 

 بتتاعمتت  ال وجيتت   ي يران ال  الح    اهتت   اخواننتتر  على  ن منى 
  ر يس خال    من  تشتتتتتتتو شتتتتتتته   كمر  علي    ال شتتتتتتتو ش  با  

 صتتترد   الا   ار جرني   علي ( ال رلمرن )  الشتتتور   مجلس 
 الاوحة  اتفرق   عن   قرل    مر   يقو    م كي   الوي ر   كرن   يوم   ان  
  ار جترني فتهن  اليتر    اتفترق  على  ال شتتتتتتتتتتتتتتو ش  بتر   من 

  الر يس مع  القتتتترهرة  في  اج متتتتر   من  ختتتتررج  وهو  وتتتترن 
 مش لة  إن   قول   تضّمن   ب صر حرت  يالي  مبرر   حسني 
 قرفزاا  اليمنية   األمور  في  الستتتتتتتتتتتاودية  تاخُّ   في  هي   اليمن 
  أن   وهي  والصتتتتتتتتورة  وبرلصتتتتتتتتوت  للعيرن  مرثلة  حقيقة  فوق 

 األراضتتتتتتتي  الى  ي ستتتتتتتللون  إيران  من   الماعومين  الحوثيين 
 في وإشتتتتتتتت رلهر  فيهر  ااستتتتتتتت قرار  يعزعة  بها   الستتتتتتتتاودية 

 وكيف. الاز ز  ع تتتا  بن  ع تتتاللا  الملتتتك  ير تتتاهتتتر  ا  أمور 
 مصتتتتتتتترلحة  أج   من  و ستتتتتتتتاى  ي ني  الا    وهو  ستتتتتتتتير اهر 

 المانو    الوخز  فوق  و  ستتترمى  اضتتته  ب  مع  الار   القردة 
 .المصرلحة  هاه  ت حقق   أن  أج    من 

 الح    أه   في كوا  ي يران ال   الوعي  يمس ارد   ولا    عسى 
 الاالقتتة أطيتت   ير تتاون  األم ين  أبنتترء  كتت   بتتكن  إيران  في 

  مع  حتتترصتتتتتتتتتتتتتتتت   هو  متتتر  على  النجتتترديتتتة  إيران  لكن  ماه  
 .الرغبة  هاه  تشرركه    ا  ال ي   هي  األس  

 إيران مصتتتتلحة  من  ال ي  الفرصتتتتة  تفوت   أن  ونخشتتتتى 
  الا   ال شتتتتو ش  ون  ا  منهر  ااستتتت فردة  القيردة  ق    الشتتتتا  

 .من   جاو    ا 
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  المجتمع من المأمولة نتفاضةاإل
 والعالم...  لبنان في المسيحي

  عشتتتتتتية ي ستتتتتترء    أن  ضتتتتتتمير  صتتتتتترح    ك   حق   من 
 في المستتتتتتتتتتيحي   الارل    أن  في   الستتتتتتتتتتر   عن  المجيا  الميالد 
  التاين  بيتررك ت   من  وبترلتاات  ل نترن   ومن  الخمس  القتررات 
  مروراا  اميركتر   إلى  الستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتيتة   الميترلت   ل تة  يجيتاون 

.. أنواعهتتتتتر  على  والبير ركيتتتتترت  رومتتتتتر  في  بتتتتترلفتتتتترتي تتتتترن 

  روستتتتتتتير  في  ال ي  ونظيرتهر  اليونرن  في  ال ي   تلك  وبرلاات 
 قال   إلى   وصتتتتتتتتتتتواا .. الكم ر رن  اارثوذكستتتتتتتتتتتي رن  القلا رن 

  القيمين  وك   الم حاة  والوايرت  بر يرنير   في  ال روتستتت ن ية 
 ...الجنوبية  اميركر   دو   في  الكرثولي ية  الكنر س   على 

  عشتتتتتتية ي ستتتتتترء    أن  ضتتتتتتمير  صتتتتتترح    ك   حق   من 
 المستتتيحي المج مع  هاا   أن   في   الستتتر   عن  المجيا  الميالد 
 للقتتتتا  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت   اح ال   وجتتتت   في  ين فض  ا  الك ير 

  َمن  ربقة  تح   المستتتتتتتتتتتتتي   الستتتتتتتتتتتتتيا  مها  بقرء  و رتضتتتتتتتتتتتتتي 
 الستتتتتتتالم علي   مر     بن  عيستتتتتتتى  مثو   قاستتتتتتتية  إستتتتتتت برحوا 

 قتامتر وطتكتهتر  ار   شتتتتتتتتتتتتتت ر  ب ت   ن هتروترا إ   يالوا  ومتر  وأمانوا 
 .وأصحرب   المسي   السيا 

  يثير المستتتتتتتتتيحي  المج مع   من  المر    الصتتتتتتتتتم    هاا 
 رضتتتتتتتتى هنرلك   ه  : ي ستتتتتتتترء   المرء  و جا   الستتتتتتتت  را  

  كنتتتر س صتتتتتتتتتتتتتتمتتت   إن  وهتتت   ااح ال ؟  هتتتاا  على  خفي 
 القرار أصتتتتتتتتتتتتتتحتتتر   تفو ض  ياني  المستتتتتتتتتتتتتتيحي  المج مع 

 غير برل ارم   الستتت مرار  إستتت يرع ه   في  بكن  الستتتيرستتتي 
 ليس الا    الكيترن  هاا   دع    بمانى    إستتتتتتتتتتتتتترا يت   مع  النز   
 األر  أصتتحر   شتتا   وشتترَّد  غيره  ار   إغ صتت   فق  
 إنهر! مقاستتتتتترت   وأ  . المقاستتتتتترت  على   اليا  وضتتتتتتع  وإنمر 

 قايستتتتتة أو  قايس  مرقا   أو  مزار   أو  كنيستتتتتة  مجرد  ليستتتتت  
  ي فر  لن  أن   نف ر    الا   المستتتتي   الستتتتيا  مها  هي  وإنمر 
 مهتتتتاه تحر ر  على  يامتتتت   لن  كتتتترن  إذا  مستتتتتتتتتتتتتتيحي  أل  

  قوات  اقاام  دو     من  عليهر  ستتتتتتتتتتترر   ال ي  الار   وتنظيف 
  المح لون  فانَّستتهر  برركهر  ال ي   اامرون  وتيهير  ااح ال  

  أو  قرار  صتتتتتترح   المستتتتتتيحي   هاا  كرن   ستتتتتتواء  األشتتتتتترار  
 .الرأ   مس قي    مواطن  مجرد 

 هنتتترلتتتك ان  الحتتتر    بي ياتتتة  ال حفظ  مع  ن فه    نحن 
 ال وافق   عام   من  بحرلة  مقرونة  الاس ر    الاجز   من   حرلة 

 وقفة يقفون   ا  تجاله   والمستتتلمين  الار   بين  وال ضتتترمن 
  مع  مح ليتت    من  الثتترلتتث  الَحَرم  يحرروا  لكي  واحتتا  رجتت  

  أن   له   ي ي   مر  الضت    أوراق  من   يملكون  أنه   مالحظة 
 .اس رداده  واج ه    من  مر  يس ردوا 

  النوو تتتة القتتتارة  ان  نفستتتتتتتتتتتتتتتت   الوقتتت   في  ن فه   ونحن 
  أداء   على  القاام  ي حرشتتون  تجاله   ال ي  هي  الستترا يلية 

 .الثرلث  الَحَرم  تحر ر  واج  
  التتتاولي  المج مع  يق   أن  هو  ن فهمتتت   ا  التتتا   لكن 

  و ملك  الكثير  النوو ة  القنرب   من   يملك   الا   المستتتتتتتتتتتتيحي 
 في  ل   حجة  فال   وإذاا . الكثير  الكثير   الضتتتتتتتتتت    أوراق   من 

  تح  المستتي   الستتيا  مها  بقرء  وارتضتتر    الم راخي  موقف  
 .1967  الارم  منا  ااح ال  

 نحن وهر  ستتتتتتتتتنة   42 ااح ال    هاا  على  مضتتتتتتتتتى  لقا 
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 المستتتتتيحي والصتتتتتم   واارباين  الثرلثة  الستتتتتنة  ع بة   على 
 الستتتيا بكن  نف ر    ان  الي ياي   ومن . حرل    على  المر   

  طوا ف  ابنرء   عن  راضتتتتتتتيرا  ليس  ملكوت   في   وهو  المستتتتتتتي  
  لن  أنت   ونف ر  . الخمس  القتررات  بقتر   في  المن شتتتتتتتتتتتتتتر ن 

 يمانون  ذلتتتك  ومع  يفالون  متتترذا  يتتتارون  ألنه   له   ي فر 
 .الخييئة   إلى  أقر    هو  الا   الخيك   في  اس  راقرا 

  وتحا  المستتتتتتتتتتتتيحي   الوعي  يمستتتتتتتتتتتت ارد   ولا   عستتتتتتتتتتتتى 
 القرار أصتتتتتتتتتتتتتتحتتر   األمر  أولي  على  الرعيتتة  إن فتترضتتتتتتتتتتتتتتتة 
  وجرره المستتتتتتي   الستتتتتتيا  مها  ميمئنين  ونزور  الستتتتتتيرستتتتتتي 

  ونردد. الواجتتت   أداء  عن  الما تتتار  ي تتتررة  الثتتترلتتتث  الَحَرم 
  الختتترليتتتة  اار   وعلى  الالى  في  لل  المجتتتا  بتتكن  جمياتتترا 

 .السالم   والااوان   ااح ال    من 
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 الطموحات  في تأمالت
 اإلمارات لدولة النووية

  عصتتتف  ال ي   المرلية  األيمة  تزا    ا   الا    الوق   في 
  من  بهنفراجرت   اآلمر   باض   مع  م رنهر  تراو   دبي  بهمررة 

  أعمراا  علي   كرن   كمر  رونقهر   إلى  المررة  إعردة  شتتتتتتتتتتتكنهر 
  أن  نالحظ  ستتنة   عشتترة  خمس  ما    على  وتجررة  وعمرانرا 

  نهيترن آ   يايتا  بن  خليفتة  الشتتتتتتتتتتتتتتي   المتررات  دولتة  ر يس 
  الجنوبيتة كور تر  أمترم  مصتتتتتتتتتتتتتتراعيت   على  التاولتة  بتر   يف   

 بقيمة  2009 الارم في األضتتتتتخ  ااتفرق ماهر و  رم
 .نوو ة مفرعالت أربع ل نرء دوار بليون  عشر ن
 النوو    المشتتتتتتتتتتتتتتترو  هاا مث  الى الحرجة هي ه 

 ي في  واحااا  نوو را  مفرعالا  أن  خصتتتتتتتتوصتتتتتتتترا   المبرغ  
 س رنهر  عاد  ي جروي  ا  إمررات  سبع  من ص يرة  لاولة

 الجرر الى رستتتتتتتتتتتتترلة أنهر أم نستتتتتتتتتتتتتمة  ماليين األرباة
 امتترراتيتتة جزر ثال  عن تجلو ا ال ي إيران األقر 
 علي  للا رحمة يايا الشتتتتتتتتتتتي  وإف ر  الشتتتتتتتتتتتره  اح لهر

 األخوة ورو  الييبتتتتة الاالقتتتتة أن باتتتتاه من وأبنتتتترؤه
 تحم  أن شتتتتتتتتتتكنهر من  الج رافي  والجوار الستتتتتتتتتتالمية

  طنتتتتتت  الثال  الجزر إعتتتتتتردة على يتتتتتتةيرانال الثورة
 دولتتة إلى موستتتتتتتتتتتتتتتى وأبو الصتتتتتتتتتتتتتتت ر   وطنتت  الك ر  

اموا  المرراتيين  المستتتؤولين لكن  المررات   عنامر  صتتتم
 من تصتتتتتتتتلبرا  أشتتتتتتتتا الثور   ييرانال  الموق  أن وجاوا

 .الشرهرني الموق 

 مرذا؟ أج  من رسرلة
 النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتظرم أله   القو  هو مضتتتتمونهر أن  األرج 

 دون  ومن مق و  أمر الستتتتتتتتتتتتتتتلمي  النوو   بكن ييرانال
 تؤستتتتتتتتتتتتتتس ال ي  الشتتتتتتتتتتتتتت و  وخل ق الستتتتتتتتتتتتتتر في  الام 

 منيقة  لاو   ومخرو   الاولي  المج مع مع  لصاامرت
 المضتمون  فهن أخر   جهة ومن جهة من هاا  الخليج

 الخليج دو  بتتتكن النجتتترديتتتة إيران نظر لفتتت   من نو 
 إيران أصتتتتتتتتتتتتتتترت حتر  في نوو تة تكون  أن على قتردرة
 مؤستتتتتتتستتتتتتترت  استتتتتتت يرعة في وان كالك تكون  أن على
 في خ رتهر تضتتتتتتتتتع أن ب فرءتهر مشتتتتتتتتتهود دولية تقنية
 اتفتتترقيتتتة وهتتتاه. م وفراا  المتتتر  دام متتتر الستتتتتتتتتتتتتتت يتتت  هتتتاا

 المتترليتتة األيمتترن أوثر وفي دوار مليتترر الاشتتتتتتتتتتتتتتتر ن
 كور تتر مع المتتررات دولتتة تم رمهتتر صتتتتتتتتتتتتتتتاوبتتة التتاوليتتة

 .ذلك الى مؤشر الجنوبية
 أ  وراءه  متتر النظر لفتت   وراء ان اع قتتردنتتر وفي

 الستتتتتتتتتتتتتتتلمي  النوو   ان  النجترديتة إيران إبالغ مانتره بمتر
 الاشتتتتتتتتتتتتتتتر ن من والمز تتتتتتا ال يو ر باض مع يم ن

 وقنرب  ستتتتتتتتتالحرا  يصتتتتتتتتتب  أن إضتتتتتتتتترفية  دوار مليررات
 .نوو ة

 النظرة في تااي  هنر  ي ون  أن  فرألفضتتتتتت   وإذاا 
 أن  خصتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتترا   الجميع  يميمئن مر على  وال ارون 
 الخشتتتتتية في فق  ي ستتتتت   ل   النجرد  النوو    اليمو 
 في تستتتتت َّ  وإنمر الاربية  الخليجية  الاو  ك  تصتتتتتي 
 ال ي  ااضتتتيرابرت ط ياة وهاه. إثن ين إيران انقستتترم
 الم ظرهر ن مع  ال ارم  في  البرل ة  والقستتتتتتتتتوة تجادت

 .ذلك إلى مؤشر الصالحي للمنيق المسرناين
 الى األقر   الجنوبية كور ر أن الى الشتررة وتبقى

 وأميركتر أوروبتر دو  بقيتة من ج رافيترا  المتررات دولتة
 لكي المتتررات دولتتة جتترنتت  من المرغوبتتة هي وتترنتت 
 ال ي  الشتتتتتتتمرلية كور ر وليستتتتتتت   الستتتتتتتلمي  النوو   ت ني

 مازولة لكنهر  النوو ة الخررطة على نفستتتتتهر وضتتتتتا 
رة رة نوو  هر تفياهر وا ومحرصتتتتَ  في شتتتتيء  في  المامِّ

 وست  كف   الارل  على منف حة  الجنوبية أخ هر أن حين
 في  المررات  دولة مع دوار مليرر  الاشتتتتتتتر ن صتتتتتتتفقة
 المز ا وتحقيق  المصتتتتترنع وتشتتتتت ي   ق صتتتتتردال إنارش

 .للشا  الرفرهية من
 تجتتتتتره  الح تتتتترم  من  ذلتتتتتك  غير  هو  الميلو  وهتتتتتت 

 المح ومين؟ 
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  المساعدة بين  الغزَّاويون 
 المرفوضة والمزايدة المقبولة

 من أصتتتتتتتتتتتتتتربه   ومتر  ال زَّاو ين  محنتة  أن  في  جتاا   ا 
  من  الكرفي  ال بصتتتتتتتتر  وعام  ي ستتتتتتتترا يل ال   الااوان  شتتتتتتتترور 

  غزة   على  قبضتتتتتتتتتتتتتت هتر  وضتتتتتتتتتتتتتتات   ال ي « حمتر  »  حركتة 
  أجن ي كتت   من  وكتتالتتك  ومستتتتتتتتتتتتتتل   عربي  كتت   من  تح تترج 

  المرلية  المستتترناة  شتتت    تكخا  وقفة   الى  ضتتتمير   صتتترح  
 الضتتتتت    من   لحرلة  يؤستتتتتس   الا   الستتتتتيرستتتتتي   الموق    أو 

  لتالحت تال  تت تفتر  الت تي  التتتتتتتاو   وعتلتى  إستتتتتتتتتتتتتترا تيتتتتتتت   عتلتى 
  دولة  إستتتتتترا ي    أن  حقيقة   فوق  وتقفز  ستتتتتتلوك   ي ستتتتتترا يل ال 

 .وما اية  مح لة 
  للاتتاوان  األولى  الستتتتتتتتتتتتتتنو تة  التاكر   أن  في  جتاا   وا 

  ييلقهر صتتتتتتتتتترخة   الى  تح رج  ال زَّاو ين  على  ي ستتتتتتتتتترا يل ال 
 المتاو   النو   من  وتكون  واألجترنت   والمستتتتتتتتتتتتتتلمون  الار  
 وكيف الما تتاين  أفاتتر   التتااورة  من  تمحى  ا  كي  وذلتتك 
  على  أصتتتتتتتالا  تستتتتتتترقي   صتتتتتتتوار     بضتتتتتتتاة  بار اة  أنه  

  التتاولي  الظل   حتترلتتة  على  البقتترء  بهتتا   مستتتتتتتتتتتتتت وطنتترت  
  تتتاميراا  امانوا  التتااورة   في  حيتتة  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  للشتتتتتتتتتتتتتتاتت  

  وتكفي وتهجيراا   وتلو ثترا  وتجر فترا  واغ يتراا  واحراقترا  وتجو اترا 
  ااع تتااءات  تلتتك  عن  الفضتتتتتتتتتتتتتتتر يتترت  بث تت   متر  الى  الاودة 
  جر متتة أمتترم  بستتتتتتتتتتتتتتييتتة  جر متتة  غتتات  النتتري تتة  ان  وكيف 

  الصتتتتتتتتتتتتتترختة  تنيلق   لكن  ال زَّاو ين   حق  في  الصتتتتتتتتتتتتتتهترينتة 
 .الماو ة 
 وبرلاات الفلستتتتتتتتتتتتتييني    الجوار   دو    أن  في   جاا    وا 
 ال زَّاو ين بنجاة  مانية ( مصتر )  لل زَّاو ين  المجرورة   الاولة 

رة  غير  أصتالا   وهي . ومرليرا  ستيرستيرا  ومسترعاته    في مقصتِّ
  وألن  لمصتتتتتتتتتتتتتتر  الج رافي  ال را   من  جزء  غزة  ألن  ذلتتك 

  بهبرام ين    ل    والاولة  الشتتتتتتا   لمصتتتتتتر  النضتتتتتترلي  ال رر   
  ال ي يع مستتتتتتتتكلة  في  ي كم    من   وألن  ديفيا   كرم   اتفرقية 

  وتحتايتااا  التاولتة  مفترصتتتتتتتتتتتتتت   باض  يخص  يا   متر  أنت   يجتا 
 الاين  األعمتر   رجر   باض  وكالك  والمختربرات  الختررجيتة 

 حرات يشتتتتتتم   ال ي يع   أن  كمر . حرامرا   مراا  يشتتتتتتباون   ا 
  األعمتتر   ان  بتتار اتتة  به   ال  ر ر  ي    شتتتتتتتتتتتتتتبتترن  من  قليلتتة 

 المرة الحقيقة  ي  شتتتتتتتتتتتتتفوا   أن   هؤاء  يل ث   ا  ث   له   م وفرة 
  الا   الستتتترا   مث   تمرمرا  ستتتترا   مجرد   األعمر    ان  وهي 
  وا  الهجير    أوقرت  في  ستتتتينرء  صتتتتحراء  كثبرن  باض  في 

 أن  ال ي يع  في  يرون   الاين  األقالم  َحَملة  باض  نستتتت ثني 
 تنظيراته    لكن  من   با   ا   أمر 

 .بهر  يرح    من   الارم  الرأ   أوسر   في  تجا 

 في جاا    ا  فهن   أوردنره   مر  في  جاا    ا  أن   ومثلمر 
 باافع هي   ال ي   أو  لل زَّاو ين  ااستت اراضتتية  المستترعاة   أن 

 مق ولة غير   أيضتترا  هي  والشتت هرت    الشتت و   تثير  أغرا  
  على  من؟   وعلى . المزاياة  تست ها   كرن    إذا  وخصتوصترا 

 باءاا  فلستتتتيين  أج    من  الكثيرة « ال ضتتتتحيرت   أم »  مصتتتتر 
 .ال ضحيرت  أنوا   اخ ال   مع ..  اآلن  وح ى  النكبة   من 

«  3 -  الحيرة  شتتتتتر رن   قرفلة »  استتتتت ارا   فهن  هنر   من 
  يختتتام ا  غتتترلو   جورج  ال ر يتتترني  النتتتر تتت   يقودهتتتر  ال ي 

 .المجاية   الخامة  الفلسيينية  القضية   وا  ال زَّاو ين 
 .بقية  وللحايث  ...
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 للغزَّاويين مفيد هو ما
 ستعراض اإل بدل الخير عمل  إطار في

  عن « 3  -  الحيرة  شتتر رن   قرفلة »  أصتتحر   يفصتت    ل  
  من  وليس  بتتترلتتتاات « رف  »  بوابتتتة  من  غزة  اق حتتترم  م ز  
 .ال زَّاو ين  الى   المسرعاات  ليصر   الار ش  مينرء 

  القرفلة  اخ رروا   لمرذا   القرفلة  أصتتتتتتتتتتتتحر   يفصتتتتتتتتتتتت    ول  
 .المسرعاات  لنق   البحر ة  وليس  ال ر ة 

ر   لمرذا   القرفلة  أصتتتتتتتحر   يفصتتتتتتت    ول    في يهود  حشتتتتتتت 
 .المهمة 
 من كثيرة  أمور   وعن  إلي   أشترنر   عمر   هؤاء  يفصت    ل  
 في الفرنستية  الستفررة   أمرم  األر   رشتيين الن  اف راش  بينهر 

  دخو   المصتتتتتتتتتر ة   الستتتتتتتتتليرت  من ع  على  ح جرجرا إ  القرهرة 
 ااف را  ير تا  لمن  تترركين  تحتايتااا  رف   بوابتة  من  القترفلتة 

 .يف ر    أن  حرلنر  مث  
 :نقو   أنفسنر  نجا   ذلك   ضوء  وفي 

ع  شتتتتتيء  في  المنيقي  من  ليس -   أمرم  مصتتتتتر   وضتتتتت 
 ال زَّاو ين مستتتتتتتتتتتتتترعاة  نر ا  إننر  مانره  بمر   أ    الواقع   األمر 
 .تمنانر   أن  المصر ة  للسليرت  وليس  نراه   مر  نحو   على 
  المصتتتتتر ة الستتتتتليرت   مع  ال فره    الواج    من  ورن - 

 األختتا ي    توافق  ل   هي  وإذا  الا ور  ي    وافقتت   فتتهذا  أواا 
 .ذلك   دون  تحو   ال ي  برلحيثيرت 

  موضتتتتتتع  رف   بوابة   أن « القرفلة  أصتتتتتتحر  »  يار  - 
 اق حرم شكن    من   الا   لل سل   طر قرا  تكون   أن  من   ش و  

  المملكة  إليهر  اضتتتتتتتتيرت  ال ي   ك لك  مواجهة  في  مصتتتتتتتتر 
  يار   وعنامر .  الحوثي   ال سل    لمواجهة   الساودية  الاربية 
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  مر  الستتتيرستتتة  بفنون  و حييون  ن هرء   وه   القرفلة  أصتتتحر  
  ال ر يرني  الاموم  مجلس   في  عضتتتتواا  الفكرة  صتتتترح   دام 

 الم ونة  قرفل ه    دخو    على   يصرون   ذلك   ومع (  ال رلمرن ) 
 محمَّلة  استتتتتتتتتتار   وستتتتتتتتتتيررات  ومركبة  شتتتتتتتتتترحنة   250  من 

  شتتخصتترا   475  إلى  إضتترفة  والي ية  ال اا ية  برلمستترعاات 
 اح مترات  ان  وأجن يتة   عربيتة  دولتة  عشتتتتتتتتتتتتتترة  ستتتتتتتتتتتتتتبع  من 

  ومع  الجميع   على  خييرة  ذلك   عواق    وان  واردة   ال ستتتتتتتل  
  النوايتر  أن  ياني  فهتاا  رف    من  بترلا ور  ي مستتتتتتتتتتتتتت ون  ذلتك 

 .ي في  بمر  خير  نواير  ليس  
  أن   لو  األجا    ومن . طيبة  ذاتهر  حا   في  الفكرة   إن - 

 شتتوار   أم ن   وإذا  وبرر س  لنان  شتتوار   جرب   هاه   القرفلة 
  ضتتتتتتمر ر واستتتتتت نهر   لل زَّاو ين  تكييا  ك ظرهرة  واشتتتتتتنين 

 كرمز والفرنستتتتتتتتتي  وال ر يرني  األميركي  الارم   الرأ   وهم  
  الفلستييني  الشتا   مسترناة   أج   من   الارلمي  الارم   للرأ  

 الامليرت  لاع   وليستتت   ستتتلمية  المستتترناة   أن  مالحظة  مع 
 .اان حرر ة 

 شتوار  بكحا   الاواصت    تلك  شتوار   است  اا   ي     أن   أمر 
  من  غزة  اق حترم  على  إصتتتتتتتتتتتتتترار  ذلتك  مع  و  زامن  القترهرة 

  النستتتتتترنية المستتتتتترعاة   أن   الى  مؤشتتتتتتر  فهاا « رف  »  بوابة 
.  أواا  مصتتتتتتتر   إحراج  ب ر   وان   ستتتتتتتيرستتتتتتتي  غال   ذات 

  نو   هو  هاه  النجاة  وفا   في  يهود   إشتتتتتتترا    إن  نقو   ونكرد 
  الشتتتتتتتتتتتتتترا   ان  بتت   طي ون  نتتر   اليهود  بتتكن  اليحتترء  من 

 .الِشر    من   نوعرا  يصب  
 أعردت  القرفلة   ان  ال صتتتتتتتتتر   محرستتتتتتتتتن  من  أن   يبقى 

  الى  الاقبتة  متاينتة  من  وتحركت   ستتتتتتتتتتتتتتيرهتر  خ   في  النظر 
  مينرء  الى  بحراا  مصتتتتتتتتر   لاخو   استتتتتتتت اااداا  الالذقية  مينرء 

 .ال زَّاو ين   الى  ومن   الار ش 
  اآلن  باا  المستتتتتتتتتترعاة  تكون  بكن  ال مني  أيضتتتتتتتتتترا  يبقى 
  تفاتتتت  متتتتر  نحو  على  الخير  عمتتتت   إطتتتترر  في  لل زَّاو ين 
  الاربيتة  التاو   من  وغيرهتر  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  الاربيتة  المملكتة 

  أم »  على  برلاات  المزاياة  دون   ومن  ااستتت اراضتتتي  وليس 
  الاين  باض  منهر  الني    يحرو   ال ي   مصتتر « ال ضتتحيرت 

...  الفلستتيينية للقضتتية  قام   جليلة   أعمر   أ   يارون   ا 
 .تزا    ومر 
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 سنذكره بإمتياز إستثنائي
 الثالثة ورجاله بالخير

 المكستتتتتتترو   الجرن   في . بهم يري  ستتتتتتت ثنر يرا إ  عرمرا   ورن 
  وفي . أيضتتتترا  كرن  النستتتترني  الجرن   وفي . استتتت ثنر يرا   ورن 

  2009  الارم  جرء  م يَّبرا   كرن  الا   براستت قرار  الحستتر  
  ال فرؤ   من  فستحة  ل نرن   على  أضتفى   وقا   إاّ  ينصتر    ا 

 .إليهر  ي يلع   المواطن  كرن  طرلمر 
ع   هنر   من    الستتتتتاياة اللحظرت  وشتتتتترور ن  آستتتتتفين  نودِّ

  على  ااتفترق  وتحتايتااا  األخيرة  أستتتتتتتتتتتتتتربيات   بهتر  حفلت   ال ي 
  تز   م ارجة  ومصترلحرت  ل نرن   ك   تمثِّ   ح ومة  تشت ي  

  وأمر . ستتتنوات  ما    على  تراوم   ح قرنرت إ  الصتتتاور   من 
رر تة  المصتتتتتتتتتتتتتترفحتة   لحظتة كترنت   فتهنهتر  الحر ر تة   -  البشتتتتتتتتتتتتتتَّ

  الاين  ساا   الح ومة  ر يس  ي ررة   أن   ذلك   للنفو   طمكنينة 
رر  الر يس  جرن    من  الال ق  وااستتتتت قبر   الحر ر     ل   بشتتتتتَّ
  خصتتتتتمي ن ياودا   ل    اللاين  الشتتتتتقيقين   من  اليي   والكالم 
 ضتتتتتمير وإلى   للا   الى  أمرهمر  ستتتتتلَّمر  بكنهمر  يوحي  لاودي ن 

 اللحظتتتترت هتتتتاه  كتتتت  .. التتتتاوليتتتتة  الاتتتتاالتتتتة  أهتتتت   من  حي 
 بمر ك ير   األم    بكن  انيبرعرا  أفريت   المشها   في  المضيئة 

 .فرت   عمر  لل او ض  آت   هو 
  صتتتتتفوهر يا ر   ل   الميالدية  ال هجة   أن   لو  تمنينر   ولك  

 عن   الفصتتتتتتر   تكجي    المم ن  من   كرن  عرشتتتتتتورا ي  والم 
  وبالك  الستتتتتتنة   من  األخير  األستتتتتت و   انقضتتتتتترء  باا  مر   إلى 
 علي   المستتتتي   الستتتتيا  ميالد  أجرا   وق ع   على   الوطن  ينرم 

  الارشتتتتتورا ي الكالم   أن  أستتتتتر    على  ذلك   ونقو  . الستتتتتالم 
 ب   الاجلة   قول   ي يل    ا  الا   الكالم  صتتتتتتتتتتتتن    ِمن   هو 

 األستتتتتتتت و  انقضتتتتتتتترء  باا   مر  إلى  ليس  تكجيل   يم ن  وح ى 
 ال ي الوطني   الحوار   جلستتتتتة   الى  وإنمر  الستتتتتنة   من  األخير 
  الاتترم  في  المضتتتتتتتتتتتتتتيئتتة  الاالمتترت  احتتا   تكون  أن  نتتكمتت  

  الى   األمر  في  المنرقشتتتتتة  مهمة  استتتتتنرد  يم ن  ب      2010
 وهنر. الويراء  مجلس  في  الكالم   ذلك  أصتتتتتحر   يمثِّ    من 

  البصرة مسيحيي   أن   وهي   الشردة  تس حق   واقاة  تحضرنر 
 ااح فر  عام  ارتكوا  يعيشتتتتتتتتتتتونهر  ال ي  المارنرة  رغ    وعلى 
  أحزانه   الشياة   اخوانه   مشرركة   عن  ك ا ير   الميالد  بايا 
 وكرن  الحستتين    المرم  بهستت شتتهرد  ال ي    آ   فرجاة   على 
  أصتتتتتتتتتتتتتتحتتر   ليتت   يتتر  جتترن ه    من  الرقي  كثيرة  لف تتة  تلتتك 

 .ل نرن  في  بمثلهر   أخاوا  الكالم 
  وخيبرت حصتتتتتتتتل   كوار   هنرلك   الارل    الى  برلنستتتتتتتتبة 

 جتتاران أوثر  في  ح ى  حتتاثتت   وتشتتتتتتتتتتتتتتققتترت  تكتترثرت  أمتت  
 بتترتتت  حيتتث  ي يران ال  الح    تحتتايتتااا  وناني  م تترنتتة  الح   

  التتاتتمتترانتتي  التتزهتتو  حتتتتتتترات  أوتتثتتر  وفتتي  اثتتنتت تتيتتن   إيتتران 
  أن  ت يَّن  ال ي  دبي  تحتتايتتااا  وناني  بر قتترا  وااستتتتتتتتتتتتتت ثمتترر  

  الى  يف قتا  كترن  أنت   إاَّ  العجتر   النفس  في  يباتث  يهوهتر 
 .القوة 

  فهننر الناثرر  على   الاصتتتيِّ  ل نرن   في  لنر  برلنستتتبة   أمر 
  أن  نر    2009 الاترم  رجتر   ه   َمن  تحتايتا  بقترعتاة  وعمالا 
: النجري  مستتتتتكلة  في   الرجر   خيرة   من  ثالثة  كرنوا   الرجر  
  على  الوفتترق  حقق  التتا   الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك 
رر  والر يس  ال ستتتتترم    قرعاة   ستتتتتاا والر يس  األستتتتتا   بشتتتتتَّ
 بهر ي ستتت   ال ي  برلكيرستتتة  أث  ر   اللاان  الحر ر   رفيق  الاين 

  طوا   غيرهمر  انهمر  ال وضتتتتتتتتي   باا  ال صتتتتتتتتحي   ير ا   َمن 
  وتنرستتتتير ف صتتترفحر  مضتتت    القستتتروة  برل ة  ستتتنوات  ثال  
 .الاالقرت  ك ر   في  جاياة  صفحة  ك ربة  وقررا 

  الل نترنيتة التااورة  عن  ي ي وا  لن  الثالثتة  الرجتر   وهؤاء 
 ألنه  فق   ليس  اليوم  ي تتتتتاأ  التتتتتا   2010 الاتتتتترم  طوا  

 وإنمر الل نرني    2009  الارم  شتخصتية  مج ماين  يشت لون 
  ِفا   ال صتتتتحي    ان  وهو  مشتتتت ر   جرمع   حو   ال قوا  ألنه  
 درء  أج   من  المصتتتتتتتتتتتتير ة  اللحظة  في  وضتتتتتتتتتتتترورة  ايمرن 

 .الوطن   عن  الضرر 
  وِمن  الاتتترلمين  ر   من  محرو   ول نتتترن  عتتترم  وكتتت  

رر الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا  القردة  ال وفيق  مثلث  ِهَم    وبشتتتتَّ
..  الحر ر   رفيق  إبن  التاين  وستتتتتتتتتتتتتتاتا   األستتتتتتتتتتتتتتا  حترفظ  إبن 

 رحمة  ق    من   اآلبرء  كمر  وادراوه   اخالصتتتتته   المشتتتتت ور 
 .الجميع  يفيا  المس قر  ل نرن  بكن  عليه     للا 
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 والهداية  الحل المّتزنة اإلستدارة
 وأميركا  وحماس  يران إل الخالص 

  حركة»   لتتتتت  السيرسي  الم     ر يس  تحركرت  في  تكم  
ا  يقولتت   متتر  باض  وفي « حمتتر    بتتكن إنيبتتر   لتتاينتتر  في ولتتَّ
  الفلستتتتتتتتتتييني القر ا   هاا  بين  إستتتتتتتتتت راتيجية  شتتتتتتتتتتراوة   هنرلك 
 .عراهر  تنفص    ا  ي يران ال  والح   

  واآلخر  الحين  بين  بهر  يالي  تصتتتتتتتتتر حرت  في  ون كم  
 في  للا  رام  في  ح وم    ويراء  تر    الا   هنية  إستتتتتتمرعي  

  دون   من  لح ومة  ر يسرا  غزة  في   هو  وبقي  الرتبر   مه  
 الح ومتتتة  بهتتتاه  ودولي  عربي  إع را   دون  ومن  ويراء 

ن    للاالقتة   التااخت  « حمتر  »  رؤ تة   بتكن  إنيبتر   لتاينتر  في كوَّ
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  الخررج « حمر  »  رؤ ة  غير   هي  والستتتتتاودية   مصتتتتتر  مع 
 .مشا    خرلا   األو   رجلهر  شخص  في 

«  حمر »  في  مرموقين  قردة  تصتتتتتتتتر حرت  في  ون كم  
ن   وآخر ن   مريوق   أبو   وموسى   الزهرر   محمود   أمثر    في كوَّ
 مز ج  عن  عبررة  موق   أصتتحر    هؤاء  بكن  إنيبر   لاينر 
 إستتتتتتتتتتتتتمرعي  رؤ ة  في   وممر  مشتتتتتتتتتتتتتا    خرلا  رؤ ة   في  ممر 

 .هنية 
 ال ااد هاا  مث   تستتتتتتتتتتتت وج   الحركة  ظرو    تكون  قا 
 ال ك كة ي يل    ا   الموق    لكن  ااصتتتتتتتتتتتتتوات   في   وال نو  

  الفلستتتتتتييني الستتتتتتيرستتتتتتي   الام    أه   تهر آذار بم  يحاق  ال ي 
  الصتتتتتتتترما  والر يس  عرفرت  يرستتتتتتتتر  الراح   الر يس : أمثر  

  فلستتتتيين ر رستتتتة  إلى  ي يلع  الا   وماهمر  عبر   محمود 
  الير ق  من  يز    موحااا  رأيرا  ي يل   وإنمر  مشتتتتتتتتا    خرلا 

 .للا  سم    ا   عواق   عنهر  تن ج  قا   ال ي  الاقبرت 
 الحتتتتترلتتتتتة ستتتتتتتتتتتتتتمتتتتترت  من  وال نو   ال اتتتتتاد  ي ون  وقتتتتتا 

. األفضتتتت    القرار  صتتتتيرغة   على  تستتتترعا  ال ي  الايمقراطية 
 هي  كمر  الاااوة  يشتب    لمر  تؤستس  عنامر  الايمقراطية   لكن 

«  حمر » و « ف   »  الفلستتتتتتتتييني  الام   قي ي   بين   الحر  
 القضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتة بهتتتتر  وناني  ت راجع  القي ين  قضتتتتتتتتتتتتتتيتتتتة  فتتتتهن 

 .الفلسيينية 
 وبترلتاات« حمتر  »  حركتة  يصتتتتتتتتتتتتتتيت   أاَّ  ن منى  نحن 

  ستتتتت ق  كمر  اانفصتتتتتر   حا   إلى  اانقستتتتترم « فيرو  »   اآلن 
 ال ي«  ف   »  ولتت  تنرثرت  ال ي « الشا ية  الج هة »  لتت  وحا  
  مواق   ت وحا   ان  ن منى  نفستتت    الوق   في  ولكننر . تباثرت 

 م رستتتتت  تحقيق  شتتتتتكن   من   مر  ال وحا   في   ألن « حمر  » 
 .أفض  

  حا   الا    اللقرء   أن   هاا  كالمنر  منرستتتتتتتتتتتبة   أن  و بقى 
  وي ر بين ( 2010/ 1/ 3 ااحتا )  يومين  ق ت   الر تر   في 

  ور يس الفيصتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتاود   اامير  الستتتتتتتتتتتاودية  الخررجية 
  قا  مشتتتتتتتتتا   خرلا « حمر  »  لحركة  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتي  الم    
  هاا  و ازي .  إلي   نشتتتتير   الا   ااتجره  في  لخيوة  يؤستتتتس 

  مستتتتتتتتتتتتتترنتاة من  نفستتتتتتتتتتتتتت   برأ « حمتر  »  يعي    ان  ااح متر  
  يزور أن  طلتتتت   ذلتتتتك  أجتتتت   من  انتتتت   واألرج   الحوثيين 
  يايا ت الحق  ال ي  الم  يرات  ضتتتتتتتوء   وفي  وربمر  المملكة  

  إلى  ستتتتتتتيقرت   بكن   طهران  في  وأعلن   ستتتتتتت ق   مر  في  النظر 
  أن  ذلتتتك  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتت   من  هوجمتتت   هي  إن  إيران  جتتترنتتت  

 حتتتتتر  في  جتتتتترنبتتتتت   إلى  إيران  تحتتتتترر   أن  هو  المنيقي 
 هتتاا ان  مالحظتتتة  مع . بتت   تحتتترر   ان  ا  عليتتت   الاتتتاوان 
  إستتتتتتتتتتتتتت تاارت إيران  ان  حتر   في  ي ايت   المح متَ   الاتاوان 
  مع  ال حا   وإستت  ال   التزان   من  وبشتتيء   الشتتيء  باض 

 الحوثيين عن  يتتتاهتتتر  ورفاتتت   بتتترلح متتتة  التتتاولي  المج مع 

 باا خصتتتتتوصتتتتترا  ال ستتتتتو ة   إلى  يميلون  ضتتتتتمنرا  برتوا  الاين 
 سليرن  اامير   الاها   ولي   عن   صار   الا   اليي    الكالم 

  أن   كمر . اليمني  الشتتتتتتتتتكن  في  دراية  ااوثر  الاز ز  ع ا  بن 
  إه تتتتات حتتتتر   في  م رر  لتتتت   ياود  ا  المح متتتت   الاتتتتاوان 

  التتاو   وبقيتتة  ااوروبي  ااتحتترد  وماهتتر  األميركيتتة  الدارة 
 األستتتر   على  الفلستتتييني   الموضتتتو   ح   وقررت  الك ر  

  الاربية المبردرة  ب   وناني  من    اعق    وا  أفضتتتتتتتتت    ا   الا  
 .للسالم 

  ستتتتتتتتتتتتتتواء  إلى  للهتتاايتتة  حتترجتتة  في  ه   َمن  يه تتا   فهتت  
 ..ولا   عسى . الس ي  
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  والدبلوماسية الخشن الخطاب
 وأوباما نجاد بين الناعمة

 يواج  ال ي   النرعمة  الابلومرسية  هاه   من  كثيراا  نخشى 
 محمود للر يس  الخشتتن  الخير   أوبرمر  بررا   الر يس  بهر 

  األوبتترمي  ال اتترمتت   في  اان بتتره  يلفتت   ومتتر . نجتترد  أحمتتا  
د   كلمر  أن    هو  النجرد    الستتلو   مع    ييرانال   الموق   تشتتاَّ
  يحتا  كترن  متر  نحو  على  تنفات   ا  األوبترميتة  الدارة  فتهن 
  ت ستتتتتتتت  بستتتتتتتتيية  عبررات  كرن   ال ي  ال وشتتتتتتتتية  الدارة  مع 

ام  الر يس  جرن   من  برل شتتتاد    الر يس تجا   حستتتين  صتتتاَّ
  أن  دون  ومن  الانيف  الرد  الى  انتتتتتتافتتتتتترعتتتتتترا  يزداد  بوش 

 ودليلنر برلفا    حاث    ال ي  الخفرق  اح مرات  تستتتتتتتت وقف  
 في الم هور  األميركي  التتتاور  أصتتتتتتتتتتتتتتتتر   متتتر  ذلتتتك  على 

 .الاراق 
  الابلومرستتتتية بهاه   أوبرمر  الر يس   إن  يقو    من  نجا  قا 
  ا  وبحيث  احقرا   األشتتتتتتتتا   ق  للمو  عمليرا  يؤستتتتتتتتس  الهرد ة 
 يقتر  قتا  كمتر . الموق   بتالتك  األختا  حتر   في  أحتا  يلومنتَّة 

 وبكن نفستتتتتتتهر  تميور   أن  في  إيران  بحق  مق نع  ضتتتتتتتمنرا  إن  
 إيران اح واء  ألميركتتر  األفضتتتتتتتتتتتتتتت   وأن  نوو تتة  دولتتة  تكون 

 ح ى يحا   الا   الصتتتتتالحي   ال حّو   دع    أ   برل اّرج  
 .بب ء  ي     ال حّو   هاا   كرن   إذا 

 بررا  للر يس  الهرد ة  الابلومرستتتية  منيلقرت  كرن   أيرا 
  ذلك  يستتتلك   بمر  الشتتتردة  يستتت حق  الر يس   هاا   فهن  أوبرمر 

  تعيش ربمتر  لكترنت   النترعمتة  التابلومترستتتتتتتتتتتتتتيتة  هتاه  لوا  أنت  
  تعيش كترنت   وربمتر  بت   الصتتتتتتتتتتتتتتاوبتة   بترل تة  أيترمترا  المنيقتة 
 الشتتتتتتتتتتتتتتر  ال اترمت    عن  النترشتتتتتتتتتتتتتتئتة   للمرحلتة  مم تاة  مرحلتة 
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 .الاراق   مع   البن  بوش  الر يس  إدارة  جرن    من  والم هور 
 وطو   الصتتتتتتار  واستتتتتتع   الوايرت  ر يس  ي ون  وعنامر 

  على  يرد  فال  النرعمة  الابلومرستتتتتتية   أستتتتتتلو   و ا ما   البر  
  للح    األخضر   الضوء   بهعيرء   الخشن   النجرد    الخير  
 مرشتتتتتتتتتتتتتتحتة تبقى  األيمتة   أن  نف ر   يجالنتر   فهتاا  الحربي  

  اآلمتر   بتر   من  كترنت   إذا  عمتر  النظر  وبصتتتتتتتتتتتتتتر   للحت  
 فرصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أن  اف را   على  إيران  بتتتتتهح واء  األميركيتتتتتة 

  أو  المرجَّحتة  هي   األمر  نهتريتة  في  بترلفوي  ااصتتتتتتتتتتتتتتالحيين 
  من  حصتتتتتتتة  فيهر  تمايى  النجرد    الح    مع  صتتتتتتتفقة  إبرام 

 يقلتت  أن  ياني  وهتتاا  القليمي  -  الخليجي  الحلو   قتترلتت  
ا  و     الراهن  الخير   صتتتتتتتتتتتتفحة  النجرديون    بخير  األخ 

 في الوضتتتتتتتتتتتتتتو   كثير  هو  متتتر  نحو  وعلى ... ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتتة 
 .الاربية  السالم  مبردرة  مضمون 
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 السياسية للتسوية وحليفاتها أميركا
 األقنعة  لتوزيع إسرائيلو 

 إبقترء بتر   األميركيتة  اادارة  تقفت   ا  التا   الوقت   في 
 النوو    الموضتتتتتتو   مع  الستتتتتتيرستتتتتتية  ال ستتتتتتو ة  أمرم  فرصتتتتتتة 

 التا  النجترد   ااستتتتتتتتتتتتتتلو   م جتروية  ذلتك  وتفات   ي يران ال 
  الاولي    والمج مع  أميركر  حليفة   أن  نالحظ  برل حا   ي س  

  س خو   أنهر  يوحي   بمر  ت صر     إسرا ي    بالك  ونقصا 
 ااتحتتتتترد ودو   أميركتتتتتر  أن  حتتتتتر   في  إيران  على  حربتتتتترا 

  وتك في ذلتتك  تفاتت   لن  باضتتتتتتتتتتتتتتهتتر  أو  مج ماتتة  األوروبي 
 .وال قنية  والمرلية  ااق صردية  برلاقوبرت 
  ان  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   جتترنتت   من  ال وجتت   هتتاا  يا س  وممتتر 

  الا   واألمنية  الستيرستية   للشتؤون   المصت َّر  الويراء  مجلس 
  األستتتتتتتتتتتتتت و   قرر  المصتتتتتتتتتتتتتتير تة  القرارات  اتخترذ  مجلس  هو 

 أيرم ثالثة  ق   « هررتس »  صتتتتتتتتحيفة  ونشتتتتتتتترت   المرضتتتتتتتتي 
 في  ال اء  القرار   مضتتتتتتمون ( 2010  -   1  -   5 الثالثرء ) 

  األستتتتتتتتلحة  من  الواقية   األقناة  توي ع  المق    شتتتتتتتتبر   نهرية 
 في وخصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتترا   الستتتتتتتتتت رن   على  وال يولوجية  الكيمير ية 
 أيضترا   المالومرت  أفردت . وشتمرلهر  إسترا ي   وست   منيق ي  

 في  الستتتتتتت رن  جميع   على  الواقية  األقناة  توي ع  ستتتتتتتي    أن  
ا ت    وان   المق لة  الثال   الستتتتتتتنوات  خال   إستتتتتتترا ي    رصتتتتتتت 

 .دوار   مليون   260 قيم     مر  ت ل   ال ر   لهاا  مواينة 
 الح ومتتتتتتة تويِّ   ال ي  األولى  المرة  ليستتتتتتتتتتتتتتتتتتت   هتتتتتتاه 

  الشتيء  فال   أنهر   ذلك  الست رن    على  األقناة  السترا يلية 
 أطرا  بمشتتتتتترركة  الاولية  األميركية  الحر   خال   نفستتتتتت  
  ل حر ر 1991 عتتتترم  الاراق  على  واستتتتتتتتتتتتتتالميتتتتة  عربيتتتتة 

امي   الج يتتتر   من  الكو تتت    يوم حتتتا   التتتا   الصتتتتتتتتتتتتتتتتاَّ
 بضتتتتتتتتاة دام  اح ال    الى   وتحوَّ    1990 آ    2 الخميس 

 .تاقيااا  الاربية   األشهر  أوثر  من  كرن   أشهر 
 ستتتت شتتتتم  األقناة  كرن    إذا   مر   المالومرت  توضتتتت    ا 
 المئرت  أروا   أيهق   ال ي  إستترا ي    أن   و   أ 1948 عر  

  من  أذ   واألوثر   دوليرا  المحرَّمة  برألستتتتتتتلحة  ال زَّاو ين   من 
  اخ نترقتترا  هؤاء  يموت  أن  يهمهتر  ا  والكيميتر يتة  ال يولوجيتة 

  أو   الااوان  ستتتتتتتتتتتيامِّرهر  ال ي  اليرقرت  على  جثثه   وتمرمى 
 ردت حر   في  أنقر    الى  ستتتتتتتتتتتت  حو   ال ي  األبنية  تح  
 .الااوان   على  إيران 

 هتتاه إليتت   ترمي  متتر  توضتتتتتتتتتتتتتت   ا  المالومتترت  ان  ومتتر 
  ن يجتتتتة يحتتتتا   قتتتتا  ممتتتتر  الخو   هو  وهتتتت   الجراءات  

 .مواجهة 
 ال ي األميركية  الدارة   أن   هو  الاهشتة  يثير   الا    لكن 

  دو   من  ك ير  ولاتتاد  لهتتر  الخليج  منيقتتة  في  يمن  ومنتتا 
  ودبلومرستتتتتتتتتتتتيين جنود   من   األفراد   ألو   األوروبي  ااتحرد 

  ت خا  ا  المزدوجة  الجنستتتتتية  يحملون  ورعرير  عر الته   مع 
  ياني  الا    األمر  إستترا ي   إتخَات     الا   الجراء   هاا  مث  
  مع  ستتتتتتتتتتت حا   مواجهة   ا   أن   إلى  ميمئنة   الاو   هاه   أن 

 .المواجهة  هاه  لمث   ضرورة   ا  إن    أو    إيران 
 في  ه   ؟ إستتتتتتتتتتترا ي   الان   اق رف   حر    في  مرذا   لكن 

  الى  أوثر  أو  ضتتتتتتتتتتتتتتربتتة  توجيتت   محتترولتتة  أ   الحتتر    هتتاه 
:  الموق   عليتت   ستتتتتتتتتتتتتتي ون  يتتة  يران ال  النوو تتة  المنشتتتتتتتتتتتتتتتآت 

 لستتتتتتت صتتتتتتتاار  األمن  مجلس   إلى  توعز . ت يِّي . تستتتتتتت   
 توفيقي؟  قرار 

  -  األميركي   للموق   الم كني  الرصتتتا  يستتت حق  مر   هاا 
 .وصرعااا   اآلن   من  األوروبي 

 2010  كانون الثاني 8 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  العزيز عبد بن  عبدللا مبادرة تبقى  كي
 السنة  هذه التنفيذ ثم الطاولة على

 يوم الثتتترني  ع تتتاللا  األردن  ملتتتك  أجر   الر تتتر   في 
 الحرمي ن ختتتتردم  مع  محتتتتردثتتتترت  2010- 1- 5 الثالثتتتترء 

  خ رمهر  في  أواا  الاز ز  ع ا   بن  ع اللا   الملك  الشتتتتتتتتتر في ن 
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  لطالق  التتتتتتتاولي  المج مع  جهود  تكثيف  أهميتتتتتتتة  على 
د   واضتتتتتتت   يمني  اطرر  ضتتتتتتتمن  المفروضتتتتتتترت   ووفق  ومحاَّ

  صتتتتترغهر  ال ي  المبردرة  وخصتتتتتوصتتتتترا  الما ماة  المرجعيرت 
 خلفتترا  ملكتترا  مبتتريا تت   ت    ان  ق تت   الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا 
 .علي   للا  رحمة   فها   الملك  ألخي  

 مع أجر   عبتتتتر   محمود  الر يس  كتتتترن  ذلتتتتك  وق تتتت  
  حو   تمحورت  محتتردثتترت  الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا  الملتتك 

 أجراهر محردثرت  مع  تل قي  وجرءت  نفستتتتتتتتتتتتت    الموضتتتتتتتتتتتتتو  
 الحرمي ن ختردم  مع  الر تر   في  مبترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس 

 .الشر فين 
  الر يس  إلى  مج ماة  المحردثرت  هاه  حصتتتتتتتتتتتيلة  ونَق َ 

رر   األمير الستتاودية  الخررجية  وي ر  دمشتتق  في  األستتا  بشتتَّ
  ر يس  مع  أفق   جولة   ل   كرن   وباامر  الفيصتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتاود 
  الا   مشا   خرلا « حمر  »  حركة  لتتتتتتتتتتت  السيرسي  الم    

 حمر »   بكن   السر ا   اانيبر    ت ايا   أج    من   الر ر    يار 
  وإلى  ي يران ال   الموق    مع  وقرلبرا   قلبرا  ايال  « المشتتتتتتتتتتالية 

 في للحوثيين  إيران  مستتتتتتتتتتتتتترناة  ضتتتتتتتتتتتتتتمنترا  تبترر   انهتر  درجة 
  الا   الستتتتتتتاي  لربر   الستتتتتتتاودية  إلى   ال ستتتتتتتل   مخييه  

 ق    الشتتتتتتتتتم   لجمع  الاز ز  ع ا  بن  ع اللا   الملك  ب   يقوم 
  أج    من  الاربية  للمبردرة  ال نشتتتتي   باض  إضتتتتفرء  مارودة 

 المج مع إق حتترم  أجتت   من  واحقتترا  اليتترولتتة  على  تبقى  ان 
 هنرلك تكون   لن   ال ي  الصتتتتتتتتتتتتتتي ة  بكنهر  لل كويا  بهر   الاولي 

 وعنامر. ال ستتتتتتو ة  تحقيق   أج    من  منهر   افضتتتتتت   صتتتتتتي ة 
 كت تيتر متن  يتيتلتتتتتتت   أن  عتلتى  ستتتتتتتتتتتتتتاتود  األمتيتر  يتحترص 

  الاور  من  الحركة   موق   تحايا  مشتتتتتتتتتا    خرلا « حمر  » 
 ي ون  فلكي  عليتت    ي قتتام  ي يران ال  التتاور  إن  وهتت   الاربي 
 .الشكن  هاا   في  لل كهنرت  حس    هنرلك 

  الستاودية ي ررة  طل   الا   مشتا   خرلا   فهن  هنر   وِمن 
  من  مر   قر   تنقل   لكي  خرصتتتة  ستتتاودية  طر رة  ارستتتر   ف   

 الاربي الستتيرستتي   الجمع  أوستتر   في  طمكنينة  ايجرد  شتتكن  
  هو   األو   عمقهر  فلسيين : » كالم   في   جرء   وممر . حيث 

  الاربيتتتة والجتتترماتتتة  الاربيتتتة  بتتترلتتتاو   ممّثالا  الاربي  الامق 
  نستتت  ا   ا  ونحن   ذلك   باا  ف كتي  الستتتالمية  الحلقة   وأمر 
 . « باور  دوراا 

 متتر على  ختترلتتا  األ   من  الموق   هتتاا  يبقى  ان  المه  
  و قرر ضتتتتتتتتتتتتتت و   بفات   تاتايت   عليت   ييرأ  أن  ا  بت   نيق 

 ااق را  صتتتتتنرديق  خال   من  عنا ا  الفلستتتتتييني  الشتتتتتا  
 الير  يستتتتتتتتتتتتتلِّ    أن   على  بقيردت   األجار  الير   هو   َمن 

  الاصتتتتتتتتتتتتتتيترن  و الن  الن يجتة  على  ي حفظ  ان  ا  بت   الثترني 
  الستتتتتتتلية  ر يس  مع   حرل   تصتتتتتتتيل    وأن  الشتتتتتتترعية    على 

  وتجر   المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتترلحتتتتتتة  ف     عبتتتتتتر   محمود  الوطنيتتتتتتة 

  تحاد  لكي  وإستتتتتتتالمي  وعربي  دولي  بهشتتتتتتترا   اان خربرت 
  من  نستت حضتتر  أنفستتنر  نجا  وهنر . األجار  الير   هو   من 

  من   2006 أيرر   29 الثنين  يوم  ستتتتتمانرهر  عبررة  الااورة 
 استتتتتتتتتتمرعي  ح ومة  في   الااخلية  وي ر « حمر  »  شتتتتتتتتتتهيا 

 قلنر نحن : » وهي  الفلستتتتتتتتييني   الجمع  على   الخررجة  هنية 
  الر يس  أ    -  مرين  أبو   إن  محربرة   دون  ومن  بوضتتتتتتتتتتتتتو  

  على  الامت   و ر تا  مانتر  صتتتتتتتتتتتتتتردقترا  كترن  -  عبتر   محمود 
  ذلك  تر ا   ا  حول   بيرنة  هنر    لكن  الااخلي   الصتتتتتتتتتتتتتتايا 

  وإذا «. الر يس  مع  وال نتتتترغ   وال فتتتتره   ال قتتتترر   تر تتتتا  وا 
«  حمر »  تمحِرج   ا   فلمرذا  المشتتتتت لة   هي  هاه   بكن  ستتتتتلَّمنر 

  إلى  وتق   ال ايي   وير  من  نفستتتتتتتتتتهر  وت رئ  البيرنة  هاه 
 ألفراد إحراجرا  يشتتتتتتتتتّ     مر   ذلك  وفي  عبر   الر يس  جرن  

 مجرد القو   هتتتاا  نا  ر  كثير ن  مثتتت   ناود  وا  البيتتترنتتتة 
نرهر  طرلمر  ذر اة   .الثرلث   الارل   في  كثير ن  ح رم  من  أِلف 

  نحو على  الحرا   أو  ال حر    إن  القو   خالصتتتتتتتتتتتتتتتة 
 الستيور في   إلي   أشترنر   وكمر  الستر اة   المست جاة  ال ستمية 
 ال ي ال شتتتتترور ة  المحردثرت   ضتتتتتوء   وفي  يحا    الستتتتتربقة 

  وي ر ايفترد  ق ت   ودمشتتتتتتتتتتتتتتق   والقترهرة  الر تر   شتتتتتتتتتتتتتتهتاتهتر 
  اللواء  المخربرات  وماير  الهي   أبو  أحما   مصتتتتتتتر  خررجية 

  إلى  جودة  نرصتتتتتتتر   األردن  خررجية  ووي ر  ستتتتتتتليمرن   عمر 
  الر يس ابالغ  هافهر  استتت ثنر ية  عربية  مهمة  في  واشتتتنين 

  المبتتتردرة. إثن ين  ن حر   خيوة  تحرَّ  : مانتتتره  متتتر  أوبتتترمتتتر 
  ل حقيق  القتتاام  ستتتتتتتتتتتتتتو   عليتتك  ومتتر  اليتترولتتة  على  بتترقيتتة 

  الارم  نهرية  مع  نن ظرهر  كنر  باامر   2010  عرم  ال ستتتتتتتتتتو ة 
  خيتتتربتتتك خال   من  الاربي  للاتتترل   أوحيتتت َ  كمتتتر  2009
 في ال شتتتترور   باا  القرهرة  جرماة  من ر   على   من  الشتتتتهير 

 في الاز ز  ع تتتتتا  بن  للا  ع تتتتتا  ك الملتتتتت  مع  الموضتتتتتتتتتتتتتتو  
  ن منتتره متتر  حتتا   حتتر   في  للجميع  الموفِّق  وللا . الر تتر  

 .اارهر   و ناثر   الارل   يرتر    وبالك  منك 
 2010  كانون الثاني 9 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   لكي التاريخية الفرصة
 به وعد بما أوباما يفي

 أحما  مصر  خررجية  وي ر  واشنين   إلى  ي وج   عنامر 
 وماهمر  المجرلي  نرصر  ااردن  خررجية  ووي ر  الهي   أبو 

دين ستتتتتليمرن  عمر   اللواء  المصتتتتتر ة  المخربرات  ماير   مزوَّ
 بن للا  ع تتتا  الملتتتك  الاربي  القرار  في  الثقتتت   قيتتتردات  من 



209 

 

رر  والر يس  مبرر   حستتني  والر يس  الاز ز  ع ا   األستتا بشتتَّ
  الوطنية  الستتتتلية  ر يس  الم اثرة  القضتتتتية  رمز  جرن    إلى 

  دقيق   وتحلي   ونصر     بكفكرر  عبر     محمود  الفلسيينية 
  ااميركيتتتة الختتتررجيتتتة  وي رة  من  هؤاء  يلقى  وا  للموق   

  إسرا ي   بين   الحوار  إس ئنر    على  تام    إنهر   القو    سو  
  يمنية ممَه    وضمن  مسبقة  شرو    دون  إنمر  والفلسيينيين 

 في و ؤ اه  الفلستتتتييني  الجرن   ب   ييرل   مر  نقيض  أ  ) 
 إن (... اليه    المشتتتتتتتتتتتترر  الاربي   القرار  في  الثق   قردة   ذلك 

  أن  مانتتتره  فتتتالتتتك  ااميركي  الرأ   هو  هتتتاا  ي ون  عنتتتامتتتر 
  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة الميترلت   ت  نى  يالت   متر  ااميركيتة  الدارة 
 الوستتتتتتتتتتتتتي   دور  آذار ت   أن  يم ن   ا   إنهر  ياني   الا    األمر 
 الوستتتتي   مواصتتتتفرت   من  فلن  يم نهر   ا  لمرذا   أمر . النز   

 ي ون   أن  الفلسيينية   القضية   نو    من   قضية   إياء   وبرلاات 
  واأله  . الحيرد  من  م كرفئة  شتتب   بنستتبة  أو   وعرداا  م فهمرا 

  لكن . ومق رحترت  أفكترر  من  ييرحت   بمتر  يل زم  أن   ذلتك  من 
 في  أوبرمر  للر يس   األولى   السنة  قررب    وقا  نالحظ    الا  

  باظ مة  وقرل   ستتتتتتت ق  بمر  ال زام   ا   ان  اان هرء   على  الح   
 .مرة   من  أوثر  وردده  لسرن  

 على توافق   ا  إستتتتتتتتتترا ي    أن   إلى  نشتتتتتتتتتتير  لل وضتتتتتتتتتتي  
 وما  الفلستتتتتتتتتييني  الجرن   تستتتتتتتتتلي   ي     أن  ق    ال فرو  

 تكون   أن  رف ض  ياني  القتا     بموضتتتتتتتتتتتتتتو   الاربيتة   الاو  
  أج    ومن  الفلستتتتتيينية    للاولة  عرصتتتتتمة  الشتتتتترقية  القا  

  أ   مع  ي جروبون   ا  ستتتتتتتتتتتبقوه  الاين  كمر  ن نيرهو   فهن   ذلك 
 وحاود محستتتتتوم   غير  القا    موضتتتتتو    أن  طرلمر  مستتتتتاى 

مة  غير   الاولة    ل  يية ذر اة  هنرلك   تكون  ولكي . مرستتتتتتتتتتتتتَّ
  الفلستتتتتتتتتتتتييني الجرن   ب   ييرل   مر   وفق  ال فرو   رف ض 

 ال ي المستتتتتتتتت وطنرت  ح رية  جرءت  الاربية   الاو   وتاعم  
  من  المز تتا  بنتترء  وق    األدنى  الحتتا  في  أو  تمزا   ان  بتتا  

  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتتتة التتتتاولتتتتة  حق  من  هي  أر   في  اابنيتتتتة 
 .ال نرء  ي واص   حيث  ال الع   ي    فهن    المكمولة  
  التاتتتتتتتاوانتي  ااحت تاللتي  التمتنتيتق  نستتتتتتتتتتتتتت ت تر   ا  نتحتن 

  يستتتتت  رب   الا    لكن  ال فرو     موضتتتتتو   في  ي ستتتتترا يل ال 
 الجماتة يوم  تردد  ااميركيتة  الختررجيتة  وي رة  أن  هو  المرء 

  عربي وفتتا  أمتترم ( 2010 الثتترني  كتترنون  8)  المتترضتتتتتتتتتتتتتتي 
  على  ستتيحصتتلون  انه   أعضتتر    اع قرد  وفي  يارهر  مرموق 
 مستتتتتتتتتتتتتتتكلتتة حتت   إن »  النفو   في  اليمتتكنينتتة  يباتتث  موق  
 القا  مستتتتتتتكلة   وح   المستتتتتتت وطنرت  قضتتتتتتتية  يح    الحاود 

 . « المس وطنرت  قضية  يح  
  يستتتتتتتتتتتتتت حق  كترن  متر  ال رابتة  من هى  في  أميركي  موق  

  وااردن  مصتتتر  خررجية  وي را  واشتتتنين  يزور   أن  ستتتمرع  
  من  المهمة  كرن    إذا   إاَّ .. المصتتتتتتتتتتتر ة  المخربرات  وماير 

 المثر  ستتتتتت ي  على هيرانب ي الق آخر  موضتتتتتتو  أج 
 الحتتت  بتتتكن ااميركيتتتة اادارة إلى النصتتتتتتتتتتتتتتت  وتوجيتتت 

 جرن  من اليمو   النوو ة إيران ضتتتتتتتتتتا  الصتتتتتتتتتترروخي
 من أو  الحر  بي ياة  إستترا ي  وماهر وحلفر هر أميركر
 اليهتتر  المشتتتتتتتتتتتتتتتترر التتاو  من ب  ييتتة ااخيرة جتترنتت 

 وهاا. الخيورة برل  المنيقة في  الوضتتتتتتتتتتتع ستتتتتتتتتتتيجا 
 يقو  مولن متتتريتتتك ااميرا  ااميركي ااركتتترن ر يس

 يوم  المصتتتتتتتتردفة بر  من أ ) المرضتتتتتتتتي  الجماة يوم
 ماهتتا» امتتترم( ااميركيتتتة بتتترلوي رة الاربي الوفتتتا لقتتترء

 إن» صتتراحة وب  « األدنى الشتترق  لستتيرستتة واشتتنين
 قا ن يجة إلى ستتتتتتتتتتتتيؤد  نوو ة  أستتتتتتتتتتتتلحة إيران تيو ر
 إيران ضتتتتتتتتتتتتتتتَر  أن كمر جااا  جااا   الستتتتتتتتتتتتتتت قرار تزعز 

 ولاا. جااا  جااا   الستتتتتت قرار تزعز  ن يجة إلى ستتتتتتيؤد 
 هترتين إلى الوصتتتتتتتتتتتتتتتو  لمن ع ذلتك على ال ركيز يجت 

 والاقوبتتتترت الجميتتتت  بتتتترلصتتتتتتتتتتتتتتت ر كيف؟«. الن يج ي ن
 .إيران في ااصالحيين ومسرناة
 الموضتتتتتتتتتو  دام مر الطالق على كر  غير وهاا

 التتتتاولتتتتة أمر محستتتتتتتتتتتتتتتوم وغير عتتتترلقتتتترا  الفلستتتتتتتتتتتتتتتييني
 .الفلسيينية
لمص  األقت  على يمرتجى  أمت  ا إن القو  إلى نخ 

 الموق  في جتتتار   تاتتتايتتت  من القر تتت   المتتتا  في
 هيالر    ااميركيتة  الختررجية وي رة دام  مر ااميركي
 في الحمتتتتر   فر ق من تكون  أن المف َر  ولين ون 
 ألنهر ربمر  الم شتاد  يسترا يلال  الموق  ت  نى  الدارة 
 على التتا  أوبتترمتتر باتتا أميركتتر ر تترستتتتتتتتتتتتتتتتة إلى ت يلع

 ومن. واحاة ر رستية دورة على أمره ستيق صتر  األرج 
 منا  كلين ون  مستتتتتتتتتتتتتز ت اأ أن  الحر  هاه في الي ياي

 هتاا موقفهتر يتاع  إستتتتتتتتتتتتتتترا يت  ومستتتتتتتتتتتتتتتريرة ال ملق اآلن
 ستتتتتتتتتتتتتتترا يتتتت ل ملحوظتتتتة بتتتتارجتتتتة ممتتتترلئ« وون ر »

 .والايمقراطيين الجمهور ين ونواب  شيوخ  وبكوثر ة
 دام مر أوبرمر الر يس إستتتتت يرعة في ذلك مع لكن
 آذاري أن للستتتتتالم«  نوب » جر زة على مستتتتتبقرا  حصتتتتت 

 إحقرق بر  من ال رر   و اخ  قنرعرت  وفق ستتتتليرت 
 الايرنرت مضتتترمين وفي. وعا مر نحو وعلى  ال ستتتو ة

ا أن  الستتتتتتتتتتتتتتمرو ة  المؤمن  أوبرمر وعلى. دي ن الحر وع 
ا أن  والمستيحية الستالم همر ديرن ي ن من  الم حار  ينفِّ

  األعظ   التاولتة  ترؤستتتتتتتتتتتتتت   وه ج  فالى   وإاَّ ... بت  وعتا متر
 .النيفرء 

 2010 كانون الثاني 12 -صحيفة "اللواء". بيروت

     



210 

 

«  رامبو»  غياب في  أميركا داخل  إنقسام
 إيران  موضوع حول  2010

  ااميركيتتتتة النظرة  في  تنوُّ   مجرد  أم  بل لتتتتة  هي  هتتتت  
 ي؟ يران ال   النوو    الموضو   مع  ال ارم   يفرض  

  الاستتتتتت ر ة  للمؤستتتتتتستتتتتتة  موقفي ن   ضتتتتتتوء  في   ذلك  نقو  
 الحربي ال ارم    أمر  عرتقهر   على  ستتتتت كخا  ال ي  ااميركية 

 .ي يران ال   الموضو   في 
  الثرني  كرنون  8 الجماة )  المرضتتتتتتتتي  األستتتتتتتت و   خال  

  متتريتتك  ااميرا   ااميركي  األركتترن  ر يس  أوحى ( 2010
 إيران مواجهتتة  بتتكن  األمر  يهمتت   ولمن  الاتترم  للرأ   مولن 

  داخ   إنقستترم  ياني  وهاا . مشتت لة   المواجهة  وعام  مشتت لة 
  موق   صتتتتترحبة   تكون   أن  المف َر   من   ال ي  المؤستتتتتستتتتتة 

 .واحا 
نر   الا   اانقستتتتترم  عزي  ث     القيردة قر ا  حاوث   أستتتتت ن ج 

  ب راو  ديفيتتتتتا  الجنرا   ااميركي  الجيش  في  المركز تتتتتة 
  الم حتتاة الوايتترت  أن »  ااستتتتتتتتتتتتتت و   هتتاا  فجر  أعلن  التتا  

 النوو ة إيران  منشتتتتتآت  بشتتتتتكن  عستتتتت ر ة  خييرا  وضتتتتتا  
نة  غير  ألنهر   لهر  قصتتتت    عمليرت  ت ضتتتتمن   ضتتتتا محصتتتتَّ

  نفستت   الوق   وفي «. قصتتفهر   المم ن   من  وبرل كويا  القنرب  
  اآلثترر  في  نظر  ااميركي  الجيش  إن »  الجنرا   هتاا  يقو  

  الجمهور تتة ضتتتتتتتتتتتتتتتا  تم ختتا  قتتا  اجراءات  أ   على  الم رتبتتة 
  نقيتتتة بلوغ  ق تتت   وقتتت   هنتتتر   يزا   ا  لكن  ااستتتتتتتتتتتتتتالميتتتة 

 .«حرجة 
 كالمهمر؟   من  ااميركيرن  الجنراان  ياني    الا   مر 

:  يينيران لل  تقو   أميركر   أن  هو  استتت ن رج   يم ن   الا  
  الحتتت   على  ن فق  وتاتتترلوا  جتتترنبتتترا  الحربي  الخيتتترر  فلنتتتا  
 .الصوار    ت اأ   وإاَّ .. الوس  

  إلى  تح تترج  تل ي هتتر  أن  إاَّ  منيقيتتة  التتاعوة  هتتاه  مثتت  
  لكن . المانو ة  ال ضتتتحيرت  نو    من  هنر  وهي  تضتتتحيرت  

 الوس   برلح    األخا  ل وقُّع  مشجع  غير  ي يران ال   الفا   رد 
  ااميركي ين الجنرالي ن  على  إيران  رد  أن  ذلتك  على  ودليلنتر 

  وحيا  أحما  الاميا   الافر   وي ر  لستتتتتتتتتتتتترن   على  فوراا  جرء 
اه  خال   التتتا     القوة في  الصتتتتتتتتتتتتتتوار    وحتتتاة  قيتتتردة  تفقتتتُّ
 الحتريم الرد  يشتتتتتتتتتتتتتتبت   متر  في  قتر   الثور    للحر   البحر تة 

 إيران قارة   إن »   الرد   هاا  مفردات   حو    ال شرور   دون   ومن 
 .«ااعااء  ي صوره   ممر  أو ر  الرادعة  الصرروخية 

 حاوث ؟  يم ن   الا    مر  ذلك   إياء 
  ااشتتتتتتتتتت بر  با   برلمفردات  ااشتتتتتتتتتت بر   يستتتتتتتتتت مر   ه  

 برلصوار  ؟ 

ني  وهت     عن  وتحتايراا  تهتايتااا  كترنت    إذا  ح ى  الكلمتة  تم  
 القن لة؟ 

  الاستتتتتتت ر ة المؤستتتتتتتستتتتتتتة  في  اانقستتتتتتترم  هاا  ياوم   وه  
 في ممرثلة  إنقستتتتتتتترم  حرلة  تنشتتتتتتتتك   أن  إن ظرر  في  ااميركية 

 ؟ إيران 
 مر  شتتتتكن  في   ال ستتتترؤات  ستتتتو   األفق  في  نر    ا  إننر 

 .حاوث   يم ن 
  النقستتتتترم يبقى  بكن  ال مني  نضتتتتتيف   ال ستتتتترؤات   وإلى 

  نو   ألن   حرل    على  ااميركية  الاستتتتت ر ة   المؤستتتتتستتتتتة  في 
 إح مر  إستتتتتتتتتتتتتقر   إستتتتتتتتتتتتت يرع    في   الا   الرد   أنوا    من 

ا  وبرل رلي   المواجهة   .الحربي  برلح    األخ 
 من  الرد   يصتتتيام   أن  نخشتتتى  نفستتت    الوق   في   لكن 

  كرن   إذا   إن   ير   جايا   موق   بنشوء  النقسرم   حرلة   خال  
  الحتتت   إلى  التتتاعوة  م جتتترهالا  ستتتتتتتتتتتتتتيبقى  ي يران ال  الموق  
 آخر  هو   الا   الكي  مث   تصتتتتتتتب   المواجهة   فهن  الوستتتتتتت  

  جترنت  من  التابلومترستتتتتتتتتتتتتتي  النهج  هو  هنتر  والتاواء . التاواء 
  أن  ن يجة   وهاا .. األيمة   مع  تارملهر  في  ااميركية  الدارة 

 ستتتتتتتتتتتتتت يت  على  كمتر « رام و »  بظترهرة  تؤمن  ا   أوبترمتر  إدارة 
  الر يس ث   األ   بوش  والر يس  ر  تتتتترن  الر يس  المثتتتتتر  

 وادة استتتتتتتتتتتتتت باترد  ياني  ا  اايمترن  عتام  لكن . البن  بوش 
 ومنهتر للمنيقتة  الك ر   اليترمتة  وهنتر  . « .. 2010 رام و » 

 .ل نرن 
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ار  نجاد اتصال وراء  ما  ببشَّ
 اليوم الرياض للقاء ستباقاا إ

ر  مرة   ك   في  رر  الر يس  يقرَّ   نحو ال وج   األستتتتتتتا  بشتتتتتتتَّ
  على  ي يران ال  الصتتتتتتتتتتتتتتتايق  يتتاختت   الاربي   الوفتترق  إومتتر  
  وق   . الر يس  ستتتتتتتتتتتتيخيوهر  ال ي  الخيوة  مستتتتتتتتتتتت بقرا  الخ  
رر  الر يس  أن  أمذيع  أن  ولمجرد  أمس     ستتتتتتتتتتتتتتيزور بشتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 مصتتتتتتتتتتتتتردر  قو   اف را   وكرن  أمس  الز ررة  باأت )  الر ر   
 بكن إح مر    وهنرلك  أيرم   عاة  ستتتتتتت ستتتتتتت  رق  انهر  رستتتتتتتمية 
  قمتة  إلى  الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا   الملتك  مع   اللقترء  ي حو  
  نالحظ    ( اليهمر  مبرر   حستتتتتتني  الر يس  بهنضتتتتتتمرم  ثالثية 

 هترتفيترا  إتصتتتتتتتتتتتتتتراا  أجر   نجترد  احمتا   محمود  الر يس   أن 
رر   برلر يس   الالف   لكن . الراهنة  القضترير   في  وتحردثر  بشتَّ
 ال ي  هي  الرستتتتتتتمية  ية يران ال  األنبرء   وكرلة   أن  هو  للن بره 
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  امراا  نالحظ   ل   حين  في  المحردثرت  مضتتتتتتتتتمون  بث  تول  
 ممر الرستتتتتتتتتمية  الستتتتتتتتتور ة  األنبرء   وكرلة  جرن    من  ممرثالا 
  م يتربقترا  تمترمترا  ليس  قولت   نجترد  الر يس  ير   متر  أن  ياني 

رر  الر يس  يراه   مر  مع   الظرو  في  وخصتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتترا  بشتتتتتتتتتتتَّ
  يراه  مر  ير    كرن   لو ( الستتتتتتتتتور   الر يس  ا  )   وهو . الراهنة 

 ممرثلة صتتتتتتتي ة  ب ث  وجَّ    لكرن  ي يران ال  الر يس  صتتتتتتتايق  
 .إلي   المشرر   للمضمون 

  حيتتتث من  المبتتترغتتت   التصتتتتتتتتتتتتتتتتر   ان  نر   هنتتتر  من 
رر  بتترلر يس  نجتترد  الر يس  جتترنتت   من  ال وقيتت     هو  بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ
  الر يس قرر   الا   ال وج   لمصتتتتتتتلحة   أن   نا قا   ا  ب ر  

  بين   اللقرءات  تبردم   يشتتتتت     والا   في    المضتتتتتي  الستتتتتور  
 يصتتتتتتتتب   أن  وإح مر   الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  وبين 

ا  وربمتتتتتر  ثالثيتتتتترا  اللقتتتتترء    الكثيرة المالم   اآلن   باتتتتتا  أي تتتتت 
  الر يس  أن  نر   الف را   بر    من  لكننر . حول    الوضتو  

 ع تتا الملتتك  بين  الجتتايتتا  اللقتترء  في  وجتتا  ي ون  ربمتتر  نجتترد 
  ثالثيتترا  يصتتتتتتتتتتتتتتب   أن  إح متتر   وكتتالتتك  الاز ز  ع تتا  بن  للا 

  ذلك  باا  تناقا   لكي  منرستتتتتتتتتبة  مبرر    الر يس  بهنضتتتتتتتتتمرم 
 درء إم رنية  في  وتبحث  نجرد  الر يس  فيهر  يشتتتتتتتتتتتتترر   قمة 

 إيران إلى  صتتتتتتتتتتتتتترروخيتة  حربيتة  ضتتتتتتتتتتتتتتربتة  توجيت   مخترطر 
  -  عربية  تستو ة  صتي ة  إست يالد  خال    من   وذلك  النوو ة  
 يموت  ا »  الشتا ي  المث    عليهر  يني ق  دولية   -  إستالمية 

  الموضتتتتتتتتتتتتتو   في  إننر  مالحظة  مع « ال ن   يفنى   وا  الا   
  وهمر  بمخرل همر  ي برهيرن  صتتتتتتتتتتتتتقر ن   امرم  النوو   ي يران ال 

 جهة  من  ي ستتتتتتتتتتتتترا يل ال   -   الاولي   -  ااميركي   الصتتتتتتتتتتتتتقر 
 .أخر   جهة   من  النجرد   والصقر 
  عن  يتة يران ال   الوكترلتة  بث ت   متر   ان  إلى  الشتتتتتتتتتتتتتتررة  تبقى 
رر برلر يس  نجرد  الر يس  جرن    من  الهرتفي  التصتتر    بشتتَّ

  إن  األستتتتتتتتتتتتتتتا  للر يس  قتتر   نجتترد  الر يس  إن : » اآلتي  فيتت  
  نظراا  ال لتتتتاين  لصتتتتتتتتتتتتتتتتترل   ت  ير  المنيقتتتتة  في  ال يورات 

 الج هة دع    ضتتتتتتتتتتتتترورة  وأوا . إيران و  ستتتتتتتتتتتتتور ر  لصتتتتتتتتتتتتتمود 
 إيران  أن   على  وشتتتاد . فكوثر  أوثر  للستتت كبرر  المنرهضتتتة 

  فرل نستتيق  جن     إلى  جنبرا  ياهراا  مستت ق الا  ستت  نيرن  وستتور ر 
  لصتتتتترل   المنيقة   أوضتتتتتر   ت يير   في  أستتتتته   بينهمر  الجيا 

  الكيتترن  أن  ث  . المتترضتتتتتتتتتتتتتتيتتة  الثالثتتة  الاقود  خال   ال لتتاين 
 لمن ع نستتتتاى   أن  و  ايَّن  ضتتتتعيف   موق   في  الصتتتتهيوني 

 الصتتتتتتي ة  اضتتتتتترف  «. الفلستتتتتتييني  الشتتتتتتا   حقوق  إهاار 
  على  ال ستتتتتتتو ة  نهج  فر    يحرو   الباض   إن : » النجردية 
 قردة بمارقبة  الميرلبة  الضترور    ومن  الفلستييني  الشتا  
. الاولية   األجواء  إستتتتت ثمرر   ضتتتتتوء  في  الصتتتتتهيوني  الكيرن 

  من  بتاع   تامت   كثيرة  أيترد   هنتر   الاراق  إلى  وبترلنستتتتتتتتتتتتتتبتة 
م  تيور  مستتتتتتتيرة  لارقلة  الستتتتتتت كبرر   الاراقي الشتتتتتتتا   وتقاُّ

  المحروات  هاه   لكن   الشكن   هاا   في  طر لة   مبرل   وتصرم  
  الوكرلة   ودون  وحاهر )  ية يران ال   الوكرلة   ان  كمر «. ست فشت  

رر  الر يس   إلى  نستتتتت   ( الستتتتتور ة  :  نجرد للر يس   قول   بشتتتتتَّ
  وعقر اية إستتتت راتيجية  ودمشتتتتق  طهران  بين  الاالقرت   إن » 

  الييبة برلاالقرت  المستتتتتتتتر    من  ابااا   األعااء  ي م ن   ولن 
 في إتفتتترق  لتتتايهمتتتر  وستتتتتتتتتتتتتتور تتتر  إيران  أن  ث  . ال لتتتاين  بين 

  يحقق  ولن  القضتتتتتتتتتتتتتتتتريتتتر  من  الاتتتايتتتا  في  النظر  وجهتتترت 
 ستتتتتتتو   له   ستتتتتتت ي    وا  النهرية  في  شتتتتتتتيء  أ    المهزومون 
 شتتتتتتتتتتتتتتاو  تخوضتتتتتتتتتتتتتتهتتتر  ال ي  المقتتترومتتتة  بنهج  الل حتتترق 

 .«المنيقة 
 هو  هاا   أن  أتصتتتتتتتتتتتتتور   ا  إنني   القو   لنفستتتتتتتتتتتتتي  أجيز 
رر  الر يس  لتتا   الراهن  المفهوم    الصتتتتتتتتتتتتتترا   لي ياتتة  بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 إيران تنرستتتتتتتتتت    إلي   المنستتتتتتتتتتوبة  المفردات   وإن  واأليمرت  
رر ة  ستتتتتتتور ر  تنرستتتتتتت    ا  لكنهر  النجردية   يهمهر ال ي  البشتتتتتتتَّ
  الر يس  قرل   مر   اآلن  الفلستتتتييني   الموضتتتتو    إلى  برلنستتتتبة 

رر   مراد ال ركية  الاالقرت  لجنة  لر يس  نفستتت   اليوم  في  بشتتتَّ
  ستتتتتتتتتتتتتتور تر   إلى  بز تررة  يقوم   التا    لت   المرافق   والوفتا   مرجترن 

 غزه قيتتتر   عن  ااخالقي  غير  الحصتتتتتتتتتتتتتتتترر  رفع »  وهو 
  أستتتتترستتتتتيرت وتوفير  الحصتتتتترر  لكستتتتتر  المستتتتترعي  وتكثيف 
  لة الوكر  بثَّ    كالم  وهو «... الفلستتتتتتتتييني  للشتتتتتتتتا   العيش 

  يةيران ال   الوكرلة  بثَّ     مر  ت ث  ل    ال ي  الرستتتتتتتمية  الستتتتتتتور ة 
 .الهرتفي  التصر    عن  الرسمية 

رر  الر يس  للقترء  ن منى   ع تا بن  للا  ع تا   بترلملتك  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ
 الاربي الوفتترق  مستتتتتتتتتتتتتتيرة  يازي  وبمتتر  الن تتر ج  خير  الاز ز 
  من  الخروج   على  ي يران ال  الح    مسترعاة  شتكن   من   الا  
  المستتتتتتتتتترناة  أن  حين  في   المواجهة   على  الصتتتتتتتتتترار  مكيق 

  وللا . للجميع  تها ة  تثمر  والموضتتتتتوعية  برلمنيق  الاربية 
  .الموفِّق 
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ار  عبدللا الملك دبلوماسية  وبشَّ

رر  الر يس  أمضتتتتتى    الملك  مزرعة  في   ليلة  األستتتتتا  بشتتتتتَّ
 الصتتتتتتتايقرن القر اان  خاللهر  أجر   الاز ز  ع ا  بن  ع اللا 
 استتتتتتتتتتتتتت يترعتة في  ال ي  القضتتتتتتتتتتتتتتريتر  ماظ   حو   أمفق  جولتة 

  بترلوضتتتتتتتتتتتتتتع  اان قتر   فيهتر  الشتتتتتتتتتتتتتتر كتة  النقتر    حو   اال قترء 
  الا   ااستتتتتت قرار   من  جاياة   حرلة   الى  ااقليمي   -  الاربي 
 .المرحلة  هاه   في  األمة  تح رج  

رر الر يس   فهن  الرستتتتتمية  المالومرت   الى  استتتتت نرداا    بشتتتتتَّ
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 الجترنت  من  اللقترء  يشتتتتتتتتتتتتتتترركت   ا  وحتاه  ي ون  أن  حرص 
 اراد ع اللا   الملك   فهن  جرنب   ومن . مستتتتؤو    ا   الستتتتور  

  الى  فق   فيهر  يشتترر    اخو   طربع   ذات  الجلستتة  تكون   ان 
 وامير الاز ز  ع ا  بن  ستتتتتتتتتتتتليرن   اامير  الاها   ولي  جرنب  

 اامير الخررجية  ووي ر  الاز ز  ع ا  بن  ستتتتتتتتتلمرن  الر ر  
 .الفيص   ساود 

«.  المزرعة  دبلومرسية »  بكن   تصنيف   يجوي   اللقرء   هاا 
 كالمرا  ي ن  ل    الجلستتتة  هاه  في   قي   الا    ان   المؤكا   ومن 
  اه   بين  المحردثرت  جلستتتتتتتتتتتتترت  تشتتتتتتتتتتتتتهاه  الا    النو    من 

  اعلى  في   الود   ي ون  عنامر  تقليايرا  ستتتي ون  وكيف . القرار 
 .تقر   كلمة   ك   مع  حرضرة  األخوَّة   ومشرعر  درجرت  
  وت و جهر شتتتتتتتتتتتتهر ن   ق    تم   ال ي  المصتتتتتتتتتتتترلحة  باا 

  دمشتتتتتتتق   الى  الاز ز  ع ا   بن  ع اللا   الملك  بهر  قرم  بز ررة 
رر  الر يس   فهن    تقيي  موضتتتع  ي يران ال   الح    نظر  في  بشتتتَّ

 .جايا 
  ستور ر  على  ال ركي  اانف ر   باا  باأ  ال قيي   هاا   وكرن 

رر تتة   حتتاا وعنتتامتتر . بتترلمثتت   اانف تتر   هتتاا  ومقتتربلتتة  البشتتتتتتتتتتتتتتتَّ
رر   الر يس  حاو  الحر ر   الاين  ستتتاا  الر يس    بز ررت  بشتتتَّ

  أهمهتتر  اتفتترقتترت  عن  أستتتتتتتتتتتتتتفرت  ال ي  تركيتتر  الى  ال تترر خيتتة 
  وتجرر ة اق صتتتتتتتتتتردية   أمور  على  وال فره   ال كشتتتتتتتتتتيرة   إل رء 

 مرديرا  ل نرن   ولمصتتتتتلحة  األهمية  برل ة  وعستتتتت ر ة  وتنمو ة 
 دور مواياة  في  دورهر  تاز ز  لجهة  مانو را  تركير  ومصتلحة 

  اع بتتترره يجوي  متتتر  ي يران ال  الح    اهتتت   لتتتا   ت بتتتر    إيران 
  سور ر  مع  الاالقة  ت حج    أن   من  والخشية   القلق  من   نوعرا 

  مر  ضتتتتوء   وفي . وعلي   ل نرن   في  ال كثير  ام رنية  وتضتتتتمر 
رر  الر يس   على  نخشتى  فهننر  نقول    الاالقة تاز ز  ع ر  بشتَّ

  األفضتتتتتتتتتتتتت    أن   مع  نجردية  إحراجرت   من  الستتتتتتتتتتتتتاودية  مع 
 الاربي اال فتتتر   فرصتتتتتتتتتتتتتتتتة  إغ نتتترم  هو  إيران  في  للح   

رر  الر يس   حو   وااقليمي   والاولي   في  علي   وااتكر   بشتتتتَّ
 طترا األ  وتتيتمتيتن  التاتر   التجتيتران  متن  إيتران  تتقتر تتتتتتت  

  من  يخف   ان  يم ن  ي يران ال  الح    ان  الى  التتتتتتاوليتتتتتتة 
  م تردرة من  تم ينت   حتر   في  وتحتايترتت   عنترده  منستتتتتتتتتتتتتتو  

  الم تتتتتردرة ألن  الرأ   منكَّس  غير  وهو  النوو   المتتتتتكيق 
 للييف ان صتتتتتتتتتتترراا  يشتتتتتتتتتتتّ    وهاا  تراجع  ان   تاني  القهر ة 

  ان  الراهن  الح    اهتتتت   على  ان  ياني  وبمتتتتر  الماتتتترر  
 وال ي المشتتترركة  م اأ  ي ق لوا  اادنى   الحا  في   او  ينصتتترفوا 

 جرهزاا   الاولية  الاقوبرت  ستتتتتتتتتتيف  بقي   لمر  بهر  ااخا  ت    لو 
 مواجهتة الى  الاقوبترت  ت يور   ل   إذا  هتاا .. لالستتتتتتتتتتتتتت امتر  

امي  للاراق  حا    مر  نحو   على   .الصاَّ
رر  الر يس   ان  عبررة  تستتتتتتت وقفنر  اخر   ومرة    يزور بشتتتتتتتَّ

  ااخو    اللقرء  باا   ان   يستتت وقفنر  كمر . ايرم  لااة  الستتتاودية 

  الر يس إن ق  « المزرعة  دبلومرستتتية »  اجواء   في  وال شتتترور 
رر   تم  األهمية  برل   اج مرعرا   ألن  ربمر ... جاة  الى  بشتتتتتتتتَّ
 فيهتر حتاوثت   باتا  إاَّ  عنت   يالن  ا   ان  على  لاقتاه  ترتيبترت 

  حتر   في  اانفراجترت  اللقترءات  من  لمز تا  يؤستتتتتتتتتتتتتتس  وونت  
رر  الر يس  حرل    .أعل    وللا . مساره  في  ال وفيق  بشَّ
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  محمد للنقيب « الوطن بيت در ع» معاني
 سالم  الغني عبد والعميد بعلبكي

  المملكة  انقات  الاين  الل نرنية  الشتتترعية  رموي   كرن   إذا 
 مهرو    في  اانهيرر   من  مؤستتتتتتتتستتتتتتتت ه   الستتتتتتتتاودية  الاربية 
 برلوطن  ستتنوات  بضتتع  عصتتف   ال ي  الميليشتتيرت  ظرهرة 

 مؤتمر جلستتتتتتتترت   في  تجروبوا  ألنه   الشتتتتتتتتردة  يستتتتتتتت حقون 
  الملك   ل   الم فور  وتمنيرت  ضتتميره   صتتحوة  مع  الير   

  ملكرا  بااه   من  بو ع   الا    عهاه  وولي   الاز ز  ع ا   بن   فها 
 األشتتتتتتتتتتتتتتقتترء وبتترلتتاات  واخوانهمتتر  الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا 

  نفوستتتتته   في  لل نرن   لمر   وستتتتتلمرن  ونريف   ستتتتتليرن  األمراء 
 الصيرغة  فكرن   النخوة    إلى  مضرفي ن  وحرص  محبة   من 

 الستتتتاودية الخررجية  لوي ر   الا   الير    لتفرق  الم واينة 
 إن ... في   موضتتتوعية  تخر جرت  الفيصتتت   ستتتاود  األمير 

 وآخرون   للا   ذمة   في   برت   وباضه    أولئك   الرموي   كرن   إذا 
  والواج   ال شتتتتر اي   الواج   بين  الاور   اآلن   إلى  ون آذار ي 

  للعالم  فتهن  فالوا   بمتر  الشتتتتتتتتتتتتتتردة  يستتتتتتتتتتتتتت حقون  ال نفيتا  
 العالم وبترلتاات  والمستتتتتتتتتتتتتتمو   والمر ي  الم  و   الل نترني 

  وطنيتتتة بمستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتة  اليتتتر    إنجتتتري  مع  ي اتتترمتتت   التتتا  
 هاه  دون  من   أن   ذلك  الشتتتتتتتتردة   تستتتتتتتت حق  وقفة  وقومية  
 وقوميرا  وطنيرا  المستؤو    العالم  تكراراا   وبرلاات   الوستر   

 والناوات  ال حلي   صتتتتتتتتتتي ة  في  الير    لنجري  وم ربا هر 
 ميلقوهر  يؤكا   ال ي  ال صر حرت   نق    عن   فضالا   والبحو  

 مخترطر من  دا مترا  ال ن يت   مع  اليتر    اتفترق  أهميتة  على 
 أصتتر   لكرن  ال فستتير   في  الغراق  خال    من  ب   ال فر   
  أو   األدراج  في  توضتتتتتع   ال ي  الملفرت  يصتتتتتي    مر  التفرق 

  ولكن . الهبتتترر  عنهتتتر  يز تت   من  تجتتتا  وبتترلكتتترد  الر   على 
  على  الضتتتتتتتتتتتتتتتترءة  وماهتتتر  والبحو   والنتتتاوات  ال حليالت 

  تخ و  ان   مر  مضتتتتترءة  الير    شتتتتتالة  أبق   ال صتتتتتر حرت 
ث خال    من  برلكرم   ضتتتتتتتتتتتوءهر  تستتتتتتتتتتت ايا  ح ى  قليالا    بح 

  كلمة  المشتتتتتتتتتتتترركون  فيهر  يقو   ناوة   أو  برايجربية  ي ستتتتتتتتتتتت  
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 .الحق غير شيء وا الحق بهر يراد ال ي الحق
 الر يس رو  جترنت  من اللف تة هتاه فتهن هنتر وِمن

 بهيتة عترتقهتر على تتكختاهتر الحر ر   رفيق الشتتتتتتتتتتتتتتتهيتا
 البن ومثتتت  مثلتتت  البتتتررة الشتتتتتتتتتتتتتتتقيقتتتة الحر ر   بهتتترء

 اع برره يجوي مر  يواصتتتتتتت  الا  الاين ستتتتتتتاا الر يس
 برلاات   الثرلث  الر رستتي المنصتت  يستت وج هر رستترلة

 ذات تحيتتتة أنتتت  لو وكمتتتر ال قليتتتا  ال كر   ت جتتتروي
 الل نتتترني العالم رموي من لثنين اج متتترعي طتتتربع

 من تا  ِدر  » فتهن األستتتتتتتتتتتتتتتر  هتاا وعلى الاربي  -
 للار   ال وأم الشتتتتتتتتقيق  الوجااني بمانره هو«  الير  

 التافتر  بواجت  القيترم عنتا الجنتا  يستتتتتتتتتتتتتتت املت  التا 
ن فتتهن كتتالتتك وألنتت . الوطن عن  نتتراه اللتتاي ن الرمز  
 وه  ال كر   بهاا يحظون  َمن طلياة ستتتو   ي ونر لن

 مستتتتتتتتتتتتتتتلمين ول نتتتتتتترنيين عربتتتتتتترا  كثيرون  لل والحمتتتتتتتا
اه   فرلا .  ومسيحيين  يوج   الفيص  ساود  األمير  أدَّ

 إطتترر في لتت  التتار   تقتتاي « اليتتر   من تتا » على
 والمرجعيرت الثالثة  الرؤستتتتتتتتتترء في  يشتتتتتتتتتترر  اح فر 
اه  والتتتا . التتتاينيتتتة  الحستتتتتتتتتتتتتتتيني حستتتتتتتتتتتتتتتين الر يس أدَّ

 البراهيمي  األخضتتتتتتتتتتتتتر الرقي  الكثير والابلومرستتتتتتتتتتتتي
 وأنر. لهمر  الار   تقاي  المن ا  على  أيضتتتتتتتتتتتتترا  يوج 

. الحصتر ا المثر  ست ي  على أستمرء إلى أشتير هنر
« اليتتتر   من تتتا » على يوجتتت  التتتا  التتتار   وأمتتتر

 ا التتتتا  الحر ر   رفيق الر يس لرو  فهو تقتتتتايمتتتت 
 والجها ال ا  من الهر   برلك  الباض ستتتتتتتتتتو   يار  

 .الير   اتفرق لنجري جرنب  من
 أحا هو« اليتر   من تا » إن  القو  خالصتتتتتتتتتتتتتتتة

 أحوج متتتتر وقتتتت  في فكرتتتتت  وجتتتترءت الوطن  بيوت
 .إلي  الوطن
 العالم تجتره الحر ر تة للف تة الشتتتتتتتتتتتتتتت ر كثير مع
 ااستتتت رذ برلنقي  م مثالا  الوطن على حرصتتتترا  األوثر
 ودا مترا  اليتر   انجتري منتا هو التا  البالب ي محمتا

 جنايرن سالم  ال ني  ع ا  األس رذ«  اللواء» عميا  ومر
 عن والنتتتتتتك  الوطني والحن المنيق ستتتتتتتتتتتتتتتالحهمتتتتتتر

ا المشتتت ر  برلعيش  اليمرن عن فضتتتالا  الماه ية  ون  
 ر   ومخرفة الوطن على  الاا مة والخشتتتتتتتتتية  ال جر  

 ب تتتت  يليق التتتتار  كتتتترن ذلتتتتك أجتتتت  ومن. الاتتتترلمين
 .ب  و ليقرن... منهمر
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 البغضاء  تثير تصريحات
 القضية تنعش ومؤتمرات

 بضتتتتتتع مالذ  بيروت  تكون  بكن  نا ز   ان  الي ياي   من 
 والمؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتترت والمحترمترة  النقتربترت  مج مع  من  مئترت 

  من   هؤاء  و يلق  الاربي   الارل    في  الشتتتتا ية   -  الرستتتتمية 
 كمر. الفلستتتتتتيينية  للمقرومة  دع   تحية  الل نرنية  الارصتتتتتتمة 

  مؤتمره  هؤاء  يخ    بتتكن  اع زاينتتر  يزداد  ان  الي ياي  من 
 باا« المقرومة  لاع   الاربي   -   الاولي  المل قى »  المستتتمى 

 الرا   مررون  في ( 2010/ 1/ 17)  المرضتي  ااحا  ظهر 
 بتتتتهعالن إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت   مع  الحتتتتاود  من  أم تتتترر  باتتتتا  على 

  والثقتتتتة  الاتتتترلي  الوطني  الحس  بين  تجمع  توصتتتتتتتتتتتتتتيتتتترت  
  ضتتتتتتتر   مر )  القر     الم اأ  اع مرد   على  وااصتتتتتتترار  برلنفس 

 .( مميرل   وراءه  حق 
  يقّام   الا    هاا   فلن   نا ز   أن  الي ياي   من   لمرذا   أمر 

  وفا   وكرن  المؤتمر  في  يشترركوا  مئرت   لبضتع  كمالذ  ل نرن 
 المئة تجروي  الا    الااد  حيث   من  تميزاا  اوثره    الستتتتتودان 

  ليمترن  ربمتر  التاع   عن  ال ا ير  حيتث  ومن  والخمستتتتتتتتتتتتتتين 
  الميرردة  من  لفظيرا  ثكراا  وربمر  الفلستيينية  برلقضتية  عميق 
  الر رستتتية المنريلة  قرر   الا   البشتتتير   عمر  للر يس   الاولية 

  الصار   رحربة   أن   ياني   فيهر    المبرريون   ي نّو    ماركة   في 
  خرصتتتتتية  وتلك  علي   هي   مر   على  يال   مر  لل نرن  الوطني 

  الفلستتتتتتتيينية القضتتتتتتتية   اه   وبرلاات  الار   مصتتتتتتتلحة   من 
 ف  »  وحايثرا  الستتتتتتتتتر    خررج  ت رد  ال ي « حمر  »  ومنه  

  يثير رمتتترد   فضتتتتتتتتتتتتتتتترء  في  تحلق  ال ي « اان فتتترضتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ل نرن في   يح رج  وق   في  خصتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتترا  ااستتتتتتتتتتتتت  را  

ن    دولة   ا   من  اوثر  والقضتتية  الشتتا   فلستتيين  المح ضتتِ
  نو    من  كالمرا   يقو    من   إلى   ا  ايره  يشا   من   الى  عربية  

 يصتتتت   ا  كالم   وهو  موستتتتى  ابو   اا   ايره  استتتتمانر   الا  
  ماينة يضتع  كالم  ان    كمر  الفلستييني   اامن  مصتلحة  في 

  كتترن  هنتتر  ومن . الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتة  النتترر  خ   على  صتتتتتتتتتتتتتتيتتاا 
 يالن  الا    الم رن  هي  صتتتتتتتتياا  بلاية  تكون   ان  مستتتتتتتت  ربرا 

«  اان فرضتتة ف   »  حركة   ستتر  امين  موستتى  ابو   اا   فيهر 
  الاتتترم  منتتتا  للمتتتاينتتتة  ااولى  هي  علنيتتتة  بز تتتررة  يقوم  التتتا  

  الفلستتتتييني الستتتتال   وجود  ال رء  الحركة  رفض »   1982
 كمر«. ل نرن  في  الفلستيينية  المخيمرت   خررج  الميلق  في 

  أعلن    الا    هاا   موسى  سايا   اا   يالن   ان  مس  ربرا   ورن 
 ع ا  اا   صتتياا  بلاية  ر يس  مضتتيف   يالِّق   ان  دون   ومن 

  على  حق  شتتتتتتتتتتتتتترهتا  هو  وكتكنمتر  ذلتك  على  ال زر   الرحمن 
 .الكالم   هاا 



214 

 

  اتختتترذ هو  المقتتترومتتتة  دع   مؤتمر  من  ن منتتتره  كنتتتر  متتتر 
 وتحاد« حمر  » و « ف   »  مصتتتتترلحة   الى  تاعو  توصتتتتتية 

 ااف را  يجوي  متتر  على  اع  ر  طو لتتتة  غير  يمنيتتتة  ف رة 
  ط ياي  امر  أنهر   لو   وكمر  اانفصتتتتتتتتترلية   الحرلة  استتتتتتتتت مرار 
  منقوص للمقرومة   دعم   فهن  هنر   وِمن . النضتر   يست وجب  

 .توصيرت   حرارة  رغ  
  ل اتتاد استتتتتتتتتتتتتت بتترقتترا  إليتت    ونتتاعو  بتت   ن منتتره   التتا   أمتتر 

  خررج  الفلستتييني  الستتال   شتتكن   في  الفلستتيينية  المفرجآت 
 ال ي التتتتاور تتتتة  الاربيتتتتة  القمتتتتة  ت ختتتتا  ان  فهو  المخيمتتتترت 

  توصتتتتتتتتتتية المق     آذار   29و  28 يومي  لي ير   في  ستتتتتتتتتت اقا 
 وت ضتتتتتتتتتمن الاربية  للمبردرة  ملحق  بمثربة  تكون  براجمر  

 في المخيمرت  خررج  فلستتتتتتتتتييني  ستتتتتتتتتال    ا   ظهور  منع 
  ااردن  وفي  ستور ر   في  حرصت   هو   مر  مع  انستجرمرا  ل نرن 
 يوك   دولي  قرار   الى  يوم  ذات  نصتتتتتتتتت    ان  خشتتتتتتتتتية   وذلك 
  التلت تنتتتتتتترنتيتيتن وكتفتى . التمتهتمتتتتتتتة  هتتتتتتتاه « التيتونتيتفتيتتتتتتت  »  التى 

  الب ضتتتترء  تثير   ال ي  ال صتتتتر حرت  تاقياات  والفلستتتتيينيين 
  على  وتبقي  القضتتتتتتتتتتتتتتيتة  تمناش  ال ي  بترلمؤتمرات  وااو فترء 

 .الموّفق  وللا . مضرءة   الشالة 
  إيقتتر »  عبتتررة  أمس  عتتاد « نظر  وجهتتة »  في  وردت 

 اق ضتتتتتتتتتتتى  لاا «. الير    اتفرق »  والصتتتتتتتتتتتحي     « الير   
 .ال وضي  
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 التركي  الذئب ضغوط مكاسب  في

  الاتاوان « بيتر  أ »  أحتا  بتررا    ايهود  منظر  اف ترا  وترن 
 المرضتي  األحا  وصتول   يوم  ول نرن   غزة  على  ي سترا يل ال 
  الشتتتتتتتتتتتتتت هتتترت  تثير  ي تتتررة  في  انقرة  إلى ( 2010/ 1/ 17) 

  بير قتة الستتتتتتتتتتتتتت قبتر   حر   أمترم  يستتتتتتتتتتتتتتير  كترن  انت   حيتث 
ستتتتتترا  صتتتتتتاره  نرفخرا  إستتتتتت اراضتتتتتتية    تقو ستتتتتتة  كمر  ذراعي   مقوَّ

  قبضتتتتتتتتتتتتتتتريتترت»  لتتا   المتتكلوفتتة  الخيى  ومشتتتتتتتتتتتتتتيتتة  األذر  
  إلى  توجَّ   عنامر  نفستتتتتتتت    الشتتتتتتتتيء   فا   كالك «.  الشتتتتتتتتوار  
  أترتور  كمر   مصتتتتتيفى  الحايثة  تركير  مؤستتتتتس  ضتتتتتر   

 عنتتتا وهو . الضتتتتتتتتتتتتتتر    على  الزهر  من  اوليالا  ليضتتتتتتتتتتتتتتع 
  ي امتا  كرن  إليه   اج مع  الاين  المستتتتتتتتتتتتتتؤولين  مصتتتتتتتتتتتتتترفحتة 

 األيا   على   الشتتتتتتتتتتتتا  في  و برل   المصتتتتتتتتتتتترفحة   أما  تيو   
  الصتتتتتتتتتتتتتتحتترفي  ال صتتتتتتتتتتتتتتو ر  آات  في  م  ستتتتتتتتتتتتتتمتترا  و حتتاق 

 .وال لفز وني 
  أن   وهو  واضتتت    الستتت اراضتتتي  ال صتتتر    هاا  مانى 

 الويراء ر يس  نر    منصتتتتتتتتتت   يشتتتتتتتتتت     الا   بررا   ايهود 
 كتتتت  المخوَّ   التتتتافتتتتر   ووي ر ( ستتتتتتتتتتتتتتليتتتتتة  أ   دون  من ) 

  فلستتتتتيينيين الحقوق  أصتتتتتحر   على   الااوان  صتتتتتالحيرت 
 علقتتت  ال ي  الشتتتتتتتتتتتتتتوا تتت   ت تتتايتتتا  ير تتتا  ل نتتترنيين   أو  وتتترنوا 

  مانره  مر   والقو   ال ركي   الح     اه   جرن   من  هستتتتتتتتترا ي  ب 
  الا   ااع اار  باا «  ل ن  ير  صتتتتتتتتتترفي »  عردت  اامور   إن 

 ال ي ااهتترنتتة  على  أردوغتترن  طيتت   رجتت   الر يس  طلبتت  
  اح جرجرا  الستترا يلية  الخررجية  ويارة  وفي   ِمن  ستتفيره  لقيهر 
 ال لفز ون  ي ثت   التا  « التا تر   واد  »  مستتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتت   على 

«  ظ ي ابو »  قنتترة  الاربيتتة  إلى  متتابَلجتترا  ت ثتت   كمتتر  ال ركي 
  وي ر بمشتتتتتتتتتتتتترركة  الاربي  الجمهور  ح وم هر  فرجكت  ال ي 

 هاه بكن   ال وضتتتتتي   مع  تستتتتت ضتتتتتيف   مؤتمر   في  ي إستتتتترا يل 
 .ال ي يع  تاني   ا  المشرركة 

 الح    أه   ي في  بمر  ارضتتتتتتتتتتتتتى  ااع اار   أن  نا قا   ا 
 برل ة كرن   الستتتتتتتتتفير  أصتتتتتتتتترب   ال ي   ااهرنة   ألن  ال ركي 

 باا  الجلو   حيث   من  ي ستتتتتترا يل ال  ال ارلي   كون  القستتتتتتروة 
  أق   كنبة   على  اجلستتتتتتوه  الا   للستتتتتتفير   إذا    أن    لو  وكمر 

  الا   الخررجية  في  ي سترا يل ال  المستؤو   كنبة   من  ارتفرعرا 
 ب   فهذا  المستتتتتتتتلستتتتتتتت    على   إلي   ليح ج  الستتتتتتتتفير  استتتتتتتت اعى 
 في  مكلو   غير  تصتتترُّ    وهو  م َّه   وككن   ما   ي صتتتر  

 .عمومرا   الاولية  الابلومرسية   عرل  
 في أخيتتتتت   ال ركي  من  الاربي  المواطن  يتتتتتكملتتتتت   متتتتتر 
 القر   ي سرا يل ال   الع اار  برلفا   كرفيرا   ي ون   ااَّ  السالم 

  إستتترا ي   على  ال ركي  الضتتت    ي وق    لكي  ال كرذ    على 
  واد  »  مستتتتتتلستتتتتت   نو    من  ضتتتتتت    ورقة   ان  خصتتتتتتوصتتتتتترا 

  من  ماليين  بضتتتتتتتتتتتتتتاتتة  ستتتتتتتتتتتتتتو   تركيتتر  تكلِّ   ا « التتا تتر  
 و اوِّ   الام   لنجري   المستتتتتلستتتتت   من ج  ينفقهر   الاوارات 

  استتتتتتتتتتتتتتلحتتة  ان  حين  في  العالنتترت   خال   من  ينفقتت   متتر 
  جرَّبنره  أن  ست ق   الا   النف   ستال    نو    من  أخر   ضت   

 .تبارتهر  تحمُّ    على  للمة  قارة   ا  دولية  تهاياات  ولَّفنر 
 مستلست   من  إسترا ي   اقلق   الا    أن   إلى  الشتررة  تبقى 

  وأن  ااولى  التتتارجتتتة  في  تركي  أنتتت   هو « التتتا تتتر   واد  » 
  ان  ياني  ممر  ااترتوركية   ال ركية   األمة  شتارر  هو  الا   
 الاالقة  في  نوعية  لستتتتت اارة  مستتتتت ااة  تصتتتتتب   ربمر  تركير 

ر  اللقيرت  احا    وان    إستتتتتتترا ي   مع    النرر  إطالق  تصتتتتتتتوَّ
  عل   غيى  الا    الام  وتنرثمر  الموستتتتتتتتتتترد  عمالء  أحا   على 

 أوثر إستتتتتترا ي   يقلق   الا    ان  كمر .  داود  ونجمة  إستتتتتترا ي  
  نستتتتتتتتبة لقي   الا   المستتتتتتتتلستتتتتتتت   نجر   ي ر    أن   هو  وأوثر 

  ب حضتتتتتتتير المن جة   الجهة  الجمهور    من  عرلية  مشتتتتتتترهاة 
  ااستتتتتتالمية   -  الاربية  للمشتتتتتترعر   إلهربرا  اوثر  مستتتتتتلستتتتتت  

  ااردوغرنية تركير   من  ضتتتتمني  ب شتتتتجيع  المرة  هاه  و  ون 
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 الشتتا  ومارنرة  فلستتيين   عن  إقليمي   دور  إلى  الستترعية 
راا   األمر  ياود   ا  وهنر . الفلستتتتتتييني   اح جرج  على  مق صتتتتتتِ

  من  مف وحة  الض    ب ر   الحر   تصب    وإنمر  واع اار 
 المستتتتتتتتاور ي ستتتتتتتترا يل ال  الا    على  ال ركي  الا    جرن  

 وديع حَم   بكن   نفست   تصتو ر  على   دَرجَ  والا   بهست مرار 
 شتتم   إذا  ح ى ... ق الحقو  أصتتحر   لق لة  تجستتيا   أن   مع 

رته   في  أطفراا  الق     .الحوام   أمهرته   احشرء  في   أو  أسِّ
 .أو ر   وللا 
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    : 

 هنّية  إلى دحالن  من

  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتتتتتة القلو   من  الكثير  هنتتتتتترلتتتتتتك  أن  و  
 ي كّم  وهو  المرء  يخرج  اانيبر   بهاا  الرحمة  المنقوصتتتتة 

 محما الف حرو  : اللاودين  الشتتتتتتتتقيقين  بين  جر    الا   في 
  شتتتتتتخص  في  الم مث   الحمستتتتتترو    او  والحمرستتتتتتي  دحالن 

 الستلية  عن  المنفصتلة  غزة  ح ومة  ر يس  هنية  استمرعي  
 .الفلسيينية  الوطنية 

 يوم توفيتت   دحالن  محمتتا  والتتاة  أن  هو  حتتا   التتا  
  ماينة رأستتتتت   مستتتتتق   في  الجرر   الثرني   كرنون  17  األحا 
  مارنرة باا  ستتتتتتتتتنة  85  عن  غزة  قير   جنو   يونس  خرن 
  البن  بينمتتر  الوفتترة  وحتتاثتت  . الكلو   الفشتتتتتتتتتتتتتتت   مر   مع 

  وعضو « ف    حركة »   لتتتت  المركز ة  اللجنة   عضو  هو   الا  
  الا   وهو  ال ربية  الضتتتتتتتفة   في  يقي   الفلستتتتتتتييني  ال رلمرن 

«  حمر »  ستتييرة   ق    ل    اللواء  ماقودة  غزة  يعرمة  ورن  
  ومن . الاتتتترم  ونصتتتتتتتتتتتتتت   عتتتترمين  ق تتتت   غزة  قيتتتتر   على 

  فلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة ار    على  حاث    الوفرة  دام   مر  الي ياي 
 دحالن محما  ين ق    أن  نفستتتتتتهر  اار    على  يقي    والبن 

  ان  الى  يح ترج  اان قتر   ولكن . والتاتت   و شتتتتتتتتتتتتتتّيع  غزة  الى 
 بالك   الذن  هنية   استتتمرعي    األ    من  محما   األ   ييل  

  اللاود  بشتتتتتتتقيق   في صتتتتتتت   بكر حية  الا ا  أبو  ينصتتتتتتتر    أو 
  الى  الحضتتتتتتتتتتتتتتور  منت   طترلبترا  بترلوالتاة  ماز ترا  دحالن  محمتا 
 حركة من   وفااا   أن  نفستتت    الوق   في  موضتتتحرا  يونس  خرن 

  وافراد  دحالن  محما  جرن    الى  ستتتتتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتتتتترر  « حمر  » 
 .محما   ام  تشييع   في  الار لة 
  لن  أن   بار اة   الذن  طرلبرا  دحالن  محما  ي صتتتتتتتتت    ل  
  أمك   أمك  : محما   أ    ير  الشتترعية  ظ    في   إاَّ  غزة  ياخ  

  ل   جتترنبتت   ومن . الا س  وليس . الشتتتتتتتتتتتتتترعيتتة  ث   أبتتر   ث  
 خلفيتة على  ال شتتتتتتتتتتتتتتييع  وت  . هنيتة   استتتتتتتتتتتتتتمترعيت   ي صتتتتتتتتتتتتتت  

  وه اا . ال وافق  على  الانرد  آثروا   الاين  بين  خصتتتتتوصتتتتتية 
  القلو   اصتتتتتتتتتتتتتتحتتتر   من  انهمتتتر  حقيقتتتة  الجتتترنبتتترن  أث تتت  

 .الرحمة  المنقوصة 
  حتتتتاة بل تتتت   ومهمتتتتر . ا  بتتتترليبع  ذلتتتتك؟  يجوي  هتتتت  

.  الوفرة  منرستتتتتتتتبة  عنا  ت  ا   المشتتتتتتتترعر  فهن  الخصتتتتتتتتومة  
.  عمر  منرستتتبة  أمرم  ولستتتنر  حز ن  مشتتتها  أمرم  هنر  ونحن 
 جهتتة من  دحالن  محمتتا  األ   اع متتا  لو  انتت   المؤكتتا  ومن 

  الرأ   فتهن  طلبت   يملت َّ  ول   والتاتت   ل شتتتتتتتتتتتتتتييع  الذن  وطلت  
 استتتتمرعي   األ    اللوم  كثير  ستتتتيلوم   كرن  الفلستتتتييني   الارم 

  نخوة صتتتتتتتتتتتتتتترحت   كترن  غزة  ح ومتة  ر يس  ان  ولو  هنيتتة  
  ام  بمثتربتة  هي  دحالن  محمتا  أم  أن  لو  وكمتر  وتصتتتتتتتتتتتتتترَّ  

  ماز را  ااتصتتتر    ا   الي    اشتتترنر  بمر  وقرم  هنية  استتتمرعي  
 في للمشتتترركة « حمر  »   من  المستتت و   رفيع   وفا  وارستتتر  

  ل    األستتتت   مع  النر    نظر  في  ك يراا  باا   لكرن  ال شتتتتييع  
 الحتتاة من  ستتتتتتتتتتتتتتيخّفض  كتترن  حتتاوثتت   ان  مع  ذلتتك  يحتتا  
  من  انهمر  ك   ت يَّن   اللاي ن  اللاودين  الشتتتتتتتقيقي ن  بين  القر مة 

  ي نب   ولا    عستتتتتتى  الرحمة  المنقوصتتتتتتة   القلو   اصتتتتتتحر  
 اادنى  والحا  وعي   منهمر  ك   و ستت ايا   ذلك   الى  اليرفرن 

 طل وا  ه    إذا  للجميع   ال رفر  وللا . اانستتترني  الشتتتاور   من 
 .الم فرة 
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   مصر على   حبات ثالث زادوها
 والتضحية الوطنية  رمز  العروبة

 في مبرر   حستتتتتتتتتتتتني  الر يس   من  ستتتتتتتتتتتتمانره  الا    هاا 
( 2010/ 1/ 24)  المرضتتتتتتتتي  األحا  يوم   ألقره  الا   خيرب  
  الشتر ع  ال ا ير  علي   يني ق  الشترطة  بايا  ااح فر   خال  

  إحراج  نصتتتتتتتتتتتتتت   أنت   األقت   على  أو « فتكخرجوه  أحرجوه » 
  ا   مر  يقو    أن  على  المصتتتتتتر   الر يس  حم    في  تستتتتتت َّ  

 .قول   أصالا  ير ا 
«  حمر »  ممرطالت   هي  مبرر   الر يس  كالم   دواعي 

  الح    تستترعا  الفلستتيينية  األيمة  نرر  في  والنف   جهة   من 
  تب ي وشتتتتتتتا ية  ورستتتتتتتمية  عربية  أطير    ذلك  في  ي يران ال 
  وطنية  على  ظال    إلقرء  وإمر   المصتتتتتتتتتتر   الح    إيااء   إمر 

  يشتير  الحر    واقع   ان  مع  النظرم    هاا  وفلستيينية  وعروبة 
  استتتتتتت نبر    أج   من   جرهااا  يستتتتتتتاى  مبرر   الر يس   ان   الى 

  أ   يشت ِّ    الفلستيينية  -  الفلستيينية  لليمة   فرع   عالج 
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  ل وحيا الموضتتتتتتوعية  الصتتتتتتي ة  احقة   مرحلة  في  الاالج  
 .الص  

« ف   »  وانخرا    الصتتتتتتتتتتت   توحيا   فهن   الحر   وبي ياة 
  هنتترلتتك  كتترنتت   إذا  ح ى  م جتترنس  موق   في « حمتتر  » و 

  ضتتتتت    ب شتتتتت ي   كفيالن  ااستتتتتلو     حو   اخ ال   نقر  
 .ح ومرتهر  عرباة  وغرفر   منرصر هر  وعلى  إسرا ي    على 

  نجا المصتتتتتتتتتتتر ة  الرؤ ة   مع  ال جرو   يحا    أن  وبا  
 .ال نرقضرت  ب    حرفالا  الفلسييني  الخير  
  كفيتتت  اتفتتترق  ام تتترنيتتتة  األفق  في  تلو   مرة  كتتت   وفي 
  ااخيرة اللحظة   وفي  نجا  الفلستتتتييني   الارم   الرأ   بيمكنة 

 أطرا  على  يضتتتتتتتتتتتتتت    َمن  ال وقيع  نحو  ال وجتّ   ق تت   متر 
 عنتامر فهن    الحتر   وبي ياتة . ت راجع  كي « حمتر  »  داخ  
  على  الن ر ج  تنا س   ان  برل راجع  و ن هي  الستتتتتتتتاي  ي كرر 

  ان  خصتتتتتتتوصتتتتتتترا  مصتتتتتتتر    على  ا   المستتتتتتتاى   صتتتتتتترح  
  يتتتتتتالوا  كي    « حمتتتتتتر  »  من  قيتتتتتترديين  لباض  الياتتتتتتري 

  الا   المصتتتتتتر   المستتتتتتؤو   وطنية   من  تنر   ب صتتتتتتر حرت 
  عن  الم نري    موقع  في   مصتتتتتتتتر  يضتتتتتتتتع  برلمستتتتتتتتاى   يقوم 

  ي    وإنمر   ذلك  على   األمر  يق صتتتر   وا . الفلستتتييني  الحق 
  ومع  للح    ماررضتتتتتتتتتتتة  مصتتتتتتتتتتتر ة  اطير    مع  ال نستتتتتتتتتتتيق 
 ضتتتتا تظرهرات  تحرِّ   لكي  رستتتتمية  غير  عربية  تنظيمرت 
  ي   بيروت   في  الرمز  الستتتتتفررة   وبرلاات  مصتتتتتر ة  ستتتتتفررات 
  الى  يصتتتتتتتتتتتتتتترر  كمتر . كر متة  غير  ه ترفترت  إطالق  خاللهتر 
  على  النفرق  تكرليف  ي حّم    ا  شتتتتتتتتتتتا ية  مؤتمرات  تنظي  
 مرليرا  مق ار  نظرم  ستتتتتتو   فيهر  للمشتتتتتترركة   الماعو ن  مئرت 
 بمصتتتتتتر  ال نايا   اج    من  بيروت  في  وبرلاات  تناقا  لكي 

.  إستتترا ي و  األجن ي   لصتتترل   يام   بكن   نظرمهر  وتصتتتو ر 
 المصتتتتتتتتتتتتتتر   لل را   الظل   ومن  الحقيقتة  يجترفي  امر  وهتاا 

 .النحو   هاا  على   اامور  تصو ر  ال ليا  الاربي  القومي 
 من وإن  يهتترج    عنتتامتتر  مبتترر   الر يس  فتتهن  هنتتر  َمن 

 وإقليميتة عربيتة  وقو     « حمتر  »  حركتة  تستتتتتتتتتتتتتتميتة   دون 
  مهرجترنترت وتنظِّ   الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين  بماترنترة  ت ترجر  »  بتكنهتر 

 المصتتتتر    الاور  من قا   و حاِّر    « مصتتتتر   ضتتتتا  للخيربة 
نر  شتتتتتتتتتئنر   ولو   يجرج   من  بيوته    أن   من    الصتتتتتتتتتر    له   لرَدد 

  أن   على  و شتتتتتتاد    « الصتتتتتت ر ر   عن  ن رّفع  لكننر  صتتتتتترعي ن 
  برلفوضى  تسم    وا   ااب زاي   أو   الض و    تق     ا »   مصر 
 ولاينر ارضتتتهر   على  وال خر    برارهر    أو  حاودهر   على 
 مبتتتتترر  الر يس  ان «.. الكثير  الموثَّقتتتتتة  المالومتتتتترت  من 

  على  يحرص  أيضتتتتتتترا  فهن   أوثر   هو   ومر  ذلك  يقو   عنامر 
  تحمَّلنر بمر  ِذر عرا  نضتتتتيق   لن : » أيضتتتترا  و قو   يستتتت ار    أن 

 أم نر وقضتتتتتتتتترير  الفلستتتتتتتتتيينية  القضتتتتتتتتتية   أج    من  ون حمَّل  
  أ   وق     أواا  لمصتتتتتتتتتتتتر  ستتتتتتتتتتتت ظ   أولو  نر   إن   أقو   لكنني 

  وستتتتتيردتهر وأرضتتتتتهر  حاودهر  في   آخر  شتتتتتيء   وك   شتتتتتيء 
 .«شا هر  ومقارات   ومصرل   وأمنهر 

  حبرت ثال   ب  .. ح  ين  يادوهر   لقا : القو   خالصتتتتتة 
 هنر  ومن . القضتتتية  أج    من  المستتت كينة  غير  مصتتتر   على 
  من  وأوثر  تحتاير  من  أقت   مبترر   الر يس  قترلت   التا   فتهن 
  نو   من   ال ي  العبررة  وخصتوصترا ... وفضتفضتة  ان بره  لف  

   «ستتتتتتتتالمرا   صتتتتتتتتناوا   وا   قروموا  ه    ا : » وهي   ود    ق   مر 
 صتتن ع  في  يستترهمون  لي ه   ير :  القو   جرن نر   من  ونضتتيف 

 .الموّفق  وللا . الاربية  المبردرة  وفق  السالم 
 2010 كانون الثاني 27 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الخطر   إلبعاد الرباعي التشاور
 والمنطقة  اليمن عن 

  حو    الاولي  المؤتمر  مبرر   حستتتتتني  الر يس  يستتتتت  ق 
« القرعاة  تنظي   إرهر  »  مواجهة  في   واليمن  أف رنستتتتتتتتتتتت رن 

 لنان  في  وتست ضتيف   ال ر يرنية   الح ومة  إلي   دع    الا  
  وي ر صتتتتتتنارء   الى  فيوفا ( 2010/ 1/ 27 األربارء )   اليوم 

  اللواء  الارمة  المخربرات  وماير  الهي   أبو  أحما  الخررجية 
  والمستتتتتتتتتتتتترعي  ااتصتتتتتتتتتتتتترات  ثنر ي   وهمر  ستتتتتتتتتتتتتليمرن   عمر 

  المستتتت ايمة األيمرت   الى  برلنستتتتبة  األمنية   -  الابلومرستتتتية 
(  وحمر  ف   )  الفلستتتتتتتتتتيينية   -  الفلستتتتتتتتتتيينية  األيمة  مث  

  الوطنية  الستتتتتتتتتتلية )  الستتتتتتتتتترا يلية   -  الفلستتتتتتتتتتيينية  واأليمة 
 اليتتتتترر تتتتتة األيمتتتتترت  وإلى    ( الاتتتتتاو  التتتتتاولتتتتتة  وح ومتتتتترت 

 .اليمنية   -  اليمنية  األيمة   نو   من  المس جاة 
  الثنر ي بهر  قرم  ال ي  المستتتتتتتتتتترعي  وقر ع   الى  ستتتتتتتتتتت نرداا إ 
  ي جروي  ا  مصتتتتتتتتر  ب   تقوم  مر   ان   القو   يم ن   اآلن  ح ى 
  الى  برلنستتتتبة  حرصتتتت    هو   ومر . الهانرت   او  ال ها ة  حاود 

  الى  برلنسبة   لكن .  ذلك   على  دلي    إليهمر   المشرر  األيم ين 
 كمر اليمنية  الامة  في  مانو ة  ديون  لمصتتتتتتر  هنرلك   اليمن 

  اليمن  في  الجمهور    للح    الوطني   الستتتتتتتتتتتج   في   لهر   أن 
  تستتتتتاى عنامر  انهر  ياني   الا    األمر  جستتتتترم   تضتتتتتحيرت 

  المشت لة   لكن   -  فراغ   من  تنيلق   ا  فهنهر  تستو ة  أج    من 
 وال ردد ب   الق و    ان   هي  المصتتتتر   المستتتتاى  تواج   ال ي 
  الى  برلنستتتتتتتتتتتبة  علي   هي   ال ي   الحر   مث   هو  شتتتتتتتتتتتكن   في 

 الستتتتتتتتلية  أن  فمثلمر . الفلستتتتتتتتيينية   -  الفلستتتتتتتتيينية  األيمة 
  عبر  محمود  ر يستتتتتهر  شتتتتتخص   في  الفلستتتتتيينية  الوطنية 
  طر ق   في  مرة  تق    ول   المصتتتتتر    المستتتتتاى  مع  م جروبة 
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  من  توافق  ال ي « حمتر  »  حتر   هي  كمتر  المستتتتتتتتتتتتتتاى  هتاا 
  تحقيق  شكنهر   من  لل سو ة   وصي    أفكرر   على   الم اأ  حيث 

  يةإيران  ضتتت و   ن يجة  ت راجع  ث   الفلستتتيينية    المصتتترلحة 
  مع   شتتتتتتك   وا  ت جرو   اليمنية  الح ومة   فهن  ماظمهر   في 

 مث   هو  الحوثي  الير    لكن  لل ستتتتو ة  المصتتتتر ة   األفكرر 
  ي راجع ستتتتتتتتتتتتتتنراه  ث   الم تاأ  حيتث  من  يوافق  قتا « حمتر  » 

 .نفسهر  ية يران ال  للض و   ون يجة 
  اليمنيتة األيمتة  تن هي  أن  ق ت   ومن  ذلتك  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في 
ع   الوصتتتتتتترية  يشتتتتتتتب   مر   أو  تاو الا   أيا  بين   األمر  ووضتتتتتتت 
  من  ينر    قراراا   األيمة   شكن   في  ي خا   الاولي   األمن   مجلس 

  تشتتتتتتتتتتتتتترور هنترلتك  ي ون  أن  نر   فتهننتر  اليمنيتة   الستتتتتتتتتتتتتتيتردة 
 لاالج يؤستتتتتتتس  يمني   -  ي إيران   -  ستتتتتتتاود   -  مصتتتتتتتر  

  تصتتب   ان   علي   هي   مر  على  بقي   حر   في   ال ي  لليمة 
  وتمرِه  فيهر  تستتتتتتتتتتر  « الثرنية  اف رنستتتتتتتتتت رن »  برلفا    اليمن 

  عمليتترت المنيقتتة  يملون  التتاين « المجتترهتتاين »  قياتترن 
اهتتتر  ان حتتترر تتتة  .  ف يتتترن جتتترنتتت   الى  ف يتتترت  المرة  هتتتاه  تنفتتتِّ

  والم روهتتة  المب وضتتتتتتتتتتتتتتتة  بتترلامليتترت  أنه   يظنون  وهؤاء 
 أنه   مع  ي ستتتتتترا يل ولل  ي للجن   ي صتتتتتتاون  ودينيرا  أخالقيرا 

  و  منتتره األجن ي  ير تاه  متر  أن  او شتتتتتتتتتتتتتتفوا  قليالا  فكروا  لو 
 يامر مست ايمة  حرلة «  الجهرد »  يصتب    أن   هو  ي سترا يل ال 
 .باضرا  باضه    المسلمون  ب  

  ننجي وبالك  الربرعي  ال شتتتتتتتترور  يحا    ولا   عستتتتتتتتى 
 الخير المنيقتتتتة  عن  ونمباتتتتا    الك ير  الخير  من  اليمن 

 .األو ر 
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..  معتدون  محّتلون  مغتصبون 
 الضحايا أعضاء وسارقو ...مبتّزون 

  اطالق  شتتتتكن  من  ستتتتال   تيو ر  على  إستتتترا ي   تام  
  النو    من  غريات  وان شتتتترر  صتتتتوتية  موجرت   إحاا   قنربل  
  يق صتتتتتتتتتتتتتر  ا   وبالك  ال يوت  ميرب   في  يمستتتتتتتتتتتتت ام    الا  
 الم ظترهر إصتتتتتتتتتتتتتتربتة  وانمتر  الم ظترهر ن  تفر ق  على   األمر 
  المافع  قايفة  ييلق   الا    األمن   رج    من  أم رر  باا   على 

  جايا  نو    أمرم  فنحن   وإذاا  برليرش    السال    بهاا   الخرص 
  دولة  إن رج    على  تام   الشتتتتتتتتتتتتترم   ال امير  أستتتتتتتتتتتتتلحة   من 

  أوروبيتتة ودو   أميركتتر  وتجتترر هتتر  ديمقراطيتتة  بتتكنهتتر  ت بتترهى 
  من  أن  مستتتتتتتتتتتتتتكلتة  عنتا  ال وق   دون  من  ال بترهي  هتاا  في 

  دام    مر  وال ظرهر  برل ا ير  الستمر    هو  الايمقراطية   أصتو  
  تنيق  الكالم   ستو   الم ظرهرون  يست ام    وا  ستلمية  المستكلة 

 .حنرجره    ب  
  منظمتتة  أفتردت « ي ستتتتتتتتتتتتترا يل ال  الاتتاواني  ال را  »  وحو  

  على  حصتل   بكنهر  األستر   بشتؤون  تمانى  فلستيينية  حقوقية 
ر  فيايو  شتر     من  األصتلية  النستخة   الح ال   يفضت   مصتوَّ

 وعيني   جستتتتا   من  أعضتتتترء  بستتتترقة  قيرم   و ثّ    ي ستتتترا يل ال 
  رفض   الا   تري    خضتتتتتتتر  الفلستتتتتتتييني  األستتتتتتتير  وشتتتتتتترايين 

  في  والكستتتتتتتتتور  الم ر   الضتتتتتتتتتر    من  عالج   يون ستتتتتتتتترا يل ال 
  إستتتتت شتتتتتهرده  وباا . أخر   وكستتتتتور  الفقر   والامود  الجمجمة 
  على  يون ستتتتتتترا يل ال  ستتتتتتتير   وهنر  . المشتتتتتتترحة   في  وضتتتتتتتاوه 
  صتتتتتحة  الفيايو   صتتتتتور  وأث     جستتتتتاه   من  نزعوهر  أعضتتتتترء 

 .هاا  الجرامي   الفا  
  جهتتتة  من  يتتتكتي  كونتتت   ظتتترل   التهتتترم  إن  يقتتتر   ا  ولكي 
  ق    تحاث   كرن   ستو اية  صتحيفة   أن   إلى  نشتير  فلستيينية 

 وباامر . الفلستتتتيينيين  الضتتتتحرير  أعضتتتترء  ستتتترقة   عن  أشتتتتهر 
ر  الشتتر     إلى  الفلستتيينية  الحقوقية  المنظمة  أشتتررت   المصتتوَّ

  منيلق   من   وليس  ال خو ف  وباافع  ي سرا يل ال  ال لفز ون   فهن 
راا  شتتتتتتتتر يرا  2009/ 12/ 20  األحا   يوم  عر    آخر    مصتتتتتتتتوَّ
  وجرء . الستتتتو اية  الصتتتتحيفة  إلي   أشتتتتررت   مر   صتتتتحة  في    أوا 
ره  دقيقة   57 طول   شتتتر     في    يهودا  ستتتنين   عشتتتر   ق    صتتتوَّ

  أن  يتترفتتر  في  الاتتالي  لليتت  « ك ير  ابو »  ماهتتا  متتاير  هس 
 كرن   الظهر   ِجل ا   إلى  إضتتتتتترفة  والاظرم  كرلقرنيرت  أعضتتتتتترء 

  موافقتتة  دون  من  م لقتتة  غر   في  الفلستتتتتتتتتتتتتيينيين  من  تمنَ ز  
 .مصربين  يين إسرا يل  لجنود  وتمايى  عر الته  
 ستتترحة   إلى  ياودون  ربمر  الجنود   هؤاء   أن  المكستتترة  ذروة 
  ه   بينمر  عليه   يا اون  والل نرنيين  الفلستيينيين   ضتا   الااوان 
  يين ستتترا يل ال   فهن   ذلك   ومع . فلستتتيينية  وجلود  وعيون  بقلو  

  ب ثير  أخير  هو  متتتر  يفالون  أنه   مع  بتتترلمحرقتتتة  ي تتترجرون 
 مانتتره  بمتتر  أ   به    إدعتترءاته   حتتا  على  النتتري ون  فالتت   ممتتر 
  وم  زون  وما تتتتاون  ار   ومح لو  وطن  م  صتتتتتتتتتتتتت و  أنه  

 .الضحرير   أعضرء  وسررقو 
 سرقة   ا   برلاات   ااخيرة   الواقاة  أليس  :  السؤا   و بقى 
 للمج مع  دافارا  ذاتهر   حا   في  تشتتتتتتتتتّ    الضتتتتتتتتتحرير   أعضتتتتتتتتترء 

  ياو تتة  من  األمر  إلى  ينظر  وا ... و تتاين  ينتتاد  لكي  التتاولي 
 ؟ ... النية  سليمة  ط ية 

  الاولي  المج مع  ستتتتتتتتتتتتتي ون   وإاَّ  الدانة    هاه  نن ظر  إننتر 
  جر مة   هي  ال ي  الجاياة  الفضتتتيحة  هاه   في  صتتترم را  شتتتر  را 

 .اانسرنية   ضا 
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 فاشالا  يكون  ال  كي اليمن إنقاذ

  إناقترد القربي  ب ر  أبو  اليمن  ختررجيتة  وي ر  إستتتتتتتتتتتتتت  ق 
  الثالثتتترء يوم  فقتتتر   اليمني  الوضتتتتتتتتتتتتتتع  حو   لنتتتان  مؤتمر 

  إن   المؤتمر  إناقرد  عشتتتية   أ  ( 2010/ 1/ 26)   المرضتتتي 
  يستترعاه  ل    إذا  فرشتتلة   دولة  يصتتب    أن  خير  يواج    اليمن 

 للشتتتتتتتتبرن يوفر  بمر  إق صتتتتتتتترده  تيو ر  في   الاولي  المج مع 
 .ال شاد  طر ق  في   السير  عن  باا   
 ال ي المفردات  لكن  برلفشتتتتتتتتتتتتتت   اليمني  الوي ر  يجزم   ل  

  ورا هتتر من  ير تتا  الستتتتتتتتتتتتتت ايتترفي  النو   من  كتترنتت   أوردهتتر 
  المؤتمر  في  المشتتتتتتتتتتتتتتترركتتة  التتاو   ختتررجيتتة  ويراء  إن ختترء 

  الم حاة  الوايرت  جرن    إلى  وطبارا   الخليج    دو    وبرلاات 
 .ااوروبية   الاو   وباض 

 أبو الوي ر   إلى  نستتتتتتتبة    « القربية »  المفردات  بين   ومن 
  اليمن  ستتتتتتتتتتتتتت تترن  من  المئتتة  في  42 إن  قولت   القربي   ب ر 

  وإن  يوميرا  دوار  ن  على  يعيشتتتتتتتتتتتون ( نستتتتتتتتتتتمة   مليون  23) 
  من  المئتة  في  65 وإن  المئتة  في  30 ي ل   البيترلتة  ماتا  
 .والاشر ن  الخرمسة  دون  ال الد  س رن 

 في  الخل    َمواطن   إلى  ي يرق   ل   الوي ر   أن  رغ    على 
 النر  ألستتتتنة   على  ي ردد   ومر  اليمني  الستتتتيرستتتتي  المج مع 

اين   الفستتتتترد  إستتتتت شتتتتتراء   حو     من  القصتتتتتا   أن   إاَّ  والمفستتتتتِ
  إستتتتتتتتت قراراا  وخاوا   مراا  أعيونر : وهو  واضتتتتتتتتتحرا   كرن  والم  

 .الرهربية  لل ؤر  وتنظيفرا 
  إلى  جتترءت  إنمتتر  شتتتتتتتتتتتتتتترركتت   ال ي  التتاو   أن  الالفتت  

  من  وليس  اليمن  في  الوضتتتتتتتتتتتتتتع  إنقترذ  بهتا   لنتان  مؤتمر 
  ويراء  أن  والالف  . والمحرستتتبة   والمستتترءلة  المنرقشتتتة   أج  

  إلى  أيضتتترا  توجهوا  الخليجي   ال ارون  مجلس   دو   خررجية 
 للمتتتترنحين إج متتتتر   على  ح ومتتتترته   إتفقتتتت   وقتتتتا  لنتتتتان 

 والالف . الستتتتاودية   الارصتتتتمة   الحر   بي ياة  تستتتت ضتتتتيف  
  ثالثة باا   المؤتمر  هاا   عقا  في  الست اجر   وأيضترا   أيضترا 

  ومع . إنقرذ  لاملية  ضتتتتتتتترورة  هنرلك   أن  ياني  بمر  أستتتتتتتتربيع 
 أميركر بقيردة   الاولي   المج مع   أن   اليمن   حظ  سوء   من   إن  

  مر  لنقرذ  للمرنحين  آخر  مؤتمر  على   أستتتتتت و   منا  ينشتتتتتت  
  المبتردرة أن   إاَّ  هتري ي   في   الزلزا   كتررثتة  من  إنقترذه  يم ن 

  أو   اليمن  مستتترعاة   أج    من  للمرنحين  مؤتمر  لاقا  الفور ة 
 كتاولتة تصتتتتتتتتتتتتتتنيفت   عنت   يمباتا  بمتر  الم رد   وضتتتتتتتتتتتتتتات   إنقترذ 

  جرنب   وإلى   الاولي  المج مع  بكن  إنيبرعرا  ت ر   فرشتتتتتتتتتتتتتلة  
 قتتتتردرون  الثروة   أهتتتت   بتتتترلتتتتاات  وناني  الاربي   المج مع 

 .واحاة  قضية   حو   ال ارون   على 
  لعبتتتررة القربي  ب ر  أبو  الوي ر  إستتتتتتتتتتتتتت امتتتر   أن  يبقى 

 هاه بعبررت   الوي ر   وأضتتر   ال ر   أد  « فرشتتلة   دولة » 

 يجا  مر   الصتتتتتتتتتررخة  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتية  العبررات  قرمو    إلى 
 أنهر  مالحظة   مع  القرار   أه   وجاان  في  تستتتتتتتتت قر  العبررة 

  ممهينة هي   وا  مستتتتتتتتتتتتت ِفزة  ليستتتتتتتتتتتتت     « القربية »  العبررة   أ  
 مردلين  الاكر  الستتتتتتتتتيئة  الستتتتتتتتتربقة  ااميركية  الوي رة  وعبررة 

 بيت  الر يس  عهتا  في  ت بترهى  كترنت   طترلمتر  ال ي  أول رايت  
امي  الاراق  ب صتتتتتنيف  ولن ون   النقرذ   والستتتتتودان  الصتتتتتاَّ
 . « قة المرر   الاو  »   من  بكنهمر 

 ما  ستتتتتتتتتتتتتخيرا  المرنحين  مؤتمر  ي ون   أن   لليمن  ن منى 
 عقالء اليمني  الح    أهت   ي ون  أن  نفستتتتتتتتتتتتتتت   الوقت   وفي 

 المضتت   أن  اليمنيون  و قرر   محلهر  في  الممنوحرت  وإنفرق 
 و شتتتتجع ال نمية  ضتتتتا   هو  الاستتتت    ال ااء  باا   القيلولة  عنا 

 .وآخراا ... اوا  والمنقا  الموفق   وللا . الفش  
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 سعود منطق   بين ييران اإل الموضوع
 كروبي  مهدي« تنجيم»و الفيصل

 اابراج وبين  بينه   التتتتتتاين  المنّجمين  طر قتتتتتتة  على 
 ستتيموت َمن  مارفة  خاللهر   ِمن  يف رضتتون  ستترلكة  خيو  

  ماظ   وفي  وَمن  .. وَمن  نجم   ستي كلق  وَمن  ستيمق     وَمن 
  ييرانال  للزعي   نقرأ  اف راضتتتتتتتتتتتتتترته    تصتتتتتتتتتتتتتت   ا  ااحيترن 

  ال ر يرنية للصتتتحيفة   قرل   كالمرا  كروبي  مها   المارر  
 محمود الر يس   إن « تريمز  فريننشتتتتتتر  »  وهي   وقرراا  األوثر 
  الستتينرر وهرت  وأن  الر رستتية  واي    ي م    لن  نجرد  احما  

  تقليص  أو  منصب   من  نجرد   إقرلة  بين  ت فروت »  المح َملة 
  إن : » أضتتتتتتتتتتتتتتر  «. ح ومي  تاتايت   إجراء  أو  ستتتتتتتتتتتتتتليترتت  

  ال كييا إج اا   على  تقوم  ال ي  نجرد  أحما   ستتتتتتتتيرستتتتتتتترت 
  على  يصتتتتتتتا   ممر   جااا  ضتتتتتتتعيفة  إيران  جال   الشتتتتتتتا ي 
 . « ... وال ضخ   البيرلة  من  المز ا  تحمُّ   المواطنين 

 في ية يران ال  الماررضتتتة  في  الثرني   الركن  يقرأه  مر   هاا 
 اب كتتتتترر من  أخر   بير قتتتتتة  أو  الفنجتتتتترن  في  او  ال يتتتتت  

 مث  كرنوا  مامَّمين  إيران  في  الستتتتتتيرستتتتتتي   الام   جمرعرت 
  ربيتة  دون  من  انمتر  اافرنجيتة  برل تالة   أو  مهتا   الشتتتتتتتتتتتتتتي  

  الثورة قيترم  منتا  الهنتاام  عترل   في  المحرَّمتة  شتتتتتتتتتتتتتتبت   الانق 
 أهمية واألوثر  الماررضتتتة   في  اآلخر   الركن   أمر . الخمينية 

 يرج   ا  مضض  على  صرم   فهن   موسو    حسين  مير 
مين  أستتلو    يستتلك   وا  برل ي     ان ظرر في   هو  وإنمر  المنجِّ
  للوايرت  ي يران ال  ااناار   شتتتتتتتهر  هو   الا   شتتتتتتتبر   شتتتتتتتهر 
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د  الا   الثرني  كرنون  شتتتهر   على  رداا  وحلفر هر  الم حاة   حاَّ
 الميتترلتت  الى  ي يران ال  للرضتتتتتتتتتتتتتتو   موعتتااا  نهتتري تت   هؤاء 

  من  فرلمز ا   وإاَّ  النوو   ال خصتتتتتتي    موضتتتتتتو   في   الاولية 
 .الاقوبرت 

 من األحتا  غتااا  ين هي  الثترني  كترنون  إن  قولت   نر تا  متر 
 ااثنين يوم  الا ستتتتتي  الاا  لي اأ  ية إيران  استتتتت جربة  ا    دون 
 .شبر    أو  

 الح    الشتتتتتتتتتتتهر؟   هاا  في  ستتتتتتتتتتتيحا   تر   ير   الا   مر 
.  ال خصتتتتتتتتتتتتي  شتتتتتتتتتتتتكن   في  موقف    عن  ي زحز    ا  ي يران ال 

  ان  دون  من  ينتترور  أميركتتر  من  المنقتترد  التتاولي  والمج مع 
 روستتتتير وهمر  إيران  عليهمر  تا ما   اللاان  والقيبرن . يحرور 

  كترن  اوبترمتر  والر يس . ال تابتا   من  حترلتة  في  والصتتتتتتتتتتتتتتين 
  وهو  إو فى  حيتتتث « ااتحتتترد  حتتترلتتتة »  خيتتتر   في  عتتترديتتترا 

  ب حاير ااق صتتتتردية  األيمة  تااعيرت  من   البر    المشتتتت و  
  ووي ر. الازلتة  من  بمز تا  الشتتتتتتتتتتتتتتمترليتة  كور تر  وماهتر  إيران 

 لنان  من   أعلن  الفيصت   ستاود  األمير  الستاودية  الخررجية 
 الستتتتتال   على  الحصتتتتتو    من  إيران  إيقر    إن »  أمس  ق   

  ا  انتت   مانتتتره  بمتتتر  ا  « الم حتتتاة  اام   عمتتت   هو  النوو  
  من   او  إسرا ي    من   سواء  إيران   الى  ضربة  ل وجي   موج  
  التا    الاترقلين  كالم   وهتاا . األوروبي  -  األميركي  الجترنت  

 في المارنا  ال يرر  و حرج  مستت يير   شتتر  من  المنيقة  ينقا 
  سيرسة  رج   كروبي  مها    ان  ي  ين  قا   ذلك  وعنا . إيران 
مون  ه   التتتاين  من  قتتترلتتت   متتتر  في  وليس  النظر  بايتتتا   منجِّ

 .يرَ  ياش   وَمن . ال ي   وقرر و 
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  «العسيرية الرؤية»و لندن مؤتمر
 لمواجهة اإلرهاب 

  الماضتتلة   شتتكن  في  لنان  مؤتمر  إلي   إن هى  الا    هاا 
  من  جيتتا ( 2010/ 1/ 27)  المتترضتتتتتتتتتتتتتتي  اارباتترء  اليمنيتتة 

 مجموعة  رأت    ممر  تاقيااا   أشا   الماضلة   لكن   الم اأ   حيث 
  لاو    ال ارون  ومجلس  الك ر   الصتتتتتتتتتنرعية  الثمرني   الاو  

  فترلتاولتة . وتركيتر  وااردن  مصتتتتتتتتتتتتتتر  وماهتر  الاربيتة  الخليج 
  وي ر بشتتتتتتتتتتتتتتخص  م مثلتة  المؤتمر  إلى ( بر يترنيتر)  التااعيتة 

  أ   للمؤتمر  بقوة   التااعمتة  والتاولتة  ميليبترنتا  ديفيتا  ختررجي هتر 
  هيالر   الخررجية  وي رة  بشتخص  م مثلة  الم حاة   الوايرت 
  الك ر   الصتتتتتتتتتتتتتنرعية   الاو   بقية  ايضتتتتتتتتتتتتترا  وماهمر  ولن ون 

 أمثر  الم شتتتتتتتتتادين  تكو   أر   هنرلك   تكون  ا   أن  يهمهر 
  و نشتتتيون  ستتتي اربون   هؤاء   ألن « القرعاة »  من  عنرصتتتر 

  ك يرة الخشتتتتتتية   أن   كمر .  الاو    ل لك  مصتتتتتترل   مستتتتتت هِافين 
  الستتتتت هاا  يشتتتتتم    أن   من  اليمن   موضتتتتتو   في  وبرلاات 
  ستفررات ضتر     أو  هرمز  مضتيق   مث   إست راتيجية  ممرات 

  وبصتتر    الاو    لهاه  عستت ر ة   وقواعا  وثكنرت  وشتتركرت 
  مع  عشتتتتتتوا ية   أو  خفيفة  الضتتتتتتربرت  كرن    إذا  عمر  النظر 

  التتا   مثتت   هو  ال تتار تت   أن  أث  تت   الحوثيتتة  الظتترهرة  أن 
 الستتتتتتتال   وأن  الرستتتتتتتمية  األمنية  المؤستتتتتتتستتتتتتترت  في  يجر  

 خال  من  بت  « المجترهتاين  المقترتلين »  تزو تا  و     م يور 
 .عاة  وسر   

  ذلك   عاا  أمر . الك ر   الصتتتتتتتتتتتتنرعية   الاو   يه   مر   هاا 
  ي الق   مر  في  انهر   عن  فضتتتتتتتتتتتالا  ب    مانية  ليستتتتتتتتتتت   فهنهر 

  الخليج   دو   باض   على  ت ك   اليمنية   األحوا   بهصتتتتتتتال  
 مؤتمر يكتي  هنر   وِمن  برلمستتتتتتتتترعاات   اليمن   ما  أج    من 

 الر ر  الشتتتتتتتتتتهر   هاا  تستتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتيف   ال ي  المرنحة   الاو  
  وفي . بستتتتخرء  تمن   ال ي  الوحياة  الاربية   الاولة  عرصتتتتمة 

  الك ر   الصتتتتتتتتتتتتتتنترعيتة   التاو   باض  دور  ي ون  الحتر   هتاه 
  يؤدوا  أن  بتا   الاترمتة  الاالقترت  دور  ون آذار يت  التاين  مثت  

« القرعاة »  وجا    ال شتتاد  ظرهرة  بهنهرء  وكفي   أه    هو  مر 
نرهر   وأمسرمرهر   أيمن ونر ب    ادن   بن   أمسرمة   إلى  نسبة )   وأيم 
 .المنيقة  ترر     من  عربرة  صفحة  مجرد ( الظواهر  
  الاو   وبرلاات  الصتتنرعية   الاو   استت يرعة  في   والا  

 أنواعه   على  والم شتتتتتادين « القرعاة »   أفار   تخشتتتتتى  ال ي 
ل    إلى  األستتتتتتتت    مع  تبردر   ل   ب   تقوم   ان   هنر ونخص . ِفا 
 ال ي األوروبية   والاو   وبر يرنير  أميركر  برلاكر   الاو    من 

 وكتردت الميلت   ع تا  عمر  النيجير   الف ى  ظترهرة  اقلق  هتر 
 في أميركيتتة  طتتر رة  تفجير  ب ر   بهتتر  قتترم  ال ي  الامليتتة 

  نشتتتتتكت ال ي   الارلية  ال كلفة  جرن    إلى  كررثة  تن هي   الجو 
 مثي   ا  أمنية  إجراءات  وإتخرذ  الاملية   فشتتتتتتت    ضتتتتتتتوء  في 
  الاربيتة األبتاان  من  المستتتتتتتتتتتتتت ور  تصتتتتتتتتتتتتتتو ر  بينهتر  من  لهتر 

  الاو   إستت يرعة  في   الا    أمر . وحر مرا   رجراا  وااستتالمية 
  الح   تي يق  فهو  تفا   ل   لكنهر  تفال    أن  إليهر   المشتتتتتتتتتتترر 
 السالم مبردرة   وف ق  ي سرا يل ال   -  الاربي   للصرا    الم واين 
 والقرارات المبتتتردرة  وكالهمتتتر  التتتاوليتتتة   والقرارات  الاربيتتتة 
  -  الاربيتة  اليترولتة  على  المبتردرة . موجودة  وغير  موجودة 

 والقرارات. ي سترا يل وال   الاولي  ال جرو   تن ظر  ااستالمية 
  على  ح ر  مثت   موجودة  الم حتاة  اام   اصتتتتتتتتتتتتتتارت هتر  ال ي 
  المبتردرة مع  بجتايتة  ال اترمت   حتر   في  المؤكتا  ومن . ورق 

  -  التتاينيتتة  التتارا ع  تصتتتتتتتتتتتتتتب   أن  التتاوليتتة  القرارات  وتنفيتتا 
(  الفلستتتييني والشتتتا   فلستتتيين   موضتتتو   أ  )  الستتتيرستتتية 
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 مجرد تصتتتتتتتتب   أ   أخر    ط ياة  المشتتتتتتتت لة  وتكخا  واهية 
.  لهر   الحلو   ليجرد  ال ارون   الستتتتتتتتتته   من  إج مرعية  حرلة 
  البرحثين  من  الهر     الك    إياء  عنا ا   الشتتتتتتتتت و   تزو   ومر 
 .أمرمه   م لقة  األبوا   فيجاون   الام    عن 

  والتابلومترستتتتتتتتتتتتتتيين الويراء   أن  لو  أتمنى  كنت    ذلتك  إلى 
  من  وبترلكثير  قرأوا  لنتان  في  إل قوا  التاين  بترلتاات  ااجترنت  

  علي  الستتتتتتتتتتتتتتالمي  -  الاربي  التابلومترستتتتتتتتتتتتتتي  رؤ تة  ال تكني 
  المملكة  ستتتتتتفير  منصتتتتتت   يشتتتتتت     الا   عستتتتتتير    عوا  
 في أوردهتر  متر  نحو  على  ل نترن  لتا   الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  الاربيتة 

  Combating)والتتمتتوضتتتتتتتتتتتتتتتوعتتي  التتجتتتتتتتايتتتتتتتا  وتت تتتتتتتربتتتتتتت  
Terrorism)   منشتتتتتورات  عن  شتتتتتهر ن  ق    صتتتتتار   الا  

  الاور  مارِلجرا  بر يرنير  في  األشتتتتهر   الجرماة « اوستتتتفورد » 
 ال ي اارهر   ظرهرة  مواجهة  في   الستتتتاود   ااستتتتلو    - 

 الاشتتتتتتتتترات ضتتتتتتتتتحي هر  ذه   عمليرت  مرارة   المملكة  ذاق  
  هؤاء  الويراء  ي ون   ولن . َق  لهر   للا  حرَّم  ال ي  النفو    من 
  ااصتتتتتتتتتتتتت   في  ألن   الك ر   له   ي رج   َمن   إلى  حرجة  في 

  مانره بمر  اليحرء   مؤلف   ير ا  وككنمر  برلنكليز ة  صتتتتتتتتتتتتتار 
 وب    لهر  يوضتتت    من   إلى  تح رج  أوروبر   ودو   أميركر   أن 

  أواا  ي اأ  ال شتتتاد  لظرهرة  الج مرعي   الح    أن  موضتتتوعية 
  خالصتتتتتتتة  هي « الاستتتتتتير ة  الرؤ ة » و . الستتتتتتيرستتتتتتي  برلح  
  عمل   ستتتنوات   طوا   عستتتير   علي  عرشتتتهر  مياانية  تجربة 
  والنظرة برلمنيق   واج   حيث  بروس رن   في  للساودية  سفيراا 

  وبرلمنيق . استتتالميرا  تشتتتاداا  األوثر  المج مع  الموضتتتوعية 
 وجتا األولى  التارجتة  في  بالده  أهميتة  جترنت   إلى  ايضتتتتتتتتتتتتتترا 

  كرن  مشت ركة   جوامع  على  األطير   عشترات  يحرور  نفست  
« رام و  ظرهرة »   أن   لوا   األفض    إتجره   في  توظيفهر   يم ن 

اة    األوروبيين وحلفتتتتر تتتت   البن  بوش  الر يس  من  الما متتتتَ
  مر  نحو   وعلى  النهيرر  حرفة   إلى  أف رنستتتتتتتتتت رن   أوصتتتتتتتتتتل  

  البروستتتت رني ال شتتتتاد  تنشتتتتي    في  وستتتترهم   للاراق   حا  
  مع  الستتتتتاود   ال ارم    ضتتتتتوء  في  ينحستتتتتر  باأ  كرن   الا  

  كثير عستتتتتتتتتتير   الستتتتتتتتتتفير  نظر  في   أمر  وهو   الموضتتتتتتتتتتو  
 شتتتتتتتتراا  وليس  وخيراا  حالا  ير ا  لمن  ال كلفة   وقلي    الستتتتتتتتهولة 
 .واح الاا 
  دوار  مليون   63 تخصتتتتتتتتيص  جرن    إلى   هنرلك   اآلن 

 أوبرمر الر يس  طل    2010  عرم  لليمن  المستتتتتتترعاات   من 
 األوبرمي  الستتتتتتتخرء   لهاا  ير )   عليهر  الموافقة  الكون ر    من 

  شتتتكن  في  ي زايا  كالم ( ستتترا ي  ل  برلمليررات   الضتتت   مقرب  
 رغ   على  اليمن    إلى  وبر يرنية  أميركية  جحرف   إرستتتتتتتتر  

 .ذلك  تكويا  عام 
  ذلك   ى إل  يستتتتتتتتتتتاى  اميركي « لوبي »  اليمن  في   وهنرلك 

 بهر طرل   ال ي «  الشتتتتترملة  الستتتتت راتيجية »  مانى   فمر   وإاَّ 

  مقولتتة  صتتتتتتتتتتتتتتترحتت  )  القربي  ب ر  أبو  اليمن  ختتررجيتتة  وي ر 
 عنامر 2010/ 1/ 21 الخميس  يوم ( فرشتتتتتتتتتتتتتلة  دولة   اليمن 

  لنتان  مؤتمر  إناقترد  في  الز تررة  عجلت   ث   واشتتتتتتتتتتتتتتنين  يار 
  الحتر   تهتائ  قتا  إنهتر  القو   نكرر  ب وصتتتتتتتتتتتتتتيترت  وخروجت  

 .المش لة  تح    لن  لكنهر 
  بتترل تتاختت  وإنمتتر  بتترلقوة  فليس  الحتت ؟  يم ن  كيف  أمتتر 

  بترلحزم المحلي  الجترنت   من  المقرون  اايجتربي  الختررجي 
 ااستتتتتتتتتتتتتت ئثتترر من  وال خفيف  وال جهيتت    الجهتت   ومواجهتتة 
 القنترعتة  وباض  وال قليت   الفستتتتتتتتتتتتتترد  نقو   ا  كي  بترلم ترن  

  وتوظيف المنرصتت    إلى  برلنستتبة  يفنى    ا  كنز  هي  ال ي 
 محلتت   في  دوليتترا  أو  كتترن  عربيتترا  الختتررجي  المتترلي  الاون 

 الستتاود  ستتلو  برأل  الير رات  حرمالت   دو   وبهستت ئنر  
  ير    والا   علي   ك رب   عستتتتتتير    علي  الستتتتتتفير  بنى   الا  
  جرن   إلى  عصتتتتتر ة  ماار   إنشتتتتترء   ان  يراه  مر  جملة   من 

 يمن خال   األخيرة  هاه  ستتتتتتتتتتتتت جا   الم شتتتتتتتتتتتتتادين  و رتي  
 الماار   إلى  ستتين ستت ون  ألنه   اليال   من  تخلو  قصتتير 

 ث ... ال شتتتتتتاد  رقاة  َتضتتتتتتام   فشتتتتتتيئرا  وشتتتتتتيئرا . الاصتتتتتتر ة 
  تحقيق  في  ال ستتتتتتتتتتتتر ع   مع  ذلك  تزاَمن   حر   في  تنحستتتتتتتتتتتتر 
 باءاا  ي ستتتتترا يل ال   -  الاربي  للصتتتتترا   الستتتتتيرستتتتتية  ال ستتتتتو ة 

فق  وللا . فلسيينية   دولة  بقيرم   .الموَّ
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 محمود   المناضل   فاجعة   ضوء   في   تأمالت 

  الحرلة  في  الصتتتتتعبة   األرقرم  تصتتتتتفيرت   مستتتتتلستتتتت   في 
 الرؤو  ع ا  محمود  يستتتق   الستتتالمية   -  الاربية  الثور ة 
  ورصتتتتتتياه الك ير  دوره   ل   شتتتتتتهيااا  دبي  في  المبحو   محما 

 مرصتود أن    ومع . الفلستييني   الام   مستيرة  في  النضترلي 
  اق نرصتتت   أج   من  يون ستتترا يل ال  و نشتتت   »الموستتترد«   من 
  »حمر «  حركة   أن   إاَّ   سنوات    خمس   منا   يحرولون   وه  

  ألقتاار  المقتاام  هتاا  تركت   قرن  ربع  منتا  إليهتر  المن ستتتتتتتتتتتتتتِ  
 ال ي دبي  من  و  ختتا  لتت   أعتتااء  ا  ستتتتتتتتتتتتتتتر    كتتكنتت   ي حر  

  ميرَردون   ه    لمن  الستتتتتتتتالمة  تكمين  في  ال ح    يصتتتتتتتتا  
 عشتتتتتتتتتتتتتتترقهن  من  ميتترَردات  اللواتي  من  أو  أعتتاا ه   من 

 .إيران  مع  ال سليحي  لنشرط   ال حر   مركز 
  األو  ( الا ا  أبو )  الورق  ع  ر  نستتتتتك   أنفستتتتتنر  نجا  هنر 

 غزة على  استتتتتتتتتتتت حوذت   لقا : هنية  استتتتتتتتتتتتمرعي   الر يس   أ  
  لكن  عليهتتر   الستتتتتتتتتتتتتتييرة  أح م    »دولتتة«  إلى  وحول موهتتر 

 وبتتترلتتتاات النضتتتتتتتتتتتتتتتتر   رموي  باض  ان  بتتترلك   عن  غتتتر  
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 محمود  أ    اآلخر ( الا ا  ابو )   امثر   رؤوستتتتتتتتتته   الميلوبة 
  نفستتتتتتتتتهر الكنية  يحم    الا   المبحو    محما  الرؤو   ع ا 
 وكتتتتكنه  ي نقلوا  أن  يجوي  ا  بهتتتتر   النتتتتر   ينتتتترديتتتتك  ال ي 

 غير استتتتتتتتمرا  يحم   ستتتتتتتتفر  بجواي  ال حر   وككنمر  ستتتتتتتتوَّا   
  يرصتتتتتتتتاون   الاين  األشتتتتتتتترار  على  يخفى  الحقيقي  الستتتتتتتت  
 .الثور ة  اليرا ا 

  ك يره  وبترلتاات  »حمتر «  قتردة  ي تكمت   أن  المه   ومن 
  وفي . محمود   للمنرضتتتتتتتتتتتت   جر   الا    في  مشتتتتتتتتتتتتا   خرلا 

  هو  وال نقت   ال رحتر   يخ صتتتتتتتتتتتتتتر  أن  نر   ال تكمت   ضتتتتتتتتتتتتتتوء 
  ا  الباض  باضتتتتتتتتتتهر  بين   الاو   عالقرت   أن   ذلك  اآلخر  
  تيو ر أمترم  عقبترت  الك ر   اليرا تا  تشتتتتتتتتتتتتتت تِّ   أن  ت حمت  

 .الاالقرت 
 المنرض   غرفة   بر    على   خفي   حرر    وجود   ان   ومع 
  وكالك  مصتيردي    إربر   شتكن    من  كرن  المبحو   محمود 

  على  ااع مرد  وليس  ال رفة   في  آخر  شتتتتتخص  مشتتتتترركة 
ع  ال رفة  بر   إقفر    كرن  القفر    ل ث ي   كرستتتتتي  ووضتتتتت 

 البي  ينجو   وبالك  برل صتتتتتتتفية  الم لَّفين  ستتتتتتت مربك  أيضتتتتتتترا 
  تن ظر  ا   وال ي  األه   الحمرية   أن   إاَّ  المست هَا    الثور  
  الثو   ورت ق  الصتتتتتتتتتتتتتترا   ترو ض  هي  ال تكجيت   من  المز تا 

نتتر  متتر  نحو  على  وليس  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني    قتتردة أحتتا  ستتتتتتتتتتتتتتما 
  تاليقرا   غزة   داخ    من   يقو    الزهرر   محمود   األ    »حمر « 

 الصتتترا  ستتترحة  لنق    استتت اااد   على  »نحن : الفرجاة   على 
 المررات  دولة   على  و ج   المح لة   األراضتتتتتتي  خررج   الى 

  يح رم  ا  الصهيوني  الجرن    أن  وتار   ت اظ   أن  وغيرهر 
نر   ومر  عربية«    دولة   أ   ستتتتتيردة   مشتتتتتا  خرلا   األ   ستتتتتما 

 ولكننتر »تؤلموننتر  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   مخترطبترا  غزة  ختررج  من  يقو  
 ستتتتتتتجر  بيننر  األيرم . ستتتتتتتنهزم    أننر   واثقون  نحن . نؤلم   
ررت    إن . للا  بهذن  لنر  األخير   واليوم   رجالا  إغ ل    أنك   ستتتتتتتتم

  ب تارك  وليس  بشتتتتتتتتتتتتتتجترعتة  جنودك   باض  إغ تر   عظيمترا 
  لن  عتربرة  فرحتة  تفرحوا  فال  استتتتتتتتتتتتتت ثنتر يتة  عتربرة  فرحتة  فهي 

 . « المبحو   لامرء  سنن ق   ألننر  كثيراا  عناهر  ت وقفوا 
  الامو    من  نستتتتتتبة  وتمكفك   برلانفوان  مفامة  العبررات 

  ا  أو .. ي في  ا  ذلتك  ولكن . الهم   من  الكثير  وتشتتتتتتتتتتتتتتحتا 
 .يفي 
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رة ومصر المفجوعة   حماس«»  المنتظ 

.  في  جاا    ا   هاا . تن ق    أن  »حمر «  است يرعة  في 

  برنرمج تنفيا   لمواصتتتتتتلة  جرهزة  إستتتتتترا ي   فهن  جرن هر   ومن 
  والاتاوان  بترل تار  الحترفت   تترر خهتر  ذلتك  يؤكتا  ال صتتتتتتتتتتتتتتفيتة 

 واألطفتتر  النستتتتتتتتتتتتتتترء  وق تت    وال جر ف  وال نكيتت   وااج يتتر  
  الشترم    الامرر  استلحة   أنو    ك   واست امر   ال يوت  وتامير 

  عن  تصتتتتتتتتار  ال ي  القرارات   لك   والم نكرة  دولير ا  المحرَّمة 
.  التمت تحتتتتتتتاة لتلمت   التاتمتومتيتتتتتتتة  والتجتمتعتيتتتتتتتة  األمتن  متجتلتس 

  برلستتتتتت وني  اييرلير  ويراء  ر يس  صتتتتتتَامنر  هاه  إستتتتتترا ي  و 
 مصتتتتتتتتتتتتتتحوبترا  يزورهتر  بتكنت   للار    صتتتتتتتتتتتتتتااقتة  يتاَّعي  التا  

  وبتتايمقراطيتتة بتترلز تتررة  و  بتترهى  ح وم تت   ويراء  بنصتتتتتتتتتتتتتت  
  كهييرلي علي    ال ي  الحقيقية  الصتتتتتتتتتتتفة   ان   مع  إستتتتتتتتتتترا ي  

  على  ييلقهر   أن  الفرشتتستت ية   من  والستتماة  الك ر رء  مجرو  
  الاصتتتتتتر  في  الفرشتتتتتتستتتتتت ية   للاولة  رمز  أنهر  هي  إستتتتتترا ي  
 .الحايث 
  تصتتتتتتتتتتتتتتفيتتتة فتترجاتتتة  تحتتتا   ا  أن  هو  ن منتتتره  كنتتتر  متتر 

 دبي وفي  المبحو   محما  الرؤو   ع ا  محمود  المنرضتتتت  
 أيرم عشرة  باا   إاَّ   ذلك   عن  الكش   ي     وا  اس وعين  ق   

.  نفست  على  انقسترم   أستوأ  منقست   الفلستييني  الصت   بينمر 
ا  ظ   في  أن   أستتتتتر    على   ذلك  ونقو     كرن   الصتتتتت   َتوحُّ

  أو   البن  هو  محمود   المنرضت    أن  ستيشتار  فلستييني   و  
  الاين  عز  و»و ر    »حمر «  يخص  كمر  يخصتتتتت    األ  

.  مؤستتتتستتتتيستتتتهر أحا   هو   الا   الاستتتت ر   جنرحهر  القستتتترم« 
  هو  الغ ير   على   الرد   أن  ستتتتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتتتتار  عربي  ك    وكرن 

 .للقضية  المسرناة  من  برلمز ا 
 في تموجتت   محمود  المنتترضتتتتتتتتتتتتتتت   فتترجاتتة  إن  نقو   لتتاا 

  ت ر تتتاهتتتر من  تاود  أن  »حمتتتر «  على  األولى  التتتارجتتتة 
  مخرطبترا  مشتتتتتتتتتتتتتتا   خرلا   األ   يقو    أن  ي في   وا . ال زَّاو  
 في أمقيم   ال ي  الازاء  مراستتتت   خ رم  في  المصتتتتر ة  القيردة 
  اليا  م نرو   في   المصتتترلحة   »إن  البي    للمنرضتتت   دمشتتتق 

  اجنح ك  تمفردوا   وأن  بصتتتتتتتتاق  تح ضتتتتتتتتنوننر   أن  والميلو  
 الفصتتتتتتتتتتتتتتر ت  جميع  ومع  ف     مع  القترهرة  في  إجماونتر . لنتر 

  تخ ررون   ممن  الار   ومع  المستتتتتتتتتتت قلة  والشتتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتتتيرت 
  مر  اح رموا .  واقارا  وأمراا  حقيقة  المصتتتتتتتتتتتترلحة  وستتتتتتتتتتتت جاون 

 . « علي    ونوقِّع  فن صرل   علي   إتفقنر 
  وإيجتربي جيتا   المفجو   مشتتتتتتتتتتتتتتات   خترلتا   من  الكالم   هتاا 
 بهتاه كالمترا  المن ِظرة  مصتتتتتتتتتتتتتتر  إن  فهت  . ال فايت   و ن ظر 
  تر   س بقى   أنهر   أم   اليل   س ل ي  »حمر «   من  الروحية 

 باض هنرلك   وه  . يمظهر  مر  غير  يبين   مشتا   خرلا   أن 
 إنجتري باتا  من  فلستتتتتتتتتتتتتتيين  وفتا  ي شتتتتتتتتتتتتتت تَّ   أن  في  األمت  

  اولى   كخيوة  الستتور ة   -  المصتتر ة  اليا   على  المصتترلحة 
  من  المق ت   الشتتتتتتتتتتتتتتهر  لي يتر  في  التاور تة  الاربيتة  القمتة  إلى 

 المستتتت ارد  الح ومة  ور يس  عبر   محمود   الستتتتلية  ر يس 
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 هنية؟  اسمرعي  
 ذلك؟  ي حقق   ولا   عسى 
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 حكومية  إجتماعات
 الشبهات  تثير يةإسرائيل – أوروبية

  جوان هر باض  في  ااستت اراضتتية  المستترناات  هاه   و  
 .شيء  في  تفياهر   لن  سرا ي  ل 

  بحقيقة ال سلي    سو   المير   نهرية  في   أمرمهر  وليس 
  الواقع  األمر  ق و   وموضتتتتتتتتتتتتتتع  متتكمن  في  تبقى  لكي  أنهتتر 

  الاربيتتتة األم ين  على  التتتاولي  المج مع  فرضتتتتتتتتتتتتتتتت   التتتا  
  تفره   وعام  واح يرجرتهمر  ظروفهمر  مستتتتت  الا  والستتتتتالمية 

 منهر الميلو    فهن  الباض   باضتتتتتتتتتتتتته   مع   أمة  ك   قردة 
 قرار  من  فياه تن  ي     ل   مر  ستتت نفِّا  أنهر  رستتتميرا  العالن   هو 

 الاترم منتا  شتتتتتتتتتتتتتتكنت   في  تمترطت   ال ي  242 األمن  مجلس 
  4 حاود   الى  انستتتتتحربهر  على  ينص  صتتتتتاوره  عنا   1967
 .ال ربية   والضفة   الجوان  من   أ   حز ران 

 جهة فمن  مزدوجة   إليهر  نشتتتتير  ال ي  وااستتتت اراضتتتترت 
  الح ومة  مع  مشت ر   اج مر   عقا  ألمرنير  ح ومة  ترتضتي 

  18 الثنين  يوم  برلين  في  ااناقتتتترد  و     الستتتتتتتتتتتتتترا يليتتتتة 
  جترنت  من  الخيوة  هتاه  ومثت  . المترضتتتتتتتتتتتتتتي  الثترني  وترنون 

  شتتتتتتتتتتتتاوراا  النفس   في  تباث  ميرك   أنجيال  المستتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتررة 
ن  ااشتتتتتتمئزاي  درجة   الى  براستتتتتت هجرن   غير  اللف ة  هاه   كو 

  وتا تتا  تح تت   دولتتة  ألمتترنيتتر  بهتتر  تخص  الموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة 
  نفستت   الوق    في  وت رجر  نري   طربع  ذات  أستترلي   آذار وت 

  ال فستتتتتتيرات وتاادت  المرضتتتتتتي   الزمن  في  حاث   بمحرقة 
  الواحاة  المحرقة  با   إرتك    إستتتتتتتتتتترا ي    أ   انهر   مع  لهر  
 استتتتم  يرتب   ح ومة  ر يس   ك    أن  حا   وإلى  محررق  عاة 

 ال وضي    في   ي ردة   ا   الفلسييني    الشا    ضا  بمحرقة 
 و»محرقتة شتتتتتتتتتتتتتترمير«  و»محرقتة  بي ن«  »محرقتة  هنترلتك 
  و»محرقتتتتة بتتتررا «  و»محرقتتتة  ليفي«  و»محرقتتتة  بير ز« 
 .إل  ... ن نيرهو«  و»محرقة   أولمرت«  و»محرقة  رابين« 
 الحصتتترفة اع مات  ميرك   أنجيال  المستتت شتتتررة   أن   ولو 

 بين المشتتتت ر   ااج مر    من  جال   لكرن   والموضتتتتوعية 
 برلين في  ن نيترهو  عليت   الم ضتتتتتتتتتتتتتتو   وح ومتة  ح وم هتر 
  ثرنية« »محرقة  ارتكر    الى  الم يلع   هاا  لبالغ  منرستتتتبة 
  على  الحررقين  الصتتتهرينة  ترر    في  استتتم   يستتتّج    وبالك 

  أن  الواحاة   »المحرقة«  با   المحرق ين«  »صتتتتتتتتترح   أن  
 في  والسير  ال رر خية  الفرصة  اغ نرم  إسرا ي   مصلحة   من 

  أن  وخصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتترا   الاولية   القرارات  وفق  ال ستتتتتتتتتو ة  اتجره 
  الاردلة  لل ستتتتتو ة  ضتتتتتمرنة   أفضتتتتت   تشتتتتت ِّ   الاربية  المبردرة 

 .والثرب ة   والشرملة 
  للح وم ين المشتتت ر   ااج مر    الى  برلنستتتبة  يقر    ومر 

  الى  برلنستتتتبة  أيضتتتترا  يقر   برلين   في  الستتتترا يلية و  األلمرنية 
  ااييرليتة الح ومة  ر يس   ان  حيث  ل    مشتتتتتتتتتتتتتترب   اج مر  

 به  وتوجَّ   ح وم    ويراء  نصتتتت   إصتتتتيح   برلستتتت وني 
  2010 شتبر    2 المرضتي  الثالثرء  يوم  لياقا  إسترا ي    الى 

  أن  وبا  . ن نيرهو  بنيرمين  ح ومة   مع  مشتتتتتتتتتت ركرا  اج مرعرا 
  الا   برلستتتتتت وني  يقو   كي  منرستتتتتتبة  ااج مر    هاا  ي ون 

 الم تتتترربي جنتتتترحيه   في  بتتتترلار   طيبتتتتة  عالقتتتتة  يتتتتاعي 
 ختتتترص  شتتتتتتتتتتتتتت تتتت   في  الخليج  دو   ومع  والمشتتتتتتتتتتتتتتتتتررقي 

 إع ما فهن   الار    و رضتتتتتتتتتتتتتي  يفياه    مر  يين ستتتتتتتتتتتتترا يل لل 
 مستتتتتتتتتكلة  في  ميرك   األلمرنية  المستتتتتتتتت شتتتتتتتتتررة   على  المزاياة 
 رأستتتتت  على  القلنستتتتتوة  يضتتتتتع  وهو  ونراه . إستتتتترا ي   مااهنة 
 »الثقتتترفتتتة بتتتكن  ي فتتترخر  المحرقتتتة  نصتتتتتتتتتتتتتتتت   ي تتتررة  خال  

ل   ال ي  هي  اليهودية   -  المستتتيحية    الحضتتتررة أستتتر   شتتت َّ
 »الشتتتتتتتتتر « حر   عر    كرن  باامر  مضتتتتتتتتتيفرا  ال ربية« 

 الويراء ر رستتتتتتتتة  مقر  في  ن نيرهو  م     أمرم  ي ستتتتتتتترا يل ال 
  وك     ستتترا ي  ل  ومح  ي  الاميقة  »صتتتااق ي  على  ال كويا 

  إستتتترا ي   ضتتتت   هو  ستتتتيرستتتتيرا  اعبرا  دم   مر  في   أرغ   مر 
 . « األوروبي  ااتحرد   الى 

  أشتتتتتتترنر  الا   النحو   على  تم   برلستتتتتتت وني  ي ررة   وألن 
  األلمترنيتة  الخيوة  كترنت   إذا  إنت   القو   الي ياي  فمن  إليت  

  أنجيال  المستتت شتتتررة   وأن   أستتتوأ  الييرلية  الخيوة   فهن  ستتتيئة 
 للمرضتتتي استتت حضتتترر  حرلة   في  كرنر  برلستتت وني  والستتتنيور 

  الييبة والستتتماة   األفضتتت   برلمستتت ق    ال فكير  با   الستتتيئ 
 .وإييرلير  ألمرنير  الار ق ين  للاول ين 
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 حدودية الحرب تبدأ ال  كي
 فعالمية...  إقليمية تنتهي ثم

  صتترحبة ستت  او  ميرك   أنجيال  ألمرنير  مستت شتتررة  ورن  
 يوم برلين  في  استتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتترف هر  باا  أنهر   لو  م واين  موق  
 الح ومي ااج متتتتر   2010 الثتتتترني  كتتتترنون  18 ااثنين 
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  الوطنية الستتتتلية  بر يس  اتصتتتتل   ي ستتتترا يل ال   -  األلمرني 
  استتتتتتتتت ضتتتتتتتتترفة علي   واق رح   عبر   محمود  الفلستتتتتتتتتيينية 

  لتالتك  مشتتتتتتتتتتتتتتتربت   فلستتتتتتتتتتتتتتييني  -  ألمترني  ح ومي  اج متر  
 القيرم  ا  إستتترا ي   مااهنة  هو  يهمهر  الا    لكن . ااج مر  

 .م واين  ترر خي  باور 
 مر  الا   برلستتتتتتتت وني  عن  نقول   ميرك   عن  نقول    ومر 

  ن نيترهو ح ومتة  مع  ال ترر خي«  »ااج متر   هتاا  عقتا  دام 
  برلستتتتتتتتاي وال اها  اليهودية   -  المستتتتتتتتيحية  برلثقرفة  وأشتتتتتتتترد 
 بمر ي صتتتتتّر    أن  األوروبي   ااتحرد  الى  إستتتتترا ي   لضتتتتت  
  من  ن نيتتترهو  مفهوم  ل ير  تتتترر خيتتترا   دوراا  ير تتتا  أنتتت   يؤكتتتا 

 أخر   م وستتتيية   شتتتاو   علي   ت وي   الا   البحر  شتتترطئ 
   سترا ي ل  وااح اللي  الااواني   الاور  بست    الكثير  تكربا 
 في إييرلي   -  فلستييني  ح ومي  اج مر   است ضترفة  يقرر 
  شتتتتتتتتتتكن   من   للا  رام  في  ااج مر    ان  أستتتتتتتتتتر    على  رومر 

 هتتتتاه مثتتتت   إطالقتتتترا  ير تتتتا  وا  ن نيتتتترهو  ح ومتتتتة  إغتتتترظتتتتة 
  -  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الح ومي  ااج متتتتتر   وفي . الغتتتتترظتتتتتة 

  عن  و صتتتتتتتتتتتار  بموضتتتتتتتتتتتوعية   األمور  بحث  ي    الييرلي 
  ضتتتتتتتتمن  فلستتتتتتتتيينية   دولة  قيرم   شتتتتتتتتكن  في  تكويا  ااج مر  

 ألنهر سواهر  ح    ا   ال ي  والثرب ة  والشرملة   الاردلة  ال سو ة 
 .الاربية  والمبردرة  الم حاة   األم   قرارات   الى  مس ناة 
  المثيرة ااوروبيتتتة  الخيوات  هتتتاه  من  نخشتتتتتتتتتتتتتتتتره  متتتر 

  جايا ي إستتتتترا يل   عاوان  ل  يية  تكون  ربمر   أنهر  للشتتتتت هرت 
  ي زايتتتا ماتتترا  إيران و  وستتتتتتتتتتتتتتور تتتر  ل نتتترن  على  او  إيران  على 

  ر يس  قو   اليت   المؤشتتتتتتتتتتتتتترات  ومن  شتتتتتتتتتتتتتتكنت    في  الحتايتث 
  الحرلي   الشتتتتتتتتتتتتهر   »إن  أشتتتتتتتتتتتت نري   غربي  الجنرا   األركرن 

 قارات لاينر   وإن  ي يران ال  الخير   الى  برلنستتتتتتتتتتتتبة  حرستتتتتتتتتتتت  
  الهتاوء  ظ   في  كمتر   الاترل   في   األفضتتتتتتتتتتتتتت   بين  من  ق ترليتة 
  أعااء  وتستتتتتتتلي   حشتتتتتتتا  عملية  تن ظ   الجهرت   على  الهش 

  الافر   وي ر   قو   ث   مثي «    ل   يستتت ق   ل   بشتتت    إستتترا ي  
  -  األلمترني  المشتتتتتتتتتتتتتت ركي ن  ااج مترعين  باتا )  بتررا   إيهود 

  حربرا  يستت باا   ا  إن  ( ي ستترا يل ال   -  والييرلي  ي ستترا يل ال 
 وليا الستور ة  الخررجية  وي ر  حم    الا    األمر  ستور ر  مع 

 باا صتتتتتتتتتتتتتحرفي  مؤتمر  خال    برلقو   علي   يرد   أن   المال  
 »وفى موارتينو   إستبرنير  خررجية  وي ر  بحضتور  سترعرت 

 غزة يهتتتادون  مرة . المنيقتتتة  هتتتاه  في  الزعران  دور  لاتتت  
  أيهتتتتتر . ستتتتتتتتتتتتتتور تتتتتر  واآلن  إيران  ث   ل نتتتتترن   جنو   وتتتتتتررة 

  رشتتتتاك   الى   عودوا . ستتتتور ر  عزم  تخ  روا   ا  يون ستتتترا يل ال 
 ال زموا.  واضتتتتتتتتت   الير ق   وهاا . الستتتتتتتتتالم  طر ق  وإن هجوا 

  ست  اأهر حر   أ    إن .  والشترم    الارد   الستالم  بم يلبرت 
 أصتتتترب  شتتتترملة  وستتتت كون . مانك    الى  ستتتت ن ق   إستتتترا ي  

 بااهر يشتتتتتتها   أن  كثيراا  وأستتتتتت باا  ستتتتتتور ر    أم  ل نرن  جنو  

 رمز من  جتترء  الرد  أن  ومع . ستتتتتتتتتتتتتتالم«  محتتردثتترت  جيلنتتر 
 جرء  أن   لو  خيورة  ستتي  ستت    وكرن  الستتور ة  الابلومرستتية 

  وبتتترل   اف تتترا  يبقى  أنتتت   إاَّ  الستتتتتتتتتتتتتتور    التتتافتتتر   وي ر  من 
  موعتا  على  ربمتر  المنيقتة   إن  القو    الى  نصتتتتتتتتتتتتتت   األهميتة 

 ااع قتترد يجوي  متتر  على  ت تتاأ  خييرة  استتتتتتتتتتتتتت حقتترقتترت  مع 
 .الربيعية  اايهرر  وت ف     الثلوج  تاو    أن  لمجرد 

ع  الى   الاولي  المج مع  يستتتتتتتتتتتتترر    ل    حر   وفي   وضتتتتتتتتتتتتت 
  ت تاأ  أن  مستتتتتتتتتتتتتت باتااا  ياود   ا  فتهنت   نصتتتتتتتتتتتتتتربهتر   في  األمور 
 إقليمية تصتير  ث    المان  شترملة  تصتب   ث   حاودية  الحر  

 .عرلمية  تن هي   وقا 
 .تم ا   أن   وا ... تحا    أن  الحر   لهاه   للا  قاَّر   ا 

 2010 شباط  6 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 األمس حلفاء  إليه يسعى ما
ار  مبارك  ومعمَّر  وبشَّ

رر  الر يس  بهر  قرم  ال ي  الز ررة  باا    لي ير  إلى  األستا  بشتَّ
 مثت  خترطفتة  بز تررة  يقوم  مبترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  هو  هتر 

رر   الر يس  ي ررة    هلوستتتتتتتتتتترت  وستتتتتتتتتتت   الز ررترن  وت    بشتتتتتتتتتتتَّ
 تستتتتتتتاى جاياة  حر   اح مرات   حو   ت محور  ية إستتتتتتترا يل 

 الاربي  الستتلمي  الستتاي   حصتترر   فك  بها   إستترا ي   إليهر 
اهر  عليهر   الاولي   -   اآلخر ن مع  ال اريش  خرنة  في  ووضت 

 الاموميتتتة والجمعيتتتة  األمن  مجلس  إتختتتاهتتتر  قرارات  وفق 
  أجواء  وستتتتتتتتتتتتتت   ت متترن  الز تتررتين  أن  كمتتر . الم حتتاة  للم  

  ا   الا   النوو    الموضتتتتتتتتتتتتو    على  إيران  باض  إصتتتتتتتتتتتترار 
 الاقوبترت: بنوعيهتر  و التت   يون يران ال  ي ك تا   أن  يستتتتتتتتتتتتتت حق 

  على  ماهر  والحليفة  الك ر    الاو   ال ق    حر   في  القرستية 
 في قستتتتتتتتتروة  األوثر   والمواجهة    للاقوبرت  موحاة  صتتتتتتتتتي ة 

  ل تتتة  أن  حتتتا  الى  ووصتتتتتتتتتتتتتتتت   تاقيتتتااا  الموق   إيداد  حتتتر  
ان  بهر  ي خرط   ال ي   هي  أنواعهر   على  الصوار     .الِضاَّ
 المصتتتتتتتتتتتتتتر   الر يستتتتتتتتتتتتتتي ن  أن  لالن بتره  الالفت   ان  ومع 

  إن هتترء نحو  وعلى  جفوتهمتتر  ينهيتتر  ل   اللتتاين  والستتتتتتتتتتتتتتور  
زا   الستتتتتتتتتتتتتتور تة  -  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  الجفوة   المالومترت وفق  ركَّ

  موضتتتتتتو   مث   ثنر ية  قضتتتتتترير  على  كليهمر   من  الرستتتتتتمية 
  اللي يتة -  الل نترنيتة  والاالقتة  لي يتر  في  المصتتتتتتتتتتتتتتر تة  الامترلتة 

 اناقتترد ق تت   أجوا هتتر  ترطيتت   من  بتا  ا  وال ي  المل بستتتتتتتتتتتتتتتة 
  آذار  29 و  28 يومي  لي يتتتر  في  التتتاور تتتة  الاربيتتتة  القمتتتة 

 المس حِوذ  الموضو   كرن   ية يران ال  الاقاة   أن   إاَّ  المق    
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  المالومتترت  كتترنتت   وإن  الثالثتتة  الرؤستتتتتتتتتتتتتتترء  اه متترم  على 
  ان   ب   بايا    أو  قر     من   ذلك   الى  تشتتتتتتتتتتر  ل   الرستتتتتتتتتتمية 

 مبرر  الر يستتتتتين   من   ك   لا   البر   انشتتتتت ر    عن   الماَلن 
  الشتتتتتتتتتتتتكن  في  ية يران ال  »ال اخالت  ب  ي الق   كرن  واألستتتتتتتتتتتتا 

 . « الاراقي 
 كرنوا  الاين  الثالثة   الرؤسرء   أن   هو  اف راض   يجوي   مر 

 اعردة صتتتتتتاد   في  ه   ربمر  تحرلم   مشتتتتتترو    المرضتتتتتتي  في 
  الح    بين  الاالقة   أن  خصتتوصتترا  المثلث   هاا   الى   الرو  

  وان   آخر  باا  يومرا  تستتتتتتتتتت قي   األميركية  واادارة  الستتتتتتتتتتور  
 الاالقة  كمر  حر   أحستتتتتتن   في  األميركية  -  اللي ية  الاالقة 

  أن  لضتتتترورة بر  ليس  المثلث   وهاا . األميركية  -  المصتتتتر ة 
 ال ستتتتتتتتتو ة  ألجواء  مستتتتتتتتترعاة  عنصتتتتتتتتتر   وإنمر  محوراا  ي ون 

 القردة يل قي  عنامر  شتتتتتتتتتتتتكنهر  في  انفراجرت  تحقيق   الم وقع 
 قمة  تكون   أن   ولهر   منهر   المؤمَّ   الاور ة  قم ه   في   الار  
ع    ير اه  مر   وهاا  الم رربي   الشتم    مع  المشترقي   الشتم   جم 

رر  الر يس   ح ى مبرر    الر يس   ذلك  في  ما   و ل قي  بشتتتتتَّ
 فلنق   أو  صتتتتتتتتتتتتايقي ن  بين  الف ور  حرلة  في   ياا  مر  كرنر   إذا 

  من  أوثر  أحاهمر   أو  الثنرن  و شتار  حليفي ن  كرنر  َمن  بين 
  الثرلث   األ   طر ق   وعن ... الودّ  است اردة  بضترورة   اآلخر 
 .أعل   وللا . القاافي  مامر 
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 «الوطنية »الهوية  مسألة في تأّمالت
 وفرنسياا  لبنانياا 

 في الحيو تتتتتتة  بر   ن يتتتتتت   الر يس  يباتتتتتتث  ل نتتتتتترن  في 
  وتث ي   توثيق   ت    الا   الستتيرستتية  الير فية   ال رء   موضتتو  

 الييف إنقستتتتتتتتتتتتتت   ذلتتك  أجتت   ومن  عليتت   ال وافق  ق تت    من 
  ي منى الشتتا ي  الييف   أن  حين  في  شتتكن     في  الستتيرستتي 

 التمتاتنتيتيتن إن  التقتو   يتجتوي  هتنتتتتتتتر  ومتن  التختيتوة   هتتتتتتتاه 
 نجوم ه   ااع را   ولجهتتة  ال تتكييتتا  لجهتتة  بتترلموضتتتتتتتتتتتتتتو  

 فقا األستتتتتتر    هاا  وعلى  ل نرن   في  الستتتتتتيرستتتتتتي   المستتتتتتر  
  أن  ان ظرر  في   األمر   في  ال     دون  من  ستتتنوات  تنقضتتتي 
  من  الستتتتتتتيرستتتتتتتية  الير فية  بهل رء  الميرلبة  مستتتتتتتكلة  ت حو  
 طيف جرن    من  عليهر   وااع را   سيرسي  طيف  جرن  
  ب ا ير  أو  وطنية   قضتتتية   الى  شتتتخصتتتية  قضتتتية   من  آخر 
  حترلتة   الى  ستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتي  طيف   لتا   طمو    حترلتة  من  أدق 

  الستتتتتتتيرستتتتتتتي الييف  أفراد  ييم   ال ي  الم رنة  من  حرمرن 

 بين األو ر  واليتتترم  . إليهتتتر  الوصتتتتتتتتتتتتتتو   الى  الما ِر  
 .عون  ميشر    الجنرا   هو  اليموحين 

 الارم  الرأ   الستتتتتتتتتتترركوي   الح    يمفرجئ  فرنستتتتتتتتتتتر  وفي 
  الح ومتتة  أن  في  ت مثتت   وطنيتتة  بتتهن فتترضتتتتتتتتتتتتتتتة  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي 
  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي  الال   برف ع  المتاار   لكت   أوامر  أصتتتتتتتتتتتتتتارت 

  ثالثة دام  الوطني  المستتتتتت و    على  جا   باا   ذلك  و حا  
  كالك . فرنستتتتيرا  المرء   ي ون   أن  ياني    مر  شتتتتكن   في  أشتتتتهر 

 الختتترص العالن  تاليق  الح وميتتتة  األوامر  تضتتتتتتتتتتتتتتمنتتت  
 .دراسي  فص    ك   في  النسرن  بحقوق 

  ر يس توضتتتتتتتتتتتتتتي   نحو  على  الخيوة  هتتاه  الى  التتاافع 
  ل   الوطنية   الهو ة  مستتتكلة   »أن   هو  فيون  فرنستتتوا  الح ومة 

  الهو تة  أ  )  أنهتر  إلى  الشتتتتتتتتتتتتتتررة  مع  المحرَّمترت«  من  تاتا 
  اان خربية  الحملة  في  أستتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتيرا  عنوانرا  كرن  ( الوطنية 
  عرم  الر رسة   الى   أوصل      ال ي  سرركوي   للر يس  النرجحة 
 الوطنيتة الهو تة  كون  مثيراا  هتاا  الوصتتتتتتتتتتتتتتو   وكترن  2007
 .فرنسي   أص    من  ليس  ألن   تسرؤ    موضع   للرج  

 أقير  من  كثير ن  اع راضتتتتتتتتتترت  رغ   وعلى   ذلك   إلى 
 الح ومية  األوامر   على ( ااشتتتتت راوي  الحز  )  الماررضتتتتتة 

 أيضتتترا  الخيوة   الى   الاافع   فهن  إليهر   أشتتترنر   ال ي  المفرجئة 
  أن   عن  فضتتالا  م راجاة  ستترركوي   الر يس  شتتا ية   أن   هو 

 منا  لهر  يخي   ثرنية  ر رستتتتتتتتتتتتتية  بواية  النفس  يممني   الرج  
 وستتتتتتتتتتتتت    الوطنية   الهو ة  مستتتتتتتتتتتتتكلة  انبار    في  و ر    اآلن 

  افر قية دو    من  فرنستتتتتر   الى  للمهرجر ن  المستتتتت مر  ال افق 
  الاتترم  الرأ   يجاتت   متتر  الاربي   الم ر   دو   باض  ومن 

  القاام  ستتترركوي   للر يس  و شتتت ر  برلخيوة  يه    الفرنستتتي 
 مشتترعر ستتيازي  ال وج    هاا  مث    أن  مالحظة  مع  عليهر  

 اليال  نواي   اخ ليت   إذا  خصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتترا  عنصتتتتتتتتتتتتتتر تة 
  األصتو   ذو   اليال    مشترعر  مع  فرنستر   الى  المهرجر ن 

 .أجااد   عن   أبرا  الفرنسية 
 على ن منى  الخيوة  هتتاه  هتترمش  وعلى  حتتر   أ   في 

 اتجره في   األوامر   من  المز ا   اصتتتتتتتتتتتتتاار  الل نرنية  الح ومة 
  الثالثتتة الرؤستتتتتتتتتتتتتتترء  يالِّق  وبحيتتث  الوطنيتتة  الهو تتة  تاز ز 
  ستتتتتتتتتتتتتت رة عروة  على  ووي ر  نتتتر تتت   وكتتت   اليوا    ورموي 
  ماتتتانيتتتة قياتتتة  على  محفوراا  الل نتتترني  الَاَل   منه   الواحتتتا 

  الرمز  هاا   ومث  . ل نرن«   للوطن  »ولنر  عبررة   مع  صتتتت يرة 
 .شخص   أ   صار  يشرِّ  

  ستتتتتتتيقلا فهن   المشتتتتتتتها   هاا  في   المواطن  ي كم   وعنامر 
  صالحي    إطرر   في   وك    المسؤولون   كرن   إذا   إاَّ ..  هؤاء 

  على  المحفور   الرمز   الَاَل   ي ون  بكن   أوامر  ستتتتتتتتتتتيمصتتتتتتتتتتتار 
  ل   أنتت   مالحظتتة  مع  الهو تتة  لبيتترقتتة  ماليمتترا  ماتتان  قياتتة 

 .الل نرنيين   من  لللو   وتسليمهر  البيرقة  هاه  انجري  ي   
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  الل نرنيين نفو   في  الوطنية«   »الهو ة  ترستتتتتتتتتي   وباا 
  هاا  أوثر ة  يمث   دعوت   في   ان   بر   ن ي   الر يس  ستتتتتتتير  

  على  األمر  أولي  باض  أهواء  وفق  المويَّ   الشتتتتتتتتتتتتتتاتتتتت  
 ..الوطنية   الهو ة  غير  هو رت   أو ... واءات 
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  لمناسبة تصل هل.. تحية
 الخامسة؟ الذكرى 

 ألمتتتت  فتتتترجاتتتتة  ذكر   مع  موعتتتتا  على  ونحن  أتمنى 
 أطيرفرا  ل شتتتم    األل   رقاة  وإتستتتا   شتتتعب   وآلم   برلوطن 
 الشتتتتتتتتتتتتتتهيتا ذكر   هي  التاكر    كون  ودوليتة  واقليميتة  عربيتة 
  الصار   موسى   السيا   كمر   ال ر     الحرضر   الحر ر   رفيق 

رر  الر يس  يفرجئنر   أن  الم يَّ      وجاانية ب حية  األستتتتا  بشتتتتَّ
  الل نرني  الشتتتتتتتا   الى  المنرستتتتتتتبة  لهاه  بهر  يباث  خرصتتتتتتتة 

  ي ني  أن  على  صتم    الا    الرج   است مرار  في  يف قا   الا  
  وطنيتة طتر فتة  في  الل نترنيين  و جمع  ال تامير  عليت   أتى  متر 
  الى  وأعتتتترد  المتتتتاه يتتتتة   اليوا    الى  اان متتتترء  تل ي  ا 

  عمومرا  ل نرن  وعالقة  الستتتتتتتتور ة   -  الل نرنية  الاالقة  ط ياة 
 في بهتتتر  إتستتتتتتتتتتتتتت   ال ي  الروحيتتتة  تلتتتك  الاربي  محييتتت   مع 

 قضتتى  الا    الصتتل   ر ر   ل   الم فور  نهج  الخمستتينرت 
  يجالنر  الا    األمر  , الحر ر   رفيق  كمر   اآلخر  هو  شتتهيااا 

 إيتااء ير تاون  من  الى  التاافع  كترن  النهج  هتاا  أن  نف ر  
  عن  البايتاة  الافو تة  القوميتة  والنخوة  الاربيتة  الحتر   وحتاة 

 الصتيااو ي ن الشتهياي ن  أفق  ستاة  في  تمثل   ال ي  ال صتنع 
  بااية  ستتتتتتتتتتنوات  في   الصتتتتتتتتتتل   ر ر   الياربيي ن  ال يروتيي ن 

  ورفيق  الاربي  للاتتتترل   األجن يتتتتة  ااح الات  انحستتتتتتتتتتتتتتتتترر 
  شتتتتتتتر رة ية إستتتتتتترا يل و  أجن ية  هجمرت  خضتتتتتتت   في  الحر ر  

  الى  توجههر  ال ي  الضتتتتتتتتتتتتربرت  وتنو ع  الاربية   الاو    على 
  وضتربة نفيية  اق صتردية  ضتربة   هنرلك  حيث   الاو    هاه 

 »القرعاة« ضتتربرت   عن  فضتتالا  مانو ة   وضتتربة  عاوانية 
 عمليتتتة في  الفتتترعلتتتة  الاربيتتتة  الرموي  نحو  وال صتتتتتتتتتتتتتتو تتت  

  .الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  وأبريهر  األمة  اس نهر  
 إليهر  المشرر  الشر رة   الاو   رأت  عنامر  الي ياي   ومن 

  ك ر   عربية  محرفظة  بحج    دولة  ح ومة  ر يس   أن  ويف 
  من  ااتجرهرت   ك   في  ينشتتتتت    الصتتتتتل   ر ر   ب   وناني 

  أو  محليتة  ذر اتة  عن  تبحتث  ان  القلو    ت تآل   أن  أجت  
 رمز  من  برل خلص   القو     النهج   هاا   على   للقضرء  اقليمية 

  الرج   اغ ير   خال    من  غرضتتهر  حقق   ولقا  النهج    هاا 
 وكرن  م قياة  توترات  شتتتتتتتتتهات  الاربية  الاالقة   أن   ذلك 

  ستتعي   و  ون  ال وتر    هاا  لح واء  يستتاى   من   الى  تح رج 
 .الصل   ر ر   ساي  مث  

  برفيق  الحتتتر   وصتتتتتتتتتتتتتتلتتت   عنتتتامتتتر  الي ياي  من  ومتتتر 
  ر يس وهو  الار   ختتررجيتتة  وي ر  بتترت  أنتت   الى  الحر ر  
  أو  ال رؤ   من  عتربرة  اجترية  في  بترت  باتامتر  ث   للح ومتة 
 قضتتتترير  أج    من  و نشتتتت   ماررضتتتترا   برت  الستتتتر ا  المفهوم 

  أوج     مر   بكن  جرنب   من  لق نر    األ   األستتا  ستتور ر  ته  
 في الشتتتتتتتتتتتتتتقيق  ال لتا  يح ترجت   ا  ل نترن  في  الحر   ظرو  

 والشتتتتتتتتا  ال لاين  تاوِّ   ال ي  الجاياة   الاالقة  بنرء  يمن 
  الشكن   لهر  برت  ال ي   الجمرعرت  بهس ثنرء  برلاات   الل نرني 

  كرباه  مر  الظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو     تلك  ظ    في  والمرلي  الستتتتتتيرستتتتتتي 
  من  ان  ... ستتتتتتتتتتنة  عشتتتتتتتتتترة  خمس   طوا   وتك اوه  الل نرنيون 
  الى  الحر ر   برفيق  الحتتتر   وصتتتتتتتتتتتتتتلتتت   عنتتتامتتتر  الي ياي 
  إليهر  وصتتتتتتتتتتت    ال ي  الاولية   -  ااقليمية   -  الاربية  المرتبة 

  ااستتتت ثنر ي  الرج    هاا  يلزلة  اتجره  في  ال صتتتتو    ي     أن 
ع    هنترلتك  كترنت   وكمتر . بت   يقوم   التا   للتاور  نهتريتة  ووضتتتتتتتتتتتتتت 

  من  ذر اة  فهن   الصتتتتتل   ر ر   نهج  على  للقضتتتتترء  ذر اة 
  الحر ر   رفيق  نهج   على  للقضتتتتتتتتترء  إستتتتتتتتت منِبَي   آخر   نو  

 أوثر وفي  عليت   ي منون  التاين  بين  من  كنت   طترلمتر  التا  
  ي ر  أنتت   لو  وبيروت  والر تتر   لنتتان  في  ماتت   لقتترء  من 

 هي  ال ي  المحلية  الستتتتتيرستتتتتية  برألمور   النشتتتتت ر   م رع  
  عربي دور  ة آذار م   الى  و نصتتر   الم الع ين  صتتفرت   من 

  يخرصتتتتتتتتتتتت   ا   دولة   رج   كون   اتقرن   و ستتتتتتتتتتتت ييع  ب   يليق 
 للجرماة  الارم   األمين  منصتتتتتتتتتت   شتتتتتتتتتتَ    حر    وفي  أحااا  

  ذلك  في  بمر   دولة   أ   شتتتتخصتتتت    على  َيا ر    لن  الاربية 
 كمر. أحا  منهر  المنصت   يخي    أن  تح ا   ا  ال ي  مصتر 
  الرجتتت   أن  لو  ي منون  التتتاين  بين  من  كنتتت   طتتترلمتتتر  أنني 

 يشتتتتتتم  وبهجمر   يشتتتتتت    بحيث  ك ير  دور   الى  ينصتتتتتتر  
 الاترم األمين  منصتتتتتتتتتتتتتت   األخر   التاو   ق ت   التاو   وبترر 
 .الم حاة  للم  

 الستتتتاي باأ   كرن   إذا   إاَّ   ذلك   أج   من  ستتتتاى  لي    و ر 
 كتتتترن دور  على  الير ق  بتتتت   ليقياوا  ااغ يتتتتر   جتتتترء  ث  

  الاو    من  بق و   يحظى  أن   حيث  اخالص  ب    ستتتتتيؤدي  
  ستتتتتتتتتتتتتور ر تكون   أن   الحر   هاه   في  الي ياي   ومن . الك ر  
 فرصتتتتتتتتتتتتة  لهر  ستتتتتتتتتتتت كون  ال ي   الاو   بين   من  ل نرن  وماهر 

 شتتتتتتتكن  من   وهاا  أرضتتتتتتتهر   من  المح    لستتتتتتت اردة   أفضتتتتتتت  
 .الشرملة  لل سو ة  ال مهيا 

رر  الر يس   أن   لو  ن منى  عنامر  فهننر   وإذاا     يفرجئنر بشتتتتتتَّ
 الخرمستتتتتتتتتتتتتة الاكر   لمنرستتتتتتتتتتتتتبة  خرصتتتتتتتتتتتتتة  وجاانية  ب حية 
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  من  ينيلق  ال مني  فهن  الحر ر   رفيق  الر يس  لستتت شتتتهرد 
  وكرن  األستتا  حرفظ  صتتايق   كرن  الحر ر   رفيق   أن  حقيقة 
  من  و ستت حق . األمة  وشتتهيا   ب   أيضتترا  ستتور ر  شتتهيا   لالك 
  مع  تصار   ل   وجاانية  مرثية   أو  تحية  السور   الح     أه  

 يمن  وفي  شتتتهيااا  الحر ر   رفيق  ستتتق   يوم  منه   األستتت  
 نهج  الى   الحرجة  أشتتتتتتتتا  في   واألمة  ول نرن  ستتتتتتتتور ر  ورن  
 يتر الوجتاانيتة  ال حيتة  ان ظترر  في  وجميانتر . عليت   للا  رحمتة 
 . « حرفظ  »أبو 
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 مساوئ  عن يمنية أمثولة
 وأخيه األخ  بين اإلحتراب

  استتتتتتتتتتتتتت  رابنتتر مع  هتتاأت  اليمنيتتة  الج هتتة  أن  للا  نحمتتا 
 الكثير وسق   طرل    الحر    وأن   اش ال   أنهر   الى  الشايا 

  على   هترموا   األلو    أن  كمتر  جرحى   أو  ق لى  األبر ترء  من 
 .مشّردين   أو  نريحين  وجوهه  

  بتترلتتاين ي ح    كتترن  الانتترد  ألن  طتترلتت    بتتكنهتتر  والقو  
 كرنوا  الحوثيون .  لهر   مانى   ا   ال ي   الحر    هاه   يخوضون 
  الى  ينظرون  أيضتتتتتتتتتتتتتترا  كترنوا  اليمني  الح    وأهت   ماترنتاين 
  أن  يج   الم مّرد   وأن  تمّرد   حرلة   أنهر  ياو ة   من   المستتتتكلة 

  فبرلفا  برلحستتتتتتتتتتنى  ياود   لن  كرن   وإذا  رشتتتتتتتتتتاه    الى  ياود 
 .ياود  الحربي 
 من وحتتترات  وشتتتتتتتتتتتتتت تتترو   ميتتترلتتت   هنتتترلتتتك  أن  أمتتتر 

 .السال    إلقرء  باا  مر   الى  بحث   مؤج   فهاا  الس ئثرر 
  التتاع   ولوا . أنفستتتتتتتتتتتتتته   تلقتترء  من  الحوثيون  ي مّرد  ل  

  ا  نظترميترا  جيشتتتتتتتتتتتتتترا  يقترتلون  وقفوا  كترنوا  لمتر  له   الختررجي 
 .كسره  على   له   قارة 

 من  كرن   الا   الام   وستتتتتتتتتر   أخيكوا    لقا  حر    أ   في 
  أمرم  س ي    ا   أن    الى  وان هينر . ير ق    أن   ألحا   الحق  غير 
  الى  الح كرم  ستتتتتتتتتتو   مستتتتتتتتتت اصتتتتتتتتتتية  أيمة   أو  خال    أ  

  الستتتتتتتتتتتل   عالمة  ال يضتتتتتتتتتتترء  الراية  ارتفا   وه اا . المنيق 
 .والسالمة 

 الستتتتتتردستتتتتتة  األهلية  اليمنية  الحر   تكون   أن  ن منره  مر 
 .سايااا   اليمن   و اود   وأخي    اا   بين  الح را   نهرية   هي 

 أمثولة اليمنية  الخصومة  نهرية  تكون   أن  ن منى   والك 
  الخصتومة  ت يور   أن  خشتية  و»حمر «  الوطنية   للستلية 
  على  التتام  وإراقتتة  ال تتامير  من  وجوات  إق  تتر   الى  بينهمتتر 

 الشتتتتتترعي الر يس   صتتتتتترل   ع اللا  يمن  بين  حا   مر  نحو 
 »ف  « الشتتتتتتتتتتتتتتقيقتتتترن  أ   وهمتتتتر . الم مّرد  الحوثي  واليمن 

  -  اليمنيتتتة  المواجهتتتة  نهتتتريتتتة  في  تتتتكمَّال  إذا  و»حمتتتر « 
  من  نحتا   وبتالتك . ال جترفي  باتا  ال القي  يقررا  قتا  اليمنيتة 
  اآلن   من   شتتتتتتتتتتتتتهر  باا  الاور ة  الاربية  القمة   اعمر   جاو  

 .المش الة  ال نود  أحا  لي ير   في 
 .بخير   واألمة  اق  ر   نهرية   وك  

 2010  شباط 13 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   إسرائيل  على الرد
 القمة  في فلسطينية بمصالحة

  الستتتتتتتتتتترا يلية الح ومة  ر يس  ي برهى   الا    الوق   في 
  ح وم تت  قرار  من  الهتتا   بتتكن  أولمرت  ايهود  الستتتتتتتتتتتتتتتربق 

  وأن  »حمتتر «  لستتتتتتتتتتتتتتقتتر   كتترن  غزة  قيتتر   على  الحر  
  من  ك يراا  عتتتاداا  بتتتكن  بتتتررا   ايهود  التتتافتتتر   وي ر  تهو تتت  
 منا  وجر    ق ي   بين  ستتتتتيستتتتتقيون  يين ستتتتترا يل ال  الجنود 

 الخررجية وي ر   اآلخر  الا    ينشت   الحر    مواصتلة   من 
  هو  ال ي  الح ومتة  باثرة  أجت   من  لي رمترن  أفيتاور  الحترلي 

  ت الق  قضتتتتتتتتتتتتتتر يتة  تحقيقترت  لن تر ج  استتتتتتتتتتتتتت بترقرا  أركرنهتر  أحا 
  الح ومة  ر يس  ه   القضتتتتتتتتتتتية  هاه  و»أبير « . برلفستتتتتتتتتتترد 

  وهاا  بررا     الافر   ووي ر  لي رمرن  الخررجية  ووي ر  نفستتت  
 رمز. برلفسترد  م همون  إسترا ي   في  الح    رموي   ان  مانره 

 ورمز. م ه   ن نيتترهو  الح ومتتة  ر يس  األولى  الستتتتتتتتتتتتتتليتتة 
 الخررجية  الستتتيرستتتة  ورمز . م ه   بررا   الاستتت ر ة   الستتتلية 

 .م ه  
  األميركيتة بترلدارة  بتاءاا   التاولي  المج مع  نجتا  ذلتك  مع 
  الى   وصتواا  الفرنستية  والر رستة  ال ر يرنية  برلح ومة  مروراا 
  إستتتترا ي   على   البر   مشتتتت ولة  األوروبية  الح ومرت  ماظ  
 بمواصتتتتلة  وذلك  الفرستتتتاين   هؤاء   أج    من  المشتتتتقة  وت ا  

  من  إيران  في  للنظرم   اآلن  ح ى  الابلومرستتتتتتتتتي  ال صتتتتتتتتتا  
 .النوو ة  تيلارت   مسرر  وتااي   ترو ض    أج  

 الحراج لعبة  آذار ت  الفرستتتتتتتتتتتاة  الزمرة  هاه   أن  والالف  
 التتتتتاولي  المج مع  في  األخر   وللتتتتتاو   الك ر   للتتتتتاو  

  أ   وتقو ض  ااب زاي  يستتتتتتتتتتتت ها   الحراج   أن  وواضتتتتتتتتتتتت  
 تكون   أن   إطرر  في  تنحصتتتتر  برت    ال ي  لل ستتتتو ة  مستتتتاى 

 نص حاود  ضتتتمن  إستتترا ي  : دول ين   عن  عبررة  فلستتتيين 
  فلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتتتتة ودولتتتتتة    242 األمن  مجلس  قرار  عليهتتتتتر 



227 

 

  حولهر  بجاية  البحث  ي    كصتتتتتتتتي ة   أو  القا    عرصتتتتتتتتم هر 
 استقرطرا  وتر   الاولية   -  ااستالمية   -  الاربية  الكواليس   في 

  ل كون  القا   ب وحيا  القرضتتتتتتتتتتتي  الصتتتتتتتتتتتهيوني  للمشتتتتتتتتتتترو  
  روحية  عرصتتتتتتتتمة  الماينة  تكون   أن    ستتتتتتتترا ي  ل  عرصتتتتتتتتمة 

 ومضتمونرا  والستالمية  والمستيحية  اليهودية  الثال   للايرنرت 
  الم حاة   األم   جرن    من  عليهر  األمني  والشتتتتتترا   حيردهر 

  والفتترتي تترن  الستتتتتتتتتتتتتالمي  المؤتمر  منظمتتة  مع  بتترل نستتتتتتتتتتتتتيق 
 .لليهود  الارلمية  الاينية  والمرجعية 
 وكرد  اآلن  األولى  التتتتارجتتتتة  في  األم ين  ياني  التتتتا  

 المصترلحة   مل   ين ق    أن   هو  وحمرتهر  إسترا ي    على  حريم 
  الى  »حمر «  وحركة  الفلستتتتتتتتيينية  الوطنية  الستتتتتتتتلية  بين 

اهتتتر  المقرر  التتتاور تتتة  الاربيتتتة  القمتتتة    ال رتيتتت   بموجتتت   عقتتت 
 ألستتتتتبر   الستتتتت ضتتتتترفة   عن  الاراق  اع اار  باا )  األبجا   

. المق تت   آذار  29و  28 يومي  لي يتتر  في ( واح الليتتة  أمنيتتة 
  الوفتا  تمثيت   مستتتتتتتتتتتتتتكلتة  في  الجتا   باض  هنترلتك  أن  وحيتث 

  ال مثي   يق صتتتر   أم  »حمر «  إشتتترا   ي     وه   الفلستتتييني 
  فهن  ككعضتتتتترء   يخ رره    وَمن  عبر   محمود  الر يس   على 

  عبر   الر يس  يشتترر    أن   هي  تقايرنر   في   األستتل   الصتتي ة 
  وَمن  مشتتا   وخرلا  هنية  استتمرعي   الر يس  و شتترر   رستتميرا 
  متتر  نحو  على  أ   مراقتت    كوفتتا  »حمتتتر «  قيتتتردة  تخ تتترر 
 عنامر  الخرطوم   في  الاور ة  الاربية  القمة   في  وجر   ستتتتت ق 
  ووفا  لحود   امي   الر يس  ترأستتت   بوفا  الرستتتمي  ل نرن  شتتترر  

 كرن    وإذا . الستتتتتتتتتتتنيورة   فؤاد  الح ومة  ر يس  بر رستتتتتتتتتتتة   آخر 
  األمين  جرن    الى  الستتتتتتتنيورة  وإجال   المشتتتتتتترركة  صتتتتتتتي ة 

  الر يس  بين  الشتتتتتتتتقرق  تن ِ   ل   موستتتتتتتتى  عمرو  للجرماة   الارم 
. موقفترا   حتر    أ   في  أنقتات  أنهتر   إاَّ  الثترلتث   والر يس   األو  

  ب   يم ن    الا    فهن  الفلستتتتتيينية  المشتتتتترركة   إلى  وبرلنستتتتتبة 
  المصتتتتتتتتتتتتتترلحتة  إنجتري  ي     أن  هو  حتاوثت    األفضتتتتتتتتتتتتتت   ومن 

 حستتني  الر يس   من  مشتت ور  بستتاي  باأت   ال ي  الفلستتيينية 
..  لي يتتتتر  في  التتتتاور تتتتة  الاربيتتتتة  القمتتتتة  رحتتتتر   في  مبتتتترر   

 جرن    من  ال اها   مع  والشتتيو   والرؤستترء   الملو   وبضتتمرنة 
  ومن  وف حتترو يتت   عبتتر   الر يس  من  أ   القضتتتتتتتتتتتتتيتتة   أهتت  

  وراستتتتخة  ثرب ة  المصتتتترلحة  تكون   بكن  وحمستتتترو ي    مشتتتتا  
 .موفق ال   وللا . منقوضة  غير 
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 الحادة؟ األنياب ذات  العقوبات لمن

  الستتتتتتتترا يلية  الح ومة  ر يس  ييل   مستتتتتتتتاورة  ب اربير 

  مجرراة  ميافيايف  الروستتتتتتتتتتتتتي  الر يس   من  ن نيرهو  بنيرمين 
 في ااوروبي  ااتحتتتتتترد  دو   وباض  ااميركيتتتتتتة  اادارة 
 . « إيران   على  حردة  أنير   ذات  »عقوبرت  فر  

 األحتزا  وأقتيتتتتتتتر   ودولت تتتتتتت   هتو  نت تنتيتتتتتتترهتو  ل ا  هتتتتتتتاا 
 في  شتتتتتتتتتتتتترركوا  أو  ح وم    في  المشتتتتتتتتتتتتترركة  الستتتتتتتتتتتتترا يلية 

  مر  الااوانية  القرارات   من  وإتخاوا  ستتتتتتتتتبقوه  الاين  ح ومرت 
  هؤاء   إن ...  ق     من  الشتتتتتراستتتتتة  بهاه  مستتتتت امر  يفال    ل  

 عقوبتترت فر   ي    أن  يجتت   من  ه   ومستتتتتتتتتتتتتتؤولين  دولتتة 
  ام الوه   ن يجة   وبرتوا   تمردوا   فقا .  عليه    حردة   أنير    ذات 
 دعوة أ   ورف ض  بوجوده   التتتاولي  المج مع  إقرار  ورقتتتة 
 النحو  على  ي صتتتتترفون  الشتتتتترعي   غير   الوجود  هاا   ليالة 
 الاقوبتترت يفر   من  هنتترلتتك  ليس  دام  متتر  ير تتاون  التتا  
 تصتتتتتتتتتتتتتتار ال ي  القرارات  تنفيتا  ال زامه   عتام  ن يجتة  عليه  

 .األمن  مجلس   عن 
  عنصتتتتتتتتتتتتتتر ون  أنه   تؤكتتتتا  ال ي  أفاتتتترله   جملتتتتة  ومن 
  ل  يية هي  إنمر  للنري ة  مارداته    وأن  برلستتتتتتتتتتليقة  ونري ون 
 عنامر الفلستتتيينيين  أعضتتترء  يستتترقون  أنه   بهر   تمستتتُّ ه  
 مواجهتتتة في  التتتاولي  المج مع  يق   أن  دون  من  ي وفون 
  ر يس  ان  كيف  ااستتتتت  را    ك   لنستتتتت  ر   وإننر . أفارله  

  ييترلبت  عنتامتر  ن نيترهو  على  يرد  ا  ميتافيتايف  مثت   دولتة 
 بتكن   إيران  على  أنيتر   ذات  عقوبترت  بفر   ااخير  هتاا 

 ذات عقوبتترت  الى  تح تترج  ال ي  هي  أفاتترلك   إن  لتت   يقو  
 في التاولي  القرار  أهت   جترنت   ومن  مخترلت   وذات  أنيتر  
  الى   وصتتتتتتواا   ااميركية  وبرادارة  بنر  باءاا   هؤاء   قرر  حر  
 تكون  أن  على  تحرص  ال ي  والتتتاو   الك ر   التتتاو   وتتت  

 الجر مة يصتتتتححوا   أن  وستتتتيردتهر   وإرادتهر  أرضتتتتهر  مرلكة 
 كرن   وإذا . الفلستتتتتتتتتتييني  الشتتتتتتتتتتا   حق  في  إرتمك    ال ي 

 برت استت امرلهر   فهن  قرن  نصتت   ق    تستت ام    ل   األنير  
  ا  ستتتتتالم  مبردرة   على  الار   أجمع  باامر   اآلن  ضتتتتترور را 

 .وتواينهر  واقاي هر  شكن   في  جاا  
 على ستتتت بقى  إستتتترا ي   كرن    إذا  إن    القو   وخالصتتتتة 

 النوو «  ي يران ال   »الخير   ب  م ارعة   مواقفهر   علي    هي   مر 
  للمبتتردرة نا  : تقو   بتتكن  هي  لهتتر  ستتتتتتتتتتتتتتالمتتة  األوثر  فتتهن 

  وي رة أن  اع قتردنتر  وفي . طر قت   الستتتتتتتتتتتتتتالم  وليتكختا  الاربيتة 
  ومتر  ذلتك  ستتتتتتتتتتتتتتمات   كلين ون  هيالر   األميركيتة  الختررجيتة 

  برلملك   يومين   ق     الر ر    في   لقر هر   خال    من    أوثر   هو 
  ان ظرر  في   يا    مر   أن    أبل هر   الا    الاز ز   ع ا   بن   ع اللا 

 بوقفة ال ستتتتتتتتو ة  شتتتتتتتتكن   في  وعاه  أوبرمر  الر يس  ي رج    أن 
 باتاه من  بترل رؤ   والحترلمين  ن نيترهو  فتهن  وإاَّ ... حتريمتة 

  السترعية القو    وإنهر   برلااوان   الارل    إيعرج  ستيواصتلون 
  على  الستتتتتتتتتتتتتتالم  يستتتتتتتتتتتتتتود  أن  وإلى  النتر   بين  المحبتة  الى 
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 .األر  
 2010  شباط 17 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 بالمطار والمطار بالسن  السن لماذا
 :ابيب بتل والضاحية

 لت الاترم  األمين  جترنت   من  النوعي  ال حتاير  وق ع  على 
 يحاِّر عنامر   والا    للا  نصتتتر  حستتتن  الستتتيا   للا«  »حز  

دنتر   ه تاا  يقو    متر  يفات   فتهنت     يباتث كالمترا  نستتتتتتتتتتتتتتمع  عوَّ
 مستتتتترحهر مواجهة   إناا   إح مر   من  النفس  في  الخشتتتتتية 
  التتا   الربيع  ايتترم  أحتتا  وتوقي هتتر  المنيقتتة  الحتتر   بي ياتتة 

 .إس قبرل   أهبة  على  نحن 
  العبررة بصتتتتتتتتتر    حستتتتتتتتتن  الستتتتتتتتتيا  يخرط   كالم   في 

 الثرني للير   تستتتتتتتتتمية  مع  يين ستتتتتتتتترا يل ال  ق     ااميركرن 
 .( أميركر )   ااو   للير   ال ن ي   في  وتلييف ( إسرا ي  ) 

  الافر   وي ر  ينشتتتتتتتتتتتت   حيث  ااميركرن  إلى  برلنستتتتتتتتتتتتبة 
  من  عستتتتتتتت ر ة  إح يرجرت  ل كمين  أشتتتتتتتتهر  منا   المر  الير  
 مقترومة ل نترن  في  نحن : هرد    أبو  يقو   ااميركيتة  اادارة 
  مسرعاة  دون   من   بلانر   حمرية   على   قردرون   وشعبرا  وجيشرا 
 .الواقع  هو   ذلك  لي   ير . أحا« 

 رداا  ال اكير  وبصتتي ة  يقو   يين ستترا يل ال   إلى  وبرلنستتبة 
  على  جيشتتتتتتتتتته   ومنرورات  مستتتتتتتتتتؤوليه   تصتتتتتتتتتتر حرت   على 

 ت  فستتتنقصتتت   الضتتترحية  قصتتتف     »إذا : ل نرن  مع   الحاود 
  نفخ  ونحن  الضتتتتتتتترحية  في  أبنية  يامرون  ه    أ   أبي   

  رفيق  الشتتتتتتهيا  ميرر  ضتتتتتترب     إذا . ابي   ت   في  الحييرن 
  إذا . أبي   ت    في  غور ون  بن  ميرر  فستتنضتتر   الحر ر  
 مصتتترفي ضتتترب     إذا . موانئك   فستتتنقصتتت   موانئنر  ضتتترب   

  إذا . عناك   النف   مصتتتتتتتتتتترفي  فستتتتتتتتتتتنقصتتتتتتتتتتت   عنانر  النف  
  قصتتتتتف    إذا . مصتتتتترنا    فستتتتتنقصتتتتت   مصتتتتترنانر  قمصتتتتتف  
 . « عناك   الكهربرء  فسنقص   الكهربرء  محيرت 
 أن   إمر . أمر ن  أحا  ياني  حسن  السيا   من  الكالم   هاا 
  الرؤسترء  مع  الثنر ية  ااتصترات  خال    ومن  ستلفرا  م فره  
  الحر ر    الاين  وستتتتاا  بر   ون ي   ستتتتليمرن  ميشتتتتر   الثالثة 

  ااح جترجي الفات   رد  كترن  حتر   في  إنت   بحيتث   قولت   على 
 وغرفر   حرضتتتنيهر  جرن   من   وكالك  إستتترا ي   جرن    من 

  وفرنستتتتتتتتتتتتتتر أميركتر  وبترلتاات  إع تااءاتهتر  وم فهمي  خيتريترهتر 
 بمر الل نرني   الرد  ي ون  القستروة  من   درجة  على  وبر يرنير  

 ليس يقولت   ومتر  المقترومتة  حركتة  رمز  هو  القتر ت   إن  مانتره 

  فترجتك   إنت   حتر    وفي .  التاولتة   موق   ي ون   ان  بترلضتتتتتتتتتتتتتترورة 
  لمصتتتتتتلحة  ليس   فهاا  الكالم  بمضتتتتتتمون  الثالثة   الرؤستتتتتترء 

 .الوعيا  باا   مر  مرحلة 
 دام  مر  ضتتتمنرا  ير ا  الستتتيا   أن   فهو  الثرني   األمر   أمر 

 متتر إلى  إستتتتتتتتتتتتتت نتترداا  ت زايتتا   إيران  على  الاتتاوان  إح متترات 
  من  أوثر  في  مستتؤولون  بهر  يالي  تصتتر حرت   من  يصتتار 
  بمراوزهر إيران  بكن  إستتتتتتتترا ي   إفهرم   ودولي   إقليمي  جرن  

  ومصتتتتتتتتتتتتتترناهتتر الاستتتتتتتتتتتتتت ر تة  وقواعتاهتر  وميترراتهتر  النوو تة 
 هي فيهتر  النف   ومصتتتتتتتتتتتتتترفي  الكهربترء  ومحيترت  وموانئهتر 
 للضرحية إم ااد  ومانو را  إس راتيجيرا   للا«  »حز   بمنظور 
  من  ينيلق  صتتتتتتتتتتتررو   ك    فهن   الحر   هاه  وفي . الجنوبية 
  م رنرت  في  منصتترت   من   أو  البحر  من  ح ى   أو  إستترا ي  

 ماهر  للا«  »حز   تارم   ستتتتتتتتتي     األهاا   هاه   ضتتتتتتتتتا  مر 
هة  أنهر   على   بمثل  الصتتتتتتررو    على  فيرد  ل نرن  ضتتتتتتا  موجَّ

 برلستتتتتتتتن  الستتتتتتتتن  بم اأ  عمالا   وذلك  تيوراا  أوثر  هو  بمر   أو 
 التا  الكالم  مقتربت   أنت   إلى  نشتتتتتتتتتتتتتتير  وهنتر . أظل   والبتردئ 

  مشتتت ركرا  ورداا  إيران  على   عاوانرا  المواجهة  نمامر  بكن  يوحي 
 كالم هنترلتك   الاتاوان   على  ل نترن  في  والمقترومتة  إيران  من 

  هتتاا  ومن . المالومتتة  وليس  ال مني  صتتتتتتتتتتتتتتي تتة  في  ينتتارج 
 الاوحة ربو   في   وهو   عون  ميشتتتتتتتتتتتر   الجنرا    قو   الكالم 
  أميركتتر ختتررج  األه   ااميركي  الاستتتتتتتتتتتتتت ر   الوجود  حيتتث 

  إستتتتتترا ي   وأن   للخو   داعي   ا  »إن   قير  في  مستتتتتت وِطن 
  وقو   ل نرن«   على  حر    أ   في  خرستتتتتتتترة  ح مرا  ستتتتتتتت كون 

  متتتتري تتتت  ل نتتتترن  إلى  الم حتتتتاة  للم   الاتتتترم  األمين  موفتتتتا 
 ل نرن  على  ية إستتتتتتتتترا يل  حربرا  ير    ا  إن   مانره  مر  وليرمس 

 .المنظور  الما   في 
  والوضتتتع  حستتتن   الستتتيا  كالم  بين  الرب   بر   من  يبقى 
  قو   عنتتتتا  ال وق   التتتتاولي  والمج مع  إيران  بين  الم تتتتكيم 
  تركيتر ختررجيتة  وي ر  وبينمتر  نجترد  احمتا   محمود  الر يس 

 بين صتتتتتتتتتفر  »األيمة  مقولة  صتتتتتتتتترح    اوغلو  داوود  احما 
رر  الر يس   من  المستتت حبة   والارل «  تركير   ي ا  األستتتا   بشتتتَّ

 »حستتتتتتتتتتتتتتت  ال ر   لهتتاا  طهران  يا راا  لل هتتا تتة  مستتتتتتتتتتتتتتاى 
 في حر    لشتتتتتن  يستتتتت ااون ( إستتتتترا ي   ا  )  إنه   مالومرتنر 

 المقرومة  لكن  يمحستت     ل   قراره    ان   إاَّ   الصتتيف  أو  الربيع 
 ال رصتتتت  النظرم   هاا  أقام   إذا  ستتتت ستتتتحقه   المنيقة   ودو  
 . « شيء  أ    على 

 والكالم جهة  من  الستتتتتتتتتتتيا  كالم   إن   القو   وخالصتتتتتتتتتتتة 
 بااوان ي صتتتتتتتتتتتتت   أخر   جهة  من  نجرد  الر يس  قرل    الا  

  الاولي  المج مع   أن   لو  مرذا   لكن . إستتتتتتتتتتتتتترا ي    من  مح م  
  برلنيربة  هو  وتولَّى   الااوان  بهاا  القيرم   من  إستتتتتتتتتتترا ي   منع 
 استتتتتتتتتتتتتقر   حر    في  حا    مر  نحو   على  ب   القيرم  ير   مر 
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امي  الاراق   مراوز ضتتر    عنا ا  الرد  ستتي ون   ه  . الصتتاَّ
  وأوروبية؟ اميركية   وقواعا  ومصتتتتتترنع  وعواصتتتتتت   وميررات 

 .إيجربي  هنر  الظن  وباض   ذلك   نظن   ا 
 ك   من  يستتتتتتتتتتت وج   يمن  في  نعيش  حر    أ   في  إننر 
 أعظ   هو  ممر  ينجينر  بكن   الارلمين  ر   يرجو   ان  إنستتتتتتتترن 

 الكالمي ال صتتايا   أن  ت ين  حر   في  ق     من  أصتتربنر  ممر 
 .ال سو ة  يس ق   الا   ال صايا  وليس  تنفيا  سي لوه 

 .دعر   إذا   للااعي  المجي   السميع   وللا 
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ارية سوريا  الخير وسيط البشَّ
 النجادية إيرانو  الدولي المجتمع بين

رر  الر يس  ياعو  دمشتتتتتتق   من   ضتتتتتتوء في   األستتتتتتا  بشتتتتتتَّ
 ق   ستتتتتتما    والا   ستتتتتت ق   عمر  المخ ل   األميركي  الكالم 
  إلى  اآلتي  بيرنز  ولي   الختتتتررجيتتتتة  ويارة  وكيتتتت   من  أمس 

  للوايرت  مه   دور  إلى  بيروت   من  الستتتتتتتتتتور ة   الارصتتتتتتتتتتمة 
 .ال ركي  الاور  ياع   السالم  عملية   في  الم حاة 
 ادارة تصتتتتتتتتتتتتتتمي   يؤكتا  األميركي   المستتتتتتتتتتتتتتؤو    قترلت    ومتر 
  الستتتتتتور    الح    مع  جياة  عالقة  بنرء   على  أوبرمر  الر يس 

  ترر   في  مرتب ة  محيرت  من  مارلمهر  راستتتتتتتتمو  يستتتتتتتت فيا 
  مع  دمشتتتتتتتتتتتتتتق  في  بيرنز  كالم  ي زامن  وعنتتامتتر . الاالقتترت 

  2  -  16)  المرضتتتتتتتتتتتي  الثالثرء  يوم  األبيض  ال ي   اعالن 
  وبالك  ستتور ر   لا   ستتفيراا  فورد  روبرت  تستتمية ( 2010  - 

    2005 شتبر   في  الستفير  ستح    من  ستنوات  خمس  باا 
  األميركية  الخررجية  تقاي    أوبرمر   بررا    الر يس  ير ا   فككنمر 

  تكويا أوراق  تقاي   فيهر  الثرني  المنصت   صترح   بشتخص 
رر   الر يس   الى  بهر  الثقة   الستتتتتتتتتتفير تقاي   فق   وليس  بشتتتتتتتتتتَّ
 .ال قليا   برلش    اع مرده  أوراق  فورد 

 الامة  في  األ    األستتتتتتتتتتا  لستتتتتتتتتتور ة  ديون   هنرلك  عمليرا 
  الر يس حر    في  الاملية  المشتتتتتترركة  في  ت مث   األميركية 

 ابتتتتااهتتتتر مرونتتتتة  وفي  الكو تتتت   ل حر ر  األ   بوش  جورج 
  من  كلن ون  بي   الر يس  ستاي  خال    األستا  حرفظ  الر يس 

 اع قرد حمستن  عنا  ي ن   ل   كلن ون   لكن  تستو ة  تحقيق   أج  
  من  كرن  فرصتتتتتتتة  ضتتتتتتترع    وبالك   األستتتتتتتا  حرفظ  الر يس 
 .واان فرضرت  والمواجهرت  المارنرة  اخ صرر  شكنهر 

 في ال ي  ستتتتتتتتور ر   ديون   إن  نقو   ال وضتتتتتتتتي   في  ي ردة 
 ث  أواا  الجمهور   الحزبين  شتتتتتتتتتتتتتتملتتت   األميركيتتتة  التتتامتتتة 

  بوش)  الثنين  المتتتتتايني ن  أو  المتتتتتاين  لكن  التتتتتايمقراطي  
 الجزء  ولو  يستتتتتتتتتتتتتادا   ل   الايمقراطي  كلين ون  ث   الجمهور  
 ستتتتتتتتتتتتتره   ذلك  ع س   على  ب  .  الايون  هاه   من  اليستتتتتتتتتتتتتير 

رر ة  ستتتتور ر   دف ع  في  الثنرن    من  أشتتتتهر  بضتتتتاة  باا  البشتتتتَّ
رر  الر يس  تولِّي   نحو 2000 عتتترم  الح    مقتتترليتتتا  بشتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

رر الر يس   كرن  خيوات  وإتخرذ  اضتتتتتتيرار ة  عالقرت   بشتتتتتتَّ
 المستتتتتتت اجلة الاالقة   فهن  هنر  ومن . حاوثهر   عام  يفضتتتتتتت  
رر ة  ستور ر  بين  الحاو     الخرمنئية  -  النجردية  وإيران  البشتَّ

 الاالقتتتتتتة مثتتتتتت   والتتتتتتاواعي  المنيلقتتتتتترت  حيتتتتتتث  من  هي 
  بتتراتحتترد النتترصتتتتتتتتتتتتتتر  عيتتا  جمتتر   للر يس  المستتتتتتتتتتتتتت اجلتتة 

 .تشي وسلوفروير  مع   األسلحة  بصفقة  باءاا  السوفيرتي 
  األميركية  -  السور ة  الاالقة   شكن  في  الحايث  ييو  

 الاشتتتتتتتتر الستتتتتتتتنوات  خال   وبرلاات  فيهر  اارتبر   وحرات 
  الر يس ارتك    مر  في   ه  : هو   ن اآل   والستتتتتتؤا  . المرضتتتتتتية 

  بيرنز وتكليف  الستتتتتتتفير  ب ستتتتتتتمي    م مثالا  في    ال اء  أوبرمر 
  ستتتتتتتنشتتتتتتتها الستتتتتتتور    برلاور  األميركية  الثقة  أوراق  ب قاي  
 ادارة تكل    وه  . ال لاين  بين  الاالقة   من  مستتتت قرة  مرحلة 
رر  الر يس  إيران  مع  الراهنة  األيمة  وستتتتتت   أوبرمر   بكن بشتتتتتتَّ
  والثورة  الاولي  المج مع  بين  وال ها ة  الخير  وستتتتتتي   ي ون 

 ية؟ يران ال 
 .وعسى   لا  
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ار يتحادث أن يبقى  وأوباما  بشَّ
 األبيض   البيت في

  الى  بيرنز  ولي   األميركيتتة  الختتررجيتتة  وكيتت   ي تتررة  باتتا 
  اللقرء  وصتورة  الكالم  خال    من   الواضت   رتير  وال  دمشتق 

رر  برلر يس    من  المشتتتتتت ر   شتتتتتتب   ال وّج    الى  األستتتتتتا   بشتتتتتتَّ
  جاياة بصتتتتتتفحة   ال اء  نحو  واألميركي  الستتتتتتور   الجرن ين 

  وستتتتتتتتتتتتتتور تتتتر األوبتتترميتتتتة  أميركتتتر  بين  الم زنتتتة  الاالقتتتة  من 
رر ة    فييون  فرنستتتوا  الفرنستتتية   الح ومة  ر يس   هو  هر  البشتتتَّ

  شتتتتخصتتتترا  ثالثين   من  بوفا  مصتتتتحوبرا  أمس   دمشتتتتق  يزور 
  الوق    وفي . والشتتتتتتتتتيو   والنوا   الويراء   من  عاداا  يضتتتتتتتتت  

 المامَّقتة بيرنز  محتردثترت  األميركيتة  اادارة  تماِزي  نفستتتتتتتتتتتتتت  
 برلقو  ط يا هر  لخص   وال ي  األستتتا  الر يس   مع   والشتتترملة 

 حتادنتر أيضتتتتتتتتتتتتتترا  لكننتر  عليهتر  ن فق  ا  ال ي  األمور  »بحث نتر 
 في بمحتردثترت  عليهتر«  ال نترء  لنتر  يم ن  مشتتتتتتتتتتتتتت ركتة  أموراا 
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 التتتتتتااخلي األمني ن  يمثتتتتتت   أميركي  وفتتتتتتا  أجراهتتتتتتر  الامق 
  أعضتترء  أحا   أن  ح ى  أوبرمر   الر يس  إدارة   في  والخررجي 

ق  بنجرمين   دان   السفير   الوفا   لم رفحة  الخررجية  ويارة  منسِّ
د  الرهترر    لستتتتتتتتتتتتتت كمتتر  دمشتتتتتتتتتتتتتتق  في  يومترا  القترمتة  متاَّ

  لهتتتر  الار ض  والانوان . األمني  اليتتتربع  ذات  المحتتتردثتترت 
  مع  وبترل اترون  الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    استتتتتتتتتتتتتت يترعتة  في  أن  هو 

 اليتتربع ذات  ال هتتايتتاات  وطتتكة  »تخفيف  إقليميتتة  أطرا  
 . « الرهربي 

  عن  تخ ل   وأمنيرا  ستيرستيرا  األميركي   ااتصتر   ط ياة 
  -  الستتتتتتتتتتور ة  الاالقة  حيث  الفرنستتتتتتتتتتي   ااتصتتتتتتتتتتر   ط ياة 

 ال ي  ك لك  الجفوة  تحا    ول   استتتتتتتتتتتت قرمة  أوثر  الفرنستتتتتتتتتتتتية 
  الستتتتتتتتتتتتتتفتتتتررة أن  ث وبحيتتتت  األميركيتتتتة   الدارة  مع  حتتتتاثتتتت  

 خمس طوا   الستتتتتتتتتتتتفير   من  خل   دمشتتتتتتتتتتتتق  في  األميركية 
  ل   ستتتتتفير  واخ يرر  األيرم  هاه  استتتتت ايات   أن   الى  ستتتتتنوات 

 ملحو    إلمرم  على  كون   الار «  »لورنس  صتفرت  باض 
  لن  أن    عن   فضتتتتتتتتالا  وم رربيرا   مشتتتتتتتترقيرا  األمة   بكوضتتتتتتتتر  

 كون  المستتتتتتتؤولين  مع  ال حرد   عنا  م رجمين   الى  يح رج 
  وال ركية واأللمرنية  الفرنستتتتتية   الى  إضتتتتترفة  الاربية  ي حا  
 .النكليز ة   األم  ول    

رر ة  المرونة   أن   الواضتتت    من   ل نرن  موضتتتو   في  البشتتتَّ
ار الاراق  مع  الاالقة   موضتتو   في   الحزم  عن  فضتتالا   شتتجَّ
  تصتتتتتتتتتتتحي   على  الفرنستتتتتتتتتتتية  والر رستتتتتتتتتتتة  األميركية  الدارة 

  األميركية الخيوة  فكرن   الستتتتتتتتتتتور    الح     من  موقفيهمر 
  ر يس بقيرم  الفرنستتتتتتتتتتتتية  والخيوة  ستتتتتتتتتتتتفير  ب ايين  الم مثلة 
  كت   يمثت    وفتا  رأ   على  بز تررة  فييون  فرنستتتتتتتتتتتتتتوا  الح ومتة 

 مجلس ال رلمرن   الح ومة  )  الفرنستتتتتي  الح    مؤستتتتتستتتتترت 
  مس و    أ  )  المس و    بهاا  تحا    ل   ي ررة   وهي    ( الشيو  

 قرم عنامر  ستتتتتتتتتتتتتنة  وثالثين  ثال   منا ( الح ومة  ر رستتتتتتتتتتتتتة 
  المست و    على   امر . دمشتق  بز ررة   1977 عرم  برر  ر مون 
 دمشتتتتتتتتتتتتتتق  الى  شتتتتتتتتتتتتتتيرا   جتر   الر يس  ي تررة  فتهن  األعلى 
  ستتتيرستتتي ضتتتبر   أحرطهر  ث   الستتتور ة  الااورة  في  حرضتتترة 

  وإخراج  الحر ر   رفيق  الر يس  اغ يتر   واقاتة  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في 
 .ل نرن  من  السور ة   القوات 
  وفرنستتتتتتتتتتتتتتية أميركية  »هجمة«   هنرلك   إن   قول   نر ا  مر 

رر ة   ستتتتور ر   على  عمومرا  وأوروبية    تجالنر »هجمة«  البشتتتتَّ
  إياء  ستتتتتالم  صتتتتتر     الراح   للر يس  تشتتتتت يهرا  نستتتتت حضتتتتتر 

 خال  الحواجز  يمن  في  والل نتتترني  الل نتتترني  بين  الاتتتااوة 
 ث  ستتتتنة  عشتتتترة  خمس   ودام   للا   أعردهر   ا  ال ي  الحر  
 تمر  لو  إنتت   مانتتره  متتر  قتتر   حيتتث  اليتتر     اتفتترق  أنهتترهتتر 

  من  باضتتتتتته   لخنقوا  بكنفستتتتتته   أموره   يارلجون  الل نرنيون 
 .الانرق  شاة 

  سترركوي   ور رستة  أوبرمر  إدارة  كرن    إذا : هو   والستؤا  
  التتاور  في  األهميتتة  هتتاه  تر   األوروبيتتة  التتاو   وح ومتترت 

  ستتور ر ي ركون   ا  فلمرذا   الاور  لهاا  توظيفرا  وتر ا  الستتور  
رر ة    وضتتتتتتتع  وعام   أواا   جوانهر  بهعردة   وذلك  ترتر   البشتتتتتتتَّ

  مرتبة  الى  تصتتتتتت    ولن ... باأت  تنمية  خي   في  الاراقي  
 .البر   راحة   في   إاَّ  اليمو  
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   المتصالح البشير  سودان
 اإلحباط زمن في

 على الحبتر   بتاخترن  الاتربق  الاربي  الصتتتتتتتتتتتتتتار  تثلج 
 عنهتتر أعلن  ال ي  الجتتايتتاة  ال صتتتتتتتتتتتتتتترلحيتتة  الخيوة  انواعتت  
  المرضتتتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتت    يوم  البشتتتتتتتتتتير   حستتتتتتتتتتن  عمر  الر يس 

  ي رأستتتتتتتتتتتتتت  التا   النظترم  إبرام  في  وت مثت  ( 2010/ 2/ 20) 
  مع  « إطرر  »اتفرق  أخر    واية   ل   الر رستتتتتتة  تجايا  وقرر 

 في ال مرد  حركرت  أو ر  إحا   والمستتترواة«   الاا   »حركة 
 اليوم فسي    النهر ية  صورت   في  ال وقيع   أمر . دارفور  اقلي  
 .الاوحة  في 

  مرتبيتتتتة الخيوة  كتتترنتتت   إذا  عمتتتر  النظر  بصتتتتتتتتتتتتتتر  
 تازي ورقة  البشتتتتتتتتتتير  الر يس   وأرادهر  الن خربية  برلظرو  

  أج    ومن  الستتلية  في  البقرء   على  الحرو   الحز   إصتترار 
 ليقو  الخرطوم  شتترق  في  إن خربيرا  إح فراا  إخ رر  نراه   ذلك 

  ستتررة بكخبرر   الجماة  عصتتر  »وعاتمك   ب   المح ف    للجمع 
  الاتتتتتا   »حركتتتتتة  مع  إتفتتتتترقتتتتترا  وقَّانتتتتتر  واليوم  دارفور  عن 

 ل وقيع الار   دوحة  في  ستتنجلس  يومين  وباا  والمستترواة« 
  عن   النظر   بصتتتتتتتتر    إن    . النهر ية« ..   صتتتتتتتتورت    في   التفرق 

  »النقرذ«   تجربة   في   مضتتتتتيئة   لحظة   تا س   الخيوة   فهن   ذلك 
  أطير    أواصتتتتتر   يشتتتتتا   الضتتتتترورة   عنا   ال ستتتتترم    أن   فيهر   يؤكا 

  أيضتترا   البشتتير   الر يس   إعالن   ال ستترم    عالمرت   ومن .  الوطن 
  العتتاام   اح تترم   إل تترء   قرر   التفتترقيتتة    وقَّاوا   لمن   »إورامتترا   أنتت  
  في   شتتترركوا   الاين   الحركة   عنرصتتتر   من   وخمستتتة   مئة   حق   في 

  2008  الاتتترم  من   أيتتترر  شتتتتتتتتتتتتتهر  في  درمتتترن  أم  على   الهجوم 
  فمن   الثلثين   وإبقتترء  فق    الثلتتث   لمتترذا   أمتتر . فوراا  ثلثه   وإطالق 

ستتتتتتن   الجاية   إبااء   بر     »حركة   ت ار    أن   وخشتتتتتتية   النية   وحم
  ال نفيا   تارق    تجالهر   خررجية   لضتتتتتتتتتتت و    والمستتتتتتتتتتترواة«   الاا  

 .للتفرق   الكرم  
  جتتترنتتت  من  فيتتت   المفتتترو   كتتترن  التتتا   التفتتترق  هتتتاا 
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 ياوِّ  الا بترني  التاين  صتتتتتتتتتتتتتتال   غتري   التاك ور  النظترم 
  الجنوبيين مع  ال فرو    في  علي   يحصتتتتتتتتتتتتت   ل    مر   الرج  
  األو   النر    الستتتتتتتتتتيا  لرصتتتتتتتتتتيا  محستتتتتتتتتتوبرا   النجري  فكرن 

 محما عثمرن  علي   ذلك  باا  النر    الستتتتتتتتتتيا  ث  ( يمناا  ) 
 كونتتتت  ك ر   أهميتتتتة  التتتتاارفور ين  مع  لالتفتتتترق  لكن . طتتتت  

  لنفصتتتتتتتتتتتتتر   الحاو   مح م   مخي   على  الير ق  يقيع 
 في   فرؤ  ال  نست حضتر   وهنر . الست ف رء   ضتوء  في  الجنو  
 الستتتتتفير يشتتتتتيا   دا مرا  كرن   الا   دارفور  مشتتتتت لة  تستتتتتو ة 

 اوستتر   في  منصتتب   تستتلُّم   منا  ستتليمرن  ادر س  الستتوداني 
  ان   على  مشتتتتّاداا  والشتتتتا ية  الرستتتتمية  الستتتتيرستتتتية  ااطير  

 الار  المستتتتتتتلمين  بين  اطالقرا  تكن  ل   دارفور  في  الحر  
  لن  عربرة   تمرد  حرلة  مجرد  وإنمر  الار   غير  والمستتتلمين 

 .ت الشى   أن  تل ث 
  المستتتتتتتتتتتتتتؤو   مهتتتتررة  إن  القو   جتتتتر زاا  بتتتترت  ذلتتتتك  إلى 

  س اخ    الجزم   ل فرد    أو   دخل     ال فرو    في   السوداني 
ج   .  مصتتير ة قضتترير   حو   الصتتعبة  ال فرو   حرات  ستتم

  علي  »النقرذيرن«  همر  المهررة  لهاه  الستتتتتتترطارن  والرمزان 
 .الاين  صال   وغري   ط   محما  عثمرن 

  لمرذا  فهو   ال ستتتترؤ    أمر : ال مني  وباض  تستتتترؤ   يبقى 
 مقر في  وليس  أفر قيتتة  دولتتة  رحتتر   في  ال فتترو   دا متترا 

 ال مني أمتر . عربيي ن  النزا   طرفتر  دام  متر  الاربيتة  الجترماتة 
 مستتتتتاى في  البررعرن  المفروضتتتتترن   هاان  يشتتتتترر    أن  فهو 

  بحااق همر  ولا   عستتتتتتى  الم اثرة  الفلستتتتتتيينية  المصتتتتتترلحة 
  تنحستتتتتتر وعناهر ... المصتتتتتترلحة  لهاه  طيبة  ن ر ج  يحققرن 

 .الموفِّق   وللا . الحبر   مسرحة  وثيراا 
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   القذافي قّمة  تكون  ال لماذا
 اإلنتفاضة؟ قّمة

  المليترر  ونصتتتتتتتتتتتتتت   المليترر  أمتة  في  مستتتتتتتتتتتتتتل   كت  .. يتر 
  أمة  تصتتتتتتتتتتتتب   بحيث  الستتتتتتتتتتتتر اة  للز ردة  قرب   احصتتتتتتتتتتتترء ) 

  والاين  مستتتل    ك  .. ير  . ستتتنين( ..  عشتتتر  خال   المليرر ن 
  وإفالوا  الرقتترد  هتتاا  من  أفيقوا  المح ومين  ق تت   الح تترم  ه  

  حولهر  ومر   الشتتر ف  القا    في  المقاستترت   أج    من  شتتيئرا 
 .وبلاات  مان   من 

  بحرر  في  رقردك   مست  لة  إسترا ي   تفال   مر   ألن  أفيقوا 
  إلى  المقاسرت  على   ال يرو    من  ان قل    أنهر  هو   الاس   

  ت يترو   ان  ستتتتتتتتتتتتتتو   ينقص   وا  توراتيتة  مم لكترت  اع بتررهتر 
  فرو   من   فرعرا  الستالم  وتا  ر  نفست   الحنيف  الاين   على 

 الايرنة هاه   عن  »المستؤولة«  إسترا ي    دولة   وأن  ، اليهودية 
  من   أو  ن نيرهوهر   خاللهر   من  تفرجئنر   قا   الارل   يهود   وعلى 

  وبرلمجزرة برلااوان  يؤكا  صتتتتتتتتهيوني  أ    من   أو  لي رمرنهر 
  دو   ك ر   على  هر آذار  ال ي  برلشتتتتتتتتتتتتتتيررة  أو  إرتك هر  ال ي 

  من  جزء  وانه    الارل   مستتتتتتتتلمي   عن  مستتتتتتتتؤو   ان   أوروبر  
 باض الرأ   يشتتتترطره  ربمر   األستتتت    ومع . ال وراتي  ال را  
. والمستتتتتتتتتتتتتتلمين  للار   الكتتتررهين  التتتاولي  المج مع  جهلتتتة 

 »الموستتتترد« جهري  فلن  الشتتتتيررة  كلمة  نستتتت ام   وعنامر 
  دو   بضتتتتع   عن  صتتتتردرة  رستتتتمية  ستتتتفر  جوايات  إستتتت ام  
  على  الستتتتتتتتتتتتتترفر  عتاوانت   ل نفيتا  بتكخ ترمهتر  وممهورة  أوروبيتة 

  دبي  مثتتت   التتتاولي  للمج مع  ذراعيهتتتر  تف    عربيتتتة  دولتتتة 
 المنرضتتتتتتتت  تصتتتتتتتتفية   عملية   أن  أستتتتتتتتر    على   ذلك  ونقو  

 سماة تشو    ايضرا  اس هاف   المبحو   محمود  الحمسرو  
 .خييرة  اق صردية  ك وة   من  النهو     تحرو  ال ي  المررة 

  لن  انك   استتتت مراره  و اني  يفيا   لن  اان ظرر   ألن  أفيقوا 
 المرع   المشها  على   مخاولين  م فرجين  من   أوثر  تكونوا 

 .فلسيين  في  او مرل   عنا 
  تا ز ال ي  الستترحرة   يرفر   ان  المشتتها  هاا   على  ودليلنر 
 أوشتتتتتتتتتتتتت   ترابهر   على  تشتتتتتتتتتتتتتم   بكنهر  ال رتقر   شتتتتتتتتتتتتتجرة 
 .فيهر  عربي  أثر   ك    إيالة  على  الصهيونية  السليرت 
 المج مع من  المحمي  ااح ال   ستتتتتتتتتتتليرت   ألن  أفيقوا 

  لكي  المقاستتتيين  ألراضتتتي  مصتتتردرة  تممان  الظرل     الاولي 
 .يهودية  الماينة   ان   اآلن   من  قرن  ربع  باا  تؤكا 

 الصتحربة مقربر  حرمة  است هاف   ان هرورت   ألن  أفيقوا 
 ربمر ت وق    ا  ال ي  الحفر رت   وان  القا     في  المستتلمين 

 الحرم أن  يقو   التتتتا   المفز   النبتتتتك  إلى  يوم  ذات  تن هي 
 القبة وتنرثرت  جاران   تستتتتتتترقي   وربمر  تشتتتتتتتقق   قا  الثرلث 
 .م اما   عاوان   هو  وانمر  اخيرء  بفا  

 الشتتتتتتتتتتتتتتر ر ذلتك  ن نيترهو  ان  كيف  ب مان  واقرأوا  أفيقوا 
 وهري را  م بخ راا (  2010- 2- 21)   المرضي   األحا   يوم   قر  
 في البراهيمي  الحرم   إدراج  قرر   إن   ومستتتتتتتتتتل   عربي  ب   

  بي   في ( الرستتتتتتتتتو   مؤذن )  بال   ومستتتتتتتتتجا   الخلي   ماينة 
 الحفتتر   يجتت   ال ي  ال تترر خيتتة  المواقع  »ا حتتة  على  لح  

 بشتتتتتتتتت   توضتتتتتتتتتع   ل    للمواقع  النهر ية  »الال حة   وأن  عليهر 
ينتتة  ياني  ممتتر  باتتا«   نهتتر ي   عنتتا مقتتا   متترهو  صتتتتتتتتتتتتتته 

  برلمقاستتترت ح ى  واستتت هرنة  صتتتَل   ب    ه اا . المستتتلمين 
 .برألوطرن  فق   وليس 

  ع تر  في  الار   مم لكترت  ت يع  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   ألن  أفيقوا 
  إستتتتتتالمية  وأوقر   اثر ة   مواقع   ذلك  في  بمر   الالني  برلمزاد 
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  والمتان  ع تر  تفر    وهو  طباترا  شتتتتتتتتتتتتتتر ر  ب ر   هتاا  و    
  استتتتتتتت ييرن وتشتتتتتتتتجيع   الار   من  يرفر  وبرلاات  الستتتتتتتترحلية 

 .فيهر  اليهود 
 مع يجر   متتتتتر  على  األمثلتتتتتة  من  للمز تتتتتا  مجتتتتتر   ا 

  مستتتتت و    على  ان فرضتتتتتة  تستتتتت وج    حرلة  أ    أن  مالحظة 
 .الشا ية  اان فرضة  من  ب ثير   أقو   وتكون  القرار   أه  

  تس ضيفهر  عربية   قمة   مع   موعا   على   األمة   ان   وحيث 
  إن  بتت   ن منى   فتتهننتتر  المق تت   آذار  29و  28 يومي  لي يتتر 

 مامر الاقيا  قمة  تكون   ان  ييل    عربي  ك    حر   لستترن 
 والشتتتتيو « والرؤستتتترء   الملو   ان فرضتتتتة   »قمة  هي  القاافي 

 .لمقرمرته   إسرا ي   إهرنة   على 
 وعنتاهتر. واحتاة  لمرة  ولو  الن فترضتتتتتتتتتتتتتتة  هتاه  فلنجر  

  ترا   على  ي يرو   فال ... حجم   ي ستتتتتتتتترا يل ال  ستتتتتتتتتيار  
 .ومقاسرتهر   األمة 
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 الخاصة  الطائرات ظاهرة في تأّمالت

  تخ ص بزاو ة   »اللواء«   من  األخيرة  الصتتتتتتتتتفحة  ت ميز 
  الاين  رستتميين    وغير  رستتميين  من   المهمة  برلشتتخصتتيرت 

  الحر ر   رفيق  »ميتتتترر  في  الاتتتترمتتتتة  الدارة  تخصتتتتتتتتتتتتتته  
 وال وديع الخرص  ااستتتت قبر   بينهر  من  بهم يريات   الاولي« 
  عبرد بقية  تشتتتتتم   ا  ام يريات   وهي  صتتتتترلة    في  الخرص 

 .القردمين   أو  المسرفر ن  الركر   من   للا 
  حركتتة كتترنتت   ااق صتتتتتتتتتتتتتتترديتتة  األيمتتة  عز  في  وح ى 

  مزدهرة الخرصتتتتتتتتة  الير رات  لمرلكي  وال وديع  ااستتتتتتتت قبر  
 لهتتتاه المتتترلكين  هؤاء  ان  كيف  يستتتتتتتتتتتتتت  ر   المرء  وكتتترن 

  الير رة بهستتت امر   قر بة   صتتت  عوا   الى  يستتترفرون  الير رات 
  ب ثير  أق    للا  عبرد  بقية  مع  الستفر  كلفة   أن   مع  الخرصتة 

 رستتتتتتتتتتتتوم  من   األمر  ي يل    ومر  طر رة  تشتتتتتتتتتتتت ي   كلفة   من 
 .المقصودة  الميررات  في  وإقرمة  ه و  

  تاهور  إلى   األحوا    ان   كيف  يس  ر    المرء   كرن   ومر 
  الير رات هاه  مرلكي   أن   إاَّ  ااق صتردية    األيمة  ظ   في 
  الير رة يست املون  ونجاه   ااع برر   في   ذلك  يكخاون   ا 

  عن  النظر  بصتتتتتتتتتر   خرصتتتتتتتتتة   رحلة  أج    من  الخرصتتتتتتتتتة 
نر مرة  من   وك  . ومق ضتتتتتتيرتهر   الرحلة  خصتتتتتتوصتتتتتتية    ستتتتتتما 

  »مج مع ظتتترهرة  حو   رأيهتتتر  نح رم  مراجع  من  تاليقتتترت 
 لاي    كرن   إذا : أحاه    قو   بينهر   من   الخرصة«  الير رات 

  الير رات يس املون   الاين   من  النوعي   الك    هاا  ل نرن   في 

  من  المرة  الشتتتتتتتتت و    فلمرذا  ال شتتتتتتتتترو   ب ر   الخرصتتتتتتتتتة 
 .الم اثر  ااق صرد    الوضع 

  س امر إ   هو   ااس  را   و ثير   اان بره   يلف    مر   وأوثر 
  لمستتترفة  بهر  يقوم  ي ررة   أج    من  الخرصتتتة  الير رة  الباض 

  األقصتتتتتتتتى  الحا   في  وتستتتتتتتت  رق  كيلوم ر   المئة  ت جروي   ا 
 .برلسيررة  سرع ين 

  أو  ودمشتتق   بيروت  بين   المستترفة  المثر   ستت ي    وعلى 
  الا   الستتير  ايدحرم  ن يجة  بيروت  ورأ   با اا  قصتتر  بين 

  يانيه  ويراء  من  لهتتتتر  جتتتتار   عالج  الى  النتتتتر   ي يلع 
 .ضميره  

 بتا  خترصتتتتتتتتتتتتتتة  طتر رة   مترلتك  يجات   التا   متر  نتار   وا 
  يستتتتت ام  ا  بيروت    من  دمشتتتتتق   الى  للستتتتتفر  استتتتت امرلهر 

  وخصتتتتتوصتتتتترا   والجوار   األر   لم ااد  تكويااا   ال ر  طر ق 
  عن  فضتتتتالا  الير ق   يقيع  ثلج   وا  صتتتترفيرا  الجو   كرن   إذا 
  من  الير رة   مرلك   كرن   إذا  خصتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتترا  براا  الستتتتتتتتتتتفر   أن 

  منرطق   أحوا   على  ييَّلع  يجال    الاولة  في  المستتتتتتتتتتتتؤولين 
 .المسؤولون  يزورهر   مر  نردراا 

  اليتتتتر رات ام ال   ان  اان بتتتتره  يلفتتتت   متتتتر  أوثر  ومتتتتر 
 خرنة في  وليس  ال شترو   خرنة   في  منارجرا  برت  الخرصتة 
 يم لك  أن  ير   مراا  ي  نز  من   أن  وبحيث  الملحة  الحرجة 

  الير رة  إم لك  ل   نظيراا   أو  منرفستتتتتتتتتتترا   ألن  خرصتتتتتتتتتتتة  طر رة 
 .هاه 

 مر الظرهرة  هاه   عن   اليوم  نك    ونحن  ونستتتتتت حضتتتتتتر 
 بتتتترت باتتتتامتتتتر  الاز ز  ع تتتتا  بن  للا  ع تتتتا  الملتتتتك  بتتتت   أمر 

  من  األو ر   الااد  جرن    من  الخرصتتتتتتتة  الير رة  استتتتتتت امر  
  الملكي  األمر  و  لخص . النتتر   نظر  يلفتت   الاتتر لتتة  أفراد 
  يق صتتتر  الاولة  نفقة   على  الخرصتتتة  الير رة  استتت امر   بكن 
  األمراء  ستتتتتتتتتتتتتتر ر  أمتر  الاز ز   ع تا  الملتك  أبنترء  على  فق  

 واألحفتتترد وبنتتترتتتت   الملتتتك  أبنتتترء  ذلتتتك  في  بمن  واألميرات 
  ير اون  كرنوا   من   إاَّ .. للا  خل ق  كبقية  فيستتتتترفرون   عمومرا 
 فهننر  ولاا . حستتربه    على  خرصتتة  طر رات  بواستتية  الستتفر 
 وأميرات أمراء  عن  إيترهتر  »اللواء«  ياو تة  في  نقرأ  متر  وثيراا 

 عردية رحالت   في  كرموَّر   ومنهر   بيروت   إلى  يستتتتتتتترفرون 
  يستت املون  ستتاوديين   أعمر    رجر   نفستت    الوق   في  ونر  

  على   األمر   دام   مر  ط ياي   وهاا  يملكونهر  خرصة  طر رات 
 .حسربه  
 الكالم  وأن  نحستتتا   وا  نهب    ا  نك ب   مر   في  أننر  يبقى 

  الوضتتتتتتتتتتتتتع  ظواهر  إحتتا   إلى  ان بتتره  لفتت    مجرد  هو  هنتتر 
 مث  ااس  را    تثير  ظرهرة  أنهر  مالحظة  مع .. الل نرني 
  »دولتتتتة  وظتتتترهرة  ال جتتتترر   الوستتتتتتتتتتتتتت   في  ال خيي   ظتتتترهرة 

  و  والستتتتتتتتتتتالحي ن«  الجيشتتتتتتتتتتتي ن   »دولة  وظرهرة  المخيمرت« 



233 

 

 ال ي  »الاولة  و   الارل «  جيوش  تستتتت ضتتتتيف  ال ي   »الاولة 
 في الوحيتتاة  التتايمقراطيتتة«  التتاولتتة  أنهتتر  على  ت صتتتتتتتتتتتتتتر  

...  دك ترتور تة باقليترت  مح ومتة  أنهتر  مع  الاربي   محييهتر 
 .الح    هو  حيردهر   أن   مع  مصيرهر   أمر   في  مح ررة   ودولة 

 2010  شباط 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   النووي  الرئيس يريده ما
 التنموي  الرئيس به ينصح وما

  نجرد أحما   محمود  ي يران ال  الر يس  ي ررة  تك ستتتتتتتتتت  
 باا أراد  حليف   من  النجاة  طرل   صتتتتتتتتتتتتتفة  دمشتتتتتتتتتتتتتق   إلى 

  الوفتترق  وضتتتتتتتتتتتتتترورات  المنيقتتة  أحوا   في  الاميق  ال تتكمتت  
  دو   مع  والاالقرت  ااتصتتتتتتترات  رواب   وتم ين   الشتتتتتتترم  

 وليس صتتتتتتتتتتتتتتتايقترا  ي ون  أن  منهتر   الك ر   وبترلتاات  الاترل  
 .حليفرا 

 من مستتتتتتتتتتتتتتترحتة  إلى  يح ترج  والقرار  الخيترر  ي تاو  وهنتر 
 بمر  أ   ي  يران وال  الستتتتور   الجرن ي ن   من  المشتتتت ر   ال فه  
  من  وبترلتاات .. للرؤ تة  ال اتايت   من  نو   يحتا   أن  مانتره 

 .الزا ر  النوو «  »الر يس 
  الثالثة ااستربيع  في  نجرد  الر يس   قرل    مر  إلى  است نرداا 

 بين للنفراج  مرشتتتتحة   األيمة  ت او   ا  الز ررة  ستتتتبق   ال ي 
 رؤ  تتتتتتت  على  مصتتتتتتتتتتتتتتم   فهو . التتتتتتاولي  والمج مع  إيران 

 الع قرد س ب    ال صمي    وهاا .  النوو    ومشروع   السيرسية 
 هز متة ياني   الاوليتة  برلميترل   الق و   بمانى  ال راجع  بكن 
 والحفتر   المح متم   الخير  بتارء  كفيت   ال راجع  أن  مع  لت   

 .ال قني  المجر    في   اآلن  ح ى  تحقيق    أم ن  مر   على 
رر   الر يس  إستتتت يرعة  في    منيلق  من  المرة  وهاه  بشتتتتَّ

ع  الحليف   وليس  الصتتتايق    صتتتورة  في  نجرد  الر يس   وضتتت 
  األشتتتتتتتتتتتتتتهر  متا   على  ألنت   حقيق ت   على  التاولي  الموق  
 خررجية ي ررات   وفي  دمشق   في  َتحرَد    المرضية  الثمرنية 

  ييرانال   الموضتتتتتتتتتتتتتو   وكرن   الاولي   القرار  صتتتتتتتتتتتتترناي  مع 
  وربمر ب  . ال حرد    من  األستترستتي  الجرن    على  يستت حوذ 

رر   للر يس   الاولي  ال كليف  من   نو   هنرلك   ورن   كمر بشتتتتتتتتَّ
 ال ركي وللر يس  خليفتتتتة  بن  حمتتتتا  الشتتتتتتتتتتتتتتي   قير  ألمير 

  أن  يم ن   مر  أجواء   في  نجرد  الر يس  يضتتتتتع  بكن  اردوغرن 
  من   ولو  المرونة  طر ق   األمور  تستتتلك  ل    حر   في  يحا  

 .ال ك يك  بر  
 ليل  اآلتي  نجرد  الر يس   فهن  األستتتتتتتتتتتتتر   هاا   وعلى 

رر  الر يس   علي   ستتتتتتيرد  النجاة    يبقى  ا   أن  بنصتتتتتتيحة  بشتتتتتتَّ
 رد ي ون  النصتتتتتتتتيحة  بهاه  وهو .  الموق   ستتتتتتتتيا   هو  الانرد 
  أن  خصتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتترا  مكمن  في   إيران  يمبقي  بمر  اليل    على 

 عستتتت ر عودة   وأن   حر   أحستتتتن  في  ليس  ال ركي   الوضتتتتع 
  تركير في   الح    واجهة   إلى  ااطلستتتتي  وستتتتيرستتتتيي  أميركر 

 .المس بَاا  برألمر  ليس 
 لمتتتتتتتر النتوو   الر يتس  األمر  ي تفتهت   ولاتتتتتتت   عستتتتتتتتتتتتتتى 

 .الموفق   وللا . ال نمو   الر يس  سيوضح  
 2010  شباط 26 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 إسالمي  –  عربي« إيماني فيلق »
 والمقّدسات  األقصى  عن للذود

  بقاستية إسرا ي   تس هين   ال ي   األولى  المرة  هي  ليس  
  ي ربا  الا   الثرلث  الحَرم   أن   ذلك   األقصتتتتتتتتتتتتى   المستتتتتتتتتتتتجا 

 في ي ار   المها   كنيستتتتتتتتة  كمر  ااح ال   وطكة  أصتتتتتتتتالا 
  والا  . الصتتتتتتتتهرينة  جرن   من  استتتتتتتت هرنرت   الى  استتتتتتتت مرار 

 صرد   الا  (  2010/ 2/ 28)   المرضي   األحا   يوم   حا  
  الحر    واقع  تا س  تستتتتتتتتمية  تحم   يهودية  دينية  منرستتتتتتتتبة 

   «ال ور  »  عيا  اليهودية  برل ستمية   أو   المسترخر  عيا  وهي 
  يهوديتة جمترعترت  جترنت   من  ااستتتتتتتتتتتتتت هترنتة  ذروة  يشتتتتتتتتتتتتتت تِّ  
َخرة ر  ااح ف  لحيرء  ن نيرهو  ح ومة   من  مافوعة   المستتتتتتتتتتتتت 

 .الثرلث  الحَرم  برحة  في 
  أل   حوالى  وه   للمح فلين  الراحتتة  تتتكمين  أجتت   ومن 
 البرحة اق حم   ي ستتتتتتترا يل ال  ااح ال   قوات   فهن  يهود   

  حجتتتتتتررة من  المح ِفلين  لحمتتتتتتريتتتتتتة  أطواقتتتتتترا  وضتتتتتتتتتتتتتتربتتتتتت  
  المستتتتتتتتتتتتتتجتتتا  بتتتر   أغلقتتت   ث   المح جين   الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين 

 ومنا  المصتتتلين  الفلستتتيينيين  عشتتترات   على  برلستتتالستتت  
 .الاخو    من  للصالة  اآلتين  نفس    الوق   في 

  ام هرنرت ستتتتتتلستتتتتتلة  في  حلقة  أنهر   الواقاة  هاه  خيورة 
  البراهيمي الحرم  بضتتتتتتتتتتتتتت   ن نيترهو  ح ومتة  قرار  ستتتتتتتتتتتتتتبقهتر 
« اليهود   ال را  »  قر مة   الى « ربر   بن  بال  »  ومستتتتتتتتجا 

  هنرلك   أن  ياني  بمر  تك م    ل   القر مة   أن   على  ال كويا  مع 
  الواقاة   أن   كمر . الضتتتتتت   برستتتتتت   كثيرة  إستتتتتتالمية  مقّاستتتتتترت 

 ل نرء جايا  استت ييرني  مشتترو    عن  ااعالن  عق   جرءت 
 .القا    في  س نية  وحاة  س مئة 

 القرار أهت   يمحرِّ   وا  اام هترنترت  هتاه  تحتا   وعنتامتر 
  من  شترج   تصتر    عاا   الله   سترونرا   والستالمي  الاربي 
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: أمر ن   أحا  ياني   فهاا  هنر     من  استتتتتتت نكرر  وصتتتتتتترخة   هنر 
  م  رثين  وغير  قتردر ن  غير  نانيه   التاين  القرار  أهت    أن  إمتر 
  ماييرت   ضتتتوء   وفي  م كواون  ضتتتمنرا  أنه    وإمر .  للا   قاَّر   ا 

  ال ي يق  ستتتتتتتتتتتتتو   هنتترلتتك  ي ون  لن  النهتتريتتة  في  بتتكنتت   دوليتتة 
  هنترلتك  تكون   ولن  242 التاولي  األمن  مجلس  لقرار  الحرفي 
  الاربية  المبردرة  لخَّصتتتتتتت  هر  ال ي   تلك  غير  لل ستتتتتتتو ة  صتتتتتتتي ة 
  من  ي ستتترا يل ال  الهرو    من   نو   فهن    ذلك   عاا   ومر . للستتتالم 
 .بهر   األخا  لاام   مجر    ا   ال ي  الحقيقة 
    إستتتتتتتتتتترا ي   تفال    الا    هاا   أن  نر    ذلك  رغ    على   لكن 

  المقاستتتتتتتتتترت    حق   في  يم  فر   ا  ذن    من  تق رف   نقو   ونكرد 
« القا   لجنة »  ترعى   ككن  مواجهة  وستر     إضترفة  يست وج  

 فيلق »  إنشتتتتتتتتتتتتتترء  حملتتة  مق تتارة  إستتتتتتتتتتتتتالميتتة  دو   من  المؤلفتتة 
 وستتتتر ر   الثرلث  الحرم   عن  للاود  إستتتتالمي   -  عربي « إيمرني 

  ت فق  بحيث  الفيلق  نيرق   إّتسع   وإذا . فلسيين   في  المقاسرت 
  والكنيستتتتتتتتتتتتتتة  الفترتي ترن  مع « الستتتتتتتتتتتتتالمي  المؤتمر  منظمتة » 

  ال روتستتتتتتتتتت رن ية  الكنيستتتتتتتتتتة  وماهر ( روستتتتتتتتتتير )  األرثوذكستتتتتتتتتتية 
  ومستتتيحيين  مستتتلمين   من  الفيلق  ي شتتتّ     أن   على ( بر يرنير ) 

  الستتتتتتتتتالمية  المقاستتتتتتتتترت   عن  ااستتتتتتتتت هرنرت  ب كرتفه   يردون 
 .فارلية   وأوثر   أفض   ي ون   ذلك   فهن  والمسيحية  
  في  يراب   وإيمتتتترني  تيوُّعي  إليتتتت   نتتتتاعو  التتتتا   والفيلق 
    « الوطنية  السلية »   مع  مس ق  ب رتي   الفلسيينية   األراضي 

  يصتتتتتيفون  وإنمر  الحجررة  ح ى   وا  الستتتتتال   أفراده  يحم    وا 
 رافاين  مستتتتتتتتتتتل    جرن    الى  مستتتتتتتتتتتيحي   أ   جن     الى  جنبرا 

 .المقاسرت   عن   إرحلوا : يين سرا يل ال  للمح لين  تقو   اف رت 
  الفيلق »  فكرة  فتتهن  الل تتة  هتتاه  يفه   ا  ااح ال   أن  ومع 
  إستتتتتتترا ي   تمي ِّق   أن   إمر  ان ظرر   في  وصتتتتتتتفة  ت او « اايمرني 

  في  1967 حز ران  4 حتاود  الى  وتنستتتتتتتتتتتتتحت   242 القرار 
 حايا   ان   الى   األمر  ين هي   أن   وإمر  الشتترقية  والقا    الجوان 

 ي    الاولية  الشتتتتتتتتتتتترعية  إرادة  حايا  ستتتتتتتتتتتتو   يفلُّ    ا  ااح ال  
 .عقود   باا   وإن ... تي يقهر 

 .الموفِّق   وللا 
 2010 آذار 1 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  « الوطني الحوار هيئة»  في تأمالت
 الدولية -  يةيران اإل -  العربية -  اللبنانية

 من  موستت و   الى  ستتليمرن  ميشتتر   الر يس  ي ررة  أفردت 
  هيئة»  يخص  مر  في  عناه  الحستتتتت   مستتتتتكلة  تنشتتتتتي   حيث 

  من  عتتترد  فهو  بهتتتر   مل زمتتترا  وعتتتا  ال ي « الوطني  الحوار 
  الفخر ة  الاك وراه   الى  برلضتتتتتتتترفة   الجاد  القيرصتتتتتتتترة  بالد 
 الروسية  -   الل نرنية   الاالقة  تاز ز   را ا   ق     من   نرلهر   ال ي 

  إتفترق : مزدوجتة  بهتايتة  الحر ر    رفيق  الشتتتتتتتتتتتتتتهيتا  الر يس 
  تنفياه يارق    ا  كي  تفرصتتتتتتتيل    عن   ماَلن  غير  عستتتتتتت ر  
رد   وكالم والصتتتتتتتتتتتتتينيون   واألوروبيون  األميركيون   الحستتتتتتتتتتتتتَّ
 رأ  با   ا  الا   ميافيايف  الروستتتي  الر يس   من  ستتتيرستتتي 

  ي رد وي ره   وطواا  وهنامة  شت الا  في  ( ستليمرن  الر يس  أ  ) 
 كرن  روستتتتتتتتتتتير   إن : » هي  الكالم  في   األه   والفقرة . بررود 
  من   أن  وتا  ر  ل نرن  ستتيردة   على  الحفر   إلى  دا مرا  تاعو 
  حت   و جت   التااخليتة  شتتتتتتتتتتتتتتؤونت   في  ال تاخت   المق و   غير 

 الصتتحي   النهج  هو   وهاا  أنفستته    الل نرنيين  بين  القضتترير 
 .«السيرسية   القو   ك   بين   الحوار  أسر    على  والنرج  
 الشتتتتتتتؤون   في  ي اخ    أن  روستتتتتتتير  تر اه   وا  يَ اخ    َمن 
  أو  لت    تستتتتتتتتتتتتتتميتة  وا  تحتايتااا  نالحظ  ل   التااخليتة   الل نترنيتة 

 بهاا ستتتتتتتج    الا   الروستتتتتتتي  الر يس  كالم  في  لباضتتتتتتته   
  من   ولن    ا  روستتتير   كون  برلمصتتتااقية  ي ستتت   موقفرا  الكالم 

 في الم شتتتتتتتتتتتتو    وعلى  برلحاة  ت اخ   الك ر     الاو   بين 
  ا   المثر   ستتتتتتتتتت ي    على  كمر  ل نرن  في   الااخلية  الشتتتتتتتتتتؤون 

 .وفرنسر  أميركر   الحصر 
  األخيرة العبررة   وق ع   وعلى  موستتتتت و   من  عودت   لمجرد 

  ك   بين   الحوار  هو  الصتتتتتتتتحي    النهج »  الروستتتتتتتتي  للر يس 
 ستليمرن ميشتر   الر يس  برغ  « ل نرن  في  الستيرستية  القو  

  يجوي بمتتر  وتمهيتتا  مقتتامتترت  دون  ومن  الل نتترني  المج مع 
 اعالن  الم ضتتتتتتتتتمن «  1 رق   الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتي  ال الغ »  اع برره 
تتتتتت  الجايا  ال ش ي   الر يس   وباا« الوطني   الحوار  هيئة »  لتتتتتت

  على  تمجر   ال ي  ال اتتتايالت  مثيتتت   هو  وكتتتكنمتتتر  ااعالن 
 . « الويار   ال ااي  »  بتت  وتمار   الح ومرت  
  م قن وتوي ع  ملحوظة  ب يرستة  الجايا  ال شت ي   و  ست  

 ستتليمرن ميشتتر   الر يس   ان   درجة  وإلى .. مارو   وتمثي  
 ل نرن في « الراباة  الر رستتتتتة »  صتتتتتفة  ال شتتتتت ي   هاا  أعيى 

  ا  الراباتتتة  ان  فتتتررق  مع  والثتتترلثتتتة   والثتتترنيتتتة  األولى  باتتتا 
  التتاين  من  لقيتت   إذا  إاَّ .. قوة  وا  حو   وا  لهتتر  ستتتتتتتتتتتتتتليتتة 

 تاود فال  األخضتتتتتتتتر   والضتتتتتتتتوء  الاع   أعضتتتتتتتترءهر  يمثِّلون 
 بزَّ  التتا  « الل نتترني  الجتتا  »  ل  منتترستتتتتتتتتتتتتتبتتة  ااج متترعتترت 

  الجتتتا  »  ب  نتتترهيتتتك  الاق   حيتتتث  من « ال يزنيي  الجتتتا  » 
 .األعق  « الفلسييني 

 في الهيئة  أعضتتتتتترء   إلى  برلنستتتتتتبة   ذلك  نقو   لمرذا   أمر 
  خفية ليستتتت    قو   يمثلون  برلفا   فلنه   الجايا  ال شتتتت ي  

  ي ر   ل    الا   ال مثي    هاا  حستتتتتنرت   ومن . الطالق   على 
 ال شتتت ي  في  حرضتتترة  ليستتت   وخررجية  واقليمية  عربية  قوة 
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  الشتتتتتتتتتتتتكن  في  ت ارطى   دولة   أل   مجر    ا  ان   هي  الجايا 
 كتالتك دامت   ومتر  ت مثت   ل   إنهتر  وتقو   تا ت   أن  التااخلي 

 .الارقلة   الى  برلحوار  س افع  فهنهر 
«  الوطني  الحوار  هيئة »   إن  نقو   ال وضتتتي   في  ي ردة 
  -  الل نرني  الوطني   الحوار  هيئة »   هي  رستتتتتتتتمية  و ستتتتتتتتمية 
  ييرانال   -  الَقَير    -  الستاود    -  الفرنستي   -  األميركي 

   «ال ر يرني  -  الفرتي رني  -   المصتتتتتتتتتتر   -  الستتتتتتتتتتور    - 
  فتتتتهن  النحو  هتتتتاا  على  ال مثيتتتت   دام  ومتتتتر . حقيقي  وواقع 

  طيبة ن ر ج   إلى  أوثر   أو  جلستتتتتتة  باا  المج ماين  توصتتتتتتُّ  
  تفرهمرت تحقيق  الل نرنية  المشت لة  است يرعة  في   أن  مانره 

  كرن  طرلمر  واقليمية  وعربية  دولية  أطرا   بين  مستتتتتتتتتت حيلة 
 .الصاوبة   من  درجة   على  بينهر  ال فره  

 ستتتتليمرن ميشتتتتر   الر يس   من  مكمو    هو  مر   أن  و بقى 
  هيئة»   ل  الجاياة  برلصتتتتتتتتتتي ة   الااد  حيث   من  ااو فرء   هو 

  كرن  أشتتتتتتتتتتتخرص   إلى  اف قردهر  رغ   على « الوطني   الحوار 
  الر يس  ولكن  أفضتتتتتتت    ن ر ج  إنجري  إشتتتتتتتراوه   شتتتتتتتكن   من 

 فهخ رر ال صو    واح مرات   وال واين  الرضرء  بين   واءم 
 با  الستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتية  الير فية   إل رء  عام  تكرِّ   ال ي  الهيئة 

  بتتتتتهل تتتتتر هتتتتتر بر   ن يتتتتت   الر يس  جتتتتترنتتتتت   من  الميتتتتترلبتتتتتة 
 أبو األستتتتتتتتتتتتتت تتتترذ  نهج  على « ال يضتتتتتتتتتتتتتتوني  ااع را  » و 

 .مصيفى 
  المبرغ ة ستتتتتتتتليمرن  الر يس  خيوة  تمثر   ولا   عستتتتتتتتى 

 با   عضواا   19 برت   بحيث « الهيئة »   لتتت   المااَّ   واخ يرره 
ا  اتفتترقتترا    14   مع  تحتتا   قتتا  مواجهتتة  في  الصتتتتتتتتتتتتتت   يوحتتِّ

 المح رج  ال وافق  لل نرن  طو الا  انفراجرا  يمث ِّ    أو    إستتتتتتترا ي  
  ألن  تحا    لن   المواجهة   ان   حر    في  اانفراج    لهاا  وثيراا 
ن   أن  األخيرة  اللحظة   في  ارتكوا  ي يران ال  الح     أه     صتتتتتتو 

  الم  ستتتتتتتتتتتتبرت  على  والحفر   المستتتتتتتتتتتت اامة  وال نمية   الوطن 
  مع  ال فره   تستتتتتتتتت حق  الشتتتتتتتتتيعية  والير فة  ل نرن  وستتتتتتتتتالمة 
 .الواقاة  تقع   ا  وبحيث ... الاولي  المج مع 

 2010 آذار 3 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 التنبيه يكون  نوَّاف  أخ يا هكذا ما

 أدلى فرق    ا  ال حاير  بر    من   أو  الخشتتتتتتية  بر    من 
 المتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتي الثالثتتتتترء  يوم  الموستتتتتتتتتتتتتتو   نوا   النتتتتتر تتتتت  

 حَمَلة  مع  ال شتتتتتاد   الى  في    دعر  ب صتتتتتر   ( 2010/ 3/ 2) 
  يا ستتتتتتتتتهر بحيثية  اليل   مالالا  األجن ية  الستتتتتتتتتفر  جوايات 

 حترمت  كت   الى  ينظر   أن  عربي  مواطن   لكت   يحق : » قولت  

 .«مح َم   عمي   أن    على  أجن ي  سفر   جواي 
  ربمتتر نوا   لل   كتترن  لمتتر  دبي  في  حتتا   التتا   لوا 

 في نر   ذلتك  رغ   على  لكن . هتاا  ب صتتتتتتتتتتتتتتر حت   يتالي  أن 
 حتترملي والار   الل نتترنيين  من  األلو   يجاتت   متتر  تاميمتت  

 واألوستتتتتتتتتتتتتت راليتتة والكنتتايتتة  واألميركيتتة  األوروبيتتة  الجوايات 
  عضتتتو  جرن   من  ااف را    هاا   لمرذا : بمرارة  ي ستتترءلون 

  أ   في  مرشتتتتتتتتتتتتتت  « للا  حز  »  عن  النوا   مجلس  في 
 للخررجية وي راا  ي ون   أن   الى  يوم  ذات  ح ومية  تشتتتتتتتتتت يلة 

  على  أجن ي  ستتفر   جواي  حرم    و  »  واع برر  للعالم    أو 
 . « محَ َم   عمي   أن  

  جيالا   أن   الموستتتتتتو   نوا   النر    يستتتتتت وق    ا   ولمرذا 
  المستيئة والدارة  الحر   ظرو   ن يجة  برت  الل نرنيين   من 

  أه   صتتتتتراعرت  ن يجة  ث  ( الميليشتتتتتيرو ة )  الحقبة  في   لل لا 
  والواءات   واان مرءات  ال وّجهرت   وفوضتتتتتتتتى  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتة 

  في  حصتتتتتتتتتتتتتتلوا  بتتتتترأللو   وه   هؤاء  وأن  الوطن  ختتتتتررج 
 واألميركيتة األوروبيتة  والمتان  الاواصتتتتتتتتتتتتتت   داخت   مالذاته  
.  والمح َرم الكر    العيش  على  واألوستتتتتتتتتتتتتت راليتتتة  والكنتتتايتتتة 

 جوايات تحم   منه   الك ر   النستتبة  برت    ذلك  من   واأله  
  وظر    في  الباض  فيهر   استتتتتتتتت وطنوا  ال ي   الاو   ستتتتتتتتتفر 

 إخ رر شتتتتترا     عن  فضتتتتتالا  مصتتتتترنع   في   اآلخر  والباض 
  التتتتتا   الغ رابي  المج مع  وهتتتتتاا . الحر  الامتتتتت   أفرادهتتتتتر 
  األجن ية  الستتتتتتتتتتفر  بجوايات   األه    وبرلاات  أفراده  ي برهى 

 الصتتتتتتتحية الرعرية  وحقوق  والضتتتتتتتمرنة   األمرن  تاني  ألنهر 
  برلاهشة سيصر   با   ا  الام    فرص  ل كمين  وتسهيالت 

 النر   ييلب   مر   الى  استتتتتتتت نرداا  من   الفرد  ي صتتتتتتتتّور  عنامر 
  ستتتتتتتتتتتتفره  جواي  ابراي   حر   في  ما   ال ارم    أن   نوا    األ  

  أو  الكنتتتتتتتا   أو  األوروبي  أو  ال ر يتتتتتتترني  أو  األميركي 
«.  محَ َم   عمي  »  أن   أستتتتتر    على  ستتتتتي ون  األوستتتتت رالي 

ر  مجرد   أن  ب     من   األلو   ستتتتتتيحم   المشتتتتتتها   هاا  تصتتتتتتوُّ
 الظرو  تستتتتتتتتتتتتتت َّ تتت   التتتاين  يين يران وال  والار   الل نتتترنيين 
 أفريت ث   طترلت   ال ي  الهجرة  في  أوطترنه   في  الستتتتتتتتتتتتتتيئتة 

 وطن يزوروا   ا   أن  على  األحفرد   فستتتتاللة  األبنرء  ستتتتاللة 
  بتتتترلميلتتتت  األختتتتا  حتتتتر   في  النظرة  دامتتتت   متتتتر  األجتتتتااد 
 .ال نفيا  س لقى   الموسو  

  األ    قترلت    متر  دواعي  ااع بترر  في  األختا   ومع  هنتر  من 
  ونر   ال ن يتت    ي ون  نوا   أختتا  يتتر  ه تتاا  متتر  نقو   نوا   

  الهلع  يز تتتت   ب الم  ال صتتتتتتتتتتتتتتر    إتبتتتتر   هو  الميلو   أن 
 والتاتر  التلت تنتتتتتتترنتيتيتن  متن  األلتو   نتفتو   متن  التمتاتنتو  

  مفردات وفي . األجن يتتتتة  الجوايات  حملتتتتة  من  يين يران وال 
 .الهلع   هاا  بهيالة  كفي    هو  ممر  الكثير  الاربية   الل ة 

  كفي   هو  مر  األمنية  الستتتتتتتتليرت  صتتتتتتتتحوة   في   أن  ومر 
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  أصتتر   مر  ل نرن  في  يصتتي نر  فال  الموستترد     الشتتر  بهتقرء 
 محمود المنرضتتتت   بهستتتت شتتتتهرد  خستتتتررتنر   أن   الال    مع  دبي 

 لتتتا  ال نبتتتُّ   قتتتارة  في  ال او ض  باض  وجتتتات  المبحو  
 خلفتتترن ضتتتتتتتتتتتتتتتترحي  بقيتتتردة  دبي  في  األمن  أهتتت   إخواننتتتر 
متتتتتتترته  وباض  يين ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  عرَّ   التتتتتتتا   ال ميمي    حم

لي    األمر   أن  كمر . األوروبيين  من  جرا مه   ارتكر   ومستتهِّ
 والخستتتتتتتتتتر ر  الستتتتتتتتتتماة  وتلو ث  ال ار ة  على  يق صتتتتتتتتتتر   ل  

  وه اا  لنر  درسرا  كرن    له   الفضيحة   أن   ذلك  ااق صردية  
 .محل    في   قواا  نرفاة  ضررة  ر   الشر ع   القو   يصب  

 نوا  النتتتتتتر تتتتتت   األ   على  ال مني  نكرر  هنتتتتتتر  وِمن 
  من  هو  برألجن ي  يقصتتا  كرن   أن   نف ر    الا    الموستتو  

  يا  ر بكن   األصتتتتتتتتتتتتت    في  يرا إيران   أو  عربيرا   أو  ل نرنيرا  ليس 
  برل وضتتتي  الستتت ارا   في   هو  النفع   وأن  ضتتترراا  تصتتتر ح  
 عميت »  صتتتتتتتتتتتتتتفتة  بحتا   ي ون  وهتاا . جترنبت   من  المن َظر 
  من  أوثر  هنتتترلتتتك  ان  الحتتتا   عتتتام  مانى  ألن « محَ متتتَ  
 جوايات يحملون  ي إيران و  وعربي  ل نتتتتترني  ماليين  أرباتتتتتة 
  مر  إستتتتتتتتترءة   وتلك «. محَ َملون  عمالء »   ه   أجن ية  ستتتتتتتتتفر 
 .له   إسرءة  بااهر 
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 وفلسطين لبنان من لليمن أمثولة

  اليمنيين وخيتتتتتررات  م تتتتترمرات  تتتتتتااعيتتتتترت  رغ   على 
  تبقى الستتتاودية  الاربية   المملكة   أن  حقيقة   على  الخررجية 

  الوقفة  تكتي  الستتتتتتني   للشتتتتتتا   مثل   ستتتتتتنا   ا   الا   الستتتتتتنا 
(  2010  -  2  -   27)  المرضتتتتتي  الستتتتت    يوم  الستتتتتاودية 

  اليمن  على   المملكة  حرص   أن  تؤكا  اليمني  الوضتتتتتع   اياء 
 متتترليتتتة نجتتتاة  مجرد  وليس  استتتتتتتتتتتتتت راتيجي  موق   هو  إنمتتتر 

 .مليرر ة 
 مؤتمر لستتتت ضتتتترفة  الستتتت جربة   في  المملكة  ت كخر   ل  
  وبر يتتتترنيتتتتر الم حتتتتاة  الوايتتتترت  وأبريهتتتتر  المتتتترنحتتتتة  للتتتتاو  

. الستتتتتتتتتتتاودية  الاربية   والمملكة  األوروبي  وااتحرد  واليربرن 
  كتتترنون  27 يوم  لنتتتان  مؤتمر  في  ال فتتتره   ت َّ  أن  ولمجرد 
  ضرورة  على   دولة   40 في   شررك    الا    المرضي  الثرني 
ع « القرعاة »  لمواجهة   لليمن  مستتتتتتتتترعاة  تكمين   حا ووضتتتتتتتتت 
  التمتنت   وتتحتتتتتتتايتتتتتتتا    إيتران  متن  التمتتتتتتتاعتوم  التحتوثتي  لتلت تمترد 

 ح ى دوار   مليون  وستتتتتبائمة  مليررات  بخمستتتتتة  الميلوبة 
 فيت  تيو    ا  بحيتث  للمؤتمر  ال حضتتتتتتتتتتتتتتير  المملكتة  بتاأت 

  الى  يسترر   لكي   المن   تكمين   في  السترا   و     المنرقشترت 

  ومواجهتتتتة  ال نميتتتتة  أجتتتت   من  الحميتتتتاة  الماتتتترر   خو  
  ونزوحترا  وضتتتتتتتتتتتتتتحتريتر  مواجهترت  ان هت   ال ي  ال مرد  ظترهرة 

 كرن  المرنحين  مؤتمر  يناقا   أن  وق    تستتتتتتتتتتل     وعمليرت 
  وسيرسي مانو   دع    وقفة  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   للملك 

 يوم المملكتتتة  يار  التتتا   صتتتتتتتتتتتتتتترل   للا  ع تتتا  علي  للر يس 
 خردم من   وسمع ( 2010  -   2  -   23)  المرضي  الثالثرء 

 لجهة  الصتتتتتتتتتتتتار  يثلج   مر  الكالم  من  الشتتتتتتتتتتتتر في ن  الحرمي ن 
 ولمجرد. واستتتتت قراره  اليمن  وحاة   على  الستتتتتاود   الحرص 

  المرضتي  لست   ا  يوم  الر ر   في  المرنحين  مؤتمر  اناقرد 
 والمانو ة  الستتتتتيرستتتتتية  الوقفة   الى   للا  ع ا   الملك  أضتتتتتر  
 حصتتة يشتت ِّ    الا    الم ل   وهو   دوار  مليرر  بافع  ال وجي  

 مليتررات الخمستتتتتتتتتتتتتتة  أ   المقررة  المنحتة  في  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة 
  بي ياة فهنهر   ذلك  تفا   وعنامر . دوار   مليون  والستتتتبامئة 

 في ال بترطؤ  عتام  على   التاو   بقيتة  ضتتتتتتتتتتتتتتمنترا  تحتث  الحتر  
 .حصصهر  تقاي  

  اليمنيون  يستتتت فيا   أن  الِمَن   استتتت كمر   باا  مه    هو  مر 
 في الستتتتت فردة  وتكون  الفرصتتتتتة  هاه   من  والنظرم  الشتتتتتا  

 ت اأ اليمن  مشتت لة   أن   على   وال وافق  وال آل   النزاهة  إطرر 
  أو  الخليجي  الجتتترر  بتتتههمتتتر   وليستتتتتتتتتتتتتتتت   ونظتتترمتتت   بتتتكهلتتت  

  لمتر  إهمتر   هنترلتك  كترن  لو  أنت   بتاليت   لت    التاولي  المج مع 
ا  الى  المستتتتتتتتتتتتتتررعتة  حتاثت     تاله لنتان  في  دولي  مؤتمر  عقت 
 لقَيهر المستتتررعة  هاه  ومث  . الر ر    في  المرنحين  مؤتمر 
  ن يجة الفرصتتتتتتتتتتتتة  باثر  ور رستتتتتتتتتتتترت   شتتتتتتتتتتتتعبرا  لكن    ل نرن 

  الحزبيتتة والصتتتتتتتتتتتتتتراعتترت  األمور  توافتت   الى  اانصتتتتتتتتتتتتتترا  
 وبرلاات الفوضتتى   هاه  وبستت   . أنواعهر  على  والستتيرستتية 

 ال جرر   الوست   في   المهين  برل خيي   النست ي  النمو  ضتر   
 غير مج مع  أمرم  أنفستتته   المرنحون  وجا  أشتتتهر   بضتتتاة 

 .ما   السخية  المرلية  برلوقفة  جاير   غير  وبرل رلي  جا  
  للفلستتتتتتتتتتيينيين يم ن  كرن  نفستتتتتتتتتتهر  الفرصتتتتتتتتتتة   أن  ومر 

  من  علي   ه    مر   الى  ينصترفوا  ل   أنه    لو  منهر   ااست فردة 
  جرنبرا  األستتترستتتية  القضتتتية  ترركين  واانقستتترمرت  الخالفرت 

  واءات  فيهر  ت ح    بنزاعرت  ال لهي  يشتتتتتب   بمر  م مستتتتت ين 
 كتتترنتتت  لو  إنتتت   نقو   ال وضتتتتتتتتتتتتتتي    في  وي تتتردة . ختتتررجيتتتة 
اة  الفلستتتيينية  الوطنية  الستتتلية    الر يستتتيي ن بجنرحي هر  م وحِّ

 هاه وت حا   برلمستت قلين   ومحروستتة « حمر  » و « ف   » 
 المج مع وتخرط   بهر   ت حا   ال ي  غير  بل ة  الستتتتتتتتلية 

 في المق ارة   الاو   لكرن   واحا   وبلستتترن  برلمنيق   الاولي 
  من  تاقتتا  المتترلي  الاربي  ااق تتاار  دو   جتترنتت   الى  الاتترل  
 في  يستتتتتتتتتاد  مؤتمر   من  أوثر  الفلستتتتتتتتتييني   الوضتتتتتتتتتع   أج  

 ال سو ة صي ة  تنضج   أن   الى   وذلك  حصصه    المرنحون 
 الار ضتتتتة خيوطهر  رستتتتم   مر  وفق   الشتتتترملة  الستتتتيرستتتتية 
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 .الاربية  السالم  مبردرة 
  مستتتتتتتتتتتتتترنتتاة الى  المترنحتة  التاو   تاود  أن  ان ظترر  وفي 

  الفلستتتتتتتتييني  الوعي  و ستتتتتتتت ارد  باأت     لمر  استتتتتتتت كمراا  ل نرن 
 لخواننتتر ن منى  الواجتت    اداء  على  المتترنحين  ل شتتتتتتتتتتتتتتجيع 

ة  غير  الصتتتتتتتتتتتتتتفحتتتة  طيّ  اليمنيين   ي حمتتت  ال ي  الستتتتتتتتتتتتتتو تتتَّ
  مشتترر   الى  ب لاه   واان قر   والنظرم   الشتتا   مستتؤولي هر 

 .قواا   ا  فاالا  سايااا  يصب    أن 
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ننان« سويسرتان»    ت عك 
 العربية وقمته القذافي على

 وليس« ستتتتتتتتتتتتتترت »  بلتاة  وفي  لي يتر  في  تناقتا  أيترم  باتا 
 كتترنتت  ال ي  التتاور تتة  الاربيتتة  القمتتة  طرابلس  الاتترصتتتتتتتتتتتتتتمتتة 

 كيف  لكن  الاراق   نصتتي   من  األبجا   ال رتي   بموج  
  على  تنتترم  ال ي  الرافتتاين  بالد  عتترصتتتتتتتتتتتتتتمتتة  في  ستتتتتتتتتتتتتت ناقتتا 
  ينج  أن  دون  من  انفجتتررات  على  وتصتتتتتتتتتتتتتتحو  انفجتتررات 

ع  في   األمن   أه    ت  فهن    ولاا . المكستتتتتتتتتتترة  لهاه   حا  وضتتتتتتتتتتت 
  بهستتتتتتتتت ضتتتتتتتتترف هر الاراق  اح فر   مع  لي ير   الى  القمة  تجيير 

  ال فجيرات تاا   ول   أموره  استتتتتتتتت قرت  حر    في   2011 عرم 
 .النفو   في   الخو   تباث 

 في لالناقتترد  ال قليتتايتتة  ال حضتتتتتتتتتتتتتتيرات  بتتاأت  أن  منتتا 
 مامر للاقيا ( ستتتتتتترت  بلاة  أ  )  الشتتتتتتتخصتتتتتتتية  الارصتتتتتتتمة 

 هتاه على  بتكثقترلهتر  تلقي  الاترلقتة  القضتتتتتتتتتتتتتتريتر  بتاأت  القتاافي 
  األه   القضتتتتتية  وكرن  . الاقيا  مزاج   على  وتما ننرن  القمة 
 ستتتتتتتتتتتتت كون  مستتتتتتتتتتتتت و   أ    وعلى  ل نرن  يشتتتتتتتتتتتتترر    ه   هي 

  المرم   أمرنة   حرم   بر   ن ي    الر يس   بردر   ولقا .  المشرركة 
  دام  مر  للقمة  ل نرن  لمقرطاة   الاعوة   الى   الصتتتتتتار  موستتتتتتى 

 أطلق   وهو . المرم  مصتتتتتير   عن  ي شتتتتت    ا  اللي ي  الح   
 أستتستتهر ال ي «  أم   حركة »  ر يس  صتتفة  بصتتف ي     الاعوة 
  الجنر   لهر  بر   الر يس  قيردة   مع  وغات  الصتتتتتتتتار   المرم 

«  للا  حز  »  جرن    الى  الشتتتتتتتتتتيعية  للير فة  الستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتي 
  النوا   لمجلس  ر رست    وصتفة  للير فة   الاست ر   الجنر  

  الر يس ميرلبة  وباا . الشتتتتر   يستتتت وج   ل    ذلك   كرن   وإن 
  ستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتية رموي   أصتتتتتتتتتوات  ت والى  باأت  برلمقرطاة  بر  

 تؤكا«  أم   حركة »   مع  تارطفرا   أو  تنظيميرا  من سبة  ودينية 
 .المقرطاة  ضرورة   على 

 للجرماة  الارم  األمين   على  لزامرا  برت   ذلك  ضتتتتتوء  في 

  الاقاة  لهاه   مر  مخَرج  استتتتتتتتت نبر   موستتتتتتتتتى  عمرو  الاربية 
 شتتتتتتتتتتتترر  حر    في  برلاات  المرة  وهاه  تنج   القمة   أن   ذلك 

  الجمهور ة ر يس   أ   الرستتتتتمي  ل نرن   أراد   إذا  أمر . الجميع 
 الستتتتتتيرستتتتتتي ويعيمهر  الير فة  يستتتتتتريرا   أن  الح ومة  ور يس 
  أ   الميلو   المستتتتتتتت و    وعلى  يشتتتتتتتترر   فال  بر   الر يس 

  أن  ح ى  يحتا   ربمتر  أعظ   هو   متر  فتهن  القمتة   مستتتتتتتتتتتتتت و  
  ب رحيتت  المقتترطاتتة  هتتاه  على  للرد  جتترهز  القتتاافي  الاقيتتا 

 القصتتتتتتتترص  هاا  شتتتتتتتتكن  من  الل نرنيين   من   ألو   بضتتتتتتتتاة 
 ال ي  الصتتتتتتتتتتي ة  وكرن  .  أحواله   في  الك ير  األذ   إلحرق 

  وهو  إليهر  الشتتتتتررة  عام  آثر  لكن    الارم  األمين  إستتتتت نبيهر 
  على  الي يعية  برلمشتتتتتترركة  تقضتتتتتتي  أيرم   ق    بيروت  في 
  الارم  األمين   لستتتتتتتتترن   على  أو   القمة  بيرن   في  يصتتتتتتتتتار   أن 

  المرم  برلخير  ياكر  مر  القمة   في  يشتتتتتتتتتتتتتترر    وهو  للجرماة 
  مصتتتتيره لمارفة  ال صتتتتمي    على  وال ركيز   الصتتتتار  موستتتتى 

 يمن  في  الصتتتتتتتتتتتار  للمرم  ال وفيقي  برلاور  الشتتتتتتتتتتتردة  مع 
 .الل نرنية  المحنة 

 تتتكختتا بتتاأت  المقتترطاتتة  ل تتة  أن  ذلتتك  باتتا  حتتا   التتا  
  الر يس مقرم  ت هي   ير ا   ا  بر   فرلر يس . المرونة  طر ق 

  الحر ر    الاين  ستتتتتتتتاا  الر يس  مقرم   وا  ستتتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتتر  
  الر يستين  الى  برلنستبة   األولى   هي  لي ير  قمة   أن   خصتوصترا 

  أن  منهمر   لك   والمقرم  والاور  الستتتتماة   أج    من  يجوي   وا 
 إنزا  المقتتتترطاتتتتة  عن  ي ني  ا  ح ى  بتتتت  . عنهتتتتر  ي يبتتتتر 

 .الخررجية  وي ر  ل نرن  وفا  ي رأ   بحيث  ال مثي   مس و  
  .جتتتار   عالج  الى  تح تتترج  عقتتتاة  حتتتر   أ   في  إنهتتتر 
رر  الر يس   هو  الاالج  استتتتت نبر   على   واألقار    األستتتتتا  بشتتتتتَّ

  الموق   تاتتتايتتت   بر   الر يس  من  طلتتت   حتتتر   في  التتتا  
  ر يستتتتتتهر   وموق   الشتتتتتتا ي  الحركة  موق   بين   والفصتتتتتت  

  الر يسي ن  موق    مع  ينسج    لكي  ل نرن    ك   برلمرن  ر يس 
رر تة  الاالقتة  ط ياتة  فتهن  والحر ر    ستتتتتتتتتتتتتتليمترن    -  البشتتتتتتتتتتتتتتَّ

  المقرطاة  وقرار  هاوء   الى  ال ضتت   ب حو    كفيلة  األملية 
  على  يمستتتجَّ    وا  القمة  تنج   وبالك . برلمشتتترركة  قرار   الى 

را  أنهمر  مصتتيفى   أبو  ور يستتهر «  أم   حركة »    األجواء  ع َّ
 .الاربية 
  ستتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتترا عقاة »   أو  ل نرن  عقاة   الى  برلنستتتتتتتتتتبة   هاا 
 عقاة»  أمر . الاربية  للقمة  إربرورا  تستتتت ِّ    قا  ال ي « الشتتتترق 

  طربع  ذات  مة أي  عق   نشتتتتتتتكت  وال ي « ال ر   ستتتتتتتو ستتتتتتترا 
 ث  الستتتتتتو ستتتتتتر ة   والح ومة  القاافي  الاقيا  بين  شتتتتتتخصتتتتتتي 

  الى  الاقيتتتتا  دعوة  باتتتتا  خيورة  أوثر  أيمتتتتة  الى  تيورت 
  الح    وأه   الاقيا  يحلهر  فهاه  ستتتتتو ستتتتترا  ضتتتتتا « الجهرد » 

 .آخرون  حالَّلون  فيهر  يفيا   وا  السو سر  
 من الاربيتتتة  القمتتتة  تنجو  بتتتكن  ال مني  الى  نصتتتتتتتتتتتتتتتتت  
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 للعرب  صديقة حضارية دولة
 اإلفالس   مشارف على

  الصتتتتتتتتلوات  يؤدوا   أن   اليمن  في  الح     أه   واج    من 
 المرات عشتتتترات  و حماوا  و شتتتت روا  مرات  عشتتتتر  الخمس 

  الوضتتتتتتتتتتتتتع  لنقترذ  أت ه   مليترر تة  نجتاة  ألن  الاترلمين   ر  
 ال ي  اارهر   ظرهرة  محرصرة  شكن    من   وبمر  ااق صرد  
  كرن  الا    الواحا   اليمن   ان  حا   الى  ووصتتتتتل   استتتتت شتتتتترت 

نرت   عاة  يصتتب    قا  اثنين    المرشتت    الستتودان   حر   كمر  يم 
  على  والماررضتتتتتتة  نظرم   ي قِ   ل   حر   في  المصتتتتتتير   لهاا 

 القضتتتتتتتتتتتتتتيتتة ان  النظتترم  دينتترصتتتتتتتتتتتتتتورات  و قرر  للا  أنواعهتتر 
  يقرر كمتتر  لتت    وال جتتايتتا  بقتتر تت   في  ليستتتتتتتتتتتتتتت   المقتتاستتتتتتتتتتتتتتتة 
  ل  يير ستتايه   في  ليس   الح    ان  الماررضتتة  دينرصتتورات 
 في هو  الحتت   وإنمتتر  م تترنهتتر   وال ربع  الحتترليتتة  الستتتتتتتتتتتتتتليتتة 

  على  لييف  فضتتتتتتتتت    ا  الوطنية  والوحاة  برل وافق  اليمرن 
 .والشا   للوطن  خامة   من  يقام   بمر   إاَّ  آخر 

 صتتتفة ت كوا  ل    الا    اليمن   أحوا   ي صتتتور   أن  وللمرء 
  ل   الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا  الملتك  أن  لو  باتا  ستتتتتتتتتتتتتتاتردتت  

  سلة  في   المملكة  حصة  هي   دوار  مليرر  م ل   بافع  يوجِّ  
 .الاولية  -  الاربية   الَمن  

 ذات التتاولتتة  اليونتترن  تلقتترهتتر  ا  اليمن  مع  الوقفتتة  هتتاه 
  جر  دق  ال ي  للار   والصتايقة  الجررة  الار قة  الحضتررة 

  ااشتتتتت راوية ح وم هر  فقررت  بقوة  إفالستتتتتهر  اح مر   اناار 
 توفير تي يقهر  خال    من  تستتتتتتت ييع  تقشتتتتتتت   خية  اع مرد 
  برلاوار  يستتتتتتتتتتترو   مر   أ  )  يورو  مليررات  خمستتتتتتتتتتتة   حوالى 
  على  تصنيفهر  ت فرد    وبالك    ( دوار   مليرر  ثمرنية   حوالى 

  بربرنار و ح ومة  أطلق    أن  مر   لكن  مفلستتتتتتتتتتتتتتة   دولة  أنهر 
 في الفور   الرد  جرءهر  ح ى  ال قشتتت   صتتتيحة  ااشتتت راوية 

 شتتتل  واضتتتيرابرت   ال رلمرن  حرصتتترت  تظرهرات  صتتتي ة 
 في شتتتترر   الرستتتتمي  العالم   أن   حا  الى  ووصتتتتل   ال الد 

 ال ر   الستتتتتتتفر  حركة  أصتتتتتتتر   شتتتتتتتلالا   ان   كمر  ااضتتتتتتترا  
  يا متا  بلتا   الى  برلنستتتتتتتتتتتتتتبتة   وهاا  القيتررات   وحركة   والجو  

 .كررثة  السيرحة   على 

 االمتتترني البتتتر   اليونتتترن  ح ومتتتة  دقتتت   ال تتتاايتتتة  في 
  المستتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتررة ح ومة  واج    من   إن   القو   تر ا  وككنمر 
 ش    في   وذلك   الوضع  انقرذ   في   المسرهمة  ميرك   انجيال 

 أنهر  ومع  لهر   النري   ااح ال    عن  لليونرن  تاو ضتتتتتتتتتتترت 
ق   خال    من   أوح    أنهر   إاَّ   ذلك   عن  تفص    ل    البر  طر 

  بستتتتتتتتتتتتخرء  الافع  تواصتتتتتتتتتتتت   المرنير  دام    مر  بكن   االمرني 
  الح    وتارمم   اله لر ة  الحقبة   عن  ك او ضتترت  ستترا ي  ل 

  دف ع  عليهتر  أيضتتتتتتتتتتتتتترا  اليونترن  حق  فمن  اليهود   مع  النتري  
  دف ع  تردد  طو   باا  اييرلير  ح ومة  تقرر   أل  . تاو ضتتتترت 
  برلنستتبة نفستت   الشتتيء  فرنستتر  تقرر   وأل   للي ير؟  تاو ضتترت 

 مهمر فللفلستيينيين  األضتخ   ال او ض   وأمر  الجزا ر    الى 
 .ي سرا يل ال  ال ان   طر  

  باض  ألن   لليونرن  برلهرنة  إتستتتتتتت   االمرني   الفا   رد 
 ب   إق ر    ميرك   أنجيال  المرنير  مستتتتتتتتت شتتتتتتتتتررة  حز   نوا  

 باض اليونتتترن  ح ومتتتة  ت يع  أن  حتتترو    كحز   وطتتترلتتت  
  وي ر أن  كمتتر . ديونهتتر  ل ستتتتتتتتتتتتتتتايتتا  األثر تتة  والمواقع  الجزر 

  واحتااا  ستتتتتتتتتتتتتتن ترا  نتافع  لن  إننتر »  قتر   االمترني  ااق صتتتتتتتتتتتتتترد 
 المقرات  من  فنشتتتتتتتترت  االمرنية  الصتتتتتتتتح    أمر « لليونرن 
  ةآذار م   على  تقوم   دولة »  بكنهر   اليونرن  تصتتت   ال ي  الكثير 
 . « والفسرد  ال  اير 

 ااتحتتتترد في  عضتتتتتتتتتتتتتتو  اليونتتتترن  ان  مع  هتتتتاا  يحتتتتا  
  يا س اليونرن   مع  االمرني  ال صتتتتتتتتتتتتر    ولكن  األوروبي  

 .ال برغض   من  مشرعر 
  فرنستتتتتتتتتتتتتتتتر مثتتت   مرغوبتتتة  اليونتتترن  كتتترنتتت   لو  أنتتت   يبقى 
  لكرن  الار   أثر رء  ق     من  واييرلير  وستتتتتو ستتتتترا  وبر يرنير 

 منه  طل تتتتتت   حتتتتتتر   وفي  هواء  من  المق تتتتتتار ن  باض 
 .الظن  حسن  عنا  ي ونوا   أن  النجاة  اليونرن 

 على الالحقتتة  التتاولتتة  تر   يتتر  هي  َمن  اليونتترن  وباتتا 
 الفال ؟  اح مر   خررطة 

 .ال ي    ِعل    في   الجوا  
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 آذار  7 من بدءاا  المشرق  العراق 

 وال نو  والخستتتتتتتتررة   الرب   أحجرم  عن  النظر  بصتتتتتتتتر  
 إجراء مجرد  فتتتتهن  الاراقيتتتتة   اان ختتتتربتتتترت  أفريتتتتت    التتتتا  

  التامترء  باض  ستتتتتتتتتتتتتترلت   وقتا  منهتر  الن هترء  ث   اان ختربترت 
  طوا   عليهتتتتتر  الاراقيون  إع تتتتترد  طتتتتترلمتتتتتر  تفجيرات  بفاتتتتت  

ع  شتتتتتتتكن    من  طي    أمر   هو  ستتتتتتتنوات     على  الاراق  وضتتتتتتت 



239 

 

 ستتت ة على  يستتت قر  هاه  تجال    ان  بكم   الايمقراطية  ستتت ة 
  و نيلق  قتر متة  ال فجير  أستتتتتتتتتتتتتترليت   تاود  فال  الستتتتتتتتتتتتتتالمتة  

  ضتتتتتتتتتتوء  في  ستتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتت     ال ي  والح ومة  الجايا  ال رلمرن 
 وفق  الاراق  صتتتتتتيرغة  إعردة   واج   كالهمر  يؤد   الن ر ج  

 .والماه ي  السيرسي  بجنرحي    ال نو  
 الصتتتتتتتتتتتتتيرغة إعردة  طر ق   على  الخيوات  ت اأ  وعنامر 

  ستتتتتتتتيرستتتتتتتتيرا  شتتتتتتتتكن   وقيمة  ووين   حجم   طيف   ك   و ار  
 في اآلن  ح ى  الم ر ثتتتة  الاربيتتتة  التتتاو   فتتتهن  وشتتتتتتتتتتتتتتا يتتترا  
  تر ثهتتتتر على  تاود  لن  الاراق   في  الكتتترمتتت   الحضتتتتتتتتتتتتتتور 

 كمر. ستفرراتهر  وتكهي   للستفراء   الاو   هاه  تستمية  وستنشتها 
 والثقة المفقود   الهاوء  ستتتتتتتتيستتتتتتتت ايا   الاراقي  الارم   الرأ    أن 

  وااصتتتتتتتتو   القي    على   الخررجون  يستتتتتتتت ييع   ولن  الم يَّبة  
 ينتارج الاراق  جالت   طرلمتر   ال ي  ال فجير ة  الامليترت  تنفيتا 

 .اآلمنة   غير   والاو   الفرشلة   الاو   قر مة  ضمن 
 كرن أخر   أطير    على  ستتيرستتي  طيف  فوي   أن   ومع 
 حصتو   عام   أن   إاَّ  الجاياة   الح ومة   وادة  في  ستياجِّ  

 قرعاة ووفق  لل شتتتتتتتتتتتت ي   تؤهل   ال ي  النستتتتتتتتتتتتبة   على  طيف 
  نوعيتة أن  ذلتك  مانى  ألن  أفضتتتتتتتتتتتتتت   يبقى . وأقليتة  أوثر تة 
 ذات  حا  في   وهاا  شتتراوة   عن  عبررة  ستت كون   اآلتي  الح   

  على  إرادت   طيف  فر    ولاام  الستيرستية   للاملية  ضتمرنة 
 .اآلخر ن 
  الا   الاراق   أن   على  راهنوا  الكثير ن   أن  الي ياي   من 

  اليقظة  لكن . نهر يرا  ستتتي هرو   ال ف     مشتتترر   على   ورن 
 أعيتتتت  الن ختتتتر   يوم  المستتتتتتتتتتتتتتؤو   األداء  واو تتتت   ال ي 

 طيف أو  واحتتتاة  ليتتتر فتتتة  ي ون  لن  الاراق  بتتتكن  إنيبتتترعتتترا 
ني  مع  الشتتتتتتتتياي  إل قى  فقا  وحزبي   ستتتتتتتتيرستتتتتتتتي    مع  الستتتتتتتتَ
  الاستتتتتتتتتت ر    مع  الماني  وإل قى  الكلااني    مع  األشتتتتتتتتتتور  

 المستتتتتتتتؤولية قمة  في   اللقرء   وكرن . المرأة   مع   الرج   وإل قى 
 الجايا الاراق   فهن  األستتتتتتتتر    هاا  وعلى . الوطني  والحس 

 عملية  للا   بهذن   تيو    ولن   2010  ذار آ   7  األحا   يوم   باأ 
  الموفِّق  وللا . الاراق  لهتتاا  المشتتتتتتتتتتتتتترقتتة  الصتتتتتتتتتتتتتتورة  تكو ن 

 .والماوِّ  
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 الجميع لمصلحة التسوية نتفاضةإ

  موضتتتتتتتتتتتتتتو   نوافتتتتا  باض  أن  ااف را   الجتتتتر ز  من 
  نستتتتتتتبة  ان  بينهر   من  حيثيرت  لااة  ف  حهر  ستتتتتتتي    ال ستتتتتتتو ة 

 ي ون  وهنر . ق     من  هي   عمر  ارتفا   برل ستتتتتتتتتتتتتو ة  الق و  

  ييرانال  الر يس  جترنت   من  لفظي   انت   مع  ال صتتتتتتتتتتتتتتايتا  
 وليس حلو   عن  البحتث  لجهتة  افترد  نجترد  احمتا   محمود 

 .للمواجهة  سينرر وهرت   عن 
 داود احمتتتتا  ال ركيتتتتة  الختتتتررجيتتتتة  وي ر  يقو   وعنتتتتامتتتتر 

  ستتتتتتتتتتتتتترع ين استتتتتتتتتتتتتت مر  لقترء  باتا  بلتاه  بنوايتر  الموثوق   اوغلو 
  برلر يس(  2010 آذار   8)  المرضتتتتي  ااثنين  يوم  ورمل ين 

رر   واس اااداا  جهوي ة   أوثر   األرضية   بكن   أع قا »   األسا   بشَّ
 غير لمفتروضتتتتتتتتتتتتتترت  جتايتاة  مبتردرات  إطالق  لعتردة  حترليترا 

  مع  يل قي  ان   ياني  فهاا    « إستتتترا ي  و  ستتتتور ر  بين  مبرشتتتترة 
 في  قرم  الا   مي شتتتتتتتتتي   جورج  ااميركي « توأم  »  ستتتتتتتتتاي 
  يينسترا يل ال  المستؤولين  لا   ترو ض  باملية  نفست    الوق  

  هاا   الى  واستتتتت نرداا . الفلستتتتتيينية  الوطنية  الستتتتتلية  لا   ث  
  جرن   من   الواض    وال فرؤ   مي شي   جرن    من  ال رو ض 

  الر يس نتتر تت   بتتريتتان  جو  مجيء  يصتتتتتتتتتتتتتتب   أوغلو  الوي ر 
 متتتتر  حتتتتا  الى  مهمتتتتة  داات  ذ   المنيقتتتتة  الى  أوبتتتترمتتتتر 
  ستتتي ولى  ل   األستتتس   وضتتتع  مي شتتتي    أم ن  مر   ان  وبحيث 
 اعيتتتت  الاربيتتتتة  التتتتاو   ان  الى  ميمئنتتتترا  تث ي تتتت   بتتتتريتتتتان 
 طلب  الا   ال فو ض  عبر   محمود  الفلستتتتتتتتتييني  الر يس 

  وهاا . إستتتتترا ي   مع  المشتتتتتروطة  المفروضتتتتترت  يمجر   لكي 
  ت العت  ا  بحيتث  نهتريتة  ا  متر  الى  قتر مترا  ليس  ال فو ض 
  الست نية الوحاات   من  المز ا  ف  ني   الوق   بارم   إسترا ي  

 يم ن  امر  ااستتتتتتتتتت ييرن  رقاة  توستتتتتتتتتتيع   ان  اع قردهر  وفي 
  ال فو ض مرنحة  الاربية   الاو   قررت  وعنامر . ب   ال ستتلي  

 اجتتت  فمن  أشتتتتتتتتتتتتتتهر  ارباتتتة  ااخ بتتترر  ف رة  ت جتتتروي  ا  ان 
  ولكي  يحستتتتتت   لكي   الاولي  المج مع   على  اامور  تستتتتتتهي  

  تفرو   ا   ا  « علي    الا    الجمود   على   الوضع  يبقى   ا 
 .ااس ييرنية  لخييهر   إسرا ي    مواصلة   نفس    الوق    وفي 

  كرفية أشتتتتتتتتتتتهر  رباة أ   ان   وه  : ي ستتتتتتتتتتترء    من  نجا  قا 
  المه    ان  هو   ذلك   على   والرد  ال ستتتتتتتتتتتو ة؟  ماجزة  لج را  

  تستتلي   ان  عن  فضتتالا  ال فروضتتية  الاملية  تحر ك   هو   اآلن 
  التاولتة  حتاود  وترستتتتتتتتتتتتتتي   ااستتتتتتتتتتتتتت ييترن  بوق   إستتتتتتتتتتتتتترا يت  

  وثيقتتة خال   من  ذلتتك  كتترن  وإن  المتتكمولتتة   الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتة 
 وال ركي ااميركي  الوستتتتتتتتييي ن   الى  تستتتتتتتتليمهر  ي    م  وبة 

  الح    بين  للاالقرت  النوعي  ال حستن  ضتوء  في  المق ولي ن 
 ال فتترو  بتتهنيالق  كفيتت   ااميركيتتة   واادارة  الستتتتتتتتتتتتتتور  

 .الييبة  النواير  ايقر   وفق  المبرشر 
 بتتتكن ااف را   لنتتتر  يجيز  اليتتت   نشتتتتتتتتتتتتتتير  التتتا   وهتتتاا 

  ت اأ   قا  ال ستتتتتتتتو ة  بها   الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  الاملية  ان فرضتتتتتتتتة 
  المواجهة  انفجرر  ستتتتتتتتتينرر وهرت   ذلك   ضتتتتتتتتتوء  في  وت راجع 

  ا   لمصتتتتتتتتتتتتتتلحتتة  ليس  دمتترر  الى  تن هي  المؤكتتا  من  ال ي 
  وان هتتتتترء ااميركيتتتتتة  بتتتتترادارة  بتتتتتاءاا  بتتتتت   الب الء  طر  
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 والكيتترنتترن وستتتتتتتتتتتتتتور تتر  ول نتترن  إيران  وبينهمتتر  هستتتتتتتتتتتتتترا يتت  بتت 
.  غزة  وكيرن  للا   رام  كيرن : المنقوصتتتتتتتتتتترن  الفلستتتتتتتتتتتيينيرن 

 لخ بترر الا ستتتتتتتتتتتتتتي  الاتا  ي تاأ  ااستتتتتتتتتتتتتت و   هتاا  من  وبتاءاا 
 بوادر  ا   ايجربيرا  ي ون   ان  ن منى   الا   األرباة  األشتتتتتتتهر 

. محستتتتتتومة  غير  مواجهة  ي ون   أ   ستتتتتتل يرا  وليس  تستتتتتتو ة 
 ..األر    على  السالم   أه   تمنيرت  المجي   السميع   وللا 
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ارة    جاءت  التي اإلسرائيلية الضَّ
 التسوية لمصلحة نافعة

 لاشتتتتتتتتتترات إستتتتتتتتتترا ي   جرن    من  الم اّماة  الهرنة  باا 
 الغ يتتر  فر ق  بتتهستتتتتتتتتتتتتت امتتر   والم مثلتتة  األوروبيتتة  التتاو  

 الحمسرو    المنرض   تصفية   عملية   تولى   الا    الموسرد  
  تلك   عن  صتتتتردرة  ستتتتفر  جوايات  دبي  في  المبحو   محمود 
  إلى  المرة   هاه  جاياة    إهرنة  توجِّ   إسرا ي    هي   هر   الاو   
 جو جتترء  التتا   الوقتت   في  انتت   حيتتث  األميركيتتة   الدارة 
  الى  ان قترلت   وق ت   أبيت   تت    الى  أوبترمتر  الر يس  نتر ت   بتريتان 

  الفلستتتتتتيينية الوطنية  الستتتتتتلية  ر يس   مع  لل حرد    للا  رام 
  ل حقيق   الستتتتتتتاي  تنشتتتتتتتي   شتتتتتتتكن   من  وبمر  عبر   محمود 

 ح ومة  فهن  المبرشتتتتر   غير  ال فرو   خال    من  ال ستتتتو ة 
  ستتتتتت نية وحاة   1600 ب نرء  يقضتتتتتتي  قراراا  أجريت  ن نيرهو 
 .الشرقية  القا   في  جاياة 

اة  الهتترنتتة  هتتاه   مستتتتتتتتتتتتتتترفتتة إبقتترء  منهتتر  وال ر   م امتتَّ
  الفلستتتتتتتتتتتييني والجرن   األميركية  الدارة  بين  شتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتاة 

 ال فتتترو  قرار  غيتتت   ال ي  الاربيتتتة  التتتاو   من  المؤاَير 
 بين وأوثر  أوثر  المستتتتتتترفة  تقر    المقرب    وفي . المبرشتتتتتتتر 

  ي في  ا  وككنمر  ي  ستتتتتتتتتتتتترا يل ال  والجرن   األميركية  الدارة 
  اللحظتتة  منتتا  األميركي  الر يس  نتتر تت   قو   الجتترنتت   هتتاا 
  إن  مانتتره  متتر  أبيتت   تتت   ميتترر  أر   قتتامتتره  وطتتكت  ال ي 

 .عراهر  ينفص    ا   نو    من  عالقة  تعيشرن   إسرا ي  و  أميركر 
 . « بينه   مسرفة   ا  وأن  » 

 وعمالا  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الموق   فظتترظتتة  رغ   على  لكن 
  السترا يلية الخيوة   فهن ( نرفاة  ضتررة  رم َّ )  الما ِّر  برلقو  

 القا  وفي  الستتتتتتتتتتت نية  الوحاات   من  المز ا  ب نرء  الم مثلة 
  أجمات  وال ي  منهتر  بتا  ا  ال ي  الخيوة  بينمتر  الشتتتتتتتتتتتتتترقيتة 

  األميركية الدارة  فيهر  بمن  ال ستتو ة  مستتاى  أطرا   عليهر 
  ذلك  من   يستت فرد  ضتترراا  كرن   الستت ييرن   وق    أواا  هي 

 محمود الر يس   لقر     باا   كرر  األميركي   الر يس  نر     ان 
 وحاات ب نرء  إستتتترا ي   قرار   إن »   القو    للا  رام  في  عبر  

 ال ي الثقة  يقوِّ   الشتتتتتتتتتتتتترقية  القا    في  جاياة  ستتتتتتتتتتتتت نية 
 أضر   ث  «  مثمرة   مفروضرت   باء   أج    من   اآلن  نح رجهر 

  دولة  بهقرمة   كرم   بشتت    مل زمة  أوبرمر  الر يس  ادارة   إن » 
  وعلى  ج رافيرا    وم واصتلة  للحيرة   وقربلة  مست قلة  فلستيينية 

 ستتتتتتتتتتتتتتو   لل ي يق  قتربالا  آخر  خيترر   ا  أن  يال    أن  الجميع 
  من  ي جزأ  ا  جزءاا  ي ون  أن  يجتت   التتا   التتاول ين  خيتترر 

 . « سالم  خية   أ  
  األميركيتة الدارة  جترنت   من  ال اهتا  هتاا  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في 
  جرن   من  المبرشتتتترة  غير  برلمفروضتتتترت   ال مستتتتك  يصتتتتب  

  الستتتتتاي  يصتتتتتب   وبرل رلي  ضتتتتترور را  الفلستتتتتيينية  الستتتتتلية 
. واجبتتترا  الخ   هتتتاا  ل از ز  التتتاولي  المج مع  لتتتا   الاربي 

 .ي سرا يل ال   للز ف  وكش    المج مع   لهاا   إحراج  ففي  
 لمصتتتتلحة تكون   لن  لكنهر  طو لة  الستتتتيرستتتتية  والماركة 

 تفضتتتَّ  أوروبر   ودو   أميركر  بقي    حر   في  إنمر    إستتترا ي  
  من  أوثر  منا  مظلومة  لقضية  نهر ي  كح   الاول ين  خيرر 

 مجلس قرار   اصتتتتتتتتتاار  منا  مالَّقة  وتستتتتتتتتتو ة  قرن  نصتتتتتتتتت  
 أصتتتتتتتتحر  ييك    ل    حر   وفي     1967 عرم   242  األمن 
  مر  بمقولة  عمالا .. الحق  ل حصتتتتتتتتتتتتي   الستتتتتتتتتتتتاي   من  الحق 

 ه   إذا  الصتتتتتتتتتتربر ن   مع  وللا . مميرل   وراءه  حق   ضتتتتتتتتتتر  
 .وص روا   الساي   وواصلوا  بالوا 
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 فلسطين  أرض  على الباطل باطل

 على الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة  الح ومتة  جترنت   من  ال ركيز  هتاا 
 في ياني  القا   في  الستتتتتتتتتتتتتت نية  الوحاات  من  المز ا  بنرء 

  هاا   إلى  برلنستتتتتتتتتتتتتبة  يجمع  اليهود    الاق    أن   األمر  نهرية 
  بمفهوم ال جررة . والستتتيرستتتة  ال جررة  بين  برلاات   الموضتتتو  
  ت يي ال ي  والستتتتيرستتتتة  مجز ة   عوا ا  ل    الا   ااستتتت ثمرر 

 .عوا اه  وتازي  ال جرر   الجرن  
 من  الماعَّمة  الصتهيونية   إن  نقو   ال وضتي   في  ي ردة 

  الارل   في  والم صتتتتتتتتتتتهينة  اليهودية « اللوبيرت »  عشتتتتتتتتتتترات 
  ي ستتتتتترا يل ال  برلكيرن   الاولي  ااع را   ان زا   استتتتتت يرع  

 تكون   بكن  مج ماة   الارل    دو   تستتتتتتتتتتتتتلي   في  اخفق   لكنهر 
  التاولتة  ح ى  بت   الكيترن   لهتاا  موَّحتاة  عترصتتتتتتتتتتتتتتمتة  القتا  
 بهر وناني  ستترا ي  ل  وستتيرستتيرا  مرليرا  دعمرا   واألوثر  األو ر 

  اليلتتتتتتت   على  الموافقتتتتتتتة  تايي  ا  الم حتتتتتتتاة  الوايتتتتتتترت 
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  الر يس ادارة   أن   إلى   الصتتاد  هاا  في  ونشتتير . ي ستترا يل ال 
رة  كرن    ال ي  البن  بوش  جورج  الستتتتربق    برلاشتتتترات مستتتتوَّ

 توافق   الر رستتتتتتي. ل   برلقرار  الم ح مين  الم صتتتتتتهينين   من 
  الى  ت يلع  ال ي  إستتتتتتتتترا ي    إلحر   رغ   القا   توحيا   على 

 هي والشتتتتتتتتتتتتتترقي  ال ربي  بجنتتتتترحيهتتتتتر  المتتتتتاينتتتتتة  تكون  أن 
  ال وشتتية الدارة   في  الم صتتهينون   كرن  وعنامر . الارصتتمة 
 في خيوات  تمر ر  إستتتتترا ي   من  ضتتتتت و   بفا   يحرولون 

  اان ختتربي ال رنتترمج  بتتكن  م تتارعين  المتتاينتتة   توحيتتا  اتجتتره 
  الر رستتتتتتتة ماركة  البن  بوش  خر   أستتتتتتترستتتتتتت   على   الا  
  و ا ما َيضتتتتام    ا   كرن  الستتتتربق  الر يس  فهن  بالك    وعا 

  على  هاا  موقف    على  وبقي .  الموضتتو   في  البحث  تكجي  
 الحز   أوفتاهتر  ال ي  رايس  كونتاوليزا  بتكن  مراراا  تتاكيره  رغ  

 ترو ج مهمة   في  إستتترا ي    الى  اان خربرت  ق    الجمهور  
 المستتتتتؤولين أبل    البن   بوش   أ   الجمهور    للمرشتتتتت  

 فوي حتر   في  أنت   ال رو جيتة  ي تررتهتر  خال   أبيت   تت   في 
 فتتي( البتتن  بتتوش  جتتورج  أ  )  التتجتتمتتهتتور   التتمتترشتتتتتتتتتتتتتتت  
 تكون   لكي  القا   توحيا   على  ستتتتتتتتتتتتيام   فهن   اان خربرت 

  البن  بوش   أن  هو  حا   الا    لكن . ستتتترا ي  ل  عرصتتتتمة 
  وي رة كونتتتاوليزا  واخ يتتتترر  بتتترلر تتترستتتتتتتتتتتتتتتتتة  فويه  باتتتتا  واين  

  الخييرة ال تااعيترت  وبين  الوعتا  هتاا  تنفيتا  بين  للختررجيتة  
  لن   الحر   هاه  في  اان فرضتتتتتتتتتة   ان  ومنهر  ستتتتتتتتت نشتتتتتتتتتك  ال ي 

 وإنمر برلحجررة  تك في   ولن  الفلستتتتتتتتتتتيينيين  على  تق صتتتتتتتتتتتر 
 وستتتتتتتت جا عررمة  استتتتتتتتالمية   -  عربية  ان فرضتتتتتتتتة  ستتتتتتتت كون 
  مشتتترِركة نفستتتهر  والستتتالمي  الاربي  الارلمي ن   في  األنظمة 

  ل كون  المتتتاينتتتة  توحيتتتا  أن  ذلتتك  اان فتتترضتتتتتتتتتتتتتتتة   هتتاه  في 
 شتتتاو  من   الثرلث  الحرم  ان زا   تاني  ستتترا ي  ل  عرصتتتمة 
  الروحيتتتة جوهرتتتت   الستتتتتتتتتتتتتتالمي  التتتاين  إفقتتترد  أ   األم ين 

 رستتو  إلي   أستتر    الا   األقصتتى  المستتجا  وهي  المقاستتية 
 هاه في  واان فرضتتتتة . الحرام   المستتتتجا  من  ليالا ( ص )   للا 

 في أميركي   هو  مر   لك   واليربس   األخضتر  ست حرق   الحر  
 .السالمي   الارل    ودو   المنيقة 
 في الستتتترا يلية  الح ومرت  جرن    من  ال اثر  هاا  باا 
  بشتيررة ينشت   اليهود   ال جرر    الاق   نر   القا   توحيا 
  يفرضتتتتتتتهر ال ستتتتتتتو ة  من  با   ا   كرن   إذا  أن   أستتتتتتتر    وعلى 

 فل كن التتتاول ين  صتتتتتتتتتتتتتتي تتتة  في  و  مثتتت   التتتاولي  المج مع 
  لن  ال ي  الرابحة  ال جررة   هي « الستتتتتتتتت نية  الوحاات  تجررة » 

  وإغ رلوا   ودمَّروا  وإع اوا  إغ صت وا   الاين  يين سترا يل ال  ت ني 
  الامرر  استتتتتتتتتلحة  أنوا   جميع  وإستتتتتتتتت املوا  وجرفوا  وإج رحوا 
 .الحسر   يوم   في  النرر  عاا    عن   الشرم  
  إستتتتترا ي   ان  هي  الستتتتت نية  الوحاات  ب جررة  ناني    ومر 

 عنا الوحاات  هاه   عن  استتتتتيور ة  ب او ضتتتتترت  ستتتتت يرل  

 ال ي  الستتتتتترعة  كمر  اآلتية  ال ستتتتتتو ة  بموج   عنهر  الجالء 
  اقنر   تحرو   المليرر ة  ال او ضتتتتتتتتتتتتتترت  وبهاه  فيهر  ر     ا 
 لملم ه  الاين  الحر ر ن  اليهود   أ  « المح رر  للا  شتتتتتا  » 

«  ال وراتي  الحل  »  له   تحقق  ل   بكنهر   الاولي  الشتتتتت رت   من 
  حققتت  القتتا    ب وحيتتا  الفوي  بتتا   أ   ذلتتك   بتتا   وأنهتتر 

  ستتتتتت ن هي بمر   الق و   له    األفضتتتتتت    وأن « ال جرر    الحل  » 
 .األمور  إلي  

  الفلستتتتتتتييني  الشتتتتتتتا   ابنرء  اخواننر   إلى  برلنستتتتتتتبة   وأمر 
 العيش  عن  تاو ضتتترا  له   ن وقع  فهننر  أمره   على   الم لو  

  عي شتتتتترا  البر ستتتتتة  المخيمرت  في  الصتتتتتفي   بيوت  في   الما  
  عمل   ال ي  الستتتتت نية  الوحاات   ألو   في  مستتتتت ق الا  رغيااا 

  فلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة أر   في  بنتر هتر  على  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   ح ومترت 
  ذلك  ستتتتتتتتي حقق  وعنامر . ال يو ر  بار اة   عليهر  استتتتتتتت ول  

 برط  على  بمني   مر  بكن  ايمرننر  ستتتتتتتتتتتتتتيزداد  آجالا  أم  عرجالا 
 . البرط   برط    هو  ي سرا يل ال   والكيرن . برط   فهو 
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 العرب  لمصلحة أميركية صحوة
 اإلهانة محترفي ضد

 طوا  األميركيتتة  الدارة  اع تتردت  باتتامتتر  الي ياي  من 
  أو  خيك    أو   عاوان   ك   اياء  إستتترا ي   مستتتريرة   على  عقود 

  الى  األيرم  هاه  يح مون  برلاين   الحر   تصتتت    ان  اج ير   
 .المسرِناة  الك ر    الاولة  هاه  إهرنة  حا 

  تستتتتتجِّ   ل   األميركية  والمستتتتترَناة  المستتتتتريرة  ترر    وفي 
 وبتتترلتتتاات نز هتتترا  موقفتتترا  واحتتتاة  لمرة  ولو  األميركيتتتة  الدارة 

  على  إستترا ي   لدانة  قرارات  مشتترر ع  على  ال صتتو    عنا 
 في ح ى   أو  الفلستتتتييني   الشتتتتا   حق  في  ارتك       عاوان 

 دا مرا  فهي  ول نرن   ومصتر  األردن  مث   صتايقة  دو   حق 
  إستتتتترا ي  تنجو   وبالك  ال صتتتتتو    عنا « الفي و »  تستتتتت ام  
 شتتتتتتتت لية ونقو  . الدانة  هي  شتتتتتتتت لية  عقوبة   من  الما اية 

رغ  كرن   ال ي  القرارات  مشتتترر ع   ألن    من  خرلية  تكتي  تمصتتتَ
 .إدانة   أ  

 بهتتتتتاا دا متتتتترا  مل زمتتتتتة  األميركيتتتتتة  الدارة  أن  وحيتتتتتث 
  إستتتتتتترا ي   فهن  لستتتتتتتما هر  والمستتتتتتتيء   الارد   غير   الموق  

  إلى  نفست    الوق   في  ميمئنة  وعرباة   عاوانرا  تزداد  ورن  
  األمن  مجلس  في  الاا مين   الاضتو ن  وفرنستر  بر يرنير   أن 
 فيتتتت  رأتتتتتر  همتتتتر  إذا  ح ى  األميركي  الموق   تختتتترلفتتتتر  لن 
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  األوروبيتتتة التتاو   وأمتتر  الاتتاالتتة   منيق  حق  في  إجحتترفتترا 
 عام رغ   الضتتتيرار  بفا    أو  مستتتريرة   عن  فهنهر  األخر  
 نوعرا  يشتتت     وهاا  األميركية  الدارة  حاو  ستتت حاو  الق نر  

  إن   ب  . الما ا   ي ستتتتتترا يل ال  للكيرن  الشتتتتتتر رة  ال  اية   من 
 المانو    والقمع  للب زاي  تارضتتت    عردلة  أوروبية  أصتتتواترا 

  البترطت   على  ااع را   بهتر  أرادت  حق  كلمتة  قترلت   ألنهتر 
 جهة  من  الضتتتتتتتتمير   الى  وااح كرم  جهة   من  ي ستتتتتتتترا يل ال 

 .أخر  
  األوروبي -  األميركي  الستتتتتتتتتتتتتت وت  إن  قولتت   نر تتا  متتر 

  الاين  يجا    الا    هو  الستتتتتتتتتترا يلية  الارباة  على  الم راو  
  وتصتتتتت   أستتتتتيرده   إهرنة  يم هنون   اآلن  إستتتتترا ي   يح مون 

 في  األعلى  المقرم  على  تصتتتتتوِّ    أنهر  حا  الى  ااستتتتت هرنة 
  إن  ونقو  . الحستتتتتتترستتتتتتتية  برل    وق   وفي  األميركية  الدارة 

  بريان  جو   ألن   األعلى  المقرم  إست ها   المهين  ال صتو   
 ليس المنصتتتتتتتتتتتتتتت   وهتتاا  أوبتترمتتر   بتتررا   الر يس  نتتر تت   هو 

  ر يس نر    هو   َمن   أن   ذلك  الباض   ير    قا  كمر  شتتت ليرا 
  يصتتتي  مفرجئ  مكستتترو   حرد   بفا   يصتتتب   أميركر  في 

  أ   حاو   دون   ومن  األبيض  ال ي   ستتتتتتتتتتتيا   هو  الر يس  
  دو   ماظ   في  الحتر   هي  كمتر  األمر  على  صتتتتتتتتتتتتتتراعترت 

  الحضتتتتتتتتتتتتتتور  من  نوعتتترا  هنتتترلتتتك  أن  كمتتتر . الثتتترلتتتث  الاتتترل  
  الر يس وبرضتى  األميركية  الدارة   في   للرج   ااست ثنر ي  

 .أوبرمر 
 وهي الهرنة   كرن   لو   إن   نقو   ال وضتتتتي   في  ي ردة 

 القتتتا  وفي  الستتتتتتتتتتتتتت نيتتتة  الوحتتتاات  من  المز تتتا  بنتتترء  هنتتتر 
  لنيالق  الميلوبة  األستتتتتتتترستتتتتتتتية  القضتتتتتتتتية  فيمر  الشتتتتتتتترقية 
  على  مق صتتتترة  ااستتتت ييرن    وق    هي  ال ستتتتو ة  مستتتترعي 
  أو  الخررجية  وي رة  مسرعا   أ    الثرلث   الص    من  مسؤو  

  أن  ااف را   لجتتتري  األمنيين   أو  المتتتانيين  الويراء  أحتتتا 
 نحو على « صتتتتتتتتتتتتتتتافتتة  جتترء  حتترد   مجرد »  هي  الهتترنتتة 

  الستتت نية الوحاات   من  المز ا  بنرء  لقرار  ن نيرهو  تصتتتنيف 
  إسرا ي   الى   وص   األميركي  الر يس  نر    كرن   وق   في 

 المستتتاى وااستتت ييرن  ال نرء  عملية   وق    نقية   ومن  لي اأ 
 .ال سو ة  ل حقيق   المكمو  
« صتتافة  جرء  حرد  »  مجرد  ليستت    المستتكلة   فهن   وإذاا 

بِّر  أمر  هو  وإنمتتر    على  تتتآمر   ِفاتت    انتت   أ   ليتت    في  دم م
 جورج الر رستتتتتتتتي  المباو   باأه   الا   األميركي  المستتتتتتتتاى 
  الستتتتتتتتتاي  ليحرِّ   الر يس  نر    بريان   جو  وجرء  مي شتتتتتتتتتي  

 الاول ين بصتي ة   الح    حو   ال فرو    الى  ال وصت   بكم  
 يتتاه في  األه   أنهتتر  أوبتترمتتر  الر يس  ير   ال ي  الورقتتة  وهو 

  يلا هر  ل    فهذا  بكميركر   والمستتتتتتتتلمين  الار   ثقة  لستتتتتتتت اردة 
  الوايتتتتة  تجتتتتايتتتتا  على  قتتتتردراا  ي ون  لن  األصتتتتتتتتتتتتتتو   وف ق 

  وا  برلحستتتتتتتتتتنى   إيران  مواجهة   على  ح ى   وا  الر رستتتتتتتتتتية  
 .الاراق   من  األميركية  للقوات   اآلمن   الخروج  ح ى 

 على ت آمر  حا   بمر  كرن   ن نيرهو  إستتتتترا ي    ان   وإذاا 
ع  بهحراجهر   وتحرو   األميركية  الدارة   أوبرمر الر يس   وضت 

  بل ع  إمر :  اآلخر  من  خيورة  أوثر   أستتتتتتتتتتتلمهمر  خيرر  ن  أمرم 
 المربع  إلى  المنيقة  في  برلوضتتتتع   الاودة   وإمر . ااستتتت هرنة 

 .األو  
 .بقية  وللحايث  ...
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 يةإسرائيل -  أميركية  كالمية إنتفاضة
 التسوية لمصلحة

  استتتتتتتتتتتتت هرنة ن يجة  جر    الا   من  إستتتتتتتتتتتتترا ي   ت اظ   ل  
 ال ركي الستتتتفير  بم رنة  تشتتتتهير  جلستتتتة   في  وتمثل   ب ركير 
  كرستتتتتتتي من  ارتفرعرا   أق   كنبة   على  إجالستتتتتتت   جر   حيث 
  الى  الستتتفير  إستتت اعى  الا     إستتترا ي   خررجية  وي ر  نر   

  الرأ   ي تتترباتتت   تلفز وني  درامي  عمتتت   على  ليح ج  الويارة 
  بترل   بتهه مترم  ال لفز ون  شتتتتتتتتتتتتتترشتتتتتتتتتتتتتترت  على  ال ركي  الاترم 

ر   يمص الا    دراووا  مث   أنهر  على  إستتتتتتتتتتتترا ي   و صتتتتتتتتتتتتوِّ
  الك ر تترء ب تت   أردوغتترن  ح ومتتة  ردت  حينتت   وفي . التتامتترء 
ر  إستتتتتتتتتتتتترا ي    على   الاات  واح رام  .. ااع اار   على  واج رته 

  مر  ضتتتتتتتتا  النفس  في   الستتتتتتتتوداء  النقية  تمزا    أن  دون   ومن 
 .بهس هرنرت  ت باهر  ارتكربرت   من  إسرا ي   ه آذار ت 

 أردوغرن تركير   مع  ال صر   أخيك   الا   ن نيرهو   وألن 
 خصتتتتتتتوم  جرن    من  شتتتتتتتكن  استتتتتتت صتتتتتتت رر  موضتتتتتتتع  برت 

  نظر  في   وكالك  الح ومة  ر رستتتة  منصتتت    الى  الم يلاين 
  والختررجي  التااخلي  الاترم  الرأ   من  عر ضتتتتتتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتتتتتترا   
 و»اللوبيتتترت« اليهوديتتتة  الجتتترليتتتة  أوستتتتتتتتتتتتتتتر   في  وبتتترلتتتاات 

  األوروبيتة  والتاو   الم حتاة  الوايترت  داخت   الم صتتتتتتتتتتتتتتهينتة 
 أهمية األوثر   الاولة   مع  ااستتتتتتتتتت هرنة  آذار ي   أن  ارتك   فهن  
 نشتتتكت تااعيرت  الثرنية  براستتت هرنة  يز     وبالك  تركير   من 
  قرارة  في  م كوااا  وربمر  م صتتتتتتتوراا  األولى   ااستتتتتتت هرنة   عن 

دت  طرلمر  ال ي  األميركية  الدارة   أن  نفستتتتتتتت     إستتتتتتتترا ي  عوَّ
  ت ضتتتتت   لن  الانو   وغفران  الستتتتترءات   وبل ع  ال فه    على 

  الستتتتت نية الوحاات   من  المز ا  بهنشتتتتترء  القرار  ي ون   وبالك 
  موضتتتتتتتتتتتع  األميركي  الر يس  نر    بريان   جو  وبحضتتتتتتتتتتتور 

 جهة  من  ال ركي  ال صر   تااعيرت  وتنرسي  برلنفس  الثقة 
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  األميركية الدارة  بكن  أيضتتتتترا  ااق نر    عن  فضتتتتتالا  أخر   
  توجي  حا   الى  يصت    ا  منمَّق  ب الم  يفال   مر   على  ست رد 
 .براع اار  والميرلبة  الشايا   اللوم 

 الحراج شتتتتتتتتاياة  وكرن   إهرنة  كرن   ااستتتتتتتت هرنة   لكن 
 ال ي المفتترجتتكة  حتتاثتت   ذلتتك  أجتت   ومن  األميركيتتة   للدارة 

 وكرن  قرستتيرا  األميركي   الفا   رد  جرء . كار   ن وقاهر   ل  
 في م ثوثرا   األه     هو  وهاا  وجرء   مكلوفة   غير  المفردات 

  الفضتتتتر يرت شتتتترشتتتترت  على  وتصتتتتر حرت  تاليقرت  شتتتت   
 تقو  وعنتتامتتر . الاتترم  الرأ   على  ال تتكثير  ذات  األميركيتتة 

  ن نيرهو  مع  اتصتتتتتتتتتتر    في  كلن ون  هيالر   الخررجية  وي رة 
  وضتتمن  تنفياهر  إستترا ي    على  أستترستتية  ميرل    هنرلك   إن 

  الر رستتتتتتتتتي المستتتتتتتتت شتتتتتتتتترر  و قو    أقوا «    ا   »أفار   إطرر 
  تا قا  ا  األميركية  الدارة   »إن  إوستتتتتتتلرود  ديفيا  األميركي 

  هو  وإنمر  صتتتتتتافة  كرن  ااستتتتتت ييرني   المشتتتتتترو   إعالن   أن 
  ال قتترر  محتتردثتترت  ضتتتتتتتتتتتتتتر    بهتتا   مقصتتتتتتتتتتتتتتودة  خيوة 

 عنامر إن  .. مؤست «   أمر   وهاا  ي سترا يل ال   -  الفلستييني 
  للر يس الر رستتي  المستت شتترر  و ا  ر  قرل    مر  كلن ون  تقو  

  الر يس  مستاى  ضتر   هاف   ي سترا يل ال   الفا    أن  أوبرمر 
  بانرو ن إسترا ي   صتح   تصتار   أن  الي ياي  من  يصتب  

 شتتتتترقي في  ال نرء  و»إقرار  لن نيرهو«  أميركي  »اناار  مث  
  األميركية  -  الستتتتتتتتتتتتترا يلية  الاالقرت  ب اهور  يهاد  القا  

  إستتتتترا ي  عالقرت   في  »أيمة  و  مستتتتت وق«  غير  ِدر     الى 
 . « ن نيرهو  وبَّخ   كلن ون  أميركر    - 

  أن  إلى  مؤشتتتتتتتتتتتتتتر  جر   التتتا   إن  القو   الى  نخلص 
 ستي ون  أوروبر   ودو   أميركر  جرن    من  الستيرستي  ال ارم  

 بقواعا إستترا ي   جرن    من  ال ستتلي   إطرر  ضتتمن   اآلن  باا 
 ال ستو ة تر ا   الاو   وهاه  المرضتي   في  ستردت  ال ي  غير 
  تحرفظ  أنهر   عن  فضتتتتتتالا   لمصتتتتتترلحهر  حمرية  تشتتتتتت    ألنهر 
  أميركي وستتتتتيرستتتتتي   وإدار   وفني  جنا   مليون  حيرة   على 

  دو   صتتتتتتتتتتحرر   في  عر الته     مع  وباضتتتتتتتتتته   يرابيون  
  مستتتتتتتتت قرة طر رات  وحرمالت  ستتتتتتتتتفن   وعلى  ومانهر   الخليج 

 .الميره   على 
 من التتاو   هتتاه  تيلبتت   فتترلتتا   األستتتتتتتتتتتتتتتر   هتتاا  وعلى 
  م فهمة ح ومة  هو   عن   تفصتتتتتتتت    ا  كرن    وإن  إستتتتتتتترا ي  
  ليستتتتت  ح ومة . لل ستتتتتو ة   الاولي  المستتتتتاى   مع  وم جروبة 

  من  ليستت   ودبلومرستتية  ن نيرهو   الحرلي  ر يستتهر  نستتيج   من 
 .لي رمرن   الحرلي  الخررجية  وي ر  نسيج 

ا   جااا  مثيراا  يصتتتتتتتتب    اآلن   ومن   داخ   ال حوات  رصتتتتتتتت 
  برت  ال ي  والستيرسترت ... األشتخرص  يخص  بمر  إسترا ي  

  لن  التا   األميركي  القرار  صتتتتتتتتتتتتتتترناي  ك ير  مجهر  تحت  
 بكن المق ناة  غير  إستتتتتترا ي   مصتتتتتتلحة  في  غضتتتتتتب   ي ون 

 .ال سو ة   الى  بجنوحهر  رهن  بقرءهر 
 2010 آذار 17 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 العام  األمين مسألة في تأّمالت
 العربية للجامعة التالي

 موستتتتتتتتتتتى عمرو  الاربية  للجرماة   الارم  األمين   أن  مع 
  ستتت ق   كرن   وإن  جاياة   لواية  نفستتت   ترشتتتي   أمر  يحستتت    ل  

د   أن   إاَّ  نفستتتتتتت    يرشتتتتتتت    لن   أن    وأعلن    حو   الحايث  تجاُّ
 المصر ة  الر رسة   تجا    قا   المنص    ب او ر   األخا   مسكلة 
 وال رو ج نفستت   ترشتتي    عن  برلعالن   الارم  للمين  توحي 
 في التاور تة  الاربيتة  القمتة  اج مترعترت  هترمش  على  للفكرة 
 .الجرر    آذار  29و   28 يومي  لي ير 

  ي ولى  أن   ق     ومن  كرن    الجزا ر   أن   الى  نشير  بااية 
 وبش    ال رو ج   باأت   الارم   األمين   منص    موسى   عمرو 
.  المنصتت  تاو ر  بقرعاة   األخا  ضتترورة  الى  رستتمي  شتتب  
 ي ون  بتتكن  النفس  تمني  الجزا ر  كتترنتت   الحين  ذلتتك  وفي 

 .جزا ر را  دورة   ذات  للجرماة   الارم  األمين 
  استتت نات الجزا ر ة  النظر  وجهة   أن   الى  أيضتتترا  نشتتتير 

  وفي « الخليجي  ال اتتترون  مجلس »  في  قتتتر    هو  متتتر  الى 
  التاوليتة  ااتحتردات  وفي « الستتتتتتتتتتتتتتالمي  المؤتمر  منظمتة » 

 شخص  على   الارم   األمين  منص    تولي  يق صر   ا   حيث 
 كمتتر. المقر  دولتتة  كتترنتت   إذا  ح ى  دا متترا  واحتتاة  دولتتة  من 
 القلي ي الشتتتتتتتتتتتتتترذلي  تايين  ستتتتتتتتتتتتتتربقتة  الى  استتتتتتتتتتتتتت نتات  أنهتر 

  ستتتتتتتتتتنوات خال   الاربية   للجرماة  عرمرا  امينرا ( ال ونستتتتتتتتتتي ) 
لهر   ألنهر ضتتتتتتتتتتعيفة  كرن   الحيثية  هاه   لكن . تونس  الى  نق 
  األمين  بمنص   المقر   دولة  أحّقية  أوات   مصر  نظر   في 

 المنصتت  في  عمّين  القلي ي  الشتترذلي   أن  مانره  وبمر  الارم  
 انت  ولو  تونس   كترن ( الموقت  )  الاترمتة  األمترنتة  مقر  ألن 
 .الاولة  تلك   من   الارم  األمين   لكرن  أخر   دولة  في   ورن 

  جزا ر ة  -  مصتتتتتتتر ة  حستتتتتتترستتتتتتتيرت  خلفية   وعلى   اآلن 
  ي او  مر  على  ي جاد  الشتتتتتهيرة  الكرو ة   األيمة  عن  نشتتتتتكت 

 وبكن  المنصتتتتتتتتتتتتت   تااوم   فكرة  لحيرء  الجزا ر    الستتتتتتتتتتتتتاي 
  لير   لي ير  في  القمة  اناقرد  منرستتتتتتتتتتتتتتبة  ستتتتتتتتتتتتتت   ن   الجزا ر 

  وفاهر  ي رأ    ان   الم وّقع  المصتتتتتتر ة  الح ومة   لكن . الفكرة 
  اوك    الا   نظيف   احما   الاك ور   الويراء  ر يس   القمة   الى 
 الهير  خال    الاولة  إدارة  مستتتتتتتتتتتتؤولية  مبرر   الر يس  إلي  

  الجزا ر    الستتتتتاي  إستتتتت بق   ألمرنير   في  للر يس   الصتتتتتحي 
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  المصتتتر   لل لفز ون  الهي   ابو  احما  خررجي هر  وي ر   وقر  
  األمين »  الجزم  وبصتتتتتتتتتتتتتتي تتة  2010/ 3/ 11 الخميس  يوم 

  هاا  على  م فقون  والار   مصتتتتتتتر را  ستتتتتتتي ون  المق     الارم 
  المقر  بلا  من   الارم   األمين  منصتتتتتتتتتت   اخ يرر   ألن  المنهج 
 .«بامل   قيرم   من  يسهِّ  

  ب ولي يفّكر  يقولتتتتتت   متتتتتتر  في  الهي   أبو  أن  األرج  
 أيرر  في  واي    تن هي   الا   موستتتتى  عمرو  باا  المنصتتتت  

 ي ون  مصتتتتتتتتتتتر  خررجية  وي ر   أن  أستتتتتتتتتتتر   على     2011
  كتالتك   واألرج  . للجترماتة  الاترم   األمين  هو  وتلقتر يترا   عمومترا 

 ألن  واي    تجايا  في  يرغ    ا  إن    قر   موستى  عمرو   أن 
  لر رستتتتتتة نفستتتتتت   ترشتتتتتتي   أ  ... األعلى   الواية   الى  ي يلع 
 .أعل    وللا . مبرر   حسني  للر يس  خلفرا  مصر 

 2010 آذار 18 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 كبير   إلمام متواضع تشييع في تأمالت

 الارلمي ن  في  كثير ن  إستتتتتتتت وق   با   ا  كمر  إستتتتتتتت وقفني 
  األيهر  شتتي    األو ر  المرم  تشتتييع   ان  وااستتالمي  الاربي 

 درجة  على  كرن  طنيرو   ستتتتتتيا  محما  الاك ور  الشتتتتتتر ف 
  وم رن    الرج   انجريات   ان  مع  ااه مرم   من  م واضتتتتتتاة 

  أن  مصتر   في  الح     أه   على   األولى  الارجة  في  تفر  
 والم ترنتة المقترم  مستتتتتتتتتتتتتت و   في  جنترية  األو ر  للمترم  تجر  

 .المهمة  والنجريات 
 الارصتتتمة في  توفي   األيهر  شتتتي    إن  نقو   لل وضتتتي  

  الير رة ستتتتتتتل    على   وهو  أصتتتتتتترب    اغمرءة  باا  الستتتتتتتاودية 
  الى  بهتر  قترم  ي تررة  باتا  القترهرة  إلى  عليهتر  ستتتتتتتتتتتتتتياود  ال ي 

. ااغمرءة   تباث   حردة   قل ية   أيمة   بفا    توفي   ث    الر ر   
  نشتتتتتتير  الا   النحو   على  حصتتتتتتل   المفرجئة  الحردثة   وألن 
  الى  بهر   أستتتتتترَّ  أن   ي او  ال ي  بوصتتتتتتي     األخا  ت   فهن   إلي  

  حر   في  أن   ومضتتمونهر   المملكة   الى  جرء  عنامر  مرافقي  
 في« البقيع »  أر   في  دفنتتتت   ي    الز تتتتررة  خال   وفتتتترتتتتت  
 مثواه  ي ون   أن  في  مستتتل    ك   أمنية   وتلك  المنورة   الماينة 

  دف ن  أن  وحيتث . الصتتتتتتتتتتتتتتحتربتة  بجوار « البقيع »  أر   في 
  من  الجثمتتترن  نقتتت   ت   فقتتتا  ال تتتكجيتتت   يح متتت   ا  المستتتتتتتتتتتتتتل  
  ال شتتتتتتتتتتتتتتييع جر   وهنتتترلتتتك  المنورة  المتتتاينتتتة  الى  الر تتتر  

 .الثر   األو ر   المرم  ومواراة  الم واضع 
 ل  المصتر ة   الاولة   أن  كيف   هو  هنر  ااست  را   وج  

  تستتتتتتيير  الى   الوفرة  نبك  بل هر   أن  ولمجرد  الفور   على  تبردر 
  والالمرء  المستتتتتتتتتتتؤولين  كبرر  تق   أوثر   أو  خرصتتتتتتتتتتتة  طر رة 

  وإذا  الجنرية   في   هؤاء  و شتتتتتتتترر   الفقيا  وعر لة  األيهر ين 
  ألستتتتتتتتتتتتتتبتتتتر  الح ومي  الجهتتتتري  على  م اتتتتاراا  ذلتتتتك  وتتتترن 

 المشتتير)   اآلخر  الينيرو   استت يرعة  في   فهن  بيروقراطية 
  عستت ر ة نق   طر رة  تكمين (  الافر   وي ر  طنيرو   حستتين 

  جرن   الى  يشتتتتتتترركون  الضتتتتتتتبر   من  نخبة  وإيفرد  أوثر   أو 
 .األيهر  لشي   ا ق  تشييع  في  المانيين 

  تكمين لجهة  هاه  ااستتتت نفرر   حرلة   أن   إلى  هنر  ونشتتتتير 
  من  مئرت  بضتتتتع  تستتتتفير  عنا  حاث    الجو   النق   وستتتتيلة 

اين    الى  وإعالميون  وممثالت  فنتتتتتتترنون  بينه   المشتتتتتتتتتتتتتتجِّ
  المنرسبة  من   أه    الكرو ة  المنرسبة   أن   نظن   وا .  الخرطوم 

  هو  طنيرو   الاك ور   أن  خصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتترا  عنهر  نك    ال ي 
  الاولة  ذمة   في  ل    أن   عن  فضتتتتتتتتتتتالا  مصتتتتتتتتتتتر   علمرء  و ير 

  تهتتتتا تتتتة لجهتتتتة  إتختتتتاهتتتتر  مواق   في  ت مثتتتت   كثيرة  ديونتتتترا 
  الاولة  مارر    ولجهة  إستتترا ي   مع  ال ي يع  ضتتتا  الخواطر 

  إلى .. النقتتر   ماركتتة  ومنهتتر  ااستتتتتتتتتتتتتتالمو تتة  ال يتتررات  مع 
 .الح ومية  القرارات  لمصلحة  ف رو   جرن  
  الر يس غيتتر   مع  الوفتترة  حتتردثتتة  تزاممن  إن  يقتتر   قتتا 

 المرنير في  عالج   رحلة   في  مصتتتتتتتر  خررج  مبرر   حستتتتتتتني 
لت    التاك ور الويراء  ر يس  جالت   ح وميترا  ارتبتروترا  شتتتتتتتتتتتتتت َّ

  صتتتتتتتتتتتتتتالحيتة مبترر   الر يس  إليت    أوكت   التا   نظيف  أحمتا 
  الر يس كترن  لو  وأنت   غيتربت    خال   ال الد  شتتتتتتتتتتتتتتؤون  ادارة 

  لكرن  صتتتتتتتحية  ظرو    هنرلك  وليستتتتتتت   القرهرة  في  مبرر  
  تشتييع في  للمشترركة   الاولة  بكركرن  مصتحوبرا  بنفست   توجَّ  
  فالت   أن  ستتتتتتتتتتتتتت ق  بمتر  بتالتك  مق تايترا  األيهر   شتتتتتتتتتتتتتتي   جنترية 

م  عنامر  النرصتتتتتتتتر  ع ا  جمر   الر يس    جنرية مشتتتتتتتتياي  تقاَّ
 ماركة عز   في  إستتت شتتتها  الا   ر ر   المنا   ع ا  الفر ق 

 .ااس نزا  
  كرن   األيهر  شتتتتتي   جنرية  تشتتتتتييع   إن   القو   خالصتتتتتة 

  فمن   للا   ذمة  في   برت   وقا   واآلن .  الرج   يس حق  ممر   أق  
 الشتتتتتر ف  األيهر  دور  ستتتتتي ون  وكيف   الخَل   الشتتتتتي    هو 
 .الم جادة  مصر  في 

 .بقية  وللحايث  ...
 2010 آذار 19 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 المتجددة مصر  في المقبلة المرحلة أزهر

  ال وّج   مع  منستتتتجمرا  دا مرا  الشتتتتر ف   األيهر  دور   ورن 
  األخا  يستتتتتت وج    الارم  الخ   كرن   حر   ففي . للاولة   الارم 

  النهج  مؤّ ااا  يق    األيهر  شتتتتتتتتتتي   نجا  نهجرا  برلشتتتتتتتتتت راوية 
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  الارم  الخ    كرن   وإذا . بالك  اق نرع    عن  النظر  وبصتتتر  
  ي حا  األيهر  شتتتتتتتتتتي   نجا  الحربية   المواجهة  يستتتتتتتتتت وج  

 ال ارم  يستتتتتتتتتتت وج    الارم  الخ    كرن   وإذا . المواجهة  بل ة 
  ذو   الفضتتتتتتتتتتتتتتر يين  المف ين  مج مع  مع  الحتريمتة  بترلف ترو  

 هاه يواج   كرن  طنيرو   الاك ور  فهن   األصتتتتتتتتولية  النظرة 
  مستتتتت نااا  الفضتتتتتر ية  الف رو   تكثير   من  تقل   بف رو   الف رو  

 لليهر شتتتتتتتتتتتتتتيخترا  تايينت   ق ت   انت   الى  هتاا  رصتتتتتتتتتتتتتتيتاه  في 
 الخ    كرن   وإذا . المصتتتتتتتتتتتر ة  للايرر  مف يرا  كرن  الشتتتتتتتتتتتر ف 

  إسترا ي   مع  والستالم  ال ستو ة  خيرر  ترستي   يست وج    الارم 
 .ال الد ر يس  ير اه   لمر   ال فه   كثير   كرن   اايهر   شي    فهن 

  طنيرو   الاك ور  الشتتتتي    المرحوم   أن  ير   من   هنرلك 
 مستتتتتتترنااا  الشتتتتتتتر ف  لليهر  مشتتتتتتتيخ    ستتتتتتتنوات  طوا    ورن 

 باض في  كترن  أنت   ح ى  التاولتة  لر يس  يجت   ممتر  بتكوثر 
 منتتت  الميلو   أن  مع  الر يس   يمين  الى  يق   المواق  

  الاتترم  الستتتتتتتتتتتتتتيتترستتتتتتتتتتتتتتي  الخ   وراء  الوقو   من  أوثر  ليس 
  المواق   وهاه .  ل   المستتتتتتتتتتترناة  تكمين   أج    من  المرستتتتتتتتتتتوم 

 ج هة عن  نستتتتمع  وباأنر  أيهر ة  انقستتتترم  حرلة  في  تستتتت    
 الصتتتتتتحرفة  أن  كمر . األو ر  المرم  ج هة  ضتتتتتتا  ماررضتتتتتتة 

 لشتتتتتتتتتتتتتتخص النقتا  حق  ت آذار  الح وميتة  غير  المصتتتتتتتتتتتتتتر ة 
  تجتتتتترويت وأحيتتتتترنتتتتترا  الاليم  من  أوثر  طنيتتتتترو   التتتتتاك ور 

  مر  يحرو    الصار  رح     كرن   األيهر  شي    لكن   األصو   
ع   اس ير     الموق    يازي   وبمر   سواء   كلمة   على   النر    جم 

 .للاولة   الارم 
  مبرر  الر يس . استتتتتتتت ثنر ية   حرلة  مصتتتتتتتتر  تعيش   اآلن 

ع  في   الراحة  الى   الخلود   علي   يوج   ربمر  صتتتتتتتحي   وضتتتتتتت 
  ل   إثنين   أو  نر برا  يخ رر  نفستتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتيجا   الحر   هاه  وفي 
  الر رستية واي    ان هرء  حين   الى  المستؤوليرت  عليهمر  يوي  
  إمتتترمتتت   من  خال  األيهر  والجتتترمع . لل جتتتايتتتا  القتتتربلتتتة  غير 

 المه   الموقع  متتتت ء  في  الستتتتتتتتتتتتتترا   من  بتتتتا  وا  األو ر 
  نيرق  إتستتتر   ن يجة  استتت نفرر  حرلة   في  الاينية  والمؤستتتستتتة 

 اح مر   هنرلك   ذلك   وإلى . المنيقة  في  الماه ي  الصتتتتتتترا  
 لجهة مفرجكة  يشتتتتّ    وربمر  مصتتتتر  في  يحا   جايا  باها 

  تنستتتتتتج  ا   قا  المستتتتتتؤولية  مراوز  الى  عنرصتتتتتتر   وصتتتتتتو  
  الحر   هاه  وفي  الاينية  للمؤستتتتتتستتتتتتة   الارم  الخ    مع  رؤاهر 
 .ااس قرار  تخام   ا  تنرقضرت  تنشك 

 لجهة مصتتتتتتتتتتر  في   الم واصتتتتتتتتتت   الحايث   أن   ذلك   الى 
  حو   حايث  يرافق   الاست ور   في  تاايالت  إجراء  ضترورة 

 ق    صتتتتتتتتتتار  الا    األيهر  تيو ر  قرنون  تااي   ضتتتتتتتتتترورة 
  هيئة»   لتتتتتتتت  تكون  بحيث (  1961 عرم )  قرن  نص    حوالى 
  أن  ا  األو ر  المتتترم  اخ يتتترر  في  كلمتتتة « الالمتتترء  وبتتترر 
  أن  أ   حترلت    على  األمر  القترنون   ذلتك  وبموجت   يبقى  

 شتتتتتتتتتي  اخ يرر   في  الحق  صتتتتتتتتترح   هو  الجمهور ة  ر يس 
. إقترل ت   وح ى  عزلت   وفي  أهلي ت   عتام  اع بترر  وفي  األيهر 
  أمر  المف ي    الى  برلنستتتتتتتتتتتبة  جر زة  الصتتتتتتتتتتتالحية  هاه  ومث  

 يرون   الالمرء   فهن   األعلى   الاينية  المرجعية   الى  برلنستتتبة 
  وهو  يخ رر  َمن   هو   الاولة  ر يس  على   القرار  اق صتترر   أن 
  صتتتترح  وليس  ستتتتلية  صتتتترح   أن    مع  و قي   ياز    َمن 

 ثمتتة ح ى  إنتت   بتت  . منيقيتترا  ليس  ذلتتك  فتتهن  فقهيتتة   خ رة 
  على  اوثر   أو  استتتتتمين  طر     أن  تر   المج مع  في  شتتتتترا   

  األيهر  شتتي   على  يستتب    ان  شتتكن    من  الشتتا ي  ااستت ف رء 
  صف   هاه  تكون  وعنامر  المصر ين  جميع  إمرم  ان   صفة 

  إعالميتتتة وستتتتتتتتتتتتتتتر تت   جتترنتت   من  ال اّر   مق واا  ياود  ا 
 .لمقرم  

  ستتتتتتتتتيخ ل  المق لة   المرحلة  أيهر   إن   القو   خالصتتتتتتتتتة 
 ستتتتي ون  ألن   وخصتتتتوصتتتترا  المرضتتتتية    المراح   أيهر   عن 

 مصتتتتتتتر تكن   ل    إذا   هاا ... الم جادة  مصتتتتتتتر  أيهر  شتتتتتتتي  
 .أعل   وللا . الجاياة  والسيرسة  الجايا  الوج   ذات 

 2010 آذار 20 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 معمر  األخ   قمة في تأمالت

  عربيتتة قمتتة  خاللهتتر  تناقتتا  ل   عقود  أرباتتة  وباتتا  أخيراا 
 القمة  هي  هر  الاهشتتتتتتتتتتتتة   و ثير   اف   أمر   وهو  لي ير   في 

  و خ تتترر لي يتتتر  في  آذار  29و  28 يومي  تناقتتتا  الاربيتتتة 
  الصتتتتتتتتت يرة الماينة « ستتتتتتتتترت »  في  اناقردهر  اللي ي  الر يس 

  اللقتترءات  لكثرة  بتترتتت   وال ي  مامر  األ   عر ن  هي  ال ي 
اة  الثنر ية  الر رستتية    واألفر قية قليلة  بنستتبة  الاربية  والموستتَّ

  األخيرة هاه   أن  فررق  مع « الشتي   شترم »  مث   أو ر  بنستبة 
  من   وا  فيهر  ستتتتتتتتيرحة   ا « ستتتتتتتترت »   وأن  ستتتتتتتتيرحي  من جع 

 يفضتتتتّ  مامر  لل   الر رستتتتي  المقر   هي  وإنمر  يستتتتوحون  
 في ي     ذلك  كرن  باامر  فيهر   الح رم   من  يواره  استتتتتتتتت قبر  

 الفترت  ثورة »  نجتر   منتا  ال ترر خي  عر نت  « الاز ز تة  بتر  » 
  مالومة  غير  الحيثيرت   أن   ومع «.  1969 ستتتتتتتتتتتت  م ر   من 
ر  شتتتتتتتتتتتتتتتكن  في    أن  إاَّ  ال تترر خي   للار ن  مامر  األ   هج 

  لت   إبنتة  وبمق ت   بتامترر  وال ستتتتتتتتتتتتتت تُّ   عليت   الر  ترني   الاتاوان 
  أن  الى  التتتتاافع  ي ون  ربمتتتتر  الاتتتتاوان  ذلتتتتك  في  بتتتترل  ني 
 ال ي الك يرة  طرابلس  الهرد ة  الصت يرة « سترت »  ب  يست  ا  
  مر  جملة   من  خاللهر  أنجز  ستتتتتتتنوات  لبضتتتتتتتع  فيهر  إستتتتتتت قر 

  من  أراد  ونظر رت  أفكرراا  الم ضتتّمن   األخضتتر  ك رب   أنجز 
  بتتتكهميتتتة« القتتتاافي  مامر  جمتتترهير تتتة »  تكون  أن  خاللهتتتر 
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 . « أفالطون  جمهور ة » 
 الالف  حضتتتتتتتتتتتتتتوره  رغ    على  أن    هو  هنتر  يانينتر  الا  

  ل   القاافي  الاقيا  فهن   والاولية   الاربية  القضتتتتتتتتتترير   ك   في 
 أن   أيضترا  والالف   شترملة   عربية   قمة  مرة  ذات  يست ضت  

  يمل  كتتترن  فيهتتتر  شتتتتتتتتتتتتتتترر   ال ي  القليلتتتة  الاربيتتتة  القم   في 
  ي قّام ال ي  ااق راحرت   في  ومفرجآت  وع برا  نقرشرا   أجواءهر 

 أراد  مامر   األ    ألن  حاث    الخصتتتتتتتتتتتتومرت  من  وك  . بهر 
ستتتتتتن   عن    مر  ي جروي  دا مرا   كرن  الحمرستتتتتتة  باافع   أو  نية  حم
  نفستتتتت  هو  ستتتتتي ون  تر   ير   فه  . وبروتوكولي  تقليا    هو 
 المق  ؟  الس    يوم  سيس ضيفهر  ال ي  قم    في 

 ..بقية  للحايث 
 2010 آذار23 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 النجاح  مفتاح المصالحة ستكمالإ

  ماتمتر  الر يتس  نظتيتره   علتى  الاتر   القتتتتتتتردة  اع تتتتتتترد 
 المفردات من  و ستتتتتتتتتت ام   مثير  هو   مر  ك   يير   القاافي 

 كرن  مرة   ك   وفي . اارتبرورت  باض  خل ق  شتكن    من  مر 
  قا  بمر   البر   مشتتت ولي  القردة  ماظ   كرن  عربية  قمة  تناقا 
لق     أن  ح ى  ب   ستتيرستتية   مفرقارت  من  اللي ي  الر يس  يي 

  الر يس  كرن   إذا  للمشتتترركة   داعي   ا   أن  ير   كرن  الباض 
 عن  يصتتتتتتتتتتار  قا   لمر  تفرديرا  المشتتتتتتتتتترركين  بين   من  القاافي 
 .علي    الرد  و وج  

  يستتتتت ضتتتتتيف  أن  مامر   األ   مصتتتتتلحة   من  ليس   اآلن 
  كرن  وهو . فيهر  مشتتتتترركين  الجميع  ي ون   وا  الاربية  القمة 

  مثالا   أن   لو  ااجمرعية  المشتتتتتتترركة  تكمين  استتتتتتت يرع    في 
  العالن  ال رتيبتتترت  إعتتتااد  ت ولى  ال ي  اللجنتتتة  من  طلتتت  

  كر يس  القمة  الى  برلنستتتبة  ستتتي صتتتر   القاافي  الاقيا  بكن 
  ومخترط  ت  منترداتت   يحت   ال ي  الصتتتتتتتتتتتتتتفتة « قتر تا »  ک  وليس 

 .بهر 
  ستتتتتتي ون  القاافي  الر يس   أن   هو  بالك  نقصتتتتتتاه   والا  

 وأمير ور يس  وستتتتتتتتتتتليرن   ملك   ك   مستتتتتتتتتتت ق لي  مقامة  في 
  الى   هؤاء   لوصتتتتتتتتتتتو    األولى  اللحظة  منا  و قو   وشتتتتتتتتتتتي  
  الحتتتتتار  ي تتتتتاد  التتتتتا   الكالم ( ستتتتتتتتتتتتتترت )  القمتتتتتة  متتتتتاينتتتتتة 

 عليهر  اع ردوا  طرلمر  بمفرجرءات  الم صتتتتتلة  وااف راضتتتتترت 
  الثور ة برل قرليا  الم مستتتك  الثور   بافو ة   القاافي  بهر  يقوم 
  وتلك  الستلية   تستلُّم   على   عقود  أرباة  مضتي  رغ    على 

  وفي  ال ارم   في  جار   ل ااي   يمنية  ف رة  تشتتتتتتّ    الاقود 
 .لسرمايهر  المقلقة  غير  المفردات  وفي  النظرة 

  ياليم إليتت   المشتتتتتتتتتتتتتتترر  ال اتتايتت   هتتاا  إن  تقتتاير   وفي 
  مر  على   وال ي  إلي    برلنستتتتتتتتتتتبة  فر اة  برت   ال ي  الصتتتتتتتتتتتفة 

 عميا»  صتتتتتتتتفة   وهي  غيره  مع  ت كرر   لن  ااف را   يجوي 
 .«الار   الح رم 

 القمة تكون   بكن  ال مني   مع  ااف را   لنفستتتتتتتي  وأجيز 
  ي   بحيث  إلي     المشتتتترر  لل ااي    األفضتتتت   المنرستتتتبة  هي 

 أشتتتتتتتتترنر مر  نحو   على  القمة   الى  اآلتين  للقردة  ااستتتتتتتتت قبر  
  لو  وهو . الواجتتتتت   لهتتتتتاا  يمّثلتتتتت   من  يوفتتتتتا  أن  ا  إليتتتتت  

 .نفس   الشيء  لفا   كبرر  قردة  ب   يقوم   مر  إس حضر 
  تتتتكتي لكي  إنجتتتريهتتتر  المه   من  كثيرة  أموراا  أن  و بقى 

 وفق  ااستتتتتتتتتتتت قبر   نوعية   الى  فبراضتتتتتتتتتتتترفة . نرجحة  القمة 
.  الاربية المصتتتترلحة  استتتت كمر   الستتتتاي   هنرلك   ااصتتتتو  

 .النجر   مف ر    هو  ااس كمر    وهاا 
 .بقية  مامر   األ    قمة  في  ال كمالت  ولهاه  ...

 2010 آذار 24 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 توظيف القذافي قمة  من المطلوب
 وزمرته  نتنياهو على  وباماأ غضب 

  ستتتتتتتتتتواء  باياة   القاافي  الر يس   قمة  تكون   آن  أج    من 
 الماقودة  اآلمر   مستتتت و    على  الن ر ج  في   أو  الناقرد  في 

  وي ر يوفتتا  الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك  نجتتا  عليهتتر  
  مع  لل شتترور  دمشتتق   إلى  الفيصتت   ستتاود  األمير  الخررجية 

رر  الر يس   .األسا  بشَّ
رر  الر يس  مع  لمترذا  أمتر    الر يس فلن  بترلتاات   بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

  الل نتترنيتتة الاقتتاة  من  يخف   أن  أراد  إذا  يم ن  الستتتتتتتتتتتتتتور  
 الخيتتر  حتتاة  من  يخف   أن  يم نتت   كمتتر  للقمتتة   المرب تتة 

ام  فال  ي يران ال    ِفات    على  نجترد  أحمتا   محمود  الر يس  يمقت 
  الا   الها    عن   القمة  مستتتتتترر  تحو    شتتتتتتكن    من  والمي 

 .الناقرد  يكتي  أجل    من 
رر  الر يس   مع  أيضتترا  ال شتترور   ولمرذا    الر يس فلن  بشتتَّ
  الر يس القمة  مضتتتتتتيف  مع  الاالقة   أفضتتتتتت   في  الستتتتتتور  
  وال منيترت والمق رحترت  األفكترر  لباض  يجات   ممتر  القتاافي 

رر  الر يس  جرن    من   ال جرو   نحو  ستتتتتتتتتت يلهر  تكخا  بشتتتتتتتتتتَّ
رر  الر يس  إستتت حضتتتر  حر    في  وخصتتتوصتتترا    لصتتتايق  بشتتتَّ

 ال ي التتتتتاور تتتتتة  الاربيتتتتتة  القمتتتتتة  أن  كيف  مامر  الر يس 
 لجهة لي ير  قمة  مث   وكرن   دمشتتتتتتتتتتتق  في  إستتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتترفهر 

  إنيالق  نقيتتة  تشتتتتتتتتتتتتتت تتِّ   أن  يم ن  كتترن  ااو    الناقتترد 
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  تهتا تة ظت   في  كترن  إناقتردهتر  أن  لو  األهميتة  بترل   عربي 
 .الار    والرؤسرء   الملو    ك   فيهر  وشرر   شرملة 

  جرن   من  الحرص  هاا   ولمرذا : ي سترء    من  نجا   وقا 
 في القمتتة  تكون  أن  على  الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك 

  المملكتة  في  تناقتا   ا  دامت   متر  منهتر   المتكمو   المستتتتتتتتتتتتتت و  
 .اللي ية  الجمرهير ة  في  وإنمر 

  للا  ع ا   الملك   فال   مر  نستتتتت حضتتتتتر  أنفستتتتتنر  نجا  وهنر 
  القمتتتة  في  ث   الر تتتر   في  التتتاور تتتة  الاربيتتتة  القمتتتة  منتتتا 

  الاربيتتة القمتتة  في  ذلتتك  وباتتا  الكو تت   في  الق صتتتتتتتتتتتتتتترديتتة 
 ال ستتتتتتتترم  فضتتتتتتتتيلة  ترستتتتتتتتي    أج    من  الاوحة  في  الاور ة 

  هو  هاا   دام  ومر .  المصتتتتتتتتتترلحة  تحقيق  في  يستتتتتتتتتترعا   الا  
 كرن  ص يرة  إن كرسة   أ   يخشى   أن  الي ياي   فمن  نهج  

  اان كتر  ألن  وذلتك  إناقتردهتر   كترن  أينمتر  للقمتة  ك يرة  أو 
  كتترنتت  التتا   األو   المربع  ومن  جتتايتتا  من  ي تتاأ  أن  ياني 
  ير   الشتتتتتتتتتتتتتر في ن  الحرمي ن  خردم   فهن   وإذن .  األحوا   علي  
 هي أنمر  لي ير  في  الاور ة  الاربية   القمة   أن  نفس   قرارة  في 

 قوميتة ضتتتتتتتتتتتتتترورة  نجترحهتر  أن  و ر   ي حملهتر  مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتة 
 الحا إلى  يستتتترا يلال ال كرذ   وصتتت   باامر  خصتتتوصتتترا 

 إنزعرجرا   المرة  هاه  تنزعج  األميركية  الدارة  جا   الا 
 النزعرج يصتتت  وقا  ي ستتترا يلال  الستتتلو  من شتتتايااا 

 ال ضتت  باا مر إلى كمر الشتتايا   ال ضتت  درجة إلى
 يستتتتتتتتتتتتتتترا يلال الويراء ر يس لقتتترء يثمر لن حتتتر  في

 تمرضتتي ن ر ج  أوبرمر برلر يس ن نيرهو بنيرمين  المزعج
 أوبترمتر بتررا  ر يستتتتتتتتتتتتتتتهتر بترت ال ي ااميركيتة  الدارة

 رهرن  نج  باامر  الااخلي  الصايا على تمرس را  أوثر
 من يرفع التتا  الصتتتتتتتتتتتتتتتحي الصتتتتتتتتتتتتتتتال  قتترنون  على

 الانرية ستيوفر  القرنون  دام مر الر يس شتا ية منستو 
 الانرية كلفة و خفض مواطن مليون  32 لتتتتتتتتتت  الصحية
 ذو    وبرلاات ااميركي  الشتتا  من لماليين  الصتتحية

 األيمة ضتتتتتتوء في عاده  ياد  الاين الم وستتتتتت   الاخ 
 .الم فرقمة الاولية والمرلية ااق صردية

 إقرار أن  أوبتتتتترمتتتتتر  الر يس  يا  ر  أن  ال تتتتتايهي  ومن 
  ترر خيرا  إن صتتتتترراا   كرن  اصتتتتتوات  تستتتتتاة  بكوثر ة   المشتتتتترو  

  والماتتررضتتتتتتتتتتتتتتين نتتر بتترا  219 كتترنوا  المؤ تتاين  ألن  لدارتتت  
  الر تيتس حز   من  نتتتتتتتر بتتتتتتترا  34 بينه   من  نوا   210

  فمن  176 وعتتتتاده   البقيتتتتة  أمتتتتر ( التتتتايمقراطي  الحز  ) 
 مشتتتتتتتتتترو   لفشتتتتتتتتتتر   بقوة  ستتتتتتتتتتاى   الا   الجمهور   الحز  
  من  كمتتر . وشتتتتتتتتتتتتتتا ي تت   أوبترمتر  مهتتربتة  من  وال قليتت   القتترنون 

  سالر ي يصتتتتتتتب    أن  الن صتتتتتتترر   هاا  ضتتتتتتتوء  في  الي ياي 
 وعنتامتر. اه   هو  متر  على  وقتارة  بترلنفس  ثقتة  أوثر  أوبترمتر 
  تستتتتتتتتتتتاة بفررق  الستتتتتتتتتتتقو    من  المشتتتتتتتتتتترو   نجرة  باا  يقو  

  قتتردر ن نزا   ا  أننتتر  أظهر  الخيتتة  إقرار  إن »  أصتتتتتتتتتتتتتتوات 
 اليحتترء من  نو   ربمتتر  فهتتاا « ك يرة  إنجتتريات  تحقيق  على 
  إلى  فلستيينية   دولة  وقيرم  ال ستو ة   أج    من  مشتروع   بكن 

  لن   كمر  الر    على  يوضتتتتتتتتتتتتع   لن  إستتتتتتتتتتتترا ي    دولة  جرن  
 حا   مر   نحو   على   ال الع   ويمرت   ن نيرهو   من  يرتضي 

 .ااخيرة  اايرم  في 
  ت صر   أن   الاربية   القمة   واج    من  يصب    هنر   ومن 

  ال رر خي  الن صرر  تحقيق   على   أوبرمر   الر يس   يشجع   بمر 
 .اليهر   المشرر  ال سو ة   أ  .. األه  

 مع ستتتتتتتتتتتتتتاود  األمير  محتردثترت  فحو    إن  تقتايرنتر  وفي 
رر  الر يس    ااميركي ال ضتتتتت   توظيف   أج    من  هي  بشتتتتتَّ

 .ال سو ة  لمصلحة  ن نيرهو   على 
 .بقية  لي ير  قمة   شكن  في  ال كمالت  ولهاه  ...

 2010 آذار 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  القذافي  قّمة جانب من اآلخر التوظيف
 البريطاني للغضب

 إدارة غضتتتتتتتت   األميركي    ال ضتتتتتتتت   الى  برلضتتتتتتتترفة 
  ر يس جرن   من   الستتتتتتتتتتتتتلو    ستتتتتتتتتتتتتوء  على  أوبرمر   الر يس 
 في تلو   والم العتت    الملاون  ن نيتترهو  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   ويراء 
  ومتر  بر يترنيتر   جترنت   من  غضتتتتتتتتتتتتتت   بوادر  التاولي  األفق 
  استتتتتتت يالد  الى  برلنستتتتتتتبة  بلفور   وعا  بر يرنير  هي  مر   أدرا  

 والكنا  واألستت رالي  األوروبي  ال ضتت    أن   كمر . إستترا ي  
 .سيحا   با   ا 

 اف ة أموراا  نالحظ  األميركي   ال ضتتتتت    الى  وبرلنستتتتتبة 
  ويا ره أوبتترمتتر  بتتررا   الر يس  بين  ااج متتر   أن  بينهتتر  من 

 عتتتاستتتتتتتتتتتتتتتترت أضتتتتتتتتتتتتتتواء  عن  بايتتتااا  كتتترن  ن نيتتترهو  المزعج 
 أميركر في  لليهود  العالمي  الحضتتتور   أن  رغ   الكرميرات 

 لوج  وجهرا   اللقرء  إتمرم   لكن . السيرسي  الحضور  مث    هو 
  المز َّفة  للمصتتتترفحة  المفرحة  ال قلياية  الصتتتتورة  دون   ومن 

  أن  مانره  الستتتتتترا يلية  الح ومة  لر يس  البره   الخروج  ث  
  حاَّره وربمر  ياجب    ا   مر  الكالم   من  أسما    أوبرمر  الر يس 

  تقرره أو  أوبترمتر  أميركتر  تر تاه  بمتر  ااستتتتتتتتتتتتتت هترنتة  مهبتة  من 
  بهنهرء باءاا  إستتتتتترا ي  و   الار   بين  ال ستتتتتتو ة   الى  برلنستتتتتتبة 

  يجوي  ذلك   ضتتتتوء  وفي . ي ستتتترا يل ال   -  الفلستتتتييني  النزا  
  الر يس نتتر تت   بتتريتتان  جو  أهتترن  التتا   ن نيتترهو  إن  القو  
  ل   مي شتتتتتتتتتي   جورج  الر رستتتتتتتتتي  المباو   ق     وأهرن  أوبرمر 
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برا  يا راا  ي ن   وإنمر يج   وكمر  المرضتتتتتتتتتتتتتي   في  كمر  ب   مرحَّ
 اليهود   اللوبي ( ايبر  )  مؤتمر  لحضتتتتتتتتتتتور  الز ررة  جرءت 
.  الم حتتاة الوايتترت  في  ستتتتتتتتتتتتتترا يتت  ل  ودعمتترا  تتتكثيراا  األوثر 
  أوبترمتر  بترلر يس  اللقترء  ت   وبتار ا هتر  الز تررة  هترمش  وعلى 

  مر  نحو   على  استتتتتت اراضتتتتتتية  حرلة  ي ون   ان  دون   من  إنمر 
  لنر   فق   ليس  استتتتتتتتتت هرنة  يضتتتتتتتتتتمر   الا   ن نيرهو  ي يلع 

.  وعرضتتتتتتتتتتتتتترا  طواا  وألميركتر  نفستتتتتتتتتتتتتت   للر يس  وإنمتر  الر يس 
  كترن  والم العت   الشتتتتتتتتتتتتتتر ر  ن نيترهو  أن  ااف را   و جوي 
  برلستتتت هرنة  المارن  وفي   الستتتتو   غير  ستتتتلوك    في  يراهن 
  لن   دام  مر  صتتتتتتتتتتتتا    وضتتتتتتتتتتتتع  في  أوبرمر  الر يس   أن   على 

  هاا   وعلى . الصتحية  الانرية  مشترو    على   الموافقة  ي ست  
  علي  ن نيرهو  جرن   من  ال اجيزات  فر    يم ن  األستتر  

 مواصتتتتلة  أ     إستتتترا ي   تر اه  بمر  الق و    على  والصتتتترار 
  ب وحياهر آمالا  برلاات  القا    وفي  الستتتتتتتتتتتت ييرن  عمليرت 
  هاا  يفرجك  ث  . اليهودية   للاولة  توراتية   عرصتتتتتتتتتتمة  وإعالنهر 

  ان صتتتتتتتتتتتتترراا  حقق  أوبرمر  الر يس  بكن  الم الع   الشتتتتتتتتتتتتتر ر 
  وهو  تحقيق   عن   الرؤستتتتتتتترء   من  الستتتتتتتتربقون  عجز  ترر خيرا 

 ال ستتتتتتتو ة تحقيق  على  إصتتتتتتتراراا   أوثر  ستتتتتتتيجال   ان صتتتتتتترر 
  الاور تة الاربيتة   والقمتة  الضتتتتتتتتتتتتتترور    فمن  وإذن . ال ترر خيتة 
 في تنبتُّ   هنترلتك  ي ون  أن  لي يتر  في  اليوم  أعمترلهتر  ستتتتتتتتتتتتتت  تاأ 

 كالمرا  القمة  بيرن  ي ضتتمن  وبحيث  للمر  المستتؤولية  غرية 
  نقصتاه ومر .  قول    على  الاربية  القم    أه   درج   الا   غير 

  على  أوبترمتر  الر يس  يشتتتتتتتتتتتتتتجع   التا   هو  الميلو   بترلكالم 
 ال ي ال ستتتتتتتو ة  صتتتتتتتي ة   في  المير   نهرية   الى  المضتتتتتتتي 

فرا  وإرهربرا  حروبرا  إستتتتتت ولا  صتتتتتترا   لنهرء  يراهر    للموا   ونز 
 .والامرء 
 لل ضتتتتتتتتتتتتتتت  الميلو   ال وظيف  الى  بتترلنستتتتتتتتتتتتتتبتتة  هتتاا 

 لل ضتتتتتتتتت   فهو  الميلو    اآلخر  ال وظيف   أمر . األميركي 
 رأستتتتتتتتتتتتتتهتر على  وال ي  الختررجيتة  ويارة  أن  حيتث  ال ر يترني 

  الثالثتتتتترء أعلن ( ال ر يتتتتترني  اليهود  )  ميليبتتتتترنتتتتتا  ديفيتتتتتا 
 وباا ال ر يرنية   الح ومة   ان ( 2010/ 3/ 23)  المرضتتتتتتتتي 

  ل ر يرنيين جواياا   12 استتتتتتتتتتت خاام   موضتتتتتتتتتتتو    في  ال حقيق 
  المنرضتتتتت   المبحو   محمود  لغ ير   إستتتتترا ي   في  يقيمون 

  19 يوم  دبي   في  فناق  داخ   الحمستتتتتتتتتتتترو   الفلستتتتتتتتتتتتييني 
 ال زو ر مستؤولية  إسترا ي   حمَّل   المرضتي   الثرني  ورنون 

  ستتتتتتتتتتتتفررة في  الاي لومرستتتتتتتتتتتتيين  أحا  طّرد  وقررت  للجوايات 
  وق   في  حا   الالف   الجراء   وهاا . لنان  في  إستتتتتتتترا ي  

 لغ ير  وثر ق  حيرية   في  تحقيقرا  الفرنستتتتتتتتتتية  النيربة  ف ح  
 .المبحو  

  التاو    ومع  كثيرة   المواق   توظيف  فرص   فتهن  وه تاا  
 القمتتة في  هنتترلتتك  إذن  فلي ن . ستتتتتتتتتتتتتترا يتت  ل  رعتتريتتة  األوثر 

  وعي  2010 آذار  29 وغتتااا  28 اليوم  التتاور تتة  الاربيتتة 
 عنهر يصتتار  األلستتنة  تر     عو   ت صتتّر    الاقو   وتر   

 .نايا   وا ... يجوي   ا  مر 
  بقيتتتتتة المق تتتت   الثالثتتتترء  يوم ( نظر  وجهتتتتة  في )  ولنتتتتر 
  ان ه   مر  ضتتتتتتوء   في   وذلك  مامر    األ   قمة  في  تكمالت 

 .ن ر ج   من  إلي  
 2010 آذار 27 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 كبارها بغياب العربية القمة  نعقادإ بعد ما

  الاربية  القمة   أه    من «  الماا ن  يهرة »  القا   حظي  
  طر  بهر  باث  جميلة  ورد  ببرقة  أشتتب   جرءت  طيبة  بلف ة 

 في ستتتتتتر ر   على  يرقا   الحر   ماستتتتتتور  مر ض   الى  مق ار 
 قوم   بني   عن  نيربة  منريلة   في  أصتي   باامر  المست شتفى 

 إنه  أو  الوفير  بتترلمتتر   عليه   للا  انا   التتاين  من  و ن ظر 
  لتتتت   يوفروا  ان  النظيف  غير  ال اتتتترمتتتت   طر ق  عن  َجنموه 

  ت يلتتّ  وربمتتر .. وم لفتتة  دقيقتتة  جراحيتتة  عمليتتة  م يلبتترت 
 في تيوراا  ااوثر  المركز  الى  الستتتتتتتتتتتتتترعتة  وجت   على  نقلتت  

 .الخررج 
  سيرق   في  مردة   يصل   توصيف  مجرد   هو   أقول    الا  

 الاربيتة القمتة  في  حتا   متر  في  ال تكمتّ   لكن . درامي  عمت  
 مامر للر يس  الستتتيرستتتية  الارصتتتمة « ستتترت »  في  الاور ة 
ره  القتاافي    ال جترر تة الاترصتتتتتتتتتتتتتتمتة  تكون  لكي  طرابلس  وهج 
 مارلجة  أن   وهي  أستتتتتتتتترستتتتتتتتتية  حقيقة   أمرم  يضتتتتتتتتتانر  للي ير  

 األم ين في  األمر  أمولي  جتتترنتتت   من  القتتتا   موضتتتتتتتتتتتتتتو  
 رحر   في  القمة  اناقرد  ولمنرستتتتتتتتتتتبة  والستتتتتتتتتتتالمية  الاربية 

  الاراميتة   ااعمتر   نو    من  كرن  مامر   األ  « جمترهير ة » 
  على  حرصتتتتتته    عن  ال ا ير  في  المشتتتتتترركون  تبرر   حيث 

 الورد بتتتترقتتتتة  مثتتتت   كتتتترن  قتتتترلوه  التتتتا   الكالم  لكن  القتتتتا  
  الرايحة  القا   ااّم ين   مر ضتتتتتتتتة   الى   ارستتتتتتتتلوهر  الجميلة 

 ااح ال  تحت   وشتتتتتتتتتتتتتتا هتر  الار ق  وتراثهتر  بمقتاستتتتتتتتتتتتتترتهتر 
 قا تسو ة  أل   اس برقرا  برل هو ا  ي  في   ا  الا   ي سرا يل ال 
 في الصتتتتتتتتتتتالة  تكدية   من  النر   يمنع  وإنمر  فرضتتتتتتتتتتتهر   ي   

  برلرصتتتتتتتتترص يواجهون  جنوده  ترركرا  األقصتتتتتتتتتى  المستتتتتتتتتجا 
  رجراا  اآلتين   قواف   القرت   برلرصتتتتتتتتترص  واحيرنرا  الميرطي 

 القاستتتي الحرم  يصتتتي    ومر . الصتتتالة  ل كدية  وف ية  ونستتترءا 
 .المسيحية  المقاسرت  يصي  

  صتت ر   في   2010/ 3/ 27 الستت    يوم  حصتت    الا  
 القاافي مامر  الر يس  ماينة « ستتتترت »  الارل  «  عواصتتتت  » 



249 

 

«  ستتتتتتتتتتترت»   الى  حضتتتتتتتتتتتروا  دولة  ر يس  عشتتتتتتتتتتتر  ارباة   ان 
رر : أبريه   القمة   أعمر   في  للمشتتتتتترركة   ع ا األستتتتتتا   بشتتتتتتَّ

 بن الارباين  ي ن  صتتتتتتتتتتترل    ع اللا  علي  بوتفليقة   الاز ز 
 ع تتتتاللا الملتتتتك  عبتتتتر    محمود  البشتتتتتتتتتتتتتتير   عمر  علي  

  آ   خليفة   بن  حما   الشتتي   األحما   صتتبر    الشتتي   الثرني  
  أوفاوا  فهنه   يحضروا   ل   الاين   والرؤسرء   الملو    أمر . ثرن 
 يشتتتتتتتتتتتتتتّ لون  كتترنوا  غتتربوا  التتاين  أن  بتتاا  وه تتاا . يمثله   من 

  من  المشتتتتتتتتتتتتتتترركتتة  أن  ياني  ممتتر  الاربي   القرار  في  الثقتت  
 أهمية منستتتتتتتتتو    من  ستتتتتتتتت رفع  كرن   الهيَّر    هؤاء  جرن  
  موضتتتتتتتو   الى  برلنستتتتتتتبة  وبرلاات  هؤاء    كرن  وربمر  القمة 

 ت   الا    الموق   من  ب ثير  أه    هو  مر  ستتتتتي خاون  القا  
 الضتتتتتتتتتت    تشتتتتتتتتتت ِّ    لن  جميلة  ورد  برقة  مث    وكرن  اتخرذه 

 .القا   وتهو ا  ااس ييرن  خي    لوق   الميلو  
 موستتتتتتتتى عمرو   كرن  استتتتتتتتربيع  بثالثة  القمة  اناقرد  ق   
 بين وشتتتتيررة  شتتتتهرة   األوثر  الاربية  للجرماة   الارم  اامين 
  حسونة  الخرلق  وع ا   عزام   الرحمن  ع ا )  السربقين  األمنرء 

 القلي ي والشتتتتتتتتتتتتتتتتترذلي  عليه   للا  رحمتتتتة  ر تتتتر   ومحمود 
  ترّباوا  الاين ( عمر همر   للا   أطر   المجيا  ع ا  وعصتتتتتتتتتم  

 الالف ة ال ستتتتتتتتتتتتميرت  استتتتتتتتتتتت نبر   في  الجرماة   عرش   على 
  والشتتتتتتيررة الشتتتتتتهرة   هاه  في  شتتتتتتكن   الاربية   القم   لاورات 

  الخليج   لاو    ال ارون  مجلس »   لتت   األو   الارم   األمين  شكن 
  ي   تستتتتتتتتتتتتتتميتة  أ   في  مح ترراا  بشتتتتتتتتتتتتتتررة   ع تاللا « الاربيتة 
 وإستتتتتتتتتتتت قر الارشتتتتتتتتتتتترة   الاربية  الاور ة  القمة   على  إطالقهر 

 مامر الر يس  القمة  مضتتتتتتتتتتتيف   مع  ال شتتتتتتتتتتترور  باا   األمر 
  لوا  وربمر «. القا   صتتتتمود   قمة »  تستتتتمي هر   على  القاافي 

َل     ااستتتتتتتتتتتتت هرنة  الى  ومستتتتتتتتتتتتتررع    ن نيرهو  بنيرمين  صتتتتتتتتتتتتتَ
  ب ر  ااستتتتتتتتتت ييرن   وق   ورف ض  ااميركي  برلمستتتتتتتتتتاى 

  ستتت نية وحاات  بنرء   عن  وااعالن  الشتتترقية  القا   و ا ته 
  ااميركي الر يس  نتر ت   بتريتان  جو  كترن  وقت   في  جتايتاة 

  المواق   تقر    هافهر  فلستتتتتيينية   -  ية إستتتتترا يل  جولة  ي اأ 
 في تر    أن  الاربية  للقمة   كرن  لمر  ال فرو    في   للشتترو  

 انهر   « القا   صتتتتتمود  قمة »   أ   إليهر    المشتتتتترر  ال ستتتتتمية 
 الاربي ال ضتتت   ل ها ة  عالج   أفضتتت   وربمر  تستتتمية  خير 

  ااشتتتتتتتتتتتتتترار  وبقيتة  ن نيترهو   يق رفت   متر  على  والستتتتتتتتتتتتتتالمي 
 .القا  «  الماا ن  يهرة »  حق   في  الصهرينة 

  ولمرذا   الموضتتتتتتتو    إياء  القمة   أه   تصتتتتتتترَّ   كيف   أمر 
 الكالم من  ورد  بتتترقتتتة  إرستتتتتتتتتتتتتتتتر   مجرد  الى  األمر  إن هى 

 يستتترا يل ال  ااح ال   تح   نصتتتفهر  القربع  للماينة  المنمق 
 .بقية  فللحايث 

 2010 آذار 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   التركية النخوة مفاعيل
 اإلستثنائية القّمة  في

  التتاور تتة الاربيتتة  القمتتة  في  شتتتتتتتتتتتتتتترركوا  التتاين  بين  من 
 رج  ال ركية   الح ومة  ر يس  وتصتتتفيق   بنجومية  وحظي 
 الكالم من  ط ق  على  النجوميتة  وجترءتت   أردوغترن   طيت  
. وعجمرا  عربرا  للمستتتتتتتلمين  الاينية   المشتتتتتتترعر  ياغاغ   الا  
 عرصتتتتتتمة القا   الا ر ة   الاولة  اع برر   على  رداا   قر   فهو 

اة    فتترلقتتا  إطالقتترا   يملزمنتتر  ا  وهتتاا  جنون  هتتاا »  لهتتر  موحتتَّ
  اع تتااء  ق و   يم ن  وا  ااستتتتتتتتتتتتتتالمي  الاتترل   كتت   عين  قرة 

  ث   «اطالقرا  ااستتتتالمية   واألمرون  القا    على  إستتتترا ي  
 ا القا  في إستتتتتتتتتتتتترا ي  ان هرورت إن: »أضتتتتتتتتتتتتتر 

  اانستترني القرنون  مع وا الاولي القرنون  مع ت الءم
  ال تترر   ولكن فق  التتاولي القتترنون  تن هتتك ا وهي

  الازاء يوم ليس اليوم: »أيضتتتتتتترا  أضتتتتتتتر «. أيضتتتتتتترا 
  ل كستتتيس مارا  وتحرُّ  تحرلم  اليوم الامو   وستتت   
  تستتتتتتتو ة أن نر   تركير وفي عرد   بشتتتتتتت   الستتتتتتتالم

  في والستتتتتتتتتتتالم األمن مف ر  الفلستتتتتتتتتتتيينية القضتتتتتتتتتتتية
نر شتتتتتتتتاو  فنحن المنيقة  ستتتتتتتت    حضتتتتتتتتررات مارا  أستتتتتتتتَّ
 .«السالم إسم  دين أنصرر ونحن السالم وثقرفرت
  الر يس ان  ذلتك  جتايتاة  ليستتتتتتتتتتتتتت   ال ركيتة  النخوة  هتاه 
  من تتا  في  ممتترثلتتة  وقفتتة  لتت   كتترنتت   أن  ستتتتتتتتتتتتتت ق  أردوغتترن 

 ألن   والمستلمون  الار    لهر  صتفَّق  ستو سترا  في « دافو  » 
 ممرثلة نخوة  تل هر  ث  . الاينية   المشرعر  خاللهر  من   دغاغ 
 ال ي ااستتتتتت هرنة  من  إستتتتتترا ي   اع اار   على  أصتتتتتتر  عنامر 

  الا   إستتتتتترا ي   لا   تركير  ستتتتتتفير  حق  في  عنهر  صتتتتتتارت 
 مستتتتتتلستتتتتت   على  لالح جرج  الخررجية  ويارة   الى  استتتتتت ماعي 

ر  ال ركي  ال لفز ون  ي ث     وعنصتر  هر إسترا ي   إجرام  و صتوِّ
  عن  منخفض  مقاا  في  الستتتفير  إجال   وجر   ودمو  هر  

 أن  ال ركي  الابلومرستتتتي  باا  وبحيث  الخررجية   وكي   مقاا 
.  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة الخررجية  جرن    من  ما   يحقِّق  أو  يمحرَو  
  جرن   من   إصتتتتتتتتتتتترار  وكرن   أيمة  كرن    ذلك  حاو   وفور 

.  ال صتتتتتتر   ستتتتتتوء   عن  إستتتتتترا ي   تا ار   أن   على  أردوغرن 
  مستت مر  إستترا ي   من  ال ركي  الحار   لكن   ذلك  تحقَّق  ولقا 

 ال ركي الر يس  يقو   لكي  التتاور تتة  الاربيتتة  القمتتة  وجتترءت 
 .القا    حو   الاربية   القمة  في   قرل   مر 

 الكرفي الضتت    يشتت     ا  ااردوغرني  الكالم   ان   ومع 
  أن  نف ر   يجالنر   الا    النو    من  أن    إاّ    إستتتترا ي    على 

 هي القا    أج    من  ستتتلمية  استتتالمية   -  عربية  ان فرضتتتة 
 القمة  فهن  األستتتتر    هاا  وعلى  النضتتتتوج   مرحلة   في   اآلن 
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 في التتاور تتة  القمتتة  أهتت   إتفق  ال ي  ااستتتتتتتتتتتتتت ثنتتر يتتة  الاربيتتة 
 قمة  تكون  ربمر  المق    الخر ف  في  عقاهر   على « سترت » 

 نرد  وبالك .. منهر  با   ا  وال ي   إليهر  المشتتترر  الن فرضتتتة 
 .أعل    وللا . الاربية  برلمبردرة  نفر    وا  إسرا ي  

 2010 آذار 31 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 عليه  للمعتدى  التعويض
 المعتدي مكافأة بدل

  حو   ودولية  واقليمية  عربية  اوستتتتتر    في  الكالم  ي زايا 
  ستتتيشتتتها  2011  الارم   وأن  فيهر  ر     ا  آتية  ال ستتتو ة   ان 

 بكن يؤكا   من  هنرلك  ح ى  ب  . الفلستتتتتتتتتتتتتيينية   الاولة  وادة 
 ال وافق  وأن  العتتتتااد  قيتتتتا  والميزانيتتتترت  والخرا    الخي  
 حا   أن  يستت ق  ل    وأن   محستتوم  شتتب    األمر   حو    الاولي 

 .ال وافق   هاا  مث   ق     ِمن 
  المضتتتتتتير   والمرلي  ااق صتتتتتترد    الوضتتتتتتع   ي ون  قا 

  الستتتتت     هو   الاولي  القرار  في   الفرعلة   الاو    ك   شتتتتترمالا 
  حتت   من  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين  يتتك   على  الرهتترن  ي ون  قتتا  أو 

  الشتتتتاور  من  الصتتتتهيونية  يك   وبرلمقرب   لقضتتتتي ه   مثرلي 
  فلسيين  ار   المح لين   قومه   ل ني   واألمرن  براس قرار 

 غير  الاع   ضتتتتتتتتتتتتتفة   من   الاولي  المج مع  ان قر   وراء  هي 
 ضتفة  الى  الاع   ط ياة  في  تفروت   مع  سترا ي  ل  المحاود 

 .ااغ صر   بصي ة  المح     الكيرن  عن   اليا  رف ع 
 رغ  على  اان قتتتر   هتتتاا  هو  المه   إن  حتتتر   أ   في 

  ال ضتتتتتتت   مشتتتتتتترعر  خاللهر  تراوم   عقود  بضتتتتتتتاة  تكّخره 
 .برأللو   ضحرير   عن  فضالا   والقهر 

  التتتتتتاولي  المج مع  ي  في  أن  ياني  ا  ال تتتتتتكّخر  لكن 
 واج   وإنمر . ال وافق  قرعاة   وعلى  ال ستتتتتتتتتو ة  نحو  برل وج  
  على  ال او ض  هو  المج مع  هتتتتتاا  في  المق تتتتتارة  التتتتتاو  

 الثرني الجيالن  ينستتتى  لكي  وبستتتخرء  الفلستتتييني  الشتتتا  
 المخيمترت بؤ   في  إمتر  الحيترة  ذ   من  لقيتره  متر  والثترلتث 

 .والش رت   ال رحر   مارنرة  في   وإمر 
  إستتتتتتتتتتتتتترا يت  جترنت    الى  وقفت   دولتة   كت    أن  نر   ونحن 

  او  بترلستتتتتتتتتتتتتتال   او  بترلمتر   وستتتتتتتتتتتتتترنتات هتر  1948 الاترم  منتا 
 منا ماعوة  مارا   الثالثة  برامور   او  الستتتتتتيرستتتتتتي  برلموق  

  من  ي ون  وهتاا  المستتتتتتتتتتتتتترنتاة  ذنو   عن  ال كفير  الى  اآلن 
  الفلسيينية  الاولة  بنرء   عملية   في   الفرعلة  المشرركة   خال  
 م تاأ على  التاولتة  هتاه  مع  وال اترون  فيهتر   ر ت   ا  اآلتيتة 

 .اافضلية 
 الي  ستت لجك   مر   الى  ال نّب   ضتترورة   اآلن  ومنا  نر   ومر 

 المح لة ااراضتتتتي   من  انستتتتحربهر  ستتتت حّو   ال ي  إستتتترا ي  
  ان  بمانى  تجتتتررة  الى  1967 حز ران  من  الختتترمس  منتتتا 

  فلستتتتتتتتتتتيينية  دولة  تقوم   ان   في  الارل    دو   رغبة  تستتتتتتتتتتت    
 ااح ال  جر مة   عن  تاو ضتتتتتتتتتتتتهر   الاو   هاه   من  ف يل  

  نصتتتت   من  أوثر  ما   على   ذلك  رافق   ومر  وااغ صتتتتر  
  وهتتتتاد  وتجر ف  واغ يتتتترات  وتتتتتامير  اع تتتتااءات  من  قرن 

  من  ال او ض  ي ون  ان  هو  بترل نبت   نانيت   ومتر . للكرامترت 
 .الما ا   لم رفكة  وليس ... علي   الما ا   حق 

 2010 نيسان 8 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 وأصحاب المأمولة التسوية
 غابوا  هم إذا  القرار

 ألصتتتتتتتتتتتتتتحتر  مفترجتآت  تحتا   م قترربتة  يمنيتة  ف رة  في 
  الاولة  تقوم  بحيث  ال ستتتتتتتتو ة   تحقيق  منه    المكمو   القرار 

  الستتتتتتتتترا يلية الابلومرستتتتتتتتتية  ذ    ي وعا  ال ي  الفلستتتتتتتتتيينية 
  القيتردة حق  في  قستتتتتتتتتتتتتتروة  األوثر  الاقتر   بتهلحترق  لي رمترن 

  الاولة   قيرم   واحا  جرن    من  أعلن   حر   في  الفلستتتتتيينية 
  قيرمهر  أعلن   أن  عرفرت  يرستتتر   الراح   للر يس  ستتت ق   الا  
 في الوطني  المجلس  اناقتتتتتترد  خال   الم تتتتتتاأ  حيتتتتتتث  من 

 .الجزا ر 
  األميركي الر يس  ه   نانيه    الاين  القرار  أصتتتتتتتتتتتتحر  

امق  ول    وعا   الا   أوبرمر   باا  المكمو   برلشتتتت    وعاه  يصتتتت 
 عهاه  في   أو  ياي   وعلى  ستتتتتت قوم  الفلستتتتتتيينية   الاولة  بكن 

 مياان في   ستج    الا   سترركوي   ني وا  الفرنستي  والر يس 
 في  الحزم   لكن  وجوات   صوات  ال سو ة   أج    من  الساي 
 والار  الفلستتتتتيينيون  يكخا   ل    ولاا  منقوصتتتتترا   كرن  شتتتتتكنهر 
  بورصتة  في  ل   تصر ف   ا  الا   الكالم  سو   من    عمومرا 
  اح تتررت التتا   براون  غوردون  ال ر يتترني  والر يس  الحتت   
  عمليتة  افكترر  طر   إلى  يبتردر   ل   انت   حيتث  أمره  في  ال ر تة 

 عر  قيتتتتترديين  أمتتتتترم  يقولهتتتتتر  الييبتتتتتة  بتتتتترلنوايتتتتتر  م  فيتتتتترا 
 بترلفات  ير تا  ربمتر  الرجت   ان  هؤاء  فيا قتا  وفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين 

  ا  ااع قرد   لكن  ال ستتتتتتتتو ة   انجري  في  الاملية  المشتتتتتتتترركة 
  ومر  بر يرنير  هموم  وستتتتتتتتت   و ضتتتتتتتتتيع  ي الشتتتتتتتتتى   ان  يل ث 

 .أوثرهر 
  الاربيتتتتتتتة األمنيتتتتتتتة  نظر  في  الثالثتتتتتتتة  القتتتتتتتردة  وتتتتتتترن 
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 صتتار  مر  لكثرة  ستتنة  ق    ال ستتو ة  فرستترن   ه   والستتالمية 
. الشترم   والستالم  ال ستو ة  شتكن  في  طي   كالم  من  عنه  

 والتتا تت  األميركيتتة  اادارة  بين  األيمتتة  نشتتتتتتتتتتتتتت تت   وعنتتامتتر 
  ام تترنيتتة في  األمتت   تزايتتا  ن نيتترهو  بنيتترمين  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال 

  فهن  ر أوبرم  الر يس  بجاية  فيهر  ستتتتترر   إذا  وبحيث  ال ستتتتتو ة 
 ستتتتتيواوبرن ال ر يرني   وبراون  الفرنستتتتتي  ستتتتترركوي   حليفي  

 القرار أصتتتتحر   عهاة  في  ال ستتتتو ة   تكون  وبالك  الستتتتاي 
 .الاولي 

:  ن ستتتتترء  تجالنر   ذلك  باا  توال    ال ي  المفرجآت   لكن 
  ل   إذا  أ   الثالثتتة   غتتر   حتتر   في  ستتتتتتتتتتتتتتيحتتا   التتا   متتر 

 م رنة ت ازي   ول   الر رسية   الواية  تجايا   من   أوبرمر  ي م ن 
  ان خربرت  في  ملحوظة  بخستتتتتتتتتتتتررة  مني   الا   ستتتتتتتتتتتترركوي  

 ال رلمتترن استتتتتتتتتتتتتت قتترلتتة  قتتام  التتا   براون  ي م ن  ول   محليتتة  
  قر بة لن خربرت  تمهيااا  المرضتتتتتتي  الثالثرء  يوم  ال ر يرني 

 حز »  ب  الاودة  من  المق تتت    أيتتترر  من  الستتتتتتتتتتتتتتتترد   في 
 .الح     إلى «  الامر  

 2010 نيسان 9 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 مبادرة تعود ال متى
 الطاولة  على  للا عبد الملك

 الوايتترت في  التتايمقراطي  الحز   ر يس  يالن  عنتتامتتر 
  ان (  2010 نيستتتتتتتتترن   6)   المرضتتتتتتتتتي  الثالثرء  يوم  الم حاة 
  بتريتان جو  ونتر بت   أوبترمتر  بتررا   الر يس  ستتتتتتتتتتتتتتيخ ترر  الحز  

  الا   الوطني  المؤتمر  خال    وذلك  ثرنية  لواية  لل رشتتتتتتتتتتتت  
  كار  نظرنر   في  ياني   فهاا     2012  أيلو    3  يوم  سيماقا 

  المؤتمر  اناقتترد  ق تت   متتر  وح ى  اآلن  من  موعتتا  على  أننتتر 
  الستتتتتتتتتتترر  المفرجئ  بين  تراو   مواق    مع  موعا   على  بقلي  

 .السرر  غير  والمفرجئ 
 أوبتتترمتتتر الثنتتتر ي  ينجز  أن  بمانى  الستتتتتتتتتتتتتتتترر  المفتتترجئ 

  الشترق   في  ال رر خية  ال ستو ة ( األبيض )  وبريان ( األستود ) 
  تبارا  و نحستتتتتتر  الفلستتتتتتيينية   الاولة  تقوم  وبحيث  األوستتتتتت  

 جهة  من  أوثر   على  ال شتتتتتتاد  وما   ي يران ال  ال حا    لالك 
  الاتتترم  الرأ   فتتتهن  الحتتتر   هتتتاه  وفي . واستتتتتتتتتتتتتتالميتتتة  عربيتتتة 

 النجري  على « الايمقراطي  الثنتتتتتتر ي »  سي تتتتتترفئ  األميركتتتتي 
  ستتتتتت نشتتتتتتك ااستتتتتت قرار   من  حرلة   ان   خصتتتتتتوصتتتتتترا  ال رر خي  

 الاربي النف    أه   جرن    من  طي   مردود   لهر  وستتتتتتتتتتي ون 
  ال جرر ة  األستتتتتتتتواق  في  اان ارش  نستتتتتتتتبة   أن   عن  فضتتتتتتتتالا 

 ال راجع من  حتتتتترلتتتتتة  تعيش  ال ي  واألوروبيتتتتتة  األميركيتتتتتة 
 القرار بصتتتتتتوابية  للقرار  ماعرة   ذلك  وستتتتتتي ون  ستتتتتت رتفع  

 .ال سو ة  تحقيق  لجهة   أوبرمر  الر يس  ادارة  اتخات    الا  
  ب جايا القرار  ي ون   أن  فهو  الستتترر   غير  المفرجئ   أمر 
  منرستتتتتتتبة بريان   -  أوبرمر   الحرلي  للثنر ي  الر رستتتتتتتية   الواية 
  والا   أميركر  يهود   وداخ   إستتتتتترا ي    في  الم شتتتتتتاد  لل وج  

 يستتتتتروم لكي  ال ستتتتتو ة   ل حقيق  مستتتتتاى   أ   يارق    يا   مر 
 يالن أن  بمانى  التتتايمقراطي  الحز   ال وجتتت   هتتتاا  وغالة 
 كمر القا   في   الوحاات  وبنرء  ااستت ييرن  ماررضتتة  عام 

..  الفلستييني الجرن    مع  لل فرو   إسترا ي   شترو   ي  نى 
 ال شرد  الى   األوبرمية  أميركر   انحيري   المفيا  برلمخ صر   أ  
 الكالم ياود   وبالك . الر رستتتتتتتتتتة  ل جايا  كثمن  ي ستتتتتتتتتترا يل ال 

  الر رستتتتتتتتتتتتتية  الواية  في   علي   كرن   مر   الى  ال ستتتتتتتتتتتتتو ة   حو  
 ديتك ونتر بت   البن  بوش  جورج )  الجمهور   للحز   الثترنيتة 
 .النهرر  يمحوه   اللي   في  كالم  أ  ( تشيني 

  الشتتتر  ي ن  أن  الستتترر   غير  المفرجئ  خيورة   ان  و بقى 
(  وفرنستتتتتتتتتتتتتتر بر يترنيتر )  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تة  في  األوروبيي ن  الفترعلي ن 

  المبردرة تبقى   ا   الحر   هاه   وفي . أميركر  حاو  ستتتتتتيحاوان 
 ع ا  الملك   وأعلن  ستتت ق  كمر   ليرولة ا  على  للستتتالم  الاربية 

 .الرأ   اس ثنرء   دون   الار   و وافق  ... الاز ز  ع ا   بن   للا 
 2010  نيسان 10 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 إسرائيل و  إيران
 السلمي  النووي   إلى  الحربي النووي  من

 ااعالن ي    ليتت   يتتر  تتترر خي  لموق   اخ بتترر  هنتترلتتك 
 والستتتتتتتتتباين ااربع  وبرلاات   الاولي  المج مع  من   غااا  عن  
  قمتة »  إلى  أوبترمتر  بتررا   ااميركي  الر يس  دعوة  ل ت    دولتة 

  وتست كن  واشتنين  في  أمس  نرقشت   ال ي « النوو    األمن 
 طرحهر  ان  ستتتتتتتتتت ق  ال ي  النوو ة   الاقياة   اليوم  المنرقشتتتتتتتتتتة 

  ذلك  الييبتة   النواير  منقوصتتتتتتتتتتتتتتة  وكرن   ااميركي  الر يس 
 الير  وغضتتتتتت    الشتتتتتتمرلية  وكور ر  إيران  إستتتتتت هاف   انهر 
 .إسرا ي    عن 

 حستتتتتتتتمرا  تر ا  إنهر  نف ر   ال ي   الاو    الاعوة  ل    لقا 
  إستتتتترا ي   لكن   الارل    في  المحاق  النوو   الخير  لمستتتتتكلة 
  لهتتتاا  الك ير  ال فجير  نقيتتتة  إع بتتتررهتتتر  يجوي  ال ي  التتتاولتتتة 
  أمتر . المشتتتتتتتتتتتتتترركتة  إلى  التاعوة  تلقِّيهتر  رغ   قترطات   الخير 

  طموحرتهر بستتتتتت     الاولي  المج مع   من  المستتتتتت هافة  إيران 
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ا   ل   فتتتهنهتتتر  النوو تتتة    كتتترن  إليهتتتر  التتتاعوة  توجيتتت   أن  مع  تتتتم
 الستتتتتتتتتتتتتلمي النوو   برلفا   تر ا  أنهر  تؤكا  لكي  ضتتتتتتتتتتتتترور را 

  عن  يصتتتتتار  قراراا  ترفض   أو  ب كوياهر  المشتتتتترركون  و ق نع 
 .النوو   السال   إم ال    إلى  تيلارتهر   بالك  ف  كوا  القمة 

 على  38  وه   المشتتتتتتتتتتتتتترركون  ستتتتتتتتتتتتتتي ون  حر    أ   في 
  مستتتتت و    على  وتستتتتتاة  الويراء  ر يس   أو  الر يس  مستتتتت و  
  التتتتتتتافتتتتتتتر   وي ر   أو  الويراء  ر يس  أو  الر يس  نتتتتتتتر تتتتتتت  

 ه   كرنوا   فهذا . إلي   نشتتتير   الا   ااخ برر  أمرم  والخررجية 
 في جتتتردين  أوبتتترمتتتر   الر يس  القمتتتة  مضتتتتتتتتتتتتتتيف  وبتتترلتتتاات 
 الستتال   من  خرلية  ااوستت   الشتترق  منيقة  جا     موضتتو  

ع  بالك  توصتتتية   اصتتتاار  منه    المكمو    فهن  النوو     ووضتتت 
 ملزم قرار  لهتتتااء  األمن  مجلس  عهتتتاة  في  ال وصتتتتتتتتتتتتتتيتتتة 

  ا   الا   الير   على  عقوبرت  فر   و  ضتتتتتتتتتتمن  برل نفيا 
 .يل زم 

 نز   إستتتتتترا ي    من  اليل   هي  نانيهر  ال ي  وال وصتتتتتتية 
 الستتتتتتتتتتتلمي  إلى  الحربي  من  تحو ل   آ   النوو   ستتتتتتتتتتتالحهر 

  تحايا مع « الار ة  لليرقة   الاولية   الوكرلة »  إشرا   وتح  
 َكب   بت   األختا  شتتتتتتتتتتتتتتكن  من  التا   الجراء  لهتاا  يمنيتة  ف رة 

  ان  ستتتتتتتتتتتتير   الحر   هاه   في  الا   ي يران ال  الجرن   طمو  
 كونت  يران ل  األفضتتتتتتتتتتتتتت   هو  التاولي  المج مع  مع  ال نترغ  

  ال نميتتة نحو  ت جتت   و جالهتتر  ال هتتايتتاات  عن  ستتتتتتتتتتتتتتي نيهتتر 
  الا    الاولي  القرار   إلى  إستتترا ي   انصتتتير    ان  خصتتتوصتتترا 

رجرا  يشتتتتتتتتت    إلي   نشتتتتتتتتتير   في  ي رر  نجرد  للر يس  ا قرا  مخ 
 .السلمي  النوو    إلى  الحربي   النوو   من  ااس اارة 
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 يقاطع  ولم دعيت إيران أن لو
 « النووي  األمن قمة» نتنياهو

  وأرباين ستتت   ممثلو   أو  رؤستتترء  كرن   الا    الوق   في 
  ييرانال  الح    لتا   النوو تة  ال يلاترت  من  مهمومتة  دولتة 

 مواجهة  الى   الهموم  تيور  باام  نفستتت    الوق    في  ومه مة 
 اميركتتتر وت ييهتتتر  منفردة  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتت   بهتتتر  تقوم  إيران  مع 

  على  ثنر ية  لقرءات  في  ي شتتتتتتتتتترورون  اوروبر   دو   وباض 
  الر يس استتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتترفهر  ال ي « النوو    األمن  قمة »  هرمش 
 ااثنين يومي  واشتتتتتتنين  في  الفكرة  صتتتتتترح   أوبرمر  بررا  

 في كنر     ( 2010 نيستتترن   13و  12)  المرضتتتيين  والثالثرء 
 عشتتترة خمس  طرل   ال ي  الحر   ذكر   نستتت حضتتتر  ل نرن 

 ع ا بن   فها   الملك  ونخوة  الير    اتفرق   لوا  وكردت  ستنة 
 تفا  الستتتتتتاودية  الاربية   المملكة  وشتتتتتتا   واخوان   الاز ز 

 ال ي النوو ة  القن لة  ب   تستتتتتتتتتتتتت     مر  وبرلشتتتتتتتتتتتتتا   برلوطن 
 ترومترن اميركتر  جترنت    من  للوعي  غيتر   لحظتة  في  أملقيت  
 للاراق  ال وشتتتتتتتتي  ال زو  ب   تستتتتتتتت َّ   ومر  هيروشتتتتتتتتيمر   على 

 نقو  ونكترد  الصتتتتتتتتتتتتتتات   الرق   كترن  التا   ال لتا  أن  وكيف 
  من  ومهجوراا  م نرثراا  ستتتتتتنوات  اربع  خال   برت  األصتتتتتتا  

  الر يس  ان   لو  ن منى  كنر  ااست حضترر   هاا  وخال  . أمم ي  
  الى  بترلتاعوة  نجترد  احمتا   محمود  الر يس  شتتتتتتتتتتتتتتمت   اوبترمتر 

  الاعوة   ان   لو  ن منى  ايضتتترا   وكنر  ب   القمة   في  المشتتترركة 
 هيوغو فنزو ال  ور يس  الشتتتتتتتتتتتتمرلية  كور ر  ر يس  شتتتتتتتتتتتتمل  

  لالرادة الذعترن  على   الاصتتتتتتتتتتتتتتي  الثالثي  ا   تشتتتتتتتتتتتتتترفيز  
 .النوو ة  ال يلارت  مسكلة  في   الاولية 

  الر يس نجتتا  الرؤستتتتتتتتتتتتتتترء  هؤاء  دعوة  عتتام  من  وبتتااا 
  بنيترمين إستتتتتتتتتتتتتترا يت   ويراء  ر يس  الى  التاعوة  يوجتّ   أوبترمتر 

 بنو  م صتتتتتتتتتتتتتتّرفترا  التاعوة  يل ي   ا  ااخير  هتاا   لكن  ن نيترهو 
 القمة  في  يستتتتمع   ان   من  برلخشتتتتية  الممزوجة  الاجرفة   من 

 النوو   اليمو   ذات  إيران  كترنت   إذا : خالصتتتتتتتتتتتتتت ت   والمترا 
 هي  النوو ة  إسرا ي    فهن   القمة   هاه  اناقرد   في   الس     هي 

 ال يلارت تخشتتى  إستترا ي   كرن    وإذا . الستت     الى   الاافع 
  تحرجهتتر ان  فاليهتتر  نوو   ستتتتتتتتتتتتتتال   ام ال   الى  يتتة يران ال 

  تمنع  ال ي  المارهاة   الى ( إستتترا ي   أ  )  برلنضتتتمرم   وذلك 
 كترنت  وإذا  النوو    ام ال   الماترهتاة  على  الموّقاتة  التاو  
  إجمر   لنضتتتوج  مقامة  استتت امرل   من  تمناهر  فهنهر  تم لك  
  او  تاييل    او  النوو   الستتتتتتتتتال   انوا   ك    دف ن   على  دولي 

  يعيش وبالك  فق     الستتتتتتتتتتتلمي  ااستتتتتتتتتتت امر   لجهة  تيو ره 
 النوو   الستتتتتتتتتتتال    مرلك  ياود   وا  وستتتتتتتتتتتالم  و رم  في   الارل  
 .يملك   ا   من  على  الخير  يشّ   

 المشتترركون   كرن   الا    الوق   في  أن   لالن بره  والالف  
  دولي  تجمُّع  أو ر  هي  وال ي  النوو تتتتة  اوبتتتترمتتتتر  قمتتتتة  في 

 للم  ال كستتتتيستتتتي   المؤتمر  منا  اميركي  ر يس  يستتتت ضتتتتيف  
  ي شتتتتتترورون   1945  عرم  فرانستتتتتتيستتتتتت و  ستتتتتترن   في  الم حاة 

  والمستتتت ايمة   والارقلة  الموضتتتتوعية  الصتتتتي    عن  و بحثون 
 المح لين يين ستتتتتتتتتترا يل ال  مع  يحيي  ن نيرهو  الشتتتتتتتتتتر ر   ورن 

  الاتترلميتتة  الحر   خال   اليهود  محرقتتة  ذكر   فلستتتتتتتتتتتتتتيين 
  تااَّدت محرقة   وهي  النري ة   الستتتليرت  ايا    على  الثرنية 

  ان  يؤكا   من  بين  وتنّوع   شكنهر   في  واألبحر   الشهردات 
. برأللو   انه    على  يصتتتتتتتتتر   ومن  مئرت   كرنوا  الضتتتتتتتتتحرير 

 في الح    على  ي اتتترق ون  التتتاين  ه   يصتتتتتتتتتتتتتترون  والتتتاين 
  مراا  ألمرنير  اب زاي   اج   من  إصتتتتتراره   و وظفون  إستتتتترا ي  
.  الاولي  ال ارط   واستتتت ارار  ستتتتيرستتتتية   ومواق   وستتتتالحرا 
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  من  إستتتتتترا ي   هرجس  دام   مر : ن ستتتتتترء   أنفستتتتتتنر  نجا  وهنر 
  نفستت   الشتيء  وجيشتهر  ح رمهر  آذار ي  فلمرذا  قر مرا  المحرقة 

 المستتت ِّ   وا  الستتت    ليس  أن    مع  الفلستتتييني   الشتتتا   مع 
  لمحتررق  تفترديترا  بتكنهتر  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   تالن  ا  ولمترذا  للمحرقتة  

 ودير  وقرنر   غزة   في   فال    مر  نحو   على   عليهر  تمقام  جاياة 
 نوو   هجوم   من  تصتتتتتي هر  ربمر  جاياة  محرقة   أو  يرستتتتتين  

  األبتتا  الى  ستتتتتتتتتتتتتت نهي  فتتهنهتتر  تتتاعي   متتر  نحو  على  ي  إيران 
 بالك الير ق  وستتتتتتتتت قيع  النوو   الستتتتتتتتتال   على  اع مردهر 

  وربمر الستتتتال    هاا  لم ال   بايا   او  قر     جرر  أ    على 
  عن   الافر   بر   من   او   الرد   بر   من  ضتتتاهر  استتت امرل  

 .النفس 
 دعوة ن نيرهو  ول ى   ذلك  تر ا  إستتتتتتتترا ي    ان  حا    ولو 

  الارل   شتتتتتتتتاو   لكرن   النوو ة   القمة   في  وشتتتتتتتترر   اوبرمر 
 الار  ولكترن  البتر   بهتاوء  ستتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتار  الخمس  بقترراتت  
 النوو   مشتتتتتتتتتتتتتروعهر  ت ني   ال ي  إيران  جررته    الى  اطمكنوا 

 عتام رغ   على  كترنت   النوو تة  الجتررة  ان  كمتر  جتايتة   ب ت  
  وبالك . الهواجس  ي اد  بمر  ستتتت  صتتتتر   القمة   الى  دعوتهر 

 ااقليمي  المشتتتتها   في  حرضتتتترة   المواجهة  اشتتتتبر   تاود   ا 
  ميافيايف الروستتتتتي  الر يس  مخرطرهر  عزي  اشتتتتتبر   وهي 
  الى  ضتتتتتربة  ب وجي   إستتتتترا ي   قيرم  اح مر   من  حاَّر   الا  

  يؤستتتتتس  قا  بمر   إيران  علي   ترد  ي يران ال   النوو   المشتتتتترو  
 .ب ثير  أخير  هو   لمر 

 .بقية  وللحايث  ...
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 الحل  يبقى اإلنفعال بدل التفاعل
 وأوباما  لنجاد األسلم

  يوجتتتّ  ل   أوبتتترمتتتر  بتتتررا   الر يس  دام  متتتر  الي ياي  من 
 في  للمشتتتتتتتتتتتتترركة  نجرد  أحما   محمود  الر يس  الى   الاعوة 

  وق تتتتت   ي يران ال  الر يس  يقو   أن « النوو   األمن  قمتتتتتة » 
  إن »  واشتتتتتتنين  في   القمة  تلك   أعمر   اف  ر    من  ستتتتتترعرت 

«. البشر  إهرنة   هافهر   األيرم  هاه  تنظَّ    ال ي   الارلمية   القم  
  من  إن ب  : » أوبرمر  الر يس  خرص  بشتتتتتتتتتتتتت    مخرطبرا   وقر  

 وأشتتتتتتا عنيفرا  ستتتتتتي ون  ردنر   ألن  بوش  خيى  على  الستتتتتتير 
 التتتا  بوش  يقلتتت   ل   متتتر  قلتتت َ  لقتتتا . بوش  على  الرد  من 

 أشتتخرصتترا   أن   وإعل   تفا   مر  إحستت  . برلامرء  يااه  لميِّخ  
. إيران  ضتتتتتا  شتتتتتيء   ِفا    على  يقاروا   ل   منك  أهمية  أوثر 

  بلتاان  من  عاد  في  يح مون  وم خلفون  حمقى   أفراد  هنتر  
  وإن  ولى  قتتتتا  عهتتتتاك   إن . ال هتتتتايتتتتاات  و يلقون  الاتتتترل  

 يهتتتاون  يين يران ال  ولكن  نوو تتتة  قن لتتتة  الاتتترل   الى  هتتتاي ك  
ر   اانستتتتتتتتتتتتتتتترنيتتتة  الاتتترل     من  لمتتترذا  أمتتتر «. والفنون  والجمتتتَ

  نجتتترد الر يس  دعوة  باتتتام  أوبتتترمتتتر  الر يس  فلن  الي ياي 
 النوو ة الاقياة »   أن  وخصتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتترا   عاواا  صتتتتتتتتتتتتتنَّف   إنمر 

ا  ال ي  الجتتايتتاة « األميركيتتة    للقمتتة  أوبتترمتتر  الر يس  بهتتر  مهتتّ
 الستتتتتتتال  استتتتتتت خاام  باام  ت اّها  ااناقرد   من  أستتتتتتت و   ق   

  وكور تتر إيران  بتتهستتتتتتتتتتتتتت ثنتترء  تملكتت   ا  دولتتة  ضتتتتتتتتتتتتتتتا  النوو  
 .الشمرلية 
  ييرانال  الفاتتت   رد  ي ون  أن  هو  الي ياي  غير  لكن 

 ت اأ  أن  ق      وِمن  حرضتتتتتتتتتتتراا  القمة   أه   ستتتتتتتتتتتيقرره  مر   على 
  األو  . مزدوج  موق    في  لمستتتتتتتتتتنره  مر   وهاا   أعمرلهر  القمة 

  علي  التتار تتة  لليتترقتتة  التتاوليتتة  الوكتترلتتة  لتتا   إيران  لمنتتاو  
 القمة اناقرد  من   ستترعرت  ق     قر   الا   ستتليرنية   أصتت ر 

 لقمة« مستتتتتتتتتبقرا   الماروفة  برلقرارات  مملزمة  غير »  بالده   إن 
 ال رباة ال ر ة   القوات  فلقر ا  الثرني   الموق    أمر . واشتتتتتتنين 

  قر    الا   بوردستتتتت رن  رضتتتتتر  أحما  الاميا  ي يران ال  للجيش 
 وجهرا  الااو   مع  تشتتتتتتتت بك   لن  الستتتتتتتتالمية  الجمهور ة   إن » 

  هجومتترا  وشتتتتتتتتتتتتتتن  خيتتك  الاتتاو  هتتاا  إرتكتت   حتتر   في  لوجتت  
مرت    مصتتتتتتتتتترلح   جميع  ستتتتتتتتتت ستتتتتتتتتت ها   ب   عليهر    في وحم

  يما  ر عتتاونتتر  جتترنتت   الى  يق   بلتتا  أ   أن  كمتتر  المنيقتتة  
 لاام مؤشتتراا  النوو ة  أوبرمر  تصتتر حرت   في  ونر   لنر   عاواا 

  هاا  لا   المالومرت   لضتتتتآلة  واح مراا  الستتتتيرستتتتي  النضتتتتج 
 المرشتتتتا رأ   هنرلك   المزدوج   الموق   وإلى ..«. الشتتتتخص 

  الاقيتتتاة وصتتتتتتتتتتتتتت   التتتا   ختتترمنئي  علي  للا  آيتتتة  األعلى 
  الى  وتستتتتتتتيء  مشتتتتتتتين  تهايا »  بكنهر   أوبرمر  للر يس  النوو ة 

  منحرفتة األميركيتة  ح ومتة ال  أن  وتمظهر  الم حتاة  الوايترت 
  عربرة يوباة  أميركر  ستتتيرستتتة   أن   ومع  بهر   الثقة  يم ن   وا 
  الحار  جرن   تلزم   أن  المستتتتتتتلحة  قواتنر  على  يج   أن    إاَّ 
  أاَّ  الاتترل   على  ينب ي  ال ي  ال ر بتتة  ال هتتايتتاات  هتتاه  من 

  ر يس  يلوِّ   والاشتتتتتتتتتتتتتتر ن  الحرد   القرن  في   ألن   ي جرهلهر 
 الخيوة وهنتتترلتتتك «. نوو   هجوم  شتتتتتتتتتتتتتتن  بتتترل هتتتايتتتا  دولتتتة 

  أن  أعلنت   يتة يران ال  الختررجيتة  بتكن  الم مثلتة  التابلومترستتتتتتتتتتتتتتيتة 
م  إيران    شتتتكن  في  الم حاة   األم    الى  رستتتمية  شتتت و   ستتت مقاِّ

  الجهتتة  من  نتتر بتترا  225 طلتت   باتتامتتر « أوبتترمتتر  تهتتايتتاات » 
 إيران أن  كمتر  بتالتك   القيترم ( الختررجيتة  ويارة  أ  )  المانيتة 
  نيستتترن  18و  17)  المق لي ن  واألحا  الستتت    يومي   ستتت منظ  
  وبتاتنتوان التنتوو   الستتتتتتتتتتتتتتال   نتز    حتو   متؤتتمتراا ( 2010

 . « ألحا  ليس  النوو   السال   للجميع  النوو ة  اليرقة » 
 ليستتتتتتتتتتتتتت  الي ياي  وغير  منهتر  الي ياي   المواق   هتاه 
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  من  المز تتتا  هنتتترلتتتك  أن  ذلتتتك  يتتتة يران ال  الفاتتت   ردود  وتتت  
 .م قّامة  وجو ة  صرروخية  انجريات   حو   ال صر حرت 

 باتا وخصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتترا  ية يران ال   الفات   ردود  ت وّق    لن 
  هو  الح    ه    ولكن . النوو ة  للقمة   الاولي   الموق   إعالن 

  أن   أم  أوبرمر  الر يس   الى  ااستتتتتت هرنة  توجي   استتتتتت مرار  في 
  من  لل تتكمتتّ   متتاعتترة  ي ون  قتتا  متتر  األوكرانيتتة  األمثولتتة  في 

 ونشتتتتتير والحر ؟  والجيش  والر يس  المرشتتتتتا  إيران  جرن  
  ااتحتتتترد  تفكتتتتك  منتتتتا  تح فظ  ال ي  أوكرانيتتتتر  أن  الى  هنتتتتر 

  ااورانيوم من  ب ميتتترت  1991 الاتتترم  في  الستتتتتتتتتتتتتتوفيتتترتي 
 القنتتربتت  من  المز تتا  لصتتتتتتتتتتتتتتنع  تكفي  ال خصتتتتتتتتتتتتتتيتت   الاتترلي 

  ر يستتتتتتتتتتهر بين  ثنر ي  لقرء  وباا  قررت  النوو ة   واألستتتتتتتتتتلحة 
  على  أوبتترمتتر  والر يس  روستتتتتتتتتتتتتتيتتر  من  المقرَّ   يتترنوكوفي ش 

  من  ال خّلص  واشتتتتتتتتتتتتتتنين  في  النوو تة  القمتة  اعمتر   هترمش 
  وبحيث ال خصتتتتتتتتي    الارلي  ااورانيوم   من  مخزونرتهر   و  
 النوو   للمن  المق لتتتة  القمتتتة  اناقتتترد  مع  ذلتتتك  إنجتتتري  ي   

  تر تتتا قيتتردة  جتترنتت   من  تتتكتي  خيوة  وتلتتك    2012 عتترم 
  ام الوهر يوّفرهر   ا  ال ي  اايجربية  وال نمية  الحيرة  لشتتتتا هر 

 .ال خصي    الارلي  ااورانيوم  من « ترسرنة »  لت 
  ال يلاتترت اهتت   ااوكرانيتتة  اامثولتتة  تستتتتتتتتتتتتتت وق   فهتت  
 ?ية يران ال  النوو ة 

  الم شتتتترب رن الر يستتتترن  و كخا  تستتتت وقفه    ولا   عستتتتى 
  أن  ااع بتتترر  في  أوبتتترمتتتر  وبتتتررا   نجتتترد  احمتتتا   محمود 

 بتا  ال فترعت   هو  ول لتايهمتر  منهمتر  كت   لزعترمتة  األستتتتتتتتتتتتتتَل  
 .النفار  
 .بقية  وللحايث  ...
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  النتائج في قراءة
 «التاريخية القمة» لـ األولية

  ماتتترهتتتاة ل وقيع  ال قيتتتر  حيتتتث  براغ  في  لقتتتر همتتتر  باتتتا 
 ث  ل لايهمر  النوو ة  ال رستتتتتتتتتترنة  تمقلِّص  جاياة « ستتتتتتتتتت ررت » 

« النوو    األمن   قمة »  لمنرستتتتتتتبة  واشتتتتتتتنين   في  اج مرعهمر 
  تقيي  ميافيايف  ديم ر   الروستتتتتتتتتتتتي  الر يس   عن  صتتتتتتتتتتتتار 
  غتتتريتتتة  في  رجتتت   إنتتت  »  بتتترلقو   لخصتتتتتتتتتتتتتتت   أوبتتترمتتتر  للر يس 

  عن  يميزه  ومتتتتر  مم ع   شتتتتتتتتتتتتتتيء  ماتتتتت   والامتتتتت   اللي   
 هنر  تكن   ول  . ي كل    ان   ق    يفّكر  شتتتتخص  ان   اآلخر ن 

 بمتتر تتترم  ِعل    على  فيهتتر  ي ن  ل   محتتردثتترتنتتر  خال   لحظتتة 

 . « ينرقش 
  ن ر ج  ظهرت  األميركي  للر يس   الروستتتتي  ال قيي    هاا 

  أوبترمتر  للر يس  الجتايتا  النجتري « النوو   األمن  قمتة »  في 
  ومن  وصتتتتتتتتت ر   ك ر    دولة   46 دعوة  على  قارت   بمانى 
ا   الى   والنرمي   والثرني   األو   الثالثة   الاوال     عرجلة   قمة   عق 

  ترر خية وهي «. ترر خية  قمة »  بكنهر   إليهر  الااعي  وصتتفهر 
  واشتتتتتتتتتتتنين  وفي .. وااناقرد  ال ل ية  ستتتتتتتتتتترعة  لجهة  برلفا  
 لجهتتة كمتتر  فيينتتر   أو  جنيف  مثتت   محتتريتتا  مقر  في  وليس 
  الحا  على   والصتتتتتتتتتتتين  وروستتتتتتتتتتتير  أميركر   األضتتتتتتتتتتتااد  ال قرء 

  الا   ي يران ال  الح    يرضي   ا   الا   ال فره    من   الماقو  
  لن ( روستتتتتتتتتتتتتتيتتتتر )  النوو   الممّو   ان  على  يراهن  يا   متتتتر 

  النفيي ال ارم    على  الحر صتتتتتتتتتتتتة   الصتتتتتتتتتتتتين   وأن  يخال   
 إضراراا  تنو     مر   في   أميركر  تجرر    لن   إيران   مع  وال جرر  

 .هيران ب  شراا   أو 
  وإاَّ « إيران  محرومة »   اج    من  تكن   ل    القمة   أن   ومع 

  الحتتتترلتتتة  هو  ااناقتتتترد  جوهر  أن  إاَّ  ل ناقتتتتا   كتتتترنتتتت   متتتتر 
 ال ي« يتتتتة يران ال  الاقتتتتاة »  القو   جتتتتري  إذا  أو .. يتتتتة يران ال 

 حلحل هر في   الشتتتترو    أوبرمر  للر يس  ال رر خية  القمة   أم ن 
  على  المشتتتتتتترركة   الاو    إجمر   خال    من   الشتتتتتتتيء  باض 

  لضتتتتتتتتتمرن  أوبرمر  الر يس  دعوة   الى  واانضتتتتتتتتتمرم  ال رحي  
  جيتتا شتتتتتتتتتتتتتت تت   في  المحميتتة  غير  النوو تتة  المواد  كتت   أمن 

 التجرر لم رفحة  اجراءات  وتحايا  ستتتتتتتتتتنوات   اربع  خال  
 الم القتتتتتتة والخ رات  المالومتتتتتترت  تبتتتتتتردم   ومنهتتتتتتر  النوو  

 .القرنون  وتي يق  الشرعي  والي   الرصا  بامليرت 
  أج   من   الاو   بين   ال ارون  بضتتتتتترورة   القرار   وكالك 

  الوق    وفي . شتتتتترعي  غير  نوو   إتجرر   أل    الفار   المنع 
  فهن  موضوعية  ليس    أنهر  القمة   عن  يمقر   ا   ولكي  نفس  

  أاَّ  يجت   األمن  ي تردة  أن  على  ال تكويتا  شتتتتتتتتتتتتتتمت   الجمتر  
 النوو تتتة اليتتترقتتتة  تيو ر  في  التتتاو   حقوق  على  ت اتتتا  

 .سلمية  ألغرا   واس خاامهر 
 الم ستتتتتتيك مبردرة   لجهة  ترر خية   القمة  كرن    ذلك   الى 

 ال خّلص  على   الموافقة  الى  أوكرانير  باا   وكناا  وتشتتتتتتتتتتتتتيلي 
  وتستتتتتلي  ال خصتتتتتي   الارلي  األورانيوم   من  مخزونرتهر   من 
 شتتتتتتتتتت   في  ل خز نهر  الم حاة  الوايرت   الى   إمر   المواد  هاه 
 أوكرانير ذلك  ارتكت  مر  نحو   على  روستتتتتتتتتتتتتير   الى  وإمر   آمن 

 .« النوو   تراثهر »   من   ال خّلص   الى   المبرِدرة   ااولى   الاولة 
 موضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة ل كون  أوبتترمتتر  قمتتة  ينقص  كتترن  التتا  

  توقيع إستتتتتتتتتتتتتترا يت   من  اليلت   هو  ال حّفظترت  من  وخترليتة 
  أن  خصتتتتتوصتتتتترا  النوو ة    األستتتتتلحة  ان شتتتتترر  حظ ر  مارهاة 

  إستتتتتترا ي   أن   الى  تشتتتتتتير  ك يرة  بارجة  المؤكاة   المالومرت 
  والصتتتتين  وروستتتتير  أميركر  باا  نوو را  الستتتتردستتتتة   الاولة  هي 
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  ل  ( الايموقراطي )  اوبرمر  الر يس   لكن . والهنا  وبروستتتتتتتتتت رن 
  شتخصتية. ان خربية  وأخر   شتخصتية  لحستربرت  ذلك  يفا  

  الر يس حر    كمر  ال صتتتتتتتتتتفية  برستتتتتتتتتت   يصتتتتتتتتتتب    أن  بمانى 
  وان خربية. ق     من  كينيا    جون  أيضتتتتتتتتتتتتتر ( الايموقراطي ) 

 أيرم  ق    أعلن    وهاا  ثرنية  ر رسية  لواية  يخي    أن  بمانى 
  من  و ح ترج « التايمقراطي  الحز  »  ر يس  القمتة   ق ت   ومن 
  وجمتترعتترت« اليهود   اللوبي »  مستتتتتتتتتتتتتتترنتتاة  الى  ذلتتك  أجتت  

  الحتتتر   هتتتاه  وفي . الم حتتتاة  الوايتتترت  داختتت   ال صتتتتتتتتتتتتتتهين 
 أيا  في  النوو   الستتتتتتتتتتتتتال    وقو   من  فق   قلق   يصتتتتتتتتتتتتتب  

  ان  حقيقة  مع  م نرقضتتتتترا  أفصتتتتت    مر  نحو  على « القرعاة » 
 الاربي الارم   الرأ   اق نر    من  ستتتتتتتتتتتت ز ا  إستتتتتتتتتتتترا ي   مجرراة 

 غير بترلح ضتتتتتتتتتتتتتترن  ااميركيتة  الدارة  بتكن  والستتتتتتتتتتتتتتالمي 
  هيرانب   دفا   ال ي   هي  والنوو ة  الما اية  سرا ي  ل   الواعي 

 اصتتتتتتتتتتتتتتييترد الى « القترعتاة »  ب  وتتافع  نوو ترا  تيم   أن  الى 
 ستتتتتت امرل إ و  لحظة   أ   في  بروستتتتتت رن   من  النوو   الستتتتتتال  

 في 2012 عتترم  النوو تتة  القمتتة  تناقتتا  أن  ق تت   من  وربمتتر 
  كور ر  مع   النوو    ال مر    خ    على   أ  ... الجنوبية  وور ر 

  هو  وتاتترلى  ستتتتتتتتتتتتتتبحتترنتت   كمتتر . أعل   وللا . جون   إيتت   وي  
 .ال رر خية  وقم    أوبرمر  بررا   وليس  عنا ا  المنجي 
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 المنطقة  سالم  في واألوهام الحقائق 
 إسرائيل تعرقله الذي

 على ن نيتترهو  بنيتترمين  الشتتتتتتتتتتتتتتر ر  ح ومتة  ت يي  لكي 
  استتتتتتتتت هرنة ن يجة  األميركية  الدارة  مع  المستتتتتتتتت جاة  األيمة 

  ترضتتتتتتتتتتتتتتي حلو   من  أوبترمتر  أميركتر  تراه  بمتر  الح ومتة  تلتك 
 طرا األ   ك   وماهمر  ي ستتتتتتترا يل وال  الفلستتتتتتتييني  الجرن ي ن 
 ترحيتتتت  بتتتتاعتتتتة  اف التتتت   فتتتتهنهتتتتر  وااستتتتتتتتتتتتتتالميتتتتة   الاربيتتتتة 

  مانيين برأللو    وه   ال ربية  الضتتتتتتتفة  عن « الم ستتتتتتتللين » 
 ذات اللاينة  الخيوة  هاه   أن   الواضتتتتتت    ومن . وعستتتتتت ر ين 

 فوق  الفلستتتتتيينيين  عاد  تخفيض  وتستتتتت ها   عرقي  طربع 
  وإقرمة  األر   على  إستتتتترا ي   لستتتتتييرة  تستتتتتهيالا  أرضتتتتته  

 مخترِلفتة الخيوة   ان  ومع . الستتتتتتتتتتتتتت نيتة  الوحتاات   من  المز تا 
  أن   إاَّ    إستترا ي  و  الوطنية  الستتلية  بين  الموقَّاة  لالتفرقرت 

 في متتتكلو   هو  ومتتتر . مر تتت   عليهتتتر  التتتاولي  الستتتتتتتتتتتتتت وت 
  الستتتتتتتت وت   أن  أنواعهر   على  والاالقرت  ال ارم    موضتتتتتتتتو  

 .األق    على  باض    أو  الرضر  عالمة 

 األيمة هاه  بهف ار   ن نيرهو  ح ومة   أن   الواضتت    ومن 
  لكي  أوبترمتر  الر يس  ادارة  على  الضتتتتتتتتتتتتتت    تحترو   الجتايتاة 

  مر  إلى   الا ء  الستتتتترا يلية   -  األميركية  الاالقة   الى  تايا 
 دخرن  أن   خصتتتتتتتوصتتتتتتترا  ااستتتتتتت هرنة    واقاة  ق    علي    ورن 

  الخشتتتتتية وبرت   ااتجرهرت   ك   في  إن شتتتتتر  األيمة  حر ق 
 وستتر   ماظ   تاليقرت  وفي  المستتؤولين  الستتنة  على  واردة 

  ستتتت ي   وعلى . واذاعرت  وفضتتتتر يرت  صتتتتح    من  العالم 
 حاَّر  الاولة  ر يس  بير ز  شتتتتيمون  فهن   الحصتتتتر  ا   المثر  

  ذكر    إحيرء  مراس    خال    المرضي   آذار   15 الثالثرء   يوم 
  من  الم وفين  يين ستتتتتتتترا يل ال  الويارات  ورؤستتتتتتتترء   الرؤستتتتتتتترء 
  بترلمباو  يج مع  أن  المقرر  من  وكترن )  قتر الا  ال تااعيترت 
  أرجك  األخير   هاا   لكن  مي شتتتتي   جورج  األميركي  الر رستتتتي 

 شتتمل  ال ي  الستت هرنة  أيمة  خلفية   على  ستترا ي  ل  ي ررت  
  ن نيتترهو مختترطبتترا ( أوبتترمتتر  بتتررا   الر يس  نتتر تت   بتتريتتان  جو 
  الوايرت  مع   والصتتااقة   الواستتع   الارل   الى  النظتتتتتتتتتتتتتتتترة   إن » 

  عليتر  جهود  بتا    وعلينتر  ف قت   يحظر  نستتتتتتتتتتتتتتيج  هي  الم حتاة 
 صتتتتتتتتتتتتتتااقتة عالقترت  تنميتة  علينتر  كمتر  وحيتاين  نبقى   ا  وي 
  أجتتت   من  الم حتتتاة  الوايتتترت  وأولهتتتر  أخر   شتتتتتتتتتتتتتتاو   مع 

  أمرم  أمني   وتوايمن  الحرجة  وق   ستتتتتتتيرستتتتتتتي  دع   ضتتتتتتتمرن 
  الصتتتتتتتتتتتتتتح   في  كثيرة  تاليقتتتتترت  أن  كمتتتتتر «. المختتتتترطر 

  األميركي  الاع    دون  من   أن  »  على  ركَّزت  الستتتتتتتتتتتتترا يلية 
  اق صتتتتتتتتتتتتتتردهتر ل نميتة  ال فرغ  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   بوستتتتتتتتتتتتتتع  ي ون   لن 

  آاّ  يج    ولاا  شتتتتتتتايا  بكل   الحزام   شتتتتتتتا   الى  وستتتتتتت ضتتتتتتتير 
  عن  أخر   تاليقترت  كشتتتتتتتتتتتتتتفت   كمتر «. األوهترم  في  نعيش 
 في تكون  عنتامتر  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   إن »  بينهتر  من  وحقتر ق  أرقترم 
  أمتر «. اليتا  وتمتا  جي هتر  تف    أميركتر  فتهن  خترصتتتتتتتتتتتتتتة  أيمتة 
 صتتتتتتتتتتتتتتردرات ماتا   فتهن  ال جترر   الميزان  صتتتتتتتتتتتتتتايتا  على 

 مقرب  دوار  مليرر   17  الى  يصتتتتتتتت   أميركر   الى  إستتتتتتتترا ي  
 مليترراا  11 البترل تة  وبترلفروقترت . مليتررات  6 بقيمتة  واردات 

 .الميزانية  في   الاجز  إسرا ي   تسا 
 الاستتتت ر    الاع   أمرم  شتتتتيئرا  ليس  ال جرر   الاع    وهاا 

  إستترا ي   على  اانقضتتر   لكرن   لواه   الا   وااستت خبرر  
 أوثر والستتتتتتتتور ة (  للا  حز  )  الل نرنية  الج ه ين  خال    من 

عة الستتترا يلية  للمانو رت  المامِّرة  بن ر ج   اقنرعرا   والمصتتتاِّ
 مصتلح هر من  بكن  المنيقة   في   األقو   الجيش  لستيورة 
 انجري ستتت ي   في  المستتت جا  األميركي  ال وج   مع  ال جرو  

  هاا   أ   والا    المنيقة  في  السالم  بموج هر  يسود  تسو ة 
 .الجميع  يح رج    دولي  اس قرار  مف ر    هو  السالم  
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  األميركية لليد يسرائيلاإل العّض 
 سنة  55 منذ

  ترومترن أيترم  من  ااميركيتة  المستتتتتتتتتتتتتترعتاات  كترنت   إذا 
(  1953 إلى  1945 من )  والثالثون  الثتتتتترلتتتتتث  الر يس ) 

  على    هستتتتتتتتتتتتتترا يت  بت  الع را   اميركتر  قرار  وراء  كترن  التا  
ل    المرلي  الصتتتايا    هاا  لصتتتمود  ااستتترستتتية   الاعرمة  شتتت َّ
 الاست ر   الاع    مع  م اليمرا  الستيرستي  الاع    فهن  الكيرن  

  الاو    على  م فوقة   غات  إستتتتتتتتتتتترا ي    ان   في  الستتتتتتتتتتتتر  ورنر 
  ان  حيث  ستيرستيرا  مضتمونة  أيضترا  وغات  عست ر را  الاربية 

  كرن  سترا ي  ل  إدانة   قرار  أل   أميركر  جرن    من « الفي و » 
 في  الااوان  على  تارق وا  الاين  أيا   في   األقو    الستتتتتتال  

  اللوبي »  أن  كمتتر . وعستتتتتتتتتتتتتت ر ين  متتانيين  من  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت  
  المتتتتر   أبتتتترطرة  من  مجموعتتتتة  يضتتتتتتتتتتتتتت   التتتتا  « اليهود  

  الضتترغية  واليا  الستترهرة   الاين  كرن   والصتتنرعة  والستتيرستتة 
 .إسرا ي   مصلحة  أج    من 

  باض  إلى  نشتير  الاست ر ة  المسترعاات   إلى  وبرلنستبة 
 وال وضتتتتي  ااستتتت راتيجية  األهمية   على  لل الي   مفرصتتتتلهر 

 وإنمر النفس   عن   الافر   ل ر   ليستتتتتت   مستتتتتترعاات  بكنهر 
  ستتتتتت ي  فالى .  اآلخر  تلو   الااوان  ارتكر    على  لل شتتتتتتجيع 

 هي إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   لتتا   والمروحيتترت  المقتترتالت  إن  المثتتر  
  أ  »   التتتتتتتتتتتتتتتتتت  ومنهر  األميركي  الجيش  لا   الم وفرة  نفستتتتهر 

«  وران » و «  ووبرا » و «  األبرتشي » و «  15  إ  »   ل وا «  16
  التتتتتاكيتتتتتة القتتتتتاا    جتتتتترنتتتتت   إلى  هتتتتتاا «.. هو   بال  » و 

 لهجوم  ال اّر    حر   في  للير رات   األذكى  والمضتتتردات 
 ب   إستتتترا ي   إحرطة   عن  فضتتتتالا  المب ر    الناار  وأجهزة 
  المنرورات  وإجراء  األميركية   الحربية   المصرنع  تن ج    جايا 

 .أرضهر  إسرا ي   اح ل    دو   وبجوار  ماهر  المش ركة 
 ال ارون   هنرلك  الاستتتتتتتتتتت ر ة  المستتتتتتتتتتترعاات   إطرر  وفي 

 والا رد الاخيرة  ينق    جّو   بجستتتتتتر  وال اّها  ااستتتتتت خبرراتي 
 خررجهر  أو  أميركر   داخ   عستت ر ة  قواعا   من  إستترا ي    إلى 
 هاه دا مرا   الما اية  انهر   مع    إستتتتتتتتتتتتتترا ي   طل     حر   في 

  لهر  أراضي  إسرا ي   اح ل    دو   كرن   طرلمر   ال ي  النجاة 
  ت منى ول نرن   واألردن  وستتور ر  مصتتر  مث   عليهر  وإع ات 

  األصتتتتاقرء   ولكن  الشتتتتاة   ستتتترعرت  في   عليهر  تحصتتتت    لو 
 ال ل ية  إن   أو  يل ون   ا ( وأميركرن  ستتتوفيرت )  أنواعه    على 
 الرؤستتتتتتتترء مارنرة   إلى  وبرلاودة . وم كخرة  منقوصتتتتتتتتة  تكتي 

  من  األستتتتتتا  وحرفظ   الستتتتتتردات  وأنور  النرصتتتتتتر  ع ا  جمر  
  وبر يرنير أميركر  من  حستتتتتتتتتتين   الملك  ومارنرة  الستتتتتتتتتتوفيرت 

 .نقول    الا   هاا  يؤكا   مر  الجميع    من  ل نرن  ومارنرة 

  ااميركيتة  الحتر    هي  هاه  كرن    إذا : هنتر  ون ستتتتتتتتتتتتتترء  
 ال ي  اليا   عضَّ  ن نيرهو  بنيرمين  يرتك    فكيف  إسرا ي    مع 

 كتتتترن لمتتتتر  لواهتتتتر  ال ي  اليتتتتا  إنهتتتتر  نقو   ونكتتتترد  أطاَم تتتت   
  بلفور)  ال ر يرنية   القربلة  ولَّاتهر  باامر  تنمو   أن  ستتتتتترا ي  ل 
  خيرات إغراق  ن يجة  تك ر   وأن ( هاه  جر م     للا   سرم    ا 

 عليهر؟  أميركر  شا   حقوق   من  هي 
 .احقة  مقرلة   في  إجربة   ولل سرؤ   ..
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 للدهشة المثيرة المعادلة
 أميركا رؤساء   جانب من

  ال ي  رؤستتترء   فهن   الوضتتتو    وكثير  ماروفرا  برت  ومر 
  مع  ي اتتتترملون  جمهور ين  أو  كتتتترنوا  ديمقراطيين  األبيض 

 ماردلة وفق   عمومرا   الاولي  والمج مع  والمستتتتتتتتلمين  الار  
  أو  إستتتتتتترا ي    أمن   من  أميركر   أمن   أن   وهي  الاهشتتتتتتتة  تثير 
.  ال رتيت  في  فرق  ا  أميركتر  أمن  من  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   أمن  إن 

  التتاور  أن  على  تقوم  للتتاهشتتتتتتتتتتتتتتتة  المثيرة  الماتتردلتتة  أن  ومتتر 
  إمتتتتر  هو  لهجوم  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت   تارُّ   حتتتتر   في  األميركي 
َرتهر    وه اا  المهرجمين   رد     وإمر  األقصتتتى   الحا  في  نصتتت 

 أن   ذلك   على  ودليلنر . ستتتتتتتترلمة  تخرج  دا مرا  إستتتتتتتترا ي    فهن 
  لكتتتتترن  1973 أو وبر  حر   خال   الراد   الموق   لوا 

  ا  الستتتترا يلية  لل يرستتتتة  نهرية   وضتتتتع  المصتتتتر   الجيش 
 برلحرضن تس هين   وا   الار    على   بااهر   إسرا ي    ت يرو  

  ي جّرأ ياود  ا  الشتتتتتتتتتتتتتتر ر  ن نيترهو  أن  كمتر . أميركتر : القو  
  وبمباو  الم حاة   الوايرت  ر يس  بنر    ااستتتتتت هرنة   على 

 لعبتتتة هنتتتر  وتستتتتتتتتتتتتتت وقفنتتتر . المنيقتتتة  الى  األميركي  الر يس 
 اليحتترء  حو   وت محور  ن نيتترهو  بخفتتة  هتر آذار يتت  م شتتتتتتتتتتتتتوفتة 

  تجييره  يم ن  اليهود   الصتتتتتتتتتتتتتوت  بتتتكن  الجمهور   للحز  
 أوبرمر ( الايمقراطي )  للر يس  ي ر    ا  وبالك  الحز   لمرشت  

  يرتر   اليحرء   هاا   ومث  . ثرنية  ر رستتية   واية   إلى   الوصتتو  
ضتتتته   كون   ضتتتتمنرا  الجمهور ون   ل    جورج   إفشتتتتر   لعبة  ياوِّ

  صتتتتتتتتتت   باامر  ثرنية  ر رستتتتتتتتتتية  واية  تحقيق   في   األ   بوش 
  كلين ون  بي   لمصتلحة  برلكرم   الجها  والم صتهينون  اليهود 

  يختتاله   ان  حتترو   للتتاقتتة  او  ختتاله    التتا  ( التتايمقراطي ) 
  ل   فنصت وا  عرفرت  و رستر  رابين  استحق  بين  تستو ة  ب حقيق 
 ماهتتر  آذار يتت  لكي  اللاو   اليهوديتتة  الف تترة « موني تتر »  م يتتاة 
  را ح هتر  فترحت   جنستتتتتتتتتتتتتيتة  لعبتة  ال يضتتتتتتتتتتتتتترو   الم  ت   وفي 
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  بزوج    وعالق     الرج   ستتتتتتتتتتتماة   على  ستتتتتتتتتتتلبرا  وإنا ستتتتتتتتتتت  
  الى   الوصتتتتتتتتتو   أم نهر   إذا   إاَّ  تستتتتتتتتت كين   لن  ال ي  هيالر   
 أوبرمر   أن   لوا  تصتتتتتتت   كردت   وهي  األبيض   ال ي   ر رستتتتتتتة 

. إليهر  الخررجية  ويارة  بهستتتتتتنرد  وكرفكهر  منهر  الفرصتتتتتتة  إن ز  
  الم ياة  تكرار  الصتتهيوني  الم الع   يحرو    أن  نستت باا   وا 
ن   الرج    لكن ( الايمقراطي )  أوبرمر   مع    هو   مر   على  محصتتتتتتَّ

  آخر  نو   من  بم يتتتتاة  نستتتتتتتتتتتتتمع  قتتتتا  ولتتتتاا . عنتتتت   مارو  
  ي يرو   اللي ود   ي ا يل ستتتر ال   اللستتترن   باأ  باامر   خصتتتوصتتترا 

  إستتتتترا ي    الى  تح رج  أميركر   إن   القو    حا   وإلى  أوبرمر   على 
 أور ن  متري ت   إن  بت  . أميركتر  إلى  إستتتتتتتتتتتتترا يت   حترجتة  بمثت  
  ال صتر    لنفست    أجري  الم حاة  الوايرت  لا   ن نيرهو  ستفير 

نرا   أوثر  أميركر   إن »   الجرر   نيسرن   5 الثنين   يوم   بفض    أم 
مهر   ال ي  وااس خبررات   والا رد  ال وجي     للوايرت  إسرا ي   تقاِّ
  ديفيتتا  الجنرا   قو   على  رداا  هتتاا  كالمتت   وجتترء «. الم حتتاة 
  ال صتتتتتتترفرت   إن »  الوستتتتتتتيى  األميركية  القيردة  قر ا  ب راو  

  في  األميركرن  الجنود   أروا   إيهرق   في  تستتتتتته   الستتتتتترا يلية 
 . « والاراق  أف رنس رن 

 األمور؟  س ص    أين   إلى 
 المه   الجرن  : مزدوجة  أوبرمر  بررا   الر يس  مصتتتتتتتلحة 

.  ثترنيتة  وايتة  الر ترستتتتتتتتتتتتتة  يجتاد   أن   هو  المصتتتتتتتتتتتتتلحتة  هتاه   في 
 القتردة  قتر متة  في  استتتتتتتتتتتتتمت   يضتتتتتتتتتتتتتع  أن  هو  األه   والجترنت  

  ل حقيق  الير ق  آخر   الى  برلمضتي   ي ون  وهاا . ال رر خيين 
  من  برلفا   ي ون   وبالك . فلستتتتتتتتتيينية  دولة  بقيرم  ال ستتتتتتتتتو ة 

  الر يس  نقيض  أ  ... صتتتتتتتتتتتتتتتَاقوا  وعتتاوا  إذا  التتاين  الرجتتر  
 الاقليتتتتتة  تصتتتتتتتتتتتتتتتتتاُّ   ولي ق  البن   بوش  جورج  الستتتتتتتتتتتتتَل  

  أن  هو  المه   أن  ذلتتك  عليتتت    هو  متتر  على  الستتتتتتتتتتتتترا يليتتتة 
اا   من  أميركتتر  وبتترلتتاات  التتاولي  المج مع  ي خّلص    الصتتتتتتتتتتتتتتتم

  عليهر  يني ق  ال ي  إستتتتتتتتتترا ي   عنرد  وآخراا   أواا  ستتتتتتتتتت ب    الا  
 وين   على  و  الع  مح   : ال ااي   باض   مع  الشتتر ع   المث  
 .و ش ر   شحرذ 
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 يطلقون « الرصاص نّواب»
 يتعافى  مبارك والرئيس

 عليت  منَّ  التا   مبترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  أن  نظن  ا 
  الاقيقة الجراحية  الاملية  باا  برلارفية   وتارلى  ستتتتتتتتتتتتتبحرن  

نرا  نوعرا   في  وهي  يرتضتتي  ألمرنير   في   ل   أمجر    ال ي  وستتِ

 بكن يستتتتتتمع   أن « الشتتتتتتي   شتتتتتترم »  من جع  في  النقرهة  طور 
 الحز »   الى  ومن ستتتتتتتتتتتتت ين   المصتتتتتتتتتتتتتر   ال رلمرن  في  نوابرا 

 تصتتتتتّرفوا ي رأستتتتت   مبرر    أ   هو    الا   الحرو  « الوطني 
ستتتتن   عن    الواء  في  م راة   عن   أو   الوطن  أج    من  نية  حم

  أو  مصتترلحه    على  خشتتية   أو  برضتتره  طمارا  ال الد  لر يس 
  ا  بمر  يمثلونهر   واستتتت ثمرر ة  اق صتتتتردية  فارليرت   مصتتتترل  

  يستتتتتيئ أن    عن  فضتتتتتالا  ال رلمرني  الواج   يخام   وا  يجوي 
 آذاري   أس و    منا   وباأ  النقرهة   أيرم  أنهى   الا   الر يس   الى 

  األلمرن  أطبر    بنصتتتتر    ال زام   مع  الر رستتتتية  المستتتتؤوليرت 
. الامليتتة  باتتا  متتر  مرحلتتة  لمراقبتتة  ألمتترنيتتر  من  جتترءوا  التتاين 
  ورؤستتتترء  ملو    من  يواره  يستتتت ق    باأ  ة آذار الم  نيرق  وفي 
 ث   الوافاين   أو    صتترل   ع اللا  علي  اليمني  الر يس  فكرن 
  مارنرة رغ    على  عبر   محمود  الفلستتتييني  الر يس  عرده 

 في  آام   من  والستتتتتتتتتتتباين  الخرمستتتتتتتتتتتة  في   هو   الا    الرج  
 كترن عنتامتر  شتتتتتتتتتتتتتتهر  ق ت   تونس  في  وهو  تاّثره  منتا  ظهره 

 في بآام   ل   تستتتت َّ    الا    األمر  ارضتتتترا  وستتتتقوط   يمشتتتتي 
رهر  الفقر    الامود    القل    في   مشرو    انهر   على   الباض   فسَّ

.  نفرهر  ان  الر يس  بهستتتتتتتتتتتت   النرطق  ردينة   ابو  ن ي   ل ث  مر 
 المصرلحة   امر  تحس    ا   ال ي   وهي   فهنهر «  حمر  »   وأمر 
 ااب هرج المرضتي  الثالثرء  يوم  منا  تواصت   إسترا ي   بينمر 
  الستتنو ة برلاكر   ورستتمية  وعستت ر ة  شتتا ية  اح فرات  في 

  الاولة  وتكستتتتتتتيس  فلستتتتتتتيين  لغ صتتتتتتتر   والستتتتتتت ين  الثرنية 
  من   او  مشتتتتتتتتتتا    خرلا  ك يرهر  توفا   ل   فهنهر  الصتتتتتتتتتتهيونية  

اة  المصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة  راعي  ل هنئتتة  عنتت   ينو    بنجتتر  المجمتتَّ
  فيمتر الوطن   ار   الى  ماترفى  والاودة  الجراحيتة  الامليتة 
  نيسرن  21 ااربارء )   امس   ق     جرء   القاافي  مامر   الاقيا 

 ال ي التتاور تتة  الاربيتتة  للقمتتة  كر يس  لتت   وكتترنتت  ( 2010
 المرضتي  آذار   29و   28 يومي « سترت »  في  است ضترفهر 

  وجوده باواعي  فيهر  المشتتتتتترركة  مبرر   للر يس  ي ستتتتتتنَّ   ول  
 القضتتتتترير شتتتتتمل   أفق   جولة  ألمرنير   في  المستتتتت شتتتتتفى  في 

  ميره  ايمة  مث   والم شتتتتتتتربك   والشتتتتتتتر ك  منهر   لق الار  الاربية 
  افر قيتتتتة -  عربيتتتة  بحر   حّلهتتتر  عتتتام  يهتتتاد  ال ي  النيتتت  

 ستتتتت كون  وهاه  فيهر   طرفرا   األستتتتت   مع  إستتتتترا ي   ستتتتت كون 
  القوات  على  فيهر   الق ر   يق صتتتتتتتتر   ا  ال ي « الميره  حر  » 

 .مقرتالا  مواطن   ك   يصب   وإنمر  النظرمية 
  الى  الثتتترني  ع تتتاللا  الملتتتك  جتتترء  اللي ي  الر يس  وباتتتا 

  آخر ن قردة  بكن  ال كويا  يشتتتتب   مر   وهنرلك « الشتتتتي   شتتتترم » 
رر والر يس  الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا  الملتتك  ابريه    بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ
  من  برل ارفي  مبرر   الر يس  شتتتتتخصتتتتتيرا  ستتتتتيهنئون   األستتتتتا 
 مصتتر في   الوضتتع   ان   على  وااطمئنرن  الجراحية  الاملية 
 .مس قر 



258 

 

 وهو يستتتتتتتتتتمع  عنامر  مبرر   الر يس   إن  قولنر  هنر   ومن 
 الحز »  نوا   باض  فا   رد  بكن «  الشتتتتتتتتتي   شتتتتتتتتترم »  في 

 وال كثير الحج   م واضتتاة  مصتتر ة  تظرهرة  على « الوطني 
  الم ظرهر ن  بضر    الااخلية   ويارة   ميرلبة   عن   عبررة   ورن 

 هاه  ان   ذلك  الشايا  برانزعرج  سيشار  با   ا  برلرصرص  
 منرخرا  تعيش  ال ي   مصتتتتتتتتتتر  برلمرن   في  نوا   ومن   الاعوة 
 فضتتتالا  ف نة   باور  طيرتهر  في  تحم   ال ا ير  لجهة  م ميزاا 

 في  هو   الا   الر يس  صتحة   على  ال كثير  شتاياة  انهر   عن 
 الج هتتتة بتتتكن  ااطمئنتتترن  الى  كثيراا  فيهتتتر  يح تتترج  مرحلتتتة 

ع   في  الااخلية   .سلي   وض 
 يجا  مر « الرصتترص  نوا  »  أوجا  األستت    مع   ولكن 

 صتتتتتتتتتتتح    على  مصتتتتتتتتتتتر  شتتتتتتتتتتتا    وما   قلقرا  ال الد  ر يس 
 .وحيرت  
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 باألسلوب  التخييم هواجس 
 التحرير ميدان  في اللبناني 

 في شترركوا  المصتر ين   من  مئرت  بضتع   فال    الا   مر 
  من  وخالفت   بترلصتتتتتتتتتتتتتتال   للميترلبتة  م واضتتتتتتتتتتتتتتاتة  تظترهرة 

« الوطني  الحز  »  من  نوا   ين ر   لكي  الميتتتتتتترلتتتتتتت   
 حز »  من  نر    الن راء  و شتتتتتتتتتررك   مصتتتتتتتتتر   في  الحرو  

جن  مبرر   الر يس  ح    يارر   الا  «  ال ا    ر يستتتتت  وستتتتتم
 أقصتتتتتى بهنزا    هؤاء  فييرل   أشتتتتتهر   بضتتتتتاة  نور  أيمن 

 .الم ظرهر ن  حق  في  الاقوبة 
  بتتتتتتترلت تنتتتتتتتايتتتتتتتا الوت تفتتتتتتترء  هتؤاء  لتلتنتوا   يتمت تن  وكتتتتتتترن 

  ان »  مث   ال نايا  عبررات  قستتتتتتتتتتروة  رغ   على  برلم ظرهر ن 
  و « خررجية  أجناات  ينفِّاون  برلصتتتتتتتتتتتال   ييرل ون  الاين 

 نوا »  لكن «. مصتتتتتتتتتتتتتتر  على  خير  ال ظتتتتتترهرات  إن » 
  مثيرة ب صتتتتتتتتتتتتتتر حترت  فتكدلوا  جتااا  بايتااا  ذه وا « الشتتتتتتتتتتتتتتات  

  بيا   األمر   كرن  لو : » أحاه    قو   فيهر  جرء  لالستتتتت  را  
 ال ارم   في  الشتايا  لين   بست     الااخلية  وي ر  لست جوب م 

: آختر  وقتو     « ون التقتتتتتتترنت  عتلتى  التختتتتتتتررجتيتن  هتؤاء  متع 
  الم ظرهر ن مع  الرصتتتترص   واستتتت املوا  برلنرر  أضتتتتربوه  » 

 . « القرنون   على  الخررجين 
 منر  إخ ررت  مبرر   مصتتتتتتتتتتر  دام    مر  الي ياي   من 
 هتتتاا تقتتترليتتتا  من  جزءاا  ال ظتتترهر  ي ون  أن  ال ا ير  حر تتتة 

 العالم  وستتتتتتر    باض   أن  رغ    على   ذلك  ونقو   المنر   

  أ   في  ال جر    حا   الى  وأحيرنرا  النقا  آذار ت   مصتتتتتتتتتتتتتتر  في 
  وفي . الاستتتتتتتتت ر ة   المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة  عاا   الاولة  في  مستتتتتتتتتؤو  

 يلجتك أن  ان قتردات  أو  ميترلت   طر    ير تا  َمن  استتتتتتتتتتتتتت يترعتة 
  الوسر    تخا    ولن   إليهر    المشرر   العالمية   الوسر     الى 
  فهن   ذلك  مع   لكن .  الشتتت و   أو  ااع را   أصتتتحر    تلك 

  ي تاو  متر  على  منت   بتا  ا  تقليتا  هو  ال ظترهر  نحو  الجنو  
  وصتتتتل   الا   ل نرن   الحصتتتتر   ا  المثر   ستتتت ي   على   وهاا 
  صتتتتتتتتتتتتتتفحترت على  ستتتتتتتتتتتتتتواء  التاروة  الى  فيت   ال ا ير  حر تة 

  وفي  ال رلمرن  داخ    أو  الفضتتتتر يرت  وشتتتترشتتتترت  الصتتتتح  
  ذلك  ورغ   الستتتيرستتتي   اليربع  ذات  ااح فرلية  المنرستتتبرت 

 يصتتتتتتتتتتت   الا   ال را    من   نو   هي  ال ظرهر  وستتتتتتتتتتتيلة   فهن 
 بت . وبترلتاولتة  بترلم ظترهر  األذ   إلحترق  درجتة  الى  أحيترنترا 

 األطير  باض   أن   حا   الى   وص   ل نرن  في  ال ظرهر   إن 
  الوستتتتتتتتتت   في  ال خيي   فكرن  ال ظرهر  طوَّرت  الستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتية 

  كرن  أشتتتهر  بضتتتاة   ودام   الصتتتل   ر ر    وستتترحة  ال جرر  
 أصتتتتتتر   الا   برلنز   أشتتتتتتب   خاللهر  ااق صتتتتتترد   النز  
  بركترن ستتتتتتتتتتتتتتحتربتة  ن يجتة  األيترم  هتاه  المتاني  الييران  عترل  

 مستتتتتكلة ت يور   أن   من  الخشتتتتتية   إن  تقايرنر   وفي . ايستتتتتلناا 
  تن هي بحيتتتث  القتتترهرة  في  ال حر ر  ميتتتاان  في  ال ظتتترهر 

  بباض دفا   ال ي  هي  بيروت   في  حصتتتتتتت    كمر  تخييمرا 
 منه  ميلو    وقرر   عن  الخروج   الى  المصتتتتتتتتتتتر ين   النوا  
  على  الرصتتتتتتتتتتتتتتتتترص  بتتتتهطالق  تيتتتترلتتتت   ألستتتتتتتتتتتتتتن ه   وتر   

  تتلتيتيتف حتتتتتتترولتوا  التنتوا   هتؤاء  أن  ومتع . التمت تظتتتتتتترهتر تن 
  يصحح   وا  لفظيرا  ويراا   كرن   قرلوه  الا    أن   إاَّ  مقرصاه  
 في نقترش  حلقترت  الى  الم ظترهرة  األطيتر   دعوة  ستتتتتتتتتتتتتتو  

  وداخ  . المصتر    ال رلمرن  م نى   بجوار  نصت  هر  ي    خيمة 
  دون   وِمن ... وال وافق  الفضتتتتتتتتتتتتتفضتتتتتتتتتتتتتة  تكون  الخيمة  هاه 

 في هي  ممتر  أوثر  األمور  وتحميت   المقترصتتتتتتتتتتتتتتا  إستتتتتتتتتتتتتترءة 
 وألستتتنة ال ظرهر  مق ضتتتيرت  المصتتتر ين   للا  وكفى .  الواقع 

 . « الرصرص  نوا  » 
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 المنطق  إلى  اإلحتكام ساعة
 الكوابيس -  األحالم لتفادي

 المشتتتتتتتتها  في  ن كم   ونحن  ن ستتتتتتتترء    أن  الي ياي   من 
. إيران . أميركتتتر )  الجوانتتت   المثلثتتتة  بتتترل حتتتايتتترت  الحتتترفتتت  

  على  القارة  أث  وا  ي يران ال  الح     أه   دام   مر (: إستتتتتتتتتتتترا ي  
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 الصتتتتتتتتتتتتتتوار    أنوا   ان ترج  على  والقتارة  نوو تة   تقنيتة  بنترء 
 أنه  هؤاء  ير   ا  فلمتترذا  قو    جيش  بنتترء  على  والقتتارة 

  بينه  الثمرنينرت  في   المواجهة  ستتتتتتتتتتتتنوات  من  برلفا   ثكروا 
امي  لاراق ا  وبين   ودولية  عربية  قو    من   المؤاَير  الصتتتتتتتتاَّ
 الم رمرة عام   المصتتتتتتلحة  ومن   الصتتتتتتا   الرق   برتوا  وأنه  
 .تحقق    ال ي  النجريات  بهاه 

  تقنيرا   المه    النجري  أهمية   ان  أسر    على   ذلك   ونقو  
 استتتتتتتت امرل  في  وليس  صتتتتتتتتون   في   هي  عستتتتتتتت ر را  أو   ورن 

 .الهيمنة  هو  الس امر    من  ال ر   كرن   إذا  خصوصرا 
 لجهتتة م هر  ِفاتت    وهو  ي يران ال  الِفاتت    ن تتربع  وعنتتامتتر 

 النجري أيضتتتترا  ون ربع   الصتتتتوار    من  م يورة  أنوا   ان رج 
 نخرج فهننر   برلقو    الفا   نقرن  ث   قيرسية   وبسرعة   النوو  

 في ستتي ستت    أحيرنرا   اللستترن  عن  يصتتار   مر   إن  بهستت ن رج 
  وا . ك ر   مرلية  تضتتتتتتتتتحيرت  وباا  انجريه  ت   مر  خستتتتتتتتتران 

 أشتخرص  عن  تصتار  كثيرة  عبررات  تحقق    الا   مر  نار  
  من  نشتتتوة  لحظة  في  ي يران ال  الح     داخ   مؤستتتستتترت  في 

  الى  رفاتت   جر   تقر ر  من  أو  بنجتتر   انيلق  صتتتتتتتتتتتتتتتررو  
 صتتتتتتتتتتايا على  َتحقَّق  نجر    الى  و شتتتتتتتتتتير   األعلى   المرجع 

  يقولون  المستتتؤولين   أحا  نستتتمع  وعنامر . النوو ة  ال يلارت 
  شتتتتتتتتتتكن   إن  و قولون  حمقى  إنه   ك ر    دو   رؤستتتتتتتتتترء   عن 
 حتتتر  كمتتتر  ن  هج  ا  فتتتهننتتتر  يوا   الى  الحمقى  هؤاء  دو  

  لهتتر  يييتت   ال ي  إيران  ختتررج  الجمو   أو  يتتة يران ال  الجمو  
  تجربة  فلن  ن  هج   ا   لمرذا   أمر .  العبررات   هاه   مث    سمر  

ام  الر يس  نظرم  جرن    من  اللفظية   المواجهة   حستتتين صتتتاَّ
  كرن  الا   الاراق  انهيرر  في  تستتتتتتتتتتت      الاو   هاه  لباض 

 الضتتتتتتتيقة  الصتتتتتتتراعرت  مه   في   اآلن  وبرت  صتتتتتتتعبرا  رقمرا 
 .الاولية  والرهرنرت 

 اخواننتتتر من  الباض  نستتتتتتتتتتتتتتمع  عنتتتامتتتر  إننتتتر  ذلتتتك  إلى 
 ستتتتتتتتتتتتتت  لق  إيران  ان  عن  ي حتا   يين يران ال  المستتتتتتتتتتتتتتؤولين 

 ليس فهننر « هرمز »  مضتتتتتتتتيق  ستتتتتتتتفن   بهغراق   أو  برألل رم 
نتتتتر  الله  : نردد  وإنمتتتتر  ن  هج  ا  فق    و تتتتر األعظ   من  نجِّ

 هتتتاه عن  ي راجاون  إيران  في  الح    أهتتت   اخواننتتتر  ليتتت  
  لك   ضتتربة  هو  المضتتيق   هاا  اغالق   أن   ذلك  ال هاياات  

 كمتتر   إيران  مع  الم اتترطفتتة  التتاو   فيهتتر  بمن  الخليج  دو  
  نظر  في  ستتتتتتتيما  ر   إلي   نشتتتتتتتير   مر  نحو  على  الغالق   ان 
 الغالق  بكن   إليهر  النف    السفن  تنق    ال ي   الارل    دو    و  

  حتتر   في  إيران  تجتتا  لن  الحتتر   هتتاه  وفي . عليهتتر  عتتاوان 
  ذلتك  في  بمن  ماهتر  ي اترط   من  إليت   نشتتتتتتتتتتتتتتير  متر  فالت  
  نجتترد الر يس  ياره  التتا   موغتتربي  روبرت  ي مبتتربو   ر يس 

  والتتتا  ( 2010 -  4 -  23)  المتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  الجماتتتة  يوم 
 عمالا  وبر يتترنيتتر  ألميركتتر  الكراهيتتة  نجتترد  بتترلر يس  يجماتت  

  باتتا نجتترد  الر يس  قو   الكراهيتتة  عالمتترت  ومن . بتترلمثتت  
«.  وي مبربو    إيران   تامير   ير ا   ال ر    أن : » موغربي   لقر   

  وحليفرتهر  أميركر   ألن   المبرل ة   من   درجة   على   هاا   والكالم 
  تر ا إنمر  آخر   إشتتتتتتتتتتتتارر  ح ى  ال لاين  في  النظرم  ضتتتتتتتتتتتتا 
 .وثرواتهمر  ال لاين  إح واء 

  ييرانال  الح    أهتت   يا  ر  أن  في  هو  المثتترلي  الحتت  
 بتتتتت  يهتتتتترجموا  لن  فتتتتتهنه   النوو   ام لكوا  إذا  ح ى  بتتتتتكنه  

  المنيق   الى  الح كرم  فهن   ذلك   ضتتتتتتتتتتتتوء  وفي    إستتتتتتتتتتتترا ي  
  مر  ب    دبلومرسي  تحرُّ   غمرر  وخو   النر   ومصلحة 

 النجتتري بزخ   و  ون  مانى  من  التتابلومتترستتتتتتتتتتتتتتيتتة  تحملتت  
  يبقى ااستتتتتتتتتتتتتت فزاي تة   األلفتر   عن  وبمنتك   الصتتتتتتتتتتتتتترروخي 

  المفرطة الحمرستتتتتتتتتتتتتة   ماار  في   األمور  تر     من   أفضتتتتتتتتتتتتت  
  التمتنتجتي وللا . كتوابتيتس  التى  تتنت تهتي  قتتتتتتتا  الت تي  واألحتالم 
ر ن  واعين  كتتترنوا  ه   إذا  لعبتتترده  والمنقتتتا    وليستتتتتتتتتتتتتتوا  ومقتتتاِّ
 .وم رمر ن  حرلمين 
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ر ال الصاروخي  الصيف  للا  قدَّ

 أقسى بفر   الميرل ين  صوت  يالو   الا    الوق   في 
 شتتتتتب  المالومرت  وت حا   ي يران ال  النظرم  على  الاقوبرت 
  مصتتتتتتتتتتتر  تشتتتتتتتتتتتم   قا  األميركية  الدارة   ان   عن  المؤكاة 

 محمود الر يس  يرد  الاقوبتتتترت   من  بنو   المركز   إيران 
 لقتتتتردة نتتتتاوة  في  القتتتترهتتتتر  كلمتتتتة  خال   من  نجتتتترد  أحمتتتتا  

  التتتتاولي  األمن  مجلس  بتتتتهع بتتتترر  طهران  في  الشتتتتتتتتتتتتتترطتتتتة 
  عن  يمث ن    ول  «. البشتتتر   قمع   إلى  تها   شتتتييرنية   أدوات » 

 التتاا متتة الخمس  التتاو   من  دول ين  ان  ال وصتتتتتتتتتتتتتتيف  هتتاا 
(  ي وڤ ال )  النقض  حق  ستتتتتتتتتتتتتتليتتتتة  ومح كر   الاضتتتتتتتتتتتتتتو تتتتة 
  الموق    مع  ال ارط    من  درجة  على  بكنهمر  مصتتتتتتتتتتتنَّف رن 

 .والصين  روسير : وهمر  ي يران ال 
  ييرانال  النظرم  مصتتتتتتتتتتلحة  من   كرن   الا    الوق   وفي 
 الستتتتتتتتربق  الصتتتتتتتتالحي  الر يس   إلى  وَّجه   دعوة  توظيف 

 النوو    الستتتتال   لنز   مؤتمر  في  للمشتتتترركة  خرتمي  محما 
 التار   الموت  را حتة  متريالت   ال ي  هيروشتتتتتتتتتتتتتتيمتر  في  يناقتا 
  األميركيتتة التتار تتة  القن لتتة  القتترء  منتتا  ستتتتتتتتتتتتتتمتتر هتتر  في  تا ق 

  مع  الستتتتتتتتتتتفر   من  خرتمي  الر يس  يمنع  النظرم  نجا  عليهر  
  من  برلح مة  وت ستتتت    عرقلة   كلمة  في  ومشتتتتررك    ستتتتفره   ان 

 في ستتتتتت م َّخا  ال ي  الجراءات  وطكة   من  تخف    ان  شتتتتتتكنهر 
 خال   من   كرن  خرتمي  الر يس   ان   عن  فضالا    إيران  حق 
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  م تتترمرتتتت  مختتترطر  إلى  إيران  في  النظتتترم  ينبتتت   يقولتتت   متتتر 
 حستتتتتتتتتتتتتتن من  جاتت   ختترتمي  للر يس  المنع  وهتتاا . النوو تتة 
  الشتا ية الن فرضتة  رموي   وأحا  الر رستي  المرشت   موستو  

  إن ختربترت منتا  النظترم  ي باهتر  أستتتتتتتتتتتتتترليت   ضتتتتتتتتتتتتتتا  يتة يران ال 
  دام  الا   صتتتتم    عن  يخرج   2009 حز ران   في  الر رستتتتة 
  مانره  مر  االك روني   موقا   ع  ر  و قو   أستتتتتتربيع  بضتتتتتتاة 

  ي ي   ا  فرلستتتالم »  إستتتالمية  غير  الح ومة  تصتتترفرت   إن 
  هاا   أن  كمر «.  الستتجون  في  النر   وإبقرء  والقمع  الضتتر  

 مها  الشي    اآلخر  الصالحي   الرمز  يوجة  حم    المنع 
  موقع  ع  ر  تقو    أن   على  والستتتتتتتتباين  الثرنية   رج   وروبي 
  أواد    أو  يوجي  أصتتتتي    حر   في . » االك روني  وروبي 

  مبرشتتتتتتتترة النظرم  ستتتتتتتي حم   م روه  بك   شتتتتتتتخصتتتتتتتيرا  أنر   أو 
 «. ذلك  أنكر   وإن  ح ى  المسؤولية 
 إيران في  ال ورصتتتتتتتتتتتتتتة  ر يس  يخرج  التا   الوقت   وفي 

 الستتتتتتتلية  أه    كرن  برلح مة  ي ستتتتتتت   استتتتتتت ثمرر   ب صتتتتتتتر   
 ستتتتتتتتتت ي  وعلى . مخ لفة  بل ة  ي حاثون  الاستتتتتتتتتت ر   والقرار 
  المترلي  المستتتتتتتتتتتتتتؤو   قتر   بينمتر  فتهنت   الحصتتتتتتتتتتتتتتر  ا  المثتر  

 األوراق  هيئة  ر يس )  ابرد   صتتتتتتتتتتترل    علي  ااستتتتتتتتتتت ثمرر  
  يستتت ها   اآلن  الح ومي  ال وج    إن ( وال ورصتتترت  المرلية 
  مع  األجرن   للمستتت ثمر ن   أوستتتع  نيرق   على   حوافز  تقاي  
  ستتتتتتتتتتتتتتيجر   كمتر  بهتر   الممبترل   تلتك  من  أقت   تنظيميتة  قواعتا 

  ييرانال  ال رلمتترن  ر يس  فتتهن « الضتتتتتتتتتتتتتترا تت   من  اعفتترؤه  
  على  متتتتريا   كتتتترن  ار جتتتترني  علي ( الشتتتتتتتتتتتتتتور   مجلس ) 
 واجت »  للاتاوان  ال صتتتتتتتتتتتتتتا   بتكن  للن بتره  الالف تة « ف واه » 

  الرأ   كرن  نفستتتت    الوق   وفي « جميارا  للمستتتتلمين  شتتتترعي 
 المرشتتتتتتتتتا  للا  آية   قو   يستتتتتتتتت حضتتتتتتتتتر  مريا   ي يران ال   الارم 

  ألهتاا   النوو تة   اليترقتة  استتتتتتتتتتتتتت ختاام   إن »  خترمنئي   األعلى 
 المرشتا  قو   ايضترا  و ست حضتر « الستالم  يحرِّم   عست ر ة 

 النوو تتتة ال هتتتايتتتاات  إن »  أوبتتترمتتتر  بتتتررا   الر يس  على  رداا 
 وهي ي يران ال  الشتا   في   لهر  تكثير   ا  أوبرمر  أطلقهر  ال ي 

  ستتوداء  ونقية  ألميركر  الستتيرستتي  ال رر    في   عرر  وصتتمة 
 . « ادارتهر  سج   في 

  الت تنتتتتتتترقتض متن  درجتتتتتتتة  عتلتى  وهتي . كتثتيترة  التوقتتتتتتتر تع 
  داخ   األجن ية  ااستتتتتت ثمررات   في  الرغبة   ان   خصتتتتتتوصتتتتتترا 

  وعظر   والث ور  برلو    تهاد  صتتتتتتتتتتتيحرت   مع  ت زامن  إيران 
 ال تتتاء إن : نقو   أنفستتتتتتتتتتتتتتنتتتر  نجتتتا  ذلتتتك  أجتتت   من . األمور 

  ضتتتتترور رن  امران  النفو   شتتتتتحن  ووق    ال ها ة  ب ستتتتتو ق 
  كرن   إذا   هاا ... بهمر   األخا   إلى  ي يران ال   القرار   أه   يبردر 
  هو  ي يران ال  المشتتتتتتترو    كرن   إذا  أمر . لل ستتتتتتتو ة  نية   هنرلك 
 أننر ياني   فهاا  النرر ة  ال صر حرت  ت ضمن    مر  نحو   على 

  صرروخي صيف  مع  المنيقة   في  موعا   على   للا  قاَّر   ا 

 مشتتتتتتترعر ت ر ا  في  ينج   ال ركي  الوستتتتتتتي    أن   لو  ون منى 
 .برلمواجهة  قرار   إلى  تن هي  قا  ال ي  ال حا  

 2010  نيسان 28 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 حسن  السيد  من تهدئة خطاب
 الصيف  موسم إلنقاذ

 حستتن  الستتيا « للا  حز  »   ل  الارم   األمين  وق   عنامر 
  من  اآلا   المقتترومتتة  لتتا   أن  ومالنتترا  ممقراا  للا  نصتتتتتتتتتتتتتتر 

  أستربيع باا  نفست   براع زاي   ااعالن  ي رر  ث   الصتوار    
  المنرطق  وباض  بيروت  لجستتتور  جر    الا   بكن  مضتتتيفرا 
 في ومراوز  وعمتررات  الكهربترء  توليتا  ولمحيترت  الل نترنيتة 

 الحز    عر ن   هي   ال ي   الارصمة   من  الجنوبية   الضرحية 
  داختت   المتتان  من  وغيرهتتر  أبيتت   تتت   يصتتتتتتتتتتتتتتيتت   أن  يم ن 

بة   المستتتت برحة  فلستتتتيين    ي حا  كرن  بالك  فهن   الم  صتتتتَ
  هاا  على  الرستترلة  ستت قرأ  إستترا ي    أن  مف رضتترا   الرد   بل ة 

  أن   خصتتتتتتوصتتتتتترا  ل نرن    على   الااوان  تكرر  فال  األستتتتتتر  
  يستتتتتتتتتتتتتترا يلال  الح    ذ تر   باض  من  ال هتايتاات  مترراتون 
  ا  ال رؤ    الى  م يلع   ك    ان  وبحيث  مستتتتتتتتتتتتت مر  وثارلب  

مت   مشتتتتتتتتتتتتتتروعترا  ير    ستتتتتتتتتتتتتتو   التاولي  وللمج مع  للنتر   يقتاِّ
  الفلسيينيين  على   وإمر   ل نرن   على   إمر   الااوان   إث    ارتكر  

 محمود ي رأستتتتتتتتهر   ال ي  الوطنية  الستتتتتتتتلية «: دول يه  »  في 
  الثترلثتة  للستتتتتتتتتتتتتتنتة  المرء  يح ترر  ال ي « غزة  دولتة » و  عبتر   

 يجتتتا عنتتتامتتتر  أوثر  و ح تتترر  موجبتتترتهتتتر  في  ال والي  على 
 فلستتتتتتتتتتتيين يصتتتتتتتتتتتي   مر   ك   رغ   وعلى « حمر  »  حركة 

 وتشتتتتتتبك استتتتتت فرادهر  تمن   ا   واألقصتتتتتتى  واألر   الشتتتتتتا  
 ع ا  الملك  رعره   الا   الم رمة  م ة  لقرء  ضتتوء   في  أيايهر 

  يرعتره التا    المصتتتتتتتتتتتتتترلحتة  ومستتتتتتتتتتتتتتاى  الاز ز  ع تا  بن  للا 
  الامتتت   أطيتتتر   بقيتتتة  بتتتكيتتتا   مبتتترر    حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس 

  برلنضتر  والمستلمين  الار   ثقة  تمست ارد  وبالك  الفلستييني 
  بجنرحيهر الفلسيينية   الاز مة   لالك   تبارا  وتقو   الفلسييني 

 .والاس ر   السيرسي 
  إع  رت    حستتن  الستتيا  أراده  مر   أن   هو  حا    الا    لكن 

  وفرنستتتتتتر  وبر يرنير  أميركر  وبرلاات  وحرضتتتتتتنيهر  إستتتتتترا ي  
  اآلخر   عن  يميزه  وتفستتتتتتير  خرص  بمفهوم  حرضتتتتتتن   وك  
  عاوان   لشتن  ب   ال لو    ي في  ومست مستك   ب  .. قر نة  بكن  

 المحريا ل نرن  وعلى .. والمستتتترنا  المقروم  ل نرن   على  جايا 
 .السنيورة   فؤاد  للحيرد  السربق  الر يس  بمفهوم  أيضرا 
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  إستتتتتتت باا ال ي « ستتتتتتت ود »  صتتتتتتتوار    ح رية  جرءت  ث  
 خررجية وي ر  بينه    من  كثيرون   مسؤولون  الح رية   صحة 
  وهو  ليقو   خصتتتيصتتترا  جرء   الا   الهي   أبو   أحما  مصتتتر 

  ستالم  مارهاة  إسترا ي   وبين  بين   نظرم   الى  ين ست    الا  
 الكالم  هاا  يكتي  وعنامر  أواوبة  « ستتتتت ود »  صتتتتتوار     إن 
  الواجتتت   فمن  تي ياي  عربي  ختتتررجيتتتة  وي ر  جتتترنتتت   من 

 األوروبيتتتة الح ومتتترت  وستتتتتتتتتتتتتتتتر ر  األميركيتتتة  الدارة  على 
 الضتتتت    برستتتتلو   ت صتتتتر    أن    إستتتترا ي   مع  الم ارطفة 

 الستاي و  ركوا  يست   وا  لكي  ح وم    وذ ر   ن نيرهو   على 
 .الكرفية  فرص    يكخا  ال سو ة  أج    من 

  ألن  ستتتتتتتتتتيحا   با   ا  لكن   يحا     ا   األمر   هاا  مث  
 منر  ي واصتتتتت    أن   هي  إليهر   المشتتتتترر  طرا  األ  مصتتتتتلحة 

 .ال سو ة  مسرعي  ت راجع   ا   لكي  ال ها ة 
 الارا ع على  الير ق  قي ع   أج    ومن   ذلك  ضتتتتتتتتوء  في 

  خير   الى  المرء  ي يلع    إستتترا ي   وحرضتتتني  الستتترا يلية 
  هاا  مضتتتتتتتتتمون  خال    ومن . حستتتتتتتتتن  الستتتتتتتتتيا  يلقي   تها ة 

َلق  ي ون  لن  التتا   الخيتتر    وإنمتتر مقتترومتتة  خيتتر   بتترلمي 
ع  يم ن  ك يرة   بنستتتتتتبة  ستتتتتتيرستتتتتتيرا  خيربرا   لهاه نهرية   وضتتتتتت 

 باأ الل نرني  الارم   الرأ    ان   خصتتتوصتتترا  الصتتترخبة   األجواء 
  حلو   ق     حصتتتتتول    المكلو    أن  أستتتتتر    على  ي صتتتتتر  

  منروفة  أو  إستتتتتترا ي    من   عاوان  إمر   هو  الصتتتتتتيف  موستتتتتت  
  وال يررات والحركرت  واألحزا   الستتيرستتة   أه   من  ستتيرستتية 

 .األعنرق  تهاد  وتكرد .. األرياق  تقيع 
  الاتتتاوان  من  أمره  على  الم لو   ال لتتتا  هتتتاا  نجِّ  الله  

 .المجي   السمع  قمارتمك  جلَّ   وأن  . والمنروفرت 
 2010  نيسان 29 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   طبخة في تأّمالت
ياط من  عليها ي خشى  الش 

  حز »   إلى  ستتتتور ر   من « ستتتت ود »  صتتتتوار     دام   مر 
  مصتتتر  خررجية  وي ر  نظر  في « اواوبة »  مجرد  هي «  للا 

  األحتتا  يوم  بيروت  الى  فجتتكة  أتى  التتا   الهي   أبو  أحمتتا 
  أص ر  هي « اواوبة »   والتتتت ( 2010 نيسرن   25)  المرضي 

 .الصوار    هاه  وجود  ان فرء  يازي  بمر « وابة »   من 
  وي رة مستتتتتتتتترعا  فيل مرن  جيفر   الستتتتتتتتتفير  دام   ومر  ...
  الا   وهو  األوستتتت    الشتتتترق  لشتتتتؤون  األميركية  الخررجية 

  غردر  باامر  ث   ل الده  ستتتتتتتتتتفيراا  الل نرنية  ستتتتتتتتتتنوات   أيرم   ورن 

 في يشتتت ك «  للا  حز  »  لتتتتتتتتتتتتتتتتت  خيراا  ير ا   ا  ترقي     وتم  
تتتتتتتتت  سور ر  تمر ر  مسكلة  « س ود »  صوار   « للا  حز  »  لتتتتتتتتت
  نيسترن  23 الجماة )  الهي   أبو   ق    قول   خال    من   وذلك 

  ال قرر ر كرن    إذا  إن  »  صحرفية  تصر حرت  في (  2010
  جااا  جااا  خييرة  فكنهر  صتتتتحيحة « ستتتت ود »  صتتتتوار     عن 

 .. « جااا  مضير   اتجره  في  وتكخانر 
 في ت جتتتتتروي  ا  عمومتتتتترا  ال قتتتتترر ر  دامتتتتت   ومتتتتتر  ..  

 وراء  أن  مانره   فهاا  وال خمينرت   ااف راضتتترت  مضتتترمينهر 
 ال هو ت  وراء   إن  ال حتايتا  وجت   على  أو  وراءه   متر  ال هو ت  
  وبحيث في   الحصتتص  حج   صتتيرغة  ت    تستتو ة  مشتترو  

 وتنر  إستتتتتتتتترا ي   وتيمئن  ستتتتتتتتتور ر  وترضتتتتتتتتتى  ل نرن  يرتر  
..  دفارت   على   أو  واحاة  دفاة  ميرل هر  الوطنية  الستتتتتتتتتلية 

 فوا ا  دفع  مع  شتهر ة  تستاياهر  ي    ال ي  القرو   مث    أ  
 .القرو   هاه   على 

  التتتابلومتتترستتتتتتتتتتتتتتيتتتة ر يس  أن  يؤكتتتاه  نقولتتت   التتتا   وهتتتاا 
  إستتترا ي  ب صتتتنيف  ي مستتتك  ل   الهي   أبو   أحما  المصتتتر ة 

  ب صتتتتتتتتتتتتتتر حت  بيروت  في  وهو  أدلى  عنتامتر « عتاو »  بتكنهتر 
«. اواوبة  ستتتتتتتتتتتت ود  صتتتتتتتتتتتتوار    ح رية   إن »  في   قر    الا  

  بردرت ال صتتتتتتتتتتتتنيف   هاا  على  إستتتتتتتتتتتترا ي   اح ج   وباامر 
  على  حرصتتتتتتتتتتترا   األمور  تلييف   الى  المصتتتتتتتتتتتر ة  الخررجية 
  كرن  الا    إن  فقرل    إلي   أشتتتتتترنر   الا   ال ستتتتتتو ة  مشتتتتتترو  
. لل نرن  عاو  إستتتتتتتترا ي    أن   هو  الهي   أبو  الوي ر  يقصتتتتتتتتاه 

  أن   مع  المصتتر   ال لييف  إستترا ي   ارتضتت   جرن هر   ومن 
 أنهر إسرا ي   في  ير    يا   مر  البرطن   الاق   في  الهي   أبو 

  مبردرة»   ل  استت جرب هر  حين   الى  كالك  وستت بقى  للمة  عاو 
  الواحا  القرن  نو   ستتتتتفينة  مث    هي  ال ي « الاربية  الستتتتتالم 

 بكن حايثة  استت كشتترفية  مالومرت  أفردت   وال ي  والاشتتر ن  
  99.9 بنستتتتتتتبة  و ا قاون  عثروا   وأترا   صتتتتتتتينيين   علمرء 

  12 ارتفر   على  نو   الن ي  ستتتتتتتتتفينة  بقرير   على  المئة   في 
  ارتضتتتتتتتتتتتتتتتت  وهي . ال ركيتتتة  الجبتتتر   أحتتتا  فوق  قتتتام  أل  

  الر يس ادارة  وبين  بينهتر  حترلت   على  ال وتر  ألن  ال لييف 
  يسرا يلال   الشا   لا    الضمني  وال وج   جهة   من   أوبرمر 
  الا    الشترعر   أصتر   مر  يصتي هر   أن  خشتية  ال ستو ة  نحو 
 يوم ر  )  علي   يحصتتت   كرد   أمر  على   الب رء  حا   الى  نام 

  لكنت  ( عليت   ب يت م  غيره  في  صتتتتتتتتتتتتتترتم ... فلمتر  منت   ب يت م 
  عن  الصتتتتتتتتتتتتتردرة  ال ستتتتتتتتتتتتتو ة  بكمر  الفور   وعلى  الق و   با  

  ا  وستيقع  وإب ز  وإع ا   عرنا   مست وق  غير  عربي   إجمر  
 .الفلسييني  لشر     حفرهر   ال ي  الحفرة  في  با 

  الا  « ستتت ود »  صتتتوار    ضتتتجيج   إن   القو   خالصتتتة 
 بين لوجودهر  وحليفرتهر  إستترا ي   استت هجرن  المرء  يستت  ر  

  التتافتتر   وي ر  كالم  وبتترلتتاات « للا  حز  »  مقتترومتتة  أيتتا  
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  الثالثتتترء يوم ( ديمقراطيتتتة  ادارة  في  الجمهور  )  األميركي 
 صتتتتتتتتتتحرفي مؤتمر  في (  2010 -   4  -   27)  المرضتتتتتتتتتتي 

 واشتتتتتتتتتتتتتتنين في ( ال ن ترغون )  التافتر   ويارة  م نى  في  عقتاه 
 ممر  أوثر  والقاا     الصتتتتتتتتتتتوار    من   يملك   للا  حز    إن » 

 اق نرعرا  أوثر  أيضترا  يجالنر «  الارل   ح ومرت  غرل ية  تملك  
  تحضتتتير مث    هو  إنمر  صتتتو    ك    من  يكتي  ال هو    بكن 

 هرد ة نرر  على  ب خهر ط  با   ال ي  ال ستتتتتتتتو ة  نشتتتتتتتتيا  عز   
 يقوم أوبترمتر   الر يس  هنتر  وهو  المستتتتتتتتتتتتتت اجت    اليبتَّر   فتهن 

 حق  ومن . الحرارة  مرتفاتة  نترر  على  اليبختة  ب حضتتتتتتتتتتتتتتير 
 تكون   أن   من  برلخشتتتية  الحستتتر   ين ظرون   وه   الجميع 
  يبقى  حر    أ    في   والشير  .  للا   سم    ا .. شيرطرا  الن يجة 
 .البحص  طبخة  من   أفض  

 2010  نيسان 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 المأمول  والدور الصامد  المالي اإلسالم
 قرن  ربع خالل منه

 بررا  الر يس  بر   انشتتتتتتت ر   رغ   وعلى  واشتتتتتتتنين  في 
  ويراء ر يس  جتترنتت   من  الم واصتتتتتتتتتتتتتتلتتة  بتترلمراوغتتة  أوبتترمتتر 

  يةيران ال  النوو ة  الحرلة  تاقياات  ن نيرهو  بنيرمين  إستتتترا ي  
  الر يس يحرص  ستتتتتتتتتتتتتتحر   حت   الى  فكفك هتر  تح ترج  ال ي 

  المتترضتتتتتتتتتتتتتتي  الثالثتترء  يوم  خييبتترا  الوقو   على  ااميركي 
«  الاتتتترلمي  لل جتتتتررة  ر  تتتترن  م نى »  في ( 2010/ 4/ 28) 
  التتا   نيو ور   في    ( الاتترلميتتة  ال جتتررة  م نى »  غير  وهو ) 

 ب  الماروفة  الشتتتتتتتتتتتتتتهيرة  اان حرر ة  الاملية  بفا   تستتتتتتتتتتتتتترق  
  ماظمه  جرء  مناوبرا   250  أمرم «( ستتتتتتت  م ر   11 وررثة » 

 طتتتتتربع ذات  أخر   دولتتتتتة  28و  عربيتتتتتة  دولتتتتتة  22 من 
  دعر  مستتتتتت وق  غير   نو   من   قمة  في  للمشتتتتتترركة  إستتتتتتالمي 

 أوثر المه      « النوو    األمن  قمة »  صتتتتتتتترح    أوبرمر  إليهر 
  النظيفتتتة بتتترلاالقتتتة  احق  وربمتتتر  ستتتتتتتتتتتتتتتتربق  ر يس  أ   من 

.  الستتتتالمي  الارل   مع  وال قرليا   للخصتتتتوصتتتتية  والم فهمة 
«  ااعمتر   رواد  قمتة »  هي  أوبترمتر  للر يس  الجتايتاة  والقمتة 

 الخ    هي  ال ي  تركير  في  تناقا  ثرنية  لاورة   استتتتتستتتتت   ال ي 
  ودو   ااستتتتتتتتتتتتتالمية  الاربية  المنيقة   دو   بين  الفرصتتتتتتتتتتتتت  

  من  ال اّها  يشتتتتتتتب   مر   الى  ان ه    ولقا . المستتتتتتتيحية  اوروبر 
  جترنتت  من  الصتتتتتتتتتتتتتت ترء  بتكهميتة  وبترميتة األ  اادارة  جترنت  

 ااستتتتتتتتتتتتتتالميتة المج ماترت  تيلاترت  الى  الم حتاة  وايترت ال 
 بين بتت   الح ومتترت  بين  فق   ليس  شتتتتتتتتتتتتتتراوتترت  إيجتترد » و 

 يقو  لكي  جياة  منرستتتتبة  كرن   القمة   أن   كمر «. الشتتتتاو  
 الكالم  والمستتتتتتتتتلمين  الار    ااعمر    لرجر   أوبرمر  الر يس 

  ل يو ر انتتافتترعتترا  أوثر  و جاله   عزا مه   من  يقّو   التتا  
  وااستتتتتتتتتتتتتت ثمتترر   والمتترلي  وال جتترر   ااق صتتتتتتتتتتتتتتترد   الامتت  

  كتتترن  حتتتر   في  إاَّ  ي    ا  التتتا   ال يو ر  وهو  والاقتتترر   
  لسترن   على  جرء  إلي   نشتير  الا   والكالم . قر مرا  ااست قرار 

 خال  أتهترون  لن  إنني : » كترآلتي   الواحتا  وبترلحر   أوبترمتر 
  الضتترمن   الاول ين  ح   لنجري  الستتالم  عملية   في  ر رستت ي 
  وإن  ماتتتر   والفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين  يين ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  وأمن  لحقوق 

  المليء  البستتتتتتر    هاا  ااستتتتتتالمي   والارل   الم حاة   الوايرت 
 الثقة عام  ضتتتتتتتتتتتتحية  وقار   مر  غرلبرا  وال قرليا   برلحضتتتتتتتتتتتتررة 

  تحقيق  الى  الستتتتتتتتتتتتتتاي  في  م كتتتترتفتتتترن  لكنهمتتتتر  الم بتتتتردلتتتتة 
 والستتتتتتتتتتتتتتالم ب رامتتتتة  العيش  مثتتتت   مشتتتتتتتتتتتتتت ركتتتتة  طموحتتتترت 

 . « ... واألمن 
  ااميركيتتتتة الجتتترماتتتة »  من ر  على  وِمن  يومين  وباتتتا 

  فؤاد  التتتاك ور  كتتترن  ااشتتتتتتتتتتتتتترفيتتتة  في  وال كنولوجيتتتر  للالوم 
 باءاا  ااسالمية  المصرفية  ظرهرة   رواد   أبري   أحا  ميرجي 
  الحتترليتتة  إدارتتت   في  ث  « ال ركتتة  بنتتك »  ل  النتترجحتتة  بتتهدارتتت  
 في يؤكتتتتتا « الاربي  ال مو تتتتت   بيتتتتت  »  ل  نجتتتتترحتتتتترا  األوثر 

 باعوت   أوبرمر الر يس تيلارت  إلي   ترمي  مر  محرضتتترة 
 مجموعة استتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتت  ال ي«  ااعمر  رواد قمة» الى

 اضتتفى وقا. ااستتالمي  الارل  في  ااستت ثمرر ل شتتجيع
 ادارة مجلس وعضتتتتتتتتتتتتو  الارم الماير ميرجي  الاك ور

 كوي ر استتتتتتتتتتتتتتتمتت  ورد والتتا « الاربي ال مو تت  بيتت »
 ستتتتتت ضتتتتتتمه   الاين استتتتتتمرء تااوم  بورصتتتتتتة في  للمرلية

 في الحر ر   التاين ستتتتتتتتتتتتتتتاتا للر يس األولى الح ومتة
 كون   الوقر ع على قر مة الثقة من  أجواء محرضتتتتتتتتتترت 

 حرو  نظيره كمر  اارقرم استتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتترر على يحرص
 هنرلك ي ون  عنامر ستتتتتتتتتتتالمة ر ر  ل نرن مصتتتتتتتتتتتر 

 احظنتره وممتر. وال وّقاترت واآلمتر  الواقع عن حتايتث
 الكليتة عمتااء امترم ميرجي التاك ور محترضتتتتتتتتتتتتتتترة في

 وااق صتتتتترد  المر  اه  من ونخبة وطالبهر  واستتتتترتاتهر
 اصتتتتتتتتتتتتو  إن قول   المصتتتتتتتتتتتترفي   والام   والصتتتتتتتتتتتتنرعة

 الى  2014  الارم في تصتت  قا ااستتالمية المصتترر 
 ستتتتتتتتتتتتتتت مئتتة من ارتفاتت  باتتامتتر دوار تر ليونتترت ارباتتة
 ان على دليتت  وهتتاا دوار  تر ليون  الى دوار مليون 

 إعصترر امرم صتمات فق  ليس ااستالمية  المصترر 
 جهااا  اوبرمر الر يس ي ا  بستتتت  هر ال ي  المرلية اايمة

 هنر ومن اصتتتتتتتتتتتالح  يم ن مر لصتتتتتتتتتتتال  استتتتتتتتتتت ثنر يرا 
 محروات سيرق في«  ااعمر  رواد قمة» فكرة جرءت

 من  واحااا  ان بالي  نفستتتتتتتتتتتهر تميور وانمر كثيرة  جردة
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 الا « الاربي  ال مو   بي » وهو المصتتتتتتتتتتتترر   هاه
 من ستتتتتنوات خمس باا رأستتتتتمرل  برت  الارم مايره هو

 في  عرم  استتتالمي لمصتتتر  رأستتتمر  او ر ال كستتتيس
 .ل نرن

 ااستتتتتتتتتتالمية  المصتتتتتتتتتترر  لظرهرة  الصتتتتتتتتتتمود وهاا
 على  ااوروبية المصتتتتتتتتتترفية الشتتتتتتتتتتركرت باض حمل 

 رواد» قمة اناقرد يوم احظنره  وهاا الفكرة استتت نستتتر 
 انهر اوروبية شتركة 533 اعالن خال  من«  ااعمر 
 يورو  ستتتت وكس» تستتتتمية علي  أطلق  كيرنرا  شتتتتّ ل 

 ااسته » بتتتتتتتتتتتتتتتت  ي ارم  نظرمرا  ل  ووضتا « ور ست يرن
 في  ااشتتتتتت را  فهن  ال وضتتتتتتي  في وي ردة«. ااخالقية

 على يق صتر ا  المست َجا« ااخالقية  ااسته  مؤشتر»
 تموافق بصورة  عوا ا جني   مع دينيرا   المل زمة  الشركرت

 البتترحيتتة من أموااا  تتتار ا ال ي المستتتتتتتتتتتتتتتيحيتتة القي 
 تكون  كمر  والرهرن  النستتتتتتتتت  وتحايا  وال ب   واألستتتتتتتتتلحة

 ال ي  الشركرت في  ااس ثمرر تجنُّ  على تركيزاا  أوثر
 .«ال يئة تاّمر

 ااستتتتتته  مؤشتتتتتتر» ظرهرة بكن  القو   مبرَل ة وليس
 ظرهرة من لجزء ااستتت نستتتر  من نو  هي« األخالقية

 المر  اه  مج مع ارتآهر  «الستتتتتتتالمية  المصتتتتتتترر »
 باض نتك  ان احظوا باتامتر المستتتتتتتتتتتتتتتيحي واألعمتر 

 والرهتتترن الربى عن المستتتتتتتتتتتتتتتل  واألعمتتتر  المتتتر  اهتتت 
 أمتتوا  وتتتختتز تتن األمتتوا  تتت تتيتتيتتض فتتي واانتت تتمتتتتتتتتر 
 الستتتتتتتتتتتتتتال  وتجتتتتتتررة والمالهي القمتتتتتترر وتتتتتتري نوهتتتتتترت

 والمضتتتتتتتتتتتتترربرت  األعمر  من ذلك وخال   والمخارات
 لت ال حصتتتتتتتتتتتتتتتين من نوعتتترا  كتتترنتتت  الشتتتتتتتتتتتتتتترعيتتتة  غير

 على فق  ليس  ستتتتتتتترعاهر« الستتتتتتتتالمية  المصتتتتتتتترر »
 نمواا  ت ستتتتتتتع أن على وإنمر  العصتتتتتتترر أمرم  الصتتتتتتتمود

 وفي قرن  ربع خال  نفستتتتتتتهر ستتتتتتت جا أنهر درجة وإلى
 وفرة عن النتتترشتتتتتتتتتتتتتتتئ اليمع مهتتترو   في تقع ل  حتتتر 

 ب ير المج ماتترت فق  ليس نمو عمليتتة ترفتتا المتتر  
 المان خررج ويراعية تنمو ة بمشتتتتتترر ع وإنمر  المرابحة

 الاقرر ة   للعمر   المصتتتتتتتترفي النشتتتتتتتتر  حيث الك ر  
 ظرهرة إنهرء على تستتتتتتتتتتترعا تربو ة بمشتتتتتتتتتتترر ع  وكالك
 في  ال شترر  من  والوثرر الستالمي  الارل  في اآلمية

 ومراوز عرمة م  برت  وإنشتتتتترء  ومؤستتتتتستتتتترت مشتتتتترر ع
 حتتر  كمتتر لنوو تتةا ال يلاتترت عن تنتتك  علميتتة تقنيتتة

 ومر  الكفرءات وبهنشتتتتر هر وتستتتت وع  إيران في  إخواننر
 .وإسالميرا  عربيرا  أوثرهر
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 للسعودية البار اإلبن   مفتي صادق  فؤاد
 لبنان الثاني وطنه في

  الى  والستتتيرستتتية  األدبية  الثقرف ين  الاميق  الستتتفير   ورن 
  عستير    عوا   بن  ستايا  بن  علي  األمنية  النبرهة  جرن  
 في األستتتتتت ق  الستتتتتتاود   الستتتتتتفير  عررفي  ك   بهستتتتتت   يا ِّر 

  على  الافو ة   المشتتتترعر   عن  المف ي   صتتتتردق   فؤاد  بيروت 
 الابلومرستتتتي األستتتت ق  الستتتتاود   للستتتتفير  المفرجئ   الرحي  

 .مف ي  صردق   فؤاد  واألدي  
  الى  الراح   الستتتتتتتتتتفير  أضتتتتتتتتتتر   الل نرنية  ستتتتتتتتتتنوات   في 
  المملكة  بين  والشتتتتا ي  الرستتتتمي  المستتتت و ين   على  الاالقة 
 أن   ذلك   على  وستتتترعاه  وال فره    ال فّه   من  المز ا  ول نرن 

  بتتارجتتة  ل نتترن  في  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتتة  الاربيتتة  المملكتتة  إبن  وتترن 
 مجلس  ك   في   القلو   الم آل   ل نرن   وصتتتتتتتتتتتوت  ستتتتتتتتتتتفير 
  جرن   الى  فخر را   ل نرنيرا  مواطنرا  برت  باامر  ح ى  حضتتتره 

  تاقياات  يارلج  الستتتتاودية  الاربية   للمملكة  البرر   البن  أن  
 برو  األمور  ت كيم  عنامر  الستتتتتتتتتتتتاودية   -  الل نرنية  الاالقة 

 الن يت  والمواطن  الاز ز  ع تا  لمملكتة   األصتتتتتتتتتتتتتتيت   المواطن 
 استتتتتتتتتتتتت كمر  اتجره  في  الا ور   يواصتتتتتتتتتتتتت   كرن   الا   لل نرن 

 والنسرن   الكيرن   ل نرن   أصرب    ال ي   الو الت   من   النقرهة 
س  الملك  أيرم  منا  الستتتاود   ال قليا  هو   كمر  داا مزوَّ   المؤستتتّ

  وقفتتة  بل نتترن  المملكتتة  اه متترم  ي ون  بتتكن  عليتت   للا  رحمتتة 
.  الكيترن  يهز  الخير  لحظترت  في  وبترلتاات  استتتتتتتتتتتتتت راتيجيتة 

  البن   الملك   من   األبنرء   الملو    النهج   هاا   على   سرر   ولقا 
  الل نرنيين وجاان  في  الحرضتتتتتتتتر   الملك   الى  ستتتتتتتتاود   األو  

ل    ومن  الاز ز  ع ا  بن  ع اللا    الخوة  نفستتتتتتتتهر  وبرلنخوة  َق  
 .وفيص   وخرلا   فها   الملو   عليه    للا  رحمة  واألشقرء 

ستتتتتتتتن   ومن      بو الت الم َ لى   الصتتتتتتتت ير  الوطن  حظ  حم
 ال فّه  مستتتتتتتتتتتتتررات  تاّي   ال ي  الصتتتتتتتتتتتتتراعرت   من  م قياة 
  قيتتتردات ان  الل نتتترنيتتتة   لل ركيبتتتة  والموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتتة  والرؤ تتتة 
 يجماون  الاين  الستفراء  تخ رر  است مرار  في  كرن    المملكة 

  الوطن  كيتتترن  على  والحرص  األحتتترستتتتتتتتتتتتتتيس  رهتتترفتتتة  بين 
  مع  ال فّه   درجرت  وبكقصتتتى  برلحستتتنى   وال ارم   الصتتت ير 
  فؤاد   وكرن . الصتتتتتتتتت ير  برلوطن  أحيرنرا  تاصتتتتتتتتت   األيمرت 

 ستتتتتتتتتتتتتترعتات ال ي  التابلومترستتتتتتتتتتتتتتيتة  الك يبتة  من  واحتااا  مف ي 
  المنزَّهتة األمخوة  برو   الواجت   وأّدت  وتفّهمت   وستتتتتتتتتتتتتترنتات 

  الل نرنية  الجرا   ت رأ   أن   على  والحر صتتتتتتة  الوصتتتتتترية    عن 
  من  الستتتتاودية  الابلومرستتتتية  رموي  فا    وه اا . النز    من 

 خوج  الاز ز  ع ا   الى  الكحيمي  أحما   الى  الشتتترعر   علي 
  الحرلي  الستتتتتفير   الى  ان هرءا  وليس   وصتتتتتواا  مف ي  فؤاد  باا 
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 ع ا  الملك  وصتية   هو   الواج   هاا  وككنمر . عستير    علي 
  برلملو   باءاا  بااه   ِمن   واصتتتتتتتتلوا  الاين  األبنرء   الى  الاز ز 

  البن  ث   عليه     للا  رحمة   وفها  وخرلا  وفيصتتتتتتتت   ستتتتتتتتاود 
 ال نود في  دا مترا  ل نترن  التا   الاز ز  ع تا  بن  ع تاللا  البترر 

  الحرلة   مع  جن    الى  جنبرا  الملكية  األجناة  من  األستتترستتتية 
 .الفلسيينية 
لص   في واايدهتتتتتترر  ااستتتتتتتتتتتتتت قرار  إن  القو   الى  َنخ 

  قيردة إرادة  بفا   صتتتتتتتتتتتماا  الل نرنية   -  الستتتتتتتتتتتاودية  الاالقة 
 في  المملكة  يمّث   كرن   الا   الابلومرستتتتتي  والفيلق   المملكة 
 في ل نرن  يمّث   نفستتتتتتتتتتتتت    الوق    في  إن   نقو   ونكرد  ل نرن  

 بهتتتتر تميزت  الظتتتترهرة  الى  أقر   حتتتترلتتتتة  وتلتتتتك . المملكتتتتة 
  الوالا  ووصتية  ال لقر ية  بفا   الل نرنية   -  الستاودية  الاالقة 

 المنزَّهتة الاالقتة  هتاه  فرادة  على  دليت   وخير . المؤستتتتتتتتتتتتتتس 
  الصتتتتتتتتتت ير   الوطن  كرن  ال ي   اللحظة  في  أن   ال ر    عن 

:  مانره  مر   تقو    الساودية   اليا  جرءت   ال سرق   شفير   على 
 ونحن قلوب    فل  تتآل  . بوطنك   تفالونتت   متتر  في  للا  إتقوا 
 .جرنب     الى 

  الير    مؤتمر   منا   الحر    واقع   هو   هاا   اس مرار   وفي 
  ستتتتتتتتفراء  وكرن  الستتتتتتتتالمة  ستتتتتتتت ة   على  ل نرن  وضتتتتتتتتع   الا  

  الوفرق  وحراستتتتتتتتتتتتتة  بكمرنة  الابلومرستتتتتتتتتتتتتية  ون آذار ي   المملكة 
  كرن  الا   مف ي  صتتتردق  فؤاد  الحرا    هؤاء   وِمن . ب جّرد 

  وطني  في  للستتتتتتتتاودية   البرر  البن   أنر : دا مرا   حرل   لستتتتتتتترن 
 صتتتتتتتتترح  نرجي  الشتتتتتتتتتقيق  ارتك    حر   وفي . ل نرن  الثرني 

ع  الم ميزة  الابلومرستتتتية  ال جربة   ال ر   الشتتتتقيق  أوراق  جم 
نر  حرلنر  مث   أنه   كثيرون  ستتتتتتي  شتتتتتت    في دبلومرستتتتتتيرا  فقا 

  قمتتتترشتتتتتتتتتتتتتتتتتة ومن  الرقتتتتة  من هى  في  وأديبتتتترا  الرقي  من هى 
  كرن  الا   المنقور  نرصتتتتتتتتتتتر   الراح   الوي ر  الابلومرستتتتتتتتتتتي 

  الاين   للا  رح  .  المملكة  ترر    صفحرت   من  غنية  صفحة 
  الجها  أفضت   تقاي   ال جربة  ياريشتون  للاين  وقيَّض   رحلوا 
 .يتوفِّق   واللت  . للمتة 
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  إلى مصر من أنواعها  على  التحرشات
 إلى؟ «!... اللــــــواء»  إلى الكويت 

  الجتتررة جتترنتت   من  بتترلكو تت   تحرُّش  محتترولتتة  هي  هتتر 
 حز »  جترنت   من  لت   موجت   ا  التا   ال حرش  باتا  إيران 

  و ستتتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتتر ظروفهر  يار   َمن   ال ي  بمصتتتتتتتتتتتتر «  للا 

 حق  من  يصتتتتب   حرلنر    مث   عقود  ما    على  تضتتتتحيرتهر 
 الخالير أستتتتتتتتتتتتلو   ب ير  ماهر  ي ارم    ان  علي   القضتتتتتتتتتتتتية 
 األمة   خلخلتة  تاني  مصتتتتتتتتتتتتتتر   خلخلتة   أن   ذلك  الستتتتتتتتتتتتتتر ة  

  المستاور ن باض  إست فزايات   مصتر  ي في  أن    عن  فضتالا 
  لي رمتترن افي تتاور  بينه   ومن  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتتة  الح ومتتة  في 

  الارل   في  دبلومرستتتتية  أغر   هي   ال ي  الابلومرستتتتية  ر يس 
  ترهي ية أستتتتتترلي   إب كرر  في  ي ر   بزمرمهر  الممستتتتتتك   وون 
 وليس ال رهي يين  تهتتتتتتا تتتتتتة  هو  دوره  أن  مع  الحوار  في 

  وإلى .. ال رهي   راية  حرمالا  أمرمه    أو  ماه   األصتتيفر  
  فكر  لو   وهو .  الارلي  الستتتتتا  منشتتتتتآت  بضتتتتتر   ال هايا  حا 

 أختتتتتات حتتتتتر   في  إنتتتتت   وكيف  كالمتتتتت   مردود  في  قليالا 
  برلح ال  الم مسك  الم  ِص   ي سرا يل ال  الكيرن  ح ومة 
  لن  المرة  هاه  المصتتتتتتتتتتتتر   الا ور   فهن  الشتتتتتتتتتتتتر ر   برل هايا 

  قوات  على  مق صتتتتراا «  1973 أو وبر  ع ور »  بمث   ي ون 
 واطفراا  ونستترءا   رجراا  مصتتر  شتتا   ستتي ون   وإنمر  نظرمية 

  إتفرقية ور    الا    الحرلي   الح    وبرعرية  سيا ر    من   هو 
  بموج هر مصتتتتر  إستتتت اردت  حر   باا  إستتتترا ي   مع  ستتتتالم 

  أتات  طترلمتر  التا   للستتتتتتتتتتتتتت ون  حتااا  ووضتتتتتتتتتتتتتتات   األر  
 .النر   أعصر  
  الا   النحو  على  الا ور  مشتتتتتتتتتتتها   ستتتتتتتتتتتي ون  لمرذا   أمر 
  مصتر  تاييش  مانره  الارلي   الستا  تامير  فلن   إلي   نشتير 

 .أرضهر  وتجاي  
 يح  في  هو  الي ياي  الرد  فتتتتهن  الحتتتتر   هتتتتاه  وفي 

  يعيشتتتتتتتتتون  يهود   ماليين  للخمستتتتتتتتتة  بااه  تاود   ا  مقا  
  إنقر   الا   الجي   عصتتتتتتتتتربرت  إغ صتتتتتتتتتَ   هر  أر    على 

... األمرن  تيل   ك ر   جرلية  مجرد  البقرء  ل ير  فرصتتتتتتتتتتتة 
 يح لون  الاين  و اود  الماروستتتتتتة  الهجرة  تحا   ل    إذا   هاا 

 .أتوا  حيث   من  فلسيين 
  صتحيفة تست ها   ال حرش  حرات   من  حرلة  هي   وهر 

 لا  المش ر    الجرمع  بكن  نا ز   الا   المن ر « اللتتتتتتتتتتتتتتتتواء » 
  ر يس إلى  ستتتتتتتتتتتتتتالم  ال ني  ع تتتا  الاميتتتا  من  فيتتت   الجميع 
  إلى  والزميالت  الزمالء  بقية   إلى  ستتتتتالم  صتتتتتال   ال حر ر 

 بتت  يقوم  التتا   للتتاور  الموضتتتتتتتتتتتتتتوعي  ال فه   هو  الدار ين 
  أن   ومع . ال حر ر  عملية  إس كمر   س ي   في «  للا  حز  » 

 الوطني  المن ر   هاا   عميا   أن   إاَّ   النهج   بهاا   مل زم   الجميع 
  يعيشتتتتتتتتتتتتتتهر  ال ي  الاقة   البرل ة  المنرستتتتتتتتتتتتتبرت  ي  ن   والم زن 
ر    ال حر ر  لدارة  وبتتترلتتتاات  لل تتتاكير  الوطن   وهي والكم تتتَّ

  المشترر  النهج  بكن  ال يقظ   من  دا مة  حرلة   في  اصتالا  وه  
  وان « اللتتتتتتتتتتتتتتتواء »  لتتت  الوطني  السيرسي  الخ   ثواب    من  إلي  

 .أمرنة  علي   الحفر  
  المصتتتتتتتتر ة  الاولة  تحستتتتتتتت    أن  الي ياي  من   أن  وكمر 
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  الاولة  وت خا   إلي   أشتتتتترنر   الا   ال حرش  ل ااعيرت  حستتتتتربرا 
  الي ياي من  فتهن  بتاقتة   محستتتتتتتتتتتتتتوبتة  نظترم  نقيتة  الكو  يتة 
  أن « اللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواء »  مث   عر ق  وطني  من ر   إلى  برلنسبة 

  « للا  حز  »  في   األعلى  المقرم   من  مقرضتتترتهر  نستتت هجن 
 في تمستتتتتتتيِّر  ال ي  أقالمنر  في  صتتتتتتتامة  أحا    الا    األمر 

 إبراي شتتتتتكن    من  مر «  للا  حز  »  تصتتتتتي    الشتتتتتاة  لحظرت 
 المقتترومتتة  بتت   وناني  الحز   دور  من  اليجتتربي  الجتترنتت  

 حرجزاا  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  وتحرلفرت   خيررات   تق    أن  دون   ومن 
 .ال حر ر   للاور  رؤ  نر  أمرم 

 هتتاه كتترتتت   حتتر   مثتت   المرء  يجتتا  ذلتتك  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  وفي 
 ونحن ال حرشتتترت   هاه   أن   ه  : ي ستتترء   نفستتت   الستتتيور 

 في ومقتتروم تت   الحز   يفيتتا  مالن   هو  عمتتر  ن حتتا   هنتتر 
 الييبتتة ال حيتتة  على  الرد  ال قتترليتتا  من  أن  وهتت   شتتتتتتتتتتتتتتيء؟ 

ن  باافع  مالومة   أو  تحليالا    قضتر ية باعو    هو  النية   حمست 
 .منهر  بكحسن  تحية   الرد  ي ون   أن  با  

 هو«  للا  حز  »   لتتتتتتتتتتت  الاس ر    الشكن   أن  نار   نحن 
 بصتتتتتتتتتوار    للاولة  الرستتتتتتتتتمي  الاستتتتتتتتت ر    الشتتتتتتتتتكن  بكهمية 

  مع  ال خرط   يست نا   ا   أن  ن منى  لكننر . وغيرهر « ست ود » 
  هاا « اللتتتتتتتتتتتتتتتتواء »   مع   أو  المصر ة   الاولة   مع  سواء  األخر ن 

  بهم يري  والستتتتتالمي  والاروبي  الوطني  العالمي  المن ر 
  إلي   المشتتتتتتترر  الشتتتتتتتكن  صتتتتتتترح   هو «  للا  حز  »   أن   إلى 

  إخضر   وب ر   المقرضرة  سيف  يشهر   أن  يم ن   وبالك 
  مع  يراا  و  إرتكت   بتكنت   الوطني  العالمي  المن ر  وإظهترر 

  يكتي  أن   يم ن   ل    ال اي    وأن   الوير   هي   هنر   المقرضرة   أن 
  ينشتتتترهر مقربلة  خال    من   أو  توضتتتتيحي  بيرن  صتتتتي ة  في 

  الك   وتنرسي «( اللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواء »   ا  )  علي   الم ضو   المن ر 
.  والمقتترومتتة« للا  حز  »  عن  الييتت   الكالم  من  الهتتر تت  
  الا   الحيز  المقربلة   أو  ال يرن  س ايي  « اللتتتتتتتتواء »  وكرن  

 ال ي المقتربلتة  أو  ال يترن  هتاا  أرستتتتتتتتتتتتتتلت   ال ي  بترلجهتة  يليق 
  كمالَّقين  وكنر . قرستتتتتتتت   نعي    الشتتتتتتتتي   فضتتتتتتتتيلة   مع  أمجر   

 حز »  على  الحرص  منيلق   ومن ... ونك ت   ستتتتتتتتتتتتتتناترلج 
  فرستتتتتتتتتتتتتتتتترنهتتتتر بيوات  على  ناوِّ   ال ي  والمقتتتترومتتتتة « للا 

 عمليتتة في  الجميع  بتتهنخرا   إيتتاانتترا  ال حر ر  لستتتتتتتتتتتتتت كمتتر  
  وكالك  الجميع   على  والنف ر   الستتتيرستتتي   وال ارون  ال نمية 

  وداعرا : شتتتتتتارر  وتح   المهّمشتتتتتتين  الير فة  ابنرء  مشتتتتتترركة 
  ستتتتتتتتتواء   إلى  الموفِّق   وللا . وال نمية  برل نرء  وأهالا  للستتتتتتتتتال  

  .انواعهر  على  ال حرشرت   عن  والنك  ... الس ي  
 2010 أيار 5 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 نجاد  إلى صّدام من والمنطقة أميركا

  التتتتتا   الظن  مثتتتتت   ليس  التتتتتا   ااف را   بتتتتتر   من 
 محمود ي يران ال  الر يس  نواير  تفستتتتتتتتتير  يجوي  إث   باضتتتتتتتتت  
 الاراقي الر يس  نواير  تفستتتتتير  مث   أنهر   على  نجرد  أحما  

ام  الستتتتتتتربق   ظ   في  مشتتتتتتتنوقرا  ن هى إ   الا  )  حستتتتتتتين  صتتتتتتتاَّ
 .( للاراق  ال ر يرني   -  ااميركي  الح ال  

  الم حاة  الوايرت  مع  الاالقة   إلى  برلنستتتبة   هي  والنواير 
  المؤاير   أو  ركربهر  في  الستتر ر   الاولي  المج مع   إلى  ومنهر 

 .اخ يرراا   أو  اضيراراا   لهر 
  ااميركية  -  الاراقية  لليمة  تاقيااا  اللحظرت   اشا  في 

اميتتتة  القوات  اح ال   خلفيتتتة  على   ردد للكو تتت   الصتتتتتتتتتتتتتتتتاَّ
ام  الر يس   الكو   نف   يشتتتتتر    لن   أن   مرة   من  أوثر  صتتتتتاَّ

  للخو   موجتتت   فال  ولتتتاا  ي في  متتتر  النف   من  عنتتتاه  وأن 
 لسترن  على  يصتار  مر   في  وكرن . الكو     على  ااميركي 

 البتترطن عقلتت   في  متتر  ينا س  ا  ألميركتتر  مر ر  إن قتترد  من 
 ستتتتتتتتتتتتتتي ون  الكو    نف    إن  مانره  مر   القو   ير ا  أن   حيث 

 ستتلَّم  حر    في  ااميركية  للشتتركرت   والصتتون  الحفظ  في 
 ال رساة  المحرفظة »   برت    الكو     بهع برر   ال وشية   اادارة 
  للر يس الزعرمة  اميركر  وعقات   الصتتّاامي  للاراق « عشتترة 
ام   .الخليج  منيقة   على  صاَّ

  هتتتاا  مع  ي جتتترو   ل   األ   بوش  جورج  الر يس  لكن 
ام  جرن    من  الار    في الير ق  آخر   إلى  ومضتتتى  صتتتاَّ

  لتت   وكتترن  الكو تت   من  الاراقيتتة  القوات  إخراج  خيتتة  تنفيتتا 
 تكون  أن  ير تتتا  فلنتتت   ي جتتترو   ل   لمتتترذا  أمتتتر . خيَّ   متتتر 

 في ذلتك  ي    وأن  المنيقتة  في  األقو   الم ترنتة  في  اميركتر 
  كرن   إن    مع   الكو    تحر ر   خية   عوا ا  يجني   لكي   عهاه 

 ضتتتتتتتتمنرا  يستتتتتتتترنا  ية يران ال   -  الاراقية  الحر   ستتتتتتتتنوات  في 
  كرن  أن   يوم  ذات  ي  ين  وربمر  إيران  ضتتتتتتتتتتا  الاراق  موق  
 ثرلث طر   طر ق   عن  يحر    أ   نفستتت    الشتتتيء  يفا  
  الح    اهت   مواجهتة  يواصتتتتتتتتتتتتتتلوا  لكي  الخميني  الح    اهت  

امي     الموق   و بقى  الم واِجهتترن  ي اتت   وبتتالتتك  الصتتتتتتتتتتتتتتتاَّ
 .الفص    الكلمة  صرح   ااميركي 

  الر يس نواير  تشتتتتتت ي   يجوي  نفستتتتتت   الف را   بر    من 
ام   الر يس  بنوايتتتر  نجتتترد  أحمتتتا   محمود    إن  أ   صتتتتتتتتتتتتتتتتاَّ
 الناوت  انوا   ك   مس امالا  اميركر  يهرج   ي يران ال  الر يس 

  لالدارة مانتتتره  متتتر  القو   ير تتتا  البتتترطن  عقلتتت   في  أنتتت   أاَّ 
  ذلك  وباا  النوو   الستتال   إيران  بهم ال   ستتلمَّوا  ااميركية 

  اليولى  اليا   أن  فق   و  فينر  مصتتتتتتتترلح    ضتتتتتتتتا  نكون   لن 
 تكون  والاراق  الخليج  دو   على  وبتتترلتتتاات  المنيقتتتة  على 

  ااخيرة ت فه   ال ي  أميركتتتر  مع  الم فتتترهمتتتة  الثور تتتة  يران ل 
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 .المنيقة  في  يحا    ومر  لل ااعيرت 
 إدارة جرن   من  الما ماة  الابلومرستتية   أن  تقايرنر  وفي 
  ب ر  هو  المواجهتة  عتام  على  والحرص  أوبترمتر  الر يس 

 ي ري وهنتتر. النجتترديتتة النوايتتر من المز تتا او شتتتتتتتتتتتتتتتتر 
 أوبرمر أميركر ستت  صتتر   ااو شتتر  باا ه : تستترؤ 

 التتتا  ال صتتتتتتتتتتتتتتتر  بمثتتت  ختتترمنئي - نجتتترد إيران مع
ام؟ عراق مع اع مات    الم حاة  الوايرت ان وه  صتتتتتتاَّ
 مواجه هر من أفضتتتتتتتتتتتت  النوو ة إيران  اح واء ستتتتتتتتتتتت ر  

 بروس رن  من  أضمن  اليا  في(  النوو ة  إيران  أ )  وأنهر
 إستتتتتتتتتتتتت قرار عرم  ليس النوو   إم الوهر أن ت يَّنَ  ال ي

 .ااميركية للمصرل 
 على جترء نجترد الر يس أن الكالم هتاا منترستتتتتتتتتتتتتتتبتة

 إلى دخو  تتتكشتتتتتتتتتتتتتتتيرة ممنوحتترا  نيو ور  إلى وفتتا رأ 
 األخا من نو   هنرلك كرن باامر ااميركية  ااراضتتتتتي

 عضتتتتو ة ب اليق لييرل  وجرء.  الشتتتتكن هاا في  والرد
 تستتتتتتتتتتتتتتت ختام ال ي( الم حتاة الوايترت بينهتر من) التاو 

 موعا تحايا طرل  كمر ب   تهاد أو  النوو   الستتتتتتتال 
 وهي. الوجود من النوو تتة ااستتتتتتتتتتتتتتتلحتتة لل تترء نهتتر ي

 ألنتت  فق  ييرحهتتر لكنتت  حتتر  أ  في محقتتة ميتترلتت 
 وغيرهتتر اميركتتتر بينمتتتر النوو   الستتتتتتتتتتتتتتتال  إنجتتتري ير تتتا

 .علي  عقوبرت لفر  تس اا
 النجتترديتتة الميتترلتت  تل َّى لن الميتتر  نهتتريتتة في

 باض إنستتتتتتتتتتتتتتتحت  القترعتة في عَرضتتتتتتتتتتتتتتتهتر عنتامتر ال ي
. هجومية بصتتتتي ة  الميرل  أورد ألن   الوفود  أعضتتتترء

 الر يس ا. منيقي غير ذلتتتتتك كتتتتترن الحتتتتترل ين وفي
 عبررة  المستكلة  وككنمر  الهجوم مصتلح   من كرن نجرد
 من كرن  الماَرضتتتتتتتتتة  الوفود وا. القام ب رة مبرراة  عن

 الرجت  إلى الصتتتتتتتتتتتتتتت ترء وإنمتر القترعتة م تردرة ال تكد 
ام الر يس مث  البرطن  الاق  في كرن ربمر الا   صتتتتاَّ

 جتترم يصتتتتتتتتتتتتتتتت  التتاين من دعوة و ن ظر بحتتاة يهتترج 
 ما  ال حرد  إلى( وحليفرتهر اميركر) عليه   ال ضتتت 
 نهرية إلى المضتتتتي من مرنع ا إن  مانره مر وإبالغ 
 ضتتتتتتتتتتتتتتتمن ذلتتتتتتتك ي ون  أن شتتتتتتتتتتتتتتتر  النوو   اليمو 

 .إس راتيجي نر
 إذا ذلتتك نجتترد للر يس ستتتتتتتتتتتتتتتيقتتر  ربمتتر المرة وهتتاه

 تر تتتا متتتاارهتتتر في تحلق ال ي والتتتاو  أميركتتتر وتتترنتتت 
 ..برلار  الفر  إس  اا 
 بقية وللحايث ...
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 النووية إسرائيلب  أميركا  إهتمامات

  إستترا ي  في  واألشتترار  األميركية  الدارة  يه   الا    و  
  إحراج  أ   اليرفرن   ير اه  بمر   والق و   إيران  إخضتتتر    هو 

  واألعمتترق  التتااخلي  الاتترم  الرأ   أمتترم  ي يران ال  الح    أهتت  
  أو  صتتتايقة  قو   ية يران ال  للثورة  حيث  والاربية  الستتتالمية 

  الفضتتتتترء  في  تحلق   قو    لهر  حيث  وأيضتتتتترا  ماهر   م ارونة 
  هو  هتتتتاا  دام  ومتتتتر . النجتتتترد   -  الختتتترمنئي  -  الخميني 
  ياني  الا    األمر  ت راجع   ال ستتتتتتتتتتتتتو ة  فرص   فهن  ال ر  

 فهن تكجلت   وكلمتر  تكجيت    إلى  إيران  مع  الاوليتة  األيمة   أن 
 .قر مرا  سيس مر  ال وتر 

  فتهننتر لالنفجترر  وقتربلتة  الخيورة  بترل تة  األيمتة  أن  ومع 
 .الاولي  المج مع  أوسر    في  الحسنة   النواير  نلمس   ا 

 في ت حرشتى  األميركية  اادارة   أن  الاهشتة  يمثير   والا  
 األيمة  في  األستتتتتتتتترستتتتتتتتتية  النقية  لمس  تخيوهر  خيوة   و  

  إستتترا ي  منشتتتآت   لخضتتتر   إستتترا ي    على  الضتتت    وهي 
  بريان جوي   نستمع  نفست    الوق    وفي  الرقربة  إلى  النوو ة 
 ال زام بضتتتتتتتتتتتتتترورة  إيران  ييتترلتت   األميركي  الر يس  نتتر تت  

  أو  النوو   ب رنتتتترمجهتتتتر  ي الق  متتتتر  في  التتتتاوليتتتتة  القواعتتتتا » 
 كيف ونستتتتتت  ر  «. م زاياة   وعزلة  جاياة   عواق   مواجهة 

  أو  هتتاا  كالمتت   يقرن  ا  الك ير  األميركي  المستتتتتتتتتتتتتتؤو   ان 
 ال صتتتتتتتتتتتتتتر    لهتاا  فقرة   بتهضتتتتتتتتتتتتتترفتة  انتااره   أو  تحتايره  فلنقت  

 في انفراج  تحقيق  أجتت   من  اننتتر  ومتتر »  عبتتررة  ت ضتتتتتتتتتتتتتتمن 
  إلى  النوو ة  منشتتتتتتآتهر  بهخضتتتتتتر   إستتتتتترا ي   نيرل   األيمة 
  ولو «. التتاوليتتة  القرارات  على  ال مرد  عن  وال وق   الرقتتربتتة 

  من  لكتترن  وردت  مخفَّفتتة  بصتتتتتتتتتتتتتتي تتة  وإن  العبتتررة   هتتاه  أن 
  منيقتتتة بتتتهقتتترمتتتة  والم الق  1995 التتتاولي  للقرار  الم وقع 
 يكخا  أن  األوستتتتتتت   الشتتتتتتترق  في  النوو    الستتتتتتتال   منزوعة 
  تنفيتاه و     ملزمترا  قراراا  ي ون  ان  إنمتر  ال نفيتا   إلى  طر قت  

د  قصتير  يمني   جاو   وف ق   أصتر   مر  يصتيب    ا  كي  محاَّ
 إستتتتتتتتتتتتترا ي  تنفِّا   ا   الا    242  الاولي   األمن  مجلس  قرار 

.  الجوان  اح ال   في  ااستتتتتتتت مرار  بالي   مضتتتتتتتتمون   ورم  
  األميركيتتتة اادارة  ان  ياني  فهتتتاا  العبتتتررة  ترد  ا  وعنتتتامتتتر 

  لن  ن  أ   كمر  ماي    وهاا  فق   ي ستتتترا يل ال   الموق    مع  هي 
  إن  القو   يم ن  ااف را   بتتتر   ومن . ن يجتتتة  أ   يحقق 
  نشتتتتتير مر  إستتتتترا ي    من  ييل    ا  األميركي  الر يس  نر   
  إستتتتتتتتتتترا ي و  األميركية  اادارات  بين  الاالقة   آلن  ربمر  إلي  
  أو  ت مرد    ان  الثرنية  استتتتتتتتتتتت يرعة  في   الا    النو    من  هي 
  ككن  أميركي   ميل    أ   بستتتتتل ية  تنرقش  األدنى   الحا  في 

  لنر    ستتتتتتتتتتتتواء )  األميركية  للدارة  ن نيرهو  الشتتتتتتتتتتتتر ر  يقو  
  الوايترت  إن  مانتره  متر ( نفستتتتتتتتتتتتتت   أوبترمتر  للر يس  أو  الر يس 
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  300  تملك  إستتتتتتترا ي  و  نوو را  رأستتتتتتترا   5113  تملك  الم حاة 
  ييتتترلب   ان  احتتتا  حق  من  ليس  انتتت   ومثلمتتتر  نوو   رأ  

  من  ليس  فهن   اخ صررهر   أو  النوو ة  ال رسرنة  هاه  ب حجي  
  الرد  في  الصتتتتتتتتتتتتتتالفتة  وهتاه . ذلتك  منتر  ييلت   أن  احتا  حق 

  من  األميركية  اادارات  ممرآلة  ستتتتتتتتتتتتت  هر  نف رضتتتتتتتتتتتتت    الا  
  امر . ستتتتتتتترا ي  ل  البن  بوش  ر رستتتتتتتتة   إلى  ترومرن  ر رستتتتتتتتة 

 امرمهر  مجر   هنرلك   يا   فال  أوبرمر  ر رستتتتتتتة   إلى  برلنستتتتتتتبة 
 .السربقرت  غير   تكون  لكي 

  دون  من  تستتتتتتتتتتتتت قي    لن   األمور   إن   القو   وخالصتتتتتتتتتتتتتة 
 الميلتت  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   تل ي  وعنتتامتتر . ال اتترمتت   في  ال واين 
  من  يصتتب   الاولية  للرقربة  منشتتآتهر   إخضتتر   وهو  ال اهي 

  تصتيل  وعناهر . الاولية  برلميرل   إيران  تستلي   الي ياي 
  الخليج  ميتتتتره  تاود  وا  إيران  عن  الخير  و نتتتتك   األمور 

 أميركر غيرة  تاود   ا   كمر  وال هاياات  للمنرورات  مستتتتتتتتتتتترحرا 
 كمر  وعليهر  لهر   همومرا  بنوو  هر  واه مرمرتهر  إستتترا ي    على 
.  والسالمية الاربية   األم ين   في   أميركر   اصاقرء   ك    على 

  الاعرء  مع  ان ير ه    على  الجميع  يصتتتتتتتلِّي  ايضتتتتتتترا  وعناهر 
  من  التتتانيتتتر  في  إق رفوه  متتتر  اآلخرة  في  له   للا  ي فر  بتتتكن 

 .أعمر  
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 السالم  طريق  على  مفاجآت
 األمن  لمجلس لبنان رئاسة  ظل في

 طوا  التاولي   األمن  لمجلس  ل نترن  ر ترستتتتتتتتتتتتتتة  ظت   في 
  موضتتتتو   في  النستتتت ي  النفراج  يحا    2010 أيرر  شتتتتهر 

 وجرء. المبرشتتتر  غير  ي ستتترا يل ال   -  الفلستتتييني  ال فرو  
 فضتتتتتتالا  الانرد  من  جاو    أ   الجرنبرن  يجا   ل   باامر   ذلك 
  النهرية   الى   المضتتتتتتتي   على   أوبرمر   بررا    الر يس   إصتتتتتتترار   عن 
  غير   ال فرو    ظ    وفي .  بهر   وعا   ال ي   ال ستتتتتتتتتتو ة   تحقيق   في 

  جورج   األميركي   المباو    عرتق    على   ستتتيكخاه   الا    المبرشتتتر 
  ااتصترات   تمست كن    ث    و  اثر   ستييو    با   ا   والا    مي شتي  

  ستتتت  كشتتتت    ال اقيا    برل ة   أيمة   حو    مفروضتتتترت   ا    في   ومر 
  النواير   صتتتتتتَاَق    فهذا .  الستتتتتترا يلية   واألاعي    ااميركية   النواير 

  فتتتهن  ودوليتتتة  أميركيتتتة  ضتتتتتتتتتتتتت و   بفاتتت   األاعيتتت   وتوقفتتت  
ر   غير   ال فرو   رة   مفروضتتتتتتترت   ين هي   المبرشتتتتتتتَ   ترعرهر   مبرشتتتتتتتَ

  ستتتتتتتتتتتتتالم  مؤتمر  الى  األمر  ين هي  ث   ودوليتتتة  عربيتتتة  أطرا  
  بفضتتتتتتتتتتتتلهر    ال ي   الورقة   و  ون   أوبرمر   الر يس   يستتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتيف  

  كرن    إذا   ح ى   تستتتتتتتو ة   المؤتمر   أثمر   حر    في   خصتتتتتتتوصتتتتتتترا 
  الحز   خيتتتة  هي  وتلتتتك . الر تتترستتتتتتتتتتتتتيتتتة   الوايتتتة  يجتتتاد  أوليتتتة  

  أنتتت    وأعلن  ستتتتتتتتتتتتت ق  التتتا   الم حتتتاة   الوايتتترت  في  التتتايمقراطي 
 .ثرنية   لواية   أوبرمر   الر يس   سيرش  

  وااع راضتتتتتترت كثيرة  الفلستتتتتتيينية  ال حّفظرت   أن   ومع 
« الستتتتتتتتتتتتتتالمي الجهتترد»و« حمتتر » حركتة جترنت  من 

 إليتتتت  إن هى التتتتا  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني القرار أن إاَّ  أوثر 
 ال حر ر لمنظمتة ال نفيتايتة للجنتة المشتتتتتتتتتتتتتت ر   ااج متر 

 الست   يوم« ف  » لحركة المركز ة  واللجنة الفلستيينية
 على بترلموافقتة للا رام في( 8/5/2010) المترضتتتتتتتتتتتتتتي

رة غير  المفروضترت باء  الحنكة بين يجمع يبقى المبرشتَ
 .والمخرطرة
 حصتتتتت  وقا الفلستتتتتييني الجرن  أن بمانى الحنكة

 لو ن منى كنتتر أوبتترمتتر  الر يس من ضتتتتتتتتتتتتتتمتترنتترت على
 الجرن  على ستيلقي رسترلة  صتي ة في م  وبة جرءت

. ال فرو  إلي  ين هي إخفرق أ  مستتتتتتتتتتتتؤولية األميركي
 ستتتتتتتيشتتتتتتتها الفلستتتتتتتييني  الصتتتتتتت  أن فهي المخرطرة أمر

 ال شتتتتتتتتقق من المز ا المرء ي منره ا الا   ال اثر ن يجة
 .أصالا  الم شقق الفلسييني الوضع في

 يةإستتتتتتتتتتتتتترا يل  اتآذار مت  الى استتتتتتتتتتتتتت نترداا  فهننتر ذلك الى
 خال  حاث   النواير ستتتتتتتتوء تا س وعنصتتتتتتتتر ة عاوانية

 األميركيتتة الدارة فيهتتر بتتالتت  ال ي الثالثتتة األشتتتتتتتتتتتتتتهر
 من درجة على ن او لل فرو   أرضتتية ليجرد الستتاي
 ن كّم  نفست   الوق  في لكننر. ستيحا  مر  إياء ال شترؤم

 انفجررات ستتتتتتتتتتتتتتو   نر   فال أمرمنر  الارم  المشتتتتتتتتتتتتتتها في
 وليس ستتتتتت حا   الوضتتتتتتع في الخيورة  وبرل ة م الحقة
 الم حتتتتاة الوايتتتترت وبتتتترلتتتتاات دولي طر  أ  هنتتتترلتتتتك
 ااق صرد   الوضع  ألن  وذلك  المخرطر  لح واء  جرهزة

 الاشتتتتتتترة األيرم هي وهر.  ال راجع من حرلة في  الارلمي
 األحوا  صتتتتايا على خييرة مفرجآت تشتتتتها  المرضتتتتية

 إفالسترت مالم   أيضترا  وتشتها  الارلمية ال ورصترت في
 ستتتتتتتتتت ي  على  اليونرن) المرة هاه  الاو  مستتتتتتتتتت و   على

 .الشركرت مس و   على وليس( المثر 
 تحا  أن يم ن ه : ن ستتتتتتتتتتتتتترء   ذلك ضتتتتتتتتتتتتتتوء في

. يحا  ممر الفلستتتتتتتتتتييني الصتتتتتتتتتت  هو وأين الماجزة 
 .ييرانال الموضو  الى برلنسبة ومرذا

 .بقية وللكالم ...
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 شهية لسد ييران اإل الطعام ط عم
ار لقاء قبل المواجهة  ميدفيديف -  بشَّ

  المف ر   الموعتا  2012  الاترم  نهتريتة  وح ى   اآلن  من 
  الوطنية الستتتتتتتتتتتلية  بين  المبرشتتتتتتتتتتتر  غير  ال فرو   لن هرء 

 الاّرا  طر ق  عن  الستتتتتتتتتتتتترا يلية   والح ومة  الفلستتتتتتتتتتتتتيينية 
 أوبترمتر  بتررا   الر يس  ممّثالا  مي شتتتتتتتتتتتتتتيت   جورج  األميركي 

  -  النجتتتتتترديتتتتتتة  إيران  بين  النوو تتتتتتة  األيمتتتتتتة  أن  نف ر  
 الجتتترنتت  من  نوعي  وب حفيز  ستتتتتتتتتتتتتتو تت   تكون  الختتترمنئيتتتة 
  ميافيايف الر يس  ي ررة  ضتتتتتوء   في  الروستتتتتي   -  الستتتتتور  

 أمس ق    باأت  وال ي  ستتتتتتور ر   إلى  روستتتتتتير  لر يس   األولى 
  ال ستتتو ة شتتتارر  فيهر  رافارا (  2010 -   5  -   10 الثنين ) 

  الر يس بتتت   ينتتترد   متتتر  مع  بتتتالتتتك  مل قيتتترا  للمواجهتتتة  بتتتايالا 
رر    لن  النوو ة   األيمة   كرن    وإذا . ال ركي   والجرر   األسا  بشَّ

وَّ     هاا .. الفلستتييني   للموضتتو    ح   هنرلك  ي ون   فلن  تمستتَ
 والج يترحترت الصتتتتتتتتتتتتتت يرة  الحرو   فوضتتتتتتتتتتتتتتى  ت تاأ  ل   إذا 

 في الثنين  أمس  ق تت   حصتتتتتتتتتتتتتتت   متتر  نحو  على  الرهتتربيتتة 
 المترلكيتة  -  الاالو تة  مجترداتت   في  المستتتتتتتتتتتتتت  رق  الاراق 

  الخيورة برل ة  إفالستتتتتترت   وقع   وعلى  المنيقة  في  تن شتتتتتتر 
  وربمر األوروبية   الاو   باض  بينهر   من  كثيرة   دواا  تصتي  
  ت فكتك بحيتث  الم حتاة  الوايترت  على  جتايتااا  واقاترا  تفر  

 ااتحترد أصتتتتتتتتتتتتتتر   التا   ال فكتك  نحو  على  الوايترت  هتاه 
 وهنتتتتر تباثمر  أغر   جمهور تتتترتتتتت   ف باثرت  الستتتتتتتتتتتتتتوفيتتتترتي 

رر  للر يس  يقو    ان  ميافيايف  الر يس  يست ييع   الكثير بشتَّ
 .الشكن   هاا  في 

 واردة ي يران ال  النوو    للموضتتتتو   ب ستتتتو ة   اآلمر    لكن 
 عمالا  إيران  اب كرت هر   ال ي  اليارم  دبلومرستتتتتتتتية   ضتتتتتتتتوء  في 

ِا  »  بقرعاة    ال ااي   باض  مع «  الاين  تستتتتتتتتت حي   الف   أط 
 الخررجية وي ر  دبلومرستتتتتتتتتي هر  ر يس  استتتتتتتتت ضتتتتتتتتتر   عنامر 

 في  ااعضرء  عشرة  الخمس   الاو   ممثلي  م قي  منوشهر 
  الى ( 1020/ 5/ 7)  المرضتتتتتتتي  الجماة  يوم   اامن  مجلس 
  من  القصتتيا   بي   وهنر   الاعوة   ول ى  علنية   عشتترء  مكدبة 
  وفود   من  ك    في  الثرني   المستتؤو   مشتترركة  تاني   ان   دون 

 با  الم حاة   األم   لا   وفرنستتر  وروستتير  وبر يرنير  أميركر 
  تحقق  ل   إيران  ان  الصتتتتتتتتتتتتتتين  فالتت   متتر  نحو  على  األو  

 الم ستتتتت   هاا   على  ودليلنر  الابلومرستتتتتية  هاه   من  م ستتتتتبرا 
  للر يس الكالميتتة  الحرا ق  من  الشتتتتتتتتتتتتتتيء  باض  أطفتتك  أنتت  

  قول   ومنهر  إستتتتتتترا ي  و  أميركر  ضتتتتتتتا  نجرد  أحما   محمود 
لنر  الارل    في  الرهر   خيو    إن »    وت   واشتنين   الى  توصتِ

  وقولتتت     « الحقيقتتتة  هتتتاه  تث تتت   وثتتتر ق  إيران  ولتتتا   أبيتتت  

  الستال   است خاام   في   األو   الم ه   هي  أميركر   إن »  أيضترا 
 واشتتتتتتتتتتتتتتنين في  ادن  بن  وجود  واح متتر   وإن تترجتت   النوو  
 اميركر  إن »  وأيضتتتترا   ايضتتتترا   وقول     « ك ير  إيران  في  وليس 

 ونهتريتة إيران  على  الاقوبترت  جرَّاء  من  الكثير  ستتتتتتتتتتتتتت اترني 
  إستتتتتتتتتترا ي   أمر  ضتتتتتتتتتتانر   يصتتتتتتتتتتار  قرار   بكو   تكون  أوبرمر 

 دليلنر كمر «. وستتور ر  ل نرن   على  حربرا  شتتّن    إذا  فستت ن هي 
 وال راي   تركير  شتتجع  أن   اليارم  دبلومرستتية  م ستت    على 
  األميركية الدارة  مع  ستتتتتتايهمر  في  قمامرا  تمضتتتتتتير   أن   على 

  ال ركية  القمة  جرءت  ث   م واينة   تستتتو ة  ليجرد  وحليفرتهر 
 المرضتتي  ااحا  يوم  استتين و   في  الَقَير ة  -  الستتور ة   - 
  من  الواثق  ي يران ال  الح    بتتتتتتتكن  توحي ( 2010/ 5/ 9) 

  على  األميركيتة  الخيتة  إربتر   على  الصتتتتتتتتتتتتتترروخيتة  قتاراتت  
  ا  بحيث  إضتتتتتتتتترفيرا   وق را  الابلومرستتتتتتتتتية  لعيرء  استتتتتتتتت اااد 
.  فق    أوبرمر  الر يس   على  الابلومرستتتتتتتتتتتي   الام   يق صتتتتتتتتتتتر 

 وال راي   تركير  طرح  هر  بكفكرر  ال رحي   المؤشتتتتتتترات   ومن 
 وهتاه. النوو   الوقود  مبتردلتة  اتفترق  تنشتتتتتتتتتتتتتتي   شتتتتتتتتتتتتتتكن  في 

  إتفق   حر   في  الرستتتتتتتتتتتتتمي  الق و   طربع  ستتتتتتتتتتتتت كخا   األفكرر 
  وأثمرت توفيقية  صتتي ة   على  والروستتي  الستتور   الر يستترن 

  ور يس  أردوغرن   طي    رج    ال ركية   الح ومة   ر يس  ي ررة 
.  األستت و   هاا  طهران   الى  ستتيلفر   دا   لوا  ال راي    جمهور ة 
  -  الاربي  المستتتتتتتتتتتتتتاى  مثلتتتتتتتث  كون  تثمر  أن  والمرج  

رر  الر يس  أ  )  الستتتتتالمي   أردوغرن والر يس   األستتتتتا  بشتتتتتَّ
  موضتتتتتتتتتتتتع ( قير  أمير  ثرني   آ   خليفة   بن  حما  والشتتتتتتتتتتتتي  

 بين  أن   عن  فضتتالا   أفكرر  من  ييرح   بمر  ي يران ال  الق و  
  لواقع  ال فّه    من  صتتتتتتتتتتتتالت  األميركية  والدارة  المثلث   هاا 

 فال  ي يران ال   الوج   مرء  تستتتتتتتتتو ة   أ   تحفظ  وبحيث   الحر  
 والنجريات الكالمي   الصتتتتتتمود   هاا  ك   باا  م راجارا  ي او 

 النوو   أ   األو ر   النجتتري  طر ق  على  الصتتتتتتتتتتتتتتترروخيتتة 
طارم الابلومرستتتية اليرانية  ي ون  وه اا .. وستتتالحرا  ستتتلمرا 

مرا ن منى أن يسا شهية المواجهة مع إيران.   طما 
 2010 أيار 12 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  المسيرة يستأنفون  األمس  أصدقاء
 الروسية -  السورية

  ي ررت  ميافيايف  ديم ر    الروستتتتتتتتتتي  الر يس  إستتتتتتتتتت  ق 
 باأت وال ي  ستتتتتتور ر   إلى  روستتتتتتي  لر يس   ااولى  الرستتتتتتمية 

 :اف  ي ن  بهشررتين ( 2010/ 5/ 10)   المرضي  ااثنين 
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  إن : » قتر الا  الستتتتتتتتتتتتتت ترلينيتة  الحقبتة   أدان  أنت   هي   ااولى 
  دوافع  موضتتحرا « تم  فر   أن  يم ن   ا  جرا    إرتك   ستت رلين 
 المرنير  على  الحلفرء  إن صتتتتتتتتتترر  ذكر    مع  الم زامن  والم  

 ي ن ول   ستتتتتتتتتتتتتتنتتتتة  65 ق تتتت   أ     1945 عتتتترم  النتتتتري تتتتة 
ِلاا  بوتين  فالديمير   السل   الر يس   وا  ميافيايف   .باا   وم

  دو   من   قوات  مشتتتتتتتتترركة  فكرن   الثرنية  الشتتتتتتتتتررة   أمر 
  الااو  كرن   الا  )  ااطلستتتتتتتي  شتتتتتتتمر   حل   في   أعضتتتتتتترء 

 في( البترردة  الحر   يمن  في  الستتتتتتتتتتتتتتوفيترتي  لالتحترد   اللتاود 
 .موس و  في  الحمراء   السرحة  في  جر   عس ر   عر  

  مقامه  في  وح ومة  دولة  ر يس  عشتتتتتر ن  وبحضتتتتتور 
 ترو هوجين   الصتتتتتتتتتتين  ور يس  ميرك   المرنير  مستتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتررة 

  ميافيايف الر يس   قر   بير ز  شتتتتتتتتتتيمون  إستتتتتتتتتترا ي   ور يس 
  تهاد  ال ي  أميركر   من   ك   إلى  رستتتترلة  إع برره  يم ن  والمرا 

 ال ي وستتتتتتتور ر  تا ا    ال ي  إستتتتتتترا ي  و  ت حا   ال ي  إيران و 
(  اخر   واطير   وحمر   الستتتتتتلية )  والفلستتتتتتيينيين  تن ظر 
 المرء يم ن  العبتررات  باض  خال   ومن . ياترنتاون  التاين 

 ال ي التاولتة  ر يس  ير تاه  لمتر  الاميق  الباتا  يستتتتتتتتتتتتتت ن ج  أن 
  اوروبتر كت   ل تامير  ي في  متر  النوو   الستتتتتتتتتتتتتتال   من  تملتك 
 .وغربرا  شرقرا 

 الار  هاا   في  مارا  يستتتتتتتتير  اليوم : » ميافيايف  يقو  
  المست قلة  الاو   رابية  دو   وجنود  الرو   الجنود  المهي  

اة  تشتت يالتنر . له لر  المنرهض  وال حرل     على  دلي   الموحَّ
  يم ننر فق   مارا . الستتتالم   عن   للافر   المشتتت ر   إستتت ااادنر 

ن  أستتتتتتتتتتتتتر    على . اليوم  مخرطر  نواج    أن  ستتتتتتتتتتتتت    الجوار   حم
  قي  تستتود  كي  الارلمي   األمن  مشتترو   ح   يم ننر  فحستت  
  حرة   المق لة  ااجير   حيرة  وتصتتتتتتتتتتير   كل    الارل   في   الااالة 
 . « وساياة 

  والفرنستتتتتتتتتتتتتتيين وال ر يتتترنيين  ااميركتتترن  الجنود  منظر 
  وجنود رو   جنود  جرن    إلى ( اطلستتية  دو  )  وال ولونيين 

 في  شتتتتتترركوا  الستتتتتتربق  الستتتتتتوفيرتي  ااتحرد  جمهور رت   من 
  الرمز   ذلك  الحمراء  الستتتتتترحة   في  م ميز  عستتتتتت ر   عر  
 أنوا   أه    أن  خصتتوصتترا  مهيبرا   كرن  البرردة   الحر   لحقبة 

 في رمز   بشتتتت    ايضتتتترا  شتتتتررك   والنوو   الثقي   الستتتتال  
  إلى  رستتتترلة  أشتتتترنر   كمر  المنظر   وكرن . الاستتتت ر   الار  

 ال حا  صتتتتتفحة  طي  عليه    أن  مفردهر   األمر  يانيه    من 
 الجيوش»  فهتتتاه  بتتترل اتتتريش  وال تتتاء  والممتتترطلتتتة  والاتتتاوان 
 الستتتتتتتتتتترحة في  جن    إلى  جنبرا  تستتتتتتتتتتتير  ستتتتتتتتتتتربقرا «  ااعااء 
 .الحمراء 
  إلى  ميافيايف  الر يس  ي ررة   إلى  برلنسبة   ماَلن   هو   مر 

رر  الر يس  مع  إتفرقرت  ل وقيع  إنهر  ستتتتتتتتتتور ر    األستتتتتتتتتتا  بشتتتتتتتتتتَّ
  مستتتتت و    على  إن هى  حيث   من  ال شتتتتترور   ما   وليستتتتت كن  

( 2008)  ستتتتتتتتن ين  ق    إل قير  عنامر  الر يستتتتتتتتين  بين  القمة 
 الحر  باا   األستتتتتود  البحر   على « ستتتتتوتشتتتتتي »  من جع  في 
رر  الر يس  موق    وكرن  وجورجير  روستتتير  بين   هاه  من  بشتتتَّ

  تارطم  نحو  على  الروستتتتي   الموق    مع  م ارطفرا  الحر  
  ااميركي  الموق    مع  األستتتتتتتا  حرفظ   الراح   الر يس   والاه 
امي  الح ال    إياء   1991 عرم   .للكو     الصاَّ

  الر يس أن  ذلتتتتتتك  األه    هو  مالنتتتتتترا  ليس  متتتتتتر  لكن 
 شتتتتيمون  إستتتترا ي    دولة  ر يس   من  رستتتترلة  يحم    الروستتتتي 

  ب وصتتتتتتتي  القيرم  ق و   الروستتتتتتتي  للر يس  يم ن   وا . بير ز 
  روحية  مع  تنسج    ا   أنهر   لو  إبالغهر  برألحر    أو   الرسرلة 

نر   الا   الاستتت ر   الار   في  خيرب   مضتتتمون   من  أورد 
 دعمرا  ستتتت شتتتت ِّ   با  ا  الز ررة   ان  كمر  العبررات   من   المه  

  الموضتتتتتتو   إياء  القير    -  الستتتتتتور    -  ال ركي  للمستتتتتتاى 
 فق   أو  عتتتتترديتتتتتة  ي تتتتتررة  تكون  لن  فتتتتتهنهتتتتتر  وإذاا . ي يران ال 
  من  أباا  وإنمر «. ستتربقين  أصتتاقرء  مع  الاالقرت  ل وطيا » 

 .ذلك 
 2010 أيار 13 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 األميركي  والتعاميي سرائيلاإل الغموض

  مرشتتتتتتتتتتتتتتحتترا  يا   متر  النوو   الموضتتتتتتتتتتتتتتو   أن  رغ   على 
  األختتتا  ي    لن  كتتترن  إذا  المنيقتتتة  في  انفجتتترراا  ليصتتتتتتتتتتتتتتب  

  إسرا ي   فهن   للاالج    قرعاة   ال نريات   من   والكثير   برلحوار 
  الثالثرء يوم  يقو   بررا   ايهود   الافر   وي ر  شتتتتتخص  وفي 

  إذاعة »  مع  مقربلة  في (  2010  -  5  -   11)  المرضتتتتتتتتتتتي 
  براي لي -  تركي  ستتتتتاي  مع  تزامن  « ي ستتتتترا يل ال  الجيش 
  األيمتة  لح واء  متر  صتتتتتتتتتتتتتتي تة  أجت   من  إيران  لتا   حثيتث 
  من  حرليرا  نوو را  الم َّباة   ال مو   ستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتة   إن »  النوو ة 
  الوايتترت  مع  توافمق  وثمتتة  ل  ييرهتتر  داعي  وا  جيتتاة  جتترن نتتر 

 . « الشكن  هاا   في  الم حاة 
  ان  بتتتترلتتتتاات  الظرو   هتتتتاه  وفي  الكالم  هتتتتاا  مانى 

  الحتتتا  في  نوو   رأ   ثالثمئتتتة  الحوالى  ذات  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتت  
  خ راء تقتايرات  وهتاه  األدنى   الحتا  في  ومئتة  األقصتتتتتتتتتتتتتتى 

  مف شتتتتتتتتتي أمرم  أوراقهر  كشتتتتتتتتت    برفض  م مستتتتتتتتت ة  دوليين  
  الى  تنضتتتتتتتتت    لن   لالك  وأنهر  النوو ة  لليرقة   الاولية   الوكرلة 
 .النوو   اان شرر  من ع  مارهاة 
  إسرا ي   جرن    من «  النوو    ال مو  »   هاا   ضوء   في 

 عتترم أنشتتتتتتتتتتتتتتتكتتت   التتا     « ديمونتتر  مفتترعتت  »  لهتتر  حقق  ال ي 
 إيران ستتتت بقى   النوو   شتتتتكنهر  النق    صتتتتحراء  في   1965
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  الر يس ادارة  قررت   إذا   إاَّ « النوو   حقهر »  تتتتتتتتتتتتتتت ب  م مست ة 
  ستتتتتتتتيرستتتتتتتتتة  عن « ال ارمي »  ستتتتتتتتيرستتتتتتتتة  إنهرء  أوبرمر  بررا  

  ان  نر   وهنر . بررا   ايهود  إليهر  يشتتتتتير   ال ي « ال مو  » 
«  األميركي ال ارمي »  ب  مقرونرا « ي ستتتتتتتتتتترا يل ال  ال مو  » 

  مع  ت جرو    وا   الااوان  تم هن  إستتتتتترا ي   يجا   الا    هو 
  فهذا   الحر   هاه  وفي  .تستتتتتتتتتتو ة  مبردرات  أو  مشتتتتتتتتتترر ع   أ  

  باتتتا وبتترلتتاات  بتترلفاتت   جتتردة  أوبتترمتتر  الر يس  ادارة  وتترنتت  
  الحتا  في  ولو  النزاهتة  آذار تت  ان « التاولي  النوو   المؤتمر » 

 بتتتتتتتررا  مقولتتتتتتتة  األميركي  بتتتتتتتررا   يتتتتتتتاحض  أن  األدنى 
  إذا    « الجتايتاة  أميركتر »  ان  األو   يؤكتا  فال  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال 

  من  باءاا  المرضتتتتتتتي  أميركرت  مث   هي  ال وصتتتتتتتيف   جري 
  هستتتتترا ي ب   الق و   لجهة   البن   بوش   إلى   وصتتتتتواا  ترومرن 
  نوو ة  دولة  غير   وفي  إستتتتتترا ي      ل ا . هاه   ان   ذلك  نوو ة  
  على  ستتتتت بقى   ذلك    عن  راضتتتتتية  أميركر  دام    ومر  عربية 

  هنرلك  ستتتتتي ون  وعناهر  علي    هي  ال ي   الستتتتتيء   الستتتتتلو  
  من   أن   تر    ال ي   إيران   ب   تقوم   لمر  واسالمي  عربي   ق و  

  الشتتتتتتتتتتتتتتتتكن  توايمن »  فلنقتتت   أو  النوو   الرعتتت   توايمن  خال  
  تستتتو ة اتجره  وفي ...  تستتت قي    أن  للمور  يم ن « النوو  

 .ثرب ة  موضوعية 
 2010 أيار 14 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 التسويات قبل ما حشرجات
 وفلسطينياا  ياا إيران 

  الر يس جرن    من  الموجَّهة   الرستتتتتتتتتتترلة  يشتتتتتتتتتتتب    مر  في 
  األمر  يانيه   من  الى  نجتتتتترد  أحمتتتتتا   محمود  ي يران ال 

 األبيض ال يتتت   في  أوبتتترمتتتر  بتتتررا   الر يس  الى  وبتتترلتتتاات 
  ممثالا  الروستتتتتي   -  الستتتتتالمي   -  الاربي  الستتتتتاي  ومثلث 

رر  برلر يس   أردوغرن طي    رج   والر يس  األستتتتتتتتتتتتتا  بشتتتتتتتتتتتتتَّ
 المرضتتي األربارء  يوم  ق    نجرد  قر   ميافيايف   والر يس 

 الض و    أمرم  ت راجع   لن   إيران   إن (  2010  -   5  -   12) 
ت أوبرمر  الر يس  وخص  النوو    برنرمجهر  حير   ال ربية   بتتتتتتتت

  الحر    لواقع  ماركة  غير  ألنهر  موضتتتتتتتوعية  غير « تحية » 
  ستتتتتتتتتتتتتتي   ال ي  للاقوبترت  استتتتتتتتتتتتتت بترقترا  قولت   فيهتر  جترء  التاولي 

ضتتتهر   عنا  واحااا  قرشتتترا  تستتترو    ا  قراراتك    أن   اعلموا : » فر 
  عن  ثن َينر  بهم رنك    أن  تظنون  كن     وإذا  ي يران ال  الشتتتتتتتا  
  ل ة  استتتتتتتتتتتت خاام  خال    من   المشتتتتتتتتتتتتروعة  بحقوقنر  الميرلبة 
  الشتتتتتتتتتتا   ي راجع   ولن  مخيئون  فهنك    والصتتتتتتتتتترا   ال هايا 

 المناقتتتتتا النوو   المؤتمر  وهتتتتتاا  واحتتتتتااا   مليم راا  ي يران ال 
  اان شتتتتتتتتتتتتتترر من ع  ماترهتاة  يراجع   والتا   نيو ور   في  حترليترا 
 الهتترو تتة  نحو  أميركتتر  لنحتتاار  ال تتاايتتة  نقيتتة  يممثتتِّ   بتترت 

  للبشتر ة والماردية  الشتييرنية  أميركر  هيمنة  قر برا  وست ن هي 
 . « الارل    على 

ر   ه    ال ي ال ستتو ة  مستتاى  أصتتحر   الكالم  هاا  ييستتّ
 رؤ تة وفق  كت   قير  وأمير  ال راي ت   ر يس  فيهتر  يشتتتتتتتتتتتتتترر  

 لليمة؟  خرصة 
  ييستتتتتر  ا  الكالم   أن  نر    الحوار  تجرر    الى  استتتتت نرداا 

  كتترن  إذا  أمتتر  لل يستتتتتتتتتتتتتتير   حقيقيتتة  رغبتتة  هنتترلتتك  حتتر   في 
 الكالم  هاا  مث    فهن  ال ستتتو ة  مستتتاى  تايي    هو  ال ر  

 .ال ر   يحقق 
 والمج مع جهتتتة  من  إيران  تر تتتا  هتتت  : إذاا  والستتتتتتتتتتتتتتؤا  

  أم  مشتتتتتتتتتتتتت ركة   رؤ ة  وفق   الح   ايجرد  المقرب   في   الاولي 
 اآلخر؟   على  ان صرر  تحقيق  ير ا  منهمر  كالا   أن 

  ان  ياني  فهتتتتاا  الهتتتتا   هو  الثتتتترني  األمر  كتتتترن  إذا 
  هو  األو   الشتتتتتتتتتتتتتتق  كتترن  إذا  أمتتر . كتتررثيتتة  األمور  خواتي  

 تحو   ال ي  ال صتتتتتتتتتتر حرت   فهن   اليرولة  على   الموضتتتتتتتتتتو  
 كونهتتر عن  تخرج  ا  يجنِّن  التتا   بتتا   يحنِّن  التتا   الكالم 

 .منهر  مفر   ا  ال ي  ال سو ة  فر    تس ق  حشرجرت 
  ال صتتتتر حرت آخر  جرن   من  تنارج  الطرر   هاا  وفي 
  ن نيترهو بنيترمين  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة  الح ومتة  لر يس  المبترغ تة 

 ال فرو   على  الفلستتتتتتتتيينية  الموافقة   ضتتتتتتتتمن  باامر   الا  
  أن  فيتاعي  األمور  تاقيتا  على  يامت   بتاأ  المبترشتتتتتتتتتتتتتتر  غير 

  وتزو ره ادعترؤه  خستتتتتتتتتتتتتتئ )  القرآن  في  متاكورة  غير  القتا  
  على  والمستتيحيين   المستتلمين  مشتترعر  مس  وكالك  لل رر   

  الى  تف قا  برستتتتتتتتتترلة  يباث   الدعرء  بهاا  وهو ( ستتتتتتتتتتواء  حا 
  وعود   من  ال نصتتتتتتتتتتت   يم ن    ا  الا    أوبرمر  للر يس   الليرقة 

  الوعا  ستيح رم  بكن   الفلستيينية  الوطنية  للستلية  وتاهاات 
 ال سو ة  اعالن   ح ى   اال زام   هاا   على  و بقى   ال اها  و نفِّا 
  وعلى  الشترقية  القا   وعرصتم هر  الفلستيينية   الاولة  وقيرم 
  تميو    وبتالتك . الاربيتة  المبتردرة   ذلتك  أوضتتتتتتتتتتتتتتحت   متر  نحو 

 وت مر األر    على  ااستتتتتتت قرار   ستتتتتتتود و   الاااء  صتتتتتتتفحة 
  تصتتتتتتر حرت  فهن  األستتتتتتر    هاا  وعلى  اليمكنينة   النفو  

 ق    مر  حشتتتتتتترجرت  كونهر   عن  تخرج   لن  ن نيرهو  الشتتتتتتتر ر 
 في اليقين  الخ ر  ستتتتتتتتتنستتتتتتتتتمع  م ى . أعل    وللا . ال ستتتتتتتتتو ة 

 .شكنهر 
 2010 أيار 15 -صحيفة "اللواء". بيروت
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 األمير  زيارة في تأمالت
 األحمد صباح الشيخ 

 هو اردوغترن  طيت   رجت   تركيتر  ويراء  ر يس  كترن  إذا 
  يست ها   الا   للستاي   الحرضتر   الوق    في  الم كلق  الرمز 

  وهو  النوو   الل    وبترلتاات  إنفجتررهتر   ق ت   األل ترم  تاييت  
  إلى  بتهنضتتتتتتتتتتتتتتمترمت    المجتر   هتاا  في  نوعيتة  خيوة  أنجز  قتا 

  إلى  ستتتتتتتتتبق   الا   ستتتتتتتتتيلفر   د    لوا  الر يس  ال راي لي  توأم  
  الصتبر   األحما   صتبر    الشتي   الكو    أمير   فهن  طهران  

 في الخالفترت  أح واء  أجت   من  الخير  ستتتتتتتتتتتتتتاترة  عميتا  هو 
  بينهر من  في   أخر   صتتتفرت   إلى  إضتتترفة  الاربي  الصتتت  

  على  الصتتتتتتربر ن  وك ير  ومرهر   بحلوهر  المنيقة  ذاورة  إن  
 في  واألحزا    السيرسة   أه   ممرح رت   عن  النرشئ   الضي  

 .ال رلمرني   والام   الايمقراطية   أجواء  ظ  
 في الشتتتتتتتتتتتتتتي   األمير  يخ زنهتر  ال ي  الشتتتتتتتتتتتتتتمتر ت   وبهتاه 
  ستتنوات  باراقة  ككمير  الستتيرستتية  األيمة  يرفا  نراه  شتتخصتت  

 األيمرت تيو ع  يستتتتتت ييع  بالك   وهو  كوي ر  الابلومرستتتتتتية 
 في الح قتترنتترت  منستتتتتتتتتتتتتتو   وتخفيض  ال يو ع  أم نتت   متتر 

 القمة  في  جر   مر   على  الشتتتتتتتتترها   موقع   ومن . الصتتتتتتتتتاور 
  الحااقة   إن   أقو   الكو     في   ااولى  ااق صتتتتتتردية  الاربية 

 ستتتتتتتتتتتترعات الاربي  عمياهر  شتتتتتتتتتتتتخص   في  الابلومرستتتتتتتتتتتتية 
 الشتتتتتي   األمير  شتتتتتخص  في  والقومية  الوطنية  المستتتتتؤولية 

  الشتتتتتتتتتتر فين الحرمين  خردم  رؤ ة  يحوِّ    أن  على  صتتتتتتتتتتبر  
 إعتتردة إلى  القمتتة  تلتتك  في  الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك 

 ستتتتتتتتتتتتتترعتة كترنت   التا   الاربي  القلت   في  الي ياي  النبض 
 ال نرفر يصتتتتب    أن   من  النفو    في  الخشتتتتية  تباث  خفقرن  
 .الس ثنرء  هو   وال آل   القرعاة   هو  الاربي 

 قم   في  ت   مر  إع  ر  صتتتتتتتتتتتبر   الشتتتتتتتتتتتي    األمير   وألن 
  من  المز تتتا  إلى  تح تتتترج  غرستتتتتتتتتتتتتتتتتة  إنتتت   أو  أمولى   خيوة 

 الستتتتتاي طر ق    على   واصتتتتت   فهن   تشتتتتتم    لكي  ااه مرم 
 القمة تجربة  بح    ستتتتتتواه  احااا  نر    ا  يجالنر   الا    األمر 

  عن  ينك    الا   الشتتتتي    األمير  ودور  الاربية  ااق صتتتتردية 
  الصتتتتتت   لملمة   أج    من  يفال    لمر  الستتتتتت اراضتتتتتتي   الهو  

  الاربيتتتة القمتتتة  بتتتهستتتتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتتتتترفتتتة  أجتتتا   القلو    وتتتتآل  
 في التاور تة  الاربيتة  القمتة  أهت   ارتتك   ال ي  ااستتتتتتتتتتتتتت ثنتر يتة 

  الارصتتتتتتمة « ستتتتتترت »   في  اج مرعه     لا  المرضتتتتتتي   آذار 
 ي ون   لكي  احقرا  عق اهر  القاافي  مامر  للر يس  الستتتيرستتتية 
 القمة  في  حصت   كمر  وليس  القردة  جميع  شترمالا  الحضتور 

. الحضتتتتتتتتتتتتتتور  القتردة  باتاد  الهميتَّر   القتردة   كترن  ال ي  التاور تة 
  أن  نر   تجتاه   أن  للمتة  يم ن  بترلخير  ال فترؤ   بتر   ومن 

  اواخر  الكو تتت   في  الستتتتتتتتتتتتتت ثنتتتر يتتتة  الاربيتتتة  القمتتتة  إناقتتترد 
  وا  إيران   من   ا  ستتتتترخنرا   ي ون   أاَّ  ن منى   الا   الصتتتتتيف  

  ااف راضتتتتتتتتتتتتتية« الحر   لعبة »  آذار ت  ال ي  إستتتتتتتتتتتتترا ي    من 
  من  ل نرن   وتستتتتتتتتتتت ها   لحظة  أ    في  ستتتتتتتتتتت حا   وككنمر 
  وبالك  األير  و شتتتتتتتتا  الوطني   ال مرستتتتتتتتك  يحقق   أن  شتتتتتتتتكن  
  مع  الاالقتة  وأبريهتر  الاترلقتة  القضتتتتتتتتتتتتتتريتر  مع  األمتة  ت اترمت  

  من  تخف   جتتتتايتتتتاة  بروحيتتتتة  الاراق  من  والموق   إيران 
  المستتتت جاة القضتتتترير  مع  ت ارم   كمر . الم صتتتترعا  ال شتتتتنج 

  افر قية  دو    مع   والسودان   مصر  تعيشهر   الميره  أيمة   مث  
  القمتتتتتة  من  ب فو ض  القتتتتتاافي  مامر  الر يس  يستتتتتتتتتتتتتت ييع 

 .الم رن  قار  اح واءهر  ااس ثنر ية  الاربية 
  الرستتتتتتتتتتتتتتميتتة ال رحيتت   عبتتررات  عن  بماز   إنتت   و بقى 
  وطنك  في  وسهالا  أهالا »   التتتتتتتتتت   نو   من  هي   ال ي  والشا ية 

« المنز   ر   وأنت   الضتتتتتتتتتتتتتتيو   نحن »  أو « ل نترن  الثترني 
 أنهر  على   ل نرن   إلى   صبر    الشي    األمير  ي ررة   إلى  ننظر 

  الستور ة  -  الل نرنية  الاالقة   أواصتر  تم ين  لجهة  إست ثنر ية 
  الامت   رموي  قلو   بين  ثتربت   تتآل   تحقيق  لجهتة  وكتالتك 

 يؤه   والا  . ل نرن  في  والحركي  والحزبي  الستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتي 
  مر   أفضتتت    على  اانستتتجرم   إن  المهمة  لهاه   الشتتتي   األمير 
  يشتتتب  مر  ل نرن  في   وأن  الستتتاودية  القيردة  وبين  بين   ي ون 

 صتتوابية  على  والشتتا ي  الرستتمي  وشتتب   الرستتمي   الجمر  
  على  ل نرن  مع  ت ارم    ال ي  الكو  ية   -  الستتتتتاودية  الرؤ ة 
  ستيرستيرا  مج مارا  وليس  إست ضتارف   يج    ا   أ    أن   أستر  
 .إس امرل   برس  

  .نرصر   أبو  ير  بيننر  وجود    والساة  الرح    وعلى 
 2010 أيار 18 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 لترويض  الناعمة الضغوط
 الدولي والعناد يةيران اإل الخشونة

  ال ركيتة الح ومتة  ر يس  يزور  أن  ي صتتتتتتتتتتتتتتّور  كترن  من 
 في( 2010/ 5/ 14 الجماتة )  أثينتر  أردوغترن  طيت   رجت  
  أحوالهر   أستتتتتتتتتتتتتتوأ   اليونرن  اللاودة  الجررة  تعيش   الا    الوق  
 الفالستتتتتتتترت شتتتتتتتتب    أن  درجة   وإلى  وااق صتتتتتتتتردية  المرلية 
  األوروبية برلشتتتتتتتتقيقة   إذا  ث   أبوابهر   ياق  وباأ  منهر  إق ر  
  إنقترذه يم ن  متر  وتنقتا  الاون  يتا  تمتا  ألمترنيتر  غنى  األوثر 
فية ااجراءات  اتخرذ   أمر  اليونرنية   للح ومة  ترركة    ال قشتتتتتتتتتّ
 تجاتتتت  قتتتتا  أنهتتتتر  إاَّ  النتتتتر   تزعج  الحتتتتر   بي ياتتتتة  ال ي 
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 تاود وا  ايدهتررهتر  اليونترن  ف ستتتتتتتتتتتتتت تكن   تستتتتتتتتتتتتتت قي   األمور 
 بين ومن «. اليورو  عتتتتتتتر لتتتتتتتة »  في  المر ض  الشتتتتتتتتتتتتتتقيق 
 .الجيش  ميزانية  تخفيض  الجراءات 

 والاتتااوة ال وتر  من  تراومتترت  وتركيتتر  اليونتترن  بين  متتر 
  تنج   أن  دون   من   الاول رن  إق ستتم  هر  ال ي  ق رص  بستت   

  وكالك    « ال ركية  ق رص » و « اليونرنية  ق رص »  صتتتتتتتتتتتي ة 
  الى   1996 عرم   تصتتتتتتتتتت   كردت  بحر ة  خالفرت  بستتتتتتتتتت   

 .بينهمر  حقيقية  حر  
  األه   لكنهتتر  األولى  تكن  ل   أثينتتر  الى  أردوغتترن  ي تتررة 

 في وكترنت   اآلن  ح ى  تمت   ال ي  الستتتتتتتتتتتتتتبع  الز تررات  بين 
 تم  وهي . الجرن ين  من  الم برَد   برلحار  ت ستتتت   ماظمهر 

 الحاة واخ صترر  ال فه    الى  الجرنبرن  في   يح رج   وق   في 
  استت نفرر  الى  األمني  الستت نفرر  تحو    يحقق   الا    اآلمر 

  ال ي يع روحيتة  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في  تمت   الز تررة   أن  كمتر  تنمو   
 حا  الى  وصتتل   وال ي  ال ركية  -  الستتور ة  للاالقة   الكرم  

رر  الر يس  ي ررة   أن    أثمرت أستتتتتتت وعين  ق    تركير   الى  بشتتتتتتتَّ
 .ال كرم   يحقق   الا   ال ارون  اتجره  في  م قّامة  اتفرقرت 

  ال ركيتة ااستتتتتتتتتتتتتت راتيجيتة  مظلتة  تحت   يحتا   هتاا  وكت  
 باا تكيُّم   ا »  شتتتتتتتتتتتتتارر  في  ت لّخص  وال ي  الراهنة   للمرحلة 

 أردوغرن  فهن   سور ر   مع   جر    مر   نحو   وعلى   أحا   مع   اآلن 
  اتفرقيتة  21 واق صتتتتتتتتتتتتتترديرا  مرليرا  المرتب ة  اليونرن  مع  أنجز 

 بين ااستتتتتت قرار  لجهة  ال كرفؤ  عام  يستتتتتت وقف    أن  دون   من 
  اق صترديرا  وم مرستك  مست قر   وضتع  في  تركير  حيث  ال لاين 
 .ومرليرا 

  يتتتاعِّ  األردوغتتترنيتتتتة  تركيتتتتر  جتتترنتتت   من  ال حر   هتتتاا 
  الوق    وفي  األوروبي  ااتحرد   الى  لالنضتتتتتتتتتتتتتمرم  تيلارتهر 

 ب  للقيرم  بجاية  وتستتتتتتاى  ترغ   الا    الاور  يازي  نفستتتتتت  
 في إيران : ج هتترت  ثال   على  الوستتتتتتتتتتتتتتي   تكون  أن  وهو 

  مواجهتتة  في  ستتتتتتتتتتتتتتور تر . التاولي  والمج مع  أميركتر  مواجهتتة 
  الوطنية الستتتتتتتتتلية  فلستتتتتتتتتيين )  الفلستتتتتتتتتييني رن    إستتتتتتتتترا ي  
 .إسرا ي   مع  نزاعهمر  في    ( غزة   دولة  وفلسيين 

  شتتتتتتتتتتتتتتكنهتتر من  ال ي  الج هتة  أن  هو  اان بتره  يلفت   ومتر 
 إيران ج هة  هي  مج ماة  الثال   الج هرت   أمر  تستتتتتتتتتتتتتهي  

 ف   أم نتتت   فتتتهذا . التتتاولي  والمج مع  أميركتتتر  مواجهتتتة  في 
  ال اقيتتا على  تاودا  ا  األخر ين  الج ه ين  فتتهن  فيهتتر  ث رة 

 ال ااية في  كثيراا  إيران  ترددت   األستتتتت   مع   لكن   المكلو   
  بي ياة ماه ية  وألستتتتبر   ال ركي   للمستتتتاى  تر ا   ا  ألنهر 

 ال ركي الوستتتتتتتتتتتتتتي   نر   ذلتك  أجت   ومن  ينج   أن  الحتر   
  ييتترانتت ال  التتحتت تت   قتت تتو   عتتتتتتتام  متتن  التتمتتنتتزعتتج  أردوغتتتتتتترن 
  الجرر  فيزور  النرعمة   الضتتت و   ستتتيرستتتة  يا ما  بيروحرت  

  كثيرة تراومتتتتترت  رغ   ال رحتتتتتر   و لقى ( اليونتتتتترن )  اللتتتتتاود 

(  ييران ال   الح   )   السالم   في   األ    إبالغ   ذلك   من   قرصااا 
  إلى  يبتتردر  جالتت   اليونتترنيتتة  -  ال ركيتتة  الاتتااوة  تتتاليتت   بتتكن 
 مصتتتتلحة  من   وان  أثينر  في   الح    قصتتتتر   وفي  عاوه  ي ررة 
 الروستتتتية -  الستتتتور ة  النصتتتتيحة   ومع  ما   ال جرو   إيران 

  الق و   يصتتتتتتتتتتتتب    ذلك  وباا  المخلص  ال راي لي  والستتتتتتتتتتتتاي 
 روسير  من   الماعوم   ال ركي   -   ال راي لي  برلمساى   ي يران ال 

  األ   خرستتتتتتتتتتتتراا  ياود   وا  الوج   مرء  يحفظ  أمراا  وستتتتتتتتتتتتور ر  
  تحتّايترت مجرد  عن  أو  وقتارات  جتاارة  عن  التا   ي يران ال 
  دون  من   الهرو ة  حرفة  مشتتتترر    الى  ب    يصتتتت    األمر  ورد 
 .الجيران  وظرو    الااخ    أحوا   يراعي   أن 

  ال راي لية  -  ال ركية   النرعمة  الضتتتتتت و   حقق   وباامر 
  من  برت  نستت يرا  انفراجرا  الروستتية   -  الَقَير ة   -  الستتور ة   - 

 يملك  مر   ضتتتوء  في   وك   الضتتت و   هاه  أصتتتحر   واج  
 صتتتتتتتتتتفحة ليي  برل رو   وحليفرتهر  أميركر  إقنر   أوراق   من 

  طر ق  وعلى  ال فتره   صتتتتتتتتتتتتتتفحتة  في  الك تربتة  وبتاء  األيمتة 
 .الطالق   على  ال امير   وليس   السلمي  النوو  

 في الصتتتتتتتتتتتتتت ر  ي يران ال  األ   وأله   الجميع  للا  أعتتترن 
 الموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة الظرو   فيتت   ت وافر  التتا   الحتت   ان ظتترر 
 ان  ااع برر   في  واألخا ... الجيرشتتتتتتتتة   المشتتتتتتتترعر  عو  

 ِفاتتتتت   المرونتتتتتة  ألن  مهزومتتتتترا  ي ون  ا  ي مرون  عنتتتتتامتتتتتر 
 .صو  الق  الضرورة  عنا  اس راتيجي 

 2010 أيار 19 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 برازيليا في الثانية الصفقة
 طهران   في األولى  الصفقة بعد

 اانفاترات ل هتا تة  متر  صتتتتتتتتتتتتتتي تة  إيجترد  أم ن  وقتا  أمتر 
  مفرداتت  كترنت   التا   ال خترطت   في  يتة يران ال  -  ااميركيتة 

  فهن  ااحيرن   ماظ   في  وبرلستتت فزاي  أحيرنرا  برلحاة  ت ستتت  
  ل ها ة  مر  صتتتتتتتتتتتتي ة  إستتتتتتتتتتتت نبر    على   اآلن  ماقودة   اآلمر  
.  واال ترء  الاتاوان  نحو  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  -  ي يران ال  الجمو  
  يإيران وخير   إيران   على  الحاو   وارد  ي إسترا يل   عاوان 
 .ي سرا يل ال   للكيرن  ح مي  بزوا   ينرد   مس اي  
  يلقى أممي  -  إقليمي  وستتتتتتتتتتتتتتي   هنتترلتتك  بتترت  دام  ومتتر 

  الح    صتتتتتتتقور )  الجموحي ن  اليرفين  جرن   من  الرضتتتتتتتى 
  على  ال مني   فهن ( ي ستتتترا يل ال   الح    وأشتتتترار  ي ستتتترا يل ال 
  من   أجواء  نشتتتتتتر  شتتتتتتكن    من  بمستتتتتتاى  القيرم  الوستتتتتتي    هاا 

  وناني . مضى   وق    أ    من   أوثر   ميلوبرا   يصب   ال ها ة  
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  طي    رج    تركير   ويراء   ر يس   األممي   -   ااقليمي   برلوستتتتتي  
 .سيلفر   د    ال راي     ور يس   أردوغرن 
ن   إن    حيث   ملحوظة   جاارة   أث  َ   وستتتتتتي    وهو    ل ة   يمحستتتتتتِ

  تمقرِّ   ال ي  ال ختتتترطتتتت   ل تتتتة  و  قن  اايمتتتترت  مع  ال اتتتترمتتتت  
  الا    اانجري   تحقيق   الوسي    هاا   يس ييع   وعنامر .  المسرفرت 

  تحقيق  على  قتتتتتردر  إنتتتتت   ياني  فهتتتتتاا  ي يران ال  الح    مع  ت َ 
  األوثر  كتترنتت    يتتة يران ال  الاقتتاة  ألن   وذلتتك   ممتترثلتتة   إنجتتريات 

  أو   الممتترثلتتة   الامقتتا  بقيتتة  فتتهن   حلحل هتتر   أم ن  دام  ومتتر  خيورة 
 .مس اصية   تاود   ا   خيورة   األق  

  انقرة   في   الوستتتي    الثنر ي   يستتت ضتتتيف   أن   هو   قول    نر ا   مر 
  بين   ي إستتتتتتتتترا يل   -   ي إيران   حوار   ناوة   براي لير   في   األفضتتتتتتتتت    أو 

  وال راي     تركير   من   مفكرون   فيهر   يشتترر    الجرن ين   من   مفكر ن 
  إلى   والستتتتتت ي    ااوستتتتتت    الشتتتتتترق   في   الوضتتتتتتع   حو    وت محور 

  أن   ميلوبتترا   وليس   واايدهتترر    وااستتتتتتتتتتتتت قرار   ال اتتريش  تحقيق 
  هنرلك   تكون   ا   نفست    الوق    في   لكن   رستمية   الناوة   هاه   تكون 

  ألنهر   بكفكررهر   الح     أه    و ستتتت كنس   عقاهر   على   إع راضتتتترت 
 .الفكر   أه    من 

  إيران   على  تق صتتتتتتتتتتتتتر   حوار  نتتاوة   لمتترذا :  ن ستتتتتتتتتتتتتترء   هنتتر 
 ؟ إسرا ي  و 

  مواق   في  ال فجير  نقتتتر   تفكيتتتك  إن  ذلتتتك  عن  وجوابنتتتر 
  -   الاربية   المستتتتتتتتتتترعي   تكخا   ال ي   الظرو    ستتتتتتتتتتتيولِّا   اليرفين 
 .النجر    نحو   طر قهر   بااهر   لل سو ة   الاولية 

  وماظ    ااميركيتتة   اادارة   لكن :  ن ستتتتتتتتتتتتتترء    أيضتتتتتتتتتتتتتترا   هنتتر 
  حققت    ممتر   اانزعترج   يشتتتتتتتتتتتتتبت    متر   أبتات   ااوروبيترت   الحليفترت 

.  ي يران ال   النوو    الموضتتتتتتتتتتتتتو    إياء   ال راي لي   -   ال ركي   الثنتر ي 
  بفكرة   ترحي    هنرلك   ي ون   فكيف   انزعرج   هنرلك   ي ون   وعنامر 
 .الحوار ة   الناوة 

  صتتتتتتتتتتتتفقة »   ألن   شتتتتتتتتتتتت لي    اانزعرج   أن   ذلك   عن   وجوابنر 
  األمر   و ح ترج   النجترد    الوجت    مترء   حتا   إلى   حفظت  «  طهران 

  ااميركي   الوج    مرء   تحفظ   ال ي   الش لية   الاقوبرت   باض   إلى 
  المرحتتِّ    غير   الفاتت   رد  نقرأ   الطتترر   هتتاا   وفي   ااوروبي   - 

  رد   وهو   2010/ 5/ 17  ااثنين   يوم   طهران   في   إنجتريه   ت    بمتر 
 .ااف را    يجوي   مر   على   برل ارج   تحفظرت    س  الشى   فا  

  من   اان قتتر    فتتهن  نشتتتتتتتتتتتتتير  متتر  نحو   على   األمر   دام  ومتتر 
  أنقرة   إلى (  النوو    الح    صتتفقة )   ااولى   الصتتفقة   حيث   طهران 

  با    الهردئ   الحوار   صتتفقة )   الثرنية   الصتتفقة   لنجري   براي لير   أو 
  القو    جري   إذا   وهاه .  ميلوبرا   يصتتتتتتتتتتب  (  وال حا    ااستتتتتتتتتت فزاي 

  على   الستتتتتتتتتتير   تنشتتتتتتتتتتي    فلنق    أو ...  الم جادة   الير ق   خررطة 
 .إيرهر   الير ق   خررطة 

 2010 أيار 20 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 مصر  مع  بالتعاون  اآلخر  الواجب
 العزيز  عبد بن  للا عبد ومباركة

رر  الر يس )  الربرعي   دام  مر   رج  والر يس   األستتتا  بشتتتَّ
 قير وأمير  ستتتتتتتتيلفر  د   ال راي لي  والر يس  اردوغرن  طي  

  وإلى  ي يران ال   الح    ثقة  موضتتتتع ( خليفة  بن  حما  الشتتتتي  
 في اارباتتتتة  القتتتتردة  مع  تجتتتترو   الح    هتتتتاا  أن  درجتتتتة 

 هتتاا واجتت   من  فتتهن  تاقيتتااا   األوثر  النوو   الموضتتتتتتتتتتتتتتو  
  الفلستتتتتيينية األيمة  تجره  طيبرا  مستتتتتاى  يحقق   أن  الربرعي 

  الممستتتتتت ة « ف   »  الشتتتتتت ي ي ن  يجمع  بحيث  الفلستتتتتتيينية   - 
  القربضتتتتة« حمر  » و  الفلستتتتيينية  الوطنية  الستتتتلية  بزمرم 
 .غزة  قير    على 

:  خيوات ثال    من  با  ا   المستتتتاى   هاا  ي حقق   ولكي 
لوا  بتتتتكن  إيران  في  الح    أهتتتت   إقنتتتتر   األولى   لعبتتتتة يحوِّ

  إلى  شتتتتتتكنرا   أق   أخر   وفصتتتتتتر   « حمر  »   ل  إستتتتتت قيربه  
ا  الفلسييني   للموق    دع   خية   .الموحَّ

  ستتتتتتتتا   ال ي  مصتتتتتتتتر  مع  ال فره   هي  الثرنية  والخيوة 
  على  الفلستتييني   الثو   رتق   أج   من  ستتن ين  ما    على 

 بين ال فره   إستتتتتتتتتتتتتت اجر   شتتتتتتتتتتتتتتكنهر  من   ال ي  النقر   باض 
  يفيا  أن   دون   ومن  ستتتتتتتنوات  أربع  منا  اللاودي ن  الشتتتتتتتقيقين 

  أن  نق    ل    إذا  هاا .. شتتتتتتيء  في  القضتتتتتتية  بينهمر  الخال  
  وتاز زاا . وفيراا   كرن  الخال    هاا  من  ي ستتتتتتتتتتتتترا يل ال  الَجن ي 
 إنضتتتتتتمرم مبرر   الر يس   من  األرباة  القردة  ييل   للمهمة 
 وت اأ  أعضتتتتترءهر  يخ ررون  لجنة  إلى   ستتتتتليمرن  عمر   اللواء 
 .اليهر   الموكولة  المهمة  الفور   على 

 فهي الثنَين  على  ت قتتتام  وال ي  الثتتترلثتتتة  الخيوة  وأمتتتر 
  كرن   الا    الاز ز  ع ا   بن   للا  ع ا   الملك   إلى  بز ررة  القيرم 

  مبرركة من   واليل   الشتتتتتتتقيقين  بين  لل وفيق   الستتتتتتتاي  را ا 
 ع ا بن  مقرن  األمير  بهنضتتتتتتمرم  ودعم   الجايا  المستتتتتتاى 

 .الجاياة  المسرعي  لجنة   إلى  الاز ز 
 المهمة  ألن   وذلك  ال نفيا   صتتتتا   ستتتتينرر و  ليس   هاا 

 ف   »   اللاودي ن  الشتتتتقيقين  بين  ال وفيق  هي  ال ي  الصتتتتعبة 
  المهمتتتة  من  يستتتتتتتتتتتتتتراا  أوثر « غزة  حمتتتر  » و « الستتتتتتتتتتتتتتليتتتة 
  جرن   من  النوو   ال ش ث  ب يو ع  تحقق    ال ي   األصا  

 .إيران  في  الح     أه  
 الجمع  وقرر  إلي   ونشتتتتتتتتتتتير  ن منره  مر  حا    حر   وفي 

 م رر  ا  الا   الانرد   عن   الاودة  الم خرصتتتتتت   الفلستتتتتتييني 
  الفلستتتتتتتيينية  الاولة  مشتتتتتتترو   تحقيق   إلى  الير ق   فهن  ل   

  أن  يج   الا    أوبرمر  بررا   الر يس   أمرم  ستتتتتترلكة  تصتتتتتتب  
  جرن   إلى  فلستتيينية   دولة  قيرم   إلى  الرامية  خي    نستترعا 



274 

 

 برلااوان  الح   خيررات  تايي   ي     وبالك . إستتتتتترا ي    دولة 
 .األم ين  جرن   من   والمواجهة  إسرا ي   جرن    من 

 2010 أيار 21 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 ييران اإل المسعى رباعي برسم مناشدة
 الغضنفر  من وقتها في يعربية وتحية

 هنترلتك األم ترن   ذلتك  ت منى  وكمتر  تقتايرنتر   في  يا   متر 
 األيمة بركرن  ل ها ة  اليي    المستاى  ربرعي  ننرشتا  مهمة 

رر )   الاولية   -  ية يران ال  النوو ة    طي  رج   األستتتتتتتتتا   بشتتتتتتتتتّ
 القيرم( ستتتتتتيلفر  د    لوا  خليفة   بن  حما  الشتتتتتتي   أردوغرن  

  انجريه ت   الا   اليي   برلمستتتتتتتتتتتتاى  م صتتتتتتتتتتتتلة  كونهر  بهر  
  ت منى التا   اآلخر  وبترلمستتتتتتتتتتتتتتاى ( النوو   ال بترد   اتفترق ) 

 والم الق  بتت   القيتترم  المواق   تقر تت   ربتترعي  على  األم تترن 
تتتتتتتتتتتتتتت  المست كِثرة « ف   »  بين  برل وفيق    الوطنية  الستلية »  بتتتتتتتتتتتتتتت

 .غزة   على  القربضة « حمر  »  و « الفلسيينية 
 هي بهتر  القيترم  الربترعي  ننترشتتتتتتتتتتتتتتا  ال ي  الثترلثتة  والمهمتة 

تتت  الم صلة    يا   مر  السال    هاا   كون «  للا  حز  »  سال   بتتت
 ال وتر  فهن   كالك  وألن   الل نرنيين   بين  خالفيرا  موضتتتتتتتتتوعرا 

  ستتتتيرستتتتي تشتتتتربمك   الى  ي حو   ربمر  الصتتتتاور  في  المخَ َزن 
  الحزبيتة ال قترليتا « ترا  »  الى  وبترلنستتتتتتتتتتتتتتبتة . لحظتة  أ   في 

 .عراورا  و صب   ي يور  ال شربك   فهن  والسيرسية 
 قتردة الربترعي  من  بترلتاات  المنترشتتتتتتتتتتتتتتاة  هتاه  لمترذا  أمتر 
 ستتتتتتتتال  موضتتتتتتتتو    فلن  وال راي     وقير  وتركير  ستتتتتتتتور ر 

  وعقياة  وعاداا  ع رداا  ية يران ال  برلثورة  م صتتت  «  للا  حز  » 
 ال برد  بم اأ  إيران   إقنر    أم ن   إذا   أن   ياني   ممر  وتار برا  
  إقنر   وأشتتتتتتتتترنر  ستتتتتتتتت ق   كمر  الي ياي   من  يصتتتتتتتتتب   النوو  
  الثورة مرشتتتتتتا   من  وب فو ض  نجرد  أحما   محمود  الر يس 

«  حمتر »  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الحليف  بَ ر    خترمنئي   للا  آيتة 
  الوطنية الستتتتتتتتلية   في  شتتتتتتتتر  ة  الي ياي  م رنهر   الى  تاود 
  وهو  الخيتتتتك  الخيتتتترر  ارتكتتتتر   ق تتتت   الحتتتتر   كتتتترنتتتت   ومتتتتر 

 القرار ادارة  ة آذار مت  واستتتتتتتتتتتتتت ئنتر   غزة   بقيتر   ااستتتتتتتتتتتتتت فراد 
 الستتتلية في  ال شتتترر    أصتتتو   مع  ينستتتج   بمر  الفلستتتييني 

 استتتتتمرعي  شتتتتتخص  في   الح ومة « حمر  »  ت رأ   حيث 
  بر يستتتتهر م مثلة «  ف   »  بكيا   الستتتتلية  ر رستتتتة  فيمر  هنية 

 اخواننتتر تجتتروم   حتتر   في  المؤكتتا   ومن . عبتتر   محمود 
  ستتتتتيرترحون  انه    إلي    نشتتتتتير  مر   مع  إيران  في  الح     أه  
  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني ال نتتتتربتتتتا  مستتتتتتتتتتتتتتؤوليتتتتة  تحميله   عتتتت ء  من 

 أبنرء بين   ل   م رر   ا  الا   ال خرصتتت   أطرا   وستتتير حون 
  الاولي  المج مع   أن   عن  فضتتتتتتتتالا  الفلستتتتتتتتيينية   القضتتتتتتتتية 

  أمتترم  المجتتر   و  ي   الخيوة  هتتاه  الى  بتتهرتيتتر   ستتتتتتتتتتتتتتينظر 
 .الثقة  قرعاة   على  النجردية  إيران  مع   ال ارم   من  المز ا 

 مع ال تااخت   الى  بترلنستتتتتتتتتتتتتتبتة  الميلو   ي حقق  وعنتامتر 
 األرباة القردة  منرشتتاة   أمر  ياود   ا  الفلستتييني   الموضتتو  

رر    أله    القو   ستتتتتتتيلفر  ود   حما  والشتتتتتتتي    وأردوغرن  بشتتتتتتتّ
 النوو   الموضتتتتتتتتتتتتتتو   إح واء  ي    لكي  إنتتت   ي يران ال  الح   

  مع  ال اترمت   استتتتتتتتتتتتتتلو   تاتايت   الضتتتتتتتتتتتتتترور   من  بترلكترمت  
  ومع  أوردنره    الا   وبرلشتتتتتتتتتتت    الفلستتتتتتتتتتتييني   الموضتتتتتتتتتتتو  

  المنرورات  إفشتتتتر    أج    من « للا  حز  »  ستتتتال    موضتتتتو  
  من  الم واصتلة  وال هاياات  الستيرستية  والرهرنرت  الاست ر ة 

  إذا  برلرضتتتى  الستتتال   تستتتو ة  ت    وعنامر . إستتترا ي   جرن  
  الاولي  المج مع  باأ  ال ي  إستتترا ي    فهن  الق نر    استتت حر  

  منهر  يضتتتجر  اييرلير   الاو   هاه  وأحا   أخر   باا   دولة 
 وبرلاات  حولهر  ااصتتتتتيفر   تجا   ا  م شتتتتتوفة  ستتتتت صتتتتتب  

  أمر  وهتاا . ق ت   من  يحتا   كترن  كمتر  الم حتاة  األم   داخت  
 ح ى ب    ال مستتتتتتك  أوبرمر  الر يس  يزداد  الا   ال وج   يخام 

ا    .ال نفيا   موضع  وض 
  صتتي ة اع مرد  يم ن  النوو ة  المقريضتتة  بقرعاة  وعمالا 

  الاولة  عهاة  في   ي ون  ككن «  للا  حز  »  لستتتتتتتتتال   ممرثلة 
  تركيتر  الى  شتتتتتتتتتتتتتتحنت   يم ن  التا   األورانيوم  مثت   ليس  ألنت  

.  ال نمو تتتة لخييهتتتر  إيران  تح تتترجهتتتر  ال ي  الكميتتتة  مقتتتربتتت  
 في  هي  لهر   الضتتتمرنة   فهن  الستتتال   صتتتي ة   الى  وبرلنستتتبة 

 ع تتا الر يس  يمن  في  حتتا   متتر  استتتتتتتتتتتتتت ئنتتر   أو  اق بتتر  
  وامي  ( الر يس )  حلو  شتتتتتتتتتترر   ل نرن  أبرم  حيث  النرصتتتتتتتتتتر 
  الثورة قتر تا )  عرفترت  و ترستتتتتتتتتتتتتتر ( الجيش  قتر تا )  بستتتتتتتتتتتتتت ترني 

 والمقرومة  الستتتتتتال   شتتتتتتكن  في  القرهرة  اتفرق ( الفلستتتتتتيينية 
  ل نرني اتفرق  شتتتكن   ومن . وستتترحة  وعماة  عاداا  الفلستتتيينية 

  -  َقَير    -  تركي   -  ستتتتتتتتتور    - ( والحز    الاولة  طرفره ) 
  وبالك  الحز   ستتتتتتتال   شتتتتتتتكن  في  اتفرق  استتتتتتت نبر   براي لي 

  للا  وكفى  الم حفظ  والير   المقتتتترِوم  الير   يرضتتتتتتتتتتتتتتى 
 .الوطني   الحوار  جلسرت  في   الوق   تضييع  الل نرنين 
  الثالثة برلموضتتتتتتتتتتوعرت  واتصتتتتتتتتتتراا  استتتتتتتتتت كمراا  ى و بق 

 الشتتتتتتتتردة   «( للا  حز  »  ستتتتتتتتال  . الفلستتتتتتتتييني . النوو  ) 
 ال ي المفِرحتتتتة  المبتتتترغ تتتتة  بتتتترللف تتتتة  ال قتتتتاير  من  وبتتتترلكثير 

لهر   الستتفير رستتميرا  المنصتت   لَ ستتلُّم    األو   اليوم  منا  ستتجَّ
م باتامتر  فهو . أبترد   ركن  غضتتتتتتتتتتتتتتنفر  الجتايتا  ي يران ال   قتاَّ

  الر يس ضتتتتتتتتتتتتتتر    يار  الجمهور تتتة  لر يس  اع متتترده  أوراق 
 بهرء أبو  رو    على  الفرتحة  وقرأ  الحر ر   رفيق  الشتتتتتتتتتتتتتهيا 

  هو  كمر  الضتتتتر     على  األبيض  الورد  من  اوليالا  واضتتتتارا 
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 ومستتتتتتتلمين عربرا   الضتتتتتتتر   يوار ِقَ   من  الم ََّبع ال قليا
 .وأجرن 

 استتتتتتت  هو  الا  ال ضتتتتتتتنفر الستتتتتتتفير بالك ي   ِ  ل 
 برلفا  األستتتتتتتتتتتتتا مث  وممحيَّر قرمة كون  مستتتتتتتتتتتتتمى على

: بينهر من  ال ربة لستتيا عاة  أستتمرء أحا هو ال ضتتنفر)
 ورد  هيث   ليث  ل ا  أبو عرنا   ستتتتتتتتتتتتيا  استتتتتتتتتتتترمة 
 الستتفير األ  شتتخص مع تيربقرا   األوثر لكن. مستت لح 

ع باا ونراه (. غضنفر هو  القرمة حيث من  الجايا  وض 
 بت مشتتتتتتتتتتتتتتيتتااا  بتترلاربيتتة ي حتتا  الفتترتحتتة وقراءة الوليتت 

 طيلة الحر ر   رفيق الشتتتتتهيا لعب  الا  البرري  الاور»
 في وصتتتتتعبة عصتتتتتيبة ف رات وفي  المرضتتتتتية  الستتتتتنوات

 الستتتتترحة توحيا في لعب  الا   الاور خصتتتتتوصتتتتترا  ل نرن
مت  المقترومتة جترنت  الى ووقوفت  الل نترنيتة التااخليتة  ودع 

 الجهود وأيضتتتتترا  ل نرن في  وااستتتتت قرار األمن استتتتت  بر 
 بين الثنر ية  الاالقرت ترستتتتي  ألج  بَاَلهر ال ي الجبررة

 الل نترنيتة والجمهور تة يتةيرانال ااستتتتتتتتتتتتتتالميتة الجمهور تة
 .«أبااا  ننسرهر ا ال ي

 ال ضتتتتنفر الستتتتفير قر  الشتتتتهردة - الكالم هاا إلى
 الاالقة وحو  م نية عمرد  المقرومة شتهيا حو  المز ا

 حيتث من الكالم هتاا في والجتايتا. يتةيرانال - الل نترنيتة
  جاياة  أجواء مع منستتجمرا  يكتي ان   والمشتترعر ال وقي 

 ال برد  اتفرق ضتتتتتتتتتتتوء في  الارل   ودو  إيران تعيشتتتتتتتتتتتهر
 تكل  الستتتتتتتتتتتتتتفير األ  أن هو الجتتتايتتتا أن كمتتتر. النوو  

 كنر أننر  خصتتتتتتتوصتتتتتتترا   الصتتتتتتتار يمثلج أمر  وهاا برلاربية
 الستتتتفير مث  أجرن  ستتتتفراء  ان كيف وبمرارة نستتتت  ر 
  ب صر حرت  يمالون  وآخر ن ال ر يرنية  والسفيرة  الروسي

 بينمتر  واللهجتة  النيق نوعيتة رغ  وعلى الاربيتة بترلل تة
 المستتتتتؤولين من ل نرن  ويوار إيران ستتتتتفراء اخواننر ورن
 ذلتتتتتك ومع.. م رج  بواستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة ي حتتتتتاثون  يينيرانال

 الشتتتتا   إيرانو  ل نرن بين ال ميز كثيرة عالقة ينشتتتتاون 
 .والح  

 لل حية ال قاير نستتتتتتتتتتتتتج  ونحن هنر أنفستتتتتتتتتتتتتنر ونجا
 يسره   ان ن منى  ال ضنفر   السفير جرن  من الياربية
 تنقية في ل نرن في دبلومرستتتتتية ستتتتتنوات لبضتتتتتع وجوده

 وفي الهواجس من والشتتتتتتتتتتتتتتا ين ال لتتاين بين الاالقتترت
 ولهجتتتة حتتتايثتتترا  عنتتتاه الاربيتتتة يازي نفستتتتتتتتتتتتتتتتت  الوقتتت 

 .ومشرعر
 .الموفِّق وللا

 2010  أيار 22 -"اللواء". بيروت صحيفة

     

 :الثالثة الواجبات متمماا  رحل
 الوطني. النقابي. الكنسي  

  الا   هو  أعيى   الا   الر    أن  وبهيمرن   اليوم  نشتتتتتتتتيِّع 
  كرن  الا   كرم  ملح   األستتتتتتتتتتتتت رذ  األخير  المثو    إلى  أخا  

 أنهتر المؤكتا  ومن  فر تاة   ظترهرة  الاربيتة  النقتربيتة  التانيتر  في 
  األمتتتتة  في  لل كرار  قتتتتربلتتتتة  غير  ظواهر  مثتتتت   ت كرر  لن 

 في  اآلخر  وباضتتتهر  الستتتيرستتتي   الام    مجر   في  باضتتتهر 
 في للصتتتتتتحرفيين  نقي    هنرلك  فليس . الفني  الباا   مجر  
  وتلك . تلقر يرا  واي    ت جاد  مصتتتتر  في  ح ى  الاربي   الارل  

 وباا  الراح   النقي   بهر  إخ ص  لل جايا  ستتتتتتتحر ة  وصتتتتتتتفة 
 متتتاة تق ر   التتتاين  الار   الرؤستتتتتتتتتتتتتتتترء  باض  مثتتت   فيهتتتر 

  للنقيت  الافو   ال جتايتا  متاة  من  ال جتايتا  بفات   ر ترستتتتتتتتتتتتتت ه  
  لن  ظتتترهرة  النقتتتربيتتتة  عمتتتردتتتت   ستتتتتتتتتتتتتت كون  التتتا   كرم  ملح  

 .ت كرر 
 كتتترن نقتتتربيتتترا  المامر  كرم  ملح   إن  القو   يجوي  بتتت  

 براعة  أن  جرن    إلى   هاا  ر رسيرا    المامِّر   الحرو    ل   يرتر  
  تراثي  هو   مر   على   وال ركيز   الحايث   في   كرم   ملح   النقي  
 يلقى كرن   وشتتتتتاراا  وأدبرا  ترر خرا  ومستتتتتيحيرا  وإستتتتتالميرا  عربيرا 

  كتتتترنوا  التتتتاين  الار   الح تتتترم  ماظ   نفو   في  اارتيتتتتر  
 في الل نرنيين  الصحرفيين  نقي  : المثلثة  بصف    يس ق لون  

 الثال  وااستتتتتتتتتتتت وعيرت  اليومية  ونرشتتتتتتتتتتتتر  مخ لفة   عهود 
  تحاَّ   هو   إذا  اليي   الحضور   وصرح   ل رت   وبثال  

 .مس معي   نفس   في   المل   يباث  فال 
  ومجالتتتتت ( ال يرق )  صتتتتتتتتتتتتتتحيفتتتتة  في  إنتتتت   ذلتتتتك  وإلى 

  ور فو بترانكليز تة   مورنني   ومترنتاا  . بترلاربيتة  الحواد  ) 
  تبقى  أن  الر يستتتتتتتتتي  حرصتتتتتتتتت   كرن ( برلفرنستتتتتتتتتية  ليبرن  دو 

  ا  جالت   وهتاا  الاربيتة   الح ومترت  مع  ستتتتتتتتتتتتتترلكتة  التارو  
 أيضرا  نردراا   إاَّ  كالمية  مارر   يخو    وا  نردراا   إاَّ  يح ا 

  على  ال ربع   في  تاميره  من  غرمز ن  مع  ح ى  ي شتتتتربك   وا 
 إستتتتتت مرار في  خاللهر   كرن  عقود   بضتتتتتتاة  النقربة  ورستتتتتتي 

  أو   الزمن  من  مقهور ن  يمالء  ونصتتتتتتتتير  واج   صتتتتتتتترح  
  الاعرو   حرات  في   وأمر . فيهر   ياملون  مؤستتتتتتتتستتتتتتتترت   من 

  هو  أنت   لو  كمتر  ي صتتتتتتتتتتتتتتر   دا مترا  كترن  فتهنت   والمقترضتتتتتتتتتتتتتترة 
  األمور  و اتترلج  ذا   أو  الزميتت   هتتاا  وليس  عليتت   المتتاعى 

  ال  ر تة إستتتتتتتتتتتتتت حترلت   إذا  ااح ترم  قستتتتتتتتتتتتتتروة  من  يخف   بمتر 
 .والافو 

  ألن  ونقيبرا   واقفرا  يرح    أن  دا مرا  ي منى  كرم  ملح    ورن 
  يصتتا  ستتنوات  با   عقوداا  النقربة  كرستتي  على  تربَّع   من 

 .المر   بفا    القاود  علي  
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 وهو ال مني ين  أحتا  ي حقق  بتكن  قضتتتتتتتتتتتتتتى  للا  أمر  لكن 
  فكستتتتتتتل   النبض   على  قردراا  ياا   ل    القل   فيمر  نقيبرا   الرحي  
:  التمترم ي ون  متر  أفضتتتتتتتتتتتتتت   وعلى  الواج ي ن  م ممترا  الرو  

 الوطني  الواج    وأمر . النقربي   والواج   الكنستتتتتتتتي   الواج  
 .مشرعل    أحا  حرم    كرن  كرم  ملح    فهن 

  ستتتتتتتتتتتتت ظ : وكرمة  وثر ر  كرم  وأبو  عصتتتتتتتتتتتتترم   أخو  و ر 
  وعتتتررفيتتتك يمال تتتك  ووجتتتاان  ذاورة  في  دا متتتر  حتتترضتتتتتتتتتتتتتتراا 

  .وحرسايك ... ومح يك 
 2010 أيار 25 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 للا  ونصر والحريري  أوباما

  رطت   من  أوثر  أوبرمر  بررا   الر يس  ضتتتتتتتتتتتتتتح ة  ورن  
  الاين  ستتتتتتتتتتاا  الل نرني  الويراء  ر يس  جرن    إلى  يق    وهو 
 ت   الا   للقرء  ال اكرر ة  الصتتتتتتتتتتتتتورة  لل قر   الحر ر   رفيق 
  ال يتتتتتت  في ( 2010/ 5/ 24)  المتتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  الثنين  يوم 

 .األبيض 
  دون  اب ستتتتتتتتتتتتتتترم تت   فكتترنتت   الزا ر  الل نتترني  الر يس  أمتتر 

  برلز ررة يقوم  ألن   ربمر  ب ثير   األوبرمية  الرطلية  الضح ة 
  ذلك  في  بمن  الل نرنية  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  األطير   باض  بينمر 

  ينثر   « للا  حز  »  أ    الح ومة   في  المشتتتتتتتتتتتترر   الييف 
  وي ررات  الخررج   الى  ي ررات   شتكن   في  والشت و   ال سترؤات 

 في بتتترلتتتاات  اليتتت   التتتاولي  القرار  رموي  من  الك ير  الاتتتاد 
  وق ع  على  بتترلز تتررة  يقوم  الحر ر   الر يس  ان  كمتتر . ل نتترن 

 الحاود   على  الستتتتتتتتترا يلية  الاستتتتتتتتت ر ة  المنرورة  ضتتتتتتتتتجيج 
  صتتترروخي رد « بروفة »  أنهر  حيث  أغراضتتتهر  ت ااد  وال ي 
 في الستتتتتترا يلية   المان  في  وعستتتتتت ر ة  مانية  أهاا    على 
  لرفع  أنهتر  كمتر . ل نترن  جنو   على  عتاوانترا  شتتتتتتتتتتتتتتنتّ   حتر  

  وشتخَّصتهر لخَّصتهر   الا   ي سترا يل ال   الارم  الرأ   مانو رت 
«  للا  حز  »   لتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الارم  األمين  وتشتتتتخيص  تلخيص  أدق 

  ستتتتتتترا ي ل  ال حاير   خيرب   في  نصتتتتتتترللا  حستتتتتتتن  الستتتتتتتيا 
 يوم ل نرن   من  الستتتتتتترا يلية   القوات  إجالء  ذكر   لمنرستتتتتتتبة 

 ال ي الجستتتتتتتتتتتتتتورة  المقتترومتتة  هم   بفاتت   2000 أيتترر  25
  أن  على  للقتتتارة  األو   ااخ بتتترر  هتتتاا  بفالهتتتر  ستتتتتتتتتتتتتتّجلتتت  

 مقرونتتتترا  الخفيف  بتتتترلستتتتتتتتتتتتتتال   ي حقق  أن  يم ن  ال حر ر 
  خفيف  وأن  لل ضتتتتتتتتتتتتتحية   وااستتتتتتتتتتتتت اااد  والاز مة  برلرادة 

 ااخ بتترر جتترء  ث  . ثقيلتت   يهزم  الحتتر   هتتاه  في  الستتتتتتتتتتتتتتال  
  من  المقرومين  خفيف  هزم  حيث   2006 تموي   في  الثرني 

  التا   الثترلتث  للخ بترر  يمهتا  الما تاين  ثقيت  « للا  حز  » 

ر   والا   الجايا   خيرب   في  حستتتتتن  الستتتتتيا  ب    وعا    مر  بقا 
 المج مع داخ    القلق  منستتتتتتتتتتتتو   مضتتتتتتتتتتتتمون   باض  يرفع 

 المج مع داخ   النوعية  للخشتتتتية  يؤستتتتس  فهن   ي ستتتترا يل ال 
 صتتتتتتتتيف توأم   هو   2010 صتتتتتتتتيف  ي ون   أن   من  الل نرني 
 في حيو تتتتة  وا  فنتتتتردق  في  حجويات  ا  وبتتتتالتتتتك  2006
 ونقو . صترماة  ك ر   تجرر ة  محالت   وا  عقرر ة  مشترر ع 

 في  هو  للستتتتتتتتتتتتتيا  البحر   ال حاير   أن  أستتتتتتتتتتتتتر    على   ذلك 
  الم كررة ية يران ال  ال حتايرات  فصتتتتتتتتتتتتتتيلتة  من  جوانبت   باض 

  مضتيق  بهغالق  وت الق  النوو   ال برد   اتفرق  ستبق   ال ي 
  على  ذلتتتك  نقو   كمتتتر . التتتاوليتتتة  المالحتتتة  وجتتت   في  هرمز 
  مشترو   كحق «  للا  حز  »  صتوار    است هاا    أن  أستر  

  يق صتر  لن  لل نرن  ي إسترا يل  بحر   حصترر  جر    حر   في 
  تجرر ة أيضترا  الاولية  يشتم   وإنمر  السترا يلية  الستفن   على 

.  وأوروبيتتة أميركيتتة  بوارج  أو  محروقتترت  نتترقلتتة  أو  وتترنتت  
  إذا   الحر   علي   ستتتتتتتتتتت كون  جهن    أ   ي صتتتتتتتتتتتّور   أن  وللمرء 
 .س حا   إفالسرت   وأ   ذلك   حا  

  يتتترا إيران الم تتتكيم  للوضتتتتتتتتتتتتتتع  اآلتيتتتة  الحلو   تكون  ربمتتتر 
 الستتتتتتيا خير   يكتي   أن  استتتتتت وج     ال ي  هي  وفلستتتتتتيينيرا 

  الق و   ي ون  وبحيث  علي    جرء   الا   النحو  على  حستتتتن 
  الثور   اليمو   دون  أ   عالتهتتتتتتتر  على  بتتتتتتترل ستتتتتتتتتتتتتتو تتتتتتتة 
  موقع  من  ي    والثروات   برألروا   الجستتتتيمة  وال ضتتتتحيرت 

 قرعاة  على  أ    النضتتتر    من  للمز ا  وااستتت اااد  ااق اار 
  ستتتالم»  وستتتمَّرهر  عرفرت  يرستتتر   الراح   الر يس  إستتت نبيهر 
  ستتتي شتتتف   مر   ضتتتوء  في   إاَّ  ي ضتتت    لن   وهاا    « الشتتتجارن 

 ال ي األميركيتتتة  الز تتتررة  من  الاودة  باتتتا  الحر ر   الر يس 
  الفرعلين  الثالثة  األطير   شمل   عربية   جولة  باا  جرءت 

رر الر يس  شتتتتتتتخص   في  الممرناة : الاربي   القرار  في   بشتتتتتتتَّ
 مبرر  حستتتتتتني   يس الر  شتتتتتتخص  في   والمستتتتتترلمة  األستتتتتتا  
 شتتتتتتتتتتتتتتخص في  المثتتتربرة  وبينهمتتتر  الثتتترني   ع تتتاللا  والملتتتك 

. الاز ز  ع ا  بن  ع اللا   الملك  الستتتتتتتتتالم  مبردرة  صتتتتتتتتترح  
 الاربي ب يواف   شتتم   الحر ر   الر يس   أن   لو  ن منى  وكنر 
  خيتر  شتتتتتتتتتتتتتتمت   ي ون  وبتالتك  تركيتر  يار  دام  متر  إيران  هتاا 

 .آخر  خير    أ   من  بلورة  أوثر  موقفرا   األمن  مجلس 
 لت الاتتتترم  األمين  أن  لو  ن منى  كنتتتتر  إننتتتتر  القو   يبقى 

  برلشتتتتتتتردة إو فى   للا  نصتتتتتتتر  حستتتتتتتن  الستتتتتتتيا «  للا  حز  » 
 المقرومة  من  الجنراات  الرؤستتتتتترء   موق   بين  برلنستتتتتتجرم 

 وماه  ستتتتتتتتتتليمرن  وميشتتتتتتتتتتر    لحود  وإمي    عون  ميشتتتتتتتتتتر  ) 
 الجنرا  باتا  ي رأ   أن  يم ن  التا   قهوجي  جترن  الجنرا  
  م  متت  غير  موق   حتتر   أ   في  وهو    ( الحتترلي  الر يس 

 وطمتتتتكن   « للا  حز  »  موق   مع  بتتتترلمقتتتتررنتتتتة  ااق نتتتتر  
  الارشتتتتتتتتتتتترة الاكر   لمنرستتتتتتتتتتتتبة   الوطن  يهّنئ  وهو  الل نرنيين 
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 هتتتتترمش على  وأبقى  المقتتتتترومتتتتتة   حقق تتتتت   التتتتتا   للجالء 
 و جو  يصتتتتتتتتو    وهو  الحر ر   الر يس  أمرم  رحبرا  المنرورة 

  مر  وهاا  حالا  تر ا  أنهر  في   شتك   ا  إدارة  أمرم   األولى  للمرة 
  الحر    لواقع  الكلين وني  ال حلي   عنا  ي وق   الستتتتتتتتتيا  جا  

  هيالر   الختتتررجيتتتة  وي رة  قتتترل تتت   التتتا   الكالم  خال   من 
 . « إيبر  »  مؤتمر   أمرم  ولين ون 
فتتت  وليس  ال يمين  تتتتكجيتتت   ارتتتتك   الستتتتتتتتتتتتتتيتتتا  لكن    حتتتا 
  مرتكزاا  الاز مة  من  يشتتتتا  لكي  البيولية  المنرستتتتبة  واخ يرر 

  الى  برلنستتتتتتتتتتتبة  الكفرية  في  بمر  محستتتتتتتتتتتوم  غير  موق    الى 
  يتةيران ال  -  والستتتتتتتتتتتتتتور تة  األميركيتة  -  الستتتتتتتتتتتتتتور تة  الاالقتة 

 القتارة الستتتتتتتتتتتتتتيتا  يملتك  ذلتك  مع  لكن . التاوليتة  -  يتة يران وال 
 ال ي ال ستتتتو ة  خامة  في  المشتتتتاودة  الاز مة  توظيف   على 

 إستتتتتترا ي  وبرلاات ... إليهر  يح رجون  الجميع   ألن  ستتتتتت كتي 
 .المخ رر  وشا هر 

 2010 أيار 27 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 نفصال؟إ الى وروسيا إيران

  نجتتترد أحمتتتا   محمود  ي يران ال  الر يس  ين قتتتا  عنتتتامتتتر 
  القو    على  فا   كرد  ال وبي   وبصتتتتتتتتي ة  الروستتتتتتتتية  القيردة 

 بين تفهمرا  األوثر   والصتتين  روستتير  بكن  األميركي  الرستتمي 
 فر   على  وافق ر  يران ل  الاضتتتتتو ة  الاا مة  الك ر    الاو  

  ياني  فهاا  النوو    ال برد   صتتتتتتتتتتتتفقة  رغ   وعلى  الاقوبرت 
 بين للاالقتترت  حتترذقتترا  محلالا  ي ن  ل   ي يران ال  الر يس  ان 

  من  ت صتتتتتتتتتتتردم   ا   الاو   هاه   ان  ياني  بمر  الك ر     الاو  
 وبين وأميركر  روستتتتتتتتتير  بين   وان  شتتتتتتتتتكنرا    األق    الاو    أج  

 هاه تجا   مر  ااست راتيجية   المصترل   من  وأميركر  الصتين 
  كتتترن  هنتتتر  ومن  ت قتتترطع   ال ي  المواق   ت ختتتا  ا  التتتاو  

  األولى   وبرلاات  والصين   روسير   ان   الوضو    ك   واضحرا 
 مشتتتتتتتتتتتتروعهر بنرء  في  إيران  ستتتتتتتتتتتترعات  ال ي   الاولة  وونهر 

  ال واين  حتتتاود  في  ي يران ال  الح    ميتتترلتتت   تل ي  النوو   
 عنتامتر عنت   آخر  أو  شتتتتتتتتتتتتتت ت   في  تنتك   لكنهتر  أميركتر  مع 

 غير نجتتتترد  الر يس  ه آذار  التتتتا   النحو  على  ي صتتتتتتتتتتتتتتر  
  الم حتتاة بتترألم   الم  ر   وغير  اآلخر ن  م تترنتتة  الم هيتت  
  قرارات  من  المجلس  عن  يصتتتتتتتتتتتتتتتار  ومتتر  األمن  ومجلس 
  من  الم حاة  للم   ال رباة  المؤستسترت  ت ضتمن   مر   وكالك 
 .شرو  
 لستتتتتتتتتتتتتتترن على  وردت  عبتتررات  بتتات  الطتترر  هتتاا  في 
(  2010 -  5 -  26 األرباتترء )  أمس  ق تت   نجتترد  الر يس 

  كترن  التا   ميتافيتايف  الروستتتتتتتتتتتتتتي  الر يس  مهتربتة  من  تنتر  
 في الكرملين  ر يس  وضتتتتتتتتتتتتتتع  انتتت   يف ر   نجتتترد  الر يس 
  جرنت   من  ستتتتتتتتتتتتتتخي  تمو    هنرلك  دام   مر  ي يران ال  الجي  
.  روستتتتتتتتير تنفياه  ت ولى  النوو   للمشتتتتتتتترو   ية يران ال  الخزانة 

 برلصتتتتوت  القو   ي ون   أن  م امااا  نجرد  الر يس   قرل   وممر 
  تقاير بر    من  وليس  ال لفز ون  شتتتتتتتترشتتتتتتتتة  ع ر  والصتتتتتتتتورة 
  ر رستتي مباو   الكرملين   الى  ينقلهر  رستترلة  ع  ر  الظرو  

:  بمح واهر دراية   على  ي ون   أن   دون  ومن  يستتتتّلمهر  خرص 
 في قرارات  اتخرذ  عنا  الروستتتتتتتتتتي  الر يس   م رن  كن    لو » 

  ل صرَّف م  هيران ك  عظيمة  بكمة   صلة  لهر  موضوعرت  شكن 
 الشا   ه  : نفسي   وسكل    حاراا   أوثر   ولكن    آخر   بش   

  وه   وجيراننر   أصاقرؤنر  الرو    ان   ه   يار    ا  ي يران ال 
  ي     ول  «. آخر  شتتتتتتتتتتتتتتيء   عن  يبحثون  أنه    أم  مانتر  ه  

  ال تكييتا إن : » قتر   حيتث  تشتتتتتتتتتتتتتتاداا  ايداد  وإنمتر  ال مزة  بهتاه 
  على  و نب ي  مق و   غير  الم حتتتاة  للوايتتترت  الروستتتتتتتتتتتتتتي 
  اع بترر مواجهتة  أو  قرارهتر  في  ال فكير  تايتا  أن  موستتتتتتتتتتتتتت و 

 «. عاواا   ل   بكن  إيران 
 الح   أهتتتتتت   لتتتتتتا   الم وافرة  المالومتتتتتترت  تكون  قتتتتتتا 

  من  أوثر  اآلن  باتا  تكون  لن  روستتتتتتتتتتتتتتيتر  بتكن  تفيتا  ي يران ال 
  فهن   ذلك   عاا  وأمر  تصتتتتنيع  عملية   في  ستتتترعا  نوو   ترجر 
  بهتتاا  نجتترد  الر يس  رمى  ذلتتك  أجتت   ومن  يانيتت   ا  األمر 
  من  ي يران ال  الح    ي يلع  انتتتاار  مثتتت   هو  التتتا   الكالم 
  التا   لكن . موقفت   في  النظر  الكرملين  يايتا   أن  إلى  ورا ت  
 إن  مانره  بمر  تصتتتتتتتتتتتترَّ   ميافيايف  الر يس   أن  هو  حا  

 كّ ّ    ولاا  نجرد  الر يس   على  للرد  ي نري    لن  شتتتتخصتتتتيرا 
  وفي  الرد  بر خودكو  ستتتتتيرغي  الكرملين  مستتتتت شتتتتترر   و ير 

 ال رضتتتتتتبة الجاية  من هى  لضتتتتتتفرء  رستتتتتتمي  بيرن  صتتتتتتي ة 
 بتكن توحي  عبتررات  ال يترن  في  ونقرأ . ي يران ال  الكالم  على 
  وعلى  مف وحرا  ستتتتتيبقى  الروستتتتتية   -  النجردية   األيمة  و ر  
  الى  ان ه   ال ي  الستتتتتتتتتتتتوفيرتية   -  الستتتتتتتتتتتترداتية  األيمة  نحو 
د  استتتتتتتت راتيجية  مارهاة   ال رء    من  الستتتتتتتتوفيرت  الخ راء  وطر 

 الشخص  أو  األسبر    يوا   باا   إاَّ  يم َلق   لن   وأن   مصر  
 .نجرد  الر يس  هنر   وهو  األيمة  أثرر   الا  
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 األقسى  والكالم القاسي الكالم 

  أحمتتتا  محمود  الر يس  قتتترلتتت   التتتا   الكالم  كتتترن  إذا 
 لقردة صتتتتتردمرا   كرن  إن    واألرج   قرستتتتتيرا  روستتتتتير   عن  نجرد 
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 الكالم  فهن  به    الستتتتتتت هرنة  في  األستتتتتتتلو    هاا  الكرملين 
 ال ي برلمفردات  وحرفالا   أقستتتتتتتتتتى  كرن  علي    رداا  الروستتتتتتتتتتي 

 ال يرن  في  جرء  ولقا . قراءتهر  عنا  تح هر  خيو   توضتتتتتتتتع 
 وتامَّا دقة  ب    تم   صتتيرغ     أن  نف ر    الا   الروستتي 
 الروستتتتتتتتتتي ااتحرد   إن : » يكتي  مر  امرأة   تقرأه   أن  الكرملين 

 موقفنر  إن » و    « اليو    الما    في   الاولة   مصرل   تح م  
 الاظمى روستتتتتتير  شتتتتتتاو   جميع  مصتتتتتترل   يح    روستتتتتتي 

  أو  األميركتتتتترن  صتتتتتتتتتتتتتتو   يميتتتتت   أن  يم ن  ا  وبتتتتترل تتتتترلي 
  متتن  الطتتالق  عتتلتتى  أحتتتتتتتا  يتت تتمتت تتن  لتت  » و    « يتتيتتن يتترانتت ال 

  أ  )  وأنر  الستتتيرستتتية  برلايمرغوجية  ستتتلي    على  المحرفظة 
  على  إيران  ترر    بكن  مق نع ( الروستي  الر رستي  المست شترر 

 منر   ستتتتتتتتلو   أ  » و     « ذلك   على  دلي   ستتتتتتتتنة   أل   ما  
  ستلو    بالك  الروستي  الر رستي  المست شترر  يقصتا )  للمنيق 
 نجرد تيرُّ   أيضتتتترا )  ستتتتيرستتتتي  تيرَّ    وأ  ( نجرد  الر يس 
  أو  للشتتتتتتتتتتتتتتفترفيتة  وغيتر  ( الثور   الحر   جنراات  وباض 

  التاولي  المج مع  على  تؤثِّر  قرارات  إتخترذ  في  تضتتتتتتتتتتتتتتررم  
  أن   األفضتتتتتت    من  وستتتتتتي ون   لنر  برلنستتتتتتبة  مق و   غير   أمر 

 الح ي  إيران  شتتتتتتتتتتا   بهستتتتتتتتتت    اآلن  ي حاثون  الاين  ي اكر 
 .«ذلك 

  ليصتتتتتتتتتتتتتتار كترن  متر  الكرملين  جترنت   من  الموق   هتاا 
  ل   نجتترد  الر يس  أن  لو  فيتت   صتتتتتتتتتتتتتتتار  التتا   النحو  على 

  أمر . األحمر  الخ    من  الروستتتتتتتتية  القيردة  نظر  في  يق ر  
  فهاا  القرستتتتتتتتتتتتية  العبررات  باض  في   ووردت  صتتتتتتتتتتتتار   وقا 

 في النظر  يايا   بكن  ي يران ال  الح     إلى  رستتترلة  إنهر  ياني 
  مع  ال اتتترمتتت   و  تتتاأ  ال حتتتا   صتتتتتتتتتتتتتتفحتتتة  و يو   خيتتتربتتت  
 في ياور   عمر  تمرمرا  تخ ل   ماريير   وفق   الاولي  المج مع 
 .ي يران ال  الخرطر 
 إضتتتتتارفرا  ستتتتتيشتتتتت ِّ   الروستتتتتي   الموق    أن  تقايرنر  وفي 

  أج    من  وربمر  الصتالحي   ال يرر  و قوِّ   النجرد   لل يرر 
  ير    الحرلي  الح    مجموعة   داخ   القو    ال صتتتتتتتتتتا   عام 

  الح ومة  في  جار   تااي    إجراء  خرمنئي   األعلى  المرشتا 
  الوق   في  و     الح     في  الصالحيين   إشرا   ي    بحيث 
  على  الاولية  الشتتتتترعية   إلى  والح كرم  النهج  تااي   نفستتتتت  

  لن  وذلتتتتك  بم يتتتترلي ن   تكيتتتت   الشتتتتتتتتتتتتتترعيتتتتة  هتتتتاه  أن  رغ  
  يحظى  ا   للجميع   الحق   وم اأ   الثور ة  برلشرعية   الس قواء 

  روستتتير  ذلك  في  بمن  ب   ال مستتتك   على  يران ل  بمستتترعاين 
 وغات  ي يران ال   النوو    اليمو    عن   دفر    خ    كرن    ال ي 
  ك يبتتتتة( 2010/ 5/ 26 اارباتتترء )  األو   أمس  من  بتتتاءاا 
 .ي يران ال   الموق    إلى  اارتير   عام  ك ر    جملة   من 
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 المنطقة  حياة في التاريخي الجمعة يوم

  النقض حق  المح كرة  الك ر   الخمس  التتتاو   حققتتت  
  ومن  بتتترل قتتتر هتتتر  نوعيتتتة  توافقيتتتة  خيوة  األمن  مجلس  في 

 بيتتترن على  تلتتتك  أو  التتتاولتتتة  هتتتاه  من  تحفُّظ  أو  في و  دون 
 في اصتااره   جرء  ث   المست حيالت   من  اصتااره  ح ى   ورن 

« النوو   اان شتتتتتتتتتتتتتتترر  من  الحتا  ماترهتاة  مراجاتة  مؤتمر » 
  ل ا  التتاو   بمشتتتتتتتتتتتتتتترركتتة  الم حتتاة  األم   مقر  في  عمقتتا  التتا  
 تواقتة التاو   هتاه  ان  يؤكتا  الماتترهتاة  على  الموقِّاتتة  189

  الى  النوو   الستتتتتتتتتتتتتتال   كوابيس  من  اان قتتر   الى  بتترلفاتت  
 .والنسرني  ال يئي  السالم  احالم 

 يوم  أعمرل   أنهى   المؤتمر   أن   الى  نشتتتتتتتتتير  لل وضتتتتتتتتتي  
  من  جا   اعالن  بهصتتتتتتتتتتتاار   2010  -   5  -   28 الجماة 

  أن  ذلتتتك  المنيقتتتة   حيتتترة  في  تتتترر خيتتترا  يومتتترا  الجماتتتة  يوم 
. المتترضتتتتتتتتتتتتتتي  الاقتتا  خال   نوعتت   من  األو   هو  ااعالن 

  من  خرلية  منيقة   إقرمة  بضتتتتتترورة   القرار  ي ضتتتتتتمن  وجرء 
 في  الشتتتتتترم    الامرر   أستتتتتتلحة  من  وغيره  النوو     الستتتتتتال  
  الى  باا  تنضتتتتتت    ل   ال ي   الاو    ودعوة  األوستتتتتت    الشتتتتتترق 

 بصتتتتتتتتتتتتتتفتتة إبيتترء  دون  من  بتتالتتك  للقيتترم  النوو تتة  الماتترهتتاة 
 .نوو را  سالحرا  تملك   ا   دواا  وونهر 

 آخر  دون  لير   محربية  أنهر  المستتتتكلة  ت او  ا   ولكي 
 األهمية  البرل    الاولي   القرار  من  برلاات  إستتتتتتتترا ي   وتحييا 

دة  وطنرا  الم  صبة   الاولة  هاه   لاعوة  اس جربة   شعبرا  المشرِّ
 في المستتتتتت قو ة  الم حاة   األم   قرارات  على  دا مرا  الم مردة 

 شتتا  وأ   الفلستتييني  الشتتا   ضتتا  جرا    من  تق رف   مر 
  -  األميركية  برلرعرية  الفلستتتتتتتتتتتتيينية  القضتتتتتتتتتتتتية  ينرصتتتتتتتتتتتتر 
:  اآلتيتتتتة الفقرة  تضتتتتتتتتتتتتتتمَّن  العالن  فتتتتهن  لهتتتتر   األوروبيتتتتة 

  الحا  مارهاة   إلى  إستترا ي   تنضتت    أن  أهمية   على  ال كويا » 
  تح  النوو ة  منشتتتتتتتتتتآتهر  وتضتتتتتتتتتتع  النوو   اان شتتتتتتتتتترر   من 

 .«الار ة  لليرقة   الاولية   للوكرلة  الشرملة  الضمرنرت 
 والحرمية الحرضتتتتتتتتنة   الاو   جايا  هي  ال ستتتتتتتتمية  وهاه 

  وعرباتهر واح اللهر  عاوانهر   على  والستتتتتتتتتتترو ة  ستتتتتتتتتتترا ي  ل 
  من  عنهر  يصتتتتتتتتار   ومر  الاولية  برلمؤستتتتتتتتستتتتتتتتة  واستتتتتتتت هرَن هر 

  من  للمز ا   اآلن  باا  ستتتتتتتت ؤستتتتتتتتس  ال ستتتتتتتتمية  وهاه . قرارات 
  الاولي   القرنون  على  تمرد   أ    إلى  الشتررة   على  الصترار 
  فهن  حاوث    الم وقع  هو   هاا   وألن . إستتتتتتترا ي   من  يصتتتتتتتار 
  ط يا هر مع  ينستتج    موق   تستتجي    الى  ستتررع   إستترا ي  
  طربع يحم   التفرق   إن »   والقو   ااستتتتتتتتتتتتتت ه رر ة  الااوانية 

  وهاا  إيران  ياكر   وا  إستتتتتترا ي   ستتتتتتو   ياكر  ل    فهو  النفرق 
  دو   عن  النظر  ي ض  انت   كمتر  خيورة  األوثر  األمر  هو 

 .«الشمرلية  وكور ر  وبروس رن   الهنا  مث   أخر  
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  تمت   ال ي  الخيوة  منيلقترت  من  ي يِّر   ا  الكالم   هتاا 
 يستتتتتتتتتترا يل ال  ااح جرج  إليهر  يشتتتتتتتتتتير   ال ي   الاو    أن   ذلك 

 الشتتتتتررة عام   ان  كمر  األوستتتتت    الشتتتتترق   دو   من  ليستتتتت  
 باا تصب    ل   األخيرة   هاه   أن   إلى  ياود  برلس    إيران   الى 

  إستترا ي  تستتمية   أن  حين  في   الستتلمي  غير  برلمانى  نوو ة 
 أعضتر   ب رم    الاولي  المج مع  اق نر    الى  تست نا  برلست  

 تؤكا مالومرت  وثمة  النوو    الستتتتتال   تملك  إستتتتترا ي   بكن 
  من  باضتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتر  ينيلق  نوو   رأ   ثالثمئتتتتتتة  ام الوهتتتتتتر 
 .غواصرت 
 من  الماخ   هي  برلست   إسترا ي   تستمية   ان   ذلك   وإلى 

 في  المضتتتي  باام   إيران  يمقنع  لكي   الاولي  المج مع  جرن  
  تامير را  ستتالحرا  يصتتب   الا    الحا   الى  النوو   مشتتروعهر 

  طر ق  و صتتتتتتتتب   ونظرمرا  وشتتتتتتتتعبرا  وطنرا  انقرذهر  ي     وبالك 
 .يسراا  أوثر  األوس   الشرق  في  الثرب ة  ال سو ة 
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 البحرية المجزرة إلى الدولية قانا من

«  مرمرة»  ال ركية  الستتتتتفينة  ومجزرة  قرنر  مجزرة  بين  مر 
  يسترا يلال   الشتر  إست ها   الحرل ين  في . كثيرة  شتب   أوج  

 .األممي  الخير 
 رحر  في  الستالمة   طل وا  الاين  والكبرر   الصت رر   ورن 

 البقاتة هتاه  أن  أستتتتتتتتتتتتتتر   على « قترنتر »  في  اامميتة  البقاتة 
  أمانوا  الصتتتتتتتتتتهرينة  األشتتتتتتتتتترار   لكن   الااوان    على  محرَّمة 
اه    األروا   إيهرق  درجة   وإلى  قصتتتتتفرا    أن   ذلك   من  وقصتتتتت 

 المح   شتر اة   وأن  الصتهرينة   على  محرَّمرت  هنرلك  ليس 
  وت فوق  الستتتتتتتتمرو ة   األديرن  شتتتتتتتتر اة   على  ت قام  والما ا  

  الاولي  المج مع  ي صتتر   ل   وعنامر . ال ر   شتتر اة   على 
  الم حتتتتاة األم   منظمتتتتة  وتمالِّق  ال صتتتتتتتتتتتتتتر   يوجتتتت   بمتتتتر 

 عنامر  إاَّ   الاضتتتو ة  إليهر  تايا   وا  فيهر  إستتترا ي   عضتتتو ة 
 وتوصتتتتتتتتتتتتتتيتترت قرارات  وبقيتتة  األمن  مجلس  قرارات  تح رم 

  الم حاة  للم   ترباة  ومؤستتتتستتتترت  منظمرت   عن  تصتتتتار 
  نفس في   والااوان   الشتتتتتتتتتتتتتر  إستتتتتتتتتتتتت ح     وقا  الي ياي   فمن 

  الالحقين  من  حفرظرا  مجريره   ت واصتتتتتتتتتت    أن  الصتتتتتتتتتتهرينة 
«  شتتتتتتت يرن »  عصتتتتتتتربرت  للستتتتتتتربقين  الجرامي  الر    على 

 .وغيرهر 
 أضتتتتتتتتتتتتر   2010 أيرر  شتتتتتتتتتتتتهر   من  األخير   اليوم  في 

  ذلك  دولية   إنستتترنية   حرلة  ضتتتا  مجزرة  إرتكر   الصتتتهرينة 
  وا  ذخيرة   وا  صتتتتتتتتتتوار    ينق    ا « الحر ة  أستتتتتتتتتتيو  »   أن 

اين   وإنمتتتر الق تتتر    فنون  على  متتتارَّبين  م يوعين  أو  مجنتتتَّ
ر ن  لل زَّاو ين  دوا ية  غاا ية  نجاة   هو    دون   ومن  المحرصتتتَ
  حتركتتتتتتتة قترار  دعت    هتو  التنتجتتتتتتتاة  إلتى  التتتتتتتاافتع  يت تون  أن 
 وتحو لتت  غزة  بقيتتر   النفراد  لجهتتة  المب و  « حمتتر  » 

 الستتتتتتتتتتتلية  دولة »  وج    في  ثرنية « فلستتتتتتتتتتتيينية  دولة »   إلى 
  فك  النجاة  ها   كرن   إذا  وح ى «. الفلستتتتتتتتتتتتيينية  الوطنية 

  ا  ن ي   ها   فهن   ال زَّاو ين   عن  ي ستتتتتتتترا يل ال  الحصتتتتتتتترر 
 كترن دولتة  أ   وفي  مح ومترا  أو  كترن  حترومترا  لاترقت   يم ن 

 .علي   ااع را  
  بكن  إعالنرا  قرنر  مجزرة  كرن   مثلمر  إن    الواضتتتت    ومن 

  هو  إذا  ح ى  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الاتتتتاوان  أمتتتترم  محرَّمتتتترت  ا 
 بضتتتتتتتتتتتتتتع إليت   لجتك  الم حتاة  للم   تترباترا  مركزاا  إستتتتتتتتتتتتتت هتا  

  المجزرة  فهن   الستتن   وكبرر  واألطفر   النستترء   من  عشتترات 
 دوليتة ميتره  وفوق  البحر  عر    في  حتاثت   ال ي  الجتايتاة 

  أشتتترنر كمر  أيضتتترا  كرن   منهر  الني    حق  إستتترا ي   تملك   ا 
 القراصتتتتتتتتتتتتتتنتة أعمتر   ب ثير  ي جتروي  إنت   بت  . ممترثالا  إعالنترا 

  بينمر  الاَوي  باافع  يقرصنون   كرنوا   هؤاء   ألن  الصومرليين 
  2010 أيرر   31 الثنين  و وم  مرضتتيرا  قرصتتنوا  الصتتهرينة 

 الخيوة التتتتتاولي  المج مع  ي ختتتتتا  ان  من  الخو   بتتتتتاافع 
  منيقة ب نظيف  الم القة  الجر ئة  الخيوة  باا  جرأة   األوثر 
  إستترا ي  وتستتمية   أنواع   على   النوو   من  األوستت   الشتترق 
  على  ال كويا : » اآلتية   الواضحة  الفقرة  في  ورد  كمر  برلس  
  الن شتتترر  من   الحا  مارهاة   إلى  إستتترا ي   تنضتتت    أن  أهمية 

  الشتترملة  الضتتمرنرت  تح   النوو ة  منشتتآتهر  وتضتتع  النوو  
 هي جرأة   األوثر  والخيوة «. الار ة  لليترقة   الاوليتة  للوكرلة 

  لهتر  فترلاقوبترت  وإاَّ  النوو   عن  بترل خلي  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   إلزام 
 .عنا ا  ول يرهر 
  .بقية  وللكالم  ...

 2010 حزيران 2 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 وأردوغان؟  أوباما العرَّابي ن ضد

  لفك « الحر ة  إستتتتتيو  »   ضتتتتتا  حا    الا    ضتتتتتوء  في 
 علي  ال رضتتتتتتتتتتتتتبة   الفا   وردود  ال زَّاو ين   عن  الحصتتتتتتتتتتتتترر 

  الستتترا يلية الستتتيرستتتية  القيردات   إجمر   ضتتتوء  في   وكالك 
  الافر   وي ر   من  بكمر  حصتتتتتتتتتتتتت    الا    الااوان  تكييا   على 
  األعمتتتر   هتتتاه  مثتتت   أن  يظن  يا   متتتر  التتتا   بتتتررا   أيهود 

  إستتتتتترا ي  إنستتتتتتحر    قرار  عقاة  وطكة  من  تخف   الااوانية 
 في المقتتتترومين  بيوات  بفاتتتت   2000 عتتتترم  ل نتتتترن  من 
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 ال ي  الاملية   أن   ه  : ن ستتتترء   أنفستتتتنر  نجا     « للا  حز  » 
 ضتتتتتتتتتا دولية  ميره  في  ي ستتتتتتتتترا يل ال   الااوان  جيش  إرتك هر 
 هاف  رستتمي   غير  دولي   -  عربي   -  تركي  ستتلمي  موك  

  على  رد  هي  ال زَّاو ين    إلى  ودوا ية  غاا ية   مواد  إيصتتتتر  
 طيتت  رجتت   ال ركي  الر يس  النوو   ال بتترد   إتفتترق  عرَّا  

 الم واينة وعالق    مستتتتترعي   بفضتتتتت   َتحقَّق   الا   أردوغرن 
  لالتحتتتتترد الم  متتتتت   غير  وإن متتتتتر تتتتت   األميركيتتتتتة  بتتتتترلدارة 

 فضتالا  ل    وال راي    وقير  ستور ر  قردة  ومسترناة  ااوروبي 
  أن   دون   من  ل وجهرت   والستتتتتتتتتتتتالمي  الاربي  اارتير    عن 

  -  الاستتتتتتتتتتتت ر ة  -  الستتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتية  الاالقة  وستتتتتتتتتتتتر    يقيع 
 .؟ إسرا ي    مع  الق صردية 

 أوبترمتر بتررا   الر يس   إلى  رستتتتتتتتتتتتتترلتة  هي  الامليتة   إن  أم 
  يسترا يلال   -  الاربي  الصترا   لنهرء  ستعي   يصت    ا  بكن 
 وفق  القا   وعرصتتتتتتم هر  الفلستتتتتتيينية   الاولة  قيرم  حا   إلى 

 الاز ز ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  إب كرهر   ال ي  الستالم  مبردرة 
  دولتتتة  لقيتتترم  ال وراتيتتتة  التتتارا ع  إستتتتتتتتتتتتتتقتتتر   ذلتتتك  مانى  ألن 

 وعنامر. ي ستتتتتتتتتتتترا يل ال  المج مع  ي فكك  وبالك    إستتتتتتتتتتتترا ي  
  فهاا  في   حاث   الا   برلشتتتتتتتتتتتتتت    الااوانية  الاملية  تحا  
  أوبترمتر  الر يس  بت   يقوم  التا   الجتا   ال حر   إربتر   ياني 
  من  الم حتاة  الوايترت  إخراج  ال حر   هتاا  وراء  من  هتردفترا 
  وستتتيرستتتيرا  وعستتت ر را  مرليرا  هستتترا ي  ب  األبا   اال زام  ورطة 
 ي؟ سرا يل ال   السلو   ب   ي س    الا   البرط    إياء  ح ى 

ِارة  لعبتة  هي  الامليتة  أن  أم   بتررا  أيهود  جترنت   من  قتَ
  إلى  قرضتتتتتتتتتتتتية  ضتتتتتتتتتتتتربة  توجي   منهر  ال ر    الافر   وي ر 

 تصتتترلحي لقرء   مع  موعا   على  كرن   الا   ن نيرهو  بنيرمين 
 و ستتتتتتتتتتتتتتفر( أمس  ق ت  )  الثالثترء  يوم  ي    أوبترمتر  الر يس  مع 

  إستتتتترا ي  ويراء  ر يس  إقنر    عن  الستتتتتر ا  الع قرد  حستتتتت  
  ينارج إستم   تجا   الفلستيينيين   مع  لل ستو ة  صتفقة  بهبرام 

  ر يس  إستتتتتتت   مع  جن   إلى  جنبرا  إستتتتتتترا ي   دولة  ك ر   في 
 كتتترمتتت  إتفتتترقيتتتة  أبرم  التتتا   بي ن  منتتترحي   الراحتتت   الويراء 

 .السردات  أنور  الراح   المصر   الر يس   مع  ديفيا 
  التتا   ن نيتترهو  أن  البتترراويتتة  اللعبتتة  هتتاه  على  ودليلنتتر 

  القرصتتتتتتتتتتتتتترني الاتاوان  وقو   عنتا  كنتاا  إلى  ي تررة  في  وترن 
 قيع التاوليتة   الميتره  في  وهو « الحر تة  أستتتتتتتتتتتتتتيو  »  على 

  للقتتترء  كنتتتاا  باتتتا  واشتتتتتتتتتتتتتتنين  إلى  ي تتررتتت   أل ى  ث   الز تتررة 
 باتتا إليتت   التتااهتت   ن نيتترهو  كتترن  لقتترء  وهو  أوبتترمتتر  الر يس 

  تاله مبرر   حستتتتتني  الر يس   مع  مصتتتتتر   في  صتتتتتر    لقرء 
  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي الر يس  مع  بترر س  في  صتتتتتتتتتتتتتتراحتة  أوثر  لقترء 

  الا   حا    وقا   أمر .  اآلمر   كثير  علي   يالِّق  ستتتترركوي   
  أن  إلى  ي يلع  َمن  هو  بتتررا   أيهود  أن  ياني  فهتتاا  حتتا  
 وليس إستترا ي   جرن    من  ال رر خي   الاور  صتترح   ي ون 

  إتفتتتترق  أبرم  بي ن  اللي ود   أن  بقتتتترعتتتتاة  وعمالا  ن نيتتتترهو 
  م مثالا   الام   حز    فهن  وبرل رلي  الستتتتتتردات    مع  الستتتتتتالم 
 السالم إتفرق   ي رم   أن   يج    من   هو  ب يره   أو   بررا    بهيهود 
 الزعرمة  في   المواي ن  تاردم    من   نو   يحا    وبالك  الجايا 

 اللي وديين  ان  مالحظة   مع    إستتتتتتترا ي    داخ   الستتتتتتتيرستتتتتتتية 
  رابين أستتتتتتتتتتتتتحق  بهغ يرله   ضتتتتتتتتتتتتتربوا  الم يرفين  وحلفرءه  

  قيردة ظ   في  ستت  حقق  كرن   وال ي  إليهر  المشتترر  اامنية 
 .الفلسييني   للام   عرفرت  يرسر  الر يس 
  القرصتتتتتترنية الاملية   فهن  الشتتتتتتر رة  األغرا   كرن   أيرا 
 الرأ    على  وضتتتتتتربة  ستتتتتترا ي  ل  وورطة  فضتتتتتتيحة  ورن  
بة  أيضتترا  جرءت  لكنهر    الاولي  المج مع  يوظفهر  لكي  منرستتَ

  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتة  إنجتتري  لمصتتتتتتتتتتتتتتلحتتة  أوبتترمتتر  الر يس  وبتترلتتاات 
 .المنشودة 

  ك ير حا   إلى  فقات  إستتتتترا ي    ألن  ضتتتتتربة  إنهر  ونقو  
. ماهر  الم ارطفين   مشتتتتتتتتتتتترعر   ذلك   إلى  وتقلصتتتتتتتتتتتت   تركير 

 بتتكن األع قتترد  يجوي  متتر  على  اق نتترعتترا  أوثر  بتترتوا  وهؤاء 
  ل  يير األوان  آن  وأنتتتت   جتتتتااا  مزعجتتتتة  دولتتتتة  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت  

 .لهر  المسرِعاة  اليا   رف ع   وِإاَّ ... سلوكهر 
 2010 حزيران 3 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 جديد لعدوان تؤّسس فعل ردود

 من الجبرنة  الاستتتتتتتتتت ر ة   الاملية  تااعيرت   ضتتتتتتتتتتوء  في 
« الحر ة  أستتيو  »  ضتتا  ي ستترا يل ال   الااوان  جيش  جرن  

  لن   والاولي  وااستتتتتتتتتتتتالمي  الاربي   الفا   رد   أن  نستتتتتتتتتتتت ن ج 
  جتايتا  عتاوان  إرتكتر   عن  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   لرد   كترفيترا  ي ون 

  تالحق   الا   ن نيرهو   األو ر  الشتتتتتتتتتر ر   أن  وخصتتتتتتتتتوصتتتتتتتتترا 
  ا   الا   ال حقيق  هرجس   عن  فضتالا  وال ناياات  الضت و  

   إستتتتتتتتتتترا ي  مقرضتتتتتتتتتتترة  نحو  ال ركي  ال وج    وعن  من   مفر 
  التاولي  الفات   رد  بتكن  البترطت   الدعترء  تستتتتتتتتتتتتتتو ق  يحترو  

 .«النفرق   من   نو  »   هو  الجر مة   على  والسالمي  والاربي 
 :اآلتي  نر    الفا   ردود  في  ال كم   خال    ومن 

  أردوغتتتترن  طيتتتت   رجتتتت   الر يس  األو ر  الم ضتتتتتتتتتتتتتترر 
 إتختترذ وبين  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   مع  القيياتتة  إع متترد  بين  مح تترر 
  الصتتتتت   ي ستتتتتيا   ان  في  طموح    على  يبقي   الا    الموق  
  جرن   إلى  الثرني  الستتتتتتتيا  ي ون   أو  ااستتتتتتتالمي   -  الاربي 
 إق صتتتتر  الا   نجرد  أحما   محمود  الر يس  اآلخر  الستتتتيا 
  ااع ااء   إن »   القو   على  صتتتتتتتتتتترروخيرا  األقار   وهو  موقف  
 عالمة وليس  ضتتتتتتتتتتتا    دلي   هو  الحر ة  أستتتتتتتتتتتيو    على 
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 .«قوة 
  جتتترنتتت  من  كتتترملتتتة  طمتتتكنينتتتة  إلى  يف قتتتاان  والثنتتترن 

 .إليهمر  وإسالمية  عربية  أطير  
  ماتتترقبتتتة إلى  يتتتاعو  إنتتت   أردوغتتترن  حيرة  على  ودليلنتتتر 
  هو  وَمن  الاقتر   نوعيتة  لنتر  يحتاد   أن  دون  من  إستتتتتتتتتتتتتترا يت  

  عمتتر  الع تتاار  إلى  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   يتتاعو  إنتت   كمتتر . الماتترقتتِ  
  ال ركية الشتتتتتتتتتتتا ية   الخواطر  ل ها ة   القو   مضتتتتتتتتتتتيفرا  حا  

  صتتتتتتتتتتت رهر يخ  ر   أن   أو  ب ركير  أحا  يستتتتتتتتتتت ه ر   أاَّ  ينب ي » 
ِئنرا «  قو ة  صتتااق هر  تكون   مر  بمث   قو ة  تركير  فاااوة    مَيم 

  إن »   القو   خال   من  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين  نفستتتتتتتتتتتتتت   الوق   في 
 عهاهر ستتتربق   إلى  تاود   لن  إستتترا ي  و  تركير  بين  الاالقرت 
  ظهورنتتتتر نتتتتاير  ولن  جتتتتايتتتتا  عهتتتتا  بتتتتاايتتتتة  واليوم  أطالقتتتترا 

 . « للفلسيينيين 
ا    مبتترر  حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  القو   الاربي  والمستتتتتتتتتتتتتتترنتتِ

  الحار  مشترعر  علَّق  الم اثر  الفلستييني   الوفرق   لموضتو  
 غزة قير   لفلستيينيي  ي ستنى  لكي «  رف  »  ما ر  ف      من 

 ال تاا يتة المواد  مرور  تستتتتتتتتتتتتتتهيت    وكتالتك  والخروج  التاخو  
  توصتتتيرت بموج   ال ي  الصتتتلبة   المواد   عاا  والح يرجرت 

 ع  ر  إاَّ  بهدخرلهر  مستتتتتتتتتتتتتمو   غير  ية إستتتتتتتتتتتتترا يل   -  اوروبية 
  مع  مصتر   من  ك ير  حا   إلى  جياة  الخيوة  وهاه . إسترا ي  

 .«آخر  إشارر  ح ى »  هو  الما ر   ف     قرار   أن 
  إستتتتت نكرر تظرهرات  ستتتتتررت   الخليج   إلى  المحي    ومن 

 أعالم  إحراق  وجر    ال ركية   ال ظرهرات   من  جمرهير ة   أق  
 ما  يا س  مر  اله رفرت   من  الحنرجر  وأطلق   إستتتتتتتتترا ي  
 مجلس  أعلن  وفيمر . جر   الا    ِمن  الشتتتتتتتتتا ية   الصتتتتتتتتتامة 

  على  الاتتتاوان  أن »  أولي  تاليق  في  الستتتتتتتتتتتتتتاود   الويراء 
 وال حا  النسترنية   غير  ات آذار الم  يا س  الحر ة  أستيو  
 ع ا  الملك  وطرل  «  الاولي  وللقرنون  كرفة   للارل    الستتتتتترفر 

 ضتتتتتتتا شتتتتتتتا ية  تظرهرات  وستتتتتتت   دولي  ب حقيق  الثرني   للا 
  الر يس  فهن  برلورود   ال ركية  للستتتفررة  تيو ق   مع  إستتترا ي  

  آذار  28 ح ى  الاربيتة  القمتة  ر يس  القتاافي  مامر  اللي ي 
  قر الا  جر   الا   مستؤولية  األميركية  الدارة  حمَّ    2011

 الزوارق  إن »  أوبتتتترمتتتتر  الر يس  إلى  بهتتتتر  باتتتتث  برقيتتتتة  في 
  فرعلي  من   الامزَّ   المانيين  عشترات  ق ل    ال ي  السترا يلية 

  أن  لهتتر  كترن  متر  األم   جميع  من  الستتتتتتتتتتتتتتالم  عترة ود  الخير 
 الستتتتتتتتتتتتترد   األستتتتتتتتتتتتتيو   على  إستتتتتتتتتتتتت نردهر   لوا  ذلك  تفا  

 أحتتتتتتا التتتتتتا  )  الكو  ي  األمتتتتتتة  مجلس  أمتتتتتتر «. ااميركي 
 في المشتتتترركين  بين   ِمن   اليبيبر ي   وليا  النر    أعضتتتتر   

(  آخر ن عشتتتترات  مث   الع قر   قيا  وإن هى   الغرثة  حملة 
  تحقيق   إلى  و اعو   الااوان  يشتتتتتتتتتتتتج   بيرنرا   أصتتتتتتتتتتتتار  فهن  

 إناقتتترد إستتتتتتتتتتتتتت  ق  التتتا   األمن  مجلس  هو  هتتتر  ث  . دولي 

  ي  ن  الختتررجيتتة  ويراء  مستتتتتتتتتتتتتت و   على  الجتترماتتة  اج متتر  
  عن  الفور   بترلفراج  الميترلبتة  و مرفق  الاتاوان  منترستتتتتتتتتتتتتتبتة 

 برلاعوة جمرحوا   والاين  إستتت شتتتهاوا  الاين  وإستتت اردة  الستتتفن 
 بين ال فرو   ستتتترعة   وإلى « وحيرد   عرج   تحقيق »   إلى 
 .الشرفي   الاالج   إلى  س يالا  طرا  األ 

 الفا  ردود   من  نمرذج  مجرد  هي  إنمر   إلي   نشتتتتتتتير  مر 
  ضتتتتتتتتتتتتتتتتا  كتتترنتتت   ال ي  الجر متتتة  فتتتااحتتتة  إلى  ترقى  ا  ال ي 

  هتتتتتاا  لكن  القيتتتتت    إلى  القيتتتتت   من  التتتتتاولي  المج مع 
  أنهتتر  على  ماهتتر  ي اتترمتت   آخر  إشتتتتتتتتتتتتتتاتترر  وح ى  المج مع 

  فتتهن  النو   هتتاا  على  ال اتترمتت   وألن . نظر  فيهتتر  مستتتتتتتتتتتتتتتكلتتة 
  يعي   قو   حا   على  أو  مستتتتتتتتتت بَاااا  ياود   ا  الجر مة  تكرار 
  دمشق   في  إقرم     مح    من   مشا   خرلا « حمر  »  حركة 

  قو   وهو « بتتترلمز تتتا  الما تتتاين  يم ر   األمن  مجلس  إن » 
  كتتترن  األمن  مجلس  إتختتتاه  التتتا   ال يتتترن  ألن  محلتتت   في 

 وراء ال فرو   من  ستتترعرت   عشتتتر  ِإعااده  وإستتت  رق  بره را 
  عبررة إستتتتتتتتتتت  اا   أراد  أميركر  مناو    ألن   الم لقة  األبوا  

 ااتحرد  أمر « حيرد   تحقيق »  بعبررة « مستتتتتتتتتتتتت ق   تحقيق » 
  تحقيق  إجراء »  هو  روستتتتتتتتتتتتتتيتتر  ورأ   رأيتت   فكتترن  ااوروبي 
 منتاو  جترنت   من  الممترح تة  وهتاه «. ومحتريتا  شتتتتتتتتتتتتتترمت  

 للورطتتتتتتة إنقتتتتتترذه  يم ن  متتتتتتر  إنقتتتتتترذ  إلى  تهتتتتتتا   أميركتتتتتتر 
 قردة إخواننر  نحو  شترخصتة   الايون  تبقى   لكن . السترا يلية 

 في وإتهرمرت   ألفرظرا  الم شتتتتتتتتتتتتترب ين  الفلستتتتتتتتتتتتتييني   الام  
  الت تيتورات مستتتتتتتتتتتتتت تو   فتي  تتكتون  متنتهت   ختيتوة  إنت تظتتتتتتترر 

 .الم سررعة 
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 القضية؟ بناءأ ينتظر ماذا

  يستتتتتتترا يلال   الااوان   ان   مر  وبقار . نرفاة  ضتتتتتتتررة  ر  
  هتاا  فتهن  ك ر   ضتتتتتتتتتتتتتتررة  كترن « الحر تة  استتتتتتتتتتتتتتيو  »  على 

 ال ركي الارم   الرأ   مشتتتتترعر  اخ برر   لجهة  أفردنر  الضتتتتترر 
 ما  على   كرن  ال ركي   األ    ان  خصتتتوصتتترا  إستتترا ي    اياء 

 في من مستتتتتتتتتترا  الفلستتتتتتتتتتيينية  القضتتتتتتتتتتية   عن  م برعااا  عقود 
 أن   لو   وكمر  باا  وبالك    إستتتتتتتتترا ي   مع  صتتتتتتتتتردمة  عالقرت 

  الاالقتة  توثيق  هو  همت   كت    وأن  بترلقضتتتتتتتتتتتتتتيتة   ماني  غير 
  له   المستتتتتتتتتتتتل    األ   بكن   األوروبيين   وإقنر   إستتتتتتتتتتتترا ي   مع 

ستتتتتن عنا  وستتتتتي ون   ان مرءه ارتضتتتتتوا ه  اذا الظن حم
 دامتت  متتر ااميركيتتة اادارة من وبمستتتتتتتتتتتتتتتتترنتتاة إليه 
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 اللوبيرت» رضتتتتتتتتتتى موضتتتتتتتتتتع إستتتتتتتتتترا ي  تجره  مواقف 
 .ااميركي القرار في ال كثير ذات« اليهودية
 الاتترم الرأ   ان  حيتتث  من  نفاتت   الضتتتتتتتتتتتتتتتررة  ان  ومتتر 
اق   الاولي    ان  وكيف  الستترا يلية  القرصتتنة  ي ربع  وهو  صتتم

 مستتتتتترلمة جمرعرت  مع   تارملوا  يين ستتتتتترا يل ال  الكومرناو  
  إلى  ودوا ية  تمو نية  مواد   ايصتتتتتتر   إنستتتتتترنية  كبردرة  أرادت 

  الااوان   وق   . علي   وتا ا   إستتتتتتترا ي   تحرصتتتتتتتره  شتتتتتتتا  
  الاولي   الارم  الرأ    من  عر ضتتتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتتترا    كرن   الجايا 

 وستتتر    ع  ر  األدم ة   غستتت    ن يجة  إستتترا ي    مع  ت ارط  
 و لقى والمستلمين    للار   الكررهة   أو  الم صتهينة  العالم 

 ضتتا الفلستتييني « الرهر  »  من  الستترا يلية   الشتت و   ممر 
 الميره  عر     في  حا    الا    لكن . صرغية   آذانر  إسرا ي  
  كتت   على  ختتررجتتة  دولتتة  بتتكنهتتر  إستتتتتتتتتتتتتترا يتت   أظهر  التتاوليتتة 
  على  م اتتتتتترونتتتتتتة  وغير  الاتتتتتتاوان  تم هن  وأنهتتتتتتر  القوانين 

  ان  شتتتتتكن    من  بمر   للوضتتتتتر   تستتتتتو ة  إيجرد  في  الطالق 
  تجتتترور المنيقتتتة  دو   من  دولتتتة  البقتتترء  احقيتتتة  لهتتتر  يحفظ 
 .لقيرمهر   الساي  ي زايا  ال ي  فلسيين   دولة 

 ال ي  الحرلة   ان   ذلك  الضتتتتررة   منرفع   ك   ليستتتت   وهاه 
 الضتتتتتتتتتررة تمحقق   ان   هي  حاوثهر  عام  ونستتتتتتتتت  ر   نف قاهر 

« ف   »  الجميع  ي  ن   بحيث  الفلستييني   الصت    في  نفارا 
  و اقا حا    مر  الفلستتتتتتيينية  الفصتتتتتتر    وبقية « حمر  » و 

 الوفتتتتترق  خيمتتتتتة  في  استتتتتتتتتتتتتت ثنتتتتتر يتتتتترا  وطنيتتتتترا  مؤتمراا  هؤاء 
  ان  ذلتك   حتاو   حترلتة  في  المؤكتا  ومن  والمصتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة  

 اارتبتتر  و زداد  صتتتتتتتتتتتتتتالبتتة  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الموق   يزداد 
  إليتت   نتتاعو  التتا   المؤتمر  ان  بتت  . ارتبتتروتترا  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال 

 الجترنت  وجتَّ   حتر   في  ال تكثير  من  المز تا  ستتتتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتتتتت  
 وقردة والمستتتتتتتتتتلمين  الار   القردة   إلى  الاعوة  الفلستتتتتتتتتتييني 

  للمشتتتتتتتتتتترركة عنه   ممثلين  ايفرد   أج    من  الارل    في   الاو  
 يؤكا بيرنرا   أصتتار  ارفضتترضتت   حر    في  الا    المؤتمر  في 

  الاربية  الستتتتالم  بمبردرة  وال مستتتتك  أوبرمر  الر يس  مستتتتاى 
ملهر   أو  الزاو ة  في  إسترا ي   ستيضتع  فهن    الرضتو   على  َيح 
 أر   على  ستتتالمرا  ينشتتتا   الا    الاولي  المج مع  ارادة   إلى 

  هو  نخشره   مر  وأخشى .  النر   بين   ومحبة   األوس   الشرق 
ة   من  الفر ر  الام  ي رد   ان   ذلك  حاو   با    وبشتتتتترعة خستتتتتَّ

  كرن  مر   إلى  ال الستتتتتتتن  و اود  الجايا  ي ستتتتتتترا يل ال   الااوان 
 محمود بت   ييترلت   متر  مشتتتتتتتتتتتتتتات   خترلتا  يرفض  حيتث  عليت  

 تضتيع وبالك . مشتا   يشت رط   مر  عبر   و رفض  عبر  
 .أخر   مرة  الفرصة 
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 الربح مقابل والخسارة  ردوغان أ

 هو  إذا   أردوغرن  طي   رج   ال ركي  الزعي   يخستتتتتتتتتتتتتر 
.  بست ب  دمرا  تركير  ودفا   إتخاه   الا    الموق    عن  تراجع 

 الحصتتتترر  فك   حملة  النهرية   إلى  يواصتتتت    لن   كرن   إذا  فهو 
  الااوان  باا  أوردهر  ال ي  بمقول    ي مستتتتتتتتتتتتتك   ولن  غزة   عن 
«  حمر »  حركة   ان   من  ال ركية  الستتفينة  على  ي ستترا يل ال 

  أنتتت   مانتتتره  فهتتتاا  تح     أن  حقهتتتر  من  وان  ارهتتتربيتتتة  ليس 
  تن شتتتتتتتتتتتتتر  أن  أهبة   على   النرر  تر   ث   أيمة  ف ي   أشتتتتتتتتتتتتتا  

  ستتتيرستتتية قيردات  تركير  في   أن   خصتتتوصتتترا  وخررجيرا  داخليرا 
  الشتتتا ية  على  اال فر    على  وتام   المشتتتروستتتة  تنرصتتتب  

 .حققهر  ال ي 
  برلمز ا الموق   ت اية   على  استتتتتتتتت مر   إذا  أن    ذلك   إلى 

  اتختاهتر ال ي  الخيوة  بهتر  يتاع   ال ي  ال صتتتتتتتتتتتتتتر حترت  من 
 في باأهر  ال ي   الستتتيرستتتة   أن  برلقو   يصتتتررح    من  فستتتيجا 

  وي ر حاد  شتتتتتتتتتتارر  وتح   المرضتتتتتتتتتتية  الثال   الستتتتتتتتتتنوات 
« صتتتتتفر  أيمة »  برلقو   مارلم    أوغلو   داود  أحما  خررجي   

  الا   والنستتتتتتتتتتتترني  األخالقي  الموق    ألن  قر مة  تاود   لن 
  اآلخر  وباضتتتتهر   الالن  في  باضتتتتهر  أيمرت  ستتتتيولا  اتخاه 

  الخصتتتتتتتتتتتتتتوم  يستتتتتتتتتتتتتت  ت   ربمتر  الحتر   هتاه  وفي  مستتتتتتتتتتتتتت  ر  
  ال ركية والحزبية  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  األطير   من   والحرستتتتتتتتاون 

 يقر  ككن   أردوغرن  من   ال مز  باضتتتتتتتتته   و حرو    الموق  
 تالية ير ا  والنستتترني  األخالقي  برلموق    إن   مانره  مر   ل  

 خررجهر   الى  تركير  حاود  ي جروي  بحيث  يعرم    ستتتتتتتتتتتتق  
  تايا اقليمية  لزعرمة  يستتتتتتاى   إن   وضتتتتتتوحرا  أوثر  بعبررة   أو 

 المنيقتة ستتتتتتتتتتتتتتيتاة  كترنت   عنتامتر  فقتات هتر  امجترداا  تركيتر  الى 
 بلتا مجرد  ان هت    أن  ل ثت   متر  ث   عقود  لبضتتتتتتتتتتتتتتاتة  الاربيتة 
 .غربر  مجا  ذكر رت  بنوه  يس رجع  وخامرت  سيرحة 
 أردوغرن؟»  يفال    أن  يم ن   الا   مر   ذلك   ضتتتتتتتتتتوء  في 

  إتخاه  الا    الموق    عن   نشك   الا    الوهج   بهاا  ي  في   ه  
 الح ي  الزعي    موقع  من  اان قر   لحظة  في  نفستتت   يجا   أم 

 الم رمر؟  الزعي   موقع   الى 
  وال ااعيرت  لل يورات   والم ربع   المراق    موقع   من   إنني 

 هنر  ومن . عليهر  يمحستتتتتتتتتتا   ا  حرلة  في   أردوغرن  أتصتتتتتتتتتتور 
  وهو . يرب    لن  تراجع   وإذا  ستتتيخستتتر   واصتتت    إذا  إن    القو  

 .ل نرن   حر   من   حرل    ذلك  في 
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 الكبرى  -  الصغرى  الدولة لبنان مشكلة

 ل نرن يصتي   ربمر  أردوغرن  ال ركي  الزعي    أصتر   مر 
  وق   في «  الاولي   األمن  مجلس »   ل  ب رؤستتتتت   تبرهر   الا  
 مجلس اتخرذ  مشتتتتتتتتتتتترر   الاولية   -  ية يران ال  األيمة  بل   
 وفق  ستت كون  عقوبرت   في  ت مث    إيران  ضتتا  قرارات   األمن 

 شتتعبرا  الستتالمية  للجمهور ة  اليااء  برل ة   حولهر  رشتت   مر 
 .ثور را  وحرسرا  ونظرمرا 

 وال ي إيران  من  اان قترم  دو   ان  اان بتره  يلفت   والتا  
 الضتتتربة  عن  بايالا  حقهر  في  الاقوبرت  أشتتتا  لنزا   تنشتتت  

 الم حتتاة الوايتترت  التتاو   بهتتاه  وناني  لهتتر   الاستتتتتتتتتتتتتت ر تتة 
 في ك ير  حتا  إلى  نجحتت   والمتترنيتتر   وفرنستتتتتتتتتتتتتتتر  وبر يتترنيتتر 
 وهمر  إيران  على  المحسوب ين  الك ر ين  الاول ين  اس قير  
.  الاقوبرت  قرار  مع   الاول ين   ان  حيث   والصتتتتتتتتين  روستتتتتتتتير 
 بهجمر  القرار  يصتتتتتار   أن   هو  ااستتتتت قير    من  وال ر  

  دولة  في  هي  الك ر   المشتتتتتتتتتتت لة   لكن .  األعضتتتتتتتتتتترء   الاو  
  -  الصتتتتتتت ر   وهاه . الك ر    الاولة   ِفا    لموقفهر  صتتتتتتت ر  

ت  حتتر   في  التتا   ل نتترن  هي  الك ر     جتترنتت  الى  صتتتتتتتتتتتتتتوَّ
تين    جستتتيمة بخستتتررة  ستتتيمنى  فهن   الاقوبرت   على  المصتتتوِّ

 ل نرن تضتتتتع   قا  الخستتتتررة   ان  درجة   وإلى  وستتتتيرستتتتية  مردية 
ضتتترت منهر  أين  داخلية  فوضتتتى  خضتتت   في  أخر   مرة   فو 

  كارا  موقف    مع  انستتتتتتتتتجرمرا « للا  حز  »   أن   ذلك  ستتتتتتتتتربقة 
 في الستتتتالمية  للجمهور ة  ل نرن   في  وستتتتيرستتتتية  عستتتت ر ة 

 ال صتتتتتتتتتا   أ   دوره   علي   يملي  بمر  ستتتتتتتتتي صتتتتتتتتتر   إيران 
  على  للرد  ث   الاقوبرت  قرار   مع  ل نرن  تصتتتتتتتو    لح مر  

 الكيتتتترن تهز  بخيوات  حتتتتاوثتتتت   حتتتتر   في  ال صتتتتتتتتتتتتتتو تتتت  
 وماه  الحز   ويراء  انستتتتحر   حر    في  ستتتتواء  الح ومي 

 اليتتتتررئ  والحليف « أمتتتت   حركتتتتة »  التتتتاا    الحليف  ويراء 
 .عون  ميشر   الجنرا   ويراء 

  التتتاو   بقيتتتة  كمتتتر  ل نتتترن  تصتتتتتتتتتتتتتتو تتت   حتتتر   في  هتتتاا 
 في  أمر . الاقوبرت   قرار  على  عشتتتتتتتترة  الخمس   األعضتتتتتتتترء 

  يسترم   قا  ل نرن  في  ي يران ال  الجمهور   فهن  اام نر   حر  
 المجلس ر يس  ل نترن  منتاو   من  ير تا   ألنت   ي فر   لن  لكنت  
فع   أن    اليا  رف ع  با   ال صتتتو    عنا  ماررضتتترا   الصتتتوت  ير 

 .تكييااا 
  أو  تراجع  هو  إذا  أردوغتترن  الر يس  الزعي   حتتر   وكمتتر 

  ونتر   الاقوبترت  أيتا  هو  إذا  ل نترن  حتر   هنترلتك  واصتتتتتتتتتتتتتت   
  إذا   أو   الااخلي  ال ضتتتتتتتتتتتت   مقرب    الاولي  الرضتتتتتتتتتتتتى  بالك 
.  عقبتتره تمحمتتا  ا  قتتا  متتر  بتتالتتك  ف فتترد   عتترر   أو  إم نع 
 طيت  رجت   الحليفترن  الصتتتتتتتتتتتتتتايقترن  الر يستتتتتتتتتتتتتترن   للا  أعترن 

 .الحر ر   رفيق   الاين  بهرء   الاين  وساا  أردوغرن 
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  يةإسرائيل شرعة العدوان 
 دولي حق  والتحقيق 

 في ال حقيق  كرن   إذا  شتتتتتتتتتتتتتيء  في  القضتتتتتتتتتتتتتية  يفيا   لن 
 وهي النستتتترنية « الحر ة  قرفلة »   على  ي ستتتترا يل ال   الااوان 

  محققين جرن    ومن  إستتتترا ي   في  ستتتتي     الاولية  الميره  في 
 المج مع  مملك   هو   الااوان   هاا  مث    ان   ذلك . يين إستتتتتتتترا يل 
  ستتتتتتتتتفينة ضتتتتتتتتتا  جر م ه   إق رفوا  الااوانيون   دام  مر   الاولي 
لتتة  متانيتتة    الاتتاوان  يمناه   ول   وط يتتة   غتاا يتتة  بمواد  محمَّ

  أن   على  قرن  نصت    من  أوثر  منا  ستلوكه   في  الم كصت  
 شتتتتتتتتر  في  ياني  ممر   دولية  ميره  في  ضتتتتتتتترب ه   يضتتتتتتتتربوا 
  ان  وال فستتتتتتتتير  الرأ   المستتتتتتتت قيمي  والمشتتتتتتتترِّعين  القرنونيين 

  قرفلة  ضتتتا  فق   وليس   الاولي  المج مع  ضتتتا   كرن   الااوان 
  تستتتتترعا  حمولة  ل فر    غزة  شتتتتتواطئ  ی ال  م جهة  إنستتتتترنية 
 .الحصرر  تااعيرت  مواجهة  على  ال زَّاو ين 
 يالنوا ل   المستتتتترعاة  عملية  نّظموا  الاين   إن   ذلك   والى 

 ماهتتر ظلمتترا  ال اتترمتت   المرفو  « حمتتر  »  أجتت   من  انهتتر 
  من  هي  وإنمتتر  واألوروبيين   األميركيتتة  الدارة  جتترنتت   من 

 جمهور من  كله   ليستتتتتتتتتتتتتتوا  التتتتاين  وال ّزاو ين  غزة  أجتتتت  
  كتتت   هنتتترلتتتك  حيتتتث  ماهتتتر  الم اتتترطفين  من  أو « حمتتتر  » 

  المنرضتتتتلة  الفصتتتتر     إلى  المن ستتتتبة  الفلستتتتيينية  األطير  
 جتتتترنتتتت  إلى  مستتتتتتتتتتتتتتيحيون  هنتتتترلتتتتك  كمتتتتر  أنواعهتتتتر   على 

 بكن لل ّزاو ين  تستتتتتم    ا  الظرو   كرن    وإذا . المستتتتتلمين 
  ا   ذلك   فهن  برلقير   « حمر  »  إمستتتتتر    علي  يا رضتتتتتوا 

 هاه  وفي «. غزة »   لكلمة  مرادفة « حمر  »   كلمة   ان  ياني 
 إدا    عن  تارمى   الا    الاولي  المج مع  واج    فهن   الحر  

  على  أمنيرا  تستتتتتتتتيير  كحركة « حمر  »  بين  الفصتتتتتتتت    هو 
  حر   كمر  يعيش   أن  حق    من  كشتتتا   ال ّزاو ين  وبين  غزة 

 الستتتتتتتتتتتتتتليتتتة»  وبلتتتاات  متتتان  وبقيتتتة  للا  رام  فلستتتتتتتتتتتتتتيينيي 
 .اآلن  ح ى  عليهر  حصررات   ا  ال ي « الفلسيينية 

  يستتتتتتترا يلال   الاق   على   ال رلبة   الااوان  شتتتتتتتر اة   لكن 
  ان  كمتتتر . المح لين  مع  ااح ال   تاتتترمتتتم  « عقيتتتاة »  هي 
  الاولية  والقو   يين ستتتتتترا يل ال  جال   ال ي  هي  الاقياة  هاه 

  الا    الارق   للصتتتتتتتتوت  ح ى  يصتتتتتتتت ون   ا  له   المستتتتتتتترناة 
 الجر ز  ومن .  الموضتوعي   الح    أج   من  صترحب   يستاى 
  نفستتتتت  وجا  أردوغرن  طي   رج   ال ركي  الزعي    إن   القو  

  سور را  حواراا  يس ها    الا   الساي   من  سنوات  ثال   باا 
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  يإستتتتتتتتتترا يل  -  فلستتتتتتتتتتييني  حوار   مع  ي زامن  يرا إستتتتتتتتتترا يل   - 
 في مشتتتجاة  ن ر ج   أو  ملموستتتة  كخيوات   الحوار  و صتتت  

  تركير فال   لقا : ي ستتتتتتترء   الاربية   الستتتتتتتالم  مبردرة   أجواء 
  الا   الستتالمي   الخ   اخ ررت . تفال    أن  يم نهر  مر   و  
  النموذج   إن   إلى   أوروبر   ودو    أميركر   طمكن  .  الان   ين ا 

 رفا . الستالمية  المج مارت  في  فرصت    ستيكخا  ال ركي 
  الاست ر ة المنرورات  حا   إلى  إسترا ي   مع   ال ارم   مست و  

 إيران  مع  المواجهة  ف ي   نز     أج   من  بال  . المشتتتتتتتتتت ركة 
  ال حفظترت اخ رقت  . الهتا   تحقيق  شتتتتتتتتتتتتتتكنت   من  متر  وت  

  جتايتاة قواعتا  إستتتتتتتتتتتتتت حتاثت   وبتالتك  عثمترني هتر  على  الاربيتة 
. التاوليتة  ااستتتتتتتتتتتتتت راتيجيترت  في  القلق  تباتث  ا  لل حترلفترت 

  ل ركير أيمة   ا »  شتتتتتتتتتتتتارر  في  ت مث    لهر « عقياة »  طرح  
  واليونتترن  أرمينيتتر  مع  وي تتررات  لقتترءات  فكتترنتت  « أحتتا  مع 

 وبترلتاات كثير  وغيرهتر  المحتروات  هتاه  رغ   لكن . وق رص 
  على  م حفظتة  أوروبتر  بقيت   األطلستتتتتتتتتتتتتتي  في  الاضتتتتتتتتتتتتتتو تة 

 .األوروبي  ااتحرد   ی ال  تركير  انضمرم 
 راجع أردوغرن  الر يس  ي ون  ربمر  ذلك    ضتتتتتتتتتتتوء  وفي 

 ال جرو  عام  بحر  في  صتتتتتتتتتخرة  رمي  وقرر  الحستتتتتتتتتربرت 
 .رؤاه  مع   الاولي 
  بهستتتتتتتتتتتتت اارة رهن   فهاا  األمور  ستتتتتتتتتتتتت ن هي  أين   إلى   أمر 

  بت تحتقتيتق  ولتيتس  دولتي  بت تحتقتيتق  بتتتتتتتاءاا  التتتتتتتاولتي  التمتجت تمتع 
 .الجر مة  في  ي إسرا يل 

 .بقية  وللكالم  ...
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 المستغ َرب  وبينهما  واألهمّ  المهمّ 

  نوو ترا  اليموحتة  إيران  ضتتتتتتتتتتتتتتا  الاقتربي  القرار  في  لمه  
 ال بتترد  إتفتترق  دول ي   أن  هو  1929 الرق   يحمتت   والتتا  
ت ر  وال راي    تركير  النوو     وبالك  القرار   هاا  ضتتتتتتتتتتتا  صتتتتتتتتتتتوَّ
  إنهمتر  يقتر   ا  كي  الوجت   مترء  تحفظتر   أن  منهمتر  كت   آثرت 
  إنضتتتتتتتتتمَّ ر ال صتتتتتتتتتو    عنا  أنهمر   إاَّ  ال برد   إتفرق  أنجزتر 

 طرلمر ال ي  الاقوبرت  وأيَّاتر  اآلخر ن   األعضتتتتتترء  بقية   إلى 
  عن  ي ني  ال بترد   إتفترق  بتكن  الماترِقبتة   التاو   إقنتر   حترول تر 

  من  م تتتا يتتتة  أوثر  ين التتتاول   موق   يبقى  لكن . الاقوبتتترت 
  روستتتتتير  أن  حيث  النوو   لليمو   الروستتتتتي   الارَّا   موق  

  الاو    مع  إصتتتيَّف   للاقوبرت  أستتت وعين  ق    مهات  ال ي 
  والصتين   وفرنستر  وبر يرنير  أميركر  الك ر   األخر   األربع 
 بين الستتتتتيرستتتتتي  النستتتتتجرم   إن   القو    ذلك  من  تر ا  وككنمر 

  ستتتتتتتتينق   موق   وهو  الم ا ية    المواق   على  ي قام  الكبرر 
  إلى  ي يران ال   للشتتتتتتا   الصتتتتتتايقة   الاو   خرنة  من  روستتتتتتير 
  حستتتتتتتتتتتتتتتتربتتترت كتتترنتتت   إذا  إاَّ .. بتتترلمواق   الم تتترجرة  التتتاو  

 الكبترر وبقيتة  أميركتر  كمتر   الموافقتة  أن   على  قتر متة  الكرملين 
ت    ال ي  األخر    الستتتتتتتبع   والاو     من  الاقوبرت    مع  صتتتتتتتوَّ
  للح    أ  )   ل   الصتتتتتايق  ي يران ال  الح    تجا    أن  شتتتتتكنهر 

 النوو   تصتتتتتتتتميم    في   األق    على  النظر  يايا ( الروستتتتتتتتي 
  ال خرط  مفردات   وفي  الير ق   آخر   إلى  المضتتتتتتتتي   على 

 النفس في  مانو تتترا  أذ   وألحقتتت   ستتتتتتتتتتتتتت ق  ال ي  النجتتترديتتتة 
  إلى  ميافيايف  الروستتتتتتتتتي  الر يس  واضتتتتتتتتتيرت  الروستتتتتتتتتية 

 هتاه  وفي . نجترد  الر يس  على  القستتتتتتتتتتتتتتروة   بترل   برد  ال وجيت  
 .األمور  تس قي    أن  يم ن  النظر   إعردة  باا  أ    الحر   

  المستتتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتتتَا  ل نرن   أن  الاقربي  القرار  في   والمه  
  على  يمبقي  التتتتا   الموق   إتختتتتا  هيران بتتتت  ت الق  لظرو  
 تلقَّرهر بوعود  بالك  مضتتتتتتحيرا  في   المفاو   ستتتتتترر ة  ال ها ة 
ي َّ  أاَّ  مقتربت    وبهتاا وال راي ت    تركيتر  جترنت   إلى  يصتتتتتتتتتتتتتت 

  تصتتتتتتتتتتنيف ير ا   من  أمرم   المجر   تر   اام نرعي   الموق  
 قرار مع  المئتتة  في  خمستتتتتتتتتتتتتتين  أنتت   على  الل نتترني  الخيتترر 

  ذلك  في  وبقي . القرار  ضتتتا  المئة  في  وخمستتتين  الاقوبرت 
  بخير ستتتتتتت ي  مع )  ما وستتتتتتترا  الشتتتتتتتا ي  المث    علي   يني ق 

 .( بخير  سيا    ومع 
 التاولي الاقتتربي  القرار  في  المه   صتتتتتتتتتتتتتتايتتا  على  هتاا 
 في األه   أمتتر . طر   أل   مبتترغ تترا  ي ن  ل   التتا   1929

  السته    من  ليس   الا   أوبرمر  بررا   الر يس   أن   فهو  القرار 
  على  إيران  حق  في  الاقوبتتتترت  إنزا   عن  ال راجع  عليتتتت  

  ير   يا   متتتر  النوو    ال بتتترد   إتفتتترق  ماجزة  حتتتاو   رغ  
 في ما مااا « الابلومرستتتتية  أمرم  البر   يم لق   ا  القرار   أن » 

  متتتر  األرج   على  وهتتتاا  األردوغتتترنيتتتة   الحنكتتتة  على  ذلتتتك 
  ستتتتتتتتتتلة  القرار  مصتتتتتتتتتتير   إن  مالقرا  يقو   نجرد  الر يس  جا  

  صتتتتتتتتاوره المستتتتتتتت  َر   الكالم   هاا  يق   ل   لي    و ر . الزبرلة 
  وذات  م نوعتة  حصتتتتتتتتتتتتتتتررات  أبوا   على  دولتة  ر يس  عن 

  على  المفرو   الحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتترر  من  خيورة  أوثر  ن تتتتتتر ج 
  من  واحا  ستتتتير   من  قرار  إستتتت يرعة  في   والا   ال زَّاو ين 

  من  وبمتر  الحصتتتتتتتتتتتتتترر  هتاا  إنهترء « حمتر  »  حركتة  جترنت  
  عن  فضتتتالا ... القضتتتية  وخامة  والنفس   للا  إرضتتترء  شتتتكن  
 .الفلسييني  للشا    البر   راحة 
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 التصحيح طريق  على  سورية  خطوات

  عن  األنبرء  دمشتتتق   من  وتكتينر   إاَّ  شتتتهر  يمر   ا  ي رد 
دنتتتر  ل   خيوات    وكلهتتتر  عليهتتتر  الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    أهتتت   ياوِّ
رر الر يس   أن  ي او   ال ي  ال وّجهرت  بحر  في  تصتتتتتتت     بشتتتتتتتَّ

 ااع بتتترر في  آختتتااا  وتاز زهتتتر  اع متتتردهتتتر  قرر  األستتتتتتتتتتتتتتتتا 
  وهو . الارل    في  تحا   ال ي  اليقر   الستتتتتتتتتر اة  الم  ّيرات 

  شتتتتتتتتتتتتتتركتترت وت تتاأ  المتترليتتة  األيمتتة  بركتترن  ينفجر  أن  ق تت  
 ااه زاي الى  طر قهتر  تتكختا  الم حتاة  الوايترت  في  عمالقتة 

 اانف ر  ستتتتتتيرستتتتتتة  يازي  باأ  كرن  اافال    الى  وباضتتتتتتهر 
  تشتتتتتتتتتتجيع خي   و خص  ومصتتتتتتتتتترفيرا  اق صتتتتتتتتتترديرا  الم كني 

. نوعي  بهه مرم  والنفيية  والسيرحية  الامرانية  ااس ثمررات 
 في لالس ثمرر  وم حمسون  ضمر ر  أصحر   كرن  وعنامر 
  يشتير  كرم    صترل   الستاود    األعمر    رج   أمثر   ستور ر 

  خي   تايق  ال ي  الظواهر   الى  الما رد   من   أعلى  بصتتوت 
 اعردة  على  ااستتتتتتتت ثمرر  في  الراغ ين  وتحم   ااستتتتتتتت امرر 

  فهن  الفستتترد  دهرليز  في   الوقو   خشتتتية  خييه   في  النظر 
رر  الر يس   و حرو  ان بره   اولو ة  المستتتتتكلة  يايي   كرن  بشتتتتتَّ
  على  الفستتتتتتتتتتتتترد  مخرطر   من  تقل   ال ي   األواصتتتتتتتتتتتتتر  فكفكة 
 .ااس ثمرر  خي  

 في الح    جترنت   من  مواوبتة  المرء  يالحظ  ذلتك  وإلى 
  بر يرنير مث   م قامة   دو   في  يحا   مر  لباض  ستتتتتتتتتتور ة 

  وااردن  الستتاودية  مث   عربية   دو   في   وكالك  أوروبر  في 
  التتاولتتة  دوا ر  وفي  الاتترمتتة  اامتترون  في  ال تتاخين  مناتت  

  ستور ة اخات  وعنامر . المخرلفين  على  عقوبرت  وفرضت  
  المواوبة  هاه  مث    عن  م كّخر  ل نرن   ان   ك   باا   المنع  بهاا 

  من  الستتتتتتتتتيرحة  وويارة  جهة  من   الصتتتتتتتتتحة  ويارة   أن  وكيف 
  ستتتتتتتتتتتتيررات في  ح ى  ال اخين  فوضتتتتتتتتتتتتى  ترك ر  أخر   جهة 

  الحر ر   رفيق  ميتتتترر  وفي  الح ومتتتتة  دوا ر  وفي  النقتتتت  
 ال ي  الكوار   ك لك  صتتتتتحية  ب وار   م ستتتتت بة  تستتتتت شتتتتتر  

 برجر  الاراجرت  راو ي  واست هرنة  الستير  فوضتى   عن  تنشتك 
 و ر محرسبة   دون   ومن  هواه    على  برلسير   وذلك  المرور 

  يستتتتتتتتت كنستتتتتتتتتون  والستتتتتتتتتيرحة  والصتتتتتتتتتحة   الااخلية  ويراء  لي  
 ال ي الفوضتتتتتى  مواجهة   في  ستتتتتور ر  في  نظرا ه   بكستتتتتلو  

 أخر   عربية   ودو   ستتتتور ر   في  وتنحستتتتر  ل نرن  في  تزدهر 
  منصتتتتب  علي   يوجب   بمر  و ام   نفستتتت   فيهر  الوي ر  يح رم 
 والطتالات الت صتتتتتتتتتتتتتتر تحتتتتتتترت  متن  الوتثتتتتتتترر  دون  ومتن 

 .ال لفز ونية 
 الستتتتتتتتتتتتتتور   العالم  وي ر  أن  الالف تتتتتة  األنبتتتتترء  ومن 
  أج    من   الحضرر ة   الرؤ ة  صرح    بال    محسن  الاك ور 

رر للر يس  التتتاؤوبتتتة  الحركتتتة  يواوتتت   م جتتتاد  إعالم   بشتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 أست و   ق     أعلن  واست ثمرر را  واق صترديرا  وستيرستيرا  اج مرعيرا 
 المركز»  انشتترء  وهي  ستتور ر   في  مستت وقة  غير  خيوة   عن 

 حا  وعلى «. الارم   الرأ   واستتتتتتتتتتتت يال   لبحو   الستتتتتتتتتتتتور  
 المركز  من   الها   فهن  للخيوة  محستتتن  الاك ور  توضتتتي  

  الرأ   اتجترهترت  قيتر   هو  وال نّو   التاقتة  ستتتتتتتتتتتتتتيا متا  التا  
 .المسر    مخ ل   في   الارم 

رر الر يس  وجَّ    حر   في  كفيلة  الخيوة  هاه  مث    بشتتتتتتتتتَّ
  استتتتتتتت ف رؤه  ي    الاين  نفو   في   الخو   حرجز  بهستتتتتتتتقر  

  شتتتتتتتتتتتوا    من  المج مع  ب نظيف  الصتتتتتتتتتتتراحة   عواق    من 
. الستتتتتتترحة   من  طوعرا  تنستتتتتتتح   الفستتتتتتترد  يمرة  وجا    وثيرة 

  حصتتتر  عام  هو   محستتتن  للاك ور  اح رامنر  مع  هنر   والمه  
  ا  بثقرفة  مل زمون   هؤاء   ألن « الرفرق » بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ااستتتتتتتت ف رء 

 ح ى اشتتتتتتتتترا    وإنمر  الرأ    استتتتتتتتت يالعرت  مركز  ي حّملهر 
.  شتتتتت رو    او  اع راضتتتتترت   او  تحّفظرت  نفوستتتتته    في  الاين 
  أن   لو  المرء  ي منى « الرفرق »  الى  ااشتتتتتتتتتتررة  مار   وفي 

رر  الر يس    اصتتتارت  ال ي  الصتتتينية  القيردة  حاو  يحاو  بشتتتَّ
 باءاا  المواطنين   الى  توجيهرت  فيهر  المخ صتتتتتة  الستتتتتليرت 

  عن  الم اّرج  برل خلي  ال ااور  وبر اي  البرصتتتتترت  بستتتتتر قي 
  او « ستتتتتتيا »  ب لمة  واستتتتتت  االهر  ال حا   في « رفيق »  ولمة 

  من  مستتتتتتتتتتت وَردة ( رفيق  أ  )   الكلمة  هاه  ومث  «. ستتتتتتتتتتتياة » 
 الصتترماة الصتتين  هي   وهر  بستتقوطه   وستتقي   الستتوفيرت 

رر ة  ستور ر  صتمود  مث   مست نيرة  مرركستية   على    على  البشتَّ
لة   باثية    امراا  سي ون « سيا »  بتتتتتتتتتت  اس  االهر   ان  ونر   مااَّ

 بين فرق   ا  ستتتواستتتية  الجميع  ستتت جا   دام    مر  مستتت حبرا 
 وآخراا  وثترنيترا   أواا  للوطن  بترلواء  إاَّ  وستتتتتتتتتتتتتتور   ستتتتتتتتتتتتتتور  
 تصتتتحي  الى  تيلا   في  لستتتور ر   الشتتتر   الر يس  ومواوبة 

را  ضتترور را  تصتتحيح   برت  مر   في يحا    لمر  استت برقرا  وممِلحَّ
  التاو   من  والثن ترن . وإستتتتتتتتتتتتتتبترنيتر  اليونترن  مثت   أخر   دو  
 .والر يس  والشا    ال لا  لسور ر  خيراا  تر ا  ال ي 
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 المتحايل اللبناني التصويت
 المتعاقل ييران اإل والصوت

  ماظ  على  ي يران ال  التتتتابلومتتتترستتتتتتتتتتتتتتي  النف تتتتر   ق تتتت  
  كرن  ل نرن  في  والنقربية  والحزبية  الستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتية  األطير  

  وفي . الستتتتتوداني  النف ر   تاله  الستتتتتاود   النف ر    هنرلك 
.  النفو  في  ارتيترحترا  الخيوة  أشتتتتتتتتتتتتتترعت   الثال   الحترات 
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  الاربية  المملكة  ستتتتتتتفير  دا مرا  برلخير  الل نرنيون  وستتتتتتتياكر 
  أو  المبردر   كرن  الا   عستتتتتتتتير    عوا   علي  الستتتتتتتتاودية 

 كمر. الجميع   على   الرح   النف ر   ستتتتتتتيرستتتتتتتة  عميا  فلنق  
  أدر س الستتتتوداني  الستتتتفير  أيضتتتترا  برلخير  ستتتتياكرون  أنه  

  من  إق برستتتتتتتتتتترا  باأه  مر  مواظبراعلى  يا    مر  الا   ستتتتتتتتتتتليمرن 
 ستتتتتتتتتتياكرون  إنه   با   وا . عستتتتتتتتتتير   علي  الستتتتتتتتتتفير  نظيره 

  غضتتتتتتتنفر الستتتتتتتالمية  ية يران ال  الجمهور ة  ستتتتتتتفير  برلخير 
  دراس    أيرم   عن  طيبة  ذكر رت   نفس    في   الا    أبرد    ركن 

 المرضتتتتتي الجماة  يوم  ستتتتتجَّ    والا   ل نرن   في  الجرمعية 
 ال فه  صتتتتتتتتتتتتتتايتتتتتتا  على  نوعيتتتتتتة  نقلتتتتتتة ( 2010/ 6/ 11) 

 هتاا واصتتتتتتتتتتتتتت   ل نترني  كت   ي منى  كمتر  حتر   في  والنف تر   
 .الثور   الخير   تاقياات  من  يخف    الا    الموق  

  بروحية الم صتتتتت   غضتتتتتنفر  للستتتتتفير  الجايا   والموق  
  إع مترده أوراق  تقتاي   عنتا  أعلنت    أن  ستتتتتتتتتتتتتت ق  التا    الموق  
 ذات)  منرستتتتتتتت  ين   في  كرره  ث  ( أيرر )  المرضتتتتتتتتي  الشتتتتتتتتهر 

 صتتتتتتتتتتتتتتفير البير ر   ي ررة  باا  إحااهمر ( بروتوكولي  طربع 
 الح ومتتتة ر يس  لقتتترء  باتتتا  والثتتترنيتتتة  ب ركي  في  مقره  في 

  متر  إيران  ي تررة  على  وحثت   لل حيتة  الحر ر   التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا 
  الوضتتتتتتتتتتو   ب    وهو  ت زايا   دمشتتتتتتتتتتق   إلى  الز ررات  دام  

  على  يتة يران ال  الستتتتتتتتتتتتتتالميتة  الجمهور تة  إن  والصتتتتتتتتتتتتتتراحتة 
  مع  الرستتتمي  الصتتتايا   على  جاياة  عالقرت  ل اء  إستتت اااد 

  رفيق  الشتتتتتتتتتتتتتتهيتا  الر يس  بتاأه  كترن  لمتر  إستتتتتتتتتتتتتت كمتراا  ل نترن 
 .الحر ر  
 جتترء أنتت   هو  ال ضتتتتتتتتتتتتتتنفر   الموق   في  الجتتايتتا  لكن 
 أطيتر  جترنت   من  الع راضتتتتتتتتتتتتتترت  في  إيدحترم  وستتتتتتتتتتتتتت  

  أو  برلستتتتتتتتتتاودية  نكرية   إمر  ي يران ال   الخ   على  محستتتتتتتتتتوبة 
  الاين  ستتتاا  الح ومة  ر يس  ب   يقوم   الا   الستتتاي  ل  هي  

  األردوغرني   للما  تيو قرا   أو   ودوليرا  وتركيرا  عربيرا  الحر ر  
 قرار على  الم حتتتريتتت   الل نتتترني  ال صتتتتتتتتتتتتتتو تتت   نوعيتتتة  على 

 الخ   على  وبتتتارجتتترت  المحستتتتتتتتتتتتتتوبون  وبينمتتتر . الاقوبتتترت 
  التاتقتوبتتتتتتترت قترار  عتلتى  المت تنتتتتتتتر   متوقت   دانتوا  ي يترانت ال 

  ل نرنيين ستتتتتيرستتتتتيين   أن  حا   إلى  الدانة  ووصتتتتتل    1929
  ا »   قرلوا «  للا  حز  »   في  الثرني   الصتتتتتتتتتتتتت    من  وقيرديين 

 مقترمة عنتاهر  كاولة   وا  كشتتتتتتتتتتتتتتات    وا  كوطن  بل نترن  يليق 
 ي ن ل   إذا  وال راي ت   تركيتر  موق   يواي   موقفت   ي ون  أاَّ 

  األفضتت   من   كرن  إن  »   وقرلوا «  والمضتتمون  برلشتت    أوثر 
 طا   ا  ألن  األمن  مجلس  في  الل نتترنيتتة  التتاولتتة  تكون  أاَّ 
« إتختتتتاتتتتت   التتتتا   الموق   ع  ر  لهتتتتر  لون  وا  را حتتتتة  وا 
  ضتتتتتتتتتتا  يصتتتتتتتتتتّوت   ان  الرستتتتتتتتتتمي   لل نرن   األفضتتتتتتتتتت   ورن » و 

م ت   لمتر  يران ل  وفترءا  الاقوبترت  ...«  لل نترن  ختامترت  من  قتاَّ
  أو  إستتتت هجنوا   الاين  ع س  تصتتتترَّ   ي يران ال  الستتتتفير   فهن 

  نقتتربتتتة إلى  بهتتر  قتترم  ي تتررة  خال   إنتت   حيتتث  أع رضتتتتتتتتتتتتتتوا  
  الا    الموق   على  أثنى  المرضتتتي   الجماة  يوم  الصتتتحرفة 

. ال صتتتتتتتتو    عن  بهم نرع    األمن  مجلس  في  ل نرن  إتخاه 
  هو  والتا   أبترد   ركن  غضتتتتتتتتتتتتتتنفر  للستتتتتتتتتتتتتتفير  الكالم   وهتاا 

  األولى  للمرة   قول   ضتتمن  يكتي   الم ارق   ي يران ال  الصتتوت 
  الح    بكن  منصتتتتتتتتتتتب   ل ستتتتتتتتتتتلُّ   بيروت  إلى   وصتتتتتتتتتتتول   باا 
 وهتتتاه. الل نتتترني  الح    مع  جتتتايتتتاة  عالقتتتة  ير تتتا  ي يران ال 

  الاالقتتتة  تصتتتتتتتتتتتتتتب   أن  إن ظتتترر  في  األولو تتتة  لهتتتر  الاالقتتتة 
  دولة  مع   دولة  وليس   دولة  مع   دولة  مانره  بمر   أ   الوحياة 
 .الاولة  بكهمية  باضهر   الاولة   داخ    دو   مع   وكالك 

  يتكتي ي يران ال  الستتتتتتتتتتتتتتفير  جترنت   من  الثنترء  هتاا  ومثت  
 محمود للر يس  الثترنيتة  للوايتة  األولى  التاكر   مع  م زامنترا 
  متتر  األفق  في  بتتكن  الف را   على  يحملنتتر  نجتترد  أحمتتا  
 ستتتتتتتتتتتتتت كون  1929 القرار  باتتا  متتر  إيران  أن  إلى  يشتتتتتتتتتتتتتتير 
  متتر  إيران  غير  اآلخر ن  مع  الاالقتتة  حيتتث  من  وبتترل تتارج 

  تف تا  قتا  بموجبت   التا   القرار  على  التاولي  الجمتر   ق ت  
 مواجهة للنحستتتتتتتتتتترر   قربلة   الحر   بي ياة  ال ي  الاقوبرت 

  مستتتتتتتتتتتؤولية ي حمالن  علي   والما ا   الما ا   عستتتتتتتتتتت ر ة 
 في والق يتت   القتترتتت  »  المتتكثور  القو   نحو  وعلى .. حتتاوثهتتر 

 . « النرر 
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 وبعد  قبل إيران و  الحريري  سعد

 موضتو  في  الل نرني   الموق   وصت    من  قصتانره  مر 
  م حري  بكن    1929  األمن  مجلس   قرار  على  ال صتتتتتتو   

  على  أبرد   ركن  غضتتتنفر  ي يران ال  الستتتفير  ثنرء  ووصتتت   
  أن  م اترقت    ي إيران  موق   بتكنت   ل نترن  إتختاه   التا    الموق  

  اع بترره يجوي  متر  آذار  ال صتتتتتتتتتتتتتتو ت   عن  بترلم نتر   ل نترن 
  التتتتتتتاولتي  التمتجت تمتع  يتاتيتي  متاتنتتتتتتتره  بتمتتتتتتتر  أ  .. تتحتتتتتتتريتمالا 

  ير ا مر  باض  ية يران ال  السالمية  للجمهور ة « المارد  » 
 تفضتتتتتت  ال ي  إيران  مع   ستتتتتترلكة  الير ق   على  بالك  و مبقي 

 القرار  ضتتتتا  ال صتتتتو    ي او   ا  كي  ل نرن   فال   مر  ضتتتتمنرا 
  الثورة جوهرة  بتتتكن  وال راي تتت   تركيتتتر  فالتتت   متتتر  نحو  على 

  على  برت   ل نرن    بالك  ونقصتتتتتتتتتا  الحاود   خررج  ية يران ال 
  وهتاا . الخترمنئيتة  -  النجترديتة  الرأ   بتا   الاثمترنيتة  الرأ  

  الموق    على  غضتتتتتتتتتتتتنفر  الستتتتتتتتتتتتفير  ثنرء  من  ال ر    هو 
 بهتر قترم  ي تررة  خال   إطالقت   كترن  إذا  ح ى  والتا   الل نترني 

افة   مجرد  الصتتتتحرفة  نقربة   الى    الموق   صتتتتاور   فهن  صتتتتم
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ااا  بتتاا    ِمن  قتترلتت   متتر  يقو   بتتكنتت   اليحتترء  ير تتا  وكتتكنمتتر  م امتتَّ
  للثورة منهتر  الصتتتتتتتتتتتتتتايق  ل نترن   صتتتتتتتتتتتتتتحترفة  ك   من ر   على 

 .الجرن ي ن  ِمن  بين  بين   00 والت  ل يرهر  والصايق  ية يران ال 
 ال رلي  اليوم   في   عرد   السفير   إن   يقو    من   نجا   قا   لكن 

 واألحزا   الستتتتتتتتيرستتتتتتتتة  أه    من  الما رضتتتتتتتتين  رقاة  وبينمر 
  أن   الى  فكشتتترر  ت ستتتع    القرار  من  الح ومي   الموق    على 

  القو   مضتتتتتتتتتتتتتتيفترا  الل نترني  بترلموق   فوجئ  ي يران ال  الح   
 كتتتت  نشتتتتتتتتتتتتتت ر  إيران  في  إستتتتتتتتتتتتتتالميتتتتة  كجمهور تتتتة  نحن » 

 في الاقوبرت  قرار  رفضتتتتتتتتتتوا   الاين  الل نرنيين  المستتتتتتتتتتؤولين 
 .إيران  حق 

  الشتا ين بين   والصتااقة  الودية  الاالقرت   الى  وبرلنظر 
 منتتتا ال لتتتاين  هتتتاين  بين  الار قتتتة  والاالقتتترت  والح وم ين 

ت   ان  ن وّقع  كنر  هاا   يومنر  ح ى  الِقام   كل نرن ل نرن  يصتوِّ
  أن   من   وأوستتتتتتتتتتتع  أم ن  بيننر  الاالقرت   لكن  القرار   ضتتتتتتتتتتتا 

...«.  بشتتتتتتتتتتيء  إيران   على  يؤثر   ا   الا   القرار  بهاا  ت كثر 
  ال صتتتتتتتتتو    لموضتتتتتتتتتو   تشتتتتتتتتتخيصتتتتتتتتت   مار   في  وح ى 

  ل   أن   حيث  م ارقالا   كرن  غضتتنفر  الستتفير  فهن  وط يا    
  والاينية والحزبية  الستيرستية  القو   رموي  باض  كمر  ينفا  

  عبتررات يستتتتتتتتتتتتتت امت   ل    كمتر . إيران  مع  الم اترطفتة  الل نترنيتة 
 انفار  لحظة  في  نجرد  الر يس   عن  صتتتتتتتتتتارت   ال ي  و لك 

  « الزبرلة   سلة »  مصيرهر   ورقة  مجرد   القرار   إن   قر    عنامر 
  الاري ة الير فة  مشتتتتتتتتتري   بباض  لقر    في   أوضتتتتتتتتت   وإنمر 

توا  التتتاين : » اآلتي  النحو  على  األمر    لصتتتتتتتتتتتتتتتترل   صتتتتتتتتتتتتتتوَّ
  تر تا الاضتتتتتتتتتتتتتتو تة  دا متة  دو   خمس  إيران  على  الاقوبترت 

  استتتتتتتتت فردة  دون  من ( النوو ة  يقصتتتتتتتتتا )  اليرقة  هاه  اح كرر 
توا   ان  الي ياي   ومن   ذلك   من  أخر    دو     لصتتتتتترل    يصتتتتتتوِّ

  األم   هيئة  تكستتتيس  منا  عنهر  مارو    دو   وأربع  القرار  
 الوايتتتتترت حتتتتتاو  تحتتتتتاو  أنهتتتتتر  اليوم   ح ى  1945 عتتتتترم 

ت   إنهر   قرل   والبقية  ال صتتتتتو    عنا  الم حاة    تح  صتتتتتوَّ
 يصتتتتتتار  الا   القرار   فهن  األستتتتتتر   هاا   وعلى . الضتتتتتت   

...«.  وقيمة  أثر   أ   ومنيقيرا  عمليرا   ل   ليس   الشتتتتتت    بهاا 
  عبررة من  وطكة  أخ   تبقى  األخيرة  ال ضتتتتتتتتتتنفر ة  والعبررة 

 .تحرشرهر  نجرد  الر يس  لي   ير   ال ي « الزبرلة  سلة » 
 هجمة أمرم  رأ   غضتتتتتتتتتنفر  الستتتتتتتتتفير   إن   قول   نر ا  مر 
  الموق   ضتتتتتتتتا  وحزبيين  ستتتتتتتتيرستتتتتتتتيين  ل نرنيين  من  والمية 

  من  إنمر   هؤاء   تها ة  الضتتتترور   من   أن  لل نرن  الرستتتتمي 
  إن »  أحتاه    قو   مثت   ال وصتتتتتتتتتتتتتتيف  في  يجترر ه    أن  دون 

  أو « مشتتتتتتتتتتتتتترِّ   غير  القرار  من  الحر ر تة  الح ومتة  موق  
 خيتتك كترن  الل نتترني  الموق   إن »  الح ومتة  في  وي ر  قو  
 .«ل نرن  حق  في  و يراا 

  الصتتتتت   في  َتشتتتتتقُّق  يحا    ا  فلكي  ال ها ة  لمرذا   أمر 

  هتتاا  رموي  باض  ي تتاو  أو  إيران  مع  الم اتترط   الل نتترني 
 إيران ستتتتتتفير   من  إيران  على  حرصتتتتتترا  اوثر  أنه   الصتتتتتت  

 .ل نرن  لا  
  طهران الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتتتتاا  الر يس  يزور   أن  وباا 

  واجن يتتتتتتة عربيتتتتتتة  دو   على  تجوالتتتتتت   نحو  وعلى  قر بتتتتتترا 
«  أجناة»   في  دا مرا  ل نرن  تضتتتتع  استتتتالمية  وغير  استتتتالمية 

..  ااستتت قرمة  نحو  طر قهر  ستتت كخا  األمور   فهن  اه مرمرتهر  
 الاميق  الحوار  وأن  كثيراا  تتكّخرت  الز تررة  أن  مالحظتة  مع 
 في األصتتتتتتتتا    الرق   هو   الا   ي يران ال   والح    ل نرن  بين 

 بين الم جتاد  الاميق   الحوار  بتكهميتة  هو  الل نترنيتة  الماتردلتة 
ك   ل نرن   يكخا ي يران ال   -  الل نرني   وبرلحوار . السور   والحم

  أفضتتتتتتتتتتتتتتتتت   إنجتتتتري  نحو  طر قتتتت   الل نتتتترني  الوطني  الحوار 
 .الموفِّق   وللا .  الحلو  

 2010 حزيران 16 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 العدوان  بعد ما إفتراضات
 موسى  عمرو ومهّمة

 أستتتتتتتيو »  على  ي ستتتتتتترا يل ال   الااوان   أن  نف ر   ونر 
  أمرم  فرصتتة  ستتي ون   الاولي   -  الاربي   -  ال ركي « الحر ة 
 حق  في  وحتتريمتتة  تتتكدي يتتة  وقفتتة  ت ختتا  لكي  الم حتتاة  األم  

 .يحا    ل    ذلك   أن   إاَّ  ي  سرا يل ال  الما ا  
 المج مع ب حا   ي ستت    الا    الااوان   أن  نف ر   وكنر 
 جوايات« الموستتترد »  إستتت ام    ال ي   الاو   وبرلاات   الاولي 

 منرض   على   جايا   نو    من   عاوان   في   عنهر  صردرة   سفر 
 هتاه لكن  دبي   في  بمهمتة  أو  ي تررة  في  كترن  فلستتتتتتتتتتتتتتييني 

 المراعرة  من   األقصتتتى  برلحا  إستتترا ي   مع  تصتتترف    الاو  
د  أهميتة  متر  إذ  الا ت    من  األدنى   والحتا    دبلومترستتتتتتتتتتتتتتي طر 

  الهترنتة  مقتربت   ي إستتتتتتتتتتتتتترا يل  عميت   مالحقتة  أو  ي إستتتتتتتتتتتتتترا يل 
رة   الجوايات   دو   حق   في  البرل ة   .المسروقة  أو  المزوَّ

  ستتتتتتتتتتتتتت ن فض عليهتتر  الما تتا   تركيتتر  أن  نف ر   وكنتتر 
ا   واحتاة  مرة  تقياهتر  أو  األدنى  الحتا  في  الاالقترت  ف جمتِّ
 هتتاأت أن  ل ثتتت   متتر  تظتتترهرات  ستتتتتتتتتتتتتتو   نالحظ  ل   لكننتتتر 

  أن  ل ث   مر  لكنهر  ال شتتتتتتتتتاد  بباض  ت ستتتتتتتتت   وتصتتتتتتتتتر حرت 
  ال حقيق  هو  األردوغترنيتة  تركيتر  أرادتت   التا   وكت  . ارتخت  
 بين عليت   كترنت    متر   إلى  تاود  لن   الاالقتة   إن   القو   وترداد 
 ال حر  مظلتتة  تحتت   ي    هتتاا  وكتترن . إستتتتتتتتتتتتتترا يتت  و  تركيتتر 

 تليَّ   الا   الثو   لرتق « الخير »  ووستتتتتيرء  الابلومرستتتتتي 
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 .أبر رء  بامرء 
 مر بشتتتترعة  فرصتتتتة  ستتتت   ن   إستتتترا ي    أن  نف ر   وكنر 
  تحقيق  لجنتة  تشتتتتتتتتتتتتتت يت   إلى  التاعوة  مع  ف  جترو   إرتك  ت   
 ح ى محتريتاة  لجنتة  أ   أن  إلى  منهتر  إدراوترا  لكنهتر  دوليتة  

 مثتتتت  يهود   قتتتتر   ي رأستتتتتتتتتتتتتتهتتتتر  أو  أوروبيتتتتة  كتتتترنتتتت   لو 
  ستتتتتترا ي ل   الصتتتتتتررخة  الدانة  ب ير  تخرج   لن  غولاستتتتتت ون 

  والاعرو   ال حقيق   بر    ف     إلى   سيصرر   الحرلة   هاه   وفي 
  بمابحة باءاا  السترا يلية   والع ااءات  الجرا     مستلست   في 
  ميره  في  ستتتتتتتفينة   على   الااوان   إلى   وصتتتتتتتواا  يرستتتتتتتين  دير 

 ال زَّاو ين أجتتتتت   من  إنستتتتتتتتتتتتتتتتتترنيتتتتتة   بمهمتتتتتة  تقوم  دوليتتتتتة 
ر ن    هنرلك  الجايا   والااوان  المابحة   تلك  وبين . المحرصتتتتتتتَ

 صتتتتتتتتتتتتتت را مخي   متابحتة  بينهتر  من  ال ي  المتااب   عشتتتتتتتتتتتتتترات 
  أ   في   واحا  محريا  تحقيق  و  في . قرنر  ومابحة  وشتتترتيال 

 إنهر  على  إستتتتتتتتتترا ي   تصتتتتتتتتتتنيف  ي    لكي   المااب   هاه   من 
 .األسلو   نري ة   دولة 

  حركة  أن  الف راضتتتتتتتتترت   أه    هو  وهاا  نف ر    وكنر 
« الحر ة  أستتتيو  »  بردرة  كرن    أجلهر  من   ال ي « حمر  » 

  ست  خا ال ركية   الستفينة   على   الااوان   كرن  أيضترا  وبست  هر 
  مرحلتتة  إستتتتتتتتتتتتتتقتتر   تالن  كتتكن  تتترر خيتتة  مبتتردرة  الفور  على 

  وتوظيف وفرقية    مرحلة  في   والشتتتتتتترو   حاث   إنفصتتتتتتترلية 
  وحتتاة مصتتتتتتتتتتتتتتلحتتة  فيتت   لمتتر  توظيف  خير  الاتتاوان  واقاتتة 

  أن  نف ر   كنر  نفستتتتتتت    الوق    وفي . الفلستتتتتتتييني   الموق  
  لل   م فهمرا  أخرا  ستت كون « الفلستتيينية  الوطنية  الستتلية » 

 ماركة« ف    حركة »  بهستتتتتتتت   يقود  طرفرا  وليستتتتتتتت    ال زَّاو  
  دوليترا  المل ِبس   الواقع  للمر « حمتر   حركتة »  إخضتتتتتتتتتتتتتتر  

  برلرغبة توحي  تصر حرت  مجرد  حا    الا    لكن . وعربيرا 
  الاتتترم  األمين  ح ى  ي م ن  ل   المصتتتتتتتتتتتتتتتترلحتتتة  تحقيق  في 

  الضتتيرار ة ي ررت   خال   موستتى  عمرو  الاربية  للجرماة 
 في أمراا  ذلتتتتتك  وكتتتتترن . بلورتهتتتتتر  من  غزة  إلى  والم تتتتتكخرة 

 .طيبة  ليس   نواير  و ا س  ال رابة  من هى 
 2010 حزيران 17 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 العام  األمين تأخر لماذا
 األمناء؟  بقية وأين  موسى عمرو

  الاربيتتة للجتترماتتة  الاتترم  األمين  ي تتررة  إن  نقو   عنتتامتتر 
 فلن م كخرة   وجرءت  اضتتتتتتتيرار ة  كرن   موستتتتتتتى  عمرو 

 عنصتتتتتتتتتتتتتتر هو  وهتتاا  الا تت   رف ع  بتتر   من  كتترن  حتتاوثهتتر 

  ترك  الاربية  الجرماة   ألن  م كخرة  وجرءت . ااضتتتتتتيرار 
 أربع ما   على  ت فرع   الفلستتيينية   -  الفلستتيينية  األيمة 

  تثمر  أن  شتتتتتتتتكنهر   من  كرن   األيمة  مواوبة   أن  مع  ستتتتتتتتنوات 
  أ  « الفلستتتتتيينية  الوطنية   الستتتتتلية : » اليرفين  بين  تها ة 

 .«غزة  دولة »   أ  « حمر   حركة » و « للا  رام   دولة » 
  شتتتخص  في  الجرماة  بين  تم   كثيرة  لقرءات   أن   ومع 

  القترهرة في  األمترنتة  مقر  داخت   يمثلت   َمن  أو  الاترم  أمينهتر 
  أن   إاَّ  عربية   عواصتتتتتتتتتتتتت    في  اج مرعرت  هرمش  على   أو 

 غير الثور ة  الستتتتتتتلية  أصتتتتتتتحر   بز ررة  الارم   األمين  قيرم 
 رام في  المنقوصتتتتة  الستتتتلية  وأصتتتتحر   غزة   في  الشتتتترعية 

  األمين   أن  بهع برر  الجرن ي ن  مانو رت   من  سيرفع   كرن   للا 
  الملو    من  ب كليف  وإنمر  نفستتتتتتتتت   تلقرء  من  يزور   ا   الارم 

  أمولي   أن  ياني   ذات    حا   في   ال كليف   هاا   ومث  .  والرؤسرء 
  عملي  وبشتتتتتت    وم فقون  حرصتتتتتت   هو  بمر  مه مون   األمر 
 بمر فلنق    أو  اليرفين   يمرضتتتتتتتتتتي  وبمر  األيمة  عالج   على 

 ال وحتتا اع بتترر  و ايتتا « حمتتر  »  لتتا   الوجتت   متترء  يحفظ 
 هاه مث    كون    « الفلستتتتتتتتتتتتتيينية  الوطنية  الستتتتتتتتتتتتتلية »   الى 

 .عبر   محمود  السلية  ر يس  موق   تمقو   الاودة 
  بهاه  الارم  األمين  ستتتتتتتتتتتتيقوم  كيف : يقو    من  نجا   وقا 
ا   غير  الار   القتتتتتردة  فيمتتتتتر  المهمتتتتتة    الى  النظرة  موحتتتتتَّ

  تحقيق   هو  ب   ينردون   الا    ك    وأن  الفلسييني   الموضو  
«  حمتر »  من  تر تا  الفترعلتة   التاو    أن  كمتر  المصتتتتتتتتتتتتتترلحتة  

 في األختتتتتا  دون  ومن  ي يران ال  بتتتتترلح    ارتبتتتتترطهتتتتتر  فتتتتتك 
  تنفياه الستتتتتتتته   برألمر  ليس  اليل    هاا  مث    أن  ااع برر 
 في طر   من  أوثر  بين  الاالقتتة  تشتتتتتتتتتتتتتتتربتتك  الى  بتترلنظر 

 .إيران   في  الح    داخ   جهة   من  أوثر   مع « حمر  » 
  ا  إليهر  نشتتتتتتتتتير  ال ي   الحرلة  هاه   إن   ذلك   عن  وجوابنر 

  قيرم  ان   ذلك  الاربية    الجرماة   من   الميلوبة   المهمة   تل ي 
  إقنر   وهو  أستتتتتتترستتتتتتتي   أمر  ب حقيق  كفي   بهر   الارم  األمين 

 حتتتتاود إيران  مع  عالق هتتتتر  ت جتتتتروي  ا  بتتتتكن « حمتتتتر  » 
 في وت    نستتتتتت يرا  م واين  موق    وهو   الارم  الاربي   الموق  
 ال فره  منستتتو    لرفع  دا مة  ومحروات  اتصتتترات  ضتتتو   
 .الوفرق  درجة   الى  يص   لكي  وال فه  

  خيراا  نكم   أنفستتتنر  نجا  وال كخر  ااضتتتيرار  رغ    على 
  الاربيتتتة للجتترماتتة  الاتترم  األمين  بهتتر  قتترم  ال ي  الز تتررة  في 

 في ال ّزاو ين   وضتتتا   انهر  بالي   غزة   الى  موستتتى  عمرو 
 أضتيق  مر )   الشترعر   قو   يلخصت    الا    ال فرؤ   من   أجواء 

  ستتتت ب  فق   ليس  ال فرؤ    وهاا (. األم   فستتتتحة   لوا  العيش 
د  الا   للكالم  موستتتتتتتتتتتتى  عمرو  إتقرن   الشتتتتتتتتتتتتيء باض  ي اِّ
 تؤستتتتتتتتتتتتتتس قتا  ي تررتت    ألن  وإنمتر  النفو    من  اليتك    أجواء 

 الاتتتترم بتتتترألمين  بتتتتاءاا  آخرون  أمنتتتترء  بهتتتتر  يقوم  لز تتتتررات 
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 مجلس»  لتت   الارم  فرألمين    « السالمي   المؤتمر  منظمة » لتت 
 ااتحرد» لتتتتتتتتتتت  الارم   فرألمين « الاربية  الخليج   لاو    ال ارون 

.  الم حتتتاة للم   الاتتترم  األمين  الى  وصتتتتتتتتتتتتتتواا « الم تتترربي 
  إلى  نستتتتتتتتتبة )  الحمرستتتتتتتتتي  ال شتتتتتتتتتاد  ي راجع  الز ررات  وبهاه 

 بكن الفلستيينيرن  الشتقيقرن  و ق نع  فشتيئرا  شتيئرا «( حمر  » 
...  يفيا  ا   مر  في   الوق   تضتتتتتتتييع  عام  مصتتتتتتتلح همر   من 
 .الفلسيينية  للقضية  الماقو    الح   يمباا  وفيمر  ب  

 .بقية  وللحايث  ...
 2010 حزيران 18 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 ن اإلتجاهي    في عودة
 والسلطة« حماس » من

 الحصتتتتتتترر برف ع  تيرل    ان « حمر   حركة »  حق   من 
 باض حتتر   وإن  غزة  في  م وق   العمتترر  ألن  ليس  اواا 

 يشتتتتمِّر  ان  ق    بيروت  في  المنرطق  بحر   أشتتتتب   المنرطق 
 الستتتتتتتتتتتتتترعتاي ن عن  عليت   للا  رحمتة  الحر ر   رفيق  الر يس 

  األستتتتتواق  في  ال نرء  إعردة  عملية  و  اأ   الهم   و ستتتتت نهض 
 حا  الحصتتتتترر   ألن   وإنمر  الميرر   وتوستتتتتيع  تجايا  وفي 

  الوطنية الستتتتتتتتلية »   عن  النفصتتتتتتتتر   م رمرة  ق    أصتتتتتتتتالا 
.  رهينة  أن   لو   وكمر  غزة  بقير   والستتتتت فراد « الفلستتتتتيينية 

  ستتتتتتترا ي ل  م وقاة  غير  مفرجكة  ن يجة  حا   لل اكير   وهو 
  الم حاة برلوايرت  باءاا   لهر  الممرلئة   أو  المح ضتتنة   والاو  

 وت مثتتتتت  األوروبي   ااتحتتتتترد  دو   ماظ   إلى  وصتتتتتتتتتتتتتتواا 
 المجلس إن خربرت  في  نجح  « حمر  »   أن   في  المفرجكة 

  الام   قيردة   في  األحق  يجالهر   وهاا ( ال رلمرن )  ال شر اي 
 فوق  قفزت  إليهر   المشتتترر   الاو    لكن  الرستتتمي  الفلستتتييني 

 في  األصتتتتتتتتتتو   وفق  آذار ت  ال ي  الايمقراطية   اللعبة  ط ياة 
 و جتت  مرفوضتتتتتتتتتتتتتتترا « حمتتر  »  فوي  وإع  رت  مج ماتترتهتتر 

 عالقة كرن    الحين   ذلك  وفي . وإخضتتتتتترعهر  محرصتتتتتترتهر 
 قو تتتتتتة ي يران ال  والح    الستتتتتتتتتتتتتتور   بتتتتتترلح   « حمتتتتتتر  » 

  تنرهض ال ي  ية يران ال   -  الستتتتور ة  برلستتتتيرستتتتة  فهنصتتتتهرت 
 .ي سرا يل ال  ال ان   أمرم  صرماة  األميركية  السيرسة 
  أميركتر وبترلتاات  التايمقراطيتة  دو   أن  واضتتتتتتتتتتتتتتحترا  وترن 
 ضتتتتتتتا إنهر  حيث  بم يرلي ن  الكي   ستتتتتتتيرستتتتتتتة  آذار ت  وأوروبر 
 السيرسة  لهاه   يم ن   وكرن . الفلسييني  الايمقراطي   الخيرر 

  أن   لو  المصتتتتتااقية   من  شتتتتتيئرا  تك ستتتتت    أن  المنيقية  غير 
« حمتتتر  »  بتتتكحقيتتتة  ال ستتتتتتتتتتتتتتلي   الرافض  التتتاولي  المج مع 

 يجالهتتر متتر « الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتة  الوطنيتتة  الستتتتتتتتتتتتتتليتتة »  أعيى 
« الستلية »   لكن . وجمهوراا  قيردة « حمر  »   على  ت شترو  

  األميركيتتتتتتة الدارة  من  تقو تتتتتتة  بنقتتتتتتر   تحظى  أن  بتتتتتتا  
 الكثير عن  تنتريلت   فتهنهتر  بتكوثر  هتر  ااوروبيتة  والح ومترت 

  على  الفلسييني  الشا   نظر  في « حمر  »  برت    وبالك 
  ااستتلو   حيث   من  ماهر  ليس  لكن   الم اأ  حيث  من  حق 

  أن   ا « الستتلية »  خيمة  تح   تبقى   أن  يفضتت    كرن  حيث 
 األر  من  بقاتة  أنهتر  إلى  تحولت   ال ي  غزة  ورقتة  تلات  

 ث  القضتتية  أبنرء   من  ثور ة  شتتر حة  صتتردَرت هر  الفلستتيينية 
 .رهينة  إلى  البقاة  تحول  
 تتكتون  لتن  تتالحتقتتتتتتت   الت تي  الت تيتورات  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  فتي 

  إلى  ال زَّاو   اليير  عتتترد  حتتتر   في  مختتتاولتتتة « حمتتتر  » 
  األمين  ي او  مر   وهاا  الفلستتتتتتتتتييني   الستتتتتتتتتر    مع  ال حليق 

  شتتتتتتتكن   في  م فر الا  موستتتتتتتى  عمرو  الاربية  للجرماة   الارم 
  أحا  ا   أن  حيث  مل بستة   الحصترر   فك  لعبة   أن   خصتوصترا 

(  األردوغرنية تركير )  الحصتتتتتتترر   فك  مبردرة  صتتتتتتترحبة  حَ ى 
«  حمر »  نصرة   أج    من   هي  البحر ة   المحرولة   إن   يقو  

  وفي  غزة   شتتتتتتتتتا    أج   من   هي  وإنمر  بموقفهر  وال ستتتتتتتتتلي  
  م شتتتتتّادة استتتتت مرت   هي   إن « حمر  »   لموق   إحراج   هاا 
 .«الوطنية   السلية »  مع  المصرلحة   شكن  في 

 خيتترر مع  صتتتتتتتتتتتتتتمتتاوا  التاين  ال زَّاو ين  أجت   فمن  ولتاا 
  ال ااء  حيث   من  القستتتتتتتتتوة  برل ة  ستتتتتتتتتنوات  أربع « حمر  » 

  أيتا  في  ليس  أر قت    كثيرة  دمترء  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  والتاواء 
. الاودة  ستتتتتتو   ااغ را    وفي   الااخ   في « حمر  »  قردة 

  من « حمر  »  قردة  إخواننر  ستتتتتتتي  شتتتتتتت    الشتتتتتتتم   وبهل ئرم 
 ميلتتت  أن  بخيوته   الك ير  الشتتتتتتتتتتتتتتا ي  ال رحيتتت   خال  

 عودة: التجتتتتترهين  في  الاودة  هو  اآلن  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين 
  عن «  السلية »  وعودة « الوطنية   السلية »   إلى « حمر  » 

 .جاياة  صفحة  ب  ربة   وال اء  رهرنرتهر 
 .الموّفق   وللا 
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ل   اللبنانية الطبعة قب 
 « الحرية سطولأ»  من

  اليباتة شتتتتتتتتتتتتتتكن  في  ال كهنترت  ت زايتا  التا   الوقت   في 
 غزة  عن  الحصتتتتترر   لفك    « الحر ة  أستتتتتيو  »  من  الل نرنية 

  الزعي   قرر  عنامر   ذلك  ق    حا    الا   مر  نستتتتتتتت حضتتتتتتتتر 
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  تركير مصتتتلحة  من   أن  فجكة  أردوغرن  طي    رج   ال ركي 
  التامتة  من  ت ر  ت   يم ن  متر  ت رئ  أن  حزبت   من  المح ومتة 

 ال زَّاو ين مكستتتتتتتتتترة  في  ووجا  الفلستتتتتتتتتتيينية  القضتتتتتتتتتتية   إياء 
ر ن  ث   عليه   الما ا    أنهر حصتتتتتتتتترر   أبشتتتتتتتتتع  المحرصتتتتتتتتتَ
 مستل  ك   ياود  فال  ال ركية   الامة  ل  ر ة  المنرست    الماخ  

  تركير  إلى  إستتت مرار   في  عرتبرا  يشتتتير  عربي  غير   أو  عربيرا 
 هاه  أن  وكيف  الفلستتتتتتتتيينية   القضتتتتتتتتية   عن  الحايث  عنا 

 وتصت  إسترا ي   مع  للاالقرت  وتيو راا  تم ينرا  تمان   الاولة 
  مش ركة عس ر ة   منرورات  يجر رن   اليرفين   أن   إلى   الحر  

  تركيتر أن  من  طمتكن هتر  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   نظر  في  منهتر  ال ر  
  -  الاربية   المواجهة  تجادت  حر   في  ماهر  تق   المستلمة 

 .السرا يلية 
  طر ق  عن  النظر  يايتتتتتتا  أردوغتتتتتترن  را   وبتتتتتترل تتتتتتارج 

  مع  الاالقة  وتم ين  جهة  من  ستتتتتتتتتتتترا ي  ل  النرقاة  العبررات 
 ي ون  موقفتتتترا  الم حتتتتاة  األم   من  تن ظر  ال ي  ستتتتتتتتتتتتتتور تتتتر 
  تنفيااا   الجوان   من  تنستتتتح   لكي  إستتتترا ي   على  ضتتتترغيرا 

رر  وكرن  ستتتتنة   43 ق    الصتتتتردر   األمن  مجلس  لقرار    بشتتتتَّ
 وتشتتتتتتتترء الشتتتتتتتتر   ي  ر  ث  . صتتتتتتتت يراا  ف ى  يمناا   األستتتتتتتتا 
  ذلك   وق    والاه  وفرة  باا  الر يس  هو  يصتتتتتتتتتب    أن   األقاار 
 ميرر طر ق   على  مفجع  حرد   في  برستتتت   شتتتتقيق   رحي  

 .دمشق 
  للر يس الالف تتتتتة  الوقفتتتتتة  ث   النتتتتترقتتتتتاة  العبتتتتتررات  باتتتتتا 
  بير ز شتتتتتتتتتتتيمون  إستتتتتتتتتتترا ي   دولة  ر يس  وج    في  أردوغرن 

  من  هي  وال ي  ستتتتتتتتتتتتتو ستتتتتتتتتتتتترا  في « دافو   من ا  »  خال  
 محما مهرتير  األستتتتتتتتتتتتت ق  مرليز ر  ويراء  ر يس  وقفة  نوعية 
 األبيض ال يتت   صتتتتتتتتتتتتتتحتترفيي  عميتتاة  وقفتتة  من  جرأة  وأقتت  

  أسترستية حقيقة  ال ركي  الزعي   لا   تولات  تومر    هيلين 
  والستتتتتتالمي الاربي  الارم   الرأ   يستتتتتت قي   لكي   إن   وهي 
 با  ا « السترا يلية  النابة »  ال ركي  الوج    من  و ز     حول  

  رغبتتة إياء  األوروبي  ال ردد  فيهتر  ي يي  نوعيتة  خيوة  من 
 الدارة ورف ض  األوروبية  المنظومة   إلى  الن ستتتتتتتتتر   تركير 

 الاراق  في  دور  لتت   ي ون  أن  أخر   جهتتة  من  األميركيتتة 
 الورقتتة خال   ومن ( األطلستتتتتتتتتتتتتتيتتة )  تركيتتر  تحظى  وبحيتتث 

  وهو  كركو    في  النف   آبرر   عوا ا  من  بنستتتتتبة  ال ركمرنية 
ام  حل   يشتتتتتتتتتب   ترر خي  حل     إلى  برلنستتتتتتتتتبة  حستتتتتتتتتين  صتتتتتتتتتاَّ

  النفييتة برلحصتتتتتتتتتتتتتتة  يكم   أردوغرن   أن  فررق  مع  الكو    
  إم نا  عنامر  تكوا   أصتتالا  وهاا  برل زو   وليس  برلحستتنى 

  طوني وبر يرنير   البن  بوش  أميركر  مشتتتتتتتتتتتترركة   عن  تركير 
 .وإح الل   الاراق  غزو  عملية   في  المشرركة  بلير 

 أردوغرن  فهن  المنرستتتتبة  الفرص  ت ضتتتترء    أن  وخشتتتتية 
  -  والفلستتتتتتتييني  الفلستتتتتتتييني   -  الاربي  الرتبر   في  رأ  

 الحصترر وإست مرار  الفلستييني   -  ي سترا يل وال  الفلستييني 
 حا  لوضتتتتتتتع  ستتتتتتتلمية  وقفة  تحا    ا  بين مر  ال زَّاو ين   على 

 فكرن  ستتتيف   لشتتتهرر  فرصتتتة  خير  إن   ال زَّاو ة   للمكستتترة 
 ال ر   دام  مر  منظوره    في  ال ي « الحر ة  أسيو  »  فكرة 

 وتضتتتتتتتتع تركير  أصتتتتتتتتاقرء  من   أحااا  تستتتتتتتت فز   لن  إنستتتتتتتترنيرا  
 في  آخااا  والستتتتتتتتتتالمي   الاربي  الوجاان  في  شتتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتت  

  لت   تكلفتة  وبتكقت   ير تاه  التا  « األستتتتتتتتتتتتتتيو  »  أن  الع بترر 
 اليمو  مفاو    من  الفلستتتتتتتتيينية  الشتتتتتتتتا ية  صتتتتتتتتايا   على 

 .ي يران ال  النوو  
. للا   على  وإتك   إستتتتت خررة  أجر   األستتتتتر   هاا   وعلى 

 .ال رر خي  البحرر   وكرن 
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   قضائي حصار
 سرائيلإل  فلسطيني  -  إسالمي

 واليمو  األردوغرني « األستتتتتتتتتتيو  »  بين  نرب   عنامر 
  فمن  الفلستتتتتتييني   الشتتتتتتا    على  وأثرهمر  النجرد   النوو  
 في نقلتت   أردوغتترن  ال ركي  الزعي   فالتت   التتا   أن  منيلق 

 المستتتلمين نظر  وفي  ب    المستتتل   الاربي   الارم   الرأ   نظر 
  الصتتتتتتتتتتتتتتفتة  كرن   باتامر  القليمي  الزعي   م ترنة   إلى  جمياترا 

رة   المحلي  الزعي   إنت     ونكترد بلتاه   على  يعترم ت   المق صتتتتتتتتتتتتتتِ
 األحزا  بقيتتتة  كون  ال لتتتا  نصتتتتتتتتتتتتتت   على  يعتتترم تتت   نقو  

 ودودة ليستت   الاستت ر ة   المؤستتستتة  موق   وماهر  الالمرني  
 .والحسا  ال يرة  باواعي  تجره  

  الثالثتتتتة بتتتتكعمتتتتاتتتتت   ي يران ال  الثور   النظتتتترم  أن  ولوا 
 ماين( الثور   والحر   نجرد  والر يس  خرمنئي  المرشتتتتتتتتتتتا ) 

 النوو   ال برد   صتتتتتتتتتتتتتي ة  لنجريه  أردوغرن  للر يس  عمليرا 
  بظاللتت  ألقى  احقتترا  1929 الاقوبتترت  قرار  أن  رغ   على 

 وماهر ية يران ال  الرستتتتتتتمية  العالم  وستتتتتتتر    لكرن   عليهر  
  فكرة إن قات  القرار  صتتتيرغة  في   الفرعلة   األصتتتوات  باض 

 خيرر على  ال شتتتتتتتتو ش  من  نوعرا  وأع  رتهر « األستتتتتتتتيو  » 
 .إسرا ي   ضا   إيران  جرن    من  المن ظر  األقو    الرد  

« األستتتيو  »  فكرة   فهن  نف رضتتت   عمر  النظر  بصتتتر  
  نجرحهر ير    كرن  أردوغرن  الر يس   أن  حيث   من  إن كست  

 وإفراغ غزة  شتتتواطئ   إلى  ستتترلمرا « األستتتيو  »   وصتتتو   في 
 ي ون  وبهتتتتاا  ال زَّاو ين  على  وتوي اهتتتتر  المستتتتتتتتتتتتتتتتترعتتتتاات 

 في  وستتتتتجَّ   غرنا   المهرتمر  بكستتتتتلو   تصتتتتترَّ   أردوغرن 
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 يم ن برلحصترر  الشتا    على  يمفر    مر   أن  األيمة  ترر   
 .ضمير  صرح    عن  صردرة  إنسرنية  فكرة  بفا   يزا    أن 

 أراده ومر  ينحستتتتتتتتتتتر  باأ  األردوغرنية  برلخيوة  الب هرج 
 ال زَّاو ين  على  المفرو    الحصتتتتتتتتتترر  أيمة   لح   أردوغرن 

  ان  الي ياي  من  وبتتتتترت  تركيتتتتتة  داخليتتتتتة  تاقيتتتتتاات  أن ج 
.  باأه  مر  يفقا   ا  كي   إلي   توصتتتتتتتتتتَّ   مر   أردوغرن  يواصتتتتتتتتتت  

ع   إن  تقايرنر  وفي    منظمة»  ر رستتتتتة  أيا   بين   األمر  وضتتتتتّ
  أن  خصتتتتتوصتتتتترا   األستتتتتل     الح   هي « الستتتتتالمي  المؤتمر 
  أعلن   أن  ستتت ق  تركي   أيضتتترا   وهو  للمنظمة    الارم  األمين 

 المح متتة لتتا   دعو   إقتترمتتة  صتتتتتتتتتتتتتتتاد  في  المنظمتتة  بتتكن 
  من  فر قترا  ال ر   لهتاا  وكلَّ   إستتتتتتتتتتتتتترا يت   ضتتتتتتتتتتتتتتا  التاوليتة 

  ال نستتتتتيق  باض   إن  كمر . الاعو    مل    لعااد  الحقوقيين 
  الر يس من  وبتاع  « الستتتتتتتتتتتتتتالمي  المؤتمر  منظمتة »  بين 

 كفي « الفلستتتتتتتتتتتتتيينية  الوطنية   الستتتتتتتتتتتتتلية »  وبين  أردوغرن 
 ومث . إليهر   المشتتتتتتتترر   للاعو   مشتتتتتتتت ركة  صتتتتتتتتي ة  بهب كرر 

  الا   ك   رغ   المل فة   ستتتتتتتترا ي  إ  ستتتتتتتت ضتتتتتتتتع   دعو   ه اا 
  مر  نحو   وعلى  ن نيرهو  بنيرمين  أشترارهر  ك ير   حو   حا   

 وهتاا. الزاو تة  في  حتايثترا   جر   إستتتتتتتتتتتتتت يال   في  احظنتره 
 .لل زَّاو ين  حصررهر   على  رداا  سرا ي  ل   الحصرر  من   نو  
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   اإلنجاز في  المشاركة  أهمية
 طالل بن للوليد الجديد

«  للا  حتز  »  متن  قتيتتتتتتترديتون  يت تون  أن  نت تمتنتى  وتنتتتتتتتر 
  ك ير« ستتتتتتتتيزون   الفور »  تاشتتتتتتتتين  اح فرلية  في  مشتتتتتتتترركين 

  على  م قتّامترا  أمس  من  بتاءاا  الل نترنيتة  الاترصتتتتتتتتتتتتتتمتة  فنتردق 
  على   الاولة   ان  خصتتتتتتتوصتتتتتتترا « فينيستتتتتتتير »  الستتتتتتتربق  الك ير 

 ربمر ااح فرلية  في  المشتتترركين  ت قّام  كرن   القمة  مستتت و  
  تاشتتتتتتتتتتين في  لقي   الا   طال    بن  الوليا  للمير  مستتتتتتتتتتريرة 

  حيث  ااو ر  ااه مرم  الجايا  القربضتتتتتتتتتتة « مملك   »  فناق 
  بر   ون ي   ستتتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتتر   الثالثة  الرؤستتتتتتتترء  ب   احر  

  يشتتتتتتتتتهاهر  ل   وإحرطة  حفروة   وتلك  الحر ر   الاين  وستتتتتتتتتاا 
  وذلك « موفن يك »  الستتتتتتربق « مملك   »  فناق  تاشتتتتتتين   عنا 
 في كرن   يمناا   الل نرنية  الر رستتتتتتتية  الحستتتتتتترستتتتتتتيرت   ألن 

  ر تر  ليلى  خال   من  ي تاق  التا   األمير  وكترن . اوجهتر 
  الثرنية  ق    ل نرن   في   ااولى  الوي رة  خرل   )  حمردة   الصل  

  ااج متتترعيتتتتة المراوز  على ( الحر ر   التتتاين  بهتتترء  بهيتتتة 

 ابو  الى   الشتتتتتتتتت ر  إستتتتتتتتتااء   على  النر   يحم    مر  والخير ة 
 اوثر حمردة   مرجا  صتتتتتتتتت ر   أم  المثربرة   الخرلة   وإلى  خرلا 

  شتتتتتتتتترر   الا    لحود  إمي    الامرد   األو   الر يس   من  اق رابرا 
  والتتا   بيروت  في  ااو   الفنتتاقي  بتتهنجتتريه  فرح تت   األمير 

 فور»  بتتتتتتتتتتتتتتت  والم مث   دمشق  في   األه   للنجري  دافارا   ورن 
  سور ر  في   األه   السيرحية   المارل    أحا   هو   الا  « سيزون 

 باها إنجريه  وإرتب    عمومرا  األوستتتتت   الشتتتتترق  منيقة  وفي 
رر  الر يس  صتتتايق     الصتتتااقة  اواصتتتر  وستتت زداد  األستتتا  بشتتتَّ

«  المملكتتتة »  بين « وااستتتتتتتتتتتتتت ثمتتترر   الفنتتتاقي  الزواج »  باتتتا 
 .الَحَماية « المررة » و  الولياية 
«  للا  حز  »  جرن    من  مشتتتتترركة  ن منى  كنر  لمرذا   أمر 

 الجايا« يا  الول »  الفناقي  النجري  تاشتتتتتتتتتتين  اح فرلية  في 
 فق   ليس  الحز   بكن  فكرة  إعيرء   ذلك  شتتتتتتتتتتتتتكن   من  فلن 

  أحا  هو   مر  بمث   وأن   للنمرء  أيضتتتتتتتترا  هو   وإنمر  للستتتتتتتتال  
  يينستترا يل ال  الما اين   عاوان   من  الجنوبية  الج هة  حرا  

  أ   تجتره  والوجتاان  األفق  رحتربتة  من  يملتك  أيضتتتتتتتتتتتتتترا  فتهنت  
 ال ي«  ام  »  حركة  شتتتتتركر    مث   تجال   مر  تنمو ة  عملية 

  برمز ة ااح فرلية  منرستتتتبة  مصتتتتيفى  ابو  ر يستتتتهر  حضتتتتر 
 الشتتتتتتتتتتتتتتياي للييف  ااو   والر يس  لل نتترن  الثتترني  الر يس 

  تشتتتتتجيع الحز   مشتتتتترركة  شتتتتتكن   من   ان  كمر . الستتتتتيرستتتتتي 
  مشتترو   يوم  ذات   لهر  تكون   ان   على « القربضتتة   المملكة » 

 ع س تنمو را  المهمَّشتتة  الشتتمس  ماينة  بالبك  في  ستتيرحي 
 الضتتتتتتتتترحية مشتتتتتتتتترر   على   أو  كثيراا   ايدهرت  ال ي   يحلة 

 بين بقاتتة  في  نفستتتتتتتتتتتتتتهتتر   والحتتررمتتة  المحرومتتة  الجنوبيتتة  
  الراحتتت   الزعي   وقصتتتتتتتتتتتتتتر  التتتاولي  الحر ر   رفيق  ميتتترر 
 .الوليا   األمير  جا   الصل   ر ر  

  فهننتر«  للا  حز  »  ب  ي الق  الحايث   دام  ومر   ذلك   وإلى 
  من  جترءت  ألنهتر « يمستتتتتتتتتتتتتتمى  متر »  ح تريتة  آلم  نتر  متر  بقتار 
  فهن  صتتتتتتتتتتفير   البير ر   المررونية  للير فة   األعلى  الرمز 

  وهو  الخشتتتتتتتتتتونة  كثير   جرء  العبررة  على  ال اليقرت  اج ير  
  أسلو   اع مرد  عام  المنرسبة  هاه   مث   في  حر را   كرن   أمر 
  على  الا    في   ان  خصتوصترا  بمثلهر  ااست هرنة   على  الرد 

  ا « للا  حز  »  لجاتت   ي في  متتر « يمستتتتتتتتتتتتتتمى  متتر »  ح تتريتتة 
 ال جروي و  ون  نصتتترللا  للبير ر   الروحي  المقرم  ي جروي 

 في السيرسية  المررونية  الرعية  باض  تجرويات  نوعية   من 
 المنحى هتاا  في  شتتتتتتتتتتتتتتراوتة  الى   األمر  ين هي   وبتالتك  حقت   

  ا  متر  وهتاا . الرعيتة  تلتك  من  وافراد  الحز   بين  الستتتتتتتتتتتتتتل ي 
 أوثر المانو ة  الم رره  من  يصتي نر   أاَّ   على  حرصترا  ن منره 

 .أصربنر  ممر 
 2010 حزيران 24 -صحيفة "اللواء". بيروت
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 الفاجرة   -   التاجرة   للدولة   متواصلة   أالعيب 

. أحا  على  تخفى   ا   ال ي  الستتتترا يلية   األاعي   ه اا 
 عمليرت  من  فيهر  يجر    ومر  القا    موضتتتو   برت  فانامر 
  ذلك  وتستتت  بع  والستتتالمية  الاربية   المشتتترعر  تمحرِّ   تهو ا 

  والمصتتتتتتتتتتتتتتتترل   األميركيتتتة  الدارة  على  ضتتتتتتتتتتتتتت و   ة آذار متتت 
ل   إستتتتتتترا ي   فهن  األوروبية     الموضتتتتتتتو   عن  األنظرر   حوَّ

  الاتتتترم  الرأ   أن  وبحيتتتتث  غزة  على  الاتتتتاوان  خال   من 
  ل   كمر  برلقا    البر   مشتتتت و   ياا   ل   والستتتتالمي  الاربي 

  موضتتتتتتتتتتتتتتو   تايي  الاربيتة  الرستتتتتتتتتتتتتتميتة  ااج مترعترت  تاتا 
 انش ر   برت   وإنمر   الاليم    ااه مرم   القا    في  ااس ييرن 

  الاين  ال زَّاو ين   على  المفرو   برلحصتتتتتتتتتتتترر  مه مرا   البر  
  عن  النرشتتتتتتتتتتتتتتئة  برل ااعيرت  الستتتتتتتتتتتتتترعة  ماار   على  ي  وون 

  والاربية الاربية  -  الاربية  ااتصترات   أن  كمر . الحصترر 
ز  برت   الاولية   -    الصتتتتتتتتتتتتوت  وبرت   الحصتتتتتتتتتتتترر  على  تركِّ

 فال   ذلك   عاا   أمر . األعلى   هو  الحصتتتتتتتتتتتتترر  برف ع  الميرل  
 .يج    كمر  اه مرم 

 على  الااوان  ب ااعيرت  الم القة   اللعبة  إسترا ي   أنه  
 ال ضتتتتتتتت   من  وتهائ  تنرستتتتتتتت هر  ب خر جة « الحر ة   قرفلة » 

 األوروبي -  األميركي  الا ت    ومن  والستتتتتتتتتتتتتتالمي  الاربي 
ل هر  تحقيق  لجنة  في  وت مث     تفضتتتتي  ولن   هواهر   على  شتتتت َّ

 الار  يمنستتتي  جايا   لملاو   تستتت اا  باأت  ث  . شتتتيء   الى 
  موضتتتتتو   برل اّرج   عمومرا   الاولي  الارم   والرأ   والمستتتتتلمين 

 لل زَّاو ين المستتتتتتتتتتتتتتتتتترعتتتتتاات  قتتتتترفلتتتتتة  على  والاتتتتتاوان  غزة 
ر ن   تؤد  خيوات   عن   المالومرت  ت ث  وراح   المحرصتتتتَ

  الفلستتتتيينيين يمرضتتتتي   ا  الا   الجز ي  الحصتتتترر   فك   الى 
 ال ركي الموق   صتتتتتتتتتتتتتتمود  على  الماقودة  اآلمتر   و خيتِّ  

 وكترن. الرختروة  باض  عتاة  لع بتررات  يشتتتتتتتتتتتتتتهتا  بتاأ  التا  
 الميره  من   ال ري  بهستتت خراج  ي الق  الجايا  الملاو    عنوان 

 هتتتاه في  حقوقتتت   من  ل نتتترن  حرمتتترن  ومحتتترولتتتة  القليميتتتة 
 إستتتترا ي   أن  وواضتتتت  .  دوار  مليرر  بكرباين  المقاَّرة  الثروة 
  من  ل نتترن  حقوق  على  اال فتتر   ومحتترولتتة  الملاو   بهتتاا 

 ل نرن  إخضر   تس ها   ق رص   مع  حاوديرا  ال فره   خال  
«  للا  حز  »  تستتتتتتتتتتتتتتلي   وكتتالتتك  الجز ي  بتترل وطين  وق ولتت  
 .الاولي   الواقع  برألمر 

  تستتتتتتت ها   ال ي  إستتتتتتترا ي   أاعي    في  الحايث  ييو  
  -  الاربية  الااورة   من  األستتتتتتتتترستتتتتتتتتية  القضتتتتتتتتترير  محو  منهر 

  الى  البحر   من  فلستتتتتتتتتتتتيين  مي ل    أن  بالي   الستتتتتتتتتتتتالمية 
 ال ستتتتتتتتتتتتتلي   إلى  ث   الستتتتتتتتتتتتت ييرن   وق     الى  إنخفض  النهر 
  إلى  الفلستتتتتتتتيينية   الاولة  مي ل    أن  كمر . إستتتتتتتترا ي   بوجود 
  فك  مي ل   برت  باامر  ملحرا  ياا   ل   إستتتتتتتترا ي    دولة  جرن  

 المستتتتت مر ال هو ا  وليس  القضتتتتتية  هو  غزة   عن  الحصتتتتترر 
  وربمر  ال ري   موضتتتتتو    اآلن   هو  وهر . الشتتتتترقية  القا   في 

  تستتتتتتتتتت ها  جايا   ملاو   القليمية  الميره   في  احقرا  النف  
  هو  الا   ل نرن  في   اه موا  مانره  مر   القو   إستتتتتتتتتتتتترا ي   من  
 عوا ا  من  علي   تحصتلون   قا  بمر  سترا ي  ل  ال صتا    قلاة 
 غزة موضتتتتتتتتتتتتتتو   عن  النظر  وأصتتتتتتتتتتتتتترفوا  وال تتتتتتري  النف  

 .«حمر  » و 
 أمترم فنحن  ضتتتتتتتتتتتتتترور   وال نبت  . ت وق   لن  األاعيت  

 .إسرا ي    اسمهر  وفرجرة  ترجرة   دولة 
 2010 حزيران 26-صحيفة "اللواء". بيروت

     

 للتوافق  واضح  ختبارإو  هادئة عربية قمة

 مامر الاقيا  اس ضرفهر  للمة   األولى  ال نظيمية   القمة 
  وفي ( 2010 -  6 -  28 ااثنين )  يومين  ق تت   القتتاافي 

 القاافي الر يس  بكن  يوحي   ممر  طرابلس  اللي ية  الارصتتتتمة 
 بلاة ستتتتنوات  منا  ب   تستتتت كثر   وهجرا  ليرابلس  يايا   أن  أراد 

 أنهر حيث  من «  الشتتتي   شتتترم »  مث   غات  ال ي « ستتترت » 
 .القرهرة   مع  القمة  واج مرعرت  السيرسي  الحضور  ت قرس  

  اليقو  من  خلتتت   ألنهتتتر  تنظيميتتتة  قمتتتة  إنهتتتر  ونقو  
  وا  خميت   ا  حيتث  الاربيتة  القم   اج مترعترت  في  الما تردة 

 أن   عن  فضتتتتالا  الكواليس   وراء  منرورات   وا  يخي ون   من 
 خمستتتتتتتتتتتتتتة هنترلتك  وإنمتر  م تريتاين   وا  م تريتاة  وا  توتر  ا 

 في ينظروا   لكي  أتوا   للجرماة  الارم   األمين  وماه   رؤسترء 
  كثرة من  أمرهتتتتتتر  على  الم لو   الجتتتتتترماتتتتتتة  تيو ر  أمر 

  نظر  في  بره ة  جالهر   الا    األمر  والخالفرت  ال نرقضترت 
 .الخليج   الى  المحي   من  الاربي  الارم   الرأ  

 في كتتترن  ال ي  واألوراق  ااق راحتتترت  كثرة  رغ   وعلى 
  عمليتة  في  توحيتاهتر  موستتتتتتتتتتتتتتى  عمرو  الاترم  األمين  مقتاور 

  ستتت ة با   اق راحرت  خمستتتة  هنرلك   تكون  وبحيث  صتتتيرغة 
  مبرر   حستتتني )  الخمستتتة  الرؤستتترء   مااولة   أن   إاَّ  عشتتتر  
  طترلبترني  جال   صتتتتتتتتتتتتتترل    للا  ع تا  علي  القتاافي   مامر 

 فضتتتتتتالا  طي     أمر  فيهر ( ثرن  آ   خليفة  بن  حما  الشتتتتتتي  
 القتتتردة أن  ياني  ممتتتر  توافق  الى  ان هى  ال تتتااو   أن  عن 

  الى   لل وصتتتتتتتتتتتتتت   ال حايرت   من  القلي    أرادوا  ه    إذا  الار  
 .الاسير  برألمر  ليس   ذلك   فهن  ال فرهمرت  

 القمتتتتتتة إليتتتتتت   ان هتتتتتت   التتتتتتا   ال وافق  مظتتتتتترهر  ومن 
  ان  القاافي  الاقيا  جرن    من  المستتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتترفة  الخمرستتتتتتتتتتية 
  ب ااي  ي الق  مر  في  المصتتتتتر   برلرأ    أخاوا  المشتتتتترركين 
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 الجرماة اتحرد» يصتتتتتتتب  بحيث الاربية  الجرماة استتتتتتت 
 ااق را  عو «  الجترماتة» لفظ على حفترظترا « الاربيتة

«. الاربي ااتحتترد» هو الستتتتتتتتتتتتتت  ي ون  أن ير   التتا 
 هنتترلتتك تكون  أن بتتهق را  األختتا ال وافق مظتترهر ومن
 القمة باا تناقا رستتتتتتتتتتتتتتمية غير تشتتتتتتتتتتتتتترور ة عربية قمة

 ا ال شتتتتتتتترور ة ان ياني وبمر الرستتتتتتتتمية الاور ة الاربية
 برلضتتتتتتتتتتتتتترورة ليس كمتر ميثترق  وا بيترن عنهتر يصتتتتتتتتتتتتتتار

 الاور ة القمة حر  كمر محادة  عرصتتتتتتتتتتتتمة في اناقردهر
 مقر رحر  في باقاهر لل شتتتتتتتتتتتتترور  دام  مر  وااو فرء

 .القرهرة في الارمة األمرنة
 ب قليتا األختا هو ال وافق مظترهر من فتهن ذلتك إلى

 ال نمو تتتة والقمتتتة الثقتتترفيتتتة القمتتتة مثتتت  الم فرعتتتة القم 
 تناقا قمة إلى ااق صتتتتتتتتتتردية  األمور وإستتتتتتتتتتنرد وغيرهمر

 بم اأ األخا  وكالك.  الح ومرت رؤستتتتتترء مستتتتتت و   على
 الاا  مح مة انشترء وضترورة عربية ستالم قوة تشت ي 
 الجرماة لا   المناو  منصتتتتتتتتتتت  واستتتتتتتتتتت حاا  الاربية

« الاربيتتة الجتترماتتة اتحتترد» أ  المق رحتتة بصتتتتتتتتتتتتتتي  هتتر
متترا  هو مصتتتتتتتتتتتتتتر لتتا  الستتتتتتتتتتتتتتفير ي ون  ا وبحيتتث ك   حم

 فرصتتتتتتتتتتة هنرلك ان ياني وهاا  الجرماة  لا   المناو 
 يحا  وهاا الار   الاي لومرستتتتتتتتتتتتتيين من الكثير ن أمرم
 األيمتة حتاة لتاواعي ح ومترت فيت  ت قشتتتتتتتتتتتتتت  يمن في

 .والمرلية ااق صردية
 القمتة هتاه في عليهتر ال وافق ت  كثيرة أمور هنترلتك
 الا   الهاوء حيث من مثالا  ستتتتتتت اه  ال ي  الخمرستتتتتتتية

 والنك  إلي  ان ه  الا  النستتتتتتت ي  وال وافق ب  اتستتتتتتتم 
 ت ستتتتتتتتتتتتتت  استتتتتتتتتتتتتت مرار في كترنت  ال ي الخيت  إلقترء عن

 الخو  عتام وكتالتك  الم بتردلتة  وال حتايترت بترلمنتروفترت
 وه  موستتتى عمرو باا َمن وهي  الشتتتر كة  المستتتكلة في

 .مصر را  يبقى
 برل ستتتتتتتتتتتتمية  الم القة النقية عن النظر وبصتتتتتتتتتتتتر 

 ااتحرد» با « الاربية  الجرماة اتحرد» وهي  المق رحة
 هي كمتتر« الاربيتتة الجتترماتتة» بتتا  وأيضتتتتتتتتتتتتتتترا « الاربي
 القيتتتتتترد  الجيتتتتتت  أراده متتتتتتر نحو وعلى اآلن الحتتتتتتر 

 واألردن  والاراق  الساودية  ملو  اج مر  عنا  المؤسس
 في  1945 آذار 22 يوم وستتتور ر ل نرن ور يس  واليمن

 مقررنة« فرروق   الملك  الشي  شرم» هي ال ي) انشرص
 28) طرابلس قمة فهن  «مبرر  الر يس  الشي  شرم بتتتت 
 ستتتتتتتتتتتتتت ظهر اام حتتتترن من نو  هي( 2010 - 6 -

 الاربيتتة القمتتة من المق تت  األو  تشتتتتتتتتتتتتتتر ن في ن تتر جتت 
 آذار 28 يوم« ستتتتتتتتتتتترت» في الاور ة القمة في الم فق
 األو  تشتتتتتتتتتتتتتر ن في استتتتتتتتتتتتت ثنر يرا  إناقردهر على  2010

 يشتتتتتترركوا ل  الاين  القردة كرن  إذا مر وستتتتتتي  ّين. المق  
 الرأ   اخوانه  يشتتتتتتتترركون  الخمرستتتتتتتتية طرابلس قمة في

 .إلي    م وافقين   ان هوا مر على و وافقونه 
 2010 حزيران 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الواعد أوباما من المأمول
 العزيز عبد بن للا عبد زيارة بعد

  بتترلتتاور يرحتت   أوبتترمتتر  بتتررا   األميركي  الر يس  دام  متتر 

 و جتاد الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا   للملتك  المستتتتتتتتتتتتتت مر  القيترد  

  بح مة  الجميع  أمرم  و شتتتتتتيا  الاربية  الستتتتتتالم  لمبردرة  دعم  

 األديتتتتتترن حوار  بتتتتتتكهميتتتتتتة  المؤمن  الاربي  القتتتتتتر تتتتتتا  هتتتتتتاا 

 النحو وعلى  ي رج   ا  يجالتت   التتا   فمتتر  والحضتتتتتتتتتتتتتتتررات  

 .خيوات   الى   هاا  رأي    المكمو  

 من للا  ع تتا  الملتتك  إلى  األمر  الار   القتتردة  أوكتت   لقتتا 

 رؤ ة  على  ستتتتتتتتتتتتتنوات  ثمرني  ق    برلجمر   موافق ه   خال  

  الموافقتتة  هتتاه  بتترياوه  وه   للاهتتا   وليتترا  يا   متتر  وكتترن  الملتتك 

 عنتتتتت  تحيتتتتتا  ا  التتتتتا   الوطني  بتتتتترلنهج  ثق ه   منيلق  من 

  من  ونتكيترا  م تا يتة   لع بتررات  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة  الاربيتة   المملكتة 
  الفلستتتتتتتييني  برلموضتتتتتتتو   ال الع    عن  آخر ن  ومر  جرن هر 

  أن  ومتتتر  بتتكولئتتتك   هؤاء  أو  بهتتتاه  هتتاا  ضتتتتتتتتتتتتتتر   ي    وتتكن 
  صتتتتتتتتتتتتتتون   المملكتة  قتارة   في   ان  منيلق   من  جترءت  المبترياتة 

 آذارتتتت  أن  قتتتارتهتتتر  في  ومتتتر  ي باثر  فال  الاربي  الصتتتتتتتتتتتتتت  

 أخر   أحيرنرا  وال حاير  أحيرنرا  ال ن ي   بصتتتي ة   وإن   الضتتت   

 .الاولي   القرار  صيرغة   في   الفرع    الشكن  ذات  و ر    لاو  

ر  ل   الثمتترني  الستتتتتتتتتتتتتتنوات  هتتاه  وطوا     القيتتردة تقصتتتتتتتتتتتتتتِّ

 دا مترا  ال ن يت   تحترو   حيتث  بترلواجت   القيترم  في  الستتتتتتتتتتتتتتاوديتة 

  ولوا . الاربي   الصتتت    لملمة   على  تام   نفستتت    الوق    وفي 

 وحرات صتتتتتتراعرت  تعيش   اآلن   األمة  لكرن   الستتتتتتاي   هاا 

ع  ال ي  المحرور   من   .الثو   في   الرقاة  توسِّ

  الاربيتة المملكتة  دامت   متر  ال ستتتتتتتتتتتتتترؤ    يجوي  هنتر  من 

 الاز ز ع ا  بن   للا  ع ا  تستتلَّ    أن  منا  ث   مرضتتيرا  الستتاودية 

  مع  ال اتتتترمتتتت   من  الم م ن  الربتتتترن  وبمهتتتتررة  القيتتتتردة  دفتتتتة 
 بمن الستتتتتتتتتتتتتفينة  ت رق   ا  وبالك  عرتية  ورن   مهمر   األمواج 

  ت حقق   أن   أج    من  وج   أفضتتتتتتت    على   الواج   أدت  فيهر  

  نصتتتتتتتتيب  طر   و   ينر   وبحيث  والثرب ة  الاردلة  ال ستتتتتتتتو ة 

  ين ظره التا   فمتر  واستتتتتتتتتتتتتت قراراا   أمترنترا  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تة  عوا تا  من 

 وصتتتتتترح  م ميز  ور يس   الواعا : برلمانَيي ن   الواعا  الر يس 
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  من  دعمرا  واألستتخى   الارل    في  تكثيراا   األوثر   للاولة  ضتتمير 
 وااستتتتتتتتتتتتتت هتترنتتة الاتتاوان  المم هنتتة  ستتتتتتتتتتتتتترا يتت  ل  األنوا   وتت  

  األو   النصتتتتتتتتتتتت   منا  وعا   وون    والواعا  الاولية   برلقرارات 

  أو .. الستتربقون  عن   عجز   مر  ستتيحقق  بكن   الر رستتية  لواي   
 تحقيق ؟   الى  سبقوه   الاين  يبردر   ا   أو   ل   مر  برألحر  

  للا  ع ا   للملك   األولى  الرستمية  الز ررة  باا   ولا   عستى 
 قمة  في  وقورة  مشتتترركة  وباا  واشتتتنين   الى  الاز ز  ع ا  بن 

  الر يس بكن  البشتتتر ر  باض  واشتتتنين   من  تكتينر  الاشتتتر ن  

 ال صتتتتتتا   استتتتتتلو    إلى  مي شتتتتتت   استتتتتتلو    من  ان ق   أوبرمر 

 الصتترا  أطرا   باعوة   وذلك  ال ستتو ة   لموضتتو   شتتخصتتيرا 

 رحر  في  يناقتا   دولي  مؤتمر   الى  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال   -  الاربي 

  المنقوصتة ال ستو ة  تحقيق  مهم    تكون   وا  األبيض  ال ي  

  صتتتتتتتفقرت   من  تالهر   ومر .. ديفيا  ورم   بصتتتتتتتفقة  الم مثلة 

  يمثت   الا   يا ره  بح م    يراه  ومر   الارد   الح   إنجري  وإنمر 

 .الاز ز  ع ا  بن  ع اللا : األم ين 
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ار  الالتيني – العربي بشَّ

 المنشود« العربي اللوبي»و

  تكثيراا   األوثر  الاشتر ن   الاو   قردة   ورن   الا    الوق   في 

  يه   ا  بترطت   أو  حق  عن  التاولي   القرار  صتتتتتتتتتتتتتتنترعتة  في 

  رت ق  وناا  إستتتتتت ضتتتتتترف  هر  ال ي  الثرلثة  قم ه   خال    يحرولون 

رر الر يس  ورن   المهله     والمرلي  الق صتتتتتترد    الثو    بشتتتتتتَّ

  الجنوبيتتتة أميركتتتر  دو   باض  على  بجولتتتة  يقوم  األستتتتتتتتتتتتتتتتا 

 محستتتتن الاك ور  فيهر  بنى  ال ي  إستتتتبرنير  تشتتتتم  ( الالتينية ) 

  إن قرل   ق    فيهر  لستتتتتور ر  م ميزاا  ستتتتتفيراا  ستتتتتنوات   طوا   بال  

  برل نيرن أشتتتب   عالقرت  المرهقة   العالم  ويارة  ورستتتي   إلى 

 في الوحياة  الالتينية   الاولة  هي  واستتتتتتتتتتتتبرنير  المرصتتتتتتتتتتتتوص 

 اليدهرر تهاد  إق صتتتردية  م رع   في   دولهر  ال ررقة  أوروبر 

  إذا   إاَّ ..  الل رء  برستت  (  اليورو )  الف ية  عمل هر  تضتتع  وتكرد 
لهتتتتر  الاملتتتتة  هتتتاه  م  تتتتاعتتتة  المتتتترنيتتتتر  وضتتتتتتتتتتتتتتاتتتت    لنقتتتترذ ثمق 

 ال ي  اليونرن   مع   حا    مر   نحو   على  المرتب ة   الق صردات 

 ال ي القررة  في  الشترق   دو    وأمر  حرلهر    ذلك  رغ   يست قر   ا 

ب  هر  شتتتتتيوعية (  الاو   ا  )  ورن     األميركية الرأستتتتتمرلية  وتوَّ

 ال ي الح متترات  مهتت   في  مصتتتتتتتتتتتتتتيرهتتر  فتتهن  وااوروبيتتة  

 .واألسوأ   السيء  بين  تمراو  

رر  للر يس  الالتينيتتة  الجولتتة  هتتاه    ال راي تت  على  بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 بين الرواب   تم ين  تستتتتتتتتتتتت ها    وكوبر  وفنزو ال  واارجن ين 

 بمن  والمرلية  الستتتتتيرستتتتتية   الااخلية  الهموم   من  تخلو   ا   دو  

  الجنوبيتة األميركية  القررة  في   األه   النفيية   الاولة   ذلك  في 

 مجموعة في   لحااهر  صتتتتتتتتتتتتتوت  فال   ذلك   عاا  أمر . فنزو ال 

 في ستتتتتور ر  حق   نو    من  عربيرا  حقرا  تنصتتتتتر   لكي « الفي و » 

 ضتتتتتتتتت    أداة   ا   ومر . لجوانهر  ي ستتتتتتتتترا يل ال  الح ال    إيالة 

 هيوغو الفنزو لي  الر يس  أن  بتتتاليتتت   جتتتاو   ذات  عمليتتتة 

  وستتتتتتيرستتتتتت هر أميركر   عن  القرستتتتتتي  الكالم  من   قر   تشتتتتتترفيز 

  عن  منتتك   في  النف   ستتتتتتتتتتتتتتال   أبقى  ذلتتك  مع  لكن  الكثير  
  لهتر  مثيالا  وجتات  ال ي  األلفتر   بستتتتتتتتتتتتتتال   م  فيترا  المقتررعتة 

 .نجرد  أحما   محمود  الر يس  الحليف   -  الصايق  لا  

  تشتتتتتتتترفيز الر يس  إع ما   لو  إن   نقو   أنفستتتتتتتتنر  نجا  وهنر 

  الر يس  أستتتتتتتتتتتتتتلو   النفيية   الضتتتتتتتتتتتتتت    ورقة   من  يملك   بمر 

 هرد ة بابلومرستتتتتتتتتتتتية  حقق  الا   ستتتتتتتتتتتتيلفر  د    لوا  ال راي لي 

 أردوغرن طي   رج   ال ركية   الح ومة  ر يس   مع  مشتتتتت ركة 

  أفتترد  ربمتتر  لكتترن  ي  يران ال  الح    مع  النوو   ال بتترد   إتفتترق 

 يام  أن   تشتتترفيز  مشتتت لة   لكن . أوثر  الثرلث   الارل   قضتتترير 

 مشا   حرم    وأن   الالتينية  القررة  يعي    هو   إن    على  ضمنرا 

  احالمتتت  في  لتتت   شتتتتتتتتتتتتتتر  تتترا  ير تتتا  وا  طر ق تتت   على  القيتتتردة 

 .وتيلارت  

رر  الر يس  جولة  جرءت   حر    أ   في    الاو    على  بشتتتتتتتتتتتَّ

  ماليين بضتتتتتتتاة  جرن    من  الحنين  مشتتتتتتترعر  تباث  ااربع 

  بثينة الاك ورة  وكرن   الغ را   دو    في  يعيشتتتتتون  ستتتتتور  

  عمل   الم  ربين  وي رة  منصتتتتتتت   شتتتتتتت ل   عنامر  شتتتتتتتعبرن 

  ل نتتتترنيين من  آخر ن  وماليين  هؤاء  ل حو تتتت   خيتتتتة  على 

  إلى ... وآخر ن  و منيين  وعراقيين  وفلستتتيينيين  ومصتتتر ين 

  الشتتتتتتتتتتتتتتمتترليتتة  ااميرك ي ن  في  شتتتتتتتتتتتتتتتكنتت   لتت  « عربي  لوبي » 

  ومن . مشتتتتتتتت وراا  جرن هر   من  الستتتتتتتتاي   ذلك   وكرن . والجنوبية 

  تلك  مث    جولة  ضتتتوء   في « اللوبي »   هاا  ينشتتتك   أن   المم ن 

رر  الر يس  بهر   قرم  ال ي   القردة  من  خمستة   ورن  وق    في  بشتَّ

  تستتتتتتتتتتتتتتميتتة أمر  في  و  شتتتتتتتتتتتتتتترورون  لي يتتر  في  يل قون  الار  

  الجتتتترماتتتتة إتحتتتترد »  تكون  هتتتت   بحيتتتتث  الاربيتتتتة  الجتتتترماتتتتة 

  مر  على   الستتتتتتتتتتتت   يبقى   أو « الاربي  ااتحرد »   أو « الاربية 
 .علي    هو 

  أن   ه  : ي ستتتتتترء   فكرن  الم ربع  الاربي  الارم   الرأ    أمر 
  يضتتمه   الا   الستتيرستتي   الكيرن  استت    في  هي   األمة  مشتت لة 

لي  إنش ر   في  إنهر   أم   نفارا؟  يجا    ا  ربمر   بمر   األمر   أوم
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 التوازن  مثلث في تأمالت

 من  الثرلث   الركن   للا   فضتت   حستتين  محما   الستتيا  حقق 

  بتاوره التا   ال واين  على  أبقى  وبتالتك  الشتتتتتتتتتتتتتتيعيتة  الماتردلتة 

 .والمهيبة  الممهربة  الير فة   موقع  في  الير فة  أبقى 

  فقيا  أن   هو   الماردلة  من   الثرلث  برلركن  نقصتتتتتتتتتتتتتاه   ومر 

  من  المستت هَا    الوطن   في  اليوا    بقية   وأخواتهر  الير فة 
 والبحث برلف و   حقق   ودولي  وإقليمي  عربي  صتتتتتتتتتتتتو    و  

  الا   الخير    الام   جرن    إلى  والنصتتتتتتتتتتتتتيحة  والقصتتتتتتتتتتتتتياة 

 الييف أوستتتتتر    في  الاَوي  مستتتتترحة  الشتتتتتيء  باض  يقلص 

  ي نة: بعبررة  تلخيص   يجوي   مر   والمحروم   والسر     المح رج 

 وتترنتت  ستتتتتتتتتتتتتتوداء  المامَّمين  من  وتترنوا  إذا  وبتترلتتاات  الرجتتر  

 الخير بام    وإنمر  برلستتال   فق   ليستت   بيضتترء   أم  الامرمة 

نر   طرلمر   الا  «  علي   أبو »   فهن   وبالك . وبرل نو ر   مث  إيدد 

  أضتتتتتتر   ثراه    للا  طيَّ   مجلستتتتتت    من   وِعلمرا  مارفة  وثير ن 

  ان   لو  شتتموخرا  ستتيزداد   ورن   الا   الشتترم   ال نرء   إلى  المز ا 
 النستيج  من  ال ي   الودياة  عمر   في  أماَّ  وتارلى  ستبحرن    للا 

 .الاين  شمس  مها   محما  الشي    بالك  وناني  نفس  

 المرجعية ستتتتتتتمرء  في  الاربر   الكستتتتتتتو   ظ    وفي   اآلن 

  هو  الستتتتتتتتال    أن  ير    الا    األقو    الركن  يبقى  الشتتتتتتتتيعية  
 الم مثتتتت  الثتتتترني  والركن  اليتتتتر فتتتتة  يتتتتا  في  األفاتتتت   الورقتتتتة 

  الستتتتتتتتربقي ن  من  يستتتتتتتت له    الا   ق الن   اامير  ع ا  برلشتتتتتتتتي  

 محما والستتتتيا   الاين  شتتتتمس  مها   محما  الشتتتتي   الراحلي ن 

 قرهرة إستتتتت ثنر ية  ظروفرا   ان  ياني   وهاا . للا   فضتتتتت   حستتتتتين 

  للا  آية  حستين  محما  الستيا  فراغ  يمل   أن  أج    من  ست نشت  
  الا    الراح   نستتتتتتتتتتتيج   من  المرجعية  رؤاه  في   ي ون   ا  آخر 

 وال تتتااعيتتترت ال يورات  مع  تاتتترطيتتت   وفي  حيتتترتتتت   في  وتتترن 

  هو  بترلتا   و ف ي  أحستتتتتتتتتتتتتتن  هي  بترل ي  يجترد   التا   الفقيت  
  يقف   وا  أصتتتتتتتل    هو  برلا   المااه   بين  و قرِّ   أصتتتتتتتو  

 القضتتتتتتتتتتتتية  إلى  يستتتتتتتتتتتتيئون  الاين  ح ى  أمرم  مجلستتتتتتتتتتتت   بر  

  حيرت  في   إن   ومر . شتتتتتتكن   ذو   يواراا   أم  ورنوا  دبلومرستتتتتتيين 

  شتتتتتتروين يكتون    والخررج   الااخ   في  طرا  أل  الضتتتتتتوء   ورن 

 والثتتكر   الن قتترمي  بمنحتترهتتر  ترهق  ال ي  ااج هتتردات  وطتتكة 

  ال خفيف  أم ن   مر   الوطكة   من  فيخف    والوجاان  الضمير 

 يمحمتتِّ  ا  وبتتالتتك  المنيق  إلى  يح ك   يقولتت   بمتتر  إنتت   ذلتتك 

 والمن قمون  الثتتتكر ون  لضتتتتتتتتتتتتتتمتتتر ره   يمحّملتتت   متتتر  ضتتتتتتتتتتتتتتميره 

 .بهج هرداته  

  بقية أخواتهر  وماهر  الشتتتتتتتتتتتتتيعية  الير فة   إن   القو   يبقى 

  ضتتتتتر قة  و   عنا  تستتتتت حضتتتتتر  ستتتتت بقى  ل نرن  في  اليوا   

  المن ر    للا   فضتتتتتتتتتت   حستتتتتتتتتتين  محما  الستتتتتتتتتتيا  ترا   وطنية 

ن   ال ي الف رو    تلك  وبرلاات  الصتتتتتتتتتتفحرت   ألو    في   والماوَّ

 الاربي الستتتتتتتتتتتتالمي   المج مع   أن  ومر . الير ق  مارل   تنير 

 القرارات صتتتتتتتيرغة  مج مارت  وما   ستتتتتتتيبقى  الاربي  وغير 

  هاا  يقول   ورن   مر  تست حضتر  واألجن ية  والستالمية  الاربية 
  الالميتة  المستتتتتتتتتتتتتتيرة  يواوت   التا  « للا  آيترت »  بين  الم ميز 

  الركن  ترستتتتتتتتتي   من  و ز ا  يفيا  بمر  الاينية  الستتتتتتتتتيرة  ل يعي  

  من  وتترنوا  إذا  وبتترلتتاات  الرجتتر   ي نتتة  إن : هو  التتا   الثتترلتتث 
 فق   ليستتتتتتت   بيضتتتتتتترء   أم   الامرمة  ورن    ستتتتتتتوداء  المامَّمين 

 أبو  ورن  أمر   وهو . وال نو ر  الخير  بامت    وإنمتر  برلستتتتتتتتتتتتتتال  

 في  إن   ب   في    م قامرا  ستيااا  للا  فضت   حستين  محما   علي 

 يار  و ستتتتتتتك   ي قصتتتتتتتى   ومن . المشتتتتتتتا   حرم    ورن  ل نرن 

 .ذلك 

 يواصتتتت   َمن  إطاللة  إن ظرر  في   إن   أيضتتتترا   القو   يبقى 

 الستتتتتيا وحقق    الصتتتتتار  موستتتتتى   ااو    الستتتتتيا  باأ  حيث   من 

 محما الشتتتتتتتتتي   وبينهمر  للا   فضتتتتتتتتت   حستتتتتتتتتين  محما   الثرلث 

  الير فة  حر    على  يني ق   الا    فهن  الاين   شتتتتتتمس  مها  

 .سيا  جرء  سيا  منهر   رح    ولمر  أن    هو  الشيعية 

 ال تتتتتتتر  ون  الثالثتتتتتتتة  أراده  التتتتتتتا   ولل نتتتتتتترن  لل  البقتتتتتتترء 

ااا  بهم يري  عربيرا   الحرضتتتتتتترون   العيش ظ    وفي  ب اق   موحَّ

  برلق نر   إاَّ  آخر   على  لل نرني  فضتتتتت    ا  حيث  المشتتتتت ر  

... ال تتتتتتتر  ون  الثالثتتتتتتتة  اراده  بمتتتتتتتر  اليمتتتتتتترن  درجتتتتتتتة  وإلى 

  .الشار   دا مة  منررة   مث   الحرضرون 
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 المالئكية والمنطقة لبنان

 يسرائيلاإل العفريت كف على

 ل نترن جنو   في  الم بترَد   ال حرش  تتااعيترت  وق ع  على 

«  اليونيفيت »  في   الاترملتة  الفرنستتتتتتتتتتتتتتيتة  القوات  من  أفراد  بين 

  القوات  وجود  إرتضتتتى   الا  «  للا  حز  »   من  ومنرصتتتر ن 

 الستتترعة وج    على  تهجيرهر  و  منى  مضتتتض  على   الاولية 

  حر   في  ال ي  المستتتتتتترحرت  ترستتتتتتتي    أو  األقصتتتتتتتى   الحا  في 

 وعمصي بحجررة  يجرَب   تحر     ِفا     ال جوا    يصب   َتجرويهر 

 ...المنرصر ن 

  ااميركي الر يس  نر    بريان  جو  فشتتتتتتتت   خلفية   وعلى 

  األميركي  القل    أن  ن يجة  الاراق  في  ح ومة  إستتتتت يالد  في 

  المنيقة  في  به    قى إل   الاين  المحرصتتصتتة  طرا  أل  ي ستتع 

 فال  وبتتترل تتترلي  يومين   متتتا   على  ب تتتااد  من  الخضتتتتتتتتتتتتتتراء 

  وربمر آخر   دون  طر    على   المح    الصتتتتتتتتتتايق  يضتتتتتتتتتت   
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 ...الرافاين  بالد  في  ااح ال    اقرمة  ل مايا  تمهيااا 

  إسرا ي   مع   الاالقرت  بقي ع  تركية  تهاياات   وق ع   وعلى 

 قتترفلتتة»  إستتتتتتتتتتتتتت هتتا   التتا   الاتتاوان  عن  تا تتار  ل   هي  إن 

  ضتتتتتتتتتتتتتتمن  وتترنوا  األترا   من  عتتاد  ق تت    إلى  وأد  « الحر تتة 

  غزة   على  المفرو    الحصتتتتتترر  لكستتتتتتر  تيوعوا  عشتتتتتترات 

 ...وال او ض   الع اار  إسرا ي   ورف ض 

 الاز ز ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  من  نصتتتتتر     وق ع   وعلى 

 مؤكااا  يازم   أن  قرر  باتامر  ي وك   بكن  أوبرمر  بررا   للر يس 

  ااستتتتتتتتتتتتتت و   ياره  التتتا   الشتتتتتتتتتتتتتتر في ن  الحرمين  لختتتردم  الازم 

 ...واشنين   في  المرضي 

  ستتتور ر يستتت ها    عاوان  من  حقيقية  خشتتتَية   وق ع   وعلى 

ل  الهواء  في  ي نتترثر  وبتتالتتك  ل نتترن  خال   من  ماتترا  إيران و   حم

  الاتترم  ي ون  بتتكن  ع ود  فتترد   الم فتتر تت   الستتتتتتتتتتتتتتيتترحتتة  وي ر 

 الخشية  وهاه .  ل نرن   ترر     في  سيرحي   عرم   أفض    2010

  داخ   المفرجئ   الصتتتتتتتتتافة  لقرء  خال   بقوة  حرضتتتتتتتتترة  ورن  

 مبترر  حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  بين  أمس  ق ت   بترر س  في  الفنتاق 

  وجرءت الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتتتتتتاا  الل نرنية  الح ومة  ور يس 

  الا   ستتترركوي   الفرنستتتي  الر يس  جرن    من  تهو الت  باا 

 ديوان  في  الباض  وتصتتتتتتتتر حرت  تصتتتتتتتتر حرت   باض  تكرد 

 باض ياقلنت   أن  إن ظترر  في  نترراا  الل نترني  ال يت   تشتتتتتتتتتتتتتتات  

 ...فرنسر  سيزور  الا   الشر في ن  الحرمين  خردم  الشيء 

 الح ومتتتتتة الثتتتتترني  للا  ع تتتتتا  الملتتتتتك  إبالغ  وق ع  وعلى 

 بتتتتكن لنتتتتان  إلى  لتتتت   ي تتتتررة  خال   أمس  ق تتتت   ال ر يتتتترنيتتتتة 

 واردة المنيقتتتة  في  جتتتايتتتاة  عن   موجتتتة  تفجُّر  إح متتترات 

رر  للر يس  والم  عزّيه   قو    وهو  بقوة    أمس  ق    األستتتا  بشتتتَّ

 الستتتتتتالم فرص   إن  في   وجرء  أستتتتتتبرنير   إلى  ي ررت   نهرية  في 

 ..الحر   فرص  أمرم  ت راجع 

  ر يس  إج مر    جرء  وال ااعيرت   المواق    هاه   وق ع   على 

 بررا  برلر يس  أمس  ن نيرهو  بنيرمين  الستتتتترا يلية   الح ومة 

  ن نيرهو  أن   للاهشتتتتة  مثيراا   وكرن . األبيض  ال ي    في  أوبرمر 

  وا   م صتترفرا  مانره  بمر   أ   مستت كذبرا  واشتتنين   إلى  ذه  

  من  درجتة  على  ي ون  أن  منت   ت يلت   المنترستتتتتتتتتتتتتتبتة  أن  مع 
 .والكيرسة  ال كد  

  أن  تفهَّ   وقتتا  ستتتتتتتتتتتتتتياود  وهتت   أجيتت   وبمتترذا  قتتر   فمتترذا 
 يلاتتت  أن  من  الخشتتتتتتتتتتتتتتيتتتة  يل ي  حالا  تر تتتا  أوبتتترمتتتر  أميركتتتر 

  على  المال كية  المنيقة  واضتتارا  لا     ي ستترا يل ال  الافر   

 وف ؟ 
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 إسرائيلو  أوباما من حتمية النظر إعادة

 أمس  ق تتت   ت   التتتا   اللقتتترء  ط ياتتتة  في  ال تتتكمتتت   عنتتتا 

 بين األبيض  ال يتتتتتت   في ( 2010 -  7 -  6 الثالثتتتتتترء ) 

  بنيرمين الستتتتتتترا يلية   الح ومة  ور يس  أوبرمر  بررا   الر يس 

  يستتتتت ن ج تصتتتتتر حرت    من   الود    اللقرء  أعق    ومر  ن نيرهو 

 :أمور  ثالثة  المرء 

  لزا ره األميركي  الر يس  استتتتتتتتتتتتتت قبتتتتتر   أن  هو  -  األو  

  إن  مانره  بمر   أ   ستتتتتتتتتتتتتلفرا   مشتتتتتتتتتتتتتروطرا  ورن  ي ستتتتتتتتتتتتترا يل ال 
  ن نيرهو في   ستتتتيخو   لمر  ستتتتقفرا   وضتتتتع  للز ررة  ال حضتتتتير 

 الكفرية في   بمر  ركَّز  ال حضير   أن  ومر  وميرل    والم   من 

  ان   وهي  واضتتتتتتتتتتحة  بن يجة   اللقرء  يخرج   أن  ضتتتتتتتتتترورة   على 
  لمصتتتتتتترل   ال اقيا  برل   بهحراج  ت ستتتتتتت     أاَّ  إستتتتتتترا ي    على 

 أخفق  حتر   في  والستتتتتتتتتتتتتتالمي  الاربي  الاترلمي ن  في  أميركتر 

ع   في  أوبرمر  الر يس   .ال نفيا   موضع  لل سو ة  رؤ     وض 

 جورج الر تتتترستتتتتتتتتتتتتتي  المباو   مهمتتتتة  أن  هو  -  الثتتتترني 

  من  المز ا  يح م    ا   الا   الحا   الى   وصتتتتتتتتتتتتل   مي شتتتتتتتتتتتتي  
 عمليتة من  اان قتر   فتهن  األستتتتتتتتتتتتتتتر   هتاا  وعلى  الجوات  

 مستكلة برت  المبرشتر  ال فرو    إلى  المبرشتر  غير  ال فرو  

 عنامر إن   ث  . وال ستتتتتتتتتتو ف  ال كجي   تح م    وا  ضتتتتتتتتتترور ة 

 غير تصتتتتتترفرت  الستتتتتترا يلية   الح ومة  ر يس   عن  تصتتتتتتار 

  ر يس عن  تصتتتتتتتتتتتتتتتتار  داات  ذات  مبتتتردرات  تجتتتره  وديتتتة 

 الخ   يخام   ذلك  فهن  فير    ستتتتتالم  الفلستتتتتيينية   الح ومة 

  هنرلك   وكرن  تحا   ل   ال صتتتتتترفرت  هاه   أن   ولو . الم شتتتتتتاد 

  أن  غزة   على   للحصتتتتتتتتتتترر  ورن   لمر  ن نيرهو  جرن   من  تاقُّ  
 في المشتتتترركة   إلى  أجن ية  بكطير    دفع   الا   الحا  ي جروي 

  من   الا   الحصتتتترر   لفك  المستتتترلمة  ال ركية  البحر ة   الحملة 
 يكخا شتتتتتتتخص   إلى   غزَّاو    و   يحّو    أن  استتتتتتت مراره   شتتتتتتتكن 

  فير  ستتتالم   أن   إلى  هنر  ونشتتتير . واان قرم  ال شتتتاد  بكفكرر 

 نفستتتتت  على  وجل  « هرتستتتتتلير »  اح فرلية   في  شتتتتترر    الا  

  الفلسييني  الارم   الرأ   ارتير   عام  المشرركة   هاه  وراء   من 

  مصتتتتتتتتتتتتتتتااقيتتة التتاولي  للمج مع  يؤكتتا  لكي  ذلتتك  فاتت   إنمتتر 

  صتتتتتتي ة وفق  ال ستتتتتتو ة   الى  برلنستتتتتتبة  الفلستتتتتتييني   الموق  

 النظر وبصتتتتتر    أوبرمر  الر يس  بهر  ي مستتتتتك   ال ي  الاول ين 

 مترليترا  مرتب تة  أميركتر  ألن  أو  اق نتر   عن  ذلتك  وترن  إذا  عمتر 

 الار  جرن   من  بهر  الثقة  اه زاي   عن  فضتتتتتالا  واق صتتتتترديرا 

  من   قر   عبر   محمود  الر يس   أن   ومر . عمومرا   والمسلمين 
  شتتتكن   من   مر  نفستتت   ال ر   في  تصتتت   تصتتتر حرت  خال  

  يستتتتتترا يلال   الموق   فهن   ذلك   ومع  المصتتتتتتااقية  هاه  تكويا 
 .والحراجرت   السرءات  من  برلمز ا   ذلك   على  الرد   ورن 

  ح ى وترن  إليت   نشتتتتتتتتتتتتتتير   التا   هتاا  وت    -  الثترلتث  األمر 
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 باتا بتا  ا  لكن  أمس   ق ت   ن نيترهو  -  أوبترمتر  لقترء  عشتتتتتتتتتتتتتتيتة 

  هو  هاا   حر     إلى  حر    من   الوضتتتتتتتتتتع  ي  ا    أن   من   اللقرء 
 .األمور  منيق 

 الم تتربع المرء  بهتتر  يخرج  ال ي  الثالثتتة  األمور  هي  تلتتك 

  ألن  ود   وهو  أمس   ق ت   األبيض  ال يت   في  الود   للقترء 
  مع  الاالقتتتتتة  ف بقى  النظر  يايتتتتتا  أن  أهبتتتتتة  على  ن نيتتتتترهو 

 .الثبرت   من  درجة   على  األميركية  اادارة 

  الا   الاور  ليستت كن   إستترا ي    الى  ستتياود   ورن   إذا   أمر 

 صتيرغة ستي صتار   من   هو  أوبرمر  الر يس   فهن  ب   يقوم   ورن 

  الحرلمين  يين ستتتتتتتتتترا يل ال  يرضتتتتتتتتتتي   ا  جايا  أميركي  موق  

  الارم   الرأ   ارتير    موضتتتتتتع  ستتتتتتي ون  لكن   ال وراتية  برلاولة 

  التتتتتاا   من  الرهتتتتترق  درجتتتتتة  الى  تاتتتتت   التتتتتا   األميركي 

 .األميركية  السماة   على   سوءاا  ينا س   الا   ي سرا يل ال 
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 العفوي  الهائل الجماهيري  التشييع معاني

  محما الستتتتيا   للاالَّمة  الهر    الجمرهير   ال شتتتتييع   ورن 

(  2010 تموي   6)  المرضي  الثالثرء  يوم  للا   فض   حسين 

  الا   برلفقاان  الحقيقي   والشتتتتاور  الافو ة  حيث   من  شتتتت يهرا 

  جر    الا   برل شتتتتتتتتييع   للوطن   الصتتتتتتتتعبة   اايرم  في  يحا  

 جمتر  للر يس  ق ت   وِمن  الحر ر   رفيق  الشتتتتتتتتتتتتتتهيتا  للر يس 

 .ر ر   المنا   ع ا  للفر ق  مر   حا   وإلى  النرصر  ع ا 

  تا ئتتتتة دون  من  الثالثتتتة  ال شتتتتتتتتتتتتتتيياتتترت  حتتتاثتتت   ولقتتتا 

  وتت   ظرو   وتنوعتت  . حزبيتتة  أوامر  أو  للنتتر   وتوجيهتترت 

  الاين  مصتتتتتر   ماليين  األرباة   أن  حيث  وموجبرت   تشتتتتتييع 

 فقراء  من  واوثر  ه   النرصتتتتتتتتتتتر  ع ا  تشتتتتتتتتتتتييع   في  شتتتتتتتتتتترركوا 

 فجكة شتتتاروا  وف يرت   وف ية  ونستتترءا  رجراا  النر   وبستتتيرء 

 ستتتتتتتتن  وهي  والخمستتتتتتتتين  الثرنية  في   وهو   رح   ر يستتتتتتتته    أن 

  5 هز متتتة  مرارة  من  مزدوجتتتة  ماتتترنتتترة  باتتتا  ورحتتت   مب رة  

  من  صتتتتتتتتتتتتتتار  الا   الاقوق   من  ذلك   وق ت   1967 حز ران 
  عن  ستتور ر  إنفصتتر   في  وتستت َّ   الستتور ة  األطير   باض 

  ورم   منحه   رفرق   من   األم   خيبة   عن  فضتتتتتتتتالا  مصتتتتتتتتر  

  وتترن  النتترصتتتتتتتتتتتتتتر  ع تتا  وق تت  . بتترلم تتريتتاة  الثقتتة  فبتتردلوه  الثقتتة 

  ر ر  المنا   ع ا  للفر ق   عفو   جمرهير   تشتتتتتتتتييع   هنرلك 

لِّق   الا   الاستتتتتتتتت ر   القر ا   وهو  إستتتتتتتتت شتتتتتتتتتها  ألن    علي   عم

  إيالة  خية  يحقق   لكي  الستت نزا   حر    مرحلة  في   اآلمر  

  ومن . المصتتتتر   الجيش   إلى  الع برر   وإعردة   الااوان  آثرر 

  الهتر ت   الجمترهير   ال شتتتتتتتتتتتتتتييع  هتاا  مثت   يلقى  أن  الي ياي 

 الخ  على وهو يستتتت شتتتتها الا   الاستتتت ر   القر ا وون 

 الجنود على  الستتتتتتت شتتتتتتتهرد يق صتتتتتتتر ا وبالك  األمرمي

 .األدنى الرمت  وأصحر 

 تكررت ر ر   المنا  ع ا للشتهيا ال شتييع وعفو ة

 هرد  الشتتتتهيا تشتتتتييع عنا المهي   المشتتتتها خال  من

 القردة أبنرء أن بهستتت شتتتهرده أوا الا  للا نصتتتر حستتتن

( هرد  أبو) حستتتتتن  الستتتتتيا  المقرومة قر ا ذلك في بمن

 دام مر شتتتتتتتتهردة مشتتتتتتتترو  الير فة أبنرء ستتتتتتتتر ر ومر ه 

 تشتتتتتتييع عنا  الافو ة تكررت ومر. القضتتتتتتية هو  الجهرد

 يقتر  متر على قضتتتتتتتتتتتتتتتى التا  عرفترت يترستتتتتتتتتتتتتتتر الر يس

مرا   .مسمَّ

 الستتتتتيا  للاالَّمة  الجمرهير   ال شتتتتتييع إلى وبرلنستتتتتبة

 من وتاله ال شتتتتتييع رافق ومر للا فضتتتتت  حستتتتتين محما

 إن القو  يجوي مشتتتتتتتتتتتتتتترعر  وإبتااء مواق  تستتتتتتتتتتتتتتتجيت 

 ال از ة واجبرت  وكالك  ال شتييع بهر إتست  ال ي  الافو ة

 ومن الخليج ودو  إيرانو  الاراق في القتترصتتتتتتتتتتتتتتتين من

 ال ي  المارني باض تا س وستتتتتتتتور ر ل نرن في  الاانين

 ورن  حستتتتين محما الستتتتيا رؤ ة بكن  ال كويا بينهر من

 بترل اق  أف ى لكترن بيننتر وترن لو وإنت  األصتتتتتتتتتتتتتتتو  هي

 الظرو   أشا وفي  المس نشكة  برلحسرسية ي الق مر في

 للر يس من  مستتتتتتتتتتتتتريرة ليس  الاولية  القوات من تاقيااا 

 خيراا  نوايره تصتتتنيف علينر يستتت اصتتتي  الا  ستتترركوي  

 ت يلتت  الراهنتتة المرحلتتة ألن وإنمتتر تتتاليستتتتتتتتتتتتتتتترا  أو هي

 ي حملتت  ا متتر لف اتتر  محتتروات أ  وتاييتت  اليقظتتة

 .الوطن

 الجمتتترهير   ال شتتتتتتتتتتتتتتتييع إن القو  يجوي ذلتتتك وإلى

 ورن للا فضتتتتتتتت  حستتتتتتتتين محما للستتتتتتتتيا  الهر    الافو  

 على  الستتتتتتتتتتتتت ف رء من نوعرا  جوانب  باض في أيضتتتتتتتتتتتتترا 

 األم ين أعتااء بترلمنيق تخترطت  ال ي  المرجعيتة أهميتة

 ممثلي نفو  في ال ختتتترطتتتت  هتتتتاا ي ركتتتت  اح رام وأ 

 أيضرا  ورن إن  ومر. ال ر يرنية السفيرة مث  و ر   دو 

 الجهرت بر  عن غر  الا  للستتتيا  الع اار من نوعرا 

 هاه مث  يستتتتتتتتتتتتتتت حق أن   برلجملة الاك ورات تمن  ال ي

 الاولة من يستتتتتتتتت حق ورن ومر. منهر أه  هو ومر  اللف ة

 وطكة تشتت ا أن ق   ومن رتبة  األعلى  ال وستتي   الل نرنية

ضتتتتتتتتتتتيرا  راضتتتتتتتتتتتيرا   و رح  علي   الالة  يف قاه  ومرحومرا  مر 

 التتتتا  للوطن الظلمتتتترء الليتتتترلي في دا متتتترا  الل نتتتترنيون 

 .واألطير  اليوا   و  من الم الع ون  ب  ي الع 
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ر ها حق  كلمة السفيرة قالت  للا  على وأج 

 وبرلاات وستتتتتتتتتتتتفيرات  ستتتتتتتتتتتتفراء   من  غيرهر   مع  برلمقررنة 

 األخر   والستفيرة ( ستيستون  ميشتي  )   إيرهر  المست ِفزة  الستفيرة 

  الح    إستت فراي  غواي هر  ال ي  ستت وبي  مرغر     مصتتر  لا  

  بر يرنير ستتتتتفراء  مع  برلمقررنة   وكالك  الصتتتتتايق  المصتتتتتر  

  فرنستتتتتتتيس الستتتتتتتفيرة   فهن  ل نرن    في  خاموا   أن  ستتتتتتت ق   الاين 

 ستتتتتتتتتنوات ثال   ق    ل ايينهر   األولى  ااستتتتتتتتتربيع  ومنا   غر  

  مع  ال ارم    في  اع مات  ل نرن  لا   الم حاة   للمملكة  سفيرة 
 بين الجمع  إنتتتت   قولتتتت   يجوي  متتتتر  م تتتتاأ  الل نتتتترنيتتتتة  الحتتتترلتتتتة 

 . « الع برر   وأق   الِاَ ر   أوثر  مر » و «  للا  مخرفة  الح مة » 

 الارلمين ر   يخر    من   إن  نقو   ال وضتتتتتتي   في  ي ردة 

  وخصتتوصتترا  ال فه    طر ق   و ستتلك  وح مة  بوعي  ي صتتر  

  من  ي خلص   أن   مر  الا   ل نرن   مث   ستتتتتتتترحة   إلى  برلنستتتتتتتتبة 
  أو  هيمنة   أو  وصتتتترية   في  ياخ   ح ى  إن اا   أو  إستتتت امرر 
 تكون   الحرات  هاه   من  واحاة   و   وفي . للستتتتتتتيردة  إق ستتتتتتترم 

.  َيا  ر أحتا  ا  لكن  عليه   وللمم جنَّى  للم جنِّين  وثيرة  الِا ر 

 إع  ر المصتتتتر    وا  إع  ر  الفرنستتتتي   وا  إع  ر  الاثمرني   ا 

 فال  الستتتور    وأمر . إع  ر  الاراقي   وا  إع  ر  الفلستتتييني   وا 

 قتا التا   ي يران ال  يا  ر  أن  إن ظترر  في  الع بترر  يحستتتتتتتتتتتتتت  
 بهتر ستتتتتتتتتتتتتتيقوم  ال ي  الز تررة  باتا  بترلع بترر  األختا  إلى  يميت  

 المرء يتكمت   وال ي  ل نترن  إلى  نجترد  أحمتا   محمود  الر يس 

 فال  األستتتتتتتتتتتتتتلو   ختتترتميَّ  الزا ر  ي يران ال  الر يس  ي ون  أن 

  الاولية  الاقوبرت  من  برلثكر   األخا  إشتتتتتتتتررة  ل نرن   من  ييلق 

  متتتتر  نحو  على  النفو   الرتيتتتتر   ي مر  وبتتتتالتتتتك  الجتتتتر رة  
  الستتتتتتل   ي يران ال  الر يس  ل نرن  يار  عنامر  ستتتتتتربقرا  حصتتتتتت  

 .خرتمي  محما 

 تفك  أن  أرادت  غر   فرنستتيس  الستتفيرة   أن   الواضتت    من 

 الصتتتا   الرق   غات  الير فة   وون  الشتتتياي   الموق    أل ري 

 محرومتة يالت   متر  اليتر فتة  أن  هت  : الل نترنيتة  الماتردلتة  في 

  إطالق  منا   لهر  الصتار  موستى  المرم  توصتيف  نحو   على 

  ت ييب  ق     مر  وح ى  المحرومين  لنصتتتتتتتتتتترة  ال ضتتتتتتتتتتتبة   تلك 

 المقترومتة حركتة  أن  وهت   جهتة؟  من  أوثر  نفس  في  ل ر  

  ستتتتتتتالحهر ب حصتتتتتتتين  هي   وه   ل نرن؟   لك   أم  للير فة  هي 

 المحرومية آثرر   إيالة  باا   مر  م رستتتتتتتتتت   حمرية  تستتتتتتتتتت ها  

  ان   وه   الج مرعية؟  المحرومية  رقاة  وتضتييق  الستيرستية 
  ل از ز  أم  فلستتتتتتتتتتتيين  تحر ر   أج    من  هي   المقرومة  حيو ة 

 التتورقتتتتتتتة ختتال   متتن  التتمتتنتتيتتقتتتتتتتة  فتتي  ي يتترانتت ال  التتيتتمتتو  

 دوا رهر ت ستتتتتتتتع  ال ي   المقرومة  ثقرفة   أن   وه   الفلستتتتتتتتيينية؟ 

  يةيران ال  الصتتتي ة   إستتت نستتتر   أج    من   هي  وإج مرعيرا  دينيرا 
  النظرة هي  ومتر  المال  ؟  المتاخت   هي  الفقيت   وايتة  وإع بترر 

  وهتت   ل نتترن؟  صتتتتتتتتتتتتتتفتترت  من  هو  التتا   لل اتتاد  الشتتتتتتتتتتتتتتيعيتتة 

  وطنية قضتتتتتتتتتتتية  في  اليوا     و   جرن    من  النصتتتتتتتتتتتهرر 

 في المستتتتتتتتتتتتتتيحي  الوجود  تهتتتاد  مختتترطر  من  وهتتت   مم ن؟ 

 ال ي ال ستتتتتتتتتتتترؤات  عشتتتتتتتتتتتترات   وه ؟ ..  وه  ... وه   ل نرن؟ 

 وال حليت  ال نظير  بتر   من  ليس  إنمتر  تفستتتتتتتتتتتتتتير   إلى  تح ترج 

  من  وإنمر   الواحا   برلرأ   ال مستتتتتك  يا س   الا   الستتتتتيرستتتتتي 
  المالتتتَّ   الرأ   أو  الفصتتتتتتتتتتتتتتتتت   الكلمتتتتة  يقو   التتتتا   الير  

 .موضوعية  بحيثيرت 

  الم بتترَد « الفي و »  لوا  إنتت   نقو   الف را   بتتر   ومن 

  ودو   وبر يتترنيتتر  أميركتتر  ضتتتتتتتتتتتتتتتا « للا  حز  »  جتترنتت   من 

 فضتتتتتالا « للا  حز  »  ضتتتتتا   الاو   هاه   ومن   عمومرا  ال ر  

  فرنستتتتيس الستتتتفيرة  لكرن   أمنية  ومحرذير  حستتتترستتتتيرت   عن 

«  للا  حز  »  لتتتتتتتتتتتتتتتت   الارم   األمين  تل قي  أنهر   لو  ت منى   غر  

  الصتتتتتفو   قيرديي   من  غيره   دون   للا  نصتتتتتر   حستتتتتن  الستتتتتيا 

 .ااو   للمقرم  ال رلية 

 فه   يم ن   ا  إن   قرعاة   وعلى  الستتت حرلة  هاه  وبستتت   

 بتتر  طرقتت   ماتت    ال حتترور  خال   من  إاَّ  اآلخر  يمر تتا  متتر 

 المحرور تمقنع  بحيث   أستتتتتتتلوبرا  برلحوار  تكخا  ال ي  المرجعية 

  تاتتايتت  يم نهتتر  ال فه   خال   ومن . نظره  وجهتترت  ت فه   أو 

  والس صااق . يحرور   جرء   َمن  إس صااق   أو   الرؤ   باض 

ل   بمانى   .صايقرا  جا 

 .بقية  وللحايث  ...

 2010 تموز 13 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  تقوله أن يمكن ما

 يوم ذات الحكيمة السفيرة

  بين ت ّ   التا   اللقترء   ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في  ااف را   الجتر ز  من 

  ال ر يرنية والستفيرة   للا  فضت   حستين  محّما  الستيا  الاالَّمة 

  برلاربية   الحايث   أن   الفردة  وثير   في    وأفرد   غر   فرنسيس 

  لهر  او ستتتتربهر  بقار  ت حاثهر   أن   على  الستتتتفيرة  تحرص  ال ي 

 للداء منرستتتتتتتتتتبة   أو   لقرء  هنرلك   ي ون  عنامر  ستتتتتتتتتتور ر  في 

  من  ستتتتتتتتتتتت حا   ورن    اللقرءات  من  المز ا   ان  ب صتتتتتتتتتتتتر    
  اللقتترء  أن  رأت  مثلمتتر  فهي . الاالَّمتتة  مع  الستتتتتتتتتتتتتتفيرة  جتترنتت  

 في يخ زن   مر  ماظ   الستتتتّيا   أمرم  تضتتتتع  لكي  طيبة  فرصتتتتة 

 اللقرء أن باوره رأ  الستتتتتتتتتتتتتتّيا فهن  تستتتتتتتتتتتتترؤات   من   البر  

 ال ر يرني  القرار  صنَّر   أذهرن من يز   لكي منرسبة

 السفيرة  أن  ااع برر في  آخااا  مل بس  هو ممر  الكثير
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 وال اتترر  ال حيتتة بقصتتتتتتتتتتتتتتتتا لالج متتر  بتتربتت  تيرق  ل 

 من ليس الحتر  وبي ياتة أه   هو لمتر أيضتتتتتتتتتتتتتتترا  وإنمتر

 لف    األرج  على ال ي  الخررجية ويارة  اس ئاان دون 

 شتتتتتتتتتتتتتتتكن من ال ي النقتر  باض إلى الستتتتتتتتتتتتتتتفيرة ان بتره

 ال شتاي  باض إجراء لهر للا فضت  الاالَّمة توضتي 

 من  ال ر يرني الموق  بهر ي ستتتتتت  ال ي الخشتتتتتتونة في

 هو ومر  ال حايا  وج  على  الفلستتتتتتتتتتتتتيينية القضتتتتتتتتتتتتتتية
« المرراتون » مشتتتتتتتتتتها مارل  في  ترتستتتتتتتتتت  الا  األفق

 ودور المنيقتتتة يف الستتتتتتتتتتتتتتتني - الشتتتتتتتتتتتتتتتياي المتتتاه ي

 .«المرراتون » هاا في المشرركة طرا األ

 على  المر   وطكة  تشتتت ا   أن  شتتترءت   للا  إرادة   أن   وأمر 

 مخلصة  وأدعية  حثيثة  ط ية   محروات   باا  يم وفى   ث    السيا 

ايتت   من    الفقهيتتة وإضتتتتتتتتتتتتتتترءاتتت   ِعل متت   ومقتتّار   وعتتررفيتت   مقلتتّ

 يوم  و   صتتتتتتتتتتتتتتالة  عنا  يلقيهر  ال ي  الخيبة  مفردات  ود ء 

  داخ   ضتتتتتتتتتر     في  جثمرن   رقا  الا    المستتتتتتتتتجا  في  جماة 

  الستتفيرة  على  ضتتر اة  فرصتتة  غات   اللقرءات   فهن  صتتحن   

 في  الوضتتتتتتتتتو   وثيرة  الفرصتتتتتتتتتة  هاه  أهمية  وكرن  . وغيرهر 

  والليرقة  الن    ب     غر   فرنستتتتيس  الستتتتفيرة  حرصتتتت    الا  

 في  للا   فضتتتتتتتت   حستتتتتتتتين  محما  الستتتتتتتتّيا   عن  تقول    أن   على 

لهر  شتتهردة  صتتي ة  ن هر   على  تستتجِّ  الجميع يقرأهر   وبالك  ماوَّ

  موق   من  عمقرا   أوثر  والمهر   أن  يستتتتتتت وقفهر   أن   دون   ومن 

  بحيث وال كد   والكيرستتتتتتتة  الحصتتتتتتترفة  من   ولكنهر  ح وم هر 

 فضتتتتتتتتتتتتالا  تملك   حق   هي  ال ي  ماّون هر   في  الرأ    هاا  تقو  

 مراد  فيهتتتر  الرأ   ال ي  الم حتتتاة  المملكتتتة  إبنتتتة  انهتتتر  عن 

نتة في  أوردتت    متر  في  وهي .  الشتتتتتتتتتتتتتتجاترن  لشتتتتتتتتتتتتتتجترعتة   المتاوَّ

 مارل   أستتتتتتتتتتتتير  بضتتتتتتتتتتتتاة  في  رستتتتتتتتتتتتم   النكليز ة  وبرلل ة 

 .ق     من   احا  يرسمهر   ل    ومر  حسين  محما   السّيا  شخصية 

  س ك    عنامر   غر   فرنسيس  السفيرة   أن   اع قرد    وفي 

  توثِّق  وربمر  أوثر  الااّلمة  ستتتتتتتتت نصتتتتتتتتت   ماكراتهر  يوم  ذات 

 في  قرل    مر   في  أنهر  خصتتتتتوصتتتتترا  ما     الامق  في  حوارات 

ن هر  ن     ومر . الستتتفيرة  لا   أدبية  براعة  يا س  ماوَّ   ل كويا دوَّ

 بهتتتر ي م ع  ال ي  المزايتتتر  إحتتتا  : » اآلتي  وتتترن  هتتتاا   رأينتتتر 

  الكبتترر  يل قيه    التتاين  األشتتتتتتتتتتتتتتختترص  هي  التتابلومتترستتتتتتتتتتتتتتي 

 في النر   و ح  . منه   وال رضتتت ين  الشتتت وفين  والصتتت رر 

  من  أوثر  ب   أمعَج    الا   الستيرستي   عن  يستكلوني   أن  ل نرن 
 الاايا  أن   الواضتتتتتت    ومن  عردلة   غير  مستتتتتتكلة  إنهر . ستتتتتتواه 

 عردة. به   خرصتتتتتة  ستتتتتيرستتتتتية  أجوبة  ليجرد  يستتتتتاون  منه  

  استتتتتتت م ع  الاين   أولئك   الى  الشتتتتتتتررة  خال   من   الرد  أتجّن  

 ح ى. ستتتتتتتتتتتتتتواه   من  أوثر  ي هرونني  التتتاين  وإلى  بلقتتتر ه   

 ستتتتتتتمرحة  الى  الشتتتتتتتررة   هو   المفضتتتتتتت   جوابي   ورن  األمس  

 في شتتتتتياي   مرجع   أعلى  للا    فضتتتتت   حستتتتتين  محما  الستتتتتّيا 

  المستتتتتتتتتتتتتتلمين  من  الاتتتايتتتا  إعجتتتر   مح   هو  ويعي   ل نتتترن 

 تكون   أن  يم نك  ي ررت    وعنا .  الارل   أنحرء  في  الشتتتتتتتتتتتتتياة 

  مح رم  جتاا   يرافقت   حقيقي  نقترش  حصتتتتتتتتتتتتتتو   من  م تكوتااا 

  بتكنتك شتتتتتتتتتتتتتتاور  منت    لتك  ستتتتتتتتتتتتتتيبقى  ت ركت    عنتامتر  أنتك   ومن 

  األثر  هو   لي  برلنستتتتتتبة   هاا . أفضتتتتتت   شتتتتتتخصتتتتتترا  أصتتتتتتبح  

  من  جميع  في  أثراا  ي ر   التا   الحقيقي  التاين  لرجت   الفالي 
ا  توفي  بتترألمس . دينه   عن  النظر  ب ض  يل قيه     الستتتتتتتتتتتتتتيتتتّ

  ولكن  األمس   ل نرن   ومر  ي ون   لن   اليوم  ول نرن  للا    فضتت  

 عنامر جيااا  أتاكر  يل    مر . ل نرن  شواطئ  سي جروي  غيرب  

  ماررفي  أحا  بي   اتص   بيروت   في  سفيرة  لمنص   رمّشح  

 ستت حصتتلين ألنك  محظوظة  أن    و  : لي  ليقو    المستتلمين 

  ورن  وك  .  للا   فضت   حستين  محّما  الستّيا  لقرء  فرصتة   على 

 . « حق   على  فاالا 

  ال جربة ذات   غر   فرنستتتتتتتيس  الستتتتتتتفيرة  شتتتتتتتهردة  وردت 

  وتريالنا وأثيوبير   والستتتتتودان   اليمن  في  الار قة  الابلومرستتتتتية 

 لحظة مجّرد  تبقى  ل نرن   في   الرحر   تح    أن  ق    وفرنستتتر 

  محي   في  استتتتتتتتتتتتت ثنر ية  مرجعية  رحي   لمنرستتتتتتتتتتتتتبة  وجاانية 

  لوا  ول نرن    والاراق  إيران  في  الشتتتتتتيعية  الير فة  مرجعيرت 

 عفو تة وب ت   أوردت هتر  ولمتة  عشتتتتتتتتتتتتتتر ن  من  عبتررة  تتااعيترت 

«  تو  ر»  موقع  على  ونشتتتتتتتتتتتتتترت هتتتتتتر  الخلو   هتتتتتترت   على 

 العالمية  نصر  أوك رفير   ااج مرعي   لل واص   اللك روني 

  من  ل نرن  في   والمولودة  الفلسييني   األص   ذات  األميركية 
 ال ي  CNNل ا  فضتتتر ية  مشتتترهاو  يارفهر  وال ي  ل نرنية    أم 

 إجرية تقضي  أوك رفير  وكرن  . سنة  عشر ن  منا   فيهر  تام  

 الستتتتتتتتتتتيا رحي    في  رأيهر  بافو ة  ستتتتتتتتتتتّجل   عنامر  ل نرن  في 

  حز نة أنر : » اآلتي   النحو  على   للا  فضتتتتتتتت   حستتتتتتتتين  محما 

ا  للا  آيتة  وفترة  نبتك  ل  لُّ ي    أحتا  للا  فضتتتتتتتتتتتتتت   حستتتتتتتتتتتتتتين  محمتّ

 « جااا  أح رم   ون   فكنر «  للا  حز  »   رجر   عمرلقة 

 .بقية  وللحايث  ...

 2010 تموز 14 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الدبلوماسية العفوية

 الجريح الذئب مواجهة في

  عن  غر   فرنستتتتتتيس  الستتتتتتفيرة  دّون     الا   ال اليق   ورن 
  من هى في  ثراه   للا  طّي    للا   فضتتتتت   حستتتتتين  محّما  الستتتتتيا 

  عن  والبرحث  الجر     الا    هاا  إستتتتتتتتتتتترا ي    لكن  الافو ة  
 ح ى أو  صتتتتتتتتتتتتتت يراا  عصتتتتتتتتتتتتتتفوراا  وترنت   إذا  ح ى  طر تاة  أ  
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  شتتتتتتتتتتهردة أحاث      الا   اليّي   األثر  تيو ق  تر ا  فراشتتتتتتتتتتة  

  حو    CNNالتتتتتتت   مع  أيمة  فهف ال   غر   فرنسيس  السفيرة 

 هاه  أن   مع  أمس   إلي   وأشتتتتتترنر  نصتتتتتتر  أوك رفير  قرل     الا  

  ستتتتتتتتتتتّجل  والمهر  تااعيرت   الى  تنّ ه    أن  ولمجرد  األخيرة 

 ال ر  األيمتتتة  اف اتتتر   حقق  ولقتتتا . قتتترل تتت   عمتتتر  اع تتتااراا 

  وبالك  ااستتتتتتت قرلة  على  أمج رت  أوك رفير   أن  حيث   الستتتتتتتيء 

 فضتتتتتتتتتتتر ية  تا  ر   ال ي  واألجن ية  الاربية  النخبة  على  برت 

CNN  الرأ   يح رم   الا    الموضتتتتتتتتتوعي  للعالم  نموذجرا  

 في أنزل تت    التتا   أن  ذلتتك  رأيهتتر  في  النظر  تايتتا  أن  اآلخر 

  ح تتريتتة وأن  الكلمتتة  مانى  ب تت   إرهتتربتترا  وتترن  أوك تترفيتتر  حق 

  ا  خرافتة  مجّرد  وال جرد  والموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتة  الرأ   إبتااء  حر تة 
 .أوثر 

 أنزلوه التتتتا   الاقتتتتر   أن  فهو  ذلتتتتك  من  األخير  أمتتتتر 

 الجر   ي ستتترا يل ال  برلا     دفع  نصتتتر  أوك رفير  برلعالمية 

  فرنستيس الستفيرة   على   شت    بك   اانقضتر   محرولة   إلى 

  فضتتتت   حستتتتين  محّما  الستتتتّيا   في  شتتتتهردتهر  بات  ال ي   غر  

  جرن   من  الم آخر  ال صتتتتتحي   مالم   باض   من  نوعرا   للا 

  وي ر بلفور  ارثر   اللورد   لوعا  الم ارقبة  ال ر يرنية   الح ومة 

  جريمس اللورد   الى  الم جنية  رستتتتتتترل    في  بر يرنير  خررجية 

  والا   ستتتتتنة   93  ق    الصتتتتتهيونية  الحركة  يعي   روتشتتتتتيلا 

  وضتتتتتتتتتع   وهو  غيره   أر    على  وطن   لليهود  برت  بموجب  

  1917 الثتترني  تشتتتتتتتتتتتتتتر ن  / نوفم ر  2 منتتا  ين ظر  شتتتتتتتتتتتتتتترذ 

 إدارة يا     على   السنة   هاه  يحا    لال   المنرس   ال صحي  

  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في  وتاهتتات  وعتتات  ال ي  أوبتترمتتر  بتتررا   الر يس 

  ال ر يرنية  الح ومة   مع  وبرل نستتيق  للستتالم  الاربية  المبردرة 

.  وثيراا  الم تتتتكّخرة  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتتتة  ب حقيق  الحتتتترليتتتتة  ال  الفيتتتتة 

 الاز ز ع تتتتا  بن  ع تتتتاللا  الملتتتتك  مجهر  تحتتتت   والثن تتتترن 

  القمتة  في  إليت   بترلجمتر    أوكلوا   التاين  الار   القتردة   وإخوانت  

(  2000 آذار  / آذار  29و  28 بيروت )  التتاور تتة  الاربيتتة 

 .والثرب ة   الاردلة  ال سو ة  ل حقيق  الساي  دفة  قيردة   أمر 

  الستتتتتتتتتتتتفيرة على  الستتتتتتتتتتتترا يلية  اانقضتتتتتتتتتتتتر    ومحرولة 

  وفي  إستتتتتتتترا ي   تر ا   مر  غير   على  تحّقق    غر   فرنستتتتتتتتيس 

  ال ر يرنية   الح ومة   من  ن وّقا   مر  خال   نفستتتتتتتتتتتت    الوق  

 تموي 10 الستتتتتتتتتتتتتت تت   يوم  قتترلتت   الختتررجيتتة  ويارة  أن  وذلتتك 

ن هر الستتفيرة  تستتجي    من  أيرم  خمستتة  باا   أ  )   2010   ماوَّ

  جرن   من  نصتتتتتتتتتتر  أوك رفير  العالمية  مارقبة   من  و ومين 

  فرنستتتتتيس الستتتتتفيرة   إن »  ستتتتتنة  عشتتتتتر ن  فيهر   عمل   محية 

 ومر  الرج   ووصتتتتتتف   الشتتتتتتخصتتتتتتي  رأيهر   عن  ع َّرت   غر  

 المرأة  حقوق  إياء  ال قتتتاميتتتة  بمواقفتتت   رّح  نتتتر  وبينمتتتر  عرف تتت    

 ماتتتتت  خال   على  أيضتتتتتتتتتتتتتتتتتترا  ونتتتتتر  األديتتتتترن  بين  والحوار 

  على  للهجمترت   المؤ تا  موقفت    شتتتتتتتتتتتتتتكن  في  خصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتترا 

 «.إسرا ي  

 غر  فرنستتتتتتتتتتتتتيس  ال ر يرنية  الستتتتتتتتتتتتتفيرة   إن   القو   يبقى 

  وأمر . للا   على  وأجرهر  حق   ولمتة  وقرل   ب جرد  تصتتتتتتتتتتتتتتّرف  

  التاهترة  بحتااقتة  األمر  عترلجت   فتهنهتر  ال ر يترنيتة  الختررجيتة 

 صتترح  وررادون   الراح   اللورد  طر قة   وعلى  وواليستتهر  في 

  للستتتتتنة  الا    242  األمن  مجلس  لقرار  المحيَّرة   الصتتتتتيرغة 

  خالفترا  بترلكترمت   تنفيتاه  ي    ا  ال والي  على  واألرباين  الثترلثتة 

 وضتتتتع  اللورد   أن  ن يجة   وذلك  إحقرق   يج    ولمر  للصتتتتو  

  عبتتتررة بتتتا  « إح لتتت   أرا    من  اانستتتتتتتتتتتتتتحتتتر  »  عبتتتررة 

  ستتنة  43 ومنا «. إح  ل   ال ي  األراضتتي   من  اانستتحر  » 

  من  اانستتتحر   تكم    وا  العبررة  هاه  وراء  إستتترا ي   ت ليى 
رر الر يس  بر    يهاأ  لكي  الشتتتتتتتتتتتترقية  والقا    الجوان    بشتتتتتتتتتتتتَّ

  الفلستتتتتتيينية  الاولة  تقرم   ولكي  حر    على  و ستتتتتت قر   األستتتتتتا 

  األمر  نهرية   في  لكنهر . وااح را   الصترا   صتفحة  وتميو  

 ودونمر برله راء   أو ... برلازلة   أو  برلحستتتتتتتنى  ستتتتتتت نستتتتتتتح  

 في األخوة  بين  الحتتتار  ياّمق  التتتا   النوو   إلى  الحتتترجتتتة 

  التمتتتتتتترلتيتتتتتتتة  التهتزات  يمتن  فتي  التثتروة  و ستتتتتتتتتتتتتت تنتز   التتتتتتتايتن 

 .سواء  حاّ   على  والص ر   الك ر    الاو    في  وااق صردية 

 2010 تموز 15 -فة "اللواء". بيروتصحي

     

 اللبنانية – السورية السوق 

 السودانية - المصرية والسوق 

رر  الر يس   أن  لو   مرذا   جولة  من  حايثرا  الار ا   األستا  بشتَّ

 شتتتتتتتتتتتتتتملت  الل نترني   -  الستتتتتتتتتتتتتتور   ااغ را   دو   باض  في 

  أ   خاللهتتتتر  واحظ  وكوبتتتتر  وفنزو ال  واألرجن ين  ال راي تتتت  

 في الستتتتتتتتتتتتور    -  الل نرني  اانستتتتتتتتتتتتجرم   علي   هو  انستتتتتتتتتتتتجرم 

ا   وأ   ااغ رابي  المج مع    حزبي وغير  ستتتتتيرستتتتتي   غير  توحُّ

  الر يس  أن   لو   مرذا ... الل نرني   -  الستتور   المستت شتتفى  حقق  

رر   خال  الراباة  للمرة  يا ره  مع  الحايث  في  تبرستتتتتتتتتت   بشتتتتتتتتتتَّ

  رفيق   الاين  ستتتتتتتتتتاا  الويراء  مجلس  ر يس  أشتتتتتتتتتتهر  ستتتتتتتتتتباة 

نتر  أننتر  لو  رأيتك  متر :  لت    وقتر   الحر ر     والرد  األختا  عن  خرج 

  من  درجتتتتة  على  ال راو   ن يجتتتتة  وغتتتتات  عتتتترلقتتتتة  أمور  في 
  شتترستتاة مستترحة   على  انشتترء  وقررنر  والحستترستتيرت  ال اقيا 

 وهاه. مشتتتتتتتتت ركة  ستتتتتتتتتوقرا  الل نرنية   -  الستتتتتتتتتور ة  األر    من 

 ال ي الشتتتتتهيرة  الخيمة  نحو   على  بنرؤهر   ي ون  ال ي  الستتتتتوق 

  اآلخر  ونصتتتتفهر  ستتتتور   نصتتتتفهر  أر   بقاة   فوق  نمصتتتت   

  وفؤاد   النرصتتتتتتتتتتتر  ع ا  جمر   الر يستتتتتتتتتتترن  فيهر  ليل قي  ل نرني 
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  المنيقة  في  حرة  ستتوق  أه   تصتتب    أن  شتتكنهر   من  شتتهر   

 والايور  الاخرن  بيع   على  اه مرمرتهر  تق صتتتتتتتتر   ا  وبحيث 

  ذلك   وخال   والمل وستتتتتترت   الشتتتتتتوكوا  وانوا   والكهربر يرت 

 الشتتتركرت لك ر   تمثي   وم     تصتتتنيع  مركز   تكون  وانمر 

 ومنّزهتتة الم واَرثتتة  القوانين  تاقيتتاات  من  ختترليتتة  الاتترل   في 

  الفنردق  عشتتتتتتتتترات  تحو    ذلك   وإلى . الفستتتتتتتتترد  أاعي    عن 

  عن  فضتتتتتتالا   للصتتتتتت رر  مالهي  وماينة  والمقرهي  والميرع  
  المستتت شتتتفى تجربة   ان  خصتتتوصتتترا  مستتت شتتتفى  أحا   انشتتترء 

 .البر   في  حرضرة  الل نرني   -  السور  

 التقتيتود متن  التمت تحتررة  ة التمشتتتتتتتتتتتتتت تركتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتوق  هتتتتتتتاه 

 دبي في «  علي  ج   »  بروحية  هي   وال ي  والمحستتتتتتتتتوبيرت 

  اق رنتت  إذا  ح ى  عالقتتة  أ   تحققتت   أن  يم ن  ا  متتر  تحقق 

 .ومارهاة  بهتفرقرت 

لهر   ا  عنهر  تنشتتتتتتتتتتك   ال ي   ااواصتتتتتتتتتتر   أن  ومر   امزجة تم اِّ

  من  منرصتتتتتتتتتتتتتفة   ممّولة  دام    مر  والح ومرت    الاهود  ت اُّ  
 .الخرص  والقير    الارم  القير  

  الشتتتتتتربي ن الر يستتتتتتي ن  بين  الكالم  في  ال برستتتتتت    هاا  مث  

  أن   ذلك  و اع   اارتير     الى  الحار   من  النظرة  بنق    وفي  
 في  الارم   للرأ   ال كويا  عليهمر   أن  ضتتتتتمنرا  ير رن  الر يستتتتتي ن 

 بفا  حصتت   وون   منهمر   لك    الستته   ال رؤ   بكن  بلايهمر 

 في وانمتر  الوحيتا  الكفترءة  عنصتتتتتتتتتتتتتتر  انت   ياني  ا  ال ور تث  

متر  ان  استتتتتتتتتتتتتت يترع همتر   اع بترر شتتتتتتتتتتتتتتكنت   من  متر  ل لتايهمتر  يقتاِّ

  لكي  منرستتتتتتبة  بكن   القيرد    الموقع   الى  منهمر  و    وصتتتتتتو  

« أناا   هر »   وأن  أبي    ورن  القر    فق   ليس  الف ى   إن : يقو  

رر  من   و     الحر ر   رفيق   الاين  وستتتتتتاا   األستتتتتتا  حرفظ  بشتتتتتتَّ

.  منهمر  و   ذمة   في  ديون  ل ستتتتايا  انجريات  اب كرر   في  هي 

 الثقتتتة محض  التتتا   الاتتترم  الرأ   فهو  التتتاا ن  الير   امتتتر 

 األر  على  الل نتترنيتتة  -  الستتتتتتتتتتتتتتور تتة  والستتتتتتتتتتتتتتوق . للثنين 

 هي فكرة  ومجرد   إلي   أشتتتتتتتتترنر  مر  نحو   وعلى  وبرلمنرصتتتتتتتتتفة 

 استتتتتتت حرلة نحو   على  تنفياه   في  استتتتتتت حرلة   ا   الا   النجري 

 منا  األلستتتتتن  فكرتهر   تلو   ال ي  المشتتتتت ركة  الاربية  الستتتتتوق 

 .ت حقق   ا  ولكنهر  قرن  نص  

 على نصتتتتفهر   ال ي  الستتتتوق  هاه   الى  برلنستتتتبة  يقر    ومر 

 يقر  ل نرنية   أر    على   اآلخر  ونصتتتتتتتتتفهر  ستتتتتتتتتور ة  أر  

 الخال  ين هي   ا  ال ي « حالي  »  إلى  برلنستتتتتتتتتتبة   أيضتتتتتتتتتترا 

 في  أن   حا   وإلى  مملكي هر   شتتتتكن  في   الستتتتوداني   -  المصتتتتر  

  مع  الشتتتتتتتتتتراوة  فض  منحى  يكخا  الجنو   ي رد   الا    الوق  
 الجتتايتا الاهتتا  فتهن  ااستتتتتتتتتتتتتت قال    نقو   ا  وي  الشتتتتتتتتتتتتتتمتتر  

  ورتي  على  الجهرد   الوي ر  بقيردة  الستتتودانية  للابلومرستتتية 

 في حق   على  ي ن   ول   جايا   من « حالي  »  صتتتتتتتفحة  ف   

  إاَّ .. النيلي  اارتبر    من  حر    في  مصتتتتتتتتتتتتتر  دام    مر   ذلك 

  الى  الجنوبيين  انصرا   مقرب    أن   ير    علي   األ    ورن   إذا 

 حقرا « حالي  »  ب يو     الفقاان   الشمرليون  ياوِّ    حرله  
  إذا  ح ى  تر اه  مر  مصتر   ول فا   الجنو   المنزو    للستودان 

  دولتتتتة »  مع  م ميزة  عالقتتتتة  الحتتتتر   هتتتتاه  في  الفاتتتت   وتتتترن 

 «.الجنو  

«  حاليتتتت »  تكون  أن  هو  رأينتتتتر  في  المنيقي  والحتتتت  

  -  الستتور ة   الستتوق  بمث   مشتت ركة  ستتودانية   -  مصتتر ة   ستتوقرا 

  أ   حر    مث   حرلهر  فستتتتتتتتتتتين هي   وإاَّ  المشتتتتتتتتتتت ركة   الل نرنية 

  لالنفجرر لحظة  أ    في   المرشتَّ   برلل    أشتب    عرلقة  مشت لة 

 .ل اييل   المبردرة  ت     ل    إذا 

 2010 تموز 16 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 عليها؟  سالم أم المنطقة في سالم

  ي ست  تصترُّ    على  ال زَّاو ين   إلى  اللي ية  النجاة  إن ه  

 ستتتتتتتتتتتتتتيف»  والبن  مامر  األ   قتتاَّافيتتة .. القتتاَّافيتتة  بتترلحنكتتة 

 ال ي النستترنية  المؤستتستتة  النجاة   مصتتار   الا  « الستتالم 

 للنجاة حا    الا   لي    و ر . والاه   إستتتتتتتتت   وتحم   ي رأستتتتتتتتتهر 

  من  ال ر   وتتترن  وبتتتالتتتك  األولى   للنجتتتاة  حتتتا   اللي يتتتة 
 ال اا ي الجرن    أو   الحصتتتترر  نصتتتت    فك  الستتتتفينة  إرستتتتر  

  ي ستتتتتتتتتت  الا    اآلخر  الجرن    أمر  الحصتتتتتتتتتترر    من  والاوا ي 

 فهن  غزة  على  ي ستتتتترا يل ال  الحصتتتتترر   في  تصتتتتتاُّ   بهحاا  

 شتتتتتتتتتتتتراوة وبموج   الحنكة   من  المز ا  إلى   اآلن  باا  يح رج 

  منظمتتتتتة» و « الاربيتتتتة  الجتتتترماتتتتة »  ت واهتتتتر  ال خيي   في 

 وباا. الم حاة   األم    مع  برل نستتتتتتتيق « الستتتتتتتالمي  المؤتمر 

 عمرو الاربيتة  للجترماتة  الاترم  األمين  من  ستتتتتتتتتتتتتتمانتره  التا  

  من  ب    ولقر    أمس  ق    دمشتتق   إلى  ي ررت   خال   موستتى 
رر  الر يس   حركة»   ل  الستتتيرستتتي  الم     ور يس   األستتتا  بشتتتَّ

نر  مشتتتتتتتتا    خرلا « حمر     إم رن  في  تفرؤ   بنستتتتتتتتمة  شتتتتتتتتار 

  ن ر جهر أبري   من   ال ي  الفلستتتتتتتتتتتتتيينية  المصتتتتتتتتتتتتترلحة  تحقيق 

 الصرا   من  الفلسيينية   برأليمة  الن قر    الحاو    المح َملة 

  ي وحا عنامر   ألن    الحصتتترر  يف    باوره  وهاا  ال كرت    إلى 

  ت ستترق   ث   الحصتترر  م ررات  ت راجع  الفلستتييني   الصتت  

ع الفلستييني  الجرن   إست يرعة  في  يصتب    ذلك  وباا   وضت 

 ال فرو  في   والشتتتتتتترو    الواقع   مر األ   أمرم   الاولي  المج مع 

  وبهاه  . الاول ين  صتتتتتتتتتتتي ة  وفق  ال ستتتتتتتتتتتو ة  تحقيق   أج    من 

.  اآلن  هي  ومتتر  واردة  الحر   أحتترديتتث  تاود  ا  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتة 

  الموق    على  النجردية  إيران  تاود   ا   أيضتترا  ال ستتو ة  وبهاه 

  ذلتتتك  في  بمن  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الجتتترنتتت   دام  متتتر  الم شتتتتتتتتتتتتتتتاد 
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 من م حرراا  برت مثلهر الم شتتتتتتتتتادة  وأخواتهر« حمر »

 متن متر ترة تتجتربتتتتتتتتة ، وهي الت تزَّاو   التمت ترا  تتجتربتتتتتتتتة

 وتترنتت  إذا بمتتر والجزم ن تتر جهتتر تقيي  ألوانتت  الستتتتتتتتتتتتتتتتربق

 ستتتتتنوات ما  على إن   خصتتتتتوصتتتتترا  ضتتتتترور ة  اصتتتتتالا 

 عربيتتتة دولتتتة« حمتتتر » تجتتتا ل  غزة بقيتتتر  النفراد

 ضتتتا  نقية شتتت َّ  وهاا  برلكرم  موقفهر ت  نى واحاة

نر  وإذا.  النفراد لخيرر  وقير ستتتتتتتور ر إن يقو  من وجا 

 ا القو  هتتاا مثتت  فتتهن  «حمتتر » جتترنتت  إلى وتترن تتر
 لتتتالتتتك ت نيتتتترا  وتتترن التتتاول ين من وتتت  موق  أن ياني

 في ال ي الاتربرة المواق  نوعيتة من وترن وإنمتر الخيترر

 مر حا إلى حا  وهاا.  لل ااي  قربلة تكون  إستتتتتتتتتت مرار
. الستتتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتترفة  واجبرت على ت اُّ  ييرأ ان دون  من

 ورن  إذا ح ى الاربرة  الستتتتتتت ضتتتتتتترفة بين و ير والفرق 

 وبين طيبة ستتتتتماة ورقة أو ضتتتتت   وورقة مردود ذات

 .الثرب  الموق 

 نشتتتتتير مر نحو على ال  ني  هنرلك ي ون  ا وعنامر

 على فق  م كئة وشتتتتتتتتتر  رتهر« حمر » بقرء فهن إلي 

 الفلستتتتتتتتتتتتتتتييني الجترنت  على ياود لن ي يرانال الك  

 الحتر  هتاه في الفلستتتتتتتتتتتتتتتييني أن ذلتك المتكمو  بترلنفع

 .ييرانال الصررو  في قايفة مث  يصب 

 يبستتتتتتت  الستتتتتتتالم يجا  الا  إن  القو  إلى نخلص

 الر يس وعود ترجمتتتة في هو المنيقتتتة على جنتتترحيتتت 

 موسى  عمرو من سمانره  مر  وترجمة  أفار   إلى  أوبرمر

 تنفيا إلى أمس ق   دمشتتتتتتتتتتتق في وهمر مشتتتتتتتتتتتا  وخرلا

 شتتتتتتتتتتت يهة حنكة ن رة في  الا  خرلا األ  والم  وبرلاات

 ميلع  إليهتر أشتتتتتتتتتتتتتتترنتر ال ي  القتاافيتة بترلحنكتة م زاهتر في

 حمتر  حركتة إن: »خترلتا األ  قترلت  وممتر. المقتر  هتاا

 ال ي  الاقبرت جميع تالي  على الحرص و  حر صتتتتتة

 وق  بكستتتتتتتتتتتتر  ت اياهر وعلى  المصتتتتتتتتتتتترلحة دون  تحو 

 وإيجتترد المصتتتتتتتتتتتتتتتترلحتتة م يلبتترت مع بتترل اتترمتت  مم ن

 الخال  نقر  تارلج فلستتتتتيينية - فلستتتتتيينية تفرهمرت

 لن ذلتك وترن إذا أمتر  «.المصتتتتتتتتتتتتتتتر تة الورقتة جترنت  إلى

 لوعوده أوبترمتر الر يس جترنت  من ترجمتة ا أ  يحتا 

 من  وال شتتترور ال ردد وثرة دون  ومن بستتترعة  القاام وا

 فتهن مشتتتتتتتتتتتتتتتات   خترلتا قترلت  متر ل نفيتا« حمتر » جترنت 

 في الستتتالم يحا  لن ورن إذا أن  هو عنا ا   نراه  الا 

  قاَّر   ا ... ال اي    هو   المنيقة على الستتتالم فهن المنيقة

 .للا 
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 بين بعدها وما الزيارة
ار الرئيسي ن  وسعد بشَّ

  الحر ر   التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا  للر يس  الجتايتاة  الز تررة  تزامنت  

رر  الاك ور  ل ستلُّ   الارشترة  الاكر   مع  دمشتق   إلى    األستا  بشتَّ

 إحيتتترء رمز  وَتمثتتتَّ  ( 2000/ 7/ 17)  الر تتترستتتتتتتتتتتتتتتتة  مقتتترليتتتا 

 أم رر وستتتتتتتتتتتتباة  مئة  بهرتفر   الستتتتتتتتتتتتور    الال   برفع  الاكر  

 وهاه.  الارصمة   في  سرر ة   أعلى   على   م راا   637 ومسرحة 

 الويراء ر يس  جترنت   من  ال تكمت   موضتتتتتتتتتتتتتتع  بتا  ا  التاكر  

رر  الر يس   ومر  شتتتتر  ال   ويف  هو  برل كم   نقصتتتتاه   ومر . بشتتتتَّ

رر  الاك ور   أن    الاواصت    مع   األولى   الستنة  منا  ي ارم   بشتَّ

  من  روحي هر  إو ستتتت   بحااقة   والاولية  القليمية  الستتتتيرستتتتية 
ده  الا    والاه    الاين  لستتتتتتتتتتتاا  ي ستتتتتتتتتتتن   ل   ربمر  بوصتتتتتتتتتتترير  يوَّ

  الر يس غيتتتتر   إح متتتتر   ألن  وذلتتتتك  بهتتتتر  ال زود  الحر ر  

  ل   األستتتا  حرفظ  الر يس  رحي   ومر  صتتتحية  ألستتتبر    الوالا 
  على   للا   رحمة  ت ييب    أمر   أيضرا   وارداا   ي ن   ول    وارداا    ي ن 

  الر يس غير   لحظة  ح ى  صتتتتتتتتتتتتتايقين  ورنر  اللاين  الثنين 

 .األسا  حرفظ 

  ضتتتي    على  الصتتت ر   أن   هو  أيضتتترا  برل كم   نقصتتتاه   ومر 

 إنت  نقت   ل   إذا  هتاا  عالج   خير  هو  وال حتايترت  المنتروفترت 

  الها   تحقق  ومفردات  صتتتتيرغرت  قاا ف   ستتتتال     أفضتتتت  

  مع  ح ى  للاالقتة   توعتُّك  في  ت ستتتتتتتتتتتتتت ت    أو  أحيترنترا  الميلو  
  الر يس الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتتتاا  يعيشتتتتتتتتتتت    ومر . النر   أقر  

 حرات يشتتتها  باأ   مر  ستتترعرن  الستتتيرستتتية  األطير   بهجمر  

رر  الر يس   أسلو   في   ال كم   يفياه   قا  ال باثر   من    الا   بشَّ

  لهر  أحيرنرا  ال ك كة   أن  وبحيث  ستتتتتتتتتتنين   عشتتتتتتتتتتر  منا  يا ماه 

 .الس راتيجية  مفاو  

 الاشتتتتتتتتتتتتتترء دبلومترستتتتتتتتتتتتتتيتة »  أن  الف را   الجتر ز  ومن 

 مستتتتتتتتتتتتتتترحتتة بتتهناتترش  وفيلتتة  الثتترنيتتة  للمرة  تحتتام  « الختترص 

 اليموحتة الرؤ   تجماهمتر  اللتاين  الر يستتتتتتتتتتتتتتين  بين  ال وافق 

 . وافق ال   هاا  على  تشو شرا  تش    الاربرة  ال حفظرت   ولكن 

 والاالقتتتتتة. أفضتتتتتتتتتتتتتتتتتت   اآلن  الظرو   حتتتتتر    أ   في 

  دمشتتتق   إلى   جواا   والستتفر . ال راب    من  مز ا   إلى  الشتتخصتتية 

 .براا  المق لة  الز ررة   مع  يصب    قا 

رر  إياء   مشتترعر  نفوستته    في  يال   مر   والاين    األستتا  بشتتَّ

 الباض لتتا   الحتتار  على  يستتتتتتتتتتتتتت مروا  لن  األو   عقتتاه  في 

  شتتتتتتتتتتتتكن  من  مهمة   وتلك .  اآلخر  الباض  لا   والضتتتتتتتتتتتت ينة 

  مر  تحقق   ان   لهر  الحر ر    الاين  ستتتتاا  الر يس  توضتتتتيحرت 
 ال زاور عليت   هو  ومتر  يصتتتتتتتتتتتتتتب   ال زاور  جات    شتتتتتتتتتتتتتتكنت   من 

  -  والستور   ال ركي   -  الستور   وال زاور  الستاود    -  الستور  
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  أن  باا  الاراقي   -  والستتتتتتتور   القَير    -  والستتتتتتتور   األردني 
 .الرافاي ن  بالد  في  األمور  تس قر 

  التفرقيرت عشتتتتتترات  يوثَّق  الا   المشتتتتتت ر   ال يرن   وأمر 

 .السيردة  مسكلة  ل از ز  إلي   حرجة   هنرلك  تاود  فال 

رر  الر يس   أن   إلى  الشتتتتتررة  تبقى    أن  يار   األستتتتتا  بشتتتتتَّ
 في غيرهر  هي  ستتتتور ر  في   الموق    وإعالن  القرار  صتتتتنرعة 

  النوايتتتر  نقتتترء  هو  يانيتتت   التتتا   فتتتهن  ذلتتتك  أجتتت   ومن . ل نتتترن 

 منهر الارلق   عمومرا  القضتتتترير   إلى  برلنستتتتبة  الرؤ ة  وتجرنمس 

 أم ننتر ال ي  المؤشتتتتتتتتتتتتتترات  ومن . تاقيتااتت   حت   أم ن  والتا  

اهر   ال لاين  في  الارم   الرأ    أن  وبااهر  الز ررة  خال   رصتتتتتتتتتتت 

 غير مشتتتتتها   وفي  إج ما ر   ح وم ين   أن  احظ  الشتتتتتقيقين 

 إستتت حضتتترر  وأن  وفاين  مجرد  وليس  دمشتتتق  في  مستتت وق  

  من  1991/ 5/ 22 يوم  عليهتتتر  ال وقيع  ت   ال ي  الماتتترهتتتاة 
  الهراو   والير    األستتتتتا  حرفظ (  الراحلي ن )  الر يستتتتتين  جرن  

  ضتتتترور   إستتتت حضتتتترر   هو  إنمر  عليهر  تاايالت  إجراء  باا 

  ولمة   أن  خصتتتتتوصتتتتترا  الجاياة  الاالقة  إستتتتت قرار   لمصتتتتتلحة 

  من  حماف   الل نرني  الجرن   حين    في   أقلق   ال ي « وحاة » 
 المصتتتتتير»  ال نا   وصتتتتترر  الخرمستتتتتة  المردة  في  الثرني  ال نا 

  وإلى «. ال لاين  بين  القر مة  المشتت ركة   والمصتترل   المشتت ر  

 برتر ر يستتتتي ن  توقيع  وتحم   م  وبة  مارهاة  وجود   فهن   ذلك 

  وإق راحتترت بتتكفكتترر  الاالقتتة  إقحتترم  باتتام  وفيلتتة  للا  ذمتتة  في 

  إلى  الاودة  و م ن  ماتترهتتاة  في  مث َّ تترا  شتتتتتتتتتتتتتتيء  وتت   دام  متتر 

  إلى  نشتتتتتتتير   وهنر . مر   أمر  في   جاا   حا   حر    في  بنودهر 

 وليس الماترهتاة  على  ظالاا  ألقت   ال ي  هي  ات آذار المت  أن 

 .ذات   حا   في  المارهاة  مضمون 

  ور يس الحر ر    الاين  ستتتتتتتتاا  ياريش   أن  هو  ن منره   مر 

رر  للاك ور  الثرني  الاقا  ل نرن  في   للح ومة    األستتتتتتتتتتتتتا  بشتتتتتتتتتتتتتَّ

 ي ونر  أن  في  طموحهمر  الثنرن  يحقق   وأن  لستور ر   ور يس 

  و    والا  علي    ورن   مر  نحو   على  الصتتتتتتتتربر ن  المثربر ن   من 
 .الموفِّق   وللا . منهمر 
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 المأمول السوري - اللبناني رالتزاو 

 دوام أجتت   من  ير تتاون  التتاين  حتترلنتتر  مثتت   المرء  يتتكمتت  

 ي واصتتتتت    أن  الستتتتتور    -  الل نرني  لل زاور  ااستتتتت قرار  نامة 

  عليهتتر  رد  هنتترلتتك  ي ون  ي تتررة  وتت   مقتتربتت   بحيتتث  ي كتترفتتك  أن 

 ال تتتترلبتتتتة هي  ال روتوكو   طقو   تكون  ا  الحتتتترل ين  وفي 

  على  الم زاورون  يشتتتتتتتتتتتتتتار  وبحيتتتث  والمودة  الافو تتتة  وإنمتتتر 

.  تفقتايتة تشتتتتتتتتتتتتتترور تة  أخو تة  ي ترراته   ان  مقترمترته   اخ ال  

:  نو   من  نفستتتتتتهر  تير    قا  ل ستتتتتترؤات  استتتتتت برقرا   ذلك  ونقو  

 وم ى دا مرا  ستيزور  الا    هو  ستليمرن  ميشتر   الر يس   لمرذا 

رر  الر يس  ستتتتتتيرد   تكون   ا   لمرذا   والك  الز ررة؟   األستتتتتتا  بشتتتتتتَّ

  ي ررة مقرب   الستتتتتتتتتتتور ة  الح ومة  لر يس  عفو ة  ي ررة   هنرلك 

 .الل نرنية   الح ومة  ر يس 

  ا  ل نظيرات  تؤستتتتتتتتتس   ال ستتتتتتتتترؤات   أن   الواضتتتتتتتتت    ومن 
  األحيتترن  باض  وفي  وتايتتِّ   تؤذ   ألنهتتر  حتتاوثهتتر  ن منى 

م   .تؤيِّ

  الح ومتتتة  ر يس  جتتترنتتت   من  ال زاور  ي تتتاو  اآلن  وح ى 

  إلى  يتتتتاعو  أمراا  الحر ر   رفيق  التتتتاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتتتتا  الل نتتتترنيتتتتة 

  ل ة  يجا   لل فه   ال يرنشتتتي   الخ    أن   خصتتتوصتتترا  اارتير   

 شتتتتتتتتتكن  في  عقبرت   أ   ب الي   وفي    وهاا  ستتتتتتتتتلستتتتتتتتتة  الكالم 

 عرلقة   قضرير 

 النقلتة ت حقق   إليت    المشتتتتتتتتتتتتتترر  برل فه   أن    عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا 

 المرضتتي ستتل يرت  استت حضتترر  حرلة   من  للاالقرت   المكمولة 

 .اآلتية  األيرم   وعوا ا  إيجربيرت   على  ال ركيز   الى 

 ال ي بتتترلنتتتابتتتة  أدر   التتتاين  حتتترلنتتتر  مثتتت   المرء  و تتتكمتتت  

 أمني تصتتتتترُّ   جّراء  الستتتتتوداني   -  الل نرني   الوج   أصتتتتترب  

  الر يس يضتتتتتتتتتتتتتتيف  أن  الاواقتت    وتقتتاير  الوعي  إلى  يف قتتا 

 يقوم الا   النشتتي   ال حر   أجناة   إلى  الحر ر    الاين  ستتاا 

  محرصتتتتتتتترة بهر  القيرم   شتتتتتتتتكن  من  الخرطوم  من   إطاللة  ب   

 .آثررهر  إيالة  وربمر  النابة  هاه 

  الل نرني أخي    على  الستتوداني  حق   من   ألن   ذلك  ونقو  

 العيش صتتتاوبة   أن   ذلك  ظروف    ي فه   من   أوثر  ي ون   أن 

: األخر   هي  مشتتتت ركة  ااغ را   مآستتتتي   ان  ومر  مشتتتت ركة 

 به  ضتتتتترق   ل نرنيون  يواجههر  ال ي  المآستتتتتي   تلك  وبرلاات 

 ي حملون  افر قية   دو    الى   ف وجهوا   الوطن   في   العيش   س   

  الى  أحيرنرا  تصتتتتتتت    ال ي  المخرطر  و واجهون  الو الت  فيهر 

 .والق    النه   درجة 

  الستودانيين اخواننر  من   ألو   بضتاة   هنرلك  ل نرن   وفي 

  شتتمراا  ديرره   في  العيش  ضتتيق  مارلجة  باافع  إلينر  اآلتين 

  طي ون  نتر   ماظمه   في  وهؤاء . وغربترا  وشتتتتتتتتتتتتتترقترا  وجنوبترا 

  أن   دون   ومن  علي    ه    الا   برلوضتتتتع  نرديه    في  ي ااولون 
 الاز ز  ال لا  ايعرج  شتتتتتكن    من   مر   ال ااو   هاا   عن  يصتتتتتار 

  القرمة  اجراءات  وفق  باضتتته   يستتت ضتتتيفه     والا   عليه  

 غض  وفق  وباضتتتتته    الكره   تثق   ال ي   الم ِلفة  الشتتتتترعية 

  من  تخلو   وا  األخر   هي  م لفة  مستتتتت  رة   إقرمة   عن  النظر 
 ستتتتتتتتتتتتتتلوكه  في  الوداعتة  هتاه  تاني  أن  دون  من  المخترطر  

  هنرلك  ليس  استتتتتتتتتت ثنرءهر  قرعاة   لك   بكن  وعمالا  أن    عمومرا 

  إلى  ستتتتتتيرستتتتتتي  لجوء   لخامة  ب ر   ال شتتتتتتو ش  يحرو    َمن 
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  الجز يترت في   الخو   نر ا  ا   هنتر  ونحن .  إليت   ي يلع  ونتاا 

  جرن   من  يستتتتتتتت حقون  الستتتتتتتتودانيين  اخواننر   إن   القو   وإنمر 

  المكمو    إلى  برلنستتتتتبة   وأمر . ال فه   برلاات  الستتتتتليرت  ل نرن 

  على  بهطاللة  القيرم   أ   الحر ر    الاين  ستتتتتاا  الر يس   من 

  ةوأجن يتت  عربيتتة  دو   على  الكثيرة  اطالاتتت   مثتت   الخرطوم 
  نقية يشتتتتتتتتتتتت    بهر  قيرم   فهن  تونس   باا  ستتتتتتتتتتتتور ر  أحاثهر 

  الحر ر   رفيق  الشتتتتتهيا  الر يس   والا  ورن  ل حرُّ   استتتتت ئنر  

 عرصتتتتتتتم   ورن    الا    الستتتتتتتودان  و شتتتتتتتم    علي   حر صتتتتتتترا 

ا   الستتتتتتتتتتتتتودان  عرصتتتتتتتتتتتتتمة )  الخرطوم    تاني(  للا  بهذن  الموحَّ

  الر يس انيبر    ان  الى   هنر  ونشتتتتتتتير . إلي   برلنستتتتتتتبة  الكثير 

  من  جوات   عن  نرشتتتتتتتتتتتئ   للستتتتتتتتتتتودان   تقييم   في  الشتتتتتتتتتتتهيا 
  الستتتتتتتماة   وعن  ستتتتتتتمرعهر    ل   ييي    ورن  ما    لي  أحرديث 

  وكيفية الل نرنية  الشتتتتتتاة  يمن   في  الستتتتتتودانية  للك يبة  الييبة 

 حمرقرت من  يصتتتتتون    بمر  بيروت  ميرر   مع  افرادهر  تارمم  

مترتهتر  وباض  الاتربثتة  الميليشتتتتتتتتتتتتتتيترت  وم ترمرات    ان  ومتر . حم
  الوقور   والستتتتتتتتتلو   الييبة  الستتتتتتتتتماة   عن  نرشتتتتتتتتتئ  اانيبر  

  جمر  )   األو   جمر    من  ل نرن   في  الستتتتودانية  للابلومرستتتتية 

(  إبراهي  محمتتتا  جمتتتر  )  الثتتترني  جمتتتر   إلى ( أحمتتتا  محمتتتا 

 دا مرا   الحرضر  برلربرعي   مروراا  سليمرن  ادر س   إلى   وصواا 

  ومصتتتتتيفى أحما  صتتتتتال   الل نرنية  الستتتتتيرستتتتتية  الااورة  في 

 .البخي   أحما  وسيا  ع برني  وجال   ماني 

  شتتتتكن  من   والحستتتترستتتتية  األهمية  غرية  في   مستتتتكلة  وثمة 

  ايالة  الخرطوم   على  الحر ر    الاين  ستتتتتتتتتتاا  الر يس  اطاللة 

  أن  ذلتتتك  للر    المنقوص  بتتترل بتتترد   وت الق  تاقيتتتااتهتتتر 
م  ب   تاهَّا  بمر   أوفى   الستتتتتتتتتتتتودان    أفضتتتتتتتتتتتت   احا   لل نرن  وقاَّ

  ا  حين  في   عليهر  الل نرنية  الستتتتفررة  تم نى  لكي  أر   قياة 
  قياتتتة ان  مالحظتتتة  مع .. تاهتتتاه  بتتترلمقتتتربتتت   ل نتتترن  ينجز 

  الستفررة تم نى  لكي  بيروت   في  تخصتيصتهر  ت    ال ي  األر  

 في الل نرنية  الستتتتتتتتفررة  أر   مستتتتتتتترحة  بنصتتتتتتتت    هي  عليهر 

 ورن  برألمر  الستتتتتودانية  الستتتتتفررة  راجا    وكلمر . الخرطوم 

  الر تتترستتتتتتتتتتتتتتتتة يمن  في  والممقناتتتة  الكر متتتة  الجتتتربتتتة  تلقى  ا 

  -  الستتتليمرنية  الر رستتتة  يمن   في   لالهر  الستتتنيور ة   -  اللحودية 

 .ال سو ف   من   الخرلي   الجوا   تلقى  الحر ر ة 

  نشتتتتتتتتيية حركة  وستتتتتتتت   يحا    إلي   نشتتتتتتتتير   الا    وهاا 

 الخرطوم في  فروعتترا  اف  حتت   ال ي  الل نتترنيتتة  للمصتتتتتتتتتتتتتتترر  

  ولاا  وجنوبر ا  شتتمراا   الستتودان   في  لالستت ثمرر  أنشتت   وحركة 

  مع  أمنيتة  عنترصتتتتتتتتتتتتتتر  جترنت   من  الكر    غير  ال اترمت   فتهن 
  الا   ل نرن  بمصتتتتتتتتلحة  يضتتتتتتتتر  الستتتتتتتتودانيين   ااخوة  باض 

  مع  للاالقة  الحرصتتتتتتتت   ال رمي    ومر  نفستتتتتتتت   ترمي   يواصتتتتتتتت  
  مع  وتخرطم   تارمم    استتتتلو   ال رمي    هاا  و  يل   ستتتتور ر  

  ير اه  ورن   مر   ان  اع قردنر  وفي .  الحار  يستتتتت     ا  األشتتتتتقرء 

 با  ا   أو  ير اه   للستتتتتتتتتتودان  الحر ر   رفيق  الشتتتتتتتتتتهيا  الر يس 
 .الموفِّق   وللا .  الاين  ساا   البن  الر يس  سير اه 
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 تاريخية نجاد الرئيس  زيارة تكون  لكي

 هنرلك ل نرن    الى  المؤكاة  الر رستية  الز ررات  أجناة  في 

 محمود ي يران ال  الر يس  بهتر  ستتتتتتتتتتتتتتيقوم  ال ي  المهمتة  الز تررة 

ا  الز تتررة  وهتتاه . نجتترد  أحمتتا    الالفتت  الحضتتتتتتتتتتتتتتور  لهتتر  مهتتَّ

 في  اارتير    أشر    الا   ل نرن   لا    الجايا  ي يران ال  للسفير 

  على  المرضتتتتتتتية  الستتتتتتت ة  األستتتتتتتربيع   طوا   المارو   تجوال  

  من   لهر  الز ررات  ورن   ودينية  ستتتتتيرستتتتتية  ومرجعيرت  رموي 
  ول  . بهر  القيرم  المستتتتتتتتتت ح   غير   من  فلنق    أو  المحّرمرت  

  ت ّين التتا   ال جوا   هتتاا  من  ال ر   لمارفتتة  الوقتت   ييتتم  

  للر يس تتترر خيتتة  ي تتررة  ل تتكمين  ضتتتتتتتتتتتتتترورات  جملتتة  من  أنتت  

  األجواء   على  ت فّوق  ربمر   أو  أهمي هر  في  ت ستتتتتترو   ي يران ال 

  ييرانال  الر يس  ي ررة  خال   ستتتتتتتتتردت  ال ي   والمهمة  الييبة 
 .خرتمي  محما  السربق 

 بتاء ق ت   النجترديتة  الز تررة  تمت   حتر   في  المرء  يتكملت   متر 

  أن  الفير   عيا   من   األو    األستتتت و   باا   أو   الصتتتتوم  شتتتتهر 
  الم ترن  ل نترن  ي ون  نفستتتتتتتتتتتتتت    الوقت   وفي  تهتا تة  ي تررة  تكون 

  المشتتتتترركة اتجره  في  بشتتتتتر ر  نجرد  الر يس  من   ييلق   الا  

 .الارلقة  األمور   من  للكثير  ال سو ة  تحقيق  في 

 جرهز  الاولي  المج مع   أن  ستتتتتتتتتتتتتتيجا   ذلك  فا    إذا   وهو 

 األدنى حاه   في   ي ون   إيران   مع  جايا  تارمم    نحو  لس اارة 

  أن  بحيث  الستتتتتتتور    الح     مع  إستتتتتتت جا  الا    ال ارم   مث  
رر  الر يس   علي  اايجربي  ال صتتو    مركز  برت   األستتا  بشتتَّ

 القرار صتتتتتتتتتتتتتتنتترعتتة  في  الفتترعلتتة  الك ر   التتاو   جتترنتت   من 

  ستتور ر هي   وهر . الستتل ي  ال صتتو    با    والمرلي  الستتيرستتي 

  على  ان الق  حترلتة  من  م تكنيتة  ان قترليتة  مرحلتة  تعيش  اآلن 

  واق راحرت  أفكرر   مع  وال فرع    الصت رء  حرلة   الى  ال ستو ة 

 نفستتتت   الوق   في   وهي . ال ستتتتو ة  عملية  تنشتتتتي    لمصتتتتلحة 

  والامران  ااستتتتتتتتتتتتت ثمرر  مجرات  في  ملحوظرا   نمواا  تشتتتتتتتتتتتتتها 

 يضتتتتاهر ب   تل زم   الا   الستتتتيرحي  النهج   ان  ب  . والستتتتيرحة 

 في ت قّام  الستيرحي   للنمو  قربلية  األوثر   الاو   خررطة   على 

  الى  فيتتتتتت   األمر  أولو  يح تتتتتترج  التتتتتتا   ل نتتتتتترن  على  ذلتتتتتتك 

 الستتيرحة  موضتتو    مع  ستتور ر  في  الم بع  برلنهج  ااستت ئنر  

  الرستتتمية  األرقرم  خال    ومن . إليهر   الستتتير   جا    وأستتتلو  

 وتراجمع ستتور ر  في  م زايا  نمو  بين  الماه   الفررق  لنر  ي  ين 
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  محرَّمة  الفوضتتتتتتى   أن   الى  عر ا   وهاا . ل نرن   في  م واصتتتتتت  

 في الرقربة   وأن  وال اخين   واألستارر  الستير   لجهة  ستور ر  في 

  من  تجا   ا  ل نرن   في  ستتتتر اة  الفوضتتتتى  فيمر  ال شتتتتاد   ذروة 
  واستتتتتتتتت برحة الاراجرت   فوضتتتتتتتتتى  يمنع   وا   األستتتتتتتتتارر  يراق  

 وتتت  في  أنواعتتت   على  ال تتتاخين  خال   من  النتتتر   أمزجتتتة 

 .م رن 

  ورقة ل نرن  ي ررة  تكون   أن  نخشتتتتتتتتتتى  نفستتتتتتتتتت    الوق   في 

 وجتتت  في  نجتتترد  الر يس  يوظفهتتتر  ال ي  األخيرة  الضتتتتتتتتتتتتتت   

 خال   من   هيران ب   األذ    إلحرق   تنو    ال ي   الاولية   طرا  األ 

 و حفتت  يلقيتت   بخيتتر   نجتترد  الر يس  قتتارة  وفي . المقتترطاتتة 

  وأقلق  المؤ اين  مشتتتتتتتتترعر  بهر   أله   طرلمر  ال ي  برلمفردات 

 في نستتتتت يرا  المستتتتت قر  ل نرن  يضتتتتتع   أن  الماردين   نفو   بهر 

 .بسهولة  نيران   تخما   ا  جايا  صرا    أتون 

  الر يس ي ررة  ط ياة  نف ر    أن  يم ننر   ا   حر    أ    في 

 منترستتتتتتتتتتتتتتبتة عن  عبتررة  تكون  أن  ون منى  ن رق هتر  ال ي  نجترد 

  وهو . ستتتتتتتتتواء  حا   على  ي يران وال  الل نرني  النز   بهر  يااو  

  لمن  عمم ق  خير  هو  الم جاد  ل نرن   أن  ستتتتيجا   ذلك   فا    إذا 

.  دولة  و    في   الشتتتتتا   بر   و صتتتتتفو  تهاأ   أن  للمنيقة  ير ا 

رر  الر يس  إيران  صتايق  علي   يستير  مر   وهاا    ير    الا   بشتَّ

 .إيران  واس قرار ... ل نرن  اس قرار   من  سور ر  اس قرار   أن 
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ار الرئيس لزيارة المأمول التمهيد  بشَّ

رر  الر يس  ي ررة  دام    مر    برت  ل نرن   الى   األستتتتتتتا  بشتتتتتتتَّ

 مصلحة  على   الحرص  مقير    أن  نر    فهننر  وقر بة   مقررة 

ن   إبااء  من  وثير   هنرلك  ي ون   أن  في   هو  ل نرن  ستتتتتتت   النية حم

  إذا   أمر . يفيا   أن  شتتتتتتتتتكن    من  الا    الكالم  إطالق  من   وقلي  
 بهتتتر ت ستتتتتتتتتتتتتت   ال ي  بتتترلظتتترهرة  عمالا  الكالم  من  بتتتا  ا  وتتترن 

 ل نرن  في  وال يررات   وااحزا   الستتتتتيرستتتتتة   اه   شتتتتتخصتتتتتية 

 ستتتتتاا  الح ومة  ر يس   وضتتتتتع   الا    النو    من  الكالم  فلي ن 

  الى  ذهت   عنتامتر  لت   وستتتتتتتتتتتتتتقفترا  إطترراا  الحر ر   رفيق  التاين 

  ااتفترقترت حو   ت محور  و يرة  رستتتتتتتتتتتتتتميتة  لمهمتة  دمشتتتتتتتتتتتتتتق 

  الرستتتتمية برلمهمة   فهذا  تصتتتتحيحرا    أو  تجايااا   او  استتتت حااثرا 

  هو  الحر ر   ستتتتتتتتاا  وككنمر  وأرقى   أعلى   هو  مر   الى  ت حّو  
  ر يس فق   وليس  ستتتتتتتتتتتتتور ر  و ير  يزورون   الاين  الكبرر   من 

 .الويراء   من   عاداا  يض    وفا 

 ل نرن في  الستتيرستتي   الام   ط ياة   إن  يقو    من  نجا   قا 

 أل ستتتتتتتتنة ضتتتتتتتتب    وأن  أخر     ودو   ستتتتتتتتور ر  في  غيرهر  هي 

 بترألمر ليستتتتتتتتتتتتتتت   ودينيين  علمتترنيين  من  الامتت   هتاا  رموي 

 الستتتتتتتتر ة مث    هي  ال صتتتتتتتتر حية   الستتتتتتتتر ة   إن  ب    الستتتتتتتته   

 يم ن فال  بهمر  المستتتتتتتتتتتتر   يم ن   ا  ميزترن  المصتتتتتتتتتتتترفية  

 رف ع  حر   في   ال ي « المصتتتتترفية  الستتتتتر ة »  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال الع  

 في برلمليررات   مر    هنر   ياود   ا  الحستتتتتتتربرت   عن  ال يرء 

  األصتتتتتتتتفرر  باشتتتتتتتترات  أرقرمرا   أن   عن   فضتتتتتتتتالا  المصتتتتتتتترر  

  أن  يم ن   والنضتتتتتتتر    واألعمر    المر    أه    من  ألشتتتتتتتخرص 
فهر   من  يشتي   ر  وشت  ا    هاا  حج    يم ن   ا   والك .  الرأ   شتَ

  تيرراا  الم ر س   أو  الحزبي  الاضتتتتو   أو  الستتتتيرستتتتي   المستتتتؤو  

  ماظمهر  في  هي  ال ي  ال صتتتتتر حرت  إطالق   عن  ستتتتتيرستتتتتيرا 

  والم ر س القي    أو  المستتتتتتتتتتتتتؤو   يا    ل    وإذا  قاا     مث  

  أو « لفالن  العالمي  الم  ت  »  هنترلتك  فتهن  بترل صتتتتتتتتتتتتتتر   
 .الكبرر   عن  تنو  « فالن  أوسر  » 

 خصوصرا  طي    مفاو    ذات  تمنيرت   دا مرا   هنرلك   لكن 

  ستتتاا  هنر  وهو  تضتتترراا   األوثر  الشتتتخص  من   أت   هي   إذا 

ضتت    أن  يم ن   ا  الا   الحر ر    الاين   الفقاان ال رؤ    ياوِّ

  قول   نر ا   أو  نقصتتتتتتتتاه   ومر . الشتتتتتتتتهيا  الر يس   لوالاه  المفجع 

  على  ال مني  الحر ر   ستتتتتتتتتتتتتتاتتا  الر يس  مقتتاور  في  أن  هو 

لتتاوا  أن  حولتت   يل فون  التتاين  حلفتتر تت    ال تتكمتت  باض  الى  يخ 

لتتة  والم  ل تتة  خال   من  وذلتتك  الحتتر   واقع  في    جتتار تترا  ماتتاَّ

رر  الر يس  ي ررة  تجا    أن  شتتتتتتتتكنهر   ومن    ت   ل نرن   الى  بشتتتتتتتتَّ

  الجاياة الحر ر   ستاا  الر يس  ي ررة   أجواء  تشتب    أجواء  في 

  الر يس  والاه  ي ررات   وأجواء  دمشتتتتتتق   الى  ااخيرة  وليستتتتتت  

 .األسا  حرفظ  الر يس  يمن  في  الشهيا 

  التتاين  فتتهن  بتترل جر تتا  ي ستتتتتتتتتتتتتت   نيلبتت   متتر  ي تتاو  ا  ولكي 

  من  الحر ر   التتاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتتا  الر يس  ييلتت   أن  هو  ن منتتره 
 والتتاك ور الجميتت   أمين  الر يس  ومن  صتتتتتتتتتتتتتتفير  البير ر  

 بهر يقوم  نرجحة  لز ررة  توطئة  إلي   نشتتتتير   مر  جاجع  ستتتتمير 

رر  الر يس    الجمهور    القصتر  في   لقرء  ترتي   وت ضتمن  بشتَّ

 وماه  الثالثة  ل نرن   رؤسترء  يضت   الحر ر   رفيق   قصتر   أو 

«  للا  حز  »  لتتتتتتتتتتتتتتت   الارم   واألمين  الل نرنية  اليوا    رؤسترء 

  برو ة  األمور   و   تمنرقش   ذلك  وباا   للا  نصتر   حستن  الستيا 

  م مثلة  الفصتت    الكلمة  صتترحبة   هي   الاولة   أن  قرعاة   وعلى 

. والشتتتا    الاولة  حرمي   هو  الجيش   وأن  الثال   بر رستتترتهر 

  يستت ها   الا   الستتيرستتي   للام   رحبة  فرلستترحة   ذلك   وعاا 

 .ال نرء  غير  شيء   وا .. ال نرء 
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 المطلوبة النظر وإعادة المفيد اإلستطالع

  بهستتتتتتتتتت يال  القيرم «  للا  حز  »   ل  المفيا   من  ي ون   قا 

 المواطنين من  عيِّنتتتتتة  على  بموجبتتتتت   يير   للرأ   م جرد 

  األمين  أوردهر   ال ي  الانرو ن   تلك  بينهر   من  أستتتتئلة  بضتتتتاة 

 الصتتتحفي المؤتمر  في  نصتتترللا  حستتتن  الستتتيا  للحز    الارم 

  يق صتتتتتتتتتتتتتتر ا  أن  على  األو    أمس  ليلتتتتتة  عقتتتتتاه  التتتتتا  

  من  النر    من  الفئة  هاه   ألن  المحريبين  على  ااستتتت يال  
 وبترلتاات... القيتردة  تراه   متر  في  يجترد    ا  التا   المل زم   النو  

  ال ركيز المفيا   من  ي ون   قا  ومر  هرد   الشتتتتتتتتتتتتهيا  أبو  قيردة 

 المج مع في  النتتتتتر   من  نوعين  على  ااستتتتتتتتتتتتتت يال   في 

  ال حزُّ   عن   الماصتتتتومون  المستتتت قلون  ه    األو  : الل نرني 

  النو    أمر .  ذا    أو  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي  الييف  هاا   الى  والنحيري 

  المستتتتتتتتتتتتتتيحيتتة اليتر فتة  من « للا  حز  »  حلفترء  فه   الثترني 

 .عون  ميشر    الامرد  يعرمة  تح   المنضوون 

ر   الى  ن يلع   ا  ونحن   وإنمر ااستتت يال    هاا  ن ر ج  نشتتت 

 ستيقول  مر  بمق ضتره   حستن  الستيا  ي ني   أن   هو  من   ال ر  

 ستتتيا وجا  فهذا . ب    وعا   الا   اآلتي  الصتتتحفي   المؤتمر  في 

  ستتتتمانره مر   مع  ه   آرا ه   استتتت يال   ت   الاين   أن  المقرومة 

  األو    أمس   ليلة  الصتتتتتتتتتتتحفي  المؤتمر   في  من   وستتتتتتتتتتتماوه 

 باض ب   إتستتتتم    الا   لل شتتتتاد  ال يرني  الخ   يرفع  عناهر 

..  وظر فه   الى   اولئك   و ارد   هؤاء  يا ار   أن   مث    الميرل  

  تقايره وفي   الستتتتتتتتتتتتيا  طرحهر   ال ي  الميرل   قر مة  آخر   الى 

  حرلة  يا س  ااستتتتتتت يال    جرء   إذا   أمر . محقة  ميرل   انهر 

  من  يصتتتتتتتتتتتتتتب   عنتاهتر  و مير   يقتر   ممتر  وإحبتر   صتتتتتتتتتتتتتتامتة 
  من  الشتتتتتتتتتتتتتتا ي  الييف  ير تتاه  بمتتر  األختتا  الوطني  الواجتت  

  طروحرت  من   الحار  منستو    فهن  األخا   حر   وفي . الستيا 

  الثالثين خال   لمستتتنره   ومر  ياود   وا  ينحستتتر «  للا  حز  » 

 .الصحفي   المؤتمر   من   األولى  الحلقة  تل    ال ي  سرعة 

رر الر يس   أن  نر   أخر   جهة   ومن . جهة  من   هاا   بشتتتَّ

  ي ستتتتت  جاياة  استتتت راتيجية  استتتت كمر    الى  منصتتتتر    األستتتتا 

  ر يس ي تررة  تزامنت   التا   الح    في  الثترني  ِعقتاه  بجوهرهتر 

  نر    ومر . بااي     مع  الحر ر    الاين  ساا  الل نرنية   الح ومة 

  ودوليتترا  إقليميتترا  تحتتا   ال ي  للم  يرات  الم تتكنيتتة  القراءة  أن 

  ال وّجهترت من  للكثير  جتار تة  تاتايالت  اتجتره  في  تستتتتتتتتتتتتتتير 

  التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا  الر يس  وأن  األو    الِاقتا  بهتر  إتستتتتتتتتتتتتتت   ال ي 

  الصتتتتتتتتتتتتتتايق   أردوغترن  طيت    رجت   الر يس   وكتالتك  الحر ر  

رر  وللر يس   ل    المش ر     ال اايالت  مارل    من  بيِّنة   على   بشَّ

 صتتتتتتتتتتتفة يكخا  الا   ال نستتتتتتتتتتتيق  بنهج  عمالا  إليهر   المشتتتتتتتتتتترر 

رر  الر يس  يل قي   والا   ال كرم     على  الحر ر   والر يس  بشتَّ

  األستتتتتتتتتا  لستتتتتتتتتور ر  الجمي   رد   فهن  هنر   ومن . علي   الحرص 

  حز »   وبرلاات  الل نرنية  طرا  األ  باض  جرن    من   األ  

  ال اتتتايالت استتتتتتتتتتتتتت ياتتتر   في  هو    « أمتتت   حركتتتة » و « للا 

  ت يلع  ال ي  البن   األستتتتتتا  ستتتتتتور ر  في  تحا    ال ي  الجار ة 

 مراح  بهستتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتترر   اانشتتتتتتتتتتت ر   من   أوثر  األفق  نحو 

  الزمن  خصتتتوم   فهن   إلي    المشتتترر  ال يلع  وبموج  . مضتتت  

 صتااقة وهاه  حلفرء    أو   أصتاقرء  نجاه   ربمر  مضتى   الا  

 ستتتتتتتاا الر يس  ستتتتتتتيرستتتتتتتي   وواقع « آذار   14 طر فة »  و ير 

رر  الر يس  مع  الحر ر   التتتتاين    ذلتتتتك  على  التتتتاليتتتت   بشتتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 ااع بتترر وإعتتردة  النظر  إعتتردة  شتتتتتتتتتتتتتت ليتترت  ب ثير  وت جتتروي 

 في حتاث تر  الل ين  الحترل ين  ان  مالحظتة  مع  القراءة   وإعتردة 

  أن   ذلك  ال ر    عن  منزَّه ين  ليستتتتتتت ر  النظر  اعردة  ستتتتتتتيرق 
  على  الم تتتتا ي  المانى  تتتتتكختتتتا  تاود  ا  النظر  اعتتتتردة  وثرة 

 مقرومة حركة  رمز   هو   الا   حستتتن  الستتتيا  يراه   الا   النحو 

 .ال سييس  اتجره  في  خيوة  خيوة  تسير 

  المؤتمرات ع  ر  ال ا ير  أستتتتتتتتتتتتتتلو   في  ال تتتكمتتت   وعنتتتا 

  تستتتتتييس»  تستتتتتمي    يم ن   مر  نالحظ  الم الحقة  الصتتتتتحفية 

 . « المقرومة 

 الصتتتحفي المؤتمر   في  حستتتن  الستتتيا  ي اد  وعستتتى   لا  

  الارم   الرأ   اوستتتتتتتتر    في  لمستتتتتتتتنرهر   ال ي  القلق  حرلة   ال رلي 

  برل يور فرح    المؤتمر  مضتتتتمون  بموج   تك م    ل    الا  

  ستتور ر  الى  الخرمستتة  الحر ر ة  الز ررة  ن ر ج  أوضتتَح      الا  

ل   وال ي  رر  الر يس  بهر  ستتتيقوم  لز ررة  تستتتر ارا   شتتت َّ   الى  بشتتتَّ

  بكن   مضتتى   الا    الى  تنظر  استت راتيجية   في  الشتتر ك  ل نرن 

 اعردة ت يل   المق لة   المرحلة   وأن  حين     في  ضتتتتترورة   ورن 

  ااستتتتتتتت راتيجية هاه  تك ستتتتتتتت   لكي  الجميع  جرن    من  نظر 

  الى  وبتتتتترلاودة . منهتتتتتر  المتتتتتكمو   وتحقق  المرجوة  ااهميتتتتتة 

رر  الر يس  بين  الثالثي   اللقرء    الاين  ستتتتتتتتتتتتتاا  والر يس  بشتتتتتتتتتتتتتَّ

 الحتقتبتتتتتتتة ختتتتتتتررجيتتتتتتتة  وي ر  اوغلتو  داود  وأحمتتتتتتتا  الحتر ر  

... النظر  اعتتردة  اهميتتة  متتا   نلمس  ان  يم ن  األردوغتترنيتتة 

 تخلو ا  ظني  بقرار  م لو   َطَرفتت   ربمتتر  التتا   أيلو   وق تت  

. الارقبة  ستتتتتتوء   الى  يقود   الا    الظن  ستتتتتتوء   من  مضتتتتتترمين  

 . أعل    وللا 
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 إليه نتطّلع الذي التاريخي المشهد

 المقرم  رفياي  قردة   من  علينر  الحر صتتتتتتتتين  إقالق  وفى 

 أيتترم باض  تمضتتتتتتتتتتتتتتيتتة  له   يييتت   لنتتر  يواراا  نر تتاه   فنحن 

  الى  يتافاه   عتربرة  تفقتايتة  إطالات  أو  ربوعنتر  في  الجترية 
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 حرات  أحلى  في  ل نرن  شتتتتتتتتتتتتتتقيقه    أن   إلى  ااطمئنرن   ذلك 

 .ال ارفي 

 لبضتتتتتتتتع ي ررة   مع  موعا   على  أننر  الكالم   هاا  منرستتتتتتتتبة 

  -  7 -  30)  المق تتتت   الجماتتتتة  يوم  بهتتتتر  يقوم  ستتتتتتتتتتتتتتتتترعتتتترت 

 يقوم ومثلهر  ل نرن   إلى  الشتتتتتتتتتر في ن  الحرمي ن  خردم (  2010

رر  الر يس  بهر   أمير بهر  يقوم  ي ررة  الثنين  ومث    األستتا  بشتتَّ

  ي ررة هنرلك   ومر . ثرن   آ   خليفة  بن  حما   الشتتي   قير   دولة 

  من  وي تتررة  مبتترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  بهتتر  يقوم  ال مني  قيتتا 
 مامر اللي ي  الر يس  بهتتتر  يقوم  ت    أن  ل نتتترن  مصتتتتتتتتتتتتتتلحتتتة 

 الستتتتتتتتتتتيا الاالَّمة  أبنرء  اخواننر  طر قة  فرجكتنر   وال ي  القاافي 

 اللي ية ال از ة   مع  َتارمله   في   للا   فضتتتتتتتتت   حستتتتتتتتتين  محما 

  ال از ة  على  تاليقه    أن  حيث   والاه    الاكر  الييِّ    برحي  

  ت ي  ربمر  ال از ة   أ   انهر    مع  الخشتتتتتتونة   بباض  إتستتتتتت  

 الصتتتتتتتتتتتار موستتتتتتتتتتتى   المرم  حو   مفقود   حوار  أمرم   المجر  

  وتاز ز المشتت ر   ال فه    إمر : وبرلحوار . المصتتير   المجهو  

 األصتتفرر عايا  برق   تمو    خال   من  موستتى  الستتيا  ترا  

  بكبنرء للنهو   مشتروع    ضتمن  ورن   انسترنية  لمؤستسترت 

  ا  حيتث  عليت   هو  متر  نحو  على  األمر  تر    وإمتر  اليتر فتة  
 إيران في  الح    أن  ي تتتاو  ا  وحيتتتث  ال  يير   من  جتتتاو  

 لمح متة مجتر   ا  ومتر  ال  ييت   قضتتتتتتتتتتتتتتيتة  ي  نى  أن  يم ن 

  الواقاة  مالبستترت  ب شتت   خرصتتة  استتالمية  ح ى   أو  دولية 

 .الصار ة 

  باض جتتترنتتت   من  القالق  وفى  نقو   عنتتتامتتتر  ونحن 

  مع  والحركي  وال يرر   والحزبي  الستتتتتتتيرستتتتتتتي   الام   أطير  
 علينتتتر للحر صتتتتتتتتتتتتتتين  ومنيلقتتترتتتت    القالق  أنوا   اخ ال  

 النقرذ واج    يل وا   أن  يم ن   هؤاء  فلن  وشتتتتتتتتتتتتا   ووطن 

  تجره وواجبرته    همومه   لايه    لكن  ثرلثة   وربمر  وثرنية  مرة 

  حتترلتتة  في  نجتتاه   يوم  يتتكتي  قتتا  أنتت   ياني  وهتتاا  شتتتتتتتتتتتتتتاوبه  

  الى  بترل لتا  يؤد   قتا  للا  ستتتتتتتتتتتتتتم   ا  وهتاا  عنتر  انصتتتتتتتتتتتتتترا  

 .فرلنهيرر  ال هميش 

 ع تتا بن  للا  ع تتا  الملتتك  إطاللتتة  إن  القو   خالصتتتتتتتتتتتتتتتة 

رر  والر يس  الاز ز    الوق    في  تكتي  علينر  حما  والشتتتتي   بشتتتتَّ

  من  يخف    ا  ستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتية  محنة  في   الوطن  ب   يمر   الا  
 واقعية حستتتربرت  ووفق  بمستتتؤولية  ال صتتتر   ستتتو   خيرهر 

  إن  تقايرنر  وفي .  الاضتتتتتتتتت    عن  وليس  الاق    عن  تصتتتتتتتتتار 
  الوفرق  لحظة  ل حقيق  منرستتتتتتتتتتبة  خير  هي  المثلثة  الطاللة 

 والاربي الل نرني   الارم   الرأ   مشتتتتتتتترهاة  شتتتتتتتتكن   ومن . الاا   

(  الجمهور    القصر )  الل نرنيين   و   بي    في  تاكرر ة  صورة 

  حو   واحتتتتا   يوم  في  أطلوا  ه   إذا  الثالثتتتتة  القتتتتردة  تمثتتتت  

  األمين  برلجميع  و حي   ستتتتتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتتتتر   الر يس  أخيه  

 وأعضتتتتتتتترء  للا  نصتتتتتتتتر  حستتتتتتتتن  الستتتتتتتتيا «  للا  حز  » ل   الارم 

  تباتتتث ان  التتاينيتتة  المرجعيتترت  ورموي « الوطني  الحوار » 

 بترت ل نترن   بتكن  إعالن  بمثتربتة   وتكون  النفو   في  اليمتكنينتة 

  عن  اانصتتتترا   أهبة   على  أقيرب    وان  الخير  دا رة   خررج 
  مصتتتتتتتتتتتترل    وصتتتتتتتتتتتتون  ال الد  بنرء  في  تفيا   أن  يم ن   ا   ل ة 

 .العبرد 

 لكن  مستتتتتتتت حيالا  ليس   إلي   نشتتتتتتتتير   الا   المشتتتتتتتتها   وهاا 

 باتتا بتترتتت   األمتتة  أن  ذلتتك  و ر    تضتتتتتتتتتتتتتتحيتتة  الى  يح تترج 

  األمة  الاز ز   ع ا   بن   للا  ع ا   الملك  بهر   فرجك   ال ي  المبردرة 

 الثرني ورنون )  الكو     في  ااق صتتتتتتتتتتردية  الاربية   القمة  في 

  الى  األيمتترت  اشتتتتتتتتتتتتتت تتات  ولمتتر  ان ظتترر  حتترلتتة  في ( 2009

 أبنرء  إلى   للا  ع ا   الملك  يهايهر  نفستتتتتتتتتت    النو    من  مبردرات 

 ومر وليس  اليي   ستتتتتتتعي    مع  ال جرو   شتتتتتتتر     إنمر  األمة  

 .اللاودان  الم كربشرن  الفلسيينيرن  الشقيقرن   فا  

 وي اللفظي  ال كربش   وق    ن منى  ل نرن   إلى  وبرلنستتتتتتتبة 

  المنرستتتتت   الوق    هو   وهاا  للا   ستتتتتم    ا  اح رابرا  ي حو    ا 

  واحة   الوطن  يبقى   لكي  الل نرني   الشم   تجمع   ال ي  للمبردرة 

 .للم وحشين  غربة  ين هي   أن  با   للم اقلين 

 الشتتتتتتتتتتجر  القر ا   من  ترر خي  قرار   في   األم   و ير   ولنر 

 مجا اتخرذه  عنا  يستتتتتتت حضتتتتتتتر   للا  نصتتتتتتتر   حستتتتتتتن  الستتتتتتتيا 

  الملك  وح مة  لل نرنيين  الجمي    الصت ر  المقرومين  إنجريات 

  األ   باا  البن   األستا  وتضتحيرت  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا 

  ستتتتتتتتتتتتواء   الى  والهرد    الموفِّق   وللا . حما  الشتتتتتتتتتتتتي   وأر حية 

 .الس ي  
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ار الرئيس يريده ما هذا  لبنانييه من بشَّ

 ال ي وال نظيرات   المجتردات  تن هي   ا  الا    الوق   في 

 اخواننتتتتر ع تتتت   ي زايتتتتا  وقلقه    النتتتتر   يعتتتترج إ  عوا تتتتاهتتتتر 

  ديتترره  في  الحتترر  الجو  أيتترم  لطفتترء  أتوا  التتاين  الخليجيين 

  عن  النرشتتتئ  برلحر  فهذا  ااصتتتيير    بلاات  نستتتر    ب رود 
 ااستتتتتتتتتتتتتت  ال  من  حتترات  نتترهيتتك  وال نظيرات  المجتتردات 

ع   اآلن  ح ى  المانية  الستتتتتتتليرت  تجا   ل    الا     ل   حا   وضتتتتتتت 
  أهون  تبقى  الخليج  صيف  أيرم   حر : ضمنرا   يقولون  يجاله  

  وال هاياات الستيرستية   والمجردات  ااست  ال   أيرم  حر   من 

 .نهرر   لي   الفضر يرت  ت ثهر  ال ي   المواجهة  وأحرديث 

 الستتتتتتتتتتتليرت  ان  ويف  ااستتتتتتتتتتت  را   وثير  ونستتتتتتتتتتت  ر  

 في تكخا   ول    اآلن  ح ى   األمر  تحست    ل   واألمنية  الستيرحية 

 اخواننر  يحم    أن   شكن    من   األمر   في  ال راخي   أن   ااع برر 
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 خييه  في اآلن باتتا النظر يايتتاوا أن على الخليجيين

 على الستتتتتتور   الصتتتتتتيف وتفضتتتتتتي  إجرياته   أمرون وفي

 في ستتتتتتتتتيرحي انضتتتتتتتتتبر   هنرلك حيث الل نرني  الصتتتتتتتتتيف

  منيمنة  مرجا  الاك ور يميلنر تار ف  نحو  على  أو سور ر 

رنر الا « الستيرحي  األمن»  هنرلك تتتتتتتتتتتتتتتت  ياكِّ  األمن» بتتتتتتتتتتتتتتتت

 ل   ستتتتترداتال أنور  الراح  الر يس  ان  لوا  الا « ال اا ي
  يمترنت  مقترولي و ير  الى خي ت  تنفيتا أمر و وكت  بت  يتكختا

  عر قة تجربة صتترح  ألن   عثمرن أحما عثمرن  المرحوم

 الارلي  الستتتا من أستتترستتتية مراح  بنرء إنجري في م مثلة

 وقيرستتترا . مصتتتر في جير  ان فرضتتترت حاث  ربمر لكرن 

 األمن» إلى أحوجنتتتتتر متتتتتر الراهنتتتتتة الل نتتتتترنيتتتتتة بتتتتترألحوا 

 فوات ق   ال ي يق  في وتستتتتتتتتر ارا  ب  تي يقرا « الستتتتتتتتيرحي

 .األوان

 التا   الوقت  في فتهنت  أخر   جهتة ومن. جهتة من هتاا

 وال هتايتاات وال نظيرات المجتردات« مترراتون » ين هي ا

رر الر يس نجا ل نرن  في وال هو الت  يواصتت   األستتا بشتتَّ

 ااق صتتترد اتجره في الم كني اان قر  ستتتيرستتتة ستتتور ر في

 واانف ر   المكمون  وااستتتت ثمرر المزدهرة والستتتتيرحة  القو  

 باتا عزلتة ا: هو شتتتتتتتتتتتتتتاترره وكتكنمتر التاولي المج مع على

 بنرء من أه  اآلن باا قضتتية وا.  األمر ولَّ  مهمر  اآلن

 من بهر  المرحَّ   الم مرستتتك ااق صتتترد ذات  القو ة  الاولة

 .مانهر في ااس ثمرر ير اون  للاين والمرغوبة الجميع

رر الر يس يحرص وعنامر  رجر  اصتيحر  على بشتَّ

 الوفتتا ان بتتتاليتتت  الختتتررج إلى ي تتترراتتتت  في ماتتت  األعمتتتر 

  بيالروستتتتتتتتتتتتتتيتر إلى أيترم ثالثتة منتا ي تررتت  في يرافقت  التا 

  رستتتتترلة بمثربة وحاه  فهاا  األعمر   رجر   من مئة يضتتتتت 

 عليه  أن مفتتتتتتردهتتتتتتر ل نتتتتتترن في األمر أولي باض الى

  تاايالت  وإدخر  اق صتتتتترديرا   الوطن بنرء  الى اانصتتتتترا 

 إلى تح ترج اآلتيتة فترألجيتر .  المواجهتة ثقترفتة على جتار تة

 الخي   وإلى  الستتتتتتتتتتال    الى الحرجة من أوثر مشتتتتتتتتتترر ع

 ومتتر. ال نو ميتتة ال هيؤات الى الحتترجتتة من أوثر ال نمو تتة

  ن ركهر ا  فلمرذا الستتتتتتتنا  الاولة أنهر ستتتتتتتور ر في نر   دمنر

رر الر يس مع تواصتتت   على المستتت ق لية الخي   تنفيا بشتتتَّ

 الستتتتتتتتتتتتتيرحي والنهو   ااق صتتتتتتتتتتتتترد  اانف ر  صتتتتتتتتتتتتتايا

  ضب    من الجايا  للمج مع  الم كني  وال كهي  وااس ثمرر  

 عام الى  ااستتتتتارر مراقبة الى ال اخين من ع  الى الشتتتتترر 

 من أوثر بتت . اللحى وتيو تت  النقتتر  ظتترهرة في الوقو 

رر ة ستتتور ر نجرر   ا  لمرذا  ذلك ههر في البشتتتَّ  أن با  توجَّ
 وق هر في ضتتتتتتتتتتتتتترور ةرن  و  بمرحلة تاكيرهر ي واصتتتتتتتتتتتتتت 

  ربمتر وال ي الراهنتة المرحلتة في تاتايت  إلى تح ترج وبترتت 

رر الر يس ي ون  الزمن من عقتاي ن متا  على  مع بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ

  تجربة وصتتتتتترح ...  الامر من الستتتتتت ين في انقضتتتتتتر همر

 .حر    الى   حر    من  برلحسنى   اان قر  مجر  في عر قة

 2010 تموز 28 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الزيارة لمناسبة المريض لبنان مصلحة

 العزيز عبد بن للا عبد للملك التاريخية

  ومنربر وحزبية  ستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  وقو   ل نرن  مصتتتتتتتتلحة   من 

  من  يجا    أن  وديني  ماني  مج مع  ومؤستتتتتتتستتتتتتترت  إعالمية 
  من هى في  يومتتتترا ( 2010 تموي  30 الجماتتتتة )  غتتتتا  يوم 

  جرن   من  تحايرت   وا  تهو الت   وا  في   صتتتتترا    ا   الهاوء 

 ال ي ال صتتتتتتتتتتتتتتر حتتترت  إطالق  وإنمتتتر  ذا    أو  الييف  هتتتاا 

 ولخردم ستتتتتتترعرت   لبضتتتتتتتع  ستتتتتتتيزورون  الاين  برلقردة  ترح  

 راعي الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا   الملتك  الشتتتتتتتتتتتتتتر في ن  الحرمي ن 

 القتتتردة هؤاء  من  فلكتتت  . ختتترص  بشتتتتتتتتتتتتتت تتت   الاربي  الوفتتترق 

  ومن  مخ لفة   وعواط   م فروتة  بِنستَ   ل نرن  على   افضتر  

  أو  نخوة  بمثت   جترن نتر   من  الرد  ي ون   أن  ال اترمت   أخالقيترت 
 .لل نرن  القردة   هؤاء  محبة   أو  تصّر  

  ل   الارم  األمين   من  نستتتتتتتتتمع   لكي  منرستتتتتتتتتبة  خير   ولالهر 
 في يقر   طيبرا  والمرا   للا  نصتتتر  حستتتن   الستتتيا «  للا  حز  » 

  أن  مالحظتتتتتة  مع  الاز ز  ع تتتتتا  بن  للا  ع تتتتتا  الملتتتتتك  حق 
 ياروا عنامر  ستتتتتتتتتتنين   عشتتتتتتتتتتر  ق     قرلوا  الحز    في  قيردِيين 

  في ( للاهتا  وليترا  يا   متر   وكترن  2000 عترم )  للا  ع تا   الملتك 

 في والمترا  فيت    حت    التا   الحر ر   رفيق  الر يس  قصتتتتتتتتتتتتتتر 

 المقرومة حق   حو   من   ستتماوه  بمر   وأشتتردوا  الييبة  من هى 

 خال  ث   يستتتتتتتتتتتتتت ق له   أن  ق تتتتت   فق    األر   تحر ر  في 

 عشتتتتر ق    الاز ز  ع ا   بن   للا  ع ا  وموق    له    استتتت قبرل  

  م ا ي    على  يا    مر  المؤستتتتس    الوالا  أيرم  ومنا  ب   ستتتتنين 

  و   ونظرم  خصتتتوصتتتية  واح رام  الاربي  الصتتت   وحاة   وهو 
 األشتتتتتقرء ونجاة   الاولة  هاه  شتتتتتؤون   في  ال اخ   وعام   دولة 

 والثتربت  الاترد   الحت   ليجترد  الستتتتتتتتتتتتتتاي  مع  الحترجتة   عنتا 

 ليس ال ي  الاربية  المبردرة  في   ولنر . الفلستتتييني   للموضتتتو  

 خال  عليهر  برلجمر    الموافقة  تلقى   أن  الصتتافة  وليا   أمراا 

 وليس(  2002  آذار   29و   28)  بيروت   في  الاور ة   القمة 

  إطالق   إن  مانره  بمر   أ   أخر    عربية   عرصتتتتتتتتتتتمة   أ   في 

 األطير  و   وبرضتى  المقرِوم  ل نرن  عرصتمة   ورن  المبردرة 

  لوا  انت   في  جتاا    وا «. للا  حز  »  ذلتك  في  بمن  الل نترنيتة 

  الى  طر قتت   أختتا  ال ي يع  لكتترن  بتترلجمتتر   وق ولهتتر  المبتتردرة 
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  اآلن   الوضتتتتتتتتع  نر   بينمر    إستتتتتتتترا ي   شتتتتتتتترو   ووفق  ال نفيا 

  ا  ستتتقفرا  وضتتتا   ال ي  المبردرة   تلك  بفضتتت   ب ثير   أفضتتت  
  أل   يحق   ا   أحمر  خيرا  ورستتتتتتتتم   اخ راق    للار   يجوي 

 ق   إستتتتتتترا ي   مصتتتتتتترلحة  اتجره  في   فوق   القفز  عربية   دولة 

  للا  ع ا   الملك  أجلهر   من  ينشتتتتتتت   ال ي  ال ستتتتتتتو ة  ت حقق   أن 
  هو  الاربي  الموق   توحيتتتتتتتا  أن  و ر   الاز ز  ع تتتتتتتا  بن 

  الاولة  تقوم   أن   أج    من   الستتتتتتتتتتتاي  تنشتتتتتتتتتتتي    الى  الستتتتتتتتتتت ي  

 .الفلسيينية 

  يشتتتتتتتتتتتتتترركت  الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا   للملتك  الرؤ تة  وهتاه 

رر  الر يس  فيهر   خير  ولالهر . ستتتتتتتتيزورنر   الا    األستتتتتتتتا  بشتتتتتتتتَّ

 الاك ور أمثر   اخواننر  باض  من  نستتتتتتتتتتتتتمع  لكي  منرستتتتتتتتتتتتتبة 

 الجمي   أمين  والر يس   حول   الاين  وباض  جاجع  ستتتتتتتتمير 

 المنربر باض   عن  فضتتتالا  الك ر     حز   صتتتقور  وباض 

  الر يس حق  في  طيبتترا  والمتترا  التتاينيتتة   والقال   العالميتتة 

رر    الستتتتتتتيردية الل نرنية  الميرل    و    مع  ي جرو   الا   بشتتتتتتتَّ

 الميتتتترلتتتت  هتتتتاه  تحقيق  أن  مالحظتتتتة  مع  بتتتترل رو    إنمتتتتر 

رر  الر يس  حق  في  طيِّ   والم   الى  يح رج    لستتتتت كمر  بشتتتتتَّ

  الامتتتت   تتتترر    في  ان  أيضتتتتتتتتتتتتتتتتترا  المالحظتتتتة  ومع  ال ل يتتتتة  

  ستتتتمير والاك ور  الجمي    أمين  الر يس  من   لك   الستتتتيرستتتتي 

  الى  وي تتررات  وتاز تترت  والميتتة  مبتتردرات  وغيرهمتتر   جاجع 

  الر يس ي ررة  لمنرستتتتتبة  الييِّ   الكالم   ان  ياني  ممر  ستتتتتور ر 

رر   في ل نرن  يفيا   أن  شتتكن    من  الز ررة  لهاه  واستت برقرا  ب   بشتتَّ

 .سور ر   مع  المس جاة  عالق   

 ع تتا بن  للا  ع تتا  الثالثتتة  القتتردة  ي تتررة  أن  وصتتتتتتتتتتتتتتحي  

رر  الاز ز   هي  ثرن   آ   خليفة  بن  حما   والشتتتتي    األستتتتا  وبشتتتتَّ

 وقفة نراهر  تجالنر  بهر  القيرم  مجرد   لكن  ستتتتتتترعرت   لبضتتتتتتتع 

  المحتت   بهتتر  يقوم  ي تتررة  مثتت   وونهتتر  األهميتتة  بتترل تتة  أخو تتة 

  ومرضتتت . برلفا   مر ض  ول نرن .  علي   جااا  عز ز  لمر ض 

  والستتتتتتتتتتتتتتودان  وفلستتتتتتتتتتتتتتيين  الاراق  في   إاَّ  لت   مثيت   ا  التا  

  الستتاود   ال ر رق  ي ون  عستتى   لا  . شتترفيرا  عالجرا  ي يل  

  الاواء   هو  الميمونة  برلز ررة  م مثالا  الَقَير    -  الستتتتتتتتتتتتتور    - 

  القو   أ   المر ض  أهت   مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة  فمن  وإذا . الشتتتتتتتتتتتتتترفي 

 ومؤستتتتتتتتتستتتتتتتتترت العالمية  والمنربر  والحزبية  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتية 

 يوم وجاتتت    الفرصتتتتتتتتتتتتتتتتة  اغ نتتترم  والتتتايني  المتتتاني  المج مع 

 في وكترنت  .. مضتتتتتتتتتتتتتت   أيترم  وت   غير  ومترا ي ( غتااا )  الجماتة 

  الوطن  ل نتتترن  لمصتتتتتتتتتتتتتتلحتتتة  ليس  هو  بمتتتر  حتتترفلتتتة  ماظمهتتتر 

 .سواء  حا   على  والشا  

 2010 تموز 29 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 المطمئن  العربي والتشاور أوباما رسالة

 والح رم الرؤستتتترء  بين  الرستتتتر     ان  على   الاردة  جرت 
 منهتر يتاا   فال  الك مترن  طي  تبقى   بترلتاات  الشتتتتتتتتتتتتتتكن  الكبترر 
  شفهية احيرنرا  برسرلة  باث  الفالني  الحرو    إن   القو   سو  

  عن   أو  مباو    ومع  خيية  وأحيرنرا  ر رستتتتتتتتتتتتي  مباو   مع 
لة  الحرو   بلا  في  الستتفير  طر ق    ي الرستترلة. وف   إلي   المرستتَ
 الرسرلة  مضمون  ط ياة   عن   العالن  ي    األحيرن  باض 

 .السر ة   على  حرصرا  اليحرء  صي ة  وفي 
لة  الحرو    أن  وحيث   عمليرا  يصتتب   الرستترلة   إلي   المرستتَ

  إذاعة  لنفس   يجيز   الحر   هاه  في  فهن   بهر  الحق  صرح  
  الا   الحرو    من  لالستتتتتت ئاان  الاودة   دون   من   المضتتتتتتمون 

  عن   الكشتتتتتتتت   من  فر اة  وجود  إرتك   هو   إذا   أمر . أرستتتتتتتت  
  تستتتتر  هر مستتتت شتتتترر     ألحا  أو  لم  ب   يجيز  فهن   الرستتتترلة 
 ال وضتي  بحق   ذلك   على  عوت   حر    في  لنفست   مح فظرا 

  الارل    في   الح رم   دواو ن   ك    في  يحا    أمر  ال سر     إن 
 .ذلك  من ع  الصا    من  وأن  

  الر يس إن  القو   هو  ال مهيتتتا  هتتتاا  من  نر تتتاه  التتتا  
لة  خيية  برستتتتتتتتتترلة  باث  أوبرمر  بررا     الر يس  إلى  مفصتتتتتتتتتتَّ

    2010 تموي   17 الس     يوم  عبر   محمود  الفلسييني 
 خال   من  جرء  الرستتتترلة  هاه  مضتتتتمون   عن  الكشتتتت    وأن 

  صتتتتتتتحيفة نشتتتتتتترتم   مر  نحو   على « فلستتتتتتتيينية  مصتتتتتتتردر » 
 غزة في  مراستتتتلهر  ب وقيع  تموي   31 الستتتت    يوم « الحيرة » 

 .صبَّر   ف حي  الزمي  
  وال رهي  ال رغي    من  وت ضمن  بنااا   16  من  الرسرلة 

  عتتتتتتتام  عواقتتتتتتت   من  وال هو تتتتتتت   للحوافز  ال جميتتتتتتت   ومن 
  لهتر  تلخيصتتتتتتتتتتتتتترا  ال نود  هتاه  في  متر  وأه  . الكثير  ال جترو   

 رف ض  يق     ا   أوبرمر  الر يس   أن   هو 
  و رفض المبرشتتتترة   المفروضتتتترت   إلى  الن قر   اق راح  

  الاربية  للجرماة   الارم   األمين   إق رحهر   ال ي   المرجعية   فكرة 
  إقرمة  إل زام   يؤكا   أوبرمر  الر يس   ان  كمر . موستتتتتى  عمرو 
 المفتروضتتتتتتتتتتتتتترت ت تاأ  أن  ي وقع  وأنت   الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  التاولتة 

 .( 2010 آ  )  الشهر  ميلع  المبرشرة 
 أوبرمر الر يس  ب صتتتتتتتمي   توحي  الرستتتتتتترلة  ت او   عمومرا 

  على   الح   صتتتتتتتتتتتي ة  تنفيا  لجهة  ب   تاهَّا  بمر   الوفرء   على 
ي   والا   الاول ين   أستتتتر    الرستتتترلة  أن  الف را    هاا  يازِّ
 الابلومرستتي الوجود  برفع  تمثل   نوعية  خيوة   مع  تزامن  

 في  أن  ياني   ممر  باثة  درجة   إلى  أميركر  لا   الفلستتتييني 
 وأوثر ستتتتتتتتفير  من   أق    هو   الا   الباثة  ر يس  إستتتتتتتت يرعة 

  عل   يرفع   أن  بحصتتترنة  برل رلي  ي م ع   وا  م     ماير   من 
 الجمتترعتترت أن   رغ   على  الباثتتة  مقر  على  فلستتتتتتتتتتتتتتيين 
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ي كمر. الكون ر  في  الم صتتتتتتتتتهينة  ان  الف را  يازَّ
 بكن ووعات الفرنستتتية  الح ومة إتخات هر ممرثلة خيوة

 دولة ستتتتتتتتتتتفير» أن  على الباثة ر يس مع  ال ارم  ي  
 حاو ستتتتتتتتتتتتت حاو ال ر يرنية  الح ومة وأن«  فلستتتتتتتتتتتتتيين

 أوروبتر دو  بقيتة تلحق ذلتك وباتا. وفرنستتتتتتتتتتتتتتتر أميركتر
 .الفرنسية - األميركية برلقرفلة
 ال ستتتتتتتتتتر   جرء ه : ن ستتتتتتتتتترء  أنفستتتتتتتتتتنر نجا هنر
ااا   ث َّ تتت  عمتتتر أوبتتترمتتتر الر يس ي راجع ا بحيتتتث م امتتتَّ

 رسرل  ؟ في بنااا  16 من نصرا 
 من شتتتتتتتتتتتتتتيء هنرلك ي ون  فلكي غزة من لمرذا أمر

 هي إنهتر يقتر  ان بمانى« حمتر  حركتة» ل الحراج
 الرستتتتتتتترلة على  الوقو   أم نهر خرصتتتتتتتتة وستتتتتتتتيلة ع  ر

 الر يس لحراج بنودهتتتر عن الكشتتتتتتتتتتتتتتت  إلى وعمتتتات
 .عبر  محمود
 يبقى لكن. واردة  ااف راضتتتتتترت -  ااح مرات و 
 والرسرلة. تسترب   والرسترلة. وصتل   الرسترلة ان  المه 

 خيوات ب حقيق كفيلتتتتة مهمتتتتة خيوات عن ت حتتتتا 
 جتترنتت  من بمستتتتتتتتتتتتتتتؤوليتتة ماهتتر ال اتترمتت  حتتر  في أه 

 الاربي  ال شتترور ضتتوء في توقُّا  يم ن ومر.  إستترا ي 
 وعلى  وااردن ول نرن وستتتور ر  والستتتاودية مصتتتر بين

 الر يس اج مر  ضتتتتتتتتتتتتتوء في  وكالك  القمة  مستتتتتتتتتتتتت و  
 شتيمون  إسترا ي   دولة بر يس أمس ق   مبرر  حستني
 ب ير  أوبرمر الر يس رستترلة مع  ال ارم  ي   أن بير ز 

 ويراء وباض ن نيتتتتتتترهو جتتتتتتترنتتتتتتت  من الممتتتتتتترطالت
 في« حمتتتتتر » أستتتتتتتتتتتتتتتلو  ب ير وكتتتتتالتتتتتك ح وم تتتتت  
ب  هي إذا شتتتتيء في يضتتتتيرهر ا  وال ي  ال ارم    جرَّ

 ع تا بن للا ع تا  الملتك يمين إلى تكون  أن المرة هتاه
رر والر يس الاز ز  محمود الر يس و  ون  األستتتتتتا بشتتتتتتَّ
 ع ا  والملك مبرر  حستتتتتني الر يس يستتتتترر إلى عبر 

ب  إذا وهي. الثرني للا  خصتتتتتتتتتوصتتتتتتتترا  تخستتتتتتتتتر لن جرَّ
 .القوة موقع من ال جربة آذارت عنامر

 أيرم  ثملثر الا  آ  نهرية مع نستتتتمع ولا  عستتتتى
 يباث مر الفضتتتتتتتتتتي   الشتتتتتتتتتتهر رمضتتتتتتتتتترن حصتتتتتتتتتتة من

 ال حر  ضتتتتتتتتتتتتتتتوء وفي اننتر بت  النفو   في اليمتكنينتة
 ااس ثنر ية  الشرملة الاربية  والقمة حا   الا  الاربي

 ال تتتاء مع موعتتتا على نكون  ربمتتتر المق تتت  ايلو  في
 من إليهر ستتتتتتتتتيضتتتتتتتتتر  ومر أوبرمر رستتتتتتتتترلة بنود ب نفيا

 ل فرد   اآلخر وباضتتتهر  لل صتتتحي  باضتتتهر  إق راحرت
 .الموفِّق وللا. ال اثر

 2010 آب 3 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 دمشق  مثل بيروت نريد
ر  التي ار فيها تسحَّ  وسعد  بشَّ

 وعمرن دمشق  مث    تكون   أن  بيروت  الشرا ع   ألم  نر ا 
  والمنترمتة  ومستتتتتتتتتتتتتتق   والتاوحتة  والكو ت   والر تر   والقترهرة 
 وب تتااد ونواوشتتتتتتتتتتتتتتو   والجزا ر  وطرابلس  والربتتر   وتونس 

  ك رب   من  الاست ر ة  الصتفحة  تيو    الا   ااح ال   ق   ) 
 .( اليوم  ماروسة  بنسبة  المكسرو  

 النر  نفو   اليمكنينة  ت مر  هرد ة  عرصتتتتتتمة  نر اهر 
  القو   ستتتتتتتتتتتتتتييرة  تحتت   الحتترلتتة  دامتت   متتر  خو   فال  فيهتتر 

  ستتتتتتتتتال    لحم    طر    أ   أمرم  مجر    ا   دام  ومر  اامنية 
  شتتتتتتتترطة األمنية  القو   دام    مر  لق نر    ضتتتتتتتترورة   وا  ب  
 ضتتتتتتتتتترمنة األقصتتتتتتتتتتى   الحا  في  وجيشتتتتتتتتتترا  األدنى   الحا  في 

 .السالمة 
 فيهتتر األطيتتر   باض  آذار تتت  ا  عتترصتتتتتتتتتتتتتتمتتة  نر تتاهتتر 

  احيرنرا  مبرياة  شتتتتتب    من  أنواعهر   على  الستتتتتيرستتتتتية  النزوات 
  وحالوة الفرنستتتتتتتتتتتتتتيتتتة  للمزجتتتة  وأحيتتترنتتترا  األميركيتتتة  للدارة 
  اميركية« غزوة »  بين   الروستتتي   اللستتترن  طر    من  ولمرت 

 النية شتتتتترِّ ر  تخيي    إلى  الفرنستتتتتية    الاواط   من  واج ير  
 المرء  على  يصتتتتتتا   إج يرحرت  إلى  ال جرر   الوستتتتتت   في 

 لل هو   ال  ر ر  مار   في  ستتتيق   ال ي  برلارا ع  الق نر  
 .يحِاث    الا  

 الستتتتيرحة وحركة  ال جررة  فيهر  تنشتتتت   عرصتتتتمة  نر اهر 
  على  ال جرر  يخشتتتتتى  فال  الر رضتتتتتية  والاورات  والمؤتمرات 

  ت ردد  وا  مفرجئة  ال رءات   من  الفنردق  تشتتت و   وا  تجررته  
 المز تتتا إقتتترمتتتة  في  الماتتترر   تنظي   ت ولى  ال ي  الهيئتتترت 

 .بيروت  في  منهر 
  خشتتتتتية دون   من  الماار    إلى  اليال   ياه   نر اهر 

 برلسوء  األمَّررة  النفس   في   ل رية  الباض   ألن   عليه    األه  
 .النفو   في   الخو   ير    شكن   من   مر  إف ا  

  يخو   الا  «  العالم   سال  »   ب   فق   مزدهرة   نر اهر 
  الذاعرت   أو  الصتتتتتتتحرفة  خال   من   ستتتتتتتواء  طر    ك   في  

  تحرق  وا  األروا   تزهق  ا  ال ي  ماترركت   والفضتتتتتتتتتتتتتتر يترت 
ر   دون   من  ت ه    وا  العبردة  وبيوت  ال يوت    ا  وقرا ن  تبصُّ
 .صيرغرتهر   الش و   تخرلج 

نتتتتر  متتتتر  نحو  على  نر تتتتاهتتتتر  عنتتتتامتتتتر  ونحن   فلن اورد 
 الحصتتر  ا   المثر   ستت ي    على  إليهر  أشتترنر  ال ي   الاواصتت  

 الجتتررة مع  وفتترق  هنتترلتتك  دام  متتر  اليمتتكنينتتة  نامتتة  تعيش 
 والم فهمة الستاودية  والضترمنة  والحرضتنة  ستور ر  الحررستة 
 أمنية وقو   جيش   هنرلك  دام   ومر  المحروستتتتتتتتتة   مصتتتتتتتتتر 
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 أيا  في للستتتتتتال  ذلك ضتتتتتتوء في موج  ا دام ومر
 ياني الستتتتتتتتتتتتتتتال  إق نتترء ألن ذلتتك من واأله . النتتر 

 .غض  لحظة أ  في إس امرل  إم رنية
 بز تررات القيترم كثير ن على الم اتار من ي ون  قتا

 الجيش ستتال  ل ير فيهر ستتال  ا ال ي  الاواصتت  إلى
 ي تررة هؤاء على صتتتتتتتتتتتتتتتعبترا  ليس لكن األمنيتة  والقو  

 في ي تتتتكملوا لكي وبلتتتتااتهتتتتر متتتتانهتتتتر وبقيتتتتة دمشتتتتتتتتتتتتتتتق
 ترجراا  أم كرن موظفرا   المواطن يعيشتتهر ال ي اليمكنينة

 أمنتتت  ألن والختتترص الاتتترم القيتتترعي ن في عتتترمالا  أم
 من ذلك ونقو . األمنية وقواه  جيشتتتتتتتتت  من  مضتتتتتتتتتمون 

 للجوان يترا إستتتتتتتتتتتتتتترا يل اح الاا  هنترلتك أن ن فت  أن دون 
 أخات  الاولة فهن  ذلك ومع ستتتتنة  وأرباين ثال  منا

 في والمتتان والاتترصتتتتتتتتتتتتتتتمتتة النتتر  تحييتتا عتترتقهتتر على
 رديفة مقرومة تنشتتتتتتتتتتتتتتئ فل   األمر مارلجة  موضتتتتتتتتتتتتتتو 

 تؤستتس  الصتتي ة هاه مث  ألن  وذلك تستتليحهر وت ولى
 يصتتتتتتتتتتتتتتتيت  أن حتا إلى ت يور أن شتتتتتتتتتتتتتتتكنهتر من  لحترلتة

 ستربقرا  بيروت أصتر  مر الرصتا عن غفلة في دمشتق
 ستتتتتتتتتور ر إن ذلك  وإلى.  واآلخر الحين بين و صتتتتتتتتتي هر
 الام  قردة بين تشتتتتتتتتتتتتاداا  األوثر األطير  تح ضتتتتتتتتتتتتن

 خيمة تحت  ااح ضتتتتتتتتتتتتتتترن تمبقي لكنهتر الفلستتتتتتتتتتتتتتتييني 
 جرن  من إستتتتتتت قرار  هنرلك ذلك أج  ومن  الضتتتتتتتواب 

 األطيتتتر  جتتترنتتت  من وتفهُّ  الستتتتتتتتتتتتتتتور   الاتتترم الرأ 
 وغير الحتر  بي ياتة المستتتتتتتتتتتتتتتلحتة غير الفلستتتتتتتتتتتتتتتيينيتة

ن ستتيرستتي نشتتر  ب ير لهر  المستتمو  م  .. ضتتواب  وضتتِ
 .ل نرن في الحرلة علي  هي مر نقيض كل  وهاا

 الز تتررة إلى نتتاعوه  التتاين نوايتتر كتترنتت  حتتر  وفي
 دعوته  عنتتا تتا حقنتتر من فتتهن طيبتتة ال تتكمتت  أجتت  من
 بيروت حر  تصتتتتتتتتب  ان درجة  وإلى... الق بر  إلى
ر ال ي دمشتتق مث   ل نرن ك  ح ومة ر يس فيهر تستتحَّ

رر الر يس مر اة إلى الحر ر   الاين ستتتتتتتتاا  على بشتتتتتتتتَّ
 الفيرر ذلك نرر دمشتتتتق في  الستتتتحور ييفئ أن أم 

 أم تصتتتب  وان حيار  ابو برج في المر ع  الرمضتتترني
 مث   الل نرنية  وال لاات  المان وبقية  أيضتتتتتتتترا   الشتتتتتتتترا ع

 وأخواتهتر الستتتتتتتتتتتتتتتور تة وال لتاات والمتان دمشتتتتتتتتتتتتتتتق حتر 
 غير للا وكفى. الاربيتة والمتان وال لتاات الاواصتتتتتتتتتتتتتتت 

 وعلى.. الستتتتتتتتتتتتتتترعتة متاار على المجتردات الم فهمين
 المخلصتتتتتتتتتتتتتتين الار  القتردة وراحتة الوطن حستتتتتتتتتتتتتتتر 
 .علي  الحردبين
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روا  نصائح جماعة يا تذكَّ
لموا.. العزيز عبد بن للا عبد الملك  تس 

 وغير  السرعة   ماار   على   الكالمي  ااش بر   جمرعة   ير 

  مر  تاكَّروا  وآخر   حين  بين  الشتتتتتتتايا   األستتتتتتت   مع  الكالمي 
الا  جرءنر  عنامر  الاز ز  ع ا   بن   للا  ع ا   الملك   فال     مستتتتتتتتجِّ

رر  الر يس  وبرفق    علينر  الييبة  بهطالل      بردرة األستتتتتا  بشتتتتتّ

  أجتتت   من  وتتترنتتت   ألنهتتتر  لهتتتر  ال قتتتاير  الجميع  على  تموجتتت  

 وليس   المصرل    وسالمة   الشا   وطمكنينة   ال لا  اس قرار 

 في ورقة  أن    على  الل نرني   الموضتو    مع  ال ارم    أج    من 

  هو  مر  نحو   وعلى .. عرلقة  قضتتتتترير  مع  اغراضتتتتترا  تخام  اليا 
  ا   الاين  إيران  في   الح     أه   إخواننر  جرن    من  حرصتتتتتتتتتت  

 في  أو  ال وحا   على  الفلستتتتتتتيينيين   من  حلفرءه   يشتتتتتتتجاون 

  ت  ا   ولا   عستتتتتتتتتى   ال وافق  استتتتتتتتتلو   اع مرد  األدنى   الحا 

 الجرن   مع  فيل قي  عنرده   على  ي ستتتترا يل ال  ياود   وا   الحر  

  برلحنكة يمستتتت ارد  وبالك  الير ق  من صتتتت    في  الفلستتتتييني 

 .برلااوان  أمخا   ممر  الكثير  والابلومرسية 

 ع ا بن   للا  ع ا  وتن يهرت  وصتتترير  تاكَّروا  جمرعة   و ر 

 ب  يوصتتتي   الا   الكثير   من  القلي    هو  منهر   الماَلن  الاز ز 
 في تناقتتا  عنتتامتتر  بتترل ن يتت   اآلختتا  عتتام  تتتااعيتترت  من  و نبتتِّ  

  المآستتتتتتي  حو   خاللهر  المشتتتتتترورات  ت محور   لقرءات  ديوان  

ا  أن  وكيف  األمتة  تعيشتتتتتتتتتتتتتتهتتر  ال ي    واليمتترن  بترلرو تة  األخت 

 الضتتتتتتت ر ن نستتتتتتتبة  ب قليص  وفيلة  الم جرد   والحوار  برلوطن 

  الى  األحيتتترن  باض  في  وت يور  صتتتتتتتتتتتتتتراعتتترت  تمن ج  ال ي 

  المواجهتترت  هتتاه  على  واألمثلتتة . منهتتر  جتتاو   ا  مواجهتترت 

 .وثيرة  والصراعرت 

 إع ماوا الفر    وليس   األصتت    أقصتتا  وهنر  جمرعة   و ر 

 يقو  بحيث  تحصت   أيمة   أ   في   الواحا  الم حا    استلو  

  و  ون  تستتتتتتتتتتتتتتجيلت   ير تا  التا   الموق    ذا   أو  الييف  هتاا 

  مرة قراءتتتت   تاتتترد  م  و   تصتتتتتتتتتتتتتتر    عن  عبتتتررة  الموق  

  ان  خشتتية  ب     الداء   أو  بث    أو  توي ا    ق    وأوثر  وإثن ي ن 
  أن  وخشتتتتتي    ب   خشتتتتتنة    أو  مستتتتت ِفزَّة   أو   فجة  ولمة  في   َتِرد 

 وككنمر م رمة  أح رم   عن  عبررة   الموق   تستتتتتتتجي   يصتتتتتتتب  

 فيهر مجر    وا  ، قضرتهر  ب رم   المح مة   هو  هنر  الم حا  

  هنتترلتك  تكون  أن  أمتر . المحتترمين  جترنت   من  دفترعترت  أل  

 في تقر   م  و   غير  وماظمهر  ال صتتتتتتتتتر حرت  عشتتتتتتتتترات 

 هاه  ان  ياني   فهاا  اج مرعية   منرستبة   أو  رمضترني  إفيرر 

  إبقر هر بقصتتتتتتا   النرر   على  يمرمى  حي   هي  ال صتتتتتتر حرت 

  استتتتتتتتتت  ال   ولمرذا   ذلك    من  الح مة  هي   مر  ث  . مشتتتتتتتتتت الة 

  الرد  يكتي  قاا     الى  في   الكالم  وتحو     الصتتتتتتتتتوم  شتتتتتتتتتهر 
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 .ممرثلة  بقاا    عليهر 

  للا  و ب   مر   إاَّ  المرء  يصتتتتتتتتتتتي    ا  بكن   ال ستتتتتتتتتتتلي    ومع 
  جرن   من  بلانر  في  يحا    الا    لكن   ل    وتارلى  ستتتتتبحرن  

  وا  لل لتتتا  هؤاء  و بتتت   إنمتتتر  ال لتتتا  هتتتاا  في  أطيتتتر   باض 
 .الارلمين  ر   عن   يرضى 

 تكون  الضتتتتتتتتتررة   ان  مثلمر  إن   نقو   نفستتتتتتتتت    الوق    وفي 

  والنترر تة التامو تة « الرمضتتتتتتتتتتتتتترنيتة  الليلتة »  فتهن  أحيترنترا  نترفاتة 

 األنمستتتتتتتتتتتتتتو تة الرمضتتتتتتتتتتتتتترنيتة  الليترلي  على  حممترا  ألقت   وال ي 

 مصتتتتتتتتتتتتتتتترلحتتترت أفريت  والروحتتترنيتتتة   واليربيتتتة  والثقتتترفيتتتة 

 الحزبي القرار   أه   مستتتتتتتتتتتت و    على  ولقرءات  اضتتتتتتتتتتتتيرار ة 

نة )  والايني    ورن  فمن  ل حا    ربمر  ورن    مر ( وشتتتتتتياة  ستتتتتتم

  جمعيتتتتة» و « للا  حز  »  جتتتترنتتتت   من  القمتتتتة  لقتتتترء  ي وقع 

 ي وقع ورن   وَمن   اللقرء   عن  صتتتتتتتتتتتتورة  وتوي ع « المشتتتتتتتتتتتترر ع 

  على   ِمن  خييبرا  قبرني  رشتتتتتيا  محما  الشتتتتتي   المف ي   وقو  

 وفتتتتتا رأ   على  يا راا  ث   الفوقتتتتتر  البستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتة  جتتتتترمع  من ر 

 المف ي ومبتتتردرة  القمتتتة  لقتتترء  فتتتهن  وه تتتاا « المشتتتتتتتتتتتتتتتترر ع » ل 

 وبرل رلي وال صتتتتتتتتتتتتتحي   ال صتتتتتتتتتتتتتو    طر ق   على  خيوترن 

 في والمترا  المواجهترت  غمترر  ِعَو   ال هتا تة  غمترر  خو  

 .ذلك  باا  وتنفيااا  الثرنية   المرحلة  في  وتحفيزاا  ال ااية 

  عشتتتتتتتتتنره  مر  نحو   على  الكالم  وثرة   أن  نر   أخر   ومرة 

  تستتتتت وج  استتتتت و   ما    على  األثير  وع ر  وفضتتتتتر يرا  ورقيرا 

 الير   هاا  بهس   الوحيا   الرسمي  الم حا   برسلو    األخا 

 في ما ماين  تمخم ه    أو  وثرته   بستتتتتتتتت     أولئك   أو   ذا    أو 

  الرأ   وحر ة  الايمقراطي  المنر   صتتتتتتتتتتتتار  رحربة   على   ذلك 

  على  ت فوق  بتتاأت  الستتتتتتتتتتتتتتيئتترت  لكن  حستتتتتتتتتتتتتتنتترتتت   لتت   التتا  

من   وهنر . الحسنرت   .الجميع   على  الخير  م  

 ب تتتتترفتتتتتة للجمتتتتترعتتتتتة  القو   نكرر  أخر   مرة  أننتتتتتر  ومتتتتتر 

  ولمة  منه   نستتتتتمع   ل   الاين  والحزبية  الستتتتتيرستتتتتية  األطير  

  أو  جر   ممتر  المصتتتتتتتتتتتتتتاومتة  الل نترنيتة  األوثر تة  من  اع تاار 
 خردم وتحايرات  وتن يهرت  نصتتر    تاكَّروا : من   الم ضتتررة 

 ال ي الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا  الملتك  الشتتتتتتتتتتتتتتر فين  الحرمين 

 الوي ر ث   الستتتتتتتتفير  إبالغهر  تولَّى   أو  من   الباض  ستتتتتتتتماهر 

  عوا    علي   السفير  بااه   وِمن  خوجة   الاز ز   ع ا   الاك ور 

( وَرمر   األوثر )   األواخر  الاشتتتتتر  نعيش  دمنر  ومر . عستتتتتير  

  ت اّكروا  أن  وباا : ...  نقو   فهننر  الفضتتتتتتتتتتتتتي    الشتتتتتتتتتتتتتهر   من 

 .تسلموا  وتقولون  تفالون   عمر   صوموا 

  .الموفق   وللا 
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  القضية أصحاب يرضى

 اآلخرون  يرضى وال

  مبرر  حستتتتتتني  والر يس  الثرني   للا  ع ا   الملك  إشتتتتتترا  

 ال ي الستتتترا يلية   -  الفلستتتتيينية  المبرشتتتترة   المفروضتتتترت  في 

  الختتتتررجيتتتتة م نى  في  أمس  ق تتتت   األولى  مرحل هتتتتر  أنهتتتت  

 في الثرنية   المرحلة  ت اأ   أن   على  واشتتتتتتتتتتتتتنين  في  األميركية 

 الجرر    أيلو    14 يوم   أوبرمر  الر يس  وبمشتتتتتتتترركة  مصتتتتتتتتر 

  سيرسي تجمي    عملية   ليس   الفير    عيا   عيلة   باا  مبرشرة 

  وبتتترل فو ض عربي  غيتتترء  ل تتتكمين  فق   هي  وا  للمحتتترولتتتة 

  رستتتتتتتتتتتتتترلتة هو  وإنمتر  عبتر    محمود  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  للر يس 

  ااوروبيتتتة والح ومتتترت  األميركيتتتة  الدارة  إلى  ضتتتتتتتتتتتتتتمنيتتتة 

 الانتترد على  ي في  متتر  صتتتتتتتتتتتتتتَ مرَ  الاربي  الاتترل   أن  مفتتردهتتر 

 وأن  ستترا ي  ل  ااوروبية   -  األميركية  والمستتريرة  ي ستترا يل ال 

 وتضتتتتتتتتتتع واقعية  ن ر ج  الجاياة   المحرولة  تثمر   لن   حر   في 

  إتفرقرت أبرمر   اللاين  الاربيي ن  اليرفين  فهن   للح    استتتتتترستتتتتترا 

 المشتتتترر والمستتتتريرة  الانرد   ان  ستتتتيجاان  إستتتترا ي    مع  ستتتتالم 

  ومن . للتاول ين  الهترنتة  من  نو   األمر   واقع  في  همتر  اليهمتر 

  ال رحر   مشتتتتتتتتتتتتتقة  رغ   وعلى  مبرر   الر يس  نر    ذلك   أج  

 خضتتتتتتع  الامر   من  والثمرنين  الثرنية  في   رج    إلى  برلنستتتتتتبة 

  اللقرءات  من  يمكثر  المرارة   استتتت ئصتتتتر   لاملية  أستتتتربيع  ق   

  مع  برر س  في  ال حرد   باا  واشتتتنين   إلى  و  وج    والستتتفر 
  ستتتتتتناي ن الثرني   للا  ع ا   والملك   لي ون  ستتتتتترركوي    الر يس 

 وجود  ا  وحيا   أن   ي او   ا  وي  الفلستتتتييني  للر يس   فرعلي ن 

 إصتتتتتتتراره و ث ِّ   وستتتتتتترعاه  مانو رت   و قوِّ   ايره  يشتتتتتتتا   لمن 

 .المحقة  ميرلب    على 

 على الفلستتتتتتتييني   الصتتتتتتت   ي ون   أن  هو  ن منره  ونر   مر 

  من  الجتتايتتاة  المحتترولتتة  نجتتر   أن  ذلتتك  ال وحتتا   من  درجتتة 
 فهن  فشتتل    إذا   أمر  الجميع  منهر  يستت فيا  المبرشتترة  ال فرو  

 حركة  أ  )  المارر   الفلستتتتتتييني  الير   يجنيهر  فر اة   ا 

 فق   إتخا   أن   ستتتتت كون   إلي   النظرة   ألن   وذلك    «( حمر  » 

  مستتتتتتتت وَطنة استتتتتتتت هاف    عملية  ث   والمرا  الستتتتتتتتل ي   الموق  

 آير  لو  أنت   حين  في  وامرأتين   رجلين  ق ت    في  وتستتتتتتتتتتتتتت  ت  

 ستتت شتتت   المؤايرة  هاه  لكرن    المحرولة  بستتتيية  بنستتتبة   وإن 

 .ي سرا يل ال  الير    على  ض    ورقة 

  الما ر   ي يران ال   الصوت   أن   األمر   في   الالف    يبقى 

 ممر الفلستتتتتتتتتتتييني   الصتتتتتتتتتتتوت   من   اعلى  هو   المحرولة   على 

  أو  رؤ  ه   على  يالوا  متتتتتر  ي يران ال  الح    أهتتتتت   أن  يؤكتتتتتا 
 أوراق  أحتا   ستتتتتتتتتتتتتت بقى  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  الورقتة  بتكن  رهترنه   

  األميركية اادارة  تحستتتتت    ان   إلى   الح    أيا   في  الضتتتتت   
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  ان   إلى  الشتتتتتررة  مع    إيران   من  الستتتتتل ي   الموق   وحليفرتهر 
  لسترن  على   جرء   المرحلة   على  ية يران ال  الع راضترت  ابري 

  ار جرني  علي (  ال رلمرن )  ي يران ال  الشتتتتور   مجلس  ر يس 

  انيالق  ستتتتتتتتتت ق « بوشتتتتتتتتتتهر »  ممفرع   إنيالق  ورن  وباامر 

  -  الفلستتتتيينية  المبرشتتتترة  المفروضتتتترت   من  الجاياة   المرحلة 

  المترضتتتتتتتتتتتتتتي  الستتتتتتتتتتتتتت ت   يوم  حولهتر  قتر   ال ي  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة 

 في  الرابع   الركن   عن  يصتتتتتتار  والم   أو  ( 2010/ 8/ 28) 

  خرمنئي  األعلى  المرشتتتتتتتتتا  باا  ي يران ال  الح    مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة 

  رأوا  التاين  إن »  الثور   الحر   وقيتردة  نجترد  التاولتة  ور يس 
  ا  انربوليس  ح ى  ديفيا  وم    من  ال ستو ة  مشترر ع  مصتير 
  الكيرن  بهنقرذ   والستتتتتمر   وهاه   أجواء  في   الاخو    له   ينب ي 

  هو  هتتتاا  ي ون  عنتتتامتتتر  الي ياي  وِمن ...«. الصتتتتتتتتتتتتتتهيوني 
  ان  لل ستتتو ة  الاربي   -  ااميركي   المستتتاى  من   إيران  موق  
راا   ورن  ي ررة  وتؤجِّ   وتح ج  مصتتتتتر  تنزعج   بهر يقوم   أن  مقرَّ

  من  ومر . م قي  منوشتتتتتتتتتتتهر  إيران  خررجية  وي ر  القرهرة   الى 
  الموق   مع  وبتتتتتترل نتتتتتترغ  « حمتتتتتتر  »  تقو   ان  الي ياي 

 هي المفروضتتتتترت   إن »  الجاياة   المحرولة  وعشتتتتتية  ي يران ال 

 وشتتتي   القا   وتهو ا  القضتتتية  ل صتتتفية  لالح ال   غيرء 

 في الست ييرن   في  والست مرار  الاودة  في  الالجئين  حقوق 

  الموق   وبهتتاا ...« المح ل ين  والقتتا   ال ربيتتة  الضتتتتتتتتتتتتتتفتتة 

  وعلى  الرأ   ي يران ال  الح    تشتتتتتتتتتتتتتتتترر  « حمتتتر  »  تكون 

 اآلخرون  يرضتى   وا « القضتية   اصتحر  »  يرضتى  قرعاة 

انر   أن  الع برر   في  األخا   مع   اصتتتتتحر »  تا ير  من  قصتتتتت 

 وستتتما   ورصتتتياه  صتتتاره  يارِّ    الا    أن   هو « القضتتتية 

 في الشتتتتتتتتترعية  الستتتتتتتتتلية  ر يس  عبر   محمود  الر يس   هو 

 أوستتر    في  قيرعرت   عاا  الفلستتييني   الشتتا   أوثر ة  نظر 

  وفي , الفصتتتتتتتتتتتتتتر ت   من  وأخواتهتر « حمتر  »  حركتة  جمهور 

 الاربيتتتتتة الح ومتتتتترت  وتتتتت   ونظر  التتتتتاولي  المج مع  نظر 

  للا  ع ا   الملك  أطلقهر   ال ي « السالم  مبردرة »  بتتتتتت  الم مس ة 
  وليترا  يا    متر  وكترن   2002 عترم  بيروت  من  الاز ز  ع تا  بن 

 األوثر الاربيتتتة  الير ق  ختتتررطتتتة  انهتتتر  إلى  وإن هتتت   للاهتتتا 

 .وضوحرا 
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 أحكامها  للضرورة

 ياا إسرائيل - عربياا  - أميركياا 

ل    ل    من عبر   محمود  الوطنية   الستتتتتتتتتلية  ر يس  َيستتتتتتتتت 

 الستتتتتتتتتتتتتتهترم وبترلتاات  عليت   أطلقوهتر  ال ي  الهترنترت  ستتتتتتتتتتتتتتهترم 

 تخو ن درجتة  وإلى .. حتاة  األوثر  والحمستتتتتتتتتتتتتترو تة  يتة يران ال 

 القضتتتتية بر   مستتتتؤواا  وتصتتتتنيف   األقصتتتتى   الحا   في   الرج  

 الفضتتتتتتة  من  وبثالثين  ااستتتتتتخر وطي  يهوذا  بي ع  نحو   على 

 .المسي   السيا 

ل    ول     الثرني  للا  ع ا   والملك  مبرر   حستني  الر يس  َيست 

 عملية ايدهرت   الا   الكالمي  الرصتتتتتتتتتتتتترص  شتتتتتتتتتتتتتظرير   من 

  والاره   المصتتتتتتتتتر   الر يس   من  و    أخا   أن  منا  تستتتتتتتتتو ق  

  ا  وي  الفلستتتييني  الر يس   اير  شتتتا  عرتقهمر   على  األردني 
 ضتت و   تف رستت   وبالك  ستتنا   دون  من  واشتتنين   الى  ياه  

  األميركي  القرار   أه   أوستتتتتتتتر   في   تملك  ال ي  الصتتتتتتتتهيونية 

 مصترل   ان  مع  الار    يملكهر   ا  وكمر  ال كثير   على  القارة 

 .وسالحرا  مراا   الار   مع  هي  أميركر 

 قيتت  التتا   الكالم  وراءه  عبتتر   الر يس  تر   ذلتتك  مع 

 الثتترني للا  ع تتا  والملتتك  مبتترر   الر يس  وتجتتروي  حقتت    في 

 الكالمي الرصتتتترص  شتتتتظرير   عن  النرشتتتتئة  المانو ة   الجرا  

 يحرو   الا   الفلستتتتتتيينية  الستتتتتتلية  ر يس  جرن    الى  ووقفر 

 األوبرمية مرحل هر  في  المبرشتتتتتتتتترة  المفروضتتتتتتتتترت  خال    من 

  البن  ث    األ   ال وشتتتتتتتية  مراحلهر  في  تحقق   ل    مر  تاو ض 

 ورن أن    ااع بترر  في   األخا  مع  الكلن ونيتة    المرحلتة  وبينهتر 

  الر يس لكن  ال فتروضتتتتتتتتتتتتتتي   الخيتر   ونوعيتة  دوافاهتر   لكت  

  استتتلو   ب   إتستتت    أن  ستتت ق   مر   إلى  أضتتتر   عبر   محمود 

  الراعي  جالتتت   مفردات  عرفتتترت  يتتترستتتتتتتتتتتتتتر  الراحتتت   الر يس 

  للموق   ال فه   عام  نستتتتتبة  ب قليص  اق نرعرا   أوثر  األميركي 

  ال ستتتتتتتتتتتلي   غلواء  من  ال خفيف  المقرب   وفي . الفلستتتتتتتتتتتييني 

 في  المبرشتتتتر  لل فرو   أم ن   وبالك  ي  ستتتترا يل ال  برلموق  

  ويارة في  2010 أيلو   2و  1 يومي  الجتتتتايتتتتاة  مرحل تتتت  

  الم فروضتتتتتتتتتتتتتي ن برليرفين  إح فرء  وباا  األميركية  الخررجية 

  الير ق  يمها  الثرني   للا  وع ا  مبرر   المستتتتتتتترناي ن  والركنين 

  ل   حتر    في  أوبترمتر  الر يس   إليت   ي يلع  تترر خي  اح فتر    أمترم 
 الجتترر   15و  14 يومي   ق تت   دراميتتة  احتتاا   أ   تحتتا  

 المفروضرت  من  الثرنية   الجلسة  لاقا  المحسوم  شب    الموعا 

  أوستع  ربمر  دولية  ومشترركة  مصتر ة  برعرية   الشتي   شترم  في 

 .األميركي  المح ِكر  على  تق صر   ا  بحيث 

  األميركي الر يس  جترنت   من  ااح فترء  ليلتة  في  قيت   متر 

 األبيض ال يت   في  خترصتتتتتتتتتتتتتتة  عشتتتتتتتتتتتتتترء  متكدبتة  أقترم  التا  

  الثرني   للا   ع ا  مبرر   )  األرباة   الضيو    على  اق صرت 

  المرحلة  بكن   الوضتتتتتتو   وثيرة  إشتتتتتتررة   ورن ( ن نيرهو  عبر   

  تح  ت    تستتتتتتتتتتتو ة  ايجرد  بها   المفروضتتتتتتتتتتترت  من  الجياة 

  للضتترورة  أن  وهي   الجميع  ظرو   تلخص  أستترستتية  حقيقة 

  تحققتتت  حتتتر   في  التتتا   أوبتتترمتتتر  بتتترلر يس  بتتتاءاا  أح تتترمهتتتر 
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  وررتر جيمي  الر يس  جرن    الى  ترر خيرا  يصتتي   ال ستتو ة 

  وررتر  ورن  باامر  األصتتتتتتا   ال ستتتتتتو ة  حقق  وون   بصتتتتتتفة 

 ال ستتتتتتتتو ة بيِ ن  ومنرحي   الستتتتتتتتردات  أنور  الر يس   مع  حقق 

  ي ستتتتتتتت  فهن   عبر   محمود   إلى  برلنستتتتتتتتبة   أمر . الصتتتتتتتتعبة 

 فال  الفلستتتييني  للشتتتا    دولة  على  إستتت حصتتت   بكن    الرهرن 

  وفي   الوطن  داخ   فلستتتتتتتتتتتييني  ماليين  ستتتتتتتتتتتباة  حر   تبقى 

  نستتتتتتبة  عاا  عليهر  ه    ال ي  المزر ة   األحوا   على  الشتتتتتت رت 

  التمت تنتاتمتيتن متن  وطتيتف  التقتيتتتتتتترديتيتن  التمتنتتتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتلتيتن  متن 

  الى  وبرلنستتبة . وعربيرا  وكنايرا  وأوروبيرا  أميركيرا  والم جنستتين 

  وعربيرا  فلستتتتتتتتيينيرا  تستتتتتتتتليمرا  حقق  برل ستتتتتتتتو ة  ي ون  ن نيرهو 

  الوايتترت  من  ومتتاعومتترا  التتاولي  المج مع  من  مضتتتتتتتتتتتتتتمونتترا 

  من   و   الى  وبرلنستتتتتتتبة . إستتتتتتترا ي   وجود  بشتتتتتتترعية  الم حاة 
  ال ستتتتتو ة  خال    من  الثنرن  ييو   الثرني   للا  وع ا  مبرر  

  من  ذلتك  وخال   وااتهتترمترت  األقترو ت   تحققتت    حتر   في 
  تجن  أن  دون  من  للستتتتتتتتتتتتتتل   جنحتتتر  بتتتكنهمتتتر  واللمز  ال مز 

  توجي  من  يمكثر   من  هنرلك  ياود   ا   ذلك  وباا .  ل   إستتترا ي  

  مع  سالم  اتفرقية  عقات  ألنهر   السردات   مصر   الى  المالمة 
 الشتيء فال    ألنهر  حستين   الملك   أردن   وإلى  بيِ ن  إسترا ي  

 .احقرا  نفس  

  الر يس حضتتتتتتتر  حر    في   ه  : ال ستتتتتتترؤ    الى  ونصتتتتتتت  

  مصتتتتتتتتر  في  تجر   المفروضتتتتتتتترت   من  الثرنية   الجولة  أوبرمر 

  الجولتة  هنترلتك  ستتتتتتتتتتتتتت كون  الجترر    أيلو   15و  14 يومي 

 الستتتتتتتتتتتتتتنو تة الاترديتة  التاورة  هترمش  على  نيو ور   في  الثترلثتة 

 عشتتتتتتتتتتتتتترات ي ون  وعنتاهتر  الم حتاة   للم   الاترمتة  للجمعيتة 

 لل ستتتو ة مؤاير ن  وبرل رلي  مشتتترركين   الارل   دو    من  القردة 

  عن  العالن  ي    بتتكن  أوبتترمتتر  الر يس  وعتتا  ي حقق  وبحيتتث 
  .أعل    للا   أق ؟   أو  سنة  خال   الفلسيينية   الاولة  قيرم 
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 حنكة طريق  على  وتحركات مفاجآت

 وحكمته  العزيز عبد بن للا عبد الملك

  أه   بين  الييبة  الاالقرت   إلى  استتتتتتتتتتتتت نرداا  الي ياي   من 

  تبتتتردم  هنتتترلتتتك  ي ون  أن  وقير  إيران  من  وتتت   في  الح   

 لكبتتتترر م وقاتتتتة  غير  إطالات  هنتتتترلتتتتك  وتكون  للز تتتتررات 

  على  قير   ودولة  الستتتتتتتتتالمية  الجمهور ة  في  المستتتتتتتتتؤولين 

  مبتتردرات هنتترلتتك  تكون  وأحيتترنتترا  بتت  . الباض  باضتتتتتتتتتتتتتتهمتتر 

 الصتتتتتتتتتايق  قير  دولة   بهر  ستتتتتتتتترنات  ال ي  و لك  استتتتتتتتت ثنر ية 

 محمود ية يران ال  الجمهور ة  ر يس  اشتتترك   عنامر  ي يران ال 

  خليجيتتتة قمتتتة  في  ال ميز  وثير  وضتتتتتتتتتتتتتتيف  نجتتترد  أحمتتتا  

 .الاوحة  إس ضرف  هر 

 ق    قرم  نجرد  الر يس   ان  السيرق   هاا   في  المفرجئ   لكن 

 الف  تترحيتتة الجولتتة  باتتا  جتترءت  التتاوحتتة  إلى  بز تتررة  يومين 

  الجولة   وق    المبرشتتتتر  ي ستتتترا يل ال   -  الفلستتتتييني  لل فرو  

. الشتتتي   شتتترم  في  الجرر    ايلو   14 يوم  إستتت ئنرفهر  المقرر 

  ر يس تواه  طهران  في  لهتتتتر  تمهيتتتتا  باتتتتا  الز تتتتررة  وجتتتترءت 

 إنهر  ومر . ثرني   آ   جرستتتتتتتتتتتتت   بن  حما   الشتتتتتتتتتتتتتي   قير  ويراء 

 جرت المنيقة    على   آت   هو  مر   في  أفق   جولة  باا  جرءت 

رر  الر يس  بين  الستتتتور    الستتتترح   على   لقرء  في    األستتتتا  بشتتتتَّ

 عرصتتتتتتمة ل نرن   إلى  ي ررة   من  عر ااا   ورن   الا   قير  وأمير 

  ستتتتيرستتتتتية حفروة  موية  الشتتتتيخة  يوج     مع  فيهر  لقي  وجنوبرا 

  التاوحتة  إلى  نجترد  الر يس  ي تررة   إن  ذلتك   وإلى . إستتتتتتتتتتتتتت ثنتر يتة 

اه البحر ني  -  ي يران ال  ال تتكيم  بل   وقتت   في  جتترءت    أشتتتتتتتتتتتتتتتم

 وشتتتتتتتتتتتتتت   باتتا  والك متترن   المتتااراة  من  ملحوظتتة  وبنستتتتتتتتتتتتتتبتتة 

«  إنقالبي -  تخر  ي  مخي  »  عن  البحر نيتة  الستتتتتتتتتتتتتتليترت 

 والصتتتتور برألستتتتمرء  ال همة  وتوجي   والح     ال لا  يستتتت ها  

 .إيران  جرن   من  الرعرية  تلقى  وجمعيرت  عنرصر   إلى 

  منستتتتو  إرتفع  وق    في  وأيضتتتترا   أيضتتتترا  الز ررة  وجرءت 

  ييلقهر لل هاياات   الم واصتتتتتتتتلة  الوتيرة  من  الخليجي   الحار 

  تارضتتت  حر   في  ي يران ال  الح     في  م قامون  مستتتؤولون 

  س محو  إيران   أن   على   ال ركيز   مع   هجوم   إلى   النوو ة   إيران 

  على  إع ما   حر    في « الستتيرستتية  الج رافير »   من  إستترا ي  

  إذا  النق   صتحراء  في  ديمونر   ممفرِع   ست قصت    وأنهر  إيران 
 إيران جرن   من  وتاز زاا . بوشتتتتتتتتتتهر  ممفرِع   قصتتتتتتتتتت   جر  

  الصتترروخية النجريات  عشتترات   عن  وشتتف   فهنهر  لقاراتهر 

 وغيرهر طيرر   دون   من  وطر رات   غواصتتتتترت   وعن  وجواا  براا 

 .الب كررات   من 

  عن  إيران  في  الحايث  آستتتتتتتتتتت ؤن   نفستتتتتتتتتتت    الوق    وفي 
  مليونية تظرهرة  طهران   شتتوار   وشتتهات « الثورة  تصتتاير » 

  ااذهتتترن  إلى  اعتتتردت « القتتتا   يوم »  ذكر   لمنتتترستتتتتتتتتتتتتتبتتتة 

  ب ستتتييرهر وجَّ    وال ي  فلستتتيين   أج    من  المليونية  ال ظرهرة 

ام  الستتتربق  الاراقي  الر يس    جرن   إلى  وكرن   حستتتين  صتتتاَّ

 شتتتتتتتتتتتتتتر ر مخي   من  جزءاا  جتتتترنبتتتت   من  أخر   تحتتتتايتتتترت 

  حيرة  وإنهرء  الاراق  اح ال   ث   نظرم   إستتتتتتتتتتقر   إستتتتتتتتتت ها  

 شتب   دولة   إلى  صتا   رق   من  الاراق  وتحو    شتنقرا   الرج  

 .السرعة  ماار   على  م نرحرة 

  شتتتتتتتتتتتتتتررفت  وقت   في  المفترجئتة  النجترديتة  الز تررة  وجترءت 

  القوات   من  األو ر  القستتتتتتتتتتتت   ستتتتتتتتتتتتح    عملية  الن هرء   على 

  المخرو   في   ت صتتتتتتتتتتتتترعا   وق   وفي  الاراق   من  األميركية 
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  الشتتتتتتتتتتتتتتبتر   من  إيران  وتتاخت   البتر   من  هتاه  تخرج  ان  من 

 الك ير الخير  دا رة  من  المنيقتة  أحوا   إن قتر   ياني  وهتاا 

 .األو ر  الخير  دا رة   إلى 

 يمن في  جتتترءت  الز تتتررة  أن  هو  ولتتت   هتتتاا  من  واأله  

 الحنكة إع مرد  خيرر  األفضتتتتت    الوضتتتتتع  نحو  طر ق   يشتتتتتق 

  متتر  نحو  وعلى  للظرو   الموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة  والقراءة  والح متتة 
 ع تتا الملتتك  بين  بيروت  في  النوعيتتة  القمتتة  في  جليتترا  ظهر 

  والر يس والح متة  الحنكتة  ماتردلتة  رمز  الاز ز  ع تا  بن  للا 

رر    الا   ستتتتتليمرن  ميشتتتتتر   والر يس  بهر  المق نع  األستتتتتا  بشتتتتتَّ

 قير  دولة  امير  جرن    من  حمرستتتتة   وب    والم  نرة  ي منرهر 

 إم تتااداا  وجنوبتترا  عتترصتتتتتتتتتتتتتتمتتة  ل نتترن  إلى  ي تتررتتت   وتترنتت   ال ي 

 .القمة  تلك  لمارني 

 أحما  محمود  الر يس  جا    الا   مر :  الستتتتتؤا   و بقى 

  إلى  قير  امير  إن قر   شتتتتتتتتتتتتت َّ    ال ي  الز ررة  بهاه  يقوم  نجرد 

 الفير عيا   حلو    ق    الامرة  منرستتتتتتتتتتتك  ل كدية  الستتتتتتتتتتتاودية 

  ي  ستتتتتتتتتتتتتتت  أخر   جهتة  من  إنت   ومتر  روحيترا  واجبترا  المبترر  

ع باا  وستتترطة  تحقيق  بكم   الستتتيرستتتية   المهمة  صتتتفة   وضتتت 

  الاشتتترة اايرم  أمضتتتى   الا   الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك 

  الم ي  الحرم  رحتر   في  الفضتتتتتتتتتتتتتتيت    الشتتتتتتتتتتتتتتهر  من  ااخيرة 

  وذلك   الاوحة    إلى   َنجرد  الر يس  ي ررة   دواعي   في   الشر ف  

 الحرمي ن بختتتردم  الم مثلتتتة  والحنكتتتة  الح متتتة  مرجعيتتتة  ألن 

  ال وفيقية  المستتتتتتتتتتترعي  أصتتتتتتتتتتتحر   على  توج   الشتتتتتتتتتتتر في ن 

ع  ال ها ة  ستتتتتتت ي   في   الارملين    قرلوه  مر   في  المرجعية  وضتتتتتتت 

 والشتتتتتتتتتتي .  القو    على  ستتتتتتتتتتيردُّون  مر   وفي   له   قي   مر   وفي 

... السترعين   هؤاء  بين  األنشت    هو  آخر   إشتارر  ح ى  حما 

  ييرانال   -  الخليجي   الموضتتتتتتتتتتتو   في  الوحيا  ان   نق    ل    إذا 
 .أعظ   هو   لمر  درءاا   والرؤ    المواق   تقر     أج    من 

 .بقية   وللكالم  ...

 2010 سبتمبر  9 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 « الماضي جمهورية» ضجيج

 « المستقبل جمهورية» وجدية 

  -  9 -  5 األحتتا  يوم  التتاوحتتة  الى  الختترطفتتة  ي تتررتتت   في 

ر  ليلتتتتة  أجواء  في  تمتتتت   ال ي  2010   أقوا   وتتتترنتتتت   القتتتتا 

 ال ي الهتتايتتة  وتتالتتك  اف تتة   نجتترد  أحمتتا   محمود  الر يس 

 بن حما   الشتتتتتتتتي   قير   دولة  أمير   الى  ل قايمهر  ما   حملهر 

 .ثرني   آ   خليفة 

  قولتت   على  درج  متتر  بين  نجتترد  الر يس  جمع  والمتت   في 

  الج رافير  من  ستتتتتتتتتتت ممحى »  إستتتتتتتتتتترا ي    ان   حو   طهران  في 

  ي منى  ا  مر  وبين    إيران   على  اع ات   هي   إن « الستتتيرستتتية 

 تقع  لن  إيران   ضتتتا  الحر    إن »  بقول    وذلك  حاوث   ضتتتمنرا 

ا   يم ن  يحصتتتت    ومر    ان  ث   نفستتتتية   حر   خرنة   في  وضتتتت 
  أ   في  بهم رنهمر  األميركية   والح ومة  الصتتتتتتتهيوني   الكيرن 

  وهمر  المنيقة   دو    الى  ضتتتتتتربة  توجي   القارة  ولايهمر   وق  

  ا  أنهمر   هو  المه    لكن   أحا   لهمر  يستتتتتتتتتتتم    أن  ين ظران   ا 
 بين المبرشتتتتتتترة  المفروضتتتتتتترت   الى  برلنستتتتتتتبة   أمر «. ي م نرن 

  بر رستتتتتتتتتة الفلستتتتتتتتتيينية  الوطنية  والستتتتتتتتتلية  ن نيرهو  ح ومة 

  قرل    الا   نفستتتتتتتتتتتت   الكالم   عليهر  تاليقرا  فقر   عبر   محمود 

لتتت   ومن  هو    علي ( ال رلمتتترن )  الشتتتتتتتتتتتتتتور   مجلس  ر يس  ق  

  الضمحال   إلى  ياه   الصهيوني  الكيرن   إن »  ار جرني 

ع  في   وهو   ليس  حوار  خال   من   و كم   جااا  صتتتتتا   وضتتتتت 

 . « ن يجة   ل  

  تليق  نردرة  ية إيران  ستتتتتجردة  فليستتتتت   النجردية  الهاية   أمر 

  ونشتتتيية  ستتترلكة  الخيو   إبقرء   على  حما  الشتتتي   بحرص 

  الفلستتتتتييني الحليف   اح ضتتتتترن   وعلى  والاوحة  طهران  بين 

  هتتتتتاا  دون  من  التتتتتا   ي يران ال  للح   ( حمتتتتتر  )  حركتتتتتة ) 

 للمج مع مقتررع ت   في  فلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  ورقتة  يملتك  ا  الحليف 

  نوو تة  دولتة  إيران  جات    في  طموحترتت   يازي  وبمتر  التاولي 

  من « ستتتتتتتتت و   نرنو »   جهري   عن  عبررة  الهاية  ورن   وإنمر 
  الارل   في   دو   خمس  بكن  ال وضتتتتتتتتتتتي   مع  ي إيران  صتتتتتتتتتتتن ع 

  من هى في  أشيرء  بمشرهاة  يسم    الا   الجهري   هاا  تصنع 

َ ر    إن  مانره  بمر   علي   رد  حما   الشتتتتتتتتي    لكن  والاقة    الصتتتتتتتتِ
 وكنر ستتتتنة  أرباين  ق    ستتتتبقك   النرصتتتتر  ع ا  جمر   الر يس 

  الشتتتتتتتتتتتتتتي  )  والتا   أهتا   أنت   حيتث  أطفتراا  يلنتر  متر  وأنت   أنتر 

 أنتت  ومتتر  بتت    نح فظ  يلنتتر  متتر  النو   هتتاا  من  جهتترياا ( خليفتتة 

  الخليج  دو   في  ه تتتاا : القو   ير تتتا  ومن  بتتتاا  هتتتاا  ب اليقتتت  

  نوو ترا  وليس  اليتربترن  مثت   ستتتتتتتتتتتتتتلميترا  تقنيترا  م قتامتة  إيران  نر تا 

 .الشمرلية  وور ر  مث   حربيرا 

  للر يس المفتترجئتتة  الز تررة  تكون  أن  هو  المرء  ي منتتره  متر 

 األمير ان قتتتر   وجتتترء  التتتاوحتتتة  الى  نجتتترد  أحمتتتا   محمود 

ع بها   الستتتتتاودية   الى  مبرشتتتتترة  بااهر  حما  الشتتتتتي    وضتتتتت 

  من  حوتتت   متتر  ط ياتتة  في  الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك 
رر  الر يس   ماهر  ال جرو    على  يشتتتجع  تمنيرت     األستتتا  بشتتتَّ

  الملك  ثقة   وموضتتتتتتتتتع  ي يران وال  القَير   اليرفين  صتتتتتتتتتايق 

  الموق    نو    من  جايا  ي إيران   لموق   تؤسس   وأن   للا    ع ا 

 ن تترج من  وجتترءت  بيروت  في  الثالثيتتة  القمتتة  أفريتتت    التتا  

  الشتتتتتتتتتتتتتتر فين الحرمين  ختتتتردم  يرفع  ال ي  والح متتتتة  الحنكتتتتة 

  لليمرت  عالج  وسيلة  بهمر   األخا   أج    من  هرد را   الصوت 
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 الجايا  والموق  . برل اقيا  ت ستتتتتت   ال ي  وااستتتتتتالمية  الاربية 

 في  النشتتتتتت ر    دون   ومن  قرأنره   الا   هو   إلي   نشتتتتتتير   الا  

 المقربلة في  من     القصتتتتتتتا  وراء  عمر  الستتتتتتتيور  بين  البحث 

  الحر ر   رفيق   الاين  ستتتاا   الح ومة  ر يس   مع  أجراهر  ال ي 

  -   9  -   6 الثنين  يوم  ونشتتتتتتتتتترت هر «  األوستتتتتتتتتت   الشتتتتتتتتتترق »   ل 

 النواحي جملتتتتة  من  وال ي  عبتتتتر   ثتتتتر ر  الزميتتتت   2010

  إيجتربيتة صتتتتتتتتتتتتتتامتة  أرادهتر  الحر ر   الر يس   ان  فيهتر  المهمتة 

  أجواء  وحي   ومن  رستتتتتتتتتتتتتترلة    أرادهر  ومر  حول    ه    من   إلى 

  ياني  من   الى   شتتتتتتتتتتتتهر    أل   من  خير   هي  ال ي  القار   ليلة 

 وبين بينتتت   الاالقتتتة  بتتتكن  ال نتتترقضتتتتتتتتتتتتتتتترت  على  اللاتتت   أمر 

رر  الر يس    ع تا  بن  للا  ع تا  الملتك  ذلتك  يبترر   وبمتر  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

  وفي  ال الع   يم هنون   الاين   عن  تارليرا  أوثر   هي  الاز ز  

  وم نتتترهتتتر مانتتترهتتتر  في  أنهتتتر  ومتتتر . وطني  واجتتت   انتتت   ظنه  

  وناني«   .  م . ن »   هي  جاياة  ستتتتتيرستتتتتية  ماردلة  إطالق 

«   .   »  ماردلة   من  والمحرو   الراستتتتتتتتت    ال وافق  بالك 

 ستتاا والر يس  بر   ن ي   الر يس  بين  وستتور ر  الستتاودية   أ  

  الماردلة  وهاه . ستتتتتتليمرن  ميشتتتتتتر   الر يس  وبينهمر  الحر ر  

  من   لهر  الحرستتتتتتتتتاين  ضتتتتتتتتتجيج  وتراَجع  استتتتتتتتت قرت   حر   في 
  من  والمصتتتتتتتاومين «  المرضتتتتتتتي  جمهور ة »  أقير   باض 
« األوس    الشرق »   ل   الحر ر    ساا  الر يس   تصر     توقي  

 ل نرن تجا    أن  شتتتكنهر   من   ود     ق   مر   نو    من  ورن   الا  

 أوثر  إلي   والنظرة  استت قراراا  أوثر « المستت ق    جمهور ة »   أو 

  أق    أو .. تمرستتتتتتتتتتتت را   أوثر  اليوا في  الل نرنيين  وتجا   جاية 

  الصتتتتتتتتتتتتتترا   وعن ر ترت  وجوات   صتتتتتتتتتتتتتتوات  دامت   متر  تباثراا 

  جمهور تتتتتة»  و « المتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  جمهور تتتتتة »  بين  الم قيع 

  لكلمة  وال يرر   الستتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتي  غير  برلمانى « المستتتتتتتتتتتت ق   

 ل نرن فيهر  ي ون  جاياة  رؤ ة  أمرم  ستتتتت ن هي « المستتتتت ق   » 

 الصرا  رموي  يل    وال اايرت   ال حايرت   عن  منزَّهرا  وطنرا 

 لباض ستتتتتتتتتتتتتتتتتترحتتتتتة  يبقى  أن  ب ر   عليتتتتت   وليس  حولتتتتت  

 .اع ين  أنفسه   يظنون  الاين  الم الع ين 

  عنامر نجرد  الر يس  نفستتتت   الشتتتتيء  يفا    ولا   عستتتتى 

  برلستتتتتتير ألن   قر برا « المستتتتتت ق    جمهور ة »  ل نرن  ستتتتتتيزور 

  الر يس إخ ترر  متر  نحو  على  والحنكتة   الح متة  طر ق  على 

رر    ا   الا    األ    الى  ي حو   مستتتتتتتتتتتتت جااا   نهجرا   لالك  بشتتتتتتتتتتتتتَّ
  للفلستتتتتتتتتتتتيينيين وت حقق  و يمئنون  فييمئن  بهخوان   ييمع 

 إج را  و  حقق   هاوء   أفضتتتتتت   ي يران ال   البر   و هاأ  دول ه  

 هنترلك ياود   ا   وبمتر  الاراق  في  الح ومة  تشتتتتتتتتتتتتتت يت   ماجزة 

 .الموفق  وللا . لل فجير ين  وم رن  لل فجير  مجر  

 2010 سبتمبر 14 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الدولة والمافيا العصابة المافيا

  الستترا يلية  -  الفلستتيينية  المفروضتترت  أمس  استت ؤنف  

( الشتتتتتي   شتتتتترم )  مصتتتتتر ة  أر   على  المرة  وهاه  المبرشتتتتترة 

 بتتتكن توحي  ات آذار ومتتت  وتصتتتتتتتتتتتتتتر حتتترت  مواق   وق ع  أعلى 

 ال ستتتو ة بكن  ال ستتتلي   خ    دون   يا   مر  ي ستتترا يل ال  الجرن  

 .غيره   ح    ا   الا    الح   هي  السيرسية 

  بنرء  على   وأصتتروا  الانرد  في  يون ستترا يل ال   برل   ومهمر 

 وتمستتتتتتتَّ وا غيره   أر   في  الستتتتتتت نية   الوحاات  من  المز ا 

  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتة  التاولتة   وان  يهوديتة  دولتة  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   بح تريتة 

 ستتتتتال   دون  من   دولة   تكون   أن  يج   استتتتت نبرطهر   المكمو  

  نهرية  في  فهنه   ال اجيز ة   ااشتتتتت راطرت   من   ذلك  وخال  

 التتا  الحتتت   أنهتتتر  يظنون  عتتاوانيتتتة  م تتترمرة  أمتترم  الميتتتر  

 في  وه   وال ستتتو ف   ااح ال    من  آخر  قرن  نصتتت   يجاد 

  إنقضتتتى  الا   القرن  النصتتت    أن   ذلك  مخيئون   هاا  ظنه  

  دولتة  أ   استتتتتتتتتتتتتت ثنترء  دون  ومن  الار   بتكن  ي تارعون  وترنوا 

  بقوة فلستيين  لست رجر   ااست اااد  أستر   على  ي صترفون 

 اخوانه  وستتتتتتتتتتتتترعاوا  تستتتتتتتتتتتتتلحوا   ذلك   أج    ومن  الستتتتتتتتتتتتتال  

 ماه   عن  فضتتتتتتالا   الستتتتتتال   استتتتتت امر    على  الفلستتتتتتيينيين 

  مع  أمتر  ال ر    لهتاا  والماستتتتتتتتتتتتتت رات  والخ راء  بترلمتاربين 
  ت تالت  وثيرة  أموراا  فتهن  القرن  من  الثترني  النصتتتتتتتتتتتتتت   بتاايتة 

 حر  باا  أبرم   مصتتتتتتتتتتتتر   األو ر  الاربية   الاولة   أن  حيث 

 جيشتتهر الم  م   غير  اان صتترر   حرل   حر   تل  هر  خرستترة 

  الى   األمور  تيورت  ث   إستتتتتترا ي    مع  ستتتتتتالم  اتفرقية  أبرم  

  وثيرة عربيتتة  دواا  وان  ممتترثلتتة  ماتترهتتاة  أبرم  األردن  أن  حتتا 

 تاا  ول     إستتتترا ي   مع  وتجرر ة  والمية  خيوات  في  دخل  

(  الراحت  )  الر يس  قفز  ث   فاترلي هتر   على  المقترطاتة  م ترتت  

  ولوا . أوستتتتتتلو  اتفرق  بهبرام   الشتتتتتتهيرة  قفزت   عرفرت  يرستتتتتتر 

 الاز ز ع تتتتتا  بن  للا  ع تتتتتا  الملتتتتتك  أطلقهتتتتتر  ال ي  المبتتتتتردرة 

 لكرن  القمة  مستتتتتتتتتتتتت و    وعلى  الجمرعي  برلق و   وحظي  

  المبتتتتتتتردرة ولكن  تكتتتتتتترثرت   اانفراد   ال ي يع  م تتتتتتترمرات 

  حَل َّ   أوستتتتتتلو  إتفرق   ان  بار اة  ال ي يع  في  الراغ ين  فرمل  

 .المحرَّم 

 جترنت  من  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   ماترداة  ذر اتة  إن  قولت   نر تا  متر 

  تراجا  الفلستتتتتيينية  الشتتتتترعية  جرن    من  وبرلاات  الار  

  ل حقق  الث رة   هاه   من  األميركية   اادارة   ودخل    مر   حا   الى 

  استتتتتتت ؤنف   أن   الى   أجلهر   من  وثيراا  ستتتتتتتا    ولقا . ال ستتتتتتتو ة 

 الخررجية م نى   في   أولى  جولة   في  المبرشتتتتترة  المفروضتتتتترت 

 الشتتتتتتتتتتي  شتتتتتتتتتترم  في   أمس  ثرنية   جولة  أعق   هر  ث   األميركية 

 .إنمر .. احقة   جوات  ل  لوهر 

  استتتتتتتتت وع   إستتتتتتتتترا ي   تكون   أن   هي  نانيهر   ال ي  وإنمر 
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 الميرِل   موقفهر   في  األميركية   الدارة  وصمات  الم  يرات 

 .دول ين  أسر    على  ال سو ة  ب حقيق 

 بكن  اآلن  ح ى  تك شتت    أن  تر ا   ا  إستترا ي   ورن    وإذا 

  فل   بهر  استتتتتتتتتتت هرن   ال ي  الاربية  المبردرة   في  هو  الخالص 
  فهاا  والثرب     الشتتتتتترم    الح    إلى  النظر  منهر  وت اأ  ت لقفهر 

  وتلتك  المترفيتر  دور  آذار تت  ل ستتتتتتتتتتتتتت مر  ومجتات   دولتة  أنهتر  ياني 

 الاصتتتتتتتتتتتتتتربتة المترفيتر »  هو  المتكلو    أن   ذلتك . جتايتاة  ظترهرة 

 حرليرا  ي رأستتهر  ال ي «  الاولة   -  المرفير »  وليستت  « الخرصتتة 

 ليستر وكالهمر . لي رمرن  دبلومرستي هر  و قود  ن نيرهو  بنيرمين 

 استتتتتتتتتتتتتت مرار و الت  من  ينجي  التا   الحت   في  للبحتث  أهالا 

 .آخر  قرن  نص   الصرا  

 2010 سبتمبر 15 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 استفتاء هنالك يكون  ال لماذا

 عمليتتتة يراق ون  دوليين  مراق ين  الى  الحتتترجتتتة  دون  من 

  أترتوركهر  أرادهر  ال ي  الاست ور ة  ال اايالت   على  ااست ف رء 

  األحتا  يوم  تركيتر  في  جرت  أردوغترن   طيت   رجت   الجتايتا 

 عمليتتتة وأنظ   أرقى ( 2010 -  9 -  12)  المتتترضتتتتتتتتتتتتتتي 

  ومن  اق نر   ب    رأي   ال ركي   المواطن  في    قر   استتتتتتتتتتتت ف رء  

 ذات ورن   ستتواء  قراره  على  ضتت و    هنرلك  تكون   أن   دون 

 .ترهي ية  صفة   أو  ترغي ية  صفة 

 من المز تتتتتا  إضتتتتتتتتتتتتتتفتتتتترء  هو  ال اتتتتتايالت  من  الهتتتتتا  

  على  ضتتتتتتتتتت ي   طرلمر  الا   الاستتتتتتتتتت ور   على  الايمقراطية 

. الاستتت ر ة   المؤستتتستتتة  أصتتتربع   قرن  ربع  ما    على  مح واه 

  حققت  التا   بترلفوي  الملحو   ال رحيت   جترء  ذلتك  أجت   ومن 

  أن  الِال    مع  ااستتتتتتتتتتتتتت ف تتتتترء   في  أردوغتتتتترن  الر يس  حز  
  أن  والمف ر   تركير   في  الالمرني  ال وج   تمث   الماررضتتتتتة 

 الم حتتتاة الوايتتترت  جتتترنتتت   من  ال رحيتتت   موضتتتتتتتتتتتتتتع  ي ون 

 ذات التتاو   هتتاه  أن  أستتتتتتتتتتتتتتتر   على  األوروبيتتة  وحليفتترتهتتر 

  م حفظتتة أنهتتر  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  وعلمتترنيتتة   ديمقراطيتتة  أنظمتتة 

.  استتتتتتتتتتالمية توجهرت   ذات  وأنظمة  تيررات   أ   على   عمومرا 

  تركيتر استتتتتتتتتتتتتتالمية   ان   عن  نرشتتتتتتتتتتتتتتئ  ال رحي    فهن  هنر   ومن 

  -  األميركيتتتتتتة  الالمتتتتتترنيتتتتتتة  يمين  الى  تق   األردوغتتتتتترنيتتتتتتة 

  ظت   في  أنت    عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  مواجه هتر   في  وليس  األوروبيتة 
ك    أردوغتتترن ي زعمتتت   التتتا  « وال نميتتتة  الاتتتاالتتتة  حز  »  حم

ل    الح    في  م واينة  تجربة  تحقق     الحرجز  يشتتتب   مر  شتتت َّ

  هو  متتر  نحو  على  الم شتتتتتتتتتتتتتتتادة  ال وجهتترت  وجتت   في  المنيع 
  بينهر أخر    دو    في  لالن شتتترر  ومرشتتت   إيران  في   حرصتتت  

 بتروستتتتتتتتتتتتتت ترن في  حترصتتتتتتتتتتتتتت   هو  متر  إلى  ال نبت   مع  الاراق  

 .أف رنس رن  وجررتهر 

 نر  حيث   ال واين  صتتتتتتتتتتتتتتفة  ي  ستتتتتتتتتتتتتت    الا   الفوي   هاا 

 للماررضتتتتتتتتتتتتتة المئة   في   42 مقرب    المئة  في   58 أردوغرن 

  اان خربرت في  أردوغرن  لفوي   قو ة  مستتتتتتتتتترناة  ستتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتت   

  لن  الرجتت   ان  ياني  التتا   األمر    2011 عتترم  ال رلمتترنيتتة 
  ر رستتتتتة ستتتتتي ستتتتتل    وإنمر  ح ومة  ر يس   اآلن   حرل   ومر  يبقى 

  يم وجِّ   الا    ااصالحي   مشروع    ذلك   باا   و واص    ال الد 

  أن  دون  من  إنمتتر « الثتترني  أتتترتور  »  صتتتتتتتتتتتتتتفتتة  يحمتت   بتتكن 
  مع  األوروبي  ااتحرد   الى  تركير  ان ستتتتتر    أمر   ذلك  يحستتتتت  

 الهيئة  هي   ال ي   الويراء   للجنة   الاور ة   الر رسة   ان  مالحظة 

 ستتتت كون   دولة   47 يضتتتت    الا   أوروبر  مجلس  في  ال نفياية 

 شتتتتتتتتتتتتيء  هاا   لكن . ل ركير  المق    الثرني  تشتتتتتتتتتتتتر ن   من  باءاا 

 شتتيء األوروبي  لالتحرد  الرستتمي  اان ستتر   مستتكلة  وحستت   

 .آخر 

  ارتيتتر  يلقى  أردوغتترن  يحققتت   الفوي  هتتاا  إن  ذلتتك  إلى 

رر  الر يس   ل   الحليف  الصتتتتتايق   في ير    الا    األستتتتتا  بشتتتتتَّ

 في لتتتاورهتتتر  وتاز ز  للردوغتتترنيتتتة  استتتتتتتتتتتتتت مرار تتتة  أنتتت   الفوي 

 يوم ال حتتترد   لتتتا   نراه  ذلتتتك  أجتتت   ومن  ااقليمي  الطتتترر 

 المباو  مع ( 2010 -  9 -  13)  المتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  ااثنين 

 إطالع  وباا  دمشتتق   في  ووستتران  ولود  الفرنستتي  الر رستتي 

 حملهر ستترركوي   الر يس  من  خيية  رستترلة  مضتتمون   على 

 بمر  أ   تركير    مع  ال نستتتتتتتتتتيق  أهمية   على  يؤكا  ووستتتتتتتتتتران  

 لل ستتتتو ة غيرهر   أو  فرنستتتتر  جرن   من  مستتتتاى   أ    إن  مانره 

 بترلتاات األردوغترنيتة  تركيتر  تكون  أن  يجت   إستتتتتتتتتتتتتترا يت   مع 

 جلستتتتتتتتترت  على  شتتتتتتتتترهاة  األدنى   الحا   في  أو  في   شتتتتتتتتتر  ة 

 .ال فرو  

  جر    مر  نحو   على  ال ركي  ااستت ف رء   ضتتوء  في  و بقى 

 المستر    تكون   ا  لمرذا :  ال سترؤ   ن ر ج    علي   جرءت   ومر 

  استتتت ف رء برستتتت   ل نرن  في  والمح مة   الستتتتال   مث   الخالفية 

 غير  على  قردرة  ليستتتتت  « الوطني   الحوار  هيئة »  دام    مر 

 المفروضتترت  تكون   ا  أيضتترا   ولمرذا .  الجلستترت   من  الوثرر 

  الوطنية  الستتتتتتتلية  بين  واشتتتتتتتنين  في  باأت  ال ي  المبرشتتتتتتترة 

 في  أمس  ق    واستت ؤنف   الستترا يلية  والح ومة  الفلستتيينية 

  برستتتتتت  نيو ور   ث   القا   في  وستتتتت  واصتتتتت   الشتتتتتي   شتتتتترم 

  الل نرني  ومر   الا   الفلستييني   الشتا   جرن    من  ااست ف رء 

الا  ا  قواا  بتتترلتتتايمقراطيتتتة  ي بتتترهى    من  فتتتهن  الفري  وباتتتا . ِفا 
 هي  ومر  المئة   في  42 مقرب   المئة   في  58 بنستتتتتتتتتتتبة  يفوي 

 الضتتتتتتتتتتتت و    من   والخرلي   الحر  ال ركي  ااستتتتتتتتتتتت ف رء  ن ر ج 

 .القرار  اتخرذ  في  الشرعية  صرح    هو  ي ون 

  أو  يستتتوِّ    لمن   مجر   هنرلك  ياود   ا   ذلك  ضتتتوء   وفي 
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 يالِّي ان  الجرا   ينكتتتتتتك  أو  ي ان ر  أو  ي جنى  أو  يشتتتتتتتتتتتتتت   

 .السحيقة  الوديرن   في  يصر   وكمن .. صوت  

 2010 سبتمبر 16 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الدولة ثم فلسطين َعَلم

 يون سرائيلاإل كر ه ولو

  أ  « حرصتتتت   تحصتتتتي  »  تصتتتتنيف   في  ينارج  ان    مع 

 مقر  في  الفلسييني   الَاَل   رف ع   أن   إاَّ  حاوث    الي ياي   من 

 لمنترستتتتتتتتتتتتتتبتة ن نيترهو  بنيترمين  إستتتتتتتتتتتتتترا يت   ويراء  ر يس  إقترمتة 

  ر يس  آخر   إشتتتتارر  ح ى   اللاود   نصتتتت   خصتتتتم   استتتت قبر  

 م ستبرا  يشت ِّ   عبر    محمود  الفلستيينية  الوطنية   الستلية 

  وبرلحسنى...  الملموسة   الم رس   إن زا   ان ظرر   في  مانو را 

 الفصتتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتت  وباض « حمتتتتر  »  حركتتتتة  تراه  متتتتر  ع س 

  مع  ال فترو   م تاأ  على  وتفصتتتتتتتتتتتتتتيال  جملتة  الما رضتتتتتتتتتتتتتتة 
 .إسرا ي  

 المفروضتترت  من  الثرلثة   الجلستتة   أن  الكالم   هاا  منرستتبة 

 الخررجية وي رة  بمشرركة  السرا يلية   -  الفلسيينية  المبرشرة 

 جورج الر تتتترستتتتتتتتتتتتتتي  والمباو   ولن ون  هيالر   األميركيتتتتة 

 القا  في  ن نيرهو  م     في  أمس   ق    عمقات  مي شتتتتتتتتتتتتتي  

 إرتضتتتتتتتتتتتتتتى اللي وديتة  الير قتة  على  ممترناتة  وباتا . ال ربيتة 

  يستتترا يلال   الَاَل   جرن    الى  الفلستتتييني   الَاَل   رف ع  ن نيرهو 
  مق ضتيرت تفرضت    حرلة  أ    في   أمر   وهاا  األميركي   والَاَل  

 الير  عنتا  واردة  غير  الليترقتة  وترنت    إذا  ح ى  ال روتوكو  

 .المضيف 

 على مستتتتت حَاثرا   أمراا  ليس  الفلستتتتتييني   الَاَل   رف ع   إن  ث  

 الجتتتترنتتتت  مع  و  فتتتترو   إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت   ح ومتتتتة  ي رأ   من 

 أولمرت  ايهود  السربق   الح ومة  ر يس   ان   ذلك  الفلسييني  

 الستتتتتتتتتتتتتتيتا»  ب  عبتر   محمود  وخترطت   فلستتتتتتتتتتتتتتيين   َعَل   رفع 

  الا   أولمرت  جرن   من  ال صتتتتتتتتتتتر    هاا  ومث  «. الر يس 

  فكرة م ر ستتتتتتتترا   البقرء  خستتتتتتتتر  ورن  باامر  جرنب    من  طو  

  َعَل   رف ع  في  أنتتت   بمانى  ن نيتتترهو  ختتتام  ال وراتيتتتة   التتتاولتتتة 
 أن   عن  فضتتتتتالا  ستتتتتربَقة    إلى  يستتتتت نا  م  ب   وفي  فلستتتتتيين 

 َوِرهتتَ  ولو  حتتر   أ   في  منتت   بتتا  ا  أمر  خال   ومن  بتتالتتك 

  تتنتجتز أن  وهتو  إلتيتتتتتتت   تت تيتلتع  متتتتتتتر  وتلتنت تون  لتلتوي ترة  يتحتقتق 

  للر يس تحقق  ال ي  ال ستتتو ة  طر ق  على   المهمة  الخيوات 

  ينستتتتح   أن  حاوث   المح م    هو  ومر   أو  ثرنية   واية  أوبرمر 

  هيالر   تر يس  و تاع   ال جتايتا  ستتتتتتتتتتتتتتبترق   من  مخ ترراا  أوبترمتر 

 أوبرمر  ايصر    في   سرهم   عنامر   ما    وقوفهر  لجمر     ورد 

ة   إلى  اَّ  .الر رسة  سم

  ر يس م  ت   في  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني   الال   رف ع  إن   ذلتك  إلى 

  ن نيتترهو الحتترلي  الر يس  وبتترلتتاات  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتتة  الح ومتتة 

  من  الل ين   الاول ين  بصتتتتتتتتي ة  عن    عودة   ا  اع رافرا  يشتتتتتتتت   
  األميركية  دارة ال  آذر وت  المفروضتتتتتتتتتترت  ت    تحقيقهمر   أج  

 الضتت و   أنوا    و    ذلك   في  غيرهر  أحا  إشتترا    دون   ومن 

 الجرن   على  والخشتتتتتتنة  ي ستتتتتترا يل ال  الجرن    على  النرعمة 

  غضتتتون  وفي  ال ستتتو ة   الى  ال وصتتت    أج    من  الفلستتتييني 

  تجيير أو  األوبترميتة   الوايتة  تجتايتا  ورقتة  تكون  لكي  ستتتتتتتتتتتتتتنتة 

 .ولن ون  هيالر   الى  الر رسة 

 في الفلسييني   الَال   رف ع   أن   إلى  الشررة   من  با   ا  هنر 

  نرصتتتتية على   الَاَل    رف ع  ستتتتبق   إستتتترا ي   ويراء  ر رستتتتة  مقر 

 نوعي دبلومرستي  تااي   باا  الفلستييني  الابلومرستي   المقر 

  أق    أ   مفوضتتتتية  مستتتت و    على  ال مثي   ي ون   بكن  قضتتتتى 

  قوب   واشتتنين   في  حا    ومر . ممثلية   من  وأوثر  ستتفررة   من 

  األوروبية  الاو   وستتتتتتتتتتر ر  وبر يرنير  فرنستتتتتتتتتتر  في  برارتير  

  من  تا    ألنهر  ال ستتتتتتتتتو ة  إنجري  تستتتتتتتتت اج   ضتتتتتتتتتمنرا  ال ي 
 الجتتتترنتتتت  واب زايات  الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الموضتتتتتتتتتتتتتتو   تاقيتتتتاات 

 .ي سرا يل ال 

  الرستمي  الكيرن   أن   هو   المكلو    أن   إلى  الشتررة  وتبقى 

 إياانرا  يمرفع   الَاَل    هاا   أن  وبحيث  الا س   وليس   الَاَل   يس ق 

  إلى  بتتتتترلنستتتتتتتتتتتتتتبتتتتتة  يخ ل   األمر  أن  ومع . الكيتتتتترن  بوادة 

  ت او الشتتتتتتررات  هاه  مث    أن   إاَّ  الفلستتتتتتييني    الموضتتتتتتو  

  أيلو   شتتتتتتتتتتتتتتهر  ستتتتتتتتتتتتتتمتترء  في  ال راو   ت تتاأ  ال ي  ال يوم  مثتت  

 عستى. ال ستو ة  انجري  هنر   وهو .. المير  لهيو   است اااداا 

 .يون سرا يل ال  َوِره   ولو ...  ولا  

 2010 سبتمبر 17 - صحيفة "اللواء". بيروت 

     

 العربية للرصانة الحسم أسبوع

  ستتتتينرر و من  جزءاا  ليس  الستتتت ييرن   موضتتتتو    ورن   إذا 

  والح ومتتتتة  األميركيتتتتة  الدارة  بين  ضتتتتتتتتتتتتتتمنتتتترا  عليتتتت   م فقتتتترا 

  وق   عام   على  ن نيرهو   إصتتتتتتتترار  في  و  مث   الستتتتتتتترا يلية 

 تفال  مر   في  آذار ت  إستتتتتتتتترا ي    أن  ياني  فهاا  الستتتتتتتتت ييرن  

  التتتاولي  والمج مع  أوبتتترمتتتر  الر يس  على  الب زاي  من  نوعتتترا 

 المفَ اتَ   الميلت   هاا  مع   ال جترو   وراء   من  وتب ي  عمومرا 

 .وعس ر ة  مرلية  وضمرنرت  مسرعاات   على   الحصو  

 هو الست نية   الوحاات  بنرء   أن  أستر    على   ذلك  ونقو  
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  الفلسييني  الجرن    إش را    أن   ث  .  شرعي   غير   األص    في 

  الحا  هو  ال ربية  الضتتتتتتتتتفة  في  مستتتتتتتتت وطنرت  إنشتتتتتتتتترء   وق   

  الفلستتتتتتتيينية الوطنية  الستتتتتتتلية   دخو   مقومرت   من  األدنى 

  من  يقر   مر   فهن   ذلك   ضتتوء   وفي  المفروضتترت   دهرليز  في 
 ال نرء ب جميا  ن نيرهو   إقنر   في  تفش   األميركية  الدارة   أن 

 ضتتتتتتتتت و    أ   ة آذار م  تر ا   ا  أنهر  ياني  المستتتتتتتتت وطنرت  في 

 الدارة هاه  إستت فراد  يصتتب    وهنر . ي ستترا يل ال  الير    على 

  مرة المحتترولتتة  إنهيتترر  شتتتتتتتتتتتتتتتكنتت   من  أمراا  ال فتترو   برعتتريتتة 

  ن يجة سردت   ال ي   الرتبر    حرلة   في   ال كم    و  في . أخر  

 .غزة   على   الااوان  بس     ااولى   المحرولة  إنهيرر 

  عن  الصتتتتتتتتردر   الموق   ورفيرا  ياود   ا   ذلك   ضتتتتتتتتوء  في 
 الار  الخررجية  لويراء  الستتتنو   نصتتت   الاور   الج مر  

 عمرو أوردهتر  بخالصتتتتتتتتتتتتتتة  والم مثت   أمس  ق ت   القترهرة  في 

 الجلسة   في   المشرركين  بهس    للجرماة   الارم   األمين   موسى 

  ويراء وبتترلتتاات  عنهتتر  الويراء  من  عتتاد  غيتتر   لوحظ  ال ي 

 النحو  على  وقير    وااردن  وستتتتتتتتتور ر  الستتتتتتتتتاودية  خررجية 

 وبرلرغ  الستتيرستترت  جوهر  ت يُّر  عام   إلى  برلنظر : » اآلتي 

  أن   إاَّ  المفتروضتتتتتتتتتتتتتترت   أهتاا   في  الباض  شتتتتتتتتتتتتتت و   من 
 عام وبقار . فرصتتتتتة  بهعير هر  يق ضتتتتتي   الرصتتتتتين   الموق  

م   أ   ونشتتتتتتجع  نرح   فستتتتتتو    والشتتتتتت و   الثقة    حقيقي تقاُّ

 هتاه في  وحتاه   ي ونوا  لن  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيين  ان . قيمتة  وذ  

 إذه : الفلستتتتتتتتتييني  للجرن   نق    ل   ونحن . المفروضتتتتتتتتترت 

 وال ضتتتترمن جميارا  قضتتتتي نر  القضتتتتية   إن . فقرتال  وربك  أن  

  الشتتتهر  نهرية  ق    وستتت ظهر   فرع    دور   ل   ستتتي ون   حولهر 

  يتت تتاتتلتتق  متتتتتتتر  فتتي  التت تتيتتورات  طتت تتيتتاتتتتتتتة ( أيتتلتتو  )  التتحتتتتتتترلتتي 

 بهاا ي الق   مر   في  حرسمرا   سي ون  ي ض    ومر . برلس ييرن 

 إيجتتربي إمتتر  عربي  موق   هنتتر   وستتتتتتتتتتتتتتي ون . المستتتتتتتتتتتتتتترر 

 . « ... للسل ي  سل ي   أو  لليجربي 

  الرصتتتتتتتتتتتتتتتترنتتتة  من هى  في  التتتا   الاربي  الموق   هتتتاا 

  موق    وكالك  ضتتت و    أ    من   والخرلي   والم ارون  الم فه  

  الرأ    إلى  نااء  في  بقول   الم مث   مبرر   حستتتتتتتتتتتتني  الر يس 

  ستتيمَ ث الرستتمي  ال لفز ون  مع  مقربلة  ع  ر  ي ستترا يل ال   الارم 

 مستتتتكلة الستتتت ييرني  ال نرء   إن »   اليوم  مستتتترء  أبي   ت    من 

  أن  المنيق   من  وليس  الجوهر ة  القضتتتتتتتتترير   أمرم  هرمشتتتتتتتتتية 
«  آخره  في  وتنستتتتفوهر   الشتتتتهر   أو    في  ستتتتالم  عملية  تيلقوا 

 عبتتتر  محمود  اليرفين  بتتتكن  ثق تتت   عن  العرا   وكتتتالتتتك 

  إن «... الستتتتتتتتتتالم  لاملية  المرة  هاه   مخلصتتتتتتتتتترن »  ون نيرهو 
 وكالم موستتتتتتتتى  عمرو  لخَّصتتتتتتتت    ومر  الارم  الاربي   الموق  

  أج    ومن  يفرضترن  الرصترنة   في   والممبرِل   مبرر    الر يس 

 لا  مي شتتتتتتتتتتتتتي   جورج  األميركي  المباو   ستتتتتتتتتتتتتاي  إنجر  

رر  الر يس    الح    ورؤسترء  أمس    ق    دمشتق   في  األستا  بشتَّ

  وستتتتتور ر ل نرن  لشتتتتترا    أمس  بيروت   في   ذلك  باا  الل نرني 

  نيو ور   في  س      ال ي   المفروضرت   من   المق لة   الجولة   في 

  الم حاة  للم    الامومية  الجمعية  إج مرعرت  هرمش   على 

  واستتتتتتتتتتتتتت مرت أيلو   26 يوم  حتتت   إذا  بتتتكنتتت   ن نيتتترهو  إقنتتتر  

 الوحاات بنرء  مواصتتتلة   موضتتتو    في  موقفهر   على  ح وم   

  إفشتتتتتتتتتر   تر ا  ال ي   هي  إستتتتتتتتترا ي    ان  ياني  فهاا  الستتتتتتتتت نية 

  لهتتتاا  تفهمتتترا  أوثر  وتتترنوا  الار   وأن  األميركي  المستتتتتتتتتتتتتتاى 

  يضتتتتت يون   وا  يارقلون   ا  رصتتتتتينون  أنه   بالي   المستتتتتاى 

 نحو وعلى  أوبتتترمتتتر  للر يس  الييبتتتة  للنوايتتتر  األمر  تتتترركين 

 باض لقتتتترءات  خال   من  بهتتتتر  واق نتتتترعه   عليهتتتتر  وقوفه  

 مصتتتتتتتتتتلحة بكن  ااق نر   خال    من   وكالك  ب   الار   القردة 

  مع  األولى  للمرة  تل قي  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتتتتتة  إنجتتتتتتري  من  أميركتتتتتتر 
  أن  إستتتتتتتتتترا ي   تخشتتتتتتتتتتى   ذلك   أج    من  وربمر  مصتتتتتتتتتتلح ه   

 هي  مر   على  وليس  الحقيقي  حجمهر   في  ال ستتتتو ة  تضتتتتاهر 

  للااوان   النموذج   الاولة   قرن  نصتتتتتت    من  أوثر   طوا   علي  

  ذلتك  تكون   أن  في  هي  أميركتر  مصتتتتتتتتتتتتتتلحتة  أن   إلى  ميمئنتة 

 .النموذج 

  إمر ( استتتتتتتت و    أ  )  الجرر    أيلو    26 وح ى   اآلن   ومن 

  ال ستو ة تنجو   وإمر  ااست ييرن   عقاة   أمرم  ال فرو   ينهرر 

 وتكخا ي ستتتتتتتتترا يل ال  الانرد   من  الاربية  الرصتتتتتتتتترنة  بفضتتتتتتتتت  

  وللا . جلسرت  باا .. جلسة  باا   جلسة  النجري   إلى  طر قهر 

  .أعل  

 2010 سبتمبر 18 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 سيقول   فماذا   نيويورك   في   رئيسنا   سألوا   لو 

 ستتتتتليمرن ميشتتتتتر   الر يس  أتصتتتتتّور  ااف را   بر    من 

 للم  الاموميتة  الجمعيتة  أعمتر   في  ستتتتتتتتتتتتتتيشتتتتتتتتتتتتتترر   التا  

  غتا  باتا  أعمترلهتر  ت تاأ  ال ي  الستتتتتتتتتتتتتتنو تة   دورتهتر  في  الم حتاة 
  أمتتتترم  وهو  الحراج  غتتتتريتتتتة  في    2010/ 9/ 23 الخميس 

  الل نرنية  الاولة  ميرر   في  جر    الا    عن  الكثير ن  ستتتتر لي  

 في حتا   األمر  أن  وكيف  2010/ 9/ 18 الستتتتتتتتتتتتتت ت   يوم 

  على  وشتتتتتتتتعبرا  وطنرا  ل نرن   الى   الاولي  المج مع  ينظر   وق  

  الى  يص    أن  يم ن   ا  السيرسي  الصرا    وأن  حضرر   أن  

 برلاولة الثقة   هز  شتتتتتتتتكنهر   من   ال ي   الواقاة   تلك  ارتكر   حا 

 .الواقاة  تلك  وبمف الي 

 وون  جسورة  شخصية  سليمرن  ميشر   الر يس   أن   ومع 

  ورن  َمن    أن   إاّ  الجيش   قيردة  منصتتت   الر رستتتة   ق    شتتت   

  مستريراا  نفست   يجا   األو   المنصت   ي  ّوأ   أن  ق     ِمن   جستوراا 
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 .ي  ّوأ   أن  باا 

  أن  في  وإنمتتتتر  حتتتاوثهتتتتر  في  فق   ليس  الواقاتتتتة  خيورة 
  أو  الميرر   في   الواقاة  ت كرر  مانره  بمر   أ   ستربقة   تصتب  

 .السجون  في   أو  المحرو    قرعرت  في 

 :ي سرء   نفس   المرء  يجا  وهنر 

  حتتتاثتتت  ال ي  الواقاتتتة  فهتتت   قو تتتة  دولتتتة  نر تتتا  دمنتتتر  متتتر 

 نر ا؟   مر  تحقيق   على  تسرعا 

 من  فه   ستتتتتور ر  مع   الاالقة  على  حر صتتتتتين  دمنر   ومر 

رر  الر يس  إحراج  المنيقي    ألنتتت   بتتترليحتتترء   وذلتتتك  بشتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

  مع  أن   الل نرنيين    من   ذا    أو  اليمو    الزا ر  هاا  إستتتتتتت ق   
  الحليف  ه آذار يت  أو  قواا  الزا ر  هتاا  ه آذار يت  التا   ال صتتتتتتتتتتتتتتّر  

 الستتتتتتتتتتتتت   يوم  حا   الا    النحو  على   عمليرا  األو ر   القو  

 المرضي؟ 

 ع تاللا  الملتك  بين  بيروت  في  الثالثيتة   القمتة  دامت    ومتر 

رر  والر يس  الاز ز  ع ا  بن   ميشتتتتتتتتر  والر يس  األستتتتتتتتا  بشتتتتتتتتَّ

 لستتتت هاا  وليستتتت    و     الوطن   أج   من  ورن   ستتتتليمرن 

  تاعي   أج   من   أيضتتتتتتتتتتتتتترا  وكرن   طر فتة   تهميش   أو  طيف 

 هتاه فلمترذا « الوطني  الحوار  لجنتة »  ب  الم مثت   الستتتتتتتتتتتتتتاي 

  موقع  في  بوضتتتتتتتتتتتتتانر  الكفيلة  الماييرت  بهاه  ااستتتتتتتتتتتتت هرنة 

 فيهتتر ي ل   ل   ال ي  التتاولتتة  تبقى  أن  بتتا   المح َرمتتة  التتاولتتة 

  الر يس  للا  رح   الرشتتا   ستتن  والحزبي  الستتيرستتي   الام    أه  

 .الهراو   الير   األس ق 

  الر يس إن  نقو   أنفستتتتتتتتتتتتتتنتر  نجتا  بتاأنتره  متر   الى  وبترلاودة 

 جوابرا  يجا   لن   الستتتتتتتر لون   حول   ستتتتتتتي كرثر  عنامر  ستتتتتتتليمرن 

 أن   ه  :  هو  الستترماين  الستتر لين   فا   رد  ي ون   أن  خشتتية 

  مشتتتتتروستتتتتة مجرد   المستتتتتكلة   أن   من  الر يس  ستتتتتيردة   ير  م كوا 

 ديمقراطي؟  بلا  في  تحا   سيرسية 

  هتاه فظترظتة  من  شتتتتتتتتتتتتتتعبت   للا  وأعترن  ل نترن  مستتتتتتتتتتتتتت ين 

  عليت   هي  ال ي  النحو   على  للتايمقراطيتة   الملاونتة  ات آذار المت 

 .وإس برحة  وتهايااا  صراخرا 

 2010 سبتمبر 21 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 والعليل.. العّلة لبنان

 للمملكة الوطني اليوم ذكرى  في

 غير المبتترَغ تترت  وتت   لوا  ل نتترن  في  أننتتر  لو  ن منى  ونتتر 

 ال ي الخيوة  تلتتك .. الثالثيتتة  القمتتة  أعق تت   ال ي  الستتتتتتتتتتتتتتتررة 

  الر يس ارادة  وال قتت   الاز ز  ع تتا  بن  ع تتاللا  الملتتك  أرادهتتر 

رر  ن  ااستت قرار  دعر    ل ث ي    ما   األستتا  بشتتَّ   الوطن   وصتتو 

 عليتت   الم  تترل ين  أو  لتت   ال تترل ين  من  أمره  على  الم لو  

 الستتتتتتتتتتتاودية الاربية   للمملكة  الوطني   اليوم  منرستتتتتتتتتتتبة  ن  ن  

  الشتتتتتتتر في ن الحرمي ن  خردم   الى  ج  ونو   غااا  يصتتتتتتترد    الا  

 تحيتة وهي   فالت    الا    على  جايا  نو    من  ل    ام نترن  تحيتة 

 ال ي  للمملكة   الصتتتتتتتتتتتتتعبة  األيرم  ذ   ل نرن   من  تهنئة  بمثربة 

  اليوم   هاا   في   أن    وكيف   الوطني   اليوم   مانى  شا هر  يار  

 ترفع ال ي  القيردة   حو   الل فر    من  برلمز ا  نفستتت   يشتتتحن 

 في ال تتاختت   عن  والنتتك   النتتر   بين  ال تتآل   مستتتتتتتتتتتتتتيرة  رايتتة 

ن ع من  مصتتتتيبة  تصتتتتي ه   عنامر   إاَّ .. اآلخر ن  شتتتتؤون   صتتتتم

ن ع من   أو  ل نرن   مع   الحر   هي   ومر  بينه   ف وفِّق  أيايه    صتتم

 ق   حا    مر  نحو   على  المستتتتتتتتتتترعاة  يا  إليه   ف ما   األقاار 

 .بروس رن   في  أسربيع 

 بن للا  ع تتا  الملتتك  الثالثتتة  القتتردة  إل قى  عنتتامتتر  ونحن 

رر  والر يس  الاز ز  ع ا   ستليمرن ميشتر   والر يس   األستا  بشتَّ

  وتت   واجتت   من  بتترت  با تتاا   في  الجمهور   القصتتتتتتتتتتتتتتر  في 

 هواه  أو  المتتتاه يتتتة  هو  تتت   عن  النظر  وبصتتتتتتتتتتتتتتر   ل نتتترني 

  تستتتتتت ها  ورن    إذا  رؤ     في  النظر  يايا   أن  الستتتتتتيرستتتتتتي 

  أو   الوطن   مصتتلحة  شتتكن   من  بمر   ال ارون  فيقرر  ال شتتربك 
 ضتتتمور من  يشتتت و   الا   الييف   من  الل نرني  هاا   ورن   إذا 

 حتاود ختررج  ارتبترطترت  ن يجتة  للوطن  الواء  مستتتتتتتتتتتتتتكلتة  في 

 هو     عن  النظر  بصتتتتر    وأيضتتتترا  واجب    من   فهن   الوطن 

  الييبة  اللف ة  من  الا رة  يكخا   أن  الستيرستي    وهواه  الماه ية 

  الز ررات بنا  في   نوعهر   من   األولى  الثنر ية  برلز ررة  الم مثلة 

  النو    من  ي ررة  بهستتتتتتت ثنرء  الاربية   وغير  الاربية  الرستتتتتتتمية 

  الر يس بهتر   قترم  والظرو   الموجبترت  اخ ال   مع  نفستتتتتتتتتتتتتت  

  الر رسية الير رة   في   وما    موس و   الى   النرصر   ع ا   جمر  

 تمضِ  ل   يمناا    الا   عرفرت  يرستتتتتتتتر  الفلستتتتتتتتييني  القر ا 

« ف   »  حركة   ل   رفرق   مع  تكستتتتتيستتتتت    على  أشتتتتتهر  بضتتتتتاة 

 الحق  استتتتتتتتتتتتتت رجتتتتتر   أجتتتتت   من  المقتتتتترومتتتتتة  حركتتتتترت  أولى 

  وتكثيراا  بل نرن  اه مرمرا  األوثر  الاربي  فرلثنر ي . الفلستتتتتتييني 

  الاربية  المملكة   أ   ومستتتتت ق ل    الستتتتتيرستتتتتية   أوضتتتتترع   في 

 شتتخص في  وستتور ر   للا  ع ا   الملك  شتتخص   في  الستتاودية 

رر  الر يس   الستتيرستتية األطير    أن   لو  يكتير   لن  ربمر  ورنر  بشتتَّ

  ومر  الخيوة  هاه  مانى  جيااا  تقرأ   لن   أنواعهر   على  والحزبية 

 والعيش ااستت قرار  لمصتتلحة  ايجربيرت   من  تفريه   أن  يم ن 

  من  وغيرهمر  وستتتتتور ر  الستتتتتاودية  في   الحر   ومر  المشتتتتت ر  
  مر  وهاا  األستتتتت     مع  حا    الا    لكن . عربيرت  شتتتتتقيقرت 

ِقَاة »   من  احقرا  الستتتتتررة  غير  المبرغ رت  أوات    أبي برج   مو 

  ومتتر « التتاولي  الحر ر   رفيق  ميتترر  واقاتتة »  إلى « حيتتار 

  لت   عالقتة  ا  والم  من  صتتتتتتتتتتتتتتو    وت   من   األلستتتتتتتتتتتتتتن  او ت   
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  ل   القراءة  ان  ل نتتترن   في  مبتتترحتتتة  الرأ   حر تتتة  ان  بح تتتريتتتة 
 .أحيرنرا  الشي   درجة   وإلى   الظن  حمسن  عنا  تكن 

  الف رة في  نشتتتتتكت  ال ي  المب وضتتتتتة   األجواء  رغ    وعلى 

ِقاتتتتة »  بين    القمتتتتة  روحيتتتتة  يالتتتت   متتتتر « الواقاتتتتة »  و « المو 

 ورن  أصتتتتتتالا  القمة   ألن  للجميع   اآلمن  المالذ  هي  الثالثية 

 فئتة أو  أخر   ت لت   لكي  فئتة  أجت   من  وليستتتتتتتتتتتتتت   للجميع 

 .الل نرني  المج مع  فئرت  ببقية  تس كثر 

  للا  ع ا  صتتتتتتتار  بستتتتتتتاة  و يراا   األم   يبقى   حر    أ   في 
 برلاات  ل نرن  تجره   دا مرا   الصار   ساة   وكمر   الاز ز   ع ا   بن 

 ع تا  الملتك  ل   الم فور  والاه   باتا  تاترق وا   الاين  اخوان    مع 

  القيردة مستتتتتتتؤولية   على  ستتتتتتتاود   آ    الرحمن  ع ا  بن  الاز ز 

. عليه    للا  رحمة  فها   الى   خرلا   الى  فيصت    إلى  ستاود   من 

  محجوية الفر قة  الانرية   غرفة   أن  أستتتتتتتتر    على   ذلك  ونقو  

  الل نتترني للم متترر   أو  للاليتت   أخر   لف رة  ي تتاو  متتر  على 

 علي  الستتتتتتتتتاودية   اللهفة  ممقوتة  بكستتتتتتتتترلي   يستتتتتتتتت      الا  

 في  اللهفة  هاه  لموجبرت  الستتتتتتور   برل فه   حايثرا  والمقرونة 

  ييرانال  الح    أهتت   اخواننتتر  جتترنتت   من  المبتترَروتتة  ان ظتترر 
  ير تتاون  بتترلفاتت   وتترنوا  إذا  هتتاا ... ال فه   وذا   اللهفتتة  لهتتاه 

  واليمكنينة وال ارفي   وااستتتتتتتت قرار  الستتتتتتتتالمة   الالي   لل نرن 

 المبرَروة هاه  مث    إلى  الحرجة   أشتتتتتتتتا  في  هي   ال ي  للير فة 

 .ال حايرت  وت راجع   األمور  تس قي    أن   أج    من 

 من  المملكة  وشتتتتتا    واخوان   م ا   أبو   للا  وجا   ...

 لكن  للستتتتتتتتتتتتتاودية  خرص  يوم   هو   الا   الوطني   اليوم   عواد 

 .للم ين   عرم  يوم 
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 الهيبة  تدمير  لعبة   لمواجهة  خطوات   ثالث 

 في الويراء  مجلس  جلستتتتتتتتتتتتتتتتتتة  أن  الل نتتتتترنيون  إف ر  

 ستتتتتتتتتتت ااو   ورن   أمس  ق    با اا  في  الجمهور    القصتتتتتتتتتتتر 

  ا  بترلجلستتتتتتتتتتتتتتة  فتهذا  بنز ف   الهيبتة  أصتتتتتتتتتتتتتتر   التا   الجر  
 ال رامج ت ثهتتتتتر  ال ي  تلتتتتتك  من  مجتتتتتردلتتتتتة  أ   عن  تخ ل  

 باتتتا ال تتتث  و ن هي  الفضتتتتتتتتتتتتتتتتتر يتتترت   باض  في  الحوار تتتة 

  من  والمترا   وترن  قيت    التا    أن   إلى  أوثر  وأحيترنترا  ستتتتتتتتتتتتتترع ين 
 .الحلو   بورصة  في   ل   تصر ف   ا   الا    النو  

  ل لك  الكالمي  المضتتتمون  إع برر  المرء   على  و صتتتا  

  إلى  ترأستتتتتتتهر   الا   الفخرمة  صتتتتتتترح    من  ستتتتتتتواء   الجلستتتتتتتة 

  بكن  الكالم    في   أفرضتتتتتتتوا   الاين  المارلي   أصتتتتتتتحر   باض 

  أن  بتهنيبتر   يخرج  المرء   إن   بت  . النتري    الجر   لبراء   وترن 

ا  مجرد  ورن    الجلستتتتتتتتتتتتتتة   حا  الا   وككنمتر  وخ ر   ِعل    أخ 

 .آخر  بلا  في   ورن 

 واآذار ي   ل   الاين   القرار  أصتتتتتتتحر    إن  يقو    من  نجا   قا 
  الجر    أن   على  تصتتتتتتتتتتتترَّفوا  المنرستتتتتتتتتتتت     الوق   في  واج ه  

 وفيلة الااورة  فهن   األستتتتتتتتتر   هاا   وعلى . حين  باا  ستتتتتتتتتي رد 

 .وه اا . برلنسيرن 

  الستيرستتي  المخلوق  حرضتني   أن  وحيث   ذلك  ضتوء  في 

  مر  المرضتتتتتي    في  ومر  لنجاتنر  يهرعوا   لن  الاجي   الل نرني 
 األطيتتتتتر  باض  جتتتتترنتتتتت   من  الوطن  مع  ال اتتتتترمتتتتت   دام 

  والستت هرنة والخفة   الولانة  بكستتلو   ي    والحزبية  الستتيرستتية 

  الاتترم  الرأ   حق  من  فتتهن  األصتتتتتتتتتتتتتتو    من  األدنى  بتترلحتتا 

  الحت   بتكن  الق نتر   يجتاد  أن  ال الد  بتهدارة  المفجو   الل نترني 

  تحييتتتتا األولى : وهي  خيوات  ثال   في  هو  الوطن  لهتتتتاا 

  مشتتتتتتتتتتتترحنرت   أ    عن  ال نفياية  الستتتتتتتتتتتتلية  وونهر   الح ومة 

  السيرسي  الشرر    في   فوضى   من  يحا    مر  ين ق    ا   وبالك 

  متتتر  نحو  على  تمتتترمتتترا  الويراء  مجلس  داختتت   إلى  والحزبي 
  من  وغيرهر  ستتتتور ر  في  الويراء  مجلس  جلستتتترت  في  يحا  
 القضتتتتتتتتتتترير لمارلجة  الجلستتتتتتتتتتتة  نر   حيث  الشتتتتتتتتتتتقيقة   الاو  

  أو  الوي ر   هاا  ي برر    أن   دون   ومن  والج مرعية  المعيشية 
 .شيء  في   المواطن  تفيا   ا  مسرجالت  في   ذا  

  رستتتمي نرطق  هنرلك   ي ون   أن  فهي  الثرنية  الخيوة   أمر 

 يمثلهتر ال ي  الجهتة  برأ   يقو   تيترر   أو  حركتة   أو  حز    لكت  

  من  أوثر  يقول   والمرا   الواحا  اليوم   في  نستتتتتتتتتتتتتمع   أن   ا  رأ  
 .الضجيج  حاة  تزداد   وبالك  شخص 

 العالم وستتتتتتتتتتتر    َتام َّ   أن  وهي  الثرلثة  الخيوة  وتبقى 

ر   عن  والم  وبة  المر ية    يخام  ا  طر   أل   والم   أ   نشتتتتتت 

  على  فيت   الستتتتتتتتتتتتتتفتر   ي لت   التا   الكالم  وبترلتاات  ال هتا تة 

 أنتت  المؤكتتا  ومن . الموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتة  على  وال جر    ال اقتت   

  ستتتتتتتي كدبون  وثير ن   فهن   ذلك  العالم  وستتتتتتتر    تفا   عنامر 

  أو ... المكستتتتتتتتتترة  هاه  من   الارم   الرأ   وستتتتتتتتتتيرتر   و  هابون 
«  األم   لعبتة »  نو   من  هي  ال ي  الهيبتة  تتامير  لعبتة  فلنقت  

  .للا  مارذ . الرحبة  سرحرتهر   أحا  ل نرن  ال ي 

 2010 سبتمبر 23 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 كتابه نتظارإ في« الوطن  ساعة»

 واقاة الاراستتتتتتتتية    الستتتتتتتتنة  ل اء  الستتتتتتتت اااد  مع  تزامن  

لهتر  الميترر    الواقاتة  تال  ومتر « حيتار  أبي  برج  موقاتة »  وق  

 المنفل  الايمقراطي   المنر   عليهر  يحرستِ    ا  قا  ألفر    من 
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  ستت ق  مر   وكالك   اللستترن   عفة  عليهر  تحرستتِ    لكن  عمومرا  

  بمثربة ورن   لفظية  مشتتتتتتتتتتتتترجرات   من «  الموقاة » و   الواقاة 

 .رتكربرت إ   من  الااورة  تخ زن   مر  يرو    الا    المرء 

  الل نرنية ااجير    من   األلو   ستيست كن    الحر   بي ياة 

  من  مر   ستتتتتماوا   أو  عرشتتتتتوا   وقا  م اادة  مراح   في  الاراستتتتتة 
  من   الخو    عن  فضتتتتتتتتتتتتالا  النفو   في  الخيبة  ير    شتتتتتتتتتتتتكن  

  بمتر  هؤاء  يشتتتتتتتتتتتتتتار  ا  وكيف . أعظ   ي ون  قتا  التا   اآلتي 

  ال لفز ونية المحيرت  شتتترشتتترت   على  ترباوا   وقا   إلي   نشتتتير 

 في  الخو   يباث   مر  الفضتتتتتتتتتتر يرت  وشتتتتتتتتتترشتتتتتتتتتترت  المحلية 

 .تلك   الخو   مشرعر  يازي   مر  الكالم   من  وسماوا  النفو  

  واليترلبترت اليال   هؤاء  فتهن  األستتتتتتتتتتتتتتر   هتاا  وعلى 

شتتتتتتتتتتتتو  ال اليمية  المستتتتتتتتتتتت و رت  جميع   وعلى    ال فكير مشتتتتتتتتتتتتوَّ

  ماه ية ومشتتتتتترعر  باصتتتتتت يرت  و ر   بنستتتتتتبة  ومشتتتتتتحونون 

 رفرق  بين  برلخصتتتتتتتتومة   الحستتتتتتتتر    الى  باضتتتتتتتتهر   يصتتتتتتتت  

 .أنفسه   الاراسة 

  م نّ هة ال ربية  ويارة   أن   ه  : ن ستتتتترء   أنفستتتتتنر  نجا  هنر 

ع  ان ظرر   في  أنهر   وه   للمر   الموّحا ال ربو   الك ر   وضتت 

ز   الا    ون  ا السيردة   على   والحرص   للوطن   الواء   على  يركِّ

 المؤستتتتستتتترت وإح رام  المشتتتت ر   برلعيش   واليمرن  الماه ية 

  ا  هو    ذات  رموي  وراء  م مَّضتتتتتت ي ن  بايني ن   الستتتتتتير  وعام 
  و   في  اادارة   على  ستتت فر   إلي    نشتتتير   مر   مع  ي َنرستتت  
 ستتتترعة»   هي  يوم   و   صتتتتبر    ستتتترعة  تخصتتتتيص  مارستتتتة 

ز « الوطن    الوطن  مانى  على  المخ ص  المتارِّ   فيهتر  يركِّ

 المتتتاه ي  ال فكير  وخير  الستتتتتتتتتتتتتتيتتتردة   وأهميتتتة  والمواَطنتتتة 

  ل تتتة  من  ب ثير  أه   الاقتتت   ل تتتة  أن  على  أيضتتتتتتتتتتتتتتتترا  و رّكز 

 هي مواطنرا   أو  مستؤواا   النسترن  أهمية  مقير    وأن   الستال  

ن  في  ستتتتتتتتت    نظرفة  أن   وعلى   اللستتتتتتتتترن  عفة  وفي  ال خرط    حم

  اللستتترن  نظرفة  شتتتكن  وشتتتكنهر  اليمرن   من  أيضتتترا  هي   الك  

  النظتتترفتتترت هتتتاه  وكتتت  . الوجتتتاان  ونظتتترفتتتة  ال تتتان  ونظتتترفتتتة 

  الى   الوطن  ينحار  فشتتتتتتتتيئرا  وشتتتتتتتتيئرا  ت وار   وأحيرنرا  تح ج  

 .الهرو ة  مشرر  

«  الوطن  ستتتتترعة »  ل ضتتتتتمين  ضتتتتترورة   هنرلك   ذلك   الى 

  عقو   في  حقيقة  ترستتتتتتتتي   شتتتتتتتتكن   من   مر  مارستتتتتتتتة   و   في 

  بنامة ل نرن  خصَّ  وتارلي  ستتتتتتتتتتبحرن    للا   أن   وهي  األجير  

  والينربيع األنهرر . آخر ن   أو  اآلخر ن  حستتتتتتتا   موضتتتتتتتع  هي 

ر   الستتتتتتترح  . نامة  . نامة  الما ا   المنر  . نامة  المخ صتتتتتتتَ

. نامة  النظر  ما   على  الخضتتتتتتتتترة . نامة  الجبر    ي ل    الثلج 

  بكوروبر  الخليج  تجمع  انيالق  ونقية  ااستتت راتيجي   الموقع 

رة بالبتتتك  هيتتتروتتت   وبتتترلتتتاات  نامتتتة  اآلثتتترر . نامتتتة    المستتتتتتتتتتتتتتوَّ

 .والمحّرمرت  والاص يرت  برلهمر  

  لكن . الحصتتتتتتتتتر   ا   المثر   ستتتتتتتتت ي   على   هي  الِنَا   هاه 

  الوطن  ي ون   أن  وبتا  . خيراتهتر  ييمس  بهتر  الكفر  أن  نر  

  بني باض  فتتتهن  األر   على  النعي   الجنتتترت  إحتتتا   هو 

 ال رفق   ولوا . بخصوصي    وتالعبرا   ب    وفراا   يمانون   الوطن 

 حتاثت  لكترنت   النتر     من  بترلصتتتتتتتتتتتتتتربر ن   الاترلمين  ر    من 

 .والحجر  البشر  تجر   بروس رن  في   الكررثة  نو    من  وررثة 

  فكرة بتكهميتة  لالهتر  بت   وطنيتة  ضتتتتتتتتتتتتتترورة  ال وعيتة  هتاه 

  غمرر  يخوضتتتتتتتتتتتون  الاين   ألن  الم اّثر « الوطني   الحوار » 

 واج ه  عن  أنه   أو  الالتة  باضتتتتتتتتتتتتتته    أو  هم   فيت    البحتث 

  لمرذا : ن سترء    وهنر . صتالته    عن  السترهين  ومث   سترهون 

  أعمر    جاو    في   مردة «  الوطنية   ال وعية »   مسكلة   تكون   ا 

 الحوار؟  جلسرت 

  تحصتتتتين  المه    من   ألن  وطنية  ضتتتترورة  ال وعية  وهاه 

  مست حيالا  برت   وقا  يوم   ذات  نصتحو   ا  وي  األجير    عقو  

 مث  ليستتتتتتت   إنمر .. ورن ونرت  ل نرن  وبرت   الحر   إصتتتتتتتال  

 الشتترقي توأمهر   حر   نقيض   حرلهر  ال ي  ستتو ستترا  ورن ونرت 

  ماار  على   الر   يشتتتت ر  شتتتتا هر  نر   حيث  ل نرن   المشتتتتّوه 

 في المحرياة  ستتو ستترا  بهر  خص   ال ي  النامة   على  الستترعة 

 توأمهر لا   برلنامة  الستتتتتتتتتتترعة   ماار  على  ومفر   هنرلك  حين 

  مستتتت ق   حستتتتر    وعلى  ال ير   الى  المنحري  ل نرن  الشتتتترقي 

  تار سية حصة «  الوطن  سرعة »   الى  تح رج  ال ي   األجير  

  تامي  ان ظرر  في   للاَل   ال حية   أداء  وباا  يوم   و   صتتتتتتتتتبر  

  على  أهمي هر  تستتتمو  ومردة  ب   واام حرن «  الوطن  و ر  » 

 .الصربر ن  مع   وللا .  المواد  بقية 
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 التهدئة طريق  على متوّقعة غير مفاجآت

 على  الستتتتتتتتتتتيا  جمي    اللواء «  للا  حز  »  يستتتتتتتتتتت ق     أن 

 جهة  من   أوثر   الى  رستتتتتتتتترلة  ورن    ف لك  جر    الا   النحو 

 وتمقّو   ستيرستيرا  طيفرا  تست فز  ورن    إذا   عمر  النظر  وبصتر  

 جملتة لهتر  يرتتر   وا  آخر  ستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتي  طيف  عز متة  من 

 صتتتتتتتتتتتتتترحت  ي ون  أن  ير تا  التا   الييف  ذلتك  وتفصتتتتتتتتتتتتتتيال 

  أناشتتت  هر  ولمر  ال ي   القلو   تآل   يستتت ها    الا   المستتتاى 

  تمفرجك با اا  قصتتر  في  الثالثية  القمة   نو    من  طيبة  محرولة 

  ل ة  وت اّي   واأللستتتتنة   القلو   تلف   عرتية  صتتتترصتتتتر  بر   

  وبمفردات والوعيتا  ال هتايتا  ل تة  محلهتر  تحت   الييّت   الكالم 

  الشتتتتتتتتتتتتتتيء  باض  يهتتابون  الم لفظين  أمور  أوليتترء  ليتت   يتتر 

  أوليرء  يلزم   أن  ن منى   إلي   نشتتتتتتتتتتتير  لمر  واستتتتتتتتتتت كمراا .  هؤاء 

  مجتتتتتتر   هنتتتتتترلتتتتتتك  يبقى  لكي  الكالم  عن  الازو   األمور 
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 يمحو مانتره  بمتر  أ  .. األجواء  ل لييف  وزعترمترت  أمترمه  

 يقولتت  والم  ي ركتت   التتا   الستتتتتتتتتتتتتتّيئ  األثر  القمتتة  في  ه   َمن 

 .السف   ح ى  دون   ومر  الثرني   الص   في  ه    الاين 

رر  الر يس  يخص   وأن   مكلوفة  غير  لف ة  وفي   األستا  بشتَّ

  ر رستتتتتتتتية طر رة  بهرستتتتتتتر   عون   ميشتتتتتتتر   الامرد  جرنب    من 

 يوم دمشتق   الى  والار لة   الصتهر  وبرفق    تنقل    لكي  خرصتة 

  تستتتتتتتت  رق  ي ررة  في (  2010/ 9/ 25)  المرضتتتتتتتتي  الستتتتتتتت   

  من  أوثر   الى  رستتتتترلة  أيضتتتتترا  ورن    ف لك  ستتتتترعرت   بضتتتتتع 
ن  قرعاة   على  تكون   قا  جهة  ستتتتتتتت    للزعي  تكر    بردرة  النية  حم

 موقفتت  على « للا  حز  »  مع  الم حتترل   الوحيتتا  المتترروني 

 واليحرء األخيرة  الصتتتتفحة   الى   إلي   الحرجة  وصتتتتل    الا  

 وكفى مستتتتتتتتتتتتتت مرة  الثالثيتتة  بتترلقمتتة  بتتاأت  ال ي  المرحلتتة  بتتكن 

 ال زكيتتتتة على  ااع متتتترد  هواجس  ال رؤ   الى  الم يلاين 

رر ة    فهن  النية  ستتتتتتتتوء  قرعاة   وفق  أمر . الرغبة  ل حقيق  البشتتتتتتتتَّ

رر  الر يس    متر   عون  الامترد  بتكن  اليحترء  بترللف تة  يجتاد  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ
  صتتتتتتتتتاور باا  برلنرب    الحرب   إخ ل    إذا  ر رستتتتتتتتتية  ورقة   يا  

 اس اعرء  حر    في  تاقيااا   أوثر   الموق    وبرت   الظني   القرار 

 .بشهردات  للداء   القوم  وبرر 

  طتتر رة وعلى  الاتتر ليتتة  عون  الامتترد  ي تتررة  يستتتتتتتتتتتتتت ق  وأن 

  بهية الستتتتتتتتياة  بين  دمشتتتتتتتتق  في  لقرء  وإيربرا   ذهربرا  ر رستتتتتتتتية 

 األستتتتتا أستتتتتمرء  الستتتتتياة   األولى  الستتتتتور ة  والستتتتتياة  الحر ر  

 ورد منظمة »   لتتتتت  ااس شرر   المجلس  اج مر   هرمش   على 

  الى  تضتتتر   جهة  من   أوثر   الى  رستتترلة  أيضتتترا   ف لك « لين  

 الشترق »  صتحيفة   ع  ر  الحر ر   الاين  ستاا  الر يس  رسترلة 

رر  الر يس   مع   أيضرا   ت    اللقرء   أن   ولو «.  األوس    لكرن   بشَّ

  الحر ر   نتتتردر  أن  مالحظتتتة  مع  تتتتكثيراا   أوثر  الرستتتتتتتتتتتتتتتترلتتتة 

  الر يس)   خرل   إبن   هو   الا   للر يس  الخرص  المستتتتتتت شتتتتتتترر 

  المستت شتتررة لا   ثقة  م رنة  إو ستت  ( الحر ر   رفيق  الشتتهيا 

رر  للر يس  الثقة   هاه ومث  (. شتتتتتتتتعبرن  بثينة  الاك ورة )  بشتتتتتتتتَّ

  ور يس الستتتتتور   الر يس  بين  ااتصتتتتتر   قنوات  تازي  الثقة 

 .الل نرنية   الح ومة 

 في المصتتتتتر ة  الستتتتتفررة  في   الارم  القنصتتتتت   يفرجئنر   وأن 

  بوير الستتيا  جمي    اللواء  خصتتّ    الا   حلمي  أحما  بيروت 

 يوم اج متترعتترا  عقتتا  منتت   وبيلتت   بتتكنتت   الخيورة   بتترل   أمني 

  عز  حستتتتتتن  برلشتتتتتتي  ( 2010/ 9/ 24)   المرضتتتتتتي  الجماة 
 وتمستتجِّ «  للا  حز  »  في  الاربية  الاالقرت  مستتؤو    الاين 

 ستير ضترورة   على  اليرفرن  و ل قي   اللقرء   الصتحرفة  ورميرا 

  بشتتتتتتتتتتتتت  «  للا  حز  » و  المصتتتتتتتتتتتتتر   الح    بين  الاالقرت 

 ال ي الثقتتتتة  يحقق  بمتتتتر  الثنتتتتر يتتتتة  الاالقتتتتة  وتيو ر  ط ياي 

 الوطني الموق   وتم ين  الاقبتتتترت  تجتتتتروي  في  تستتتتتتتتتتتتتتتتتره  

 األمني التتتتابلومتتتترستتتتتتتتتتتتتتي  يفتتتترجئنتتتتر  آن .. والاربي  الل نتتتترني 

  حز »   في  الاربية  الاالقرت   عن   والمستتتتتتتتتؤو   المصتتتتتتتتتر  

  م نى في  طيتتتِّ   لقتتترء  غتتتااة  يتتتكتي  التتتا   اللقتتترء  بهتتتاا « للا 

 والستتتتتتتتتفير«  للا  حز  »   من   وفا  بين  الستتتتتتتتتاودية  الستتتتتتتتتفررة 

 رستترلة همر  األمر ن   فهن  عستتير     عوا    علي  الستتاود  

  من  وت   بين  ال وافق  أن  على  تراهن  وثيرة  أطرا   برستتتتتتتتتتتتتت  
 .المنر   بايا «  للا  حز  »   مع  ومصر  الساودية 

 عنصتتر تك ستت   وقر ع   من  أوردنره   مر  في   ولا   عستتى 

  المواق    في  الحّاة  تراجمع  شتتتتتتتتتتكن    من  مر  الستتتتتتتتتتررة  المفرجكة 

  نفوسه   في   الاين   و ها   ور     وللا . يكتي   قا   ممر   والخشية 

  ستتتتتتتتواء   الى  عليه   وج    عز   المولى  غضتتتتتتتت    من  خشتتتتتتتتية 

 .الس ي  

 2010 سبتمبر 28 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الفلسطينية للمصالحة السعودي السعي

 الطائف  في اللبنانيين مصالحة كما

  وطنية ضتتتتتتتتتترورة  الفلستتتتتتتتتتيينية  المصتتتتتتتتتترلحة  ورن    إذا 

  أن   ق    الفلستتتتتييني  للشتتتتتا   و ر   عوا ا   ذات  ومصتتتتتلحة 
  الوطنية الستتتتتتتتتلية  بين  المبرشتتتتتتتتتر  ال فرو    جوات  تحام  

  ان ه   الا   باا  فهنهر  الستتتتتتترا يلية   والح ومة  الفلستتتتتتتيينية 

  ورقتة تشتتتتتتتتتتتتتت تّ   نستتتتتتتتتتتتتت ي   إخفترق  من  الثال    الجوات  إليت  

 .الفلسييني   للموضو   األهمية  من هى  في  ض   

  قنتترة من  وال مز  المواق   تستتتتتتتتتتتتتتجيتت   وقتت   ليس  واآلن 

  أل   مانره   مر   ل    والقو    فرو   الا   الفلستتتتتتتتتتتتتييني  الير  
  لن  ألنك   ال فتترو   الى  التتاهتتر   عتتام  علي    أن  لك   نقتت  

  وال وّحا  ال صتتتتترفي   وق    هو  وإنمر  شتتتتتيء    على  تحصتتتتتلوا 

  الفلستتتتتتتتتتييني الجرن   عز مة  يقوِّ    أن  شتتتتتتتتتتكن   من  رد   وهو 

  الصتتتتتار  ب   و ضتتتتتيق   الاولي  المج مع   من  ال رحي   و لقى 

 .ي سرا يل ال 

 الجا  ال حر   محرستتتتتن   من  ورن   أن    الى  هنر  ونشتتتتتير 

 في األو   الرجتتت   بين  دمشتتتتتتتتتتتتتتق  في  جرت  أمفق  جولتتتة  أن 

 حركة في  المركز ة   اللجنة   وعضو  مشا    خرلا « حمر  » 

  ر رستتتة نفستتت    الوق    في  يشتتت    الا    األحما  عزَّام « ف   » 

  ال شتتتتتتتتتتتتتتر اي المجلس  في  الف حتتتترو تتتتة  ال رلمتتتترنيتتتتة  الك لتتتتة 

 .( ال رلمرن ) 

ال  الجرن ين   فهن   المالومرت  باض  الى  واستتتت نرداا    توصتتتتَّ

  وبقي  أستتتتتترستتتتتتية  قضتتتتتترير  ثال    حو   مشتتتتتت ر   جرمع   الى 

 .نقرش   موضع  برألمن  الم القة  النقية 
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  ر يس بين  الامرة  لقترء  خلفيتة  على   هتاا  ال القي  وحتا  

. مشتتتتتا   وخرلا  ستتتتتليمرن   عمر   اللواء  المصتتتتتر ة  المخربرات 

 المصتر ة الورقة   أن   الى  تشتير  الم وافرة  المالومرت   أن  ومر 

  برت   وبالك  الستتتتتتور    الرضتتتتتتى  ضتتتتتتمنرا  نرل    للمصتتتتتترلحة 

 .سرلكة  طر قهر 

 إخوانك  إن « حمتتتتر  » و « ف   »  في  لخواننتتتتر  نقو  

  ومن  أشتتتتتتتتتتتتتاهر  ال ه    من  و  بردلون  ي الستتتتتتتتتتتتتنون  ل نرن  في 

  يستتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتترون   األمر  نهرية   في  أنه    إاَّ  أغلظ    الكالم 

  يراه  ا  قتا  التا   ااتفترق  ألنت   حولت   فيل فُّون  اليتر    اتفترق 

 طرا األ  ينجي  التا   الواقاي  ااتفترق  لكنت   مثترليترا  الباض 

 .الصرا   و الت  من   ولهر 

«  حمر » و « ف   »  في   القرار   أه   ير  إلي    وبرلنستتتتتبة 

 الحرمي ن لختتردم  الييتتّ   المستتتتتتتتتتتتتتاى  إليتت   إن هى  متتر  تتتاكَّروا 

  الى   أوصلك    والا    الاز ز  ع ا   بن  ع اللا   الملك  الشر في ن 

 صتتتتتتتتتتتتتتفترا  تكونوا  أن  على  الم ّرمتة  م تة  رحتر   في  ااتفترق 

.  بينك  ااج هتردات  وتاتادت  الخال   إشتتتتتتتتتتتتتت تا  مهمتر  واحتااا 

 المستتاى وستت رون  ل نرن   في  إخوانك   ومر  وتصتتّرفوا  تاكَّروا 

  لك    اآلمن  المالذ   هو  الم ّرمة  م ة  رحر   في   الستتتتتتتتتتتاود  

  هو  اليتر    بتهتفترق  الم مثتِّ   الستتتتتتتتتتتتتتاود   المستتتتتتتتتتتتتتاى  ومتر 
 .الل نرني   للشا    الواقي  السق  

ر :  الح ي    الكالم   وحي   من   هو   نقول    ومر    نفا   إن   فاكِّ

 .الاكر  

 الستتتتير  الى « حمر  » و «  ف   »  قردة  إخواننر   للا  ها  

 إخوانه  هتتاايتتة  نحو  على  الم رَّمتتة  م تتة  اتفتترق  اتجتتره  في 

  وراءه ستتتتتتتتتتتتتتاي  ختتر   ومتتر . اليتتر    اتفتترق  الى  الل نتترنيين 

 .المخلص  السرعي 

 2010 سبتمبر 29 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 السوري  والصعب الفلسطيني األصعب

 التفاوض  موضوع في

  إتجره  في  األميركية  اادارة  جرن    من  المستتتتتتتتررعة  هاه 

  إستتتتتترا ي   مع  ال ستتتتتتو ة   حو   الستتتتتتور    الح    مع  ال حرد  

  ي ستتترا يل ال   -  الفلستتتييني  لل فرو   نستتت ية  إن كرستتتة  وباا 
  المستتتتتتتتتتتتتتتتكلتتتة  حتتت   بتتتكن  أوبتتترمتتتر  الر يس  إدارة  إق نتتتر   تاني 

 أوثر ب حايا   أو  الصتتعبة   المستتكلة   على  يقام   ا  األصتتا  

 مستتتتتتتكلة يبقى   للجوان  ي ستتتتتتترا يل ال  ااح ال    ان  وضتتتتتتتوحرا 

  إذعرن  حلهر  و  يل    الاولية  الاالقرت  حستتر    في  صتتعبة 

  عن  فضتتتالا   الموضتتتوعية  الحقر ق   إلى  ي ستتترا يل ال  الجرن  
  م واضتتتارا  شتتتوطرا  قيار  ي ستتترا يل وال  الستتتور   الجرن ين   أن 

 أخفق  وستتتتتتتتتتتتتتيتترء  طر ق  عن  التصتتتتتتتتتتتتتتترات  طر ق  على 

 .حرك ه   وأرب    نفسهر  أقحم   و ر    قو    ألن  مساره  

  الر يس إدارة  وتحترو   ااميركي  الستتتتتتتتتتتتتتاي  ي جتاد   اآلن 

 ال ستتتتتو ة تستتتتت ق  ية إستتتتترا يل   -  ستتتتتور ة  تستتتتتو ة  إنجري  أوبرمر 

  الستتتتتتتتتاي  جرن    إلى   وهنرلك . الستتتتتتتتترا يلية   -  الفلستتتتتتتتتيينية 

  ل قاي  إستتتتتتتت اااد   وعلى  ملحو   فرنستتتتتتتتي  ستتتتتتتتاي  ااميركي 

  والفرنستتتتتتتتتتتتتتي ااميركي  اليرفين   لكن . الم ر ترت  أفضتتتتتتتتتتتتتت  

 أخر   أطرا    إشترا   ير اان   ا  انهمر  أستر    على  يامالن 

 يحرو   وإنمر  تنستتيق   وفق  يامالن   ا  إنهمر  ومر   الستتاي  في 

  يحوي  أن   أم   على  بضتتتتتترع    محرستتتتتتن  إظهرر  منهمر   و  

 .السور   المش ر   رضى 

  ومهررة أوبرمر  الر يس  حصتتتتتتتتتتتترفة   عن  ي ي    الا    لكن 

  بتتتترل ستتتتتتتتتتتتتتو تتتتة األحتتتترد   النفراد  ان  ستتتتتتتتتتتتتتتتترركوي   الر يس 

  اصتتتترت  الا    ان  بالي   يفيا   لن  الستتتترا يلية   -  الفلستتتتيينية 

 ميتاان من  أخر    دو   بتهباترد  ممثالا  ااميركيتة  اادارة  عليت  

 را أطراف  اشتتتتتتترك    لو  انهر   مع  ان كرستتتتتتتة   إلى  إن هى  الستتتتتتتاي 
  ذلك   وإلى . عربراا  أمراا  اان روستتتتتتتتتتة  ورن   لربمر  أخر   دولية 

رر  الر يس   ان    أ   في  ال ركي   الحليف  بهشتتتتتتتترا   مل زم  بشتتتتتتتتَّ

  ان  يم ن  التاور  هتاا  ان  ذلتك  ياني  ان  دون  من  مستتتتتتتتتتتتتتاى 
 شتتتتتتتترها  هنرلك  ي ون   األق    على   ولكن  ستتتتتتتتر ارا   حالا  يثمر 

 ال اثر حتر   في  يالن  اردوغترن  طيت   رجت   استتتتتتتتتتتتتتمت   عتا  

 .ال فرو   وواليس   في  جر   مر  حقيقة 

  يةإسرا يل  -  سور ة   تسو ة   إلى   ال وص    إن   حر    أ    في 
  الستتتترا يلية  -  الفلستتتتيينية  ال ستتتتو ة   إلى  يقود   ان  شتتتتكن    من 

 الصا   ان   ذلك  باهية   أمور   وتلك .  للوق   اس نزا    وبكق  

 ااخ يترر وعنتا  الا س   وليس  األصتتتتتتتتتتتتتتات    األمر  يحلحت  

 .ذلك  ي كوا 

 2010 سبتمبر 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 أميركا جانب من الرعونة منتهى

  بنم   األميركيتتتة  الدارة  تفتتترجئنتتتر  أن  الرعونتتتة  من هى 
  هيالر   الختررجيتة  وي رة  عنهتر  أعلنت   الاقوبترت  من  جتايتا 

 مؤتمر وفي ( 2010/ 9/ 29 األرباترء )  أمس  ق ت   ولن ون 
.  غرين ر تيموتي  الخزانة  وي ر   مع  مشتتتتتتتتتتتتت ر   صتتتتتتتتتتتتتحرفي 
 في  والقضترء   األمن  رموي  من  ثمرنية  الاقوبرت  وتست ها  
  الثور   الحر   قر ا  ه   إيران   في  الستتتتتتتتتتالمية  الجمهور ة 
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  والمتاعي  الستتتتتتتتتتتتتتربق  التااخليتة  ووي ر  الحترلي  األمن  ووي ر 
  الستتتتتتت خبررات ووي ر  الستتتتتتتربق  الستتتتتتت خبررات  وي ر   الارم 

  القوات  قتتتتر تتتتا   تتتت  ونتتتتر  الحتتتترلي  التتتتااخليتتتتة  ووي ر  الحتتتترلي 
  ونر   الوطنية  إيران  شترطة  ر يس  ونر    ستربقرا  المستلحة 

  لقوات  الستتتتتتربق  والقر ا  للستتتتتت خبررات  الثور   الحر   قر ا 
 . « البرسيج » 

 علني تحقيق   ضتتتتتتتتوء  في  تكون  الاقوبة   أن  المفرو  
« األعظ   أميركر »   لكن . األح رم  تمصتتتتتتتتتتتتتار  مح مة  وع  ر 

  وان   الارل    عموم  مح مة  انهر   أستتتتتتتتتتتتتر   على  ت صتتتتتتتتتتتتتر  
 أنهتتتر كمتتتر  ومرافاتتترت   محتتترمين  إلى  تح تتترج  ا  اح تتترمهتتتر 

 .ينقضون   من   وا  نق ض   وا  لهر  تمييز   ا  م رمة  اح رم 
  عثرة باتتا  يتتكتي  الاقوبتترت  فر    أن  لالن بتتره  والالفتت  
  الفلستتتتتيينية الوطنية   الستتتتتلية  بين  المبرشتتتتترة  المفروضتتتتترت 

 عرَّابة كلن ون  الوي رة   ان  ياني  ممر    السترا يلية   والح ومة 
ق را   ولو  األنظرر  صتتتتتتتتتر    تر ا  المفروضتتتتتتتتترت   تلك    عن  موَّ
 الاقوبتترت عن  ااعالن  هو  الالفتت   ان  كمتتر . الاثرة  تلتتك 
  األميركية الخزانة  وي ر  مع  مشتتتت ر   صتتتتحرفي  مؤتمر  في 

  ااق صتتتتتتتتتتتتتتترديتتة األيمتة  ن يجتتة ( الخزانتة  أ  )  المرتاشتتتتتتتتتتتتتتتة 
 يجتا ا  وال ي  ال والي  على  الثترنيتة  للستتتتتتتتتتتتتتنتة  الم واصتتتتتتتتتتتتتتلتة 

 .تااعيرتهر  لمحرصرة  س يالا  أوبرمر  الر يس 
  عن  للعالن  الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتتترفي  المؤتمر  من  وال ر  

  وكترلتة  في  خ ر  خال   من  عنهتر  العالن  يم ن  عقوبترت 
 أميركر صتتتتتح   من  صتتتتتحيفة  في   أو  األنبرء  وكرات   من 

  وهاا .  األولى  الارجة   في  لل شتتتتتهير   هو  إنمر  بنشتتتتتره   تنفرد 
 في  الرعونة  ما   يا س   النشتر  في  ااست اراضتي   الستلو  

 قتتتر متتتة أن  ااع بتتترر  في  األختتتا  مع  ااميركي   ال اتتترمتتت  
 .القوا     من  المز ا  لصاار  مقامة   تكون  قا  الثمرنية 
  الستتتتتتتتتتتتتت خفتر  ذروة  النجترديتة  إيران  آذار تت  المقتربت   في 

  طهران   من  تصتتتتتتتتتتار  تهاياات  حيث  ااميركي  برلشتتتتتتتتتتكن 
  الم حتتتاة  األم   من ر  على  من  إطالقهتتتر  ي    وإتهتتترمتتترت 

.  برلاقوبرت ت كثر   لن   إيران   أن  حو   ت محور  وتصتتر حرت 
 في جاياة  ح ومة  تشتتتتتت ي   مهمة  تستتتتتتهي   عام   ذلك   وإلى 

 وتر   ال ستتتتتتتتهي   ب ر   ستتتتتتتتور   مستتتتتتتتاى  وعرقلة  الاراق 
  ومعيشتتتتتيرا  وستتتتتيرستتتتتيرا  امنيرا  تاقيااا  يزداد  الاراقي   الوضتتتتتع 

 إستتت ضتتترفة في  ي مث   األهمية  برل   إستتت حقرق  هنرلك  بينمر 
  ب تتااد  في  2010 آذار  28 يوم  التتاور تتة  الاربيتتة  القمتتة 

  على  ستتيستت مر   الوضتتع   كرن   إذا  ااناقرد   هاا  ستتي    وكيف 
  ا  ضتتتتتتتتتتتتتتمتترنتترت   ا  أمن   ا  ح ومتتة   ا : عليتت   هو  متتر 

 .مس قرة   جوار  عالقرت 
  تشتتتتتتجاهر ال ي  األميركية  الرعونة   إن   القو   خالصتتتتتتة 

  تمجاير  لن  صتتتتتتحي    أيضتتتتتترا  والا س  النجردية  الستتتتتت هرنة 

 فرصتتتتتتتة نجرد  أحما   محمود  الر يس   أضتتتتتتتر   ولقا . نفارا 
  على  ِمن  إيران  كلمتة  القترء  منترستتتتتتتتتتتتتتبتة  إغ ن   عنتامتر  ذه يتة 
 قتايفتة يوجتِّ   لكي  الم حتاة  م  لل  الاموميتة  الجمعيتة  من ر 

  من  المنرستتبة  يوظ    أن  با   أميركر   إلى  موجاة  ستتيرستتية 
لة  اميركية  بنظرة  الرعونة  إستتتتتتتت  اا    أج     للموضتتتتتتتتو    مااَّ
  لوي رة ذر اتتتتة  كتتتترن  األمر  هتتتتاا  ومثتتتت  . النوو   ي يران ال 

  قتتتتتايفتتتتتة باتتتتتا  تفتتتتترجئنتتتتتر  لكي  كلن ون  هيالر   الختتتتتررجيتتتتتة 
 ل رامج المايتتتتتتِّ   الستتتتتتتتتتتتتتال   تكون  قتتتتتتا  ال ي « التتتتتتاودة » 

  برلاقوبرت النوو    المشتتتتتتتتتتتترو   منشتتتتتتتتتتتتآت   في  الكوم يوتر 
 والقضتتترء  األمن  رموي  من  ثمرنية  استتت هاف   ال ي  الجاياة 

 منا إيران  في « النستتتتترن  حقوق  ان هر  »  بحجة  إيران  في 
 اصتتتتتتتتتتتالا  وهي   2009 حز ران  في  الر رستتتتتتتتتتتية  اان خربرت 

  حقوق »   شتتتتتتتكن  في  األميركية  الستتتتتتتيرستتتتتتتة   ألن  واهية  حجة 
 .بكوثر  وأحيرنرا ... بم يرلين  تكي  « النسرن 
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 المحتال ليبرمان فليتذكر
 المحترم  فهمي   اسماعيل فعله ما

 هو الاتترل   دو   ح ومتترت  في  عليتت   م اتترَر   هو  متتر 
  للمرجع   وداعمة  القرار  خامة  في  تكون  الابلومرستتتتتتتتتتتتية   أن 

  وي ر منصتتتتتتتتتتتتتتت   يشتتتتتتتتتتتتتت  تتت   َمن  أن  يحتتتا   ول  . األعلى 
  ومن  الشتتتتتتتتتترمي  علي  وي رنر  ح ى  دولة    أ   في  الخررجية 

 وفوي   حمود  محمود  المق تاران  التابلومترستتتتتتتتتتتتتتيترن  ذلتك  َق ت  
  هو  الا   ر يستتتتتتتتت    مع  نقيض  طرفي    على  كرن   صتتتتتتتتتلو   

 أمور تستتتتتتتتهي    هو  الوي ر  دور   ان   وذلك  الح ومة   ر يس 
.  اتخرذه صتتتتتتتاد  في   أن   أو  ر يستتتتتتت   إتخاه   إمر   الا   القرار 

  على  الخررجية  ووي ر  ضتتتتتتتتتتتتفة   على  الر يس  ي ون   أن   أمر 
  ح ى  أو  محي    أو  بحر  بينهمر  يفص   مقربلة  أخر   ضفة 

  حرلة  في  ستتتتتتيستتتتتت مر   الوضتتتتتتع   ان  ياني  فهاا  مرء   مجر  
 .فهخفرق  بل لة   إلى  يمفضي  وربمر  ارتبر  

 عام ونقو    ال وافق  عام  سرحة   أن  الكالم   هاا  منرسبة 
  ن نيرهو بنيرمين  الستتتترا يلية  الح ومة  ر يس  بين  ال جرنس 

  مر   ان  درجة   وإلى  ت سع  لي رمرن  أفي اور  الخررجية  ووي ر 
  إلى  ط يعيتتة  هي  ربمتتر  كالميتتة  مواق   من  الوي ر  ي ختتاه 

  ا  الخ يتترر  أو  بتترلضتتتتتتتتتتتتتتيرار  ن نيتترهو  يقرر  أن  ق تت   متتر 
  الوطنية الستتتتتتتتتتتتلية   مع  المبرشتتتتتتتتتتتتر  برل فرو    األخا  فرق  

 الا   بشتتتتخصتتتتية  م مستتتت را   يا   مر   كرن  يوم  الفلستتتتيينية  
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  ان  و ر   لل اريش  مستتتتتتتتاى   أ   يرفض   الا   الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي 
  كثيرة  عوامت   وبفات   التا ت   هتاا  بتاأ  ث  .  الحت   هو  اال هترم 

 وت اُّ  األميركي  الحرضتتتتتن  جرن   من  مستتتتت اي   وترو ض 
  التاو   ماظ   لتا   والمترلي  ااق صتتتتتتتتتتتتتترد   الوضتتتتتتتتتتتتتتع  في 

  أن  ير   عليهر   دا مرا  والم صتتتتاقة  إستتتترا ي   مع  الم ارطفة 
  الر يس ادارة  تقوده  التتتا   التتتاولي  الستتتتتتتتتتتتتتر   في  ال حليق 

  أم ن  ا  حالا  التتتاول ي ن  صتتتتتتتتتتتتتتي تتتة  وتحتتت   أوبتتترمتتتر  بتتتررا  
  -  الاربي   والصتتتترا   الفلستتتتييني   للموضتتتتو   غيره  استتتت يالد 

 في المح رر   اليهود   وللشتتتا   ل    األستتتل   هو  ي ستتترا يل ال 
  اغ صتتتتتتتتتتر   من  قرن  ثلثي   باا  مجر     ا  حيث  بقر     أمر 

  وب واطؤ المستتتيحية   -   المستتتلمة  المح لة  الاربية  فلستتتيين 
  تلتتتك  إق رفوا  التتتاين  ح تتترمهتتتر  للا  ستتتتتتتتتتتتتتتترم   ا  ك ر   دو  

  وإمر  ال اريش   أصتتتتتتتو   ضتتتتتتتمن  ال اريش  ستتتتتتتو   الخييئة  
 بت  إق نع  متر  وهتاا . نهتريتة  ا  متر  الى  أمترن  دون  من  البقترء 
 .أولمرت  السربق   السَل   م كخراا 

  واستتتتتتتتتتتتتت ئنتتتر  ن نيتتترهو  جتتترنتتت   من  ااق نتتتر   هتتتاا  باتتتا 

  الفلستتتتتتيينية الوطنية  الستتتتتتلية   مع  المبرشتتتتتترة  المفروضتتتتتترت 

  -  مصتتتتر ة  ورعرية  وطارمرا  والمرا  ستتتتخية  أميركية  بضتتتتيرفة 

 في الستتتتتترا يلية  الابلومرستتتتتتية  باأت  عربي   وغيرء  أردنية 

 ث  يا ر   لي رمرن  باأ  ث   تشتتوش  لي رمرن  وي رهر  شتتخص 
 غير أفكتتتترراا  ال فتتتترو   ستتتتتتتتتتتتتتتتترحتتتتة  في  يرمي  ث   ياتتتترر  

 إحراجرا  إيداد  ث  . لل ستتتتو ة  مستتتتاى  أ   تفيا   وا  موضتتتتوعية 

 الجمعيتتة من ر  على  ِمن  ألقتترهتتر  ولمتتة  خال   من  وتاييالا 

  الر يس ادارة  وتتترنتتت   وقتتت   وفي  الم حتتتاة  للم   الاموميتتتة 

 جلستتتتتتتتتتتتتتترت ت واصتتتتتتتتتتتتتتت   لكي  األمور  لملمتتة  تحتترو   أوبتترمتتر 

 .المبرشر  ال فرو  

  مستتتتتتتلستتتتتتت   في  ينارج  لي رمرن  ييرح   مر   فهن  ولل اكير 

 منا  ل   الستتتتربقة  الشتتتتر رة   والاعوات   المرفوضتتتتة  ااق راحرت 

  إلى  دعوت   بينهر   ومن  الخررجية  ويارة  منصتتتتتتتت   تستتتتتتتتلَّ    أن 

  حستتتني الر يس   علي   حرَّم   الا    األمر   الارلي   الستتتا  تامير 

 .مصر  ي ررة  مبرر  

  المواق   بهاه  لي رمرن   ورن   إذا : ن سرء    ذلك   ضوء   في 

  ال فكير  ستو   وغير  م حري   إنسترن  شتخصتية   عن  تن   ال ي 

 المفروضترت قرعاة   على  ال ستو ة   على  يا ر   المست ق لي 

 يوم ذات  الح ومتتة  ترؤ   إلى  تيلاتت   يحقق  المبتترشتتتتتتتتتتتتتترة  

  المستتتتتتتتت نا الب زاي  هاا   با   المل   على   ذلك  يالن   ا   فلمرذا 

 .الكنيس    في  لحزب   ضعيفة  حصة   إلى 

 من الار   تهجير  في  هو  الحتت   ان  ير   وتترن  إذا  أمتتر 

  الضتتتتتتتتتتتتتتفتة  في  بلتاات   إلى  فلستتتتتتتتتتتتتتيين  مان  وباض   الجليت  

 الانصتتتتتتتتتتر   وبرلجاار  برلمستتتتتتتتتت وطنرت  و  مستتتتتتتتتتك  ال ربية 

  أعضتتتتترء  يمال    بقية  فيمر  المستتتتت حيالت   من   ذلك  وخال  

  أن   اآلخر   عن  تخ ل   بنستتتتتتتتتبة   وك   يرون  ن نيرهو  ح ومة 
 وهي  الح   هي  الاول ين   أستتتتتتتتر   على  ال ستتتتتتتتو ة  صتتتتتتتتي ة 

  مر  ي اكر   ا   فلمرذا  الحر ر   للشتتتتتا   قرن  ثملثي   باا  الستتتتتم رة 
  الستتتتتردات  الر يس  يمن  في  المصتتتتتر ة  الخررجية  وي ر   فال  

  على  إع ر    الا   فهمي  إستتتتمرعي   المح َرم  الابلومرستتتتي 

  عن  وع َّر  القا   ي ررة  على  وإصتتتتتتتتتتتتتراره  الستتتتتتتتتتتتتردات  رؤ ة 
: الستتتتتتتردات  للر يس   قر   حيث  مح رم  بكستتتتتتتلو   إع راضتتتتتتت  

  ِمن  خيربرا  ل ملقي  القا    إلى  الر يس  ستتتتتيردة   ير  تاه   أن  
 أوراقي ألجمع  الويارة   إلى  أتوج    وأنر  الكنيستتتتتت   من ر   على 

 مل يرا  المنز   في  وم   ي  منزلي   إلى  أذه   ث   الخرصتتتتتتتتتتة  

 وكرامة أم ي  وستتتماة  بلا   ومصتتتلحة  وضتتتمير   قنرعرتي 

 .سيردتك  تراهر   وا ... أراهر  ومر  شاوبهر 

 موق   عن   الواقاة   هاه  لي رمرن  إستتتت حضتتتتر  حر    وفي 

 فهن  فهمي   إستتتتتتمرعي   المح َرم  المصتتتتتتر ة  الخررجية  وي ر 

  منصتب   من  يست قي    أن  يج   ستيرستة  مح ر   ليس   ورن   إذا 

  الا   المستتت َجا  القرار  يستتترنا  خررجية  بوي ر  ن نيرهو  و كتي 

  الفلسيينية  الوطنية   السلية   مع   المبرشر  برل فرو   يقضي 

:  المنيقة في  الفلستتتتيينرن  وتقوم  ال ستتتتو ة  ت حقق  حين   إلى 

 وفلستتتتتتيين للا    إلى  وأمرنر    إستتتتتترا ي   المستتتتتتمرة  فلستتتتتتيين 

 الشتتر ف  القا   وعرصتتم هر  المستتيحية   -   المستتلمة  الاربية 

 .ماهر   وللا 

 بن  للا  ع ا   للملك   الارل   ستتتتتيقو    ذلك  حقَّق ت  حر    وفي 

 ستتتتتتتتتعي مر على  شتتتتتتتتت راا :  أوبرمر  بررا   وللر يس  الاز ز  ع ا 

ومر   بنرء ل كمال  المايا   والامر  والارفية  برلصتتتتتتتتتتحة   للا  وأماَّ

  الارم  منا  المظلوم  لشتتا هر  تاو ضتترا  الجاياة  فلستتيين   دولة 

  من  والمستتتتتتتتتتتيحي  الستتتتتتتتتتتالمي  الارلمي ن  ولحرمرن   1948
 إح ال  تحتت   تري   ال ي  بتترلمقتتاستتتتتتتتتتتتتتترت  ستتتتتتتتتتتتتتنو تترا  ال  ر  

 شيء  و   على   وللا . مب و    دولي  ب فو ض   -  صهيوني 

 .قاير 
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 «لبنان جنوب» في نجاد

  برلر يس ترحي    َأفضتتتتتتت   المرضتتتتتتتي  في  رحَّ  نر  دمنر   مر 

  الود  و تتر   في  متتر  ب تت   وأحينتتره  ختترتمي  محمتتا  ي يران ال 

 القلق   هاا   فلمرذا  وب لاه   ب   الشتتتتتتتتتتردة  عبررات   من  الل نرني 

 نجتتترد أحمتتتا   محمود  الحتتترلي  ي يران ال  الر يس  إياء  اآلن 

  األو   تشتتتتتتتتتتتتتتر ن  14و  13 يومي  ل نتترن  ستتتتتتتتتتتتتتيزور  التتا  

 .الجرر  
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 وطنك في   والستتتتتتتتتتتتتاة   الرح    على : نجرد  للر يس  نقو  

.. وسترحة  وليس  وم رنة  ستيردة  ذ   و لا  تزوره  ل نرن  الثرني 

 طهران في  ل نتتترن  ر يس  و زور   تزوره  ان  الي ياي  ومن 

  ال حفظتتترت باض  عنتتتا  ال وق   دون  من  الز تتتررات  وت نّو  

  الز تتتتررات تكون  ا  وبتتتتالتتتتك  المواق   جوهر  في  وال تتتتاقيق 

 باض نفوستتتتتتتتته    في  الاين  ح ى  تشتتتتتتتتتم    وإنمر  استتتتتتتتت ثنر ية 

 لل لاين  المصتتتتتلحة   ومن   ب   الي ياي   من  ومر .  ال ستتتتترؤات 

  الم بتترَدلتتة الز تتررات  نو   من  تكون  ال ي  الز تتررات  تكثر  أن 

 وهتاه. إيران  في  الح    وأهت   ستتتتتتتتتتتتتتور تر  في  الح    أهت   بين 

رر  للر يس   اليوم  ونصتت    اليوم  اليومية  ي ررة   يوم  األستتا  بشتتَّ

  للر يس الستتترع ين  ي ررة  باا  طهران   إلى  المرضتتتي  الستتت   

 لل حرور المرضتتتتي   أيلو   18 يوم  دمشتتتتق  ميرر  إلى  نجرد 

 ال ي الز ررات  لنوعية   النموذج  تمشتتتت ِّ   الستتتتور   الر يس   مع 

  مواق    حو   توضتتتتتتتتتتتتيحرت   على   الحصتتتتتتتتتتتتو   تستتتتتتتتتتتت ها  

  من  باضتتتتتتتتتتتتهر  وتنقية  الاالقرت  تيو ر   وحو   إستتتتتتتتتتتت جّات 
 .الشوا   

 لل نرن نجرد  الر يس  ي ررة  تشتتتتتتتم    أن  الي ياي   من  ومر 

 ألنت  بترلضتتتتتتتتتتتتتترورة  ليس  الجنو   منيقتة  في  بلتاات  باض 

 جنو  أن  مانتتتره  متتر  مرة  ذات  بقولتت   عمالا  ال حتتتا   يب ي 

  وهتتتاا  تح ج  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتت   ألن  وإنمتتتر  إيران  حتتتاود  هو  ل نتتترن 

  هرد ة بز ررة   هو   والرد  الل نرنية  اارادة  على  سيرسي   عاوان 

  ي ررة تشم    ان  الي ياي   من   ومر   الضيف  ي يران ال  للر يس 

 ال ي ال لتاات   تلتك  الجنو    في  بلتاات  باض  نجترد  الر يس 

  طر ق   على  نوعية  خيوات  في  ية يران ال  النخوة  ستتتتتتتتتترهم  

م    مر   على  إيران  ر يس  تش ر   أن  تر ا  وال نمية  ال امير   قاَّ

.  مبرشتتتتتتتتتتترة غير  تاعيمرت  خال   من   أو  مبرشتتتتتتتتتتترة   لهر  بلاه 

  ستتتتتتتتتتتتت رن  قومه   بني  مث    ذلك   في  ال لاات  هاه   وستتتتتتتتتتتتت رن 

 بن حمتتا  الشتتتتتتتتتتتتتتي   قير  أمير  ياره   أخر   جنوبيتتة  بلتتاات 

 خال  من  وأبل وه  المتتترضتتتتتتتتتتتتتتي  آ   ميلع  ثتتترن  آ   خليفتتتة 

 رم   أو  بنى   لمر  أم نرنه   اليي   والكالم   الافو   الستت قبر  

 .وماار   عبردة  ودور  بيوت   من 

  تكتي  أن  نف ر   حما   الشتتتتتتتي   ي ررة   علي   جرءت   وكمر 

رر  الر يس  وصتتتتتتايق  صتتتتتتايق   ي ررة  علي     أ   األستتتتتتا   بشتتتتتتَّ

  الصتتتتتتتتتتتتتتتايقين أن  ونف ر  . نجتترد  أحمتتا   محمود  الر يس 

 بكن نجرد  الر يس  إق نر   شتتتتتكن    من  مر   النصتتتتت    من  أستتتتتاير 

 والم في   وا  ب   ت ستتتتتتت    ضتتتتتتتوضتتتتتتترء  في  ليس  الز ررة  نجر  

  التتتا   والمتتت   نو   من  ل نتتترن  أر   على  وهو  يقتتتر   نتتترر  

  ي حم   ا   الارم   الجو   أن  خصتتتتتوصتتتتترا  وغيرهر  أميركر  يهيظ 

 .من   الهردئ  سو   الكالم   من 

  ي ررة ت     أن  بين  شترستع  فرق  هنرلك  ستي ون  ان   و بقى 

 وبين«  ل   أمعيي  ل نرن  جنو  »  أستر    على  نجرد  الر يس 

 وفق «. لتتت   مم ن  ل نتتترن  جنو  »  أستتتتتتتتتتتتتتتتر   على  ت    أن 

ف ق   أمر . نرراا  ال ي   نجرد  الر يس  يمشتا    قا   األو    األستر    وم

 اليي  الكالم   الواقع   أر   على  فستتي رج   الثرني  األستتر  

  حو   و  محور  أبرد   غضتتنفر  الستتفير   قول   يواصتت    الا  

  الم فهمة ية يران ال  الثورة   مع  الم ارط   ل نرن  صتتتتتتتتتتتتي ة   أن 

  تنك  وبهر  للجميع   األفضتتتتتتت   هي  الل نرنية   للخصتتتتتتتوصتتتتتتتية 

  الح    عن  الخير  و نحستتتتتتتتتتتتتتر  الل نتترني  الوطن  عن  الف نتتة 

  البتتتر   و هتتتاأ  الاين  قر ر  الستتتتتتتتتتتتتتور   الح    و نتتترم  ي يران ال 

 حتتتتتتترلنتتتتتتتر مثتتتتتتت   للمرء  يجوي  متتتتتتتر  على  وتلتتتتتتتك . الخليجي 

رر  الر يس  ي ررة  موجبرت  ورن   الف را      يبقى  الا   بشتتتتتَّ

  على  وتقوم  ت تتتتكخر  أاَّ  يجتتتت   إنقتتتترذ  لامليتتتتة  م  كر  خير 

  برلمحور شتتت ي   محور   إلى  طهران   -  دمشتتتق  محور  تحو   

  ي منى محوران   وهمر .. الاها  الحايث  ال ركي   -  الستتتتتتتتتتتتتور  

  إلى  برلنستتبة  رؤاه   الاولي  المج مع  يشتترركرن  أنهمر   لو  المرء 

  تستتتتتو ة محور    وونهمر  المحوران  يستتتتت ييع  عرلقة  قضتتتتترير 

 ست ة  على   الارلقة  القضترير  يضتار   أن  صترا   محور    وليستر 

 .الحلو  

 الم كخَّر ية يران ال   ااوستتتمة   أعلى  الشتتتجرعة   وستتترم   وأمر 

رر  للر يس  منحت   حتر    أ   في    منيلقترت ل تاعي   فتهنت   بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

.  وضتتتتتتتتتتتترورات  ال وفيقي   الاور   وذلك  وموجبرتهر  الز ررة   تلك 

 .الموفِّق   وللا 
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 المسؤولية يتحّمل من يدي   بين الحل

  بين المبرشتتتتتتتتتتتتترة  للمفروضتتتتتتتتتتتتترت  ال اييلي   الموق    هاا 

  ت حمل  الستترا يلية  والح ومة  الفلستتيينية  الوطنية  الستتلية 

 علي   وأصرت   ال فرو    إلى   دع   وونهر  األميركية   الدارة 

  ورم   تفو ض  ستتتلفرا  لايهر  ي ون   أن   دون   من  ب   وإستتت كثرت 

 برلق و  م  فية  ي ستتتتتتتترا يل ال  الجرن    من  ال فرو   بهنجر  

  ن نيرهو  على  تضتتتتت     الق و   بهاا  إنهر  ما  رة  الفلستتتتتييني 

 .مسارهر  يخا   فال 

 ولم   عنا  ورن  الفلستتتتتتييني  الجرن    أن  حصتتتتتت    الا  

  دون  ومن  بترل فترو   الم تاأ  حيتث  من  ي مستتتتتتتتتتتتتتك  يا   ومتر 

  من  المز ا  بنرء   وق     وهو  األدنى   الحا  مي ل    عن  ال خلي 
  الموق   بهاا   وهو  الست ييرن   مخي    إطرر  في  الوحاات 

ن  ب ثير  تجروي  ستتتتتتت   الدارة  أمرم  وأبااهر  ستتتتتتت ق   ال ي  النية  حم

  ومن  عنرده   عنا   يا    فمر  ي سرا يل ال   الجرن    أمر . األميركية 

 أوبرمر للر يس  يستتتتتتتتتتتتت ب    الا    الحراج   عن  ي خلى   أن   دون 
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 في  غات  األميركية  الدارة   أن  حا   إلى   وصتتتت   إحراج   وهو 

 .يحا   مر  مسؤولية  ي حم    من  هي   الارم   الرأ   نظر 

 جوات من  أوثر  هو  متتتر  إلى  يح تتترج  األمر  بتتترت  هنتتتر 

.  مي شتتتتتتتتتتتتتتيت  جورج  الر ترستتتتتتتتتتتتتتي  المباو   بهتر  يقوم  م وكيتة 

  تقر تت  لجهتتة  قتتاراتتت   طرا  األ  وتت   أمتترم  وضتتتتتتتتتتتتتتع  فتترلرجتت  

 خير ستتتتتتتتتتترنااه  اللاين  الاربيين  اليرفين  ووجا  المستتتتتتتتتتترفرت 

  للا  ع تا   والملتك  مبترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  وهمتر  مستتتتتتتتتتتتتترنتاة 
 .الثرني 

 دعوة  هو   الم وكية   الجوات   من   أوثر   ميلو    هو   ومر 

 لقرء  إلى  ن نيرهو  بنيرمين  وإست اعرء  عبر   محمود  الر يس 

ع  لقرء  ياقب   األبيض  ال ي   في  مصتتتتتتررحة   مقر في   موستتتتتتَّ

 ااوروبي ااتحترد  فيت   يشتتتتتتتتتتتتتترر   جنيف  في  الم حتاة  األم  

 روستتتتتتتتتتتتتتيتتر يمثتتِّ   َمن  وكتتالتتك  الم حتتاة  لالم   الاتترم  واألمين 

 ال ي  الاول ين  وثيقة  تصتتتتتتتتتتتتار   اللقرء   هاا   وعن . والصتتتتتتتتتتتتين 

  مع  ذرا ع   أ   إستتتتتقر   م ضتتتتتمنة  األميركية  الدارة  تيرحهر 
  نيو ور   في  الم حتاة  األم   مقر  وفي   2011 أيلو   تحتايتا 

 لالم  الاموميتة  للجمعيتة  الستتتتتتتتتتتتتتنو تة  الاترديتة  التاورة  خال  

  ينسج   وهاا . الفلسيينية   الاولة  لقيرم  نهر يرا   موعااا  الم حاة 

  أمرم  ولم     في  أوبرمر  الر يس  أصتتتتتتتتتتتالا   إلي   أشتتتتتتتتتتترر  مر   مع 

 .الم حاة  للم   الامومية  الجمعية 

  إستتتتتتتتتترا ي  تر    مانره   فهاا  يحصتتتتتتتتتت    لن   ذلك   ورن   وإذا 

  بتتترألم ين وتستتتتتتتتتتتتتت هين  وتايتتتِّ   وتمتتترطتتت   وتمر   تستتتتتتتتتتتتتتر  

  الر يس غير  يالم  هت    الحتر   هتاه  وفي . التاولي  وبترلمج مع 

 في بمتر  المبتردرة  يقرن  ا  ألنت   وإنمتر  بتردر  ألنت   ليس  أوبترمتر 

 .يفا    أن  شر   إنمر .. ب   القيرم  إس يرع   
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 قمة لمناسبة تأمالت

 محسومة نصف عربية

  الاربية  القمة  تستتت ضتتتيف   ال ي   الاولة   أن  الاردة  جرت 

 ق   للمنرستتبة  تستت اا  دور ة    أو  القمة  هاه  ورن   إستت ثنر ية 

 .لالناقرد  المقرر   الموعا   من  أشهر  بضاة 

  جايااا  فناقرا  ت ني   إمر  المضيفة   الاولة   أن   الاردة  وجرت 

  فنردق  عاة  تفر    ت اأ   أو   والرؤستتتتتتتتتترء   الملو   في   يقي   لكي 

  ي    ان  أستتتتتتر   وعلى   الوفود   لقرمة  إستتتتتت اااداا  النزاء   من 

 والمصتتتتتتتتتتتتتترعتا والممرات  الجتاران  وتنظيف  ال ر   ت ييض 

  ت ني  الاولة   أن  أيضتتتتتتتتتتتتتترا  الاردة  وفي  اليارم   وصتتتتتتتتتتتتتترات 

  مالحظة مع   والرؤستتتتتتترء   الملو   فيهر  يقي    لكي « فيلالت » 

  من  أستتتتتتتتتتتتتت و   باتتتتا  ختتتترليتتتتة  ت حو  « الفيلالت »  هتتتتاه  أن 
 .القمة  إرفضر  

  تاقا األجهزة  ب رفة  اامنية  السليرت   أن   الاردة  وجرت 

  تستتتت ها  إج مرعرت  الناقرد  يوم  من   أشتتتتهر  بضتتتتاة  ق   

ع    إلى  برلنستتتتتتبة  ت او  الخية  هاه   أن  ب  . أمنية  خية   وضتتتتتت 

 غرفتتتتة في  تقررت  طوارئ  حتتتترلتتتتة  أنهتتتتر  لو  وكمتتتتر  الباض 

 .عمليرت 

  بضتتتتتتتتتتتاة ق    ت اأ  المضتتتتتتتتتتتيفة   الاولة   أن  الاردة  وجرت 

  توي اهر ستي    ال ي   الهااير  تحضتير  الناقرد  يوم   من  أشتهر 

  الوفود   أعضتتتتتتترء   وعلى   والرؤستتتتتتترء   الملو   القوم  وبرر   على 

 بشتتتتتتتتارر ماموغة  تكون   ال ي  الهااير  هاه  نوعية  تفرومت   مع 

 العالم  رجر   مئرت   أمر . وترر خ    الناقرد   وعرصمة   القمة 

 ستتتلفرا  توصتتتي  بحيث  حستتتربرا   له   المضتتتيفة   الاولة  ف حستتت  

 وإصتتتتتتاارات الك رونية  حرستتتتتتبة  داخلهر  في  يا  حقر     على 

 .المضيف   ال لا   حو  

 من أسربيع  ق    ت    ال جرر   عشرات   أن   الاردة  وجرت 

 في  الشتتتتتر    صتتتتترلة  في  الستتتتت قبر   تجربة  تشتتتتتم   الناقرد 

  أ   يحتتتا   ا  وي  الوصتتتتتتتتتتتتتتو   مواعيتتتا  وبرمجتتتة  الميتتترر 

  على  البستتتتتي    أو  الشتتتتتايا  الا    إثررة  شتتتتتكن    من  تضتتتتتررم  

 .المضيفة   الاولة 

  ا  ومر  تنشتتتتتت   الارصتتتتتتمة   في  ال لاية   أن  الاردة  وجرت 
  وبحيث تنمو   لكي  الورود  شتتتت الت  وت ر   ق     من  تنشتتتت  

  الملو    وصتتتتتتتتتتتتتتو   عنا  يهوهر   ورم   في  الارصتتتتتتتتتتتتتتمة  ت او 

 .قم ه    في  للمشرركة   والرؤسرء 

 من المز تا  ياقتاون  المراستتتتتتتتتتتتتت   خ راء  أن  الاتردة  وجرت 

 أوثر إج متترعتترت  إلى  ت حو   ث   بينه   فيمتتر  ااج متترعتترت 

  ب ر  األمن  بتكهت   ال روتوكو   أهت   يخ ل   عنتامتر  أهميتة 

  إرتبرورت في  بروتوكولي  خيك  ي ستتتتتتتتتت     ا  وي  ال نستتتتتتتتتتيق 

  الستتتتتتتتت ااادات صتتتتتتتتتايا   على   أمر . اامني  الصتتتتتتتتتايا   على 

 درجة  على  فهنهر  الناقرد  يومي   خال   صتتتتتتتتتتتحية  لمفرجآت 

 .األهمية   من  و ر  

 المقرر الاور ة  الاربيتة  القمتة   أن  الكالم   هاا  منترستتتتتتتتتتتتتتبتة 

 محستتتومة ب ااد   في  2011  آذار   29و  28 يومي   عقاهر 

  نصتتتتتت  فلنق    أو  محستتتتتتومة    غير  و رتيبرت  لكنهر  وموعا 

 .محسومة 
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ض  ال فرصة إنها تنعقد ال أو تنعقد  تعوَّ

  بين  يقولون  الاراقيين  المستتتتتتتتتتتتؤولين  باض   أن  ي في   ا 

  ب ااد   في  ستتتت ناقا  المق لة  الاربية  القمة   إن  واآلخر   الحين 

  بموجت  مقررة  هتاه  ب تااد  قمتة  وون  بت   مستتتتتتتتتتتتتتلَّ   أمر  فهتاا 

 .األبجا   ال سلس   قرعاة   وعلى  لالناقرد  الاور ة  الصي ة 

 طتتتترلمتتتتر ال ي  األقوا   أهميتتتتة  من  تقلتتتت   األفاتتتتر   لكن 

  ي برر   هوشتتتتتتتتتتتيرر  الاراقية  الخررجية  وي ر   من  ستتتتتتتتتتتمانرهر 

  هو  ومر  ب ااد  في  ستت ناقا   وه    القمة   عن  ستتئ   ولمر   الا  
ر    جرر ة لاقاهر  ال رتيبرت   وأن  ستتتتتتتت ناقا  بكنهر  واثقرا  يرد  مقرَّ

 .م كرملة  خية  وفق 

  ا   أن  وهي  أستترستتية  بحقيقة  يصتتيام  الوي ر  والم   لكن 
 ستتتتتتتتتتتتتتفتتررات ا  ومتتر  عمومتترا   الاراق  في  وا  ب تتااد  في  أمن 

 هتاه في  -  قلتة  عتاا  -  ستتتتتتتتتتتتتتفراء  وا  يجت   ومتر  تامت   عربيتة 

  الثرنية  الارجة   من  دي لومرستتتتتتتتتتيون  هنرلك   وإنمر  الستتتتتتتتتتفررات 

 .صعبة  ظرو   ظ   في   الام   تكدية   يحرولون 

  موضتتتتتتتتتتتتتتو   في  الار   القتردة  ي ر تث   أن  الي ياي  ومن 

 بلا  في  تناقا   قمة   أن   عن  فضتالا  أمنية   ألستبر   المشترركة 

 ماعرة اناقردهر  ستتتتتتتتتتتتتتي او  من   ااح ال   حقبة  باا  تيوَ   ل  

 .وثيرة  تاجُّ   وعالمرت  تسرؤات 

  ير ا ه  : ن ستترء   أنفستتنر  نجا   الموضتتو    الى  وبرلنستتبة 

ا  الاراق  في  اخواننتتتر  ع  ب ر   القمتتتة  عقتتت    على  الار   جم 

ا   وقرار   ستتتواء  ولمة   أخفقوا  ه   بينمر  عاة   قضتتترير   اياء  موحَّ

ع  في   ح ومة تشتتت ي   وهي  باهية  مستتتكلة   حو   ولم ه    جم 

  للخفرق  الثرمن   الشتتهر  استت قبر   أهبة   على  نحن  وهر .  لل لا 

 الح ومتتة أن  بتتهع بتترر  ط يعيتتة   ح ومتتة  دون  من  والاراق 

 .أعمر   تصر ف  ح ومة   هي  الحرلية 

ا  اخواننتر  ير تا  وهت     انفجتررات دو   على  عربيتة  قمتة  عقت 

  عشتتتتتتترات جرَّاءهر  يستتتتتتتق   الارصتتتتتتتمة   من  عاة  منرطق  في 

  المستتتتتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتتتفى يجتتاون  ا  التتاين  الجرحى  ومئتترت  الق لى 

رَّة   وون  لستتت قبرله   المستتت اا    مم لئة اليوارئ   ومراوز  األستتتِ

 .سربقة  تفجير ة  عمليرت  جرَّاء  بمصربين 

  اب هرجهر  الاولة  يشتتتتترر    لن   الاراقي  الشتتتتتا    ورن   وإذا 

 عها باا   مر  عراق  في   األولى  الاربية  القمة  بهستتتتتتتتت ضتتتتتتتتترفة 

ام  الر يس   ظرو  أخير  في  أم ن    الا   حستتتتتتتتتتتين  صتتتتتتتتتتتاَّ

ا  ودولية  اقليمية   فيهر المشتتتتتتتترركة  ورن   استتتتتتتت ثنر ية   قمة  عق 

 تفرعم   وأ   القمة  هاه   شتتتت    ستتتتي ون  فكيف  إجمر    شتتتتب  

 الم  و    الشتا   مع   والرؤسترء   الملو   جرن    من  ستيحا  

 .وااح ال   الحر   سنوات  ب ااعيرت 

قتتتتا  وإن  ال اقيتتتتا   من  درجتتتتة  على  األمر  إن   القمتتتتة ع 

 تاوَّ   ا  فرصتتتتتتتة   هو  ااناقرد   أصتتتتتتتو    على  إنمر  الاربية 

  تضتتتييع مستتتؤولية  نفستتت    على  المنقستتت    الح     أه   و  حم  

 .الفرصة  هاه 

 .بقية   وللكالم  ....
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م اإلنعقاد  الغير إرادة ظل في للّقمة المحرَّ

 الار  القتتتتتردة  من  عتتتتتاداا  أن  ااف را   الجتتتتتر ز  من 

  ستتت بقى ب ااد  ورن    إذا  أن   مانره  مر  مجرلستتته    في  يقولون 

  وا  تفتره   وا  ح ومتة  ا  حيتث  عليهتر  هي  ال ي  الحتر   على 
 في ستتتتتتنشتتتتتترر   فكيف  رؤ ة  وضتتتتتتو    وا   أمن   وا  استتتتتت قرار 

  أن  ذلتتتك  يقولون   متتتر  في  حق  على  القتتتردة  وهؤاء . القمتتتة 
 هاه في   الح     أن   على  فق   تق صتتتتتتتر   ا  ااناقرد  مقّومرت 

  أو  م رن    تازي  قمة  استتتتتت ضتتتتتترفة   في  يرغ    تلك   أو   الاولة 
 الشتتتتتترو    هنرلك . الرغبة   من  أه    هو   مر  هنرلك   وإنمر  دوره  

 .أهمية  ذات  الرغبة  تاود   ا  توافرهر   عام  حر    في  ال ي 

 القمتتتتة ر يس  أطلقهتتتتر  عتتتتربرة  مالحظتتتترت  وتتتترنتتتت   وإذا 

 في تجتتا  ل   القتتاافي  مامر  الاقيتتا  الحتترليتتة  التتاور تتة  الاربيتتة 

 عليتتتت  الرد  وجتتتترء  ال فّه   باض  الاراقي  الح    أهتتتت   نفس 

  مر   أن   لو   الحر   ستتتتتتت كون  فكيف  األخوة    لم اأ  مراعرة   دون 
  على  منشتتوراا   قرلوه  مجرلستته   في   الار   القردة  باض  يقول  

 .الفضر يرت   ع  ر  م ثوثرا  أو   الصح   صفحرت 

 في  الرادة  مصردرة   أن   الح     أه   يا قا   ه    ذلك   وإلى 

  بترلوايترت  الم مثّت    التاولي    أطرا   ثالثتة   جترنت   من  الاراق 

  بستتتور ر الم مث   والاربي  هيران ب  الم مث    والقليمي  الم حاة 

 هتتتاه إن  هتتت  ... ال ركي  الحضتتتتتتتتتتتتتتور  متتتر  حتتتا  الى  وماهتتتر 

 الار   والرؤستتترء   للملو   جا    عنصتتتر  تشتتتّ    المصتتترَدرة 

  موضتتتع  ستتت كون   هؤاء   حر    وه  . القمة   في  يشتتترركوا  لكي 

 .شاوبه   ارتير  

 في  الراهن   الوضتتتتتتتتتتتتتع  رموي  مصتتتتتتتتتتتتتلحة   من  أمور   تلك 

  بستتتتتتتتتتتتتترعة يمر   الوق    أن   ذلك  لهر   ال نّب   ستتتتتتتتتتتتتترعة  الاراق 

  خررطة  على  بلاه   يضتتتتتتاوا   لكي  أشتتتتتتهر  خمستتتتتتة  وأمرمه  

  حضتتور ي     ا  وبحيث  ط يعية  قمة  لناقرد   المؤهلة   الاولة 

  المستتتتتتتتتتتتتتؤولين  ي تتررات  نحو  على  ب تتتااد  الى  الار   القتتتردة 

  األمنيين المستتتتتتتتتتتتتتؤولين  الى  ونتتر بتت   الر يس  من  األميركتترن 

  األمر  حقيقتة  لكن  الاراق  الى  بز تررة  قترموا  إنه   يقتر   حيتث 

  وكمر  الخضتتتتتتتتتراء   المنيقة  يستتتتتتتتتّمى   مر  في  مقراا  ياروا  أنه  

 في ي ون  أن  دون  ومن  غتتتتتردروا  وختتتتتر فين  قلقين  جتتتتترءوا 

 الاراق  شتا   و راه    الارصتمة   شتوار   في   ال جّو   مقاوره  



330 

 

  حيترة الى  م يلاترا  و عيش  البهيض  بتراح ال   إب ملي  التا  

 .المفقود   األمن  تاقُّ    أفض  

  اناقترد ن منى  الرمتردية  النظرة  هاه  رغ   على  أننتر  و بقى 

 تكون   ولا   عستتتتتتتتتتتتى   موعاهر  وفي  ب ااد  في  الاور ة  القمة 

...  شكن    والاربي   والقومي  الوطني   الاراق  لس اردة  منرسبة 

 . أم     الى  مارفى  وعودت  
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 التصنيف حيث من إستثنائية

 الحسم  حيث من ذلك وغير

  حيث  من  أنهر   إاَّ  ال صتتتتتتتتتتتتتنيف  حيث  من  استتتتتتتتتتتتت ثنر ية 

  القمتة  حر   هي   تلتك . والك  تكن   ل   تحستتتتتتتتتتتتتت   ال ي  القرارات 

  الستتت    يوم  القاافي  مامر  الاقيا  استتت ضتتترفهر   ال ي  الاربية 

  أو  الستيرستية   الارصتمة  في (  2010  -   10  -   9)  المرضتي 
  ألن  المرشتتتتتحة « ستتتتترت »  بلاة   في  الاقيا   عرصتتتتتمة  فلنق  

 المستترحة حيث   من   الارل   في  تميُّزاا   الاواصتت   أوثر  تصتتب  

  اآلن   مجرل   ليس   الشتكن  هاا   في  وال وضتي  . والخصتوصتية 

  أفريت هر استتتتتت ثنر ية  عربية  قمة   على   الضتتتتتتوء  نلقي  أننر   ذلك 

  28 يومي « ستتتتتتترت »  في  إستتتتتتت مضتتتتتتتيف   دور ة  عربية  قمة 

  ترأ   ي ون   القاافي   الاقيا   فهن   وبالك   المرضي   آذار   29و 

  تستتتتتت مر ال ي  الاور ة   القمة : قم   ثال   واحاة  ستتتتتتنة  خال  

  ااستت ثنر ية  والقمة  2011  آذار   28 يوم  ح ى   لهر  ر رستت   

  اافر قية  -   الاربية   والقمة   المرضي   الس    اس ضرفهر   ال ي 

« ستتتتتتتتتتتتتترت »  في  واحتا  يوم  في  وأنه هتر  أعمترلهتر  بتاأت  ال ي 

 .ااس ثنر ية  الاربية   القمة   أعمر   ان هرء  غااة 

  المملكتة  أن  حيتث  األمتة  ملو   من  خلت   األخيرة  وهتاه 

 ستتتتتتتتاود األمير  الخررجية  بوي ر  تمثل   الستتتتتتتتاودية  الاربية 

 ع ا  الملك  نظرة  روحية  غر بة   تكون   أن   دون  من  الفيصتتت  

  أجتتتت   من  والستتتتتتتتتتتتتتاي  الاربي  للامتتتت   الاز ز  ع تتتتا  بن  للا 

. األشتتتتتتقرء  بين   الوفرق  وإستتتتتت كمر   الفلستتتتتتييني   الموضتتتتتتو  

 الفرستتتتتتتي اليي   الخررجية  بوي ر  تمثَّل   الم ربية   والمملكة 

 الستتتتتترد  محما   الملك  بمشتتتتتترركة  ال وقارت   ان  مع  الفهر  

 تكون  ربمر   الملك  مشتتتتتتتتتتتترركة   أن  بهع برر  واضتتتتتتتتتتتتحة  ورن  

  الم رربي التحرد  شرايين   في  الحيو ة  باض   لض   منرسبة 

. القاافي   مامر )  اآلخر ن  ااتحرد  دو   قردة   أن   خصتتتوصتتترا 

 بن الارباين  ي ن  الجزا ر   وفا  م ر ستتتتترا  بوتفليقة  الاز ز  ع ا 

  م ر ستتتتتتتترا  الاز ز  ع ا   ولا  محما . تونس  وفا  م ر ستتتتتتتترا   علي 

 ال ي القليلتة  المرات  من  وتلتك  مشتتتتتتتتتتتتتترركين ( مور  ترنيتر  وفتا 

  الملك  غير   يكتي  ث   الم رربة   للقردة  الجمر    هاا  ي حقق 

  متر  على  ليس   الود  بتكن  رعترا انيبت  ليا س  الستتتتتتتتتتتتتترد   محمتا 
  من  درجة   على  الم رربية  الر رستتتية  النظرة   وأن  م رربيرا  يرام 
 .الم رربية   الملكية  النظرة  مع  النسجرم  عام 

 الاز ز ع تتتا  بن  للا  ع تتتا  الستتتتتتتتتتتتتتاود   الاتتترهلي ن  وإلى 

  األردني  الاره   غير    اف را   ورن  السرد   محما  والم ربي 

  تمثي   جودة   نرصر   الخررجية  وي ر   وتكليف   الثرني   للا   ع ا 

  البحر ن عترهت   غيتر   اف ترا  وترن  وتالتك . القمتة  في  األردن 

 بن محما  الشي   وتكليف  خليفة   آ   عيسى  بن  حما  الشي  

 وعميتتتتا حتتتترليتتتترا  الويراء  ر يس  نتتتتر تتتت   خليفتتتتة  آ   مبتتتترر  

ين  ما   على  البحر نية  الابلومرستتتتتية    تمثي  مرضتتتتتيي ن  عقا 

  يشرر   مر  نردراا   الا   قربو   السليرن  أمر . البحر ن  مملكة 

 بن يحي  التاولتة  مجلس  ر يس  وّل   فتهنت   الاربيتة  القم   في 

 أمير مشتتتتتترركة   ولوا . الستتتتتتلينة  ب مثي    أ   المنار  محفو  

 بن حما   الشتتي   قير  وأمير   األحما  صتتبر    الشتتي   الكو   

  ويراء ر يس  المتررات  دولتة  ر يس  ونتر ت   ثترني  آ   خليفتتة 

  الاولة  ر يس   وون  م  وم   آ    راشتتتتتتا  بن  محما  الشتتتتتتي   دبي 

  خضتع  حيث  ستو سترا   من  حايثرا  عر ا  يايا   بن  خليفة   الشتي  

 الخليجي ال اترون  مجلس  دو   تمثيت   لكترن  هنتر    للاالج 

  إن   القو   يجوي  ب  . اف را  ستتتتتتتتتتي او  ااستتتتتتتتتت ثنر ية   القمة  في 
  األردن   وملك  الم ر    ملك   وكالك   الخليج  قردة  حضتتتتتتتتتتتتتور 

  بست   وربمر  األهمية  باض  عليهر  ستيضتفي   القمة  هاه  في 

 شتتتتتتتتتترركوا الاين  عشتتتتتتتتتتر  الخمستتتتتتتتتتة  القردة  نجا  الهير    هاا 

رر  مبرر   حستتتتتني   الرؤستتتتترء )   القاافي  ومامر   األستتتتتا  وبشتتتتتّ

  وجال  بوتفليقتتتتة  الاز ز  وع تتتتا  علي  بن  الاتتتتربتتتتاين  وي ن 

  ومحمتا عبتر   ومحمود   صتتتتتتتتتتتتتترل    للا  ع تا  وعلي  طترلبترني 

 أحما شتر ف  وشتي   سترمي   للا  ع ا  وأحما  الاز ز  ع ا   ولا 

 والشتتتتتيخرن غيل     عمر  واستتتتتمرعي   البشتتتتتير  حستتتتتن   وعمر 

  الى  يميلون ( ثتترني  آ   خليفتتة  بن  وحمتتا  األحمتتا  صتتتتتتتتتتتتتتبتتر  

  برستتتتتتتتتتتتت  أمرمه   مارو   هو   مر   على  الموافقة   في  ال ر ث 

 .الحس  

 2010 تشرين األول 12 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 للتّفعيل  طموحة أفكار
 الممكن؟  من هل لكن 

  الستتت ثنر ية الاربية  القمة   أمرم  األستتترستتتي رن   المستتتكل رن 
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 خال  من  الاربي  الامتتت   تفايتتت  : وتتترن تتتر « ستتتتتتتتتتتتتترت »  في 

  الاربيتة  التاو   إتحترد »  ب « الاربيتة  الجترماتة »  إستتتتتتتتتتتتتت  تاا  

 هاا وبموج . جاياة وإدارات منرصتتتتتتتت  وإستتتتتتتت حاا 

 من اصتتالا  تشتت و لمؤستتستتة  مرليرا  الم ِل   الستت حاا 

 ي وق   ا عليهتتر ال ق ير وون  الميزانيتتة في م تترعتت 

 في« الاربية الاو   إتحرد» أو« الجرماة» ستتت صتتتب 

 األم  بمنظمتتة الشتتتتتتتتتتتتتتتبتت  قر بتتة بتترلق را  األختتا حتتر 

 المنرصتتتتتتتتتت  فهن  ال وضتتتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتت ي  وعلى. الم حاة

 مفوَّ . ال نفيتتتتتا  المجلس مفوَّ : هي والدارات

 مفوَّ .  الافر  شتتتتتتتتؤون  مفوَّ . الخررجية  الشتتتتتتتتؤون 

 وال جرر ة   الق صردية  الشؤون   مفوَّ .  األمن  شؤون 

 القيتتتتتتترعتتتتتتترت مفوَّ . اليتتتتتتتترقتتتتتتتة شتتتتتتتتتتتتتتتؤون  مفوَّ 

. الج مرعية شتتتتتتتتتؤون  مفوَّ . الخامية  الق صتتتتتتتتتردية

. والثقتتترفتتتة الالمي والبحتتتث ال الي  شتتتتتتتتتتتتتتتؤون  مفوَّ 

. القرنونية الشتتتتتتتتتتؤون  مفوَّ .  الاربي العالم مفوَّ 

ضتتتتتتتتون   ءولهؤا.  الماني  المج مع مفوَّ   الاين المفوَّ

لون  « ااتحرد» لتتتتتتتتتتتت   الارم  األمين هو ر يس هيئة يش َّ

 «.لت »الجرماة ال اي 

 اللجنة  رفا  هر أخر   توصتتتتتتيرت وماهر الفكرة هاه

 الاربية القمة في تشتتتتتتتتتتتتتتت ل  ال ي  الالير الخمرستتتتتتتتتتتتتتتية

 ور يس مبرر   حستتتتتتتتتتتتتني مصتتتتتتتتتتتتتر ر يس من  الاور ة

 جال  الاراق ور يس صتتتتتتتتتتتتتتتتترل  للا ع تتتا علي اليمن

ر لي يتتتر ور يس طتتترلبتتترني  األمين وماه  القتتتاافي مامَّ

 ال وصتتتتيرت جملة ومن. موستتتتى عمرو للجرماة  الارم

ا أيضتتتتتتتتتترا   مجرات لبحث تكرَّ  نوعية عربية قم  عق 

 وإنشتتتتتتتترء  ونهضتتتتتتتتو ة  وثقرفية وإج مرعية  إق صتتتتتتتتردية

 الح ومرت رؤستتتتتتتتتتتتتتترء مستتتتتتتتتتتتتتت و   على تنفيا  مجلس

 وإقرار الاربية  القم  مقررات تنفيا على للشتتتتتتتتتتتتتترا 

 دراسة  وإعردة  الاا    الاربي لل رلمرن  األسرسي النظرم

 وإعردة  الاربية الاا  لمح مة األستتتتتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتتتتي النظرم

 توصتتتتتية وثمة. الاربي واألمن الستتتتتل  مجلس تشتتتتت ي 

 تكه  إلى عربية دولة و  وتاعو  الن بره تستتتتتتتتتتتتتتت رعي

 عمليرت في  للمستتتتتتتتتتترهمة  المستتتتتتتتتتتلحة  قواتهر في مفرية

ظ  .السالم ِحف 

 بينمتر ال نفيتا المم ن من هت  لكن طموحتة أفكترر

لِزمة ليستتتتتتتتتتتتتت   الاربية القم  في المشتتتتتتتتتتتتتترركة  وعلى مم

 المم ن من وه  الاولة؟ في األو  الرج  مستتتتتتتتتتتتتتت و  

 باورهر تست ولا  وإدارات منرصت  إست حاا  في ال نفيا

 مرلية أيمة هنرلك وق  في فرعية   وإدارات منرصتتتت 

 الاربية؟  الاو  ماظ  بميزانيرت تاصتتت  وإق صتتتردية

 مصتتتتتتتتر األو ر  الاربية الاولة إقنر   المم ن من وه 

 إستتتتتتتتتتتتتتت  تاا  ي   بحيتتث الاربيتتة الجتترماتة عن ب خليهتتر

 منصتتتتت  ان زا  برل ارج ث  المقر ت يير  واحقرا  األستتتتت 

 ال كستتتتتتيس قمة منا مصتتتتتتر ت وارث  الا  الارم  األمين

 انشرص؟ في

 
 2010 تشرين األول 13 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 حاالا  أحسن ليس العربي الوضع

 اإلفريقي  شريكه من

  الاقيا استتتت ضتتتترفهر  ال ي  ااستتتت ثنر ية  الاربية  القمة  باا 

 إل كم« ستتتتتترت »  الستتتتتتيرستتتتتتية  عرصتتتتتتم     في  القاافي  مامر 

  33 باتا  الثترنيتة  هي  قمتة  في  اافر قي  -  الاربي   الشتتتتتتتتتتتتتتمت  

 والمفرجآت برلصتتتراعرت  خاللهر  الستتتمراء  القررة  حفل   ستتتنة 

  أن  ومتتر . وال تتاخالت  واامرا   والمجتترعتترت  واانقالبتترت 
  إقنر   أم نه    الاين  ستتتتتو   يصتتتتتما   ول   ت ال   وثيرة  وجوهرا 

  لهؤاء  ااستتتتتتتتتت مرار ة  بكن  ال رهي    أو  برل رغي   شتتتتتتتتتتاوبه  

 .المحسو   غير  ال  يير  من   أفض   تبقى 

  ملك »  عنا  المستتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتترفة  اافر قية   -  الاربية   والقمة 

  انستتتتتتتتتتجرمرا  أوثر  بات  القاافي  مامر  الاقيا « افر قير   ملو  

 ث    1977  عرم  مصتتتتر  استتتت ضتتتترف  هر  ال ي   األو   تلك   من 
 القمة  تلك  ستتتتتردت  ال ي   األجواء   ضتتتتتوء  وفي   ذلك  باا  ت يَّن 

 ستتتتنة  و   عقاهر   على  ال فره   ي    بحيث  ااناقرد  دور ة   ان 

  األستتتتتتتتمر  بجنرحيهر  القررة   عواصتتتتتتتت   احا   في  ستتتتتتتتن ين   أو 

  التاو   ماظ    أ  )   التااون  واألستتتتتتتتتتتتتتمر ( الاربي   أ  )  الفترت  

  عن  فضتتالا  القررة   لمصتتلحة  ليس    ( الاربية  غير  اافر قية 
 يجاتتت  اافر قيتتتة  التتتاو   باض  في  ااستتتتتتتتتتتتتت قرار  عتتتام  ان 

 .اارتبر    من  درجة   على  أمراا  السيرسرت  على  الثبرت 

  القررة لقردة  األستتتترستتتتية   القضتتتتية  هي  الستتتتودانية   الحرلة 

 خال  وثيرة  ال منيتتترت  وتترنتت   ذلتتك  أجتت   ومن  بجنتتترحيهتتتر  

  ين هي أن  أجت   من  الكواليس  وراء  الجترن يتة  المشتتتتتتتتتتتتتترورات 

  ااستتتتت ف رء ي    بحيث  استتتتت قرار   الى   الستتتتتودان  في   الوضتتتتتع 

 .وإاَّ .. بكمرنة  الن ر ج   ونالن  النز   

تتتتتتت  وهاه  هر «  وإاَّ »  التتتتتتت  القاافي الاقيا  القمة  ر يس  لخصَّ

: برلقو   مبرر   حستتتتتتتني  الر يس  من  الر رستتتتتتتة  تستتتتتتتلَّ    الا  

 حاوث  حر    في   الستتتتتتتتتودان  جنو   لنفصتتتتتتتتتر   ستتتتتتتتت كون » 

  هاا   الى  أمنبِّ   وإنني . عاو    في  وستي ست    خييرة  تااعيرت 
 ال تتاايتتة بتت   النهتتريتتة  ي ون  لن  التتا   والخيير  المفز   األمر 
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  ال تاايتة ستتتتتتتتتتتتتتي ون  ومتر  عربيتة  دو    إلى  الاتاو   وستتتتتتتتتتتتتت م تا 

  أن   ذلك  قليلة   ستتتتتتتتتتتتتنوات  خال   اافر قية  القررة  ل صتتتتتتتتتتتتتا  
  وفي  والايرنرت  األعراق   من  فستتتتتتتيفستتتتتتترء   عن  عبررة  افر قير 

  خيورة  هنرلك  ستتتتتت كون  براستتتتتت قال   جميارا  ميرل  هر   حر  

 . « و يرة 

 شت َّ   الجنو   انفصتر   ل ااعيرت   المخيف  المشتها   هاا 

 القرارات بقية  عن  منفصتتتتتالا  قراراا  تصتتتتتار  وي   للقمة  تحفيزاا 

  على  ال كويا »  م ضتتمنرا   برلستتودان  و  الق  أصتتارتهر   ال ي 

 ودع   واستتتتت قالل   أراضتتتتتي   ووحاة   الستتتتتودان  ستتتتتيردة  اح رام 

 ربوع  في  الستتتتتتتتتتتالم  تحقيق   إلى  الرامية  المستتتتتتتتتتترعي  ورم  

 في أبيي  ومنيقة  الجنو   مصتتير  بشتتكن  ااستت ف رء  وإجراء 

د   الموعا   وتح  الضتتتتتتتتتت و    اشتتتتتتتتتت ر   و    عن  بايااا  المحاَّ

  وشتفرفية وحر ة  نزاهة   لضتمرن  ودولية  وعربية  افر قية  رقربة 

 . « ااس ف رء 

 :ال سرؤ    الى  نص  

 القرار  ضتتتتتتتوء   وفي  بجنرحيهر  القررة  استتتتتتت يرعة  في   ه  

  من  الستوداني  شتقيقه   انقرذ  إلي    المشترر   برلستودان  الخرص 
 احقرا؟  أوثر  ث   اثنين   السودان  ينقس   فال  اانفصر   خير 

  بين« ااس راتيجية   الشراوة »  وثيقة  اس يرعة   في   وه  

 وم تترباتتة تنفيتتا  آليتترت  ت ضتتتتتتتتتتتتتتمن  وال ي  واألفتتررقتتة  الار  

«  المستتتتتت و رت  و    على   الفرعلة  الجهرت  مشتتتتتترركة  ت يل  

  إلى  اافر قيتتة  والتتاو   الاربي  الاتترل   بين  الاالقتتة  تنقتت   ان 

 .أفض    وضع 

  أحستتتتتتتتتتن  ليس   عمومرا  الاربي   والوضتتتتتتتتتتع .  محرولة  إنهر 

 .الثرني   الشر ك   األو   ينقا  لكي  اافر قي   الوضع  من   حراا 

 2010 تشرين األول 14 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 نجاد الرئيس زيارة في تأّمالت

  أن  لو  أتمنى  ذلتتك   في  ر تت   ا  وثير ن  بين  من  ونتت  
 لقرءات  على  إق صتتتترت  نجرد  أحما   محمود  الر يس  ي ررة 

  لكي  منرسبة  خير   الرؤسرء  مآد   وتكون  الثال   الر رسرت 

  والحركرتي والسيرسي  الحزبي   الام   رموي   و   حول   يل   

  دون  ومن  التتتتتاينيتتتتتة   المرجعيتتتتترت  يمثتتتتتّ   وَمن  وال يتتتتترراتي 

  الارم  النهج   من  نفور  نفوستته    في  الاين  ح ى  أحا  استت ثنرء 

  تصتتتتتتر حرت في   هاا  نفوره   وستتتتتتّجلوا  ية يران ال  للستتتتتتيرستتتتتتة 

  ومن . ل نرن   الى  ي يران ال  الر يس   وصتتتتتتتتتتتتتو   بهر  إستتتتتتتتتتتتت بقوا 

  من  نجتتتترد  الر يس  حو   اال فتتتتر   هتتتتاا  مثتتتت   أن  المؤكتتتتا 
 في ستتيفستت    ورن  والخشتتية  النفور  نفوستته   في   الاين  جرن  

  عن  تخرج  األحتتترديتتتث  وأمتتترم  ت تتتآل   القلو   أمتتترم  المجتتتر  
ية   حاو   إن   ذلك   وإلى . للجميع   أستتتتتتترءت  طرلمر  ال ي  الِحاِّ

  الما ِرضة  الاولية  طرا  األ   و   سيحرج   ورن   إلي   نشير   مر 

 الما رضتتتتتتتتتتتتتتون  يتتتكختتتا  ا  وال ي  نجتتترد  الر يس  ي تتتررة  على 

  لك   ومر   الحق  نجرد  للر يس   أن  ااع برر  في  بهع راضتتتتتته  

 ما  و  شتتترور  الل نرني  شتتتقيق   يزور   أن  ومستتتل   عربي  قر ا 

 عرلقة  أمور  توضتتتتتتتتتتتتتي   على  ااستتتتتتتتتتتتت يرعة  في   مر  و ام  

 الشتتتتقيق  واج    من   ان  ومر  الر بة    قوامهر  نظرة  وتصتتتتو   

  اصتتتو   تفرضتتت    مر  ب    الزا ر  استتت قبر   يستتت ضتتتيف   الا  

 .األخوة  وحقوق  الضيرفة 

  لو  أتمنى  ذلتتك  في  ر تت   ا  وثير ن  بين  من  ونتت   ومتتر 
  الفرتحة بقراءة  الل نرنية  األطير   و    فرجك  نجرد  الر يس   أن 

ع  الحر ر   رفيق   الشتتهيا  الر يس  ضتتر     على   إوليالا  ووضتت 

 حتتتاود تجتتتروي  أمر  وهو  الضتتتتتتتتتتتتتتر     هتتتاا  على  الورد  من 

 أبرد  غضتنفر  الستفير   فال    أن  ست ق   الا   باا  ااست حرلة 

  للجمهور ة ستتتتفيراا  منصتتتتب   تستتتتلُّم    من   األو    األستتتت و   في 

 ب  قرم  مر  نحو   على  جرء  إن   ب   ل نترن   لا   الستتتتتتتتتتتتتتالميتة 
  تصتتتتتتتتتتتتتر حرت   من  ب    أدلى   ومر  واتصتتتتتتتتتتتتترات  ي ررات   من 

.  ل نترن وت   مع  إيران  جترنت   من  مخ لفتة  عالقتة  ل تكستتتتتتتتتتتتتتيس 

 ال ي المفرجكة   تلك  ستتتتتجَّ   نجرد  الر يس   أن   لو   المؤكا   ومن 

  او  الجميع  نفو    في  ارتير    حرلة  حقق   لكرن   إليهر  نشتتتتتتتتتير 
ن  نتفتو   فتي  فتلتنتقتتتتتتت   «  للا  حتز  »  جتمتهتور : التجتمتهتور ت 

 الحلقتتترت عنتتتا  ال وّق   دون  ومن « الحر ر   الجمهور » و 

  إن  ث  . الجمهور  ن   حو   المصتتتتتلحة   لاواعي  المل فة  الكثيرة 
ع  تقليا    عن  غر برا  ليس  الضتتتتتتتتتتتتر     على  الورد  برقة  وضتتتتتتتتتتتت 

  التجتمتهتور تتتتتتتة يوار  وتبتتتتتتترر  أن  حتيتتتتتتتث  ي يترانت ال  التمتجت تمتع 

ع  ي ررته   برنرمج  ي ضتتتّمن   ان  على  يحرصتتتون    إولي    وضتتت 

  الر يس  أن   ولو . الخميني  للا  آية  ضتتتتتتتتتتتر    على  الورد   من 

 رج  ال ركي  الر يس  أحاث    الا   اانيبر    في   تكمَّ   نجرد 

ا   باا  اردوغرن  طي     الر يس ضتتتر     على  ورد  برقة  وضتتت 

 مشتتتتتترعر تامِّق   اللف ة  هاه   أن  و   رأ   با   ا   لكرن  الحر ر  

 نشتتتتتتكت اح قرنرت   من  تخف   نقو   ونكرد .. النفس   في   الود 

 .ال بّصر   على  الظنون  فيهر  تقّام   ظرو    ظ   في 

  لو  أتمنى  ذلتتك  في  ر تت   ا  وثير ن  بين  من  ونتت   ومتتر 
 قتتترعتتتة من ر  على  من  وتتترن « الرايتتتة  ملاتتت  »  خيتتتر   أن 

 ب   والاينية  والحزبية  الستتتتيرستتتتية  النخبة   وأمرم  األونيستتتت و 

  وتترن  الخيتتر   هتتاا  أن  المؤكتتا  ومن . واليوا    األطيتتر  

  الارم  األمين  نااء   لّ وا   الاين   من  الهر    برلحشتتتتتتتتتا  ي كّثر   لن 

  الر يس  وكرن  الم مّيز    الزا ر  ل حية   للا  نصتر  حستن  الستيا 

  تحّفز  ال ي  المفردات  باض  استتتتتتتت امر    عن  ستتتتتتتتينك   نجرد 

  من  جهور   بصتتتتتتوت  ااستتتتتت حستتتتتترن  عبررات  إطالق   على 
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  أمرم  والم    أمر .  األعمرر  ب رفة  الم  هجة   الحشتتتتتتتتتود  جرن  

  على   وِمن  والمشترر   ال وّجهرت  الم نّوعة  الستيرستية  النخبة 

 أحما  محمود  نقرأ  ستتتيجالنر  فكرن  األونيستتت و   قرعة  من ر 

 مهاداا  الستتتتتتتتتتتيف  شتتتتتتتتتتترهراا  علي   اع انر  عمر  المخ ل   نجرد 

 .م وّعااا 

 فررقة عالمة  نجرد  الر يس  ي ررة  ستتتتتتتتتت بقى   حر    أ   في 

 الجتتر ز ومن  ل نتترن   الى  الر تترستتتتتتتتتتتتتتيتتة  الز تتررات  تتترر    في 

 رغ  على  تمتت   أنهتتر  في  فق   ليس  نجتترحهتتر  أن  ااف را  

 أبي  ت    الى  واشتتتتتتنين  من  المم اضتتتتتتين  باض  ام ار  

  ل نرني  -  ي إيران  لاها  ستتتتتتت ؤستتتتتتتس  ألنهر  ب   ببرر س   مروراا 

  ااق صتتتتتتتتتتتتترد   الارم   بهنضتتتتتتتتتتتتتمرم  صتتتتتتتتتتتتتلبة  قرعات   جايا 

 .الاالقرت  بنيرن   الى  وال نمو   وال جرر  

 لمستتت  النجردية  للز ررة  القراءة  هاه  تكون   ولا   عستتتى 

 .حّقق     الا   والمردود  بهر  القيرم   الى   الاافع 

 .الموّفق   وللا 

 2010 تشرين األول 15 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 بعدها وما الزيارة قبل ما لبنان

 إيران إلى  نجترد  أحمتا   محمود  الر يس  عترد  وقتا  اآلن 

 ال ي بترلهتايتة  مصتتتتتتتتتتتتتتحوبترا  ل نترن  إلى  ال ترر خيتة  ي تررتت   من 

  الموضتتتتتتتتتتتو    إلى  برلنستتتتتتتتتتتبة  من   نستتتتتتتتتتتما   مر  باض  ت رج  

  يةيران ال  الرؤ ة  بين  إستت مرار   في  ستتنقررن  فهننر  الفلستتييني 
 .الز ررة  باا  النظرة  إلي    آل    ومر  الز ررة  ق   

 ال ي( السترا يلية  الجنا   بناقية )  الهاية   إلى  وبرلنستبة 

مهر    اليوم  في  هرد   الشتتتتتتتتتتتتتتهيا  أبو   المقرومة  ستتتتتتتتتتتتتتيا  إلي   قاَّ

  وقفتتتتتة  ان  إلى  الرمز  بمثتتتتتربتتتتة  فتتتتهنهتتتتتر  الز تتتتررة  من  ااخير 

  حز »  يقودهر  ال ي   المقرومة  مع  الستتتتتتتتتتتتتالمية  الجمهور ة 

 المقترومتة غنتر    بقيتة  أمتر . ستتتتتتتتتتتتتتا   تتاهت   ول   أثرت « للا 

  وبل   نجرد  الر يس   شتترهاهر  فقا  2006 تموي  حر   خال  

 بكن تكويااا  المشتترهاة  ويادت    الرضتتى  قمة  شتترها  بمر  إع زايه 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتكن تازي  بيوليتتتتة  إنجتتتتريات  حققتتتت   إيتتتترهتتتتر  الوقفتتتتة 

 .اللفظية  ااطروحرت 

  يتتتتةيران ال  القيتتتردة  أن  هو  الز تتتررة  باتتتا  إليتتت   ن يلع  متتتر 

  جرن   من   الحار  مشتتتتتتترعر  الع برر  في  تكخا   بكن  ميرلبة 

  فالتتت   إذا  وهي . الع بتتترر  في  الل نتتترنيتتتة  األطيتتتر   باض 

  تشتتتتتتخيص مجموعة   في  تنخر   نفستتتتتتهر  ستتتتتت جا  فهنهر   ذلك 

 وطكة من  المنيقة  تشتتتتتت و  ال ي   الارلقة  والقضتتتتتترير  اايمرت 

  لقتترء  إلى  الفتترعتت   إنيالقهتتر  يح تترج  مجموعتتة  وهي  أثقتترلهتتر 

  المشت ركة  الجوامع   المل قون  و حاد  بصتراحة  األمور  يير  

 وفي  ال شترور  بكن   والق نر   أطمر    أو  مبرل رت   دون   ومن 

 .المصرع   تالي    األق   على   أو   الميرل   ب حقيق 

  المملكة  تضتتتتتتتتتتت   ال ي   تلك  هي  نانيهر  ال ي   والمجموعة 

  حر    وفي    إيران و  وتركير  وسور ر   ومصر  الساودية  الاربية 

  لهتاا  وعقتاوا  األيمترت  لحت   ومجموعتة  يل قوا  ان   هؤاء  قرر 

  وثيرة  إشتتتتتتتتتتتتت رات   فهن  إج مرعرت   يفري  إج مرعرا  ال ر  

  مر  على  نجرد   الر يس  إق نع  باامر  خصتتتوصتتترا  حلهر  يم ن 
 التصتر  بكن  ل نرن   إلى  ي ررت   ضتوء  في  إف راضتنر   يجوي 

  الملتك  ومع  الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا  الملتك  مع  أجراه  التا  

 متا  على  أجراه  التا   ال شتتتتتتتتتتتتتترور  وكتالتك  الثترني  للا  ع تا 

رر  الر يس   مع   ورم   شتتهر   ث  دمشتتق  ميرر   في   األستتا  بشتتَّ
  لو  وهو . للز تتتتتررة  الم واينتتتتتة  األجواء  حققتتتتت   طهران   في 

  ممتتتترثالا  إتصتتتتتتتتتتتتتتتتتراا  مبتتتترر   حستتتتتتتتتتتتتتني  الر يس  مع  أجر  

  الستتتتتتتتتتتتتتاود   الاتترهلي ن  مع  أجراهمتتر  اللتتاين  للتصتتتتتتتتتتتتتتترلين 

 .تواينرا  أوثر  س صب   الم واينة   األجواء  لكرن   وااردني 

  الز تتررة باتتا  إق نع  نجتترد  الر يس  أن  نف ر   ذلتتك  وإلى 

 ل نتتتتتترن من  أوثر  يا  رهتتتتتتر  إيران  مع  الم وافق  ل نتتتتتترن  أن 

 .الز ررة  خال   جليرا  ظهر  مر  نحو   على   الهو   ي يران ال 

رر الر يس  اق نر   من   ال كوا  يم ن   الشتتتكن  هاا   وفي   بشتتتَّ

  الح    يفيا  ستتتتتور ر  مع   ااجمر    الم واِفق  ل نرن   بكن  األستتتتتا 

رر    .الهو   السور   ل نرن  من   أوثر  البشَّ

 إعتتردات مالم   مع  موعتتا  على  نحن  األحوا   وتت   في 

ااا  ورن  الا    وهاا . نظر   مح مت  برت  الز ررة  ق ت   مستتتتتتتتتتتتتت باتَ

 في األمتتة  تبقى  األستتتتتتتتتتتتتتتر   هتتاا  وعلى . باتتاهتتر  الحتتاو  

 هي األيمتتترت  حتتت   مجموعتتتة  وتبقى  اليقين  الخ ر  ان ظتتترر 

 .المكمو   الميل  
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 الن َعم  تدوم بالشكر

 الحيو ة هاه  مجرد   فهن  ثالثيرا   ال شترور  يصتب    أن   إلى 

 باض تباث  الستتتتتور     -  الستتتتتاود   الثنر ي  ال شتتتتترور  في 

 في انتتتت   نقو   متتتتر  على  ودليلنتتتتر . النفو   في  اليمتتتتكنينتتتتة 

 في الاربية   -  ااق صتتتتتتتتتردية  القمة  ستتتتتتتتتبق ر  الل ين  الستتتتتتتتتن ين 

  بشتتتتتتتتتتتتتتر   الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك  وإطالق  الكو تت  

  من  صتتا    حر   في  اليمكنينة  ورن   وال صتترل    ال ستترم  
  األحستتتتتتتتتتتتتتن  نحو  وبترل تارج  ت  تا   األمور  بتاأت  ث  . ال وعتك 

  الملك  يار  عنامر  األهمية  ذروة   إلى   وصتتتتتتتتل   لقرءات  ع  ر 
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رر  الر يس  وما   بيروت   للا  ع ا    طر رة  في   األستتتتتتتتتتتتتا  بشتتتتتتتتتتتتتَّ

 .الملك 

  النفس في  طمتتكنينتتة  أحتتاثتت   الز تتررة  هتتاه  أن  متتر  وبقتتار 

 مالم  برن   ولقا . تااعيرت  أفريت  أيضتتتتتتتتتتتترا  فهنهر  الل نرنية 

  بمشتتتتتتتترركة ثالثية   قمة  شتتتتتتتتمل   الز ررة   أن  ن يجة  اليمكنينة 

  الل نرنية للر رستتتة  تاعي    وهاا  فيهر  ستتتليمرن  ميشتتتر   الر يس 

  للا  ع تتا  الملتتك  جتترنتت   من  لف تتة  هنتتر   وتترنتت   ومتتر . األولى 
  وهتاا  الحر ر    رفيق  التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا  الح ومتة  ر يس  تجتره 

 الح ومة  ي رأ    للا   مشتتتتت ر   ستتتتتور    -  ستتتتتاود   تاعي  

رر  الر يس  جرن    من  ولف ة    النوا   مجلس  ر يس  تجره  بشتتتتتتَّ

 الستتور   الر يس  جرن    من   واضتتحة  إشتتررة  وهاه . بر   ن ي  

  الر يس بتكن  الشتتتتتتتتتتتتتتر في ن   الحرمي ن  ختردم  فيهتر   الرأ   يوافقت  

  الف رات أوثر  هي  وال ي  ال تترليتتة  الف رة  في  المؤهتت   هو  بر  

  تاقيتاات فكفكتة  ستتتتتتتتتتتتتتمفونيتة  مريستتتتتتتتتتتتتت رو   ي ون  لكي  تاقيتااا 

  الزعيمي ن جتتترنتتت   من  لف تتترت  عن  فضتتتتتتتتتتتتتتالا  هتتتاا . األيمتتتة 

 ورمز ستتتتتتتتتتتليمرن  ميشتتتتتتتتتتتر   الجمهور ة  ر يس  تجره  الزا ر  ن 

  مع  يق   فال  الم صتتتتتتتتتتتتتتررعتة  األطيتر   بين  الموفِّق  للر يس 
  على  آذار  8 طيف  يواجتتت   وا  بتتترلميلق  آذار  14 طيف 

  للشتتتتتتتتتتتترعية ور يس  مستتتتتتتتتتتتؤولي     ذلك  علي   تفر   مر  نحو 

  الحزبيتتتة الكيتتترنتتترت  مع  ي اتتترر   متتتر  ضتتتتتتتتتتتتتتتتا  انتتت   بمانى 

  األمر  بح    نفستتتتتتتتهر  تفر    ال ي  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتية  وال وجهرت 

 .الاس ور  مضرمين   مع  ينسج   بمر   وليس   الواقع 

  الل نرنيون  إستتتتتت بشتتتتتتر  ال ي  الثالثية  القمة   تكون   أن  با  

 واأليمة  الصتتتتتتتتتتتتتعبة  لليرم  الستتتتتتتتتتتتتاياة  النهرية  هي  خيراا  بهر 

  ييرانال   الح    رؤ ة  في  إرتجرجرا  أحاث   فهنهر  الاستتتتتتتتتتتيرة  
  أن  أهميتتة  ولمتتر  ل نتترن  مع  الاالقتتة  عليتت   تكون  أن  ير تتا  لمتتر 

  أج    ومن . ستتتتتتتتتتتتتور ر   مع  الاالقة  علي   ورن    مر  على  تبقى 

  جرن   من  والستتتتتتتتتتتتت فستتتتتتتتتتتتتررات  التصتتتتتتتتتتتتترات  وثرت   ذلك 

  للر يس ستتتتتر اة  ي ررة   هنرلك  وكرن   يين يران ال  المستتتتتؤولين 

رر  الر يس  لقرء   على  اق صتتتتتترت  دمشتتتتتتق  إلى  نجرد   في بشتتتتتتَّ

  خرمنئي للا  آية  مستتتتتت شتتتتتترر  واي ي  ي ررة  وستتتتتتبق  هر  الميرر 

  ي تتررة باتتا  وجتترءتتتر  الختتررجيتتة  وي ر  م قي  بهتتر  قتترم  وأخر  

 .واي ي  بهر  قرم  ل نرن   إلى  مامقة  إس فسرر ة 

 على ي يران ال  الح    رؤ تة  في  الرتجترج  بقي  ذلتك  مع 

رر  الر يس  بهتر  قترم  ي تررة  وترنت    وإن  حترلت    طهران إلى  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

 برل رلي وستترعات  ي يران ال  القلق   من   الشتتيء  باض  خفف  

 وهنتر. بترلز تررة  نجترد  أحمتا   محمود  الر يس  يقوم  ان  على 

رر  الر يس  ي تتررة  ان  الف را   يجوي    إلى  المفتترجئتتة  بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 هي( 2010/ 10/ 17)  المتترضتتتتتتتتتتتتتتي  األحتتا  يوم  الر تتر  

  إلى  نجرد  ي ررة  باا  مر   إيران  بكن  الستتتاود   الستتتنا  ل يمين 

لهر   ل نرن  رر  ي ررة   وق    ق    مر  إيران   غير   هي   طهران   إلى  بشَّ

  ربرعية  قمة  خال   من   أوثر  ستتتتت ستتتتت قي   الظرو    وأن   ذلك 

 الر ر  في  الاز ز  ع ا   بن  للا  ع ا   الملك  يستتتتتتتتتت ضتتتتتتتتتتيفهر 

رر  والر يس  مبرر   حستتني  الر يس  فيهر  و شتترر    األستتا بشتتَّ

  أن   القمة  هاه  شتتتتتتتتتتتتكن   ومن . نجرد  أحما   محمود  والر يس 
 قتا تتااعيتترت  أ   على  تل    المتتكمو   الحتتا  في  أو  ت يي  

  الاولية  المح مة  جرن    من  الظني  القرار   اذاعة   عن  تنشتتتتتتك 

 عظم  مهمتر  ال تااعيترت  بتهح واء  وفيلتة  القمتة  هتاه  أن  بمانى 

  ت حققرن  الل ين  وبرلمصتتتتترلح ين   القمة  هاه   أن  ومر . شتتتتتكنهر 

رر الر يس  مع  مبترر   الر يس  مصتتتتتتتتتتتتتترلحتة  خاللهتر     بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

 في العيش  مف ر   تشتت ِّ   ية يران ال   -  المصتتر ة   والمصتترلحة 

  وتيمئن نستتتتتتتتتتتتتت يتتترا  ي يران ال  القلق  فيهتتتر  ي راجع  أجواء  ظتتت  

  بر   ن يتتتت   الر يس  و زور  إطمئنتتتترن  خير  الاربيتتتتة  النفو  

 حرجة  هنرلك   أن  على   المملكة  جرن   من  تكويااا  الستتتاودية 

«  للا  حز  »  ستتتتتتتتتتتتتتال   موضتتتتتتتتتتتتتتو   عقتتتاة  يواجتتت   من  إلى 

«  للا  حز  »  على  يمون  من  جترنت   ومن  واقعيتة  ب خر جتة 

. وااتهرمرت  برلضتتتت    أخر   أطرا   أ   خال    من  وليس 

رر  الر يس  يشتتتتتتجاهر  ال خر جة  وهاه    الملك   لهر  و رتر   بشتتتتتتَّ

 .ي يران ال   الح    بهر  و رتضي   للا  ع ا 

 .تاوم  برلش ر  ومر  الِنا    تاود  وبرلص ر  ...
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 اإلرهاب  ويتراجع دولي - ميركيأ قرار

 عشتتتنرهر ال ي  ب لك   أشتتتب   أحااثرا  أيرم  منا  فرنستتتر  تعيش 

 واألحيرء  الشتتتتتتتتتوار   الفوضتتتتتتتتتى  ستتتتتتتتتردت  عنامر  بيروت  في 

 الزبرلة ومستتتتتتت وعبرت  الميرطية  الاوالي   حرا ق  وتستتتتتتت    

  للصتتتت رر  صتتتتحية  م رع    في  عاة  شتتتتوار    في  رممي   ال ي 

 .ذلك   في  ر     ا  سواء   حا  على   وللكبرر 

 في المزدوج   الانرد  ست  هر  فرنستر  تعيشتهر   الفوضتى  وهاه 

  الر يس  أن  حيث  ال قرعا  بستتتتتتتتتتتتن  ي الق  مشتتتتتتتتتتتترو   شتتتتتتتتتتتتكن 

 ستتتتتتن برفع  يقضتتتتتتي   الا   بمشتتتتتتروع   ي مستتتتتتك  ستتتتتترركوي  

  النقربرت فيمر  ستتتتنة   وستتتت ين  اثن ين   إلى  ستتتت ين   من  ال قرعا 

  ستتتتتتن ين  أن   ذلك   لهر  منرصتتتتتترة  الارم   الرأ    من  وتلقى  تح ج 

  على  إنمر  الخز نة  لمصتتتلحة  ستتت كونر   الام    من  إضتتترفي ين 

 .الموظ   عمر  حسر  

 
 المج مع يستتتتود   الا    الهلع   هنرلك  الفوضتتتتى  هاه   وإلى 

  أنهتتر  قيتت   إرهتتربيتتة  أعمتتر   من  المختترو   جرَّاء  الفرنستتتتتتتتتتتتتتي 

  استتتتتتتت املهر  ال ي  برلير قة « إيف   برج »  تفجير  ستتتتتتتت شتتتتتتتتم  
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  التاوليتة  ال جتررة  برج  وإستتتتتتتتتتتتتت هتافت   نيو ور   في  ال فجير ون 

 .النر   من   اآل   بضاة  وجر    ق      في  وال س   

  إرهتتتربيتتتة أعمتتتر   من  ال حتتتايرات  ت زايتتتا  بر يتتترنيتتتر  وفي 

  وتنب  إستتتتت ثنر ية  إجراءات  إتخرذ   إلى  الستتتتتليرت  وتضتتتتتير 

  وي رة  إن   ب  . عرلية  بنستتتتتبة  جا    األمر   ان   إلى  المواطنين 

 ال لفز ون  شتتتتتتتتتتتتترشتتتتتتتتتتتتتة   على   من  أطلق   مر   تر زا  الااخلية 

  بقوة  وارد  اح متر   هجوم  حصتتتتتتتتتتتتتتو   إن : » وترآلتي  ال ن يت  

  تشتتتتتتتتتعبرا  أوثر  فرل هايا . م يقظين  ي ونوا   أن  الجميع   وعلى 

  من  جتااا  جتايترا  تهتايتااا  ثمتة  أن  من  تمترمترا  م تكوتاون  أننتر  إا 
 في ال ن يت   فتهن  ال وضتتتتتتتتتتتتتتي   بتر   ومن «. التاولي  الرهتر  

 ثتت « التتحتتَرج : » هتتي  متتراحتتتتتتت   بتتثتتال   يتتمتتر  بتتر تتيتتتتتتترنتتيتتتتتتتر 
 جتتتا »  ل ا  أمتتتر «. الما تتتا  » و « المه  »  باتتتا « الخيير » 

 .ال ن ي   ذروة  فهن  « جااا 

  الهلع   من  حرلة   هنرلك  األوروبية   الاواصتتتتتتتتتتتت   بقية   وفي 

  األميركية اامنية  الستتتتتتتتتتليرت  من  تن يهرت  ن يجة  نشتتتتتتتتتتكت 

  ان   ومر . ال نق   عنا  برليقظة   أو  الستتتتتتفر  باام   إمر  وتنصتتتتتت  
  المنيقتة إلى  الستتتتتتتتتتتتتتفر  من  رعتريترهتر  منات   عتاة  ح ومترت 

  تشتتتتتتتتير لايهر  الم وفرة   المالومرت   ألن  اليمن    إلى  وبرلاات 

 .س حا   الخيورة  من هى  في  إرهربية  عمليرت   ان   إلى 

  وإتستتتتتتتتتتت  المرضتتتتتتتتتتي  في   وقا   أحاا    إلى  واستتتتتتتتتت نرداا 

  تحتايرات من  نستتتتتتتتتتتتتتمات   متر   فتهن  البترل   بترلخير  باضتتتتتتتتتتتتتتهتر 

 الجايا الموستتتتتتتتتتت    أن   ه  : ال ستتتتتتتتتتترؤ    إلى  يافانر  وتن يهرت 

  أن   وه  .  المرء  ي وقع   ممر  خيورة  أوثر  ستتتتتتتتتي ون  للرهر  
 وفرنستتتتتر وبر يرنير  الم حاة   الوايرت  وبرلاات  الك ر    الاو  

  ت ختاه واحتااا  جتايترا  قراراا  بتكن  الق نتر   عتام  على  ستتتتتتتتتتتتتت بقى 

 ياود ا  ث   ي راجع  الرهتر   بجات   وفيت   األميركيتة  الدارة 

 .ااطالق   على   الحاو   وارد 

 للصتتتتترا   والشتتتتترملة  الاردلة  ال ستتتتتو ة  فر     هو  والقرار 

  لن  فهنهر   القرار  هاا  اتخات   لو  وهي  .ي ستتترا يل ال   -  الاربي 
 .اآلخرون  و نام .. تنام 
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 السادس محمد من ونصيحة موقف

 من ي ستتتتتتترا يل ال   الموق   يستتتتتتت مر  عنامر  الي ياي   من 

  جرن   من   المخاولة   للمحرولة  مايِّالا  الست ييرن   موضتو  

  -  الاربي  للصتتتتتتتتتتتتتترا   تستتتتتتتتتتتتتتو تتتة  ل حقيق  ااميركيتتتة  الدارة 

  عن  الستتتتتتترد   محما  الم ر    ملك  ياا    أن  ي  ستتتتتتترا يل ال 
  المملكة  في  بير ز  شتتتتتيمون  إستتتتترا ي    دولة  ر يس  استتتتت قبر  

 الثرني  الحستتتن   الراح    الملك  يمن   في  شتتتجا   طرلمر  ال ي 

 برلح  جرن    و   ارتضرء   قرعاة   وفق  ال سو ة  تحقيق   على 

  الر يس  أجل    من  الستتتتتتتتتتتتاي  باأ  مر   هو   الح    وهاا .  الواقاي 

 إل ف  عربية  مبردرة  وجود   ذلك   على  وشتتتتتجا   أوبرمر  بررا  

  الملك  م  كرهر  بكن  لثقة   عليهر  برلجمر    األعضتتتتتتترء   الاو  

(  للاهتتتا  وليتتترا  يا   متتتر  وتتترن  يوم )  الاز ز  ع تتتا  بن  للا  ع تتتا 

  ا   الا   الستتتق   بجالهر   وذلك  حراستتتة   أفضتتت   ستتتيحرستتتهر 
 .إسرا ي   مع  ثنر ي  اتفرق  وإبرام  اخ راق   طر    أل   يجوي 

  إلى  ستتتتتتتتتتتتتتيتتتكتي  بير ز  وتتترن  لو  إنتتت   القو   الجتتتر ز  ومن 

  ن نيتتتتتتترهتو ح ومتتتتتتتة  أن  و ؤكتتتتتتتا  ميمئن  بموق   الم ر  

 الاالقة يمفقاهر  ااستتت ييرن  تا    لن   وأنهر  ال اق   استتت اردت 

 في النفور  إستتتتت قر  باامر  خصتتتتتوصتتتتترا  الم حاة  الوايرت   مع 

 لستتتعي   ي ستتترا يل ال   الخاان  لعبة   من  أوبرمر  الر يس  نفس 

 ابالغ ديوانت   من  طلت   الستتتتتتتتتتتتتترد   محمتا   الملتك  وترن  لمتر 

(  الم ربيتة  المملكتة  مع  الييبتة  باالق ت   ي بترهى   التا  )  بير ز 

  برلز ررة بير ز  قيرم   لكن . للز ررة  منرستتتتتتتتتتتتت    غير   الوق   بكن 

 غير ااستتتت ييرن  لعبة   مواصتتتتلة   على  مصتتتتر  ن نيرهو  فيمر 

  تستتتتهيالا  ال جميا   أج    من  ااميركية  اادارة  ب منيرت  عربئ 

  الوطنية الستتتتتتتلية   مع  المبرشتتتتتتترة  المفروضتتتتتتترت  لستتتتتتت كمر  

  جلستتتتة  باقاه  ااستتتت فزاي  منستتتتو   يرفع  وفيمر  الفلستتتتيينية  

  لمنرستتتتتتبة« وي وتس »   من  برلقر   لح وم    استتتتتت اراضتتتتتتية 

  بنترء أ  « ) الكي وتستتتتتتتتتتتتتتيتة »  الحركتة  قيترم  على  قرن  مرور 

 الم ر   ملك   أن   ياني   فهاا     ( ال ير   أر    في  مس وطنرت 

  الستتتتتتتتتتتتتتلو   هتتاا  على  اح جتترج  نقيتتة  يستتتتتتتتتتتتتتجتت   فق   ليس 

 بهر ستتتتتتتتيقوم   ورن  ي ررة   ال رء  خال    من   وذلك  ي ستتتتتتتترا يل ال 

  لهتتاا  مانتتره  متتر  القو   ضتتتتتتتتتتتتتتمنتترا  ير تتا  وإنمتتر  التتاولتتة  ر يس 

 ون آذار تتت  إنك   بير ز  شتتتتتتتتتتتتتتيمون « ال تترر خي  الصتتتتتتتتتتتتتتتايق » 
 اصتتتتتراراا  وتمانون  بينك   المقيمين  الار   ضتتتتتا  الانصتتتتتر ة 

  اليهوديتتة بتترألصتتتتتتتتتتتتتتوات  تعبتتكون  وا  التتاولتتة   يهوديتتة  على 

  على  ستتتتتليرتك   في  الفرشتتتتتية  تنرمي   من  تحار  ال ي   الارقلة 

  تستتتتتتتتتتتتتت تتتَّ  طتتترلمتتتر  ال ي  الك ر   التتتاو   وتختتتالون  أنواعهتتتر  

  مع  وبرلاات  الاربية   الاو   مع   لهر  إحراجرت   في  ستتتتتتتتتلوك   
 مث  ما    ستتتتتتتتتتالم  اتفرقرت  أبرم   ال ي  الما الة  األطير  

 في ن نيتترهو  ح وم ك   ر يس  ينظر  وا  واألردن   مصتتتتتتتتتتتتتتر 

ستتتتتين  الفلستتتتتيينيين  األستتتتتر    موضتتتتتو     الستتتتتجون  في  الم اَّ

 الجنا   موضتتتتتتتو   يحوِّ    هو  بينمر    الستتتتتتترا يلية  والزنري ن 

 قضتتتية  إلى  شتتترلي   تستتتيفي « حمر  »  حركة  لا    األستتتير 

  التتاين  بمشتتتتتتتتتتتتتتترعر  استتتتتتتتتتتتتت هتترنتتة  وتمانون  دولي   عتترم  رأ  

 الجماة  صتتتتتتتتتالة  ل كدية  األقصتتتتتتتتتى  المستتتتتتتتتجا  يقصتتتتتتتتتاون 

 ضتتتتتيرتوالحم  الز  ون   أشتتتتتجرر  وتق لاون  ال يوت  وتامرون 

  الملك   إن ... ال ير   أمال   وتصتتتتتتتتتتردرون  األر   وتجرفون 
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  الملو   ب يرستتتتتتتة   فلنق    أو  الز ررة   بهل ر    الستتتتتتترد   محما 

  بير ز ينصتتتتتتتت   انمر  منرستتتتتتتت    غير   اآلن  بهر  القيرم  اع برر 

 ياقلوا لكي  قومتت   بني  مع  بمستتتتتتتتتتتتتتاى  القيتترم  منتت   و يلتت  

  ثالثة ب صتتتتتتتحي   ال اء  شتتتتتتتكن    من  الا   الير ق   و ستتتتتتتلكوا 

 .ي سرا يل ال   والااوان   الاولي   الظل    من  قرن  أربر  

 2010 تشرين األول 21 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   السفير زيارة في قراءة

 عون  للعماد عسيري 

 أحتتا  تتتاعي   مستتتتتتتتتتتتتت لزمتترت  توجتت   ان  الي ياي  من 

 وهي بر   ن ي   الر يس  جرن    من  الوصتتتتتتتتتتفرت   -  المفردات 

 الخالص خشتتتتتتتبة  يبقى  الستتتتتتتاود    -  الستتتتتتتور   الجستتتتتتتر » 

  قيرم   « الل نرني   الوضتتتع  لجهة  ستتتيمر   ا  والثبرت   والصتتتمود 

  الشتتتتتتتتر في ن الحرمي ن  خردم  ستتتتتتتتفير  عستتتتتتتتير   عوا    علي 

  ميشتتتتتتتتتتتتتتر   الامترد  إلى  بز تررة  الاز ز  ع تا  بن   للا  ع تا   الملتك 

 األرباتتتتتترء)  أمس  ق تتتتتت  « الرابيتتتتتتة »  في  عر نتتتتتت   في  عون 

 القت تنتتتتتتتر  بتحت ت   التيت تيتاتي  متن  وتمتتتتتتتر (. 2010/ 10/ 20

  بح   وكتتتالتتتك  ال حفظتتترت  يهتتتر   ا  التتتا   الحوار  بجتتتاو  

 شتتتتخصتتتتية في  شتتتتمر    عاة   من  شتتتتميلة  هي   ال ي  الكيرستتتتة 

ق   المرضتي   الارم  منصتب   تستلُّم   منا  باأ   الا   الستفير    بَير 

ا  وبرلاات  الستتتتتيرستتتتتية   األبوا    يصتتتتترر   أن  منهر    الموصتتتتتَ

  عمل   خال   خر   الا   الابلومرستتتتي  وبخ رة   عون   الامرد 

  أشتتتا  هي  قيردات   مع  صتتتعبة  حوارات  بروستتت رن   لا   ستتتفيراا 

  خشتتتتتتونة  من  الصتتتتتتعبة  القضتتتتتترير   مع  تارمملهر   في  خشتتتتتتونة 

  بمتتتتتا  يقتتتتتر   الوطن  على  الحرص  بتتتتتكن  عون   الامتتتتترد 

  الستتتتت قرار بكن  والحزبية  الستتتتتيرستتتتتية  القيردات  رموي  إق نر  

  للوطن  إفتتردة  األوثر  الم تترن  إلى  الستتتتتتتتتتتتتتلي   الن قتتر   يحقق 

 النحاار يستتتتتتتتت    الستتتتتتتتت قرار   عام   أن  حين  في   والمواطن 

 .والمواطن   الوطن  حسر   على  و كتي  الهرو ة   إلى  السر ع 

  فتهن  باضتتتتتتتتتتتتتته    على  يفهمون  األمنيتة  الخ رة  أهت    وألن 

  يجوي  مر   على  لمس   عون  برلامرد  عستتتتتتتتير   الستتتتتتتتفير  لقرء 

  إلى  برلنسبة  ط يعية  إع بررهر  يم ن   ال ي   األمور  الف را  

 ذات  انهر   إاَّ  إليهر   المشتتتتتتترر  الخ رة  أصتتتتتتتحر   ليستتتتتتتوا   َمن 

 األمني ال نظير   من  م م ن  دبلومرستتتتي   إلى  برلنستتتتبة  عمق 

  الفكر ة  المارلجة  مست نير  باق   خر   أسترست    على   والا  

 جترماترت أع رق   ان   درجتة  وإلى  الرهتر   لظترهرة  األوترديميتة 

  برانكليز ة  و ب    الا    البحث   أصارت ( أوسفورد )  بر يرنير 

 في الاربية  با   ط  صتتتتتتاور  باا  بقراءت   ننصتتتتتت   و ر   في 

 ال ي للظرهرة  عالج   من  تضتتتتتتتتتتتتمَّن    مر  في  وال امق  بيروت 

 في  لهر  خصتتتبة  تربة  ل نرن  في  الستتتر ا   المنر   في  تجا  ربمر 

 مختترو   إن هتت   ال ي  للهواجس  ال تتاار   يحتتا   ل   حتتر  

 في ال برستتتتتتتتت    من  ستتتتتتتتترع ين  وباا  بر   الر يس  رأ   وال ي 

رر   الر يس   مع   الحايث   الساود   الجسر   فوق   السير   أن   بشَّ

  هاا  تح    ال ستتتتتتتتتل    من  ستتتتتتتتتالمة   األوثر  يبقى  الستتتتتتتتتور    - 
 .ال فجير  نقية   إلى   وصواا   الجسر 

 للامرد ي ررت   باا  يق    ل   عستتتتتتتتتتتير   الستتتتتتتتتتتفير   ان   ومع 

  التتا   الف را   إع متترد  بتتا   القو   نث تتّ   يجالنتتر  متتر  عون 

  الامتترد  قو   عنتتا  ال وق   فتتهن  محلتت    في  ي ون  أن  نتتكمتت  

  نشتتتتتتتتتتار يجالنر  م  ب    عن  صتتتتتتتتتتردر  بيرن  خال    من   عون 

  والقو  . األيمتتتة  تجتتتاه  قتتتا  التتتا   بتتترلخير  ال فتتترؤ   بباض 

  والود  برليجربية   إتصتتتتتتتتتتتت    اللقرء   إن : » هو   إلي    المشتتتتتتتتتتتترر 

  المملكة  تقاير   عن  عستتتتتتتتتتتتير   الستتتتتتتتتتتتفير  ع َّر   وقا  والمحبة 

  الستتتتتتتتتتتتاودية  وان   عون   الامرد  لمواق   الستتتتتتتتتتتتاودية  الاربية 

 إرستتتتتتتتتتتتتتترء ي ف  تستتتتتتتتتتتتتتتره   لكونهتتر  المواق   هتتاه  على  تاوِّ  

  أستتتتتتتتتتت   وقا . الل نرنيين  بين  والوحاة  ل نرن   في  الستتتتتتتتتتت قرار 

 النفو  تشتتتتتحن  ال ي  العالمية   األجواء  لباض  الاستتتتتير  

 «.والماه ية  الير فية  وت ا  

 حتتتتاوثهتتتتر  حيتتتتث  من  مه   أمر  الز تتتتررة  حتتتتر   أ   في 

ق  فيهر  إستتت كم   عستتتير   الستتتفير   ان  خصتتتوصتتترا   أبوا  طر 

  ال واصتتتت   دا رة   خررج  إستتتت مرار  في  ورن   ال ي  الرموي   و  

 لقرء باا  إنيبرعنر  ورن   وهاا . ماهر  الستتتتتتتتتتتاودية  جرن    من 

 في تمركزاا   األوثر  القي   الستتربق  برلوي ر  عستتير   الستتفير 

 .الهو   السور   ل نرن  صاارة 

  الر يس بهتتتر  قتتترم  ال ي  الالف تتتة  األخر   الز تتتررة  ان  ومتتتر 

 األرباتتتترء)  أمس  ق تتتت   يتتتتة يران ال  للستتتتتتتتتتتتتتفتتتتررة  الجميتتتت   أمين 

  إختتت تتتراق  بتتتتتتتكن  إنتتتيتتتبتتتتتتترعتتتتتتترا  تتتتاتتت تتتس ( 2010/ 10/ 20

 وم ى الظنون   ي اد  باوره   وهاا   الحوار  يخام  المستت حيالت 

 ث  ت حقق  ال ها ة   فهن   الظنون   عن  منك    في   الحوار  حا  
 فيهر آذار ي  ال ي  الروحية   أن   المؤكا   ومن . الستتتتتت قرار  يليهر 

  الابلومرستتتتية مهم    أبرد    ركن  غضتتتتنفر  ي يران ال  الستتتتفير 

  من  للستتتتتتتفررة  الز ررة  حاو   عام  تجا   ال ي   هي  ل نرن  في 
 المستتتتتتيحي الييف  رموي  أحا  الجمي    أمين  الر يس  جرن  

  هتاا  في   وستتتتتتتتتتتتتتجتَّ   ل نترن  في  ي يران ال  التاور  الم حمت   غير 

  ضتتتتوء  في  وبرلاات  الحاة  بباض  إتستتتتم   مواق    الصتتتتاد 

 .ل   م رر   ا  موقفرا  نجرد   أحما   محمود  الر يس  ي ررة 

 .الالف ة  الز ررة  هاه   عن  بقية  وللحايث  ...

 2010 تشرين األول 23 -صحيفة "اللواء". بيروت
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 المسائي العشاء حول قراءة

 غضنفر  السفير ضيف أمين للشيخ

 علي الستاود   الستفير  جرن    من  المفرجئة  الز ررة  باا 

 األرباتتترء يوم  عون  ميشتتتتتتتتتتتتتتتر   للامتتترد  عستتتتتتتتتتتتتتير   عوا  

 خال   من  الامرد  وإنفراد ( 2010  -   10  -   20)  المرضتتي 

  الستتتتتتتتتتتتتتاود   اارتيتتر   بعبتتررات  حتترفتت   بيتترن  ب امي   م  بتت  

 جرءت يامِّ     ل   عستتتتتتتتتتتتير   الستتتتتتتتتتتتفير  فيمر   الامرد   لمواق  

 أمين األستتتتتتتتتتتتتت ق  الر يس  جرن    من  الثرنية  المفرجئة  الز ررة 

  التتا   أبتترد   ركن  غضتتتتتتتتتتتتتتنفر  ي يران ال  للستتتتتتتتتتتتتتفير  الجميتت  

 حاوثهر صتترد    عشتترء  مر اة   إلى  أمين   الشتتي   إستت ضتتر  

 .نفس    اليوم  في 

  الرابية  في  عر ن   في   عون   الامرد  يار  عستتير   الستتفير 

 جن   تح   ِإستتتتت مضتتتتتيف   أمين  والشتتتتتي   النهرر    وضتتتتت    في 

  الا   نفستت   ال ي   في  غضتتنفر  الستتفير  جرن    من   المستترء 

  واألمين  نجتتترد  أحمتتتا   محمود  الر يس  بين  اللقتتترء  فيتتت   ت  

تتتتتتتتتتتتتت   الارم    أن   ومر . للا  نصر  حسن  السيا «  للا  حز  »  لتتتتتتتتتتتتتت
  الك تتر  ي -  النجتترد   الختترمنئي  ي يران ال  الالني  الاشتتتتتتتتتتتتتتترء 

 الييف ور ثي    أحا   الجمي   سرمي   النر     نجل   بينمر   حا  

 في يلقى ( الجمي   بشتتتتتير  ناي   النر     هو   اآلخر )  الك ر  ي 

 جتترنتت  من  ملحوظتترا  اه متترمتترا  الم حتتاة  الوايتترت  إلى  ي تتررة 

 و تتتتتتتالتتي األمتتيتتركتتيتتتتتتتة  ة اادار  فتتي  التتمستتتتتتتتتتتتتتتؤولتتيتتن  بتتاتتض 

 ال القي مالم    مع  نستتتتتتتتتتتتت يرا  ت قرطع  ال ي  برل صتتتتتتتتتتتتتر حرت 

 .المس جا  الك ر  ي   -  ي يران ال 

  ال القي بتتتتاايتتتترت  دون  يا   متتتتر  ال القي  هتتتتاا  ان  ومع 

رر  الر يس  بين  الالف     عون  ميشتتتتتتتر    والامرد   األستتتتتتتا  بشتتتتتتتَّ

  تق ر  عالقة   الى  تحوَّ    والا   المقرومة   ستتتتيا   من  ب زكية 

  إلى  واستتت نرداا  أن    إاَّ  المشتتت ر    ااستتت راتيجي   الموق    من 

  الستتتتتفررة  عَمم     بيرن  خال    من  غضتتتتتنفر   الستتتتتفير  انفراد 

  الامرد  مع  حا    ه اا . ال حرد    من  المز ا  إلى  ستتتيؤستتتس 

رر   الر يس  اتجره  في   األولى  الخيوة  باا   عون    وه اا  بشتتتتتتتَّ

  أه   اتجره   في  أمين   الشتتتتتتتتتتتي   مع   األرج   على  ستتتتتتتتتتتيحا  

  الير فة  أبنرء   من (  والشي    الامرد )  والهمر . ي يران ال   الح   

  الامرد )  الر رستتتتتتتتتتة  ورستتتتتتتتتتي   الى  ي يلع  وكالهمر  المررونية 

  بهغ ير  فرجا    باا  ستتترمي  بهبن   أمين   والشتتتي   بشتتتخصتتت  

  بيترر لي ون  إعتااد  خير  أعتاه  وترن  التا   بيترر  الوي ر  البن 

  الير فة أعماة   أحا  بيرر   الشتتتتتتتتتتتتي    المرحوم  جاه  باا  الثرني 

(.  األهلية  الحر   ستتتباينرت  وطوا    ينرت الستتت  في  ستتتيرستتتيرا 

  األولى  الر رستتتة  غنيمة  مستتت لزمرت  بانرية  يقرأ  والهمر  ومر 

  حر   في   الامرد  يا    ومر  أمين   الشتتتتي   ذاقهر   أن  ستتتت ق  ال ي 

  الحصو   تكشيرة   أن   الثنرن   و ار   لخ يرفهر    ال لمظ   من 

 الِخ مي ن من  با   ا   وإنمر « ستترم  الا  »  ِخ     ي فيهر   ا  عليهر 

رر  الر يس  ِخ     ااقليميين    وإذا «. للا  حز  »  وِخ     بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ

ين  على  حصتتتتتتتتتتتتتتت   عون  الامتترد  وتترن    طر ق تتت  على  الخ م 

 أمين  الشتتتتتي    فهن « ستتتتترم   الا  »  لا   ستتتتتعي   خر   وباامر 

  هيرانبتتت  ي تتتاأ  مانتتتره  بمتتتر  أ   أخر    بير قتتتة  اللعبتتتة  آذار يتتت 

رر    اان بره  فيلف     من  يجا   نفستتتتتتتتتتتت    الوق    وفي  البشتتتتتتتتتتتتَّ
 دارت  وفي  ي يران ال  الستتتتفير   طرولة  على  المستتتتر ي   الاشتتتترء 

  حرلة  حسن  السيا  عر ن  حيث  الجنوبية  للضرحية  المجرورة 

  ترو ضتتتتتتتتتتتتتهر ي    أخر   مررونية  لجيرد   البر   إشتتتتتتتتتتتتت ر    من 

« ستتتتتتتتتتتترم   الا  »  طر ق   عن  ال رؤ    الى  وتيم   وتجهيزهر 

 الاالقة طر ق  عن   أو  جاجع  ستتتمير  الاك ور   إلى  برلنستتتبة 

 ستتتتتتليمرن النر     إلى  برلنستتتتتتبة  األستتتتتتاية  الحقبة   مع  األيلية 

 لرد تنيفئ  ا  شتتتتتتتتتتتتتتالتتة  نفستتتتتتتتتتتتتتت   في  التتا   الحفيتتا  فرنجيتتة 

  الا   فرنجية  ستتتتتتتتتتتتتتليمرن   الراح   الر يس  جاه   الى  ااع برر 

 .األولى  الر رسة  اس قرار  عام   مرحلة  برد ين  ِإس قرلوه 

 وه جهر ية يران ال   -  الستتتور ة  الاالقة  استتت اردت   حر   في 

 ع ا  الملك  بين  المستتتت ارد   الود  الشتتتتيء  باض  وستتتتف    الا  

رر   والر يس  الاز ز  ع ا  بن   للا    ييرانال  الجرن ي ن  فهن  بشتتتتتتَّ
 في ال حليق  الى  أمين  الشتتتتتتتتتتتتتتي   ستتتتتتتتتتتتتتيجتابترن  والستتتتتتتتتتتتتتور  

  المف َرضة الالحقة  الخيوة   فهن   الحر   هاه   وفي  فضر همر  

  ستتتتتيقوم  الاراق  شتتتتتمر   يار   أن  ستتتتت ق   الا   الشتتتتتي    أن  هي 

  الح    أه    على  م ّرمرا  عز زاا  ضتتتتتتتتتتيفرا   و ح   طهران  بز ررة 

  الخميني   للا  آية  المرم  ضتتتتتتتر     على  ورد   اولي    واضتتتتتتتارا 

. إيران   في  المست قر   األعمر    رج   قر ب    على  ضتيفرا  وليس 

لون  المرة  هاه  ي يران ال   الح    أه    ان  ومر    أمر  ستتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتهِّ

 الستتتتتتتتيا  مع  الجمي    أمين  الشتتتتتتتتي   تالقي : المزدوج  ال القي 

 الستتتتتتيا  مع  جن ال   وليا  النر    تالقي  طر قة   على  حستتتتتتن 

 الاالقة  الى  اايدهرر  استتتتتتت اردة  اتجره  في  الخيوة  وتيو ر 

رر ة    الر يس  مع  أمين  الشتتتتتتتتتتي   تالقي  ث  . الولياية   -  البشتتتتتتتتتتَّ

رر    هو  ال ي   الحر   برودة  تقي   ستتتيرستتتية  عبرءة  وإلبرستتت   بشتتتَّ
 الح ومتتة ر يس  بتترغ نتتر  التتا   آذار  14 مج مع  في  عليهتتر 

 عن  مارو    هو  مر   غير  وعلى  الاير   نرجي  الستتتتتتتتتتتور ة 

  -  الل نرنية  الاالقة  مستتيرة  في  بالوه  يالي   ان  في    مكلو    أو 

 «.آذار   14»  لتت  الكرتوني  ب وصيف   السور ة 

  أن   ه  : ال ستتتتتتتتتتترؤ   صتتتتتتتتتتتي ة  وفي   القو    الى  ونخلص 
  أوركستتتتتتتتتت را ادارة   في  بقرادوني  ور    المريستتتتتتتتتت رو   أستتتتتتتتتتلو  

 جتتتتايتتتتا من  ينباتتتتث  المنيقتتتتة  أحوا   مع  الك تتتتر  ي  الاز  

  الر يس الشتتتتتتتتتتتتتتي  « الك تر ت  »  في  الرفترق  و ير  يتا    وعلى 

 الجمي ؟  أمين 

  بيرر الشتتتتهيا   البن   والا  أمين  الشتتتتي   استتتت مرلة   ان   وه  
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  الاين  ستتتتتتتتتاا  الشتتتتتتتتتي    إلى  رستتتتتتتتترلة  جوان هر  باض   في  هي 

 رفيق؟  الشهيا   الوالا   ابن  الحر ر  

 الا ستتتتتتتتتتتي  الاا  بينمر  يحا    ذلك   أن   ال ستتتتتتتتتتترؤ   م رر 

 نصت  قيع   الاولية  المح مة  ست مصتاره   الا   الظني  للقرار 

 الا ستتتتتتتتتتتتتتي الاتا  مات   و  اليم  أربترعت   ثالثتة  وربمتر  الير ق 

 .المنجي   وللا .. لل فجير 

 2010 تشرين األول 26 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

  يسرائيلاإل التكاذب حبل

 العالم بقية إلى ميركاأ من

 التا  لي رمترن   إستتتتتتتتتتتتتترا يت   ختررجيتة  وي ر  تنظيرات  من 

  والا   المبرشتتتتتتتتتتتترة  المفروضتتتتتتتتتتتترت  عملية  ماّيلي  و ير   هو 

  الستترا يلية طرا  األ  باض  وماهر   الاولية  طرا  األ  تل قي 

  ا  عنيااا  وون    القرلة  بمانى  من   ال خلص  ضتتتتتتتتترورة   على 
 أوروبر صتتتتتتتتترلح   1938  الارم  في   أن  »  طوعرا  يستتتتتتتتت قي  

  ضتتتتتحَّ  األخيرة   وأن  تشتتتتتي وستتتتتلوفروير  دع   من   بااا  ه لر 

 تكون  لن  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت  و . شتتتتتتتتتتتتتتيئتتتترا  تكستتتتتتتتتتتتتتتتت   ان  دون  من 

 . « 2010  الارم  تشي وسلوفروير 

  لي رمرن  من  ستتتتتتتتتتماهر  أخر   وذرا ع  ال نظير   هاا  ومث  

  واستبرنير ووشتنير  برنرر  فرنستر  خررجية  وي ر  صتالفة  وب   

  بتتتتترلوي ر اج متتتتترعهمتتتتتر  لتتتتتا   موراتينو   أنجيتتتتت   مي يتتتتت  

  2010- 10- 11 الثنين  يوم  الويارة  مقر  في  ي ستتتتتتترا يل ال 

  الح ومتتتتة  ر يس  لمشتتتتتتتتتتتتتتتتترركتتتتة  ار حتتتتر  إلى  ين قال  أن  ق تتتت  

  الاول رن  تمولهر  مشتتترر ع  تاشتتتين  فير   ستتتالم  الفلستتتيينية 

 محمود بترلر يس  اج مترعترا  عقتاا  الثنترن  وكترن . األوروبي ترن 

  دول يهمر إرتير   وابل ره   عمرن  في  الستتربق   اليوم  في  عبر  

 .الفلسييني   الصار  ساة   إلى 

 درجرت أقصتتتى  الستتترا يلية  الابلومرستتتية  آذار ت   أن  با  

  ياقاه لقرء   أ   فرصتتة  ين هز  لي رمرن  ر يستتهر   فهن  المرونة  

.  يستت فز  وإمر  ي ه     إمر  لكي  أوروبي   أو  أميركي  وستتي    مع 

 بترلستتتتتتتتتتتتتتاي أو  بترلوستتتتتتتتتتتتتترطتة  يقومون  التاين  ان  رغ   وعلى 

  الستتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتي  ال ارم   مجر    في  عر ق  ترا   أصتتتتتتتتتتتتحر  

  فتهن ( هؤاء  من  وموراتينو   ووشتتتتتتتتتتتتتتنير )  والتابلومترستتتتتتتتتتتتتتي 

  إلى  و لجتتتتتتك  األصتتتتتتتتتتتتتتو   يح رم  ا  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الير  

.  الحتتتتتر   واقع  على  مفتتتتترعيلهتتتتتر  تني ق  ا  ال ي  ال نظيرات 

 متترء يحفظ  التتا   الحتت   لي رمتترن  يرتضتتتتتتتتتتتتتتي  ان  من  وبتتااا 

  72 ق    ال شتتتي وستتتلوفروية   الواقاة  يستتت حضتتتر  فهن   الوج  

 في  هو  المنيقة   في  إستتتتتتتتتترا ي   وجود   ان  م نرستتتتتتتتتتيرا  ستتتتتتتتتتنة 

  ا  ال ي   األوطرن  اغ صتتتتتتتتتتتتر   حرات   من   حرلة   األصتتتتتتتتتتتت  
 الم  صتتتتتتِ  اح ضتتتتتترن  تواصتتتتتت   الك ر    الاو    ان  يمحوهر 

 األر  من   ان زعوا   الا   الير   مي ل   تحستتتتتتتتتتت    ان  با  

لت   و تاعمون    دولتة  وهو  إرتضتتتتتتتتتتتتتتره  التا   األدنى  الحتا  مي 

 .الشر ف  القا   عرصم هر  فلسيينية 

 من ي ستتتتتتترا يل ال  ال كرذ   إتضتتتتتتت    أن  منا  نستتتتتتتما    مر 

 بتتكنتت  انيبتترعتترا  و ايي  ااستتتتتتتتتتتتتت  را   إلى  يتتاعو  ن نيتترهو  

  التتتا   هو  أنتتت   أ  ... الا س  وليس  لي رمتتترن  من  مرؤو  

 التاورة اف  تر   في  يقو   ان  مانى  فمتر  وإاَّ  لي رمترن   ي رأ  

- 10- 11 الثنين )  نفستتتتتتتت   اليوم   في  للكنيستتتتتتتت   الشتتتتتتتت و ة 

  يستتتتتتتتت ب   الا   الحراج  يستتتتتتتتت وقف    أن  دون  وح ى (  0102

  دون   من  مرضيرا ( األميركية   اادارة   أ  )  إسرا ي    أمر   ِلوِليَّة 

 اعلن   حر   في »  ال هي    من  بشتتتتتيء  أوبرمر   ومع  حستتتتتر  

  تا ر  انهر  لشتتتتتتتتتتتتا هر  لب س   دون  من  الفلستتتتتتتتتتتتيينية  القيردة 

  على  فستتتتتتكوون  اليهود    للشتتتتتتا   الوطن   الاولة  هستتتتتترا ي  ب 

 . « لل نرء  جايا  ب جميا  للميرلبة  ح وم ي  لجمع  اس اااد 

  وإلى  وال كرذ   ال حري   هاا  آذار ت  إسترا ي   يجا    الا  

  ي حا  ن نيرهو  ورن   إذا  مر  محستتتتتتتتتتتتوم   غير  برت   أن   درجة 

  هو  و  صتتتتتتتتتتترف   يقول   بمر  لي رمرن   أن   أو  لي رمرن   بلستتتتتتتتتتترن 
 طو  ستتيرستتة  آذار ي  الفلستتييني  الير    أن  ن نيرهو    لستترن 

 آذارو     الستترا يلية   اللستترن  طو   ستتيرستتة  وج   في   الصتت ر 

  يسترا يلال  ال الع   وج   في  ال ها ة   أستلو   الار   القردة 
 في يستتتتتتتتتتتتتت اين  عمومتتتترا  التتتتاولي  -  األميركي  الير   وأن 

 و مكثر ي سرا يل لل  يقولهر   ا   النفس  ضب    بعبررات  اس مرار 

 .الار   القردة  اخوان   جرنب    وإلى  للفلسييني   قولهر   من 

  ان  أم  الحتتا   هتتاا  عنتتا  األمور  ستتتتتتتتتتتتتت بقى  تمر   يتتر  هتت  
ع  ست كون  الصترعقة  المفرجكة    الم حاة  األم   بيا   األمر  وضت 

 قرارات على  مجاداا  ال صتتتتتتتتتتتتتو    خال    من  تحستتتتتتتتتتتتت   لكي 

  بست   ال نفيا   إلى  طر قهر  تكخا   ول    األمن  مجلس  اصتارهر 

 .الاربية  اارادة   على  ورلسيف   المسل  « الفي و » 

 وإرتضتتتتتتتتتتتتتتتترء اان ظتتترر   أحتتتا  مقتتتاور  في  ان  نظن  ا 

  وصتتتواا  بكميركر  باءاا   للجميع  المهين  ي ستتترا يل ال  ال ستتتو ف 

  دو    على  تار جرا  والستتتتتتتتتتتتتالمية  الاربية  األم ين  ابنرء   إلى 

 .األوروبي  براتحرد  مروراا   الثرلث   الارل  

 ومتر بايتااا  ليس  لنترظره  غتااا  إن  األستتتتتتتتتتتتتتر   هتاا  وعلى 

  .ق     من   الحر  

 2010 تشرين األول 27 -صحيفة "اللواء". بيروت
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 طهران في نجاد كرويات

 بيروت  في سعد كرويات بعد

  لباض تاّرضتتتتت    ال ي  لمهرب     الخررجي  النارش  باا 

 محمود ي يران ال  الر يس  هو  هتتتر  التتتااختتت    في  ال شتتتتتتتتتتتتتتقق 

  ي جتترو  التتا   التتاولي  المج مع  الى  يباتتث  نجتترد  أحمتتا  

 الاقوبتتترت  تكثيف  على  األميركيتتتة  الدارة  إصتتتتتتتتتتتتتترار  مع 

 ااستتتتتتتت رخرء ورم   في   إن    القو   خاللهر  من  ير ا  برستتتتتتتترلة 

  من  أعصتتتتتترب    وأن  األميركية  الاقوبرت « تستتتتتتونرمي »  أمرم 
 طهران في  وديتتة  قتتام  ورة  مبتترراة  خو   درجتتة  وإلى  فواذ 

  يزور التتتا   موراليس  اي و  ال وليفي  حليفتتت   اآلخر  طرفهتتتر 

 .إيران 

  ختتتتررطتتتتة الى  إن هتتتت   ال ي  المحتتتتردثتتتترت  هتتتترمش  على 

 حترلتة تعيش  ال ي  وبوليفيتر  ال نيتة  إيران  بين  لل اترون  طر ق 

  من   الوصتتتتتتو    ق    مر  أيرم  الر يستتتتتترن  إستتتتتت ارد  وبؤ    فقر 
  من  ملحوظتة  بشتتتتتتتتتتتتتتا يتة  يحظيترن  حترومي ن  القمتة   الى   القتر  

:  الحاود  خررج   من  بهر  بك    ا  الشتا ية   من  ونستبة   الشتا  

 األم ين في  عر ضتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتترا    من  نجرد  الر يس  شتتتتتتتتتا ية 

  وشتتتتتتتتتتتتتا ية  الثرلث    الارل    دو   وفي  والستتتتتتتتتتتتتالمية  الاربية 

  من  الالتيني  الجرن    في  عر ضتتتتتتتتتتة  شتتتتتتتتتترا    من  موراليس 
 رمزان الثنين   أن  هو  الشتتتتتتتتا ية   وأستتتتتتتتر  . األميركية  القررة 

  است يرع هر في  ال ي   المهمَّشتة   أو  المستحوقة  الفقيرة  لليبقة 

 .الزعرمة  ورسي   الى  طر ق  شق 

 لشتتتتتتتتتتاو  المشتتتتتتتتتت ر    الجرمع  هي  القام  ورة  لعبة   وألن 

  لهر  ال حّز    وأن  الثرلث   الارل    دو   شتتتتاو   وبرلاات   الارل  

  وللخ   الباض  لتتا   للثورة  ال حز   مع  أحيتترنتترا  ي ستتتتتتتتتتتتتتترو  

 مث  برلحز   مح ومة   دو   ح رم  ين هج    الا   الستتتتيرستتتتي 

 وغيرهر   وأميركر  وبر يرنير  مصر 

 ال ؤ  محي    من   الستتتتتلية  الى  اآلتي ين  الر يستتتتتين   فهن 

 لكرة م حزبين ال  أوثر ة   شتتتتتتتتتكن   ذلك  في  شتتتتتتتتتكنهمر  اج مرعيرا 

  وا  فيهتتتر  غتتترلتتت   ا  مبتتترراة  لخو   فر قي ن  شتتتتتتتتتتتتتت َّال  القتتتام 
  يمنِّي منهمتر  وت   وكترن  بترل اترد   إن هت   أنهتر  بتاليت   م لو  

  يقوده أميركي  ورو   فر ق  مع  المبترراة  يخو   بتكن  النفس 

  ا   وبالك  برل ارد    أيضتتتتتتتتتتتترا  المبرراة  وتن هي  أوبرمر  الر يس 
 عتلتيتتتتتتت  هتو  التتتتتتتا   التاتنتتتتتتترد  عتلتى  األمتيتركتي  الترأ   يتاتود 

 .ل   ييرطئ   ا   من  مارقبة  على   والصرار 

  ييرانال  ال لفز ون  مشتتتتتتترهاو  أمضتتتتتتتى   األمر  نهرية  في 
  خّفف  ال ي   الكرو ة  ال ستتتتلية   من  الستتتترعة  ونصتتتت   ستتتترعة 

 تؤو   أن  يم ن   مر   على  المستت اي   القلق   من   الشتتيء  باض 

 حا   أن  ستتت ق   مر  تمرمرا  وهاا . الم كيم   الوضتتتع   أحوا    إلي  

 عنامر  أشتتتتتتهر  ثالثة   ق    الحر ر   الاين  ستتتتتتاا  الر يس   مع 

  آذار  ين المنقستتتمة  ح وم    ويراء  بين  الودية  المبرراة  جرَّ  

 ومتتر تلق  ل   ال ي  المبتترراة  وباتتا . آذار  لكتت   فرو   مع  إثني ن 

  من  الحمرستتتتتتتتتتة  موراليس  وضتتتتتتتتتتيف   نجرد  الر يستتتتتتتتتتي ن  مبرراة 
  شتتتتترشتتتتتة  على   أو  الملا   مارجرت   في  ستتتتتواء  المشتتتتترهاين 

  مستيرت  الستيرستي  المج مع   في  ال نرحر  إست كن   ال لفز ون  

  يينيران ال  صتتتاور  توأم  الل نرنيين  صتتتاور  بهر  ضتتترق   ال ي 

 لتا .. وتررثتة  الى  ت حّو   المرتب تة  األوضتتتتتتتتتتتتتتر   تكترد  ال ي 

 .للا   سم    ا  الجرن ي ن 
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 األزمة   من   السعودي   الخطاب   حول   تأمالت 

  الجمهور تتتة ستتتتتتتتتتتتتتفير  نظيره  مع  ال زاور  تبتتترَد َ  باتتتامتتتر 

  للستفررة ي ررت   وكرن   أبرد   غضتنفر  إيران  في  الستالمية 

  ختردم ستتتتتتتتتتتتتتفير  عستتتتتتتتتتتتتتير   عوا   علي  هو  هتر  يتة  يران ال 

  الثرنية الارصتتتتمة   إلى  بز ررة  أمس  يقوم  الشتتتتر في ن  الحرمي ن 

  على  - « الاترليتة  والجبتره  والرجتر   والازة  ال ترر    طرابلس » 

 ال ي  للكلمة  ومضتتتتتتتتتمونرا  توقي را  وبات   -   لهر  توصتتتتتتتتتيف   حا 

 ع ا  الملك  جرن    من  نوعية  لف ة  تشتتتتتتتّ    للمنرستتتتتتتبة   ألقرهر 

  تضتر  محروات   أ   إست برق  تست ها   الاز ز  ع ا  بن   للا 

  أن   على  أمره   المحسوم  السور    -   الساود    ال وافق  روحية 
.  فق   أحمر  وليس  الحمرار  قتتترني  خ   ل نتتترن  إستتتتتتتتتتتتتت قرار 

  ييرانوال   الستتتتتتتتتتاود   الثالثة  الستتتتتتتتتتفراء  ستتتتتتتتتتيج مع  وعنامر 
  بمثربة هو   هاا  إج مرعه    فهن  المق     األستتتتتتت و   والستتتتتتتور  

  مانى بهست يار   توصتي  الل نرنية  طرا  األ   و    إلى  رسترلة 

  أو  بتكفكترر  الثالثتة  لستتتتتتتتتتتتتت ئنتر   ي ون  لن  التا   اللقترء  هتاا 
 قرار  ضتتتوء  في   األحوا   علي   تكون   أن  يم ن  بمر  لل خمين 

  ل ااعيرت مارلجة   أ    أن   على  لل كويا   وإنمر  يصتتتار   ظني 

 وإنمر  الفا   رد  بكستتتتتتتتتتتلو   ت     ا  الظني   القرار   عن  تنشتتتتتتتتتتتك 

 وبكق   الح   تثمر   أن  يم ن   ال ي  وبرلتصتتتتتتتتتتتتترات  برل رو  

 وارد  غير  القرار  صتتاور  ق     اتصتتر   أ    ألن   وذلك  فااحة 

  ير ا  ا  التصتتتتتتر   إستتتتتت يرع    في   الا   الير    ألن  ليس 

  امراا  اتصتر    أ    من  تجا   المح مة  ط ياة   ألن  وإنمر   ذلك 

 .ال جرو    عن  إع ااراا  علي    الرد  ي ون 

 وإف ما   قي   الا   باا  ليرابلس  عستتير   الستتفير  وي ررة 

 إه مترمترا  تا س  إف اترلت    مح متَ   هو  متر  ضتتتتتتتتتتتتتتوء   وفي  فيهتر 

  يجوي  ب   الستتتاودية   القيردة  جرن    من   األولى  الارجة   من 

 يقع ا  وي  والح متتة  الوعي  لستتتتتتتتتتتتتت نفتترر  ي تتررة  إنهتتر  القو  
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 .الم روه  المحظور 

  عستتتتتتتتير   الستتتتتتتتفير   ألقرهر  ال ي   الكلمة  في   ال كم   وعنا 

  ان  نالحظ  الستتتتيور  بين   لمر  الم كنية  والقراءة  ي ررت   خال  
  وليِّ  رؤ ة   إلى  الستفير  فيهر  إست نا  رسترلة  بمثربة  هي   الكلمة 

  برلمفردات وصتتتتتترغهر  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك   األمر 

  السيرسية األطير    لك    أنهر   وهو   منهر   الها   تا س   ال ي 

 نحو  المملكة  جرن    من  تقاير   ا  وأن   الثرنية  الارصمة   في 

  بوحتتتتاة الييف  هتتتتاا  إيمتتتترن  بمقتتتتاار  إاَّ  آخر  على  طيف 

 تازي ال ي  الخصتوصتية  شتمر     من  ال نو   وإع برر   الوطن 

 .الوطني  الحس 

 في وصتتتتتتتردف   جماة  يوم  صتتتتتتتردف   الز ررة   أن  وحيث 

 وصتتتتتتردف  الحج   لموستتتتتت   الا ستتتتتتي   الاا  باأ   الا    الوق  

 باا وخصتتتتتتوصتتتتتترا  خيورة  ال وتر   حرات  أشتتتتتتا  في  أيضتتتتتترا 

  التتاوليتتة  للمح متتة  تتترباين  محققين  جتترنتت   من  الستتتتتتتتتتتتتتقيتتة 

نين  باض   وعجلة    تاليقرت تستجي   في   آذار   14 في  المل ستِ

 باا وأيضتتتترا  أيضتتتترا  وصتتتتردف   الطالق    على  موفَّقة  غير 

  لت   الاترم  األمين   من  ستتتتتتتتتتتتتتمانتره   الا    الموضتتتتتتتتتتتتتتوعي  الكالم 
  ي الق   مر  وبرل حايا   للا  نصتتتتر  حستتتتن  الستتتتيا «  للا  حز  » 

 مسلمرت  نسرء   بملفرت  المحققين   جرن    من   م روه  ب حرُّش 

  أشتترنر  مر  مع  الاستتير ة  الز ررة  مصتتردفة  حيث  إن  .. برلاات 

 ومر بات  الشتتتتتتر في ن  الحرمي ن  خردم  ستتتتتتفير  ولمة   فهن  إلي   

  يلقيهتتر مستتتتتتتتتتتتتتجتا  في  الجماتة  صتتتتتتتتتتتتتتالة « خميبتة »  أنهتر  لو 

  حوار   الى  الصتتتتيرغة  في  إستتتت نا   الا   الستتتتفير « ستتتتمرحة » 

  على  وال رحيتتت   الق و   لقيتتت   وال ي »  والثقتتترفتتترت  األديتتترن 

  الستتتتالمي  الاين  حقيقة   عن  تا ِّر  وونهر   الاولي  المستتتت و  

  عستير   فير الست  مضتيفرا    « المستلمين  ط ياة   وعن  الحنيف 

 شتتتتتعب  ب نّو   ل نرن   من   أفضتتتتت   بلا   وأ  »   القو   جرنب    من 

  فكهل   الاعوة   هاه  في  يالقي  لكي  وثقرفيرا  وحضتتتتتترر را  دينيرا 

   «ال تترر    مر  على  المشتتتتتتتتتتتتتت ر   والعيش  الحوار  في  روَّاد 
  من  واألجااد  األستتال  »  بتتتتتتتتتتتتتتتت  الشتتردة  باا  أيضتترا  مضتتيفرا 

 ااع زاي الى  يتتتاعو  نموذجتتترا  قتتتاَّموا  التتتاين  اليرابلستتتتتتتتتتتتتتيين 

 لرموي القو     « الراقيتتة  األخو تتة  النستتتتتتتتتتتتتتترنيتتة  بتترلاالقتترت 

 أن  »  والحزبي  الستتتتتتتيرستتتتتتتي  الحق    في  الارملين   الحرضتتتتتتتر 

مرت    الك ير   ال را    ذلك  َوَرثة    والاها  وعنرية   تقاير   ب    وحم

  على  الحستتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتة   فرلمرحلة . المستتتتتتتتتتتتؤولية  أه   أنك   ب   

  وال ارطي أباردهر   في  ال بصتتتتتر  ت يل    الااخلي  المستتتتت و  

  أن  الى  وتتاعوه   وح متة  منف    هتردئ  باقت   الظرو   مع 
  وأن  صتتتتتفوفه   و وّحاوا  و  حروروا  و  صتتتتتررحوا  ي صتتتتترلحوا 

  وأن   مصتتترل    من  عااهر   مر   على  الوطنية   المصتتتلحة  يم لِّ وا 

 وجتتتتت  في  واحتتتتتااا  قلبتتتتترا  لي ونوا  التتتتتااخليتتتتتة  ج ه ه   يازيوا 

 وترفتة من  الميلو   هو  هتاا . أتت   جهتة  أ   من  ال حتايترت 

  الاين  المستتتتتتتتتتلمين   من  خرص  بشتتتتتتتتتت    وميلو   الل نرنيين 

  واألمخوَّة  الوحاة   في  مثر   خير  تقاي    الاوام   على  استت يرعوا 

 رحمتة المتااهت   اخ ال   أن  الستتتتتتتتتتتتتتالم  فجر  منتا  وأدركوا 

  برل قو    إاَّ   وآخر   مسل    بين   فرق   فال   والك   يظ    أن   و ج  

ر   إاَّ  وآخر  ماه   بين   وا   . « أتبرع   عليهر  يحض   مر  بقا 

  عستتتتتتتتتتير   الستتتتتتتتتتفير   قرل   الكالم   هاا  روحية   من  الكثير 

  تمهيااا  أيرم   ق    الرابية   في  ياره  عنامر   عون  ميشتتتتر    للامرد 

 وفق  الر تتر   الى  آذار  ثمتترني ي  من  وآخر ن  الامتترد  لز تتررة 

  قرل   والكثير . الستتتتتتتتتتتتاودية  األجناة  في  واردة  ي ررات  جاو  

 والكثير. عر نت   في  ياره  عنتامتر  فرنجيتة  ستتتتتتتتتتتتتتليمترن  للنتر ت  

  ي تررة على  رداا  يتة يران ال  الستتتتتتتتتتتتتتفتررة  يار  عنتامتر  قترلت   الكثير 

 .الساودية  للسفررة  أبرد   غضنفر  نظيره 

 مثلث  عن  ل    إضترفرت   مع  الكالم   هاا  يصتار  لي   و ر 

  ستتتتتتتتيل قي عنامر  الل نرنية  لليمة  الابلومرستتتتتتتتية  المستتتتتتتتؤولية 

  لو  م منين  المق     األست و   وستور ر  إيران و  الستاودية  ستفراء 
 مصتتتتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتتتتفير  بهنضتتتتتتتتتتتتتمرم  ربرعيرا   ي ون  ااج مر    أن 

  أو ... ال وفيق   الى  ستتتتتر    و   يوفِّق  وللا .  إليه   المحروستتتتتة 
 .ال وافق   األق    على 

 2010 تشرين األول 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

دة  ساعة في مخلصة عربية نجدة  الش 

 بن فها   الملك  دعوة  كرن   الل نرنية  الشتتتتتاة  ستتتتترعة  في 
  براستتت ستتتالم المهادة  الل نرنية  الشتتترعية  رموي  الاز ز  ع ا 

  إلى  برلوطن   تمز قرا  أمان    ال ي  الميليشتتتتتتيرت  لعصتتتتتترر 
  بتترلانتتريتتة محروستتتتتتتتتتتتتتين  اليتتر    في  بينه   متتر  في  الحوار 
  تصفية  أو   قايفة   من  يصي ه    م روه   فال   جهة   من   اللهية 

 ال ي الكر مة  الستتتتتتاودية  وبرلرعرية  حرجز    على  به   تح  
ع  اق بصتتتتتتتتتتتتتتت  تحتترو     كلمتتة  على  واليوا    األطيتتر   جم 
 والتتتتتتتتتتتتتتتتظرو  مشتت ور  والستتاي  صتتردقة  النية   وألن . ستتواء 
  فتهن  والمرونتة  الح متة  اع مترد  وتستتتتتتتتتتتتتت وجت   ال اقيتا  بترل تة 
  الى  ان ه    األمور  ك   شتتمل   ال ي  المنرقشتترت   من  شتتهراا 
  هؤاء  نفس   وألن   ذلك  باا  الباض   أن   المؤس    من  اتفرق 

  عواصتت   يثير  باأ  للذ    ومم ِهنة  برلستتوء  أمَّررة  الباض 
 ل نتتترن كتتترن  اتفتتترق  تقو ض  الى  يرمي  التتتا   ال نظير  من 

 السودانية  الحرلة  منهر   أين  ال باثر   من  حرلة  سيعيش   لواه 
.  الفلستتتتتيينية  والحرلة  الاراقية   والحرلة   الصتتتتتومرلية   والحرلة 

  فهن  األصتتو   هي « الصتتحي    إاّ  يصتت    ا »  قرعاة   وألن 
 له زاي ل نرن  ي ار   مرة  ك    في  هو   وهر  صماَ  ااتفرق 
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  وهو   األمرن  صتتتتتمرم  هو  الير    اتفرق   أن  نجا  ستتتتتيرستتتتتي 
 .قو را  ال نرء   و  ون  علي   يم نى   الا  

 ع ا  الملك  دعوة  كرن   الفلستتيينية  الشتتاة   ستترعة  وفي 
 غير الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الخال   طرفي   الاز ز  ع تتتتا  بن  للا 

ر   ااتفتتتترق  بهتتتتا   ااج متتتتر   الى ( وحمتتتتر   ف   )  الم رَّ
  مبرريات ي حم    ا   األمر   ألن  نقر   تستتتتتتتتتتجي   بنية  وليس 

  وتم ين  الكلمة  ل وحيا  ضتتتتتتتتتتتتترورة   هنرلك  وإنمر  مبرر رت   أو 
  مر  برل وحا  ي حقق   ولا   عستتتتتتى  الازا    وتقو ة   األواصتتتتتتر 

 ال ي الكالميتتة  والمبتترريات  بتترلخال   ي حقق  أن  يم ن  ا 
 والخشتية الحرص  منيلق   ومن . ال خو ن  حا   الى   وصتل  

  لكي  الم رَّمتة  م تة  إلى  الر تر   من  للا  ع تا  الملتك  إن قت  
 لقتتترء وإن هى . لهمتتتر  داعمتتترا  الشتتتتتتتتتتتتتتقيقي ن  من  قر بتتترا  ي ون 

  أثلج  اتفرق   إلى  مشتتتتتتتتتا   وخرلا  عبر   محمود  الشتتتتتتتتتقيقين 
 أخر   مرة  ام ل   ان  ل ث  مر   الا   الفلستتتتتتتتتتييني   الصتتتتتتتتتتار 

  الم العتت  أن  ن يجتتة  المستتتتتتتتتتتتتت اتترد  الخال   بصتتتتتتتتتتتتتتتامتترت 
 هي  وهر . الالع    على  ت لَّ   الفلستتتتتتتتتتتييني  برلموضتتتتتتتتتتتو  

  إلى  ستتتتتتتتيء   من  والانرد  الخال   ن يجة  الشتتتتتتتتقيقي ن   أحوا  
 وبرلاات  أفضتتتتت   ستتتتت كون   أحواله    أن   المؤكا  ومن .  أستتتتتوأ 

  إذا  للقضية   دولي  م س   ل حقيق   الساي   محرولة  ظ    في 
 الم ّرمة  م ة   لقرء   في   علي   اتفقر   أن  س ق   مر   اس اردا   همر 

 .الاز ز  ع ا   بن  للا   ع ا   الملك  رعره   الا  
  الشتتر في ن الحرمي ن  خردم  أطلق  المرضتتي  الستت    و وم 

  إلى  الستيرستي   الام   أطير   داعيرا  للاراق « ال يور  نااء » 
 مظلتتة تحتت   وال تتااو   الحج  باتتا  الر تتر   في  ااج متتر  
  الخالفية قضتتتريره   في   المملكة  ومستتترناة  الاربية  الجرماة 

 .الاراقي  برلمج مع   المس ح مة   األيمة  تن هي   أن   أج    من 
  يبقى  وا  للنااء  طيبة  بنية  ال ل ية  تحا    ولا   عستتتتتتى 

 رف ض   على   المرلكي  نور    واي    المن هية   الح ومة  ر يس 
 الاراقيتة األطيتر   بقيتة  تجتروبت   حين  في  للنتااء  الم اجت  

  موق   ي رر  ال جرو   رف ضتتتتتتتتتت   في   أن    ذلك  وكمرداا   عربرا 
 في ولي تتكمتت  . م تتة  اتفتترق  على  خرجتت   ال ي « حمتتر  » 

  بجفوة تست     وإنمر  خسترت  فق   ليست    أنهر  وكيف  حرلهر 
ضتتتتتتتتتتتهر  أن   دون  من   لهر  الار   األشتتتتتتتتتتتقرء  جرن    من   تاوِّ

 .الخسررة  ية يران ال  الرعرية 
  الشتتتتتاة  وق   في  جرء « ال يور  نااء »   إن   القو   و بقى 

  نجاة  هو  وإنمر  الاراقي   الشتتتتتتتتتكن  في  تاخُّالا  ليس   فهو   ولاا 
 .والوطن  الشا   الاراق  لمصلحة  ياربية 

 2010 تشرين الثاني  2 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   جريمة حول تأمالت
 « النجاة سيدة» كنيسة

 هتتتتاه في  ي تتتتكمتتتتّ   عنتتتتامتتتتر  الحزن  كثير  المرء  يحزن 
 الاراق  في « النجرة  ستياة »  كنيستة  إست هاف    ال ي  الجر مة 
لَّ   جنرة  مستتتتتتتّلحين  بضتتتتتتتاة   أن  وكيف    أطلقوا  أيرديه    شتتتتتتتم
  من  وجمر   قم ت   من  فقم ت   والكهنتة  المصتتتتتتتتتتتتتتّلين  على  النترر 
  على  محرَّم  العبتتردة  بيوت  من  بي تترا  الرعتت   وستتتتتتتتتتتتتتترد  جمر  
 هتتاه الى  والتتار اتتة . دخولهتتر  والمصتتتتتتتتتتتتتتّلين  المؤمنين  غير 

  الاين  الى  الستتتتتترءة  تستتتتتت ها    عقو   ومن  واهية  الجر مة 
  على  الاتتتتتاوان « أبيتتتتتر  »  بيتتتتترن  نقرأ  وعنتتتتتامتتتتتر . الحنيف 

  فهن « الستتتتتتالمية  الاراق   دولة »   الى  المنستتتتتتو   الكنيستتتتتتة 
 وخصوصرا   األو ر  برلس هجرن  تم زج   الك ير   الحزن  نسبة 

: وهي  األوستتت   الشتتترق  في  المستتتيحيين  تهاد  ال ي  العبررة 
  دولة  في  الستتتتتتت شتتتتتتتهرديين  وك يبة  جنود  نحن  أقامنر  لقا » 

  للا  لنااء  استتتتتتتتتت جربة   الام    هاا   على  الستتتتتتتتتتالمية  الاراق 
 المكستتتتورات المستتتتلمرت   من  المستتتت ضتتتتَافرت  ولنااء  تارلى 
 ووفرء شتتتتتتحرتة  كرميلير  مصتتتتتتر   في  الصتتتتتتلي   عبَّرد  بكيا  

 أبنرء عنا  أستتتتتيراتمنر : وواضتتتتت   بستتتتتي   وطل نر . قستتتتتينيين 
 في عنانر  المح جز ن  مّل ك   أبنرء  مقرب   مصتتر  في  مّل ك  

ين يوج ر  همر  قبيي ين  ستياتين   الى  إشتررة «. ) الكنيستة   قستَّ
  الستتتالم  اع نرقهمر  حو   واستتتاة  شتتتر ارت  ستتترت  قبيي ين 
 جال   إن ( 2010 تموي  في  والثترنيتة   2004 عترم   األولى 

  للا  بهذن  مقربرك   فستتتنجالهر  للمستتتلمرت  ستتتجونرا  ونر ستتت   
  ستتتتتتتتتت ف حون   ب   فحستتتتتتتتتت   الرهر ن  بق    النهرية  تكون   ولن 
 الاراق  في  ليس  أبتتتااا  ت منونتتت   ا  بتتتربتتترا  مّل ك   أبنتتترء  على 

 ! « المنيقة   بلاان  وسر ر   والشرم  مصر  في   ب   فحس  
 هتتتتتاه حتتتتتاثتتتتت   األميركي  الح ال   بقتتتتتريتتتتتر  ظتتتتت   في 
  والمخجلة  الامو ة  األميركية  الوثر ق   أجواء   وفي . الجر مة 

  الامرء  فهخ لي  « النجرة  ستتتتتتتتتتتياة »  كنيستتتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتتتت م يح  
  الك ر    للتاولتة  يؤكتاون  الجر متة  مرتك و  فيمتر  بترلصتتتتتتتتتتتتتترا  

 الح ال  بتتتتترركتتتتت   ال ي  األخر   وللتتتتتاو   إح لتتتتتَ   ال ي 
  الاين  والستتتتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتتتي  الحزبي   الام   ولرموي  وستتتتتتتتتتتتترنات   
  أستتتتتتتتلوبرا  الانرد  وإع مرد  الباض  باضتتتتتتتته   كيا   يواصتتتتتتتتلون 

  يفِ كوا  أن   على  قردرون  إنه   الستيرستية   المستؤولية  ة آذار لم 
 للف تتك ستتتتتتتتتتتتتتترحتتة  للعبتتردة  بيتت   من  و جالون  ير تتاون  بمن 

 .برألبر رء 
  الارل   في  نوعهر   من   األولى  ليستتت   الجر مة  هاه  مث  
« عشتتتتتترش  دير »   في  رهبرن  دفع  ل نرن  في  وح ى  الاربي  
 .مصر  في  دين   رجر   ومثله    والخو     الام  ضر بة 
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  األعمتر   هتاه  لمثت   والدانتة  ااستتتتتتتتتتتتتت نكترر  كترمت   ومع 
 في مقرهر   في  الكرثولي ية  الكنيسة   أن  نر   فهننر  الااوانية  
 في واألرثوذكستتتتية  ال روتستتتت رن ية  الكنر س  وبقية  الفرتي رن 

  ت حمتتّ  وبر يتترنيتتر  وأميركتتر  روستتتتتتتتتتتتتتيتتر  مثتت   الك ر   التتاو  
  على   ذلك  ونقو  . يجر   مر  في  األستتتتتتتتتتتتتر   المستتتتتتتتتتتتتؤولية 

 رؤستتتترء َحث   الكنر س  هاه  رؤستتتترء  واج    من   أن  أستتتتر  
  أن  درجة   وإلى  ال يّر    مشت لة   أن  في  النظر   على   الاو  

  كثيرة  وتاجُّ   استتتت فهرم  عالمرت   فوقهر  ترتستتتت   تنظيمرت 
  التاتتتتتتتاوان  يت تفتهتّ   التتتتتتتا   التتتتتتتاولتي  التمتوقت   وراء  تت تلتيتّى 

  يستترا يلال  الح ال   و رتضتتي  ما   في ستترم   ي ستترا يل ال 
 يصتتتت  فال  القا   في  والمستتتتيحية  الستتتتالمية  للمقاستتتترت 

ا   الى  اع راضتتتتتتتتتتتتتت     هتاا  ظت   في  الي ياي  ومن . الدانتة  حتَ
  وستتيلة  من  أوثر   في  تم ايهر  ال شتتاد  ن  ة  تنمو   أن  ال راخي 
  و بحث يار    من  مستتتتتت  ر  وبشتتتتتت    الصتتتتتتهيونية   الاوا ر 
اون  التتتاين    مثتتت   ق تتت   جرا    لرتكتتتر   األفراد  باض  يجنتتتّ
  عن  أمس  ق    ب ااد  في « النجرة  ستتتتتتتياة »  كنيستتتتتتتة  جر مة 
 .شيء  في  القضية  تفيا   ا  جرا    لرتكر   واهية  ذرا ع 

 عن  ستتتتتتتتتتمانر  الا   الستتتتتتتتتت نكرر   إن   القو   خالصتتتتتتتتتتة 
  ا  حتاثت   ال ي  للجر متة  جهتة   من  أوثر  من  كثيرة  عبتررات 

  بناك  البربر  الكرثولي ية  الكنيستتتة  ر يس  وصتتتلوات . ي في 
  الير ق  قي ع  هو   والميلو  . تكفي   ا   عشتتتتتتتتتر  الستتتتتتتتترد  

 إحقتترق  خال   من  وذلتتك  ال شتتتتتتتتتتتتتتتاد   من  النم   هتتاا  على 
 مستتتل   ك   واج   من  ستتتيصتتتب   وعناهر  للفلستتتييني  الحق 

 فاالا   أو   قواا  يق ر    من   ك   ميرردة   الارل   في  ومستتتتتيحي 
 .العبردة بيوت   داخ    وبرلاات ..  مؤمن  حق   في  جر مة   أو 
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ودي   الجهاد »   في   إسرائيل   عن   فتش   « الطر 

  التتتاو   وباض  بر يتتترنيتتتر  في  األهلي  المج مع  عتتترش 
 عممت  باتامتر  شتتتتتتتتتتتتتتهر ن   ق ت   الخو    من   حترلتة  األوروبيتة 

  هنترلتك  أن  مفتردهتر  مالومترت  المخ صتتتتتتتتتتتتتتة  األمنيتة  التاوا ر 
 األرضتتتتتتتية للقيررات  محيرت  تستتتتتتت ها   إرهربية  عمليرت 

َل  « إيفتتتت  »  وبرج  بر يتتتترنيتتتتر  في  األنفتتتترق  وقيتتتتررات    الما 
  تلك  طو   في  أخر   ومرافق  فرنستتر  في  الشتتهير  الستتيرحي 

 .وعرضهر  ال الد 
 في  دو    الى  الستتتتتتتتتتفر  مخرطر   من  ال حايرات   أن  ومر 
 الستتتتتتتتتتليرت  من  تبرعرا  صتتتتتتتتتتارت   اليمن  بينهر   من  المنيقة 
 .وال ر يرنية  والكناية  األميركية  األمنية 

  حركة إنحستتتتتتتتتترت  وال حايرات   المالومرت  هاه  ون يجة 
  مصتتتتتتتتتتتتتتر  وبترلتاات  الاربيتة   التاو   باض  وممنيت   الستتتتتتتتتتتتتتفر 
. فردحة  بخستتتتتر ر  واليمن  والم ر   وتونس  ول نرن  واألردن 
 حرجة هنرلك   وق   في   إليهر  المشتتتتتتتتترر  الخستتتتتتتتتر ر  وحاث  
 لباض الصتتتتتتتتعبة   الاملة  في  النقص   كون  للاوا ا  مرستتتتتتتتة 
  على  ينا س  اليمن  ال حتتتتايتتتتا  وجتتتت   على  ومنهتتتتر  التتتتاو  
 .الم راومة  ااج مرعية   المشرو   لمارلجة   الاولة  خمي  

 المشتحونة اليرود   شتكن  في  المالومرت  ت كشت   فجكة 
  المخ صتتتتتتتة األوروبية  الستتتتتتتليرت  وتنشتتتتتتتر   جواا  اليمن   من 

  الى  ماظمهر   فهذا  اليرود  إليهر  المرستتتتتلة  الجهرت  عنرو ن 
 .أوروبية  سفررات 

  بحيث اليمن   على  الحصتتتترر   من  نو   باأ   ذلك  ون يجة 
  لن   كمر  من    آتية  غيرهر   أو  يمنية  طر رة  استتتتتتتت قبر   ي     ا 

  األوروبيتتتة  اليتتتر رات  الحتتتر   بي ياتتتة  اليمن  الى  ت وجتتتّ  
  والشتتتتتتتتقيقة الصتتتتتتتتايقة   الاو    من  طر رات   أن  عن  فضتتتتتتتتالا 
 .األوروبيين  حاو  وتحاو  المحرذير  س خشى 
 باولة  إلحرق   ي     األذ    هاا   من   أوثر   أذ    هنرلك   ه  

 .األمّر ن  تارني   اليمن  مث  
  الستترا يلية اليا   أن   في  شتتك  أدنى   هنرلك  ه   وبرل رلي 

ود   الجهتترد »  وراء  هي   ااه متترم ي حّو   لكي  هتتاا « اليرم
  الى  ي ستتتترا يل ال  -  الاربي  للصتتتترا   ال ستتتتو ة  استتتت يالد  في 
 .آخر   أمر 

  ليستتتتت   اآلثمة  الستتتتترا يلية   اليا  بكن  جااا  ستتتتتلَّمنر   وإذا 
 الم مثت  الرهيت   المخي   عبترقرة  فتهن «  الجهترد »  هتاا  وراء 

  الاتترل   يستتتتتتتتتتتتتت اتتا  يمن  وفي  المفخختتة  اليرود  بتتهرستتتتتتتتتتتتتتتر  
  عن  يخامون  مجيا   ميالد  وعيا  جاياة  ستتتتتتتنة  لستتتتتتت قبر  

  ي ني أن    الى  يستتتتتتتتتتتت نا   الا   ي ستتتتتتتتتتتترا يل ال  المخي   جه  
« مجرهاون »  مستتتتتتتتتتتتلمون  فيمر  المستتتتتتتتتتتت وطنرت  من  المز ا 

 ب ااد في  الكنيستتتتتتة  واستتتتتت برحة  المفخخة  برليرود  يامرون 
  التاين  عتاا ... للنتر   أمتة  خير  هي  ال ي  األمتة  ستتتتتتتتتتتتتتماتة 
 .األشرار   هؤاء   من  فيهر  األذ   ينشرون 
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   والعقاب  الثواب
 « الوطني  الحوار» تجربة في

 هاا  كرن  أيرا  نفستتتتتتتتَ   المستتتتتتتتؤو   يح رم  ال ي   الاو   في 
  وفي  تيرر  يعي    أو  حركة  ر يس   أو  حز   ر يس  المستؤو  
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 شتتتتتتتتايا بوطن   مؤِمنرا   المستتتتتتتتؤو    هاا  ي ون  نفستتتتتتتتِ    الوق  
  القيترم ي وجت   بمتر  اال زام  فتهن  عليت    والحر ص  لت   الواء 

  إلى  اليمكنينة  وإدخر    الوطن   عن  خير  درء   أج    من  ب  
  أفضتتتتتتتتتتت   علي   ينر   المقاستتتتتتتتتتترت  من   هو  المواطن   نفس 

 .الثوا  
 في الجنتتتا   واجتتت   مثتتت   تمتتترمتتترا  وطني  واجتتت   وهو 

 الطفرء  رج   واج   ومث  . وااستتتتتتت قال   الستتتتتتتيردة  حمرية 
 النشء تالي   في  المتاّر   واجت   ومثت   حر ق   إطفترء  في 

 إبراء محتتتترولتتتتة  في  الي يتتتت   واجتتتت   ومثتتتت   تالي    خير 
 ال نين تربيتتتتتة  في  واأل   األم  واجتتتتت   ومثتتتتت   المر ض  

اه  النصتتتتتتتتتتتر    خير  وتلقينه   تربية  خير  وال نرت   ووضتتتتتتتتتتت 
 .الحسن   السلو   طر ق   على 

  أمره على  الم لو   الوطن  بتتتكن  ستتتتتتتتتتتتتتلَّمنتتتر  نحن  وإذا 
 فيهتر  المستتتتتتتتتتتتتتؤو   يح رم  ال ي   التاو   من  هو  فيت   الميمو  
  3)  المرضتتتتتتتتي  األربارء  يوم  حا   الا    هاا   فهن  نفستتتتتتتت   

  هتتاا  في  ال تتكمتت   على  يحملمنتتر ( 2010 الثتترني  تشتتتتتتتتتتتتتتر ن 
  الام   رموي  باض   أن  في  الم مث   المح َرم   غير   الستلو  

  برلق را  وليس  برل ستتتتمية   األعضتتتترء  والحزبي   الستتتتيرستتتتي 
 المشتترركة جاارة  نر   ماظمه    كرن  ِلَمر   وإاَّ  الارم  الشتتا ي 

 عقاهر  على  الم َفق  الجلستتتتتة  في  يشتتتتترركوا   ل     الحوار   في 
ا  الهيتر   وبهتاا . والزمترن  الم ترن  في    الفكرة أهترنوا  الم امتَّ

  على  تصتتتتتتتتتترَّفوا  انه    ذلك   من  واأله  .  الاعوة  وصتتتتتتتتتترح  
  أن   مع  به   خرص   أمر  هو « الوطني   الحوار »   ان  أستتر  

« الوطني   الحوار »   ان  أستتتتتتتر    على  كرن  الفكرة  استتتتتتت يالد 
لت   هو    ي   متر  ي ون  أن  بتكمت   الل نترنيتة  األطيتر   كت   مي 

 الجنين يخرج  يايهتر  على   ال ي  القتربلتة  بمثتربة  عليت   ااتفترق 
  هو « الوطني  الحوار »  ي ون  وعنتتامتر . للحيتترة  قتربالا  طفالا 

  تستتتتتتتتمي    تم   عضتتتتتتتتو   أ   غير    فهن  الشتتتتتتتتا   مي ل  
  من  نوعرا  يصتتتب   ال ستتتمية   حيثيرت   عن  النظر  وبصتتتر  
رة  فرلجلستتة . الواج    أداء  في  ال قصتتير   حفلة ليستت   المقرَّ
 جلسة ليس    انهر   كمر  ميالد   عيا  منرسبة   هي   وا  إس قبر  
  إذا  وح ى . يحضتتتتتتتتتتتتتترهتر  ا  أن  متاعو  أ   حق  من  طَربيتة 

 بتهع تاار الهيتر   يالت   ان  الليترقتة  فمن  يحضتتتتتتتتتتتتتتر   لن  وترن 
 طرا األ  بقيتتتة  مثتتت   طرفتتترا  ليس  هنتتتر  وهو  التتتااعي   يمقنع 

  هو  وإنمتتتر  تيتتترر  أو  حركتتتة  أو  حز   عن  منتتتاوبتتترا  وليس 
  الا   المنصتتتت   بح    والشتتتتا   األر   ل نرن   لك   الرمز 

 ال ميز علي   مواده  تمستتتتتتب   الا   الاستتتتتت ور  وبح    يشتتتتتت ل  
 .الجميع  لمصلحة  النهر ية   المحصلة  في  هو   الا  

  واألم  األ   حق   من   أن  قرعاة  وعلى   ذلك   ضتتتتتتتتوء  في 
  وتربي همتتر ترشتتتتتتتتتتتتتتيتتاهمتتر  ب ر   البنتتة  أو  البن  ماتترقبتتة 
 الجنا  مارقبة  الاستتتت ر   القر ا  حق   ومن  تربية    أفضتتتت  

  أو  ب ثتترقتت   الواجتت   يؤد   أو  الواجتت   نتتااء  يل ي  ا  التتا  
ر  ح ى   ياترقت  ان  المتار   حق   ومن  األداء   في  يمقصتتتتتتتتتتتتتتِّ

  أن  النترظر  حق  ومن  المخيىء   أو  الم كترستتتتتتتتتتتتتت   ال لميتا 
 وإبالغ  الصتتتت    دخو   من  م كخراا   الواصتتتت    اليرل   يمنع 

ن  البن   ان  احظ   هو   إذا   األه     أو  أدبرا  يقل    أو  ستتراا  ياخِّ
  تتتكديبتت  واجبتت   من  فتتهن  غفروا  ه   وإذا  مايبتترا  كالمتترا  ي لفظ 

 ال ي القرعاة   وعلى   ذلك  ضتتتتتتوء   في  إن  ... تكدي   أشتتتتتتقى 
نر   الحفر    من   با   ا   كرن   حر    في  ن منى   حولهر   أمثلة  أورد 
  ان  تهلهالا  تزداد  ال ي « الوطني  الحوار »  تجربتتتتتتة  على 

  الحوار  جلستتتترت  بكن  يفيا  مر   والراعي   الااعي   عن  يصتتتتار 
  الحتترلتتة  قضتتتتتتتتتتتتتتت   التتاين  على  والمواطن  للوطن  حق  هي 

 بؤستتترا  األوثر  والستتتيرستتتي  الحزبي   وال نو    للوضتتتع  البر ستتتة 
  اخ يرره   ت   الاين   ه    الحوار  في   المشتتتتتتتترركون  ي ون   ان 

 المر   حرلة  في   إاَّ  الحوار ة   الجلستتتتتتتتتتتة  عن  ال  ي    وأن 
  من  ي ون   ان  في   الماعو  الير   حق  يمستتتتتتتتتق   الشتتتتتتتتتايا  
  ان   ا  عن   ينو    من  يفوَّ    وهنر   الحوار  طرولة  جلستتتتتترء 

ر  ي  في    ي ستتتتتتتتتتتتتت  التا   بترلكالم  أو  المقنع  غير  بترل  ر ر  إمتَّ
  تخص أنهتتتر  المف ر   من  ال ي  لل جربتتتة  بتتترلستتتتتتتتتتتتتت هتتترنتتتة 

  يمف ر  كتتترن  ال وضتتتتتتتتتتتتتتي   هتتتاا  ومثتتت  . والمواطن  الوطن 
  يس اج   أن   ا   ال ااية   منا   ذلك   يحاد   أن   والراعي   برلااعي 

 األرباتتتتترء حتتتتتا   متتتتتر  نحو  على  إن هى  التتتتتا   ااناقتتتتترد 
 .المب ي   المضحك   النو   من  سيرسية  كومياير  المرضي 
 فال  ثوا   هنتترلتتك  دام  متتر  إنتت   القو   يجوي  أخر   ومرة 

 وللم كتتتترستتتتتتتتتتتتتتتتت  للممختتتترل   عقتتتتر   هنتتتترلتتتتك  ي ون  أن  بتتتتا 
 لخامة وظيفة  يشتتتتت     أو  جنايرا   أو  كرن  طرلبرا  وللم قرعس 

  يا  ر  لمن  عقر    هنرلك  ي ون   أن  ضتتتتتتتتتتتتتير   وا . المج مع 
  من  اح قترنترت  عن  لل نفيس  منترستتتتتتتتتتتتتتبتة « الوطني  الحوار » 

  وإذا . علي    والمواطن   الوطن  حقوق  أبستتتت   يح رم   ان   دون 
  ستتتتتتتتتتتتتيجا والراعي   الااعي   فهن  الاقر   بم اأ  يؤخا   لن   ورن 

  من  جزاء  وهاا .  اليرولة   إلى  لوحاه  جرلسترا  يوم  ذات  نفست  
  .الخير  يمن  في   أسلوبرا  ال ردد  يا  ر 

 2010 تشرين الثاني  6 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 المنحور  العيد خروف  األمة تكون  ال  كي

  نفستتتتتِ   الوق   في  ونخشتتتتتى  ن ستتتتترء    ان  الي ياي   من 
  الم حاة  الوايرت  في  النصتتتتتتتتتتفية  الن خربرت  ان ه   باامر 

: الجاد  للمحرفظين  وان صتتتتتتتتتتتتترر  أوبرمر  للر يس  هز مة   إلى 
  ستي راجع؟ إيران  مع  الابلومرستي   الح    انّ   ذلك  مانى   ه  
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  ي  متت ؟ لن  الاراق  من  األميركي  النستتتتتتتتتتتتتتحتتر   انّ  وهتت  
  الوطنية  الستتتتتتتتتتلية  بين  المبرشتتتتتتتتتترة  المفروضتتتتتتتتتترت   انّ   وه  

  انّ   وه   تمستتتت كن ؟   لن   الستتتترا يلية   والح ومة  الفلستتتتيينية 
 ع تتتا بن  للا  ع تتتا  الملتتتك  طلقهتتتر أ  ال ي  الاربيتتتة  المبتتتردرة 
 التاور تة القمتة  في  وحقَّق ( للاهتا  وليترا  متريا   وترن )  الاز ز 

  لالتتتتَ م  حولهتتتتر  عربيتتتترا  إجمتتتترعتتتترا  2002 عتتتترم  بيروت  في 
 ستتتتتتتتتتتتتت  تردر الاربيتة   ال وافقترت  تترر    في  الوحيتا  الجمتر  
  وإّنمتر  وارداا  فيهتر  البحتث  ياود  ا  مانتره  بمتر  أ  .. اليترولتة 

 الِانتترد مع  لل اتترمتت   جتتايتتاة  خيو   عن  البحتتث  ستتتتتتتتتتتتتتي تتاأ 
  لهتتاا  األوروبي  - األميركي  الرأ   وطتتكطتتكة  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال 

 الانرد؟ 
 ل    اننتتتتر  ااع بتتتترر  في  األختتتتا  مع  الكالم  هتتتتاا  نقو  

 النوايتر من  أوثر  على  أوبترمتر  الر يس  إدارة  من  نحصتتتتتتتتتتتتتت  
 قي ع منهر   المكمو   ال ستتتو ة  ستتتيمحقق  بكن    والوعود  الييبة 

 كتترن ِنلنتتره  التتا   هتتاا  لكن . الحربي  الخيتترر  على  الير ق 
 جتتايتتااا  نهجتترا  بتتكن  ال فتترؤ   النفس  في  يباتتث  حتتر   أ   في 

  الظل   محت    الاتاالتة  َتحتم   ان  في  ملحوظتة  برغبتة   ي ستتتتتتتتتتتتتت  
 عنتامتر أستتتتتتتتتتتتتتمانتر  التا   أوبترمتر  الر يس  بت   يتكختا  أن  يم ن 
  ِمن  الشتتتتتتتتتتتتتتهير  ِخيتربت   ألقى  عنتامتر  ث   الر تر   إلى  جترء 
  بتترلخير ن فتترء   جالنتتر  متتر    « القتترهرة  جتترماتتة »  من ر  على 
 .نِجاه   أن  بكم  

  أوبتتتترمتتتتر  الر يس  بهتتتتر  يممنى  الهز متتتتة  بمفتتتترجتتتتكة  إذا  ث  
  الل ين  والستتالمية  الاربية  وللم ين   ل   كرلصتترعقة  تحا  
  ألن  برلخشتتتية  الشتتتاور  جرء  هنر   وِمن .  اآلمر   علي   علَّق ر 
 الجاد المحرفظين  عها   مع  مضتتنية   تكون  قا  اآلتية  األيرم 

ِينه    كثرة   من  أتا ونر   طرلمر   الاين  اميركر   في   يحم  تَصه 
  المخربرات ر يس  إرستتتتتتتتتتتتر    على  مبرر   حستتتتتتتتتتتتني  الر يس 

  إلى  الهي   أبو  أحما  الخررجية  ووي ر  ستليمرن  عمر   اللواء 
  األميركي  النافر   من  تمخفِّ   مهمة   في  أمس  واشتتتتتتتتتتنين 

  إلى  ستتتتتترر    الا   ن نيرهو  ح وم هر  ور يس  إستتتتتترا ي   نحو 
  أستتتيو ة   جولة  في  األميركي  الر يس  بينمر  واشتتتنين  ي ررة 
 الجاد  -   القاامى  المحرفظين   من   سلفرا  يحص    لكي   وذلك 

  إلى  وبرلضتتتتترفة . تستتتتتو ة   أ   لمصتتتتتلحة  ليس  مر  الار اين 
  من  األضتتتتتتتتتتتتتتحى  عيتتتا  وق تتت   ابتتتاّ  المصتتتتتتتتتتتتتتر تتتة  المهمتتتة 

 خرو  هي  األمتة  تكون  ا  كي ... عربيتة  ضتتتتتتتتتتتتتت وطترت  
  إلى  الاتتر تتاين  الم صتتتتتتتتتتتتتتهينين  أيتتا   على  المنحور  الايتتا 

 أعل    وللا . علينر  فر ض   بكم   األميركي  القرار  صيرغة 
 2010 تشرين الثاني  9 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الراحلة .. المنارة يماني عبده محمد

 أمس ق     رح    الا   يمرني  ع اه  محما  الاك ور   ورن 
  الفكر    الايرء  قمة  عمر   هو   الا   ستتتتتتتتتنة  ستتتتتتتتتباين   عن 

 بين جترماترا  والستتتتتتتتتتتتتتالمي  الاربي  العالم  منتررات  إحتا  
 المستتتتتتتتتتتتؤولية يمن   في  ااج مرعي   والام   الثقرفي  الايرء 

 في الصتاوبة  كثيرة  ستنوات  لبضتع  للعالم  وي راا  الرستمية 
 بتتترلل  ين ثقتتترف تتت   الفتتتردة  كثير  أفتتتردت  ولقتتتا . األمتتتة  حيتتترة 

 قضتتترير  اياء  تفكيره  رجرحة   عن  فضتتتالا  والنكليز ة  الاربية 
 منا ت فرع   ال ي  ال رشتتتتتتتتتتيا   عملية  في  عمومرا   الستتتتتتتتتتالم 

  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك  قيتتردة  ظتت   في  ستتتتتتتتتتتتتتنوات  ثال  
 األديتتتتتتترن حتتوار  التتقتتو   جتتتتتتتري  إذا  أنتت تتج  التتتتتتتا   التتاتتز تتز 

  الك ربية الطالات  كرن    المجر   هاا   وفي . والحضتررات 
 يم ن ب    فرعلة   يمرني  للاك ور  الفضتتتتتتتتتتتتر ية  والطالات 

 صتتوات في  الستت بستتر   كرم   جنا   مث    كرن  إن    القو  
 .والحضررات  األديرن   حوار 

 أمس ق ت   مبترغت   صتتتتتتتتتتتتتتحي  عترر   إثر  رحت   ولقتا 
  والال   الثقترفتة  أهت   من  نخبتة  جترنت   من  عليت   متكستتتتتتتتتتتتتتوفترا 

 الاز ز ع تتتا  الملتتتك  جتتترماتتتة  إدارة  توليتتت   ف رة  في  تخّرجوا 
  األستت   و اّو   فيهر   األستت رذية  كرستتي  من   إليهر  اآلتي 
ن  ستتت    والثالثين الخمستتتة  ومؤلفرت   ك ربرت   وعممق  شتتتمر ل   حم

  التا   تراثت   من  جزءاا  تشتتتتتتتتتتتتتت تِّ   ال ي  والنكليز تة  بترلاربيتة 
  هو  نفست   الفكر   النستيج   من  آخر  وي ر  ترا   إلى  ينضت  

 قمة  في  أيضتتتتترا  وهو   رح    الا   القصتتتتتي ي  غري   الاك ور 
 .ممرث    عمر   عن  الايرء 

 ستن  في  وه    يرحلون  الاين   لهؤاء   والرحمة . لل  البقرء 
  .الايرء 

 2010 تشرين الثاني 10 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

   المسيحي –  اإلسالمي العالج
 اإلرهاب  لضحايا

  جر حرا   36 إياء  النستتتتترنية  الفرنستتتتتية  للف ة  تقايرنر  مع 
  كنيسة إس ها   بهجوم  الم مث   الجبرن   الفا   في  أصي وا 

 كن  فهنني  يومرا    11  ق    ب ااد  في   الكرثوليك  للستتتتتتتتر رن 
  مستتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتفيرت في  ت َّ   هؤاء  إخواننر  عالج   أن   لو  أتمنى 
  أو  دمشتتتتتتتتق   أو  بيروت   في  مستتتتتتتتيحية   -  إستتتتتتتتالمية  عربية 

  الكو ت   أو  عمترن  أو  الر تر   أو  القترهرة  في  إستتتتتتتتتتتتتتالميتة 
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  الستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتي  الموق   مع  الاالجي   الموق   يل قي   وبالك 
  الى  رستتترلة   كرن  الا    للهجوم  الستتت نكرر  أشتتتا  المستتت نكر 

 شتتتتتتتركرء أننر  مفردهر  المستتتتتتتلمين  إخوانه   من  المستتتتتتتيحيين 
 .فرِجَا  ك  
  والثالثين الستتتتتتتتتتتتتت تة  بين  أن  للوجتاان  مؤلمترا  كترن  ولك  

  يني ق  التاين  والف يترت  الف يتة  باض  هنترلتك  عراقيترا  جر حترا 
  من  مصتتتتتتيبة  اصتتتتتترب     من  ك    وعلى  ذو ه    وعلى  عليه  

 إع ما  ذن    بك  :  ال ستتتتترؤ   بصتتتتتي ة   القو   اآلث    الااوان 
  من  هافرا  برت  للا  بيوت  أحا  داخ   ال ا تا   إن  وه  . علينتر 

رون  الرصتتتتتتتترص  ييلقون  عليه   الم ضتتتتتتتتو   جرن     و فجِّ
 المؤمن؟   الجمع  بكجسرده  
 على الجرامي  الِفاتتت    هتتتاا  وطتتتكة  من  يمخّف   التتتا  

  وكربالء النج   الى  جتترءوا  يين إيران  يواراا  أن  ونيستتتتتتتتتتتتتتتة  
 المبرر  األضتتتتتتتتتتتتتحى  عيا  ق    المقاستتتتتتتتتتتتتة  برلمراقا  لل  ر  

  ما تاين من  وق لى  جرحى  بين  أيترم  ثالثتة  ق ت   فستتتتتتتتتتتتتتقيوا 
 فهنافاوا أدم  ه   ال اصتتت  « فيرو  »  أصتتتر   إستتتالميين 

 كرنوا أنرستتتتترا  يؤذوا   وا   للا  ي قوا   أن  با   كمجرمين  يق رفون 
  للا   أوليرء  منرجرة   الى  طر قه   في  ك يرة  نق    ستتتتيررة  داخ  

 .الصرلحين 
  يكتي  ان   دون  من   شتتتتتتهر  َيممر   ا  ي رد  بروستتتتتت رن  وفي 

 المصتتتتتتلين المؤمنين   من  عشتتتتتترات   أن  يفيا  الستتتتتتيئ  الخ ر 
 بفا  إلي    الاخو   ع بة   على   او  مستتجا  داخ   َح  فمه    لقوا 

ميهر  إجرامية  عملية  «  للا  ستتتتتتتت ي    في  جهرداا »   الفرع   يمستتتتتتتتَ
  بكنهر اان حرر ة  الاملية  نفَّا   الا    الامرغ  م ستتتتتو   و ق نع 
 مث  منهر  الارلمين  ر   إستتتتتتتتتتتتتت ثنى  ال ي  الجنة   الى  طر ق  
 .المجرمين   هؤاء 

  كنيستتتتتتتتتتتتتة بين  يفرِّق   ا « الجرامي  الجهرد »   فهن   وإذن 
 مستتتتتلمين  ومصتتتتتلِّين  مستتتتتيحيين  مصتتتتتلِّين  وبين  ومستتتتتجا 
 .ق  لهر   للا  حرَّم  نفسرا  يق     أن  والمه   شر ر  فرل ر  

 المرء يجا  المبرر   األضتتتتتتتتتحى  عيا   حلو   اق را   مع 
  نفس    ك    الى   الوعي  يمستتتتتتَ ارد   لو  ي منى  نفستتتتتت   حرِلنر  مث  

  الى   الاعرء  من   والوثرر  والجرام  برلستتتتوء  أمَّررة  إستتتتالمية 
  ا  وبتتتالتتتك  الرحي    ال فور  وهو  ي فر  بتتتكن  الاتتترلمين  ر  

 تارُّ   وموضتتتتتتتتتتتع  بهر  اآلخر ن  تناُّر  موضتتتتتتتتتتتع   األمة  تاود 
هينة  الصتهيونية   والاوا ر  إسترا ي     يؤّخر  الا   بكن  والممَ صتَ

.. المستتتتتتتتتتتتتلمين  باض  ه آذار ي     الا  اارهر   هو  الستتتتتتتتتتتتتالم 
 .براء  منه   والسالم 

 2010 تشرين الثاني 11 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الحل هو   األردوغاني النموذج
 « األردن اخوان»و « مصر اخوان» لــ

  سي ج   المبرر    األضحى   عيا   إجرية  تن هي   أن   لمجرد 
 مجلس لن خر   المصتتتر ين  النرخ ين   من  ماليين  بضتتتاة 

  ب ثير  أفض    ي ون   أن   إلى   المصر    الشا   ي يلع  جايا 
  ل   فق   ليس  التتتتا   الم وار   المجلس  من  الكثير  الكثير 

 أعضتر    من  عشترات   ألن  وإنمر  ب    الظن  حمستن  عنا  ي ن 
 أبنرء هاا  بستتتتتتتلوكه   فكغضتتتتتتت وا   الستتتتتتتوء   مستتتتتتترلك   ستتتتتتتلكوا 

  ذلك  في  شتتكنه   صتتعبة  ظروفرا  يعيشتتون  الاين  المحروستتة 
  أن   كمر . الثرلث   الارل   دو   شتتتتتتتتتتاو   أوثر ة  حر   شتتتتتتتتتتكن 

 حستتتتتتتتر   على  جرء  الاشتتتتتتتترات   ألولئك   الستتتتتتتتيء   الستتتتتتتتلو  
  إلى  ن يرق   ا   كنر   وإذا .  لمصر   والاولية  القليمية   السماة 

  من  المز ا  رم ي  إضتتتتتتتتتتتتترفة   عام  بر    فمن  هنر  األستتتتتتتتتتتتتمرء 
  مصتتتر  في   الصتتتحرفة   ان  خصتتتوصتتترا   النرر   على  الحي  
  الا   المب و    وسلوكه   نوا    عن  الحايث  في   أفرض  

  من  عاة  مجرلس   في  النوا   باض  ستلو    من  الكثير  في  
  هو  التا   الل نترني  النوا   مجلس  بينهتر  الثترلتث  الاترل   دو  

  ومارنرة ستتتتيرستتتتيرا   الوطن  مارنرة  مستتتت و   في  ليس   عمومرا 
ا ذلتتك  على  لل تتاليتت   و  في . معيشتتتتتتتتتتتتتتيتترا  المواطن   رصتتتتتتتتتتتتتتت 
 .م ثوثة   أو  منشورة  ال صر حرت  في  وال جنيرت   المواق  

  ان ختتربتترت أنهتتر  المصتتتتتتتتتتتتتتر تتة  اان ختتربتترت  في  الالفتت  
  للوضتتتتتتتتتتتتتع  ال لييف  باض  مع  الحتتتترو    الواحتتتتا  الحز  
  ا   قا  أخر   ستتتيرستتتية  أطير   من  مرشتتتحين  وجود  بمانى 
 .لماظمه   الفوي  يمك   

 فه  ملحوظة  بشتا ية  يحظى   الا   الوحيا  الييف   أمر 
« األهرام »  صتتحيفة  تموصتتِّ   الاين «  المستتلمون   ااخوان » 

 ب لمتتتتتتة حرك ه   ِذكر  على  تتتتتتتكتي  عنتتتتتتامتتتتتتر  تستتتتتتتتتتتتتتمي ه  
  كرلقو   لنشتتتتتتتتتتتتترطه   عنرو ن  تضتتتتتتتتتتتتتع  بحيث « المحظورة » 
  و  تتتترشتتتتتتتتتتتتتتتتِّ   « التتتمتتتحتتتظتتتورة » و  تتتتاتتتلتتتن  « التتتمتتتحتتتظتتتورة » 
 باض إس فز  توصيف   وهو   ال   .. تا ر  « المحظورة » 

 المستتتتتتتتلمين  ااخوان  حركة  الى  اان ستتتتتتتتر   في  الم رددين 
 .منهر  فهق ربوا 

  شتتتتتكن  في  ييو   كمر   الشتتتتتكن   هاا   في  الحايث  ييو  
 ال ي األردن  في « المستتتتتتتتتتتتتتلمين  ااخوان  حركتة »  نظيرته  
  ترر   في   عشتتتتتتتتتتتتر  الستتتتتتتتتتتترد    ال رلمرن  ان خربرت  قرطا  
 التتتا  الجتتتتايتتتا  المجلس  أن  الى  األمر  فتتتهن هى  المملكتتتتة 

 وهي  المئة  في   53 ان خربرت   في  المشتتتتتترركة  نستتتتتتبة  بل   
 الشتهر ميلع  الجاياة  دورت   ستيف    والا   ضتعيفة   نستبة 

 ال رلمتترن هتتاا  ان  ولوا . الواحتتا  اللون  مجلس  هو  المق تت   
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 ل تاا ال ميز  باض  على  حتري   ولتالتك  امرأة  13 يضتتتتتتتتتتتتتت   ل  
  ال رلمرنية الحيرة  لكن .  لونرا   وا  ِفاالا   ا  شتتتتتت الا  مجلس  أن  

  أن  لو  اف تة  حيو تة  ستتتتتتتتتتتتتت عيش  كترنت   المق لتة  للستتتتتتتتتتتتتتنوات 
 جربوا أنه   ولو  يقتتتتتتترطاوا   ل  « المستتتتتتتتتتتتتتلمين  الخوان » 

 األردوغرني النموذج »  شتارر  اع مرد  مصتر  في  ونظراءه  
  مع «.. الحت   هو  الستتتتتتتتتتتتتتالم »  شتتتتتتتتتتتتتتاترر  بتا  « الحت   هو 

 ااستتتتتتتتتتتتتتالميتة رؤاه  ي تردر  ل   أردوغترن  حز   أن  مالحظتة 
 المثتتت  نحو  على  أو .. يرب   يا تتتا   وَمن . إع تتتا   وإنمتتتر 

  تربك بهع اا   ق  :  إلي   نشتير  برلفصتحى  إنمر »  المصتر  
 .يح رر  وتجال   خصمك 

  اخوان »  و « مصتتتتتتتتتتتتتتر  اخوان »  ي تكمت    ولات   عستتتتتتتتتتتتتتى 
 إليتتت  آ   متتتر  في  بامق « األمتتتة  اخوان »  وبقيتتتة « األردن 

  أحتا  ا  وعنتاهتر  أردوغترن   رجت   بت   أختا  التا   الع تاا  
 وطتتكة من  الشتتتتتتتتتتتتتتاتت   و رتتتر  ... يا ر   أحتتا  وا  يقتترطع 

  وللا . منت   جتاو    ا  التا   والانترد  المستتتتتتتتتتتتتت تاي   الصتتتتتتتتتتتتتترا  
 .الموفِّق 
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 السادات  من الروماني السالم 
ار  إلى وتشاوشيسكو  وباسيسكو  بشَّ

  اق صتردية ي ررة   في  صتوفير   الى  دمشتق  ي ردر   أن  ق   
 القايمة صتتتتتتتتالتهر   الهو   األطلستتتتتتتتية  بل رر ر  في   تستتتتتتتت ايا 

  أن  وتكم    األ    األستتتتتتتتتتا  ستتتتتتتتتتور ر   مع  الاقياة  وشتتتتتتتتتتيوعية 
  صتتتتفحة طوت   ذلك   أج   ومن   البن  ستتتتور ر   مع  ت واصتتتت  

 هي دوار   مليون  75 بقيمتتتة  ستتتتتتتتتتتتتتور تتتر  على  لهتتتر  ديون 
  وي رة أعلن    ال ي  طبارا  المشتتتتتتروطة  الهبة   الم ل   نصتتتتتت  

  بالدهر  أن   أمس   ق    كلين ون  هيالر   األميركية   الخررجية 
 غير بشتتترو   طبارا )  الفلستتتيينية  الوطنية  للستتتلية  منح  هر 
ره ( مالنتة    الر يس كرن  دوار    مليون  وخمستتتتتتتتتتتتتتين  مئتة  وقا 
رر    الشتتؤون  لجنة  ر يس   مع  دمشتتق  في  تحرد    األستتا  بشتتَّ

  بيروت من  اآلتي  كير   جون  الكون ر   في  الختتتررجيتتتة 
  الى  تستتتتت فيا   أن  يم نهر  ستتتتتور ر   إن »   اللقرء  باا   قر    والا  

  إذا  وال ر   الم حتتتاة  الوايتتترت  مع  الاالقتتتة  من  بايتتتا  حتتتا 
 إيران  مع  القر مة  برل حايرت  ي الق   مر  في  ستتتتتتتتتتترعات نر  هي 

  ومع  ل نرن  مع  الستتتتتتتتتتتالم   أج    من  بّنرءة  كقوة  وتصتتتتتتتتتتتّرف  
  األميركي  المستتتتتؤو    وستتتتتمع ...«. المنيقة   وفي  إستتتتترا ي  

رر  الر يس  من    تق نع ا   األستتتتتتتتتتتتتت   مع   الا   الكالم  بشتتتتتتتتتتتتتتَّ

  برلستتالم ترغ   ستتور ر   إن »   وهو  بجوهره  األميركية  اادارة 
  وشتتتتترمالا   عرداا  ي ون   أن  أستتتتتر    على  أجل    من  وتستتتتتاى 

  الا   ي ستتترا يل ال  الجرن   في  هي  الحقيقية  المشتتت لة   لكن 
 . « ... السالم  يرفض 

رر  الر يس  قتترلتت   الكالم  وهتتاا   في الح    ألهتت   بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ
  أهتت   أمتترم  كرره  ث     2010/ 11/ 9 الثالثتترء  يوم  بل تترر تتر 
  وهو    2010/ 11/ 10 األرباتتترء  يوم  رومتتترنيتتتر  في  الح   
  لستتتت يار  استتتت اااداا  أوثر  أوروبر  شتتتترقيو  ي ون   أن  يكم  

َل     غربيي  ومن  األميركية  اادارة   من  أوثر  الستتتتور   الَمي 
 يح لون   الاين  بمفردات   السالم   عن  ي حاثون   الاين   أوروبر 

  ينخرطوا  أن  له   اراضتتتتتتتتتتتتتيَ  المح لَّة   من  و ر اون  األر  
  وبتتالتتك  األميركيتتة  الميتترلتت   و ل وا  الستتتتتتتتتتتتتتالم  عمليتتة  في 

 .الكثير  ي نمون 
رر  الر يس  ي تتررات  ت تتاو  وقتتا    ا  أوروبيتتة  لتتاو   بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ
  لن  أنهر   شتتتكن  ذات  أوروبية   دو   مرتبة   الى  شتتتكنهر  يصتتت  

 يحرو  يفال   مر  في  الستور   الر يس   لكن . شتيء  في  تفيا 
  ال صتتتتتتتتتتتتتتنيف  جتتتري  إذا  الثتتترنيتتتة  التتتارجتتتة  دو   خال   من 

  دو   نظرة  تاتتايتت   ذلتتك  من  آمالا  الكبتترر  على  الضتتتتتتتتتتتتتت   
  لكي  دمشتتتتتتتتتتق   الى  المستتتتتتتتتتؤولين  توفا  ال ي   األولى   الارجة 
  ذلك  في   وه   الستتتتتتالم  تحقيق   على  المستتتتتترعاة  من   ييل وا 

 وليستتتتتتتتتت  إستتتتتتتتتترا ي   هي  المشتتتتتتتتتت لة   ألن  الحقيقة  يجرفون 
 وليستت  إستترا ي   وهي . ل نرن  وليس  إستترا ي   وهي . ستتور ر 

 .الفلسيينية  الوطنية  السلية 
رر  الر يس   جولة  في  والالف     أوروبر شتتترقيي   على  بشتتتَّ

 في  مسترعااا  دوراا  تلا    أن  تست ييع  رومرنير   أن »  ير   أن  
 يلقى  أن  الي ياي   من   الرأ   هاا   ومث  «. الستتتتتتتتتالم  عملية 

  برستتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتت و ترايرن  الرومرني  الر يس  نفس  في  اارتير  
رر  برلر يس  ال رحي   مار    في  فيقو     ستتتتتتتور ر  إن »  بشتتتتتتتَّ
  منيقة في  وااستتتتت قرار   األمن  تاز ز  في  أستتتتترستتتتتي   اع  

 في  وككعضتتتتترء  ثنر يين  كشتتتتتركرء  ونحن   األوستتتتت   الشتتتتترق 
  « الاور  بهاا  القيرم  على  ستتور ر  نشتتجع  األوروبي  ااتحرد 

  ك   مع   جااا  جياة  عالقرت  لرومرنير   إن »   القو   مضتتتتتتتتتتتتيفرا 
  من   الاوام  على  وكنر  الستتتتالم   عملية  في  المانية  طرا  األ 
  وحياة كير قة  والمفروضتتتتتتتتترت   للحوار  المؤ اين  أقو   بين 

 الار  وجيرانهتتتتر  إستتتتتتتتتتتتتترا يتتتت   بين  دا    ستتتتتتتتتتتتتتالم  ل حقيق 
 للاملية تحيُّز  دون   ومن  وبهخالص  توّجهنر  وستتتتتتتنواصتتتتتتت  

ي  الجتتترر تتتة    وفي  الثنتتتر ي  الطتتترر  في  المواق   هتتتاه  ونازِّ
  األولو ة : » أيضتتتتتترا  مضتتتتتتيفرا ...«. األوروبي  ااتحرد  إطرر 

ز  ال ي  الر يستتتتتتتتتتتتتتيتتتة   األوروبي ااتحتتترد  جهود  عليهتتتر  تركِّ
  بتتهتجتتره يتتافع  موثوق  منتتر   توفير  هي  الم حتتاة  والوايتترت 

 نحن  ولهاا  وإنجرحهر   الجرر ة  المفروضتتتتتتتتتتترت  استتتتتتتتتتت ئنر  
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  التمتاتنتيتتتتتتتة طترا  لتل  التكتتتتتتترمتتتتتتت   النتخترا   التى  بتحتتتتتتترجتتتتتتتة 
  والجهود  التاع   فتهن  ذلتك  غيتر   في  ألنت   بترلمفتروضتتتتتتتتتتتتتترت 

 .«...س فش    لهر  الراعية  طرا  األ   من  الم اولة 
 من إليت   المشتتتتتتتتتتتتتتترر  ال وجتّ   ي ون  أن  ن منى  متر  بقتار 

 آذاري   أن  نخشتتتتتتتتى  نفستتتتتتتت   برلقار  صتتتتتتتتردقرا  رومرنير  جرن  
رر  الر يس  مع  برستتتتتتتتتيستتتتتتتتت و  الر يس    الر يس  فال   مر  بشتتتتتتتتتَّ

 ذمة في  والهمر )  الستردات  أنور  الر يس   مع  تشتروشتيست و 
  ومن (. اج هااه   مر  على  وج    عزّ   المولى  يحرستتتتتتتت همر   للا 

 األستتتتتتتا حرفظ   الراح   الر يس  صتتتتتتتامة  تكون   أن  الي ياي 
 أنور  الراح   الر يس 1973 حر   في  شتتتتتتتتتتتتر      فال   ممر 

  تشتتروستتيستت و  من  مخ َرقرا  دمشتتق   الى  جرء   الا   الستتردات 
 تكون   أن  ال ر     لهاا  إستتتتتتترا ي   وي ررة  ال ستتتتتتتو ة  بهغراء 
رر  الر يس  أمتترم  متترثلتتة   في والتتاه  كالم  قراءة  فيايتتا  بشتتتتتتتتتتتتتتتَّ

  ألقتره  التا   آذار  8 لثورة  عشتتتتتتتتتتتتتترة  الثترمنتة  التاكر   خيتر  
  الملاو   ي كرر  ا  لكي  وذلتتك    1981/ 3/ 8 األحتتا  يوم 

 .الرومرني 
 الحتتترلي الزمن  أن  الع بتتترر  في  آختتتاين  ذلتتتك  ونقو  

 أوبترمتر بتررا   الر يس  رغبتة  بينهتر  ومن  بترلم  يرات  الحترفت  
رر  الر يس  بهر  أشتتتتتتتتتتتتترد  ال ي  الستتتتتتتتتتتتتالم  ب حقيق    أمرم  بشتتتتتتتتتتتتتَّ

  الزمن  غير  هو  كير     جون  الزا ر  األميركي   المستتتتتتتتتتتتؤو  
  الا ء  شتتت    تكخا  برت   إستتترا ي    أن  حيث  مضتتتى   الا  

  بتتتتترلفاتتتتت   تر تتتتتا  أطرا   هؤاء  ومن  الجميع  على  الثقيتتتتت  
  الا  « الرومرني  السالم »  تكرار   دون  من   إنمر ... ال سو ة 

  ذلك   عن  فنشتتتتتتتتتتكت  الصتتتتتتتتتترا   ستتتتتتتتتترحة  من   مصتتتتتتتتتتر  إن ز  
 .نو    ك    من  صراعرت 
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 المبارك  األضحى لمناسبة تمّنيات

 ونحتن ل تنتتتتتتترن   أمره  علتى  المت تلتو   لوطنتنتتتتتتتر  ن تمتنتى 
 المنرستتتتتبة تكون   أن  المبرر    األضتتتتتحى  عيا  غااا  نستتتتت ق   
 في النظر  يايتتتتا  أن  منتتتت   ميلو   هو  َمن  لكتتتت   أمثولتتتتة 
  فرألضتتتتحى. الستتتتر ا  هو  برلرأ   ال شتتتت ث  يبقى  فال  رؤ     

  عمليتتتة  من  أوثر  مانتتتره  في  هو  وإنمتتتر  تقليتتتا  مجرد  ليس 
ر   .نح 

 تافع الح مة   أن   لو  تمنينر  المرضتتتتتتتتي  األضتتتتتتتتحى  باا 
 بمتتتر وال تتتآل   للمنيق  الح كتتترم  إلى  الاراق  في  بتتتهخواننتتتر 

  ال قستي  مخرو   عن   و مباا  الست قرار  نامة  للوطن  يحقق 
  المهرجر  ياود   أن   أج    من  الستالمة  طر ق  على  و ضتا  

 متتتر بتتتكنهتتتر  يق ناون  ا  التتتاين  أولئتتتك  للا  و  قي  ر والمهجَّ 
  أوهترم  في  الستتتتتتتتتتتتتت  راق  وأن  له   تتاوم  لكي  ل يره   دامت  
  من   للوق   تضتتتتييع  هو  مب وضتتتتة  مستتتتميرت  وتح    الثكر 
 واحاة ثكر  حرلة   أن  لحقيقة  نفستتتتتت    الوق   في  وتكويا  جهة 

  األمر  نهترية  وفي . الثتكر   من  لحترات  تؤستتتتتتتتتتتتتتس   ان  يم ن 
  ي رمَّلن  اللواتي  والنستترء  يراق   الا    الام  ستتو   هنرلك  ليس 

 رموي  أن  الظرو   محرستتتن   ومن . ي ي مون  الاين  واألبنرء 
  توصتتلوا  وكرداا  عربرا  الاراق  في  والحزبي  الستتيرستتي   الام  

  ذلك   وعاا   الوستتتت   هي  األمور  خير  بكن  إق نر   شتتتتب    إلى 
  أن  الي ياي   فمن   ولاا . الثكر   من  وحرات  وشتتتتتترور  طمع 
 في الاقي   والرد  األختتا  إليتت   إن هى  بمتتر  األمتتة  أبنتترء  يفر  

  أن  نت تمتنتى  الت تي  التحت تومتتتتتتتة  عتلتى  الترمتوي  وإتتفتق  التاتراق 
 ولنر»  م اأ  وف ق   واليوا    األطير   فيهر  وت مث   ت شتتتتتت   
  ليمكنة منرستتتتتتتتتتتتتبة  ال شتتتتتتتتتتتتت ي   ي ون   وان « الاربي  للاراق 
 الرافاي ن بالد   في  حق  أصتتتحر   بكنه   المستتتيحيين  إخواننر 

 .اليوا    بقية   من  غيره   ومر 
  باا ورمضتتترن  أضتتتحى  باا  أضتتتحى   الاوام   على  وكنر 
 باا وعرشتوراء  ستنة  باا  وستنة  ميالد  باا  وميالد  رمضترن 
 في لخواننر  ن منى  ن و    مولا  باا  ن و    ومولا  عرشتتوراء 

  يحقق  بمر  وال صتتتترفي  غلوا ه   ضتتتتّب  « حمر  » و « ف   » 
. الكثير   يالوا  ومر  ستتتتت يلهر  في  ضتتتتتحوا   ال ي  للقضتتتتتية  النفع 

  الصتتتتتتتتتتتتار  تمثلج  بخيوة  يمفرحونر   ل   إستتتتتتتتتتتت مرار  في  ولكنه  
  على  أبنرؤهر  دام  مر  بخير  تبقى  القضتتتتتتتتتتية  بكن  وتمشتتتتتتتتتتارنر 

  والقلو   صتتتتتتتتتتتتتترفيتة  والنيتة  بترليتا  اليتا  م كترتفين  وفترق  خير 
  جايا أضتتتتتحى   حلو    مع  نحن  وهر . الب ضتتتتترء  من  خرلية 
  تلك  من  منرستبة   أ    أو  المق    األضتحى   ي ون   أن  ن منى 

رنر  أوردنرهر  ال ي  المنرسبرت   إخواننر  إلى   الوعي  باودة  تبشِّ
 حوله   الل فر   نسبة  إنحسرت   كلمر   تبرغضوا   كلمر   الاين 

  الاولية   الخصتتتتتتتتتوم  من  عليه   الل فر   نستتتتتتتتتبة  وإتستتتتتتتتتا  
 .يين سرا يل ال   واألعااء 
 على نخشتتتتى   المبرر   األضتتتتحى  نستتتت ق    ونحن   اآلن 

 قرعاة وتك ستتتتتتتب   َنفقاه   ا  كي  برل مرستتتتتتتك   ل   وناعو   اليمن 
  الاربية  للجرماة  الارم   األمين  كرن   وإن   ادن   بن  أستتتتتترمة 
  أن  مانتره  متر  تيمينترتت   أحتا   في  يقو   موستتتتتتتتتتتتتتى  عمرو 
« ادنهر  بن » و  القرعاة  من  لف رنستتتتتتتتتتتت رن  حصتتتتتتتتتتتت    الا  

  أمر  في  نح ترر  التاين « المجترهتاين »  وبقيتة « ظواهرهتر » و 
  يحا   أن  يم ن   ا « إستتتتتتتتتتتتتتالمه  »  وتوجهرت « جهرده  » 

  ا  هنتر   ت والى  ال ي  ال تااعيترت  أن  نر   لكننتر . اليمن  في 
 .ال فرؤلية  رؤ     مع  تمرمرا  تنسج  

 من برلنجرة   ل   وناعو   الستتتودان  على  نخشتتتى  اننر  ومر 
  الاو    أصتتتتتتتر    مر  يصتتتتتتتيب    أن  خشتتتتتتتية  النفصتتتتتتتر   خيرر 
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  والح الات  والح را   والتتتامتتترر  بتتترلفوضتتتتتتتتتتتتتتى  الم  الة 
 عهتتتاه هيبتتتة  من  تتتتكختتتا  ال ي  التتتاوليتتتة  المح متتتة  و  فيتتت  

 . « النقرذ  » 
  ولستتتتتتتتتتتتترنرت  األضتتتتتتتتتتتتتحى  نعيش  ل نرن  في  أننر  وحيث 
 أوستتتتتتتتتتتر    في    النشتتتتتتتتتتتر  غرية  في  والستتتتتتتتتتت فزاي  ال حر ض 

  برلمخرطر إحستتتتتتتتتتتتترستتتتتتتتتتتتترا  النفو   في  وتباث  الملستتتتتتتتتتتتتنين 
  النزاعتترت أهتت   يقرر  بتتكن  ال مني  نكرر  فتتهننتتر  والمختترو   

 والماار  الخامرتية  والويارات  النر   تحييا  الستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتية 
  أم  لالهتتتتتر  وتلتتتتتك . الكالميتتتتتة  ماتتتتترركه   من  والجتتتتترماتتتتترت 

 .لنر  يحققهر   أن  وج    عز   المولى  ناعو  ال ي  األمنيرت 
  الشتتتتتر في ن الحرمي ن  لخردم  نقولهر  بخير  أضتتتتتحى   وك  

  من  بتترل اتترفي  لتت   داعين  الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك 
 ونقولهتر المخلص   دوره  يواصتتتتتتتتتتتتتت   كي  المفترجئ  ال وعتك 

  لنحره مست ااين   وغير  وطنه   يح ون   الاين  للاقالء   والك 
 .ك ير  تارلى  للا  عنا  أجره    وهؤاء . اآلخر ن  باض  ومر 
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امية الواقعة  الزعامات   برسم الصدَّ
 الفاعلة األربع 

ضنر    أمنية  أبرد   وغضنفر  عسير    علي  السفيران   عوَّ
 يصتتتتتتتلِّي  ان   وهي  برلاات  األضتتتتتتتحى   هاا  إليهر  ن يلع  ونر 

 وليا النر    وماهمر  الحر ر   وستتتتتتاا  بر   ن ي   الر يستتتتتترن 
  للير فة الروحي  الر يس  و لقي   واحا  مستتتتتتتجا  في  جن ال  
  بلستتتتتتتتتترن  الايا  خيبة  حستتتتتتتتتتن  نعي    الاق   شتتتتتتتتتتي   الاري ة 

 محما الشتتتتتتتي   الجمهور ة  مف ي  نظير      من  ك   وبلستتتتتتترن 
  لليتتر فتتتة ااعلى  المجلس  ر يس  ونتتر تت   قبتترني  رشتتتتتتتتتتتتتتيتتا 

  دام  مر   ا   ولمرذا . ق الن  األمير  ع ا   الشتتتتتتتتتتتتتي   الشتتتتتتتتتتتتتيعية 
  إلى  وجنبرا  مارا  صتتتتتلَّير  ل نرن   في  لليمة  الرمزان  الستتتتتفيران 

  شتتتهااء  رفرق  مع  و رقا  الحر ر   شتتتيَّاه  مستتتجا   وفي  جن  
 تكون   أن  أوج    الظرو    لكن . بجواره   أضتتتتتتتتتترحة  في   ل  

  ن يلع كنر   مر  غير  على  ومستتجا  صتتالة  طر فة  يعي    لك  
 في الصتتتتتتتتتتالة  أد   مصتتتتتتتتتتيفى  أبو  الر يس   ان  حيث  إلي  

( المصتتيل  )  عر ن   في   استتم   يحم    الا   الثقرفي  المجمع 
  حيث موستتتت و   جرمع  في  الصتتتتالة  أد   ستتتتاا   الشتتتتي    وأن 

  كرن  الا   مث   ووديرا  رستتميرا  استت قبراا  و لقى  روستتير  يزور 
 في  وهو  أد   تيمور  أبو   وأن  الشتتتتتتتهيا   الر يس   والاه  يلقره 

 كرن  ث  . وآمالا  م كمالا  منفرداا  الايا  صتتتتتتتتتتالة  يا راا  برر س 

  عوا   علي   الستتتتتاود   الستتتتتفير  جرن    من  الييبة  اللف ة 
  األمين  محما  مستتتتتتتجا  في  الصتتتتتتتالة  أد   حيث  عستتتتتتتير  

  ييرانال  الستتتتتتتتتتتتتتفير  وصتتتتتتتتتتتتتتايقت   نظيره  مع  جنت    إلى  جنبترا 
 الستتتتتتتتتتفير وجود  المشتتتتتتتتتتها  ينقص   وكرن  أبرد   غضتتتتتتتتتتنفر 

 هاه أضتتتتف   ولقا . بينهمر  علي  الكر    ع ا  علي  الستتتتور  
  السيرسي  المنر    على  السفير  ن  جرن    من  الافو ة  ال كدية 
  على  الستتتتتتفيران  درج   مر  مع  تنستتتتتتج   تفرؤ   لمستتتتتتة  الم كيم 
  الستتتور ة  -  الستتتاودية  القمة  منا  ل ث ي    المخلص  الستتتاي 

 الاز ز ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك  ي تتررة  خال   الل نتترنيتتة  - 
رر  برلر يس  مصتتتتتحوبرا   ال ي  الملك  طر رة   وفي  األستتتتتا  بشتتتتتَّ

  رفيق  ميتتترر  في  وحيتتت   دمشتتتتتتتتتتتتتتق  ميتتترر  من  انيلقتتت  
 محمود الر يس  ي تتتتتررة  وباتتتتتا  وخال   ق تتتتت   ث   الحر ر   

 الحتاة من  أجواء  وستتتتتتتتتتتتتت   لل نترن  ال ترر خيتة  نجترد  أحمتا  
 ستيصتار الا   الظني  القرار   شتكن  في  الكالمية  الستيرستية 

 .الاولية  المح مة   عن 
  مثتت  نفستتتتتتتتتتتتتتت   المرء  يجتتا  األجواء  هتتاه  هتترمش  وعلى 

 للسيا المبرر   برألضحى  ال هنئة  ب سجي   ي  في   ا  حرلي 
 ولرموي«  للا  حز  »   لتتتتتتتتتتتتتتتتت  الارم   األمين  للا   نصتتتر  حستتتن 

 وستتتتتاا بر   ن ي  : الثال   لليوا    الستتتتتيرستتتتتية  الزعرمرت 
 في أن  إلى  الن بتتره  يلفتت   وإنمتتر  جن ال    ووليتتا  الحر ر  
  شتتتتتتتتتتتتكن   من  كرن   واقاة  الاربي   للوضتتتتتتتتتتتتع  الحايث  ال رر   
  األمة  وإبقرء  وشتتتتتتتتتتتتتا    وطن  إنقرذ  برلح مة  ماهر  ال ارم  

 .المس ح مة   الاااوات  عن  منك   في 
امية برل زوة  ت الق  إليهر  نشتتتتتتتتتتير  ال ي   الواقاة    الصتتتتتتتتتتاَّ

 رغ  على  ال ي  1990 آ   2 الخميس  يوم  للكو تتتتتتت  
  الفاتتت   باتتتا  متتتر  ماتتترلجتتتة  ان  إاَّ  عليهتتتر   القتتتاام  فظتتترظتتتة 

ام  الر يس   أن  لو  مم نة  كرن   المب و    حستتتتتتتتتتتين  صتتتتتتتتتتتاَّ
  بينت   قتر    والاواقت   لل تااعيترت  منت   وتتاارموترا  عليت    للا  رحمتة 
  من  فهنني   ال زوة  حاث    وقا  أمر : مانتره  مر  نفستتتتتتتتتتتتتت   وبين 
  القوات  من   أطل   لهر  نهرية   ا   لاااوة  ودرءاا  الستتماة   أج  

 نتتتتااءات مع  م جتتتتروبتتتترا  اوون  وبتتتتالتتتتك  الاراق  إلى  الاودة 
  على   أفضتتتر   صتتتعبة  ستتتنوات  في  دا مرا  له   كرن   أشتتتقرء 
 بن يايا  والشتتتتتتتتي   الاز ز  ع ا  بن  فها   الملك  أمثر   الاراق 

 أنني األمر  من  و  فيني  عليهمتتتر   للا  رحمتتتة  ستتتتتتتتتتتتتتليتتترن 
ل     برلضتتتتيرار ت   أن    عن  النظر  بصتتتتر    الموق   ستتتتجَّ

 البالغ حتا  وعنتا  كمق تار  رستتتتتتتتتتتتتترل ي  وابل ت م  بترلامتا   أو 
 .المسكلة   عالج  للشقرء  ترركرا   األمر   ين هي 
ام  الر يس  يفاتتتت   ل   ر  ذلتتتتك  صتتتتتتتتتتتتتتتتتاَّ   إلى  ال زوة  وطوَّ

 باضته  قر    ل    أخوان   إياء   ل   بمهربة  فرَّ    وبالك  إح ال  
  هتتتاا  على  قتتتردر  انتتتك  أث تتت َّ  دمتتت   متتتر : موفتتتاين  ع  ر  لتتت  

  ين هي  أن  خشتتتتتتتتتية  بنفستتتتتتتتتك  تصتتتتتتتتتحح    أن  في فيك   الفا  
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 .خييئة  الخيك 
 ولرموي هتترد   أبو  المقتترومتتة  لستتتتتتتتتتتتتتيتتا  قولتت   نر تتا  متتر 

 وأبو  حسرم   وأبو  مصيفى   أبو  الثال   السيرسية   الزعرمرت 
اميتة  الواقاتة  في  ال تكمت   أن  هو  تيمور    في يفيتا  الصتتتتتتتتتتتتتتاَّ
 أميركر تخ رق  ا   كي  نعيشتتتتتتتتتتتتتهر   ال ي  الصتتتتتتتتتتتتتعبة  ظروفنر 

 لا   ااق اار  خيوة  وتوّظ    الصتتتتتتتت   وحلفرؤهر  الم وعِّاة 
  ا  ل نترن  في  ثترنيتة  عراقيتة  حترلتة  إف اتر   إلى « للا  حز  » 

 استتتتتتتتتتتتتت يترعتة في  دام  متر  انت   ياو تة  من  وال تكمت  . للا  قتاَّر 
ام  الر يس  فالتتتت   متتتتر  يفاتتتت   ان « للا  حز  »    مع  صتتتتتتتتتتتتتتتتتاَّ

  أعمتر   إلى  اللفظي  الوعيتا  ترجمتة  عتام  فتهن  لتاا  الكو ت   
 ستتتتتي ون  إيره  القرار  صتتتتتار  حر    في  مب وضتتتتتة  اج يرحية 

ام  الر يس  على  كترن  التا    الامت   هو    أ   اع مترده  صتتتتتتتتتتتتتتاَّ
 وباتا. لل زوة  ال ترلي  اليوم  في  الكو ت   من  النستتتتتتتتتتتتتتحتر  

 ختررج الكالم  من  جوات  هنترلتك  تكون  هتاه  ال رجمتة  عتام 
  الفضتتتتتر يرت  شتتتتترشتتتتترت  وح ى  الم  وبة   الصتتتتتحرفة  منربر 

 وعنتتامتتر. تمجنِّنهتتر  أن  بتتا   القلو   تحنن  ال ي  وبتترلمفردات 
 اليوا    ك   أبنرء  نفو   تيمئن  الوعيا  ترجمة  تحا    ا 

 الرفق  والستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتية  الروحية  يعرمرته   من   يكملون  الاين 
  وبالك  المنريعرت  ناو   من  وجه   يقرستتتتتتي   الا   برلوطن 

 خصتتتتتتتتتتت   الا   رونق    من  البرقية  البقية   الوج   هاا  يفقا   ا 
 .ب   وتارلى  سبحرن    للا 
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 يتوقعون  بالماليين سائلين من
رهم  عدم  السيد من  نه 

 ايتتترم نود   ونحن  قولتتت   بوجو   نشتتتتتتتتتتتتتتار  كالم  ثمتتتة 
 ال ي الييبتتتة  الروحتتترنيتتتة  واألجواء  المبتتترر   األضتتتتتتتتتتتتتتحى 

  أن  ن يجة  ستت  وا  المملستتنين   ألن  األيرم   تلك  طوا   عشتتنرهر 
  المارياة واجبرت   إلى  إنصترفوا  وألنه   إح ج     الصتح  

  كالمية قاا    من   علي   كرن    مر  على  ألستتتتتتتتن ه   تاا   فل  
 .الش ار   بااية   في   نرر   على   يملقى   الا   برلحي   ش يهة 

 لت  الارم  األمين   المقرومة  ستتتتتتيا  برستتتتتت   هو  الكالم   وهاا 
  الا    للا  نصتتتتتتر  حستتتتتتن  هرد   الشتتتتتتهيا  أبو «  للا  حز  » 

  الامر  وطو    الصتتتتتتتتتحة  بموفور  الكر     للوالا  ناعو  ونحن 
  ا  لخير  درءاا  برلحيية  للخا  الضتتتتتتتتتتتتتيرار   غمة  ويوا  
ل    عاوان   أو  يحا    للا  سم     على  ن رح   مرتك ي    يا  شم
 .والوطن  المقرومة  شهااء  وسر ر  الشهيا   البن 

 من إق رابي  بح    انيبتتترعتتترت  هو  قولتتت   أمر تتتا  التتتا  
 في  ستواء  الرضتى  ب    حيرته   أشترركه   كصتحرفي  النر  
  أو  صتتت يرة « برصتتترت »  من  ال قلياية  النق   بوستتتر    ال نق  

  أو   الخضتتتتترر  برعة  أمرم   الوقو    أو « ستتتتترفيس  ستتتتتيررات » 
  شتتتتتتتتتتتتترطئ على  المقرهي   في   أو « مررك   الستتتتتتتتتتتتتوبر »  في 

  والجتتتاات  األجتتتااد  كتتت   كمتتتر  التتتاين  األحفتتترد  برفقتتتة  البحر 
  كثير ونخشتتتتتتتتتى  عليه    القلق  كثير  نقلق   واامهرت  واآلبرء 

  على  تنا س   أن  والف نة  الفرقة  يمن  عرديرت   من  الخشتتتتية 
  عن  فضتتتتتالا  منه    الباض  حيرة  على  وأحيرنرا  ستتتتتلوكيرته  

 .أحواله   علي   س كون  حر    وأ   مس ق له    على  القلق 
 النتتتر  من  إق رابي  بح    إنني  نفستتتتتتتتتتتتتتتت   الوقتتت   وفي 

  -  عربي  قرن  نصتتتتتتتتتتتتتت   حوالى  منتتا  يزاو   وصتتتتتتتتتتتتتتحتترفي 
 المهنة هاه  والنكستتتتتتررات  بران صتتتتتتررات  مليء  استتتتتتالمي 

  القل   يخيئ  ا  أن  على  الحرص  وكتتتتت   ال تتتتتكد   ب تتتتت  
  مع  الحتاود   ت جتروي  أو  تستتتتتتتتتتتتتتيء   أو  تجر   كلمتة  فيرتكت  

  تاصُّ   ا  حيث   الصرلحة  المواطنة   بجوهر  الل زام  شايا 
  الستتتتتتتتتتتتتتمترو تة  األديترن  من  بترلقراءة  إو ستتتتتتتتتتتتتت نتره  لمتر  إم ثتراا 

 أشتتتتتتترر  نفستتتتتتت    الوق    في  أنني .. الصتتتتتتترلحين  ووصتتتتتتترير 
 وال جتتتررة واألعمتتتر   المتتتر   أهتت   أطيتتتر   أحيتتترنتترا  الحتتتايتتث 
 بمتر أعمترله   ون آذار يت  التاين  هؤاء  من  األو ثر ن  وبترلتاات 

.  وال جتررة األعمتر   شتتتتتتتتتتتتتتكن  و ازي  ووطنه   عتر الته   يفيتا 
 عقرراا   رَهن   وَمن  تجررة  لينشئ   إس اان   َمن   هؤاء  بين   وِمن 

  أج    من  النهرر  طوا   َيِكام   وَمن  لمصتتتنع   أجهزة  ليشتتت ر  
 والباض  الخررج  في  ي خصتتتتتتتصتتتتتتتون  أبنرء  أقستتتتتتتر   تكمين 

  أمضتى  وَمن   الوطن   داخ   جرمارت  في  الاراستة   يواصت  
 الخليجية أو  الفر قية  الايرر   في  الجمي    الامر  ستتتتتتتتتتتنوات 

 ث  أوستتتت رالير  ح ى  تم ا  األر   أقرصتتتتي  في  ديرر  في   أو 
  أن   من  وال نرت  األبنرء   على  والخشتتتتتتتية  الحنين  ب   إستتتتتتت  ا 
  تجرر   قير   في   الامر  جني   يوظ   فكتى  الجاور  ينستوا 

 ستتتتتتتتتتتتتت واجت   قترحلتة  أيترمترا  أن  بترلت   على  يخير  أن  دون  من 
 .تجررت  
  مجلاات  تمل  فهي  الوقر ع   من  المز ا  أضتتتتتتتتتتتتتيف   لن 
  إلى  أشتتتتتتتتير  الحصتتتتتتتتر   ا   المثر   ستتتتتتتت ي    على  هنر  ولكنني 
 صتتتتتتتامة نفستتتتتتت    الوق   في  مستتتتتتت حضتتتتتتتراا   الحرات  باض 
  من  والقصتتتتتتتتتتا . بجاواهر   اآلن  ح ى  إق نر    ا  ال ي  ال خيي  

  كصتتتتتتتتتتتتتحرفي  لي  ي ستتتتتتتتتتتتتنى  الاين   ك    أن  هو   الوقر ع  هاه 
 ماه  والرد  األختتا  وكتتالتتك  مشتتتتتتتتتتتتتتترعره   ستتتتتتتتتتتتتتمتتر   م جرد 

صتتتته     الصتتتتحرفي  من  يستتتتماوا   أن   على  اوثر  ه   في  وِحر 
  واحا  أمر   على  يل قون  إستت فستتررات    عن  الشتترفي   الجوا  

 . « تنهر  فال   السر    وأمر : » اليمرني   القو   تح   ينارج 
 وال اصتتتتت  الستتتتتيرستتتتتة  أه   ماظ   وأستتتتت ثني   -   هؤاء 



350 

 

  ستتتتتتتتتتتتتتتتربقين وجنراات  دين  ورجتتتر   متتتانيين  من  وال حز  
  أنواع   على   ال لستتتين  أستتتلو   إتقرنه    من   الشتتتكن  ي ستتتَ ون 
 الرفق  حستن  الستيا  يستكلون  كالمه   مجم    في  -  الضتررة 

 وإنمر  ال ستتتتتتتو   بمانى  ليس  ستتتتتتتر لون  بالك   وه  . بكحواله  
  كالمه  في  أنه   خصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتترا  والرجترء  ال مني  بمانى 

 أن  حيث  شتتتتتتتتتتتمر    عاة  بين  يجمع   الا   القر ا   يستتتتتتتتتتتكلون 
  على  حرصتتتتتتتت   في  وأن   م اين  وأن   مقاام   وأن   حصتتتتتتتتيف 

  مالحظة مع  الحر صتتتتتتتين    من  حرصتتتتتتترا   أق   ليس   الوطن 
 .مضرَعفرا  ي ون  المق ار  القر ا  حرص   ان 

 في هي   إليهر  أمشتتتتتتتير  ال ي  األطير    إن :  أقو   وتكراراا 
  المج معيتتتة المنيلقتتترت  حيتتتث  من  تشتتتتتتتتتتتتتت تتتّ   األمر  واقع 

 وكبتتررهتتر بصتتتتتتتتتتتتتت تتررهتتر  األطيتتر   وهتتاه . الميلقتتة  األوثر تتة 
 في  هي  والخر     وبرلصتتربر  والم  ِر   منه   وبرلحرضتتر 

 وبين نهر بي  تقو   الم ستتتتتتتتتتو   بمانى  وليس   الستتتتتتتتتتر    حرلة 
:  الكر   القو   أليس : الكالم  تلفظ  أن  دون  ومن  نفستتتتتتتتتتتتتتهتر 

 ...( تنهر  فال   السر    وأمر ) 
 تكون  قا   ال ي  الحرجة  صتتتتتتتتتتتتترح    هو  هنر  والستتتتتتتتتتتتتر   

. خو   من  تتكمن  نجتاة  أو  طمتكنينتة  حترلتة  أو  خ ز  رغيف 
  ماليين بضتتتتتتتتاة  ه    وإنمر  فرداا  ليس  هنر  الستتتتتتتتر     أن  ومر 

  بترلقو   يامت   أن  هترد   أبو  المق تَار  الستتتتتتتتتتتتتتيتا  من  يتكملون 
  ستتتتتتتتتتتتتترلمترا  والوطن  محفوظتة  الكرامترت  تبقى  وبتالتك  الكر    
 .الموفق  وللا . أمرمهر  فرصة   ا  والف نة 
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 ت شفي  أن بأمل ت رضي التي الرسالة

  لمنرستتتبة ستتتليمرن  ميشتتتر   الجمهور ة  ر يس  كالم   ورن 
  الا    النو    من  لالستتتتتتتتت قال   والستتتتتتتتت ين  الستتتتتتتتترباة  الاكر  
  الاواء   -   الكالم   ألن   ليس  يمشفي   ا   فهن    ذلك   ومع  يمرضي 

 الراضتتتتتين  غير  حر    ألن  وإنمر  والمنرستتتتت    الصتتتتترل   ليس 
 ير   حرلة  يرفض  الا   الجست    حر   مث   هي  والمقرطاين 

  حرذق   الزار    والجرَّا   ستتتتتتتتتتتتتتلي   المزرو    الاضتتتتتتتتتتتتتتو   أن  مع 
 .ااح ضرر   هو  الزر    عن  وال اي  
  رستتتتتترلة»   حو   نز هرا  استتتتتت يالعرا   إن  قلنر   إذا  نبرل    وا 

ههر  طرحهر   كمر « ااستت قال     ستتليمرن ميشتتر   الر يس  موجِّ
  أوثر ة بكن   الكرفي  ال وضتتتي   شتتتكن   من   مر  ن ر ج   ستتت ؤكا 

ر   أو  المضتتتتتتتتتتت وطين  غير  الل نرنيين    جرن   من  به   الم رَّ
  من  ليس   الرسترلة  هاه  مضترمين  مع  هي  ستيرستية   أطير  

 من  منرفع  وطل   واستت رضتتر    ال الد  لر يس  ال حز   بر  

 مث  هي   المضتتترمين   ألن  وإنمر  الحرشتتتية    من   أو  مبرشتتترة 
  الكيتترن  هو  التتا   الجستتتتتتتتتتتتتت   بجاتت   الكفيلتتة  التتاواء  حبتترت 

  خير »   ل  ت مة   هي  ال ي  فرلرستتتتتتتترلة حر     على  يستتتتتتتت قر 
ل   الوطنية  الوحاة  على  المحرفظة  تا  ر « القستتتتتتتتتتتَ     والستتتتتتتتتتتِ
  هو  يرحتت   ا  أو  يا ر   َمن  فتتهن  ولتتاا  أولو تتة   األهلي 

 .األهلي  برلِسل   شراا  و مضمر  الوحاة  هاه  ضا 
  والحزبية الستتيرستتية  الزعرمرت  يقصتتا )  تنرد   والرستترلة 

  الاستتت ور وأح رم  النظرم  ضتتتمن  ِمن  برلام  ( أنواعهر   على 
  الشتتتتتتترعية المؤستتتتتتتستتتتتتترت  واح رام   الحوار  بنهج   وال مستتتتتتتك 
  أو  يا ر   َمن  فتهن  ولتاا  وقت    كت   في  إليهتتر  وااح كتترم 

  الحوار  على  اال فتتتر   إلى  يرتتتتر   عمليتتترا  هو  يرحتتت   ا 
 .حولهر  اال فر   با   والمؤسسرت  والاس ور 

  واس كمر  الير    بهتفرق   ال مسك   إلى  تاعو  والرسرلة 
د  دون  من  تنفيتتاه   توضتتتتتتتتتتتتتتي  على  وال وافق  خو   أو  َتردُّ

  بنوده باض  تي يق  إع رت   ال ي  الاستتتتتت ور ة  الشتتتتتت رات 
  ا  َمن  فتتتهن  ولتتتاا  ع متتترده  إ  على  عقتتتاين  من  أوثر  باتتتا 

  لواه  التا   ااتفترق  هتاا  تنقيتة  أجت   من  في اترون  ي جترو  
  للاين  كرن   لمر   لواه  كمر  إق  ر   ستتترحة  ل نرن  إستتت مر   لكرن 

  الستيرستي  الاور  ة آذار لم  فرصتة  يا رضتون   أو  يرح ون   ا 
  لمر  يخييون  وأنه   ال منرة   من  ليستتتوا   هؤاء   ان  ياني  فهاا 
 يوم  1975 نيستتتتتتتتتتتترن   13 بين  كرن   الا    من  أستتتتتتتتتتتتوأ   هو 

  تشتر ن 22  و  الحر   الرمرنة  عين  بوستية  شترارة  أشتال  
 اليتتتر   لتفتتترق  الرستتتتتتتتتتتتتتمي  ااعالن  يوم  1989 األو  
  على  الصتتتتتتتا   العي ش  باا  حمره  في  نعيش  يلنر  مر   الا  
 .الحر   ركرم 

  األصتتتتتتتتو    على  الم مردين  يقصتتتتتتتتا )  تاعو   والرستتتتتتتترلة 
 المستتتتتتتتتتتؤولية تحمُّ   في  المشتتتتتتتتتتترركة   الى ( وال فره   وال فه  

  أو  الستتتتتتتتتتتتتت ئثتترر  أو  ال اييتت   عن  بايتتااا  األمثتت   بتترليرق 
 ال نري   أو  الحصتتتتتتتص  ب قرستتتتتتتم   الو فرء  وعام  الستتتتتتت قواء 

  الاولة   منيق   إلى   الستتتلية  منيق   من  اان قر   ب   عليهر 
  على  مصتتتتتتتتتتمِّمة   تكون  الم جروبة  غير  طرا  األ   فهن   ولاا 
  القو   استتتتتت قواء  حيث  من   حرل   على  قر    هو   مر   ك   بقرء 

  واست ئثرر المست كين  أخي   على  الخررجي  برألقو    الااخلي 
  الاتردلتة  بترلحصتتتتتتتتتتتتتتة  المق ناين  وغير  غنموه  بمتر  ال ترنمين 

  األمر  تيلَّ    إذا  ح ى  أوثر   إلى  م يلاين  بحصتتتتتتتتصتتتتتتتته  
 أوثر والمستتتتتتت قو    القو   كفة  تجا    ال ي  الوستتتتتتتيلة  اع مرد 
 .برألصو     ال ارم  صرح   كفة  من  رجحرنرا 

  المنرصفة بقرعاة   ال مسك  المفيا   من   أن  تر    والرسرلة 
  بهع مرد  وذلك  الير فية  تكر س   دون   من  اليوا    وتمثي  

 دعوة وتلتتتتتك  اليتتتتتر في   وليس  الوطني  الل زام  ماتتتتتريير 
 ق   م ميزة  تجربة  صرح    من  تكتي  كونهر  أهمية  تك س  
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  محنتتتة باتتتا  هو  التتتا   للجيش  قتتتر تتتااا  فيهتتتر  كتتترن  ال رؤ  
 الحر   من   األولى   الجولة  محنة  ب   تستت َّ    ال ي  ال شتترذم 

  الاربي  ل نتتتترن  جيش »  حركتتتتة )  1976 عتتتترم  الل نتتتترنيتتتتة 
  ماه يرا  م جرنستتتتتتة  وحركة  ضتتتتتتبر    من  مضتتتتتتردة  وحركرت 

 جترنت  من  تور يت   أخيراا  ث   األحتا   عز ز  الاميتا  بقيتردة 
(  ال صتتتو برت م اادة  مواجهرت  في   عون  ميشتتتر   الجنرا  

ا  ل نتتترن  جيش  بتتترت    فتتتهن  ولتتتاا  الل نتتترنيين   ولكتتت   الموحتتتَّ
 المشتتتتتتتتتترركة صتتتتتتتتتتي ة  تازي  المانية  المشتتتتتتتتتترركة  صتتتتتتتتتتي ة 

 ل نرن تمبقي  ال ي  المنرصتتتتتتتتفة  يازي  باوره   وهاا  الاستتتتتتتت ر ة 
  ا  ح ى   أو  َيا ر   َمن  و صتتتتتتب   الستتتتتتالمة  شتتتتتترطئ  في 

  لو  ال ي  الك ر   الف نتة  باتا  األو ر  للف نتة  مستتتتتتتتتتتتتت ِّبترا  يرحت  
  لكترنوا  عنهتر  واألجتااد  اآلبترء  جيت   الحترلي  الجيت   ستتتتتتتتتتتتتتك  
 .برلجملة  ال الد  هجروا 
  األهاا   تمازي  ااستت قال   رستترلة  أهاا    من  تبقَّى  مر 

  الستتتيرستتتية الصتتتالحرت  إجراء  وخصتتتوصتتترا  أوردنرهر  ال ي 
  الم  ربين حق  تث ي    في  والمضتتتتتي  والدار ة  والقضتتتتتر ية 

 األصتتتلية  جنستتتي ه   استتت اردة  اجراءات  وتستتتهي   برلق را  
  ااح فتتر   مع  1701 بتترلقرار  بتترال زام  ي الق  متتر  وكتتالتتك 

  اليرق  بجميع   المح لة  األر   لستتتتتتت رجر   ال حر ر  بحق 
  على  ركزت  الصتتتتتتتتيرغة  كرن    وإذا . والمشتتتتتتتتروعة  الم رحة 

 المقرومة تستمية  دون   من  ال حر ر  عملية   في  الجيش  دور 
«  والمشتتتتتتتروعة  الم رحة  اليرق  جميع »  بعبررة  وإستتتتتتت  االهر 

  بهستتتتتت اارة قرم  ستتتتتتليمرن  ميشتتتتتتر   الر يس   أن  ياني   ا  فهاا 
  الجيش  الشتتتتتتتتتتتتتتاتتتت   )  الستتتتتتتتتتتتتتتتتر تتتتا  المثلتتتتث  على  تنا س 

 .( المقرومة 
  يمكثر  كرن  ستتليمرن  ميشتتر   الر يس   إن   القو   خالصتتة 

 إذاعيرا  بثِّهر  ق   « ااستتتتتتتتتتتتت قال   رستتتتتتتتتتتتترلة »  في  ال كم    من 
  بينمتتر الل نتترنيين  وب تت   ل نتترن  ب تت   يفكر  وكتترن  وتلفز ونيتترا 
  إلى  تنظر  الم  يبة  أو  الم حفظة   أو  الما رضتتتتة  األطير  

  الي ياي من   ولاا . ال نر    بمقير   األمور  وتقيس  نفستتتهر 
  الل نترنيين ستتتتتتتتتتتتتتر ر  مثت   األطيتر   هتاه  رموي  ي ون  ا  أن 

...  تمرضتتتي  أنهر   الرستتترلة  في   رأوا  الا   الم نوعة  بكوثر  ه  
 .تمشفي   أن   أم    على 
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 االخوان  لكل الحل  هو األردوغاني  الخيار

 في ال ا ير  وحر تة  التايمقراطيتة  ة آذار المت  هترمش   أن  مع 
  فهن  ااردن   في  علي    هو   مر  وبمث   نستتتتت يرا  َرح    مصتتتتتر 

  ااردنيتتتة المملكتتتة  وفي  المحروستتتتتتتتتتتتتتتتة  في  تنظيمين  أقو  
  على  الحزبي  برنرمجهمر  في  النظر  ياياان   ا  الهرشتتتتتتمية  

  طي  رج   الر يس  يا   على  تركير  في   حصتتتتتت   مر  نحو 
 تحتترو  لل نتترن  رستتتتتتتتتتتتتتميتتة  ي تتررة  أمس  بتتاأ  التتا   أردوغتترن 
لهتر  ال ركي  الهو   أطيتر     ييرانال  الر يس  ي تررة  بمثت   جا 
 حركة همر   اليهمر   المشرر  ال نظيمرن . نجرد  أحما   محمود 

 بشتتتتتتت   واألردن   مصتتتتتتتر   من  ك   في   المستتتتتتتلمين   الخوان 
 المشتتتتتتتتترركة  عن   عزفوا  ال رلمرنية  الن خربرت  ففي  . خرص 

 المرونة يا ماوا   أن   رفضتتتتتتتوا  ألنه   أستتتتتتتربيع  بضتتتتتتتاة  ق   
  لو  أنه   مع   ااردن  عليهر  ال ي   الخصتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتية  و راعوا 
 وليس تاتتايالا  النهج  في  النظر  فتتكعتتردوا  بتترلمرونتتة  أختتاوا 
 النستتتتتتتتتتتتتتيج من  جزءاا  بترتوا  الوقت   مع  لكترنوا  بترلكترمت   تخليترا 

جل   ومر  تحفظرته   له   إنمر   للاولة  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتي    هاا  يمستتتتتتتتتَ
 هرمش إتستتتع   وكلمر . نظرم  كنقية  منه    ذا    أو  ال رلمرني 
  وارداا   الاولة   أركرن   من  ركنرا  به    الق و   برت   كلمر  المرونة 
  حتر   في  أنه    القو   يجوي  ح ى  بت  . منه   الحتار  وتراجع 

  -  علمتتترنو  تكون  أن  درجتتتة  إلى  الرؤ تتتة  تيو ر  إع متتتاوا 
  أمراا  للح ومة  منه   شتتتتتخصتتتتتية  ترؤ    ألصتتتتتب   إستتتتتالمية 

  يقودهتتتر وبحيتتث  تركيتتر  في  حتتا   متتر  هتتاا  أليس . بتتايهيتترا 
  ا  الالمرني   -  الستتالمي   أو  الستتالمي   -  الالمرني   اآلن 
 عام نستبة   وصتل   مصتر  وفي . أردوغرن  طي    رج   فرق 

 بكسلو   األخا   إلى   المسلمين   الخوان   حركة   لا    المرونة 
  أ   دون  من  ال رلمتتتترنيتتتتة  الن ختتتتربتتتترت  وخو   ال حتتتتا  

 الرؤ ة   في  تااي  
يتة  النظر  إعتردة  أن  مع    األولى  التارجتة  وفي  المبستتتتتتتتتتتتتتَّ

«  الح    هو  الستتتتتتالم »  مث   الجريمة  الشتتتتتتاررات  إستتتتتت  اا  
 ذرا ع تاود   ا   وبالك  الق و    موضتتتتتتتتتتتع  ستتتتتتتتتتت جاله   ورن  

 في هنتتتتتر  نخو   ا  عنتتتتتامتتتتتر  ونحن . مقناتتتتتة  الح ومتتتتتة 
  أنتت   لو  وكمتتر  األمر  إظهتترر  عتتام  أجتت   فمن  ال فتترصتتتتتتتتتتتتتتيتت  

  هو  للن بره  الالف    لكن . م اين   وغير  م اين  بين  صتتتتترا  
  الاشتتتتيرة  كون  ال حا    إلى  تمي   ااردنية  الشتتتتخصتتتتية   أن 
 الستتتتتتلمية المواجهة   في  وأستتتتتترلي هر  وتقرلياهر  طقوستتتتتتهر   لهر 

 الستتتتتتتتتتتلمية المقرطاة  أخ رروا   األردن   إخوان  فهن   ذلك   ومع 
 المصر ة الشخصية  حيث   مصر   إخوان  بينمر  للن خربرت 

  وقرروا  الا س  فالوا  عمومتتتترا  ينتتتتة وممستتتتتتتتتتتتتت  ك  هتتتتاوءاا  أوثر 
 .الم برد    اليااء  حا   إلى  وصل    إذا  ح ى   المواجهة 

 وبرلاات  المستتتتتتتتتتتتلمون   الخوان  حركة   إن   قول   نر ا  مر 
 اليدهرر  وحيث  سور ر   في   وكالك   مصر   وفي   ااردن   في 

  متر  ميترلبتة  أخر     دو   في  الحركتة  ل نظيمترت  الشتتتتتتتتتتتتتتا ي 
  إلى   وصتتتتواا  الستتتتيرستتتتية   الاملية  في  المشتتتترركة  تر ا  دام  

 متتتر نحو  على  النظر  بتتتهعتتتردة  فق   ليس  الاليتتتر   المراتتتت  
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 ألن  أيضتتترا  الستتت   ت يير  وإنمر  ستتتربقة  ستتتيور   في  أوردنره 
  من  ياملون  الاقيتتاة  هتتاه  ما نقي  ان  ياني  ذاتتت   حتتا  في 

  بتتتايالا  الستتتتتتتتتتتتتتالمي  النظتتترم  لحال   األنظمتتتة  قلتتت   أجتتت  
  الا    الستتتتت    أن   إلى  نشتتتتتير  أخر   ومرة . القر مة  للنظمة 

  على  سرعا  السالمي  لحزب    أردوغرن  طي   رج   اخ رره 
  الحار  يستت مر   أن  دون   ومن   ال لا  قيردة   في  الرغبة  تحقيق 
  كرن   إذا  وح ى . علي    كرن   مر  على  من   وعستتتتتتتتتتت ر را  مانيرا 

ِام  لن  الخوان  حركتة  من  الحترلي  القيترد   الجيت     على  يقت 
  من  وستتتتتتتتتتتتتت خرج . ستتتتتتتتتتتتتتيفات   بتا  ا  اآلتي  الجيت   فتهن  ذلتك 

.  األردوغتتتتترني النموذج  نوعيتتتتتة  من  نمتتتتترذج  الصتتتتتتتتتتتتتتفو  
 .الح   هو   ذلك  وسي ون 
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 الحريري   رفيق   بنصيحة   بالتركي   المقاومة 

  كيرنهر إستتتترا ي   ضتتتتا  الستتتتالمية  المقرومة  استتتت كمل  
  جنرحهر  إلى  الستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتي  جنرحهر  بهنضتتتتتتتتتتتمرم  ل نرن  في 

«  للا  حز  »  يقودهتتر  ال ي  المقتترومتتة  وبينمتتر . الاستتتتتتتتتتتتتت ر  
 في العجتتتتتر   أثتتتتتررت  إيران  من  األهميتتتتتة  بتتتتترل   بتتتتتاع  

  الاوام   على  وتثير  ي سترا يل ال  للح ال   ال صتا    موضتو  
 باض في  بل تتت   أعمتتتر   ن يجتتتة  النفو   في  الخشتتتتتتتتتتتتتتيتتتة 

 المقرومة  فهن   الااخ    وإستتتتتتتتت هاف   الامليرت  حا  األحيرن 
  غمتتترر  و خو  « وال نميتتتة  الاتتتاالتتتة  حز  »  يقودهتتتر  ال ي 

  طيتتت  رجتت   الحز   يعي   بتتاقتتة  المحستتتتتتتتتتتتتتوبتتة  ماتترركهتتر 
  التتتارجتتتة  في  ال ركي  الاتتترم  الرأ   لتتتا   وجتتتات  أردوغتتترن 

 الاربي -  الستتتتتتتالمي   الارم  الرأ   لا   برل ارج  ث    األولى 
نهر  الرتير    بمر وتام   الح    مؤستسترت   على  تحرص  كو 

  ال ركيز  مع  النر     لمصتتتتتتتتتترل   إربرورت  بك   ي ستتتتتتتتتت     ا 
  نفستت   الوق   وفي  إستترا ي   ضتتا  الستتيرستتية  الضتت و    ى عل 

  ا  وبمر  والستتتتتتالمي  الاربي  الجرر  ن   مع  الاالقرت  تاعي  
 .ذا    أو   الجرر  لهاا   قلق  أ   يش   

 أمراا  كتترن  يا   ومتتر  أردوغتترن  طيتت   رجتت   بتت   قتترم  ومتتر 
  ن يجة ستتتتتما هر  في   الارلقة  الشتتتتتوا     ليالة  تركير  تح رج  

  وفي  جيرة  األقر   الاربيتة  غير  الستتتتتتتتتتتتتتالميتة  التاولتة  انهتر 
.  تا ا  ال ي  إستتتتتتتتتترا ي   مع  عالقة  األم ن  نفستتتتتتتتتت    الوق  
  نوعية  وقفة  السالمي   الواج   بح    تركير  ت خا   أن   وبا  
 مرضتتتتتتيرا  كرن   فهنهر  الم مرد   ي ستتتتتترا يل ال   الااوان   ضتتتتتتا 

  منرورات جيشتتتتتتتتهر  و مجر   الما اين   مع  عستتتتتتتت ر را  ت ارون 
  حقبتة دفر   ويراء  أحا   أن  حا   إلى  وصتتتتتتتتتتتتتتل   مشتتتتتتتتتتتتتت ركة 

 يروِّ   أن  ق    القرار  مفرصت   على  القربضتين  الجنراات 
  من  يخف   وبمتتتر  ترو ض  أفضتتتتتتتتتتتتتتتت   عنفوانه   أردوغتتترن 

  م اين إستتتتتتالمي  كزعي   تجرب     على  وهيمن ه   ستتتتتتليرنه  
  طر رة  في  بجولة  قرم  الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي    للام   منف    وعلمرني 
. المح تت   الجوان  فوق  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  نظيره  مع  هلي وب ر 

  ال حفيز نقية  شتتتتتت َّ   الشتتتتتترذ   الموق    هاا   إن  تقايرنر  وفي 
 أحمتا  محمود  الر يس  كمتر  هو  التا   أردوغترن  نفس  في 

 حستتتتن الستتتتيا «  للا  حز  »   لتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الارم  األمين   وكمر  نجرد 
 ع تا جمتر   الراحالن  الر يستتتتتتتتتتتتتترن  ذلتك  وق ت   للا  نصتتتتتتتتتتتتتتر 
  الحر   م وستتتتتتتية  عر الت  من  عرفرت  و رستتتتتتتر  النرصتتتتتتتر 

  إلى  ي يلع   من   إلى  برلنستبة   وهاا  القيردة   عصترمية  حققوا 
 .إيجربية  نقية  قيردية   شخصية  يوم   ذات  ي ون   أن 

  الموقع  إلى  وصتتتتتتتتتتتتتت   التا   أردوغترن   إن  قولت   نر تا  متر 
  تستتتتتتتتتتتتتتمي هتر يجوي   متر  أنشتتتتتتتتتتتتتتك  ملحوظتة  بمشتتتتتتتتتتتتتتقتة  القيترد  

 و لقى  اآلن   إلى  يخوضتتتتتت   وهاا    « الستتتتتتيرستتتتتتية  المقرومة » 
  التتتاين  الل نتتترنيون  بينه   ومن  النتتتر   نفو   في  الرتيتتتر  
  لو  ي منون  كالمرا  المرضتتتتتتتيين  اليومين  خال   من    ستتتتتتتماوا 

 بمن ستتتتتتتتتمرع   تمنوا   وليرلمر «  للا  حز  »   من  يستتتتتتتتتماون  
رر و  فيه   رر تتتة  للاالقتتتة  مراعتتترة  الهو   البشتتتتتتتتتتتتتتتتَّ   -  البشتتتتتتتتتتتتتتتتَّ

 .ل نرن   يار  عنامر  نجرد  الر يس  من  األردوغرنية  
 الملحو   الل نرني  ال رحي    هاا   ان   إلى  الشتتتتتتررة  تبقى 

  األفر قي الزعي   بتكستتتتتتتتتتتتتتلو   الم تكثر  أردوغترن  الر يس  من 
 رمز  ألن    ليس  الصرا     إدارة   في  مرنايال   نلسون  الجنوبي 

 بلاات في  مارستتتتتتتة   55 بنرء  في  تمثل   تنمو ة  مستتتتتتترعاة 
 صتتتتتياا في  تخصتتتتتصتتتتتي  ومستتتتت شتتتتتفى   ع رر  في  مهمشتتتتتة 
 ألن   وإنمر  ذات     النو    من   هااير  برل نفيا   الوعا   قيا   وهنرلك 

 ضا« السيرسية  المقرومة »   لتتتتت   فرع   رمز  نفس    الوق   في 
 جو ة« تحية »  غيظهر  شتتتتاة  من   إلي   باث   ال ي  إستتتترا ي  

 ال ي الا تترر تتة  ال لتتاة  فوق  طتتر رات  ب حليق  تمثلتت   لئيمتتة 
 وميرلبة الفلستتتييني  الشتتتا    مع  تارطف   منهر  ي رر   ورن 

 أصتتتتتتتتتتتترب  طر    ك    ومن  تركير  من  برلع اار  إستتتتتتتتتتتترا ي  
 .عاوانهر   من  ضرر 

 ب  ال ركي  ااه مرم  لهاا   أن   إلى  الشتتتتتتتتتتتتتررة  تبقى  ومر 
  يستتتتتتتتتتتتتترا يلال  -  الاربي  للصتتتتتتتتتتتتتترا   ال ركيتة  الرؤ تة  ولهتاه 

  إلى  الحر ر   رفيق  الشتهيا  الر يس  أستااهر  ستربقة  نصتيحة 
  الر يس  من  ستتتتتتتتتتتتتتمانرهر  كمر  وجرءت  أردوغرن  صتتتتتتتتتتتتتتايق  

: اآلتية  برلصتي ة  حايث  ستيرق  في   علي   للا   رحمة  الشتهيا 
 إبتاأ الاربي  المحي   في  افت   حضتتتتتتتتتتتتتتور  لتك  ي ون  لكي 

 والمسرهمة  والمؤسسرت   الاولة   مع   عالقة   ع  ر   لكن   بل نرن 
  تويع   الستتتتتال   ورقة  استتتتت امر   وعام  تنمو ة  عمليرت  في 

 ورقتتتة ألن  والمنظمتتترت  وااحزا   ااطيتتتر   باض  على 
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. عليك  النهرية  في  ترتا  أحيرنرا  فرعلة  كرن   مهمر  الستتتتال  
  الاربية برلل ة  جرنب     من  ااه مرم  المستتتتت حستتتتتن   من  ومر 
  مخترطبتة وألن  الشتتتتتتتتتتتتتتر ف  والحتايتث  القرآن  ل تة  دامت   متر 

  إلى  الكالم  وترجمتتة  بتترل ركيتتة  الرط ن  وليس  بل  ه   الار  
  المفرهي  وتقرِّ   الرتير   تلقى  ال ركية    إلى  ومنهر  الاربية 

  نالحظ   مر   على  برلنصتتيحة   والام  . ال حفظرت  وتخ صتتر 
 .األوم   الوج    إلى  يص    ان  بكم   برل ارج  قر   
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   وحكمة عاطفة بدايتها
 وحنكة نصيحة ونهايتها

«.  وحنكة نصتتتتتتتتتتيحة  ونهري هر  وح مة  عرطفة  بااي هر » 
  ال ركيي ن اليومين  خالصتتتتتتتتتة  إستتتتتتتتت ن رج  يم ن  العبررة  بهاه 

  طي  رج   تركير  ويراء  ر يس  مع  ل نرن  عرشتتتتتتهمر   اللاين 
 .أردوغرن 

 أتى ال ركي  الر يس  أن  في  والح متتة  الاتترطفتتة  تمثلتت  
  كورقة  ل نرن   وإس امر   الهيمنة   أطمر    من  م جرداا  صايقرا 

  يبقى  ا  بحيث  يعرم    مقومرت  إستتتتتتتتتتت كمر    في  ضتتتتتتتتتتت   
  لزعتترم تت  تكون  وإنمتتر  بلتتاه   داختت   بتتهم يتتري  محليتترا  يعيمتترا 
 في  والا   الستتتتتتت راتيجي  الستتتتتتتور   الامق  نو    من  أعمرق 

 للامق  مرادفتترا  الل نتترني  الامق  ي ون  أن  رتتتك  إ  ضتتتتتتتتتتتتتتو تت  
  من  ل ركير  حاوداا  يشتتتتت    ل نرن   ان  إع  ر   وبالك  الستتتتتور  

.  وبرلا س  السور ة   للر   الل نرنية   األر    إم ااد   خال  
 غرية  في   كرن  الل نرني  خيرب    أن   في  الارطفة  تمثل    ومر 

  وا   أولئك   أو  اآلذار ين   هؤاء  يستتتتتتتتتتتت ييع   ا   وبالك  ال اق  
  على  الكنستتتتتتتتتتتتية  الصتتتتتتتتتتتترو    أو  منفرداا « للا  حز  »  ح ى 

  على  اآلتي  الرجت   هتاا  من  خشتتتتتتتتتتتتتتيتة  تم تا   أن  تاتادي هتر 
  يا  رهر  إلفة   إلى  الااعي  ال حا    من  الخرلي   الر    بستتتتر  

 تم لف  وتاريمش  تقو     إلى  وتح رج  صتتتتتتتتتميمهر  في  مياونة 
 .تصحي    إلى  و ح رج  السو ة   غير  النواير 

 الح مة  صتتتتايا   على   أمر . الارطفة  صتتتتايا  على   هاا 
  للقيتترم طتتر رتتت   إقال   ق تت   وِمن  ي تتاو  متتر  على  قرر  فتتهنتت  
 وفق  الل نرنية   الاولة  يا ر  ي ون   أن  الصتتتتتتتتتتتايق  ال لا  بز ررة 

  ي فقا  كمن  يزور   الرسمية   اللقرءات   هرمش   وعلى   األصو  
 .ل نرن   في  ح وم    نفَّات هر  تنمو ة  مشرر ع 
  جر   ال ي  المشتتتتتتتتتتتتتترر ع  ألن  فق   ع ترر  يار  نراه  ولتاا 
  ميقترتي نجيت   الر يس  أن  نر   كمتر . هنتر   كترنت   تنفيتاهتر 

 أهرلي بهستتتتتتت   أو  الشتتتتتتتخصتتتتتتتي  بهستتتتتتتم   ي كل    كرن  ستتتتتتتواء 
 الاترصتتتتتتتتتتتتتتمتة أردوغترن  يزر  ل   لمترذا  جيتااا  يقرأ  ل   طرابلس 
  الر يس يمحرج  ا  ولكي . الا تتت   إليتتت   نقتتت   ولتتتاا  الثتتترنيتتتة 
 فهن  مشتتتتتتتتترعره   يمجر    أو  الستتتتتتتتتربق  الل نرني  نظيره  ال ركي 
 أوثر  ا   المجرملة  من   نوعرا  وإع  رهر  المارتبة   إلى  أصتتت ى 

  ير تتتتاه كمتتتتر  وليس  تنمو   يا ر  إنتتتت   يقو   أن  دون  ومن 
  الر يس نظيره  لكرن   كالك  أن    ولو . ستتتتيرستتتتيرا  يا راا  الباض 

 ملا »  الارصتتتتتمة   قل   في   ل   اقرم  الحر ر    الاين  ستتتتتاا 
  الضتتتتتتتتتتتتتتخ   الملا ي  ال رحيتت   عتام  فتهن  ولتاا . آخر « رايتة 
 أردوغرن  الضتتيف  الر يس   عليهر  يمشتت ر  إرتير    حرلة  أفري 

  إلى  برلنستتتتتتبة  وح ى . الحر ر   ستتتتتتاا  المضتتتتتتيف  والر يس 
  المست شتفى  ألن  كرن   الز ررة   فهن  صتياا  الجنو   عرصتمة 
يا  ال ركي    المست شتفى  كرن  المثر   ست ي    على   ولو  فيهر   شتِ

  الشتتتتتتتتتتتتا ي الح فر    ولكرن   إليهر  الز ررة  ل م   النبيية  في 
  مر  نار    وا . صتتتتياا  في  حصتتتت    مر  نحو   على  فيهر  جر  

 ااه مرم دا رة  توستتتيع  أردوغرن  الر يس  خية  في   كرن   إذا 
  كثيرة مهمشتة  منرطق  هنرلك   أن   خصتوصترا  بل نرن  ال نمو  

  لستتتتتتتتوء  ير )  وبالبك  ال ربي   البقر   مث   اله مرم  تستتتتتتتت حق 
 بنرء شتتتتتتتتتكن   ومن  والجنو    والج   ( الشتتتتتتتتتمس  ماينة   واقع 

  المنتترطق  هتتاه  في  والمتتاار   الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتة  المراوز  باض 
نيرا  يمنمِّي   أردوغرن  بكن  النيبر   إستتتتتقر     مر  بالي   فق   ستتتتتم

 .فال  
 ل ستتتلُّ  لي ير   إلى  ي ررة  ستتت  لوهر  ال ي  الز ررة  نهرية  تبقى 

  منح  الحر ر   رفيق  نري   الستتتتتياة  ورن  )  القاافي  جر زة 
  رفيق  جتتتر زة »  2010 آذار  24 األرباتتترء  يوم  أردوغتتترن 
 وإعردة البشتتتتتتتتتتر ة  للمستتتتتتتتتت وطنرت  الم حاة   واام   الحر ر  
  موضتتتتتتتتتتتتتو   على  نفستتتتتتتتتتتتت    الوق   في  وال ار ج «( العمرر 

 موضتتتتوعي  ح    إلى  يح رج   الا    الصتتتتار  موستتتتى   المرم 
  أمر . والحنكة  برلنصتتتتتتتتتتتتتيحة  إتستتتتتتتتتتتتتم   النهرية    أ   وال ي  
اهتر  ال ي  ال نمو تة  المشتتتتتتتتتتتتتتترر ع  أن  فهي  الحنكتة    تركيتتر تنفتِّ
 مقرب  ِمنَّة  ليستت   فهنهر   وإذاا  ل ركير  برلستتاردة  شتتاوراا  تحقق 

  برل وحا مرتب   المشتتتتتتتتتتترر ع  تنفيا  إستتتتتتتتتتت مرار   لكن  مواق   
  وفي . المستتتتت ق    نحو   وال يلع  الم رضتتتتتين  ون  ا  وال اريش 

  حنكتتة كلم ت   ستتتتتتتتتتتتتتيور  بين  قرأنترهتر  كمتر  اليحترءات  هتاه 
 وعستتتى ل نرن    في  الصتتترا   رموي  يستتت وع هر   ولا   عستتتى 
 في كلم    يلقي  وهو   أردوغرن  إعجر   وقفه  يستتتتتتتت   أيضتتتتتتتترا 

  بهخالص وصتتتتتتتتتتتردقة  بهم يري  هرد ة  كرن   وال ي  صتتتتتتتتتتتياا 
  شتتتتتتمراا  إنيالقرا  الل نرني  برلستتتتتترح   ود     ق َّ   مر  نو    ومن 
 صتتتتتتتتتتياا  من  وجنوبرا  المنيقة  هاه  وبرلاات  األوياعي  ح ى 
  مانتره متر   القو   ير تا  العجتر   بهتاا  وكتكنمتر  النترقورة   ح ى 

 الستتتت  نرء يستتتت ييع   الستتتترح   هاا  مث   عناه  كرن   َمن   إن 
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  الواعاة  الستتتتتتتتتتت ثمررات  ستتتتتتتتتتترح   ألن   مستتتتتتتتتتترعاة   أ    عن 
  رفيق  رأ   كتتتترن  تمتتتترمتتتترا  وهتتتتاا . المنيقتتتتة  في  والمم نتتتتة 
 .المزدهر  بل نرن  يحل    وهو  إس شَهاوه   الا   الحر ر  
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ر  ال األصفر  بعد األبيض  للا  قدَّ

  الخير  ب   ي ستتتتت    الا   ال حا   منستتتتتو   إرتفر   مع 
 المج مع جترنت   من  ال فه   وعتام  ي يران ال  الستتتتتتتتتتتتتتيترستتتتتتتتتتتتتتي 

 مث  انهر   وكيف  المنيقة  في   األحوا   لهشتتتتتتتترشتتتتتتتتة   الاولي 
  عن  النرشتئ  الايش   من  وغّرسترت   اشتجرره  تيبَّست   بست رن 

  من  لالشتتت ار   قربالا   البستتت رن  هاا  فبرت  األميرر  انحبر  
 فهننر منثوراا   رمرداا  يرعنره   مر  يصتب   وبالك  صت يرة  شترارة 

 البحر  في  حا    الا    ان   من  الخشتتتتتتتتتتتتتية  كثير  نخشتتتتتتتتتتتتتى 
  شتتتقيق رن انهمر  بحقيقة   الاربث ين  الكور  ين  بين   األصتتتفر 

 في يحا   ربمر  واحا   وماه    واحا  وجنس  واحا   لون   من 
  القو   أستتتتتتر   على   ذلك  نقو  . الم وستتتتتت   األبيض  بحرنر 

 هنر ناني   ومر . اانفجرر  يوّلا  الضتتتتتتتتتتت     إن   وهو   الواقاي 
 الارا   الشتتتتتمرلية  كور ر   على  يشتتتتت ا  األميركي  الضتتتتت     ان 

  ضتتتتتتتا  ضتتتتتتت    كورقة  تستتتتتتت املهر   للصتتتتتتتين   الفرعلة  اليمنى 
  الا   و ر ا  إو م    الا   النوو   ستتتتتتتالحهر  بستتتتتتت    اميركر  
  الجنوبية لكور ر   إرضتتتتتتتتترءا  تاميره  الور ث  البن   من  ستتتتتتتتترم 

 ال تتتامير هتتتاا  حصتتتتتتتتتتتتتتو   ا وتر تتت  وقتتترلبتتترا   قلبتتترا  الم تتتكمركتتتة 
  ل   ال حضتتير  مري     وهاا  الحفيا  تور ث  ق      ِمن  برلحستتنى 

 الثرني البن  وتفضتتتتتتتتتتتيل    الوالا  مر   لاواعي  ستتتتتتتتتتتنة  منا 
  من  با   ا  الضتتتت    يشتتتت ا  وعنامر .  األو    البن  با   ور ثرا 

  فتتهن  هنتتر  ومن . اانفجتترر  يحتتا   ا  كي  ااح قتترن  تنفيس 
  األصتتتتتتتتتفر  البحر  في   الواقاة  الجز رة   على  الاامي   الهجوم 

  وشتتتتتتتتتتتتتتقيقتتتت  الجنوبي  الكور   بين  حتتتتاوده  على  الم نتتتترَي  
  الا   ال نفيس   من  نوعرا  جوانب   باض  في  كرن  الشتتتتمرلي  

 .إلي   نشير 
  ان هرء منا  ال اقيا   من  درجة  على  الكور    الموضتتتتتتو  

  1952  عرم  باأت   وال ي  ستتتتتتتتتتتتتنة   57 ق    الكور ة  الحر  
  مستتتتتتتؤولية اميركر  وت حم    1953  الارم  ح ى  واستتتتتتت مرت 

  الشتتتتتتتتتتتتتقيقين بين  ال فر ق  مستتتتتتتتتتتتتؤولية   وكالك  الحر     تلك 
 غربرء انهمر  بمانى   للاهشتتتتتتتتتتة  ماعرة  حرلهمر  برت    اللاين 

 بتترلحقتتا ممزوجتترا  الحنين  نفستتتتتتتتتتتتتتت   في  طر   كتت   و حمتت  
 .اآلخر  لشقيق  

  إن   للقو    هو  الكور    للموضتتتتتتتتتتتتو   واستتتتتتتتتتتت حضتتتتتتتتتتتتررنر 

 يولِّا  ان  شتتتتتتتتكن   من  إيران   على  الضتتتتتتتت    في  ااستتتتتتتت مرار 
 الض    نسبة  ارتفر   وتنفيس   األقصى   الحا   في  اانفجرر 

 األبيض بحرنر  ستتتتتتتتتتتي ون  الحرل ين   وفي  األدنى    الحا  في 
  الستتتتترا يلية الموانئ   وفي  عمق    في « يستتتتت ضتتتتتيف »   الا  

  من  ستتتتتتتتواء  الشتتتتتتتترارة  اناا    حر   في  ال ي  البحر ة  القيع 
 البحر البايتتتاي ن  غير  جتتترر تتت    ميتتتره  من  أو  ل نتتترن  خال  

  يجوي  حرلة  في  ستتتتتتتتتتتتت كون  المنيقة   فهن  والخليج    األحمر 
  وهاا . منهر  ستتتتتت  اأ   الثرلثة  الارلمية  الحر    إن   القو   ماهر 

  طي  رج   ال ركي  الر يس  من    حاَّر  المخيف  المشتتتتتتتتتتتتها 
 في الستيرستي   الصترا   مهرجرن  رموي  إلى   وأبل    اردوغرن 

 خير الحر ر   التتاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتتا  الر يس  وإستتتتتتتتتتتتتت وعبتت   ل نتترن 
 .إيران  في  القرار   أه    إلى  بنقل   تكليف   مع  اس يار  

 هاا ت اي   بستتتتتتتتتتيية  خيوة  استتتتتتتتتت يرعة  في   أن  و بقى 
  التتتتتتتاولتتتتتتتة  قيتتتتتتترم  اعالن  في  وت مثتتتتتتت   المح متتتتتتت   الخير 

  باتتا ياود  ا  الحتترلي  المشتتتتتتتتتتتتتتهتتا  ان  ذلتتك  الفلستتتتتتتتتتتتتتيينيتتة  
  كمتتر  الرهتترنتترت  تاود  وا  ارتبتتروتت   على  المتتكمو   ااعالن 

 في  ان  ااف را   الجر ز   ومن . الرا جة  ستتتتتتوقهر   حر   هي 
  الاو    بر   وشتتتتترغ   الجميع   من  المق و   ل نرن  استتتتت يرعة 
 يقوم ان  وااقليمي  والاربي  التتتتاولي  القرار  في  الفتتتترعلتتتتة 

  كن   إذا : التتتتاو   لهتتتتاه  يقو   كتتتتكن  الييتتتت   بتتتترلمستتتتتتتتتتتتتتاى 
  الفلستتتيينية  الاولة   اعالن  فهن  ل نرن   على  فاالا  حر صتتتين 

 األبيض البحر  ياود   وا  ااطمئنرن  يستود  بهاا . الح    هو 
 البحر اشتتتت ار   اح مر   علي    هو  كمر  لالشتتتت ار   عرضتتتتة 
 .األصفر 

 2010 تشرين الثاني 30 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 الحريري  -  ييران اإل التفّهم في تأّمالت

 بهتتتر قتتترم  ال ي  الز تتتررة  ن تتتر ج  ضتتتتتتتتتتتتتتوء  في  القو   يجوي 

 هاه في   مر  أه    أن  إيران   إلى  الحر ر   الاين  ستتتتتاا  الر يس 

  -  ية يران ال  الاالقة   من  جاياة  لحقبة   أستتتتتتتستتتتتتت   أنهر  الز ررة 
  بقي   إذا  لليرفين  جاو   تحقق   أن  شتتتتتتتتتتتكنهر   من  الحر ر ة  

  على  وتقتتامتت   الز تتررة  أجواء  ستتتتتتتتتتتتتتتردت  ال ي  ال فه   ظتترهرة 

 ستتتتتتتتتتتتتتو   الجترن ين  بين  ي ن  ل    الز تررة  وق ت  . قتر متة  ال فتره  

  تايين جرء  ث    ال واصتت    من  وخجولة  ضتترمرة  وحرلة   الحار 

 لا  ية يران ال  الستتالمية  للجمهور ة  ستتفيراا  ابرد   غضتتنفر 

  من  الم ميز   الابلومرستي   هاا  إع ماه   الا    واألستلو   ل نرن 
ن  الكيرستتتتتة  حيث  ستتتتت    تقر    في  ستتتتترعا   وبهاا  ال خرط   وحم

  الجرن ين  من   و   لا   المشتت ر   الشتتاور   ان  ومر .  المواق  
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  خيوة حاو   الضترور    من  جا    وهاا  الظنون   على  قر   

  يق نع مانتره  بمتر   أ   اآلخر   طر   و   بمق ضتتتتتتتتتتتتتترهر  ي فه  

ك  بتتكن  ي يران ال  الح      الحر ر تتتة الل نتترنيتتة  الاتتر لتتة  تمستتتتتتتتتتتتتتتُّ

  هو  الحر ر   رفيق  الر يس  اغ يتتر   خفتتريتتر  لمارفتتة  بتترلاتتاالتتة 
  ييرانال   الح     ذلك  ي فه    ان  الي ياي  ومن  مشتتتتتتتترو   حق 

  تلحق   ال ي   الظل    حرلة  مع  تفرعالا  غيره   من  أوثر   هو   الا  

 ال فرع ؟  لهاا  نموذجرا  عرشتتتتتوراء  أليستتتتت  . اليي ين  برلنر  

 لحق   الا   الظل   إستتتتتتتتتتتقر   ي حم   الماه ي   الاق    أنّ   وه  

  اس شهرد ذكر   تمر   ان  يم ن   وه   الااورة؟   من  ال ي    بآ  

  وإنمتتتر  التتتامع  ذر    فق   ليس  دون  من  الحستتتتتتتتتتتتتتين  المتتترم 

 ااع برر في   األخا   مع   هاا .. القل    من  بصتتتتم   ال حستتتتر 

كرا  ال ي    آ   ظرلمي   أن   ماروفون  وإستتتت هرنة  وتاييشتتتترا  ستتتتف 

د  ذاتت   حتا  في  وهتاا  القيترمتة  يوم   إلى  وملاونون    القلو    ي رِّ

  رفيق  يستتتت وطن   الاين  النر    وقلو   الحر ر ة   القلو   بينمر 

  الحر ر   رفيق  ظتتترلمي  ألن  ت رد  ا  ذاورته   في  الحر ر  

 المح متتة و  تق  أن  أهميتتة  فق   وهنتتر  ماروفون  -  مجهولون 

 جرءت  إذا   وأّمر . غيره  شتتتتتتتتتتيء   وا  الحق  بهر  يمراد  حق  ولمة 

 الاترشتتتتتتتتتتتتتتوراء فتهن  المنيق  تجترفي  وحقتر ق  اح ترمترا  الكلمتة 

  حايقة مث    أو   المضتتتتتتتترءة   الشتتتتتتتتالة  مث   ستتتتتتتت بقى  الحر ر ة 

 ضتتتتتتتتتتر    الستتتتتتتتتترعة  ماار   على  ت يي  ال ي  األبيض  الورد 

 .الحر ر   الاين  بهرء  رفيق  الشهيا 

بتتر  دعتتر  الز تتررة  من  األخير  اليوم  في    الثور   الح    قمي 

 أحما  محمود  والر يس  خرمنئي   األعلى  المرشتتتتا  ي يران ال 

 الاالقترت تاز ز  إلى  الحر ر   التاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتا  الر يس  نجترد 

 حستتتتتتن الستتتتتتيا «  للا  حز  »   لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   الارم  األمين  وبين  بين  

  عن  المشتتتت ر   ال يرن  مضتتتترمين  جرن    إلى  وهاه . نصتتتترللا 
  ول    الجتترنبتترن  بهتتر  أدلى  ال ي  وال صتتتتتتتتتتتتتتر حتترت  المحتتردثتترت 

  وكتتتكنمتتتر . طيبتتتة  دعوة  ال فه    يا س  التتتا   الخ   ت جتتتروي 

  الستاود   المستاى   بكن  اق نرعهر   الاعوة  بهاه  إيران  تملخص 

  الر يس بين  الاالقتتة  تازيت  حتتر   في  ينج   الستتتتتتتتتتتتتتور   - 

  يا ماه  الا    المؤشر  نحو   على   أو  حسن    والسيا  الحر ر  

 خال  من  ي ون  المستتتتتتتتتتتتتتاى  نجتتتر   إن  بر   ن يتتت   الر يس 

 بين م هر  تاتتترون  وبخيوة «    .    -     .   »  ماتتتردلتتتة 

 الستتتتتتتتتاي خيوات  تالقي (   )  والحر ر  (    )  للا  نصتتتتتتتتتر 

  لت   نتاعو  التا   الاز ز  ع تا  بن  ع تاللا  الملتك  بين  التاؤو  
رر  والر يس  برل ارفي    جمرعرت   على  ن منى  الا    األستتا  بشتتّ

  أ   من  الختتترلي  الكالم  ب ثرة  ال شتتتتتتتتتتتتتتو ش  عتتتام  ل نتتترن  في 

 ومفاو  شتتتتت     ل    الا   المز ج   وبهاا . ستتتتتعي    على  جاو  

 .الم رره  تفرد   يم ن  السحر ة  السر ة  الخلية 

  األقو   ي يران ال  الثنر ي  دعوة   أن   إلى  ااشتتتتتتتتتتتتررة  وتبقى 

  من  لف تتتة  ستتتتتتتتتتتتتتبق  هتتتر  ربمتتتر  الحر ر   إلى  نجتتترد  -  ختتترمنئي 

.  الحر ر    مع  ال ارون   إلى  تاعو   المقرومة  لستتتتتتتتتتتيا  جرن همر 

  ا  أو .. تحتتا   ل    انهتتر  ياني  ا  اللف تتة  عن  ااعالن  وعتتام 
 .تحا  

  عن  يصتتتتتتتتار   مر  بكن   ال وقع  الجر ز   من   فهن   اآلن  وباا 
 فقا. ال فه   إتجره   في   إاَّ  ي ون   لن  والم   من  حستتتتتن  الستتتتتيا 

  للضتتتتتتتتتترورة  أن  قرعاة   وعلى  جايا   لاها  الز ررة  أستتتتتتتتتتستتتتتتتتتت  

  ا  ال فه   بجاو   ااق نر   تيو ر   شتتتتكن   ومن . استتتت حقرقرت 
  الا   الظل   حقيقة  مارفة  شتكن   في  الحر ر ة   الشتجون  تاود 

 مجرد الحر ر   رفيق  الر يس  إغ ير   ن يجة  ل نرن  أصتتتتتتتتتر  

شين  باض  يمنظِّر   ومر .. نظر  فيهر  مسكلة   .المشوِّ

  ال يتت  بتتآ   لحق  التتا   الظل   دام  متتر  إنتت   القو   ونكرر 

  يفررق   ا   الكرام   من  وكوكبة   الحسين   المرم   الشهااء  وبسيا 

 موستتتتتتتتتتتتى المرم  ت يي   أيضتتتتتتتتتتتترا  الااورة  يفررق   وا  الااورة  

  أو  اع را   خال   من  الحقيقة  مارفة  ان ظرر   في  الصتتتتتتتتار 
  فمن  األيتترم   هتتاه  ت كشتتتتتتتتتتتتتت   ال ي  الوثتتر ق  هتتاه  من  وثيقتتة 

 شتتهااء بستتيا  لحق   الا   الظل   صتتفحة  تميو    أاَّ  الي ياي 

 عرشتتتتت   الا   الظالم  ل  ايا  منررة  مشتتتتترو   ورن   الا   ل نرن 

 وإستتتتتتتتتتتتتتالمي عربي  طر   ي منى  أن  يجتتتت   وا ... الوطن 

 .عودت    ودولي 

 2010  كانون األول 1 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 والمفاضيح والفاضح الفضيحة

 باتا أن   وهو  عمومرا  ال ر    دو   في  م َّبع  تقليتا   هنتر  
  تك ست  كرن   وثر ق   عن  الكشت   ي     الزمن  من  قرن  ربع 
 مرور وباا  الستتتتر ة   صتتتتفة  إرستتتترلهر  أو   اعاادهر  حين  في 
 غير الوثر ق  هاه  باض  يصتتتتتتتتب   اليو لة  الستتتتتتتتنوات  هاه 
  البرحثين  أن  يحا    وهنر  عنهر   الكشت   و مجري  ستر ة  ذ  

  و ستتتت نستتتتخون  الخررجية  ويارات   إلى  ي وجهون  والاارستتتتين 
  إعتااد  في  تستتتتتتتتتتتتتترعتاه   ال ي  الوثتر ق  باض  عن  صتتتتتتتتتتتتتتوراا 
 .تكليف   ي    ك ر   ضمن  بحث  ك ربة   أو  جرمعية  أطروحة 
 في عليهتتتتتر  الوقو   يم ن  كثيرة  مالومتتتتترت  أن  ومع 
خة  الصتتتتتور    الستتتتتر ة  البرل    أن   إاَّ  الوثر ق   من  المستتتتت نستتتتتَ

  ي   وا  إضتتتتتتتتتتتتتتبتتررات  في  الك متترن  طي  عمومتترا  يبقى  منهتتر 
  أو   الاولة  هاه  بين  لخصتتتتتتتوصتتتتتتتية  اح رامرا  عنهر   الكشتتتتتتت  

 أبيتر  كترن  حتر   في  النشتتتتتتتتتتتتتتر  تحترشتتتتتتتتتتتتتتي  ي    كمتر . تلتك 
  أن  وحيث . الحيرة  قيا   على   يالوا  مر  الوثر ق  موضتتتتتتتتوعرت 

  ا  حيتث  ال قني  ال قتام  من  خترليترا  كترن  المترضتتتتتتتتتتتتتتي  الزمن 
  الب كتررات  من  ذلتك  وخال   »ووم يوتر«  وا  »إن رنت « 



356 

 

 الطال   كرن  أ ّ  يست ييع   وا  مصتونة  كرن   الستر ة   فهن 
 .المسؤولة  الرسمية  الدارات   عاا  عليهر 

 كتتترن الوثتتتر ق  باض  عن  الكشتتتتتتتتتتتتتت   فتتتهن  ذلتتتك  إلى 
  وكرن  ستتتتتتتيرستتتتتتتية   ووقر ع   ومواقع  ترر خية  وقر ع  يصتتتتتتتحِّ  

 هاه  عن  الكشتتتتتتتتتتتتت   دام   مر  األحمر   الخ   دون  دا مرا   ذلك 
 .عليهر  قرن  ربع  مرور  باا   إاَّ  ي     ا  الوثر ق 

  الى  يباثون  كرنوا  الاين   والقنرصتتتتتتتتتتت   الستتتتتتتتتتتفراء  وح ى 
  ا  كرنوا  الوثيقة   صتتتتتتتتتتتفة   لهر  وتقرر ر  بماكرات  ح ومرته  

  ك تتتتربتتتتة أو  له   مؤلفتتتترت  في  الوثتتتتر ق  هتتتتاه  يستتتتتتتتتتتتتت املون 
 استتتتتتتتتتتتتت ئتاان باتا   إاَّ ّ  الوظيفتة   من  الخروج  باتا  متاكراته  
  أمرن  في  كرن   عمومرا   األمور  فهن   وإذاا  الرستمي    المرجع 
 ال ئر في أو الك متتترن طي دا متتترا  األستتتتتتتتتتتتتتترار وكتتترنتتت  
 .الاميق

 على  الامر   من   الثرلث   الاقا   في  شخص  ينقضُّ   فجكة 
  الم  نزة الم تررة  في  عميقترا  و  وغت   هتاا  األستتتتتتتتتتتتتترار  عترل  

  والستتتتتتتتتتتتتتيء  واألخير  الخيير  فيهتتر  بمتتر  التتانيتتر  بتتكستتتتتتتتتتتتتترار 
  اب كررات أه   يستتتتتتتتتتت خام  وإنمر   بالك  ي  في   وا   واألستتتتتتتتتتتوأ  

 ال ااية في . كلهر  الانير   على  األستترار  هاه  و ام    الاصتتر 
 بشتتتتتتتتتيء »و  يلكس«  موقع   مع  األميركية  الدارة  تارمل  

  لكن  األهميتتتتة   بهتتتتاه  ليس  األمر  أن  ما  رة  الخفتتتتة  من 
ِقع    المم ترِمر  و  جتروي  أخير   هو  لمتر  يستتتتتتتتتتتتتت اتا  كترن  المو 

 ال ي ال مه   هتتتتاه  الخيير  الموِقع  صتتتتتتتتتتتتتتتتترحتتتت   األميركي 
  وستتتتتتتتيحرو  إق رفهر  مشتتتتتتتتينة  إغ صتتتتتتتتر    حرلة   عن  تحاث  
  ي ر   الموقع   باأ  عنامر  الك ر   اليَّرمة  جرءت   ث  . عليهر 

 لا  الرأ    شتتار  يشتتي   شتتكن   من   مر  األستترار  خزان   من 
 عمومر ا  األميركية  والدارة  األميركية   الافر   ويارة  صتتتتقور 

ر  أن  خصتتتتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتترا   الاالقتترت يراعي  ا  الوثتتر ق  نشتتتتتتتتتتتتتت 
 النر  باض  ظرو   وحستتتتتتتتتترستتتتتتتتتتية  والخصتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتيرت 

 أن  بالي    الزمن  بمستتتتتتتتتتتكلة  يعبك   ا  أن    كمر . المستتتتتتتتتتتؤولين 
 باضتهر  إن  ب   طو      وق   عليهر  يمضِ   ل   وثر ق  ينشتر 
 .سن ين  ق    حا  

  أو  ستتتتتتتتفراء  أبيرلهر  وثر ق  ينشتتتتتتتتر   أن    ذلك  من   واأله  
 .حرليرا  الرسمية  الوظيفة  ون آذار ي   ومسؤولون  سفيرات 

  دو   أو  أميركر  في   ستتتتواء   كرن  حيث  الارد    المواطن 
  وستتتتتتتتتتتتتتور تر الخليج  ودو   بيروت  في  أو  طهران  أو  أوروبتر 
 الخامة بهاه  ستتتتتتايااا  ي او  وغيرهر   الاربي  الم ر    ودو  

ر    لهاا  مم نرا  داخل    في  أيضتتتتترا  و  او  الفضتتتتتر حية    الفضتتتتتَّ
ر   الضتتتتوء  يستتتتلِّ    الا     ومفرضتتتتي   فضتتتتر     على  الكشتتتتّ

  الستتتر  في  ون آذار ي  كرنوا   الاين  باض  ه   هنر  والمفرضتتتي  
ثمر   وهم    الالن  في  عنهر  ي حاثون   ا   أدواراا   .كم

 »أم  وصتتتتتتتتتتتتتت    عليت   يني ق   التا    الامت    لهتاا   أن  ومتر 

 القرار  أه   لجميع  فر اة  والابلومرستية«  الستيرستية  الفضتر   
  والحلقتتتتترت  األميركي  القرار  أهتتتتت   وبتتتتترلتتتتتاات  الاتتتتترل   في 

  ذلك  وستتتتتتتتتفررات    ادارات  من  دواو نه    في  الانير  الوظيفية 
  يقيه  برستتتتتتتتتتتتتلو    الام   ون آذار ستتتتتتتتتتتتتي   اآلن  باا   هؤاء   أن 

  لن  جر    الا    هاا  تااعيرت   لكن  عن    الكشتتتتتتت   محرذير 
 .أعل    وللا . خير   على  حر    أ   في  تمر 
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   واإلعتذار  اإلسترضاء
 « الوطني »الحوار   في

  وباض الجمهور تة  ر يس  بين  الثنتر يتة  اللقترءات  ت تاو 
  جرن   من  بهر  المست هرن  الوطني«   »الحوار  صتي ة  رموي 
  الهردئ  برلصتتتتوت  األمور  بمنرقشتتتتة  ذرعرا  يضتتتتيقون  الاين 
  بصاق   إاَّ   آخر   على   فيهر   لمشرر    فض    ا   طرولة   ووراء 
  تلتتتتك  توأم  أنهتتتتر  لو  وكمتتتتر  الوفتتتترق   على  والحرص  النيتتتتة 

  أج    من  الجمهور ة  ر يس  يمجر هر  ال ي  الستتتتتتتتتتت شتتتتتتتتتتتتررات 
 الك لة هاه  يسك   الر يس   أن  بحيث  جاياة  ح ومة  تش ي  

 هي  ومتر   الح ومتة  ل رؤ   ترشتتتتتتتتتتتتتتِّ    َمن  تلتك   أو  ال رلمترنيتة 
 .المرش   هاا   ِمن  الميرل  
  لستتتتتتت رضتتتتتتترء أنهر   لو  كمر  ت او   اللقرءات  هاه   أن  ومر 

مهتتتر  رشتتتتتتتتتتتتتتوات  مثتتت   إنهتتتر  فلنقتتت   أو  الخواطر     ر يس يقتتتاِّ
  والراعي  الوطني«  »الحوار  فكرة  صتتتتتتتتتتتتتتتترحتتت   الجمهور تتتة 

 .مقره  في  لجلسرت   والمضيف   الحوار   هاا   عن  المسؤو  
  يس  ر   المواطن   فهن   اللقرءات   هاه   ط ياة   كرن    وأيرا 

  الوطن   أجتتتتتت   من  هو  الحوار  أن  وذلتتتتتتك  موجبتتتتتترتهتتتتتتر  
 في الم لَّفتة  المستتتتتتتتتتتتتتلحتة  الك يبتة  مثت   الحوار  وجلستتتتتتتتتتتتتترت 

 واج   هو   الحوار   إن  ث  . السيردة  بحمرية   الخير  سرعرت 
 يؤكتتا الواجتت   هتتاا  عن  ي خلى  وَمن  منتتروفتتة  حتترلتتة  وليس 

  الحوار  بفكرة  أصتتتتتتتتتتتتتتالا  مؤمن  غير  إمتتتر  أنتتت   هتتتاا  ب خليتتت  
 وليس الفكرة  إجهر   ب ر   يشتتتتتتتتترر   أن    وإمر  الوطني  
  صاورهر  المواطن   يكم    ال ي   الحلو    إب كرر   في   المسرعاة 

 .اللقرءات  هاه  مث    عن 
 في الكومياير  شتتتتتتتت    ستتتتتتتت كخا  الظرهرة   أن  تقايرنر  في 

 عليتتت  هي  متتتر  على  الوطني«  »الحوار  فكرة  بقتتترء  حتتتر  
 الحمرستتتتتة  من  بنستتتتتبة  يشتتتتترر    َمن  هنرلك   أ    اآلن   ح ى 
م  ا  للفكرة  ر  وا  تقتتاِّ   ا  الا تت   لرف ع  يشتتتتتتتتتتتتتتترر   وَمن  تؤخِّ
  الفكرة صتتتترح   فيضتتتتير  ي ي   َمن   هنرلك  وحايثرا . أوثر 
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  َمن   أن  مع  الهميَّر   إستتتتتتتتتتتتت رضتتتتتتتتتتتتترء   إلى  الجمهور ة  ر يس 
  إع تتتااره و  ون  الهيتتتر   عن  يا تتتار  بتتتكن  ميتتترلتتت   ي يتتت  

 .تصر حرت   كمر  العالم  وسر     وع  ر  علنرا 
  عن  عبتتتتتررة  الوطني«  »الحوار  أمر  ين هي  ا  ولكي 

 ت  لجنة  حر   مث    حرل   تصتتتتتتتتتتتتب    أو  من    جاو    ا  لقرء 
  من  درجتة  على  قضتتتتتتتتتتتتتتيتة  لبحتث  تشتتتتتتتتتتتتتت يلهتر  على  ال فتره  
 فيهر ال    تمييع  القضتتتتتتتية  هاه  أصتتتتتتتحر   و رتك   ال اقيا 

لونهتتتتر  ولتتتتاا   الزمنيتتتتة الف رة  تحتتتتايتتتتا  فتتتتهن  لجنتتتتة   إلى  يرحِّ
  كثيرة »أجناة«   وضتتمن  الوطني   الحوار  هيئة  لج مرعرت 

 .الفكرة   لنجر   ضرور را  أمراا  ي او   الوضو   
  التتاين  أن  إلى  األمر  ين هي  أن  خشتتتتتتتتتتتتتتيتتة  ذلتتك  ونقو  

 دعوة تل يتتتتة  عن  ح ى  يا تتتتارون  الج متتتتر   عن  ي ي ون 
 باتاهتر متر  إستتتتتتتتتتتتتت هترنتة  هتاا  وفي . به   ثنتر ي  للقترء  الر يس 
 .إس هرنة 
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رية  تأمالت  والظالمين  الظلم في  هج 

  الجو   المنخفض  جتتتترءنتتتتر  األردوغتتتترنيتتتتة  الز تتتتررة  باتتتتا 
 إرتوت وبتالتك  ال ز رة  األميترر  من  كميترت  يحمت   ال ركي 
 إطفرء  لوا  كرن   حرا ق  وخممات   الشتتتتتتتتيء  باض  األر  

 ال الع  من  النر   حيرة  إستتتتتتتوداد  ستتتتتتت مكم    لهر  األميرر 
  الز ررة  أن   وكمر . النر    مصتتترل   حستتتر    على  الم واصتتت  

 األطيتتر  قلو   ملحوظتتة  بنستتتتتتتتتتتتتتبتتة  رطَّ تت   األردوغتترنيتتة 
  الى  تصتت    وقا  حاوثهر  يمح م   فوضتتى   من  القلقة  الل نرنية 

  ستتتتتتبحرن  للا  يمله    ل   حر    في  ، للا  ستتتتتتم    ا  الف نة  مرتبة 
هتر  وقرار  ال هتا تة  حت م  أيتايه   في  التاين  وتاترلى   ع ستتتتتتتتتتتتتتِ
ة  ول يره   له   األبقى  أن  هؤاء  فيرتتك    العيش ولصتتتتتتتتتتتتتتي تَ

..  اليرول ي ن   قل    با   الرا جة  الصتفحة   قل    هو  المشت ر  
  ي منتتره التا   فتهن  الويراء   مجلس  وطترولتة  الحوار  طترولتة 
  التاتتتتتر   الى  حتتتتترجتتتتتة  في  ه   َمن  ي اظ  أن  هو  المرء 

  كتتتتترنتتتتت  ال ي  والحقو   الح بتتتتتر   ظتتتتترهرة  الى  و نظروا 
 كرن  بكنهر  ضتتتتتتتتتير    الى  والمحرصتتتتتتتتتي   لل يبس  عرضتتتتتتتتتة 

 والعبرد  ال الد   أحوا   يايِّلون   الاين   ستتتتتتتتتلو    بكن  إخيرراا 
  ومر  ااح بر    وان  الارلمين   ر   رضتتتى  موضتتتع  ليستتت  

  اخ برر مجملهر   في  هي  حرا ق  من  ظلِّ    في   أو  عن   نشتتتتك 
 درجتة إلى  ال هتايتاات  إطالق  على  قتردرون  بتكنه   لاجزه  

  على  له   قارة   ا  تحا   محنة   أو   عنا   ولكن .  الصتتتتتتتترا  
  اانحبتر  أستتتتتتتتتتتتتتربيع  خال   أنه   بتاليت   شتتتتتتتتتتتتتتيئترا  يفالوا  أن 

 في القلق ير   ستتتتتتتتتتتتتتو   لتتتت  مردود ا كالمتتتترا  أميروا
 أل    نلحظ ا حرا ق تحتا  عنتامتر أنه  كمتر النفو  

 أو تح رق  شتتتجرة إنقرذ في يستتترعا ككن حضتتتوراا  منه 
 باض على الم بقي اتجتتره في النتترر تزح  بستتتتتتتتتتتتتت تترن

 شتتتتتتتتتتتتتتتتكن من قياتتترن اتجتتتره في أو ير عتت   من الحيتتترة
 .الل نرنية الحيرة في قر مرا  الضر   بقرء انقرذهر
 تفكير أنتتت  نقولتتت  التتتا  هتتتاا في الباض ير   قتتتا

 متن نتو  هتي والتحترا تق اانتحتبتتتتتتتر  وان التقتتتتتتتار تيتن 
 األعرصتتتير شتتتكن  ذلك في شتتتكنهر تحا  ال ي الو الت
لق اع را  ا رأ  وهتتتاا. والزاي   لكن عليتتت   بتتترلمي 

 الامتتتت  رموي باض انشتتتتتتتتتتتتتت تتتتر  على هو ااع را 
 والحرا ق اانحبر  بينمر بكمور والحزبي الستتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتي

 اعالن هؤاء من ميلوبرا   وكرن الصتتتتمي   في أصتتتترب  نر
م أو هانة  وتارلى ستتتتتبحرن   لا   ااف راءات  عن صتتتتتو 

 متر األميترر من إليه  و رستتتتتتتتتتتتتت  عبترده عن يرضتتتتتتتتتتتتتتى
 و قيه  َطِيبرتهر  من  يكولون  بستتتتتتتترتين وتمستتتتتتتتقي ترو ه 

 الى  األخضتتتتر و نقل   الشتتتتجر ي فحَّ  فال الحرا ق شتتتتر
 .أسود

 نشتتتتتتتتتتير الاين ي اظ حا   الا  باا ولا  عستتتتتتتتتتى
 في والثاترلت  التا تر  وبقيتة ن نيترهو ماه  و  اظ إليه 

 الخيتريتر من ترتكت  يالت  ومتر ارتك ت  ال ي ح وم ت  
 وعنامر.  الراهن الزمن في الكفر رمز تشتتتت ِّ   جالهر مر

 حرا ق اطفترء عن الانصتتتتتتتتتتتتتتر تة الح ومتة هتاه عجزت
  تهتتتاد ال ي التتتاولتتتة بتتتكنهتتتر ت بتتترهى ال ي وهي الكرمتتت 
 قولتت  يم ن التتا  فتتهن لهتتر  راد  وا وتا تتا  وت وعتتا

 أن( القر    الشتتتتتتتار ل ي   ال ااي  باض مع) هو عنهر
 ر  سير   إاَّ   ظرل   من  ومر  فوقهر  للا يا  إاَّ  يا من  مر

 .ظلم  جرَّاء يس حق  الا  الاقر  الارلمين
 يستتتتتتتتتتتتتترا يلال الاتتتاوان: أنوا  حتتتر  أ  في والظل 

 - األميركي وال كتتتتترذ . ظمل  الل نتتتتترني والانتتتتترد. ظمل 
 وت اير ظمل   الفلستتتتتتتتتتتييني الحق شتتتتتتتتتتتكن في األوروبي

 آخر إلى... ظمل  باتاه متر ظمل   الستتتتتتتتتتتتتتال  على الثروة
 .«األنوا 

 ظمل   عن قولتت  يم ن التتا  الكثير هنتترلتتك أن ومتتر
 هجر   عترم وكت . رشتتتتتتتتتتتتتتتَاه  له  للا أعترد القربى ذو  

  بشتتتتتتتتتتتتتت ى والظتتتتترلمين الظمل   عن منتتتتتك  في واألم تتتتَترن
 .وسر له  وتفنُّن.. أنواع 
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 العالقان  والموضوعان الخليج قادة

 ال ر   الحرضتتتتتتر  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك   ورن 
 ال ي الستتتتتتتتتتنو ة  الخليجية  القمة  في   الحرضتتتتتتتتتتر  ال ر     أو 

 كرنون   6)  المرضتتتتتتي  الثنين  يوم  ظ ي  أبو  استتتتتت ضتتتتتترف  هر 
 الحرمّين ختتردم  عنهتتر  غتتر   ال ي  فتترلقمتتة (. 2010 األو  

 وشتتتتتتترر  اميركر   في  الاالج  مواصتتتتتتتلة   لاواعي  الشتتتتتتتر فين 
 الثتترني النتتر تت   الاز ز  ع تتا  بن  نتتريف  األمير  عنتت   نيتتربتتةا 

 عنهتتتتتر وغتتتتتر   التتتتتااخليتتتتتة   وي ر  الويراء  مجلس  لر يس 
 قمتتة عمليتترا  كتترنتت   نجهلتت    لستتتتتتتتتتتتتت تت   قتتربو   الستتتتتتتتتتتتتتليتترن 
 قمتة منهتر  أوثر  الج مترعترت  من  النو   هتاا  استتتتتتتتتتتتتت مرار تة 

  برلموضتتتتتتتتوعي ن ي الق   مر  وبرلاات  الك ر    القرارات  اتخرذ 
  ييرانال   الموضتتتو   وهمر . المنيقة  بر    الشتتترغلي   الارلقي ن 

  إياء  الخليجية  القمة   أن  ونالحظ  الفلستتتتييني    والموضتتتتو  
 ملحو    دولي   ارتبر    يسودهممر   اللاين   الموضوعي ن   هاي ن 

  واو ف  الاز ز  ع ا  بن   للا  ع ا   الملك  نهجا  استتتت حضتتتترت 
  بتتتترلخيتتتترر األختتتتا  التتتتاولي  المج مع  على  بتتتترل مني  مؤق تتتترا 

 وبرلضتتتت    ي  يران ال   النوو    للمل   الابلومرستتتتي   الستتتتلمي 
  الجو  يمهيء   الا    األمر  ااستتتت ييرن  لوق   إستتتترا ي    على 

  الستتتتلية  بين  المبرشتتتترة  المفروضتتتترت  لستتتت ئنر    األفضتتتت  
 .السرا يلية   والح ومة  الفلسيينية  الوطنية 
 أوثر لا    هنرلك  ليس   ه  : ن ستتتترء   أنفستتتتنر  نجا  هنر 

  الك ر   التتاو   مع  طيبتتتة  وعالقتتة  غنى  الاربيتتتة  المنتتترطق 
 ستتتتتتتتتتتتتتو   التاوليتة   القرارات  في  ال تكثير  ذات  التاو   وكتالتك 

 ال منيرت؟ 
 غير الخليجي  الستتتتتتتتتتتتتتاي  أن  هو  ذلتتتتتك  عن  جوابنتتتتتر 

. إلي   يشتترر   ا  مر   هو  الموضتتوعي ن   إلى  برلنستتبة  المنظور 
  الخليج   دو   استتت قرار   ألن   حر   أ    في  حثيث  ستتتاي   وهو 

  إن  مانره  بمر   أ  .. إليهمر  المشتتتتتترر  برلموضتتتتتتوعي ن  مرتب  
اا   هنرلك   كرن   إذا  أن   في  ت لخص  ماردلة  ثمة   في  صتتتتتتتتتتتتتم

  وإذا  من    يشتتتت و  الخليجي  الجستتتت    فهن  الفلستتتتييني  الرأ  
 المج مع جتترنتت   من  إيران  لتتا   خشتتتتتتتتتتتتتتيتتة  هنتترلتتك  وتترنتت  
 .رخروة  أوثر  تصب   الخليجي   الوضع  عظرم   فهن   الاولي 

 ال حر   لجهة  حيو ة  كرن    ال ي  السنة  نقضرء إ  وح ى 
  ييترانت ال  التمتوضتتتتتتتتتتتتتتوعتيت ن  متتتتتتتااواة  أجتتتتتتت   متن  التختلتيتجتي 

  الارم   لكن . مفرجآت  ستتتتتتنشتتتتتتها  أننر  ي او   ا  والفلستتتتتتييني  
 ال مني بر    من  ااف را   يجوي  مر   على   سي ون   2011

  برلنستبة األمر  حست   ي    بحيث  الارلقي ن   الموضتوعي ن  عرم 
  المنيقة لمصتلحة   هو   والا   نكمل     الا   والحست  . إليهمر 

  مر  بشتتتتتت    إيران  ت وافق   أن   هو  عمومرا    الاولي  والمج مع 
  نقيتتتتتة من  النوو   المل   وتنقتتتتت   التتتتتاولي  المج مع  مع 

.  ال فه   ب ر    ال فه    على   القر     الحوار   ماار   إلى   ال وتر 
  الموضتتتتتتتتتتو   إلى  برلنستتتتتتتتتتبة   قول   يم ن  نفستتتتتتتتتت   والشتتتتتتتتتتيء 

  قيرم مستتتتكلة  حستتتت    إلى  ي حو    ان  نكم    الا   الفلستتتتييني 
 .الشر ف  القا   وعرصم هر   الاولة 

 .ال وفيق  وليُّ   وللا 
 2010  كانون األول 9 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 العباد وربّ  العباد ي رضي أن يمكن ما

 األو ر لالهتتر  بتت   ك ر    دولتتة  تقو   أن  المخجتت   من 
  الى  بترلنصتتتتتتتتتتتتتتيتر   لهتر  ربيبتة  دولتة  إقنتر   في  أخفقت   إنهتر 

 وتكمين األو ر    الاولة   سماة  إنقرذ  تنفياهر   شكن   من  رغبة 
 .الربيبة  الص يرة   للاولة  برلوجود  ال سلي  

  الم حتتتتاة الوايتتتترت  هي  نانيهتتتتر  ال ي  األو ر  التتتتاولتتتتة 
  طل  ت   متر  وكت     إستتتتتتتتتتتتتترا يت   هي  الربيبتة   والتاولتة  األميركيتة 

 عمليتة وق    مجرد  األصتتتتتتتتتتتتتت ر  التاولتة  من  األو ر  التاولتة 
  قرنونية غير  عملية   أصتتتتتتتالا  هي  ال ي  المستتتتتتت وطنرت  بنرء 

  الاولية  الشتتتتتترعيرت   على  الامصتتتتتترة  ستتتتتتلوكيرت  في  وتنارج 
 .اليرق  قميَّر   سلوكيرت  في  تنارج  ومر 

  األميركيتة الدارة  كترنت   تمر   يتر  هت  : هنتر  ن ستتتتتتتتتتتتتترء  
 عمليتتتة وق    ن نيتتترهو  ح ومتتتة  من  طل تتت   عنتتتامتتتر  جتتتردة 
 عمليتتة تحر تتك  أجتت   من  وذلتتك  الشتتتتتتتتتتتتتترعيتتة   غير  ال نتترء 

 واشتتتتتتتتتتتتتتنين في  بتتاأت  كتترنتت   ال ي  المبتترشتتتتتتتتتتتتتتر  ال فتترو  
 الثرلثة  الجولة  باا  توقف   ث    الشتتتتي   شتتتترم  في  واستتتت ؤنف  

 .الوطنية   السلية  ومقر  إسرا ي   في 
  برليل   األخا   عام   م ررات   كرن    أيرا   الجربة   ت او   قا 

  أمر  عرتقهر   على  أخات   ال ي   الاولة   الى  ممسيئة  األميركي 
  ل لك  ن يجة   أو  المبرشتتترة  المفروضتتترت  باا  ال ستتتو ة  تحقيق 

  فور   تصتتتتتتتحي   من   الحر   هاه  في  با   وا  المفروضتتتتتتترت  
 ال ي هي  وكتتتكنمتتتر  األميركيتتتة  الدارة  ت تتتاو  ا  كي  للمر 
  الا   الالحق  الستتتتتتتت ارا   ي في   وا . تكمر   أن  با   تؤتمر 
 أوبرمر الر يس   أن  وخالصت    األميركية  الدارة   عن  صتار 

  الفلستتتتتتتتتتتييني الجرنبرن  يستتتتتتتتتتت كن    أن   أج    من  ستتتتتتتتتتتيام  
  إلى  نشتتتتتتير   الا    األمر  ومارلجة  ال فرو    ي ستتتتتترا يل وال 

  الستتتتتتتترا يلية  الح ومة  إبالغ  في  ي ون  مارلج    ضتتتتتتتترورة 
  هو  الم حتاة  األم   في  برمم ت    الموضتتتتتتتتتتتتتتو   منترقشتتتتتتتتتتتتتتة  بتكن 

 جردة األميركية   الدارة   كرن    وإذا   الحر    هاه   وفي   ال اي   
 أقلق  هر طرلمر  ال ي  السترا يلية   الح ومة  فهن  بالك   برلفا  
 همتتتتر الجنوبيتتتتة  أميركتتتتر  قتتتتررة  في  مهم ين  دول ين  خيوة 
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  من   أق   بنستتتتتتتتتبة  ستتتتتتتتت  صتتتتتتتتتر   باَّ   ا  واألرجن ين  ال راي   
 وال ي  لهر  الراعية   الاولة  تيلب   مر   إلى  وتمصتتتتتتتت ي  الرعونة 

  لمر  والاستتتت ر ة  والستتتتيرستتتتية   المرلية  الستتتتخية  المستتتترناة   لوا 
  وإلى  ستتتتتياتهر    على  ت مرد  إستتتتترا ي   الصتتتتت يرة  هاه  ورن  
  نظر في  إحراج  باتاه  متر  إحراج  في  لهتر  ال ستتتتتتتتتتتتتت ت   درجتة 

 .عمومرا   الاولي  المج مع 
لص   وضتا  في  الفلستييني  الموق    إن   القو   إلى  نخ 

  باتتا وذلتتك  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال  الموق   من  أقو   يبقى  الحتترلي 
  بتتتتترلتتتتتاولتتتتتة ( واألرجن ين  ال راي تتتتت  )  ااع رافين  حصتتتتتتتتتتتتتتو  
بحة كرَّت   حر   في  قوة  أوثر  وستتتتتتيصتتتتتتب   الفلستتتتتتيينية   ستتتتتتم
  وهتتتتاا  الجنوبيتتتتة.  األميركيتتتتة  القتتتتررة  دو   من  ااع رافتتتترت 

  الفلستتتيينية والثور ة  الستتتيرستتتية  اللعبة  أطرا   من  ي يل  
  تحقيق  األولى  خيوتتتتت   تكون  بحيتتتتث  ال فتتتتره   من  نوعتتتترا 
  إلى  واستتتتتتتتتتتتتت نترداا . »حمتر «  و  »ف  «  بين  الاملي  اللقترء 

 الحمستترو ة الفلستتيينية  الح ومة  لر يس  المستت جا   الموق  
  فلستتتيينية باولة   الق و   مع  إن    قر    الا   هنية  استتتمرعي  

 صتتتتتتتا  ياود   ا   اللقرءات  تحقيق  فهن     1967 حاود  في 
. وفرعالا  مم نرا  يصتتتتتب    الصتتتتت   توحيا   إن  ب  .. الحاو  

 .وربه   العبرد  يمرضي   مر   ذلك  وفي 
 2010 كانون األول  10 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 حرصاا  أكثر األوروبيون  يكون  ال  كي

  الستتتتتتتتتتتتتترا يليتتة الرعونتة  من  األوروبي  الموق   يا   متر 
 قليالا  أفضتتتتتتتتتتتتتت   إنت   حتر   أ   في  لكن  إليت   نيم   متر  دون 
 األستتتتتتتتتت  شتتتتتتتتتتايا   مع   ذلك  ونقو  . ااميركي   الموق    من 

  تشَّ الن  الل ين   القررتَّين   دو    إليهر   إن ه    ال ي   الحر    لهاه 
 يمرممون  ال ي  الصت يرة   الاولة  هاه   أن  حيث   األو     الارل  
  بااه  مر  باقوق  ت صتتر   قرن   نصتت   من   أوثر  منا  فيهر 

 .إليهر   المشرر   الاو   مع  عقوق 
ر   األميركيتتة  الدارة  حتترولتت   ال تتاايتتة  في   ح ومتتة إقنتتَّ

  المستت وطنرت  في  ال نرء  ب جميا  وثارل هر   بِا ربهر  إستترا ي  
. رفضتتتت   ولكنَّهر  المبرشتتتترة  المفروضتتتترت  تستتتتهي   أج    من 

ر   إنزا   وبتتتتا   رج  الدارة  تلتتتتك  فتتتتهن  بهتتتتر  الاقتتتتَّ   على  َتخ 
  مرة ستتتتتتتت حرو   أنهر  مفردهر  ب صتتتتتتتتر حرت   الاولي  المج مع 

  األميركيتتتتتتة الدارة  من  الم راخي  الموق   وهتتتتتتاا . أخر  
  على  الاولية  برلشتتتتتتترعية  المستتتتتتت هينة  الح ومة   تلك  شتتتتتتتجع 

  وهاا  إستتتتتتت صتتتتتتت رر ة  ومفردات  بلهجة  األوروبيين  مخرطبة 
 الخررجية بهستتتتتتت   الم حا   رد   في   الوضتتتتتتتو    ك    واضتتتتتتت  

 جرء ااوروبي  للتحرد  تقر ر   على  أمس  ق    الستتتتتترا يلية 
  بصتتتتتتتتتتتتتتورة الحترليتة  التجترهترت  ت وق   ل   »إذا : اآلتي  فيت  

 الارصتتتتتتتتتتتتتمة الشتتتتتتتتتتتتترقية  القا   تكون   أن  فكرة   فهن  عرجلة 
  لل ي يق  قربلية   وعام  إست بارداا  تزداد  لفلستيين  المست ق لية 

  على  عتترد   ستتتتتتتتتتتتتتالم  قيتترم  فرص  يهتتاد  ذلتتك  إن  َث َّ  وِمن 
 . « مس ق لية  عرصمة  القا   مع   الاول ين  حَّ   أسر  

 رؤستتتتتتتتتتتترء  عن  و صتتتتتتتتتتتتار  وواقاي  منيقي  الكالم   هاا 
  وهتاا . القتا   في  المقيمين  ااوروبي  التحترد  دو   باثترت 
  الحر    بواقع  إحرطة  الستتتتتتيرستتتتتتة   أه   أوثر   هؤاء   أن  ياني 

  على  إستتتترا ي   استتتت مرت   إذا  حاوثهر  المح مَّ   وبرلمخرطر 
  ت يير تحرو   ال نرء  بمواصتتتتتتلة  أنهر  وكيف   األرعن  نهِجهر 
  جتايتة محترولتة  أ   بترل ترلي  وتهتاد  الشتتتتتتتتتتتتتترقيتة  القتا   ماترل  

 رؤ ة  إلى  تستتتتتتتتت نا  م واينة  تستتتتتتتتتو ة  وفقَّ  الستتتتتتتتتالم  ل حقيق 
  عربيتة مبتردرة  إن هت   ال ي  الاز ز  ع تا  بن  للا  ع تا  الملتك 

 الجرماة  في   األعضتتتتتتتتتتترء   الاو   بهجمر   تحظى  للستتتتتتتتتتتالم 
 .عليهر  الاربية 
  تا  ره بحيث  ااوروبي  ال حاير  إستتترا ي   تستتت وع    ل  
  الابلومرستتتتتتي ال قر ر   على  ردت  ب   النصتتتتتتيحة    من  نوعرا 

 القا  تارَّ   ستتتتتيرستتتتت نر   أن  يا  رون  الاين   »إن : برلقو  
  هو  الوحيا   الحَّ    ان  يا  رون   الاين  أنفستتتتتتتتتتتته   ه   للخير 
 للقررة الستت صتت رر   الرد   هاا . قستتمين   إلى  الماينة  تقستتي  

  م شتتتتتتتتتتتتتاد  لموق   ذات   حاِ  في  موج    ستتتتتتتتتتتتت    األميركية 
 في الم َّمردية  إستتتتتتتتتتتترا ي   ضتتتتتتتتتتتتا  ااوروبي   الموق   ي خاه 

  ال قر ر واضتتتتتتتتاو  أوضتتتتتتتتح    مر  أضتتتتتتتتفنر   إذا   وأمر . الرعونة 
 الميلو  يمصتتتتتب    ذلك  فاناَ    الستتتتترا يلية  ات آذار الم   حو  

 ووق   الستتتتتتتتتتتتتترا يليتة  الح ومتة   إلى  حترستتتتتتتتتتتتتت   إنتاار  توجيت  
  أن  إلى  وجنرااتهتتر  وثاتترل هتتر  ذ تتربهتتر  من  أ   مع  ال اتترمتت  

.  لل ستتتتتتتتتو ة  الاولي   -  المستتتتتتتتتاى  ِركر   في  الستتتتتتتتتير  تمقرر 
 ورد كمر  الرعنرء  ات آذار للم  ااوروبي  ال وضتتتتتتتتتتتتتي   و  مث  

 :اآلتية  السيور  في  ال قر ر   في 
  وال خيي   المست مر  الست ييرني  لل وستع  نكست   إننر » 

  وستتتتتتتتيرستتتتتتتتة الجرر ة  واليرد  الهام   وأعمر   المقيِّا  الامراني 
 الرعرية  على  الحصتتتتو   وصتتتتاوبة  الممنصتتتتفة  غير  ال الي  

  والستتتتتتتتتتتتت ثمررات  للموارد   الارد   غير  وال وي ع  الصتتتتتتتتتتتتتحية 
رشة   . « القرمة  في  الحق  وهشَّ

 وال ي الستتتتترا يلية   ات آذار الم  حو   المز ا  نمضتتتتتيف   لن 
 في  ال والي   على  ال رستتتتتتتتتاة  للستتتتتتتتتنة  الستتتتتتتتت مرار  بينهر   من 

  الفلستتتييني ال مثي   مقر   هو  الا   الشتتترق«  »بي   إغالق 
يف   لن  ومر  رة غزَّة  في  يحا   عمَّر  المز ا  نمضتتتتتِ .  المحرصتتتتتَ

م موق    إلى  و ح رج   الوضتتتتو   ك    واضتتتت   فرلمشتتتتها   حري 
  استتتتتت  يالد في   ولا   عستتتتتتى . ااوروبي  ااتحرد  جرن    من 
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ا  اوروبي   -  اميركي  موق   ا  بموجب   ي     موحَّ   جلستتتتتتتتة  عق 
 الاضتتتتتتتتتتتتتتو تة التاا مو  فيهتر  يقرر  األمن  لمجلس  خترصتتتتتتتتتتتتتتة 
 ِإستتتت صتتتتاار الاضتتتتو ة  الاور و  ويمالؤه   الكبرر  الخمستتتتة 

  من  المز ا  بنرء  وعام  الستتتتتتتت ييرن   وق     على  ينص  قرار 
 بوق   إستتتتتتتترا ي   إلزام   على  ين ص  كمر  الستتتتتتتت نية  الوحاات 

  التتتاين  ااوروبيين  من  عليهتتتر  الما َر   الجراءات  وتتت  
  الاولة  هاه  قرم   كرن   لمر  ستتتتتتتتتتتتترا ي  ل  مستتتتتتتتتتتتترناته    لوا 

 .المش لة 
 اها   محور   هي   ال ي  ااوروبية   الخيوة  هاه   ان  و بقى 

  أخيرة وليستت   أخر   مرةا  وتحفِّزمنر  الشتتردة  تستت حق   المقر  
  و»حمتتر « »ف  «  اللتتاودتي ن  الشتتتتتتتتتتتتتتقيق ي ن  ميتترلبتتة  إلى 

ا   موق    في  النصتتتتتتتهرر   شتتتتتتتجَّع  ي ون   أن  ونف ر   موحَّ
  ثرني  آ   خليفة   بن  حما   الشي    قير   دولة  أمير   ذلك   على 
  ر يس الاوحة   في  المرضتتتتتتتي  األربارء  يوم  إستتتتتتت قبرل   لا  

  على  مشتتتتتتا   خرلا  »حمر «  لحركة  الستتتتتتيرستتتتتتي  الم    
 بترلنجتري حمتا  الشتتتتتتتتتتتتتتي   يهنئ  جترء  الحركتة  من  وفتا  رأ  

  عرم  الموناير   قير  بهستتتتتت ضتتتتتترفة  الم مث    الاولي   الكرو  
 .2018  عرم  س س ضيف   ال ي  روسير  باا   2022
  لوفتتا  قتتر   حمتتا  الشتتتتتتتتتتتتتتي   ي ون  ولاتت   عستتتتتتتتتتتتتتى  ومتتر 

  مع  مصترلحة  إن ظرر  في  األم ين  وشتاو   إننر  »حمر « 
  على  حرصتتتتتتتتتتتتتتترا  أوثر  ااوروبيون  ياود  ا  وبتالتك  »ف  « 
 .أبنر هر  من  القضية 

 2010 كانون األول  11 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 حريق  إطفاء عن   العاجز يتالعب  عندما

  فلستتتتتتتتتتتتتتيين أر   على  اليهود   المواطن  أن  بتتتاّ  ا 
  الاا    وانااام  والخستتتتتتتة   الظل   باافع  أهااهر  ال ي  المح لة 

 عليهر  أقرم   صتتتتتتهيونية  عصتتتتتتربرت   الى   الاولي  المج مع 
  نفست  وبين  بين   ي سترء   يا    مر  الشترعية    الى  يف قا  ويرنرا 
  موضتتتتتتتتتتتتتتو   من  , ح وم ت   موق   في  ال تابتا   ي تربع  وهو 

  إذا : الفلستتتتيينية  الوطنية  الستتتتلية   مع  المبرشتتتتر  ال فرو  
  مع  الفتتترعتتت   ال اتتترمتتت   عن  عجزت  الح ومتتتة  هتتتاه  وتتترنتتت  
  قلت   إلى  ح ى  يصتتتتتتتتتتتتتت   الحر ق  هتاا  وكترد  الكرمت   حر ق 

  فشتتتتتتتيئرا  شتتتتتتتيئرا  و  حو   القا   في   الح ومة  ويراء  م رت  
  من  جرءت   ال ي  النجاة   لوا  الله     من  »تستتونرمي«   إلى 

 الم مثلة الالحقة   األه   النجاة   لوا  ث    دولة  عشتتتتتتتترة  ستتتتتتتت  
 هتتتاه كتتترنتتت   إذا  إنتتت  ... ب زارة  انهمرت  ال ي  بتتترألميتتترر 

  عن  النرشتتتئ  الحر ق   هاا  محرصتتترة   عن  عجزت  الح ومة 

  ستتتتتيحا   الا   فمر   ذلك   خال    أو  أحاه   أركيلة  شتتتتترارة 
  صتتتتترروخية قايفة   عن  عبررة  كرن   الشتتتتترارة   أن   لو  تر   ير 

اهر  ية يران ال  ال رستتتترنة  في  الجرهزة  القاا    تلك   من    لوضتتتت 
  األهاا    ك    تصي    أن   على   وقردرة  م قامة   صوار     في 

  أم ن هر والمث َّ ة  المرصتودة  السترا يلية  والاست ر ة  المانية 
 في الامليترت  غرفتة  في  المح ملتة  المواجهتة  ختررطتة  على 
 .ية يران ال   الافر   ويارة 

 وكرد  الكرم   ج     في  غربرت   إل ه    الا   الحر ق   هاا 
 ح ومتتتة عجز  وستتتتتتتتتتتتتت   يم تتتا  ث   حيفتتتر  في  منتتترطق  يل ه  

 ي ون   أن  المف ر    من  النيران   محترصتتتتتتتتتتتتتترة   عن  ن نيترهو 
 قوة  أقو   أنفستتتتتتتتتتته   يا  رون  الا    لهؤاء  ال ن ي    من  نوعرا 
 اليتاين ترفع  أن  المنيقتة  دو   بقيتة  على  وان  المنيقتة  في 

  الصتت رء   رفضتتوا   الوه   هاا   ضتتوء  في  وانه   به    تستتليمرا 
 مهمر أنك   مانره   مر  له    قرل   عاة  أطرا   نصتتتتتتتتتتتر     إلى 

 البرط  يفيا  قا   الشتتتتكن   هاا  فهن  عستتتت ر   شتتتتكن   من  بل     
  بحقيقة  الشتتتتتتكن  ستتتتتتيصتتتتتتيام   ذلك  باا   لكن   الوق   لباض 

 الاستت ر   الشتتكن   فهن  شتترعية   دون   من  أن   وهي  أستترستتية 
  وجودك   وأن  الشترعية  منقوصتو   األصت   في  وأن   . ي كستر 

  أن   كمر . مظل   ستتتيرستتتي   لي   في  أمبرم   صتتتفقة  مجرد   هو 
 كيرن في  البقرء   هو  علي    الحصتتتتتتتتتو   يم نك    مر  أقصتتتتتتتتتى 

 صتتتتتتتفة  لهر  إنمر .. ك ر   جرلّية  مجرد   أ   محيي     ي ق ل  
  التاور تة القمتة  في  الار   القتردة  توصتتتتتتتتتتتتتتَّ   وعنتامتر . التاولتة 

  من  كتترن  الستتتتتتتتتتتتتتالم«  »مبتتردرة  صتتتتتتتتتتتتتتي تتة  الى  بيروت  في 
 ال حا  وليس  الفرصتتتتتتتتتتتة  هاه  اغ نرم  لبقر ك   المصتتتتتتتتتتتلحة 

 بتترت التتا   التتاولي  وللمج مع  ولشتتتتتتتتتتتتتتاوبه   له   والحراج 
  من  ي ستتتترا يل ال   -  الاربي  الصتتتترا    لموضتتتتو   تفهمرا  أوثر 
  الى  ينظر  بترت  المج مع  هتاا  إن  مانتره  بمتر  أ   ق ت    ذ  

  على  أقستتتترط   تستتتتايا   الواج    من  دي ن  أن    على  الصتتتترا  
 في ستتتتتتتتنا  ك   تستتتتتتتتايا  ي ف   ستتتتتتتتناات  خال   ومن  دفارت 
 .المحاد  ال رر   

  ترهيتت  تخشتتتتتتتتتتتتتتى  ن نيترهو  ح ومتة  نر   ذلتك  مع  لكن 
  الا   لي رمرن  افي اور  المستتتتمى  الا    من  يكتيهر  المزاياة 

  على  من  ن نيترهو  خالل    من  يمستتتتتتتتتتتتتتق   مر  ملاوبرا  آذار يت  قا 
  م شتتتادين مالعي   تخشتتتى  كمر  الح ومة   ر رستتتة  ورستتتي 
  التاولتة  ر يس  أوبترمتر  لبتتررا   تقولت   ب الم  تل زم  فال  آخر ن 

  هيالر   الوي رة  احراج  في  تمترنع  وا  أميركتر  الحترضتتتتتتتتتتتتتتنتة 
  لالب زاي ال فه   من  بتتتتالتتتت   الوي رة  هتتتتاه  ان  مع  ولين ون 

ع  بت   حظي  التا   ال فه   من  أوثر  ي ستتتتتتتتتتتتتترا يل ال    تواضتتتتتتتتتتتتتتم
  ر يستتتتتة  ان  الف را    الجر ز  ومن . الفلستتتتتيينية  الميرل  

  أ  )  األستتتتتتتتتتتتتترار  الم شتتتتتتتتتتتتتتوفتتة  األميركيتتة  التتابلومتترستتتتتتتتتتتتتتيتتة 
 في ن نيرهو  المستمى  الم الع   لهاا  ست قو  ( الابلومرستية 
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  تستتتت يياوا  ل   إنك  : و  ثال   و محرج  يمرط   إستتتت مر  حر  
 وأن   أت ك    إذا  حرلك   ستتتتتتتتتتت كون  فكيف  ق حر   محرصتتتتتتتتتتترة 

 جنو  من  صتتتتتوار    بضتتتتتاة  الاظمة  أحالم   في  غررقون 
  ا  ال ي  غزة   من  أو   للخليج  ية يران ال  الضتتتتفة  من   أو  ل نرن 

  النو   غير  من  صتتتتتتتتتتتتتتوار    فيهتر  »حمتر «  تملتك  شتتتتتتتتتتتتتتك 
  يصتتتي  فال  مستتت وطنرت  على  أحيرنرا  تميلق   الا   ال اا ي 

 .حجراا  يامر   وا  مق الا 
 2010 كانون األول  14 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 رمياا   أو آخر مؤثّ ر« »فع ل لـ تفادياا 
 البئر  في اللبناني« »يوسف لـ

  الا   الحص   ستلي   الر يس  جرر   أجناة   ن أ  أدر    لو 
  الا   نفستتتهر  الامررة   في  ستتترونرا   اوون   أن  المقردير  شتتترءت 

 كبترر من  يواره  ي فترجتك  وم  بترا  مستتتتتتتتتتتتتت نترا  دول ت   منهتر  ي ختا 
 وااقليميين والار   المحليين  الستتتتتتتتتيرستتتتتتتتتيين  المستتتتتتتتتؤولين 

  إلي   بهر  يقوم  ي ررة  ت ضتمن  المقرم    هاا  ببسترطة  والاوليين 
 الم فه  الستتتتتتتتتفير  2010/ 12/ 13  المرضتتتتتتتتتي  ااثنين  يوم 

  بردرتم   لكن م   ابرد     ركن   غضنفر   ل نرن   ألحوا    بصاق 
  دولة  م      إلى   الصتتتتتتتتتتاود  وهو  جرن ي   من   المكلو   ومر 

  لنر  يحا   لمر  برؤ     ااست نررة   على  إع اتم   الا   الر يس 
 .أمره   على   الم لو    ال لا  هاا   في  وعلينر  وبيننر 

 الستتتترد  اليربق  قصتتتتاتم  الز ررة  ب لك  ادر    لو  ون  
  ذلك  عنا  تستتتتتتمي هر   على  ال ارر   إن هى  ال ي  الامررة   من 

  وذلتك  الحص«   ستتتتتتتتتتتتتتلي   الر يس  ستتتتتتتتتتتتتت ن  »بنتريتة  الانوان 
  الوطنية  السيرسة   رموي   أحا   بين   اللقرء   هاا   إلى  لالنضمرم 
  الا   الابلومرستتتي  الحضتتتور  رموي   واحا   والارقلة  المه اية 

  ل   ية يران ال  ااستتتتتتتتتتتتتالمية  للجمهور ة  ستتتتتتتتتتتتتفيراا  ح    ان  منا 
  علي  الستاودية  الاربية   المملكة  ستفير  نظيراه  كمر  يستج   
 الكر   ع ا  علي  الستتتتتتتتتور   والستتتتتتتتتفير  عستتتتتتتتتير     عوا  
  ال كتترت  إلى  تتتاعو  ال ي  الييبتتة  المواق   ستتتتتتتتتتتتتتو   علي  

 ستتتتتتتتتتتتتتفير أن   لو  وكمر  باا  وبالك  وال فره    وال فه   وال وحا 
 ل نتترن لتتا   ااو ر  ااقليمي  الشتتتتتتتتتتتتتتتكن  ذات  التتاولتتة  إيران 

 لا  ااقليمية   الماردلة  في  الصتتتتتتا   الرق   ل نرن  وستتتتتتفير 
  ذلك  الاالقة   أفضتتتت   يحققرن  لاور  ن  صتتتتف رن  وهمر    إيران 

  الصتتتتتتتف ين هرتين  يملك  ستتتتتتتفير  جرن    من  النصتتتتتتتيحة   أن 
  ل    تايي   مث    القو    جري   إذا  وتكون    مخلصتتتتتتة  تكون 

 .ااش ار   بااية  في   يا   مر  حر ق  محرصرة   أو 

  في  مستتتتت نااا  احضتتتتتره   لو  تمني م   الا    اللقرء   هاا  وفي 
  الر يس الجترر  ومواق   آراء  من  التااورة  في  المخ َزن  إلى 

 ال ي  الحق  كلمة  دا مرا  و قو   يخشتتتتتتتتتتى   وا  يمبين   ا   الا  
  الستتفير  لل   ستتكقو   كن   غيره   شتتيء   وا   الحق  بهر  يراد 
  يا ز مستتتتتتل   عربي  ل نرني  كمواطن  الخرطر  في   يجو   مر 

. ال را   هتتتاا  عن  بتتترلقل   ع َّر  متتتر  وكثيراا  المقتتترومتتتة  ب را  
 الستتتتتتتتتتتفير  األ   ينق    بكن  ال مني   على  ستتتتتتتتتتتكحرص  وكن  

  ا  من  إلى  الختترطر  في  يجو   التتا   الكالم  خالصتتتتتتتتتتتتتتتة 
  لنحظى يوالهتتر  ن منى  قتترهرة  لظرو   لقتتر تت   إلى  ستتتتتتتتتتتتتت يتت  
د  انني  هي  والخالصتتتتتتتتتتتتتتتة . ماتت   بتترل حتترور    اوثر تتة من  فر 

«  »الِفا    ح رية  تكرار   من  تخشتتتتتى  مليونية  ل نرنية    المؤثرِّ
  وكشتتتمرتة وك ااعيرت  وكستتتماة   وككوطرن  ككمة  ذمق نر   الا  

 بااَهر مر  مرارة  نفستتتتتتتتية  وكصتتتتتتتتامرت  مليرر ة  وكخستتتتتتتتر ر 
امي  الفا    ذلك   ألن  مرارة   ضتتتتتتتتتتتتتع   الصتتتتتتتتتتتتتاَّ   ال هايا باا   وم

  الحوار  إلى  دعوات  اح رام  دون  وِمن  ال نفيتتتتا  موضتتتتتتتتتتتتتتع 
 ومهمر الم كد    المستتتتتتتتل    أن  ااع برر  في   واألخا  وال ها ة 

  أاَّ  يج   ستتتتتتتالح   وإو نز  عضتتتتتتتل   وتضتتتتتتتخَّ   شتتتتتتتكن   عال 
  األمر  ط ياة  كرن   مهمر  شتتتتتتتتتتور   هو   األمر   أن  ينستتتتتتتتتتى 

 .وخيورت  
 والكالم جالني   ل نتترن  في  اايتترم  هتتاه  نعيشتتتتتتتتتتتتتتت   ومتتر 
 فحواه  نقتتت    بتتتكمتتت   الستتتتتتتتتتتتتتفير  لل   عفو تتتة  ب تتت   موجتتتَّ  

  1990 عرم  صتتتيف  عشتتتنرهر   ال ي  األيرم  تلك  أستتت حضتتتر 
 اليي   الكالم  تحج    المؤثِّر«   »الفا     كلمة   غات   عنامر 
 .إلي   ااس نرد  اايمرت  تس وج    الا  

  رمي   هو  ال ر   كتترن  إذا  الستتتتتتتتتتتتتتفير   األ   أيهتتر  و تتر 
 يتتكولتت  لكي  ال ئر  في  يوستتتتتتتتتتتتتت   رمي   كمتتر  الجميتت   ل نتترن 

  ا  ال ي  يتة يران ال  الثورة  وهي  تممثتِّ   َمن  واجت    فتهن  التا ت   
  هاا . الل نرني«  »يوستتتتتتتت   تنقا   ان   هي  ت باثر    أن  نر اهر 

 األوثر الير   يقرر  عنتتامتتر  أنتت   الع بتترر  في  األختتا  مع 
ع  إستت يرع    في   والا   إق ااراا    الاين  تهاياات  باض  وضتت 
  ان  ال نفيتا   موضتتتتتتتتتتتتتتع ( قترلوه  متر  يقولوا  ل   لي ه   يتر )  حولت  
ام  يفال   ل    مر  األخيرة  اللحظة  في  يفا    ال زوة  ق    صتتتتتتتتاَّ

  الل نرني«   »يوس    لت   الخليجية  الشقيقة   برلكو     بسرعرت 
 هتاه في  النقترذ  ألن  مشتتتتتتتتتتتتتترِّ   موق   ذاتت   حتا  في  فهتاا 

 .إيمرن   ِفا     الحر  
  الم فه   السفير   األ    أيهر  فرَض      كالم  فحو    هو   هاا 
 الويراء لمجلس  جلستتتتتتتتتتتتتتة  حو   والرعتا  ال رق  من  موجترت 
 فرضتتتتتتتتتتتتتت تت  كمتتر . اناقتتردهتتر  يجوي   ا  كمتتر  طتتر    الل نتترني 

 وهي  اليوم   تصتتتتتتترد   ال ي  محرَّم   من  الارشتتتتتتتر  منرستتتتتتتبة 
  دون  من  يظل    لمن  امثولة  ذاتهر  حا  في  تشتتتتتت ِّ   منرستتتتتتبة 

  النهج  على  الابلومرستتتتتتتتتتي  ستتتتتتتتتتعيك  يوفِّق   وللا . حق  وج  
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  نر تتا  التتا   و حمي  الجميع  تقتتاير  موضتتتتتتتتتتتتتتع  هو  التتا  
  الوطن  وعلى  عليتتتت   جزعنتتتتر  وإستتتتتتتتتتتتتتمتتتتر   ال حيتتتتة  ابالغتتت  

 .المحسود 
 2010 كانون األول  16 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 العسير  المخاض تيسير
 والمحضونة الحاضنة بين

 في الحيو تتتة  باض  األميركيتتتة  الدارة  تباتتتث  أن  ق تتت  
  الستتتتتتتتتتتتتتليتة  بين  المبترشتتتتتتتتتتتتتتر  ال فترو   محترولتة  شتتتتتتتتتتتتتترايين 

 الخررجية وي رة  وتقرر  الستتتتترا يلية   والح ومة  الفلستتتتتيينية 
  الوايتتترت  جتتترنتتت   من  بمحتتتردثتتترت  ال تتتاء  كلن ون  هيالر  
(  مي شتتتي  جورج  الر رستتتي  المباو   شتتتخص  في )  الم حاة 

 بررا  ايهود  ي ستتتتترا يل ال   الافر   وي ر  من   حصتتتتتل   ورن  
 بين الاستتتتتتتتتتتتتير  المخر   تيستتتتتتتتتتتتتير  اع برره  يجوي  مر   على 

  األمر  و  مث  . إستتتتتتترا ي   والمحضتتتتتتتونة  أميركر  الحرضتتتتتتتنة 
  نقية ستتيشتت ِّ   ربمر  ب   مشتتجارا   ي او  بموق  . ال يستتير  

  الح ومة  صتمات  حر    في  ي سترا يل ال   الموق   في  تحوُّ  
  برلابلومرستتية الممستتك  الا    وبرلاات  الا ر   يباثرهر   ول  

 .لي رمرن  أفي اور 
 هو الم جتتادة  األميركيتتة  ااتصتتتتتتتتتتتتتتترات  من  ال ر  

 طرحهتر  ان  يستتتتتتتتتتتتتت ق   ل   أفكترر  وطر    المستتتتتتتتتتتتتترفترت  تقر ت  
 الانصتتتتتتتتتتتر  وأمر . ق     من  مي شتتتتتتتتتتتي   الر رستتتتتتتتتتتي  المباو  
ع   ياعو باأ  بررا   ايهود   أن   فهو  األميركية  للوي رة  المشتتتتتجِّ
  »الح متتتتتة  الى  فيهتتتتتر  التتتتتافتتتتتر   وي ر  هو  ال ي  الح ومتتتتتة 

 عملية ستت ستت مر  الستتالم  عملية   دون  من   وأن   الستتيرستتية« 
 في هو  الوحيتتتتتا  »الير ق  أن  ير   كمتتتتتر  الان «  توليتتتتتا 
 جمي   أمر  الستتتالم  تحقيق   »ان  مضتتتيفرا  لشتتتا ين«  دول ين 

 هي  مر   أمر . ي« ستترا يل ال  للمستت ق    وضتتمرن  للفلستتيينيين 
.  لشتتتتتتتتتا ين  دول رن : كرآلتي  ييرحهر  بررا    فهن  الصتتتتتتتتتي ة 

  دون  من  يتة فلستتتتتتتتتتتتتتيين  دولتة . يهوديتة  لتاولتة  حتاود  تحتايتا 
  ال ربيتتة القتتا  . المنازلتتة  المستتتتتتتتتتتتتت وطنتترت  اعتتردة . جيش 

 الاربيتتتة وااحيتتترء  ستتتتتتتتتتتتتترا يتتت  ل  تكون  اليهوديتتتة  وااحيتتترء 
 .للفلسيينيين 

 الضتتتتتتتتتتتتتتعيف  موقع  من  ي كل    انت   بتررا   ي تاو   ا  ولكي 
(  2010  -  12  -   10)  المرضتتتتتتتتتتي  الجماة  يوم   قر   فهن  
  الشتتتترق  لستتتتيرستتتترت  »ستتتتربرن  مؤتمر  في  المشتتتترركين  أمرم 

  تحاث  كرن   وباامر  بروكين ز«  لماها  ال ربع  األوستتتتتتتتتت  

 اتفترق  الى  ال وصتتتتتتتتتتتتتت   »إن : المؤتمر  في  كلين ون  الوي رة 
 مارفة خصتتتومنر  وعلى  فق   قوة   موق   من  ستتتيكتي  ستتتالم 

م  طر ق  يوجا   ا  إن    «.إسرا ي   لهز 
  ا  ال ك كتة  بتر   من  تكون  ربمتر  األخيرة  الكلمترت  وهتاه 

 الح ومتة في  الم شتتتتتتتتتتتتتتاد  ال يترر  إرضتتتتتتتتتتتتتترء  وب ر   أوثر 
م طر ق  يوجا   »ا  عبررة   أن  مالحظة   مع    السترا يلية   لهز 
 هزم  نرجيلة  شتتتتتتتتتتتترارة   ان  حقيقة  مع  ت نرفى  « إستتتتتتتتتتتترا ي  
 الستتتتتتتت   الاو    أن  بالي   عجزهر  ما   وأظهرت  إستتتتتتتترا ي  

 إطفرء في  المستتتتتتتترعاة   إلى  بمستتتتتتتتررع هر  ال ي   هي  عشتتتتتتتترة 
 مست صت  ر من  جرءت  الهز مة   أن  أظهرت  الكرم   حرا ق 

  الستتتتتتتتتترا يلية الح ومة  ذ ر   ل نب   جرءت   وأنهر  برلشتتتتتتتتتترر 
  حجررة  عن  النرشتتتتتتتتئ   المكوو    الاصتتتتتتتت    أن   الى  وثارل هر 
 الفتتترجر تستتتتتتتتتتتتتت هتتتا   أن  يم ن  األبتتتربيتتت   الييور  ترميهتتتر 
. وستتتتتتتتتتيلة  وبك   لحظة   أ   في  والما ا   والمح     والكرفر 

 في المح شتتتتتتتتتتاة   والثارل   الا ر   مصتتتتتتتتتتلحة  من   فهن   ولاا 
 النرشتتتتتئ األميركي  المكيق  استتتتت  ال   عام  ن نيرهو  ح ومة 

ر   عن    الجاياة  المحرولة  ومواوبة  الابلومرستتية   األستترار  نشتت 
  تركيتتر نجتتاة  أن  ااع بتترر  في  واآلختتا  ال ستتتتتتتتتتتتتتو تتة  ل حقيق 

  حرا ق  إطفرء   في  المستتتتتتترعاة   أج    من  الوطنية  والستتتتتتتلية 
 كمر فلستتتتتتتتتتيين   غربرت  أشتتتتتتتتتتجرر   أج   من  كرن   الكرم  
 األخر   عشتتتتتتتترة  األربع   الاولية  النجاات  جرن    إلى  ورن  
 بكن المستتتاورة  الستتترا يلية  الستتتيرستتتة  رموي   الى  نظر  لف   

  هتتاا  كفى  ولتتاا . الميلو   هو  الستتتتتتتتتتتتتتالم  ظتت   في  العيش 
  عن  النتك   وكفى  الاتاوان  وكفى  ااستتتتتتتتتتتتتت ييترني  الملاو  

  القتارة تجتروي  التا   للظل   الاترد   الحت   وعن  الحق  ولمتة 
  ومات   الفلستتتتتتتتتتتتتتييني  الشتتتتتتتتتتتتتتات   جترنت   من  ال حمت   على 

  األستت   مع  اليهود    والشتتا  .. للستتالم  المحبة  الشتتاو  
 .آخر  إشارر  ح ى  إنمر ... منهر  ليس 

 2010  كانون األول 18-صحيفة "اللواء". بيروت

     

 غذائية – مائية ستراتيجيةإ
 « الدفاعية »االستراتيجية جانب إلى

 تخلو  ا  تكرد   ال ي  الستتتتتتتتتتتيرستتتتتتتتتتتية   الهموم  هرمش   على 
  انتتاار  جر   قرعتترت  حتتايثتترا  نستتتتتتتتتتتتتتمع  منهتتر   عربيتتة  دولتتة 

 بترل تة أيمتة  شتتتتتتتتتتتتتتفير  على  الاربي  الاترل   أن  خالصتتتتتتتتتتتتتت ت  
 .الصربة  تفروت  مع  فرد   ك   تصي   الخيورة 

  أو  وال ااء   برلمرء  الم القة  هي   إليهر  المشتتتتتترر  األيمة 



363 

 

  المترء  حضتتتتتتتتتتتتتتر  م ى  أنت    وكمتر . بترلمترء  ال حتايتا  وجت   على 
  وإذن   ال ااء   ستتتتتتتتي وافر   المرء   توافر  م ى  فهن   ال يم   بي  
 ستتتتتتتتتتتتتتنوات ثال   باتا  حتاوثهتر  الم وقع  المتر يتة  األيمتة  فتهن 

  وا  مزدهرة  الحقو   تاود   ا  بحيث  يراعية  أيمة  ستتتتتتتتتتتتتت من ج 
  الزراعية األر   رقاة   أن   خصتتوصتترا  تكفي   المواستت   تاود 

  ت مث  ااستتتمن   من  غربرت  محلهر  وتح   تنحستتتر  أصتتتالا 
 في األختتتتتتا  دون  ومن  تقتتتتتترم   ال ي  األبراج  ظتتتتتترهرة  في 

  الاملتتة  مثتت   تصتتتتتتتتتتتتتتب   أن  أهبتتة  على  الميتتره  أن  الع بتترر 
  من   أغلى  ستتتتتتتيصتتتتتتتب   الاا    المرء   غرلون   وان  الصتتتتتتتعبة 

 .أصالا   ال رلي  ال نز ن   غرلون 
 من يومين  ق ت   جترءنتر  إليت   المشتتتتتتتتتتتتتترر  اانتاار  جر  

 وال نميتة لل يئتة  الاربي  للمن تا    الستتتتتتتتتتتتتتنو   »ال قر ر  خال  
 اج مترعه  في  الار   ال يئتة  ويراء  إع متاه  التا   « 2010

 وال وعية ال رشتتتتتيا   إلى  دعوة  هاا  ال قر ر   وفي . القرهرة  في 
  مخرطر درء  اع مردهر  شتتتتتكن   من  علمية  بوستتتتتر    وال فكير 
 .وال ااء  الايش 

 ال ي  األيمة   هو   تؤكا  مؤتمرات   إلى   األمر  يح رج   ا 
رة   من  تنشتتتتتتتتتتتتك   أن  يم ن    الثالثة األشتتتتتتتتتتتتهر   وفي . الميره  نا 

  ودو   ستتتتتتور ر  مانر  وعرشتتتتتت   ل نرن  في   عشتتتتتتنر  المرضتتتتتتية 
  ول  . المير  انحبر    عن  نرشتتتتتتئة  جفر   أيمة  عاة  عربية 

  الوق   في  حاث    وإنمر  أميرر   ا   أن  على   األمر  يق صتتر 
  على  األميرر  وهيو    اللهية  الانرية   ولوا . حرا ق  نفستت  
 ر  استتتتتتتتتتت جربة  شتتتتتتتتتتترور ن  حرماين  عشتتتتتتتتتتتنره   الا   النحو 

  الصتتتتتتتترلحين   ولاعوات  ااستتتتتتتت ستتتتتتتتقرء   لصتتتتتتتتلوات   الارلمين 
 استتتتتتتتتتتتتت مرار حتتر   في  وغيرنتتر  اآلن  لكنتتر  والصتتتتتتتتتتتتتتترلحتترت  

  هنرلك   ي ن   ل    ذلك   ومع .  الميره  قيرات  نش هي  اانحبر  
  الوق   في   أن    ذلك  للستت    ماعرة   الستتلو    وكرن  ترشتتيا 

 في نر    المثر   ستتتتتتت ي    على  كنر  إلي    المشتتتتتتترر  الصتتتتتتتا  
  أجتت   من  للميتتره  م رر  غير  استتتتتتتتتتتتتت نزافتترا  ال نز ن  محيتترت 

  من  تنز   فرلحنفيرت  المنري   في   وأمر . الستتتتيررات  غستتتتي  
 .حسر    دون 

  ونارة. الير ق   على  الميره  أيمة   إن   القو   خالصتتتتتتتتتتتتة 
  فهن   ذلك  يحا   وعنامر . غااء  أيمة  ستتتتتتتتتتتتت ُّستتتتتتتتتتتتت ِّ   الميره 

 ال ي األيمتتتتتة  إنهتتتتتر  بتتتتت  . المج مع  على  ك يرة  خيورتتتتتت  
  استتتتت برق  فهن   ولاا . اج مرعية  ان فرضتتتتترت  في  ستتتتت  ستتتتت   

  الشتتتتتتتتتتتتتتتتكن  هتتتاا  في  بنتتتا  إدراج  فق   ليس  ي يلتتت   الخير 
 مجلس لجلستتتتة   المئو    األعمر   جاو   بنود  إلى  يضتتتتر  
  أو  مضتتتتتتتتتتتتتتض  على  فتتتتهنهتتتتر  تناقتتتتا  عنتتتتامتتتتر  ال ي  الويراء 

 بمث  الميره   موضتو   مع   ال ارم   وإنمر  ااناقرد   مست حيلة 
  ل  ال كستتتتتتتيس  ن اأ  وبحيث   الستتتتتتتال   موضتتتتتتتو    مع  ال ارم  

  جترنت  إلى  تصتتتتتتتتتتتتتتي   غتاا يتة«  -  متر يتة  إستتتتتتتتتتتتتت راتيجيتة 

 «.الافرعية  »ااس راتيجية 
  بالد ونحن  الخو   هتتاا  ولمتترذا : يقو   من  نجتتا  وقتتا 

 أنهرر؟   الواحا  النهر  با   فيهر 
ع  الميلو   فتتهن  متترء  أغنيتترء  ألننتتر : والجوا     وضتتتتتتتتتتتتتت 
: الشتتتتتتتتتترعر   قو   علينر  يني ق   ا   كي   وذلك . استتتتتتتتتت راتيجية 

  ظهورهتتر فوق  والمتترء .. الظمتتك  يق لهتتر  ال يتتااء  في  وتترلعيس 
  الشتترعر  يقصتتاه   الا    فهن  وال فستتير  ولل وضتتي  . محمو  
  من  أرضتتتتتتتتتتترا  تستتتتتتتتتتتق   تكرد ( الب    أ  )  العيس   أن  الاربي 

 م ترن من  تنقلت   ظهورهتر  على  المترء  تحمت   وهي  الايش 
  أ  )  العيس  حرد   يمشتتتتتتفي   وا  آخر  م رن   إلى  البردية  في 

 .الب   هي   ال ي  الصحراء  سفينة   غلي   هاه ( الجمَّر  
.  األوان   فوات  ق    الميره  أيمة  نستتتتتت ار    ولا   عستتتتتتى 

  البحر ة حاودنر  ترستتتتتتتتتتي   إلي   إن هى  كمر   األمر  ين هي  فال 
 قوة  وا  حو    ا . ق رصتتتتتية   -  ية إستتتتترا يل  بمستتتتتيرة  النفيية 

 .برلل   إاَّ 
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 ودولياا  ياا إيران  المغيَّبة المرونة

 على كتترن  ي يران ال  الح    من  التتاولي  الموق   أن  لو 
  ي تتتتتررة أو  لقتتتتترء  أو  مؤتمر  يمر  وا  المرونتتتتتة  من  درجتتتتتة 

  تجره  الود   غير  الحايث  و  ون   إاَّ  دوليين   لمستتتتتتتتؤولين 
  األعلى  المرشتتتتتتتتتتا  كرن   لمر  الستتتتتتتتتتر ا   هو  وتيلارتهر  إيران 

  قر   خرمنئي   علي   للا  آية  إيران  في  الستالمية  للجمهور ة 
  آ   خليفة   بن  حما   الشتتتي   قير  أمير  يا ره   أمرم  أمس  ق   

 لظرو  الم فه   الوحيا  الخليجي  الصتايق  هو   الا   ثرني 
 سرلكة  ماهر   ااتصر    قنرة  بقرء   على  يحرص   والا    إيران 

 أوثر  هو   مر   الاولية    اللفظية  اام حرنرت   ميرههر  تا ر   ا 
  ربمتتتتر المرموق  الخليجي  الزا ر  ان  درجتتتتة  وإلى  رأ   من 

ام  ي ون   ي وقع  ل    مر  يقو   خرمنئي   للا  آية  يسمع  وهو   صم
  بمستتتتتاى يقوم  حما   الشتتتتتي    أن  خصتتتتتوصتتتتترا  من   ستتتتتمرع  
  ل   كمتر  الم تكيم  ل نترن  في  للوضتتتتتتتتتتتتتتع  تقييمت   بتاليت   لل هتا تة 

  من  الظني   القرار  صتتتاور  اق را   مع   وذلك  ق    من  ي كيم 
  األعلى  للمرشتتتا   برلقو   بل نرن   الخرصتتتة   الاولية  المح مة 

 الباض »إن : نجترد  أحمتا   محمود  الر يس  وبحضتتتتتتتتتتتتتتور 
 نستتتتتتتتتتتتتتاى ونحن  المنيقتتتة  في  جتتتايتتتاة  ف نتتتة  إثتتتررة  يحتتترو  

  والامت   الف نتة  هتاه  تفترد   إلى  المنيقتة  دو   بمستتتتتتتتتتتتتترعتاة 
 . « المنيقة  مصلحة  أسر    على 

 للشتتتتتي  الستتتتتاي   هاا   األعلى  المرشتتتتتا  يبرر    أن  وبا  
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  الصايق   األمير  يجا    أن  شكن    من   وبمر  أطلق   فهن    حما 
  من  ال قليتتت   دوليتتتة  أطرا   لتتتا   استتتتتتتتتتتتتت يتتتر   متتتر  يحتتترو  

 القرار اصتتتتتتتتتتتتتتتاار  أجتت   ب متتايتتا  وذلتتك  ال فجير  اح متترات 
  أن  بمانى  مفاواا  ي ون   ا   أمراا   للا  يقضي   أن  إلى  الظني 

 وبهاا بكستتتتتمر هر   الانرو ن  يستتتتتمي   ا  بمر  القرار   إخراج  ي   
 المرشتتتتتتتتتا  إن .. الف نة  بارء  كفيلة   أفضتتتتتتتتت   ظرو   تنشتتتتتتتتتك 
 ع  ر كالمتتتت   بتتتتهعالن  و وجتتتتِّ   يقو    ذلتتتتك  بتتتتا   األعلى 

  األمين  مراراا  وردده   قرل    أن  ستتتتتتتتتت ق  مر  العالم   وستتتتتتتتتتر   
 المح مة  عن   للا  نصر  حسن  السيا  للا«  »حز   لتتتت   الارم 

:  تلفز ونية شتتتتتتترشتتتتتتترت  ع  ر  اطالات   خال    من  وأح رمهر 
  من   أوامر  وت لقى  شتتتتت لية  مح مة  هي  المح مة  هاه   »إن 

ك    وأ   أخر   جهرت   اغيرا  و ما َ ر  مرفو   تمصتتتتتتتتتتتتاره  حم
 . « برطالا و 

  خرمنئي  األعلى  المرشتتتتتتتا  جرن    من   الموق   هاا  باا 
  للا«  »حز   جتتترنتتت   من  األرج   على  هنتتترلتتتك  تكون  لن 

 ...ملحوظة  مرونة 
  إاَّ .. فجكة  تصتتتتتتتتتتتتتار  مرونة  حاو   ان ظرر  في   وذلك 

  وناني  الاولي  المج مع  جرن    من  مرونة  فجكة  حاث    إذا 
 كتتكن األوروبي   ااتحتترد  ودو   األميركيتتة  الدارة  بتترلتتاات 
 .ال ها ة  بحايث  ال حا   حايث  يمس  ا  

  ي فه  فهت  . إيران  في  ال هتا تة  من  ل نترن  في  وال هتا تة 
 ال نفيا؟  الى  طر ق   سيكخا  رسموه  مر   أن   أم   ذلك   الاوليون 
 .ذلك  ال ي    ِعل    في 
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 والتغيير  الحكومي  الفراغ  تفادي
 إيرانو   العرب  األشقاء بأسلوب

  تشتتتتتتتت ي  في  ال اجيز  نفق  ي ردر  الاراق   هو  هر  أخيراا 
 المرأة  لا    الحم   ماة  كمر  أشتتتتتتتتهر  تستتتتتتتتاة  وباا . ح ومة 

  الح ومتتتة  ر يس  المتتترلكي  نور   الستتتتتتتتتتتتتتيتتتا  يالن  الحتتترمتتت   
ا  باتتتا  عليهتتتر  الم وافق   متتتر نحو  على  ومنتتترورات  ورد  أختتت 

  لمق ضيرت فضفرضة  تش يلة   عن  مراراا   ل نرن   في  عشنره 
 ليس الاراقي   الشتا   أسترر ر  ف نفرج  الاستيرة   غير   الوادة 

  لو  المتتتتتترلكي  تمنَّى  ال ي  هي  الجتتتتتتايتتتتتتاة  الح ومتتتتتتة  ألن 
 ح ومة الاراق  في  برت  ألن   وإنمر  تشتتتتتتتتتت يلهر   يستتتتتتتتتت ييع 
  هو  مر  في  بقرؤه  ستتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتت   كرن   الا   الفراغ  وإنحستتتتتتتتتتر 

 .أخير 

 حرلة هي   وال ي  هاه  الفضتفرضتة  ال شت يلة  اعالن  باا 
  كثيرة تستتتترؤات  ثمة  الاربية  الح ومرت  في  مستتتت وقة  غير 

  ستتتتتت صتتتتتتما  ه  : وهو   األه   ال ستتتتتترؤ   بينهر   من  ميروحة 
 أصتتتتتتر   مر  هو  ستتتتتتيصتتتتتتي هر   الا    ان   وه   الح ومة  هاه 

 في  لكن  توافقيرا  ت شتت    مانره  بمر   أ   ل نرن    في  الح ومة 
 ال اجيز و خ ل   توافمق   هنرلك  ياود   ا  الشتتتتتتتتتاة  ستتتتتتتتترعرت 

 برلفا  هنرلك   أن   الى  برل لا   الحر   وتصتتتتتتتتتت   براستتتتتتتتتت هرنة 
  فمر   وإاَّ .. فراغ   أجواء  هنرلك  أيضتتتتتتتتتتتترا  برلفا    لكن  ح ومة 
  ت كتتتتتا  أن  مانى  ومتتتتتر  الح ومتتتتتة  تج مع  ا  أن  مانى 

 .والمصردقة  المنرقشة  برس   هي  ال ي  األوراق 
 األردن  الى  ستتتتتور ر   من  الاربية  الح ومرت  ستتتتتر ر  في 

  الاو    إلى   الخليج   دو    الى  الستتتتتتتتتتتودان   الى  مصتتتتتتتتتتتر   الى 
 وماهتتتتر القمر  وجزر  جي وتي  إلى  وصتتتتتتتتتتتتتتواا  الم تتتترربيتتتتة 

 ح ومي  فراغ   أل   مجر    ا  الفلستتتيينية  الستتتلية  ح ومة 
  لل  يير موجبتة  لحظتة  أ   في  عرضتتتتتتتتتتتتتتة  الوي ر  أن  ذلتك 
 ح ى ب    الشر ع   ال ا ير  نحو   على  شوشرة   أ    دون   ومن 

  إذا  جاياة  بح ومة  والتيرن   كلهر  الح ومة  استتت  اا   يم ن 
 .األمر  تيلَّ  

  ان  في  الم مثلتتتة  النجتتترديتتتة  الواقاتتتة  هنتتترلتتتك  ذلتتتك  إلى 
  وي ر)  الح ومة   في  الويراء  أه   ثرني  إستتت  ا    دولة  ر يس 

  دولة  في  رسمية  مهمة   في  وهو ( م قي  منوشهر  الخررجية 
 عر  م قي  األ   ي ون  وقتتا . م تترنتت   آخر  وعيَّن  افر قيتتة 

  ل ا   في  أخبرر  نشتتتتتتتترة  خال    من  عن   براستتتتتتتت  نرء  صتتتتتتتتافة 
 في فيتت   يحتت   التتا   الفنتتاق  في  وهو  إن« . إن . »ستتتتتتتتتتتتتتي 
 .السن ر  
  إذا  ح ومة  أل   استتتتتت قرار   ا   أن  نر    ذلك   ضتتتتتتوء  في 
  ا  فيهر  ويراء   كرن   إذا   أو  الستتتتت  اا   على   عصتتتتتية  ورن  

  ينستجموا ل    أو  واج    اداء   عن  تقرعستوا   ه    إذا  يمست  الون 
 الح ومتتتتتة هؤاء  يقتتتتترِطع  أو  الح ومتتتتتة  هتتتتتاه  ر يس  مع 

 .دمرغية  بس  ة  مصربة  بح ومة  ال لا  فيصب  
 الاراق  في  الح ومي   الستلو   يصتب    أن  هو  ن منره  مر 
  الشتتقيقة  الاو    في  علي    هو  مر  بمث   ل نرن   في   ذلك  وق   

 العبرد أمور  ل ستتتتتتتيير   هي  الح ومة   ان   ذلك    إيران  وماهر 
  لمترذا  كمتر  ت  ير  ا  فلمترذا  الواجت   هتاا  آذار تت  ا  وعنتامتر 

 .نجرد  الر يس  وبرسلو  ... بآخر ن  الويراء  س  ا  يم   ا 
 2010 كانون األول  23 -صحيفة "اللواء". بيروت

     

 وسودانياا  ياا إيران  الصدمات إحترام
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  ااسالمية للجمهور ة   األعلى   المرشا   رأ    على  تاليقرا 
  التاوليتة  المح متة  أن  من  خترمنئي  علي  للا  آيتة  إيران  في 

  الحر ر   رفيق  الر يس  إغ تتتتر   َمن  حقيقتتتتة  عن  البتتتترحثتتتتة 
  جتترنتت  إلى  والعالمي  النيتتربي  الامتت   رموي  من  وكوكبتتة 
  من  أوامر  وت لقى  شتتتتتتتتتتتتتت ليتتتتة  مح متتتتة  »هي  له   مرافقين 
ك    وأ   أخر   جهرت   اغيرا  و ما  ر  مرفو   تصتتتتتتتتتتتتاره  حم

  الحر ر   التتتاين  ستتتتتتتتتتتتتتاتتتا  الح ومتتتة  ر يس  قتتتر   وبتتترطالا«  
  وأنر  الخرمنئي  علي  الستتتتتتيا   األعلى  المرشتتتتتتا  نح رم  »نحن 
نتتر  إيران  إلى  ذه تت م    جتترنتت  ولكتت   األمور   كتت   في  وتكَّلم 

 فهي التتتتاوليتتتتة  القرارات  يخص  متتتتر  وفي . نظر  وجهتتتترت 
 كح ومة مواقفنر   لاينر   ونحن   موقفهر   يران ول   دولية   قرارات 

  موق    أن  وأؤكا  المنيقة   في  الست قرار   إلى  يستاى   وك  
  -  الستتتتتتتتتاود   المستتتتتتتتترر   على  يؤثر   لن  الخرمنئي  الستتتتتتتتتيا 
 . «  ... إيجربي  مساى   هو   الا   السور  
 المبرغ  الخمرستتتتتتتي   اللقرء   عن  الصتتتتتتتردر   ال يرن  وفي 

(  مبرر  حستتتتتتتتتتتتتني )   مصتتتتتتتتتتتتتر  رؤستتتتتتتتتتتتترء  بين  الخرطوم  في 
( القتتتتاافي  مامر )  ولي يتتتتر ( البشتتتتتتتتتتتتتتير  عمر )  والستتتتتتتتتتتتتتودان 

 كير ستتتتتتتتتتتتتتيلفتر  وماه  ( الاز ز  ع تا  ولتا  محمتا )  ومور  ترنيتر 
  اان قرلية   المرحلة  في   الستتتتتتتتتتتتتتوداني  للر يس   ااو   النر   
دوا  القمة  في  المشتتتتترركين   »إن : هي  اف ة  فقرة  وردت   شتتتتتاَّ
 البقرء في   الستتتتتتتودان  جنو   شتتتتتتتا   لرادة  اح رامه    على 
ا   السودان  إطرر  في   . « السلمي  النفصر    أو  الموحَّ

  حو   »ا : الكر     القو   مع  ينستجمرن  ال اليقرن   هاان 
ن  انهمر  كمر . برلل«   إاَّ  قوة   وا    مع  لل ارم   نموذجرا  يشت الِّ

  الر يس  عن  صتتتتتتار  كرلا    قواا  كرن   ستتتتتتواء  الصتتتتتتامرت 
 صتتتتتتتار الا    مث   بيرن  في  فقرة   أو  الحر ر    الاين  ستتتتتتتاا 

 .إلي   أشرنر   الا   الخمرسي   اللقرء   عن 
  »إح رام إع بتتتتترره  يجوي  متتتتتر  هنتتتتترلتتتتتك  الحتتتتترل ين  وفي 

  الجها  با    دون   من  بهر  ال ستتتتتتتتتتتتلي   بمانى  الصتتتتتتتتتتتتامرت« 
  ال ا    ألن  ليس   تلك   أو  الصتتتتتتتتامة  هاه  في  جار   ل ااي  

  من  يمرتجى   أم    ا  ألن   وإنمر  مستتتتتتتتتت ح    وغير  وارد  غير 
  المفجو    البن  الر يس  يس ييع  كيف   إذ  ال ااي    محرولة 
 وأشتتتتتتتتتقرء وأمهرت  آبرء  بقية  البن   ومع  بوالاه  فالوه  برلا  

  األ    أو   الزوج   أو   البن  فقاوا  وأي رم  ويوجرت  وشتتتقيقرت 
  األعلى  المرشتتتتتتتتتتتتتا   عن  صتتتتتتتتتتتتتار  كرلا   قرطع  رأ   تااي  

  أ   مخ َلية    ف و    كرن   إذا   عمر   النظر  وبصر   خرمنئي 
  ستتتتيرستتتتي موق   أنهر   أو  دين   ونصتتتت   ستتتتيرستتتتة  نصتتتت  

 ب الم مثتتت   يتتتة يران ال  للثورة  الل نتتترني  الامق  ل تتتاعي   بحتتت  
  نراه  فتتتهننتتتر  ال اتتتايتتت   على  قتتتردر  غير  وألنتتت  . للا«  »حز  
 المرشتتتتتا يح رم   إن   و قو   الرد   في  والحااقة  ال كد   يا ما 

 .نظره  وجهرت  طر    لك    لكن   األعلى 

  والزعي  األرباة  الرؤستتتتتتتتترء  يستتتتتتتتت ييع  كيف   ذلك   وإلى 
  إذا  النفصتتتتتتترلي  ال يرر  مجر   تااي   الجنوبي  الستتتتتتتوداني 

  تااي  يستتتتتتتتتت ييع   أحا   ا   أن  تؤكا  المؤشتتتتتتتتتترات   ك   ورن  
  إل تترء  أجتت   من  ال تتكثير  لتت   أحتتا  ا  إنتت   مثلمتتر  المستتتتتتتتتتتتتتترر  

 الخمستتتتتتتة  فهن  موجودة  غير  القارة   وألن . الاولية  المح مة 
  للجنوبيين  الشا ية   الرادة   يح رمون   بكنه    قرلوا   المج ماين 

ا   السودان  إطرر  »في   . « السلمي  النفصر    أو  الموحَّ
  المرشتتتتتتتا  من  صتتتتتتتردم   موق   هنرلك   كرن  الحرل ين  في 
  الحر ر    الاين  ستتتتاا  الر يس  ما   تارم   خرمنئي   األعلى 

 إخفترق  هنترلتك  وكترن . الصتتتتتتتتتتتتتتامترت«  »اح رام  قترعتاة  على 
 الخرطوم في  الخمرستتتتتتتي  اللقرء  جرن   من  صتتتتتتتردم  عميق 
 الصتتتامرت« »اح رام  قرعاة   على  المشتتترركون  ما   تارم  
 .نفسهر 

 هتتتتتاه من  المز تتتتتا  اآلن  باتتتتتا  ستتتتتتتتتتتتتتنشتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتا  وكتتتتتكننتتتتتر 
 .حر   إلى   حر    من  تم ِّا    ا  ال ي ... الح رامرت 
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 السالم  نتظارإ في
 المسّرة  الناس وفي األرض على

  ف جا ميالد   عيا  يح   الستتتتتتيا  أيهر  ير  ستتتتتتنة   ك   ومر 
 الاكر   بهاه  ستتتتتاااء  ومستتتتتيحيين  مستتتتتلمين  األم ين  أبنرء 
  أاَّ  الاترلمين  ر   لهتر  قتر   ال ي  مر    بن  عيستتتتتتتتتتتتتتى  فتكنت  
 الستتتتتتتتتتتالم األر    على  القر    أن   كمر  تحزن    وا  تخر  

 .المسرة  النر   وفي 
  1967 حز ران   من   الرابع  منا  إننر   السيا   أيهر  ير   ولكن 

  الحز راني اليوم  ذلتتك  بستتتتتتتتتتتتتت تت   عميق  حزن  حتترلتتة  نعيش 
 إح   الصتتتتهيوني   ألن  فق   ليس  مزدوج  والحزن .  األستتتتود 
  وبترلتاات  المقتاستتتتتتتتتتتتتترت  ينجِّس  ألنت   وإنمتر  الاربيتة  األر  
 ال ي ال مر   بقر   وستتر ر   المها  وكنيستتة  األقصتتى  المستتجا 
 .طمهر  بااه   مر  بيمهر  وتارلى  سبحرن    للا  خّصهر 

الا  نن ظر  ونحن  1967 الاترم  ومنتا   من شتتتتتتتتتتتتتتجترعترا  ِفا 
  الاربية   األمة  ح رم  واشتتتتتتتتتتقر ه   الستتتتتتتتتتالمية   األمة  ح رم 

  الفا     ا   ولكن . المستتتتيحي   الارل   ح رم  من  حريمرا  وموقفرا 
  تبقى وه اا . يصتتتتتار  الحريم   الموق    وا  يحام    الشتتتتتجر  

 حرو   ك   على  الرضتتتتتتى  وعام  برلحزن  م لَّلة  المقاستتتتتترت 
  الافر   بواج   يقوم   ا  المستتتتتتيحي  الارل    وفي  األم ين  في 
  حيث  من  المجنِّستين   هؤاء  ليرد  يه ُّ   وا  المقاسترت   عن 
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 .يح لون 
 الاين  رجر    أن  الستيا  أيهر  ير  للصتامة  ماعرة  واألوثر 
 بربر األعظ   الَح ر   من  رمَت ه   مستتتتتتتت و   وعلى  المستتتتتتتتيحي 
 الاربيتتتتة المنيقتتتتة  في  اليوا    بيتتتترركتتتة  إلى  الفتتتترتي تتتترن 

 الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي ال ا ير  أنوا   ب    الم  لى  ل نرن  في  وبرلاات 
  ولستتتتتتترن  الكر مة  الروحرنية  برلمنرستتتتتتتبة  إح فلوا  المستتتتتتتيء  

 في نستمع  لكي  توَّاقين  كنر  أننر   مع  ستيرستية   قضترير  حرله  
  الاين  ضتتتتتتتتا  ماو ة  صتتتتتتتترخة  منه    لك   الميالدية  الخيبة 

  ال والي   على  واألرباين  الثرلثة  للستتتتتنة  برلح ال   يانِّستتتتتون 
 في بخيوله   ااح ال   جنود  ي مخير  المقاستتتتتتتتتترت  أطهر 

 األقصتى المستجا   وإلى  المها  كنيستة  إلى   المؤدية  الشتوار  
 الار  بيوت  تتتتتتتامر  ال ي  الجرافتتتتتترت  هتتتتتتاير  وق ع  على 

 الهاير  ومع  است ييرنية   وحاات  ل  ني  بسترتينه    وتجر  
 يصتتتتتتتتتار الممقوت    الكالم  ضتتتتتتتتتجيج   هنرلك  والع ااءات 

  بير ز   التتت   ذلك  أو  لي رمرن  التتت   ذا    أو  ن نيرهو  التتت   هاا   عن 
 المستتتتتتتتتتتتتت مر الكيترن  هتاا  وثاترلت   ذ تر   بقيتة  الثالثتة  ومع 
  المستتيحي  الارل   في  وشتتا ية  رستتمية  مؤستتستترت  من  باع  

  التاولي  بترلمج مع  فق   ليس  إستتتتتتتتتتتتتت هترنتة  يممانون  التاين  لت  
  ال ربة يخص   أن  الارلمين  ر   شتتتتترء   الاين  برألن يرء  وإنمر 

 هي فلستيين  بكن  وتكويااا  ت ر  را  أقاامه   بآثرر  الفلستيينية 
 وليستتتتتتتتت  الثالثة   الستتتتتتتتتمرو ة  للديرن  الروحية   الارصتتتتتتتتتمة 

  إطتتترر  في  األر   هتتتاه  إلى  شتتتتتتتتتتتتتتحنه   ت   التتتاين  لهؤاء 
  ومستتتتتتتتتتتتّلحهر  ومشتتتتتتتتتتتتّ رعهر  واعاهر   للا   لان  دولية«  »غزوة 

بهر    تشتم  الستيا  أيهر  ير  الا     ك   والا   . وداعمهر  ومارِّ
  ا  لكن   أحيرنرا  الستتتتتيرستتتتتي   الوعظ  من  يمكثر  دين  رج    و  

 القرار أهتت   على  أيضتتتتتتتتتتتتتتترا  و فر   دينيتترا  الح ال   يحرِّم 
 .ال حر    بهاا   األخا  السيرسي 

 اليوا   رموي  إن  الستتتتتتتتتتتتتتيتا  أيهتر  يتر  القو   نضتتتتتتتتتتتتتتيف 
 فيهتر قترلوا  وِعظترت   بخميت   بميالد   أح فلوا  المستتتتتتتتتتتتتتيحيتة 

.  والستتالم  الوفرق   إلى  والاعوة  الستتيرستتة  أمور   حو   الكثير 
 بين وفرق  هنرلك   ي ون   لن  إن   تار   الستتتتيا  أيهر  ير  وأن  
 ظل  هنتتترلتتتك  كتتترن  إذا  عليهتتتر  ستتتتتتتتتتتتتتالم  وا  األر   أهتتت  

 ح تتترم دام  متتتر  مزهواا  يستتتتتتتتتتتتتت مر  الظتتترل   بينمتتتر  ومظلومون 
 حاو يحاون   ا  واألوروبية  الشتتتتتتتتتتتتتمرلية  األميركية  القررتين 

  بتتترلتتتاولتتتة الع را   في    الجنوبيتتتة  األميركيتتتة  القتتتررة  أهتتت  
  ي حقق  وعنامر . الشتتتتر ف  القا   وعرصتتتتم هر  الفلستتتتيينية 

  مستتتتتتتيحيي أطفر   يبقى   ولن  ستتتتتتتيستتتتتتتود  تر اه  مر   فهن   ذلك 
 الشتتتتتتتتتتتتتتجرة خال   من  الييبتتتتتة  بتتتتتاكرا   يح فلون  الاتتتتترل  

 ول يوت  وللمها  للكنيستة  مصت رَّات  حولهر  ي نون  الميالدية 
 الستتالم علي    المستتي   الستتيا  مها  بمجرورة  الستتاااء  الفقراء 

 الجميع  يحج   أن   با   سنة    وأرباين  ثال    منا  يحا    ومر 

 شتتتماة اليا   وفي  المقاستتتة  الايرر   تلك   إلى . وصتتت رراا  وبرراا 
 .البخور  وباض  ووردة 

 المحبة وتن شتر  األر   في  الستالم  يستود  فق   عناهر 
 في والمستتتتتتتتتتتتتتلمين  الار   أمتتتتة  وتكون  النتتتتر   نفو   في 

  ال صتتتتتتتر حرت  من  ستتتتتتت رتر   ألنهر  أمة  خير  نفستتتتتتت    الوق  
  تمقتتت  وال ي  والفضتتتتتتتتتتتتتتتر يتترت  الصتتتتتتتتتتتتتتح   ع  ر  الان ر تتة 

  بقراءة نهرره   ي اأون   الاين   وكالك  المشتتترهاين  الستتترماين 
 .عر لة   ك   لا   ال شرؤم  وتنشر  الصح   
  هتاا  غير   على  واألم ترن  ميالديتة  وستتتتتتتتتتتتتتنتة  ميالد   وكت  

 .المري    الحر  
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  مشارقياا  2010 العام من األمل خيبة
 ولبنانياا  وخليجياا  ومغاربياا 

نتترهتتر  ال ي  اآلمتتر   وتت     كتترنتت  2010 الاتترم  على  علَّق 
  الارم  من  األخيرة   الستتتتتتتترعة   هي  وهر . اليقظة  أحالم  مجرد 
  من  يومرا  وستتتتتتتتتتت ون  ثالثمئة  بااهر  تنصتتتتتتتتتتتر   قر بة  برت  

َل   ل   المصتتتتتتتتتتتير   على  والقلق  الخيبة    عربي  بلا  منهر  يستتتتتتتتتتت 
 .القلق  وط ياة  الخيبة  أنوا   تفروت    وإن  وإسالمي 

 حا  الى  وصتتتتت    قلق  األمة   من  المشتتتتتررقي   الجنر   في 
 وهنر  برل فجير  تهاياات   هنر . النر   يصي    أحيرنرا   الفز  

 .الكررثة  حج    من  لل قلي   ات محرو   وهنرلك  برلفا   تفجير 
 عنا األفق  ضتيق  ن يجة  تملمم   الم رربي   الجنر   وفي 

  أوثر ة  عن  اليا   ذات  وضتيق  جهة   من   األمر   أمولي  باض 
 .النر  

  وإنستتااد جلية  مالم   األفر قي  -  الاربي   القل   وفي 
  يصتتتي   شتتتل   في   أو  غي وبة   في  ت ستتت    قا  الشتتترايين  في 
  مستتتتتتتت قيمرا  الصتتتتتتتترا   ياود   وا   هؤاء  فيضتتتتتتتتيع  القرار   أه  

 .أمرمه  
  تتركتتتتتتت  هتمتوم  األمتتتتتتتة  متن  التختلتيتجتي  التجتنتتتتتتتر   وفتي 
  على  الخليج  ياتا   ل   وبرل ترلي  ااه مترمرت    على  تااعيترتهتر 
 .الجوار  بحمسن  ثق     على  الخليجي   وا  طمكنين   
  الى  بروستتتت رن   من  المستتتتلمين  بالد  باض  تشتتتتهاه   ومر 

 .النفس  يفررق   ا  األسى  تجا    الصومر    الى  أف رنس رن 
 الجرمع  هي  ال ي  فلستتتتتيين  األستتتتتر   القضتتتتتية  وح ى 

  وتفرَّقه  تنترفره   على  أهلهتر  يا   متر  للم ين   المشتتتتتتتتتتتتتت ر  
  ومع . ي هم   وح ى   ب   برآلخر  ذرعرا  طر    ك   يضتتتتتتتتتتتتتيق 
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قون  نراه    ذلك   رغ  و  ربرون  القضتتية  عن  مقواته   يصتتاِّ
 .حقهر   في  تجنيرته  
  شتتتتتتتتتتراهة حيث   من  شتتتتتتتتتتكنرا  الك ير   ال لا  هاا  ل نرن   وأمر 
 في  ال كجي    فهن  وخصتتتوصتتتي     رونق   ال هرم  في  الباض 
.  الستت ثنرء هو  وال فّه   القرعاة  أصتتب   األستترستتية  للقضتترير 
 باض ي يلتت   وال وافق  للحستتتتتتتتتتتتتت   ال تتكجيتت   كتترن  وباتتامتتر 
  ا  وكتتكنمتتر  »عقيتتاة«  أصتتتتتتتتتتتتتتب   ال تتكجيتت   هو  هتتر  المروءة 

ر    جنره بمر  ل نرن  في   الستتتتتتتتيرستتتتتتتتي   الملاو   رموي  ي بصتتتتتتتتّ
  الاين  والستتتتتودان  الاراق   في  الستتتتتيرستتتتتة  مالعي   نظراؤه  
 حققوا انه   حيتتتث  الصتتتتتتتتتتتتتتاتتت   المتتتكيق  في  الانتتترد  رمتتتره  
 والوطنية الارمة   المصتلحة  حستر    على  الصت ير  المكر  

  بالد  في  م واصتتتتت   الان   مستتتتتلستتتتت    فهن   ذلك   ومع . لل لا 
 .النيلي ن  بالد   في  للس ئنر   ومرش   الرافاي ن 
 في حرضتتتتتتتتتتراا   كرن  كثير  وغيره  إلي   نشتتتتتتتتتتير  الا    هاا 
  لا  . ستتترعرت  خال   ستتتنودع    الا    2010  الارم  مشتتتها 
 وفلسيين ل نرن   في  ياّوضنر  سنس ق ل    الا    2011  الارم 
  نف قتتاه متتر  والستتتتتتتتتتتتتتالميتتة  الاربيتتة  األم ين  ديتترر  كتت   وفي 

  وللا . األم ين  ستتتتتتتتمرء  يضتتتتتتتتيء   الا   الفجر  ييلع   وبالك 
 .قاير  شيء  ك    على 
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 النفس ومحاسبة الذاتي النقد

 الخليج إلى المحيط من

  نستتتت ق   ال ي  الجاياة  الستتتتنة  في   الحر    واقع  يق ضتتتتي 
  نقا  عملية  هنرلك  تكون   أن  المق     الستتتتتتتت     األو   يومهر 
  الاين  من   ك   بهر  يقوم  النفس  محرستتتتتتتبة  درجة   وإلى  ذاتي 

  ذلك  ق    وماه   الاربية  الح ومرت  في  منرصتتتتتت    شتتتتتت لوا 
 .السلية  قمة  في   الاين   اولئك 

  ولمر  محستتتتتتتتوبة   غير  قرارات   من  فا    لمر  الااتي  النقا 
. مواق   يا  رهر   لستترن  ياَّت  شتت    في  لستترن    عن  صتتار 

  سواء   والوطن  برلنر    الضرر   ألحق   ألن    النفس  ومحرسبة 
  أو  المستتتتتتؤو    غير  ال صتتتتتتر    أو   الستتتتتتو    غير  برلكالم 
  ثتررات إلى  المستتتتتتتتتتتتتت نتا  القرار  أو  اليجتربي   غير  الموق  

  من  كرن  رستتتتتتتتتمية  لج مرعرت  ال ايي   أو  شتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتية  
 .النر   مصرل   ل سيير  عق اهر  طبارا   والواج   الضرور  

 يم ن تلتك   النفس  ومحترستتتتتتتتتتتتتتبتة   هتاا  التااتي  النقتا  وفي 
 ألحقهر  ال ي  الستتتتتتتترءة  حج   ي  شتتتتتتتت    أن   ذلك  يفا    لمن 

 الحر  وصتتتتل  النر  من شتتتترا   حق في ومستتتتؤو 
 الباض أن حا إلى..  يعيشتتتتونهر ال ي  الستتتتوء  البرل ة
. فيهتتر بمن الاتتر لتتة يتتامر والباض الن حتترر يحتترو 

 ال تتكشتتتتتتتتتتتتتتتيرات متترنحي أبوا  على يقفون  التتاين وأمتتر
 .طوابير فهنه  الوطن لم ردرة

 أمثولتة همتر النفس محترستتتتتتتتتتتتتتتبتة كمتر التااتي والنقتا
 ت والا أو الخيك كرري  فال المستتتتترر ب صتتتتتحي  وفيلة

 تجا  األمثولة هاه أن كمر. النر  حق في  السرءة
 تن هرا  أوثر  الرسمي  الواج   سيواص  الا   المسؤو 

 ال ي المانو تة ال هلكتة في بنفستتتتتتتتتتتتتتت  يرمي ا وبتالتك
ن في  ت مث   المنص   هاا  فيهر  تولَّى  ال ي  السرعة  لا 
 .صو  ك  من اللانرت وتكتي  يش ل  الا 

 هنترلتك تكون  ا ولمترذا: ي ستتتتتتتتتتتتتتترء  من نجتا وقتا
 التااتي النقتا ةآذار مت  عليه  الواجت  لهؤاء تستتتتتتتتتتتتتتتميتة
 ارتبي   إستتتتترءات أو أخيرء حو  النفس ومحرستتتتتبة

 الثتتتترنيتتتتة في ي وار   التتتتا  2010 الاتتتترم طوا  به 
 من صتتتتتت  مع لي اأ غا يوم لي  من ثرنية إاَّ  عشتتتتتترة
  2011 الاتتتترم من األو  اليوم ثتتتترنيتتتتة يا تتتتااا  الليتتتت 

 النقا أ   الفا  هو  المه   األمر أن  ذلك عن  وجوابنر
 بكستتتتتتتتتمرء ال شتتتتتتتتتهير وليس النفس ومحرستتتتتتتتتبة  الااتي

 انه  خصتتتتوصتتتترا  ذلك   ِفا   عليه  الاين األشتتتتخرص
 من الك ير الوطن مستتتتتتتتتتتتتتتتتتترحتتتتتة طو  على وثيرون 
 أفتتررقتتة جيران من جتتروره  ومتتر الخليج إلى المحي 

 فهاا  ال ستتتتتتتتمية أستتتتتتتتلو  ستتتتتتتتنا ما كنر ولو. عر  -
 ذلك  األستتتتتتمرء  باشتتتتتترات كثيرة اوراقرا  نمل أن ياني

 في موجودون  بت  نيترلت  متر عليه  يني ق التاين أن
 مع وت سع  ي نرسلون  انه  ب  دا رة  ك  وفي بلا و 

 السرءة  وتزداد المفستاين وعاد الفسترد رقاة تنرستله 
 .وال ايي 
 وطتتتتتتكة تشتتتتتتتتتتتتتتت و ال ي للطيتتتتتتر  ال مني و بقى

 بكن  م فروتة  بارجرت مستتتتتؤولون  إرتك هر  الستتتتترءات
 إلى والضتتتتتتتتتتتتتتتمير الوعي يستتتتتتتتتتتتتتت اتتترد إن مانتتتر تتتتاعو

 ومحرستتتتتتتتتتتبة ذاتي نقا  عملية باا ايره  المستتتتتتتتتتتتؤولين
 التامترغ غستتتتتتتتتتتتتتت   في أستتتتتتتتتتتتتتترلي ه  محت  تحتَ  للنفس 

 في المح ومين بحق الح تترم جتترنتت  من الستتتتتتتتتتتتتتتتر تتاة
 .الوطن

 .بخير الصرلحين للا وعبرد عرم وك 
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   2010 للعام وداعية
 المجروح  العربي القلب من

 في َتستتتتتتتتتتتت َّ    الا   ل نرن  في  ال ايي    عرم .. ير   وداعرا 
 .أصالا  المرتب ة  النر   لحيرة  اارتبر   من  المز ا 

  بنوهتر ين قت   ال ي  فلستتتتتتتتتتتتتتيين  في  الانترد  عترم  يتر  وداعترا 
 القضتتتية  عن  بالك   وه   آخر    إلى  عرا    ِمن  الفصتتتر ليون 

  أو  مصتتتتتيبة   وتلك  يستتتتت  ون   تفر    أ   يارون   ا  ستتتتترهون 
  تقايرنر وفي . أعظ   المصتتتتتتتتيبة  تصتتتتتتتتب   وهنر  يارون  أنه  
 يشتتار وبحيث  الخالفرت  ينظِّرون  إنه   بالي   يارون  إنه  

 »ف  «  إلى  المن مي  أخي   بين  ليستتتتتتتتت   إنهر  الم ربع  المرء 
 عتتتتاو ن  بين  هي  وإنمتتتتر  »حمتتتتر «  إلى  المن مي  واأل  

  إستتتتتتتت ارار  أج   من  ي واصتتتتتتتت   الستتتتتتتتاي  فيمر   هاا  و حا  
 .الفلسيينية   الاولة  قيرم  تسر ع  في  يسرعا   دولي  موق  

  حصرده إن هى   الا    الاراق   في   الانرد   عرم ..  ير   وداعرا 
  أروا   بينهر   من  يمهق    األروا    من  عشتتتتتتترات  بضتتتتتتتع   إلى 

  داختت   أو  عتترشتتتتتتتتتتتتتتورا ي  اح فتتر   إلى  طر قه   في  مؤمنين 
 أشتتتتهر ثمرنية  وباا  الميالد   عيا  اق را   لمنرستتتتبة  ونيستتتتة 

  والح ومة  الرادة  منقوص   الح    أن  نك شتتتتتتتتتتتتت   الانرد   من 
  م قرستتتتتتتتمي  ألن  فضتتتتتتتتفرضتتتتتتتتة  أنهر  مع  الويراء  منقوصتتتتتتتتة 

 قمتة أ   األستتتتتتتتتتتتتتر   هتاا  وعلى . كثيرون  الاراقيتة  الكا تة 
اهتر  يم ن  هتاه  عربيتة   المق ت  آذار  28 يوم  ب تااد  في  عقت 
 في ستتتيشتتترر    الا    الشتتتي   أو  الر يس   أو   الملك  هو   وَمن 
واء  يال    مر  قمة   .الرافاي ن  بالد   على  تمخيِّ   الان    أج 

ر   عرم ..  ير   وداعرا   السودان   في  وااس ئثرر   النظر   قمص 
 كرنون   9 باا  الك ير   الستتتتتتتتتودان  ين هي   قا  بستتتتتتتتت  هر   والا  
 منهر ك   ي ن  صتتتتتتتتتت يرة  أوطرن  ستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلة  المق    الثرني 

 ال ضتتتتحية وباض   ال رو   باض   أن   مع  لآلخر   الكراهية 
ر  وباض  القنتترعتتة  وباض    من  ال ك كتتة  وباض  ال بصتتتتتتتتتتتتتتُّ
  وا  انفصتتتتر   فال  ِكَ ره   على  الك ير  الكيرن  تمبقي   أن  شتتتتكنهر 
 ورف ع  األواصتتتتتتتتتتتتر  توحيا   على  ستتتتتتتتتتتتبرق  وإنمر  أحقرد   ح ى 

  »إن صتتر«  األستت   مع   لكن .  القلو   بين   ال آل   منستتو  

 الك ير الكيرن  ي باثر  ربمر   وبالك  المرونة  على  ال شتتتتتتتتتتت ث 
 .األوان  فوات  باا  إنمر .. والنام  النا   و  اأ 

 إقيتترعتترا  كرستتتتتتتتتتتتتتت   برلمتترنيتتة  تجربتتة  عتترم ... يتتر  وداعتترا 
  اان ختتربتتترت بتتالتتك  وناني  القيتترعتترت  عتترل   في  جتتايتتااا 

 رعتريتة في  ت    أن  يم ن  كترن  ال ي  المصتتتتتتتتتتتتتتر تة  ال رلمترنيتة 
  أن   لوا  ال الد    لمصلحة  بشفرفية  وت س    الاولة   من   أفض  
  حتتترذفتتترا  إقيتتتر   حتتترلتتتة  إلى  نفستتتتتتتتتتتتتتت   حوَّ   الحتتترو   الحز  

  يم ن  الكيرستتتتتتتتة   من  بشتتتتتتتتيء  أن   مع  طر ق   من  اآلخر ن 
 .المثرلي  الحزبي  ال اريش  من  حرلة  إس يالء 

 الستتتتتتتاودية الاربية   المملكة  في  الَجز    عرم .. ير   وداعرا 
ك  ن يجتتة   عتترم.. و تتر  الاز ز  ع تتا  بن  للا  ع تتا  الملتتك  توعتتُّ

 ظال  إلقرء  شتتتتتتتتتتتكنهر  من   الكو    في  مب وضتتتتتتتتتتتة  محرولة 
 الشتتي  ال الد  يقود  يمن  وفي  ال رلمرني  ال را   رونق   على 

 .الاربية  السيرسة   من  قرن  نص   ذاورة  األحما  صبر  
 اع متاهتر النتر   بتكحوا   ااستتتتتتتتتتتتتت هترنتة  عترم .. يتر  وداعترا 
 انه  ة آذار الم  وأوات  الستلية   على  طرر ون  إدارة  ورستلو  

  يشتتتتتتقى ستتتتتتلية   ك   في  انه    هؤاء؟  أين .  لهر  أهالا  ليستتتتتتوا 
ي  يحرو   عنامر  المرء   .بينه    اليرل    من   الصرل   فر 

  الخيبتتتتترت فيتتتتت   تامقتتتتت   التتتتتا   الاتتتتترم .. يتتتتتر  وداعتتتتترا 
  وفقاان  النخوة   وقلة   الجمر    ونكران   والفواجع  والصتتتامرت 

  على  وال اتتتتتترلي  األحقتتتتتترد  ير    في  والماتتتتتترن  األر حيتتتتتتة 
  بمفردات الرفيع  الاربي  األد   مجرني  وتشتتتتتتتتتو    اآلخر ن 

 .مؤدبة  غير 
  خي   عرم  لكن  . صتتحي    هاا . ال وديع  في  أطل نر  لقا 

  للاتترم  الوداعيتتة  هتتاه  في  لي ركنتتر  ماقودة  آمتتر   بقتتريتتر  منتتر 
  من : نردد   المجرو   الاربي   القل   من  الصتتتتتتتتتتتتتردرة   2010

  الام   إق ر   ومن   الخير  ير   با   ا   الصتتتترل    الام   أد  
 .سيمحرس   با   ا   اليرل  

رمنر  جميارا  ونحن    .وتارلى  سبحرن   لل  أم 
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