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 37 ............................................................................................ الشيخ الكبير في اإلمارة الصغيرة

 2006يناير )كانون الثاني(  5 – صحيفة "الشرق األوسط"

اإلمارة الصييرةنة تدولإ ىل  كيف أن مكتوم والنهضيية الر نانية  د يبدو و  آل راشيي بن  مقاربة تاريخية إلنجازات الشيييم مد  
 (2009مرجزة ع نانية. )كان ذلك قبل األزمة الكبنى التد ُكشف عنها عشية عة  األضد  للرام ال ةاليي 

 38 ................................................ ظاهرتا السوبر ستار السياسي الذكوري.. واإلجتياح األنثوي لقمة السلطة

 2006يناير )كانون الثاني(  24 – صحيفة "الشرق األوسط

تأمالت  د مسييييييألة تنشيييييييا  رل الطيايات السلسيييييياةنية ال سييييييجونة  د الزنازين اإلايييييينا ةلية ك نشييييييدةن لل جل  التشيييييينيرد 
إايييتدضيييار للتنا   السيييياايييد  د لبنان والرناا ومصييينو مم ما ونا ع ذلك من وإيييول  رل النسيييا  ىل  اييي ة السلسييياةندو و 

 الدكم  د ال انيا و نلن ا وتشةلد

 04 ......................................................... العزيز وعبد الناصر: بين صيِن الشرق... وِهنِده بن عبد هللا عبد

 2006يناير )كانون الثاني(  31 – صحيفة "الشرق األوسط"

د و  الناإييين ايييا قاتو مم ت عب  الرزيز ىل  الشييينا األقصييي  وما قام  ي الن ي  ج ال بن عب  هللا عب  مقارنة بةن جولة ال لك
 السارا  د أولويات كال القا  ون

 41 .......................................................................................... سورياً وعراقياً «... البعثي»كالرك 

 2006فبراير )شباط(  13-صحيفة "الشرق األوسط" 

وجهة نظن حول ال صيييياي ة التد ج رإ رامزي كالري وويسييييلد كالري  طياية حزب الهرا  شييييطيي الرناقد والسييييوريو وشيييين   
 لألاهاب التد أوجبإ هذه الص  ة التاريخية

 43 ..................................................................................... فلسطين الثانية في ضيافة الكرملين الرابع

 2006مارس )آذار(  2 – صحيفة "الشرق األوسط"

ل  د ال رايلة السلساةنية  لطيايوةن  لساةنةةناإلانا ةلية ال ولية وإاتضا ات  د الكنملةن -حول نقاة تدوُّ

 45 ............................................ الثالثة..؟« الالءات»كثيرة.. بعد « نعمات»قمة الخرطوم العربية: وهل من 

 2006)آذار(  مارس 18 – صحيفة "الشرق األوسط"

ل او ع اعتنالو ع تلساُوةو والق ة الج و ة التد  رؤية ايييييااييييية مقارنة بةن ق ة الخن وم الند يشيييينإ الال ات الحال ة  ع إييييُ
 تستضيسها واط ىلزامية التنازل عن  رل الدقوا من القاية الرنب

 46 ................................................. وإلى إستعادتها من الغربة القسرية سنة من القمم: من قبل تهجير الجامعة 60

 2006مارس )آذار(  28 – صحيفة "الشرق األوسط"

وق ة بةنوت  1967و وكيف أن ق ة الخن وم عام 2005وإييييييوعت ىل  ق ة الجزا ن عام  1946قنا ة للق م الرنبية ب  ات من الرام 
 كانتا اإلاتحنا  في ا  ر  الن ط الرايي عل  القنارات الناتجة عن الق م األخنى  2002
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 48 ................................................. الرابحون والخاسرون من قمة الخرطوم التي إنتهت عملياً نصف عادية

 2006أبريل )نيسان(  4 – صحيفة "الشرق األوسط"

نظنة حول النتا ج الرايية التد خنجإ بها ق ة الخن ومو وتد و  ألبنز السا زين ومنهم األمةن الرام لجامرة ال ول الرنبية 
ي ليو ور ي  الوزرا  التنكد رجب  ّةب أريوغان الذي  حضن الق ة لل نة األول  الذي ُج ِّ

 50 ............................................................................ »عاصمة كل العرب»هل تصبح شرم الشيخ...  

 2006يسان( أبريل )ن 11 – صحيفة "الشرق األوسط"

وجهة نظن حول التصيييينيا الذي أيل   ي وزين الخارجية السييييرويية األمةن اييييروي الهيصييييل ويعا فيي ىل  انرقاي الق ة الرنبية 
 ال ورية  د "شنم الشيم"  قطو وقنا ة ىاتشنافية لدال القاهنة  ر  أن أإهدإ شنم الشيم موقرات اياايات واياحيات 

 51 .............................................................................................. إيران النووية: مهب التساؤالت

 2006أبريل )نيسان(  18 – صحيفة "الشرق األوسط"

 تساؤعت  د شأن اإلنجاز النووي اإلوناند رباات  اإلنجاز النووي الهاكستاند الذي  وا  ه لألمة موضم تساؤعت أيضات 

 53 ................................................................ الناصر إلى نجاد: هل من بداية لتعطيل هذه اللغة؟ من عبد

 2006أبريل )نيسان(  25 – صحيفة "الشرق األوسط"

لته و  الذي أ لقي الن ي  اإلوناند مد وي أح  ي نجاي  قا م أو ي من وتجنأ عل  ال سيييييياج  اإلنجاز النووي ضيييييي  من أايييييي اهم حول ا
 الناإن ىزا  ال وقف األمةنكد من ىتساا تزوي  مصن  الق ا الاواغةإو ومقاربة هذا الد ث من رية  رل الن ي  ج ال عب 

 55 ................................................................................. اللبنانية – الجنراالت في الحالة السوريةلغز 

 2006مايو )أيار(  2 – صحيفة "الشرق األوسط"

يف أني ىلتزم  اإلاتناتيجية السورية ال ناومة تجاه لبنانو وتساؤل ع ا وجهة نظن  شأن الت  و  للن ي  السابع ىمةل لدوي وك
 ىذا كان الجننال ميشال الي ان خليسة لدوي ايسلك النهج نسسي

 56 ........................................................................................... اللعبة اإليرانية.. والدور السوداني

 2006مايو )أيار(  9 – صحيفة "الشرق األوسط"

 ىونان قنا ة لزيارة الن ي  السوياند ع ن الهشةن ىل   هنان  د الوقإ الذي وتصاع  فيي احت ال توجيي ضنبة عسكنية ض  الج هورية اإلاالمية  د

 58 ............................................................................... «السنيورة البريطاني»هوامش على شطارة 

 2006مايو )أيار(  16 – صحيفة "الشرق األوسط"

يو ومقاربة هذه الزيارة من الزعامة السيينية ىاييتطهالر ي  الوزرا  السييابع  داي السيينةورة ىل  بنياانيا وكيهية نظنة ايييااييية لزيارة 
 التد كان يدظ  بها الن ي  الشهة  ر ةع الدنيني 

 60 ............................................................. الحياد الحل: للوطن الصغير لبنان.. والوطن األصغر فلسطين

 2006مايو )أيار(  30 – صحيفة "الشرق األوسط"

 بةع ذلكمتا رة إلقتنا  الدياي للبنان و لساةن وشن  ألهم اإليجابيات التد من ال  كن أن يستسة  منها البل ان  د حال تّم تا

 63 ..................................................................................... فلسطين المحايدة بعد فلسطين المجاهدة

 2006يونيو )حزيران(  6 – صحيفة "الشرق األوسط"

 ر  اإلقتنا   شيييييأن جرل لبنان يولة مداو ةو يعوة ىل  تابةع ذلك عل   لسييييياةن أيضيييييات  ر ما وإيييييلإ وايييييا ل التدنين ىل  
 ج وى مني  د ال  ى ال نظور نيع ع 



7 
 

 66 ...................................................... الحياد للبنان وفلسطين: محاسن هذه الصيغة كثيرة وال مساؤى لها

 2006يونيو )حزيران(  13 – األوسط" صحيفة "الشرق

متا رة إلقتنا  الدياي للبنان و لسييييياةن وشييييين  ألهم اإليجابيات التد من ال  كن أن يسيييييتسة  منها البل ان  د 
 حال تّم تابةع ذلك

 68 ...................................................... أمثولة خليجية من ثالثة أولياء عهود برسم بشَّار وبعض اللبنانيين

 2006يونيو )حزيران(  20 –صحيفة "الشرق األوسط" 

م الي نو ويعوة أهل تأمالت  د اييييياايييية الترقل التد تسييييلكها ال  لكة الرنبية السييييرويية ىزا   رل ملساتها الرالقة ع اييييي ا م
 القنار  د لبنان واورية ىل  األخذ بهذا النهج ال رت ل ب ل اإلات نار  د حالة التأزم التد يعيشها البل ان

 70 ........................................................... عاجل: إستيضاحات وبالغات خليجية ضد ثالثة وزراء لبنانيين

 2006يوليو )تموز(  4-صحيفة "الشرق األوسط" 

ىقتناحات مق َّمة ىل  وزرا  الصييييدة وال اخلية والسييييياحة  د لبنان  د ضييييو   رل التجاوزات التد لستإ نظن  رل السييييوا  الخليجةةن 
 التهاون من قِّبلل حكومة  داي السنةورة  د مرالجة  رل السلبيات التد تزعج اللبنانةةن والرنب ىلةهاو وتساؤعت حول

 72 ............................................................................ ضغط يول ِد اإلنفجار..  وآخر يول ِد والية رئاسية

 2006يوليو )تموز(  8 – صحيفة "الشرق األوسط"

وجهة نظن حول ال شيييييييييه  الن اايييييييييد الرنبد ومداولة الهرل الهقا  عل  كنايييييييييد الدكم أ ول  تنة م كنة وما ونتج عني من 
 تسجةن مست ام لألزمات الرنبية

 74 .......................................... " و"حماس": العتب الكبير على الحزب والعتب األكبر على الحركةهللا "حزب

 76 .................................................................... 2006 )تموز( يوليو 15 – األوسط" "الشرق صحيفة

وما نتج عني من ت مةن للبن  التدتيةو وتساؤعت حول  2006وولةو /ت وز 12اإلانا ةلد عل  لبنان ووم  قنا ة لت اعيات الر وان
 د ب اية مواييييم الصيييييفو وعتب عل  حنكة "ح اج" ألنها لم « هللا حزب»أاييييهاب تنسةذ ع لية الوع  الصييييايا التد قام بها 

 تسترل  وزها  د اإلنتخا ات لتدقةع التسوية مم ىانا ةل

 77 ............................................................................. ويالت اإلنفرادات الخطيرة قبل اإلنفراد األخطر

 2006يوليو )تموز(  24 – صحيفة "الشرق األوسط"

تأكة  ج و  عل  ضييينورة الدياي لكل من لبنان و لسييياةن والذي  نضيييي الوضيييم األمند ال سيييتج   سيييبب التسني  القنار من قِّبلل 
 وما نتج عني من ع وان ىانا ةلد« هللا حزب»

 78 ............................................................ لبنان واآلخرون: النجدة أوالً والتنظير ثانياً.. والمساءلة الحقاً 

 2006أغسطس )آب(  13 – صحيفة "الشرق األوسط"

يعوة ىل  مسييييييييييييياع ة لبنان  ر  الكار ة التد ترنَّة لها ى ن الر وان اإلاييييييييييييينا ةلد وماالهة  الكف عن التنظةن والتسن  لتق يم 
وتوجي  الشييييكن ىل   رل ال ول الرنبية هللا لو  ال سيييياع ة للناج الذون تضيييينروا من الدنب والت ند عل  السيييية  حسيييين نصيييين

 التد أم ت لبنان  ال ساع ات

 79 ............................................. هللا العزيز إلى الملك عبد من الملك عبد« الشراكة اإلستراتيجية»مقتضيات 

 2006أغسطس )آب(  17 – صحيفة "الشرق األوسط"

م الرزيز ىل  تنكيا وتد و  أهم مرال ها اإلاتناتيجية ومقاربتها من الشناكة السرويية م بن عب  هللا عب  تأمالت  د زيارة ال لك
نها ال لك ال دا   الرزيز ل واجهة السيااة البنياانية عب  الوعيات ال تد ة التد يشَّ
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 82 ................................................................................. فن تعقيد األمور السهلة.. لبنانياً وفلسطينياً 

 2006أغسطس )آب(  25 – صحيفة "الشرق األوسط"

حول الرناي السيااد لهرل الطيايات اللبنانية والسلساةنيةو ورإ  ألهم عوامل الترقة  التد ترةع الر و  من القضايا من بةنها 
 ن د لبنا« هللا حزب»تشكةل حكومة الوح ة الو نية  د  لساةن ومشكلة اال  

 ً  84 ................................................................................... فرصة للتصحيح التاريخي والجغرافي معا

 2006أغسطس )آب(  29 – صحيفة "الشرق األوسط"

 لذي لم ُونسِّذه الدزب الج هوري  د ما وترلع بنقل السسارة األمةنكية ىل  الق ج  د حال  وز جورج يبلةو بوش  الن ااةقنا ة  د الوع  ا

 85 .................................................................................... «العقلنة»وقبل «.. اللبننة»بعد « الخطفنة

 2006سبتمبر )أيلول(  5 – صحيفة "الشرق األوسط"

" من أجل مقايضييتهم  األايينى  د السييجون هللا حزبنظنة حول اييياايية خا ف الجنوي اإلايينا ةلةةن من قِّبلل حنكة "ح اج" و"
 ليةو وكيف أن الخاسنة أيت ىل  كار ة  د غزة ولبناناإلانا ة

 87 ................................................................................. لبنان: نيل المطالب.. التي تؤخذ باإلعتصام

 2006سبتمبر )أيلول(  7 – صحيفة "الشرق األوسط"

 رل التسيياؤعت تأمالت  د ىعتصييام أعضييا  البنل ان اللبناند من أجل  ك الدصييار اإلايينا ةلد عل  لبنان بنات وبدناتو ومقاربة هذه الواقرة من 
 التد يانحها الهرل عن قا م  رل ال ول الرنبية عالقتهم مم ىانا ةل نتيجة اإلعت ا ات الصهةونية ال تكنرة عل   لساةن

 89 ........................................................ مع ذكرى جديدة لليوم الوطني: عبق الذكرى من ذكرى المؤسس

 2006سبتمبر )أيلول(  23 – صحيفة "الشرق األوسط"

 الرزيز  د الوقإ الذي تدتسل فيي ال  لكة الرنبية السرويية بةومها الو ند قنا ة تاريخية لهرل الوقا م التد ح  إ  د عه  ال لك عب 

 91 ........................................................ حالة عربية: لماذا ال تفضيل للمعارضة.. من المحيط إلى الخليج؟

 2006ألول( أكتوبر )تشرين ا 5 – صحيفة "الشرق األوسط"

 نظنة  د مسا ل الُدكم والدكام وكيف وتصنل  رل النؤاا  اآلتةن من الحكنات ىل  السنايات

 93 ................................................... بن رعد: ضحايا المناكفة العربية الخشنة من غازي القصيبي إلى زيد

 2006أكتوبر )تشرين األول(  21 – صحيفة "الشرق األوسط"

الرام لألمم ال تد ة التد أوإييييييييلإ  ان كد مون ىل  هذا ال نصييييييييب وكيف أن قان قامإ األمةن  قنا ة ايييييييييااييييييييية إلنتخاب
 رع   د الوقإ الذي وواجي اإلاالم إروبات كحةنةبن  بتنشيدي ب ل التصويإ إلبن أمتها األمةن زي 

 94 ..................................................................................... نكهة جديدة للتعامل البريطاني مع لبنان

 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 2 – صحيفة "الشرق األوسط"

تأمالت حول ترةةن  نانسيييييييييي  غاي ايييييييييسةنة لبنياانيا  د لبنان مم تد و  ال واإيييييييييسات التد تت ةز بها من بةنها ىتقان اللرة 
 لبنانالرنبيةو ومقاربة ذلك من األجوا  السيااية وال ونية التد ي ن بها 

 96 ........................................................... «الصيني - السوداني»و« الروسي - المصري»ملتقى النكايات: 

 2006( ين الثانيتشرنوفمبر ) 9 – صحيفة "الشرق األوسط"

لي الن ي  ال صييييني حسييييند مهاري بزيارتي ل واييييكوو وتكنار التجنبة نسسييييها من قبل  حول التد ي للوعيات ال تد ة الذي اييييجَّ
 الن ي  السوياند ع ن الهشةن  د زيارتي للصةن حامالت مري ملف يار ور
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 98 ............................................................................ قِطافُها أميركا بعد العراق: رؤوس أينعت وحان

 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 14 – صحيفة "الشرق األوسط"

نين للرزو األمةنكد للرناا  وجهة نظن حول ىقالة وزين ال  اع األمةنكد يونال  رامسسةل  الذي كان أح  أهم ال نظِّّ

 99 .................................................................................... أيهما أهون الحزبْين للعرب والمسلمين؟

 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 18 – صحيفة "الشرق األوسط"

السييييياايييية الخارجية األمةنكية التد ىتهَّرها الدزب الج هوري حيال الرنب وال سييييل ةن وما نتج عنها من أزمات متر ية أخانها ىحتالل حول 
 الرنااو وكيف أن الدزب ال ي قنا د الذي من ال نجا أن يسوز  د اإلنتخا ات الن ااية ال قبلةو هو األقنب لل االب الرنبية واإلاالمية

 101..................................................... إغتيال بيار الجميل: قرار صعب وخيار أصعب ومصير أكثر صعوبة

 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 22 – صحيفة "الشرق األوسط"

مقاربة للت اعيات السيااية عل  لبنان  ر  ىغتيال النا ب والوزين بيار أمةن الج ةل التد تشهي أق ار عا لتي أق ار عا لة كنة ي 
 من أجل التخهيف من ح ة التربئة« هللا حزب»األمةنكيةو ويعوة ىل  

 102............................................................... مسجد األزرقضجيج في قلب بيروت.. وصالة هادئة في ال

 2006( كانون األولديسمبر ) 2 – صحيفة "الشرق األوسط"

ر ي  الدكومة التنكية رجب  ّةب أريوغان إلايييتطهال مقارنة بةن اإلعتصيييام  د وايييط بةنوت وال هايرة اإليجابية التد اتخذها 
 الها ا بن كةإ السايج عشن  ر  أن أجنى تر والت عل  زياراتي ال قنرة ىل  الخارج

 104................................................................................................ الوصفة السودانية المخطوفة

 2006( كانون األولديسمبر ) 22 – صحيفة "الشرق األوسط"

 عن ما تأتد من  نل اوياند وإسة تهرا حالة من اإلنسناج  د الوضم اللبناند ي ه  السبةل للتداور

ام... رافض الفُرص  110...................................................................................................... صدَّ

 2007( كانون الثانييناير )  18-صحيفة "الشرق األوسط" 

ام حسةن إل راي الدنب عن الرنااو وكيف أني ىعتبن الناا ل األمةنكية خالل  قنا ة تاريخية للسنص التد أضاعها الن ي  إ َّ
ام والسيييسةنة األمةنكية  منحلة الن ي  بوش األب ىوذانات يوليات إلجتيا  الكويإ. وتسيييتشيييه  ال قالة  اللقا  األخةن الذي ج م إييي ِّ

 الكويتد" -ل الد ويي الرناقدىبنيل غالابد التد قالإ  "ع عالقة ألمةنكا  الخال

 112............................................................................................................. تسويد وجه لبنان

 2007( كانون الثانييناير ) 25 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 والي ن الذي حصل عل  ال ليارات من ال ول ال اندة 3مقارنة بةن األوضاع األمنية التد من بها لبنان عشية مدت ن  اري  

 114.............................................................................. لبنان.. من سرداب الخالف إلى الهواء الطلق

 2007فبراير )شباط(  5 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 تأمالت  د أوضاع خالفية يعيشها لبنان أعقبتها ىنسناجات ناشئة عن مساع ات مليارية أنقذت لبنان من ىختناقات

 116........................................................... هللا: فلسطين السعودية... إبناً عن أب العزيز إلى عبد من عبد

 2007فبراير )شباط(  19 –صحيفة "الشرق األوسط" 

هللاو وال داوعت التد بذلت ها ال  لكة إلرايا  السيالم  الرزيز ىل  ال لك عب   د أه ية القضيية السلسياةنية  النسيهة ىل  السيرويية من ال لك عب تأمالت 
 ت ن مكةبةن السلساةنةةن  ر  ال هايرة الرنبية  د ق ة بةنوت وما تالها من يعوة لدنكتد " تا" و"ح اج" لنأب الخالل بةنه ا  د ما ُعنل   د 
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 118.................................................................................................. سجاجيد وشطرنج ومالكمة

 2007فبراير )شباط( 27 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ي تخوضييي ىونان الحورة مم ال جت م ال ولد عل  خلهية ملسها النوويو وكيف أن ور ة اإلمام آية هللا تسيياؤعت حول التد ي الذ
الخ ةند ع يسيييييييييييترلون مواريهم اإلقتصيييييييييييايية وينجن ون  د تد وهم للوعيات ال تد ةو ومداولة لتق يم ايييييييييييةناريو حول م عت 

 التشا ك بةن  هنان وواشنان

 119....................................................................................... بارحة بوش األب.. ويوم بوش اإلبن

 2007مارس )آذار(  6 –صحيفة "الشرق األوسط" 

مقيارنة ألحوال ال ناقية الرنبيية بةن أيام الن ي  جورج بوش األب  م  د أيام ىبنيي الن ي . و د الزمنة ن كانإ هذه األحوال 
 يرجة من السو عل  

 121................................................... لبنان العقدة والحل: لماذا ال يكون الوزير الحادي عشر األمير الوليد؟

 2007مارس )آذار(  13 –األوسط" صحيفة "الشرق 

  الل "الوزين ال لك" لدل أزمة بتشكةل الدكومةبن  قنا ة لدةحيات ىقتنا  ر ي  الوزرا   داي السنةورة  أن يكون األمةن الولة 

 122.............................................................................................. تصيين القاهرة.. خطوة خطوة

 2007مارس )آذار(  20 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ىقتنا  لدل ال شييكلة األزلية التد تراند منها مصيين  سييبب ىرتساع نسييهة السييكان والتد توار ها قاية  ورة وولةو ر يسييات  ر  ر ي  
م حول تد و  النسل يقتنن  التجنبة الصةنية عل  أن وتنا ع ذلك مم ت هة ات أزهنية يون أن تصل ىل  حل.  واإلقتنا  ال ق َّ

 124................................................................................................ قمة الرياض: مشهد مستَحب

 2007مارس )آذار(  25 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ت نيات حول ىاييييييتضييييييا ة الق ة الرنبية  د النياة للن ي  اإلوناند مد وي أح  ي نجاي ىاييييييتنايات ىل  اييييييا قة مشيييييياركة ر ي  
 التنكية رجب  ّةب أريوغان. هذا الت ند يقتنن  دالة التوتن ال وند واإلقلي د والسيااد الذي تعيشي ال ناقةالدكومة 

 126....................................................................................... طهران ولندن.. تجاذبات القط والفأر

 2007أبريل )نيسان( 3 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ضيييا تسييياؤعت عن ج وى ىحتجاز ىونان لرناإييين الهدنية البنياانية الخ سييية عشييين بته ة يخول ال ياه اإلقلي يةو وإختسا  الجننال اإلوناند علد ر 
 د الرناا  ر  قنار ىع ام  ازو إ بته ة التجس  لصالا بنياانياعسكنيو ومقارنة هذه األح اث مم الذي جنى اا قات  

ام.. ونيسان بوش االبن مع بش ار  128.............................................................. نيسان بوش األب مع صد 

 2007أبريل )نيسان( 10 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ام حسةن عام  مقارنة ار األا  عام  1990بةن نسانة ن  األول نيسان بوش األب مم إ َّ  2007ونيسان بوش اإلبن مم  شَّ

 130........................................................................................ شرقاً وغرباً.. موسم رئاسي مزدهر

 2007أبريل )نيسان( 24 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ار األا  حول موام مزيهن  من اإلنتخا ات الن ااية وتص ره من الجانب الرنبد الن يسان علد عب هللا إالا وبشَّ

 132...................................................................................... واإلضاءة السعودية  ..العتمة اللبنانية

 2007مايو )أيار(  1-صحيفة "الشرق األوسط" 

 خوجةحول عت ة لبنانية  الرة الحقل عل  نسوج اللبنانةةن كان اإلعت اي لتخهيف و أتها عل   ول  ال السسةن ال كتور عب الرزيز 
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 133........................................................................................... أهمية المرجعية العربية الضامنة

 2007مايو )أيار(  8-صحيفة "الشرق األوسط" 

هللا  د  عب  بها ال لكقنا ة ألزمة الد وي السيييييويانية التد كان آخنها مم تشيييييايو وكيف نجدإ الوايييييا ة السيييييرويية التد قام 
 التخهيف من ح تهاو ويعوة ىل  تابةع اإلتساا ال وقَّم بةن الن ي  السوياند ع ن الهشةن ونظةنه التشايي ايري  يوبد

 134.................................................................................................... الرئاسة النعمة.. والنقمة

 2007مايو )أيار(  22-صحيفة "الشرق األوسط" 

وجهة نظن حول أاييييهاب ىختيار السننسييييةةن لنيكوع ايييياركوزي ر يسييييات لهم وهو من أإييييل مجني ب عت من ايييييرولةن 
 رويال السننسية األإل

ل»دول صديقة و« الممتنِع السهل» المحكمة بـ  136...................................................... «الثلث غير المعط ِ

 2007)حزيران(يونيو  5 –صحيفة "الشرق األوسط" 

مقارنة بةن قنار مجل  األمن  د ىنشيييا  ال دك ة ال ولية الخاإييية بن ي  الوزرا  السيييابع ر ةع الدنينيو وكيف امتنرإ يول 
ل الذي تنايي  ي  إيي يقة محل الصييةن وروايييا وقان وجنوب أ نيطيا وإن ونيسييا عن التصييويإو وبةن الحلا الضييامن أو ال راِّّ

 ال رارضة اللبنانية

 138.................................................................................................... أمثوالت أبو عبد المحسن

 2007يونيو )حزيران( 11 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 ا الشييييم عب الرزيز بن عب ال دسييين التويجني ل ناايييهة رحةلي تاركات أمحوعت بنايييمكل ة حع  د رجل السكن والسييييااييية والنصييي
 ما أحوجهم ىل  األخذ  جوهنهاكحةنين 

 138........................................................ اللطيف في إنتظار تحرير ساحة رياض الصلح وشارع علي عبد

 2007يونيو )حزيران( 12 –صحيفة "الشرق األوسط" 

حول تخةيم ال رارضيية اللبنانية  د ايياحة رياة الصييلاو وت اعيات ذلك عل  األوضيياع اإلقتصييايية والنسسيييةو ويعوة الجي  
ن حالة الاوارئ ل واع أمنيةو ومقارنة هذا ال شييه  مم التسييوين اعايي نتد ل بن  السييسارة األمةنكية  د السييويان الواقم ىل  ىعال

 24 اللايف الزعيم السوياند الذي قاي  ورة الي عب   د شارع علد

 140......................................................... للبنان الُمستباح والزعامات المحروسة في سجونها مخافة القت

 2007يونيو )حزيران(  25 –صحيفة "الشرق األوسط" 

وكيف اضييييانت  رل الطيايات وجهة نظن حول األوضيييياع األمنية ال ضييييانبة  د لبنان منذ ىغتيال الن ي  ر ةع الدنينيو 
اللبنانية ىل  ىختيار السيييجن اإلجهاري مخا ة ترنُّضيييهم للقتلو وتسييياؤل وترلع  الذون تّم ىغتيالهم عل  ىعتهار أنهم السنيع الذي 

 وناإب الدكم السوري الخصام واإلاتسزاز

 142.......................................................................... دواإللتزام بالعه«..  الوحدة الوطنية»في مسألة 

 143....................................................................... 2007)تموز( يوليو 2- األوسط" "الشرق صحيفة

الرزيز حول الوح ة الو نيةو ويعوة لهرل األ نال اللبنانية ولدنكة "ح اج" التد  بن عب  ااييييتدضييييار لنؤية األمةن اييييل ان
 ىرت َّت عن ىتساا مكةو لألخذ بها والتنازل عن ال صالا الشخصية من أجل الو ن

 143.......................................................................... !بعد اإلنقالبات العسكرية«..  اإلنقالبات الدينية«

 2007)تموز( يوليو 17- األوسط" "الشرق صحيفة

 التد ع تختلف كحةنات عن اإلنقال ات الرسكنية  د  رل يول الرالم الحالا «اإلنقال ات ال ونية» د ما ي كن تس ةتي تأمالت  د ظاهنة 
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 145.................................................................................................. كساد في موسم رد الجمائل

 2007يوليو )تموز(  28 –صحيفة "الشرق األوسط" 

حول الحنا ية الدزبية الشييييييييييييييعية  د لبنان واييييييييييييييانتها عل  الت حةل الشييييييييييييييردو وكيف أن الاوا ف األخنى ل وها تر يية  د 
" و"حنكة أمل" هللا حزباإلوناند عل  " -السيااية خال ات ل ا هو اا   ياخل الحنا دو وتساؤل حول التأ ةن السوري اإلتجاهات 

 وموقسه ا من يعم الدنيني له ا

 146........................................................................ فرنسا: اإلستقواء بالعرب من الخليج إلى المتوسط

 2007أغسطس )آب(  2 –صحيفة "الشرق األوسط" 

قنا ة للصيييييييرة التد  نحها الن ي  السننسييييييد نيكوع ايييييياركوزي حول "اتداي ال تواييييييط"و ومداولة تسسييييييةن اإلهت ام 
ي ل عم النا د السننسد  رنب ا ل تواط خالل حطهة  ننسوا مةتنان وجاي شةنايو وكيف أن ااركوزي تخاَّ  الهي 

 زعامتي األوروبية

 148........................................................................................... أخالقيات ناصر المنقور وتجربته

 2007أغسطس )آب(  4 –صحيفة "الشرق األوسط" 

( كانإ ذات حضيييور كحةن النقد  د ال جالة ن السيييياايييد وهو الشييييم ناإييين ال نقور)كل ة حع  د شيييخصيييية ايييرويية مت ةزة 
 والوزاري وال بلومااد

 149....................................................................................................... ال يحدث.. إالَّ في لبنان

 2007أغسطس )آب(  23-صحيفة "الشرق األوسط" 

اق إ  ر  ىغتيال وجهة نظن حول السيييجال السيييياايييد والدزبد ال ت ند بةن األ يال اللبنانيةو وكيف أن هذه الظاهنة تس
 ر ةع الدنيني 

 151......................................................................... لحود وبوش.. وزيجات ما قبل اإلنصراف النهائي

 2007أغسطس )آب( 30-صحيفة "الشرق األوسط" 

 بوش ولبنان ىمةل لدوي قبل ىنصنال كل منه ا من خارج األبهة الن ااية مقارنة  د شأن زيجات ر ااية ت إ  د أمةنكا

 152................................................................................. "حماْستان" ساركوزي اليعُربي... رافض الـ

 2007سبتمبر )أيلول(  6 –صحيفة "الشرق األوسط" 

السننسييد عل  القضييايا الرنبيةو واييرد نيكوع ايياركوزي عبن نهجي اليرنبد ىل  الدوار مم اييورية ور ضييي لطيام  نستا حول اإل
تان"  د  لساةن وتأكة ه عل  أه ية الشناكة مم يول ال تواط  "ح اا 

 154...................................................... العزيز تستبق اليوم الوطني بن عبد مجرد مداخلة مع األمير طالل

 2007سبتمبر)أيلول( 9صحيفة "الشرق األوسط" بتاريخ  لُكتبت 

ويية عشيييية الةوم الو ند لل  لكةو الرزيز  ر  يعوتي إلنشيييا  أحزاب ايييياايييية  د السييير بن عب  تسييياؤعت بنايييم األمةن  الل
 وكيف أن التجنبة الدزبية  د الرالم الرنبد لم تكن ل صلدة الو ن وال وا ن

 156.......................................................................... تركيا أتاتورك الحديثة.. وتركيا أردوغان األحدث

 2007سبتمبر )أيلول(  18-صحيفة "الشرق األوسط" 

وجهة نظن حول الصييييييناع السيييييييااييييييد  د تنكيا بةن التيار اإلاييييييالمد ال رت ل بزعامة أريوغان والتيار الرل اند 
هللا غول  الرسييييييييييكنيةو وكيف أيى هذا التوتن ىل  ىعتناة الجي  عل  حجاب زوجة عب  الذي تتنأاييييييييييي الاهقة
 ر ي  تنكيا الد وحة
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 158.................................................................................................. لو أنهم يُصغون إلى حكمته

 2007سبتمبر )أيلول(  25-صحيفة "الشرق األوسط" 

 د مناايييييييييييييهة حلول الةوبةل ال اايييييييييييييد لتوحة  ال  لكة الرنبية السيييييييييييييروييةو قنا ة لل ور النيايي الذي يقوم  ي ال لك 
ان ىل  السيييييويان ويعوة الرزيز  د رأ ب الصييييي ع  د أي بل  عنبد أو ىايييييالمد من  لسييييياةن ىل  لبن بن عب  هللا عب 

 لقاية الرنب ىل  األخذ  دك تي

 160........................................................................................ السيد حسن بين الممكن والمستحيل

 2007( تشرين األولأكتوبر ) 9 – وسط"صحيفة "الشرق األ

"  د "ووم الق ج" لجهة  ك التخةيم  د هللا حزب" لي هللا األمةن الرام نظنة حول ما كان وتوقري اللبنانةون من السة  حسن نصن
 مديط السنايا الدكومد

 161..................................................................................... بوتين: حكاية رئيس مسكون بالتحر ش

 2007( تشرين األولأكتوبر ) 15-صحيفة "الشرق األوسط" 

ي هذه الظنول ىل  ىحا ة ايييييياايييييية عامة  الظنول التد أوإيييييلإ الن ي  النوايييييد  اليي ةن بوتةن ىل  الدكمو وكيف ي لرت  
 مداولة ترزيز مكانتي ال ولية

 163.................................................................................... من لبنان إلى السودان.. إقتباسات ملعونة

 2007( تشرين األولأكتوبر ) 23 –صحيفة "الشرق األوسط" 

مقارنة بةن السيييييويان ولبنان وكيف أن الرناي السيييييياايييييد لهرل األ نال  د البل ون أيى ىل  تراةل تسيييييوية 
 القضايا الرالقة

 165............................................................................. هللا وواجب تصحيح الخطيئة زيارة الملك عبد

 2007( تشرين األولأكتوبر ) 23-صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز  عبيي  الرزيز ىل  بنياييانيييا ومقيياربيية زيييارتييي من ال وقف الييذي ىتخييذه ال لييك بن عبيي  هللا عبيي  قنا ة تيياريخييية لزيييارة ال لييك
  النسهة ىل  القضية السلساةنية خالل لقا ي مم كٍل من  نانكلةن روز لإ وونستون تشنشل

 166............................................................................................................. سباق المفاجأتْين

 2007( تشرين الثانينوفمبر ) 14 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ي منكزي تسييييييييييييييييياؤعت حول ىعالن الن ي  اإلوناند مد وي أح ييي ي نجييياي أن باليه ت تليييك  ال ييية آعل جهييياز   ن 
الرزيز إلنشا  مج م لتخصةب الةورانةوم  بن عب  هللا لتخصةب الةورانةومو ويعوة ىل  التأمل  د ىقتنا  ال لك عب 

  د بل  مداو 

 168............................................................................................. خليج الطفرة العلمية والمعرفية

 2007( تشرين الثانينوفمبر ) 21 –صحيفة "الشرق األوسط" 

م حجن األااج  "جامرة ال لك لييييييييييييييي متا رة  الرةن ال جنية السيااية للاسنة الرل ية  د الخليج وتد و ات  د السرويية  ر  وض 
 هللا للرلوم والتقنية" عب 

 169...................................................................................... سودانان إثنان.. وشقيقان ال يتطايقان

 2007( تشرين الثانينوفمبر ) 29 –صحيفة "الشرق األوسط" 

حول مسيألة الوح ة بةن جنوب السيويان وشي الي وكيف أن ىتسا ية السيالم أ ضيإ ىل  تكني  الشينا بةن األ نال وجهة نظن 
 السيااية ال تنازعة
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 171....................................................................................... القمة الخليجية.. والمشاركة النجادية

 2007( كانون األولديسمبر ) 6 –صحيفة "الشرق األوسط" 

مد وي أح  ي نجاي  د ق ة خليجية  اجأت مرظم قاية يول مجل  التراونو وكانإ ك لن  كيف أن مشييييييياركة الن ي  اإلوناند
 و عو نسسي ىل  ال شاركة

 172.................................................................................................. الحكم.. والحكمة.. والحاكم

 2007( كانون األولديسمبر ) 13 –صحيفة "الشرق األوسط" 

اييييويانية خاإيييية وتت دور حول  توى خ ةنية  د حع اييييل ان رشيييي ي  عن ما كايت واقرة تترلع   رل ة بنياانية  د م رايييية
  تتدول ىل  ىزمة بةن السويان وبنياانيا

 174............................................................................. !عدوا سوريا على إستضافة القمة الدوريةسا

 2007( كانون األولديسمبر ) 27 –صحيفة "الشرق األوسط" 

  الرة الترقة  ق ة عنبية يورية تخسف  رل الشد  من مدنة وزاو  خانهاأه ية أن تستضيف يمشع التد تعي  أيامات 

 178............................................................................ : حواء باكستان...  وآدم لبنان2007شخصية 

 2008يناير )كانون الثاني(  3-صحيفة "الشرق األوسط" 

 التد كانإ تستدقها  إمتياز بةن نظةن بوتو  د  اكستان وع ي من رموز السيااة  د لبنان 2007نظنة عل  شخصيةالرام 

 179..................................................................................................... التوريث النعمة... النقمة

 2008يناير )كانون الثاني( -صحيفة "الشرق األوسط" 

 وجهة نظن حول التوريا السيااد  د مصن واورية ولةبياو وكيف أن رؤاا   رل ال ول الرنبية يسرون ىل  نقل السلاة ألبنا هم

 181........................................................................... إبن العمة وإبنة الخال... وغيرهما من الوارثين

 2008يناير )كانون الثاني( -صحيفة "الشرق األوسط" 

"حزب الشرب" الهاكستاند كوريا لوال تي بد نظةن  ليييييييييييييي قنا ة ايااية  د تنصةب بةالوال ىبن التاارة عشنة من الر ن ر يسات 
 و ومقاربة هذه الظاهنة من  رل الداعت السا  ة  د الرالم الرنبد2007كانون األول /ييس بن 27التد أُغتةلإ ووم 

 183................................................................................. لحاج محمد" و"الِدْبس بالطحينة""لبنان ا

 2008يناير )كانون الثاني( -صحيفة "الشرق األوسط" 

بني ومقاربتها من األوضييييييياع اللبنانية والرناي السيييييييياايييييييد لهرل  ىايييييييتدضيييييييار واقرة رواها ر ي  مجل  النواب اللبناند نبيي
 الطيايات  د الوقإ الذي وتساوة فيي األمةن الرام لجامرة ال ول الرنبية مم رموز الرناي لدل األزمة

 185................................................................................... "الهالل البشيري" "الرؤية البوشية" لـ

 2008يناير )كانون الثاني( -صحيفة "الشرق األوسط" 

ل البةإ األبيل وإيييييييل ىل  ح  ىعالن  األزمة بةن اإليارة األمةنكية  د عه  بوش اإلبن والسيييييييويان الهشيييييييةني وكيف أن ت خُّ
  ننان وز القا م  األع ال األمةنكد ما مرناه أن الرالم  ق  الحقة  الدكومة السويانية ألنها ع تت تم  ال ص ا يةالبنتو 

 186................................................................................................... لبنان: نموذج لثقافة العناد

 2008( كانون الثانييناير ) 28-صحيفة "الشرق األوسط" 

نبيي بني حول  ر ي  مجل  النوابقرة حول  قا ة الرناي وال ران ون ل ى اللبنانةةن ضييييييييي ن ايييييييييياا ما ونويي وا
 هذه الحقا ة
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 188................................................................................... !»الهالل البشيري»لـ« الرؤية البوشية«

 2008فبراير )شباط(  9 –صحيفة "الشرق األوسط" 

حول جولة أ نيطية قام بها الن ي  األمةنكد جورج بوش اإلبن لم تشييييييي ل ايييييييويان نظام الهشيييييييةن وبذلك ىزيايت 
 األزمة بةنه ا تساق ات 

 189................................................................................. مصر و"حماس": وراء األزمة ما وراءها

 2008فبراير )شباط(  24 –صحيفة "الشرق األوسط" 

تأمالت  د الرالقات ال ضانبة بةن مصن والسلساةنةةن زمن ياان عن اتو والدالة ال ستج ة  ر  انسصال حنكة 
الستداوية النايييييي يةو والتدذونات التد أ لقت ها الطيايات األمنية ال صيييييينية حول ع م ال سيييييياج  "ح اج" عن الطياية

  أمن ال دنواة

 191................................................... الناصر التنحي الثوري الذي ال يكتمل: فيدريل كاسترو بعد جمال عبد

 2008فبراير )شباط(  21 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 م  1967حزينان /وونةو 5الناإييين اعايييتقالة ى ن هزي ة  مقارنة تاريخية بةن تندد الزعيم الكوبد  ة ول كاايييتنو وقنار الن ي  ج ال عب 
 ما لبا أن تناجم عنها

 192.............................................................................................. ما ينفع سوريا غير المستكبِرة

 2008مارس )آذار(  1 –صحيفة "الشرق األوسط" 

تتهرها ايييورية األاييي يةو وإايييتدضيييار لتجنبة الوح ة الرنبية مم مصييينو ومقاربة هذه التجنبة من قنا ة لسييييااييية ال داور التد 
 السورية  ر  اإلنسداب من لبنان -الرالقات اللبنانية

 194........................................................................................... تأمالت في "الظاهرة السليمانية"

 2008مارس )آذار(  13 –صحيفة "الشرق األوسط" 

حول الكل ة التد ألقاها قا   الجي  ميشيييييال ايييييلي ان  د مناايييييهة احتسالية تكني ات لل دايييييسييييية الرسيييييكنيةو وكيف أن الخااب 
 كهتي "الن ااية" جا  متوازنات وم هِّّ ات لتوليي ر ااة الج هوريةال ت ةز بن

 196................................................. العزيز: قمة في المبدئية.. وأمثولة في العطاء والوفاء بن عبد هللا عبد

 2008مارس )آذار(  24 –صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز  د مجل  الشييييييورىو وإاييييييتدضييييييار للخااب الذي تاله  د ق ة  بن عب  هللا عب  تأمالت  د الخااب الذي ألقاه ال لك
ي ىل  تكنيم الشييييييييييييييم الناحييل 2007النييياة عييام   ويعوتييي ىل  مديياايييييييييييييهيية الييذاتو وكيف أن هييذه الق يية  د ال بيي  ييية ي رتيي 

 ال دسن التويجني  د مهنجان الجنايرية بن عب  الرزيز عب 

 198........................................................................................... جولة الترميم... لمعالجة التصدُّع

 2008أبريل )نيسان(  8 –صحيفة "الشرق األوسط" 

م الصييف الرنبد  ر  أن كان عنوان ق ة يمشييع "ق ة التضييامن"  ار األايي  للب    د مداولة ج   يعوة ىل  الن ي  السييوري  شييَّ
 الرنبية ل  ة انةوذلك ل نااهة تنؤاي للق ة 

 199.................................................................................... الجنبالطية - تأمالت في المكايدة الروسية

 2008أبريل )نيسان(  19-صحيفة "الشرق األوسط" 

الوزين السييييابع و ام وهاب  د بل ة  نتهاهقنا ة لزيارة السييييسةن النواييييد ل ى لبنان اييييةنغد بوكةن للشييييخصييييية ال رزية ال حةنة لإ
 جاهلية ورية  رل الزعيم ال رزي األهم ولة  ك ال جنبالط علةهاال
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 201......................................... السعودي لدوره –والدعم التمثيل المصري عمرو موسى بين التمثيلية اللبنانية 

 2008مايو )أيار(  5-صحيفة "الشرق األوسط" 

حاول ع نو موايييي  كأمةن عام للجامرة الرنبية التن ع بلبنان لكن ع وتجاوب مري رموز الر ل السييييياايييييد  عن ما
 والدزبد   ا يسة  الو ن

 202........................................................................................ برقليل من الفضفضة وكثير من الص

 2008مايو )أيار(  17-صحيفة "الشرق األوسط" 

" هللا حزبمسييلدة من "تأمالت  د أح اث السييا م من أيار  د بةنوت والسوضيي  التد عصييسإ  الراإيي ة من جانب عناإيين 
  السال  لن ُونتج الدلول لألزمة اللبنانية حتجاجو"حنكة أمل"و ويعوة ىل  ىراا  قواع  ال وا نلة وأن اإل

 203.............................................................. صدمة من فؤاد السنيورة المستعِجل وفرصة لبشَّار المتردد

 2008مايو )أيار(  27 –صحيفة "الشرق األوسط" 

حول جولة ر ي  الوزرا  السييييابع  داي السيييينةورة  د أرجا  الواييييط التجاري  ر  الخنوج  إتساا ال وحةو ب ل مواايييياتي للرا الت 
 2008ماوو /أيار 7ساجرة ى ن األيام السويا  التد ضنبإ الراإ ة ووم اللبنانية التد أإةبإ  ال

 205.........................................................النجادية التي أينعت والـ "الريجانية" التي حان مجيئها للترؤس

 2008يونيو )حزيران(  9-صحيفة "الشرق األوسط" 

وجهة نظن حول تكنار الن ي  اإلوناند مد وي أح  ي نجاي  شيييييييييأن ال دنقة اإلاييييييييينا ةليةو خالل مشييييييييياركتي  د ق ة 
روميياو ويعوة ىل  ىاييييييييييييييتبيي ال هييذا التكنار  ييالتييأكةيي  عل  ال هييايرة الرنبييية التد أ لقهييا ال لييك  الرييذا  ال نرقيي ة  د

 الرزيز بن عب  هللا عب 

 206........................................................................... تأمالت في محنة "البيارتة" بعد رفيق الحريري

 2008يونيو )حزيران(  15-صحيفة "الشرق األوسط" 

 د الوقإ الذي تدظ  فيي اإلمارات وقان  أه ية ايييااييية وإع ارية ماليةو نسييتدضيين ال ور النيايي لبةنوت 
الدنيني عل  تدطيقي كراإيييي ة للحقا ة واإلقتصييييايو وكيف أن ىاييييتشييييهايه كان مدنة  الذي ع ل الن ي  ر ةع

  النسهة ىل  البيارتة

 208........................................... مصر وحكاية "رغيف العيش": من هدية الملك فهد إلى الزرع في السودان

 2008يونيو )حزيران(  20-صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز ب عم مصن  بن عب  مقاربة تاريخية ألزمة الق ا ال ترا هة  د مصن وكيف ااه إ السرويية خالل منحلة ال لك  ه 
 ىاتئنال  كنة زراعة الق ا  د السويان لصناعة النغيفو وذلك ل نااهة يعوة من مصن ىل 

 210.......................................................................... صلوات العطَّار الروحي إلصالح الفساد السياسي

 2008يونيو )حزيران(  30-األوسط" صحيفة "الشرق 

السيااية التد ىاتضا ها القصن الج هوري اللبناندو ويعوة لل نجعيات النوحية كد تكون شاه ات أمةنات  - حول الق ة النوحية
 عل  الصناع ال ا ن بةن رموز الر ل السيااد

 212...................................................................................... اإلعوجاج النجادي والتملُص البشَّاري

 2008يوليو )تموز(  4-صحيفة "الشرق األوسط" 

ار األا  لسّك عزلة  تساؤعت حول الرناي اإلوناند  د وجي ال جت م ال ولدو وقنا ة لل داوعت التد يقوم بها الن ي  السوري  شَّ
 السورية/باليه ب  ات من  ننسا وإنركااات هذه ال سألة عل  الرالقات اإلونانية
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 213............................................................ سكون في سوريا "المفاِوضة" وضجيج في العراق المصافِح

 2008يوليو )تموز(  11-صحيفة "الشرق األوسط" 

قنا ة لجلسييييييات التساوة الهاي ة بةن اييييييورية وإايييييينا ةل عب ن البوا ة التنكيةو وإييييييخب  د الرناا  ر  ال صييييييا دة بةن جالل 
  الهاند ووزين ال  اع اإلانا ةلد ىوهوي  اراي

ر من قلب أوروبا بعالم أفضل بن عبد هللا عبد  215............................................................... العزيز المبش ِ

 2008أغسطس )آب(  5 –صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز خالل ى تتاحي "ال دت ن الرال د للدوار  د م ري "و وكيف يعا  بن عب  هللا عب  أمالت  د الخااب الذي ألقاه ال لكت
  د كل تي ىل  أه ية الدوار بةن ال يانات ونب ذ الرنف والهرضا  وإاتب ال الصناع  الو ام

 216.................................................................................... للمكابِر أمام المستكبِروصفة الدكتور معمَّر 

 2008أغسطس )آب(  14 –صحيفة "الشرق األوسط" 

مها الن ي  اللةبد مر َّن القذا د ألهل الدكم  د ىونان ويعوتي ىل  ع م ال كابنة وتد ي  وجهة نظن حول النصيييييييييييييدة التد ق َّ
امد  ال جت م ال ولد ألن ىات نار هذا النهج ايجرلها تواجي ال صةن ذاتهالذي واجهي الرناا الص َّ

 217....................................................... تحية السيد حسن األلفية لبيروت... وتراثها كما يرويه صائب بك

 2008أغسطس )آب(  27 –صحيفة "الشرق األوسط" 

سة  حسن نصن هللا للراإ ة بةنوت خالل الذكنى الحانية للر وان اإلانا ةلد عل   حول التدية التد ألقاها ال
اقف ر ي  الوزرا  اللبناند األاييييييبع ال نحوم إييييييا ب اييييييالم الذي كان وهتم  الشييييييخصييييييية لبنان ومقارنتها   و 

 البةنوتية وتنا ها

 219........................................................ تأمالت سياسية وِشعرية في القلق السعودي المستديم على لبنان

 2008سبتمبر )أيلول(  10-صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز خوجة يربِّّن  ةها عن  عب  قنا ة لإهت ام السييرويي  د لبنان وإاييتدضييار لهرل القصييا   التد ألقاها السييسةن السييرويي
 الحانية للبنانقلقي من األح اث التد عصسإ  انابل  الراإ ة 

 221........................................................................... "الرفيقان" بشَّار وفالديمير:  َمن يستدرج َمن؟

 2008)أيلول( سبتمبر  24 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ار من أجل الروية ىل   - تأمالت  د الرالقات النوايييية السيييورية ى ن األح اث التد عصيييسإ  جورجياو ويعوة من الن ي   شيييَّ
 الج م الرنبد

 222................................................................................... السعودية بين عماد يشكر وعماد يفتري

 2008( تشرين األولأكتوبر ) 20-صحيفة "الشرق األوسط" 

مقارنة بةن النهج السيييييياايييييد الذي ىعت  ه الر اي ميشيييييال ايييييلي ان لبنا  عالقات متةنة مم النياة وبةن األايييييلوب 
ري الجننال ميشيييييييال عون حةن تد ث عن التهعية السيييييييياايييييييية من جانب لبنان لل  لكة الرنبية السيييييييرويية الذي ىتَّه

 واإليارة األمةنكية"

 224.............................................................................................. المد الروسي والجْزر األميركي

 2008( تشرين األولأكتوبر ) 30-صحيفة "الشرق األوسط" 

مقاربة بةن األزمة ال الية التد عصييسإ  الوعيات ال تد ة وبةن السييرد النواييد ىل  شييع  نيقي  د اتجاه الحورة النساية ياخل 
 أمةنكا الالتةنية
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 226............................................................................. األمثولة األميركية لألنظمة الطاعنة في البقاء

 2008( تشرين الثانينوفمبر ) 11 –صحيفة "الشرق األوسط" 

  د الُدكم م ى الدياةتأمالت  د حالة التج ي الن ااية األمةنكية ى ن  وز الن ي  أوباما مقارنة  دال أغلب الن ااات الرنبية الها ية 

 227............................................................................. هللا": إصعد تْسلَم...  وأسلُك تفُز "سفينة عبد

 2008( تشرين الثانينوفمبر ) 20 –صحيفة "الشرق األوسط" 

"مدت ن حوار األييان"  د مقن األمم  ليييييييي الرزيز  د ال ورة الحانية بن عب  هللا عب  تأمالت  د  دوى الخااب الذي ألقاه ال لك
 وذلك  ر  يعوتي ىل  ىنشا  لجنة ُتواإل الدوارال تد ة 

 229......................................................................................... "حرب القبائل" في لبنان وفلسطين

 2008( كانون األولديسمبر ) 3 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 حول الشنا السيااد  د لبنان و لساةن وكيف آ نت األ يال السيااية  د البل ون ترلةب التقاتل عل  التساهم

 230................................................................................... هل هذا وقت التصريحات "العدوانية"!؟

 2008ديسمبر )كانون األول(  11-صحيفة "الشرق األوسط" 

  ر م ال شاركة حول السرد ال صني لرق  مدت ن الدوار بةن السلاة الو نية السلساةنية وحنكة "ح اج"و والقنار الذي ىتخذه قاية "ح اج"

 232.............................................. العوني بين دمشق وحلب - الطواف المالييني بين مكة والمدينة والطواف البشَّاري

 233.......................................................... 2008 (األول كانون) ديسمبر 23- األوسط" "الشرق صحيفة

ار األاييي   د الوقإ  ايييتحنا دوجهة نظن حول زيارة الر اي ميشيييال عون ىل  ايييورية والتكنيم اإل الذي حظد  ي من الن ي   شيييَّ
 دتسل ال سل ون  رة  األضد الذي ي

اوي  233................................................................................................. تأمالت في البركان الغز 

 235............................................................... 2008 األول( )كانون ديسمبر- األوسط" "الشرق صحيفة

ية لل جزرة التد ترنَّة لها أهل غزة ى ن الر وان اإلانا ةلدو وال واقف غةن الدازمة التد ىتخذت ها  قنا ة  الرةن السيااية ال جنَّ
  رل ال ول الرنبية واإلاالمية بهذا الشأن

اوي  238................................................................................................. تأمالت في البركان الغز 

 2009( كانون الثانييناير ) 3 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ية لل جزرة التد  ترنَّة لها أهل غزة ى ن الر وان اإلانا ةلدو وال واقف غةن الدازمة التد ىتخذت ها قنا ة  الرةن السيااية ال جنَّ
  رل ال ول الرنبية واإلاالمية بهذا الشأن

 239............................................................................ ظروف الري ِس حسني  من ظروف السي ِد حسن

 2009يناير )كانون الثاني(  12 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ي كالمات خشيينات ىنتق  فيي  ىاييتدضييار لل راري التد خاضييتها مصيين ال قاومة ضيي  ىايينا ةلو وكيف أن السيية  حسيين نصيين هللا وجَّ
 اإلانا ةلد/شأن الصناع الرنبدتوجهات السيااة الخارجية ال صنية  د 

 241........................................................................... لعبة االستدراج من عبد الناصر إلى خالد مشعل

 2009يناير )كانون الثاني(  20 –صحيفة "الشرق األوسط" 

خال  مشييرلو  «ح اج»لقا   حنكة  مقاربة حول ىاييت راج ىايينا ةل الن ي  عب الناإيين ىل  الدنب وإاييت راج م ا ل من جانبها
 وكيف ىنته  أمن اإلات راجة ن
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 243........................................................................................... هللا" للتوعك العربي "وصفة عبد

 2009الثاني(  يناير )كانون 26 –صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز لنأب الص ع  د الرالقات الرنبيةو وحول الكل ة التد ألقاها  د الق ة اإلقتصايية  د الكويإو ويعوتي  بن عب  هللا حول جهوي ال لك عب 
 د بةنوتىل  ى قا  ال وقف الرنبد من ىانا ةل تدإ خط الحوابإ التد ح يها  د مهايرتي التد أ لقها من الق ة الرنبية ال ورية  

 245.................................................................................... الُمْمهلون في األرض.. قبل غزة وبعدها

 2009فبراير )شباط(  3 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 لل وقف األوروبد  د شأن الر وان اإلانا ةلد عل  غزةو وقنا ة مجنَّية للخااب الذي ألقاه ىا اعةل هنية ر ي  "حكومة غزة الد ااية"ىاترناب 

 247............................................................................................. الثأر الخميني.. والثأر الحريري

 2009فبراير )شباط(  17 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 مقارنة بةن  أر من جانب الخ ةند حققي  إاقاط نظام الشاه و أر إلغتيال ر ةع الدنيني متنوي لل دك ة ال ولية ىتخاذ الرقاب  د شأني

 249......................................................................... العزيز بن عبد هللا خطوة خطوة على صراط  عبد

 2009مارس )آذار(  3 –صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز من أجل ىيجاي حل القضييييييييييية السلسيييييييييياةنيةو وحول ال هايرة ال صيييييييييينية  عب بن  هللا عب  حول الجهوي التد وبذلها ال لك
 لتسوية النزاع بةن " تا" و"ح اج"

 251....................................................................................... يسألونك عن السودان و... "إنقاذه"

 2009مارس )آذار(  14 –صحيفة "الشرق األوسط" 

تسيييياؤعت عن ال سييييألة السييييويانية ال رق ة وموقف الن ي  السييييوياند ع ن الهشييييةن من ال دك ة الجنا يةو و نيقة تصيييينُّ ي مم 
 ال جت م ال ولد كتصنُّل جننال مم أ ناي  نقة عسكنية

 253.................................................................................... العزيز خوجه ختامها نصيحة من قلب عبد

 2009مارس )آذار(  26 –صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز خوجة حةن كان اييييييييييييسةنات لل  لكة الرنبية السييييييييييييرويية  د لبنان وق رتي عل  مواجهة  عب  ال كتورتأمالت  د ما أنجزه 
 ال زاج السيااد اللبناند قبل ترةةني وزينات لإعالم والحقا ة

 255................................................................... من "المستشار الثالث عشر" إلى الرئيس عمر البشير

 2009أبريل )نيسان(  9 –صحيفة "الشرق األوسط" 

وجهة نظن حول منازلة الن ي  السوياند ع ن الهشةن  شأن ال دك ة الجنا ية وي اعي عن الته ة التد ألصقإ  ي وإقتناحات 
 شأن ما ي كن أن يسرلي إلنقاذ ما ي كن ىنقاذه  د

 257.................................................................................. العزيز بن عبد هللا إشراقات في زمن عبد

 2009أبريل )نيسان(  20 –ألوسط" صحيفة "الشرق ا

 الرزيز ال اخلية والرنبية وال وليةو  د منااهة مهنجان الحقا ة والتناث )الجنايرية( بن عب  هللا عب  قنا ة إلنجازات ال لك

ش بالمحروسة و... الحارسة  259................................................................................... مواسم التحرُّ

 2009صحيفة "الشرق األوسط"  بتاريخ أبريل )نيسان(  لُكتبت 

اجم " والدكم ال صيييييني والذي ح ث ايييييا قات حةن ههللا حزبمقاربة بةن تدنش الدكم اإلوناند   صييييين عل  خلهية األزمة بةن "
 الناإن ل هايرة روجنز عب  الرناا الهرحد قبول
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 263........................................................................... حكاية "الحاج بنيديكتوس"  والشاهدْين العدلْين

 2009مايو )أيار(  16 –صحيفة "الشرق األوسط" 

تسييييييياؤعت حول ري  رل  رل الشيييييييخصييييييييات ال ونية  د منت ى الدوار الذي ُعق   د روما عل  الكل ة التد ألقاها قاضيييييييد قضييييييياة 
 يم تيسةن الت ي د ويعوتي الكنيسة الكا وليكية ىل  ىيانة الجنا م اإلانا ةلية ض  الشرب السلساةند لساةن الش

 264......................................................................................... أميركا سبتمبر األخضر بعد األغبر؟

 2009مايو )أيار(  26 –صحيفة "الشرق األوسط" 

قنا ة ىاييتها ية للزيارة التد قام بها الن ي  األمةنكد  اراي أوباما ىل  مصيين  ر  زيارة لتنكياو وكيف أن ىعت اي ال هايرة الرنبية 
 من قِّبلل واشنان اةديي ىل  تسوية كاملة

 265................................................................ العزيز بن عبد خارطة طريق أوباما لمالقاة مبادرة عبدهللا

 2009مايو )أيار(  30 –صحيفة "الشرق األوسط" 

اإلانا ةلية  سبب الر وان عل  غزة والجهوي التد بذلتها تنكيا عنضاجهاو وتساؤل عّ ا  - حول أاهاب ترحُّن التسوية السورية
 ىذا كان  اراي أوباما اير ل عل  مالقاة ال هايرة الرنبية خالل زيارتي ل صن

 267................................................................................... التيسير السعودي بأسلوب علي عسيري

 2009يونيو )حزيران(  6-صحيفة "الشرق األوسط" 

اللبنانية  ر ما تنكإ  رل نظنة عل  ال ور السرويي  د لبنان  أالوب السسةن الج و  علد الرسةني الذي زار كا ة الطيايات 
 الشوا ب  ص ة عل  ذاكنة كحةنين

 268.......................................................................................... لبنان العجيب... وبرلمانه األعجب

 2009يونيو )حزيران(  8 –رق األوسط" صحيفة "الش

 وجهة نظن حول البنل ان اللبناند عشية اإلنتخا ات النيابية وكيف أن نوا ي لم ي اراوا مهامهم الدطيطية ككل بل 

 270............................................................................. الكالم الُمحن ِن والكالم الُمجن ِن  في بالد آية هللا

 2009يونيو )حزيران(  23 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 قبل ىجنا  اإلنتخا ات قنا ة لحورة اعإالحةةن  د ىونان ى ن اإلنتخا ات الن اايةو وتساؤل حول يور ال نش  علد خامنئد وكيف أني ح ي خياره السات 

 272....................................................................... العزيز المرجعية بن عبد هللا المملكة المرجع  وعبد

 2009وليو )تموز( ي 1 –صحيفة "الشرق األوسط" 

الرزيز مقالة  الدكمو مقاربة ايييييييييياايييييييييية لإنجازات اإلإيييييييييالحية  د  بن عب  هللا عب   ر  منور أربرة أعوام عل  تلولد ال لك
 ال  لكةو واإلهت ام السرويي  القضايا الرنبية واإلاالمية

 273........................................................................... لبنان السالح والرئاسات:  إنطباعات من دمشق

 2009يوليو )تموز(  11 –صحيفة "الشرق األوسط" 

ورايالة حول ىرتيا  يمشع ات بهرل ال ناايهات السييااييةو ىبتهاجالسيال   د الراإي ة بةنوت  ىايتر النظنة  د شيأن ظاهنة 
 للوضم اللبناند ال ستقن  ر  لقا   رل الطيايات السورية

رات  275........................................................................................... تأمالت في حركة فقدت المبر ِ

 2009يوليو )تموز(  25 –صحيفة "الشرق األوسط" 

اييينة من ىايييتضيييا تها  د  45مقاربة تاريخية ل ا آلإ ىليي حنكة ع م اإلندياز التد ىايييتضيييا تها مصييين  د شييينم الشييييم  ر  
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 وتساؤل حول ج وى و رالية هذه الدنكةاإلاكن رية 

 277............................................................... زائر أميركا "غير المنحاز"  رئيس حركة فقدت المبررات

 2009أغسطس )آب(  15 –رق األوسط" صحيفة "الش

حول زيارة الن ي  حسييييييند مهاري ىل  الوعيات ال تد ة  ر  منور خ سيييييية أعوامو وإ اللة حول موجهات حنكة ع م اإلنديازو 
 الناإن عب  مم ل دة تاريخية عن يورها أيام الن ي  الناحل ج ال

 280........................................................................................................ يا لثارات األخ معمر!

 2009أغسطس )آب(  27 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 وإوعت ىل  ىيااليا منورات  سويسناتأمالت حول النهج الحأري الذي اتهَّري ويتهِّري الن ي  اللةبد مر ن القذا د ب  ات  السايات 

 282...................................................................................... سوريا والعراق: التباُغض يعيد نفسه

 2009سبتمبر )أيلول(  7 –صحيفة "الشرق األوسط" 

و وكيف 2009أغسيييا  /نظنة حول مقومات التراون اإلايييتناتيجد التد تم اإلتساا عليي بةن يمشيييع وبر اي  د آب
اايييت عإ ايييسةنها  د ايييورية ى ن أح اث أمنية وقرإ  د ال ناقة الخضييينا  ك ا لو أن تاريم  أن الدكومة الرنا ية

 الخالل بةن البل ون يرة  نسسي

 286................................................................................... لبنان الديمقراطي... ودكتاتورية التعطيل

 2009سبتمبر )أيلول(  17 –صحيفة "الشرق األوسط" 

مقارنة بةن الدنيني األب خالل تكليسي  د تشكةل الدكومة قبل اهم عشنة انة وبةن الدنيني اإلبن الذي تترحن خاوات تأليسي للدكومة 
 ال ي قنا ية التد وتد ث عنها  رل األ نال السيااية تدولإ ىل  ييكتاتوريةعك  ما ح ث مم وال هو وكيف أن 

 289............................................................................ سنة 220 ووصية الـ  العزيز.. بن عبد هللا عبد

 2009سبتمبر )أيلول(  22 –صحيفة "الشرق األوسط" 

اييييييروي  د ذكنى الةوم الو ند السييييييروييو وكيف أن وإييييييةتي جا ت لُتربِّّن عن  آل الرزيز عب  ىاييييييتدضييييييار لوإييييييية ال لك
 ة قضايا األمتةن الرنبية واإلاالمي هت اماألولويات التد ح يها ألبنا ي تجاه يور ال  لكةو ويعوتي لهم لإ

 291.................................................................................. سلطان التهدئة والتوازن والباب المفتوح

 2009وسط" بتاريخ سبتمبر )أيلول( صحيفة "الشرق األ لُكتبت 

بن   د الوقإ الذي ترلو اللهجة اإلونانية  د مخا هة ال جت م ال ولدو نسييييتدضيييين النهج ال توازن الذي ىتَّهري األمةن اييييلاان
 الرزيز عن ما كان وزينات لل  اع  م  ر  مهايرتي وليات للره  عب 

 293......................................................................................... ودبلوماسية ع. م.معادلة س. س. 

 2009( تشرين األولأكتوبر ) 6–صحيفة "الشرق األوسط" 

ن بالل وكيف أن لرة الدوار ال توازن شييييكلإ ىوذانات الرزيز خوجة ومدسيييي عب  وجهة نظن حول اللقا  الذي ج م بةن الوزينين
 السورية والذي كان ال لف اللبناند أح  أهم أاهابها -  روية ال ل  ىل  الرالقات السرويية

 295.............................................................................. "أبو حافظ" ما بعد إنزياح األثقال عن الكاهل

 2009 (األول تشرين) أكتوبر 27 – األوسط" "الشرق صحيفة

ار األايي  ووم  -السييرويية تسيياؤل ع ا ىذا كانإ الق ة  اييتزيا عن كاهل 2009أكتوبن  7السييورية التد ىاييتضييا ها الن ي   شييَّ
 األا  أ قاعت كحةنة
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 297.................................................................... لعنة التطبيع.. وتساؤالت "المثقف المصري الفصيح"

 2009( تشرين األولأكتوبر ) 31 –صحيفة "الشرق األوسط" 

قنا ة لواقرة ىخساا وزين الحقا ة ال صني  اروا حسند   نصب ال  ون الرام ل نظ ة الةونيسكوو وشن   لألاهاب التد أ ارت 
 ج عت حول هذه ال سألة ومقارنتها  التجنبة التد من بها ال كتور غازي القصةبد

 299................................................................. الجنوبْين عن شمالْيهما ال قدَّر هللا.. وتأتي البقيةإنفصال 

 2009( تشرين الثانينوفمبر ) 12 –صحيفة "الشرق األوسط" 

 2011وجهة نظن حول حةحيات ال سألة السويانية وأاهاب ترحُّن الوح ة بةن الش ال والجنوب التد اةتم اعاتستا  علةها  د مالم عام 

 301............................................................................ «يوم المريخ» محجوبية لـ – تخريجة أزهرية

 2009( تشرين الثانينوفمبر ) 18 –صحيفة "الشرق األوسط" 

مقاربة ايااية للخالل النياضد بةن مصن والجزا ن عل  خلهية لعهة كنة الق م وما اببتي من تأزيم  د الرالقات بةن البل ونو 
 "اإلنقاذ"  د السويان إلعت اي أالوب يدول يون ح وث أزمةويعوة ىل  حكومة 

 302.......................................................................«الرعب الكروي»صَدمات ذوي القربى..  وأحدثها 

 2009( تشرين الثانينوفمبر ) 26 –صحيفة "الشرق األوسط" 

قنا ة  د الت اعيات التد نشيييأت عن  وضييي   د القاهنة  م  د الخن وم خالل ال هاريتةن اللتةن ح  تا بةن ال نتخب ال صيييني 
 نوال نتخب الجزا ني وكيف كايت الرالقات الشربية والسيااية وال صالا اإلقتصايية تنهار بةن البل و

 305........................................................................ األيام الصعبة« كلمة سر»اإلبتسامة السلطانية..  

 2009( كانون األولديسمبر ) 19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ع ا ىذا كانإ ىبتسيييييامة عحظها الناج عل  مديا األمةن ايييييلاان بن عب الرزيز هد   حا ة مدشييييين ىل  تساؤل  إنسناج تسييييياؤل 
 وع عالج لهاأزمات تشت  

 310............................................................... إحتجاب الهالل النجادي وإستطالع رؤية البدر األردوغاني

 2010( كانون الثانييناير ) 26 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 جاي وجهورية الظلمالما تص ُّع  د الجبهة ال اخلية اإلونانية وإل  يرجة أن الج هورية اإلاالمية  اتإ ج هوريتةنو ج هورية وتنأاها ن

 312................................................................. كوارث وفواجع عدم التوقع.. من عبد الناصر إلى أوباما

 2010فبراير)شباط(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 الن ي  األمةنكد  اراي أوباما يجاهن  ر م توقُّري ل شاكل من الجانبة ن السلساةند واإلانا ةلدكيف أن 

 314....................................................................................... الصديق السوري.. والضيق اإليراني

 2010مارس )آذار(  2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األاييييييي  ويكون رأي الحاند غةن عن ما يقول الن ي  اإلوناند مد وي أح  ي  نجاي عب ن الهاتف كالمات للن ي  السيييييييوري  شيييييييَّ
 منسجم مم النأي األول

 317....................................................... العزيز بن عبد هللا في اليمن.. بإطاللة الملك عبد« يوم الرياض»

 2010مارس )آذار(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 2010بن عب الرزيز ىزا  الي ن الخارج  د األشييييهن األول  من الرام  هللا نظنة عل  لستة لها  ا م النخوة من جانب ال لك عب 
ي حو دمن   حالة ت نُّ
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 319..................................................................... قمة العقيد العميد العنيد في مواجهة الغياب والتغييب

 2010مارس )آذار(  24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تأمالت  د أحوال عاشييها الرقة  مر ن القذا د  د خضييم ىنه اكي  إاييتضييا تي األول  للق ة الرنبية ال ورية. وكيف ترامل مم 
 لبنانية- اع مزيوجة اويسنية حالة إ

 321............................................. النمر اإلسالمي والنمر الهندوسي.. واالنحياز اإليجابي إلى التنمية والسالم

 2010 )نيسان( أبريل 24 - «األوسط الشرق» صحيفة

وناون )كانون الحاند(  27ىل  الج رة  24الرزيز للهن  من الحال ا   بن عب  تأمالت  د زيارة تاريخية قام بها األمةن ايييييييييييييل ان
جولتي التد شييييييي لإ الرزيز  د  بن عب  هللا عب  و مصيييييييدوبات بو   من رجال األع ال عل  ندو ما ايييييييبع أن  رل ال لك2006

 الصةن والهن  واليا ان ومالةزياو وهو ىإاداب  ات جز ات من أجن ة الزيارات النا ية السرويية

 324............................................................................................. إحتالل مرفوض وآخر مبغوض

 2010مايو )أيار(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ىن اإلحتالل » بن زاو   د مرنة الترلةع عل  ىحتالل ىونان للجزر الحالث هللا عن ما قال وزين خارجية اإلمارات الشييييم عب 
 «هو اإلحتالل وع توج  أرة عنبية أغل  من أرة عنبية أخنى 

 326.............................................................................................. بشار التنموي.. ونجاد النووي

 2010مايو )أيار(  18 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األا  أمام ىحناجاٍت ع تتنااب مم تالراتيووم وضم الن ي  مد وي أح  ي   نجايو ومِّن عل  منبن األمم ال تد ةو حليف ىونان الن ي   شَّ

 328............................................................................................... زيارة يزهو بها البيت األبيض

 2010يوليو )تموز(  3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

الرزيز والن ي   اراي أوباما وجا ت مسنياتها  د منأى عن  بن عب  هللا قنا ة ما بةن السييييييييييييياور كل ات تهايلها ال لك عب 
 البةإ األبيل مزهوات بهاالتكلف و قوج البنوتوكول وذلك خالل زيارة قام بها ال لك ىل  واشنان وب ا 

 329................................................................................................ وهللا أعلم«.. أيلول األبيض»

 2010يوليو )تموز(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ولول األاوي"أمالما "أولول األبيل" وب ي من الذاكنة ت اعيات " 2010رؤية ى تناضية  أن تد ث بةن عة  السان وعة  األضد  للرام 

 331..................................................................................... هللا آبار وآثار.. وبينهما جامعة الملك عبد

 2010يوليو )تموز(  27 -« الشرق األوسط»صحيفة 

و ذات «الهةئة الرليا للسياحة»وقض   إنشا   2000أبنيل  17قنا ة  د قنار غةن متوقم أإ ره مجل  الوزرا  السرويي ووم 
 بن عب الرزيز )الناحل( الاان مجل  ىيارة بن ااة األمةن

 332............................................................................................ قمة تغليب الحكمة على العنفوان

 2010أغسطس )آب(  19 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ل وضوعيةعن ما ىمتنم لبنان عن التصويإ عل  قنار يقضد  سنة الرقوبات عل  ىونان وكان ذلك يون الق رة عل  تد ُّل محل هذه الخاوة غةن ا

 334................................................................................................ الحنطوية« س. س»معادلة 

 2010سبتمبر )أيلول(  9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ملةون رغيف 35من الق ا  د روايا ىنرك   ورات عل  الشرب ال صني الذي و  ع ىحصا ات ى تناضية يدتاج ووميات ىل  كيف أن ىحتناا حقول 
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 336................................................................................... «لواء السيد»بشَّار ما بين لواء المرشد و

 2010سبتمبر )أيلول(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األا   18/9/2010ح  ي نجاي ىل  يمشع ووم السبإ أقنا ة  د زيارة قام بها الن ي  اإلوناند مد وي  وإقتصنت عل  لقا  الن يسةن  شَّ
ن هذا اللقا  تزامن  د الوقإ نسسييييييي مم "عنضيييييية"  د ماار ر ةع الدنيني ال ولد حةا ونجاي  د إييييييالون الشيييييينل  د ال اارو وكيف أ

 هللا" اللوا  ج ةل السة  الرا   ىل  بةنوت من  اب الاا نة ىل  إالون الشنل ىاتقبل "حزب

 337......................................................................... خير اإلقتراحات وأصوبها ما إقترحه األمير سعود

 2010( تشرين األولأكتوبر ) 13 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ل تد ة متض نات التره  من حول ىقتنا  من جانب وزين الخارجية السرويية األمةن اروي الهيصل  نحي مِّن عل  منبن األمم ا
 «السةتو»جانب أمةنكا ع م ىاتخ ام 

 339...................................................................................... العالم الثالث يداوي جراح العالم األول

 2010نوفمبر )تشرين الثاني(  10 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ووم ب ت  رل يول الرالم األول وبالذات ىيااليا وبنياانيا أنها تدتاج ىل  ىاييييييييييييتح ارات من  رل يول الرالم الحالا وأبنزها 
 يولة قلالن

 341............................................................................................ الشفافية النهج... والَجَزع الحق

 2010( 2نوفمبر )ت  10بتاريخ  « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

بيانات حول وعكة إدية  2010نو  بن  12حول حالة جزلع أإابإ ال جت م السرويي  ر ما باَّ ال ووان ال لكد مسا  الجرة 
 الرزيز بن عب  هللا أإابإ ال لك عب 

 342................................................................................... نجاد النووي المهموم بعد عرفات بالتناسل

 2010نوفمبر )تشرين الثاني(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ملةون نسييي ةو وهو  150 كيف أن ما يدلم  ي الن ي  اإلوناند أح   نجاي ال تالمو من خالل تنشييييط التناايييلو ىل  يولة اليييييييييييييييي
 نعل  ُ ر  منم  الدجها آ تالُّم لم يسارا خا ن الن ي  ياان عن ات الذي كان يدلم  ال ولة السلساةنية التد  ال ا ر 

 344.................................................................................... عاشورائيات سياسية ومن العيار األثقل

 2010( كانون األولديسمبر ) 13بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

لإ   سنيات عتتصل   رن  الشهاية ومرن  التضدية ومنها عهارة أح هم  روحوا »تأمالت  د مجال  عاشورا ية  د لبنان حسل
 «بلاوا الهدن

 346................................................................................. هل تعود مصر والسودان )الشمال( حتة واحدة

 2010( كانون األولديسمبر ) 27 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ولم  2010كانون األول /ييسييي بن 21نظنة عل  زيارة قام بها الن يسيييان حسيييند مهاري ومر ن القذا د ىل  الخن وم ووم الحال ا  
حول ىايييتستا  اإلنسصيييال الجنوب عن  الرزيز عب  يج ا ما يقوعني للن ي  ع ن الهشيييةن  دضيييور الن ي  ال وريتاند مد   ول 

 ة التد من ال دك  اتد ثالسويان اوى التربةن عن األاف للص م

 350....................................................................... األبيض« السي د»األسود بفعل ذلك « يناير» هذا الـ

 2011( كانون الثانييناير ) 15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حول ه ية ىنسصييال جنوب السييويان عن شيي الي التد أه اها الن ي  "اإلنقاذي" ع ن حسيين الهشييةن ىل  الجنوبةةن وكأن ا ه ايا 
 األو ان محل ه ايا " ا ا نويل" ل نااهة عة  مةالي السة  ال سيا
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 351................................................................................................... عن اللي جرى وقد يجري

 2011( كانون الثانييناير ) 25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ورياو وعية ر ااية  ر  أخنى يشكل كيف أن  ول  قا  الداكم  د السلاةو ك ا  د الي ن ومصن والجزا ن ولةبيا السويان وا
  د  رل جوانهي ىحسااات شربيات  ضنورة اإلنصنال  الدسن  ىذا أمكن وباإلكناه عل  الن ي  ىذا عان  مت تناات  السلاة

 354.................................................................. زيجات اللغز اللبناني من الخلع إلى المساكنة إلى المتعة

 2011فبراير )شباط(  1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حول بنامج تبحها  رل السضيييييييا يات وتتضييييييي ن عهارات إل نال ايييييييياايييييييية وحزبية ع تلتزم التأيب  الد  األين  ومم ذلك ع 
 رايع عن مواإلة الباونيعها 

 355............................................................................. «الفورة الشبابية»و«  المهمشون في مصر»

 2011 فبراير )شباط( 9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 حول ظاهنة عشنات األلول من ال صنيةن ال ه َّشةن الذون يعيشون  د ظنول  الرة السو  في ا  هقة رجال األع ال تزياي ىكتنازات 

 357.................................................................................... اإلعتراض المحترَم واإلستفتاء المأمول

 2011فبراير )شباط(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 كيف أن من حع جةل الشهاب أن وتهاه  أمام الرالم  أني كان الن وذج الواعد لإعتناة وأن إوتي كان الصوت ال س وع

 359.......................................................................... اإلستحاالن الممكنان في مصر: التحرير والتغيير

 2011مارس )آذار(  2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 الذي حصل  د مصن وب ا للوهلة األول  أني مستدةل لكن ح ة الرضب الناشئ عن السساي جرلإ ال ستدةل م كنات حول مشه  الترةةن 

 361.............................................................................................. االجتثاث المصري بعد العراقي

 2011مارس )آذار(  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

إُالا عل  ارؤية  د ظاهنة اإلجتحاث التد ب أت  د الرناا ض  الهرحةةن وأخذت  نيقها  ر  ذلك ىل   طية ييار " ورات" ما 
 تس ةتي "النبيم الرنبد"و وكيف أن هذه الظاهنة تجرل الوح ة الو نية  د مأزا 

 362.............................................................................. بشار التغيير الفوري إلستباق التغيير القهري

 2011مارس )آذار(  31 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األا   د ب ايات الرام -الكويتية-ة الخليجية السروييةحول الوإس عالجات  2011الُر انية  الذات التد وج   ةها الن ي   شَّ
 للضةع الشربد من واقم الدال

 363...................................................................................... كي ال تُزلزل األرض السورية زلزالها

 2011أبريل )نيسان(  7 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األاييي  يعي   د ظل عاإيييسة الترةةن الراتية  د ال ناقةو وضيييرات فيي كحةن الشيييهي من الوضيييم الذي  كيف أن الن ي   شيييَّ
 1973كتوبن أي  )الناحل( أنور السايات  د السنوات الحالث التد اهقإ حنب عاشي الن 

 365............................................... «البيت التوفيق»إلى « البيت العتيق»العزيز من  بن عبد هللا مسعى عبد

 2011أبريل )نيسان(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

الرزيز ال ت حل  اإلقتنا  الذي عنلضيييي "مجل  التراون ل ول الخليج الرنبية" القاضيييد  بن عب  هللا عب  قنا ة  د مسييير  ال لك
 به ل التوإل ىل  تسوية النزاع  نال النزاع  د الي ن ىل  مدت ن حواري ونرق   د النياةأب عوة 
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 366........................................................................ عن أي أمين عام يبحثون وعن أي قمة يتحدثون!

 2011مايو )أيار(  5 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تييأمالت  د  ال يية ىنرقيياي الق يية الخليجييية وكييذلييك  د ترةةن األمةن الرييام ليي ول ال جل   ييال قييارنيية مم الترقةيي ات التد تديي ث 
  النسهة ىل  الق م الرنبية وترةةن األمةن الرام للجامرة

ر وا ة الورطة على بساط الريح بين معم   368....................................................................... لمالكيالقم 

 2011مايو )أيار(  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

كيف أن من غنا ب األحوال الرنبية أن "ر ي  األمة"  دكم تنأايييييييي الق ة الرنبية ال ورية و ع التنتةب األ ج ي 
كان  د الوقإ نسسييييييييي يقااييييييييد ويالت ىنتساضيييييييية عليي وأن  2011مارج  27وحت   2010 مارج/آذار 18منذ 

ع  ال ول الشيييطيقة شيييهي مج رة عل  ضييينورة ىنصييينا ي. ك ا أن ال ذاهب توح ت حول ىن غيا ي عن السييياحة يدّق
 ه و ات تستق ه األمة

 703...................................................................... ابراتيةمن المصالحة الروحانية  إلى المصالحة المخ

 2011يونيو )حزيران(  1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

الرزيز  د مكة ال كنمة  د  عب  بن هللا تأمالت  د ال صييييالدة النوحانية بةن " تا" و"ح اج" التد رعاها ال لك عب 
ومم األايييييف أضييييياعها الشيييييطيقان السلسييييياةنيان الل ويان وال صيييييالدة األخنى التد ت إ بةن  2011 بناون/شيييييهاط  8

 د مقن جهاز ال خابنات ال صييييييييينية  د ح ا ع الطهة  د القاهنةو ومن يون  2011ماوو/أيار  4 ن ةن ووم األربرا  
 تص  أن يرند ذلك أن هذه ال صالدة ا

 372............................................................................................ لحظة مفرحة في مشهد متوحش

 2011بتاريخ يونيو )حزيران( «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

تتجس  اإلاالمد الكئةب ال توح . وهذه اللدظة  - حول لدظة مسنحة ذات مراٍن كحةنة ىاتوقستند ككاتب  د ال شه  الرنبد
الرزيز الذي ج م حولي األبنا  واألحساي ل ناايييييييهة ز ال كني ة ابني الرا ب الداضييييييين األمةن  ه   بن عب   د األمةن ايييييييل ان

 إلتسال جةلةن من  إبن ر. ومةزة هذه اللدظة ذات الاا م اإلجت اعد ت حلبن  الرزيز بن عب  رح ي هللا عل  األمةن  الل
 أبنا  وأحساي حول ج  كحةن الت ةز

 373............................................................................................ قبل أن يفوت األوان ويندم بشَّار

 2011يونيو )حزيران(  9 -« األوسطالشرق »صحيفة 

ار األايييييي  أن يرة  النظن نوعيات وبدةا يصييييييها منت يات ىل   كيف أني من ال سنوة ال أمول  د الن ي  السييييييوري ال كتور  شييييييَّ
 الج هور الرنيل الذي ياالب  الترةةن والدياة الكني ة وبسلاة القانون ال تجني ب والت لسلاة األمن ال تجبن

 375........................................................................................................ جنراالن... وتفريطان

 2011يوليو )تموز(  14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

هللا إيييالا الذي وضيييم الي ن  ن  ن ا أايييوأ تسنيط  د بل وه ا األول هو الن ي  علد عب ةنظنة عل  جننالةن عنبة
م ير  اييييرة ات والحاند هو الن ي  ع ن حسيييين الهشييييةن الذي كان ختام السييييويان ىنكسييييارات ىل   د مهب السوضيييي   ل

 قارتةن وتدإ راية " ورة اإلنقاذ"

 376....................................................................................................... وصفة الحكيم المداوي

 2011أغسطس )آب(  13 -« الشرق األوسط»صحيفة 

األشيييييييييييييقا   د ايييييييييييييوريا الرنوبة »بن عب الرزيز ىل   هللا ال لك عب  2011أغسيييييييييييييا   7كل ات عبن األ ةن قالها ووم األح  
 وب ت ك ا لو أنها وإسة من الدكيم ال  اوي « واإلاالم
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 379.......................................................................................... «مصر الثورية»مقايضة.. فتعوم 

 2011أغسطس )آب(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حسند مهاري وعا لتي وبرل أركان نظامي عن الحنوات وال  تلكات التد جنوها خالل ع لهم كيف أن من شأن تناُزل الن ي  
 النا د األخذ  القول  عسا هللا ع ا مض 

 380................................................................................................ الضغط الذي ال يول ِد اإلنفجار

 2011أغسطس )آب(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

نظنة عل  الذي يد ث  د الرالم الرنبد من حنكات ىحتجاج وغضيييب وضيييةع إييي ر وع م ق رة عل  التد ل وكيف أن ذلك 
أاااات  الوب "الترةةن  الدك ة" هزّ أدال  د اإلتداي السوفياتد عن ما ىاتااع غورباتشول من خالل اةنتهد ك ا ىنته  ال

 مبنا ورية السوفياتيةإلالرقة ة ال اركسية وإاقاط ا

 382.....................................................................................التسديد بعد التسليف للملعوب األطلسي

 2011سبتمبر )أيلول(  3 -« الشرق األوسط»صحيفة 

كيف أن حطيقة  اتإ واضيييييدة محل نور الشييييي    د ضيييييو  الذي جنى  د لةبيا وكيف أن ايييييلوكيات الداكم الرنبد تتسيييييبب 
 السنعة فيدققون م ربهم عل  حساب مستقبل الشرب أحيانات  إات عا  األجانب عل  وجي

 384............................................................................... أوباما ومشاركوه المغفور  أو عظائم األمور

 2011سبتمبر )أيلول(  8 -« رق األوسطالش»صحيفة 

حول موقف متأرجا وكحةن التذبذب للن ي  األمةنكد  اراي أوباما الذي وع  كحةنات وبالذات وبالنسيهة ىل  ال وضيوع السلسياةند 
 لكني لم يسِّد   ا وع 

 386.......................................................................... في المحروسة المتسالمة« الكْيف الثوري»كأنه 

 2011سبتمبر )أيلول(  12بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

"الحورة" التد  بيييييييييييي اإلبتهاج نظنة عل  الوكيات ال صنيةن وكيف أن  رضهم أجاز لنسسي اإلاا ة ىل  جي  البالي  د مرنة
 لوع ح اية الجي  لها ل ا كان لنظام الن ي  حسند مهاري أن وتهاوى 

 389........................................................................................................... ملك األخبار الطي ِبة

 2011( تشرين األولأكتوبر ) 2بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

الرزيز أني "ملك األخهار الاةهة" التد ع تقتصن عل   بن عب  هللا الشنيسة ن عب  الدنمة نكيف أن الصسة التد ىلتصقإ  خايم 
 ال اخل السرويي وإن ا تش ل األمتةن

 391.................................................................................... رسالة لبنانية لمعاودة السعي السعودي

 2011( تشرين األولأكتوبر ) 8بتاريخ  « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ب ت ال شييييييياركة اللبنانية الشييييييياملة وال ت ةزة من جانب كل رموز الاوا ف واأل يال اللبنانية  د حسل اإلايييييييتطهال الذي عن ما 
 أقامي علد عواة عسةني  أنها راالة لبنانية ل راوية السرد السرويي من أجل ش  أواإن الوضم اللبناند

 393............................................................................................................. ُربَّ غْضبة نافعة

 2011أكتوبر )تشرين األول(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

وناون" عب ن  ضييا ية تنكية كان من نوع الرضييه ة التد  25كيف أن كالمات قالي ال كتور عصييام شيينل ر ي  وزرا  مصيين " ورة 
رب ا تنسم. وم ا قالي "ىن مراه ة كامب ييسة  بةن مصن وإانا ةل ليسإ شةئات مق اات وبنويها قابلة للنقاش ىذا ما تالَّب األمن 

 ذلك وب ا يسة  مصلدة ال ناقة وع لية السالم"
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 395............................................................................................................. خالدإبتسامة أبو 

 2011( تشرين األولأكتوبر ) 22بتاريخ «  الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

اإلايييتحنا د بةن رجال ال ولة ال بتسيييم يا  ات والذي كان الوحة  بةن الرزيز هذا  بن عب  من ية موضيييوعية لنحةل األمةن ايييلاان
 الرزيز عب  أوليا  الرهوي  د م الك الرالم الذي ي تلك ال ور والشناكة  د إناعة القنار وتلك ىح ى الصيغ التد أرايها ال لك

 وليا  الره  من  ر هألألبنا  

 397........................................................................................ المملكة... وأخواتِهاأمير الدفاع عن 

 2011( تشرين الثانينوفمبر ) 9 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

خلسات لولّد الره  الناحل األمةن  2011-11-5الرزيز أخاه األمةن ال ان وزينات لل  اع ووم السبإ  بن عب  هللا قنا ة  د مرن  ترةةن ال لك عب 
 الرزيز وكيف جا ت نوعية أيا  الي ةن أمام ال لك  د الةوم التالد ُتضسد ال زي  من األه ية عل  الخاوة بن عب  اانلا

 398........................................................................................... بشَّار الحائر وَسط التاءات الثالث

 2011( تشرين الثانينوفمبر ) 21 -« الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

ار األايييييي  والن ي  علد الن ي  مرّ ن  هللا إييييييالا و ونان األزمة كلل  د بل ه  الانيقة التد ىاييييييت ن عب  كيف أن الن ي   شييييييَّ
 القذا د و ونها حت  اإلجهاز عليي

 400............................................................................. الحنكة أحياناً يمانية..  والنخوة دائماً سعودية

 2011( تشرين الثانينوفمبر ) 29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ة تجاه الجار الي ندكيف أني ىاتنايات ىل  ما هو حاإل  د الي ن يصها جا زات القول ىن الدنكة أحيانات ي انية وأن النخوة يا  ات ارويي

 401.................................................................. التركية" -"الجمهورية العربية السورية  كي ال نُفاجأ بـ

 2011ديسمبر )كانون األول(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

اري ايييية  ال وقف والترامل مم األزمة وكأن ا هد اييييلرة بةن  ا م وني  تسييييويع  كيف أني ىذا  قد الرناي من جانب النظام الهشييييَّ
التنكية" وعل   - ألارارو  إننا ق  نساجأ ذات ووم  طيام "الج هورية السوريةا ضاعتي وبةن تاجن وتشا ن لكد يشتني  أ ضل 

 األمةنكية" - ندو مساجأة اا قة ح  إ وما تزال مست نة وهد "الج هورية الرنا ية

 403........................................................................................... «اللوبي المصري»مطالب عرب 

 2011ديسمبر )كانون األول(  25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

تأمالت  د مشيييييييييه  ونابع عليي قول الشييييييييياعن حول ال ضيييييييييدكات األشيييييييييهي  الهكا  ويت حل  د أن نزا  رل ال ترا ةن أو 
الجرنافية ال صيييينية" وما  د ياخل هذا  ال هلواييييةن من أبنا  مصيييين "الحوريةن" تسييييببوا  د ىحناا "ال ج م الرل د" و"الج عية

 ا ط ومخاو ات وراوم تنا ية ونايرةن ال بن  من و ا ع وخ

 408............................................................................................. اإلتحاد األمنية.. والحل المتيْسر

 2012( كانون الثانييناير ) 1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

الرزيز لإنتقال ب ول الخليج من حالة التراون  بن عب  هللا الدنمة ن الشييييييييينيسة ن ال لك عب  محول ال عوة الاةهة من جانب خاي
 يىل  اإلتدا

 410.......................................................................................... «القلب العجيب»السالمة لصاحب 

 2012يناير )كانون الثاني(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ت نيات  عهارات وج انية من جانب الكاتب ) داي مان(  السيييييييالمة لل كتور عب الرزيز خوجة وزين الحقا ة واإلعالم السيييييييرويي 
 «قلهي الرجةب»الذي خضم لر لية جناحية  د 
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 411.............................................................................................. الكر والفر بين السودان وليبيا

 2012( كانون الثانييناير ) 24 -« الشرق األوسط»صحيفة 

الرنبةتةن السويان ولةبيا التد هد يا  ات ع ا ىاتحنا ات ىما عاإسة أو عهارة عن « القارتةن»تأمالت  د  بيرة الرالقات بةن 
 غزوات وكل ذلك عل  حساب اإلاتقنار والتن ية

 414..................................................................................... اإلنصراف بالتي هي أمكن برسم بشَّار

 2012فبراير )شباط(  4 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار 2012قنا ة للوضييييم السييييوري ك ا كان عليي  د الشييييهن األول من الرام  و وكيف أن اإلنصيييينال  التد هد أمكن من جانب الن ي   شييييَّ
 هللا إالا هو أكنم تسوية ي كن أن تكون موضم تنحةب  رل الن ي  الي ند علد عب األا  مم اإلعتذار عل  ندو ما 

 415......................................................................................... بشَّار المتنحي المضافات الممكنة لـ

 2012فبراير )شباط(  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األايي  كالجئ ايييااييد  ... وإشييارة ى تناضييية ىل  يول ي كن أن تشييكل عواإيي ها أو م ن  ةها مالذات إلاييتضييا ة الن ي   شييَّ
 ولرا لتي ومن يصادب  د حال هو قنر كدل لألزمة التد ترصف  سوريا وبنظامي أن وتند 

 418................................................................................................ حكاية قمة سيئة حظ اإلنعقاد

 2012مارس )آذار(  17 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ىاييييتراية لظنول الق ة الرنبية ال ورية التد  سييييبب الوضييييم األمند  د الرناا لم تت كن الراإيييي ة  ر اي من ىاييييتضييييا تها  د 
ها ووم 2011آذار /مارج 28ال وع  األول ال د ي وهو  ىن ا عل   2012مارج  28.  م تكنر التأجةل ىل  أن ىاييييييييييتقن أمن عق  

 غةن ال ستوى الكامل ال أمول

 420............................................................................................. يوم إنقلبت سورية للمرة األُولى

 2012مارس )آذار(  31 -« الشرق األوسط»صحيفة 

آذار /مارج 30ىايييييييتدضيييييييار لد ث تاريخد وت حل  د اإلنقالب الرسيييييييكني األول  د الرالم الرنبد والذي قام  ي ووم األربرا  
 الزعيم حسند الزعيم منهيات  ي الدكم اإلاتقاللد لسوريا بن ااة شكني القوتلد 1949

 422........................................................................................... «شب ِيحة»إنقالب بال دماء... وال 

 2012أبريل )نيسان(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مااريات للناج من "شييييبيدة" ... ومزي  من القنا ة لوقا م ذلك اإلنقالب الذي قام  ي حسييييند الزعيم ومن يون اييييس ك يما  أو 
ار األا   النظام وهو ما ت ةز  ي واقم اإلنتساضة السورية عل  النظام الذي يقويه  شَّ

 424......................................................................................... دمشق الُمنقِلبة وبيروت المحتِضنة

 2012أبريل )نيسان(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

... وكيف روى ر ي  وزرا  نظام الن ي  شييييييييييكني القوتلد ظنول اإلنقالب الرسييييييييييكني األول مم ىضييييييييييا ة عل  أه ية يور 
نة لضييدايا اإلنقالب وبالذات شييكني القوتلد وخال  الرظم اللذان أمضيييا  طية حياته ا حت   الراإيي ة اللبنانية بةنوت ك دتضييِّ

 الو اة  د بةنوت

 425...................................................................................................... المالذ اآلمن.. غير آمن

 2012مايو )أيار(  8 -« األوسطالشرق »صحيفة 

اريو أن يد ث  د لبنان  وعن ها  «لبناند-ىنقالب اوري »ى تناة  أني ىذا وإلإ األمور ىل  أني ع مجال إلنقاذ النظام الهشَّ
ار اإلقامة  د   «لبناني اآلمن وغةن اآلمن»ق  ونى الن ي   شَّ
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 427............................................................................... راقية وإنسانية تأمالت في "أسلحة" عربية

 2012مايو )أيار(  21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ذي ايييييبع ىايييييتر الي ريات عل  حول ن اذج من أايييييلدة الضيييييرط التد ع تقل  اعلةتها أه يةت عن ايييييال  النسط ال
ومن هذه األالدة اال  اإلنتساضة  د  لساةن و"اال  األمرا  الخاوية"  ضالت عن اال  "مهايرة  1967هزي ة 

 السالم الرنبية"

 429........................................................................................ كوابيس ثورية من سورية إلى ليبيا

 2012مايو )أيار(  31 -« الشرق األوسط»صحيفة 

وتأمي ات  1952وونةو  23كيف أن  رل اإلجنا ات الحورية كانإ   حا ة كوابي . وتت حل اإلجنا ات  قوانةن أإييي رتها  ورة 
ة الدكم الحوري  د الجزا ن شييي لإ إيييالونات حالقةو وتأمي ات ومصيييايرات تسييينع الدكم الج و   د لةبيا  ر  ىايييقاط  د ب اي

حكم الن ي  مر ن القذا د  د ىايييييتصييييي ارها وراوحإ بةن السيييييجن ومصيييييايرة ال  تلكات ومن م السيييييسن لنموز  اعلة  د الدياة 
 اإلقتصايية وال جت م السكني والحقا د

 430............................................................ الهموم اللبنانية واالهتمامات السعودية.. رسالة فزيارة فلقاء

 2012 يونيو )حزيران( 13 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ال لك عب هللا بن عب الرزيز ىل  الن ي  اللبناند ميشال الي انحول راالة ذات إسة نخوية  را بها 

 432.........................................................................األمير نايف ضامن األمان  لحجاج بيت هللا الحرام

 2012يونيو )حزيران(  18 -« الشرق األوسط»صحيفة 

وجنى  2012حزينان /وونةو 16الرزيز الذي تو د ووم السيييييبإ  بن عب  السيييييرويي األمةن نايف ولّد الره قنا ة لل ور ال ت ةز ل
 ي ني  د رحاب مكة ال كنمة وهو الذي كان موإو ات  أني ضامن األمان لدجاج بةإ هللا الدنام

 434.......................................................................الحل المستقر  لمصر وغيرها«.. الدينوقراطية» الـ

 2012يوليو )تموز(  1 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ييييييييييييييييييييييييييييييكيف أن الدكم الذي يج م بةن ال ون وال ي قنا ية والذي ي كن تسييييييييييييييي ةتي  ا "يونوقنا ية" من الجا ز  ل
ال كتور مد   اإل تناة أني يشيييييييكل الدل ال سيييييييتقن ل صييييييين وغةنها وذلك  د ضيييييييو   وز "اإلخواند" الرنيع 

مناد بن ااة ج هورية مصن والذي يجوز تشبيي  وزه من حةا ال ساجأة غةن ال توقرة  سوز  اراي "اإل نيقد 
 السدنة والوال " بن ااة الوعيات ال تد ة

 436...................................................................................... ما يحدث في السعودية ويتمنَّاه العرب

 2012يوليو )تموز(  8 -« الشرق األوسط»صحيفة 

قنا ة  د اإلنتقال الحلا لل ناإيييب الطيايية من أمنا  راحلةن ىل  أشيييقا  لهم وكيف أن ال هايرة من جانب الشيييرب لل سيييدولةن 
الرزيز وليات للره  خلسات لشطيقي األمةن  بن عب  إسة اإلاتستا . ونرند  اإلنتقال الحلا يرند ترةةن األمةن ال انالج ي تكتسب 

نايف الذي تو د  جأةت والذي كان توليي وعية الره  خلسات لشيييييييطيقي األمةن ايييييييلاان ضييييييي ن  قوج اإلنتقال الحلا والذي وت ناه 
 ها يمات وت مةنات وإزهاقات لألروا  هد السييا  ة  د أكحن من يول عنبية وإاييالمية الكحةنون من الرنب حةا الصييناعات عل  أشيي
 أح  ها اوريا  ر  الي ن ومصن ولةبيا والسويان

 438....................................................................... من الصهر المحظوظ حسين  إلى الُخل الوفي ُمناف

 2012يوليو )تموز(  15 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ام حسييةنمقارنة ىاييتشيينافية بةن السنيع حسييةن كامل الصييهن ال دظو  للن ي   والر ة  ُمنال  الج الُخل الو د للن ي   إيي َّ
ار األاييييي . وموجب هذه ال قارنة أن حسيييييةن كامل لجأ تدإ جنا الظالم مم زوجتي رغ  ىبنة الن ي  إييييي ام وبرل أ ناي   شيييييَّ
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ام  د أحنج حال وأن ُمنال مصيياس   الج غاير اييوريا  جأةت متخليات عن إيي يقي  الرا لة ىل  ع ان تاركات ع ي الن ي  إيي َّ
ام ار الذي ع تختلف ظنو ي عن تلك التد عاشها الن ي  إ َّ  الن ي   شَّ

 440.................................................................................... بطبعة سورية« فيتنام»كأننا أمام حرب 

 2012يوليو )تموز(  22 -« الشرق األوسط»صحيفة 

التاورات السيييورية وإايييتدضيييار ما ح ث  د ايييتةنات القنن الرشييينين  د  ةتنام وتكون مشيييه  يرك  كيف أني عن  التأمل  د 
 رؤية خالإتها أن الذي يد ث  د اوريا قنيب الشهي   ا ح ث  د  ةتنام

 442........................................................................ كي ال تسقط سوريا ليبقى النظام.. قراءة في حوار

 2012يوليو )تموز(  29 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار األا   د حال ىاتدضن قول للناول إلَّ  هللا عليي والَّم وقول لإمام علد بن  حول ما ي كن أن ونتهد ىليي الن ي   شَّ
  الب رضد هللا عني أبد

 444.................................................................................... العزيز بن عبد الوحدة الوطنية بمفهوم سلمان

 2012أغسطس )آب(  2بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

من حةا  الرزيز ومن قبل أن يصها ولّد عه  ال  لكة الرنبية السروييةو للوح ة الو نية بن عب  مسهوم األمةن ال انل قنا ة 
 ال راند وما ي كن أن تدققي لل جت م

 446........................................................................ «الخامل»ليبيا.. إنتقال للسلطة وتوق إلى اإلتحاد 

 2012أغسطس )آب(  12 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ال نبحع عن « ال دت ن الو ند الرام» الجلةل ىل  منحلة ج و ة حةا  ات حول ىنتقال لةبيا من منحلة قايها مصيييييييييييياس  عب 
 هو رأج السلاة  د البالي 2012وولةو  7ىنتخا ات 

 448......................................................................................... بشَّار وبوتين.. رد الجميل المكروه

 2012أغسطس )آب(  18 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ار اان  موقف الن ي  بوتةن  د حنبي عل  جورجيا إيف -من ال داات الال تة  د الرالقة السورية النواية أن الن ي   شَّ
 2011وأن بوتةن وني الج ةل السوري عام  2008

 449...................................................................................................... يومان إسالميان بإمتياز

 2012أغسطس )آب(  26 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ب عوة  2012آب /أغسييييا  14ىناهاعات عن الق ة اإلاييييالمية اإلاييييتحنا ية التد ُعق ت  د رحاب مكة ال كنمة ووم الحال ا  
 الرزيز وكانإ ال دنة السورية تزياي ترقة ات  بن عب  هللا من ال لك عب 

اح المغيَّبون  451................................................................................... اإلبراهيمي الحاضر.. والنُصَّ

 2012سبتمبر )أيلول(  2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

نظنة عل  أحوال الداضن السوري ال ترةن  د ضو  مه ة ال هروث األم د الرنبد األخضن اإلبناهي د الذي ي كن أن يكون 
ا  ال رةَّبةن وب ا ُي كن تدقةع تسوية لل دنة السورية  الب ول للنصَّ

 453.................................................................................................. سوريا المغلوبة على أمرها

 2012سبتمبر )أيلول(  11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ال دنة علةها وتزاو  النزل ىقتصايات وجناحات  ىليي أحوال اوريا التد ىشت ت نظنة مشوبة  الدزن عل  ما آلإ
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 455........................................................................................ الحوار المرفوض والصراع المقبول

 2012سبتمبر )أيلول(  16 -« الشرق األوسط»صحيفة 

ت نيات لألخضين اإلبناهي د  أن ع يصيةهي وهو يداول ىيجاي تسيوية لل دنة السيورية ما ايبع أن أإياب ىبن بل ه ال بلوماايد 
 ةاإلوناني -بن يدد  سبب ترا يي مم ال دنة الرنا ية  مد   الص وع

 457.............................................................................................. تالقي الفرحتْين في يوم الوطن

 2012سبتمبر )أيلول(  23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

قارنة بةن أوضاع مستقنة وحاعت  وض  تعيشها يول أخنى. كيف أن  نحة شرب  د الةوم الو ند م عاة لإعتزاز عن  ال 
 وال ولة ال ستقنة هنا هد ال  لكة الرنبية السرويية

 459............................................................................. الفيلم السوري السيئ والفيلم األميركي األسوأ

 2012سبتمبر )أيلول(  30 -« الشرق األوسط»صحيفة 

مقارنة بةن الذي يد ث من حاعت ىحتناب  د اييييييييوريا بةن النظام وأ يال منتسضيييييييية عليي وبةن ت اعيات نشييييييييأت عن السةلم 
 والَّم(األمةنكد السد   د حع الناول الرنبد )إلَّ  هللا عليي 

 461................................................................................................. بشَّار ومشعل: ختامها فراق

 2012( تشرين األولأكتوبر ) 11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

اري والنجل األول  د حنكة قنا ة  د م خال  مشيييييييييييرل الذي ىبتر   جأة عن « ح اج»ا ىنتهإ ىليي الرالقة بةن النظام الهشيييييييييييَّ
 النظام  نال من اإلعالم السوري وكذلك من اإلعالم اإلوناند توبيخات  د غاية الرنف

 463.................................................................... «أطباء مرضى»في عهدة « الرجل المريض»سوريا 

 2012( تشرين األولأكتوبر ) 14 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 د « النجل ال نيل»أنها  اتإ كيف أن ايييييييوريا تدولإ ع ليات نتيجة ىايييييييت نار ال واجهة بةن النظام وال نتسضيييييييةن عليي ىل  
 ال ناقة شأنها شأن تنكيا  د زمن مض 

 464.................................................................... «طيارة السيد»وتحويمات « أرزات الدولة»تحليقات 

 2012( تشرين األولأكتوبر ) 21 -« الشرق األوسط»صحيفة 

و  أ لقها «هللا حزب»ىونان ىل   «التد أه تها»قنا ة  د األحوال الناشئة لبنانيات واوريات وإونانيات وإانا ةليات عن  ا نة اإلاتاالع 
 « ةنان الشنا األواط» هذا األخةن ىن ا لي  كتدليقات  ا نات

 466.................................................................................... الهدنة.. الهدنة.. ولو َكَمن يتجرع السم

 2012( تشرين األولأكتوبر ) 28 -« الشرق األوسط»صحيفة 

دقةع ه نة  د الرناي ال تواإييييييل بةن النظام السييييييوري وال نتسضييييييةن عليي  ات ضيييييينوريات ومسييييييتدهات ل نااييييييهة عة  كيف أن ت
 األضد ... وحت  لو كانإ هذه اله نة ك ن وتجنع السم

 468................................................................. غزة الشيخ حمد وموزة.. ولبنان الشيخْين أحمد وعبدهللا

 2012( تشرين األولأكتوبر ) 30بتاريخ « الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

وبن قتي زوجتي الداضيييييينة يا  ات  اند  بن خليسة آل قنا ة  د زيارة محةنة لإهت ام ك ا لإاييييييترناب قام بها أمةن يولة قلالن ح  
هللا القصيييةبد ويونها  خط و ه   د القنار القلالني الشييييم موزة.. وإايييتدضيييار قصييية ة تناايييب ال قام نظَّ ها الناحل ال سكن عب 

 رجل ال ولة الي ند ال نموا األاتاذ أح   مد   نر ان
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 471................................................... والسيستاني والقرضاوي وغيرهمأمثولة من تاوضروس إلى الراعي 

 2012( تشرين الثانينوفمبر ) 11 -« الشرق األوسط»صحيفة 

وذك  والكنازة ال نقسيييية تواضييينوج الذي ول جني تتويجي  انينكات قال  ىني حول رؤية ع تة لإنتهاه من  انيني األ هاط األر 
 «ُيسس  ال ون وُيسس  السيااة»ايكون رجل يون  قط ألن النبط بةن ال ون والسيااة 

 473................................................................................... تأمالت ومطالب في الذكرى العاشورائية

 2012نوفمبر )تشرين الثاني(  18 -« الشرق األوسط»صحيفة 

حول واقرة مداييييييسة ح  إ  د م ونة إيييييية ا عاإيييييي ة جنوب لبنان  د زمن منااييييييهة حزبية وكايت الواقرة هذه تتسييييييبب  د 
 شيعية -ىشترال مواجهة ُانية

 474................................................................... «ثغرة كيسنجر»و« حرب السادات» كأنها إستنساخ لـ

 2012( نيتشرين الثانوفمبر ) 25 -« الشرق األوسط»صحيفة 

و وكيف أن ظنو ات قنيهة الشيييهي هد تلك 1973ىايييتدضيييار لظنول مواجهة بةن مصييين السييياياتية وإاييينا ةل ح  إ  د أكتوبن 
 وإانا ةل« ح اج»بةن حنكة  2012التد ح  إ  د نو  بن 

م على مرسي المحلَّل لمن سبقوه  476.....................................................................................المحرَّ

 2012( كانون األولديسمبر ) 2 -« الشرق األوسط»صحيفة 

قوه نظنة عل  ما أإييياب الن ي  اإلخواند ال كتور مد   منايييد من ىايييتهانات ىل  يرجة اإلهاناتو وهذا لم يد ث للذون ايييه
  د تاريم مصن الج هورية

 478..................................................................................... مصر تتشقق وسوريا تتناثر وفلسطين تتوالد

 2012( كانون األولديسمبر ) 9 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 ل كيف أن مصن عاشإ ظنو ات ب ت  ةها وكأنها تتشقع وكيف أن اوريا أيضات ب ت أنها عل  مشارل التناُ ن في ا  لساةن تتوا

 481....................................................... «دولة جنوب لبنان»و« دولة شمال العراق»الحالل المبغوض... 

 2012( كانون األولديسمبر ) 16 -« الشرق األوسط»صحيفة 

 «يولة جنوب لبنان»و« يولة ش ال الرناا» عن ما عحإ  د أ ع ال شه  الرنبد ىحت اعت اإلنتقال الج ي  د الد وا حول
 من التنظةن ىل  التابةع ال ت رج

 483........................................................................ من قبل« خراب البصرة«..  »خراب سوريا»بعد 

 2012( كانون األولديسمبر ) 23 -« الشرق األوسط»صحيفة 

يقال ىل  أن يخلإ ايييوريا  د أتون أ شيييم الدنوب األهلية عل  اإل الا وبات  « ر  خناب الهصييينة» كان يقال  د ال اضيييد
 « ر  خناب اوريا»

 485.................................................... الخليجيون يتحدون قوالً وفِعالً واآلخرون يتقاصفون كالماً ورصاصاً 

 2012( كانون األولديسمبر ) 30 -« رق األوسطالش»صحيفة 

قنا ة  د ال عوة السييييييييييرويية من أجل اإلنتقال ب ول ال جل  الخليجد من التراون ىل  اإلتداي. وكيف عبَّن ولّد الره  األمةن 
 بن عب الرزيز عن ذلك  د ق ة الهدنين ال ان
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 الشيخ الكبير في اإلمارة الصغيرة

مكتوم وهو عل   آل راشييييييييييي بن  ونحل الشييييييييييييم مكتوم
الرنبدو ما ئنيييات عك   رل حييياعت الدكم  د الريييالم 

كل اع  ئنان ىل  أني  سيييييييييييبب اعايييييييييييتقنار وت لف قلوب 
اإلخوة واايييييييتدضيييييييار أمحولة وال هم الشييييييييم راشييييييي و الذي 
وضييم حجن األايياج للبنا  الشييامم الذي نناه الةومو تني 
ىمارة غ ت قلرة لإاييييييييييييتح ار والسييييييييييييياحة واألع ال عل  

 ضسال الخليجو الذي لم ير   ا نات.
وم الذي ىايي ي عل  ىاييم الرا لة كان ومم أن الشيييم مكت

ونتئد الهقيييا   د الظيييلو محليييي محيييل  رل أولد األمن  د 
الخليج الذون اختاروا راحة الهال عل  ضوضا  الصناعاتو 
ىعَّ أني كان ىذا جاز التشييييييييبييو ضييييييييا ط اإليقاع ألوركسييييييييتنا 
ع لية البنا  التد أان  مسدولياتها ىل  شطيقي الشيم مد  و 

 هريية الديي ا يية للاهريية التقلةيي ييية للبنييا و ك ييا ألخةن ل كييان 
لتسضيييييييةل من لكانإ عليي الدال أيام وال ه الشييييييييم راشييييييي . و

جانب الشيييييم مكتوم لر م التشيييياول وع م الهقا  يا  ات تدإ 
الضيييييييييو  ك ا الهرل جرلي موضيييييييييم ىرتيا  الناج  د يبد 
موا نةن ووا ي ون. ك ييا أن هيذا السييييييييييييييلوي من جيانهيييو كيان 

امج التاوين الكبةن لإمارة الصيييييرةنةو التد نقاة قوة  د بنن
غييي ت  د نظن مدياهيييا الخليجدو محيييل مونييياكو  د نظن 

 مدياها األوروبدو مم  رل الت ةز واإلاتحنا ات.
ونتذكن مم كحةنين كيف أن الشيييييييييييم مكتومو كان  د 

ات الق م الخليجييةو ذليك الويوي اليذي يقلقيي توتن ىجت ياعي
ة الترقةيي  أحيييانييات أخنىو يديي ث أحيييانييات أو أزميية تبلغ ذرو 

فيسييييييييارع وبرة ات عن األضييييييييوا  ىل  ل ل ة ت اعيات كانإ 
تد ثو ما ئنات ىل  أن مسييييييراه موضييييييم ىرتيا  ومسنيات 
كالمي مصيياغة بنو  وتقاايي ها التسيياما و ةهة القلب مم 

 الدنص عل  أن تهق  القلوب مت لسة.
ومم أن الشيييييييييييم مكتوم كان شييييييييييرو ات  األمور التنا ية 

ات والخةولو ىعَّ أن الرةن كانإ ايييييييييييييياهنة  د والنياضيييييييييييييي
ىايييييييييييييت نار عل  أاييييييييييييينع خاط تن يةو تد ث  د اإلمارة 
الصييرةنة. وهو عن ما  وَّة الشييقةع الحالا   ه ة ىع ار 

يبدو  ر ما كان أوكل ىليي منصييييب وعية الره  وبنضيييي  
الشييييييييييييقةع الحاند ح  انو  إن ا اييييييييييييجل بذلك خاوة عل  

ال ولة. وجا ت نجاحات   نيع اإليارة الواقعية لشيييييييييييييدون 
الشيييقةع األإيييرن الشييييم مد  و وعل  ندو ما هد عليي 
يبد اآلن تدكيي  أمحوليية  ييالريية األه ييية وهد ان التناتبييية 

 ايييييييييتحنا التد هد قاع ة ي كن أن تسيييييييييلك  نيع اإل
 و ومن يون أن تهتز أاااات البنيان.أحيانات 

والذي ولسإ اإلنتهاهو هو أن الشييييييم مكتوم عق  
و النقايية األ ريي  عن أواييييييييييييييييتنالييياهو  د وجييي ربييي و 

اميييارتييييو التد حزنيييإ علييييي كحةن الدزنو لي   قط 
ألن حضوره كان  الغ النقةو وإن ا ألن و اتي جا ت 
ني كان عل  رغم  حاندو وا يات الر ن ال ب ا وهو  د 
متاعب ايييييا قة  د القلبو يشيييييرن  أن إيييييدتي عل  

ك ا  د يبدو كان يرنيي  أواييييييييييييييييتنالياما ونام. و د 
خلوي ىل  الصييييييييييييييييدنا  متييييأمالت أو إييييييييييييييييييييا يييي ات أو ال

مسييييييييييتدضيييييييييينات من اييييييييييكونها ما وهرا الا أنةنة  د 
 النس .

لي يأتد  هاهو هو أن رحة لذي ولسإ اإلنت ك ا أن ا
ك ا رحةل إييييييييييييييي يقي ر ي  يولة اإلمارات الشييييييييييييييييم 

نهيان قبل ايييييينةو عشييييييية الرة   آل اييييييلاانبن  زاو 
م السضيةل. الشييم زاو  قبل عة  السان والشييم مكتو 

 ر  ايييييييييينة قبل عة  األضييييييييييد .. وكأن ا ُكتب عل  
يولة اإلمارات أن ع تسن   د ال نااييييييييييييييييبتةن مستق ة 

ات ملدوظاتو ىهت ام رل أحها ها الذون أغ قوا علةها 
فهات البنا  شيييييييييييامخات والصيييييييييييدارى تكتسيييييييييييب  رل 
اعخضييييينارو واعبناج ترلو جاعلة من أبو ظبدو  م 

اي علوات من يبد حالة من التاور ال  ه و واييييييييتزي
مم اله م الا وحية للجةيل الحياند اليذي بي أ  د أبو 

زاو و وها هو وب أ  د بن  ظبد مم الشيييييييييييييييييم خليسة
يبد مم الشييييييييييييم مد  و وكاله ا ايييييييييييةواإيييييييييييل من 

 النقاة ال تق مة التد تنكها الجةل الذي رحل.
وبالنسيييييييييهة ىل  يبد  الذاتو  إن الشييييييييييم مكتوم 

ها شيييييييييييييييي« ال رجزة ال كتومية»وتنكها وق  أخذت  كل
الواضيييييييييييييياو وإل  يرجة انها  د غضييييييييييييييون عق  من 
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الزمنو اييييييييييييييييتصييييييييييييييييها عنيي  الديي وييا عن ال رجزات 
«  ال رجزة الكورييية»اإلقتصييييييييييييييييييايييية والر نانييية محييل 

و وهذا ما ايأخذه عل  عاتقي «ال رجزة ال الةزية»و
 د « ال رجزة الدنينية»الشيم مد  و الذي ااتبع 

 لبنان.
 2006يناير )كانون الثاني(  5 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

ظاهرتا السوبر ستار السياسي الذكوري.. 
 واإلجتياح األنثوي لقمة السلطة

الشيي ال شيي الو والجنوب جنوبو وكأنه ا لن ولتطيا.. 
بهذه القناعة يخنج ال ن  وهو وتا م هذا الشنيط ال أااوي 
من الدوار الدنبد بةن شيينعةتد الوح ة  شيينعية الشيي ال 

هللا إيييالاو وشييينعية الجنوب  عب  الن ي  علد شيييخ  
  شخ  نا ب الن ي  علد االم البيل.

و التييياريم 2006ونييياون  25ايييييييييييييييةييي خيييل ووم األربريييا  
السلسييييييييييياةند عل  أني الةومو الذي خاة فيي اإلنتخا ات 
البنل انية مناضلون قا رون  د الزنازين اإلانا ةليةو وهو 

ىاييالمية أو  ما لم يد ث  د أي حنكة نضييالية عنبية أو
يوليةو وهذا نوع من التكنيم ل ناضييييييييييييلةن يطهم  رضييييييييييييهم 
ياخييييل الزنييييازين اإلاييييييييييييييينا ةلييييية منييييذ أكحن من ربم قنن. 
واايييتنايات ىل  قوا م التنشييييدات التد ايييهقإ ووم اإلنتخاب 

رشيدإ أربرة أبنزهم منوان البنغو دو « حنكة  تا» إن 
الذي ياةيب ل ني يي ولريارفييي ومتيا رد ايقياع نضييييييييييييييييالي 

و تشييييييييييبُّهات  الزعيم الجنوب «مان وال السلسيييييييييياةند»ه عتهار ى 
الذي امضييييييييييي  ربم قنن ياخل زنازين حكم النجل  أ نيقد

األبيل  د الباليو  م خنج  ر  ذلك زعي ات عل  مسييتوى 
القارة السيييييييييييييي نا  ور يسييييييييييييييات للبالي ما لبا ان تنازل  وعات 
وزه اتو ك ا اييييييييييوار الذهب من قبل  د السييييييييييويانو لنا هي 

 ىل  التهشةن  التساما من خالل زيارات يقوم بها منصن ات 
ىل  ع ي من يول شيييينا الرالم وغنبي مسيييي يات  ال سيييياعد 
الد ة ة ال خلصيييييييية يوونات  د ذمتي لهرل الذون اييييييييان وه 
 د زمن السييييييجن الجا نو و د  ليرة هدع  الرقة  مر ن 
القذا د. وما نقصييييييييييييييي ه  التسييييييييييييييي و  لي  ي م أموال ألن 

حةو وألني اإيييييالت من الناج الذون ع ال سيييييان ون  د  دبو 
خةل ل وهم وه ونها وع مالو وإن ا الناع كالمات ونصيييا ا 

تتسيييييييييييييييم  دك ة غابإ عن مرظم أهل القنار  د الرالمو 
وإذا  فهاتوا مم الظلم ضييي  الر ل ومم الها ل ضييي  الدع.

كان كحةنون من الذون ااييييي اهم مان وال النصيييييا  صييييييرة 
 هذا ع يرند ان الناإيييييييا  الت ند لم يأخذوا  النصييييييييدةو

كييان عل  خاييأ وال نصيييييييييييييييو  عل  حعو وإن ييا ألن هييذا 
كان مران ات ع وتقبل بنحا ة إيييي ر حقا ع األمور  األخةن

وأه ية ال نونة  د م اراييية الدكم. ولن نر ي كل ااييي ا  
ال نصييييوحةن اذ يكسةهم ما أإيييياب باليهم ونظام الهرل 

 الدصنو منهم من ويالت مكتسةنو وعل  ابةل ال حال ع
ام حسييييةن الذي يكاب  مم  بذكن ىاييييم الن ي  الرناقد إيييي َّ

يتيييي الهرحيييية ياخيييل زنيييازين أمةنكيييا ىمبنا ور  رل ر ييياا 
 البوشية  د الرناا ال دتل.

وتكنيم ال ناضيييييييلةن القا رةن  د الزنازين اإلاييييييينا ةلية 
 إيراج ااييي ا  النخهة منهم ك نشيييدةن لل جل  التشييينيرد 

صيييييييييييين عل  الدنكة التاريخية السلسيييييييييييياةند الحاندو ع يقت
رشدإ  ال ة عشن أاةناتو « حنكة ح اج»ذلك أن " تا" 
 11رشيييييييييدإ « الجبهة الشيييييييييربية لتدنين  لسييييييييياةن»وأن 

امةنها الرام أح   ار ات. ك ا أن  صا ل  أبنزهمااةناتو 
إيييييييييرةنة تراونإ مجت رة ورشيييييييييدإ أح  أبنز اعاييييييييينى 

لجبهة ا» لي ابناهيم أبو حجلة الرضو  د ال كتب السيااد
و الذي ُي ضيييييييييييييييد حك ات «ال ي قنا ية لتدنين  لسييييييييييييييياةن

  السجن م ى الدياة.
الظاهنة ع تة وإذا ح  إ مساجأةو وهذا احت ال واريو 
و از هدع  ال نشيييييييييييييييدون اعاييييييييييييييينىو أو عل  األقل  از 

«  ايييوبنايييتار»هم ىعتهار الهرل منهمو  إن السا زين ي كن 
 ظاهنةان أاييييييييييييييياج  البنل انةةن الرنب. ونقول ذلك عل 

هد شييياغلة متا رد  رل السضيييا يات « ايييوبنايييتار» آل
الرنبييية حةييا ونتظنون بلهسيية من اييييييييييييييييكونو أو تكونو 

الرنا  للرام الدالدو الذي رب ا يكون عام « اوبن اتار»
ال  اييييييييد الكبنى  د حال ااييييييييتدكم الرناي بنؤوج اركان 
اإليارة األمةنكية وقنر هدع    سيييييييييان ة  رل الدكومات 

عتهيييار ىونان ذات التالريييات النوويييية حيييالييية األوروبييييةو ى 
من نوع ق  تكون لي مداذونه ولذا « انتساضييييييية ىايييييييالمية»

يجب ق ري.. ومِّن  قبل اكت ال الخاة التد ير ل علةها 
جبهيييية  د وجييييي »ىنشييييييييييييييييييا   أهييييل الدكم اإلوناندو وهد

و أي  د وجي أمةنكا تد ةها القوة «والتسييييييييلط اإلاييييييييتكهار
جيييا ت زييييارة كبةنهم ك وقم  النوويييية اإلونانييييةو ومن هنيييا

رايييييييييي دو أي الن ي  مد وي أح  ي نجاي ىل  اييييييييييوريةو 
األمةن  التد خف ىلةها من لبنان قاها الزعامة الشيييييييييييييعية
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هللا ور ي   السييييية  حسييييين نصييييين« هللا حزب» ليييييييييييييييييييي الرام
نبيي بنيو الذي هو أيضييييييييات ر ي  البنل ان « حنكة أمل»

وم ان تق« الجبهيييييية»اللبنيييييياند. و د حييييييال ُكتييييييب لهييييييذه 
و أي عتناةمسييييييتقاهة ىل  جانبها أيضييييييات  لسيييييياةنةد اإل

الذون ليسييييييوا عل  ي ةن السييييييلاة الو نية السلسيييييياةنية وع 
عل  يسييارهاو وإن ا هم  د مواجهتها ومتنبصييون ورا هاو 
 إن الن ي  نجاي الذي جا   وزه  الن ااييييية اإلونانية ضييييي  
ال نا   ال ر َّم الشييييييييييم هاشييييييييي د را سييييييييينجاند ودك  أني 

ال جت م السيااد اإلوناندو اة خل تاريم « اتار اوبن»
«  اييييييييييييوبن اييييييييييييتار» عل  أنيالدطهة الناهنة من الصييييييييييييناع 

يصيي   كن ي  أو تكت ل مقومات شيينط أن ال ناقة.. لكن 
التد يسيييييييييييييير  ىلةهيياو  ال تانأ علةهييا تناجرييات « الجبهيية»

وبالذات من أ نال ت لك من الدذاقة والق رة عل  ال ناورة 
و اقات  أحيانات ال االب تدخذ تنى أن  لهاالسيييييييييااييييييييية ما يجر

 ولي  غال ات.
 لي  اليييذي انتسل عل  اليييذي علَّ يييي بن  وكييياي علد

الرزيز بوتسليقيو  قنر وق  اشييييت  ايييياع ه انتزاع  عب  النماية
ال جت م « ايييييوبن ايييييتار» أن يكون  الن ااييييية الجزا نية مني

ن السيييااييد ال راربدو لوع ان النأي الرام الجزا ني ارتأى ا
هو األ ضيييييييييييييييل ما يام ل ى النجل « الرزيز عب  اييييييييييييييد»

مشيييييييينوعي الو امد  أ ق  عليي وبنسييييييييهة كبنىو وبذلك غ ا 
و لكن السنحة لم تكت ل «اوبن اتار» آل بوتسليقي هو ذلك

نتيجة التوعك الصيييدد الخاةنو الذي اإيييةب  ي وليسيييإ 
واضيييدة حت  بيان  بد ما ئن وحاايييم م ى خاورة هذا 

 التوعك.
اع النجم السيييييييييييا م  د الدزب الو ند وبر ما اايييييييييييتا

الداكم  د مصييييييييين ج ال حسيييييييييند مهاريو تقويل ظاهنة 
اي ن نور الذي كان مانوحات شيييييخصيييييي بنايييييم الت اول من 

األمةنكد  -  د ال جت م السيااد ال صني  أوااطجانب 
 م انته   ي ال اال راايييييييهات  د اعختهارو وايييييييجةنات بته ة 

«  اإلخوان ال سل ةن» بيييييييييييييييىذا  يرلب علةها الاا م الكة يو
يسيييييييييجلون مساجأة لم تكن وارية  د الدسيييييييييهان ال صييييييييينيو 
وتت حل  سوزهم الذي كان ايييييييييييييييأتد أكحن ىبهارات لوع  رل 

 ال العةب.
وبر ما تأجلإ  د ضييييييو  اإلنتخا ات الرنا ية وخسييييييارة 

شيييييييييييييييعيييات  أن يكون أراي  مقريي اتو رب ييا ألنييي 15اييياي عالوي 
وي لبند قومي الهرحةةن واييييييييينيات  د الوقإ نسسيييييييييي وحا ظات ال

متصيي يات لالجتحا ةةنو الذون ع ونضييون  أقل من الحأر م ا 
ال نحلة « ايييييييييوبن ايييييييييتار» رلي الهرا بهم نتيجة من هو 

الج و ةو  إن الرناا ايييييييييةهق  حت  ىشيييييييييرار آخن من يون 
الرزيز الدكيم الذي  عب  خصييييوإييييات ان« اييييوبن» آل هذا

ر ي  كتلة  د البنل ان الرناقد  أن يكون  ايييييييييير  من أجل
مقر اتو وبذلك يصييييييييييييييها بهرل  138تضييييييييييييييم عل  األقل 

التدالسات  ارضييييييييييييييات من وتنأج الدكومة وحاإييييييييييييييالت عل  
موا قة أي مشييياريم قنارات ي كني  نحهاو وبذلك تسوز عن  

ىعَّ أني التصويإ  أغلبية ما هو أكحن من الصوت الواح و 
 مقر ات. 128لم يدصل عل  أكحن من 
ر غةن مدسيييييييييومة  د ىاييييييييينا ةل وحت  اآلن تب و األمو 

و واتهق  كذلك أريةل شارون  ر  الذي أإاب يوناإورها 
ىل  حةن ىجنا  اإلنتخا ات  ر  شييييييييييييييهنين. وعن ها نرنل 
من اييييييييييكون الوريا أو الب ول لهذا ال وناإيييييييييور وهل هو 

« حزب الر ل»آخن أو زعيم « ليكويي»ما أو « ك ي د»
 ع ةن بةنيت .

 تسييييين نتيجة كحنة السا زين  د لبنان  إن األحوال عأما 
ار  الدنيني  أبنزهمال نحلة السيااية و « اوبن اتار» بييييييي

وولة  جنبالط وميشييييييييييييال عون وايييييييييييي ةن جرجم وحسيييييييييييين 
الدةوية التد يشه ها ال جت م ىعَّ أن  هللا ونبيي بنيو نصن

السيييييييياايييييييد اللبناند نتيجة ا العت هدع  ومشييييييياكسييييييياتهم 
 تتني اناهاعات  أنوإييييناخهم ووع ات  رضييييهم الخارجيةو 

شخصاتو وإن ا  أن يكون  لي   الضنورة« اوبن اتار» آل
حييالييةو  بيعييية كييانييإ  األحيييان د  رل  أن يكون  يجوز

ةو عل  ندو الدالة  د ىاييييييييييتحنا يهذه الدالة أو شيييييييييياذة أو 
القنار ىتخاذ  الذي كان« السالم ىتساا» بي السويان ال ت حلة

القنار وتقضد   د شأني محل الخاوة التد وتخذها إاحب
 إعالن حالة الدنب. ومن ال هكن ىعتهار الدالة الخّ امية 

ال جت م « ايييييوبن ايييييتار»ال حةنة مق مة لتكني  إييييياحبها 
ل  ات  أن  السيييييييييااييييييييد السييييييييوري اآلتد عل  أجندة يوليةو عِّ

الدليم خّ ام يسوا  عب  الج ل  د شيييييييييأن ظنول انشيييييييييقاا
تسال الد اايييية من جانب ا يال ال رارضيييية السييييورية لالل

 حولي.
نيييا أحوالوهق  ان هيييذه التيييأمالت التد ارّكز  ةهيييا عل  

الرنبية ع تجرل ال ن  وتناايييييييييي  الظاهنة ال سييييييييييتج ة عل  
ال جت م السيييييييييييااييييييييييد ال ولدو وال ت حلة  اإلجتيا  اعنحوي 
لق م السيييلاة عل  ندو ما ح ث  د أل انيا و نلن ا ولةبةنيا 

كحةناتو ورب ا  وتشيييييييييةلد ونةوزيلن ا. واآلتيات عل  ما وب و
تكون احيييييي اهن  ريييييي  أربم ايييييييييييييينوات هةالري كلنتون أو 
كونيي ولةزا راي  عل  الق يية  د أمةنكييا.. وبييذلييك يصييييييييييييييها 

  وزهن محل كة هن أكحن من عظيم.
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 2006يناير )كانون الثاني(  24 – "الشرق األوسط صحيفة

     

: العزيز وعبد الناصر عبدبن  هللا عبد
 وِهنِدهبين صيِن الشرق... 

الرزيز  د ال ول  عب بن  هللا عب  غاَّإ جولة ال لك
الكبنى  د الشييييينا األقصييييي و الصيييييةن والهن و تلةه ا من 
حةا الكِّبلن واأله ية مالةزيا وباكسيييييييييييييييتانو وتجد  عل  
قيياعيي ة من القنا ة ال تييأنييية لواقم الدييال اليي ولدو وتراييية 
ن الشييييييناكة عل  م ى أكحن  للسييييييدال حول كيف أن حصيييييي 

ف قنن  د يول يون أخنىو  ات محل كسة مةزان من نص
ت ةل يا  ات ل صيييييييلدة هذه ال ول التد نشيييييييةن ىلةهاو وهد 
تديي ويي ات الوعيييات ال تديي ة واليي ول األوروبييية ع وميياتو مم 
 رل التساوت حسيييييييييييييييب أه ية هذه ال ولة أو تلك. وهذا 
 الدصيييين كانإ لي  د ال اضييييد رب ا  رل مبنراتي عل 

ن عل  ايييييييييبةل ال حال يولة أن يولة محل الصيييييييييةأاييييييييياج 
ماركسيييةو وأن التن ية  ةها ع تشييجم عل  الترامل مرهاو 
وحت   د موضيييوع التخا ب  إن الوايييةلة شيييهي مر ومةو 
لكن إيييييييييةن الداضييييييييين حالة مختلسة ت اماوت  ال اركسيييييييييية 

من يون ىح اث إيييييييي مات و د الوقإ ىن ا  تتناجم بهط 
ن نسسيييييييي هنالك رضييييييي   د نسوج ال ليار نسييييييي ة ال وزعة

جازت التسيييييييييييي يةو  إرتاحإ ىذا  «القارة الصييييييييييييةنية»عل  
الصيييييييييييييييةن  رل الشيييييييييييييييد  من ا قال ُحنَّاايييييييييييييييها الق ام  
ال ترصيييييبةن للرقة ة ال اركسييييييةو واختارت الانيع الحالا 

ه ىعتهار بةن ال اركسييييييية والنأايييييي الية وااييييييتنهاإ ما يجوز 
أولية لالشيتناكية ال قبولة الهرة ة عن  رنات اينقة  مهايئ

رام والسسييياي عل  ندو ما ح ث وما زال وتواإيييل ال ال ال
 د  رل األنظ يية اعشيييييييييييييييتناكييية  د يول الرييالم الحييالييا 

هونغ »وبييالييذات الرنبييية من هييذه اليي ولو وأمييامنييا محييال 
 و وعل  الانيع مداات أخنى.«شنرهاي»و« كونغ

 ومن هنا اييييييةتكا ن الصييييييةنةون  د ضييييييو  زيارة ال لك
لزيارة محل  تا بوا ة الرزيزو كون هذه ا عب بن  هللا عب 

للصييييييييةن عل  الرالم الرنبد تختلف  د عوا  ها عن تلك 
لة علةها حت  اآلن نتيجة عالقات ق ي ة بةن  الداإييييييييييييييي
 قنا  الرنب أمحال السيييييييييييويانو الذي كان ال هكن وإن من 
 اب اغاظة السييييوفيات  د السييييهرةنات  د ت تةن اواإيييين 

يام الرالقة مم الصييةنو مسييتدضيينين عل  اييبةل ال حال  
«  قاعة الص اقة»ببنا  ألي  إةن ماوتسد تونغ وشو ان

 د الخن وم للسييويان الذي تنأاييي جرسن ن ةني ريات عل  
زيارة قام بها ىل  الصييييييييةنو التد ع وزورها الدكام الرنب 
وبكلسة ع تتجاوز   ن  ا نة حنبية اييييوفياتية واح ةو ك ا 
أن الصيييييةن و د ا ار حل الرق ة ال سيييييتدكِّ ة  د النس  

ا الدل عل  أنه وال شييييييييييييار ىلةها تواإييييييييييييل تق يم نسسييييييييييييها
التكنولوجد ال تواييييييييييييط الح ن لكل شييييييييييييروب الرالمو وانها 

ات الرنب األمةنكد والرنب ىبتكيييييار القيييييايرة عل  انتييييياج 
األوروبد من الحياب ىل  الكهنبا يات ىل  واييييييييييييا ل النقل 
ىل  اعلراب وغةنها.. وقنيها السييييييييييييييييارات وإيييييييييييييييوعت ىل  

لك بنبم التكنولوجيا اعكحن تق مات وأه يةو وتسيييييييييويع كل ذ
الح ن الييذي تضيييييييييييييييرييي اليي ول الرنبييية لهييذا اعنتيياج عل  

 ي.أنواع
والشيييياه  هنا أن الصييييةن اييييتكون خالل  تنة زمنية ق  
ع تتجاوز ربم قننو ذات حضييييييييييور يولد مبهن ورب ا ق  

ية مبنا ور تصييييها ال ولة األول   د حال ح ث انهيار لإ
 األمةنكية.

ن ب هللا عبيييييي  من هنييييييا  ييييييإنييييييي عنيييييي مييييييا يقوم ال لييييييك
الرزيز بزيارة الصيييييييييييييييةن  اي ات بها جولتي عل  ال ول  عب 

الن ور  د الشييينا األقصييي و  إني يضييييف ىل  البنيان ما 
ابع أن وضم حجن األااج لي قبل نصف قنن الن ي  

الناإييييييييييييينو وتلك رؤية رجال ال ولة ال ت ةزين  عب  ج ال
الناإيين كان شييناكة  عب  مم  ارا أن ما كان وتالم ىليي

الرزيز هو  عب بن  هللا عب   ا الذي وني هاييييييييييااييييييييييةو بةن
تصويب مب أ الشناكة مم الرالم. وعل  هذا األااج  إن 

الناإييييييين من ماوتسيييييييد  عب  التجاوب الذي حصيييييييل عليي
الرزيز  عب بن  هللا عب  تونغ وشيييو ان عيو حصيييل عليي

من جةن تاو الن ي  الدالد ال تواييييييييييط الر ن للصييييييييييةنو 
اللذون لم يخهيا تأ نه ا  ومن وزين الخارجية ناشييو شييةنغو

هللا ب أ جولتي  عب  ك ا النأي الرام الصيييييييييييييييةند  أن ال لك
 الصيييييييييييييييةن أي  النقاة األ ر و وبأني قال لهم ىن ال  لكة 

وهو أمن لي « ملتزمة  الصييةن الواح ة»الرنبية السييرويية 
حسييييييييياايييييييييةتي الهالرة ل ى الطياية الصيييييييييةنية التد أكحن ما 

مو أن ترتبن هييييييذه وزعجهييييييا من أي حكوميييييية  د الرييييييال
 نزعاجالدكومة أن هنالك أيضييييييييات إييييييييةن تاووان. وهذا اإل

وإييييييييييييييييل ىل  ذروتييي قبييل أيييام ريات عل  موقف  ييال رن  
ال شيييييار ىليي إييييي ر عن اييييييف اإلايييييالم مر َّن القذا د. 

أن  عتهييياروعنييي ميييا نتدييي ث عن التجييياوب نيييأخيييذ  د اإل
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الناإييين من الصيييةن  أرايها عب الشيييناكة السيييياايييية التد 
جرللت ي ع وتانا « حنكة ع م اإلندياز»ال بنا  عاييييييتك 

م ال سيييييييييل ةن  د الصيييييييييةن الذون كانوا زمنذاي  ىل  وضييييييييي 
حوال  اهرةن ملةونات ويعيشون ظنو ات إعهة عل  إرة  
ال  ارايييييييية ال ونيةو كون النظام ال اركسييييييييد متشيييييييي يات  د 

بن  هللا عبيييييي  موضيييييييييييييييوع اليييييي ونو  د حةن ونى ال لييييييك
م  د الصييةن الذي يروي ىل  الرزيز أن تاريم اإلاييال عب 

اييييييييييينة عل  ندو ما تشيييييييييييةن ىل  ذلك ال صييييييييييياير  1300
التاريخيةو وتزاُو  ع ي ال سيييييل ةن الذي ووازي ع ي ايييييكان 
يول الخليج مجت رةو   ا  ةها الرناا وإونانو تسيييييييييييتوجب 

 د جانب من « اإلاييييييييييييالم األإييييييييييييسن» أوضيييييييييييياعىيراج 
ن ال داي اتو ذلك أن األمن مسدولية تجاه مسل د الصة

الذون هم كنسيييهة يشيييكلون اييي ج ع ي ايييكان أمة ال ليار 
ونصييييف ال ليار مسييييلم. وع نسييييتهر  إيييي ور خاوات عن 
الطياية الصييييييةنية الدصيييييييسة تترلع بهدع و كأن يكون لهم 
مسييج هم الكبةن  د  كةنو  ضييالت عن مسيياج  أخنى  د 
ال قا رات التد يعيشون  ةهاو وتكون لهم أيضات اكايي ية 

ل  ات  أن ىاييالمية ُتهر  هم مناهجها عن ا كار الترصييبو عِّ
هدع  ما زالوا عل  يرجة من النقا   د  ه هم لإايييييييييييالم 

 وم اراتهم لاقواي.
بن  هللا عب  ما ُيقال  د شييأن ال داة الصييةنية لل لك

الرزيز ُيقال أيضييات  النسييهة ىل  ال داة الهن ية التد  عب 
 م كييان لل  لكيية  ةهييا مو ئ قيي م ىل  جييانييب مو ئ القيي

ال صيييييني. ونقول ذلك مسيييييتدضييييينين الزيارة التد قام بها 
ىل  نةويلهدو  1955الرزيز عام  عب بن  ال لك ايييييييييييييييروي

 1956وريَّ الهان وإ نهنو علةها  ال حل زا نات النياة عام 
 - ال زي  من التالقد السييروييأمام  و اتدات بذلك الانيع

و لوع الهن يو الذي كان قابالت للتاور اييييااييييات وإقتصييياييات 
ان ابنة نهنو أن ونا غان ي التد شيييييرلإ منصيييييب ر ااييييية 
الدكومييية لقةيييإ حتسهيييا ىغتيييياعت ويخليييإ الهنييي   د يوامييية 
إيييييييييناعات  أرية ومذهبية لم ته أ  ر   الشيييييييييكل النها د. 

الناإن  النسهة ىل  الصةن كانإ  عب  وك ا أن تالرات
ذات مند  ايييااييدو  إنها  النسييهة ىل  الهن  كانإ كذلك 

 أن التجييان   د التسكةن و د اليي ور ال ييأمول بةن بيي لةييل
النيياإييييييييييييييين ونهنوو ايييييييييييييييياعيي  عل   يييام حنكيية عيي م  عبيي 

الرزيز  عب بن  هللا عب   النسييييييهة ىل  ال لك. أما اإلندياز
 إن عنصييييييييييييييين التنوع  د ال شييييييييييييييياركة وعل  األاييييييييييييييياج 
اإلايييييتناتيجد وتهاُيل مشييييياريم اإلايييييتح ار هو الذي وتق م 

أجل ذلك  إن ما أإيييييياب  عل  اله وم السيييييييااييييييية. ومن

بن  هللا عب  الناإييييييييين لن يصيييييييييةب تالرات عب  تالرات
الرزيزو من يون أن يرند ذلك أن ال ناا السيييييااييييد  عب 

الذي اييييييييييييييةنشييييييييييييييأ عن ال داة الحانية للجولة وهد الهن و 
الذي  اييييتطهالواللستات ذات الت ةز عل  إييييرة  نوعية اإل

ي ايييسيياهم لطيي ال لك والكالم الذي ايي ري من القاية الهنو 
 - وع ب   د تدقةع انسناجات  د الصيييييييييييناع الهاكسيييييييييييتاند

الهن ي الشيييييييييييبيي  د  رل جوانهي   ا هو حاإيييييييييييل بةن 
لبنان واوريةو وذلك ألن الصناع األول شأني شأن الحاند 
يستقن ىل  بذل ال سييييييياعد الد ة ة ال تجنية والدنيصييييييية. 

هللا للهنيي  اكت لييإ نقايية الدنص  عبيي  وبريي  زيييارة ال لييك
 النسييييهة ىل  الهن   ر ما كانإ حكنات عل   اكسييييتان  عن ه

ة لل ليييييك  د جولتيييييي  رييييي  األخةن التد جيييييا ت ال داييييية 
ال داة الحالحة مالةزيا التد تصيييييييييلا تجنبتها الصيييييييييناعية 

 ل ن وني  البنا  الذي و وم. أمحولة
ة ىاتحنا ية  د ظنول ىاتحنا يخالإة القول ىن الجولة 

ع أن وضييييم عل   اولة و اييييبىاييييتحنا ديقوم بها رجل يولة 
هاو ونرند ىبتكار ال جت م ال ولد مهايرة كان من الصيييييييييييييرب 

 د شييأن الصييناع مم ىايينا ةلو ورؤية « ال هايرة الرنبية»بها 
وهو «. بال  مكة»كان من األإييييييييييييرب بلورتها ونرند بها 

الشييييييينا األقصييييييي  كان وهرا بنايييييييالة ىل   أبواب د  ن ا 
سايها أن الصيييييةن الذون اايييييتأ نوا  د ال اضيييييد  الشيييييناكةو م

علةها  عت ايليسيييييييييييييييإ تنةنات يخيف وإن ا هد يولة ي كن اإل
وأنهيييا تاليييب الوي... بةن يييا آخنون ُيكحنون من ال ايييالييييب 
موا ما وناعد ال شيياعن وينيا  ال سييترصييية ومن يون أن يق ِّّ

 الض ا ن.
 2006يناير )كانون الثاني(  31 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 سوريًا وعراقياً «... البعثي»كالرك 
مصييييييييييييييياي ة  د منته  الرنا ةو وهد اني محل ا هنالك 
للهرا الرناقد وزين أمةنكد اييييييييييييابع هو ال دامد رامزي 
كالريو  إن للهرا السييييوري شييييخصييييية ايييييااييييية أمةنكية 

 منموقة من الرا لة نسسها هو ويسلد كالري.
هذه ال صيييييييييييييياي ة ي كن تق ي ها عل  الندو الذي ودك  

امد التوضيا وجي الرن  ا ة  ةها. فهالنسهة ىل  كالري الص َّ
عالقة إيييييييي اقة نشييييييييأت بةن رامزي كالري ىل  أن نشييييييييةن 
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ام حسييييييةن  د زمن الدصييييييار الذي  نضييييييي  والن ي  إيييييي َّ
الن ي  جورج بوش األب عل  الرناا  رييي  حنبيييي لتدنين 
الكويإ والذي ور ي الن ي  بةل كلنتون وأور ي أيضييييييييييات ىل  

كان النظام الصَّ امد غ ا  الن ي  جورج بوش اإلبن  ر ما
عل  أههة الخلل. وكان رامزي كالري من ج لة شخصيات 

النييا ييب البنيايياند جورج غييالوي  أبنزهيياأمةنكييية وأوروبيييةو 
والنواييييد جةنونو سييييكدو تتنيي عل  الرناا وتهرا  رل 
امد التد ب أت  الدةوية ال رنوية  د شيييييناوةن النظام الصييييي َّ

ن رامزي كالري ويي لد تنشييييييييييييييف  ييالتيي رج. و د زييياراتييي كييا
بهرل التصييييييييييييينيدات التد وني  من ورا ها القول ما مرناه 
اني ي حل ضيييييييي ةن الشييييييييرب األمةنكد مم مالحظة ان هذا 
الضيييييييييييييي ةن اليذي لم وتدني ميا فييي الكسيايية لي ر  تي اعيييات 
الدصيييييييييييييار  د زمن بوش األب  قد عل  الدال نسسيييييييييييييها 

من يون أن تستن ه ة ىن ا   وال ايييييييينوات ر اايييييييية كلنتون 
الري الهرحد الرناقد اليييذي كيييان بييي أ يقتنب من ايييييييييييييين ك

الشيييييييييييييييخوخة. وحةا ان النجل لي  عن ه ما يسرلي عل  
إرة  ال دازرة اوى الذي  رلي  إني  ر ما ااقاإ القوات 
ام مم كهار  األمةنكية النظام وتال ذلك اعتقال الن ي  إييييي َّ
رموز نظامي وزجهم  د السييييييييييييييجن الخاص بهم  د مديط 

و «ال دك ة الخاإة»أمام  ق مة ل حولهمماار الراإ ة م
اييييييييييييييجَّل وقسة مدازرة ملدوظة ت حلإ  د انضيييييييييييييي امي ىل  
مج وعيييييية من ال دييييييامةن الرنب واألوروبةةن. لكن هييييييذه 
ال ج وعة كانإ تستقن ىل  أمةنكد وجا ت مشاركة رامزي 
ام  كالري  طية ال دامةن ال شيييار ىلةهم  د ال  اع عن إييي َّ

ئة ال  اع ذات  ا م يولدو وهو تجرل هة األغاللال قةَّ   
واييييييييييييييا ل اإلعالم ذلك أن يسة  مرنوياتو شييييييييييييييأني أن ما من 

ة ع ومات ع تسيييييتوقسها هذه ال سيييييألة لكن األجنبياألمةنكية و 
الج وع الصييييييييييييييّ امية كانإ تنى الرك  وترتبن أني ما يام 
هنالك أمةنكد و ا م عن ر يسييييييييييييييهم  هذا يرند ان للن ي  

رات ياخل أمةنكا نسسيييييييييييها التد ال دك ة انصييييييييييياأمام  الواقف
خاضيييييإ الدنب ضييييي  عناقي واايييييقاإ نظامي. وهذه حال 

 النأي الرام ع ومات  د يول الرالم الحالا.
اري  نشيييييةن ىل  اني  د أما   النسيييييهة ىل  كالري الهشيييييَّ

حاية مم ال جت م ال ولد  أزمة الوقإ الذي يعي  النظام
هذا النظام وازمة أكحن ح ة مم اإليارة األمةنكيةو وع يج  

من وني عنيييي موجيييات القيييذا ف الكالميييية اعتهييياميييية من 
شييييييخصيييييييات  اعلة  د القنار األمةنكدو تأتيي النج ة ووم 

وألايييييهاب غةن مسهومة  2006 بناون )شيييييهاط(  1األربرا  
يواعةها من الجننال ويسيييييييييييلد كالري ال نشيييييييييييا السيييييييييييابع 
 لإنتخا ات الن اايييييييية األمةنكية الذي قال  د كل ة ألقاها

 د واشيييييييييينان ح لإ « مداييييييييييسيييييييييية أمةنكا الج و ة»أمام 
وتنيياول  ةهييا « 2006 - حييال اعتديياي الدطيطييية»عنوان 

اإلونانية  - ال وضيييييييوع النووي اإلوناند والرالقة السيييييييورية
ىن اييييييييورية الةوم ت حِّّل  نإيييييييية تاريخية للوعيات »ع ومات 

نتديي ث يجييب أن ال تديي ةو  بيي عت من اعكتسييا  بتهيي ويي هييا 
ار األايييييي  ونشييييييجري عل  وضييييييم ُأايييييي   مهاشيييييينة مم  شييييييَّ

اإلقتصيايي والسيياايد واعنتقال الت ريجد ووقف  نستا اإل
تسيييييييييييييلل ال ت نيون من ايييييييييييييورية ىل  الرناا وإنها  رعاية 
ال داييسييات اإلرهابية التد ت ع ها ىونان  د مقابل تحبةإ 
حك ي خالل التدطيقات التد تجنيها األمم ال تد ة. ومحل 

ا تق مات اكبن  د مواجهة ارد ىونان هذا األمن ايدقع لن
ويب و كالم كالري «. الحابإ عمتالي ايييييييييييييييال  نووي...

اري منصيييييسات وموضيييييوعياتو  ال قارنة مم كالم اركان  الهشيييييَّ
اإليارة األمةنكيةو ب  ات من الن ي  بوش الذي إنَّف  د 

ووم األربرا  النظام  د ايييييييييييييورية  أني « خااب اعتداي»
ل النظييام  د بورمييا وزي هييابوي غةن يي قنا د محلييي محيي»

و منورات  التصييييييييييييينيدات الداية «وكوريا الشييييييييييييي الية وإونان
لوزينة الخيييارجيييية كونييي ولةزا راي  ووزين الييي  ييياع يونيييالييي  

مجلسييييييييد النواب والشييييييييةوا  أعضييييييييا رامسييييييييسةل  وع ي من 
وإييييييييوعت ىل  م ون اعاييييييييتخهارات القومية األمةنكية جون 

 - 2لد )الخ ي  نيرنوبونتد الييييذي قييييال  د الةوم التييييا
ان »( كالمات  د منته  الخشيييييييييييييييونة جا  فيي 2006 - 2

النظام السييييييييييييوري ق  وواجيو نتيجة مواإييييييييييييلة الت خل  د 
شيييييييأنها أن لبنانو تد يات ياخلية وضيييييييرو ات متر ية من 

ار األايييي  عل  الطياية والدكم  تان  أاييييئلة حول ق رة  شييييَّ
وان تديي ىل  انهيارهو وذلك وتصيييييييييييييييل  د ال دصيييييييييييييييلة 

 ييية  ييالتدقةع الييذي تجنيييي األمم ال تديي ة  د ىغتيييال النهييا
ولكن «. ر ي  الوزرا  اللبناند السييييييابع ر ةع الدنيني...

اري أن النجل شيييأني  نقاة الضيييرف  د كالم كالري الهشيييَّ
امد ع ي لك من مقومات التأ ةن اوى  شأن كالري الص َّ
ىب ا  النأي وذلك ألن أي إييسة خارج ال نصييب النايي د 

و ك يييا نيرنوبونتد عل  ايييييييييييييييبةيييل ال حيييالو أو  د اإليارة
عضيييوية الكونرنج أو ُمل كية مدايييسييية اعالمية كبنىو ع 
يكون لها أي  رالية... أي   ا مرناه ىن إيييييييييسة منشيييييييييا 
اييييابع لن اايييية الج هورية ع ي كن تصيييينيسها  د بورإيييية 

عل  . أما التأ ةن  د إناعة القنار أو تر ول ما هو قا م
السيييييييييييييوري  إن كالم كالري  إيييييييييييييرة  النأي الرام ال دلد

امد من حةا ان  اري هو محل كالم كالري الصييييييييي َّ الهشيييييييييَّ
قااعات من النأي الرام اييييييييييييتقول واييييييييييييط زح ة حاعت 
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أن هنالك  التأزم التد يعيشيييييييييها النظام السيييييييييوري ما مرناه
 أالوبوتنأج أمةنكا و عو ىل  األخذ   ي كن أنمن كان 

اري  ومِّن  قبل الدوار مم ر يسييييييييييينا. ولو ان كالري الهشيييييييييييَّ
امد كانا من ال دسيييييييوبةن عل   رل أهل  كالري الصييييييي َّ
القنار  د اإليارة البوشييييييييييييية لجاز اع تناة  أن ما يسرلي 
اإل نان ون رج ض ن اةناريو تقضد اللعهة السيااية  أن 

  رن  ان  ن ات  يوارتتم م ارايييييييييييييييتي و ع قاع ة تر ي األ
وتشيييييييييييييييي ي وآخن وتويي و د النهياية تصييييييييييييييييب النتيجية  د 

لدة ال ايسيييييييتنو الذي يقوي الالعبةن. ويهق  ان هذا مصييييييي
الذي يد ث من جانب شيييييييخصيييييييةتةن أمةنكةتةن غةن 
اري ع  امد والهرا الهشيييييييَّ عايوتةن ندو الهرا الصييييييي َّ

ىونان التد تتديييي ى اإليارة البوشيييييييييييييييييييييية ىزا   يديييي ث
يرجات  أعل  ويسيييييييجل ر يسيييييييها مد وي أح  ي نجاي

ام أمةنكا التد يو مخا هات  د أكحن من منااييييييهة حكّ 
ان ىونان ليسييإ  د حاجة ىل  الرنب »وأوروبا قا الت 

يجيييب أن بيييل انكم انتم اليييذون تدتييياجون ىل  ىونان و 
ُونزع ايييييييييييييالحكم  سيييييييييييييبب الدنوب التد ا نت وها  د 

 نزويال التد وإيييييييييييييييييييل ىزا   و وع يدييي ث«الريييالم...
التد ي بن يسييييييييييها هوغو تشييييييييييا ةز ىل  يرجة التلويا 

ويلييييية  د الوعيييييات  ييييإغالا مصييييييييييييييييييييا د النسط السنز 
ال تد ة وبيم النسط ال خصييييييي  لألايييييييواا األمةنكية 

قاريييإ أمةنكيييا الرالقيييات مم ىذا  ىل  جهيييات أخنى 
باليهو وهيذا  ريي ميا كيان  د السيييييييييييييييييابع عنة تقيي يم 
ال سيييييييييييييييييياعيي ات ىل  السقنا  وال شيييييييييييييييينيون  ةهييا وإل  
التدنيل علةهييا  د يول أخنى من القييارة الالتةنييية 

واح ة  أبنزهاقات ايييال  وإل  ال ضيييد  د ىبنام إيييس
هانيامم  ع وني  الن ي  بوش ىت امها...  إل   ىايييييييييييييييي

التجنيا الشيييخصيييد مت حالت  قول تشيييا ةز  د خااب 
لي ل ناايييييهة الذكنى النا رة عشييييينة لتوليي الدكم عبن 

ان اييييييييييييييييلوي الن ي  األمةنكد »انقالب عسييييييييييييييييكني 
اعمبنييالد القياتيل السياشييييييييييييييييد ع حي وي ليي. اعتقي  أن 

ما قورن  جورج ىذا  الت رضييييييييييييييييرات هتلن اييييييييييييييييكون  س
ومن غنا ب الص ل ان التد ي النجايي «. بوش...

و ح  ا  د ىلةه ا أشيييييييينناوالتد ي التشييييييييا ةزي اللذون 
 .6/2/2006 اإل نةنووم واح  هو 

أمييييييا ل يييييياذا ع يديييييي ث مم ىونان و نزويال  ألن 
اري لم وتجاوزا الخط  امد والهرا الهشييييييَّ الهرا الصيييييي َّ

ألمةنكييا بةن ييا ذهييب اإلونانةون  د الترنة األح ن 
منييييذ ان وإيييييييييييييييييييل نجيييياي ىل  الدكم  رةيييي ات  د هييييذا 

الشييييييييأن... وذهب تشييييييييا ةز أ ر   ر ما قنرت اإليارة 
األمةنكية قبل  الث ايييينوات قلب نظام حكم تشييييا ةز 
ال تنبم عل  كناييد الن اايية منذ أربم عشيينة ايينة ق  
تتلوها أربم عشيييييييييييييييينة أخنى يكون خاللها بوش اإلبن 

 عحقان غايروا البةإ األبيل. وهللا أعلم. ور يسان
 2006فبراير )شباط(  13-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 فلسطين الثانية في ضيافة الكرملين الرابع

ل  د ال رايلة  منة اخنى يشييييييييييييكِّل الكنملةن نقاة تدوُّ
السلساةنية يييييييييي اعانا ةلية يييييييييي ال ولية.  د اول  ايام الدكم 

اعتداي السيييييييييييوفياتد ن ات للوعيات الشيييييييييييةوعد وعن ما كان 
ال تد ة وشييييينيكاتات أايييييااييييييات ومناإيييييسة  د القنار ال ولدو 

يااييين عن ات الذي كان  1968اايييتضيييال الكنملةن عام 
من ضيي ن اعضييا  الو   الذون اإييادبهم الن ي  ج ال 
عب  الناإييييييييين  د زيارتي ال  موايييييييييكوو بنا  عل  اقتنا  

ةن هيكل. من الكاتب والصييييييييدا د اعاييييييييتاذ مد   حسيييييييين
م الن ي  ال صييييني لزع ا  الكنملةن )بنيجنيف  ويومها ق َّ
وكوايرةن وبويغورند( الشخ  الذي ا روا اني ب أ من 

النضيييال عايييتراية «  تا»خالل تنظيم  وري يد ل اايييم 
الدع السلسييييييياةند من ااييييييينا ةل. وبر  هذا اللقا  تاورت 
ا الرالقة السوفياتية يييييييي السلساةنية وعزز مداوعت تاوينه

« حنكيية  تا»الن ي  عبيي  النيياإييييييييييييييين الييذي بيي أ ونى ان 
ي كن ان تشييييييكل قوة مضييييييا ة ال  مشيييييينوعي السيييييييااييييييد 

ندو ال زي  من التدسن «  تا»القومد. واارت عالقات 
مم عب  الناإييييييييين الذي كان  د اايييييييييت نار وب ي اهت امال 
ملدوظات ندو قايتها الذون وتنييون عل  القاهنة ويجت م 

ا حول تلييييك ال نحليييية الدييييا ليييية بهم. ولن ناةييييل الديييي ويييي
 الكحةن من النؤى السيييياايييية والنضيييالية مكتسةن  اعشيييارة 
ال  ان عبيي  النيياإييييييييييييييين وعل  رغم الجن  ال رنوي الييذي 
اإييا ي من الطياية السلسيياةنية ور يسييها ياايين عن ات  ر  
قبولييي مهييايرة روجنز وماييالهيية الن ي   ييأن ونتييا  مييا يام 

«  تا» رل قاية  النضيييييييييييييييال ق  اتعهي عل  ح  ما قالي
و صيييييييا ل  لسييييييياةنية يسيييييييارية الهوىو  اير وهو ال توعك 
ال  ىنقيياذ ابو ع ييار ور يياقييي من الدصييييييييييييييييار اعريند  د 

و وذلك من خالل ق ة ااييتضييا ها 1970اييبت بن )اولول( 
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 د القاهنةو وأوكلإ ال  الن ي  السييييييييوياند جرسن ن ةني 
ها و وكان زمنذا ي والشيييييييم ايييييير  الرب  هللا السييييييالم الصييييييُّ

وزينات لليي اخليييةو التوجييي ال  ع ييان إلنقيياذ عن ييات ور يياقييي 
ال داإييينين واإلتيان بهم ال  القاهنة لل شييياركة  د الق ة 
جنهات ال  جنب مم ال لك حسيييييييييييييييةن الذي  وجئ  الخاوة 
. وكانإ ال داولة ناجدة  وتقبَّلها مضيييييييييييييييانا ومسييييييييييييييياوناتات
 امتياز وي م عب  الناإييييييييييييييين حياتي   نات ألني  د نهاية 

ة التد ااييترنقإ وومةن اإييابتي ازمة قلبية حاية وهو الق 
ها   م ما  ع امةن الكويإ الشيييييم إييييها  السييييالم الصييييُّ وويِّّ
لبا ان تو د  ر  اربم ااعات من اعإا ة التد ح  إ 

و وقةل ايضات اني ق  يكون ترنَّة 1970ابت بن  28ووم 
مقن « هةلتون »للتس يم من اح هم خالل اقامتي  د  ن ا 

  لوي والنؤاا  ال شاركةن  د الق ة.اقامة ال

ال نة الحانية التد ايييييييسييييييتضيييييييف  ةها الكنملةنو وهو 
النا م  ريييي  اعول الييييذي اشيييييييييييييييننييييا اليييييي والحيييياند كنملةن 
غورباتشول والحالا كنملةن ولتسةنو رمزات  لساةنيات  وريات 
 الغ اعه ية اييتكون  ر  ايام حةا اييةلبد ر ي  ال كتب 

خال  مشرل واا اعةل هنية  «حنكة ح اج»السيااد لييييي 
يعوة وجهها الةه ا الن ي  « ح ااد»اول ر ي  حكومة 

خةن « ح اج»النوايييييييييييييييد  اليي ةن بوتةنو ورحبإ بها 
تنحةب. وأه ية هذه ال عوة ان بوتةن ا لقها خالل زيارة 
ال  م ري  التد ايييبع ان اايييتضيييا إ  د نو  بن )تشييينين 

يعا اليي ال دت ن ال ولد للسيييييييييييييييالم الذي  1991الحاند( 
الن ي  جورج بوش األبو لكن الييييييييذون خلسوه  رحنوا 
النتا جو وح  إ ال عوة البوتةنية من يون التشييياور مم الشييينكا  
ال ولةةن الكهارو امةنكا وبنياانيا و ننسييييييييييييييا والصيييييييييييييةن ويول 
اع لسييييييييد ع ومات. ك ا ان اه ةتها تك ن  د انقسييييييييام إييييييييف 

ةهات  ال هايرة الشيييييييييييينكا  حولها وبالذات  ر ما اب ت  ننسييييييييييييا تنح
متجاوزة الرتب نتيجة ال هاغتة من جانب الن ي  بوتةن. وبر  

  ننسا اتكون هنالك يول اخنى منحهة وإن عل  مضل.
وإل  ذلييييك ان اه ييييية ال هييييايرة تت حييييل  د قول بوتةن  د 

اننا لم نرتبن ح اج »مرنة توضييييييييييييييا الرنة من ال عوة 
 يييأن ح ييياج ووميييات منظ ييية ارهيييابيييية. والةوم وترةن ان نرتنل 

وإييييييلإ ال  السييييييلاة  د  لسيييييياةن نتيجة عنتخا ات شيييييينعية 
ومحل هذا «. ويترةن علةنا احتنام اختيار الشييرب السلسيياةند...

الكالم يرند ان الن ي  بوتةن ي لك مشيييييينوعية ال عوةو اي اني 
و عو حنكة اييتتسييلم السييلاة واني ع ا هذه الصييسة لن يسييتقبلها 

 ب لةل اني لم يسرل ذلك من قبل.
ا ولسإ اعنتهاه هو هذه الراإييسة اعحتجاجية التد ا ارتها م

اايينا ةل وإل  ح  ما اعيارة اعمةنكية.  سد اايينا ةل قال  رل 
ىن زيارة  ياية ح اج »ال سييييييييييدولةن من وزرا  ونواب ما مرناه 

«.  ال  موايييييييكو  ضييييييييدة يولية و رنة  د ظهن ااييييييينا ةل...
للسيااة التد  وقال آخنون ان ال وقف النواد يشكل تداي ات 

وذهب الهرل و د ذروة «. تبلورها ااييييييييييييينا ةل ازا  ح اج...
ارتساع يرجة الد   السيييييييييياايييييييييية ال  التلويا  الني الكة ي وإن 

ماذا ايييتسرل موايييكو اذا وجَّهنا ال عوة ال  » صييييرة التسييياؤل  
اما اعيارة اعمةنكية  نأت «. م حلد الشيييشييان لزيارة اايينا ةل...

ال  مشييرل وملن اييةنا قي من الد ااييةةن ان يالب بوتةن من خ
ال  « ح اج»التزام شنوط اللجنة النباعية التد يعإ حنكة »

 «.اععتنال  دع اانا ةل  د الوجوي...
هذه الد   السيييييييييااييييييييية وري السرل األهوج من جانب 

اعمةنكان « األهوجةةن»اانا ةل ع ج وى منهاو ويا لةإ 
 دجب ال سيياع ات الذون مألوا ال نيا ضييجيجات وته و ات 

واإلايييييييييييينا ةلةةن الذون وضييييييييييييروا بناييييييييييييم اعغتيال الن ي  
اعول اايييييييي اعةل هنية اآلتد ال  كناييييييييد « الد ااييييييييد»

و التد وترلم  ةها «اعوننوا»الن ااييية من ال خيم وم راييية 
اعوعي الالجئون القيييييييا نون  د ال خيم  م من مرهييييييي  
األزهن اليييي وند  د غزةو متخنجييييات  د نهيييياييييية ال اييييال 

لي د من كلية التنبية  د الجامرة اعاييييييييالمية  قسييييييييم التر
اللرة الرنبيةو.. هكذا  أاييييلوب عصييييا ات ال افياو يقنأون 
بت رن ما كتهي الن ي  اعمةنكد األايييييييييييييييبع جي د كارتن 

 اعايييييييييييييييلوب « ح اج»الشييييييييييييييياه  عل  نزاهة وإيييييييييييييييول 
«  واشيييينان بواييييإ»ال ي قنا د ال  الدكمو  د إييييديسة 

 وضيييييييييييوعد تبني  اولئك الذون قبل ايام آمالت من كالمي ال
ونغونو وبياليذات الن ي  بوشو اليذي قيال  ياايييييييييييييييتخسييال 

من األاييييييهل ان يسييييييتشييييييه  ال ن  من ان يصييييييها ر ي  »
و وأولئيييك اليييذون وزبييي ون  د تيييل ابةييييب «بلييي يييية او وزينات 

والرنق   د خضيييييييييييييييم التهيي ويي ات والتنظةنات والتدسظييات 
. وال خاول وكأن ا هم ال جن  علةهم... وليسييييييييييييييوا الجناة

ي زواره  الصييييييواريم   الزيارة اييييييتتم. والن ي  بوتةن لن وزوِّ
والخبنا  وال يي ربةن الرسيييييييييييييييكنيةن ولن وبنم تدييالسييات مرهمو 
وإن ا عل  ما يجوز اع تناة ايييييييييييييشييييييييييييجم ع لية انتقال 

و التد خلسإ «الد ااييييييية» لسيييييياةن الحانية اي  لسيييييياةن 
و «الييي ولييية»ال  « الحورة»و من « لسييييييييييييييياةن الستدييياويييية»

م مم حنكة واعتهار  «  تا»إييييييييييييييييرة اع تالل ال وايييييييييييييييَّ
وايييا ن التنظي ات السلسييياةنية وال سيييتقلةنو هد اع ضيييل 
من اجل ترزيز ال الب السلسيييياةند الشيييياملو وهو ال ولة 
وعاإييييييييي تها الق ج. وب ل ان تنسرل ااييييييييينا ةل وتسيييييييييجل 
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ال وقف السييييييلبد من ال هايرة النوايييييييةو  م ته ي  ارتكاب 
لسييييييييييييييياةند ال قبلو  إن من جني ة قتل ر ي  الوزرا  الس

مصييييلدتها تشييييجيم الخاوةو لي   قط  التنحةب الكالمد 
وإن ا  خاوات تدك   ةها انها راغهة  أن تعي   سالم مم 
السلسييييييييييييييياةنةةن. وهد ىن  رلييييييييإ ذلييييييييك تنتييييييييا  وتنيا 
اآلخنين... وبييالييذات الدلسييا  الييذون ضيييييييييييييييياقوا ذرعييات بهييا 

 وب سلسل ىحناجها لهم. 
 2006مارس )آذار(  2 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

« نعمات»قمة الخرطوم العربية: وهل من 
 الثالثة..؟« الالءات»كثيرة.. بعد 

أغسييا  )آب( ىل   29ووم ىاييتضييا إ الخن وم من 
ة وكانإ ايييييييييييييتحنا يالق ة اإل 1967أول ايييييييييييييبت بن )أولول( 

السييييييييييييييياياييييييييييييييية  د تاريم الق م الرنبيةو منذ األول  التد 
ماوو  29و 28ىاتضا ها ال لك  اروا  د انشاص وومد 

و لم يكن وتصيييييييور اإلنسيييييييان الرنبد ان هذا 1946)أيار( 
التج م الذي يضييييييم ملوي األمة ورؤاييييييا ها ايييييييخنج من 
ال دت ن وق  اح ث إيييييييييي مة ىيجابية ريات عل  الصيييييييييي مة 

. وكانإ 1967 وونةو )حزينان( 5السلبية ال ت حلة بهزي ة 
مزيوجة  ىإييييييييييييينار عل  الت سيييييييييييييك الصييييييييييييي مة اإليجابية 

 الحوابإ من خالل ع ات  ال ة  ع إييييييييييلا. ع اعتنال. 
ع تساوة. وايييييييييخا  نساد تقااييييييييي إ مهالري  الث يول 

آ يييييار الرييييي وان من خالل الييييي عم  ىزالييييية نسايييييية  رنة
الرسكني ل صن واورية واألرينو  كانإ حصة ال  لكة 

ويإ والك ىاييتنلةندالرنبية السييرويية خ سييةن ملةون جنيي 
 ملةونات. 30ملةونات وال  لكة اللةبية  55

الذي  ايييييييييييييييتنلةندابنز مرالم تلك الق ة ذات ال عم اإل
كيييان زمنيييذاي متسوقيييات عل  الييي وعر األمةنكد ان الدنكييية 

انةو  39السويانية ت حلإ  د  نا د لم وتكنر عل  م ى 
ي لييك  ن يياه من ُ ريي  النظن ورقيية التخييا ييب والنييأي عن 

ناع مييييييا جرييييييل أكحن حيييييياعت توظيف الخالل والصييييييييييييييي
الخصييييييييييومة الرنبية تصييييييييييها بةن ماار الخن وم وياخل 

عل  ضييييييييسال ملتق  النةلةن األبيل «  ن ا السييييييييويان»
واألزراو حالة من الوي وإل  يرجة ان بةإ الشرن القا ل 
ما مرناه اني  ر ما احتنب الان ان وايييييييييييييييالإ يماؤه ا 

هارة اقتد إ الُقنب  الساحة و اضإ ال موع التد كانإ ع
عن مزيج من السن   روية الو ييييييياا والدزن عل  زمن 
حسلإ اييييييينواتي  أ رل الكالم وأشييييييينج التد يات واايييييييوأ 

 ال شاكسات.
وحالة الخصييييييييومة التد نشييييييييةن ىلةها هد الخصييييييييومة 

السييييييرويية من أجل الي ن وحولي. واييييييةهق   - الناإيييييينية
تاريم الرقوي الخ سييييييييييييية من التاريم الرنبد الد وا وذكن 

السيييييييييييييييويان أبنا   ال لةون الجلهابد ونرند  ي الخةن ذلك 
الييذون تقييا نوا  رسوييية ىل  الشييييييييييييييييارع ال  تيي  بةن ماييار 

و واإييييييييياسوا عل  الجانبةن « ن ا السيييييييييويان»الخن وم و
 كل احتنام وه و  منت ون جالبةبهم وع ا  هم البيضيييييييييييا  
لكد يقولوا مييييا مرنيييياه ندن مم مصييييييييييييييين والسيييييييييييييييرويييييية 

قنأ الزعي ييييان الكبةنان ال تسيييياه تةن وال تريييياونتةن. ولقيييي  
 - ةاألزهنييييرايييييييييييييييييالييية هدع  ولم يرن يييا ىعَّ  رييي  حةن ان 

ال دجوبية هد من ابتكن إييييييييييييرة  د منته  الهسيييييييييييا ة 
الرزيز  عب بن  لتوجيي رايييييييييييييييالة وي ىل  ال لك فيصيييييييييييييييل

الناإييييييينو مضييييييي ونها ان الراإييييييي ة  عب  والن ي  ج ال
ال حلحة ليسيييييييييييإ مجني مكان لذلك اللقا  ألنها غةن مدهلة 
إلايييتضيييا ة محل هذا الج م عل  مسيييتوى الق ةو حةا ع 
قصيييييييور ضييييييييا ة وع  نايا أكحن من  الث نجومو ولكنها 

السييييييييرويي  - إيييييييي ر مستو  لكد يدل الو اا ال صييييييييني 
مدل الخالل الذي ااييييييييييييييتدك إ جوعتي متسييييييييييييييبهة  أرا 
و ند لكييييييل عنبد من ال ديط ىل  الخليج. وكييييييانييييييإ 

والن ي   األزهني  ىاييي اعةل الصييييرة التد ىبتكنها الن ي 
موعييي   أن يكون  مدجوب رح ه يييا هللا هدأح ييي   مد ييي 

الناإيييييييييين  عب  وإييييييييييول كل من ال لك فيصييييييييييل والن ي 
متقاربات ج ات  م ونالع موكبه ا  د ايييييييييييييييارتةن واح ة تقل 

أح    الناإيييييييييييين ومد   عب  والحانية تقل األزهني ال لك و 
مدجوب. وعن ما ايييييييارت السييييييييارتان بةن ضيييييييستد الكتلة 

الشرب كيف أن  اإل نانالسويانية الها لة وعحظ الهشنية 
السوياند يكاي وذوب من  نحة اللقا  ولي   قط من ش ة 
الدنو  ييييإنه ييييا اعتبنا ان علةه ييييا ري التدييييية   حلهييييا أو 
 أحسييييييييييييين منها. وهنا جا ت بناعة مدجوب  د ُحسييييييييييييين 

الج م أميييييام  التخيييييا يييييب يقول لال نةن ورا  الكوالي   م
اا ي وبلرة ايااية را ية تتض ن الذي انترشإ حةوية اق

بةإ شييييييرن من هنا وحك ة تنا ية من جهة أخنىو الكالم 
الذي يجرل القلوب مت لسة. وهنا ب أت الق ة تسييلك  نيع 

 النجا .
و د تليك الق ية كيان هنياليك ر ل  ياإلج ياع للهزي ية 
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لإايييينا ةلةةن. وكان هنالك تأكة  عل  وح ة  اييييتسييييالمواإل
الر ل الج اعد وعل  التنسييةع وتصييهية الشييوا بو وعل  

الرنبد الذي ايييبع ان وضيييروا  التضيييامنالت سيييك   ةحاا 
توا يرهم عليي  د الق ة الرنبية الحالحة التد ىاييييييييتضييييييييا ها 

ابت بن  17ىل   13الدسن الحاند  د ال ار البيضا  من 
ذ تلييييك الق يييية بيييي أ الريييياهييييل ال رنبد . ومنيييي1965)أولول( 

يكتسيييييييب إيييييييسة ت ةزه عن غةنه من القاية الرنب وعزمتي 
حت  و اتيو وهد اني خةن مضيييييييف للق م الصييييييعهة. ك ا 
انهم ا لقوا وبصيرة اإلتساا الذي ع تدساات من  نل 

 اإلعتنالع م الصييييييلا مم ىايييييينا ةل وع م »عليي شييييييرار 
 ذي  ات ُيرنلوهو الشييييرار ال« بها وع م التساوة مرها

وإيييي    ضييييم ايييينواتو  م جا  « الال ات الحال ة» بييييييييييييييييييي
الناإيييييييييين الذي تو د  عب  السييييييييييايات يخلفأنور  الن ي 

وهو يخاط إلزالة آ ار الر وان م تلئات  قة   ا حظد  ي 
 د ق يية الخن ومو  م يصييييييييييييييييالا ويرتنل ويسيياوة عل  

مبهن للجي  ال صييييييييييني الذي عبن قناة  ىنتصييييييييييارخلهية 
ي تسيييييييجةل ضييييييينبات موجرة  د الجي  السيييييييوي و وامكن
 مدصن ض  الهزي ة. عل  أنيالذي ذاع إةتي 

النظن  د خاوة كان تم  ىعاية وقنرت الق ة أيضيييييييييييييييات 
هيا لل نة األول   د التياريم الرنبد الدي وياو وهد ىعت ياي

اييال  النسط. ورأى أهل الق ة اني ما يام هنالك  ىاييتر ال
اييييييييييينويات  ةندىايييييييييييتنلملةون جنيي  135 آل التزام ي م مبلغ

ومق مات عن كل  ال ة أشيييييييهن منتصيييييييف أكتوبن )تشييييييينين 
آ ار الر وانو  إن وقف ضييييييييم  ىزالة وحت  1967األول( 

النسط ق  ود ِّّن عل  هذه اعلتزاماتو ومن أجل ذلك اتسقوا 
 عل  ع م األخذ  ي.

ما نني  قولي هنا ان ال صيييييييييييالدة الرنبية كدالة ع ب  
من ق ة الخن وم عام  منها للر ل الرنبد ال شييتني ب أت

. وها ندن  ر  تسييييييييم و ال ةن ايييييييينة ننى الوضييييييييم 1967
عليي ك ا أن  ي ع تسييييييييييين الخا نوأحوالالرنبد وق   اتإ 

من جهة أخنى مواكهة ال سييييييييتج ات  د الوضييييييييم ال ولد 
وبدةا اني لم ير  هنالك ال جال النحب من أجل ىعتهار 

هو الدل. و د ضييييييييييو  ذلك  إن « ع»الن ل  صيييييييييييرة 
 ة ال حلحة التد ىايييييتضيييييا إ ج رات عنبيات من أهل الراإييييي

الق ييةو لم وبع من بةن  ناييييييييييييييييانييي عل  قةيي  الدييياة احيي و 
« ع»قنارات جنيئييية وقول كل ييية ىتخييياذ  امكنيييي  كيييل  قييية

 صييييييييييوت عال وضيييييييييي ن بيان مبحوثو هد نسسييييييييييها التد 
ايييييييييييتسيييييييييييتضييييييييييييف ج رات من جةل آخن من القاية الرنب 

ب والت  أن تكون  كحةنة لي   الضنورة« نر ات»اةدك ون 

الحال ةو وإن ا هد نوع من التربةن « الال ات» ليييييي ونطيضات 
كان عل  حسيييياب الرنسوان القومد ىذا  اعضيييياناري حت 

الكحةنة  ال ة ع ب  منهيا « النر يات»والو ند. ومن بةن 
هد  نرم للتوا ع ونرم لقبول ال  كن ونرم لألمن الواقم 

ىن ا شييييينياة   إاييييينا ةل... اإلعتنالال ولد ومن ضييييي ني 
ان ونال كل إييياحب حع  رل حقي ما يام نةل الدقوا 
ع وتدقع  الت ند وما يامإ ال نيا ال ولية  النسيييييييييييييييهة ىل  
الدقوا الرنبييية تدخييذ غال ييات من جييانييب ال جت م اليي ولد 

مأايييييييورات فيي ملن  أريدا  كانإ ايييييييجنات  دىذا  الظالمو حت 
هنيةو الذي  ىايييييييييييييي اعةل يصييييييييييييييها وومات ما محل ي كن أن
ىل  الشربية  اإلرايةال نتصنة  « حنكة ح اج»ي رإ  ي 

 وتنأج حكومة  لساةن... ولو كنه الكارهون.أن 

 2006مارس )آذار(  18 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 سنة من القمم: من قبل تهجير الجامعة 60
 ستعادتها من الغربة القسريةإإلى و 

بةن وعية مدايييييييييييسييييييييييية الق ة الرنبية  د مزرعة ال لك 
و الشيييييييبةهة   زرعة الن ي  جورج «انشييييييياص» اروا  د 

ماوو )أيار(  29و 28و وومد «كناو وري»بوش اإلبن  د 
و وبةن ال ورة الخامسييييييييييييييية للق ة الرنبية ال ورية  د 1946

و ايييييييييييييييتون 2006مييارج )آذار(  29و 28الخن وم وومد 
د الذي وه ي ىل  ايييييييييييييييوا  اييييييييييييييينة من ع م الو اا الرنب

 السبةل.
و وال هذه السيييييييييييييينوات ب ت الق م الحال ون التد عق ها 
ال لوي والنؤايييييا و وك ا لو انها مناايييييهات ولتقد  ةها هدع  

حول  اإللتساللتأكة  ااييييييييييييييتدالة الو اا الذي نشييييييييييييييةن ىليي و 
قضيييييييييية واح ة من شيييييييييأنها ىظهار الصيييييييييف عل  يرجة من 

و  إن الق تةن ىاتحنا نالك قاع ة وهأن هنالك  التوح . وحةا
الوحة تةن اللتةن ب ا  ةه ا اعج اع م كنا كانتا ايييييييييييييرويوتد 

بن  اإليدا  والسيييييييرد. األول  عن ما أضيييييييا  ال لك فيصيييييييل
ة  د اييييييييييييييتحنا يالرزيزو النور اعخضيييييييييييييين  د الق ة اإل عب 

اييييييييبت بن )أولول(  1أغسييييييييا  )آب( ىل   29الخن وم من 
 الن ي  ج ييالو من خالل مصيييييييييييييييالديية تيياريخييية مم 1967
الناإيييييييين وجا ت اإلضييييييييا ة  د إيييييييييرة القنار ال الد  عب 

األكبن  د تاريم الر ل الرنبد ال شييييييييييييييتني والذي قضيييييييييييييي  
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ة ُت  م اييييتنلةنيبتخصييييي   ضييييرة مالوةن من الجنةهات اإل
 د شكل اقساط كل  ال ة أشهن ىل  كل من مصن واورية 

 آ ييار الريي وان الييذي لم وتسوا عل  ىزاليية واألرين وإل  حةن
السييييييايات عام أنور  رغم ىتسا ية السييييييالم التد أبنمها الن ي 

 مم مناحيم بيرن بنعاية الن ي  جي د كارتن. 1978
أما الق ة الحانية التد ب ا  ةها اإلج اع م كناو ومن 
خالل اإليدا  والسيييييييييييييرد السيييييييييييييرويوةنو  كانإ تلك التد 

الاان  د بةنوت وومد بن  ىاتضا ها تجةةنات الشيم زاو 
و وأ  نت ىج اعات عل  أ كار كان 2002مارج  29و 28

زمنيييييذايو  ولّد الرهييييي  الرزيزو عبييييي بن  هللا عبييييي  األمةن
اإلايييينا ةلدو وغ ت  د  -  نحها كنؤية للصييييناع الرنبد

خةبإ اإليارة األمةنكية الظن « مهايرة عنبية»تلك الق ة 
خار ة »أمام  الرنبد  أنها ات ع ها ألنها تذلل الصراب

 ية لذلك الصناع.البوش« الانيع
لكن الييييي عم ال الوب لم يدييييي ث ع ال  يييييأايييييييييييييييلوب 

 ال ناوغة األمةنكية والتداول اإلانا ةلد.
و 1967ة  د الخن وم إييييييييييف ايييييييييتحنا يع ا الق ة اإل

و كيييانيييإ 2002والق ييية الييي وريييية الرييياييييية  د بةنوت ربيم 
الق م الرنبية  د مرظ ها عايية من حةا النتا جو ع ا 

نو  بن )تشييييييييييينين  5ىل   2ة  د  ر اي من ىايييييييييييتحنا يق ة 
و قضيييييييييإ  إايييييييييقاط عضيييييييييوية مصييييييييين  د 1978الحاند( 

الجييامريية الرنبييية ونقييل اعمييانيية الريياميية ىل  تون و وكييان 
قنارها هذا الناشييييييييئ عن حالة مزاج ايييييييييااييييييييد يستقن ىل  
 رل الترقييلو وبيي اييية منحليية ترةةييب اليي وليية اعكبن عن 

أاييي  ل شييياعن عن أني   ضيييالت  القنار السيييياايييد الرنبدو
 أرية ماراها أهل الدكم ال صني  ر ما ااترايت مصن 
الرضيييييييييييييييوييييية. ومن هييييذه الديييياعت الحييييأرييييية تلييييك الق يييية 

ة التد يعييا الن ي  مهيياري ىل  عقيي هييا  د ايييييييييييييييتحنييا ييياإل
ال شييييياركة وأقنت  و1990أغسيييييا   10و 9القاهنة وومد 

مم القوات األمةنكيييييية وغةنهيييييا من قوات يول أوروبيييييية 
 ناج القوات الرنا ية من الكويإ  القوة.وإاالمية  د ىخ

 د ضييييييييييييو  ما أوريناهو وبر  ااييييييييييييتدضييييييييييييار لكل الق م 
الرنبيةو ما الذي ي كن اايييييتنتاجي ايييييوى ال هشييييية من تحاقل 
الرزي ة. وهذه الق م هد للتذكةن  ق ة التأاي   د انشاص 

و  م ق ة مناإيييينة مصيييين ضيييي  الر وان الحال د وتأوة  1946
 ة انهراث لقا ات الق ة  د نضييييييييييييال الشييييييييييييرب الجزا ني وق

 بييييييي عوة من 1964القييييييياهنة  د ونييييييياون )كيييييييانون الحييييييياند( 
 د ىاتك اعت الناإن  ر  ترةةب يام   اند انواتو  م  عب 

اإلاكن رية  د ابت بن من الرام نسسيو وبر  ذلك ق ة ال ار 

 د الخن وم « أم الق م»و تلتها 1965البيضيييا   د ايييبت بن 
ة النباط  د ييسييي بن )كانون األول( ىلةهاو  م ق  أشييينناالتد 
 1970و وق ة ليسيييييإ شييييياملة  د القاهنة  د ايييييبت بن 1969

السلسييياةندو  م  ر   الث اييينوات  - ل رالجة النزاع األريند
و وكانإ ح  إ الدنب التد 1973ق ة الجزا ن  د نو  بن 

ات نوعيات ىنتصييار قايها السييايات وحققإ  ةها القوات ال صيينية 
ق ة النباط  د أكتوبن )تشيييييييييينين األول(  عل  ىايييييييييينا ةلو  م

ة غةن شييياملة  د النياة شيييبةهة ىايييتحنا يو تلتها ق ة 1974
الناإييييييييييييين وكان رحةلي  د وومها  عب   الق ة التد يعا ىلةها

 .األخةن
 1978ة  د  ر اي  د نو  بن اييييييييييييييتحنا يوقبل الق ة اإل

والتد قضييإ  إاييقاط عضييوية مصيين من الجامرة الرنبية 
ق ة إيييييايقإ  1977ايييييتضيييييا إ  د أكتوبن كانإ القاهنة ى

عل  قنارات ق ة النياة  د شييييييأن وقف ى الا النار  د 
لبنان واراييييييييييال قوة ريع عنبية وهد خاوة غةن مسييييييييييبوقة 
أاييييييييسييييييييإ  ر  ذلك للخاوة ال  ا لة إلراييييييييال قوات عنبية 

ق يييييية الحييييييأر »هييييييا  د ىعت ييييييايلتدنين الكويييييييإ والتد تم 
امد الذي كان ورا  ااييييييقاط « ال صييييييني  من الرناا الصيييييي َّ

الرضييوية  د الق ة التد ىاييتضييا تها  ر اي  د الرام التالد 
الجييامريية »(.  ريي  هييذه الق يية بيي أت منحليية 1978)نو  بن 
التد  د ظلهييا ُعقيي ت « الجييامريية ال هجَّنة»أو « ال رتنِّبيية

انييييية الريييييامييييية  د ال قن الجييييي وييييي  لألمييييي 1979 د نو  بن 
)تون (و التد توعها الشييييييياذلد القلةبد أول امةن عام غةن 
مصيييني مدايييسيييات بذلك للتوجي ال تواإيييل التانا ىليي بةن 

 د )أي يكون ال قن يا  ات ىل  أن  تنة وأخنى والذي و عو 
الريييام  يييالتييي اول. وبيييالق ييية األمةن  يكون عل  أن القييياهنة( 

م  ةهاال شيييييييييييييييار ىلةها ب أت منحلة الق م التد تل  ىهت ام  ناجل
ال لوي والنؤايييييييا  الرنب  الشيييييييأن السلسييييييياةند وتق م عليي 

اإلونانيةو ومستلزمات  - اإلهت ام بت اعيات الدنب الرنا ية
هذا اإلهت ام من يعم ايااد ومالد للدنب مم األخذ  د 

انقسييييييام الصييييييف  د هذا الشييييييأن بةن مناإيييييينين  عتهاراإل
امد ومدازرين إلونان الخ مم ىن ييا   ةنييية..للرناا الصيييييييييييييييي َّ

رجدييان كسيية الانل اعول. وهييذا الييذي نشييييييييييييييةن ىليييي بيي ا 
( و د ق ة  اج 1980واضييييييييييييييدات  د ق ة ع ان )نو  بن 

اإلوناند  - ( التد اضا إ ىل  الهم الرناقد1982)ابت بن 
اإلايييييييينا ةلدو مت حال  - الصييييييييناع الرنبدىزا   خاوة نوعية

ل لك مشنوع ا» بيييييييييييييييي  إقنار ق ة  اج ال شنوع الذي ُعنل
اإلايييييينا ةلدو وهو ال شيييييينوع الذي  - للسييييييالم الرنبد«  ه 

الرزيز  عب بن  هللا عب  أا  للنؤية التد عّبن عنها ال لك



48 
 

مهايرة »عن ما كان وليات للره  وغ ت عل  ندو ما أاييييييلسنا 
ومن قبل أن يصييها ح وا اإلرهاب  لهلقات ر يسييييات «. عنبية

ة التد ايييييتحنا ياإل عل  ال وا   الرنبية وال وليةو كانإ الق ة
ىايييتضيييا ها الدسييين الحاند )ملك ىايييتضيييا ة الق م الصيييعهة 

تتخذ من  1985اإلنرقاي(  د ال ار البيضييييييا   د اييييييبت بن 
ج لة التوإيييييات واح ة ت ون اإلرهاب  كل أشييييكالي وكأن ا 

ال ناقة مقبلة عل  ىل  أن كان هنالك  د األ ع ما يشييةن 
 لكيية الرنبييية حيياعت من اإلرهيياب ع محةييل ليييو نييالييإ ال 

 السرويية ومصن ولبنان واألرين القسم اعكبن من أذوتي..
هذا ع ا اإلرهاب الشييييييياروند الذي لم وبلغ شيييييييناايييييييتي 

لق ة  اج التد أقنت مشيييييييييينوع إاييييييييييتك اعت ىرهاب آخن. و 
ة  د الجزا ن ايييييييييييييييتحنييييا يييييال لييييك  هيييي   ييييالبييييإ الق يييية اإل

(  رقي  مدت ن يولد حول الشييييييييييييييينا 1988حزينان /)وونةو
األوايييط   شييياركة منظ ة التدنين السلسييياةنية مم التأكة  
عل  حع السلسييييييياةنةةن  د ىقامة يولةو وكأن ا هذه الق ة 
كانإ حجن األاييييييييييياج لذلك ال دت ن الذي ىايييييييييييتضيييييييييييا ي 
الن ي  جورج بوش األب  د م ري  ريات لج ا ل ال شاركة 

اع الكويإ من الرنبية واإلاييييييييييييييالمية  د حنبي عاييييييييييييييتنج
الرنااو لكن منيوي ال دت ن كان يون ما  د ااييييييييييييتااعة 

 أمةنكا أن تسرلي.. وع تسرل.
و 1989ة  د ال ار البيضا   د ماوو اتحنا ي الق ة اإل

تب أ ااتراية مصن من غنبتها القسنية ىل  ال شاركة  د 
الق م الرنبية. وبهذه الروية ت خل القضيييييييييييييييايا الرنبية  د 

 هوية لي.نسع ع نوا ذ ت
ة هد ىاتحنا يوهذا كان واضدات  د تسم ق مو أربم منها 

(و تلتهييييا  ريييي  ذلييييك ق يييية القيييياهنة 1990ق يييية  ريييي اي )ميييياوو 
( التد انقسم  ةها الرنب أاوأ انقسام نتيجة 1990)أغسا  

مواجهة اإلحتالل الرناقد للكويإو وهو ما أوضييييييييييييييدناه  د 
القاهنة ة عحقة أخنى و د ىايييييتحنا ياييييياور ايييييا قةو  م ق ة 

ة أخنى  د القاهنة )مارج ىايييتحنا ي( تلتها ق ة 1996)وونةو 
إن وا ل عم انتساضة األقص  وآخن ىنشا   ( قنرت2000

لد اية الدنم الحالا ريات عل  ااتهانة ىانا ةل بهذا ال سج  
ال قيي ج. أمييا الق م الخ   الهييا ييية  كييانييإ يورييية وعيياييييية 

ر ىعت اي التنتةب األ ج ي   د اإلنرقاي و د وومد  ر ما تقنَّ
مارج من كل ايييييييييينة  كانإ األول  من نصييييييييييةب  29و 28

( من 2002( تلةهيييا الحيييانيييية )ميييارج 2001األرين )ميييارج 
نصييييييييييييةب يولة اإلمارات لكن الشيييييييييييييم زاو  جةَّنها ه ية ىل  

(  ر  اايييتدالة 2003لبنانو  الحالحة  د شييينم الشييييم )مارج 
بن   ونعقي هيا  د تون و لكن ىإيييييييييييييينار الن ي  زين الريابي

علد عل  اإلنرقاي  د باليه جرل هذه الق ة ذات رأاييييييييييييييةن 
مصييييييييييييييني اوعت  م تونسييييييييييييييدو وجا ت  ر  ذلك ق ة الجزا ن 

( ترة  التذكةن  ق ة بةنوت التد انالقإ منها 2005)مارج 
 ياإلج ياع ال هيايرة الرنبيية  تاياليب بتسرةيل هيذه ال هيايرة مم 

 اضا ة تترلع  ضنورة ىإال  الجامرة الرنبية.
الإيييييية القولو ان مداييييييسيييييية الق ة خالل اييييييتة عقوي خ

كانإ  د نظن الشييييييييييييييروب يون التالراتو  ال هد منرإ 
غزواتو وع هد مارايييإ يورات أو ضيييرااتو وع هد اايييتنجرإ 

الشييييييييييييروب  أحايواذلك أن حقا مسييييييييييييلوبا. وما هو أهم من 
حول الق م تتسيييييييييييم ق ة  ر  أخنى  الالمهاعة. ومن هنا  إما 
تنميم هذه ال دايييسييية وإما األخذ  إقتنا  الن ي  مهاري الذي 
رأىو وبةن ا أهل الدكم السيييييييوياند يسيييييييتر ون إلايييييييتضيييييييا ة 
حصييييتهم من الصيييييرة ال ورية لالنرقايو ان الق م الحنا ية أو 

إلع اي واإلاييييتضييييا ة الحال ية التشيييياورية وبرة ات عن  قوج ا
كانإ ىذا   السرل ىذ  ما نسم الق ةأ ضييييل  تهق  ا ضييييل. وهد

اللهسة ىل  ال شيييييييييييياركة  ةها  اهتة وكانإ التوإيييييييييييييات التد 
تصيييييييي ر عنها غةن ُملزمة. لرل وعسيييييييي  ونصيييييييينل ال لوي 
والنؤاا  ىل  ودك  أن مداسة الق ة عل  موع  مم مساجأة 

 التنميم... وإن  ال التأجةل لذلك.
 2006مارس )آذار(  28 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

الرابحون والخاسرون من قمة الخرطوم 
 عمليًا نصف عاديةإنتهت  التي

 ال ييية خنجوا را دةن من الق ييية الرنبيييية الييي وريييية  د 
الخن وم التد انرق ت  صيييروبة وتهرحنت  سيييهولة م ا لة 

كة  ر ما لم يلُر   وتد ل  رل رؤاا  الو وي الهقا  لل شار 
  د الجلسة الرلنية الختامية.

النا دون الحال ةو وحسب تسلسل مطياج النبا كانوا  
األمةن الرام للجامرة الرنبية ع نو مواييييييييييييييي  الذي  از 
 التزكيةو حةا لم ونشييييييا أح  نسسييييييي لل نصييييييب وإن كان 
هنييييالييييك كحةنون ي نون النس   ييييي. وبريييي مييييا تم التجيييي ويييي  

هذا ال نصب لخ   انوات  إني ع أمل ألي  اما ىل  
اارت األمور  جأة  د اتجاه  نط الصيرة الناهنة ىذا  ىع

للجامرة والهدا  د إيييييرة ب ولة. والتج و  لألمةن الرام 
حالة ذلك أن ع نو موايييي  لي  بذلك األمن ال سييييترنلب 
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التج و  والت  و  ايييييييا  ة من ال ديط ىل  الخليج. وما يام 
وب ا تنتا   األمةن الرام يقوم بتسيييييييييةةن األمور وتيسيييييييييةنها

ىليي األنظ ة  ال موجب  د هذه الدال للخنوج عل  مب أ 
 اإل قا  عل  الشخ  تج و ات أو ت  و ات.

ب  النا ا الحيييياند كييييان ر ي  وزرا  تنكيييييا رجييييب  ةييييّ
أريوغان الذي  اغإ أمة الرنب  دضيييوره ضييييف شييينل 
 د الق ة. وال هاغتة اييييببها ان هذا التقلة  غةن مسييييبواو 

يشييييييييييييييياركون عاية ك ناقبةن هم  رل أمنا  ىذ  ىن الذون 
ال نظ ات اإلقلي ية ويكون لدضييييييورهم رونع عن ما ولتئم 
الشييييييييييييييي ييل الرنبدو أي   ييا مرنيياه يكون كييل ملوي األميية 
ورؤايييييييييا ها مشييييييييياركةن  د الق ة وبذلك تتني ال شييييييييياركة 
مظهنات توحيييّ ييييات من حع أهيييل ال دت ن التهييياهد  يييي أميييام 

أريوغانو بةن ا  لا أهل ان يشاري الن ي  . أما اآلخنين
و وكانإ اييييييترنابالق ة غةن مشيييييياركةن  هذا أمن أ ار اإل

لي تسسيييييييييييييييةنات كحةنة من بةنها ان ر ي  تنكيا التد تزياي 
إييييييييروياتو جا  يشييييييييه  عل  جةناني الرنب الذون وزيايون 

 ي كن أننسوراتو ومن بةنهيييا أيضيييييييييييييييييات ان تنكييييا هد التد 
جنمات و ور  تداإييييييييييييييين الا و  اإلوناند ىل  جرل الرناا

نة   د السلك الشيييييييييييرد وبذلك تصييييييييييها هواج  أهل السييييييييييُ
كوابي  وحالة من القلعو ع شسا  من الُص اع الذي ونشأ 
ع  د بنييية ال جت م  عنيييو والييذي قيي  وتدول ىل  تصيييييييييييييييي ُّ

أن  ايييييييييييييييترنابوتنكةبتييي التقلةيي ييية. بييل ان مييا وزييي   د اإل
أريوغان لم يكتف  الدضيييييييور التشييييييينيساتد وإن ا كانإ لي 

 الكوالي  إوعت وجوعت.  د
ويهق  النا ا الحيالا من الق يةو هو السيييييييييييييييويان الذي 
خنج موعويا.. ىن ا من يون تد و  ارقام أو مواعة  عل  
ندو ما نالتي مصييييييييين واألرين وايييييييييورية ومنظ ة التدنين 

ومن ق م  1967السلسييييييييييياةنية من ق ة الخن وم إييييييييييييف 
لرسييييكني عحقة. وهذا اييييبهي ان ال سييييان ة ال الية للخيار ا

عل  ندو مييييا يسضييييييييييييييييييل الدكم « يار ور» د   نيقداأل
السييييييوياند تختلف عن ال سييييييان ة ال الية الرنبية لقضييييييايا 
أكحن اييييخونة. وهكذا  إن الذي ح ث  د هذا الشييييأن هو 

 تق يم األهم عل  ال هم.
ع ا ذلكو  إن كسة الخسارة كانإ مألى  الخاانين ب  ا 

ية ور ي  الدكومةو بلبنان الذي أيى ر يساهو ر ي  الج هور 
وإييييييييلة كالمية ع عالقة لها  ال ي قنا ية والتنوع من قنيب 
أو من  رة و وإن ا هد من نوع الني  الذي وتم تهايلي عبن 
هوانم الشيييييييييييييين ات. وإل  لبنان كانإ الج ية خاايييييييييييييينة هد 
األخنى. وعن ما يراير ع ي من رؤاييييييييييييييا  الو وي الخن وم 

ل هنييالييك مييا هو أكحن اختتييام ال دت ن  هيي أن وتم ومِّن  قبييل
. ولكني الضيييييجن الرنبد وال شييييياركة  د األإيييييولاايييييتهانة  

مدت ن وتالم النأي الرييام ىليييي  يأميل ترةةن واقم الدييال ندو 
 األحسن  إذا  ي يشكِّل إ مة للناج.

  األول هو أنند  د لدظات من ال قارنة أمنان ويهق 
 1967ة  د الخن وم إييييف ايييتحنا يبةن الق ة الرنبية اإل

مارجو شيييييرنُت بهرل  29و 28بةن الق ة ال ورية وومدو 
السن ا الذي حل فيي ملوي أرى  األاييييييييييييييي   د النس  وأنا

 ات مسييييكونات من  1967ورؤاييييا  األمة خالل انرقاي ق ة 
خبنا  النسط الصيييييةنةةن  ر ما اشيييييتنت باليهم هذا السن ا 
الذي شه ت قاعاتي مرجزة النخوة الرنبية التد لم تتكنرو 

م عل  وباتإ اع حنل الصييييييييةنية مابوعة  شييييييييكل مجسييييييييّ
« السنيييي ا الكبةن»السنيييي ا اآلخن ال جيييياور . أمييييا واجهتييييي

الذي شيييه   د ذلك الرام إيييوعت وجوعت الرشييينات من 
نجوم ال بلومااييية الرنبية الذون إيياغوا لل لوي والنؤاييا  
قنارات تياريخييةو وبييانيات ختيامييات من نوع ميا قيل ويلو  قي  

النسط ال الةزية التد تخوة مم   ات م لوكات من شيينكات
الشييييييينكات الصيييييييةنية والهن ية وغةنها مرامنة الرحور عل  
 نوة القنن الواح  والرشيييييييييينين من تدإ أرة السييييييييييويان 

و ومن مياه «القارة الساياة»جازت التس ية ىذا  الذي هو
حةيييييا تسةييييي  التقيييييارين أن اليييييذهيييييب والنسط األح ن  دنه 

. ىن ا الذي يصيييييييييييييييبن موجويان  كحنة وينتظنان ال رامن..
عل  الضييييييم األمةنكد  د إييييييرة ال قارعة أو التدنش. 

«  ت لةز» ن ا ملوي الرنب ورؤاييا همو و« تصييةَّن»وك ا 
السنيييي ا اآلخن ال ك ييييل يوره للسنيييي ا الييييذي خنجييييإ منييييي 
القنارات الصيييييييييييييييعهييية وحييي  يييإ  د ياخليييي ال صيييييييييييييييييالدييية 

السيييييييرويية ال سيييييييتدةلة والتد كانإ زمنذاي  - الناإييييييينية
اللةبية اآلنو  إن  - الة ال صييييالدة السييييرويية  حل ااييييتد

لي  من الق ة وإن ا من السيييييويانو ىن ا  هناي را دات كبةنات 
وهو الرقة  القذا د الذي كان وني  أن ونجز لي البناؤون 
السن ا الضييييييييخم الذي تبنيي ج اهةنيتي عل  أرة ح يقة 

قاعة »الدةوان ال جاورة للسن قةن التاريخةةن والتد تتواط 
التد احتضنإ الق ة ال ورية. ولكن البنا ةن لم «  اقةالص

ولبوا رغهة القذا د الذي حصيييييييلإ باليه عل  أرة الد يقة 
مقابل تسيييييييييييييي و  يوون عل  السييييييييييييييويان ألن محل هذه التلبية 
تدتاج ىل  شخ  محل الن ي  الشهة  ر ةع الدنيني الذي 

 د الاا ف ل دت ن ق ة ىايييييالمد  شيييييهنا  ن قات  11أنجز  د 
 ىاتضا تي ال  لكة الرنبية السرويية.

كحةنين  إاييييييترنابد و ىاييييييترنابأما األمن الحاند  هو أ ار 
«  اإلنقاذأهل »ىهت ام  من ال شييييياركةن  د الق ة ال ورية لر م
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 السن التشييييييكةلد السييييييوياند الذي و عو ىل  اععتزاز وكيف 
ومدت نات ون وات أخنى  انهم لم يرتن وا  نإيية انرقاي الق ة

التد «  نيقداأل - نييي وة الترييياون الرنبد»كحةنةو من بةنهيييا 
رعاها  رناية ويقة ملدوظتةن السيييييييييييسةن إييييييييييي وع أبو عاقلة 
م ون الشييييييييدون السيييييييييااييييييييية  د وزارة الخارجية السييييييييويانيةو 
وانتهإ ناجدة  امتيازو لكد وزيِّنوا ج ران القاعات بلوحات 

النسييييهة ىل  الن ي  ع ن الهشييييةن التشييييكةلةةن السييييويانةةن. وب
 ييالييذاتو  ييإنند كنييإ أت ن  أن يسرييل مييا كييان يسرلييي الن ي  
ر ةع الدنينيو رح ة هللا علييو الذي اغتنم مناايييييييييييهة انرقاي 
الق ييية الرنبيييية الييي وريييية الحيييانيييية  د بةنوتو وكيييذليييك الق ييية 
السننكو ونيييةو وأهي ى ال شييييييييييييييياركةن الرشيييييييييييييينات من لوحييات 

وهو تقلة  وتهري حةا أني يقتند لوحات السنانةن التشيييكةلةةنو 
النايييييييييييييييامةن ليقيي مهييا هيي ايييا ىل  كهييار ال سييييييييييييييدولةن الرنب 
والييي ولةةن اليييذون وزورونيييي أو وزورهم وبيييذليييك يدقع لهدع  

يار هم من جوع ىل  الراا  عن أني  اإلايييييت ناريةو  ضيييييالت 
 ويأمنهم من خول التوقف عن اإلب اع.

يية  د الخن ومو وخالإييية القولو ان الق ة ال ورية الرا
ةو ىاييييييييييتحنا يكان ال الوب  دكم واقم حال األمةو أن تكون 

 إذا بهيا تنتهد نصييييييييييييييف عايية كنتيا جو وعايية من حةييا 
 التس ية... ع أكحن وع أقل.

 2006أبريل )نيسان(  4 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 هل تصبح شرم الشيخ... 
 »عاصمة كل العرب»

اايييييييييييييييت نارو ومنييذ ان  رييا كييانييإ الق يية الرنبييية  د 
 د هذه  1964الن ي  ج ال عب  الناإيييييييييييييين الدياة عام 

ال داييييسييييةو مشييييكلة من حةا اعنرقاي ومشييييكلة من حةا 
مكان اعنرقاي.  هد تندصيين بهرل القاية ويولهم وينشييأ 
عن ذلك عتب ي ةن  د نسوج الذون ع يدظون  شيييييييينل 
اايييييييتضيييييييا ة الق ة  د عواإيييييييم باليهمو ذلك ان اعنرقاي 

ع لل ولة ال ضييييييسة وحاك ها مج ات يدتاج اليي إل سا  يدق
لهةب ال رارضيييييييييييةن من جهة ولتأمةن التنؤج لكل اقناني 
قاية األمة. ولرل ايييييييورية كانإ يا  ات  د  ليرة الراتبةن 
ألن الق ة الرنبية لم تنرق  ولو ل نة واح ة  د عاإيييييييييييي ة 
اعمويةن بةن ا هنالك ملن  ااييييييييتضييييييييا ها ب ل ال نة الواح ة 

 ات.من 

وكيييانيييإ الق ييية الرنبيييية  رييي ميييا اايييييييييييييييتقن األمن عل  
ضيييييينورتها مشييييييكلة  د  رل اعحيان لكحةنين من القاية 
الرنب.. وبييالييذات عنيي مييا ي ييارج  رل هدع  حقييي  د 
ال عوة ال  ق ة اايييتحنا ية تهدا  د مأزا يعيشيييي ويكون 
اآلخنونو او آخنون غةن مهةئةن   ييييييا فيييييييي الكسيييييياييييييية 

 ييأزا ومييا يدتيياجييي الانل للخوة  د ترقةيي ات ذلييك ال
الذي يعيشييييييييييييي من قناراتو هد ىما  وا الق رة وإما تدإ 

م ار « اعايييييييييييتحنا ية»خط اعقتناع. وعن ما يخلإ الق ة 
اإلحناج للهرل  إنها ترالإ لسيييييييييينوات قبل ان يسييييييييييتقن 
األمن عل  إيييييييييينل النظن عن اعاييييييييييتحنا  واألخذ   ب أ 

ألن  يوريييية اعنرقيييايو وبيييذليييك ع يروي هنييياليييك من يرتيييب
الق ة ع ُتسييييييييتضييييييييال  د بل هو وع وترب ألن مسييييييييدولةتي 
تندصن  د اعاتضا ةو امام مسدولية ما وتم اتخاذه من 

 قنارات او ما ترذَّر اتخاذه  هذه مسدولية الج يم.
 م جييا ت الق يية اليي ورييية الرييايييية  د الخن وم وومد 

لتتني اناهيياعييات  ييأن هييذا  2006مييارج )آذار(  29و 28
 يييي أولو األمن الرنبد من بلييي  ال  آخنو  التنحيييال يقوم

 ييات وهرييا عل  اإلحناج احيييانييات نتيجيية خالل  د النأي 
او وتسيييبب  الضيييجن مرظم اعحيان.  ق  غاب عنها  لا 
اهل القنار  سق ت بذلك الوهج والقنار الداايييييييييييييييم. وعن ما 
إييييييييييييييي ر البيان الختامد  م اععالن التقلة يو و ةه ا ان 

اجت روا  د الخن وم وت اراييواو كل ملوي ورؤاييا  األمة 
مم ان الحلا الساعل منهم لم يدضيييييييييييين ولم وت ارجو  إن 
ما يشييييييييهي الصيييييييي مة ح ث  د نسوج النأي الرام الرنبدو 
ومن يون ان يقتنم اح   أن هذا الذي جا   د ااتهاللية 
البيييييان الختييييامد هو عهييييارة تقلةيييي ييييية جيييياهزة يا  ييييات عنيييي  

ياغة اي بيان ختامدو ومن يون الت وقف عن  ملن  إييييييييييييييي
غاب او ملن  حضييييين . ذلك ان الج يم حاضييييينون ايييييوا  
 أشيييييييخاإيييييييهم او   ن ي حلهم. واتسيييييييرإ رقرة الصييييييي مة 
عنييي ميييا جيييا  البييييان الختيييامد كحةن الاول قلةيييل األه يييية 
واني اشييييييييييهي  الخاب اعرتجالية التد ولقةها  رل الدكام 
الحوريةن واشييييييييييهنهم  ة ول كااييييييييييتنو امام الج اهةن.. مم 

ان بةن القييياية الرنب من ياةيييب ليييي التاوييييل مالحظييية 
عن ما يخاب. ك ا اتسييييييييييييييرإ اكحن عن ما غاير الهرل 
ب اعد ضييييييةع النلسل  او ضييييييةع الصيييييي ر الق ة ومن يون 

 حضور الجلسة الختامية.
هذا السيييييييلوي ب ا لكاتب وإيييييييدا د محل حالد غا  
مة انيات مرظم مدت نات الق ة منذ ق ة ج ال عب  الناإن 
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و 2006ها   ق ة ع ن حسن الهشةن عام وانت 1964عام 
وأحتسظ  أوراا عن   اند عشييييييييينة ق ةو ك دشييييييييين ال  ان 
ق ة الخن وم هد آخن الق م الرنبية ال وريةو وان الهدا 
جار عن إييييييييرة ب ولة. وبر  انتها  اع ال الق ة الرايية 
كتسييييييي ية ونصيييييييف الرايية كنتا جو وتواُتن األنها  عن ان 

ن اعنرقاي  د شنم الشيمو وبنا  هنالك توجهات لتحبةإ مكا
مقن  د هذا ال نتجم السيييييييييييييياحد عايييييييييييييتضيييييييييييييا ة ال لوي 
والنؤاا و غ ا واضدات ان ع تنحال  ر  الخن وم لل لوي 
والنؤاييييييييييييا  وان ُوجهتهم  ر  اآلن اييييييييييييتكون  ال  شيييييييييييينم 

 الشيم... يا عنب.
و د مدت نه الصييييييييييييييدا د الذي عق ه  د النياة ووم 

قال وزين الخارجية  2006ابنيل )نيسيييييييييييييييان(  5اعربرا  
السييرويية اعمةن اييروي الهيصييل الذي تنأج و   ال  لكة 

ان انرقيياي الق يية الرنبييية  د شييييييييييييييينم »ال  ق يية الخن وم 
ل ويخسف األعها  خصيييوإيييات األعها  التد  الشييييم اييييسيييهِّّ
وتد لها ايييييييييييكان القاهنة ال زيح ة عن ما ُترللع الشيييييييييييوارع 

ل  «.وُتقسل
ايييييييييييتضيييييييييييا ة مدت نات  د اي حال ان اقامة منكز ع

الق ة الرنبية  د منتجم ايييياحد محل شييينم الشييييم ليسيييإ 
 كنة ت عو ال  اعايييييييييييتهجانو  ها هم اعوروبةون اختاروا 

مقر ات  732عل  اييييبةل ال حال لبنل انهم الذي وتكون من 
مقنات  د اتناابور . لكن ااتضا ة الق ة  د شنم الشيم 

 لنقل ال قن ترند ان للجامرة الرنبية مقنها الصيييييييييسد او 
السييياحد  ر  ال قن السيييااييد  د القاهنة. ومن و ري  ق  
نهاغلإ ذات ووم   ا يسة  ان مبن  الجامرة اشيتنتي شينكة 

او شيييييييييينكة ااييييييييييتح ار عنبية او يولية وأقامإ « هةلتون »
عل  انقاضي مبن  ضخ ات حا الت  األاواا ويور السةن ا 

نايا وال ااعم وب اخلي السن ا األ خم  د مسيييييييييييلسيييييييييييل الس
التد تزياي اشييييييييييايتها  د  ول الرالم الرنبد وعنضييييييييييي.. 
وعل  خلهيييييية ان الزمن الناهن هو للسييييييييييييييييييييياحييييية ولي  

 للسيااة.
وما هو أكحن اه ية ان شنم الشيم  اتإ مدط انظار 
السيييييييييييييييياحة الرنبية وال ولية  ر ما كانإ قبل اربرة عقوي 
نقاة التسجن. وتسييييترة  ذاكنتنا تلك الشيييينارة التد انالقإ 

نها اعزمة الشييييييييهةنة الناشييييييييئة عن اييييييييو  تق ون لل وقف م
وال ت حلة  د ان اعمم ال تد ة ايييييييييييييدبإ  د ماوو )ايار( 

القوات ال ولية ال نا اة  د شيييييييينم الشيييييييييمو وعل   1967
ندو ميييا لم يالهيييي عبييي  النييياإييييييييييييييين عنييي ميييا حنَّي القوات 
ال صيييينية ال  هناي  د خاوة ااييييته  إ تخهيف الته و  

وبهذا اإلجنا  من جانب اعمةن الرام  اعانا ةلد لسوريةو
لل نظ ة ال ولية وو انإ غ ت السيييييييييييييسن اعاييييييييييييينا ةلية  د 

 5منم  نةنان القوات ال صييييييييييييينية وكانإ  ر  ذلك حنب 
 وونةو التد قصسإ هةهة الناإنية  د الص يم.

 ولكن   ة تساؤعت 
هييل ان شييييييييييييييينم الشييييييييييييييييم اكحن امييانييات من القيياهنة  ريي  

ااييييييييييييييته  إ قبل اشييييييييييييييهن مناكز الر ليات اعرهابية التد 
عييياإييييييييييييييي ييية كيييل »و نيييايا  د هيييذا ال نتجمو لكد تكون 

 من منالع التسني  ااتضا ة ق  هم ومدت ناتهم؟« الرنب
وهل أن اقامة ال نكز  د شييييييينم الشييييييييم هو اايييييييتهاا 
عجت اعات عنبية يييي اانا ةلية آتية ذات ووم عل  ندو ما 
ايييييييييييييييبع ح و ي من  اب اعختهار ومن األ ضيييييييييييييييل امنيات 

 رنويات ى رايها عن الراإ ة الرنبية؟وم
وهيييل أن هنييياليييك موا قييية عنبيييية  ييياإلج ييياع عل  هيييذه 
السكنةو وإذا كان األمن كذلك  ل اذا لم وتم اععالن عنها 

  د ق ة الخن وم؟
وإذا كيييانيييإ هنييياليييك يول عنبيييية ت ند النس   يييانرقييياي 
الق ة  ةها ع الت  التنتةب األ ج ي الذي تم اعت ايه حت  
ق ة الخن وم وقالإ انها تصن عل  ااتضا ة يورها  د 
عاإييي ة بل هاو   ا هو الني عل  ذلك وهل تنتضيييد هذه 

 ال ولة الترةةن ال ستج  ام انها تقا م؟
جييييا ييييات عن هييييذه وخالإيييييييييييييييييية األمن  د انتظييييار ا

التسيييييياؤعتو ان مشييييييكلة مداييييييسيييييية الق ة لم تكن اب ات  د 
اعنرقاي وإن ا  د اله ة و د الرزي ة و د تأيية الواجب 

 القومد عل  اك ل وجي.
وهكذا الدال من الب اية وايييييييط كنوم الرنب السارو ية 

قبل ايييتة عقويو ال  « أنشييياص» د ال زرعة ال لكية  د 
ها التد تاةب للذون  دن شيييييييييينم الشيييييييييييم ورمال شييييييييييوا ئ
 يسهدون مم التيار... ولي  ض ه. 

 2006أبريل )نيسان(  11 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 إيران النووية: مهب التساؤالت
من الابيرد ان نتسيييييا ل وندن نتا م اإلنجاز النووي 
اإلوناند  هل أن اإلنجاز النووي الهاكسيييييييييييييتاند ا اي األمة 

الج و   د حال وإيييييل ىل   د شيييييد ؟ وهل ان اإلنجاز 
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نهاوتي ايييييروِّة امة ال ليار ونصييييف ال ليار مسييييلم عّ ا 
 لم يدققي ىنجاز اخواننا الهاكستانةةن؟

اإل ياية التد نشيييييييييييييييةن ىلةهييا هد تدنين القيي ج والدنلم 
الحالا الذي من يون ااييترايتيو  إن شييأن أهل القنار  د 
األمييية لي   د ال سيييييييييييييييتوى ال الوب وع  د مسيييييييييييييييتوى 

ات والق رات. واإل اية هد  د ري السيييييييييييييييهام التد اعمكان
تسيييييييته ل اإلايييييييالم ك ون وكايت الد لة عل  هذا ال ون 
تصيييييل ىل  ح  تصييييينيسي يون اإلرهاب وان كل مسيييييلم هو 
ارهابد حت  وحبإ الرك . واإل اية هد أيضييات  د تدقةع 
تن ييية  د مجت رييات األميية تنقييل يولهييا من التخلف ىل  

ة ىل  األا الرنبد هد  د مساع ة التق م. واإل اية  النسه
تتدقع لي يولتي وعاإيييي تها عل  أن الشييييرب السلسيييياةند 

 الق ج.
تلييك هد اإل يياية وهد  د مج ييل بنويهييا لم تلع من 
الق رة النووية الهاكسييييييييييتانية أي مكسييييييييييب. وب ل ان تدقع 

هد  أن تكون  هذه الق رة  د الد  األين  لهاكسييييييييييييييتان  د
لل ول ال ا  ة الرضوية األمن  ال ولة الساياة  د مجل 

وت حل األمة  د هذا ال جل  ما يامإ ت لك القوة النووية 
شييييييييييييأنها  د ذلك شييييييييييييأن ال ول الخ   أمةنكا وروايييييييييييييا 
والصييييييييييييةن وبنياانيا و ننسيييييييييييياو  إنها ك ا هو واقم الدال 

 أن تكون  ليسييييييييإ  اعلة  د أي شييييييييأن يخ م األمة. وب ل
قف عنصن ضرط عل  ىانا ةل يسة   د جرل ىانا ةل تو 

ع وانها ال سيييت ن عل  الشيييرب السلسييياةند وتجبنها عل  
اعلتزام  ر لية السيييالم وتتني ال سيييج  األقصييي  واألماكن 
ال ق ايية اإلاييالمية وال سيييدية عل  ح  اييوا  ألإييدابها 
ال ت ونةن ال دمنةن  إننا ننى جننالها بنويز مشّنل ونمد 
بهاكسيييييييييييييييتان القوة النووية الوحة ة  د األمة  د خضيييييييييييييييم 

ابيم مم ىايينا ةل ال رت ية ومن يون أي شيينوط  اعلة الت
عيييي ا اعيعييييا   ييييأن هييييذا التابيم هو ل صيييييييييييييييلديييية الدع 

 السلساةند. أي حع هذا!
و د الوقإ نسسييييي ان الطهضيييية األمةنكية عل   اكسييييتان 
النوويييييية وتكنار ال خييييياول من ان ييييييأتد ىل  الدكم  ةهيييييا 

ان كل و ند هو  د نظن اإليارة أااج  عل « متان ون »
 د الد  « ارهابد» د الد  األين  و« متانل»األمةنكية 

األقص و تجرلنا نستنة ان السكوت عل  امتالي  اكستان 
للقوة النوويييييية هو  سريييييل اع  ئنيييييان ىل  انهيييييا قوة تديييييإ 
السيانة. وعن ما تكون كذلك  إنها ع تروي ل صلدة شربها 

 وع ل صلدة القضايا التد تهم األمة.
نتسييييييييييا ل  هل ان ىونان اييييييييييتكون من هنا نج  انسسيييييييييينا 

نطيل  اكسييييييتان  د حال اكت ال ق رتها النووية وبدةا وتم 

و عل  ندو مييا تسةيي   رل أشييييييييييييييهن  ريي  تسييييييييييييييريية عالناإل
قنبلتها  اتإ جاهزة عن أن  ال رلومات اعايييتخهارية الرنبيةو

أو أنها  ايرت ىل  اجنا  التجنبة  د إييييييدنا ها التد اييييييبع 
الن ي  كييييارتن تدنين ان تدا ييييإ عل  رمييييالهييييا مديييياوليييية 

 النها ن األمةنكان من السسارة  د  هنان؟
وإل  ذلكو هل ان اإليارة األمةنكية التد بةن إييييييييييقورها 
ملن ابع ان عاشوا مذلة  شل مداولة كارتن وملن ع ترنةهم 
 د شييييييد   رل التدسظات األوروبية والت نيات النوايييييييةو 
ي ويسضييلون جديم الدل  القصييف الصيياروخد الجاهزة خات

عل  جنة الدل ال بلوماايييييييدو ايييييييتدسيييييييم األمن وبذريرة ان 
القي رة النوويية اإلونانيية تهي ي ربم ملةون أمةنكد ونا اون أو 
يطي ون  د الرناا ويول الخليج.. هذا  ضييييييييييالت عن الذريرة 

 ال ا  ة وهد ان ىونان النووية تشكل ته و ات إلانا ةل؟
هل من الصرب ا تناة ما اتنتهد ىليي األمور   رن  

تُتني ىونان تواإييييييييييييييل الر ل عل  تدقةع الخاوة التالية من 
كانإ تهرد ال نيوي ىذا  اإلنجاز النووي وبذلك وتم التأك  م ا

أنها تتالم ىل  ترةةن مةزان أم  السييييييييييييييل د من الق رة النووية
القوى. و د ضو  ذلك وتم الترامل مرها  إح ى الصيرتةن  
ىما التسليم  إنجازها والر ل عل  تدويل ق رات ىونان النووية 
ىل  الصيييييييييييييييالا األمةنكد عل  ندو مييا هو حيياإيييييييييييييييل  د 

ىل   اكسييييييتانو وهذا يرند تكحيف ع لية الخلخلة  د النظام 
إلوناند ليسيييييييييتولد عل  السيييييييييلاة ا« بنويزها»يقسز  جأة أن 

مسيييتن ات ىل  حةحيات من بةنها ان السيييالاييية  د الترامل مم 
من التد يو وان تسايي اإا ة أ ضل  ال جت م ال ولد تهق 

أ ضيييييل  ىونان  الر وانو ت مةنيات كان أو مجني شيييييظاياو وهق 
حت   د نظن أولئك الذون هّللوا وإيييييييييّسييييييييييييييييييييييييقوا وكبَّنوا وهم 

إلنجاز النووي ك نحلة اول  من يسيييييييييييييت رون ىل   شييييييييييييينى ا
ر يسهم مد وي أح  ي نجاي الذي ع وب و مقتنرات  أن الرناي 

هةنوشي ا » بيييي األمةنكد ال قنون  ال دازرة ال ولية ق  وتسبب
لن ُتشيييييييييسد جناحها وت اعياتها اع نوحات الحورية. « ىونانية

اإلوناند « بنويز» آل تلك إيييرة. و د حال أمكن ااييتةال 
ن النووية تصيييييييييييها محل  اكسيييييييييييتان النووية  د حالة  إن ىونا

ت جةن كقوة مسيييييان ة لقضيييييايا األمة وكرنصييييين ضيييييرط عل  
ال جت م ال ولد الذي ع وتسهم اماند ال سييييييييييييييل ةن وإخوانهم 
الرنبو و د الوقإ نسسيييي وهالغ  د تسهُّم مقتضييييات الر وان 
اإلايييينا ةلد الةومد عل  السلسيييياةنةةن وااييييتهاحة ال ق اييييات 

ة وال سيييييييييييدية. ونقول ذلك ألن التوظيف الساعل اإلاييييييييييالمي
للق رة النووية الهاكسييتانية غةن حاإييلو وكل ما نسيي ري هو 
التربةن عن مخاول من ان يصييييل ىل  الدكم  د  اكسييييتان 
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القنبلة النووية اإلاالمية  ىاتر الىاالمةون وعن  ذ ي كنهم 
  د غةن ما ونتضد ال جت م ال ولد.

 ل األخذ بها كب ول لر م تكنار الصيرة الحانية ال دتأما 
واقريية تيي مةن مسيياعييل ت وز الرناقد الييذي ر ضيييييييييييييييإ اإليارة 
األمةنكية ومرها ىاييييييييينا ةلو أو من أجل ىاييييييييينا ةلو اعقتناع 
 أني لالغناة السل ية  كان ت مةنه شن ت مةنو وعل  منأى 
ومسيييييييييييييي م الج يم ومن يون أن ونل جسن لل رتيي ونو  سد 

رامل مم كوريا الشيييييييييييييي اليةو أي الترامل مم ىونان   حل الت
مم ع م تني النا ذة الرنا ية مستوحة عل  ىن ا  الدصييييييييييييييار

ندو مييا هد عليييي وإغالا النييا ييذة السييييييييييييييورييية ت ييامييا. وهييذه 
الصيرة ونابع علةها القول السا ن مم ىاتب ال كل ة الد و  
 وبدةا يصها  ع يسل الرناي البوشد.. ىعَّ الرناي النجايي.

ألي  القلع الرنبد السا   اآلن ما كان ونختم  التساؤل  
يد ث لو أن الق رة ال الية السيييييييييييرويية اييييييييييياع ت التالرات 
النووية ال صييييينية  د السيييييتةنياتو ولو ان ايييييورية اايييييتب لإ 
التريياري الرقييا يي ي مم الرناا  ييالتريياون عل  تدقةع ىنجيياز 

 نووي شبيي  اإلنجاز النووي اإلوناند؟
  م ماذا  ر  اآلن؟
اعقتيي ار الرنبد تاييالييب  جرييل ال ناقيية هييل تهق  يول 

خالية من السييييييييييييييال  النووي؟ وما  ا  ة ال االهة ما يامإ 
اختنقيييييإ ىونان ال دظور واضييييييييييييييرييييية ال ناقييييية  د مهيييييب 
التسيييييييييييييييييياؤعت وبدةييييا ان ال الوب  ييييات تدلةييييل الت ليييييك 

 النووي... ولي  عل  اإل الا حظنه.
 2006أبريل )نيسان(  18 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

الناصر إلى نجاد: هل من بداية  عبد من
 لتعطيل هذه اللغة؟

هنالك لرة كالم عنبية وإاييييالمية مم ال جت م ال ولد 
آن أوان تراةلها.  هد ليسإ جذا ة عل  اإل الاو وهد 
لم تدقع أي مالب. وإذا كان  رل متد  ةها ونون انها 
تسةي   د تربئية نسوج الج ياهةنو  دةيا وزياي اشيييييييييييييييتريال 

احتسييييا ت  ييييال تديييي  ةن وإعجييييا ييييا  قيييي رتهم عل   حنيييياجنهييييا
ال قارعةو  إن اإليجابيات والسيييييييييييييييلبيات تقاج  ال نيوي. 
وندن ااييييييييتنايات ىل  وقا م كحةنة كانإ لرة التخا ب التد 

ال نيوي جا  البيا ألن ننى أن  نشةن ىلةها هد السا  ةو 

 الزرع لم يكن ض ن األإول.
د مد وي منيييياايييييييييييييييهيييية هييييذا الكالمو ان الن ي  اإلونان

 د مرنة الد وا « قام األو ي» بييييي أح  ي نجاي ه ي
الحورة اإلونانية لد اية ىنجازها النووي. وقبل  ىاييتر ايعن 

هيييييذا النوع من الرقييييياب النجيييييايي كيييييان الن ي  اإلوناند 
 ات أخيينى ميين الييرييقيييييييياب اييييييييييييييييةييتييم ىنييزالييييييييأنييواعييييييييا ييلييع 

ندن احصةنا العهارات التد قالها وإذا  و«الاواغةإ» بييييييييييييي
ال شييييييترل ح ااييييييةو وأضييييييسنا ىلةها عهارات وريت الن ي  

عل  ألسييييييينة تالمذة آخنين  د ال  راييييييية الحورية اإلونانية 
من عل انةةن ورجال يونو لوإيييييييييييييلنا ىل  اايييييييييييييتنتاج  أن 
الشييرب  د أمةنكا من الشيي ال ىل  الجنوبو ومن الشيينا 
ىل  الرنبو مه ي من ىونان النوويةو وان الصييييواريم التد 

كان يد ث  د اعاييييييترناضييييييات  ترنضييييييهاو عل  ندو ما
الرسيييييييييييييييكنييييية أيييييام اعتديييياي السيييييييييييييييوفييييياتدو وكييييذلييييك  د 
امية التد ايييييهقإ حنب  اعايييييترناضيييييات الرسيييييكنية الصييييي َّ
بوش األبو  م تواإلإ  د شكل آخن  د زمن الدصار 
أيام كلنتون  م قبل حنب بوش اعبنو ايييييييييييييييتجرل ال يار 

ذا األمةنكيةو حجنات وبشيييييييييييناتو عصيييييييييييسات مأكوعت. أما ل اذا ه
الت ايي  د اعايييييييييييييترناضيييييييييييييات ال تالزمة مم لرة الكالم 

ه ىعتهار التهةيجية  لرنة  د النس  اإلونانية يصيييييييييييييييرب 
ضييييييييييييييينورة و نيييية. ولو أن اخواننيييا أهيييل الحورة اإلونانيييية 

اذا كان الكالم من  ضيييييية  السييييييكوت من »اعت  وا قاع ة 
و  ييإن هييذا الدييذر الرنبد واليي ولد منهم لن يكون «ذهييب

تد نل سييييها. والسييييكوت ع يرند ع م البو  عل  الج ية ال
 أحايوا  ا  د النسوج من النوايا والخهايا. بل ان  ضرة 

ةو ومقابالت من عل  شيييييييييياشييييييييييات األجنبي د الصييييييييييدف 
السضييييييييييييييييا يييات موجهيية ىل  ال جت م اليي ولد ال سيييييييييييييييتحييار 
واألشيييييييييييقا  الرنب ال تخو ةن من الت اعياتو ع وانات عل  

عنها تسيييييييييييييييّنب وبذلك  ىونان كانإو أو اخاا   نية ونتج
 هاو كانإأنواعوتسيييييييييييييييبب اإلنجاز النووي  الكوارث عل  

و «قام األو ي» بييييييييييييييييي  كحةن من إيييدات الته و أ ضييل 
ومن الته و ات ال هانة التد أمان بها الشييييييييم هاشييييييي د 

 أايييييلوبر سييييينجاند جةناني الخليجةةن والتد تنتسيييييب ىل  
ام أيام يعا  ىعت  هالته و  نسسيييو الذي  القاية الن ي  إيي َّ

الرنب ىل  ق يية  د  ريي اي  رنة التصيييييييييييييييي ي ل ييا  رلييي 
الن ي  أنور السيييييييييييييييايات مبنرا بزيارتي ىاييييييييييييييينا ةلو منورات 
  د لتي عل  مرارضيييييي ال صيييينيةن والرنبو وإييييوعت ىل 

ىتسيا يية كامب ييسةي .  م يسياجأ هدع   أن ما يالهيي ىبنام 
حسن أح    السة  النا ب وبالتنسةع مم الن ي  )زمنذاي(
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كنو هو تنويم ال شيييييياركةن م ا ق  يصييييييةبهم من مكاره اله
كانوا لن وديبوا مصييييييييييييييين ىذا  حت  وهم  د غنل نومهمو

أشيييي  تأيوب ريات عل  اعجتهاي السيييياياتد.. الذي كان هو 
اآلخن اجتهايات متسييييييييييييييينعات وشيييييييييييييييبةهات   سنيات لرة  ال ا 

ضييييييي  اآلخنينو مصييييييينيةن « الن ي  ال دمن»اايييييييتر لها 
«  ايييييييييييييسنم»قولي ذات منة اني  وعنباتو ووإييييييييييييلإ ىل  ح 

الذون ع يخضييييييييييييرون ل شييييييييييييةئتي.. وهو لسظ مهروة هو 
اآلخنو ريي محةالت لييييي قبييييل شيييييييييييييييهنين ر ي  الج هورييييية 
اللبنانية الجننال ىمةل لدوي اآلتد ىل  ايييييي ة الن اايييييية من 
أجوا  الحكنات الرسيييييكنية ضيييييا اات مت رجات حت  منصيييييب 

 و قال  ياية الجي و حةا اني  د جلسيييييييييية ل جل  الوزرا
انند » تسإ أح    مخا هات وزين ال اخلية الذي ىاييييييييييييييي ي

« الستستة»و أي يجرلي  تاتات. وبال قارنة  إن «ايييييييييييييييأ تستك
مم اختالل الوايييييييييييييييةلييييةو حةييييا السنم وتم « السنم»محييييل 

تتم  األإييييا م. ولو ان الشيييييم « الستستة» السييييوا ةن في ا 
ر ي  هةئة تشييييييخي  مصييييييلدة »الذي يشييييييرل منصييييييب 

 ييييال ييييا أربكييييإ وجهييييات نظنه الن ي   و والييييذي«النظييييام
و «الشنعية الشربية» بيييييييييييييي السابع مد   خات د كوني  از

 بةن ا ر سييييييييييينجاند شيييييييييييرل منصيييييييييييب ر ااييييييييييية الج هورية
و وتنسةذا لصيرة ال داإصةو قال «الشنعية الحورية» بيييييييي

للجةنان الخليجةةن الكالم اليييييذي ياسئ نيييييار ال خييييياول 
اند  د ال شيييييييترلة  د الصييييييي ور من شييييييينور النووي اإلون 

حالو ع ايييييييييييييي ا هللاو ح ث ع وانو وهذا واريو أو ح ث 
خاأ تسييييييييييييينيب وُجّل تقنية ع تخائ ما يام ح ث ما هو 
أشييي  من الخاأ  د تشيييننوبةل )زمن اعتداي السيييوفياتد(و 

قنر ال جت م ىذا   إني ه ي  الويل والحبور وعظا م األمور
ة ال ولد ان يرت يو وكأن ا هذا ال رت ي يدتاج ىل  موا ق

مسيييييييييييهقة وأختام تأشيييييييييييةنة للر وان. وكان األحنى  الن ي  
للنوج الذون اييييياع وا  د  أن يقول الشييييييم التشيييييخيصيييييد

اإلنجيياز النووي اإلوناندو ان ح يياوتييي وكييذلييك اليي  يياع عن 
ىونان هد مسيييييدولية إيييييواريخكم الرابنة للقارات وقواع كم 

ال تاورةو   ا  د ذلك النووي  األالدة أنواعال  تلئة  كل 
ذري والهةييي روجةند. و د علم البنيييا و  يييإن ال هنييي ج والييي

الذي يصييييييييييييييي م وال قاول الذي وبند وتد الن مسيييييييييييييييدولية 
كان آوالت ىذا  التصيييييي ع  د البنيانو وبصيييييينل النظن ع ا

للسقوط محل  رل اعبنية ال صنية. و د هذه الدال من 
حع إيييييييييياحب ال شيييييييييينوع ان يدتكم ىل  القضييييييييييا  الذي 

 هن اييييييييييةن تسييييييييييدب  ااقة يسييييييييييجن ال قاول في ا نقا ة ال
الرضييييييييوية من ال هن ج أو تقوم بتج ة  نشييييييييا ي  ضييييييييم 

اييييييييييييييينوات. لكن ب ل ما يجب قولي للنوج قالي الشييييييييييييييييم 
ر سيييينجاند للجةنان الخليجةةن القلقةن اشيييي  القلع عل  ما 

يصييييييييييييةبهم  د الدالتةن   د حالة الر وان عل   ي كن أن
 ىونان و د حال التسنيب الشراعد.

كالتو ال لروم  الته و  ضيي ناتو ب ا و د كالمي ال ن ع شيي
الشيييييييييم ر سيييييييينجاند الن ي  السييييييييابعو محل الن ي  الدالد 

اني ق  يكون  عتهارمد وي أح  ي نجايو مم األخذ  د اإل
ل ال زاويي ة. وال زاويي ة  محييل  أحيييانييات  د مييا يسرلييي ي ييارج  ِّريي 

الستنة أشييي  من القتل... وبالذات عن ما ُتصيييا   اللرة التد 
تراةلها لكحنة ما تسيييببإ  ي من خةهات أمل  نقول آن اوان

و واجم مرنوية ومايية. ونختم بواقرة أنجبإ أخنىو و د 
الواقرتةن ما ودك  مضار مسنيات لرة الكالم التد آن أوان 

ها ح  إ  د السيييييييتةنيات ةلىتراةلها. والواقرة التد نشيييييييةن 
الناإيييييين  ر ما  عب  وتت حل  دالة غضييييييب انتابإ الن ي 

تزوي  مصيييييييين  الق ا األمةنكد ق  ع وتج ي اا ىتس بلري ان
ات عل  ااييقاط ال  اع الجوي ال صييني  ا نة ركاب ىحتجاج

م نية إيييرةنة تقل شيييخصيييية تكسييياايييية نساية ذات شيييأنو 
وهو إييييييييي وع للن ي  جونسيييييييييون  ر ما كان خللفل الن ي  

الناإيييييييييييييين ويتأك  م ا  عب  جون كةنة ي. وب ل ان وتنيا
الشييييييييييأن وهو أن السييييييييييسةن نقلي ىليي علد إييييييييييبني  د هذا 

انند »األمةنكد قال للوزين الناإيييييني ك ال رمزي ايييييتةنو 
تزوي كم  الق ا ىتساا  ع أاييييييييييتايم  دا موضييييييييييوع تج و 

و  إني اغتنم  نإة وجويه واط «ألننا ع نستسيغ الوككم
الج اهةن  د السييييييوي  احتساع  رة  النصيييييين وألق  خاا ا 

ا غةن مقبول. يقول السييييسةن األمةنكد ان اييييلوكن»جا  فيي 
ب حنقول لهم اللد مييييييا يدبوش اييييييييييييييلوكنييييييا ونوحوا   ةييييييّ

و واييييييييكإ لدظة  م تا م موجهات السييييييييدال ىل  «يشيييييييينبوا...
يشييينبوا »وهتسإ الج اهةن «. يشييينبوا من ايي؟»الج اهةن  
الناإيييييييييين مم الجو الج اهةنيو  عب  وتساعل«. من الهدن

وإذا لم يكسهم الهدن األبيل لنوا  غلةلهم » ييأضييييييييييييييييال  
 «.بوا الهدن األح ن... ليشن 

لم يشييييييييييييييينب األمةنكان ع من الهدن األبيل وع من 
 الهدن اعح نو وإن ا اقونا ال ن الرلقم.

الوقييييا م كحةنة والعهييييارات أكحن. وع مجييييال للتاويييييلو 
وإن ييا لل اييالهيية منة أخنى  ييأن هنييالييك لريية كالمو أو لريية 
ب عنبييية وإايييييييييييييييالميييةو آن أوان تراةلهييا... وإل   تخييا ييُ

 .األب 
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 لغز الجنراالت
 اللبنانية – في الحالة السورية

من حع األا الرنبد  د ييييييييار الو ن و د ينييييييييا 
اعغتناب بةن أوروبا وأ نيطياو وإيييييييييييييوعت ىل  كن ا وأمةنكا 
وأاييييتنالياو أن نسسيييين لي بةن الدةن واآلخن  رل األلراز 
 د ال سييألة اللبنانيةو ذلك اني يسيي م وينى عل  شيياشييات 
السضيييا يات الكحةن  د شيييأنهاو ىع اني ع يج  تسسيييةنات لها. 

اللرز الذي وترلع بن ي  الج هورية الجننال ىمةل  ويهق 
أبو »لدوي هو اللرز الذي ع يضيياهد لروزيتي اييوى لرز 

 رنيييي  ىختييييياره هو  ييييالييييذاتو من جييييانييييب الدكم «. الهول
السييييييييييييوريو وكان الن ي  حا ظ األايييييييييييي  ما زال عل  قة  
الدياةو ليكون ر يسييييييات للج هورية وإختيار خللف لي  الذات 

ال ايييييييييلي ان ليكون قا  ات للجي و  رل  هو الجننال ميشييييييييي
أايييياج أن اييييلي ان اللبناند يكون مسييييتقبالت محل اييييلي ان 
ال صنيو أي الجننال ع ن الي انو خلسات للن ي  حسند 
مهاري وهذا ما تني ه أمةنكا لتناييييييييييييييييم بننامجها ال توازن 
 د ال ناقة. ولق  ايييييييييييييييار الخيار السيييييييييييييييوري عل  الندو 

لجننال لدوي اإلاتناتيجية األ ضل ولم يد ث أن تجاوز ا
ال ناومة ب قة من جانب الن ي  األا  األب وبدةا أن 
األمور  قةإ تدإ خط النضييييييييييييييي   النسيييييييييييييييهة ىل  أمنين 
مه ةن  األول أن يكون ر ي  الج هوريييييييية اللبنيييييييانيييييييية 

« هللا حزب»ال سييييييييييييييييدد ال ييييياروند ىمةيييييل لدوي حليف 
الشييييييييييييييييعيييية كونه يييا القوتةن « أميييل»الشييييييييييييييييرد وحنكييية 

ن  د الر ع اللبناند للدكم السييييييوري ال تدالف الضيييييياربتة
عن نصيف اقتناع ونصيف ضينورة مم النظام الحوري  د 
ىونان. ولق  كان الن ي  لدوي عن  حسيييييين الظن السييييييوري 

و ىذ  وال انوات الوعية «الظن» ليييي  ي  ال رن  اإليجابد
الن ااييييييييية األول  لم يصيييييييي ر عن الن ي  أي كالم يخنج 

ة للرالقة التدالهية ال الوبة عن نااا النؤية السيييييييييييييييوري
هد التد قامإ « هللا حزب» بييي وهد أن ال قاومة ال ت حلة

القوات  إنسيييييييييييييييداببواجب التدنينو وأن مه تها لم تنتي  
الصييييييييييييييياير عن مجل   425اإلاييييييييييييييينا ةليةو تنسةذات للقنار 

األميينو ميين الييجيينييوبو وليين تيينييتييهييد ىع  ييريييييييي  تييدييقييةييع 
«.  ل كسنشوباتال»و« مزارع شهرا»اإلنسداب الكامل من 

أما األمن الحاند ال هم  هو أن يكون قا   الجي  الخللف 
الجننال ميشيييييييييييييييال ايييييييييييييييلي ان متسه ات ل ا هو مالوب  ال 
وتجيياوب مم األ نال التد تاييالييب  ييإراييييييييييييييييال قوات من 

أي «.. هللا حزب»الجي  ىل  الجنوب تديل مديل قوات 
  ا مرناه ىخناج الدزب كورقة  اعلة  د الة  السيييييييييييييييورية 

ة مةزان القوى. وبصييييييييييييييينل النظن ع يييا ىذا كيييان من كسييي
الجننال الي ان كرسكني مقتنرات بذلك أو أني غةن مقتنمو 
لكن احت ييال التنؤج  ريي  لدوي يجرييل عي م اعقتنيياع أمنات 
 انوياتو ىع أني  د النهاية انتهج النؤية السيااية لل سألةو 
وبذلك  قد يور الجي  اللبناند ضيييييييي ن النؤية السييييييييورية 

يدات بةن الدةن واآلخن ل ساوئ ىراال الجي  مم توض
 النظامد ىل  منا ع الد وي.

جا ت الو اة ال هاغتة للن ي  حا ظ األاي و ومن قبل 
ه لكد يخلسي كونيو أي اإلبن  ذلك مقتل  اايييييييييييل الذي أع َّ

ث  األبو  د وضييييييييم إييييييييدد عل  يرجة من ال قةو ُتد ِّ
 - التسيييييييييييييييوية السيييييييييييييييوريةذلك أن ات  د الوضيييييييييييييييمو ىرتهاك

اإلاييييييييييينا ةلية ال وعوي بها من جانب اإليارة األمةنكية  د 
زمن كلنتون لم تتدقع  د حياة األايييييييييييي  األبو  م يخلإ 

اإلبن  منحلة ال ناوغة  د عه  األاييييييييييييييي اإلبن  مم بوش
ال كتور  ّشار الذي وج  نسسي مضانات لالنتقال  ر  مقتل 
شطيقيو  د حايث رب ا يكون م بَّنات ورب ا هو حايث اةن 

يو من مجال التخصييييييي  الابد  د أمناة الرةون عاي
شيييدون  ىيارة يروج مكحسة  د مجال ىايييتيرابىل  مجال 

البالي وعيي م التسنيط بلبنييان مه ييا كلَّف األمن.. وبييالييذات 
لبنان عل  ندو ما ايييييييييييارت عليي األحوال  د السييييييييييينوات 
اللدوييييةو ألنييي مييا يام النظييام م سيييييييييييييييكييات بلبنييان وبييالييذات 

لج هورية ومجل  النواب ور ااييييييييييييية بن ااييييييييييييياتي الحالث  ا
و  ييييإن قيييي رة النظييييام عل  «هللا حزب»الدكومييييةو ومرهييييا 

التساوة مم ىايييييييييييييينا ةل  د حال ارتأت اإليارة األمةنكية 
ىنجاز التسييييييييييييييوية ال نجأة تكون قوية. ك ا أن هذه اإليارة 
ومرها ىاييييينا ةل ايييييتانقان الهاب السيييييوري من أجل الدل 

د  األقصييي و أو ىما عل  ندو ما ح ث مم مصييين  د ال
من خالل مقايضييات يكون  ةها األمن الواقم السييوري  د 

ولم  نتها لبنان مقبوعت. وعن ما قاربإ وعية لدوي عل  اإل
يديييي ث  نا الهيييياب عل  الندو ال ييييأمولو  ييييإن الن ي  
ار  د ضيييييو  نصييييييدة من الوال  أو رؤية توا طية من   شيييييَّ

للن ي   مناكز القوى السييياعلييية  د النظيييام ارتيييأى الت ييي وييي 
ال تسهم وال تراون ىمةل لدويو مستن ات  د ذلك ىل  اا قة 
الت  و  التد أرايها األاييييييييييييييي  األب للن ي  الياج الهناوي 
 د انتظار اكت ال خاة التجان   د الرقة ة الرسيييييييييييكنية 
للجي  اللبناند مم شيييييييطيقي الجي  السيييييييوريو والتد أتقن 

وهوو أي تنسةييذ مناحلهييا األولييية قيا ي  الجي  ىمةييل لدوي. 
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ارو  رل ذلك ألن اإليارة األمةنكية لي   قط  الن ي   شيييييييَّ
لم تانا الهاب من أجل التسوية وإن ا هد لم تسألي حت  
رأيي  د من ايييييخلف لدويو وكان ونى أن السييييدال مرناه 
اإلقنار  ال ور السوري  د ال رايلة اللبنانية  د ما يخ  

 ر ااة الج هورية.
ات اييييييييياايييييييييات خاةنات  د  ر  الت  و  الذي أ نز وضيييييييير

لبنيييييييان يخليييييييإ اإليارة األمةنكيييييييية  كيييييييل عزي ييييييية وعل  
ال كشييييول عل  خط األزمة بةن أ نال ايييييااييييية لبنانية 
والنظام  د ايييييوريةو وب أت تنشيييييط  د اتجاه ىايييييقاط هذا 
النظام من خالل ىضيييييييييييييرال شيييييييييييييأني  د لبنان لكد تدل 
مدلي. وجا ت واقرة ىغتيال الن ي  ر ةع الدنيني تشكل 

نإيية ال نااييهة لالنقضيياة عل  الشييأن السييوري  كان الس
اإلنسيييييييداب الرسيييييييكني اعضييييييياناري الذي يرتبنه الن ي  
ار عوية للقوات.. أي محل تصييينيف ما ح ث ل صييين   شيييَّ

وليسييييييإ هزي ة. وهنا « نكسيييييية» أنها  1967وونةو  5ووم 
ب أ الر ل عقتالع الشييييييييييييأن السييييييييييييوري ب  ات  إجهار ر ي  

اعايييييييييييتقالة. ولذا ي كن القول  الج هورية ىمةل لدوي عل 
 ىنسيييييييدابىن هذه اعايييييييتقالة  د حال ح و ها تكون محل 

القوات السيييييييييييييييورييية. ك ييا أن حيي و هييا يرند أن ر يياايييييييييييييييية 
الج هورية ع تروي خيارات أو قنارات اورياتو ويرند أن ر ي  
الج هوريييية البييي ويييل ع ي كن أن يقولو ك يييا يرج الن ي  

كدنكة مقاومة « هللا حزب»لدوي عل  القولو ىن مه ة 
ع تنتهد ىّع  روية السلسييييييييييييييياةنةةن من لبنييان ىل  و نهم 

« هللا حزب» لسييياةنو األمن الذي يرند ان التدالف مم 
القوات اإلاييينا ةلية  ىنسيييدابقا م. ومم الن ي  الب ول وتم 

 ىنسدابعل  ندو « تالل كسنشوبا»و« مزارع شهرا»من 
ضو  هذا  د مصن. و د «  ا ا»ىانا ةل  الدسن  من 

اإلنسييداب يصييها تنايييم الد وي مم اييورية بناييم التنسةذ 
ويتم حسيييييييييييييييم هوية تلك ال زارعو  إما هد لبنانية ويكون 
لبنان ربا أرضييييييييا لم تر  مدتلةو وإما هد أرة اييييييييورية 
اري وبر  ذلك  ت خل ض ن إسقة التسوية مم الدكم الهشَّ
يصييييييييييييها تهاُيل الت حةل ال بلومااييييييييييييد أمنا ع ب  مني. أما 

 يييإنيييي  د هيييذه الديييال يكون أيى قسيييييييييييييييايييي « هللا زبح»
للرل ... ىن ا من يون أن يخل  ىل  النومو وإن ا وتصنل 
 رييي  الجهييياي الرظيم لتدنين األرة ىل  الجهييياي األعظم 
لتييأهةييل الدزبةةن وال دييازبةن  ييأنهم لبنييانةون أ ييات عن جيي  
وأن مسييييييييييدولية كل لبناند من الجنوب ىل  الشيييييييييي ال ىل  

 يالريياإييييييييييييييي يية بةنوت هد تبن ية اليذمية ندو الهقيياع منورات 
الو ن والشييييييييييييييينوع  د بنييا ييي... والدسييا  عليييي من لعهيية 

 األع ا  وتالعب األإ قا  وُلراب  رل األشقا .
 2006مايو )أيار(  2 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 اللعبة اإليرانية.. والدور السوداني
عل  اإييييييييييييييي ا  قرقرة التصييييييييييييييينيدات النارية للن ي  
اإلوناند مد وي أح يييييي ي نجيييييياي التد كييييييانييييييإ تتخللهييييييا 
تصيييييينيدات  الد ة نسسييييييها ل نشيييييي  الحورة آية هللا خامنئد 
تتضييييييي ن اعإييييييينار عل  مواإيييييييلة الر ل  د ال شييييييينوع 
النووي وته و  ال صالا األمةنكية  د حال ح ث الر وان 

 - ن جييييانييييب أمةنكيييياالييييذي تتزاويييي  احت يييياعت حيييي و ييييي م
ىاييييييييييييينا ةل ع ليات ومن جانب األ نال الحال ة  - بنياانيا

ومدازرة ال ج تم ال ولد ايييااييياو يدط الن ي  السييوياند 
ع ن الهشيييييييييييييييةن رحالي  د ىونان مختنقات بذلك الرزلة التد 
تني  أمةنكا  نضييييييييها عل  النظام اإلوناند غةن عابئ   ا 

تد و ات  د موضييييوع تسرلي اإليارة األمةنكية  ي و  ي كن أن
التساوة حول يار ور خصيييييييييوإيييييييييات ان الزيارة الهشيييييييييةنية 
ح  إ  د وقإ كانإ جلسييات التساوة التد تسييتضيييسها 

ب أت واط مناع متش ي من جانب ال ار وريةن « ابوجا»
الذون وتالرون ىل  مكاايييب من النوع الذي حصيييل عليي 

 الجنوبةون.
 ا يرند ومم ان زيارة الهشةن مقنرة منذ  ال ة أشهن  

ان الزا ن النفيم الشيييييييأن لم يكن  رُ  ر يسيييييييات للق ة الرنبية 
التد ىاييتضييا تها الخن وم  د ى ار يورية اإلنرقاي وومد 

و ىع ان تلبية الهشيييييييييييييةن لها 2006مارج )آذار(  29و 28
 ر ما كان ىاييييتضييييال ق تةن  واح ة لم ونل منها ما كان 

تنأاييييييييها  ةو وق ة  انية نيطييصييييييييبو ىليي وهو الن اايييييييية األ
لكل الرنب « ر يسيييييييييات » دكم التقلة  ال تهم وبات   وجبها 

عل  م ى اييييييينة كاملةو جا ت   حا ة لدظة ارايت ىونان 
النووية توظيسها عل  أ ضيييييييييييييييل ما يكون عليي التوظيف 

ان الزا ن ال نموا ايييييييييييييييكون  دكم ما  عتهارآخذة  د اإل
ة  د  نيطيجنى التوا ع  د شيييييييييييييأني خالل انرقاي الق ة األ

 رييييي  تنؤج ىن يييييا   نيقدخن وم ر يسيييييييييييييييييييات لالتدييييياي األال
 النيجةني اوبا اانجو اعتداي ل  ة عام.

 د لقا ي  ال نشييييييييييييي  خامنئد  دضيييييييييييييور الن ي  نجاي 
ات  ي وتجاوز التصيييور و وجئ  قابد ىهت امعحظ الهشيييةن 

النووي « اإلعجاز»القنار اإلوناند يرنضان عليي تص ون 
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ونانية اييييا قة لم وتم األمن الذي جرلي يسييييتدضيييين وعويات ى
تنسةذها   ا  د ذلك ما وترلع  انيع اييييييييييييينيم وضيييييييييييييرإ 
ال راايييييييييييييييات من أجل تنسةذه وتم التساهم من حةا ال ب أ 
عل  ت ويلي لكن ال ناوحة الهشيييييييييييينية بةن تاةةب الخا ن 

للترامل الخشييييييييييييييين  األحياناألمةنكد والتد ي  د  رل 
الن ي  بوش مم ال وضييييييييييوع السييييييييييوياند  ىيارة من جانب

من ىن ا  إ اإلونانةةن يرة ون النظن  د ما وع وا  يجرل
عن الرا  التره . ولق  اايييييييييييترصييييييييييي  عل   عالنيون اإل

الهشيييةن تسسيييةن هذا السيييخا  النووي من جانب ىونان الذي 
يشيييهي  د  رل موجهاتي ذلك السيييخا  النساد من جانب 
امد  د زمن الدصيييييييار األمةنكد البوشيييييييد  الدكم الصييييييي َّ

ه لتزويي  ىايييييييييييييييتريي ايليك الدكم عن للرنااو عنيي ميا أعلن ذ
ة ويول الرالم الحالا قا هة  النسط  نيطيال ول الرنبية واأل

أمن  تأخذ هذه ال ول عل  عاتقهاشيينط أن الرناقد مجانات 
السييييسن التد تنقل النسط. وكان الرنة هو كسيييين ىراييييال 

الدصييييييار األمةنكد ذلك أن الدصييييييار الذي لم ونكسيييييينو 
رجييية ع ي كن ألي نييياقلييية  دنات عل  الرناا مدكم ىل  ي

امد ىيراج  اختناقي. و د نهاية األمن ذهب الرنة الصييي َّ
تدل مشييييييييييكلة « الكوبونات»جا ت حكاية ىل  أن النيا  

 الداإلةن علةها أكحن م ا تدل مشكلة الدكم.
وغالب اععتقاي ان هذا السيييييييييييييييخا  النووي من جانب 
ىونان يروي ىل  احت ييييال ان تترنة البالي ىل  عيييي وان 
يسيييييييييييييييته ل ت مةن ال نشييييييييييييييي ت النووية اإلونانية من يون 
الت ةةز بةن مييييا هو ايييييييييييييييل د ومييييا هو أكحن اقتنا ييييات من 

وايييةلة للدسا  عل  أ ضيييل  الدنبدو و د هذه الدال  إن
ما تم ىنجازه هو التصييييييييييييي ون وإل  منا ع ع تاالها اآللة 
الر وانية ولي  هنالك ما هو أمن نسييييييبيات محل السييييييويانو 

ان الجنوب اللبناند الواقم تدإ أايييييياج  ونقول ذلك عل 
ايييييييييييورية هد ك ا أن  مسيييييييييييته لو« هللا حزب»اييييييييييييانة 

 األخنى مسته  ة وع ي كن تهنيب اإلنجاز النووي ىلةها.
ومحل هذا التهنيب من األمور ال ألو ة  د ايييييييييييياعات 
الخان. وهنييالييك واقرتييان  د هييذا الشييييييييييييييييأن حيي  تييا خالل 

وونةو  5حنبةن مضييييييييييييةتا..  رن ما اعت ت ىايييييييييييينا ةل ووم 
عل  مصييييييييييييييين واايييييييييييييييته  إ  د ال رجة  1967)حزينان( 

األول  القواع  الجوية وما علةها من  ا نات  إن الايار 
ة  د اايييوان م كور أبو الرز ال سيييدول عن القاع ة الجوي

 اير ىل  تهنيب أربم  ا نات حنبية ىل  السيييييييييويان وهد 
الاا نات الوحة ة التد اييييييييييل إ من الر وان اإلايييييييييينا ةلد 
واايييييترايتها مصييييين  كل النضييييي  والصييييييانة وبذلك كانإ 

الواقرة . أما بنا  السييييييييال  الجوي ال صييييييييني  ىعاية خ ةنة
الرناا  عل األب  الحيييانيييية  دييي  يييإ  د زمن حنب بوش

ام حسييةنالن ي  ذلك أن وكانإ واقرة تحةن ال هشيية   إيي َّ
الخارج ح وحا من حنب  احنة مم ىونان الخ ةنية يامإ 

بتهنيب ال قاتالت الرنا ية  أوامن أإييييييي ر   اند اييييييينوات
 ىل  ىونان التد اايييييييييييييييتقبلتها وآوتها لكنها لم ترتبنها امانة

ل رهةنييية ولقييي  بيييذل الرناا جهييي ا ملدوظيييا من أجيييوإن يييا 
اايييييييييييييييترييياية  يييا ناتيييي الدنبيييية من ىونان اع ان اإلونانةةن 

الدالة  د قا  ة الحأر الدا لة  األاييييهاب ال وجهة.  أيرجوا
تهنيب الاا نات الدنبية تواكب ىل  أن وتج ر اإلشيييييييييييارة 

 مم توزيم الاا نات ال  نية بةن تون  واألرين.
ونخل  ىل  القول ان زيييييارة الن ي  الهشيييييييييييييييةن ىل  

« يار ور»من   نهييا  د مسيياوضييييييييييييييييات ز ات ج  هنان ي م
من اإليارة األمةنكييييية أو  ييييإيريييياز حةييييا ان اليييي را وريةن 

 دذاقة من جانبهم امكنهم ااييييييييييتنسيييييييييياا األاييييييييييلوب الذي 
وها « اإلنقاذحكم »الجنوبةون  د تساوضييييييييييهم مم  ىعت  ه

هم  د ال نحلة اعنتقالية ي لون شييينو ا ب ا من الصيييرب 
 يييي عييي م التجييياوب  عل  ال سييياوة الهيييارع علد عح يييان

مرها وذلك ألن ع م التجاوب يرند السشييييييييييل وهو أمن ع 
السييييييييييييالم مم الجنوب. وما ىتساا  وني ه لنسسييييييييييييي إييييييييييييانم

ايد ث  ر   د إسدة يار ور هو ان اإليارة األمةنكية 
ايييييتستا إيييييسدة ج و ة وتم   وجبها نتف ال زي  من ري  

 الذي كان إييرةنا وها هو  ر  الذي انته  ىليي« اإلنقاذ»
بتوضييييا مسيييألة ماالهات يار ور  ات أمن  الجنوب  مأمن 

كان « اإلنقاذ»ااييييياايييييية تترلع  التسييييي ية نسسيييييها وهل ان 
من أجل ان ونتهد السييييييييييويان كيانات قابلة عن تصييييييييييها 
ج هوريات مسيييييييييتقلةو خصيييييييييوإيييييييييا ان هناي حالة أخنى 
اييييترقب حالة يار ور. وق  يقال ان أهل الدكم السييييوياند 

يديي ث من خالل الورقيية النووييية  ارايوا اايييييييييييييييتهيياا مييا قيي 
اإلونانييية ومن أجييل ذلييك جييا ت زيييارة الن ي  الهشيييييييييييييييةن 
لاهنان  د وقإ وتزاو  الضجيج ال ولد وتتزاو  احت اعت 

لو  يسة شييأني أن هذه الورقة من  ىاييتر الال واجهة. لكن 
مسيير  لته  ة الد ة التد تتسييم  الهشييةن ذهب عارضييات أن 

بهييا التصييييييييييييييينيدييات اإلونانييية و د الوقييإ نسسييييييييييييييييي تبيي ويي  
ال خاول ال ولية والقلع الخليجد. وهو لو ااييييييتبع الزيارة 
بتصيييييييينيا  د هذا ال رن  أو لو أني ل جني وإييييييييولي ىل  
 هنان قييال انييي وزورهييا كن ي  للق يية الرنبييية ولي   قط 

لزيارة هو الر ل كن ي  للسيييييييييييييييويان وان اله ل من هذه ا
ونشيييأ وع تسيييلم مني اإيييا م  ي كن أنعل  اايييتهاا حنيع 
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الج يمو لكان وج  ان األمة ايييييييييييتشيييييييييييكن لي ايييييييييييعيي وان 
 ال جت م ال ولد ايييييييكون أكحن ر قا  الوضييييييم السييييييوياندو

بذلك ودك  اني ي حل كل السيييييييويان ولي  عن أني   ضيييييييالت 
وج اهةنه وذلك ألن الجنوب ب  ا « اإلنقاذ» قط شيييييييييييةوا 

النا ب األول وإيييييوع ىل   طية ال سيييييدولةن الجنوبةةن من 
وان ال را وريةن هم « اإلنقاذ»هم مم أمةنكا وليسيييييييييييوا مم 

 د الدالة نسسيييييييييييييييها. لكن الهشيييييييييييييييةن لم يسرل ذلك وذهب 
النووي « اإلنجاز»يسيييت م ىل  عنة يقوم عل  تصييي ون 
« تصيييييي ون الحورة»اإلوناند الذي يرة  ىل  اعذهان حكاية 

ا مم الرناا. ومييييا يديييي ث اآلن وحت  التد وليييي ت حنبيييي
اشييييرار آخن هو من ت اعيات تلك الدنب الصييييرنى التد 

 رب ا تدا  للدنب الكبنى. وهللا اعلم.
 2006مايو )أيار(  9 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 هوامش على شطارة
 «السنيورة البريطاني»

 داي السيييييييينةورة لي  منجعية ايييييييييااييييييييية رغم أن عل  
كان علةها ر ةع الدنينيو  إن ر ي  الدكومة كتلك التد 

اللبنانية لقد  د ا اللتي األول و  صيييييييييستي الن ي  الحالا 
 و اللبنانية عل  بنياانيا من يصييييييييييرد ىليي«التنويكا» د 

ولي   قط   قتضييييييييييييييييات البنوتوكول. والقول ان  إهت ام 
السييينةورة لي  منجعية ايييياايييية ايييبهي ان ر ي  الدكومة 

نيني لم ودهِّّل خالل اييييييييييينوات زعامتي السيييييييييييابع ر ةع الد
نية عل  ح  اييييوا  من يكون خلسات لي  د  السيييييااييييية والسييييُ
الزعامتةن وذلك ألن مسيييييييييييألة الر ن لم تكن تشيييييييييييرل  الي 

 األربرةنكوني ب أ الر ل السيييييييياايييييييد وهو  د الخامسييييييية و 
األمن اليذي يرند ان هنيياليكو لوع اإلغتيييال اليذي حي ثو 

التريييا د  د الشيييييييييييييييييأن امييياميييي ربم قنن عل  األقيييل من 
السيييييييااييييييد وبدةا يدقع امنية الر ن عل  ندو ما كنإ 

من  ىقصييييييييا ياايييييييي ري يقولها لد  د الستنة القصييييييييةنة بةن 
نية  تنؤج الدكومة وبةن اايييييييتراية التنؤج والزعامة السيييييييُ

اييييييبب القول وتصييييييل  الدنص الابيرد ك ا أن  ال القة.
 األبنا وندصييييييين التأهةل  عل  أن ل ن هم  د وضيييييييريو 

الانيع  ىختصيييييارون ايييييتسييييياع هم الحنوة الاا لة عل  الذ
اح هم محل ولة  جنبالط مم  أن يكون  ندو التزعم مت نيات 

خصيييييييييييييييوإييييييييييييييييييية تناعد اعنت يييا  ال يييذهبد والرالقييية مم 
السرويية والنأي عن مسألة اليسار واعشتناكية. وهو  د 

تصيةب زعامتي  د  من أن عنظنتي هذه كان كحةن القلع 
ارث ما أإاب را   الزعامة السيااية ما يخ  الجةل الو 

نية رياة الصييلا الذي لم ونرم هللا عليي  األبنا  وان  السييُ
عليا  مِّن  بةن البنات الخ   لم تواإييييييل ألن ال دّنمات 
 د هذا الشأن كحةنة أو رب ا ألن وقوع لبنان  د ال صة ة 
السييييييييييورية  ر  السم السلسيييييييييياةند حجب ق رات هذه اعبنة 

هّجنلت نسسييييييييييها ىل  خارج لبنانو تطيم  د ال ت كنة والتد 
 من أن عر ةع الدنيني كان كحةن القلع ك ا أن   ننسيييييا.

م شييأنها ىبنا  يصييةب زعامتي ما أإيياب الزعامة التد تلقااييل
الد ة  كنامد )رشيييييييية   م ع ن( وما أإيييييييياب زعامة  عب 

 إا ب االم التد هد عل   نيع اعن  ار.
لسييييييييييييييينةورة ىل  جييييا  ر ي  الدكوميييية اللبنييييانييييية  داي ا

بنيايانييا ليجي  أن الترياميل مريي كيان جةي ات ع وميات.. لكن 
اني لي  منجعية  ال الع. وعن  ال قارنة أاييييييييييييييياج  عل 
الن ي  ر ةع الدنيني عل  بنيايييانييييا وبةن  ى الليييةبةن 

السيييييييييييينةورة كان  د كيف أن ا اللتي ي كن تل ُّ  السنا و 
 رل اعاييييييتسسييييييارات من جانب ال سييييييدولةن البنياانةةن 

وتشيياور مم منجرةتيو يجب أن اني أايياج  وتصيينل عل 
ووضييييييييييييا ما هو قبل أن أي مم النا ب ايييييييييييير  الدنينيو 

غامل  رل الشد   النسهة ىل   ارحد اعاتسسارات. 
لكن  قيييا تيييي وع ع تجنبتيييي ال ييياليييية والوهج الييذي مييا زال 
وتساعل  د نسسييي من زيارتي ىل  واشيينان ولن ن والتد لم 

زييييييارة  أن تكون  جعيييييية الدنينييييييةوتوقم وع توقريييييإ ال ن 
 تاريخيةو جرلإ ال سييييدولةن البنياانةةن ُيضييييسون ل سييييات

 الزا ن ب  ات بوزين ال الية غوريون بناون الذي من ىهت ام 
الناير ىشيييرال نسسيييي   داي ات مم أهل السييييااييية الزوارو 

ان أاييييياج  ىل  السييييينةورة رب ا عل  إهت ام  لكني اإييييير 
الدكومة البنياانية مضيييانات  وند بلةن ق  يراير ر ااييية 

أو منغ ييات ع  اييلو و د هييذه الدييال  ييإن بناون هو من 
اييييخلسي عن حزب الر ال  د زعامة الدزب وبالتالد  د 
ر ااييييييية الدكومة وبذلك يكون للن ي  البنيااند ال دت ل 
بناون ر ي  حكومة عنبية مت ةز هو  داي السييييينةورة عل  

ن تنحةيييل ر ي   ييياا ميييا يام أم األخةنىعتهيييار أن هيييذا 
الج هورييية ىمةييل لدوي غةن متيسييييييييييييييين. وي كن القول ان 
السييييييييييييييينةورة اليذي يديب الترلم وبياليذات من أهيل ال جت م 
ال ولدو أخذ من لقا ي ببناون الذي يشيييييييييياركي  ن وضييييييييييم 

الضييينا ب عن ما  ىبتكارال ةزانيات ال  يقة لل ولة وشييياارة 
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 يكون الرجز عل  أههيية تجيياُوز الخط األح نو أمحوليية ع
الشيين  والتد و   ىختصييارب  ايييضيييسها ىل  قامواييي وهد 
بناون ااييييييييييييتر ل ذلك أن السوري لل تالهات. ويلةلنا عل  
« ح ي ما هو ال الوب»خالل اللقا  مم السييييييينةورة عهارة 

محيييل  أن يكون   الث منات. وكيييان ُيستنلة  يييالسييييييييييييييينةورة
اللبةب الذي من اإلشييييييييييارة يسهمو لكن ضييييييييييهابية الوضيييييييييم 

ىلةها  أشييييينناية ال نجعية التد ايييييبع ان اللبناند وحسيييييااييييي
جرلتاه ع يد ي وجرلتا إيي ر بناون ع يضييةع فيقول منة 

 «.ح ي ما هو ال الوب» انية  م  الحة للسنةورة 
واذا كان السيييييينةورة ايييييييطي  حنارة اإلهت ام  ال قارنة مم 
الذي ح ث مري  د واشيييييييييييييينان  م  د نةويوريو  إن زيارة 

شييييييييييييييد  وإن كييان السييييييييييييييسةن بنياييانيييا كييانييإ جييا يية  رل ال
البنيايياند  د بةنوت جيياي   واط وال دييب للبنييان ع ومييا 
 مم مدهة اكسيييتنا للبنان ال رزي بذل جه ا ملدوظا من أجل

السيييييييينةورة مجبور الخا ن شيييييييياعنا ب ل  يأتيي من  أن يروي
أهييييل الدكم البنيايييياند الييييذون هم  د تلريييياُملهم مم زوارهم 

ي كن النظن ىل   الرنب عل  يرجيية من البنوية. ومن هنييا
لستيييات إيييييييييييييييي رت عن بلةن اليييذي لم يكتف  يييالتديييايث مم 

ىهت امات نسييييييبيات  وج ك ا أني  السيييييينةورة وإن ا ا قاه ىل  الر ا و
ىاييينا ةل من مزارع شيييهرا وتالل  ىنسيييداب د موضيييوع  كنة 

كسنشييييوبا التد وتول  السيييينةورة تسييييويقها يوليا  الها مسيييياع ة 
ال جت م ال ولد للضييييرط عل  ىايييينا ةل كد تنسييييدب وبذلك 

وع ليات ال قاومة ضيييييييينورية « هللا حزب»ع تروي مشييييييييكلة 
ويتسييلم الجي  اللبناند تهرات لذلك مه ة التواج   د ال نا ع 

«.  هللا حزبجي  »ال سيييلا  ةها عل  التد يقتصييين الوجوي 
السييييييييييييييال  »أخنى من بةنهييييا  أموروعن هييييذه السكنة تتسنع 

 ي خارج ال خي اتو مسيييييييي وحات  الذي ع يروي« السلسيييييييياةند
وتزوييي  الجي  اللبنيياند بهرل احتييياجيياتييي من األاييييييييييييييلديية 

 دةا ع يأتد ىن ا  لن تهخل  ي بنياانياأمن  وال ر ات وهو
البنيااند خصيييوإيييا ان  - كدعل  هام  التنسيييةع األمةن 

لبنان يرت   عل  أمةنكا من حةا التسييييييييييييييلا والت ريب. لكن 
 د الوقإ نسسيييييييي هنالك عشييييييينة خبنا  بنياانةةن ايييييييةتولون 
يرج متالهات األمن اللبناند ور م تقنين عن ال ه ة التد 

 يقومون بها  د لبنان وعل  الابيرة.
وب ا  وق  يقال  وماذا  النسييهة ىل  ال سيياع ات ال الية

من شأني تخهيف عب  ال وون ال ستدقة عل  لبنان وهو 
ال الييب التقلةيي ي لل سيييييييييييييييدولةن اللبنييانةةن الييذون يقومون 
 جوعت خليجية ويولية. والني عل  ذلك هو ان بنياانيا 
م مسييييييياع ات مالية لكنها  د ال دت نات وال نت يات  ع تق ِّّ

زكِّد تسيييييياع  كأن ت ي كن أناإلقتصييييييايية وال الية ال ولية 
ليي ى اليييا ييان وال ييانيييا وغةنه ييا ال اييالييب ال ترلقيية بلبنييان. 
وهذا حصييل السيينةورة من أهل الدكم البنيااند عل  وع  

  د شأني.
ويهق  من هذه الهوام  ا نان. األول وترلع   داولة 
السييييييسةن السييييييوري ل ى بنياانيا اييييييامد الخي د الذي هو 

من خارج الكاير ال بلوماايييييييييييييد السيييييييييييييوري األإيييييييييييييل  د 
اري »لتقلة ي ومن ا  تا نا ذة ق  « لوبد ال رلوماتية الهشيييييَّ

تخ م الزيارة التد  ال أم   يام السيييينةورة بها ىل  يمشييييع 
وذلك  سيييييييبب اعايييييييتهانة السيييييييورية  النجل وهذا ما جرلي 

 د لن ن « الشيييييينا األواييييييط»يقول خالل زيارتي ل كاتب 
ومن يون أن يك ل ما  د « لن يسيييييييييييييييتج ي الزيارة»اني 

ي  د ىايييييتطهال أني وني  سيييييي من مشييييياعن كأن يقولقنارة نس
اإليارة األمةنكية  د واشيييييينان  م  ىاييييييتطهاليمشييييييع   حل 

 الدكومة البنياانية لي  د لن ن. ىاتطهال
ولق  تل حَّل  تا النا ذة  الب السييييييييييييسةن السييييييييييييوري أ اتو 

 دكم الخط السييالك  أعل  اللبناند أماتو وال تالم ىل  يور
ار اإل  السنةورة وكانإ تلك  ايرة  جت اعلي مم الن ي   شَّ

ذكية من جانهي رب ا تدا  للترامل السوري ال أمول مم 
زيارة السنةورة ىل  يمشع والتد ايساع  هذه ال نة علةها 

الكحةنين من بنياانةةن وايييييييييييييييسنا  عنب أمام  قول النجل
ات ن  أعَّ وإن ا  انند ع اتهم اييييييييييييييورية  إغتيال الدنيني »

ومم ان السيييييييييييييييسةن «. ا اإلغتيالتكون ايييييييييييييييورية ورا  هذ
الخي د  الغ  د التنظةن عن  الد وا  د مجل  السسنا  

 - اللبنييييييانييييييية األزمييييييةالهرل عن جوهن وأمييييييام  الرنب
ي عل  السيييييييينةورة ألني لم يكتف ىعتناضييييييييالسييييييييورية ومنها 
ىعَّ أن  توجييي ىل  مجل  اعمنووإن ييا  بزيييارة واشييييييييييييييينان

ل  األمام تخسف لقا ه  السيييييينةورة  د أي حال ب ا خاوة ى
من أ قييال الخاوات السيييييييييييييييورييية واللبنييانييية التد كلهييا ىل  

 مكانها. األزمةالورا  وبذلك تناو  
كييييانييييإ تلييييك  رل الهوام  حول زيييييارة أول ر ي  
حكومة لبنانية يانا بوا ات ال جت م ال ولد وكأن ا هو 
مخضيينلم  د الدكم مم اني  د القصيين من عصيين أم . 

ك ولكنها الشيييييياارة السيييييينةور  ية. أعان هللا النجل عل  مِّسيييييي 
 الختام.

 2006مايو )أيار(  16 – "الشرق األوسط" صحيفة
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الحياد الحل: للوطن الصغير لبنان.. 
 والوطن األصغر فلسطين

ر  عل  وقم اإيييي ا  مسييييةنات وتظاهنات  رضييييها مبنَّ
ل وع موجب لي  وضييييييينوري وبرضيييييييها اآلخن كة ي ومسترل

أجوا  مجييييايعت عطي يييية بةن عل  اإل الاو و د ظييييل 
 رل رموز الر ل السيييييياايييييد  د لبنان ا لع ال جايلون 

وهد تسيي ية ظال ة كحةنات « الدوار الو ند»علةها تسيي ية 
ل بيي أ الدوار ومجدسيية  رل الشيييييييييييييييد   د حع ال سهوم 

 نتصييييارال وضييييوعد للو نيةو حلإ الذكنى السييييايايييية لإ
ها ووم دابىنسالرنبد الحاند ال ت حل  إجهار ىانا ةل عل  

من منيييا ع احتلتهيييا  د جنوب  2000مييياوو )أييييار(  25
لبنان مم اإل قا  عل  قوات من جي  الر وان ال سيييييييييي   

و خال ات لواقم الدال  وال «جي  ال  اع اإلاييييييييييييييينا ةلد»
غةن مدسييومة ُملكِّةتها أرضييات    ان وخ سييةن ايينةو تدتل

 «.مزارع شهرا»تس   
الو ن  عل  أنييييمنيييذ ذليييك الةوم ولبنيييان مصييييييييييييييينَّف 

الصيييييييييييييييرةن الييذي اايييييييييييييييتايياع من خالل ال قيياوميية ىجهييار 
ال دايييييييسيييييييتةن السيييييييياايييييييية والرسيييييييكنية  د ىاييييييينا ةل عل  
اإلنسيييييييييييييييدابو والتأايييييييييييييييي  لواقم ج و  اايييييييييييييييته  إ مني 

لبنان  الصييييييييييييناع  ىرتهاطاإلاييييييييييييتناتيجية اإلايييييييييييينا ةلية  ك 
اإلايييينا ةلد كخاوة عحقة لخاوة تدةة  مصيييين  - الرنبد

التد « كامب ييسة »امات  إتسا ية نسبيات من هذا الصناع التز 
السييييييييييييييييايات مم منيياحيم بيرن ر ي  أنور  ابنمهييا الن ي 

وزرا  ىايييينا ةل بنعاية الن ي  جي د كارتن الوحة  الهاقد 
عل  قة  الدياة من محلا تلك الصييييييسقةو وكخاوة تسييييييبع 
الخاوتةن اللتةن حيييييي  تييييييا  ريييييي  ذلييييييك وه ييييييا ال ريييييياهيييييي ة 

 - لو السلسيييييييييييياةنداوايييييييييييي إتساااإلايييييييييييينا ةلية و  - األرينية
 اإلانا ةلد.

ومم ان ال قاومة حظةإ بتسييييييييييييهةالت نوعية  د ظل 
الوجوي السوري  د لبنان واع  ئنان ىل  ال عم الرسكني 

ااترذاب ىعَّ أن  وال الد لها من ىونان عن  نيع اوريةو
عل  ىعتهار من « هللا حزب»وق رة  ياية  اييييييييييييتشييييييييييييهاياإل

والصييييالة والدج يسييييتشييييه   أني ك ن أّيى  نا ل الصييييوم 
خصوإات  نتصارمحَّلإ الرنصن األكحن أه ية  د ذلك اإل

ات  سرل ال واجهة مم مواقم عسكنية  قط ىاتشهاياني جا  
ية الرشيييييوا ية التد ع نتدار ولي   د إييييييرة الر ليات اإل

نيةن وع بةن ال ايييييييياعم ت ةز بةن ال يييييييي نةةن والرسيييييييييييييييك

ة عل  والحكنات وال واقم الرسكني« وتوبي األ»ومداات 
« الجهايوةن»و« الد اايييييييييةةن»ندو ما يد ث من جانب 

وآخنين  د  لسييياةن وما يد ث  د الرناا منذ اإلحتالل 
ونضيييييييييييييييم قبل أن البنيااند لبالي النا  ون. و  - األمةنكد

و ىل  «هللا حزب» ليييييييييييييييييي الشييياب هاييو نجل األمةن الرام
قا لة ال سيييييتشيييييهِّ ون كانإ هنالك عالمة اايييييتسهام وأخنى 

ول اذا يقتصيييين  اييييتشييييهايةنتةن  د شييييأن هذا اإلترجُّب كب
عل   قنا  الاا سة الشييييييييييعية وابنا  الرا الت ال سيييييييييدوقة 
)عل  ندو ما يدصيييييييل  د  لسييييييياةن( وع يشييييييي ل الاهقة 

 هقة »اععل  ب لةل ان كل الذون اايييييييتشيييييييه وا كانوا من 
عل  ندو تسيييي ية اإلمام ال جهول ال صييييةن « ال دنومةن

هايي  ىاييييييييييتشييييييييييهايكن موايييييييييي  الصيييييييييي ر لهذه الاهقة. ل
« هللا حزب»هللا اضيييييييييس  مصييييييييي ا ية نوعية عل   نصييييييييين

هللا الذي  وعل  القاب األهم  د هذا الدزب حسن نصن
ايييييييييياع ت ا اللتي عل  الناج وُحسيييييييييين ال خا هة وع ع 

السيييييييييييااييييييييييية عن ه ال  زوجة  السييييييييييلوي  - الحقا ة ال ونية
د ال سييييييتطيم عل  تسييييييليم الج هور الشيييييييرد  د جت اعاإل

تدلةالتي لل وقف السيااد ولتوجةهاتي. ومم ذلك اكحنيتي ب
 قةإ هنالك  رنة  د ال سيييييييألة تت حل  د ان  ياية السييييييية  

تكون لهم من ىل  أن « هللا حزب»حسيييييين ت  م  ج اهةن 
ناحية الوع  وال له  والد وا والرقة ة ال ونية خصوإية 

السييييية  حسييييين نسسيييييي كان  د كل عن أن  ىونانيةو  ضيييييالت 
قابلة إدافية أو تلسزيونية ُتجنى مريو خااب ولطيي أو م

وكييذلييك  د الليييالد الريياشيييييييييييييييورا يييةو وييذكِّن هييذه الج يياهةن 
 صيييييييييورة مهاشييييييييينة أو غةن مهاشييييييييينة   سيييييييييألة الوع  للحورة 
اإلونانية ومنشيييييي ها آية هللا خامنئد. وهو  د هذا التذكةن 

« هللا حزب»منسييييييييييجم مم نسسييييييييييي ومم تسكةنه ومم حطيقة 
 وجويات وتكوينات.

اإلنسيييييييييييييييداب اإلاييييييييييييييينا ةلد من الجنوب كان من  ر  
البن  ية ويد ل غصييييييييييين « هللا حزب»ال ستنلة ان ولقد 
قسييييييياي للرل  وعليي أيى  انيأاييييييياج  الزيتون وذلك عل 

واجب اإلهت ام  التن ية والر ل السيااد وتأهةل ج اهةن 
. لكن الرالقة اإلايييييييييييييييتناتيجية من اإلتجاهالدزب  د هذا 

تأ ةن الذي للوجوي السيييوري  د جانب ىونان مم ايييورية وال
يرتبن « هللا حزب»لبنان عل  الصييييييييييييرةنة والكبةنة جرلإ 

نسسيييييييي حالة يا  ة يقتضيييييييد  قا ها الصيييييييناُع ال ولُد عل  
اييييورية وإونان ولي  حالة اقتضيييياها اإلحتالل اإلايييينا ةلد 

ىاييينا ةل  إنسيييدابالذي ونى ال جت م ال ولد  أني انته   
جا ت مسييألة هوية مزارع من الجنوب اللبناند. ومن هنا 
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شييييييييييهرا وهل هد اييييييييييورية وبذلك ونتهد يور ال قاومةو أم 
انها لبنانية وهذا يرند ان التدنين ما زال منقوإييييييييييييات وان 
ال قييياومييية ميييا زاليييإ موجهييية. ومن أجيييل  بيرييية الرالقييية 

ان « هللا حزب»اإلونانية اعتبن  - اإلايييييتناتيجية السيييييورية
رات « مزارع شيييييييييييييييهرييا» ه هييذا  ييأن األمم ار ىعتهييلبنييانيييةو مبنِّ

ال تديييي ة ع تدسيييييييييييييييم أمن الهوييييية وان الدكم السيييييييييييييييوري 
لضييييينورات اايييييتراية الشيييييأن السيييييوري  د لبنان ألايييييهاب 
ايييااييية وحاجات ىقتصييايية وكذلك ل قايضيية هذا الشييأن 

الجوعن ال دتل عل  ندو اعاييتراية ال نقوإيية   إاييتراية
ةو السيييييييياية عل  ايييييييةنا  يرتبن ال زارع لبنانية وغةن لبناني

 أن وتم وهو موقف ز هقد وت سييييييييك  ي ألن الدسييييييييم مرناه
تنايييييم الد وي واقامة الرالقات ال بلومااييييية عل  ندو ما 
إيييييييييييييار أمنات ع ب  مني  ر  إييييييييييييي ور قنار يولد  د هذا 

ال واعد الخهية من ع م الدسم  هد ىات نار . أما الشأن
هذا الدكم  د عه  الن ي  األا  اإلبن عل  نظنة الدكم 

 أن لبنان أرة ايييييييييوريةو األب  الن ي  األاييييييييي   د عه 
ام حسيييييييييييييةن أيام عز  ت امات عل  ندو نظنة الن ي  إييييييييييييي َّ
حك ي  أن الكويإ أرة عنا يةو أو بتوإيييييف أكحن يقة 
ىن لبنيييان  د نظن الهريييا السيييييييييييييييوري والكوييييإ  د نظن 

أح ه ا الهرا الرناقد ه ا خنو ان إيييييييييييييييرةنان ج ةالن 
ويجب اايييترايته ا  والحاند ااييي ن تاها عن القايمأبيل 
 ولته ه ا ذ ب الرم اام.قبل أن 

ية األايييييييييييييياايييييييييييييينصييييييييييييييل من هنا ىل  القول ىن الرق ة 
الذي يقوي « هللا حزب»ال زيوجة  د الدالة اللبنانية هد 

التج م السيييييااييييد والدزبد الذي ير ل من أجل ااييييتراية 
ال ور السيييييييييوري  د لبنان ألن شيييييييييأن هذا التج م هو  د 

ا بتييييإ ذلييييك وقييييا م ربم قنن من ظييييل هييييذا اليييي ور ك ييييا 
ال  اراييييييييية التد تتسيييييييييم  الهي نة ال القة والجامدة. و د 

هللا  كان السيييية  حسيييين نصيييين« الدوار الو ند»جلسييييات 
نبيييي « امييل»وإل  حيي  مييا ر ي  البنل ييان ور ي  حنكيية 

بني ي حالن هييذا التج م. و د ال قييابييل كييان ي حييل الجز  
 - دد ال ارونداآلخن من الرق ة ال زيوجة الشتات ال سي

ند لكني  - البنوتسييتنتد - ر وذكسييداأل - الكا وليكد السييُ
شييييييربيات لي  التج م األقوى. ولو ان ج اهةن هذا التج م 
منظ يييييية وملتزميييييية عل  ندو مييييييا هو حيييييياإييييييييييييييييييييل  د 

عل  ابةل ال حال حةا  د ااتااعة اشارة « هللا حزب»
متسع عليي يأتد من جانب السييييييييييييييية  « كوي»أو عهارة أو 
هللا ان يجرل ملةون حنجنة تهتف  د وقإ  حسيييين نصيييين

واح  أو ملةون ايييييييييييييياع  تنتسم  د لدظة واح ة أو ملةون 

حزبد ولبون الن ا  ىل  تظاهنة أو اايييييييييترناة  د الوقإ 
كحةنة أو اإلتساا  صييييرة  أمورال د يو لكان امكن حسيييم 

اع تالل عل  خاوة ع لييية وإن كييان من الجييا ز القول 
 ي كن أنن السيييييييااييييييية رب ا ىن ال واجهة السيييييييااييييييية وغة
 قوة محلها.أمام  تد ث عن ما تكون هنالك قوة

ما ي كن قولي  د ظل هذا الواقم ال أاييييييييييييييياوي الذي 
يعيشيييي لبنان منذ اإلنسيييداب السيييوري غةن الكنيم ىن هذا 
الو ن الصيييييييييرةن مسييييييييياحة الكبةن يورات األكبن كرنصييييييييين 
ىقالا  د ال ناقةو ع حل للوضييييييم الذي يعيشييييييي ىعَّ  د 

ي يولة مداو ة ويكون حيايه منسيييييييييج ات مم الصيييييييييسة عالنى 
لبنيييان »التد تالزميييي منيييذ أكحن من نصيييييييييييييييف قنن وهد 

وهذا الدياي ع يجايل  د شييأن منا ري «. اييويسيينا الشيينا 
كان هناي من ىذا  الشييييييييييرب اللبناند وبكل  وا سي. وحت 

ضييييييييي نات وت ن  ىعَّ أني يسضيييييييييل ع م البو  علنات  التنحةب 
 ن  مييا يام هييذا الدييياي هو الدييل   ييا ذلييك. وكيف ع وت

يدققي من ااييييييييييييييتقنار و  أنةنة وخالص من التالعب  ي 
من اشيييييييقا  يسيييييييتضييييييييسهم ونرند بهم اع واج  أحيانات يأتد 

قوة  ورية ضاربة ىنتهإ  السلساةنية التد يخلإ عجئة  م
ت ارج  ياياتها الت خل  د إييييييييييييييرةن الشييييييييييييييدون اللبنانية 

ال نجعيييية األهم أن ىل  وكبةنهييياو وتصيييييييييييييييييل الديييال بهيييا 
ونرند  ي الن ي  الناحل ياايييييييييييين عن ات والنخهة الطيايية 

القضيييييييييييييييية التد تنى أن  ال دياة ال قنبة مني إيييييييييييييييارت
ي حلونها تتالب ىب ا  النأي  د ترةةن ر ي  الدكومة أو 
الوزرا و وان القضيييييية نسسيييييها تجةز للسلسييييياةند التسييييياما 

جعيييية هيييذه ال ن ك يييا أن  مريييي عنييي  ارتكيييا يييي التجييياوزات.
ال ييال الييذي يييأتد من  األحييياناايييييييييييييييتخيي مييإ  د  رل 

 أحوالتبنعيييييات ومسييييييييييييييييييياعييييي ات عنبيييييية  رنة تاوين 
السلسييييييياةنةةن  د ال خي ات ومدازرة حنكة ال قاومة عل  
الصييي وي  د غةن موضيييريو وعق  هذا اعايييتخ ام القبول 

نسوج ضييييييييعيسة من شيييييييينا ا  د  أإييييييييدابواع هال ل ى 
أن  ند.. وإن جاز القولال جت م السيييااييد والدزبد اللبنا

من وقف مدازرات عن مبيي  ييية واحيياايييييييييييييييي  و نييية هنييالييك 
وقومية. وهذا الدضيييييييييور الهالغ األه ية والتأ ةن للشيييييييييقةع 
السلسيييييياةند جرل الشييييييقةع السييييييوري ونى اني األحع بهذا 
الدضيييييييييييييييور من السلسييييييييييييييياةند وعل  خلهيييية النظنة التد 

كان السلسيييييييييياةند ضيييييييييييسات عل  لبنان ىذا  د أني  تتلخ 
صيرة عجئ  إن السوري هو تاريخيات إاحب هذه ال ار  

لبنان. و د ضيييييييييو  ت اعيات الشييييييييينارة التد ىاييييييييي ها  التد
وتدولإ ىل   1975أبنيل )نيسييييييييان( عام  13ان لرإ ووم 
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حنب يامإ اييييإ عشيييينة ايييينةو انته  لبنان يولة اييييورية 
ع ليييييييات من ر ي  الج هورييييييية ىل  ر ي  البنل ييييييان ىل  

الرييام األمن  الجي  ىل  ر ي  ر ي  الدكوميية ىل  قييا يي 
األمنييية ىل  رؤاييييييييييييييييا  األحزاب والاوا ف  األجهزةوبطييية 

)ع ا الاا سة ال ارونية( ىل  رؤايييييييييييييييا  ال داكم وال وا ن 
وال داييييييييسييييييييات وال خا ن والجامرة ىل  رؤاييييييييا  البل يات 

ل .. الكحةن م ا ي كن اإلشييييييييارة ىل .. ىل .. ىوال خاتةن. 
لدضييور السييوري ت حَّل  د اذلك أن اليي. وباإلضييا ة ىل  

اقتدام مجت م رجال ال ال واألع ال وال صيييييييييييييارلو و د 
من الر ال السييوريةن  د لبنان  األلولعشيينات  ىاييتياان

وللقون فيي من التسيييييهةالت والتسييييياما ما جرلهم يشيييييكلون 
مشييييييييييييييينوع جييالييية مت ةزة قييايرة مم الوقييإو و د ضيييييييييييييييو  

الن ي   تشييينيرات قانونية تتسنع عن ال راه ة التد ابنمها
الاييا ف الييياج الهناوي مم الن ي  ىتسيياا  األول   وجييب

وهد « عالقة من إييييييينم هللا»حا ظ األاييييييي  وعل  قاع ة 
تكون عل  أن و «لبنان واييييييورية شييييييرب واح   د بل ون»

 مد نة  د الدياة اللبنانية الرامة.
وبر  اإلنسيييييييييداب السيييييييييوري اعضييييييييياناري وبصييييييييييرة 

ذليييك أن اإلجال  لم وتبييي ل الوضيييييييييييييييم ندو األحسييييييييييييييينو 
الن ااييتةن األول  )ىمةل لدوي ر ي  الج هورية( والن اايية 
الحانية )نبيي بني ر ي  البنل ان( ااييت نتا اييوريتد الهوى 
وال صلدة ومن يون أن وديي تهاُع  الن ااة الحالحة ) داي 

السيييييييييااييييييييد األإييييييييل السيييييييينةورة ر ي  الدكومة الدنيني 
هج ة وال يالد( ىل  خليل جذري  د ال ريايلة. واوجبيإ ال

البنياانية وما ا نزتي من قنارات  - السننسية - األمةنكية
« هللا حزب»إييييايرة عن مجل  األمن ر م يرجة التسال 

ال ولد عليي ال نحَّب  اإللتسالحول الدكم السوري مقابل 
 ي من جانب قوى ايييييييييااييييييييية لبنانية. واظهنت جلسييييييييات 

« اللوبد السوري »ان النقاش عطيم وان « الدوار الو ند»
ت كةن اييييورية من ااييييتراية ال ور أايييياج  تصيييينل عل و

 د لبنان في ا الانل اآلخن يسييييييير  مسيييييييتقويات  ال جت م 
ال ولد لدسييييييييييييم الرالقة اللبنانية مم اييييييييييييورية عل  قاع ة 
تنايييم الد وي وتهاُيل الت حةل ال بلومااييد وهو ما ع وني  
. الدكم السيييييييييييييييوري ح و ي وإن كان وتظاهن قوعت  ال وا قة

 د « اللوبد السيييييييييوري »ع وني ه وع وني ه رموز  ل اذاأما 
وبرل « حنكييييية أميييييل»و« هللا حزب»لبنيييييان وبييييياليييييذات 

نية  ألن مرن  ذلك  د  النموز ال سيييييدية وال رزية والسييييُ
جسيي ناها ذات ووم « لبنان حصيية األايي »إييسدة عنوانها 
التد كنإ ُأإيييي رها من لن ن « التضييييامن» رالل ل جلة 

 ان ويب و فيي الن ي  إييييييييييييي  ي السنان النايييييييييييييام علد عح
حا ظ األايييييييييييييي  مسييييييييييييييتلطيات  كل ىرتيا  عل  الرلم اللبناند 
 شيييكل  سييياط النيا مدلقات  د اييي ا  لبنان الرا قة ب خان 

 اعقتتال والتسجةنات.
اييييييييييييييةنهد ال شييييييييييييييكلةو وع مدازرة « الدوار الو ند»ع 

 د لبنان اييترة  ال ور ىل  اييابع عه هو « اللوبد السييوري »
ي بلبنان اييييييييسة  الشيييييييرب السيييييييوريو وع وع التدنش السيييييييور 

مشييييياكسييييية أهل السييييييااييييية واألحزاب اللبنانية للدكم السيييييوري 
اييييييييتنيا الشييييييييرب اللبناندو وع الهج ة ال ولية عل  اييييييييورية 

 اتدقع اعاتقنار ال نشوي  د ال ناقة.
وحييي ه حيييياي لبنيييان هو الديييل. ووحييي ه الديييياي هو ميييا 

 د لبنان لهم أ  اع  ونحب  ي الرنب الذون ع ي كن أن
ويت نون لي نر ة اعايييييييييييتقنار. وهذا الو ن الصيييييييييييرةن ع 

حيايه  ق  وههي هللا  ىعالنيدتاج ىل  شيييييييييييييييد   د حال 
ايييييييييهداني وترال  النرم الكحةنة من الابيرة السييييييييياحنة ىل  
التنوع ال يذهبد  دةيا ع يكون لايا سية يون أخنى. و د 
اايييتااعة هذا الو ن الصيييرةن أن يجند ال ليارات وعل  

والتنانزيإ  إييييييييييييييايالالسيييييييييييييينة من السييييييييييييييياحة واإل م ار
وال دت نات والسييييييييييينية ال صييييييييييينفية والجامرات التد يجب 

ها وتاوينها وال سييييييييتشييييييييهيات التد يراي تأهةلها ىختصييييييييار 
من الصيييييييييييييييناعات وأيضيييييييييييييييات  وتجهةزها  أح ث ال ر اتو

الخهيسيية والزراعيية واعايييييييييييييييتسيياية من الحنوة ال ييا يييةو ومن 
 ال ية اضيييييييييييييييرييال عي ي  ال رتنبةن اليذون همأموال   رل

النظن  دةا  ىعاية ايييييييييييييييكاني ال طي ةن. لكن هذا وتالب
يصييها و ن ىاييتح ار ولي  ايياحة إييناع ايييااييد. وهذا 

رموز الر ييييل لو أن  لي   يييياألمن ال سيييييييييييييييتدةييييل تدطيقييييي
وا  د ال رجة األول  أن يكون السيييييييييييااييييييييييد والدزبد قنروا

للبنان ولي  للرنيب شييييطيقات كان أو إيييي يقات أو خصيييي ات.. 
مييييا كييييان وتالم ىليييييي الن ي  ر ةع الدنيني  جييييا  وهو 

 ااتهاا تدقةع الدلم  إغتيال النجل ا ظم ىغتيال.
وعن ما ىاييييييتضييييييا إ ال  لكة الرنبية السييييييرويية رموز 

كانإ « الاا ف ىتساا»الشنعية اللبنانية الذون انتهوا ىل  
لكمو  األ ضيييييييييييييييلالسنإييييييييييييييية مداتية لكد يقال لهدع   من 

سييييييييييييتقبل بل كم وعاييييييييييييتقناركم ولقام لدياتكم وألبنا كم ول 
كم ىجت يياعوا  د أن ترلن الانيع عل  احتنا كم  ريي  اآلن

حياي و نكم. لكن ذلك لم يد ث ولم تضرط ال  لكة كد 
لو  رلإ لكانإ مم أنها  الو ند« الوزر»ع تتد ل هذا 

 رل رموز الر ل ىلتق   ا ايت. ولم يد ث أيضييات عن ما
لو خنجوا بو يقة أنهم مم  السيييييييييياايييييييييد ىل   اولة الدوار
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يرلنون  ةها انهم  ااييييييييييم الشييييييييييرب اللبناند ياالبون األمم 
ال تدييي ة وال جت م الييي ولد  يييإعالن لبنيييان يولييية مدييياوييي ةو 
لكانإ مسيييييةنات ملةونية جابإ شيييييوارع الراإييييي ة بةنوت 

لبنان ىل  اقصاه تن م أقص   وال  ن والبل ات والقنى من
الدياي ووضييييييروا  ع تات الشييييييكن ىل  هدع  ألنهم اختاروا

مصيييييييلدة الو ن قبل ال صيييييييلدة الشيييييييخصيييييييية. ولن والم 
 السرلو « ايييويسييينا الشييينا »هو  ات ىذا  الو ن الصيييرةن

ذلك اني  خياره هذا وني  األمن واآلمان وع م ىغضييييييييييييييياب 
الاامرةن  ي ألني مداو  ولي  بناييييم البيم أو ال قايضيييية 
أو ال شيييييييياركة.  م اني إيييييييياحب اييييييييجل عنيع  د الر ل 

من  كانإ الو ند وا ل قاومة ونج ة الرةن والتضيييييييييييييييدية. ول
لكد يخل  ىل  الا أنةنة. وبر  لبنان  األوانهذه حالي آن 

الو ن الصييييييييييييرةن وهق  الدياي مالوبات للو ن األإييييييييييييرن 
 لسييييييييييييييياةن. ولهذا األمن كالم آخن.  لنتأمل ونناق  من 

 يون مزاو ة وتشنج.

 2006مايو )أيار(  30 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 فلسطين المحايدة بعد فلسطين المجاهدة
ي مداو ات هو الدل ىعالنما يدتاجي لبنان ونرند بذلك 

التد ااتقن علةها األمن «  لساةن ال صرَّنة» ليييييييييييييييي نسسي
اليي ولد ال قبول عنبيييات  يياإلج يياعو واييييييييييييييييديي ث اإلج يياع 

األوروبد عل   - اإلاالمد عن ما ونتهد الدوار اإلوناند
ية من نوع ج و  كسةلة  دسظ ما  ىل  إيييييييسقة نوو  األرجا

 لسييييييييييييييياةن »وجوه الج يم والتسيييييييييييييييليم  ييأن تكون هنييالييك 
 سرل الت من « ىايييييييييييييينا ةل مكبَّنة»ىل  جانب « مصييييييييييييييرنَّة

ال ولد عل  ندو تسيييييييييييييييليم آية هللا الخ ةند الذي قال  د 
النييار  ى الااللدظيية التد ع خيييار  ةهييا ىنييي يقبييل بوقف 

 مم الرناا ىن ا ك ن وتجنع السم.
كيانات «  لسييييييييييييييياةن ال صيييييييييييييييرَّنة»لدل هو أن تكون وا

مداو ات مدكومات بنوعية ج و ة من النخهة السلسييييييييييييييياةنيية 
توار ييييإ البدج والشيييييييييييييييقييييا  أجيييييال  القييييايرة عل  تييييأهةييييل

من حالوة العي  عل  م ى أكحن  األين والدنمان والد  
 من نصف قنن.

وعن ما نقول ىن الدل هو  د اغتنام  نإييييييييييية التسيييييييييييليم 
 ألن مرظم تجارب « يولة  لساةنية» بييييييييييي نبدالر - ال ولد

الر ل السيييييييااييييييد والحوري الرنبد واإلاييييييالمد والسلسيييييياةند 

لم نقل انها كانإ  اشييييييييييييييلة ومدهِّاة ىذا  كانإ مترحنة.. هذا
ورب يا غةن مخلصييييييييييييييية.  قي  التزميإ األنظ ية الحوريية بي ون 

ال وضيييوع السلسييياةند الذي تداييي  عليي لتالرات  ىايييتحنا 
عيييية وبييي أنيييا نالحظ  د ايبييييات هيييذه تستقن ىل  ال وضييييييييييييييو 

نين  ةهيييا ا كيييارات عيييا هيييية  م بييي أ  األنظ ييية وتنظةنات ال نظِّّ
 رل هدع  ونشييييييييئ تنظي ات خاإيييييييية  ي ياخل التج رات 
السلسيييياةنية التد ااييييتهوى كحةنون  ةها الكالم حول التدنين 
من النهن ىل  الهدن. وب ييا ان هييذه األنظ يية وبييالييذات حكم 

اا واييييورية إيييياحهة مشيييينوع قومدو الهرا  د كل من الرن 
 إن شييييييييينا ا عنيضييييييييية من السلسييييييييياةنةةن اعتبنت ان الدلم 
السلسييييييييييييياةند اييييييييييييييكون قنيب ال نال ما يام جز ات من الدلم 
الكبةن تدإ شيييييييييييييرار الوح ة والدنية واعشيييييييييييييتناكية. وح ها 
مصن بةن األنظ ة الحورية لم تنشئ تنظي ات  لساةنيات خاإات 

النسيييييييهة ىل  الهرا السيييييييوري  « الصييييييياعقة»بها محل تنظيم 
. أما  النسييييييييهة ىل  الهرا الرناقد« جبهة التدنين الرنبية»و

الي ن الجنوبد ال اركسييييييييييييد ولةبيا القذَّافية  إنه ا احتضيييييييييييينا 
مرظم  طيييية التنظي يييات الحوريييية السلسيييييييييييييياةنيييية  د مواجهييية 

التد كييييييانييييييإ  د نظنه ييييييا ونظن الهرحةن الرناقد «  تا»
 «.خوان ال سل ةناإل»والسوري  صةالت من حنكة 

واعتبنت مصييينو ك ا ال  لكة الرنبية السيييروييةو انها 
منجعية للقضييييييييييييية ولي  لل نظ ات وان ال ولتةن قايرتان 
عل  مدازرة القضييييييييية عل  الصييييييييرة  السيييييييييااييييييييد ال ولد 
 النسيييييهة ىل  مصييييين والصيييييرة  نسسيييييي مضيييييا ات ىليي الرون 
ال الد  النسييهة ىل  ال  لكة وبطية يول الخليج كل حسييب 
ق راتها ونسهة انتاج النسط  ةها. وما ولسإ اإلنتهاه ان قاية 
التنظي ات السلسييييييييييييياةنية توزعوا عل  الصييييييييييييي ور الرنا ية 
والسيييييييييييورية واللةبية والي نية )قبل التوحة ( ل واع  ورية مم 
ان الصييييييييييييييي ور األخنى كانإ أكحن حنوات علةهم. ولنا  د 
ال خييييييا نة الرن يييييياتييييييية الكبنى عنيييييي مييييييا لم يقف الن ي  
السلسيييياةند عل  الدياي أو يقتدم السيييياحة واييييياا  دةا 
يالب من  لسيياةنةد الكويإ التج م كج ار  شييني عل  
الديي وي مم الرناا وبييذلييك يقارون الانيع عل  الزحف 

امد ندو  وهم لو  رلوا «. ال دا ظة التاارة عشنة»الص َّ
يرلنييي عل  ال أل لكييانوا « ابو ع ييار»ذلييك وبتوجيييي من 

ضيييييييوا بذلك عن  تنكوا  د النس  الرنبية ا ةب األ ن وعوَّ
الت خل غةن ال بنر  د الشيييييييييييييييدون ال اخلية  د كل من 
األرين ولبنانو ولكانوا وج وا  د ااعة الش ة التد تأتةهم 
من جييانييب ىاييييييييييييييينا ةييل من وتخييذ وقسيية ىل  جييانبهم تقةهم 
شييييييييييييييينور الدصيييييييييييييييار والتجويم وتأمنهم من خول وهرا 

نسييييييييا هم. والج ار هم وشييييييييةوخهم و أ سالالنعب  د نسوج 
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الهشييييني الذي نشييييةن ىليي ايييييكون عل  الصييييرة  النسسييييد 
امية والجدا ل الهشيييييييييييييينية التد  اقوى من اآلليات الصيييييييييييييي َّ

 اجتاحإ بها ال ولة الكبنى شطيقتها ال ولة الصرنى.
 يكون الديييياي هو الديييلىل  أن وندن عنييي ميييا نييي عو 

واا ل التدنين ننى أن   ألننا «  لساةن ال صرَّنة» لييييييييييييييي
مند  ع جييي وى منييييي عل  ال يييي ى  أخيييذت والنضييييييييييييييييييال

ال نظورو وبات مدل ات أشيييييييييي  اإلوالم مواإييييييييييلة رمد  تية 
ي.. ايييتشيييهاياإل ايييلوبو تيات  د ع ن الوروي قنابةن لأل

أو بنات أبنا   يقتصن عل  اتشهايخصوإات ان هذا اإل
من الشنا ا اعكحن  قنات وانسداقات  د ال جت م السلساةند 

ات ميسيييييييييييوري الدال وكذلك الذون واللواتد وبنأبنا   بةن ا
ذووهم  د مواقم ال سدولية أو من البورجوازية السلساةنية 
ال تديييالسييية مم الطيييياية  د ميييأمن وهيييذا لي  عييي عت عل  

تنظي ات ذات عقة ة يونية كيف أن اإل الا. ونسييترنب 
ع تأخذ هذه « الجهاي اإلايييييييييييييييالمد»أو « ح اج»محل 

نوع من القبول أو التنغةب  ويد ث عتهارال سييييألة  د اإل
ي اييييتشييييهايل ن هم تدإ خط السقن كد وديوا الواجب اإل

هدع  ليسيييييييييييييوا من ضييييييييييييي ن هذه القنابةن التد أبنا   بةن ا
 كانإ من  قوج الدطهة السنعونية.

وإل  ذلييييييك  ييييييإن ال زاج الرنبد وعل  ال سيييييييييييييييتويةن 
ىزا   الشيييييييييربد والناييييييييي د لم ير  ك ا حالي  د ال اضيييييييييد

ند. وبر ما كانإ القضيييية السلسييياةنية ال وضيييوع السلسييياة
للتربةن  اييييييتر ايكل عنبد ووج اني ويب ي اإل ىنتهاهتشيييييي  

ل ىل    أمورعن ح ااييييييييتي للقضييييييييية  إن هذا اإلنتهاه تدوَّ
الوج ان انشيييييييييييييرل   سيييييييييييييتقبل البل  ك ا أن  خاإييييييييييييية  يو

 ألول  ئومصيييييييييييييةنه. وهكذا فهر ما كانإ الشيييييييييييييوارع ت تل
ومة السلسييياةنية  ات ال تظاهنين من أجل  لسييياةن وال قا

من الصييييرب تسييييةةن  ضييييم عشيييينات  د تظاهنة نسييييتحند 
تد ث  د  ي كن أنمن ذلك التظاهنات التدشيييييية ية التد 

ىلةهييا  د لبنييان وتكون من أجييل « هللا حزب»حييال يعييا 
«   لسييييييياةن ح اج»عل  ندو ما وناها أي «  لسييييييياةني»
«  لساةن السلاة»ولي  «  لساةن الجهاي اإلاالمد»و

ال ال جت م ال نظ اتد السلسييياةند السيييا نة  د وبطية ا ي
تكون  ي كن أنالتظاهنات ك ا أن  ركاب هذه السيييييييييييييلاة.

حاشييييييييييييييي ة  د حال ح  إ و ع توجيي من النظام  د كل 
من اييييورية وإونان ألاييييهاب ايييييااييييية أكحن منها ألاييييهاب 
نضييييييييييييييالية وعل  خلهية ان  لسيييييييييييييياةن هد تلك التد من 

 لسييييييياةن » بييييييييييييييييييييييي بالهدن ىل  النهن وع ا ذلك  ال تنحة
 «.ال صرَّنة

الظنول  عتهيياروندن عنيي مييا نقول ذلييك نييأخييذ  د اإل
الصييييعهة التد تواجي النظام السييييوري والنظام اإلوناند من 
ال جت م اليييييي ولد وهد ظنول تدتم عل  كييييييل منه ييييييا 

و د «. ورقة ضييرط» ىعت اي ال وضييوع السلسيياةند كيييييييييييييييييي
 طالشجن تذبل وتتساق أورااالضرط محل  أورااالراية ان 

  ر  تأيية الرنة.ىن ا 
عنبية أخنى  إن لكل  أنظ ةوبالنسيييهة ىل  حكومات و 

اتهيييا التد تتقييي م عل  اإلهت يييام ىهت ييياميييمنهيييا ه ومهيييا أو 
د األايييياايييي ال وضييييوع السلسيييياةند.  الذي وندصيييين ه ي 

اتي ىهت امبوضييييييييم ح  للر ليات اإلرهابية. والذي يجسييييييييِّّ  
ونى أن  د تجيي ويي  الوعييية منة أخنى أو التوريييا. والييذي 

ال وضوع السلساةند ارهقي   ا يكسد وبات عليي اإلهت ام 
نلي ىل  يرجة اني لم ير  ونظن   قضييايا ياخلية. والذي تأم 

عل  . أما  رةن الرةن األمةنكية ىل  ال وضوع السلساةند
ضيييييوع رواييييييا والصيييييةن  ال و ىهت ام  الصيييييرة  ال ولد  إن

السلسيييياةند ع ووحد  أن هاتةن ال ولتةن الكبنيةن ترنيان 
هذا ال وضيييييييييييييييوع وإن ا الذي ىزا   خارج السييييييييييييييينب ال ولد

يد ث هو أن كالت منه ا تراير السييييييييييييييينب لهرل الوقإ 
وبرل الترني  شهي ال ستقل ال نحَّب  ي  لساةنيات ول واع 
كة ية أو  رنة اعايييييييييييييتقااب  م ع تلبحان عا  تةن ىل  

 ىل  ترني ه.أح   ال ولد الذي ع ونتا  السنب
ازا  ذلك ما الذي يجب ح و ي. هل ان تني األمور 
عل  ما هد عليي يسة   د شيييييييد ؟ وهل من ال ناقد ان 
وتدول السلسيييييياةنةون ىل  حلقات تتصييييييارع  د الشييييييوارع؟ 

 ريي مييا  ييازت  د « ح يياج»وهييل من ال رقول ان تقنر 
ةئة من الواجب اإلنتخا ات ان ما  رلي السييييييا قون هو خا

مدو آ ارها وان ما ارت ه الرنب  د الق ة ال ورية الحانية 
 اييييييلاانبن  التد ىاييييييتضييييييا ها تجةةنات الن ي  الشيييييييم زاو 

 2002مارج )آذار(  29و 28نهيان  د بةنوت وومد  آل
كيييان خايييأ يجيييب تصيييييييييييييييديديييي ويرتبن وزين الخيييارجيييية 

 ال هايرة»مد وي الزهار وهو  د  كةن زا نات « الد ااييييد»
غةن »التد حظةييإ عل  موا قيية الج يم  ييأنهييا « الرنبييية
 أا مد وي؟ يا ما هو الر لد ىذن«! ع لية

ميييييا ي كن قوليييييي ان ميييييا هو غةن ع لد أن ع يقنأ 
 - جة ات ما يد ث  د ال شيييييييييييه  الرنبد« الد اايييييييييييةون »

خيارين أمام  قنأوا جة ات اييييج ون انسسيييهمىذا  ال ولد. وهم
ن الدكم والروية ىل  ع  ييييالييييا له ييييا  ىمييييا اععتييييذار ع

كانإ ىذا  النضييييييييييييييال الذي اوقسوه وبصيييييييييييييينل النظن ع ا
كيييييإجنا  وقيييييا د أو  وا األرة الروية هد ىل  تديييييإ 
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يةو وإما ىعتهار ىايييييييييتشيييييييييهاي د إييييييييييرة ع ليات األرة 
من الترني  مم « ح اج»ايييييقسات ي كِّن « ال هايرة الرنبية»

اآلخنين الييييذون يسيييييييييييييييتظلون بهييييذا السيييييييييييييييقف الواقد من 
مد وي « السلاة الو نية»ت. وعن ما  ن  ر ي  ال زاو ا

ا تنضيييييييييييييينا ان هذه السكنة « الدوار الو ند»عهاج  كنة 
ألنها تشييييكِّل « ح اج الدكومة»اييييتكون موضييييم تنحةب 

مخنجات ل واقف كحةنة تب و إعهة ىن هد اتإ من جانب 
واح  لكنها تصيييييييييييييييها  بيعية عن ما يكون هنالك ىج اع 

ايييييييييييييييدقع « ار الو ندالدو »علةها. ك ا ا تنضيييييييييييييينا ان 
مصييييييييييييالدة حطيطية ع تقتصيييييييييييين عل  ت لف القلوب وإن ا 
يخنج بنؤية ج و ة لل سيييييييييييتقبل السلسييييييييييياةند تضيييييييييييم ح ات 

هييا أ نايمن السلسييييييييييييييياةنةةن وتوارث أجيييال  ل رييانيياة  ال يية
القهن واإلذعل وشيييييييييييييييظف العي  وأنواع الخول وعقيييي ة 

 اللجو  وال خيم.
هيييييذه  وإذا جيييياز لل ن  محيييييل حييييالد ان يستنة مالما

أراه  النؤية  إن الذي ي كن ا تناضييييييييي هو النؤية نسسييييييييها ل ا
لبنان يولة  ىعالنحالت لل أايييييياة اللبنانية والتد تندصيييييين  د 

أوجي  ذلك للدالة السلسيييييييييييييياةنية  ألنأرى  مداو ة. وعن ما
أهل لو أن  التشييييييييييييييا ي كحةنة مم الدالة اللبنانية. وك ا ت نةنا

سا  النية واإلندياز يقنرون  د لدظة إييي« الدوار اللبناند»
أخنى مايييالهييية ال جت م الييي ولد  أنظ يييةللو ن ولي  ألي 

 إعالن لبنان يولة مداو ةو  إن الت ند نسسيييي  أن يسرل أهل 
يسرلي أهل يجب أن ما لم يسرلي وما « الدوار السلسيييييييييياةند»
بيييل وان يصيييييييييييييين الجيييانهيييان عل  هيييذا «. الدوار اللبنييياند»

 .األوانال الب وقبل أن يسوت 
«   لسيييييييياةن ال صييييييييرَّنة»عن ما ن عو ىل  حياي وندن 

 ألن محل هذا الدياي اييييييييصيييييييون الشيييييييرب ويشيييييييسد الرلة 
«  لساةن ال صرَّنة»عن أن  ويوقف نزل الجن و  ضالت 

ت لك من اإلمكانات والحنوات ما من شيييييأني تأمةن العي  
 هذهيكسد أن ال نارة. و  أنواعالكنيم للشرب الذي ذاا كل 

مالوةن ال سيدةةن وال سل ةن  اتكون قبلة«  لساةن» آل
ية وهدع  اإلي ان د الرالم يدجون ىلةها إلك ال  قوايييهم 

 د زيارات للدج ال سيييييدد والزيارة  األموالاييييةنسقون من 
بنا  ما  ىعاية اإلاييييييييييالمية للدنم الحالا ما يسيييييييييياع  عل 

يمنه الشييييييييييييييييييارونةون وغةنهم. هييييذا ىل  جييييانييييب ال نيوي 
لبنتقال والزيتون وأ اوب السيييياحد وال نيوي الزراعد من ا

 ومنتوجات أخنى كحةنة.
والدييياي السلسييييييييييييييياةند ال الوب ك ييا الدييياي اللبنيياند 

وع هو هنوب  ىايييتسيييالمال الوب هو اآلخنو لي  حالة 

تاريم هذون الو نةن ذلك أن من تأيية الواجب الو ندو 
)الصيييييييييرةن لبنان واألإيييييييييرن  لسييييييييياةن( حا ل  الصيييييييييبن 

نان و نيات  خيار والتضدية ولذا   اتهسالواإل إنه ا مدصَّ
الدياي يرت  اني   هايرة منه ا وبذلك تكتسييييييييييب قبوعت يوليات 

ال جت م اليي ولد هو الييذي لو أن  يكون أكحن أه ييية م ييا
 اير ىل  تر ول الهوية السييييييييايية عل  ندو تسصيييييييةل هذا 
ال جت م لخنا ط يول الرييالم. وعنيي مييا يكون التيياريم عل  

دياي ع تروي حالة تهنُّب من هذا اإلشيييييناا  إن إييييييرة ال
ايا  الواجييييب الو ند وإن ييييا هد نظنة مسيييييييييييييييدوليييية لواقم 

 الدال.
والدياي ع يرند ان ونرزل الو نان الرنبيان )الصيييييرةن 
لبنان واألإييييييييييييييرن  لسيييييييييييييياةن( عن مدياه ا وعن الرالم 

اييييييييييينة  د الوعيات  189الخارجد عل  ندو ما ح ث قبل 
   موننو ىعت اي ال تد ة عن ما قنر ر يسييييها الخام  جي

الدياي  صيرة الرزلة  دةا ع ت   ال ول األوروبية نسوذها 
اعايييييييتر اري ندو أمةنكا و د الوقإ نسسيييييييي تلتزم الوعيات 
ال تديي ة من جييانبهييا  ريي م التيي خييل  د مشيييييييييييييييياكييل أوروبييا 
وعالقييات يولهييا. وعنيي مييا ارتييأى موننو  ن   كنتييي عل  

إلج يييياع  يييياإلج يييياع وعل  ندو اأقنهييييا  الكونرنج الييييذي
مارج  29و 28الرنبد  د الق ة ال ورية  د بةنوت وومد 

الرزيز  عبيييي بن  هللا عبيييي  عل   كنة ال لييييك 2002)آذار( 
ال هايرة » بيييييييييييييييييييييييي وكان ما زال وليات للره  التد غ ت ُترنل

الرزو اعايييييييييتر اري أمام   لكد ع تضييييييييييم البالي« الرنبية
 و ننسا وبنياانياو  ضالت  ىاهانيااألوروبد وبالذات غزوات 

 ن  السكنة مسييتن ات ىل  رإيية ه النضييالد وهو أني عن أني 
كان جن يات  د حنب اعاييييييتقالل ضيييييي  اعنكلةز التد قايها 

جازت ال قارنة ىذا  الن ي  األول جورج واشنانو الذي هو
اييييييييييييييروي أمةنكا(و واني ترا ف مم  آل الرزيز عب  )ال لك

 ىعاية نضييييييييييييييال يام ربم قنن الحورة السننسييييييييييييييية وأمكني  ر  
 لوري ا ىل  الوعيات ال تد ة من النسوذ اعاييييييييييييييهاند. ولكن 

«  مب أ موننو» بي  كنة الدياي التد ُعن إ  د عالم السيااة
تناجرإ مم الن ي  الحامن والرشنين وويرو ويلسون الذي 

حةا تبنَّ  ال عوة ىل   1921ىل   1913تنأج أمةنكا من 
لرسيييييييكنيةو  م ُقضيييييييد ت امات عل  الدنب واايييييييتخ ام القوة ا

مبيي أ موننو مم الن ي  الحيياند والحال ةن  نانكلةن روز لييإ 
(. ومن مسارقات الق ر أن هذون الن يسةن 1945 - 1933)

اللذون نقضا مب أ الدياي كانا شهي مشلولةن حةا ان األول 
)ويلسييييييييييييييون( الذي هو أول ر ي  أمةنكد يسيييييييييييييييا ن خارج 

شييييييييييييييلل  د نهاية عه ه وان ال أإييييييييييييييا يالد وي ىل  أوروبا 
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الحاند ) نانكلةن روز لإ( ب أ عه ه يراند من عجز اا يي 
 د شييها ي. وبر   أإييا ي سييبب منة شييلل األ سال الذي 

نقل مبييي أ موننو يخليييإ أمةنكيييا  د يوامييية التييي خيييل  د 
شييييييدون اآلخنين  م الدنب  اإلحتالل عل  ندو ما يد ث 

ن اليييذي قييي  جورج بوش اإلب األربرةنمم الن ي  الحييياليييا و 
يرسييييييييل اآل ام األمةنكية  د حال ايييييييير  ىل  جرل الو ن 
الصرةن لبنان والو ن األإرن  لساةن يولتةن مداو تةن 
وبييذلييك ونتييا  شييييييييييييييعهييا اليي ولتةن ويا ئن الهييال الرنبد... 
وينصيييييييينل ىل  غةن رجرة ال تالعبون   صييييييييةن الو نةن 

جةل من ال نزَّهةن أمام  من أهل السييييااييية إل سيييا  ال جال
 ييالو ن وتسضييييييييييييييةييل منا  اإلي ييانتقيي ي  الييذات بيي ل عن 

 .اإلرايةالوع  للرنيب عل  ىعال  شأن اعاتقالل و 
 ولهذا التناول  طية توضيدات ووقا م وااتنتاجات.

 2006يونيو )حزيران(  6 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

الحياد للبنان وفلسطين: محاسن هذه 
 الصيغة كثيرة وال مساؤى لها

ياالب كاتب محل حالد وبصييييرة اإلقتنا  من عن ما 
خالل مقالة  أن يكون الدياي هو الدل  النسهة ىل  و ني 
)لبنان( والو ن الحاند للرنب ) لسييياةن(و  لي  ألني  ر  
أربريية عقوي من الهم القومد واإلهت ييام الوحيي وي ايييييييييييييييئم 
تكاليف النهج الرنوبد وحلم ااييييييييييتراية الو ن السييييييييييلةبو 

مور ونى عنيي مييا يكون هنييالييك خان وإن ييا ألن مناع األ
مد ا  ال صييييييييييييييةن وعجز عن الرالج لوضييييييييييييييم اشييييييييييييييهي 
 ال رضيييييييلة  شيييييييلإ كل ال داوعت إلنقاذهو أّن من واجب 

أن  القايرين عل  التأمل وااييييييييييييييتنهاط األ كار واإلقتناحات
وا مييا ويي ور  د الخييا ن منهيياو ألن أهييل القنار رب ييا يقول

صيييييييييييييييوإيييييييييييييييات ان يدتاجون ىلةها ورب ا وتم األخذ بها.. خ
الظنول ال دياة بهم تجرلهم يعيشيييييييون حةنة من شيييييييأن 
 كنة عابنة أو رأي يأتد من مصيييي ر متجني للتخهيف من 
و أة هذه الدةنة. وهذا ما ح ث عل  ايييييييييييييييبةل ال حال ع 

الناإيييييييين عن ما كان ما  عب  الدصيييييييين مم الن ي  ج ال
زال ح وا الره   د الدكم وأق م عل  تأميم قناة السوي  

تتسييبب  ي كن أنيدسييب حسييا ات ي يقة ل ا  من يون أن
 ي الخاوة من أذى ل صييييين مرتبنات ان ال كسيييييب ال رنوي 

الو ند اييييييييييييييييكون و ةنات وهييذا  د حيي  ذاتييي ىنجيياز يرزز 
التوجي الحوري الذي ب أ  د ال دنوايييييييييية... أي مصيييييييييين. 
وعل  ندو ما ايييييييي رناه من زمةلنا الكبةن اعاييييييييتاذ مد   

عزمد الذي كان  د حسييييييينةن هيكل  إن ال كتور مد وي 
الخ سييةنيات من الكتاب وال سكنين ال نموقةن  د مصيينو 
 وإن كان ىاييييييييييييييي ي لي  ذا رات ك خنينو رأى وبر ما كان

الناإييييييييييييييين عةَّني من وبات يا  ات  د األمم ال تد ة أن  عب 
تييي اعييييات التيييأميم رب يييا تكون  د منته  الخاورةو وهد 

تشنها  أن ي كنجا ت خاةنة  السرلو واني ااتهاقات لدنب 
بنياانيا عل  مصييييييين وخصيييييييوإيييييييات ان القوات البنياانية 

مصيييييييييييييين  ىعالنكانإ ع تزال  د مناقة القناةو ق  يكون 
حيايها ال العو محل اييييييييييييويسييييييييييييناو هو الدل ال نااييييييييييييب 
 للتخل  من القوات البنياييانييية وير  خان الدنب. لكن

اويسنا ذلك أن الناإن لم ونحب  السكنة وحجتي  د  عب 
وان لل ول الكبنى مصلدة  د حيايها  ذات وضم خاص

عل  إييييييرة  اإلاييييييتح ارات والخ مات ومنها عل  اييييييبةل 
التد تق مها اييويسيينا األح ن ال حال ع الدصيين الصييلةب 

مصييييييييييييييين  ال ي كن ى رايها . أما ل ول تدارب  رضيييييييييييييييها
 سيييهولة عن الدنب أله ةتها اإلايييتناتيجية ك ستنا  نا 

ور عزمد عييييال د. وع نيييي ري كيف كييييان ري  رييييل اليييي كت
نستنة ان النجل أننا  إييييييييييياحب  كنة حياي مصييييييييييينو ىعَّ 

ا ع يقول أوريهالناإن  الدجة التد  عب  ككاتب رأى ان
ما و ور  د خا نه من تالرات  د شيييييييييييييييأن النغهة  د 
ام من  التزعم والهي نة ك ا هد حال ىونان اآلن وحال إ َّ

أن  قبيييل. وملن  هيييذه تالرييياتيييي ون ل الديييياي ألن مرن 
ر ي  يولة مداو ة ان تلرد الحورة والبننامج الحوري  تكون 

إييييرة ك ا أن  ن ع تت خل  د شيييدون اآلخنين.أومرناه 
الن ااييييييييييييييية م ى الدياة أو غةن ان ع تكون  الدياي ترند

 .أقل( مد ية  ستنة زمنية )أربم أو خ   انوات أو رب ا
الناإييييييييييييين لم يأخذ  سكنة الدياي  هذا ع  عب  واذا كان
ع تصييلا كدل ل ن يدتاج ىل  هذا الدل محل  يرند انها

مم مالحظة «..  لسييياةن ال صيييرَّنة»و« لبنان الصيييرةن»
ان الدياي ل ن يقتنم  ج واه  النسيييييهة ىل  اايييييتقنار الو ن 
و  أنةنة الشييييييييرب ع يرند اعنرزال عن ال جت م ال ولد 
و ق ان حع الرضييييييوية  د مداييييييسييييييات ومنظ ات ىقلي ية 

ب لةل ان الن سييييييا انضيييييي إ « د ةاعمم ال ت»ويولية محل 
ك ا  و1955وهد  د حالة حياي ىل  ال نظ ة ال ولية عام 

 نلن ا ال داو ة هد األخنى انضيي إ ىل  ال نظ ة  د أن 
عضيييييييييييييييويتهييا  د اعتديياي عن أن  الرييام التييالد  ضيييييييييييييييالت 
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تكون عضييوات عل  أن األوروبد لم تشييكل حةحية إلجهارها 
ند  ق ان الرضييوية  د اعحالل الرسييكنية. والدياي ع ير

« حنكييية عييي م اإلنديييياز»و د « الجيييامرييية الرنبيييية» د 
و بل ان الرك  هو ما «منظ ة ال دت ن اإلايييييييييييييييالمد»و

ي كن ح و يو   رن  ان إسة الدياي اتضسد ال زي  من 
القبول لل ولة التد اختارتي وبدةا تكون النعاية لها من 

  د عضيييييييييييييا ال ول الكبنى والحقة بها من ج يم ال ول األ
ال نظ ييية الييي وليييية ومن يون التوقف عنييي  أن الن سيييييييييييييييييا 
وايييييييييويسييييييييينا و نلن ا يول قلةلة ع ي السيييييييييكان وال سييييييييياحة 

الو ن » بييييييي  ال قارنة مم ال ول األخنى وهد حالة شبةهة
 لساةن. و  ة مةزة « الو ن األإرن»لبنان و« الصرةن
يكتسيييييييبها كل من هذون الو نةن  سيييييييبب  ي كن أنأخنى 

هدان وايييييييييييييييياةن نزيهةن  د حيايه ا وهد انه ا يصييييييييييييييي
بةن ال ول الشيييييييييييطيقة من  أحيانات الرالقة والخاةنة  األزمات

نوع األزمية التد تعيشيييييييييييييييهيا كيل منه يا اآلن وتدتياج ىل  
الوايط الذي وتم مسراه  ال تج ه وذلك ألن هذا الوايط 
لي  مداو ات   ا فيي الكساية وإن ا تتدكم  د مسييراه أهوا  

 ندياز ىل   نل يون آخن.إسة اإل أحيانات وتراُ ف لي 
وق  يقال  وما  ي ة هذا الدياي  النسيييييييييييهة ىل  كل من 

  لسيييياةن« الو ن األإييييرن»لبنان و« الو ن الصييييرةن»
كانإ ال ولة ال جاورة ىاييييييينا ةل ت لك السيييييييال  النووي ىذا 

سلتان  د ىايييت نار وغةن قايرتةن    ا يرند انه ا مسيييتضيييرل
  ذلييك هو أن عل  ح يياييية امن البالي والعهيياي. والني عل

اال  الدياي هو  د  رل جوانهي  أه ية السال  النووي 
واني  د ح  ذاتي يشكل حصانة لل ولة وإعَّ  كيف لم تتأذ 
 نلنيي ا ال ديياويي ة التد بةنهييا وبةن اليي وليية الرظ   النووييية 
اعتداي السيييييييييوفياتد )قبل التسييييييييياقط وتلهرُحن الج هوريات( 

ر أن ال ولة النووية ىليي األمو ىنتهإ  ح وي  ويلة. والذي
الرظ   ايييقاإ بةن ا ال ولة الصيييرةنة ال داو ة إييي  ت 

ىاييييييييييينا ةل عن ما  أموروازيايت حيايات. وما ق  تنتهد ىليي 
تجييي  أن جيييارتةهيييا اللبنيييانيييية والسلسييييييييييييييياةنيييية  ييياتتيييا يولتةن 
مداو تةن ايييتنى ان ال سيييال ة هد اييين الهقا  وان كل ما 

ايييييسق  مبنراتي  تقوم  ي لن يسة ها  د شييييد  وان تسييييلُّدها
ىذ اييقال لها  م ن اذن الخول وضي  ملن  السيال . وإل  

أن  ىايييييينا ةل اييييييتنى وق  ازيايت رقرة القبول بهاذلك أن 
هد ب ورها نسسيييييييها يولة مداو ة وإن كان ذلك عل   ترلن

يرجة من اعاتدالةو كون هذا ال  ل وتالب  د إسدة 
ظنة واقعية ن إعت ايالنظنة التوراتية وبال سهوم الصهةوند و 

تجاري ظنول الرصيييييييييييين. وبالدياي اإلايييييييييييينا ةلد ع يروي 

هنييالييك موجييب لإ قييا  عل  أرة غةن ال دتليية وع عل  
 الر ا  مستدكِّ ات  د النسوج.

بات  وق  وب و هذا الكالم اع تناضييد حول الدياي مسييترنل
من جانب الهرل وإل  يرجة اعاييييييييتهجانو بل وشييييييييبةهات 

م الن ي  التونسد )الناحل( الذي قوبل  ي كال اترناب اإل
الدبةب بورقةهة عن ما يعا القاية الرنب  د السيييييييييييييتةنيات 

قبييل أن ىل  ال وا قيية عل  قنارات التقسييييييييييييييييم وكييان ذلييك 
ويصيييييييييييييييها الالب  1967وونةو )حزينان(  5تد ث حنب 

الرنبية التد احتلتها  األراضيييدىاييينا ةل من  ىنسيييدابهو 
  ر  الذي   ا  د ذلك الق ج.  م تبةن اييييييييييييييينة تلو أخنى 

ىليي تلك الدنب عل  الصيييييييرة  الجرنا د والترامل ىنتهإ 
بةن الرنب وال قييياومييية السلسييييييييييييييياةنيييية وكيييذليييك السيييييييييييييييلوي 
السلسييييييياةند ع ومات ان النجل  إقتناحي ال شيييييييار ىليي كان 

ه خارجات عل  إعتهار  رة  النظن ب لةل ان ع م األخذ  ي و 
القضيييييييييييييييم أمييييام  التوجييييي القومد والو ند اتييييا  ال جييييال

شيييييييربها أمام  ني لم وبعل أال سيييييييت ن لسلسييييييياةن وإل  يرجة 
اييييوى ارتضييييا  ال ولة ال صييييّرنة ال داو ة التد تنيدي من 
ال زاوييي ات وال ريييامنات وال تييياجنات. وينابع األمن عل  
لبنان الذيو  د حال لن يسيييييييييييلك  نيع الديايو ايييييييييييةهق  
عل  ندو ما هد حالي منذ  ال ة عقوي اييييييييييييييياحة ع ترال 

اايييتال ات إلرايتي واايييترالعت لضيييرف  أرضيييي ل الدنوب ع
كنامات أهل السييييييييياايييييييية الذون اخسقوا  د إييييييييون الو ن 

مم أنهييا  واعتبنوا الوع  للرةن مسييييييييييييييييأليية ع غهييار علةهييا
اايييتهانة  الو ن تصيييل ىل  ما هو أقل من الخيانة واكحن 

 من التسنيط.
ونكنر القول وندن نختم وجهيييييية النظن هييييييذه  ييييييأن 

)لبنان( « الو ن الصرةن»ذي يعيشي الوضم ال أااوي ال
ما ايكون ) لساةن(و وتجي  إعتهار « الو ن األإرن»و

كان األمن ايييييةهق  عل  ما ىذا  ىل  ال زي  من ال أاييييياوية
هو عليييي حةييا مسيييييييييييييييياونة األ نال اللبنييانييية  د ال نتهيية 
األول  موزعة بةن الشييييييييييييطيقة الرنبية )اييييييييييييورية( واألخإ 

اقة والنعاية والدنص ال سيييييييييل ة )ىونان( وال  عية الصييييييييي 
)أمةنكيييا(و بةن يييا الو ن  د ال نتهييية الحيييانيييية. ومم تزاوييي  
السيييييييييو  اييييييييييسيييييييييلك الو ن الانيع  د اتجاه الهاوية. وع 
خالص ىّع  إعالن لبنان يولة مداو ة ألن  قا ها ايكون 
 د حيايها واتكون   أنةنة الشرب  د ظل هذا الدياي. 

 زيهاراإل ذلك أنوع موجب للخشيييييييييية من هذا ال صيييييييييةن 
ايرم البالي وي خل كل بةإ ألن ال قومات موجوية  كحنة 

.. بتكييارمن الابيريية الج ةليية ىل  قيي رة اللبنيياند عل  اإل
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ع تروي « الدياي» بييييييييعن أني  ىل  التنوع ال ذهبدو  ضالت 
متزع ةن ي ارايييييييون الزعامة  اقوج أمام  هنالك  نإييييييية

ذلك نطيل  أمنهاااييييييييييييتعهايية ظاهنها يي قنا د وحطيقة 
« الدوار الو ند»ت امات. وهذا الذي ح ث  د ظل تجنبة 

الو ن »يلةل عل  ذلك. وما يقال حول لبنان يقال حول 
 لسيييييييياةن الذي تتجاوز خصييييييييومة اعشييييييييقا  « األإييييييييرن

ع ا هم لإايييييييييييينا ةلد الذي اغتصييييييييييييب  أحيانات لهرضييييييييييييهم 
القضيييية الواح ة أبنا   وإّع   ا مرن  ان ع وتسع األرةو

اليييييذي وديي ىل  « الدوار» ييييياولييييية  عل  الجلوج ىل 
حلول تراد مييييا للو ن للو ن ومييييا لان د الصيييييييييييييييناع 

. وعل  ندو ما يسرلي أيضييييييييات. للو ن« ح اج»و«  تا»
اإلايييينا ةلةون. وبالنسييييهة ىل  ال قومات والق رات  إن ل ى 
السلسييييييييييييييياةنةةنو عييي ا القييي رة ال يييذهلييية عل  الصييييييييييييييي ويو 

ع يروي  ربتكيييييا. وبهيييييذا اإلبتكييييياراعمكيييييانيييييات الكحةنة لإ
وتسييييييييييييول ال سيييييييييييياع ة والن ع.  لةتكل الشييييييييييييطيقان اللبناند 
والسلسيييييييييياةند عل  هللا ولتنتسم إيييييييييييدة ال االهة  الدياي 

حتناب عاليات وبذلك ونتاحون وينيدون وُتاوى إييييسدة اإل
وتدل مدلها إسدة بيضا  ونطية ببياة ونقا   اإلذعلو 

لتد الحال ة ا األو ان لوج ايييييويسييييينا والن سيييييا و نلن ا تلك 
« لبنييييييان الصيييييييييييييييرةن»تنرم  كييييييل مييييييا يستقيييييي ه محةالهييييييا  

 «. لساةن ال صّرنة»و
 2006يونيو )حزيران(  13 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

أمثولة خليجية من ثالثة أولياء عهود 
ار وبعض اللبنانيين  برسم بشَّ

هنييالييك ىنجييازان خليجيييان  د منته  األه ييية حققه ييا 
شأن التأمل  ةه او من جانب الرهوي من أوليا    ال ة من

أهل القنار  د اورية وأهل التأزم  د لبنانو أن يساع هم 
 عل  مرايرة الشننقة التد يعيشون  ةها.

الرزيز  عب بن  األول هو األمةن اييييييييييلاان ولّد الره 
الي ند عل  ميييي ى  - حييييامييييل ه وم ال لف السيييييييييييييييرويي

 2006انوات الذي قام ووم الخ ي  أول وونةو )حزينان( 
ييارة ىل  الي ن مصيييييييييييييييادهيات و ي ات مت ةزات يضيييييييييييييييم وزين بز 

الرزيزو ووزين الخييارجييية  عبيي بن  اليي اخلييية األمةن نييايف
األمةن ايييييييييييييييروي الهيصيييييييييييييييلو ووقَّم خاللها  د القصييييييييييييييين 

عاإيييييييييييي ة مناقة حضيييييييييييينموت « ال كال»الج هوري  د 
 القاير عب  )شنا البالي( مم ر ي  مجل  الوزرا  الي ند

 ييية ل ريياهيي ة الديي وي اليي ولييية عل  الخنا ط النهييا ييإج ييال 
ات الييي ورة ىجت ييياعيييبةن البلييي ون. وجيييا  التو يم  د ختيييام 

  «.الي ند - مجل  التنسةع السرويي» لييييييي السا رة عشنة
مسييتشييس  األمةن »وضييم حجن األايياج ل شيينوع ك ا أني 

الذي ايقوم بت ويليو ىل  جانب وضم « الاان الجامرد
و «التقنيةكلية األمةن ايييييلاان »حجن األاييييياج ل شييييينوع 

«.  جامرة حضنموت للرلوم والتكنولوجيا...» لييييييييي التا رةن
وهذه ليسيإ كل   ار الزيارةو  هنالك مناقة للتجارة الدنة 

 رنة ر م حجم التجارة بةن « مناقة اأُلخوَّة»ايييييييييييييُ ةإ 
ىنشييييييا   البل ون وهنالك الشيييييينكة القا ضيييييية التد تسييييييته ل

 مشيييييياريم ضييييييخ ة  د مجاعت ع ة بةنها اإلاييييييتح ار  د
ا. وبالنسهة ىل  التراون من جانب القااع إيارتهال وانئ و 

الخيييياص  ييييإن الجييييانبةن وتالرييييان ىل  ر م التهييييايل من 
مليارين ونصيييف ال ليار يوعر  د الرام ىل  اكحن. وعل  
إيييييييييييييييرة  تأهةل اإلقتصييييييييييييييياي الي ند هنالك بنوتوكوعت 
ومذكنات تساهم لتسرةل ال ور السيييييييييييييييرويي  د تأهةل هذا 

ات ت ويل تصييييييييييل  ي تها اإلج الية ىل  ساقإتاإلقتصيييييييييياي و 
حوال  مئة واييييييييييييييتةن ملةون يوعر ل شيييييييييييييياريم التن ية  د 
الي ن. ومحييييل هييييذه اإلتسيييياقييييات  ييييالنوحييييية التد تتم  ةهييييا 
وبيييالدنص ال شيييييييييييييييتني من الجيييانبةن عل  التاوينو من 
شأنها ترزيز جهوي الدكومتةن السرويية والي نية للسيانة 

رات وبضيييا م تجني من عل  اع ال تهنيب اايييلدة ومخ 
 1800منييييييا ييييييذ  د  رل  رنات  د الديييييي وي الهييييييالريييييية 

 كةلومتن.
وبيي أ األمةن ايييييييييييييييلاييان الزيييارة كييان التنحةييب قبييل أن 

الي ند وعل  ج يم ال سيييييييييييييتويات الناييييييييييييي ية والشيييييييييييييربية 
هللا إالا قال عشية وإول  عب  ملدوظات.  الن ي  علد

 د ارق  »األمةن ىن عالقيييات الي ن  يييالسيييييييييييييييروييييية هد 
 ولّد الره ومن ال دك  أني عن ما اجت م ب«. ال سيييييييتويات

 ر  وإييييييولي وهو اللقا  الحاند بةنه ا خالل شييييييهنين  ر  
اللقييييا  األول عل  هييييام  زيييييارتةه ييييا ىل  هونغ كونغو 
اضيييال من الكالم التنحةبد ما يرك  النقد الذي يشيييةن 

 يييييإج يييييال  القييييياير عبييييي  الييييييي. ور ي  الدكومييييية الي نيييييية
الرزيز  د شييييأن  عب بن  هللا عب   لكااييييتدضيييين كالم ال

مجل  التريياون »تسيييييييييييييييهةييل رغهيية انضييييييييييييييي ييام الي ن ىل  
 د ضيييييييو  ال وا قة الضييييييي نية من جانب يول « الخليجد

أبو ظبد عل  هييذه النغهييةو م ييا  ىجت يياعال جل  خالل 



69 
 

وميييا وتسنع عن هيييذه « الييي ولييية ال دهلييية»يرند ان عقييي ة 
د بةن  اعجتالرق ة من جز يات تترلع  ر م التجان  اإل

و غييي ت «مجل  الترييياون »الي ن ومجت ريييات  طيييية يول 
ىيجييييابيييييات التريييياون اإلقتصييييييييييييييييييايي أمييييام  قييييابليييية للتناجم

واإلايييييييييتح اري وخصيييييييييوإيييييييييية األنظ ة عل  ندو ما هو 
الذي تأمل شيييروب يول « اعتداي األوروبد»حاإيييل  د 

 قوة ذلك « مجلسيييييييييييييها» أن يصيييييييييييييها « مجل  التراون »
 «.اعتداي»

ل ت ةزة ال ت حلييييية  يييييالتو يم عل   رييييي  هيييييذه الخاوة ا
الخنا ط النهييا ييية للديي وي وإشيييييييييييييييناي القايياع الخيياص  د 
إييييييياغة الرالقة الج و ة بةن البل ون الجارين الشييييييطيقةنو 
لن تروي حيياعت التهنيييب عل  الوتةنة التد كييانييإ علةهييا 
قبل اغالا ملف الد وي.. وبالذات تهنيب السييييييال  الذي 

 األالدة أنواعا دة لكحنة غ ا لهضم انوات تجارة ي نية ر 
التد تو نت لتجار السييييييييييييييال  نتيجة اييييييييييييييقوط يولة الي ن 
الجنوبد وتهرُحن ا نان من قام السيييييييييييييييال و األمن الذي 
ن للرابحةن  األمن السيييييييرويي الدصيييييييول علةها. وإل   يسيييييييَّ
ذلك  إن تسيييهةل مقتضييييات النغهة الي نية  د اعنضييي ام 

الي ن   ات يسنة عل « مجل  التراون الخليجد»ىل  
ىعتهار أي قارة ايييييييييال  وتم تهنيبها ىل  ال  لكة موجهة 

نها اتترامل أىل  النغهة ال شار ىلةهاو األمن الذي يرند 
مم ظياهنة التهنييب وال هنِّبةن   يا يجريل الدي وي التد تم 
تناي ها نها يات عصيَّة عل  التهنيب وال هنِّبةنو أو  لنقل 

لة من أ نال انها اتنى ان ع م ضهط الد وي هو مداو 
ياخلية أو خارجية إل شيييال التالرات التد ايييتجرل الي ن 

«  مجل  التراون »النج ة السييييييا رة ال ضييييييةئة  د ايييييي ا  
م من  أحيانات التد تتلب    رةوم  قةلة ناشيييييييييييييييئة عن ع م تسهُّ

جانب الهرل وع م رغهة  التضييييييييييييييدية من جانب  رل 
 آخن.

 ولّد الره  اأنجزه وخالإيييييييييييييية القول ان الخاوة التد
الرزيز  د زيارتي اتحلج  عب بن  لسرويي األمةن الاانا

 األإيييييييييولإييييييييي ور مجت م رجال األع ال الدضييييييييينمةد 
ال زيهن  د ال  لكيية والجييالييية الي نييية ع ومييات مييا يامييإ 

مجل  »الي ن  يياتييإ عل  مشييييييييييييييييارل اعنضييييييييييييييي ييام ىل  
وهذا اييييييييييةنرك  ىيجا ات عل  كل ي ند وبالذات « التراون 

امية للكويإ أولئك الذون اضانتهم ت اعيا ت الرزوة الص َّ
ن يريييايروا ال  لكييية مصييييييييييييييييي ر النزا وارة الييذكنيييات أ

تنايم الد وي من جهةو والتراون النحب ذلك أن الاةهةو 
من جهة أخنىو اييييةولِّ ان أجوا   قة من شييييأنها ااييييتراية 

ال اضييييييييييد ال سييييييييييتقن ىل  ما كان عليي. وقبل ىنجاز هذه 
هيييييا ونى الخاوة كيييييان ال ن   د مرنة الت ند  ديييييي و 

ااتدالة اإلنجاز وذلك لكحنة الدساايات ال شتنكة والتد 
وإل   األحيانوإيييييييييلإ ىل  مشيييييييييارل القايرة  د  رل 

مواجهات نارية عل   رل  رنات الد وي  د منحلة من 
ب غةن ويوية. ومِّن  هنييا  ييإنييي  ال ناحييل وإل  لريية تخييا ييُ
عنيي مييا يديي ث هييذا اإلنجيياز وعل  قيياعيي ة النوايييا الاةهيية 

والت خل  د الشيييييييييييييييدون ال اخلية  األ  اععن  و د منأى
واحتنام السييياية واعاييتقالل والخصييوإييية يصييها  بيعيات 

الي ند هو للبليي ون  د  - القول ىن اإلنجيياز السيييييييييييييييرويي
بنايييييييييييييييم لبنان وايييييييييييييييورية  أمحولةىعَّ أني ال رجة األول و 

ال ولتةن الشطيقتةن والجارتةن اللتةن تعيشان ظنو ات ناشئة 
تستقن ىل  التنايم ومن اليسةن حلها و ع عن عق ة ح وي 

األمةن اييييلاان  د ترا يي مم الدالة  ولّد الره  أاييييلوب
الجييانييب الي ند قيياعيي ة الني عل  التدييية  إعت ييايالي نييية و 

   حلها ألن مصالا البالي والعهاي تستوجب ذلك.
عسيييييي  ولرل يد ث بةن الشييييييطيقةن الجارين السييييييوري 

الجارين السيييييييييييييييرويي واللبناند ما ح ث بةن الشيييييييييييييييطيقةن 
والي ند. وعسيي  وتأمل أولو األمن   ا ح ث بةن ال  لكة 

ما هو آت بةنه ا نتيجة اإلنجاز اةزيل كيف أن والي ن و 
 مم الوقإ آ ار الكم الها ل من التأزم.

ك ا عسييي  وتأمل الشيييطيقان الجاران السيييوري واللبناند   ا 
بن  عه  قان الشيييييييييييييييم ت يمولّد  أنجزاه وليا عه  آخنان ه ا

 ح  بن  عه  الهدنين الشييييييييييييم ايييييييييييل انوولّد   اند آل ح  
وونةو  11خليسييية خالل زييييارة قيييام بهيييا األول ووم األحييي   آل

ولّد  اىعت يي هييىل  ال نيياميية. وبييالنوحييية التد  2006)حزينان( 
السيييييرويي  د زيارتي ىل  عاإييييي ة حضييييينموت وأنجز  الره 

شييييييييييا ان خاللها تنايييييييييييم الد وي مم الي نو انجز وليا الره  ال
جسييييييين »بنا  ىتساا  الخاوة التد تسييييييتدع التق ون وهد تو يم

الهييالريية تكيياليسييي حوالد بلةوند يوعر وآخن « قان - الهدنين
للتراون  إتسااو « قان - مدايييييسييييية جسييييين الهدنين»إلنشيييييا  

 القنصلد وال بلومااد.
وب وجب هذا اإلنجاز اييييييييييييتصييييييييييييسو الرالقات بةن يولتةن 

ة الخاورة وإييييلإ  د عه   الر أزمة إييييرةنتةن عاشييييتا لستنة
الج ون الشيم خليسة والشيم عيس و رح ة هللا علييو ىل  ح  
ال واجهة والت من  إيانات وأحكام. ومحل هذا التساهم الذي ب ا 
لهرل الوقإ  د ال اضييد عل  يرجة من اعاييتدالة يشيييكل 

 د ال رجة الحانية للشيييطيقةن الجارين مصييين  أمحولةهو اآلخن 
اإلتساقات لكن ع تنسةذو و د ىبنام  كحنان منوالسويان اللذون ي
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ال رجة األول  للشييييييييييييييطيقةن الجارين اللبناند والسييييييييييييييوري. وما 
الهدنيند  ولّد الرهيي القاني و  ولّد الرهيي  يسييييييييييييييتوقسنييا هو أن

كييل  ىيارة اللييذون اهيي اه ييا واليي اه ييا هييذا اإلنجيياز ليكون قيياعيي ة
ال سييتقبل منه ا لشييدون البالي والعهاي والرالقات ال سييتقنة  د 

و لم وه را الوقإ  د التصيييييييييييييينيدات ىلةه ا عن ما ودول الدكم
اللبنانيةو  - واعشييييييييتنا ات والترجةزاتو محل الدال السييييييييورية

السييييييرويي األمةن اييييييلاانو عل   ولّد الره  وإن ا اتكالو ك ا
ع ب  مني  لةتم ىنجازه اآلن قبل أمن  هللا وقاع ما مرناه  هذا

جسيييييييين »تقنر انشيييييييياؤه وايييييييي ياه الجسيييييييين الذي ك ا أن  الر .
لةنبط يولتةن تسصييييييييييل بةنه ا مياه الخليج عل  ندو « ال دهة

الرزيز  عب بن  جسيييييين ال لك  ه  - اآلخن« جسيييييين ال دهة»
الذي ونبط شيييييييييييينا ال  لكة  الهدنينو هو خاوة ذات مالما 
وح وية لالرة وإن هو جسن  وا ال ا و وهذا ما ع يدتاجي 

ورية وإن ا الذي يدتاجي هو جرنافيات الوضييييييييييم بةن لبنان وايييييييييي
وحسييييييييييييين النية وع م   م الكبةن  الصيييييييييييييرةن واحتنام  اإلراية

يكتور  يا السيييييييييياية والخصيييييييييوإيييييييييية. وبذلك تسيييييييييتقن األمور
ار... ويا  رل اللبنانةةن الذون تنباكم الرالقات أ ضييييل   شييييَّ

 أ نال اإلنجازات ال شيييييييييييييار ىلةهاو وهد السيييييييييييييرويية والي ن 
والهدنين وقانو واليييييييذون ونابع علةهم القول مم  رل 

ابتيييياه. انهم ع ويييي رون ميييياذا يسرلون  يييييا التريييي وييييل  ىغسن لهم
   ستقبل العهاي وكيف يربحون   صةن البالي.

 2006يونيو )حزيران(  20 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

ات وبالغات خليجية إستيضاحعاجل: 
 ضد ثالثة وزراء لبنانيين

الشيييييييييييييييياعن الرنبد الهدتني  يالنبيم  ىبتهياجعل  ندو 
للها وهو يصيييييييف ق وم هذا السصيييييييلو  وأي مسنيات اايييييييتر ل
وبتهج األشيييييييييييييييقيا  الرنبو وبالذات الذون يأتون من يول 
الخليجو  الصييييف اللبناند ل ا  د هذا السصيييل من حالوة 

ه. لكن  نحيييية هدع  اعشيييييييييييييييقييييا و وبييييالييييذات العي  والتنز 
الرا الت ع تكت ل مم حاعت من السييييييييييييلوي السييييييييييييةئ ع 

القنار وتد و ات  ال ة  أإيييييييييييييييدابيرالجي ُأولو األمن من 
وزرا  هم وزرا  ال اخلية والصيييييييدة والسيييييييياحة. ويزي  من 

ن ر ي  الدكومة ىالتها د  د ع م مرالجة هذه الداعت 
ي ومن اجل ذلك يسيييييييت ن ىهت امنسسيييييييي ع يرةن ال سيييييييألة 

 التسةب عل  حالي. 

و هو أن الااقم ايييييييييييييييترنابوالذي وهرا  د النس  اإل
وتكون من وزرا  مسييييييييييييييتنةنين ىليي  الوزاري الذي نشييييييييييييييةن

وأإييييييداب اختصيييييياص وزاروا يوعت عنبية وأجنبية تترامل 
مم القضييييايا التد تهم ال وا ن والسييييا ا أو الزا ن ضيييي ن 

 ماالب هدع .واقم ىل   األإول وتتنجم
واذا كانإ هذه الدكومة وكان الوزرا  الحال ة مشرولد 

أمن  الن ي  ر ةع الدنينيو وهذا ىغتيالالهال  قضيييييييييييييييية 
هذا اعنشيييييييييييييييرال ع يرند تني  رل ىعَّ أن   ةِّّب منهمو

األمور غةن الرصييييية عل  الدل من يون مرالجة  ورية. 
 ورأوا وبشيييييينات أرضييييييات  وهدع  زاروا اإلمارة الصييييييرةنة الدجم

الدكم  ةهاو منشيييييييييييييييدة ألن أهل  كيف  اتإ نتيجة وعد
ىل   تصيها خالل عشين اينةن محل امارة موناكوو اضيا ة

كونهييا اهم مدايية تنانزيييإ  د قلييب الخليج. وهييذا النقد 
علييييي لبنيييان ميييا كيييان ليدييي ث لو أن  أن يكون  ال سنوة

الرزي ة غةن قويةو ولو ان ال  سييييكةن  ال واقم ال سييييدولة 
ال  زوج  الالمهاعة  قضيايا وظواهن  هت امالإوتصين ون  

و األه يييةيرتبنونهييا  ييانويييةو لكنهييا  د واقم الدييال  ييالريية 
 عل  ندو وزرا  ال اخلية والصدة والسياحة  د لبنان.

هةن الكالم وزين ىل   زياية  د التوضييييييييييييييييا نقول موجِّّ
 تسإو الذي يشييييييييييييييرل ال نصييييييييييييييب أح    ال اخلية اللبنانية

إييةل حسيين السييهم و د يروي الوزين األ حةنىل    النيا ة
ايييييييييير  ال ون الدنينيو أو  األرجاحكومة وتنأاييييييييييها عل  

ي كن تراي تنكةبتها ويتنأاييييييها الدالد  داي السيييييينةورة  هل 
كبةنة  د يبد أو  يجنؤ راكب يراجة نارية إيييييييييييييييرةنة أن

 اإلتجييياهعل  تجييياُوز الضيييييييييييييييو  األح ن أو أن يسيييييييييييييييليييك 
رايو أهو ىذا  يفال راك  أو ي شييييد ب راجتي عل  النإيييي

ك ا هل يجنؤ عل   ياية ال راجة واضييييرات  سلي الصييييرةن 
 ي كن أن د حضيييييييييييييييني من يون مناعاة ال خا ن؟ وهل 

ونمد من عل  أن يجنؤ اا ع ايارة ع ومية أو خاإة 
 قايا ماية غذا ية ااييييييييييييتهلكها أو أو  ات أوراقنا ذة السيييييييييييييارة 

علب من هات  ارغة؟ وهل ي كن ألي ايييييييييييييا ع ايييييييييييييلوي 
ال دييي ي  ةهيييا؟ وهيييل يجنؤ  اإلتجييياهنعيييية عك   نيع  

ىل   عل  وضرها اتر الإاحب ايارة غةن إالدة لإ
 رإيييييف شييييوارع ر يسييييية أو عايية وتهق  منكونة  ضييييرة

ها  د ىايييييتر ال؟ وهل يجنؤ إييييياحب اييييييارة عل  أشيييييهن
كانإ غةن مكت لة السييييييييييالمة والنظا ة؟ ىذا  شييييييييييوارع يبد

موا ن أو وهييل يجنؤ شييييييييييييييين د عل  الترييامييل بنزا مم 
يارة وارتكها عن غةن قصييييييييييييييي  أو  موا نة يقوي تقوي اييييييييييييييي
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مخييالسييةو ك ييا هييل يجنؤ عل  قبول رشيييييييييييييييوة مقييابييل عيي م 
 تسجةل مدضن   خالسة؟ وهل يجنؤ اا ع ايارة خاإة

أو  كواييةلة تخاُ ب« الزمور» ىاييتر الع ومية عل  أو 
؟ وهل يجنؤ اييييا ع ايييييارة ع ومية عل  تشييييرةل ىحتجاج

تشييرةل رايوو السيييارة عل  أو  شيينيط غنا د يدب ايي اعي
عل  ندو ما يانبي؟ وهل يجنؤ إيييياحب ايييييارة خاإيييية 

يرجة  أعل  ىل  يسرل الشييييييد  نسسييييييي وين م الصييييييوتأن 
النوا ذ مستوحة؟.. الم محل هذه أو  تاركات اييييييييقف السيييييييييارة

 التساؤعت. 
نكتسد بهذه التساؤعت من  اب ال حال ولي  الدصنو 

ن  نحها بنايييييييم وزين هنالك الرشييييييينات منها ي كذلك أن 
ال اخلية الذي   وجب ايييييييييييييييلاتي قاير عل  جرل ما هو 
غةن حاإيييييل  د لبنان يد ث عل  ندو ما هو حاإيييييل 
 د اإلمارة الصيييييييييرةنة يبد التد تخاف كل ووم الضيييييييييو  
 من لبنان واتخاف الضو  أكحنو وأكحن عن ما اتنتسب

اييةزي  ىنجاز  األرضييد وال رّلعو وهو« ال تنو»يول ىل  
ا كوني يأتد و ع أح ث تاوين  د مجال النقل من رونقه

«  التنامواي»ها. وهنا نتذكن حضييارة أنواع القاارات عل  
أقصيييييييي   ىل  الجنوبأقصيييييييي   وقاار السييييييييكة الد و  من

الد وي مم ىل   الشييييييييييييييي ال ومن قلب الراإييييييييييييييي ة بةنوت
 ىجتيا أمام  ن  نتىايييوريةو ونأايييف كحةن األايييف ألنها 

الصييي ور وتخاف الرافية اآلليات التد تنسا السييي وم  د 
 من األب ان. 
وزين الصدة ال كتور مد   جواي خليسة ىل   وبالنسهة

نقول موّجهةن الكالم اليييي  هييل انييي من الجييا ز أع يقنر 
الدكومة من وايييييط  بد عنيع ىل   كوزين للصيييييدة جا 

أع وتقيي م  د مجل  الوزرا  بورقيية ع ييل يصييييييييييييييين علةهييا 
تم األخيييييذ بهييييياو كيييييان لن وىذا  وإل  يرجييييية اععتكيييييالو

وتتضييييييييييييييي ن منم التييي خةن  د ال كييياتيييب الدكوميييية و د 
ال صيييارل والجامرات ووضيييم عقوبات عل  ملن  ع ولتزم 

القبول  د ال يي ارج الحييانوييية والجييامرييات  أولويييةوإعاييا  
لرةن ال ييييييي خنةنو وكيييييييذليييييييك ىلزام ال اييييييياعم وال قييييييياهد 

لرةن ال  خنةن وأخنى لل  خنةن مم  أماكنبتخصيييييييييييييي  
ومداإييييييييييييينة ظاهنة انتشيييييييييييييار السييييييييييييييجار  نة عقوبات 

 د ال ااعم وال قاهد ال قسلةو وإجهار « الشيييييييييييييييشيييييييييييييية»و
اييييييييييييا قد السيييييييييييييارات الر ومية عل  وضييييييييييييم عالمة منم 
 الت خةن ياخل السيييييييييارة من جانب السييييييييا ع والنكاب مري

ىل   للرالج ال جاند ولويةاييييين قانون  إعاا  األوأيضيييييات 
 غةن ال  خنةنو ووضيييييييييم ضييييييييينيهة عالية عل  أإييييييييينال

السيييييجا ن عل  ندو ما هو حاإيييييل  د يول عنيقة عل  
إييييرة  احتنام الدنية الشييييخصييييية محل بنياانيا التد  ات 
الد  األين  لرلهة السييييييييييجا ن  ةها اييييييييييهرة يوعرات. وك ا 

وزين ال اخليةو الذي أورينا  رل ىل   الدال  النسيييييييييييييييهة
ال الوب مني عل  ايييييييييييييييبةل ال حال ع الدصييييييييييييييينو كذلك 

واهن ع يرةنها وزين السيييييييييياحة قضيييييييييايا وظىل    النسيييييييييهة
ال الوب انسييييييييييييجامات مم  هت اماللبناند جو ايييييييييييينكي  اإل

ع ا الكشييييف  هت امالتوجي الرام  أن ع قضييييية تتالب اإل
الن ي  ر ةع الدنيني.  لي   ىغتيالجني ة  أايييييييييييينارعن 

اع يقوم الوزين بزييييارات مهييياغتييية   الا بيعييييات عل  اإل
ل اا م عشيييييييييييييينات ال ااعم وال قاهدو وهو ىذا  رل ذلك 

منصييسات وحنيصييات عل  السيي رة السييياحية  أن يكون  وارتأى
لوج  أن نسيييهة الذون تنابع علةهم ال واإيييسات الصيييدية 
ع تتجاوز الرشيييييينين  د ال ئة. ونرتق  أن منا هة الادةن 

القسيييازات  ىايييييييييييييييتر يييالنة جهيييان و والزيوت واللدوم واأل
البالايييييتيك عن  إييييينم منا ي  الصيييييرتن والجبنة واللد ة 

ةو أمن  د منته  ياييالييياإل« البةتزا»التد غيي ت  ييأه ييية 
نقول  أخنى  لييييي ر  ال خيييييا ن الجن وميييييية. ومنة األه يييييية

للوزين ىن النقا ة الصييييدية  د اإلمارة الصييييرةنة يبد هد 
ن امنأة يديي ث. وعنيي مييا جنى ترةةيجييب أن الن وذج ل ييا 

محقسة ومسييييييييييييتنةنة هد ن ى السيييييييييييينيوي م ونة عامة لوزارة 
أي  السييييياحةو ا تنضيييينا أن ما يرةب عن  ال رجل الوزارة

ال  ونة أي  يرةب عن اة تهاو ي كن أنوزين السياحة ع 
الرييامييةو ألن ال نأة  اهرهييا ي يقيية ال الحظيية لكييل مييا من 
  شأني جرل اع هاا شهية ونظيسة  د الوقإ نسسي وإ قا

البةييإ )ونرند هنييا البةييإ اللبنيياند السيييييييييييييييييياحد(  كييامييل 
 التنتةب. 

ومنة  انية نتسييا ل ويكون التسيياؤل بناييم الوزين  هل 
من الجا ز ع م وضييم ضييوا ط للسيييارات الر ومية؟ وهل 

اييييارة نقل ع ومية  د ال ولة الصيييرةنة أي   د اايييتااعة
أي  أن تكون خالية منأو  يبد ان تسنة ما تني   نضي

؟  م هييل لو أن يبد  ةهييا قلريية محييل قلريية  رلهييك نظييا يية
وقالع ومواقم ا نية إييييييييييييرةنة محل تلك التد  د إيييييييييييية ا 
وإييييييور وجبةل وعنجن وغةنها كحةنو أما كانإ اييييييتديط 

والنظا ة والرةن  هت امهذه الدضيييييييييييييييارة ال ورو ة  كل اإل
 الساهنة. 

ياول الديي وييا  د هييذا التنيياول الييذي رب ييا مييا كييان 
وع انند  دكم زيييييياراتد الخليجيييييية مقيييييالييييية لىل   لةتدول

ها وألتقد  كنام أزور ايييييييييييييي رُإ من اخواننا  د ال ول التد 
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القوم والريييا الت  ةهيييا من ال الحظيييات والنقييي  ميييا أوجيييبل 
أن هنييياليييك  الييييي. ومم نتهييياهوبتكليف ويوي منهم لسيييإ اإل

الكحةن من ال الحظيييييات التد تترلع  ديييييياة اللةيييييل التد 
او ىعَّ أن ُأولد األمن ها هنأايييييييييييجلضيييييييييييهط لم ىل   تدتاج

السياحد واألمند والصدد اللبناند يرن ونها. وما ونتظنه 
ىخواننا الخليجةون من الوزرا  الحال ة عهارة عن توضييييييا 

السيييييا    اإلناهاعلل الحظات وللشيييييكوىو خصيييييوإيييييات ان 
عنهم والذي نشيياركهم النأي بنسييهة من اع تناةو هو أن 

د أورينا أمحلة عنها ع م مرالجة الظواهن والسييييييييييلبيات الت
مرنيياهييا أحيي  أمنين  ىمييا أن النهج الدكومد السييييييييييييييينةوري 

من خالل غل النظن « رشييييوة ال وا ن»يرت   اييييياايييية 
عن أخاا ي كد ع وحور عل  الدكومة وتلك مصيييييييييييييييةهة 
اعظم. أما ال صيييييييةهة الرظ    هد اععتقاي  أن كل هذه 

يرلو يجيب أن منجأة ع الت  قياع ة أع إيييييييييييييييوت  األمور
الن ي  ر ةع  ىغتيييييالوت الدطيقيييية.. حطيقيييية عل  إييييييييييييييي
 الدنيني. 

 إهت ام  وخالإة األمن انند  د ذلك محل الذي وتبلَّغ
وُيبلِّغ ب قة. أما ماذا اييييييييييةوضييييييييييا الوزرا  الحال ة وال  ونة 
الرييياميييةو  هيييذا متنوي إلقنارهم  يييأن الخايييأ يسيييييييييييييييتوجيييب 

 ي واععتذار عن التقصيييييييييييييييةن.. والتصيييييييييييييييديا  اإلعتنال
 السوري لي. 

 2006( تموز) يوليو 4-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 ضغط يولِ د اإلنفجار.. 
 وآخر يولِ د والية رئاسية

ىل  أن وهق  التواضيييييييم ىزا  السيييييييلاة الن اايييييييية قا  ات 
وتنبم من يدصييييييييييل علةها ويج  نسسييييييييييي أني اآلمن الناهد 
ت ت  الاتي ىل  ح  غزو يولة شطيقة أو  ك حبل مشنقة 

أو مرارضةن لي ىل  السجن أو ال خول  أو ىراال شنكا 
 بواب د مدور  رنة ال صيييييييييييلدة أو الكة ية أو  تا األ

 د « ىايييييتضيييييا تهم»أمام ىووا  مرارضيييييةن غنبا  ووظف 
م رب كحةنة.. هذا ع ا كل إيييرةنة وكبةنة تتصيييل  الدياة 

تأمَّلنا  د ال شيييييييييييييه  الن اايييييييييييييد ىذا  الةومية للناج. وندن
األرحبو أي الرالم  الرنبد الذي هو جز  من ال شيييييييييييييييه 
نمايييييييييييييييتحنا الحالاو نج  أن القاع ة خلإ من اإل  و  لم يلق 

من النؤايييييييييييييييا  الجنناعت  السييييييييييييييينوات التد ح يها أح  
أح   ال اييتورو  ابتات كان هذا ال اييتور أو موقتاتو ولم ولتزم

  ا ترهَّ   ي  ر ما  ات  د السييلاة عل  خلهية قولي  أني 
ألمانة ىل  أهل السييياايية عن ما اييتسييتقن األمور ايييسييلِّم ا

أو « انصييييييييييييييف»أو « أنقذ»أو « إييييييييييييييدَّا»مكتهيات  أني 
الم. وحت   د لبنان ال ولة التد لها يايييييتور «... حنر»

 ابإ نج  ان مسيييييييألة الت سيييييييك ما أمكن  الن ااييييييية وعل  
حسييييييييييياب  وابإ الدوار ال ايييييييييييتورية شييييييييييي لإ  رل أهل 
السييييييييييييييياايييييييييييييية من ال  نةةن والجننالةن اللذون غايرا الحكنة 

السيييييااييييةةن  إذا به ا يسييييعيان ىل  « تأيوب»وغنضييييه ا 
الهقا  الاويل  د السيييييييييييييييلاة. وهذان الجنناعن ه ا قا   
الجي   د الخ سييييةنيات اللوا   داي شييييهاب الذي كان لن 
يُرفَّ عن الن ااة وعية  انية لو تأمَّن لي ان  اوري محل 
الذي نالي الن ي  الدالد الر اي ىمةل لدوي قا   الجي  

ان نييالييي من قبييل الن ي  ال يي ند الييياج الهناوي الييذي وكيي
ما أإاب الن ي  األول  أإا يلوع الوجوي السوري لكان 

 عل  أنيللبنان ال سيييييييييييييتقل  شيييييييييييييارة الخوري  انته  نايمات 
من رإييييييييييييييية  يوره الو ند أخذ  ارتضييييييييييييييي  التج و  الذي

السيييييييابع. ويصيييييييرب عل  ال ن  محل حالنا اع تناة  أن 
مترة ت  و  الوعية الن ااييييييييييييية وب وجب تر ول ياييييييييييييتوري 
للن ي  لدوي تسييييييييييييييتدع منارة هذا الذي وترنة لي ووميات 
من كالم  د منته  الخشييييييييييييونةو لكني مم ذلك مت سييييييييييييك 

 ة من ال  ة ال د ية.األخةن  السلاة حت  الحانية 
وحت   ر  ترنُّة الهةهة الن ااييييييية ىل  إيييييي مة  الرة 

الناإييييين  عب  إ الن ي  ج الالقسييييياوة كتلك التد اإييييياب
و نجيييي  أن الن ي  ع وتيا 1967وونةو )حزينان(  5ووم 

 ال جييييال لرةنهو وإن كييييانييييإ النواييييية الهيكلييييية تسةيييي   ييييأن
نسصيييييييال ايييييييورية عن ىالناإييييييين كان قنر  ر  كار ة  عب 

مصن تني منصب الن ااة والر ل  د إسول الشرب. 
 ن لكن الذي ح ث هو أني لم وتني وإن ا خاة حنب الي

لتحبةإ اعنقالب الذي قام  ي ع ي من الضيييييييهاط بن اايييييييية 
هللا السيييييييياللو و د ظني اني بهذا ال ور يدتوي  عب  الرقة 

الصييييييييي مة السيييييييييورية مم ان الذي ح ث هو أن ىاييييييييينا ةل 
ااييترلإ اعنشييرال ال صييني السيييااييد والرسييكني  الي ن 
ووج ت فيي خةن منااييييييهة لتوجيي الضيييييينبة الالحقة ضيييييي  

. وكان اععتقاي 1967وونةو  5وم مصييييييييييييين الناإييييييييييييينية و
الناإن اةت سك  إعالني من عل  شاشة  عب  السا   أن

وونةو قنار  9ال صييييييييييييييينييية ووم  اإلذاعيياتالتلسزيون وعبن 
عاي  د الةوم التالد عن القنار تجاوبات مم ىعَّ أني التندد 
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ال ت حلة   سةنات جابإ شوارع القاهنة « الشربية اإلراية»
لقاتها تلك التد جابإ شيييييييييييييييوارع وتشيييييييييييييييهي  د  رل منا
را رة  2006وونةو )حزينان(  20الراإييييييييييييييي ة الي نية ووم 

هللا إييالا تاالهي  إعاية تنشيييا  عب  إييور الن ي  علد
و وجا ت 2013نسسي لوعية ر ااية ج و ة ت ت  ىل  الرام 

انييي  2006وولةو )ت وز(  17الن ي  ووم  ىعالنريات عل  
وعوتي مكتهيات  الح انية   ىنتهالن يرة  تنشييييييييا نسسيييييييي  ر  

 عالنوالرشنين عامات التد امضاها ر يسات للبالي. وبةن اإل
واقتناب ال وع  الذي ون  عليي ال اتور الي ند وهو أن 

ووميات من  90تتم اجنا ات ىنتخياب ر ي  الج هوريية قبيل 
الن ي  إيييييييييييييييالحييييية  ىعاييييا  وعييييية الن ي و مم ىنتهييييا 

هييذه ال يي ة من يون  ىذا ىنتهييإ اإلايييييييييييييييت نار  د مه يياتييي
ىجنا  ىنتخييا ييات بتكليف من مجل  النوابو لم تشيييييييييييييييهيي  

السيييااييية الي نية   ا  ةها الدزب الداكم )حزب  وايياطاأل
هنالك مرنكة ر ااييييييييية. و د ىل  أن ال دت ن( ما يشييييييييةن 

 د أني  هللا إالا جايات  عب  الوقإ نسسي ب ا الن ي  علد
ا  د الوقإ ع وتالم ىل  وعية ر اايييييييييييييييية ج و ةو ك ا ب 

نسسيييي أن هنالك ايييةناريو حزبيا ير ل عل  تهةئة ال سييين  
«.  الشنعية الشربية»السيااد لكد تتم األمور  د نااا 

وهنا يسيييييييتوقسنا ما ح ث  د الجلسييييييية التد عق ها الدزب 
هييذه كيف أن وونةو )حزينان( و  21الديياكم ووم األربرييا  

اكد( الخاوة ايقظإ  د الذاكنة ما  رلي )اعتداي اعشيييييييييتن 
الناإيييييييييييين  عب  الدزب الداكم  د مصيييييييييييين ل جني ىعالن

.  سد الجلسيييييييييييييييية 1967وونةو  9عزمييي عل  التندد ووم 
هللا إيييييييييييييالا  عب  ال شيييييييييييييار ىلةها أوضيييييييييييييا الن ي  علد

للطيايوةن  د حزبي اني اييييييييييرلن خالل الجلسييييييييية  د الةوم 
التالد قنارات نها يات  د موضيييوع تنشييييا نسسيييي و لب منهم 

الشيييربية الدزبية  د الوقإ نسسيييي  ع م تسيييةةن التظاهنات
ونهرد أع »مختصيييينات النأي  أن قضييييية التنشيييييا للن اايييية 

لكن حيييياليييية من الهنج «. تديييي ث من خالل التظيييياهنات
 راير القاعة  م عاي ليخا ب  جت اعايييييييييييييييايت أجوا  اإل

نلم وليسييييييإ مرن ات »ال دت ن الدزبد قا الت  ان السييييييلاة ملر 
ةتي  د ا ار التهايل شربنا لةتد ل مسدولأمام  وانضرها

السييييييل د للسييييييلاة. لق  انته  عه  اعنقال ات وال دامنات 
واإلاتقوا   الخارج. لندتكم ج يرات ىل  الشرب.  الد وا 
عن السلاة لي  مسنحية ايااية أو غزعت اياايات وأريت 

مسدولية تاريخية  كل  ئاتي أمام  ان اضم الشرب الي ند
ية اب الو وحسيييييي ها وقواه السيييييييااييييييية. وهذه ليسييييييإ مسيييييينح

ونهرد أّع يكون عبن التظاهنات وال سيييييييييةنات. انا لسيييييييييإ 

منيضيييييييييييات ولسيييييييييييإ عاجزات عن تد ُّل ال سيييييييييييدولية وعن ما 
اتدي ث مركم عن عي م رغبتد  د التنشيييييييييييييييا  يذليك لي  
مسييينحية ايييياايييية بل من منالع ال سيييدولية. ولق  ابلرُإ 

الريييام لل دت ن وحيييذرُت من أي مسييييييييييييييينحيييية األمةن  ىل 
 «...ايااية.

هللا إييييييييييييييييالا  د توقةييإ  عبي  جيا  قنار الن ي  علد
م روج.  لي   د السيييييييييييييياحة الي نية  ناييييييييييييييان لل نازلة. 
وايييييييياع  تنحةب الن ي  السييييييييابع للي ن ال ي قنا د علد 
نيياإييييييييييييييين مد يي  وبرل السيييييييييييييييييياايييييييييييييييةةن الجنوبةةن من 
ال رارضيييييةن عل  نشيييييو  عصيييييبية  د الصيييييف الشييييي الد 

 ي كن أن  وذلك مم ذووع تكهنات  أن علد ناإيييييين مد 
يكون الن ي  الخللف ع الت   ب أ الت اول السل د للسلاةو 

الي ن التد توحيي ت تتيا للجنوبد ك ييا عن أن   ضيييييييييييييييالت 
للشيييييييييي الد التنؤج. بل ان علد ناإيييييييييين ذهب  رة ات  د 

وونةو خالل رعيياوتييي  د  22التنحةييب حةييا انييي يعييا ووم 
بةنوت ن وة عن قضييييييييييييايا اعإييييييييييييال  والتن ية  د الي ن 

علد إييييييييييييالا ىل  تشييييييييييييكةل حكومة وح ة و نية الن ي  
لتهةئة السيييييييييييييياحة السيييييييييييييييااييييييييييييييية الي نية إلنتخا ات حنة »

ان القنار الذي »واضيييييييييييييييال ىل  ذلك قولي «. ونزيهة...
هللا إيييييالا جني  وشيييييجاعو وإذا  عب  اتخذه الن ي  علد

ك  ي  سيييية خل التاريم من اواييييم  ي. ان التناجم أبوا ت سييييَّ
ان  - تنسةذ القنار عن القنار إييييييرب لكن األإييييييرب هو

السسييييياي يشيييييكل اكبن خان عل  النظام ومسيييييتقبلي وكذلك 
عل  مسيييييييتقبل الشيييييييرب الي ندو وانا لم اتخذ أي قنار  د 

.  «شييأن تنشيييا نسسييد وار ل ان اكون منشييا تسييوية...
 طية ال صييييييينِّحةن وُجّلهم من ال رارضيييييييةن ال د ويي أما 

ية مسييينحية اييييااييي ايييوى أنيالشيييأن  لم ونظنوا ىل  األمن 
متقنة اإلع اي.  د ال قابل كانإ مناكز القوى  د الدزب 
الداكم )حزب الن ي ( تنشييييييييييييييط من أجل اقناعي  الر ول 

الناإييييييييييييييين  عب  ان»عن قناره وقةل لي من ج لة ما قةل 
ات ىنتصييييار قنر التندد  ر  هزي ة ايييياحقة ولي   سييييبب 

ومن «. تن م النأج محل التد حققت وها  ل اذا اعاييييييييتقالة
ت  رل الصيييدف الناييي ية مقاعت ا تتاحية جهتها نشييين 

تدضيييييييي عل  مراوية تنشييييييييا نسسيييييييي. وهنا ب أت مالما 
 مناشيييييي ات اتسيييييي إ  رل مسنياتهاأمام  ضييييييرف الن ي 

 قال مازجات بةن الرزول وبةن التذكةن « التوايييييييل» بيييييييييييييييييييييي
انا » اإلنجازات التد يسييييييييتدع  سييييييييببها تج و  الن اايييييييية  
القوى لسيييييييييييإ تاكسيييييييييييد يسيييييييييييتأجنند )حزب ال دت ن( أو 

السيييييياايييييية األخنى لصيييييالدها لكد ُأقلها ىل  السنايا. انا 
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عامات. انا  28ارع  مصيييييييييييييييالا األمة التد و قإ بد منذ 
لسييييإ مظلة لسسيييياي حزب ايييييااييييد أو قوى مرةَّنة ولسييييإ 

هللا  عب  مظلة ألن يسسيييييييييي وا عل  حسيييييييييياب ايييييييييي رة علد
إيييالا وجه ه وعنقي وايييهنه لةل نهار عل  مصيييالا هذه 

ولم أح ات  لدد. انا لم أحه  ولم أع ماألمة ع عل  مصيا
وانا إييييييييياحب الشيييييييييرار )الذي أح   اايييييييييتخ م القوة ضييييييييي 

يسيييييييييييييييتخ م القوة هو الجهان(. وبر  اعنقالب الذي قام  ي 
من ال سييييدولةن عني  22تم اع ام  1979الناإيييينيون عام 

 «.  وجب احكام شنعية ىعَّ انند ق إ  إلرا   رضها...
  وقم مسةنة ملةونية وعل 2006وونةو  24ووم السبإ 

كتلك التد شييييييييييييييه تها شييييييييييييييوارع بةنوت  د ظنول تج م 
هللا إيييييييييييييييالا  عب  ال أاييييييييييييييياة والتد ي وقف الن ي  علد

خاةهات  د الج م الرسةن الذي تج هن  القنب من قصييييييين 
ل االب ج اهةن الشيييرب  أايييتجةبانند »الن ااييية قا الت  

التد جا ت م  وعة  إرايتها واتناجم عن قناري رضيييييييوخات 
راية الشييييييرب. اييييييأكون جن يات مركم ك ا عن ت وند. ان إل

ال ستقبل لن يكون مسنوشات  الوروي عل  اإل الا وهنالك 
حاجة ملدة ىل  تضيييييييييييا ن الجهوي للربور  السيييييييييييسةنة ىل  

 «.شا ئ األمان...
هللا  عب   د اييييييييبت بن ال قبل اييييييييةنشييييييييا الن ي  علد

إيييييالا نسسيييييي لوعية ر اايييييية ج و ة م تها ايييييهم اييييينوات. 
ومم انييييي لن يكون ر ي  تزكييييية  ريييي  تنشييييييييييييييييا احزاب 

اإلاالمد  2006وولةو )ت وز(  2ال رارضة را يات األح  
بن  الجذور الدزبية وزين النسط السييييابع ال سييييتقل فيصييييل

تنشييييا شيييخ  آخن وإييياحب ىعَّ أن  شييي الن للن اايييةو
شييي الن اييييكون   حا ة اختهار لق رة بن  اييي رة  ةهة محل

ال وا ن الي ند عل  اإلختييييار  ىميييا للن ي  اليييذي حقع 
انتسيييييييييييييياب قنيب للي ن ىل  أمام  الوح ة واتا  السنإيييييييييييييية

مجل  التراون الخليجد وإييييييييي وع ىايييييييييتناتيجد ألمةنكاو 
ش الن ابن الحانية والسهرةن الذي بن  وإما للوزين السابع

ل دا ظات الجنوبية يدظ   احتنام واايييييييم وخاإييييييية  د ا
 سيييييبب مواقسي ال رلنة ضييييي  السسييييياي الدكومدو وألني كان 

 1944 رييي  ترةةنيييي وزينات للنسط  د الييي ولييية ال وحيييَّ ة عيييام 
ات عل  ااتشنا  السساي ىحتجاجااتقال  ر  عام من ترةةني 

  د القااع النساد.
وللد وا عن الضييييييييييييييرط الذي وولِّ  وعيات ر ااييييييييييييييية 

الضيييييييييييييييرط الييذي وولييِّ  . أمييا التييأمالتجيي ويي ة ال زييي  من 
اإلنسجار  د ظل ر ااييييييييييات متواإييييييييييلة وتاريخية  وقا ري 

 كحةنة.

 2006يوليو )تموز(  8 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

" و"حماس": العتب الكبير على هللا حزب"
 الحزب والعتب األكبر على الحركة

يعي  لبنييان حيياليية يقظيية ىزا  الييذي حيي ث لييي. ويبيي و 
اللبنانةون كأ ناي وليسيييييييوا  قط كطيايات ايييييييياايييييييية وحزبية 
منقسييييييييييييي ةنو ك ا لم ونقسييييييييييييي وا من قبل حول موضيييييييييييييوع 
ال قاومةو  ر ما كانوا  د ال اضيييييييييييد يشييييييييييي ون من أزرِّها 
ويقتصييييييين التهاون  د النأي عل  شيييييييكليات محل أن تكون 
هذه ال قاومة جز ات من حالة ي اعية و صييييييييييييةالت مسييييييييييييان ات 

 للجي  النظامد.
اليقظييية هيييذه ايييييييييييييييببهيييا أن مريييامنة الحييياند من  حيييالييية

امية للكويإو  1990أغسييا  )آب(  مت حلة  الرزوة الصيي َّ
مت حليييية  ييييالر لييييية  2006وولةو )ت وز(  12تجيييي يت ووم 

ذهيا مقياومون من  و وكيانيإو ىذا جياز «هللا حزب»التد نسيَّ
القولو محيل  تا بوا ية جهنم عل  لبنيان. وخالل لدظيات 

 واييييييييم إيييييييييف مزيهنو من شييييييييأن انتقل لبنان ال بتهج  
منيويه ترويل الكحةن من خسييييييا ن ال وااييييييم ال اضيييييييةو 
ىل  بل  يمن اإلاييييييييييييييينا ةلةون خزانات وقوي ماارهو  ذّكننا 
ال نظن بنةنان آ ييار نسط الكويييإو التد اشيييييييييييييييرلهييا الرزو 
الرناقد. ك ا يمن اإلاييييييييييييييينا ةلةون م رجات ال اار الذي 

ليييذي )أي هو أحييي  ىنجيييازات الشيييييييييييييييهةييي  ر ةع الدنيني وا
ال اار( كان يسييييييييتقبل عل  م ار اللةل والنهار عشيييييييينات 
النحالت لاييييا نات النكيييياب الرنبييييية واليييي وليييييةو وكييييذلييييك 
الاا نات الخاإييييية الصيييييرةنة. و د لدظات أيضيييييات ب أت 
عشيييييينات الرا الت الخليجية التد أإيييييينت عل  ت ضييييييية 
الصييييييييف  د لبنانو غةن عابئة بنصيييييييا ا من ال داذونو 

باليها من أجل تأمةن تسسةنها عبن  تانا أبواب اسارات
الانيع البنيةو التد انعان ما نالإ هد األخنى نصةبها 
من القصييييييف اإلايييييينا ةلدو ىل  جانب عشيييييينات الجسييييييور 
ومداييات الكهنبييا  وهوا يييات الهيياتف ال د ول. وبريي مييا 
كييان أإيييييييييييييييديياب ال دالت والسنييايا أعيي وا الريي ة ل جيياراة 

 د وضيم مأاياوي. ال وايم ال زيهن  إنهم وج وا أنسسيهم 
 ايييييييتطهالوأما مسيييييييتشيييييييهيات لبنانو  إنها ب ت مسيييييييتنسلنة إل

 الجنح .
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يصيييرب عل  ال ن  وإيييف حالة الهلم التد أإيييابإ 
الناجو وكيف أن الاا نات من الجوو والبوارج من الهدن 
تقصيييييييييييييييف وتييي ّمن من يون أن نالحظ وجوي قوات أمن 
 وجي   د الشييييييوارع أو تكون هنالك إييييييسارات ىنذار هد

مسيييييييييييييييتلزمييييات تسييييايي مخييييا ن الريييي وان. ويتييييا م  ىحيييي ى
اللبنيانةون ال رلوبون عل  أمنهم من عل  شيييييييييييييييياشييييييييييييييييات 
السضييا ياتو هذا الربا ببل هم و  أنةنتهم. ومم ال تا رة 
كانإ هنالك عشيييينات التسيييياؤعت التد من ال سة  تسييييجةل 

  رضها هنا عل  ابةل ال حال  
 ل اذا ا ترال ذلك و د ب اية موام الصيف؟ -
ن  أجل ملن  ذلك؟ هل هو من أجل لبنان أم مِّن  ومِّ  -

 أجل الرةن؟
وهل ان ال ولة اللبنانية عل  مرن ة مسييييييهقة  ر لية  -

أم أن الدزب « هللا حزب»و التد نّسذها «الوع  الصييايا»
 اعت   ال هاغتة؟

و د اإل ار نسسيييييييييييييييي  ان ر ي  الج هورية الر اي  -
ىذا  أنيىمةل لدوي مدسيييييييييييييوب عل  ال قاومةو وإل  يرجة 

 هللا هو األمةن الرييييام كييييان السيييييييييييييييةيييي  حسييييييييييييييين نصييييييييييييييين
و  إن ىمةل لدوي هو الن ي  السخني لهذا «هللا حزب» ليييييييي

الدزبو كونييي لم يسيييييييييييييييجييل ولو منة واحيي ة خالل   يياند 
اييييييييييييييينوات ر ااييييييييييييييييةو ما يرك  رأيات ايييييييييييييييلبيات  د الدزب 

هو اييييين ه القوي   حل ما « هللا حزب»وال قاومة.. بل ان 
ذي يشييييييييرلي كن ي  للج هورية هو ىني  دكم ال نصييييييييب ال

خط التصيييييييي ي األول ل ن وني  اييييييييو ات  الدزب. ولذا  إذا 
كيييان الن ي  لدوي ُأحيط عل يييات  يييالر ليييية وبييياركهييياو  يييإنيييي 
وتد ل وزرات كبةناتو وُيرتبن شيييييييييينيكات  د ال سييييييييييدوليةو ألني 
 دكم ما ي لكي من خبنة كقا   جي  ايييييييييييييييابع وما ي لكي 

ماميو وما يرن ي من من تدلةالت يضييييييرها مسييييييتشيييييياروه ا
وقا مو و ري وع ب  كيف أن الذريرة ُتشيييييييييييرل حنبات ولي  

ل  ييي ىذا . أمييا  قط عيي وانييات  كييانييإ الر لييية ت ييإ من يون عِّ
 إن الوزر يصها أكبنو وبالتالد يصها من واجب ر ي  
البالي ان يسييييييييييييجل موقسات  د الذي ح ثو وهو موقف لن 

ني وبةن يكون عل  اإل الا ل صيييييييييييييييلدة الرالقة التد بة
 «.هللا حزب»

  د اإل ار نسسييييييييييييييي أيضييييييييييييييات  هل ىن األمةن الرام -
أحاط حليسي ال ذهبد واإلاتناتيجد نبيي « هللا حزب» ليييييييييييييي

السصيييةل الشييييرد « حنكة أمل»بنيو  صيييسة كوني ر ي  
ل  ات  الر لية أم أن بني الذي  الحاند من حةا األه يةو عِّ

عييي ا  وتنأج مجل  النواب  وجئ ك يييا كيييل النوابو رب يييا

أو واحيييي ات من هدع   قطو  ييييالر لييييية « هللا حزب»نواب 
 وج  نسسيييييييييييييييي بةن نار التأوة  ىن هو  اريو وم خذ ع م 

و  إن األايييييييياجالتأوة  ىن هو التزم الصيييييييي إ. وعل  هذا 
 ر  الذي جنى اييتتأ ن  اإل نةنالشييناكة اإلاييتناتيجية بةن 

 د حييييال ان نبيييييي بني كييييان من بةن ال هيييياغلتةن ) ستا 
 الرةن(.
هنالك الدليف وأيضيييييييييات   د اإل ار نسسيييييييييي أيضيييييييييات  -

و ونرند  ي الجننال ميشال عون «هللا حزب» ليييي ال سيدد
الذي أيت الر لية  ي ىل   ق ان التوازن.  هو من ال دك  

ل  ات  الر لية وع هو أإييي الت وتوقرها. ونقول ذلك لم ُيدط عِّ
عل  أاييييييييياج اني لو كان وتوقم ع لية كهذهو لكان ارتأى 

وما «. هللا حزب»ع م عق  إسقة التدالف السيااد مم 
يقال  النسيييهة ىل  الجننال عونو يقال أيضيييات  النسيييهة ىل  
حلسيييييييا  إيييييييييييييييريييييييار آخنين. ومن ال دكييييييي  ان ُتديييييييالف 

ميشييييييييييال عونو  ات  د ضييييييييييو  الر وان  - «هللا حزب»
إلايييييييينا ةلد ورقة تنا نت مرنويات  د الهوا . وإل  ذلك ما ا

رجأ الر لية ىل  أ« هللا حزب»الذي كان اييييييييد ث لو أن 
 موام الصيف. ىنتها ما  ر  

ري السريل أمام   ري  هذه التسييييييييييييييياؤعت ع ب  من وقسية
والر وان اإلايينا ةلد عل  « هللا حزب»ع لية ىزا   الرنبد

وما ي كن «. الد اايييييييية غزة»لبنانو ومِّن  قبل ذلك عل  
قوليييي هو أن هنييياليييك حيييالتةن من الرتيييب الرنبد  د هيييذا 

و ألنها لم «حنكة ح اج»الشيييييييييييييييأن. الرتب الكبةن عل  
توّظف  وزها  د اإلنتخا ات   ا يرزز التوجي السيييييياايييييد 

اإلايييينا ةلد.  -  د اييييبةل تدقةع تسييييوية للصييييناع الرنبد
نؤج وهد لو  ايرت عل  السور ومنذ ان  ات من حقها ت

الدكومة ىل  تشيييييكةل حكومة لكل  لسييييياةن وإايييييناي وزارة 
الخارجية ىل  شييخ  مقتنم  التسييوية وبايرت أيضييات ىل  

لكييييانييييإ اآلن « ال هييييايرة الرنبييييية»موا قتهييييا عل   ىعالن
 التأكة   د وضيييييييييييم ا ضيييييييييييل. لكنها لم تسرل ذلك مم ان 
ال جت م ال ولد ومري كل األنظ ة الرنبية ع ا اييييييييييوريةو 

ة اإلايييييييييييييييالمية ع ا ىونانو كانإ تنتظن منها وكل األنظ 
ذلك. وب ل أن تسرل ما نشةن ىليي  إنها اارت  د النكب 

اإلوناندو وها هد تنتهد عل  ندو ما تعيشيييي  - السيييوري 
األ يال السلسيييييييياةنية من اييييييييو  كان  د اإلمكان تالفيي 
 القلةل من التضيييييييييييييييدية والكحةن من الدك ة وُبر  النظن. 

نب ألنهم ع يقسون ىل  جييييانبهيييياو وهد بيييي ل أن تلوم الر
تلوم نسسيييييها ألنها تصييييين إ   ا ُي ل  علةها من يجب أن 

ال رتنبة ال كوكية ال تنقلة بةن يمشيييييييييييييع « ح اج» ياية 
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كيان ع بي  من وإذا  و هنان وبةنوت بةن الدةن واآلخن.
كل يية حع وناي بهييا الدع وع شيييييييييييييييد  غةنهو  ييإن الرتييب 

ليييييييو كونهييييييا كبةن وهو  د مد« ح يييييياج»الرنبد عل  
ظل إ نسسييييييييييييها ووضييييييييييييرإ األشييييييييييييقا  الرنب  د ال وقم 
ال دنج حةا ع تتجاوز وقستهم ىل  جانبها ما نناه الةومو 

كان ايجرل « ال هايرة الرنبية» ليييييييييييييييي  د حةن أن تأوة ها
 الوقسة تتسم  النخوة.

أميييا «. ح ييياج»هيييذا هو الرتيييب الرنبد الكبةن عل  
امن  يييالو ن و  ألنيييي يرييي«هللا حزب»الرتيييب األكبن عل  

الصييييييييييييييرةن لبنان من أجل التخهيف من مأزقةن وضييييييييييييييم 
ه ا أنسسيييييييييييييييهم  ةه ا نتيجة ع م األخذ  النظنة أإيييييييييييييييداب

الواقعيييييية للظنول اإلقلي يييييية والييييي وليييييية. ولو أن ع ليييييية 
خضيييييييرإ قبل التنسةذ للتشييييييياور الرنبد غةن « هللا حزب»

ال هاشيينو لكنا ايينج  نسييهة من ونصييا  ر م اإلق ام علةها 
.. بييل حت  ع نجيي  من ونصيييييييييييييييا بهييا عل  هد الناجديية

اإل الاو ألن الح ن ايكون ت مةن خ   عشنة انة من 
البنا  والتأهةل والتنميم لبل  إييرةن تكهيي ويالت عشيينين 
اييييييينة مضيييييييإ من اعحتناب. وإل  ذلك  لو كانإ ع لية 

و هد  السرل «هللا حزب»التد نّسذها « الوع  الصيييييييييييايا»
انإ نظنة األشيييييييقا  الرنب لبنانية ال نالقات واأله ال لك

وضييييييرهم « هللا حزب»ىلةها مختلسة. لكن هدع  ونون أن 
خصوإات أمام حالة تحةن ال هشة  الر لية ل صلدة ىونان 

من حةا التوقةإ ح  إ  د الةوم الذي أعايت فيي أنها 
اليي ول الخ   اليي ا  يية الرضيييييييييييييييوييية زا يي ات ال ييانيييا ال لف 

ا ي م  إونان وب ا النووي اإلوناند ىل  مجل  األمنو وهذ
« هللا حزب»لها من خصيييييييييييييوإيييييييييييييية الرالقة والتأ ةن مم 

ورقة  ىاييتر الد  د ال ناقة الرنبيةو ىل  األاييااييع قها 
التسجةن من خالل الدزبو الذي نسَّذ الر لية الشيييييييييييييييجاعة 

واإل ناج عن « ح يييياج» كييييل ال قيييياوي  بهيييي ل مدازرة 
ل  عىونانو  عت اياألايييينىو مرت  ات  د ذلك وتشيييياركي اإل

ق  آن األوان لالاتساية من ألول الصواريم ال نصوبة  أني
اإلاييييينا ةليةو  - عل  جبهة الجنوب للوي الذراع األمةنكية

وقبل أن يصيييييييةب هذه الصيييييييواريم ما أإييييييياب إيييييييواريم 
الرناا الصييييييييييّ امدو التد عاشييييييييييإ األمة   نارة مشيييييييييياه  
تسجةنهييا القسيييييييييييييييني وال يي  وعيية تكلسيية التسجةن من النظييام 

 ال جت م ال ولد ري غزوتي.الرناقد الذي كان 
لبنانية عل  « هللا حزب»ومن ال دك  لو كانإ ع لية 

ندو النظنة الرنبية الشيييياملة لهاو ل ا كان ال وقف الرنبد 
عل  الستور اليييذي نالحظييييو ول يييا كيييانيييإ الييي ولييية األكحن 

اقتيي ارات ال  لكيية الرنبييية السيييييييييييييييروييييةو تلخ  موقسهييا من 
  لكييية التد وقسيييإ ىن ال»اليييذي حييي ث  د لبنيييان  يييالقول 

 دزم مم ال قييييييياومييييييية  د لبنيييييييان حت  انته  اإلحتالل 
اإلاييينا ةلد للجنوب اللبناندو ىذ تسيييترنة  قلع األح اث 
ال دل ة ال امية التد ت ور  د  لسييييييييييييياةن ولبنانو توي أن 
ترلن بوضو  اني ع ب  من التسنقة بةن ال قاومة الشنعيةو 

ها عناإييييييين وبةن ال رامنات غةن ال دسيييييييوبة التد تقوم ب
ياخل ال ولة ومِّن  ورا ها يون رجوع ىل  السييلاة الشيينعية 
 د يولتهاو ويون تشيييييييييياُور أو تنسييييييييييةع مم ال ول الرنبية 
 توج  بذلك وضيييييييييييييييرات  الغ الخاورة يرنِّة ج يم ال ول 
الرنبية ومنجزاتها لل مارو يون أن يكون لهذه ال ول أي 

تتد ل رأي أو قول. وال  لكة تنى أن الوقإ ق  حان ألن 
هييذه الرنيياإييييييييييييييين وحيي هييا ال سيييييييييييييييدولييية الكييامليية عن هييذه 
 التصييييين ات غةن ال سيييييدولةو وأن يقم علةها وح ها عب 

 «.األزمة التد أوج تها...ىنها  
وإذا جييياز القولو  يييإن موقف كيييل الييي ول الرنبيييية هو 
من هييذه النؤييية. وحت  الدكم السيييييييييييييييوري الييذي قيي  تكون 

تدليقييي ياخييل الر لييية  يياغتتييي ع ي كنييي أن وهيياريو لكن 
السييينب الرنبد ق  يشيييكل السيييالمة لي.  هل اييييسرل وبكل 

 الوضو  ال الوب؟
وتهق  اإلشيييارة ىل  أن السيييرويية  ال وقف ال شيييار الييو 
ع ترند انها  قط تسييييييييييييييان  ال قاومة ال سييييييييييييييتقلة عن التأ ةن 

وإن ا  الخارجد أو أنها  قط تسييان   ال عم ال الد والسيييااييدو
ناعها  صييييوابية الر لو ب لةل أن تشيييياري بحقل  د ضييييو  اقت

الرزيزو وه يييييا األمةنان  عبييييي   نةن من خةنة أبنيييييا  ال ليييييكى
الشييييييييطيقان  ه  واييييييييل ان عن ما كانا  د القاهنة لالب الرلم 

وح ث الر وان الحال د عل  مصييينو  إنه ا وقسا  1956عام 
 بةن الواقسةن  د  ابور التاوع  د ال قاومة.
الرنبد الكبةن ونسيييييييييييييييتخل  من هييذا كلييي أن الرتييب 

و واليييريييتييييييييب اليييرييينبيييد األكيييبييين عيييلييي  «حييي يييييييياج»عيييلييي  
و ه يا نتيجية انه يا لم يدسييييييييييييييينيا الترياميل مم «هللا حزب»

الواقمو وتنكا هامشيييات رحهات للتأ ةن اإلوناند والسيييوري عل  
ميييا يقوميييان  يييي. ومِّن  هنيييا  يييإن الرتيييب  د مدليييي.. وإنيييي 

 عتب من وع.
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 ويالت اإلنفرادات الخطيرة
 قبل اإلنفراد األخطر

عمند ىخوة كحةنون من اليييييذون بةند وبةنهم را اييييية 
الكتا ة والسييييييييييييييييااييييييييييييييية والنهج القومدو ىل  جانب روا ط 
الصي اقةو ومرهم ىخوة لم يسيبع لد ان عن تهمو وإن ا هم 

و ألنند «الشييييينا األوايييييط»قنا  لصيييييديسة الرنب ال ولية 
مقييالتةن مييا مرنيياه ىن الدييياي هو الدييل للبنييانو كتبييُإ  د 

الو ن الصيييييرةنو و لسييييياةن الو ن األإيييييرن. وع أخسد 
 كنة نشن ال قالتةنو أمام  وانا أشةن ىل  ذلك انند تنييت

لي  لر م اعقتناع   ا اراهو وإن ا ألن اعنسرال  د وايييييط 
شييييييييييييييينا ا من النأي الرام الرنبد وتق م عل  التساعل مم 

اقعية وُتلق  الشيييييييييييبهة عل  من يسكن عل  هذا األ كار الو 
الندو. ولكن زمةلةن له ييييا  د النس  التقيييي ون لنجيييياحيييية 
تسكةنه يييا ونظنته يييا لألمورو وه يييا  يييارا الد ةييي  ر ي  

ونا هي عح ان مةنغندو رأيا  ر  « الشنا األواط»تدنين 
منيياقشيييييييييييييييية السكنة مره ييا ان الزمن الرنبد الناهن وتالييب 

من األ كارو وان تني ال قالتةن تجاوز مدنمات ال اضد 
 30تأخذان  نيقه ا ىل  النشييييييييييين )األول  بتاريم الحال ا  

 لسييييييييييييياةن ال داو ة »والحانية  رنوان  2006ماوو )وونةو( 
و وهق  أكحن ى اية للرقل الرنبد « ر   لسيييييييييياةن ال جاه ة

من ىو اعه ا اإلضيييييييييييييييهارات ىل  جانب ال قاعت ال دجل 
ية. وهكذا كان النشييييييين الذي نشييييييينها وهد كحةنة ل واع قوم

عاي علدَّ بهرل الصيييييُ اع الرابن عل  ندو إيييييُ اع نشيييييأ 
عييالجييُإ  ةهييا  2003ميياوو  2عن مقيياليية اييييييييييييييييا قيية بتيياريم 

الوضييم الذي نعيشييي  د ال ناقةو متوإييالت ىل  ااييتنتاج 
ألي  حطيقةت ان ىاييييييينا ةل تدكم » صييييييييرة التسييييييياؤل هو  

و «الدييييييياي الدييييييل»وعنيييييي مييييييا كتبييييييُإ مقييييييالتد «. الرييييييالم
اايييييييييييييييتدضييييييييييييييينُت تليييييك ال قيييييالييييية التد عززت روحةتهيييييا 
واايييييييييييييييتنتاجاتها  كنة الدياي الدلو التد لم تُنا للهرلو 

كصييييييييييييييييريية حييل أراه  الييذون ظل وا من يون وجييي حع مييا
 للو ن الصرةن لبنان والو ن األإرن  لساةن.

واآلن وبر ما أإييييييياب لبنان ما أإيييييييا يو ع نج و  د 
وال ولدو امامنا ضيييييييو  مالما ال شيييييييه  الرنبد واإلقلي د 

 حيايه ا. ىعالنحالت لهذون الو نةن اوى 
وندن عني ميا نقول ذليك ع نسيييييييييييييييتني   قط ىل  ميا هو 
حاإييييل حاليات من تدنكات لصييييياغة األ كار الدل وابنز 

ت ما تقوم  ي ال  لكة الرنبية السييييييييروييةو اإلتصيييييييياعهذه 

اييييييييوا  عبن التشيييييييياور الهاتسد  د ج ة والنياة أو عبن 
 ولّد الره  تهيضيييية  د  اري و من جانبال ناقشيييية ال سيييي
الرزيز مم الن ي  جاي شيييييةنايو  عب بن  األمةن ايييييلاان

التد كانإ ب اية   ارها ايساي وزين الخارجية السننسية ىل  
بةنوتو وإن ا ىل  التوجي الذي وتم انضيييييييييييياج مضيييييييييييي وني 
به و  ويقضيييييييييد  إرايييييييييال قوات يولية تنا ط عل  الد وي 

 نة الته  ة ال ا  ةو وتدل  بةن ىانا ةل ولبنانو  رنة
مديييل قوات األمم ال تدييي ة التد تندصييييييييييييييين مه تهيييا  د 

كلم  د  ال ا نة بةن « مهاراة الصيييييييواريم»م اراييييييية يور الدل
و وكييييأن ييييا هد مهيييياراة من نوع «هللا حزب»ىاييييييييييييييينا ةييييل و

والذي «. ال ون يال الكنوي »ال هاريات التد شيييه ناها  د 
ن د ال واجهة لن و أن  «الته  ة ال ا  ة»نقصيييييي ه  قولنا 

يجنؤا عل  تنسةذ أي ع لياتو ويتنكا أهل القنار الرنبد 
وال ولد ومرهم أهل القنار اإلقلي د واإلايييييييييييييييالمد ولتقون 

يضييييييرون فيي إيييييييرة « مدت ن م ري » د مدت ن يشييييييهي 
اإلايييييييييييينا ةلد.  إذا تدقع ذلك  - نها ية للصييييييييييييناع الرنبد

 عل  الندو ال أمول يصييييييها من األ ضييييييل لكل من لبنان
اللذون ايييييييييةتم اايييييييييتةالي « الو ن األإيييييييييرن»و لسييييييييياةن 

ه ييا يولتةن مديياويي تةنو  ال تروي ظيياهنة التنظي ييات ىعالن
 شييييييييييييدون ال ولة عل  ىيارة قا  ة وع تروي ال شيييييييييييياركة  د

 وهذا«  تا» لييييي ال داإصةو   رن  هذا ال نصبأااج 
وهذه ال ناإيييب الصيييرنى آلخنينو وإن ا « ح اج» ليييييييييييييييييي

النزاهيية والكسييا ة وعيي م الترييا د تيي ار اليي وليية عل  قيياعيي ة 
 د الشييييييأن السيييييييااييييييدو عل  ندو ما هو حاإييييييل اآلن. 
وبالنسيييييييييييييييهة ىل  لبنان ع يروي هنالك مجال للترامل مم 
الو ن كسييييييييييييييياحة ل راري وقويها ال ال والسيييييييييييييييال  عل  

يو   ا  د ذلك الصييييييييييييييواريمو التد وتم توري ها الييو أنواع
قتصييايهو مم ان ك ا لو انها ه ايا لتن ية شييعهي وتاوين ى

نتيجتها ك ا هو ما ل امامنا إيييييي مة لإايييييينا ةلةةن مقابل 
الو ن الصييييييييييييييرةن ع يروي ك ا أن  كار ة كبنى للبنانةةن.

حا الت بتر ي الوع ات للخارج. وع   د الخ سيييييةنيات لرب  
الناإيييييييييين عل  حسيييييييييياب لبنان. ووع  لدا ظ األايييييييييي   د 

من  السيييييييييييييييهرةنييياتو  م لييي وللخ ةند  ريي  ذلييكو مم وع 
جانب الهرل إلاييينا ةل وإن  صييييرة النهان علةها وعل  

 دياي الو نةن الصييييييييرةن ك ا أني  حسيييييييياب لبنان أيضييييييييات.
لبنان واألإيييييرن  لسييييياةن ع يروي من الضييييينوري تك ُّج 

الدييييياي ذلييييك أن هييييذه األحزاب والدنكييييات والتنظي يييياتو 
كل الااقات من أجل  أن تكون  يرند من ج لة ما يرنيي

  من أجيل حيل ُعقي  اآلخنين ونزواتهم تن يية الو ن ولي
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 وجنون  رضهم.
وهييذا لي  كييل مييا ي كن جنيييي من الديييايو ىذ هنييالييك 
الزوال النها د لظاهنة اإلنسنايو التد  اير األمةن اييييييييييييييروي 
الهيصل وزين الخارجية السرويية ىل  التنبيي ىل  مضارهاو 
والتد هد السبب الن يسد  د الكار ة التد اإابإ لبنان. 

حظ هنا ان اإلنسنايات  د شييييييييييأن قضييييييييييايا مصييييييييييةنية ونال
وتخ  الج يم غ ت يوريةو وأن كل علق  من السيييييينةن أو 

القنار تدييي ث ىتخييياذ  أكحن قلةالتو هنييياليييك حيييالييية ىنسناي  د
 انسني 1967وتتسييييييييييييييبييب لألميية  كييار يية.  سد ميياوو )أيييار( 

الناإييين  إغالا ال ضيييا عو  كان الر وان اإلاييينا ةلد  عب 
وونةو من الرام  5عل  مصيين وح وث هزي ة الرصيين ووم 

و أي  ر  1977نو  بن )تشيييييييينين الحاند(  19نسسييييييييي. ويوم 
السييييايات  قنار زيارة الق ج وإلقا  أنور  عشيييين ايييينةن انسني

الكنيسإ اإلانا ةلد  اي ات   صن رحلة الصلا أمام  خااب
ةييل واضييييييييييييييرييات األميية  د مييأزا وتخهط تعي  مم ىايييييييييييييينا 

اييييييييييييبت بن )أولول( أي  ر   13ت اعياته ا حت  اآلن. ويوم 
اييإ عشيينة ايينة ابنم ياايين عن ات  د اواييلوو ومن ورا  
ظهن الشيييييييييرب السلسييييييييياةند واألمتةن الرنبية واإلايييييييييالمية 
ُمصييالدة منقوإيية مم ااييدع رابةن ر ي  وزرا  ىايينا ةلو 

  ة حت  اآلن ياخل اايييييييسيييييييإ لالنقسيييييييام والسوضييييييي  السيييييييا
ال جت م السلساةند وعالقة ا يال هذا ال جت م   ديايي 

وولةو )ت وز(  12الرنبد واإلاييييييييييييييالمد. ويوم األربرييييييا  
بتنسةذ « هللا حزب»و أي  ر   الث عشيينة ايينة انسني 2006

قنار قض   خاف جن وةن ىانا ةلةةنو مرلنات ان تسلي ه ا 
انةةن  د يكون من خالل مقييايضييييييييييييييته ييا  يياألايييييييييييييينى اللبنيي

السييييجون اإلايييينا ةليةو وهد خاوة  اغتإ الج يمو لبنانةةن 
وعنبات ومسل ةنو وكانإ ذريرة لب   ع وان  د الةوم التالد 

و «هللا حزب»عل  جنوب لبنان والضيييياحية الجنوبية مرقل 
 م اتسييرإ لتشيي ل مرظم منا ع لبنان ويخلإ يا نة خان 

« هللا حزب»ىنسجييييار ال ناقيييية حنبييييات جيييي ويييي ة  ريييي مييييا بيييي أ 
السورية  - يستر ل مخزوني الها ل من الصواريم اإلونانية

ال صييي ر التد تتسييياقط  وا م ن  رة ة  د  لسييياةنو محل 
حيسا وعكا والناإنةو اضا ة ىل  ال نا ع الد ويية. وب ل 

ن يقف اعشيييييقا  مم لبنان ال قاومو  إنهم وقسوا ىل  جانب أ
موا الدكومييييية التد  ييييياغتتهيييييا ع ليييييية خاف الجنييييي وةن وع

عل  ىنسنايه بهذا الر ل الخاةنو  م تاورت « هللا حزب»
األمور  ر  اندياز أمةنكا لل وقف اإلايييييييييييييينا ةلدو وجا ت 
 كنة منا ايية قوات يولييية عل  الديي وي  ييأمييل مديياإيييييييييييييينة 

 اإلنسجار الكبةن.

يصييييرب عل  ال ن  تصييييّور ما اييييتنتهد ىليي األمورو 
خصيييييوإيييييات ان لبنان الذي كان يشيييييكو من و أة  ضيييييرة 

 أههة مخي ات يسييييييكنها الالجئون السلسيييييياةنةون  ات عل 
ن وواجي مشيييييييييكلة وجوي مئات ال خي ات الج و ةو  ر ما أ

أإييييييييها هنالك ملةون لبناند نزحوا من بةوتهم ومنا قهم. 
ك يييا يصيييييييييييييييريييب عل  ال ن  ا تناة أي حلول ل واجهييية 

د واإلقتصييييايي  د الشييييهنين ال قبلةنو جت اعالوضييييم اإل
اييييييياخنات وعن ما ايييييييةبني الجن   إن  الجن  ما زالذلك أن 

 الصناا ايصل ىل  عنان الس ا .
هل وهق  لبنان والسيييييييييييياحة السلسيييييييييييياةنية لعهة الداايييييييييييي ون 

تييياريخييييةو أم انيييي ع بييي  من خاوة كبنى  أيواروالهييياححةن عن 
ترقب منا اة القوات ال ولية عل  الد وي بةن ىايييييييييينا ةل ولبنان 
ولو ر ل ذلك النا ضونو وترقب منا اة قوات م ا لة تسصل 
بةن السلسييييياةنةةن واإلاييييينا ةلةةن؟ والخاوة التد نرنةها هد قنار 
من ال جت م الييي ولد  يييإعالن حيييياي الو ن الصيييييييييييييرةن لبنيييان 

و ن األإييرن  لسيياةن كونه ا ايياحتةن إييالدتةن لدنوب وال
وإيييييييييناعات آخنين علةه ا. وهد خاوة مالوبة وضييييييييينوريةو 

نصل ىل  وقإ نس م فيي ان ىانا ةل انسنيت  خاوة قبل أن و 
إيييييييييييييياعقيية ورمييإ ىونان وغةنهييا بواحيي ة من قنييابلهييا النووييية أو 
انسنيت ىونان  خاوة م ييا ليية تنسييذهييا بنسسيييييييييييييهييا أو عن  نيع 

 د لبنان. وبر  الذي جنى  ات كل شييد  م كن « هللا حزب»
 الد وث   ا  د ذلك اإلنسناي النووي األعظم.

... ويييا ويييل ال ناقيية من ىنسنايات آتييية عل  الانيع  د 
 حال لم ترتنضها حلول عاقلة.

 2006يوليو )تموز(  24 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

لبنان واآلخرون: النجدة أواًل والتنظير 
 انيًا.. والمساءلة الحقاً ث

 د هذه الكار ة التد يعيشييها لبنان نتيجة اعجتهايات 
النضيييييييييييييييالية من جهة وانر ام ُ ر  النظن ال ولد من جهة 
أخنى وبةنه ا الجشييييم الصييييهةوند ال تالزم مم ااييييترذاب 
القتل والت مةنو ع يدتاج الو ن من األشيييقا  واألإييي قا  

 ة ال الية وال سيييييييييياع ات القنيبةن مني والهرة ون لرةن النج
تأتد عل  وجي السيييييييينعة ومن يون  األيويةها و أنواععل  

التهويييل والتنظةن والقسز  وا . أمييا الديياجيية ىل  اعلدييا 
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حقييا ع األمور  ال جيي وى منهييا عل  اإل الا.. بييل انهييا 
تزييي  من حيي ة الكييار يية التد ع يرلم بو ييأتهييا ىعَّ الج وع 

غةن إييييييييييييدية الدا نة  د  أماكنالنازحة ال تك ايييييييييييية  د 
تقةي هييا ل ييا حيي ث  هييل كييان ضييييييييييييييينوريييات وهييل ان الح ن 
الساي  الذي و  ري الو ن هو  طي ة اإلنجاز الذي تدقع؟ 
ان كيل ذليك ي كن الخوة  د غ ياره  ري  ان تسيييييييييييييييكيإ 

الصييواريم وتصييها الرقول جاهزة  ى الاال  ا م ويتوقف 
 للتأمل وال ناقشة النحهة.

تيياجييي لبنييان ل واجهيية هييذه وعنيي مييا نقول ان الييذي يد
 األيويةها و أنواعالكار ة هو النج ة وال سييييييييييييييياع ات عل  

  ختلف الداجة ىلةها وال ستشهيات ال ة انية القايرة عل  
الاسل ال نيل واعب الجنيا والرجوز الذي ع  ىاتيراب

ق رة لي عل  السيييييييييييييييةن من شييييييييييييييي ة األلم وال نأة التد تكاي 
 كحةن م ا أخان  هو تتسيييييييييييياقط من اإلعيا و  ألن الواقم

عن ما أننا  يظن الذون يرظون وينصييدون ويدذرون. ك ا
نقول ان الييذي يدتيياجييي لبنييان ل واجهيية هييذه الكييار يية هد 
شيييييييييييييييدنات من الدلةب والنز والسيييييييييييييييكن والزيوت وال واي 

ها  ألن الج وع النازحة اييييييييييتقتنب من أنواعالرذا ية عل  
حييا يية ال جيياعيية  د حييال لم تتيي  ع هييذه ال سيييييييييييييييياعيي ات 

خصييييوإييييات ان الجسييييور والانقات ال  مَّنة  سرل الر وان و 
وال وااييييم األرة اإلايييينا ةلد تدول يون وإييييول خةنات 

 الزراعية ىل  اللبنانةةن من  رضهم الهرل.
األمةنكد  إن الذي « الصييييييييييي وع»وأما  النسيييييييييييهة ىل  

تدتيياجييي الج وع النييازحيية هو التييأمييل ولو ل نة واحيي ة  د 
ن مغهة القصييف الرشييوا د واقم الدال وتدذون ىايينا ةل م

شيييييييييييييييرسات  القتل والت مةن والذي لم ونحم حت  عشييييييييييييييينات 
يستقن اإيييييييالت « قانا»ا تنضيييييييوا ان اعختها   د ملجأ  د 

يد ةهم من القتيييييل  ي كن أنىل  كيييييل مقوميييييات ال لجيييييأ 
عل  ندو  ىوهوي أل نتال تر يي   ييأحنقتهم إيييييييييييييييواريم 

احناا إييييييييييييواريم جورج بوش األب  ضييييييييييييم مئات من 
يَّ وا  سالاأل ملجأ »اب عناقةةن احت وا  د لنسيييييييا  والشيييييييُ

من يون أن يخان  د  1991 د  ر اي عام « الرامنية
 يشوي اجساي اعبنيا .«  ننات بوشيات » الهم اني ايكون 

اليييذي تدتييياجيييي الج وع النيييازحييية ومرهيييا ج وع ك يييا أن 
الدكوميييييية اللبنييييييانييييييية التد غيييييي ت أكحن ت حةالت للو ن 

لوزاري عل  خاية ر ي  ال رتي ى علييي  ري  اإلج ياع ا
الدكومة  داي السنةورة بنقا ها السهم والتناغم ال ستج  
بةن السنةورة ور ي  البنل ان نبيي بني الذي انياإ  ي 
مه يييية ت حةييييل ال وقف الشييييييييييييييييرد ع ومييييات  د مرنكيييية 

التساوةو لي  كحنة اإل نا ات لشييييييييييييييخ  السيييييييييييييينةورة 
ورجيييياحيييية تسكةنه وبييييالييييذات تلييييك التد ا يييياة منيييي وب 

ل ى األمم ال تد ة  د ا نا ها ألن ال هالرة  ىاييييييييييييينا ةل
 د اإل نا  من شييييييأنها اوذا  النجل وتشييييييويي ايييييي رتيو 

ات ىل  خاوات ع ليييية  ال اإل نا وإن يييا تنج ييية هيييذه 
وتواإيييل الت  ع الصييياروخد وال سييياع ات ىل  ىاييينا ةل 

 وع يست ن التبند للها ل الذي هو ا ة ا رالها.
الجسييييييييييييييين  كيف أنويسيييييييييييييييتوقسنييا وندن نقول ذلييك 

الصيييييييييياروخد األمةنكد لنج ة ال رت ي اإلايييييييييينا ةلد ما 
البنياانية مم األاييف األرة زال مسييت نات وعن  نيع 

شيييييينا ا ايييييييااييييييية بنياانية عنيضيييييية من  ىعتناةرغم 
وزينة الخيييارجيييية قبيييل أييييام عل  توقُّف  ىعتناةبةنهيييا 

 -  ا نتةن أمةنكةتةن ضييييييخ تةن  د ماار بنيسييييييتويك
غالايييييييكو ) د اايييييييكوتلن ا( تد الن الصيييييييواريم الذكية 

 األق ارأو عن  نيع « الالوزر» ب التد ي كن توجةهها
 عتناةالصييييييناعية. وب ل ان تأخذ اإليارة البوشييييييية اإل

بوش اعتذر من   إنها اكتسإ  أن الن ي  عتهار د اإل
حليسيييييي  وند بلةن ر ي  وزرا  بنيايييييانييييييا لي  عل  
التوقُّف ألن الدكومة البنياانية عل  ما وب و ع ت لك 
حع ال نمو وإن يييا ألن السيييييييييييييييلايييات األمةنكيييية لم ُتبلِّغ 
الدكومييية  يييأن ح ولييية الايييا نتةن إيييييييييييييييواريم للتييي مةن 
الشيييييييييييييييياميل وقياليإ انه يا  د رحلية مي نيية عياييية. ولق  

وإييييلي »ن بهذا اععتذار أو  الترةةن الشييييا م اكتس  بلة
 وتم اإلبال  السات.عل  أن « حقي

 2006أغسطس )آب(  13 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

من  «الشراكة اإلستراتيجية»مقتضيات 
 هللا عبد العزيز إلى الملك عبد الملك

الرزيز  د زيارتي ىل   عب بن  هللا عب  أضيييييال ال لك
أغسيييييييييييييييا  )آب(  10ىل  الخ ي   8تنكييا من الحال ا  

الشيييييييييييييييناكييييييية »و خاوة جييييييي وييييييي ة عل  مشييييييييييييييينوع 2006
و الذي تني ه ال  لكة مم ال ول الساعلة  د «اإلاييييتناتيجية

ال جت م ال ولدو وذات التأ ةن  د ال ديط اإلقلي د. وما 
تم ىنجييييييازه خالل هييييييذه الزيييييييارة عل  إيييييييييييييييرةيييييي  البنييييييا  

نا   ااإلاييييييييييييييي هللاو عن ما  عب  ال لك أنجزه تناتيجدو وذكنِّ
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 اجأ ال جت م ال ولد  أن زيارتي األول   ر  مهايرتي ملكات 
 21ال لك  ه  كانإ ووم  أخيي للبالي خلسات لل لك الناحل

للصييييييييييييييةن ال ولة التد تتالم  2006وناون )كانون الحاند( 
و «ايييييييييييييييوبن اليي ول الرظ  »ىل  أن تكون  ريي  ربم قنن 

زيارات تاريخية قلةلة شه تها الصةنو ولقد  ىح ى انإوك
و الذي أرايت مني ال ولة ايييييييييييييييتطهالهللا اإل عب   ةها ال لك

ال تج ية التد تنأى بنسسها عن ايااة الت خل  د شدون 
اآلخنين وتواإيييييييل  دك ة وج ية بنا  ال ولة الن وذج  د 

الشيييييييييييييييناكييييية » ل هييييياىرتيييييياحالنبم القنن ال قبيييييلو تنج ييييية 
الرزيز  عب بن  هللا عب  و التد أراييييييييييييييي «اإلايييييييييييييييتناتيجية

ات  د مرظم ىتسييياقيييقييياعييي تهيييا بزييييارتييييو وميييا را قهيييا من 
اليييذي تم ىنجيييازه خالل زييييارة ال ليييك ك يييا أن  ال جييياعت.

السيييييرويي السيييييايجو يجرلنا نسيييييتدضييييين الزيارة التاريخية 
 2003األخنىو ونرند بها زيارتي  د ايييييييييييييييبت بن )أولول( 

 للره  ىل  موايييييييييييييييكوو وهد األول  منذ وكان ما زال وليات 
عالقيات  1926اييييييييييييييينييةو عنيي ميا اقياميإ ال  لكيية عيام  77

يبلوميااييييييييييييييييية مم الكنملةن. و د مرنة اإلشييييييييييييييييارة ىل  
الخشية األمةنكية من هذه الخاوة  د اتجاه روايا نضم 

 الن ي  جورج بوش أجناه  خاةن تدإ اتصيييييييييييييييال هاتسد
ك ن وني  قول الرزيزو ب ا فيي  عب بن  هللا عب  مماإلبن 

ع ننيييي  أن يكون الكنملةن بييي والت للبةيييإ أننيييا  ميييا مرنييياه
األبيلو خصوإات ان الن ي   اليي ةن بوتةن الذي كان 
ل  ايرة  جَّ وتالم ىل  هذه الرالقة مم السييييييييييرويية كان اييييييييييل
 نوعية تتني األ ن الاةب  د النس  السيييييييييييييروييةو وتت حل

عنضيييييي ام ىل  قبل الزيارة  أيامو اب ى النغهة  د ا د أني 
ك ناقب  د منحلة أول و « منظ ة ال دت ن اإلاييييييييالمد»

أمام   م كرضييييو يا م عحقات وأراي من ذلك الت هة  للظهور
الضييييييييييييييييف السيييييييييييييييرويي الكبةن  أن الجار القنيب  أه ية 
الصييييييييييييييييي وع الهرةييي و وأن التجيييان  النساد كون ال  لكييية 
 ورواييييييييييييييييا من أكبن ال نتجةن  د الرالم يرزز ذلك. وما

الشناكة » لي ىليي زيارة الصةن عل  إرة  التأاي  ىنتهإ
ىليي زيارة روايييييييييييا وبةنه ا ىنتهإ  و كانإ«اإلاييييييييييتناتيجية

هللا ىل   عب  الزيارة التاريخية األخنى التد قام بها ال لك
ولّد  الهن   ر  الصيييةنو  ضيييالت عن زيارات أخنى قام بها

الرزيزو جرلإ  رل يول  عب بن  األمةن ايييييلاان الره 
ب شييينا آاييييا أكحن اقتنا ات من ال  لكة عل  الصيييرة  جنو 

اإلاييييييييييتناتيجد من ال  لكةو وجرلإ يولة محل  ننسييييييييييا ع 
تواإيييل حسييي ها لأل ضيييلية التد تراةها ال  لكة لكل من 

 الوعيات ال تد ة وبنياانيا.

ومم ان النسط ومستقبلي ال نظور عل  إرة  احت ال 
و يشيييكل الرنصييين النضيييوب ت هة ات واايييتهاقات للااقة الب ولة

من وجهة نظن « الشييييييييناكة اإلاييييييييتناتيجية»األايييييييياج  د 
مترةنات الخنيايية ىعَّ أن  ال  لكيية الرنبييية السيييييييييييييييروييييةو

 أيضييييييياتو السيييييييياايييييييية  د ال ناقة تدتم محل هذه الشيييييييناكة
وبدةا ع وندصن األمن  د مةزان التهايل التجاري حةن 
ت ةيييل كسييية عل  كسيييةو فيجني التسييياهم عل  ترييي ولهيييا أو 

تاليب حنكية الن و ر م مسيييييييييييييييتوى التهيايل  ةتم ذليك  د ت
ضو  زيارات متهايلة ع تنق  ىل  الصسة التاريخية ك حل 

الرزيز ملكييييات وقبييييل ذلييييك وليييييات  عبيييي بن  هللا عبيييي  زيييييارات
للرهيي . وأخةن هييذه الزيييارات ولي  آخنهيياو تلييك التد قييام 

هللا ىل  تنكياو وشكلإ  د نظننا ك ناقبةن  عب  بها ال لك
ل كونها األول  وك  تا رةن للشيييييييأن السيييييييروييو نقاة تدوُّ

الص اقة والتراون ىتساا  عل  ال ستوى اععل  منذ تو يم
بن  ومنييييذ زيييييارة قييييام بهييييا ال لييييك فيصييييييييييييييييييل 1929عييييام 
. وتشا  الص ل ان الزيارة األول  1966الرزيز عام  عب 

 عل  مسييييييييييييتوى رفيم ىل  الكنملةنو قام بها أيضييييييييييييات وقبل
الرزيز أخوه فيصييييلو وكان زمنذاي وزينات  عب بن  هللا عب 

 للخارجية.
الرزيز  عبييي بن  هللا عبييي  ميييا هو مهم  د زييييارة ال ليييك

 ا وزين الخارجية التنكيةأوريهت ي عهارات أوضيييييدىل  تنكيا 
هللا غول ووم وإيول ال لك ىل  انقنة  د موكب جوي  عب 

من ايييهم  ا ناتو توّزع ملن  ةها من أعضيييا  الو   ورجال 
ىنها »ع ال عل  اييييييييييييت ئة غن ة وجنا و جا   ةها قولي األ

زيارة مه ة ج ات تدك  وجوي ىراية ايييييييييييييياايييييييييييييية متهايلة بةن 
البلييي ون لترزيز الرالقيييات  د ال جييياعت كيييا ييية   يييا  ةهييييا 
الرسيييييكنية واألمنية ما وداييييي  لشيييييناكة ىايييييتناتيجية بةنه ا 

للسييييرويية ملرلزَّة خاإيييية  د قلوب اعتنايو عن أن   ضييييالت 
أما األهم  هو أن لل  لكة  قلها «. ا قبلة ال سيييييييييل ةن..ألنه

الرنبد واإلاييييييييييييييالمد وان تنكيا األريوغانية  الذاتو أكحن 
يولة ىايييالمية تهرا الا أنةنة  د النس  السيييروييةو حةا 
انها جسيييييييين متةن البنيان ونبط البن الشيييييييينقد الرنبد  البن 

ا وإن ييي الرنبد األوروبد لي   قط من النييياحيييية الجرنافييييةو
ألن تنكيييا عل  أههيية ان تصييييييييييييييها نج يية جيي ويي ة  د راييية 

ن تجنبة اإلاييييييييييييييالم ىاعتداي األوروبد. ومن جهة  انيةو 
األريوغاند إيييييييييييددإ  شيييييييييييكل عقالند تجنبة اإلايييييييييييالم 

 اعربكاند.
ات الحنا ية عل  إيييييييييييرة  التشييييييييييياور هت امذا كانإ لإإو 

والتنسييييييييييييييةع السييييييييييييييييااييييييييييييييد و د مجياعت النسط وال قياوعت 
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والضييييييييينا ب والسيييييييييياحة ور م مسيييييييييتوى التهايل واإلايييييييييتح ار 
 د زيارات أهل الدكم السييروييو  إن ذلك  ولويةالتجاري األ

ع يرند ان اإلهت امات التد تترلع  أوضيياع ال ول الشييطيقة 
ع تدظ   أولوية موازية. بل يجوز القول ان األوضييييييييييييييياع 
ال شيييار ىلةها تسيييبع  د  رل ال نات ما وتصيييل  الرالقات 

ال  لكة وتنكيا التد هد عل  مسييييييييييييييا ة تدلةع  الحنا ية بةن
رحلة  ةن منها رب ا ألن هذه الرالقات ليسييييييييييإ عل  التأزم 
الذي يسييييييييييييييتوجب زيارات تاريخية. وعل  اييييييييييييييبةل ال حال ع 

أخذ  الدصنو  إن ما وترلع  الر وان اإلانا ةلد عل  لبنانو
ي مم رموز الدكم التنكدو أحيييايوحيييهللا  د  عبييي  من ال ليييك
ي مداي ات الوزرا  ال ختصييييييييييةنو الذون كانوا أخذت أكحن م ا

وهدحون  د ميييذكنات التسييياهم والو يييا ع واإلتسييياقييياتو  رنة 
تر ول مةزان التهايل التجاري الذي هو اإييييييييييييالت ل صييييييييييييلدة 

 ال ليييكذليييك أن ال  لكيييةو قبيييل التو يم علةهييياو ويلةلنيييا عل  
هللا وج   د أريوغان ال سييييييييدول ال تسهم الذي يصييييييييرد  عب 

ي والنصيييييييييييييييدة والناغب  د عالقة ن ية مم الرالم ىل  النأ
الرنبدو ومِّن  أجل ذلك كانإ مشيييييييييييييياركتي  د الق ة الرنبية 

مارج )آذار(  28و 27ال ورية التد ىاتضا ها السويان ووم 
ال اضيييييييدو وتد ث  ةها بنوحية الجار الصييييييي وع الذي وني  

نهراث السييييييييييلانة ى  أنة الجةنان ىليي  أني لي  متالرات ىل  
 انيةو وان باليه لن تكون ك ا  د ال اضيييييد غةن الهرة  الرح

عل  الرالقة الرشوا ية مم ىانا ةل.. هذا ىل  اني  ال شاركة 
ك ناقب  د الق ة وعل  ندو ما وتالم ىليي الن ي  النواييد 

منظ ة ال دت ن »بوتةن  النسييييييييييهة ىل  مشيييييييييياركة م ا لة  د 
تزياي ن وات و يرزز الرالقة التجارية التنكية التد «اإلاييييييالمد

مم السيييويانو شيييأنها  د ذلك شيييأن التجارة مم الصيييةن التد 
تزياي هد األخنى ن وات  د السييييويان و د السييييرويية ومرظم 
يول ال ناقيية وبييالييذات  د مجييال األلهسييييييييييييييية واعلكتنونيييات 
ال رقولة الح ن  ياايييييييييييييييات  اليا اند واألوروبد واألمةنكد من 

جالية التنكية  د مشييييييييييياركتي ترزز الك ا أن  هذه ال نتجات.
من  نزعاجمنها ك ا حال ع م اإل ىنزعاجالسيييييييييييويان التد ع 

ها مئة الف. أ نايالجالية التنكية  د السييييييييرويية الهالغ تر اي 
هللا  عب  وعن ما نقول ىن الر وان اإلاييييينا ةلد أخذ من ال لك

ي مم رموز الدكم التنكدو أكحن م ييييييا اخييييييذه أحييييييايوحيييييي د 
لحنا يةو  ألن هذا اييييييييييييييلوي اإلهت ام  د شييييييييييييييأن الرالقات ا

ال  لكة ع ومات وهذا نوع ترا د أهل الدكم السرويي خالل 
بن  هللا عبيييييي  زييييييياراتهم. أمييييييا الن يييييياذج والوقييييييا م  سد قول

الرزيزو خالل زيارتي النايييييييي ية األول  كولد للره  ىل   عب 
لن يسييييييييية حكومتها مارغنيإ  1984بنياانيا  د ماوو )أيار( 

و يجب عل  الجةل البنيااند ان وع  بلسور عار»تاتشييييييييييييين 
بن  و و د مواجهة األمةن ايييييييلاان«الدالد أن يصيييييييددي..

الرزيز خالل جولة شيييييي لإ أمةنكا وبنياانيا  د مارج  عب 
كهار ال سيييييدولةن  ةه ا الذون اإيييييروا زمنذاي  1997)آذار( 

عةيييب بنييييامةن عآويون وجيييي حع أو مناع ىل  ا تنا ات و 
تد اعت    ةها اعبتسييييييييييييييامة نتنياهو وب ا  د هذه ال واجهة ال

الرسوية ُيصارع خبا ر ي  وزرا  ىانا ةل نتنياهو وابتسامتي 
ال يياكنة التد ظهن بهييا عل  النأي الرييام  د كييل من أمةنكييا 

الرزيز  عب بن  وبنياانياو وكذلك  د مواجهة األمةن نايف
الذي ع يدبيذ لرية ال بلوماايييييييييييييييية عني ما يكون هنيالك ظلم 

ارة البوشيييييييييييية وت حلإ هذه ال واجهة وتجنيات من جانب اإلي
اييييييييييبت بن  26 قولي لنا كإعالمةةن ومنااييييييييييلةن التقةنا  ي ووم 

ان القوة اععظم التد تتدكم  د الرييييييالم » 2002)أولول( 
اآلن تكن عيي ا  للرنب وال سييييييييييييييل ةن  سييييييييييييييبييب نسوذ اللوبد 
الصيييييهةوند  د الوعيات ال تد ةو الذي يسييييير  ىل  تشيييييويي 

«.  الصييييياا ته ة اإلرهاب بهم..إيييييورة الرنب وال سيييييل ةن و 
ومحل هذا الكالم يصييييييييييييا قولي اآلن عن ما نسيييييييييييي م الن ي  

ترليقات عل  واقرة « ىايييييييالم  اشيييييييسيييييييتد»بوشو وتد ث عن 
بنياانيا اكتشيييييييا ها قا زات  وا  أعلنإارهابية غةن مدسيييييييومة 

حطيقة ان الساشيييسيييتية الج و ة هد إيييناعة إيييهةونية ب لةل 
 ما يد ث  د لبنان و لساةن.

الن ياذج التد اورينياهيا عل  ايييييييييييييييبةيل ال حيال ع  وهيذه
ه وم اآلخنينو تتق م  د عل  أن الدصييييييييييييييين ك دشييييييييييييييين 

الزيارات النايييييييييي ية وبالذات تلك التد تكتسييييييييييب الصييييييييييسة 
التاريخية أو  د ال ناايييييييهة التد تتالب وقسة حازمة عل  
 اله وم السييييروييةو تأتد منسييييج ة مم روحية الوال  ال لك

ب هللا  عبيي   ضيييييييييييييييم حجن األايييييييييييييييياجأ ناهو و الرزيزو  ةييّ
التد ب أها مم أمةنكا قبل أكحن « الشناكة اإلاتناتيجية» لي

من نصيييييييييييييييف قننو وكييانييإ  د حةنهييا من أجييل مواجهيية 
السييييييييااييييييية البنياانية التد تقف  د إيييييييف الصيييييييهةونية 

للةهوي يوليييية عل  أرة  أن تكون  وتلبييييية ماييييالبهييييا  د
الذي   وجهي « وع  بلسور» بيييييييييييييييييي  لسييياةن وهو ما ُيرنل

بنياييانيييا وهوي الرييالم حقييات ع ت لكييي من أجييل « وهبييإ»
ىقامة ىاييييينا ةل عل  أرة  لسييييياةن. ونج  انسسييييينا تأكة ات 

الرزيز لشنيك ىاتناتيجدو ي كن  عب  لذلك ولداجة ال لك
علييييييييي ل واجهييييييية خان السريييييييل البنياييييييياندو  عت ييييييياياإل

نسييييييييييييييتدضيييييييييييييين ال ذكنة التد  را بها ال لك ىل  الن ي  
لحال ةن  نانكلةن روز لييإ ال درَّخيية  د األمةنكد الحيياند وا

وجا   ةها التوضييييييييييييييييا والتنبيي والتدذون  1945مارج 15
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ان الةهوي  د  لسييييياةن ُير ون الر ة »عل  الندو اآلتد  
لخلع شيييييييييييكل نازي  اشيييييييييييسيييييييييييتد بةن اييييييييييي م ال ي قنا ية 

الرنب اكنوها عل  أن وبصنها. ان تاريم  لساةن و ل 
ناهم  ةها  ر  ال ةالي انة قبل ال ةاليو واات ن اك 3500

. انة تقنيهات  1300ىل  الةوم وحك وها وح هم مم اعتناي 
 380الةهوي  لم تتجييياوز مييي ة حك هم ال تقام  ةهيييا أميييا 

ن تكوين يولة أاييييييييينة وكلها اقامات متسنقة ومشيييييييييوشييييييييية. 
وهويية  د  لسييييياةن اييييييكون ضييييينبة قاضيييييية عل  كيان 

 «.الرنب..
ة ال نشييييييوي مم لم تدقع الشييييييناكة اإلاييييييتناتيجية الرن 

أمةنكا النؤاييييييييا  األح  عشيييييييينو الذون خلسوا روز لإ وهم  
هييياري تنوميييانو يواويييإ اوزنهييياورو جون كةنةييي يو لةنييي ون 
جونسيييييونو ريتشييييياري نيكسيييييونو جةنال   وريو جي د كارتنو 
 رونال  ريرانو جورج بوش األبو بةل كلنتونو جورج بوش

ل منهيات ونصيييييييييييييين قبل أن هذا األخةنو و أراي  ىذا )ىعَّ اإلبن 
وعوتي الن اايييييييية الحانية ان يصيييييييدا(. وعن ما لم تح ن هذه 

ال لييك الواليي  مم أمةنكييا وللدةحيييات  أرايهيياالشييييييييييييييناكيية التد 
السابع ذكنها يصها مسهومات ل اذاو و د وضو  ال ترةنات 
اليييي ولييييية ومخييييا ن الوجوي الصييييييييييييييهةوند والخول من ان 

 ل لكوترنة الكيان الرنبد للضييييينبة القاضييييييةو ان وتجي ا
هللا وو ع رؤيييية حكي ييية ىل  تاوين إيييييييييييييييرييية  اإلبن عبييي 

و وخصييييييييييوإييييييييييات  ر ما لم ولع «الشييييييييييناكة اإلاييييييييييتناتيجية»
التجييياوب ال توقم من أمةنكيييا وإايييييييييييييينا ةيييل وبرل الييي ول 

 اإلايييييييييينا ةلد التد - األخنى عل  رؤيتي للصييييييييييناع الرنبد
 د الق ة ال وريية « مهايرة عنبية»وباإلج اع ىل  ىنتهإ 

وقبول الج يم  2002نوت أواخن ميييييارج الحيييييانيييييية  د بة
ن التابيم مم ىاييييييييييينا ةلو أ  ضييييييييييي ونها الذي وتلخ   د 

ال دتلة  األراضييد ر  ااييتك ال اإلنسييداب من ىن ا  م كن
واعلتزام  طييام يولية  لسيييييييييييييياةنية وتيأمةن حع الروية. وهيذه 
الشيييييييناكة التد تشييييييي ل حت  اآلن الصيييييييةن ورواييييييييا والهن  
وباكسيييييتان وح وحات تنكيا تج م بةن ال صيييييلدة اإلقتصيييييايية 
لل تشاركةن وبةن النؤية الواقعية للقضايا ال ولية واإلقلي ية 

ن ايجاي الدل وللقضييييييية السلسيييييياةنية الرالقة والتد من شييييييأ
ن يأخذ إيييييييياحب كل ذي حع حقي أالرايل والشييييييييامل لها 

ويتنازل كل مرتصيييييييييييييب عن و ن غةنه.. وبذلك يسيييييييييييييتقن 
 .زيهارالرالمو وتسلك ال ول والشروب  نيع اإل

 2006أغسطس )آب(  17 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 فن تعقيد األمور السهلة..
 لبنانيًا وفلسطينياً 

حت  ىشيييييييييييييرار آخنو هنالك حكومة  لسييييييييييييياةنية و د 
الوقإ نسسي لي  هنالك حكومة. وهنالك مجل  تشنيرد 
ولي  هنالك حضور لهذا ال جل . وهنالك الاة و نية 
ااي ات وع ق رات لها  رالت. وهنالك نصيا ا كحةنة لكن لي  
بلن كحةنة لكن  هنالك من يصيرد ىل  النصييدة. وهنالك عِّ

ان  رل أاييييييييييييييياج  ونقول ذلك عل . ىعتهارلي  هنالك 
ال جل  التشيينيردو ومنهم ر ي   أعضييا الوزرا  وبرل 

 هذا ال جل  عزيز ال ويك  د السييجن اإلايينا ةلدو وعل 
ان ر ي  السيييييلاة الو نية مد وي عهاج وتدني أاييييياج 

من يون أن ُوح ن التدني ما ق  ىن ا   د كل اإلتجاهات
سلسيياةنةون ان يسة . وبر  تضييةيم للوقإ والق راتو ونى ال

و ىنقاذهي كن انقاذ ما « وح ة و نية»من شيييييييييييأن حكومة 
البنل ان »و« الدكومة الد اايييية»خصيييوإيييا ان إييييرة 

ع تدظ   القبول ال ولد وإل  ح  ما القبول « الد ااييييييد
الرنبد واإلايييالمد. وب ل اعنتقال عل  وجي السييينعة من 

و «الوح ة الو نية»الوضييييييم ال نتهك ىل  إيييييييرة حكومة 
هنية يان   ىايييييييييييييي اعةل ر ي  الدكومة الد ااييييييييييييييية إن 

الترقة  أمام  ماالب وب و  ةها الترقة  ال اضيييييييييد  سيييييييييياات 
الجهاي »ال سيييييييييييييييتج . و د الوقإ الذي كانإ فيي نتا ج 

من أ ضييييييييييييييييل  تدكيي  أن تيسيييييييييييييييةن األمور وهق « اللبنيياند
ل مم « هللا حزب»ترقةيييييي هيييييياو وأنييييييي لو حيييييي ث أن  تدوَّ

نكة مقاومة ىل  ىايييييييييييينا ةل من الجنوب من ح ىنسييييييييييييداب
غةن ال دسييييومة « مزارع شييييهرا»حزب ايييييااييييد ووضييييم 

هويتها هل هد لبنانية أم هد ايييوريةو بةن و ي الدكومة 
 اللبنانية.

وإل  ذلكو  التدول ال شيييييييييييييييار ىليي من حنكة مقاومة 
 ىتساا» بيييييي ىل  حزب ايااد يرتنل ك ا اا ن ال رتن ةن

 كان اييييصيييون الدزب من الشييين اإلاييينا ةلد...« الاا ف
نصيييييييييييييييف « هللا حزب»وعن ما لم يد ث ذلك حةا  قد 

ىن ا  اييييياايييية ونصييييف مقاومة وبقد مشيييياركات  د الدكومة
 ىتساا» بييييييييييييييييييييي واضييييييا ودك  فيي الت سييييييك ىعالنمن يون 
و  إني بذلك ب ا ع وني  أو ع ي لك وح ه قنار «الاا ف

ع عل  أن التخلد عن السييييييال و حةا ان اإلتساا ون  
الذي تجةزه ال ولة وي لكي ايييال  ايييوى السيييال  الشييينعد 

وعنيييييييي مييييييييا حيييييييي  ييييييييإ ال واجهييييييية  األمن. الجي  وقوات
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الصاروخية ظهن جليات ل اذا ااتدك إ عق ة السال   د 
ال وضيييوع اللبناندو اذ كيف اييييسيييلِّم وهل اييييقول لهضيييم 
مئيييات من ال قييياتلةن ال ييي رَّبةن منيييذ اييييييييييييييينوات لل واجهييية 

م من ال دت لة وبالذات للااقم الصاروخد اني تم تسنيده
الخييييي مييييية ويروِّة علةهم اييييييييييييييينوات تيييييأهةلهم وتييييي ريبهم 

 ك قاومةن.
ياول الد وا حول ترقة  األمور  النسهة ىل  الوضم 
اللبنييياند حةيييا مخيييا ن تهرُحن الييي ولييية والكييييان وارية  د 

 يييالكييياميييل ىل  الييي ولييية « هللا حزب»حيييال ان انتسييييييييييييييييياب 
وانصييييييييييييهاره  ةها لن يد ث. وهذا التهرحن وزر اييييييييييييةنتهط 

م اوعت ىنتهإ  الشييييييييييعية وع راي لي ىعَّ  د حال الاا سة 
الذي انقام  سيييييييييييبب الر وان  ر  « الدوار اللبناند»أهل 

ااييييييتئنا هم التداور ىل   ن  كل األمور عل  اعاييييييتستا  
الشييييييييييييربد الذي وتم تدإ اشيييييييييييينال أ نال يولية مداو ة 
ومقبولة من ا يال ال جت م اللبناندو وبدةا تخضيييييييييييييييم 

 ية.األقلية لنأي األكحن 
ترقة  األمور  النسيييييهة ىل  ال وضيييييوع السلسييييياةند أما 

 إن  رل التسهم وال نونة من شأني جرل ال سألة تستطيم 
وإعَّ  إن  ن  ال وضيييييوع عل  اعايييييتستا  وهق  أمنات ع ب  
منييي. وك ييا  د ال شيييييييييييييييهيي  اللبنيياند من ترقةيي ات منتهايية 
 الرناي من جهة والوع ات الخارجية من جهة أخنىو  إن 

ال شيييييييييييه  السلسييييييييييياةند ما يسوا  كحةن هذه الترقة ات   د
اش ها ترجةزات  د « ح اج»والتد اكحنها منونة  د نظن 

والذون من حولها. وما نرنيي « السيييييييييييييييلاة الو نية»نظن 
 ىايي اعةل بذلك هد الشيينوط التد  نحها ر ي  الدكومة

أغسيييييييييييييييا  )آب( الديييالد للقبول  18هنيييية ووم الج رييية 
التد كييان ر ي  « الوحيي ة الو نييية»بتشيييييييييييييييكةييل حكوميية 

السلاة مد وي عهاج ق  ب أ ال شاورات را يات  د شأنها 
مزويات بنصييييييا ا عنبية  د هذا الشييييييأن وضيييييي انات بتأوة  

ىاييييييينا ةلد للخاوة من حةا ال ب أ.  - أوروبد - أمةنكد
« سيييج  الكنزم»ال صيييلةن  د أمام   ق  وقف هنية خاةهات 

تقضد  أن وتول   األإول د غزة وأوري الشنوط مم ان 
مم الن ي   ىجت اعابالغها عن  نيع مهروث أو خالل 

ال صيييييييييييييييلةنو  إذا ارتضييييييييييييييياها أمام  ولي  اإلعالن عنها
وإذا  عن الدكومة ال شيييينو ة عالنمد وي عهاج وتم اإل

لم ونتلِّ الشييييينوط وريَّ علةها   الحظات  إن من واجب 
 لتأمل  د ال الحظات  م الني علةها..ا« ح اج»

هنية  ىاييييييييييييي اعةل ن الن ي  الد اايييييييييييييدأو د تق وننا 
عنة شييييييييييييييينو ات ترجةزيةو وهو يرنل انها كذلكو ولذا 

 أن يكون   إني لم وتصيييييييينل ك ن وني  حالت.  هو يشييييييييتنط
عن  اإل ناجويشيييييييييييييييتنط « ح يييياج»ر ي  الدكوميييية من 

ولي   الوزرا  والنواب الييذون اعتقلتهم ىاييييييييييييييينا ةييل وآخنهم
اخةنهم ناإيييييييين ال ون الشيييييييياعن نا ب ر ي  الوزرا  وزين 
 التنبية ومِّن  قبلي ر ي  ال جل  التشييينيرد عزيز ال ويك.

من بةن الشييييييينوط ر م الدصيييييييار ال سنوة عل  ك ا أن 
وأن وتوا ن  د أي شييييييخ  ايييييية خل الدكومة « ح اج»

شييييييييييييييين ان وه ا ان وتصيييييييييييييييف  النزاهة وأعَّ يكون مته ات 
 ةل. ك ا يجب ب   الدوار  د شييييأن السسيييياي من أي  صيييي

تسرةل منظ ة التدنين السلسييياةنية. وما يسيييتخلصيييي  ىعاية
ترتبن أن أي « حنكة ح اج»ال ن  من هذه الشيينوط أن 

 لساةند وتالم ىل  التوزين يستقن ىل  النزاهة حت  وحبإ 
من  أن يكون  الرك و وان مطياج ع م السسييييييييييييييياي هو  د

مييا ك ييا أن  نين.و د هييذا ظلم  د حع الكحة«. ح يياج»
هنية  اشييتنا ي عل   ىايي اعةل ي كن ااييتخالإييي هو أن

عن الوزرا  والنواب الذون اعتقلتهم  اإل ناجمد وي عهاج 
ل ر ي  السيييييلاة هذه ال سيييييدولية  ىاييييينا ةل وب و ك ن ُيد ِّّ

ك ن يقول ان السجن ىانا ةلد لكن حارج السجن وأيضات 
ة وحييييامييييل مستييييا  الزنزانيييية هو ر ي  السيييييييييييييييلايييية الو نييييي

 السلساةنية.
 ونخل  ىل  القول  أي حل م كن لل رضييلة اللبنانية

السة  حسن « هللا حزب» ليي الراماألمةن  كان ما يقوليىذا 
ار  نصيييييييين هللا ور اقي وقاية الدزب وما يقولي الن ي   شييييييييَّ

األاييييييييييييييي  وآية هللا خامنئد والدلقات ال دياة  الحال ة  د 
سييييال ؟ وأي شييييأن السييييال  هو الن ل الدازم لنزع هذا ال

كان ع حل ايييييوى حكومة ىذا  حل لل رضيييييلة السلسييييياةنية
وإذا  ىن ا  رةن الشييييييييييييييينوط الترجةزية.« الوح ة الو نية»

«  االمة السياية الو نية» ةلع ىنشا   جاز اإلقتنا و  إن
 د مدايييسييية الجي  اللبناند ق  يكون حالت لرق ة السيييال  

ن يضيييييييييييم هذا السةلع نسيييييييييييهة من مقاتلد أأاييييييييييياج  وعل 
 األ يالوإل  جانبهم نسهة م ا لة من اا ن « هللا حزب»

ال ييذهبييية اللبنييانيييةو وبييذلييك تتناجم التدسظييات وال خيياول 
. أميييا ويكون السيييييييييييييييال   د هيييذه الديييال لبنيييانييييات وللج يم

 النسيييهة ىل  ال رضيييلة السلسييياةنية  ال وب و أن  د األ ع 
يولد من  - ىايييالمد - وايييةلة انقاذ ايييوى مدت ن عنبد

الييذي قام الانيع عل  انيي  ييار « الايييا فمدت ن »نوع 
 لبنان ككيان وشيييييييربو وهذا ما وواجي السلسييييييياةنةةن الذون

هم عجزوا عن تدقةع التوا ع تديييإ مظلييية حكومييية ىذا 
أمام  و  إنهم اييييج ون انسسيييهم وجهات لوجي«وح ة و نية»
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حيييالييية من حييياعت اعنييي  يييار... ولن يكون هنييياي مجيييال 
 عن  ذ حت  للن م.
 2006أغسطس )آب(  25 – ألوسط""الشرق ا صحيفة

     

 فرصة للتصحيح التاريخي والجغرافي معاً 

 من اإليجيييابييييات التد يسيييييييييييييييتدع الن ي  جورج بوش
ذ وعييي ات قاريييي حزبيييي عل  اإلبن  الحنيييا  علةهيييا انيييي لم ونسيييِّ

ك ا  و2000نسسييييييييي عن ما خاة ىنتخا ات الن اايييييييية عام 
وبذلك  ااييت ن عل  ال وقف نسسييي عن  تج و  الن ااييةأني 

الدزب »اايييييييتدع الحنا . الوع  ال شيييييييار ىليي الذي قاري 
عل  نسسيييييييييي هو نقل السيييييييييسارة األمةنكية ىل  « الج هوري 

الق ج  د حال  وز منشيييييييييييييييدي بوش اعبنو األمن الذي 
ة وعاإ ة إلانا ةل ويرند  اإلعتناليرند   الق ج موح َّ

أيضييييييييييييييييات ىخالعت  ييالنؤييية اليي ولييية التد تنى  د اعحت ييال 
ن واقعية وب ا من شييييييييأني قام الانيع عل  إييييييييناع اعكح

يوند  ن اه الرالم اإلايييييالمد والرالم ال سييييييدد من جهة 
القييييي ج مييييي ونييييية  أن تكون  والةهوييييييية من جهييييية أخنىو

ال  نات ال ونية الحال ة  لكل  ا سة م نها ىل  مق ايياتها. 
والوعي  ال شييييييييييييييييار ىليييي  هختييي عل  نيار هياي ية كوني الةزا 

النجوم السييييييييييييييييا ريية  د الدطهيية  ىحيي ى راي  التد غيي ت
عن ما زارت ىايييييييييييينا ةل  1999البوشييييييييييييية وح ث ذلك عام 

لهضييييرة أيام  د مه ة تنويج للسيييييااييييد ال ر ور زمنذاي 
جورج يبلةو بوش. ومنذ تلك ال ه ة انرنايييييييييييييإ كون الةزا 
كنبتيية  د عقييل النجييل الييذي كييا ييأهييا خةن مكييا ييأة ل جني 

ة حةا لم يكتف  وزه  الن ااييييييييييييييية. وكانإ ال كا أة مزيوج
 إايييناي ال نصيييب الن يسيييد ىلةها مسيييتشيييارة لألمن القومد 
وإن ا جنى تنفيرها لتتول  ال نصيييييييييييييييب الحالا  د الكيان 
 الن اايييييييييييييييدو وهو وزارة الخارجية ب عت من جننال الوال   م

مريييات  د الدنبةن عل  الرناا كولن  ييياول. وبهيييذه اإلبن 
و أه ييية ا عل  ندأه ةتهييكونيي الةزا  أكيي تاإلايييييييييييييييت نارييية 

الصييييييقنين الصييييييام ون ييك تشييييييةند نا ب الن ي  ويونال  
رامسييييييييسةل  وزين ال  اع اللذون إيييييييي  ا رغم اععصييييييييارات 

ىما  د الظل أو ىنتهإ  السيييياايييية بةن ا إيييرار الصيييقور
 د مناإب شنفية كال نصب الذي كو ئ  ي بول وولف 

 ويتز ر يسات للبنك ال ولد.

الوعييييي  عن تنسةيييييذ اإلبن  كيييييان عزول الن ي  بوش
ال شيييييييييييييييار ىليي تصييييييييييييييين ات حكي ات ألني و ن عل  الوعيات 

 - ال تدييييي ة الوزر الحييييياند  د تييييياريم الصيييييييييييييييناع الرنبد
«  وع  بلسور»اإلاييييييييييييييينا ةلد  ر  الوزر األول ال ت حل  د 

الذي لن تسييتطيم الرالقة من جانب الرنب وال سييل ةن مم 
يسييييييجل ىنجازات اإلبن  بنياانيا قبل تصييييييديدي. وكاي بوش

ىايييينا ةلية تسوا  -  وذلك بتدقةع مصييييالدة عنبيةتاريخيات 
كييييامييييب ييسةيييي  بةن مصييييييييييييييين ىتسيييياا  ا خاوةأه ةتهيييي د 

وإايييييييييينا ةلو وذلك  طيام يولة  لسيييييييييياةنية ىل  جانب يولة 
ىل  ر ااة الدكومة  أريةل شارون ن وإول أىانا ةل لوع 
حنج اييييعييو ونكاي نقول حل يو الذي كانإ أ د ىايييينا ةل 

دي. وهذا يرند ان مسييييييييييييييير  كون الةزا راييييييييييييييي إ لي مالم
الن ي  بوش كان يدتاج ىل  حكومة عاقلة  د ىاييينا ةل. 

لم يكتفِّ بتقويل  أريةييل شييييييييييييييييارون ومن ال دايييييييييييييييف ان 
ال شييييينوع البوشيييييد وإن ا قاي اإليارة األمةنكية ىل  مواقف 
ب ت  ةها انها شنيكة  د الر وان الشاروندو وذلك نتيجة 

شييييية ع لإ انتراش عناإيييين متصييييهةنة ياخل اإليارة البو 
عقارب اييياعة التسيييوية   سهوم الن ي   ىعاية جاه ة عل 

بوش ىل  الورا .  م يخلييييإ الدنب عل  الرناا لتخلط 
. وجيييييا  القلع األمةنكد من ال شييييييييييييييينوع النووي وراااأل

اإلوناند و د خط مواز الر وان اإلاييييييييييييييينا ةلد من جانب 
 ليضييييرا« الشييييارونية»السيييياللة الحانية  د « األكايي ةةن»

لدظة حااييييييي ة و نإييييييية تاريخية أمام  الن ي  بوش ىيارة
اإلاييييينا ةلد وإييييييرة ال ولتةنو  - تترلع  الصيييييناع الرنبد

خصييييييييوإييييييييات ان موضييييييييوع الق ج ال وحَّ ة ونقل السييييييييسارة 
األمةنكية ىلةها تأكة ات لالعتنال بها كراإيييييي ة إلايييييينا ةل 

الصيييسدة  د ضيييو  خاوتةن  األرجاتناجمل وُ ويإ عل  
ن مرن  وتت حالن  د ىعالن إييييييييييييييرةنتةن شييييييييييييييكالت كبةنتة

 25يول أمةنكا الالتةنية ووم الج رة  ىح ى السيييييييييييييييلسايور
انها اييييييتنقل اييييييسارتها من الق ج  2006أغسييييييا  )آب( 

حاذية  د ذلك حذو ال ولة الصرةنة األخنى  أبةب تلىل  
 قبل ذلك بتسيييييييييييييييرة أيام  أعلنإكوايييييييييييييييتاريكا التد كانإ 

ةن عل  عن خاوة م يييا لييية. والييي ا م ىل  هييياتةن الخاوت
 1701أن القنار »ندو مييا اايييييييييييييييتنيي ت ىليييي السيييييييييييييييلسييايور 

 ال ولد يسييييييييييته ل تشييييييييييجيماألمن  الصيييييييييياير عن مجل 
ويرجة أكحن من اعايييييييييييتقنار م ا وديي ىل  منحلة األمن 

جييي وييي ة من اآلميييال اإليجيييابيييية  يييالنسيييييييييييييييهييية ىل  الشييييييييييييييينا 
ونستنة ان كواييييتاريكا اعت  ت الدةحيات «. األواييييط...

 نسسها.
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ال ولتةن الصيييييييرةنتةن وغةن ال د نتةن ىل  أن نخل  
ىلةه ا   د القنار ال ولد غ تا مه تةن  الخاوتةن ال شيييار

كونه ا اق متا عل  تصيييييييييييييديا خاأ تاريخد ارتكبتاه قبل 
ايييييييينة عن ما قنرتا يون وجي حع ىعتهار الق ج  أنها  24

عاإيي ة ىايينا ةل وان تكون السييسارة  ةها. وهذا التصييديا 
لم اإلبن   ييية ان الن ي  بوشمن جيانبه ييا ودكي  مي ى أه

عل  نسسيييييييييي « الدزب الج هوري »ونسِّذ الوع  الذي قاري 
 أن يرتنل  الق ج ال وحَّ ة عاإ ة إلانا ةلو وهذا كان 
اييييييييييييييييد ث ع ليات  د حال نقل السيييييييييييييييسارة األمةنكية ىل  

الن ي  بوش و ل  بوعييييي ه لو أن  القييييي ج. ومن ال دكييييي 
ولكييييانييييإ حييييذت حييييذوه  األرجالكييييانييييإ يول كحةنة عل  

 تدولإ ىل  ما هو« الابيرة ال بلوماايييييييية»الخاوة ذات 
الن ي  بوش كييانييإ عل  يرجيية  ىيارة  كحةن. لكنأخان 

من الترقل وإن جا  الح ن الذي ي رتي ىل  ىانا ةل مقابل 
هيييذه اإليارة ذليييك أن ذليييك  ييياهظيييات. ويكسد للتييي لةيييل عل  

غاإ ىاييييييييييييينا ةل الشيييييييييييييارونية وا ر ت عنها حت  قنارات 
التراية ك ا أن  األمن. ة التد تصييييييييي ر عن مجل اعيان

امت ت لتشييييييييييييييي ل حكومة أل نت حةا انها ما لإ كحةنات 
لت كةن أل نت من تسايي الوقوع  1701القنار ىإ ار  قبل

  د السم الذي وقم فيي.
اآلن و د ضيييييييييييييو  تصيييييييييييييديا ال ولتةن الصيييييييييييييرةنتةن 
كواييييييتاريكا والسييييييلسايور للخاأ التاريخد ونقل السييييييسارتةن 

 د خاوة قييي  ع تكون اإليارة  أبةيييب تيييل ج ىل  من القييي
البوشييييييية  رة ة عنهاو نج  انسسيييييينا نتسييييييا ل ما يام القنار 

خاوة ىتخاذ  الذي شييجم ال ولتةن الصييرةنتةن عل  1701
التصييييييييييديا هو من إيييييييييينم أمةنكا البوشييييييييييية وأوروبا  د 
شييييييخ   ننسييييييا  أليسييييييإ هد اللدظة ال نااييييييهة ألمةنكا 

ل من أجل تصيييييييديا وضيييييييم ومرها بنياانيا  ابيرة الدا
اييييييييييينة ونرند بذلك قنار  39مضييييييييييي  تأجةل تصيييييييييييديدي 

الذي من شيييييييأن ىجهار ىاييييييينا ةل عل   242األمن  مجل 
تنسةذه وضم نهاية ارة ة ل أااة تعيشها ال ناقة وتنقلها 
من حنب ىل  حنب تتخلله ييا ىعتيي ا ات. وقيي  يكون من 
ال ناايييييييييييييب اايييييييييييييتراية الذاكنة لهذا القنار الذي إييييييييييييياغي 

البنياييياند اللوري كيييارايون وذهيييبو أي القنارو  ال نييي وب
محالت  د القنارات ال لروميييية.  سد السقنة األول  من هييييذا 

ودكيييييي  ان تابةع األمن  ان مجل »القنار وري اآلتد  
مهايئ مةحاا األمم ال تد ة وتالب ىقامة ايييييييييييييييالم عايل 

وتضيييي ن يجب أن ويا م  د الشيييينا األواييييط األمن الذي 
 ن كال ال ب أون اآلتةة

القوات اإلايييينا ةلية من اراة احتلتها  د  ىنسييييداب أ.
 .األخةنالنزاع 

نها  ج يم حاعت الدنب أو اعيعا  بها واحتنام ى ب.
واعاييييييتقالل  األراضييييييد السييييييياية ووح ة  اإلعتنالو 

السيييييييييييييااييييييييييييد لكل يولة  د ال ناقة وبدحها  د ان 
تعي   د اييييالم  د نااا ح وي آمنة ويرتنل بها 

 رييي  «. ومتدنرة من اع يييال القوة والتهييي وييي  بهيييا...
التصيييييديا من جانب ال ولتةن الصيييييرةنتةن يصيييييها 
من واجب ال ولتةن الداضييييييييينتةن إلاييييييييينا ةل أمةنكا 

يخد والجرنا د وبنياانيا ال هاشيييينة  التصييييديا التار 
 د اورينيييييا  مريييييات ال الوب منه يييييا عل  ندو ميييييا

األمن  السييييياور السيييييا قة واايييييتنايات ىل  قنار مجل 
 نيقي  ورات ىل  التنسةذ بةن ا القنار أخذ  الذي 1701

الذي هو رو  القنار الج و   د اضيييييييييييييييهارات  242
اييييييييييييييينة  39ال نظ ة ال ولية... وكأن ا لم ُوتخذ قبل 

 اإلج اع.ويتم التصويإ عليي  
 2006أغسطس )آب(  29 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 «العقلنة»وقبل «.. اللبننة»بعد « الخطفنة

أخييذت  رل الكل ييات مكييانهييا  د قيياموج ال سنيات 
وإل  يرجة أنها غ ت ااييييييييييييييي ات لدالة تربِّّن عن واقم محل 

ت لةالت عل  انقسييييييام جزينة قبنص نصييييييسةن  « القبنإيييييية»
ت لةالت « اللبننة»وقبنص التنكيةو ومحل قبنص الةونانية 

عل  اعقتتييييال األهلد الربحد الييييذي وإييييييييييييييييييل ىل  حيييي  
التصهيات الجس ية وأحيانات جز رقاب الهشن عن  حواجز 
مةليشيييييييياوية كا نة ومجنمة  دع اإلنسيييييييانو عل  أاييييييياج 
الهوية ال ذهبية. ومم أن ىخواننا الجزا نيةن تسوقوا  كحةن 

هم  د مضييييييييي ار التصيييييييييهيات عل  اللبنانةةن وذاع إيييييييييةت
 الج لة وبواايييياة السييييةول والسييييوا ةن ىل  أن  ّيل هللا 

الرزيز بوتسليقة ر يسييييات وني  ىاييييتب ال ذ ا الهشيييين  عب  لهم
 الو ام عن  نيع الرسو يسيييوي البل  الذي كنا نتهاه   أني 
بل  ال لةون شييييييييييهة و  إذا  ي وتدول ىل  بل  تسييييييييييتها  فيي 

عَّ أن هذا السيييييييييييييييلوي غةن أروا  الناج من يون رح ةو ى
ات وإن ييييييييا ىبتكييييييييار ال د وي إلخواننييييييييا الجزا نيةن لم يكن 

ال هروضة. ك ا أن الذي يد ث « اللبننة» ليييييييييييييييي ااتنساخات 
 د الرناا قبل أبو مصييرب الزرقاوي وبر  اإييايايه من 
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أع ال ذ دية ورمد للجحا عل  نواإييييد الشييييوارع أو  د 
بالي النا  ون ال جاري أو بةن أشيييجار النخةل  د  سييياتةن 
ات ىبتكار ه ىعتهار أو عل  ضييييييييييييييسال يجلة والسناتو ع ي كن 

 أوحإ  ي القنا ا الرنا يةو وإن ا هو ب وره اايييييييييييييييتنسييييييييييييييياا
وحع مدسو  لها عل  أاييياج أن األه ية « اللبننة» ليييييييييييييييييي

هد ل ن يسييبع ولي  ل ن يقلِّ . ع ايياما هللا الذون كانوا 
م السييييييي اوية وما ايييييييهَّاقةن وع الذون قلَّ وا مخالسةن الشييييييينا 

 يأمن  ي رب الرال ةن الذي حنَّم قتل النس .
ايييييتقتصييييين « اللبننة»اآلن ومن يون أن نتأك  من أن 

عل  ىخواننييا الرناقةةن  ريي  ىخواننييا الجزا نيةن ولن يكون 
خون  د ييار عنبية أخنى وكأن ا هد  نوع  لها مسيييييتنسيييييِّ
لسييييييلرة من الرذا  أو ال له  أو ال سييييييتدضيييييينات التج ةلية 

عل  ما وب و  نيقها « الخاسنة»الك ى هال علةهاو تأخذ هن
هو خاف جنوي « الخاسنة» بييييييييي ندو اعنتشار. وما نقص ه

ىاييييييييينا ةلةةن ل قايضيييييييييتهم  أاييييييييينى عنب عل  ندو ما  رلي 
  د غزة الذون خاسوا جن يات ىايييينا ةليات « الد ااييييةون »ىخواننا 

من أجل ال قايضييييييية ال شيييييييار ىلةهاو  إذا  الرنة ع وتدقع 
و «ح اايييةةن»وتني ىاييينا ةل عل  ذلك  خاف وزرا  ونواب 

من بةنهم ر ي  البنل ان السلسيييياةند عزيز ال ويكو وتنمةهم 
 د الزنازينو وع تكتسد بذلك وإن ا ت رن ت مةنات وإغتياعت   ا 

نسسييها هو ىق ام هو أشيي  هوعت. ك ا أن الذي نقصيي ه  الدالة 
 د لبنان عل  خاف جن وةن ىاييييييييينا ةلةةن  د « هللا حزب»

ع لية ظاهنها التنسيييييييييييييةع أو لرلي تواُري خوا ن مم الدليف 
تكحيف « هللا حزب»الرزاويو وكيييأن يييا أراي « الد يييااييييييييييييييد»

الضييييييييييرط عل  اإلايييييييييينا ةلد الرنة  فيرة  النظن  د مكابنتي 
«  هللا حزب»و« ح اج»وينصييييييييييييييياع ىل  ماالب الان ةن 

وعل  أايييييييييييييياج أني ما يام الدليسان نجدا  د خاف  ال ة 
جنويو  سد اعايييتااعة مراوية الخاف محن  و ال ا وأكحنو 
و د الوقإ نسسييييييييييييييي يخسف الضييييييييييييييرط ال ولد عل  كل من 
ال ولتةن ال الذ وال سيييييييان ة ال الية والصييييييياروخية  ىونان ذات 
الا و  النوويو واييييييييييييييورية ذات القلع من ال دك ة ال ولية 

ف حطيقة ملن  اغتال ر ةع الدنيني. ول اذا هذا اإلجنام لكشييييي
 د حع رجل يولة أ اي ولم يضن وأنجز ع لية ىع ار  الرة 

 األه ية.
انته  الخاف  كار ة أعايت لبنان عشيييييييينين ايييييييينة ىل  
الورا  وهو الذي كان وتالم ىل  ترويل عشيييينين ايييينة من 

 ىتساا التأخةن  سرل اعقتتال  وال ايييإ عشييينة اييينة وإييينم
الرزيزو  عب بن  الاا ف  سييييييييييييرد مشييييييييييييكور من ال لك  ه 

رح ة هللا علييو وإخواني نهاية متوازنة لها. وخالل شهن من 
القصييييييييييييف الت مةني جوات وبدنات احتنقإ الدقول والهسيييييييييييياتةن 

الجنوبية وأت  الت مةن عل  مئات ال نازل وعشنات الجسور 
الضاحية » بييييييييييييييي ال رنو ة« هللا حزب»وش ل ذلك عاإ ة 

من عيياإيييييييييييييي يية كييل اللبنييانةةن  بةنوت. وكييانييإ « جنوبيييةال
لم يقصييييييف « هللا حزب»الكار ة اييييييتب و أعظم  كحةن لو أن 

  ئات الصييواريم م نات وبل ات ومواقم ىايينا ةليةو وبذلك ذاا 
اإلايييييييييييينا ةلةون  رم الخول وعلقم النزو  ولوعة العي   د 
ال الجئ وتسضييييييييييةل ال ئات الهجنة ىل  بالي اييييييييييبع أن أتوا 

«  مةنكا ا» آل .. هذا ىل  جانب تداُّم عشييينات ي ا اتمنها
واآللييييييات واألونييييياش وقتيييييل وجن  ال ئيييييات من الجنوي  د 
مواجهيييات أظهن  ةهيييا ال قييياومون من الهسيييييييييييييييياليية مييا جريييل 
األنظار والقلوب مشيي وية الةهم. لكن  د الوقإ نسسييي ي كن 

لنب ا ما « هللا حزب»القول اني لوع الصييييواريم التد أراييييلها 
للت مةن ال  نهج أن يدصيييييييييل وع لل لةون شيييييييييخ  أن كان 

ونزحوا وع للة  اللبنانية الدكومية أن ت ت  متواييييييييييييلة ىل  من 
 ونج ها  ال ال والرذا  وال وا .

ال نازلة ىل  واقم منين نتيجة أن الجانبةن ىنتهإ  ما أن
ل  لبنان وإايييييييييينا ةل خنجا ناز ةن مرنويات وبشيييييييييينياتو حت  تدوَّ

ارايييييي ال قاومون ىل  ما ي كن تسييييي ةتي وهج التد ي الذي م
حةا اني  ر  أيام من وقف الدوار الصييياروخد « الخاسنة»

و وعل  «ىايييييييييينا ةل ىوهوي أول نت»و« هللا حزبلبنان »بةن 
ار األايييي  وقول  وقم ماالرة تنقصييييها الدصييييا ة للن ي   شييييَّ
اي ىن ىونان النوويييية لن  الن ي  الدليف مد وي أح ييي ي نجيييَّ

نا ةل وهو الذي أمضيي  خ سيية أشييهن تشييكل خانات عل  ىايي
من الشييييييييييييييدن لنسوج اإلونانةةن ومنييي وهم  د الخييارج محييل 

يقول ىن ىايييييييييييييينا ةييل يجييب أن تزولو وكييذلييك « هللا حزب»
«  هللا حزب» لييييييييييييييي هللا األمةن الرام ىعالن السة  حسن نصن

اني لو كان وتوقم ري ىاييييييييينا ةل عل  ع لية خاف الجن وةن 
... انييي  ريي  أيييام من هييذا ك ييا حيي ث ل ييا كييان أمن  ييالر لييية

رجال ال قاومة »الذي نشييييييييةن ىليي أ لع تنظيم يد ل ىاييييييييم 
 30ووم األربرييا  « الو نييية  د الجوعن السييييييييييييييوري ال دتييل

ن عو اييييييييييييييلاات »بيانات جا  فيي  2006أغسييييييييييييييا  )آب( 
اإلحتالل ىل  اإل ناج عن أاييييييينى الجوعن السيييييييوري ال دتل 

ذا لم تسييييييييتجب (  ورات من يون قة  أو شيييييييينط. وإ22)ع يهم 
لهذا ال الب اإلنسيييييييييييياند ايييييييييييينتخذ الت ابةن الالزمة إل الا 

و «هللا حزب»اييييناحهمو ولن يكون الن وذج اللبناندو ن وذج 
بهرة  عنا  د التنسةذ واإلع اي من أجل ى الا أاييييييييييينانا. لق  

 «.ألعذر من أنذر وإّن غ ات لناظنه قنيب...
اليييييييذون « اللبننييييييية»نخل  ىل  القول  هيييييييل أ يييييييايت 

 نسخوها ونقص  بهم ىخواننا الجزا نيةن  م الرناقةةن؟اات
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 لسيييييييييييييياةن »ميييا رميييإ ىلييييي « الخاسنييية»وهيييل حققيييإ 
لكد يسييييييييييييييتنسييييييييييييييخهيا « هللا حزبلبنان » م « الد ااييييييييييييييية

الذون أعلنوا عن نسسييهم وح يوا ماالبهم عل  « الجوعنةون »
عنييي ميييا خاسيييإ الجنييي يو وتدييي وييي  « ح ييياج»ندو تدييي وييي  

 ةن؟عن ما خاف الجن و« هللا حزب»
«  الد ااييية» الروية ىل  أيام مضيإ عاشيها لبنان وغزة 

نج  الجواب الواضيييا وبوضيييو  شييي   إييييهية... ونج  أن 
 هد الب ول.« الرقلنة»

 2006سبتمبر )أيلول(  5 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 لبنان: نيل المطالب..
 التي تؤخذ باإلعتصام

من جانب الرقل السيااد اللبناند  ىبتكاريا  ا هنالك 
ات من بتكار الصيييييييييييعهة. واح ث هذه اإل األزمات د زمن 

وبدنا عل  لبنان هو جوات  الدصار اإلانا ةلدىنها   أجل
البنل ان اللبناند  د مبن  بنل انهم  أعضيييييييييييييا ىعتصيييييييييييييام 

بيي عوة من ر يسيييييييييييييييهم نبيييي بني الييذي ي ييارج ببناعيية كييل 
ة الصييييييييييييعهة التد ي م وال ه ات  د زمن ال واجه يواراأل

لبنييان الح ن الهيياهظ  ةهييا. ويلةلنييا عل  هييذه الدييذاقيية  د 
« هللا حزب»ال  اراييييية اني كان الدليف ال نقذ للدكومة و

ومن يون أن يسقييي   قييية أحييي ه يييا  يييي وع ىرتييييا  ال جت م 
اري عليي. وح هم ىال ولد لتخنيجاتي وع  تكال الدكم الهشيييَّ

 أبنزهمة و األخةن اليييذون اخسقوا  د اإلنتخيييا يييات البنل يييانيييية 
ر ي  الدكومة اعايييييييييييييييبع ع ن كنامد والقاب ال اروند 
الش الد الوزين السابع الي ان  ننجية رأوا  د اإلعتصام 

و « ولكلور مضييييدك مهك»اني عل  ح  توإيييييف كنامد 
زوا  د اإلنتخا ات لكانوا ك ا عل ات  أن هدع  لو كانوا  ا

 طية اآلخنين شيييييييياركوا  د اإلعتصييييييييام ورب ا ناموا احيانا 
 ياخل البنل ان.

من جييانييب نبيييي بني تبيي و  بتكيياراإل - هييذه ال هييايرة
ال هييات ييا  ىعت يي همتييأ نة بنهج ال قيياوميية السيييييييييييييييل ييية الييذي 

غان ي  د مقارعة اعايييييييييييييييتر ار البنيااند للهن و وتب و 
 الرياماألمةن  هللا سييييييييييييييين نصيييييييييييييييننطيل نهج السيييييييييييييييةي  ح

الذي يسييييييتن  من ج لة ما يسييييييتن  ىل  « هللا حزب» لييييييييييييييييييييي
اإلونانية  - النواييية ال نشييأ السييورية« كورنةإ»إييواريم 

ال صيييييييي ر. ولق  ا ايت ال هايرة كونها مسييييييييال ة وع تدنج 
اح ا من بنل انات عنبية ويوليةو ولذا اعتصييييييييييييييم الهرل 

آخنون  بنا أعل  ندو مييييا  ريييييل البنل يييييان السيييييييييييييييوري و 
مسان ون وحضن ىل  البنل ان اللبناند من الكويإ مد   

ر ي  البنل ان الرنبد »جاايييييييييييم الصيييييييييييقن  صيييييييييييسة كوني 
هذا حصيييييار مجنم وقذر »ليقول لل رتصييييي ةن « اعنتقالد

 «.ُيختنا..يجب أن و 
يعا نبيي  بتكاراإل - وبسبب اتساع التنحةب  ال هايرة

واحي ا. ووميات  بني ال نا ئ الرنبيية ىل  التوقف عن الر يل
 ك ا يعا ال رتنبةن اللبنانةةن ىل  التظاهن واإلعتصيييييييييييييييام

وجييا ت اليي عوة  ىلةهييا. غتنبواى بنل ييانييات اليي ول التد أمييام 
ال تدييييي ة ول ا ىل  لألمم  الرييييياماألمةن   د وقيييييإ كيييييان

ايييييياعة. وكان الن ي   48الدصييييييار خالل ىنها   احت ال
ا  ىوهوي أل نت ىنهيالب من إييي يقي وحليسي اإلبن  بوش

عنايه كد ع تتأ ن السييلاة اللبنانية ال ت حلة  الحنا د بني 
 والسنةورة.

ب ولة كان  ىحتجاجويشييييييكل اإلعتصييييييام اللبناند حالة 
من  ولةالت  لبنييان  د أيييام الريي وان وع ليييات التيي مةن نهييارات 

ألخييييي وتوقم حييي و هيييا من  رل األا   ييياب مسيييييييييييييييييانييي ة
القييات الدكومييات الرنبييية التد بةنهييا وبةن ىاييييييييييييييينا ةييل ع

كاملة التابيم أو عالقات عل  ال سييتوى التجاري. وحالة 
التد نشييييييييةن ىلةها ولم تد ث مم اعاييييييييف هد  حتجاجاإل

ايييييدب السيييييسنا  الرنب ل ى ىاييييينا ةل من جانب األنظ ة 
التد اقامإ عالقات يبلومااييييييييييية و ع مراه ات اييييييييييالمو 
وتج ةيييي  التريييياون التجيييياري مم ىاييييييييييييييينا ةييييل من جييييانييييب 

إ مم ىاييييييييييينا ةل  تا مكاتب تجارية الدكومات التد تهايل
وكييأن ييا هييذا النوع من الرالقيية وبنئ هييذه الدكومييات من 
وزر اعايييييييييييييييترجيييال والقبول  يييإاييييييييييييييينا ةيييل ال رتييي يييية عل  
السلساةنةةن يا  ا وعل  اللبنانةةن منة كل عشن انةن أو 

 أقل أو اكحن.
زياية  د التوضيييييييييياو نقول اني عن ما اشيييييييييت ت و أة 

واننييا السلسييييييييييييييياةنةةن عييابحييا الريي وان الشيييييييييييييييياروند عل  اخ
  خي اتهم وحقولهم مسييييييييييييتبيدا حنماتهم مرتاع الشييييييييييييةوا 

و كان السييدال عل  لسييان كل عنبد هو   سالوالقاية واأل
ل ياذا ع تقام الي ولية الرنبيية الكبنىو مصييييييييييييييينو الرالقية 

قامتها مم ىايييييييييينا ةل أو عل  األقل تج  ها  رنة أالتد 
الشييييييييد  نسسييييييييي الضييييييييرط ولي  القايرةو ول اذا ع تسرل 

ال  لكة الهاشييييييييي ية؟ ول اذا لم تهاير موريتانياو  ر ما حل 
أقام  عه  ج و   سرل انقالب عسيييييييييييكني مدل الره  الذي
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الخاوة ىتخاذ  عالقات يبلوماايييييييييييييييية مم ىاييييييييييييييينا ةلو ىل 
 نسسها؟

وبالنسييييهة ىل  يول ال كاتب التجارية ل اذا لم ترلع قان 
ول اذا لم تسرل ال كتب التجاري وتخت ي  الشييييييييييييي م اعح ن؟ 

 الانة ع ان ومرها تون  وال رنب الشد  نسسي؟
كانإ لن ىذا  وكانإ موجهات السييييييييدال تنالع من اني

تنج  هذه الدكومات السلسييييييييياةنةةن ال رت ى علةهم وتستا 
ىتخاذ  جبهات قتال مم ىايينا ةل  إنها عل  األقل تسييتايم

خاوات عل  الصيييييييرة  ال بلوماايييييييد.. وهد خاوات من 
ي ىاييييينا ةل ىل  شييييين ا رالها وإشيييييرار ال جت م شيييييأنها تنبي

ال ولد  أن الرضب عل  ما تقتن ي ىانا ةل من ىعت ا ات 
 ق  يصها بنكانا.

 رييييي  اليييييذي حييييي ث  يييييالنسيييييييييييييييهييييية ىل  اإلعتييييي ا  عل  
السلسيييييييياةنةةن ولم ولع ري السرل السيييييييييااييييييييد الرنبد عليي 
 القوة ال الوبةو أإيييييهدإ ىاييييينا ةل أكحن ا  ئنانا  أن ع 

تديي ث من جييانييب ال اهِّّرةن مرهييا  ي كن أن وقسيية عنبييية
أو من أولئك ال كتسةن  صييييييييييييييييرة ال كاتب التجارية. ولق  
تأك  ذلك من خالل الر وان عل  لبنان وااييييييييييت ن شييييييييييهنات 

ل  ييات  ييأن من هييذا الريي وان وومييات واحيي ات  بنهيياراتييي ولييياليييي عِّ
يكسد لكد تتخذ الدكومات ال شيييييييييييييييار ىلةها وقسة حازمة 

ةل ال بلوماايييييييييييييييد والرالقة التجارية هو يكون تج ة  الت ح
 كنتمىذا  . وكان السييييييدال منذ اللدظة األول  األين الد  

اخواننا لن تستدوا جبهات مواجهة حنبية مم ىايييييييييينا ةل  يا
  رل  األقل اتخذوا خاوة ضاغاة يبلومااية أو تجارية.

الدجج التد اييييييييييياقتها الدكومات ال رنية تتلخ   د 
يسة  حةا شيييييييأني أن عايية من  عل  الرالقات اإل قا ان 
إليجاي حلول ل سيييا ل انسيييانية عاجلة يكون  اإلتصيييالان 

أكحن ايييييييييييييييهولة م ا لو كان وتم عن  نيع  نل  الا. 
ولق  ايييي رنا الكحةن  د هذا الشييييأن ومنها موضييييوع ال  ن 

مانات ل ا أالجوي اآلمن الذي لوعه ولوع ال  ن البني األقل 
لوع ك ا أني    لبنان.وإييييييييييييلإ ىل األيويةكانإ اعغذية و 

الريييييذا يييييية  اإلنقييييياذال  ن الهدني ل يييييا كيييييانيييييإ ع لييييييات 
. وهذه ال  نات  د األ ضييييلوالرالجية ت إ وعل  الوجي 

الرالقات لو أن  نظن الدكومات ال رنية ما كانإ لتد ث
ال بلومااييييييية ُقارإ مم ىايييييينا ةل أو تم اييييييدب السييييييسنا  

 وترلةع الترامل  صيرة ال كاتب التجارية.
قناع وبرضيييييييي اآلخن لي  هذه الدجج قابل لإ  رل

وحليييإ  اإلتجييياهكيييذليييك. ولكن األمور ايييييييييييييييييارت  د هيييذا 
النج ات وال سيييياع ات التد تشييييسد اعب ان وتد ةها مدل 

الوقسيييات التد ُتقنم الوجييي ان والضييييييييييييييي ةن.. أو  لنقيييل ان 
 مناع األمور كان هو ال تسوا عل  الرنسوان الو ند.

عتصيييام البنل اند  د ضيييو  ذلك نأتد ىل  إييييرة اإل
اللبنيياند الييذي أكيي  اليي اعد ىليييي ر ي  البنل ييان نبيييي بني 

السييييييييا   عني هو أني  اإلناهاعاني لي  مسيييييييينحية مم ان 
 حالة ااترناضية.

أايييييييييييييييئلة ارتسييييييييييييييي إ  د ا ع  رل أن هنالك  ومحل ا
الدكومات الرنبيةو  إن ايييييييييييداعت أايييييييييييااييييييييييييات ارتسيييييييييييم قبل 

الدزبد وهو  اإلعتصيييييام  د ا ع أهل الر ل السيييييياايييييد و 
ل اذا ع تسرلون شةئات ب ل هذه ال  احكات عل  إسدات 
الصيييييييدف ومن خالل السضيييييييا يات؟ ول اذا ب ل الكة يات 

الواجب أيت  واعإيينار عل  ترةةن الدكومة الدالية التد
و ع تسرلون شيييييييةئات مم هذه الدكومة األ ضيييييييلعل  الوجي 

لكسييييين الدصيييييار ال سنوة  قوة الربن ال ولد عل  لبنان 
جنا  تسيييجةلي إيييسدة مشييينقة  د كتاب مواجهة ىاييينا ةل 

 وكسن عجن تها عل  الرال ةن؟
جا ت إيييرة اإلعتصييام تجةب عن جز  من السييدال 

وبدنا وال ناقلب بنا جوات  حةا ان نواب الو ن ال داإيييييين
لجأوا ىل  البنل ان يرتصييييييييييي ون فيي عل  ندو ىعتصيييييييييييام 

الُ رةَّب موايييييييييييييي  الصيييييييييييييي ر  د  - اعمام الرا ب ىعت  ه
الكليية الريامليية قبيل  ال ةن اييييييييييييييينية. ورا ع اإلعتصييييييييييييييييام 
البنل اند اللبناند تسيييييييييياؤعت من بةنها  هل اييييييييييةهق  هذا 

 الدصييييييارو إنتها ع ونتهد ىعَّ  قا  ات  اإلعتصييييييام ال ستو 
ىحتجاجات  عن الارام اإلضييييناباني ايييييكون محل حالة أم 

ال دتج علةهم اايييييييييييييييرسوا  أن يكون  وبريي ونتهد  ريي  حةن 
ال دتجةن  ال صييييييييل واجهار الصييييييييا م عل  تناول الارام 

 عنوة.
جييا ت الخاوة  د أي حييال تنيي رج تدييإ بنيي  ع ييل 

لبنان لو أن  ال  كن. ومن ال دك  انها كانإ اتح ن أكحن
ال رارة شيييييييياري لبنان الدكومة  د خاوة اإلعتصييييييييامو 

 ةنان الشييييييييييييييينا »وان الجانبةن اايييييييييييييييتأجنا  ا نتةن من 
الشيينكة اللبنانية عل  حسيياب ال شيياركةن ولي  « األواييط

من بن  ال هالغ التد انهالإ من يول إييييي يقة واشيييييخاص 
نخوة ل سيييياع ة لبنان عل  مواجهة ال دنة التد  أإييييداب

اإييييييييييابتيو و ا ا به ا عل  الرواإييييييييييم الرنبية ومن يون 
 التوقف  د ال داة اعجهارية  ماار ع ان.

اوة ليسيييييييييييييييييإ جيي ويي ة عل  الدييياة و د أي حييال الخ
الخاةنة.  األزماتالسيييييييييياايييييييييية اللبنانية وبالذات  د زمن 

ونسييييييييتدضيييييييين وندن نقول ذلك يوا م ىعتصييييييييام موايييييييي  
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ات ىحتجاج 1975وونةو )حزينان(  27الصييييييي ر ووم الج رة 
عل  اايييييييييييييييتشييييييييييييييينا  الرنف وع لييييات القتيييل عل  الهوييية 
 واإلحناا ال تواإيييييييل ىل  جانب النهب و د ظل عناي ع
محةل لي من جانب األحزاب والقوى السيييييييييياايييييييييية. ويومها 
ويع القاب السيييييياايييييد ال وند الشييييييرد مواييييي  الصييييي ر 

حت  »ه واعتصيييييييييييييييم  د ال سيييييييييييييييجي  أوعيوالي تيي وزوجتيي و 
وق  انضييييييم «. الشييييييهاية أو حت  تروي البالي ىل   بيرتها

ونهد قبل أن ىليي الرشييينات من السيييياايييةةن ورجال ال ون 
نية أيام من يون تدقةع ماالهيو ىعتصييييييييامي الذي يام   ا

ند رشييية  كنامد ووم  لةب أ  ر  ذلك القاب السيييياايييد السيييُ
 د ىعتصيييييامات  1975أكتوبن )تشييييينين األول(  28الحال ا  

ىحتجاجات  السيييييييييييييناي الدكومد مم ع ي من وزرا  حكومتي
عل  ىايييييييييييييييت نار الرنف واعقتتال قوبل زمنذاي من وزين 

 إ نا  مشييييييييييييييييا ي الخيارجيية األمةنكد هنني كيسيييييييييييييييةنجن 
ع نا ات الوزينة الدالية كون الةزا راي  للنجم السيييييااييييد 

 الصاع   داي السنةورة.
من مسارقات اعق ار الدزينة ان مواييييييي  الصييييييي ر ُغةٍّب 
 ر  ذلك وما زال مصيييييةنه بةن الدياة والسنا .. هللا اعلم. وان 
رشيييييييييية  كنامد ُغةِّّب هو اآلخن  د ع لية ىغتيال لي بتسجةن 

تساييات ل كنوهات التنقل البني جوات  كانإ تنقلي« نهليكوبت»
ال دسول   خييييييا ن اعقتتييييييال. وكاله ييييييا اعتبن أن نةيييييييل 
ال اياليب لي   يالضيييييييييييييينورة اخيذه غال ياو وان حي وي  الرنف 
ي كن  ّلي  اإلعتصيييييييييام وبنهج ال هات ا غان ي  د تصييييييييي ي 
ال سيييتضيييرسةن ) ستا الرةن( لل سيييتضيييرسةن ) كسييينها(. كتب 

ن اايييييييييد نبيي بني و داي السييييييييينةورة السيييييييييالمة.. هللا للحنا د ال
 وجنَّبه ا او  مصةن الترةةب.
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مع ذكرى جديدة لليوم الوطني: عبق 
 الذكرى من ذكرى المؤسس

 - وجي ُت نسسيييييييييييييييد وانيا اتيأميل  د ال شيييييييييييييييهي  الرنبد
ما يسرلي ىزا   اإلاييييييييالمدو والقلع السييييييييرويي ال تواإييييييييل

ال جت م ال ولد ومري ىايييييييييينا ةلو  األمتةن ااييييييييييتدضيييييييييين 
  نااييييييييييييهة ذكنى ايييييييييييينة ج و ة للةوم الو ند السييييييييييييرويي 

نتها  عب  مالحظات ووقا م عن عصييييييييييين ال لك الرزيز يوَّ

 د منااييييييييهات ع ة من خالل قنا ات أو خوا ن تاريخية 
الرزيزو و د  عب بن  اييييي رُتها  د مجل  األمةن ايييييل ان

القوم  د ال  لكة وخارجها من بةنهم مجال   رل كنام 
ال دسييييييين التويجني والشييييييييم  عب بن  الرزيز عب  الشييييييييم

ناإيين ال نقورو ومن خالل مدلسات ويرااييات بةنها واح  
لخةن اليي ون الزركلدو  ضيييييييييييييييالت عن اايييييييييييييييتريياية كتييا ييات 
ت ها إيييييدفو واييييياور  د و ا ع  ونصيييييوص ُخاب نشييييينل

هيكل اهتم بنشييييينها الصييييي يقان األايييييتاذان مد   حسييييينةن 
ونج ت  تدد إيييييييييييسوت. وهذه مواقف وإضيييييييييييا ات وآرا  

الرزيزو الييذي عيياش  االت ورحييل قيي وة حييامالت  عبيي  ال لييك
ن  ة وأ ن ُجن  ناشيييييييييئة  43 األخةن د جسييييييييي ه ىل  محواه 

الت  د  عن مئة مرنكة خاضييييييييها من أجل التوحة  ومسييييييييجِّّ
التاريم ال خضيييييينلم لألمة أني آخن قايتها التاريخةةن الذي 

و وعسا عن  ال ق رة وا بإ امكانية التوحة  قاتل  شييييييييييييييينل
وعامللل النعية من منالع توظيف السييييييييييييلاة به ل ج م 
الكل ةو واعتبن أن  نوة اإلنسيييييييييان القا   هد  د ايييييييييلوكي 
و د ع لي وليسيييييييييييييييإ  د تك ي  ال الو ب لةل ان  رل 
جلسييييييييا  يوواني ونوون اني عن ما لقد وجي ربي كان ي لك 

م ووّرث أحييييي ا من األبنيييييا   ال  ئييييية جنييييييي ذههيييييات وأنيييييي ل
والزوجات شييييييةئات وان مال سييييييي بيرإ  د السييييييوا وُأيخلإ 

النواة ونوون عني قولي حول ك ا أن  بةإ مال ال سييل ةن.
ان هللا عّويند عاية »اني كحةن الراا  قلةل اإلقتصيييييييييييياي  

م علةهمو  يُت عهايه عاية ان ُأوايييييييِّّ ان وتسضيييييييل علّد وعوَّ
 عايتي عندو وأنا لن  أخال أن اقام عايتد فيقام هللا

أبند قصييييييييينات ولن اشيييييييييتني مزرعة. كل ما ونِّي ُأنسقي عل  
 «.ال سل ةن وهذا حع لهم...

ومن ال هم  النسييييييييهة ىل  هذه النقاة  الذات اإلشييييييييارة 
رغل ل العي  ع يسيييييييييييييييتوي مم ال ور الذي يقوم  ي ىل  أن 

 القييا يي  التيياريخدو بيي لةييل السنا الشيييييييييييييييياايييييييييييييييم بةن ال لييك
اختيييار  سيييييييييييييييييا ييية العي  وبةن عي   الرزيز اليييذي عبييي 

أإييييييييييييييداب عنوش أخنى من بةنها عل  اييييييييييييييبةل ال حال 
ال ليييييك  ييييياروا  د مصييييييييييييييين ورجيييييال البال لةن الرناقد 
واإلوناند. وق  نج  من يقول ان ظنول الرسييييين  د زمن 

الرزيز  نضييييإ محل هذا العي  الهسيييييط الذي  عب  ال لك
مم  نشييةن اليي. لكن ال تأمل محل حالد  د  نيقة تراُملي

الناج ومواقسي من القضييييييييييايا الخاإيييييييييية والرامة عل  ح  
اوا  وأقوالي  د  رل ال نااهات   ا و عم هذه ال واقف 
ويدك هاو يسييييييييييتنتج أن النجل ونتسييييييييييب ىل  مجت م القاية 
التاريخةةن ال ستن ون ىل  الدك ة  د ما يسرلون الراملةن 
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 آلخنتهم وبذلك يعيشون اب ات نطيل الذون ير لون ل نياهم
  ُتاوى إسدة حضورهم بنحةلهم ىل  ينيا اآلخنة.

الرزيز  عب  وعل  اييبةل ال حال ع الدصيين  إن ال لك
 ر ما عحظ وجوي ع ال يقومون بتنمي ات  د قصييييييييييييييين 
الدكم وكانإ ال نيا رمضييييييييييييييان والدن شيييييييييييييي و ات  لب من 
ر ي  الر ال ان ير ل هدع  أربم ااعات  قط و د أول 

ترهيي ات بيي  م اجنهم كييامالت عن النهييار ير ات لدنارة الجو م
 طية السييييييييياعات التد كانوا يقضيييييييييونها  د الر ل. وكانإ 

أنيييا ع أع يييل بةييي ي »حةحيييية  يييايرتيييي تتلخ   د اآلتد  
وااييييييتر ل السيييييييارة  د ذهابد ىل  قصيييييين الدكم وعويتد 
مني وع أمكا هناي أكحن من أربم اييييييياعات وأشيييييييرن مم 
 ذلك  الرا و وهدع  الر ال ير لون ايييييييييييييييإ اييييييييييييييياعات
ومرّنضيييييون للسييييي وم. من اآلن وإييييياع ات ع ير ل هدع  
 د رمضيييييييييييييييان أكحن من أربم اييييييييييييييياعات  د أول النهار 

 «.وأجنهم م  وع  الكامل...
 ولاال ا اايييييتوقسند وأنا ُأقّلب  د و ا ع عصييييين ال لك

الرزيز وال تيسن من و ا ع ذلك الرصن وإاياه ىل   عب 
وأمنهم »الجةل الطيايي الخللف وتوضييييييييييييييدي لتابةع مب أ 

ورؤيتي لل سيييألة اإلنتخابية وأايييلوب تراُملي « شيييورى بةنهم
مم اعنكلةز واعتناي ومسهومي لابيرة عالقة ال سيييييييييييل ةن 
مم  رضييييهمو وإييييوعت ىل   رل شيييي ا لي وأاييييلوب حياتي 

ل وال شيييينب ومراملة نسييييا  القصيييين.  هو من حةا ال أك
 د  ىجت يياع ريي مييا اايييييييييييييييتجيياب للقنار الييذي اتخييذه خالل 

 رل كهييار القوم ويتضييييييييييييييي ن  10/8/1932الاييا ف ووم 
ال  لكيية الدجييازييية النجيي ييية »النغهيية  د تدويييل ىايييييييييييييييم 

م « ال  لكة الرنبية السرويية»ىل  ىام « وملدقاتها ووض 
نظام توحة  »نظام خاص  الدكم وتواُرث الرنش إيييييييي ر 

 التسييي ية ال شيييار ىلةها  ر  تسيييرة أيام من ذلك « ال  لكة
و  م انرقييييييي  مجل  الوكال  والشيييييييييييييييورى ووم جت ييييييياعاإل
األمةن  األبنييييا وأبنمييييا قناره   هييييايريييية كبةن  11/5/1933

ايييييييييييروي وليات للره . وهنا نأتد ىل  وإييييييييييياياه ىل  الخللف 
األول لي والتد ايييييييييييييار علةها اآلخنونو ال لوي فيصيييييييييييييل 

هللا  د هييي وهيييا. ولقييي   عبييي  الييي  و هييي و وير يييل ال ليييكوخييي
تضييييييييي نإ الوإيييييييييية التد جا ت  د إييييييييييرة بن ية اآلتد  

زأننا  تسّهم» ل أح ات  ندن والناج ج يراتو ما ُنرِّّ ح اتو أوع ُنذِّّ
وإن ا ال رِّز وال ذِّل هو هللا اييييييييييهداني وترال و من التجأ ىليي 

وقسييك الةوم نجيياو ومن اغتن  رةنه )عييياذ هللا( وقم وهلييك. م
غةن موقسييييك  يييياألم و ونهرد ان ترقيييي  نةتييييك عل   ال يييية 

تكون حياتك وان عل  أن نية إيييييييييالدة وعزم  - أمور  اوعت 

يكون يو نك ىعال  كل ة التوحة  ونصيييييييييييين يون هللا. وينهرد 
ات خاإييية لعهاية هللا والتضييينع بةن و يي أوقاتان تتخذ لنسسيييك 

تج ه  د الشييييييي ة.   د أوقات  ناغك.  ُر  ىل  هللا  د النخا 
وعلييك  الدنص عل  األمن  ال رنول والنهد عن ال نكن 
وأن يكون ذلك كلي عل  بنهان وبصييييةنة  د األمن وإيييي ا 
 د الرزي ةو وع يصييييا مم هللا اييييهداني وترال  ىعَّ الصيييي ا 

عليييك ان  - وإعَّ الر ييل الخسد الييذي بةن ال ن  وربييي.  ييانيييات 
ذون ايييييةوليك هللا أمنهم تج َّ وتجته   د النظن  د شيييييدون ال

 النصيييا اييينات وعالنية والر ل  د ال دِّب وال هرِّل وتدكيم 
الشيييينيرة  د ال قةع والجلةلو والطيام  خ متها  ا نات وظاهنات. 

علييييك ان  - وينهرد أعَّ تيييأخيييذي  د هللا لومييية ع م.  يييالحيييات 
اإيييييية. أايييييينتك خأمن  ال سييييييل ةن عامة و دأمن  تنظن  د

اهم أخات وإيييييييييرةنهم ول اتو وهِّن  توايييييييييَّ اجرل كبةنهم وال ات وم
نسسيييك لنضييياهم وامُا زلهم وأقِّل عحنتهم وا نصيييا لهم واقلِّ 
لوازمهم  قي ر ىمكيانيك.  يإذا  ه يإل وإييييييييييييييةتد هيذه وعزمييإل 
الصييييييييي ا واعخالص  د الر ل  أ شييييييييين  الخةن. ُأوإييييييييييك 
 رل ا  ال سييييييل ةن خةنات. ىحنص عل  توقةنهم ومجالسييييييتهمو 

ل م ومرن يية هييذه وأخييذ نصيييييييييييييييدتهم. واحنص عل   ترليم الرِّ
الرقةيي ة. ىحسظ هللا يدسظييك. هييذه مقيي ميية نصيييييييييييييييدتد اليييك 

 «.والهاقد يصلك ىن شا  هللا  د غةن هذا...
نا  د أيبييات وو ا ع عصيييييييييييييين  ولكم ت نةنيا لو أننيا وج  

الرزيز ما ووضييييييييا  طية الوإييييييييايا مم األخذ  د  عب  ال لك
حال تسيييييتن  أنها شيييييسوية  د مرظ ها وانها  د أي  عتهاراإل

البن ية التد أورينا  قنات منها والتد تن رج  - ىل  الوإييييييييية
 د ظاهنة وإيييييييييايا الدكام التاريخةةن ألبنا هم الوار ةن ومِّن  

 النسيييييهة ىل  مسهوم . أما هدع  الخليسة العهاايييييد ال نصيييييور
الرزيز  نلدظي  د ماالرتي التد  عب  الشيييييييييييييورى عن  ال لك

ج م من الرل ا  واععيان  ر  يخولي مكة عام أمام  القاها
اريييي  منكم ان ترةِّّنوا وقتيييات »و والتد جيييا   ةهيييا قوليييي  1924

تجت م فيي نخهة من الرل ا  واععيان والتجار وينتخب كل 
إيينف من هدع  ع يات مرّةنات ك ا تنتضييون وتقنرونو وذلك 
 أوراا ت ضيييييونها من ال جت رةن  أنهم ارتضيييييوا أولئك النسن 
إليارة مصالدهم الرامة والنظن  د شدونهم.  م يستلم هدع  
اعشيييييييييخاص زمام األمن فيرةِّّنون ألنسسيييييييييهم أوقاتات يجت رون 
 ةها ويقنرون ما فيي ال صلدة للبل . وج يم شكايات الناج 

ُرها هدع  النخهة من الناجو  أن يكون  وماالبهم يجب منجِّ
 هم عةون لد ويكونون أيضيييات الوااييياة بةن األهلةن وبةندو 

وآذان للنييييياج يسيييييييييييييي رون شييييييييييييييكييييياويهم وينظنون  ةهيييييا  م 
وناجرونند. انند اري  م ن ايجت رون إلنتخاب األشخاص 
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موها عل  كل  ال الوبةن ان وتدنوا ال صييييييييييييلدة الرامة ويق ِّّ
شييييييييييييييد   ةنتخبوا أهييل الجيي ارة واللييياقيية الييذون يرييارون عل  

مون علةها مصييييييييالدهم الخاإيييييييي ةو ال صييييييييالا الرامة وع يق ِّّ
ة والتقوى. تجيييي ون  رل  ويكونون من أهييييل الرةنة والد يييييَّ
الدكومات تجرل لها مجال  لالاييييييييتشييييييييارةو ولكن كحةنات من 
ل ليقال ىن  تلك ال جال  وه ية أكحن منها حطيطيةو تشييييييييييييييكَّ
هنالك مجال  وهةئات ويكون الر ل  د و  شيييييييييييخ  واح  

  نا  ال أري   د هذا ال جلأ. أما وُينسييب الر ل ىل  الر وم
الذي ايعوكم إلنتخا ي أشيييييييييييكاعت وأوهاماتو وإن ا أري  شيييييييييييكالت 
حطيطيات يجت م فيي رجال حطيقةون ير لون جه هم  د تدني 

أري  حقا ع. أري  وإن ا  ال صييييييييييييييلدة الرامة. ع أري  أوهامات 
بون وُأشييييييييييييييكل علدَّ  رجاعت ير لونو  إذا اجت م أولئك ال نتخل

 لُإ   شييييييييييييييورتهم أمن من األمور رجرُإ ىلةهم  د حلي وع
وتكون ذمتد ايييال ة من ال سيييدوليات. وأري  منهم ان ير لوا 
  ا يج ون فيي ال صلدة. ولي  ألح  من الذون هم أ نا د 
ايييلاة علةهم وع عل  غةنهم. أري  الصيييناحة  د القول ألن 
 ال ة ألكنههم وع أقبلُلهم  رجل كذاب يكذب علدَّ عن ع  . 

  أ رل النييييييياج ورجيييييييل ذو هوى. ورجيييييييل مت لع.  هدع
 انها ذكنى تدسل  الكحةن.. وللد وا إلة.«. عن ي...

 2006سبتمبر )أيلول(  23 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

حالة عربية: لماذا ال تفضيل للمعارضة.. 
 من المحيط إلى الخليج؟

وهق  التواضييييييم ىزا  السييييييلاة الن ااييييييية قا  اتو ىل  أن 
وتنبم من يدصيييييييل علةها ويج  نسسيييييييي أني اآلمن الناهدو 
ت ت  الاتي ال  ح  غزو يولة شطيقة أو  ك حبل مشنقة 
أو ىرايييييييييال شييييييييينكا  أو مرارضيييييييييةن لي ال  السيييييييييجنو أو 
ال خول  د مدور  رنة ال صيييييييلدة أو الكة يةو أو  تا 

رييييييييارضيييييييييييييييييةيين غيينبييييييييا  وييوظييف األبييواب أمييييييييام ىوييوا  ميي
 د م رب كحةنة.. هذا ع ا كل إييييييرةنة « ااييييييتضييييييا تهم»

وكبةنة تتصيييل  الدياة الةومية للناج. وندن ىذا تأمَّل نا  د 
ال شيييييييييييه  الن اايييييييييييد الرنبد الذي هو جز  من ال شيييييييييييه  
األرحيييب أي الريييالم الحيييالييياو نجييي  أن القييياعييي ة خليييإ من 

نم اح  من النؤاييا  الجنناعت  السيينوات  اعاييتحنا   لم يلق 
التد ح يها ال اييييييييتور  ابتات كان هذا ال اييييييييتور أو مدقتاتو 

ولم ولتزم أح    ا ترهَّ   ي  ر ما  ات  د السييييييييييييلاة عل  
خلهية قولي  أني عن ما ايييييتسيييييتقن األمور اييييييسيييييلِّم األمانة 

ا»ال  أهل السيييييااييييةو مكتهيات  أني  أو « أنقذ»أو « إييييدَّ
ل ولة الم. وحت   د لبنان ا«.. حنر»أو « انصيييييييييييييييف»

التد لها ياتور  ابإ نج  أن مسيييييييييييييييألة الت سك ما أمكن 
 الن اايييةو وعل  حسييياب  وابإ الدوار ال ايييتورية شييي لإ 
 رل أهل السييييااييية من ال  نةةن والجننالةن اللذون غايرا 

السيااةةنو  إذا به ا يسعيان « تأيوب»الحكنة وغنضه ا 
ا   ال  الهقا  الاويل  د السلاة. وهذان الجنناعن ه ا ق

 اللوا   داي شيهابو الذي كان لنالجي   د الخ سيةنيات 
يُرفَّ عن الن ااة وعية  انية لو تأمَّن لي ان  اوري محل 
الذي نالي الن ي  الدالد الر اي امةل لدوي قا   الجي و 
وكييان نييالييي من قبييل الن ي  ال يي ند الييياج الهناوي الييذي 

ي  لوع الوجوي السيييييييييوريو لكان اإيييييييييا ي ما اإييييييييياب الن 
اعول للبنان ال سيييييتقل  شيييييارة الخوريو  انته  نايمات عل  
اني ارتضيييييييي  التج و  الذي اخذ من رإيييييييية  يوره الو ند 
السيييييييابع. ويصيييييييرب عل  ال ن  محل حالنا اع تناة  أن 
مترة ت  و  الوعية الن ااييييييييييييية وب وجب تر ول ياييييييييييييتوري 
للن ي  لدوي تسييييييييييييييتدع منارة هذا الذي وترنة لي ووميات 

د منته  الخشييييييييييييونةو لكني مم ذلك مت سييييييييييييك من كالم  
  السلاة حت  الحانية األخةنة من ال  ة ال د ية.

وحت   ر  ترنُّة الهةهة الن ااييييييية ال  إيييييي مة  الرة 
القسييييياوة كتلك التد اإيييييابإ الن ي  ج ال عب  الناإييييين 

و نجييي  أن الن ي  ع وتيا 1967وونةو )حزينان(  5ووم 
هيكليييية تسةييي  أن عبييي  ال جيييال لرةنه وإن كيييانيييإ النوايييية ال

الناإييين كان قنر  ر  كار ة انسصيييال ايييورية عن مصييين 
تني منصييييب الن اايييية والر ل  د إييييسول الشييييرب. لكن 
اليييذي حييي ث هو أنيييي لم وتني وإن يييا خييياة حنب الي ن 
لتحبةإ اعنقالب الذي قام  ي ع ي من الضيييييييهاط بن اايييييييية 
الرقة  عب  هللا السيييييييياللو و د ظني اني بهذا ال ور يدتوي 

 مة السيييييييوريةو مم ان الذي ح ث هو أن ااييييييينا ةل الصييييييي
ااييترلإ اعنشييرال ال صييني السيييااييد والرسييكني  الي نو 
ووج ت فيي خةن منااييييييهة لتوجيي الضيييييينبة الالحقة ضيييييي  

. وكان اععتقاي 1967وونةو  5مصييييييييييين الناإييييييييييينية ووم 
السا   أن عب  الناإن اةت سك  إعالني من عل  شاشة 

وونةو قنار  9صييييييييييييييينييية ووم التلسزيون وعبن اعذاعييات ال 
التنددو ىعَّ انييي عيياي  د الةوم التييالد عن القنار تجيياوبييات 

ال ت حلة   سييييييةنات جابإ شييييييوارع « اعراية الشييييييربية»مم 
القيياهنة وتشيييييييييييييييهييي  د  رل منالقيياتهييا تلييك التد جييابييإ 
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 2006وونةو )حزينان(  20شييييوارع الراإيييي ة الي نية ووم 
تاالهي  إعاية  را رة إيييور الن ي  علد عب  هللا إيييالاو

و 2013تنشييا نسسيي لوعية ر اايية ج و ة ت ت  ال  الرام 
وولةو )ت وز(  17وجييييا ت ريات عل  ىعالن الن ي  ووم 

اني لن يرة  تنشييا نسسيي  ر  انتها  وعوتي مكتهيات  2006
  الح انية والرشنين عامات التد أمضاها ر يسات للبالي.
عق ها  وهنا يسيييييييييييييييتوقسنا ما ح ث  د الجلسييييييييييييييية التد

وونةو )حزينان(و وكيف  21الدزب الديياكم ووم اعربرييا  
ان هيييذه الخاوة ايقظيييإ  د اليييذاكنة ميييا  رليييي )اعتدييياي 
اعشييييتناكد( الدزب الداكم  د مصيييين ل جني اعالن عب  

.  سد 1967وونةو  9الناإييييييييييييييين عزمي عل  التندد ووم 
الجلسة ال شار الةها أوضا الن ي  علد عب  هللا إالا 

 د حزبيو اني ايييييييرلن خالل الجلسيييييية  د الةوم  للطيايوةن
التالد قنارات نها يات  د موضيييوع تنشييييا نسسيييي و لب منهم 
ع م تسيييةةن التظاهنات الشيييربية الدزبية  د الوقإ نسسيييي 

ونهرد أن ع »مختصنات النأي  أن قضية التنشيا للن ااة 
لكن حيييياليييية من الهنج «. تديييي ث من خالل التظيييياهنات

ع  راير القاعة  م عاي ليخا ب ايييييييييييييييايت اجوا  اعجت ا
نلم وليسييييييإ مرن ات »ال دت ن الدزبد قا الت  ان السييييييلاة ملر 

وانضرها امام شربنا لةتد ل مسدولةتي  د ا ار التهايل 
السييييييل د للسييييييلاة. لق  انته  عه  اعنقال ات وال دامنات 
واعاتقوا   الخارج. لندتكم ج يرات ال  الشرب.  الد وا 

ية ايااية أو غزعت اياايات وأريت عن السلاة لي  مسنح
أن أضم الشرب الي ند أمام مسدولية تاريخية  كل  ئاتي 
وقواه السيييييييااييييييية. وهذه ليسييييييإ مسيييييينحية اب الو وحسيييييي ها 
ونهرد أعَّ يكون عبن التظاهنات وال سيييييييييةنات. أنا لسيييييييييإ 
منيضيييييييييييات ولسيييييييييييإ عاجزات عن تد ُّل ال سيييييييييييدولية وعن ما 

تنشيييييييييييييييا  يذليك لي  أتدي ث مركم عن عي م رغبتد  د ال
مسيينحية اييياايييةو بل من منالع ال سييدولية. ولق  ابلرُإ 
ال  األمةن الريييام لل دت ن وحيييذرُت من اي مسييييييييييييييينحيييية 

 «.ايااية...
جيا  قنار الن ي  علد عبي  هللا إييييييييييييييييالا  د توقةيإ 
م روج.  لي   د السيييييييييييييياحة الي نية  ناييييييييييييييان لل نازلة. 
 وايييييييياع  تنحةب الن ي  السييييييييابع للي ن ال ي قنا د علد
نيياإييييييييييييييين مد يي  وبرل السيييييييييييييييييياايييييييييييييييةةن الجنوبةةن من 
ال رارضييييةن عل  نشييييو  عصييييبية  د الصييييف الشيييي الدو 
وذلك مم ذووع تكهنات  أن علد ناإيييييين مد   ي كن ان 
يكون الن ي  الخللف ع الت   ب أ الت اول السل د للسلاةو 
 ضيييييييييييييييالت عن ان الي ن التد توحيي ت تتيا للجنوبد ك ييا 

ن ذهب  رة ات  د للشيييييييييي الد التنؤج. بل ان علد ناإيييييييييي
وونةو خالل رعياوتييي  د  22التنحةييب حةييا انيي يعيا ووم 

بةنوت ن وة عن قضييييييييييييايا اعإييييييييييييال  والتن ية  د الي ن 
الن ي  علد إييييييييييييالا ال  تشييييييييييييكةل حكومة وح ة و نية 

لتهةئة السيييييييييييييياحة السيييييييييييييييااييييييييييييييية الي نية عنتخا ات حنة »
 الم. « ... ونزيهة...

 ات وهنا ب أت مالما ضييييييييييييرف الن ي  امام مناشيييييييييييي
و  قال مازجات بةن «التوايييل»اتسييي إ  رل مسنياتها بيييييييييييييييييي

الرزول وبةن التذكةن  اإلنجازات التد يسييييييييتدع  سييييييييببها 
انا لسيييييييإ تاكسيييييييد يسيييييييتأجنند )حزب »تج و  الن ااييييييية  

ال دت ن( أو القوى السيييااييية األخنى لصييالدها لكد ُأقلها 
ىل  السنايا. أنا أرع  مصيييييالا األمة التد و قإ بد منذ 

. أنا لسييييإ مظلة لسسيييياي حزب ايييييااييييد أو قوى عامات  28
مرةَّنة ولسييإ مظلة ألن يسسيي وا عل  حسيياب ايي رة علد 
عب  هللا إييييييييييييييالا وجه ه وعنقي واييييييييييييييهنه لةل نهار عل  
مصيييييالا هذه األمة ع عل  مصيييييالدد. انا لم أحُه  ولم 
أع م اح ات ولم ااييييييييييتخ م القوة ضيييييييييي  أح و وانا إيييييييييياحب 

هان(. وبر  اعنقالب الشيييرار )الذي يسيييتخ م القوة هو الج
من  22تم اع ام  1979الذي قام  ي الناإييييييييييييييينيون عام 

ال سييييييييييدولةن عني   وجب احكام شيييييييييينعيةو ىعَّ انند ق إ 
 «. إلرا   رضها...

وعل  وقم مسيييييييييييييييةنة  2006وونةو  24ووم السيييييييييييييييبإ 
ملةونية كتلك التد شييييييييييه تها شييييييييييوارع بةنوت  د ظنول 

هللا  تج م ال ييأاييييييييييييييييياة والتديي يو وقف الن ي  علد عبيي 
إييييالا خاةهات  د الج م الرسةن الذي تج هن  القنب من 

انند اايييييتجةب ل االب ج اهةن »قصييييين الن ااييييية قا الت  
الشييييييييييرب التد جا ت م  وعة  إرايتها واتناجم عن قناري 
رضيييييييييييييييوخات إلراية الشيييييييييييييييرب. ايييييييييييييييأكون جن يات مركم ك ا 
عن ت وند. ان ال سييييتقبل لن يكون مسنوشييييات  الوروي عل  

الك حاجة ملدة ال  تضا ن الجهوي للربور اإل الاو وهن
 «. السسةنة ال  شا ئ األمان...

ا الن ي  علد عب  هللا إييييييييالا نسسييييييييي   ر  ذلك رشييييييييَّ
لوعية ر ااييييية ج و ة م تها اييييهم ايييينوات. وكان يأمل ان 
يكون ر ي  تزكييية لكن احزاب ال رييارضيييييييييييييييية رشيييييييييييييييدييإ 
اعايييييالمد الجذور الدزبية وزين النسط السيييييابع ال سيييييتقل 

بن شييي الن للن ااييية. وكان تنشييييا شيييخ  آخن  فيصيييل
وإيييييييياحب ايييييييي رة  ةهة محل بن شيييييييي الن   حا ة اختهار 
لقييي رة ال وا ن الي ند عل  اعختييييار  ىميييا للن ي  اليييذي 
حقع الوح ة واتا  السنإيية امام انتسيياب قنيب للي ن ال  
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مجل  التراون الخليجد وإييييييييي وع اايييييييييتناتيجد ألمةنكاو 
ابن الحانية والسهرةن الذي  وإما للوزين السابع بن ش الن

يدظ   احتنام واايييييييم وخاإييييييية  د ال دا ظات الجنوبية 
 سيييييبب مواقسي ال رلنة ضييييي  السسييييياي الدكومدو وألني كان 

 1944 ريي  ترةةنييي وزينات للنسط  د اليي وليية ال وحييَّ ة عييام 
ااتقال  ر  عام من ترةةني احتجاجات عل  ااتشنا  السساي 

  د القااع النساد.
اييبت بن  20خاب الذي جنى ووم اعربرا  عشييية اعنت

منا هات اوروبيات ويوليات  349 د حضيييييييييييييور  2006)اولول( 
ي علد عب  هللا إيييييييييالا ايييييييييه ات جارحات ال  بن  وعنبيات وجَّ
شييييييييييييي الن من أقوى ال نا سيييييييييييييةن اعربرة عارضيييييييييييييات عل  
الج هور إييورة حارج لبن شيي النو موضييدات اني ارهابد 

ةنكييييييية و نيييييي ا ومتهم  ييييييالتخايط لضييييييييييييييينب اهيييييي ال ام
الذي ي لكي رجل اعع ال السيييييييييرويي األمةن « مو نبيك»

الولة  بن  الل. وعشيييييييييييية اعنتخاب   أن بن شييييييييييي الن 
ج هوره ال رارة  أني ايييييسوز بنسييييهة اييييهرةن  د ال ئةو 

 انة.  28واةهزم علد عب  هللا إالا ال تن   منذ 
وجا ت نتا ج السنز للر لية اعنتخابية الدنة والهاي ة 

ال  أن السييهرةن  ال ئة حصييل علةها علد عب  هللا تشييةن 
إيييييييالا ولي  فيصيييييييل بن شييييييي النو وتان  حطيقة كحةنة 
الوضيييييييييييييييو  وهد انييي ع تسضيييييييييييييييةييل من جييانييب ال وا ن 
لل رارضييييييييية من ال ديط ال  الخليج. وهذه حاعت مرظم 
الن ااييات الرنبية وبالذات مصيين والسييويان وتون و تدك  

هو قا م عل  ما هو ذلك حةا ان النأي الرام يسضيييل ما 
آت... رب ا ألن ال رارضييييية الرنبية تستقن ىل  مصييييي ا ية 
من واجبها تأمةن الدصييييييييييول علةها قبل خوة السييييييييييهاا 
ورب ييا ألن الن ي  ال نشيييييييييييييييا يخوة ال رنكيةو وهو  د 

 ا ة الن ااة وبابيرة الدال  إني يصها السا ز السات.
 6200أكتوبر )تشرين األول(  5 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

رعد: بن  من غازي القصيبي إلى زيد
 ضحايا المناكفة العربية الخشنة

ُقضيييييييييييييييد األمن الييذي عليييي غنيت يوليية قان خييارج 
رع  بن  السيييييييينب الرنبدو  لم تدازر ابن أمتها األمةن زي 

 د مرنكة الدصيييييييييول عل  منصيييييييييب األمةن الرام لألمم 

لة عليي الكوري الجنوبد  ان كد مونو  ال تد ةو مسضيييييييييييييييِّّ
وذلك  د منحلة ع ليات التصيييييييييييييييويإ اعختهارية لل ول 

عن  عالن د مجل  األمن. ولق  إيييييايل اإل عضيييييا األ
التوإييييية النايييي ية ل جل  األمن  إختيار وزين الخارجية 

 - 9 اإل نةنالكوري ليكون امةنات عامات  د الةوم نسسييييييييييييييي )
النا د من جانب كوريا الش الية  عالن( لإ2006 - 10

غةن مهييييالييييية األرة تهييييا النوويييية تدييييإ عن ىجنا  تجنب
 النصييييييييييا ا التد جا ت  د إيييييييييييرة تدذونات وتلويدات 

هو  2006أكتوبن  9 اإل نةن الرقوبات. وهكذا يكون ووم 
ووم كوري عل  ال سيييييييييييييييتوى الرييييال د وباهرتةن  واحيييي ة 
ايييييياايييييية يبلوماايييييية ارايتها أمةنكا البوشيييييية من نصيييييةب 

تسضييةل قان للصيي وع كوريا الجنوبيةو وإعَّ   ا هو مبنر 
 الكوري الهرة  عل  حساب الشقةع األريند القنيب.. هذا

نا وجوي إييييييييييييييي اقة قلالنيةىذا  كورية جنوبية وهو  - اعتبن 
أمن غةن ملدو  من جييييانبنييييا كييييإعالمةةن مهت ةن   ييييا 

 يد ث  د الرالم من القاب ىل  القاب.
و د مرنة التوضييييييييييا إلعالن الصييييييييييرة الناييييييييي ية 

ام الج و  لألمم ال تد ة الذي ايييخلف الراألمةن  إلختيار
و كو د أنيياناألمةن الرييام الدييالد  2007مم مالم الرييام 

قال من وب اليا ان ل ى األمم ال تد ة كةنزو اوشيييييييييييييييي و 
اليذي وتنأج ال جل و ىن التوإيييييييييييييييييية  يإنتخيياب  يان كد 

مإ رايي يات لل ول  د الج عية  عضييا األ 192 آل مون ُق ِّّ
 - حاا ال نظ ة ال وليةالرامة  دسيييييييييييب ما ون  عليي مة

نسييييييدب ال نشييييييدون السييييييتة اآلخنونو ومن بةنهم ىوبذلك 
رعييي  منييي وب بن  ال خيييذول الرنبد من قان األمةن زيييي 

األرين ل ى األمم ال تد ة. وع م تصيييييييييييييييويإ يولة قان 
الرضيييييييييو الدالد  د مجل  األمن ل صيييييييييلدة األمةن زي  

ات من بةنها أن ىعتهار كان تصييييييييين ات غةن مسيييييييييتدب لر ة 
ل عنبدو واني منشييييييييا الجامرة الرنبية   ا يرند اني النج

ات أيضييييات اني عتهار . ومن اإلعضييييا منشييييا كل ال ول األ
مسيييييييلمو وبات مالوبات وبالذات  د هذا الزمن الذي وواجي 
فيي اإلاييييييييالم اييييييييهامات من كل إييييييييوب ان وتنأج األمانة 
الريياميية لألمم ال تديي ة أحيي  أبنييا  أميية ال ليييار ونصيييييييييييييييف 

ن يرند كالمنا هذا أن ال كتور  انج ال ليار من يون أ
ىل   1991غييالد عنيي مييا تنأج األمييانيية الريياميية من الرييام 

و لم يكن ي حييل هييذه األميية.  هو ابن اليي وليية 1996الرييام 
نين  الرنبية الكبنى مصييييييييييييين وكوني مسييييييييييييييديات ومن ال نظِّّ

السييييييييايات أنور  لر لية السييييييييالم و ع رؤية الن ي  الناحل
ولرد حطيقة اني ي حِّّل األمتةن ع « كامب ييسة »وإتسا ية 
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 الرنبية واإلاالمية.
األمةن زييييي  من النخهيييية الرنبييييية ذات ذلييييك أن وإل  

الحقييا يية الرييالييية والخبنة اليي بلومييااييييييييييييييييييةو وانييي من الرييا ليية 
ه  د مديط الريييييا الت ىعتهيييييار ال يييييالكييييية.. وهو أمن ليييييي 

 الداك ة  د يول الخليج و د األرين وال  لكة ال رنبية.
الك حسيييييياايييييييات غةن ظاهنة بةن ال  لكة ق  تكون هن

األرينية ويولة قانو أو بةن ال  لكة ووزين خارجية قان 
جاايييييييم. لكن محل هذه الدسيييييييااييييييييات ع بن  الشييييييييم ح  

تجةز للوزين القاني ان ونشيييييييط ل صيييييييلدة منشيييييييا كوريا 
رع . وحت  بن  األمةن زي  األمتةنالجنوبية ضييييييييييييييي  ابن 

التبنين الذي خالإيييييييييتي ان الشييييييييييم ح   كان وع  كوريا 
الجنوبية  التصيييويإ ل صيييلدة منشيييدها ل نصيييب األمةن 
 الريييييام لألمم ال تدييييي ة وزين الخيييييارجيييييية  يييييان كد مونو 

 هذا الوع   ا تناة ح و ي وتناجمذلك أن ع وب و مقنراتو 
ه منشييييييييييييا الجامرة إعتهار بنوز ال نشييييييييييييا األريندو و أمام 
ية. و د هذه الدال  إن اعتذار قان لكوريا الجنوبية الرنب

عن ترةةن رأوها كان اييييييةب و مقبوعت وموضييييييوعيات. وعن ما 
لم تسرل قانو  هذا يرند ان ال سييألة هد اإلإيينار عل  

 ع م ت كةن ال نشا األريند من السوز.
ل ىل  يبلومااييييية بةن يولتةن  أزمة هذا التصيييينل تدوَّ

شيييطيقتةن وإيييلإ ىل  ح  أن األرين اايييت ع  ايييسةنه من 
الي وحيةو  ضيييييييييييييييالت عن ىيراج  رل ال سنيات الدياية  د 

 م ا ح ث. نزعاجاياا التربةن األريند عن اإل
ومم ان هييييذا التصييييييييييييييينل لي  جيييي ويييي ات عل  الدييييياة 
السيياايية الرنبيةو حةا ايبع ان قارإ مصين قبل أربم 

عل  ال كتور غازي القصييييييييييةبد )الوزين ايييييييييينوات الانيع 
السرويي الدالد( اليسةن  وزه   نصب م ون الةونيسكوو 
وذلك  ر م ايييييدب ال نشيييييا ال صيييييني الرسيييييةن وإيييييوليو 
وبذلك غ ت السيياحة ل صييلدة ال نشييا اليا اند تويشييةنو 

الواقرة التد نشييييةن ىلةها تهق   د  رل ىعَّ أن  ماتسييييوراو
ة الهسيييييييييييييييياةو ولي  بن  جوانبها تن رج تدإ بن  ال ناكس

 ال ناكسة الخشنة عل  ندو ما  رلإ قان مم األرين.
 د أي حييال ع بيي  من ضيييييييييييييييوا ط  د الر ييل الرنبد 
ال شيييييييييييييييتنيو ومن بةنها اني عن ما يكون للجامرة الرنبية 

أن  ل نصييييييييب يولدو عضييييييييا منشييييييييا ي حل كل ال ول األ
هنييييييالييييييك التزام من كييييييل اليييييي ول هييييييذه لي   قط  يكون 

جانب من ي لكون التصيييييييييويإو وإن ا   التصيييييييييويإ لي من
الر ل  إخالص لتأمةن  وزه  ال نصيييييييييييييييب. ومِّن هنا  إننا 
ي قان ع ن لييييك ايييييييييييييييوى  عنيييي مييييا نتييييأمييييل  د مييييا  رللتيييي 

 .. بل اعاتهجان.اترناباإل
 2006أكتوبر )تشرين األول(  21 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 نكهة جديدة للتعامل البريطاني مع لبنان
 د بةنوت يبلوميييااييييييييييييييييييية بنيايييانييييةو  حايييإ النحيييال

تتد ث الرنبية التد ترلَّ لتها  د يمشيييييييييييييع وعززتها خالل 
ع لها ايييييييييييييييسةنة لباليها ل ى الي نو وبذلك لن يكون من 
الرسيييييييييييييةن علةها عن ما ايييييييييييييتلتقد ذات ووم  األمةن الرام 

السيية  حسيين نصيينهللاو الخوة مري  د النقاط  هللا دزبل
 الشا كة من ال رضلة اللبنانية.

اليي بلوميياايييييييييييييييييية البنياييانييية التد رب ييا قيي  تكون متييأ نة 
مم زعامات  د ال ناقةو قبل « لوران  الرنب»بتجنبة 

أكحن من نصيييييف قننو هد السيييييسةنة  نانسيييييي  غاي التد 
تتسيييييييييييلم ال نصيييييييييييب خلسات لزمةلها جاي   واطو الذي كان 
اييييييسةن  وند بلةن أكحن م ا هو اييييييسةن ال  لكة ال تد ةو 

ل جت م السيييييييييااييييييييد اللبناند كان ولذا  إن حضييييييييوره  د ا
يون حجم باليه. ومحل ا ان السييييييييسةنة جا ت ىل  بةنوتو 
وق  ااييييييييييييتوعبإ اله وم اإلاييييييييييييالمية  شييييييييييييكل جة  خالل 

و  د «مج وعة التواإييييل مم الرالم اإلاييييالمد»تنؤاييييها 
وزارة الخارجية البنياانيةو وهو ال نصييييييييب الذي تسييييييييل تي 

ةةنها اييييييييييسةنة  د الستنة بةن ع لها اييييييييييسةنة ل ى الي ن وتر
ليي ى لبنييانو  ييإن زمةلهييا جيياي   واط الييذي جنى ترةةنييي 
ايييييييييييييييسةنات لييي ى األرينو اييييييييييييييييعي  عل  الابيرييية اله وم 
اإلاالمية   نظور يوند واياادو كون ال  لكة األرينية 
هد األرة التد وتساعل ال ون  ةها مم السيييااييةو شييأنها 

  د ذلك شأن مصن.
ن ب أ جا ت السييييييييييييسةنة  نانسييييييييييييي  غايو  د وقإ كا

ات النمضيييانيةو ك ناايييهات اإل اار شيييهن الصيييوم الدا ل  
ية رايييي ية وغةن رايييي ية. وغالب اععتقاي أن هذه ىجت اع

عل  التقارين اييييتدسز السييييسةنة  د شييييهن رمضييييان ال قبل 
ته ئ من شيييأنها أن  ااراتو من تطيم ايييلسيييلة من اإلأن 

روع قلوب ال سيييييييييييييييل ةن  د لبنيييان ال ألى  يييالرتيييب عل  
 قط ألنها ع ت ارج ال ور التصيييييييييييييييديدد  بنياانياو لي 

 د ال وضييييييوع السلسيييييياةند الذي تنرك  ت اعياتي  شييييييكل 
حاي عل  الوضيييييييييييييييم اللبنياندو وإن يا ألنهيا خالل الري وان 
اإلاييييييييييييييينا ةلد عل  لبنان عل  م ى  ال ة و ال ةن ووماتو 
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اتخيذت موقسيات ظيال يات وإل  يرجية ان حكومية  وند بلةنو 
ارة الن ي  جورج بوش. ظهنت ك ا لو انها الصييييييييي ى إلي

مم ان بنياانيا ترنل خصييييييييييييوإييييييييييييية ال ناقة أكحن من 
أمةنكاو وان الذي يرنل يصها مسدوعت وموضم مسا لةو 
ىن هو لم وتصييييييينل   وضيييييييوعية. وإل  ذلكو تضييييييياعف 

تقنين وزارة الخيييارجيييية البنيايييانيييية لدقوا »الرتيييبو كون 
الذي تزامن اإييييي اره مم وإيييييول « 2006اإلنسيييييان للرام 

ة ىل  بةنوت لم يكن مداو اتو بل نكاي نقول اني السيييييييييييييييسةن 
اتسيييييييييييييييم  شيييييييييييييييد  من اإلنديييازو كونييي لم وييذكن الريي وان 

مب يات  هللا دزباإلاييييييييييييييينا ةلد عل  لبنان مكتهيات  التن و   
يور »القلع الكحةن من يعم ايييييييورية للدزبو مشيييييييةنات ىل  

 ىختاال د ىنسجار الرنف مم ىانا ةلو  سبب  هللا حزب
إيييييييييييييييواريم عل  ال ييي ن  إ الاةةنو و جنييي وةن ىاييييييييييييييينا ةل
وكان لهذه السقنة من التقنين أن تب و «. اإلايييييييييييييينا ةلية...

 أشييييارتمتوازنةو لو أن  قنة أخنى  ر ي الكل ات نسسييييهاو 
ىل  حجم التيييي مةن الييييذي شيييييييييييييييهيييي ت مرظم يول الرييييالم 

  سال سظاعتي وااييييييييييييته ل عشيييييييييييينات البل ات والقنى واأل
ال ح نة عل  وال سيييييييييينةن والدقول الخضيييييييييينا  والهسيييييييييياتةن 

حيا  أهاو ىل  جانب مداات الكهنبا  والجسيييييييييييييور و أنواع
 د الضييييييييييييييياحية الجنوبية من الراإييييييييييييييي ة بةنوت. ومن 
الشيييييييهوي عل   ظاعة الت مةن األمةن الرام لألمم ال تد ة 

الذون  جانبومئيات ال سيييييييييييييييدولةن الرنب واأل كو د أنان
جالوا  د الضاحية وزاروا ال نا ع ال رت ى علةها. وكان 

ات  السيييييييييييييسةن ال رايرو أن وتسق  وينى هو اآلخنو علَّي حني
بنايييييييالة وهرا بها ىل  الخارجية البنياانيةو ع ترسل هذه 

غسلتيييي. وحةيييا ان الييي ميييار ميييا زال عل  أ  د تقنينهيييا ميييا 
حاليو وما زال الزوار وتوا  ونو  إن ما لم يسرلي السييييييييسةن 

خصوإات تقوم  ي السسةنة  نانسي  غايو  ي كن أنواطو 
وحإ من خالل عهارة خجولةو وريت  د تصيييييييييينيا ها أأن

لها قبل أيام من وإيييييييييييييولها ىل  بةنوتو   ا يجرل ال ن  
ىل  تخنيجة لدل  أشييييييييارتيستنة ذلك. و د التصيييييييينيا 

ىشيييييييييييييكالةن غةن مدسيييييييييييييوم امنه ا   ا فيي الكساية. األول 
وترلع  ال وقف من ر ي  الج هورية اللبنانية ىمةل لدويو 

  ال قا لم اييييييياايييييييات ويبلوماايييييييات من الن ي  الرنبد الوحة
أمةنكا وبنياانيا و ننساو حةا ع ُوزار وع ُيستشارو عل  
ندو ما وتصييييييين ي وزرا  ومهرو و وايييييييسنا  ال ول الحالثو 
مم ر ي  مجل  النواب نبيييي بني ور ي  الدكوميية  داي 
السيينةورةو وبرل الوزرا  ورؤاييا  الكتل النيابيةو وأبنزهم 

ال ون الدنيني. و د هذا الصيييييييييي يو  ولة  جنبالط وايييييييييير 

تشييةن السييسةنة ىل  نكهة ج و ة  د اييياايية التراملو تب و 
 متأ نة بنوحية اللوري كارايون  د إييييييييييياغتي لقنار مجل 

من غةن الر لد »ايييييينة.  هد تقول   39قبل  242األمن 
رغم عيي م الترييا د مم الن ي  اللبنيياند ىمةييل لدوي عل  

 ي  شييييكل  اإلتصييييالم ايييييااييييتنا حت  اآلنو كانإ ع أن 
م   اإلتصالي لي واواإل ىعت اي أوراامنتظمو وانند اأق ِّّ

ك ا تشييييةن ىل  نكهة ج و ة  د اييييياايييية الترامل «.  ي...
قانونيات نرتبن »قا لة  د هذا الصييييييييييييييي ي  « هللا حزب»مم 
منظ ييية ارهيييابييييةو ولكننيييا نرتنل  يييأن لييي ى « هللا حزب»

ذراعي السيييييييييييااييييييييييية يورات مه ات  د السيييييييييياحة السيييييييييييااييييييييييية 
ن أوميييا ي كن  ه يييي من هيييذه التخنيجييية «. اللبنيييانيييية...

رايي د خال من أي أايياج  بلدوي ايييكون عل  اإلتصييال
ت اإلتصييياعيل  ايييياايييدو كذلك ال ل  الذي تتسيييم  ي 

ااةةن ولة  جنبالط ال ا  ة بن ي  الدكومة والقابةن السي
 سد  هللا دزب  اإلتصيييييييييييييييال. أما واييييييييييييييير  ال ون الدنيني 

الجانب السيييييييييييياايييييييييييد مني. وهنا نسيييييييييييتدضييييييييييين التخنيجة 
بيييييييي ل « اراةٍ »الكييييييييارايونييييييييية ال ت حليييييييية بييييييييذكن كل يييييييية 

ال الوب من ىانا ةل اإلنسداب منها  ر ما « األراضد»
 .1967وونةو  5كانإ احتلتها ووم 

تد ايييتجنيها السيييسةنة ت الاإلتصييياعىل  أن هنا نشيييةن 
و د ضيييو  النظنة التد تسيييتن  ىل  النكهة ال سيييتد ل ة  د 

و حالة الن ي  ىلةه ا تراُمل بنياانيا مم الدالتةن ال شيييار
« هللا حزب»ال قا لم من اييييييييسنا   الث يول كبنى وحالة 

ال قا لم أيضييييييييييات والذي هو النقم األإييييييييييرب  د ال رايلة 
تهوية للوضييم اللبناند م أما اللبنانيةو من شييأنها  تا نوا ذ

الخانعو خصيييييييييييييييوإيييييييييييييييات  ر ما  ات هنالك ىج اع عنبد 
تشجري ال  لكة الرنبية السروييةو وتنى اني غةن متقا م 

 نستا مم عالقات الص اقة مم ال ول الحالثو  ضنورة اإل
عل  ج يم رموز الصييييييييناع  د ال وضييييييييوع اللبناند. ومن 

ال ر ي  خالل التأمل  د ووميات هذا الصييييناع ومنذ ىغتي
الدكوميييية األايييييييييييييييبع ر ةع الدنينيو نجيييي  أن الرقيييي تةن 
الصيييييييييييييييربتةنو تت حالن  د حيياليية ر ي  الج هورييية ىمةييل 
لدوي الذي لم تدقع مقا رتي اوى ال زي  من الترقة   د 

الييذي لم تجن اليي ول « هللا حزب»ال وقف الرييامو وحيياليية 
 الحالث من ال قا رةو اوى الكحةن من انشرال الهال.

السسةنة  نانسي  غايو آتية  النوحية التد وما يامإ 
ظهنت واضيييييييييييدة  د مسنيات كالمهاو  إن ال أمول منها 
تييي شيييييييييييييييةن النوعيييية الجييي وييي ة من الترييياميييل مم الديييالتةن 

 رليييإ ذليييكو  يييإن زمةلةهيييا األمةنكد ىذا  الرقييي تةن. وهد
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والسننسيييييييييييييد ق  ولدقان بهاو وبذلك يصيييييييييييييها الدضيييييييييييييور 
 أي لي و من اليي بلوميياايييييييييييييييد البنيايياند  د لبنييان  يياعالت 

محل السيييييييييييييييجا ن الخالية من « عوإ»حةا التشيييييييييييييييبييو 
والدلةب الخالد ال اييييييييييم مئة  ال ئةو ك ا ع « النيكوتةن»

دو وتسيييييييييييييييجةل ال زي  من ىجت اعيروي مجني حضيييييييييييييييور 
الت نييات للبنيان  يالتريا د من ال دنية التد ميا زال يكتوي 
 سيييييييرةنها. وكأن ا مه ة ال بلوماايييييييد البنيااند هد محل 

رجل ال ون الذي وتم اايييت عاؤه ىل  اييينين ال نيل  مه ة
 د ال سيييييييييييتشيييييييييييس و  ر ما تكون ايييييييييييا ت كحةنات حالة هذا 
ال نيل. وهذه الت نيات بنع  ةها السيييييييييييييييسةن جاي   واط 
الذي ع تشيييييييياركي النخهة اللبنانية ال داو ة التد ندن  ةها 

ايييييييييييااييييييييييد واقرد ويت تم »رأييو  أن الن ي   وند بلةن 
ن ير ل أكحن من أي شييييخ  آخنو من  خبنة كبةنةو وكا

أجل وضييييم ح  ايييينيم للدنب اإلايييينا ةلية غةن ال نغوب 
و ألني لو كان كذلك ل ا جارى « ةها وغةن الضييييييييييييييينورية

ال زيييي  من الوقيييإ  ىعايييا  إييييييييييييييييي يقيييي الن ي  بوش  د
لل رت ي اإلاييييييييييينا ةلدو من أجل مواإيييييييييييلة الت مةن. لكن 

ي عل  النخهة اللبنانيةو تشيييييييياري السييييييييسةن الذي  ات موقر
ي يقة  الاا نة من لبنان تشيييييييييبةهي بةنوت  أربرةنمسيييييييييا ة 

مييييي ونتيييييان شيييييييييييييييطيقتيييييان كاله يييييا منستا » يييييأنهيييييا ولنييييي ن 
 «.ويوناميكد

عسيييي  ولرل تر ل السييييسةنة  نانسييييي  غاي   ا يجرل 
ال نارة األوروبية الكبنى لن ن ال ضييييييييييييييةئة  د ىاييييييييييييييت نار 
حنيصيييييية عل  ااييييييتراية ال نارة الرنبية الصييييييرنى بةنوت 

 د ال ناقة والخنوج من هذه الرت ة التد تنشن  اضا تها
اإلحهاط  د النسوج. وبذلك تكون ال  ونتان شيييييييييييييييطيقتةن 

  السرل.
 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 2 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

« الروسي - المصري »ملتقى النكايات: 
 « الصيني - السوداني»و

 د ووم واح و ح  إ مصاي ة ع تةو وهد أن ر يسد 
وايي النةل  سنعيي ال صيييني والسيييوياندو توّجها م  وعةن 
  شييييييييييييييياعن النكايةو  الصييييييييييييييي وع األمةنكدو كل  اا نتي 
الخاإييييييييةو ومري أعضييييييييا  الو   ال نا ع ىل  عاإيييييييي تد 

اليي ولتةنو ال دمييل منه ييا كها ج ييا  التالعييب األمةنكد 
ةنو وه ا حسيييييييييند مهاري وع ن ببل وه او مم ان الن يسييييييييي

الهشيييييييةنو وني ان وبكل الدنص السيييييييياايييييييد بنا  أ ضيييييييل 
ي  الرالقييية مم ال تالعيييب األمةنكد. الن ي  مهييياري توجيييَّ

 د زييارة  2006 - 11 - 1ىل  موايييييييييييييييكو ووم األربرييا  
هد الحالحة لي  د  تنة وعوتي الن ااية  أيامو تسترنا  ال ة

و والحيييانيييية عيييام 0120ال ييي وييي ةو  رييي  الزييييارة األول  عيييام 
و ري علةه ا الن ي   اليي ةن بوتةن بزيارة مصييييييييييين 2004
و  د رو  وكسيييييييييييييييجةنو نيا خييات بيذليك  رل األ2005عيام 

الرالقة بةن بل ون وضرا  د الزمن الرابن حجن األااج 
لدالة غةن مسيييييييييييييييبوقة  د الرالقات ال وليةو اايييييييييييييييتااع 

الخنوشييييو دو  سضييييلها  - اللةنةند - الكنملةن ال اركسييييد
اق امي ال تج  ة  د مياه الهدنين أراي  يرسيييييييييييييييل مت  نأ

أنور  األح ن واألبيل ال تواييييييط ال ا ئة.  م جا  الن ي 
الساياتو يضنب القوة الرظ   السوفياتية ويصةب منها 
مقتالت مرنوييييياتو  م  نيات ع ليييييات خييييارج ال ناقيييية  د زمن 
آخن الطياإيييييييييينة البلشييييييييييهيك لةونة  بنيجنيف. وكانإ تلك 

إييابتي ب وار ما أإييسرة عل  النأج السييوفياتد األح نو 
 لبا ان تننَّا  ر ه لتب أ منحلة التساقط.

كيييان  2006 - 11 - 1بريييا   د الةوم نسسيييييييييييييييييي األر 
الانل اآلخن من الواييو مت حالت  يييالن ي  السيييييييييييييييوياند 

الن ي   ىيارة ع ن حسن الهشةنو ال حقل  خةهة األمل من
بوش إييييييييييييييي يقة السيييييييييييييييويان اعنتقالدو ك ا هو ال ستلنلة 

 أيامو ح و ي وتوجي ىل   كةنو  د زيارة تسيييييييييييترنا ايييييييييييتة
 متييأ اييات ملف قضيييييييييييييييييية يار ور التد غيي ت شيييييييييييييييوكيية  د

و ُتوجم وُت مد وُتتيا ال جال أمام «يةاإلنقاذ»الخاإييييييييييينة 
حاعت مضيييييييييييييييا ة من التأزم  د الرالقة السيييييييييييييييويانية مم 
ال جت م ال ولدو من النوع الذي ح ث مم األمم ال تد ة 

 2006 - 10 - 22عن ما قنر الن ي  الهشةن ووم األح  
من ايييييييييييييييلوي ال هروث اليييي ولد ىل   ىنزعيييياج د لدظيييية 

 ي يان بنونك  نيه من الباليو  ر ما السيييييييييييييييويان الهولن
ذهيييب هيييذا األخةن أ رييي   كحةن م يييا هو ضييييييييييييييي ن واجهيييي 
ك  حل لألمةن الرامو وذلك عن ما نشن عل  موقم خاص 

مرلومييييات مسييييايهييييا  ييييأن حكوميييية « نتننييييإاإل» ييييي عل  
السيييييييييييييالم الخاص ب ار ورو وأن ىتساا  السيييييييييييييويان ع تنسِّذ

مرنكتةن  مت نيي يار ور هزموا الجي  السيييييييييييييييوياند  د
و ك ا أن 2006كبةنتةن خالل شييهني أغسييا  واييبت بن 

الدكومة أقالإ جنناعتو وأن مرنويات الجي  النظامد 
 منهارةو والجنوي ون ضون القتال  د يار ور.
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وبصيييييينل النظن عن إييييييدة هذه ال رلومات أو ع م 
إييييييييييييدتهاو  إن ال هروث ال ولد كان من حقي اراييييييييييييالها 

لي  ىن ا  ود أنانكو ضييييييييي ن تقنين ايييييييييني ىل  ر يسيييييييييي 
و وبدةا  ات  د ااتااعة «نتننإاإل»تنويجها بواااة 

  العواإل« بنونكد» آل أي كييييان اليييي خول عل  ال وقم
 عل  ما ونشنه إاحهي عليي.

الهشيييييييييةني  د مدليو وجا  ريات  نزعاجمن هنا جا  اإل
 صييييييرة التر يم.. أي   ا مرناه ان الن ي  لم يالب من 

عل   كو د أنيييانمةن الريييام الخيييارجيييية ان تدتج لييي ى األ
ال هروث »ايييييييييييلوي مهرو يو وتبلري  ضييييييييييينورة ترةةن هذا 

 و وإن ا قنر ىعت اي إييييييييييييييييرة اإلشيييييييييييييييهار حةا«ال تجند
ت الخييارجييية بيييانيياتو يالييب من بنونييك مرييايرة أإييييييييييييييييي ر 

ااعة. وهو ما ح ث  72األراضد السويانية  د غضون 
 من الر نو وال صيييييينَّف 66 السرل لل هروث ال ولد الهالغ 

 د نظن الهشييييةنو اني محل ال نظ ة ال ولية الرامل مرهاو 
عهييارة عن  كو د أنييانومحييل األمةن الرييام لهييذه ال نظ يية 

 أجنام ت ور  د السلك األمةنكد.
 د الصيييةن وج  الهشيييةن تنحةهات م ا الت للتنحةب الذي 
م الزع ا  الصيييييييييةنةون  وج ه مهاري  د موايييييييييكو.  ق  تسهَّ

البنيااندو ومري الوي  - األمةنكدي من السلوي ىنزعاج
 ى اللةقضية يار ور. ووج  هدع   د ىزا   األمم ال تد ة

الن ي  السيييييييييييييييوياند علةهم  د هيييذه ال نحليييةو نوعيييات من 
ال سييان ة لا وحهم النساد واإلقتصييايي واإلاييتح اري  د 
السيييييويانو واايييييتدضييييينوا لهذه ال ناايييييهة مداتةن  الرتد 

الصيييييةنو تت حالن  ُدكم األه ية  د موقف السيييييويان من 
م الجننال عبوي عنيي مييا قيياي ليي ى  جننالةن اييييييييييييييييا قةن  ُحك 

 الصةن  د الخ سةناتو  اإلعتنالة ح لة  نيطيال ول األ
م الجننال جرسن ن ةني الذي وضيييييييييييييم  د زيارتي ىل   وُحك 

وكانإ آخن زيارة راييييييي ية لي قبل  - 1985الصيييييييةن عام 
الجذور مم الدجن األاييييييياج لرالقة راايييييييخة  - ىايييييييقا ي

الصيييييييةنو تقوم عل  ارضيييييييية النكاية  اعتداي السيييييييوفياتد 
و «ماوو»ضييييييييييييي  ج اعة « وولةو»الذي وقف مم ج اعة 

أي مم الشييييييييييةوعةةن الذون حاولوا قلب حكم ن ةني. وتلك 
روايييية  ويلييية مترييي ية السصيييييييييييييييول. ويومهيييا أي  د عهييي  
الجننال األول  م الجننال الحاندو لم يكن السييييييييييويان يخل 

نسادو وكان ما زال ووهلب البنامةل التد  الكاي النايي ال
ال دلد من اإيييييي قا  السييييييويان ومدبيي  اييييييتهاليتسد اإل

. والدايبةن عليي.. وبالذات من ال  لكة الرنبية السييرويية
اآلن  إن السيييييييييييييييويان هو أرة الاسنة النساية الحانية أما 

 -  د الرصيييييييييييين الد واو وايييييييييييياحة الصييييييييييييناع األمةنكد
  وز الصييييييةن بهذا الصييييييناع عل  الصييييييةندو ولي  مأموعت 

الشييييييييربد السييييييييوياند من ايييييييييااييييييييتها وع م  رتيا رغم اإل
لها  د الشيييدون ال اخليةو وذلك ألن نصيييف السيييويان  ت خُّ
اعنتقيييالد أي السنيع الجنوبد مم أمةنكيييا وبنيايييانييييا من 
يون تدسُّظو وألن النصييييف اإلنقاذي موزَّع الهوى بةن ربم 

اول م اراييييييية  رل متأمني  شيييييييد  من التخسد وربم يد
 اإلتصال نون التكتكة السيااية من خالل ترزيز خاوط 

ومم الصةنو ك ا توضا الزيارة التد قام  أحيانات مم ىونان 
أي السيييييييييويان ىل  « القارة السيييييييييا رة»بها الهشيييييييييةن ر ي  

 أي الصةن.« القارة الساياة»
 النسيييييييييييييييهة ىل  الن ي  مهاريو ق  يكون منيوي زيارتي 

 عل  الصييييييييييرة  اإلقتصيييييييييياييو حةا ىل  مواييييييييييكوو و ةنات 
اييتق م الدكومة ال صيينية لنجال األع ال النوجو مناقة 
ىقتصييايية حنةو لةت كنوا من الر ل  ةها بتسييهةالت مرةَّنة 

اعنتاجو   ا  د ذلك إيييييييييييييييناعات  أنواعوتاوين مختلف 
األيوييية والنسط والريياز وغةنهيياو وكييذلييك عل  الصيييييييييييييييرةيي  

كية  النووي.  الن ي  ال صيييييييييييييني وتالم ىل  خات ة مِّسييييييييييييي 
لن ااييتي ال  و ةو ع يج  ل ى الصيي وع األمةنكد ما ودك  
مسيييان ة لها. بل يجوز القول ان مهاريو وني  ىنجازات نوويات 
م ا الت لإنجاز اإلوناندو وع ونى اعمكانية متاحة اييييييييوى 
من رواياو ألن الص وع األمةنكد ُيكحن من الوعوي لكني 

ان الن ي  مهييياري  د  ونقل الرهوي. ول ييياذا ع نستنة
 مبتريييييييياه النووي هييييييييذاو يقته  من الن ي  األايييييييييييييييبع

ا  د ىعت يي هييالنيياإييييييييييييييين ايييييييييييييييييياايييييييييييييييية النكيياييية التد  عبيي 
الخ سيييةنياتو عن ما تناجم األمةنكان عن مشييينوع ت ويل 
السي  الرالدو  النلال الهاب النوايدو ووجل ل الجواب الوا د 
الييييذي ا ن  قلهيييييو من يون أن ويييي ري ان هييييذا التنحةييييب 

سوري  الالب الناإيييينيو ايييييضييييم مصيييين وال ناقة  د ال
مهب إيييناع مسيييت ن الدلقات ىل  اآلن. وهذا التالم من 

يقول  د لقا  مم عل  أن جانب مهاري يسسن لنا حنإي 
ان »من وبد إدف رواية قبل وومةن من زيارة مواكو 

بوتةن ملم جة ات  الوضيييييييييم  د رواييييييييييا والرالمو ويسهم كل 
 يسيييييي ا بوعوتةن ر ااييييييةتةن شييييييد . ان ياييييييتوركم الذي ع

مسيييييييييييتوح  من األمةنكان. انكم تنتق ون األمةنكان لكنكم 
منكم. ان رواييييييييييييييييا  داجة ىل  بوتةنو أتقل ونهم. احزموا 

وجا  هذا الكالم الذي نستي الن اايية ال صيينية «.  لةبع...
عحقياتو  ري ميا كيان بوتةن اليذي تنتهد وعوتيي الن يااييييييييييييييييية 

نر أن ال اييتور ع يسيي ا لي ك 2008الحانية واألخةنة عام 



98 
 

 التنشا لوعية  الحة عل  التوالدو مقتنحات  د الوقإ نسسي 
ان يسيييييييت ن  د اعضييييييياالع ب ور مد ِّّن  د رواييييييييا  ر  

من « الت خل الاةب النية»ل اذا هذا . أما وعوتي ىنتها 
جانب مهاري الذي ب أت وعوتي الن اايييييييييييييييية النا رةو قبل 

ما وتالم ىليي ونى أن ي أشييييهن  د الشييييأن النواييييدو  ألن
هذا عن أن  ق  وتدقع  د حال  قد بوتةن ر يسييياو  ضيييالت 

هد أتتي من ىذا  األخةن شييييييييرول  النكايات خصييييييييوإييييييييات 
إيييييييييي وع ألمةنكا محل الن ي  مهاريو الذي قال ريات عل  

كنيييا يا  يييات ننغيييب  د »تنحةيييب بوتةن  يييي  د الكنملةن  
ةند  ت حَّل التنحةب البوتأما . «تاوين عالقاتنا مم روايا

النواييييد ال سرم شييييها ات وحةوية مخا هات « الطيصيييين» قول 
اننا حطيقة ايييييييييييييير ا  بزيارة اإيييييييييييييي قا نا الق ام  »مهاري  

وهوو «. لنوايييييا. ان مصيييين شيييينيك تقلة ي وقنيب ج ات..
أي بوتةنو شييييييييييييرسي  النكاياتو ولتقد مم شييييييييييييرف الطياية 

ا  د الصييييييةنية الشييييييا ة التد ت اهن أمةنكا ظاهنياتو ىعَّ انه
الكوالي  السييييييييااييييييييةو تشيييييييجم كل ر ي  يولة  د أوروبا 
محل جاي شيييييييييةنايو و د الرام الحالاو محل ع ن حسييييييييين 
الهشييييييييييةن و اوي ضيييييييييييقي من السييييييييييلوي األمةنكد بزيارات 
وتصييييييييييينيدات واجنا ات تتسيييييييييييم  النكاية.. وكل حسيييييييييييب 

  نيقتي وو ع مزاجي.
 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 9 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 أميركا بعد العراق: رؤوس أينعت
 وحان ِقطاُفها

اايييييييقط الرناي السيييييييلوي البوشيييييييدو بل يجوز القول ان 
جورج بوش اإلبن هذا الن ي  ال كابن اييييييييييقط  الضيييييييييينبة 
الرنا ية التد هد محل الضييييييييييييييينبة القاضيييييييييييييييية من حةا 
ال سرول. وع تخسف من و أة هذه الضييييييييييييييينبة ان الن ي  

م ىل  الشيييييييييييييييرييب ا ألمةنكد وشيييييييييييييييروب الرييالم ال كييابن قيي َّ
نو ي ال  لَّل ال تسييلط  ال تضيينرة من السييياايية األمةنكية خل
يونال  رامسييييييييييييييسةل  ذبيدة ر ااييييييييييييييية يظن من خالل يمها 

ان « البنتيييييياغون »ال رنوي الهيييييياري ال ناا عل  جوانييييييب 
اييي رة البةإ األبيل ايييتكون  د السييينتةن ال تهقةتةن من 

حال ذلك أن الوعية الن ااييييييييية البوشييييييييية الحانية ا ضييييييييلو 
الن ي  بوش  ر  اآلن ليسيييييييإ ا ضيييييييلو من حال الن ي  

اللبنييياند ىمةيييل لدوي اليييذي ع يقيييل عن زمةليييي األمةنكد 
 عنايات وتشبحات   ا هو لي  مناطيات.
يرزو الرناا  أن قبل أن لق  قةل الكحةن للن ي  بوش 

الدل من خالل الرزو لن يسة ه واييييةنشييييأ عن ذلك ُ رل 
األمةنكية ع محةل ليو لكني مم  عنبد وإاييالمد للسييياايية

ذلك اإيين وجرل من الدل الرسييكني كار ة عل  الشييرب 
ات ألإيييييييييييييي قا  إرتهاكالرناقد ومرضييييييييييييييلة لل جت م ال ولد و 

أمةنكا  د ال ناقة وكابوايييييييات لل جت م األمةنكد. وهو لو 
بن  هللا عب  اإر   رقل مستو  للناإدةن وبالذات لل لك

ات للره  وللن ي  حسييييييييييييند الرزيز ووم كان ما زال ولي عب 
مهييييياري ولن ي  الوزرا  ر ةع الدنيني لكيييييان و ن عل  

أبنا   من األلولر ااتي ا رة اةئة اإابتها وو ن عل  
الشييرب األمةنكد الذون رماهم جنويات يداربون  د الرناا 

كان و ن عل  ك ا أني  واإلعاقةو نتدارمصيييييةن القتل واإل
د الويالت الشيييييييييييييييريب الرناقأبنيا   عشييييييييييييييينات األلول من

ال سيييييييييييييييت نة ىل  اآلن حةا مسيييييييييييييييلسيييييييييييييييل القتل والتسجةن 
 واإلغتيال والت حةل  الجحا والخاف يد ث ووميات.

ومم ان النصيييييييييييييا ا لم تتوقف حت   ر ما غاإيييييييييييييإ 
الن ي  بوش  قد ىعَّ أن  أمةنكا  د ال سيييييييييييييييتنقم الرناقدو

عل  مكابنتي يصيييييييييييييرد  قط لنا هي ييك تشيييييييييييييةند ولوزين 
ولهرل كواايييييين اإليارة البوشييييييية  ي اعي يونال  رامسييييييسةل 

الذون تنرَّ وا وجنوا الحنوات من الدنب عل  الرناا عل  
ندو ما حصيييييييييييييييل عليي كوااييييييييييييييين الوجوي السيييييييييييييييوري  د 
التسيييييييييييرةنيات  د لبنان وكوااييييييييييين الوجوي ال صيييييييييييني  د 
السيييييييييييييييتةنيييات  د الي ن. وهو بيي ل ان وتخييذ خاوات  د 

نة ىل  اتجاه تصديا الوضم نناه ي رن عنايات ويزياي مكاب
يرجة ى نا  القضيييييييييا  الرناقد من اايييييييييتقاللية يدتاج ىلةها 

 إإيييييييييي ار ال دك ة الرنا ية  بتهاجلتأكة  مصيييييييييي اقةتي واإل
قبل اييييييييييييييياعات من اإلنتخا ات األمةنكية الدكم  اإلع ام 

ام حسييييييةن عل  ان هذا الدكم أايييييياج  عل  الن ي  إيييييي َّ
ورقة يسيييييييييييييييتر لها لتأكة  نجاحاتي  د الرناا الرارا  د 

ل ما  نتيجة الرزو األمةنكد لي وما ااييييييييتتهم الرزو  دن ا
 من ت اعيات.

وعل  النغم من أه يييييية الخاوة ال ت حلييييية  ييييياإلقيييييالييييية 
التكني ية لسظات لنمز اإلخساا األمةنكد  د الرناا ونرند 
 يييي وزين الدنب يونيييالييي  رامسيييييييييييييييسةلييي و  يييإن هيييذه الخاوة 

الناإييييييييييييييين  د وولةو )ت وز(  عب  ال  ا لة لخاوة الن ي 
 اإلقالة التكني ية لنامسيييييييييييييييسةل  الزمن الناإيييييييييييييييني  7196

الدكيم عامنو رب ا كانإ ايييييييُتسة   د تقلةل  عب  ال شيييييييةن
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حجم الهزي ة لو أن ىاييييييييتب ال رامسييييييييسةل  بوزين مخابناتد 
الهاع هو روبنت غةت  ح ث قبل شيييييهن من اإلنتخا ات 
ألن اإلاتب ال  د هذه الدال كان اياسئ  رل الشد  

كية الراضييييييهة عل  اإليارة البوشييييييية األمةن  األ ياللظ  
 د األتون الرناقد. لكن الن ي   األبنا مواإييييييييييلتها رمد 

بوش لم يسرل ذلك ألني رب ا ع يسيييييييييييييييتايمو أو  لنقل ان 
ا نا اتي الكحةنة  د ال اضييييييييد ل ونال  رامسييييييييسةل  وبالذات 
 ر  اتسيييييييييياع انتقايات الجنناعت السييييييييييا قةن لي تجرل من 

ةنات للترجبو اذ كيف بهذه السيينعة قنار اإلاييتب ال امنات مح
 وتدول اععجاب ىل  قنار  اإلاتب ال.

و د أي حال ان رأج رامسيييييييييييييييسةل  لي  الوحة  ولي  
الييذي اونم وحييان قاييا ييي.  هنييالييك لكد ت ضيييييييييييييييد  األخةن

الشييهور ال تهطية من الوعية الن ااييية البوشييية الحانية عل  
الذي اييييييالمة  طية النؤوج أمحال وولسويتز وجون بولتون 

أضييين  د أروقة األمم ال تد ة أكحن م ا ا ايو ك ا هنالك 
يوغالج  اوا وكنوايييي ان والةوت ابنام  وعشيييينات من 
 ناا الكواايييييين ال تصييييييهةنةن الذون توزعوا عل  مساإييييييل 

 األجهزةالقنار  د الخيييييارجيييييية و د وزارة الييييي  ييييياع و د 
اعمنية ونجدوا  د اايييوياي السييي رة األمةنكية و ند اييية  

بيل وا نا ي كون ولةزا عن الصروي ىل  قارب البةإ األ
 النجيياة الييذي رميياه ىل  أمةنكييا وال جت م األوروبد ال لييك

الرزيز ووم كيييان ميييا زال ولييييات للرهييي   م  عبييي بن  هللا عبييي 
حا ظ علييو  ر ما تسّلم ي ة الطياية ملكاتو ك هايرة حظةإ 
  ياإلج ياع الرنبد ألن  يارحهيا ومبتكن مضييييييييييييييي ونهيا هو

الرزيز   ييييا ي حلييييي من  يم وحنص عل   عبيييي بن  هللا عبيييي 
الحوابإ واألمانة الو نية والقومية. وكان من شييييييييييييييأن األخذ 
بهذه ال هايرة وع م اإلكحار من التكاذب  د شييييييييييييييأن الترامل 
مرها ان تُبنِّي نار اإلرهاب وُتا ئن ال شييييييييييييييككةن  د النوايا 
األمةنكية وتُنهد  التد هد احسييييييين ال أاييييييياة الرنا ية وتكها 
الشيييييين الصييييييهةوند  د اتجاه لبنان و لسيييييياةنو وتد ل أهل 

يسييييييييييييييتييي ونوا نووييييات... أي  يييالرنبد عل  أن الدكم اإلوناند 
السصييييا والسارايييد األ صيييا تجرل من اإليارة البوشيييية رمزات 
للزعيييامييية التييياريخيييية التد ع يجتييياحهيييا الدزب الييي ي قنا د 
 أهون السيييييبل وعن  نيع اعخاا  ال تناك ة والناشيييييئة عن 

ل كابنة والرناي واعاييييييييييييتخسال  الدقا ع والحوابإ التد ترند ا
 الكحةن لآلخنين.

ايييوى اإلبن  الن ي  بوشأمام   ر  الذي ح ث ع مجال
ميي اواة الجن  قبييل نهيياييية ييسيييييييييييييي بن )كييانون األول( ال قبييل 
 خاوة إايمة تسة ه وإن هد جا ت متأخنة ألني  د النهاية 

«  نرنج الج هوري الكو »ما زال ي لك راييييييييي يات السيييييييييلاة  د 
لن وتسيييييييييلم راييييييييي يات قبل ب   « الكونرنج ال ي قنا د»كون 
ترسييييييييل آ ام شييييييييأنها أن . وهذه الخاوة التد من 2007الرام 

الدنب عل  الرناا وموبقيييات التيييأوةييي  ال الع إلايييييييييييييينا ةيييل 
وايييقاات اللسيييان حول اإلايييالم واإلرهاب وح اقات م األة 

ع وان اول نت ومِّن   إعتهارالر وان اإلاييييينا ةلد عل  لبنان و 
قبل ذلك ع وان شيييييييارون عل  السلسييييييياةنةةن حقات مشييييييينوعات 

مسياجئ  يأنيي اتكيل عل   ىعالنوي ياعيات عن النس و هد  د 
هللا وأعلن رايييييييييي يات  يام ال ولتةن ال تجاورتةن ال ترايشييييييييييتةن  

أعلن ذلك ايييييييةنبك ىذا  يولة ىاييييييينا ةل ويولة  لسييييييياةن. وهو
نبد ال كسييييييييييييييور الخييييا ن اليييي ي قنا د ال بتهج  ييييالسوز والر

ويدقع األمان لإاييينا ةلد. و د هذه الدال اييية خل التاريم 
من بوا ة الج هوري ال هزوم وال ي قنا د ال نتصيييييييييييييين وينقذ 
عشيييييييييييييينات النؤوج التد اونريييإ وحيييان قِّاييياُ هيييا  د اإليارة 
البوشييييية الرنة ة... وعل  ندو مواييييم القاال ال سييييت ن  د 

 بالي النا  ون.
 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 14 – سط""الشرق األو صحيفة

     

 ن للعرب والمسلمين؟أيهما أهون الحزبي  

كحةنة ال ع ل التد تشيييييةن ىل  أن الدزب ال ي قنا دو 
هو الذي اييييييييييييييدكم  د الوعيات ال تد ة  ر  انصييييييييييييينال 
اإليارة البوشيييييييييييييييية التد ألدقإ  الرنب وال سيييييييييييييييل ةن يونات 

أذى ع محةل لي. وتلك وشيييييييييييييييروبات وتقالة  ومتاحف ونساات 
ان أاييياج   نإييية رب ا تكون ل صيييلدة ال تضييينرين عل 

الييييي ي قنا ةةن ليسيييييييييييييييوا عل  اعرتهيييييان اليييييذي هم علييييييي 
لل ي قنا ةةن  أرات عن أن  الج هوريون إلايييييينا ةلو  ضييييييالت 

عل  اللوبد الصييييييهةوندو ألني إييييييب  د ىنتخا ات الرام 
أإيييوات وهوي وعية  لوري او ل صيييلدة جورج بوش  2000

اعبنو وبذلك اييقط ال نشييا ال ي قنا د جون كةني الذي 
ىل  أن كان  وزه مضيييييييييي ونات لتنؤج أمةنكا. ونشييييييييييةن هنا 

هييييذا األخةن كييييان أعلن  وزه  م اقتد ييييإ ال وقف لعهيييية 
ل لذلك  النتا ج راييييي يات  ىعالنىعاية  نز األإيييييواتو وتأجَّ

ل يييي ة شيييييييييييييييهن ت ييييإ خالليييييو عل  مييييا يجوز اع تناةو 
الج هوري واللوبد الصهةوندو والذي الصسقة بةن الدزب 
 رناإييييييييين متصيييييييييهةنةو  ىيارتياإلبن    قتضييييييييياه مأل بوش

ك ا  وأريةل شيييييييارون وتبنَّ  من يون أي تدسظات مخاط 
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ع يسد بوعويه لألإيي قا  الرنب وال سييل ةن  د شييأن أني 
مواقف ارتضييييييييوها عل  مضييييييييلو ومنها خار ة الانيع 

ي  ىل  جانب وال ولة السلسييياةنية التد ت لك مقومات الع
ال ولة اإلايييييييييييينا ةليةو مكنرات  د كل منة ترت ي ىايييييييييييينا ةل 

حع ىايييييينا ةل  د »عل  الشييييييرب السلسيييييياةند اايييييياوانة  
وهد ااييييييييييييييياوانيييية م جوجييييةو من «. اليييي  يييياع عن النس 

ا مجني كالم عل  أنهيييييال دايييييييييييييييف ان الهرل أخيييييذهيييييا 
الةهوييو وان حطيقة الشييييييييرور مختلسةو لكن  اييييييييتهاليلإ

ا بتإ انها ليسيييييييييييييإ مختلسة عل  الوقا م والتصييييييييييييينيدات 
اإل الا. وإل  ذلكو هنالك زعت اللسييييييان التد تبّةن انها 
انركييياج ل واقف اإليارة الج هوريييية التد لم تدتنم عهييي ات 
مم الرنب وال سييل ةن.  م هنالك أيضييات كار ة الرناا التد 
اقتن تها اإليارة الج هورية ووضييييييييييرإ ال ناقة عل  حا ة 

 اعحتناب األهلد.
الدطهة الج هورية ظال ة ىل  أ ر  الد وي  د  كانإ

حع الرنب وال سل ةنو ولذا   ن الابيردو عن ما تتوارى 
هذه الدطهةو ان نشيييييرن  أن كابوايييييات ُأزيا عن إييييي ورناو 
وان ال أاييييييييييييييياة الرنا ية كانإ النا رة لهذا الكابوجو مم 

الشيييييييييرب أبنا   تسيييييييييجةل حزننا الهالغ ل ا ابُتلد  ي اخواننا
ألبد. ونقول ان ال ييأايييييييييييييييياة كييانييإ النا رييةو ألن الرناقد ا

الدزب ال ي قنا د لم يج  أ ضيييييييل من التورط الج هوري 
 د الرناا ل قارعة اإليارة البوشية. هذا ىل  جانب اتساع 
رقرة السسييييييييياي وكحنة ع ي السااييييييييي ون وال سسييييييييي ون  د هذه 
اإليارة. ورب ا كان من ال سييييييييييتدةلو لوع ت اعيات الدنب 

يسيييييييييييييييتايم الدزب الييييي ي قنا د تدقةع عل  الرناا ان 
الذي حققي  د اإلنتخا ات النصهية للكونرنج.  نتصاراإل

لن يكت لو ىعَّ  ر  أن ونتزع ال ي قنا ةون  ىنتصيييييييييياروهو 
من الج هوريةن البةإ األبيل  ر  حوال  ايييييييييييييينتةنو أي 
  ا مرناه يسوز هدع   د ىنتخا ات الن ااييييييييييييييية األمةنكية. 

و ايييييييييييييييةبيي أ اليي ي قنا ةون  تا ومن اآلن وحت  ذلييك الةوم
ملسات الدطهة البوشييييية مم التنكةز عل  قضييييية ااييييااييييية 
متصلة  الدنب عل  الرنااو وهد  كيف يجوز من أجل 
ى نا   ضييييم شيييينكات تنباها عالقة مالية بهرل كواايييين 
اإليارة الج هورية محل ييك تشييييييييييييييةند ويونال  رامسييييييييييييييسةل  
التسيييييييييييييييبييب   وت  ضيييييييييييييييريية الول من الجنوي األمةنكييان 
وبإعاقة الول آخنين اييييييييييةتدولون عبئات ماليات م ى الدياة 
عل  الخزينييية األمةنكيييية؟ وزيييياية  د التوضييييييييييييييييا ي كن 
لهدع  ال ي قنا ةةن القول  ر  اآلن وهم يستدون ال لسات 
البوشية  هل من ال سدولية النظيسة  د شد  لكد يجند 
 رل كوااييييييييييييييين اإليارة الج هورييييية مئتد مليييييار يوعرو 

كاليف حنب عل  الرنااو وإيييييلإ حت  اآلن التسيييييبب بت
ىل  حوال  اييييييت ئة مليار يوعرو هد  د الواقم عجز  د 

 الخزينةو لي  من السهل تخهيضي؟
مييا يرنةنييا من هييذا كلييي هو األمييل  د ان تنصيييييييييييييييسنييا 
اإليارة األمةنكية ال ي قنا يةو ال توقرة  ر  ايييييييييينتةنو من 

ييييية التد األذى الهييييالغ الييييذي ألدقتييييي بنييييا اإليارة الج هور 
بيي أت شييييييييييييييي سيييييييييييييييهييا  د الغييياب. ومم ان تجنبيية الرنب 
وال سيييييييييييييييل ةن مم اإليارة اليي ي قنا ييية أيييام الن ي  جي د 
كييارتنو لم تكن زاهييية نتيجيية ان الن ي  كييارتن الييذي مييا 
زال عل  قة  الدياة خاف من األمتةن مصييييييييينو وورَّ ها 

من بنيع ال ولة الرنبية أخذ   د إييييييييييييييلا مم ىايييييييييييييينا ةلو
ووزنها كنقم إرب  د ال رايلة اإلقلي يةو  اعكبن ويورها

ومن يون أي منيوي لصييالا القضييية السلسيياةنية وقضييية 
 ال ي قنا ةةن وهقون ىعَّ أن  السييييييييييييييالم ع ومات  د ال ناقة.

من الج هوريةن  النسييييييييييييهة ىل  قضييييييييييييايا تخ  أ ضييييييييييييل 
األمتةنو ذلك انهم  د ال رجة األول  ع يدبذون خوة 

ذون هم من هواة الترييامييل الدنوب نطيل الج هوريةن اليي
اإلبن  مم اآلخنين عن  نيع الدنب. بيييي لةييييل ان بوش

ك يييا بوش األب ه يييا رمزا حنبةن عل  ال ناقيييةو كيييانتيييا 
عل  يرجة من اع ترال والتجندو واايييييييته  تا الرناا ألني 
بل  غند ومن شييييأن  رل غنا  ي انراش شيييينكات مرةَّنة 

السلساةند ال ي قنا ةةن  د ال وضوع ك ا أن   د أمةنكا.
ليسييييييييوا  السظاظة التد علةها الدزب الج هوري. ولذا  إن 

قبل تنشيييييط الرالقة مم ال ي قنا ةةن تب و ضيييينورية ومِّن  
وتسييل وا ي ة البةإ األبيل كد ع ونابع علةنا ال حل أن 

 أن يكون  الشيييييييييييييييربد حول الييذون وييذهبون ىل  الدجو  ريي 
رنا ان اإليارة  البوشيييية موايييم السنيضييية انته . ولق  تصيييوَّ

ي كن كهايرة ُحسييين نية ان ترتنم مناايييهة التصيييويإ عل  
 د قااع غزة « بةإ حانون »مشيييييييينوع قنار حول مجزرة 

يكون عل  أن حنإييييييييييإ ال بلومااييييييييييية الرنبية  اعج اع 
متوازنيياتو وبييأكحن م ييا يجييب من أجييل ال صييييييييييييييييايقيية عليييي 

األمةنكدو لكن اإليارة الصييييييييييييييي يقة « السةتو»ونجاتي من 
اايييتر لإ حع النقل ألن مشييينوع القنار وهد ال هزومة 

وإن ا  و ون ىاييييييييينا ةل. ولم يقتصييييييييين األمن عن  هذا الد و
ألت هم الن ي  بوش التصيييييينل غةن الراقل  دساوة ملدوظة 

اول نت الذي هو رمز ىوهوي  بن ي  الدكومة اإلاييييينا ةلية
خةهة األمل الرنبية واإلاييييييييييييالمية  اإليارة البوشييييييييييييية. وق  

 أزميية الدسيياوة ان الن ي  بوش  د يكون اليي ا م ىل  هييذه
ناشييييييييييييئة عن اإلخساا  د الرناا والهزي ة  د اإلنتخا ات 
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ال ي قنا ةةن التد هد من نوع أمام  النصييييييييهية للكونرنج
أمييييييييام  الهزي يييييييية التد ُمند بهييييييييا أول نت  د لبنييييييييان

ونييي ان  د لقييا ه ييا مواايييييييييييييييياة  اإل نةنو وان «هللا حزب»
ال و قييية لاليارة  رضيييييييييييييييه يييا أو تقةيم تجنبييية الوقسييية غةن 

البوشيييييييييييية مم ىاييييييييييينا ةلو أو رب ا الهدا  د إييييييييييييرة ما 
ىل  الان ةن ال هزومةنو كأن وتم توجيي  عتهارإلعاية اإل

« الكونرنج الج هوري »وعية  ىنتها ضيييييييييييينبة إلونان قبل 
اواخن ييسييييييييييي بن )كانون األول( ال قبل. وهذه ال نةو تنى 

 أن تكون  اإليارة البوشييية  د حال كان ع ب  من الضيينبة
  هرة ج و ة من الر وان الحال د الذي اايييييييته ل مصييييييين

و وتتريياون أمةنكييا وبنياييانيييا 1956النيياإييييييييييييييين عييام  عبيي 
وإانا ةل عل  توجيي الضنبة ىل  ىونان متذرعة مجت رةو 
أو كل يولة بذريرة تخصييييييييهاو  أن ع ااييييييييتقنار وع حلول 
لقضيييييييييييييييايا ال ناقة ما يامإ ىونان ماضيييييييييييييييية  د ىنجاز 

ويو وما يام ر يسيييييييييييييييها مد وي أح  ي نجاي   وحها النو 
ونى  أايييييييييييييييلوب ال سيييييييييييييييتسز وال تد يو بةن ا اول نت  د 
رحيياب البةييإ األبيل ُيجني مديياي ييات مم الن ي  بوش 

ان القوى الرظ   أوج ت النظام الصييييييييييييهةوند لهسييييييييييييط »
هي نتهييييا عل  ال ناقيييية. وب ييييا ان هييييذا النظييييام مخييييالف 

اعحت ال  و ومن هذا«للابيرة  سيييييييييييينشييييييييييييه  قنيهات زوالي..
ي كن قنا ة كالم الشيييييي اتة ببوش من جانب منشيييييي  الحورة 
اإلونانية خامنئدو الذي اعتبن هزي ة بوش نصيييينات إلونانو 
 م قنا ة كالم الن ي  بوش  ريي  لقييا ييي مم اول نتو  ييأنييي 
لن وتصييييييييييييييييل  ييالدكم اإلوناند قبييل تخليييي عن   وحيياتييي 

ي » النوويةو ك ا لن يستا حوارات مم الدكم السيييييييييييييييوري ىعَّ 
كذلك «. اييياا اييياايية اييورية مسييدولة  د لبنان والرناا

ي كن ا تناة احت ييييال الريييي وان الحال د من خالل قول 
ان ىايييييييييييييينا ةل لن تسيييييييييييييي ا »اول نت  ر  اللقا  مم بوش 

 امتالي ىونان السييييييييييال  النوويو وآمل  أع نضييييييييييان ىل  
 «.توجيي ضنبة ااتها ية ىل  ىونان..
 د أي حيييال  يييالتنميم  واحت يييال الرييي وان الحال د منتهط

الذي ق  ولجأ ىليي الن ي  بوش لألشيييهن ال تهطية من وعوتيو 
 ا ييييييقيييييي  عييييييليييييي  يييييييييك تشييييييييييييييييييييةييييييينيييييييد ىذا   ييييييدييييييةيييييييا انيييييييي

نا هات ليو وا ق  تهرات لذلك عل  عشييييييينات الرناإييييييين ال وزَّعة 
عل  مساإييييييييييل البةإ األبيل ومداييييييييييسييييييييييات الدكم والذون 

 وان واري و ونون  الوع  لكواايييييين الدطهة الج هوريةو  إن الر
. أما وبذلك اييييييييدول يون انخساة كبةن  د اايييييييرار النسط

مشيييييياركة  د القنارو و  م الكواايييييين   نها ىتساا  هو ابنمىذا 
  رن  ترةةنهم  أشخاص ج ي ونتا  لهم ال ي قنا ةونو  إن 

 كنة الر وان  د هذه الدال تتناجمو ألن ال ي قنا ةةن الذون 
م التورط  د الرنااو  ازوا  د اإلنتخا اتو  سييبب مرارضييته

ااتشنا  السساي وكحنة الساا ون وال سس ون أمام  ووقسوا  ش ة
الذون جنوا  نوات من ر م ااييييييييييييييرار النسط عل  حسييييييييييييييياب 

انهم ضيييييي  أايييييياج  وتصيييييين وا عل  ي كن أنال سييييييتهلكو ع 
التورط  د الرنااو لكنهم مم التورط  د عيي وان عل  ىونان 

أجل تلبية ماالب أو حت  عل  اييييييييييييييورية وإونان مراتو من 
اإلايييييييييينا ةلةةن. و د أي حال تب و ال ول النساية مضييييييييييانة 
عاتهاا نهأ إاععو يشةن ىل  عوية   ن بنمةل النسط  ر  

 شهنين ىل  ما يون الخ سةن يوعرات.
نخل  ىل  القول ان اهون الدزبةن )الدزب الج هوري 
والدزب ال ي قنا د( األقنب الةناو كرنب ومسييييييييييييييل ةنو هو 

ا يييات ك يييا  ريييل كيييارتن اليييذي الدزب ا لييي ي قنا دو كونيييي خايييَّ
خاف مصييييييين من امتهاو ولي  ع وانيات عل  ندو ما يسرل 

 رييي  بوش األب بنيييا. و د ضييييييييييييييو  ذليييك   ن اإلبن  بوش
الا وحات اإلايييالميةو ونرند بهم عل   أإيييدابمصيييلدة 

وجي الخصيييييييييييييوص أهل الدكم اإلوناند ان يسييييييييييييياع وا لبنان 
لجةنان الخليجةةنو وذلك  إعاية و لساةن والرناا وُيا ئنوا ا

نظن  د السييييييييييييييلوي والخااب.. ويجنبوا ك ا  رل الرنبو 
 الره  اآلتد  د أمةنكا عل  و ي أهون الدزبةن.

 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 18 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

إغتيال بيار الجميل: قرار صعب وخيار 
 أصعب ومصير أكثر صعوبة

 ريي  ىغتيييال بيييار الج ةييل الدسةيي و ع مجييال للتظيياهن 
الذي يخاو منذ اييينتةن عل   نيع ىحيا  مج  لم يقاسي 

مدايييييسيييييد حزب الكتا ب اللبنانيةو ولم ونرم  ي أح   ج هو
ع ي الشييييم  شيييةن الج ةلو الذي قضييي   د تسجةن ايييبع 

ة الن اايييية  د لبنان بهضييييرة ولم وهنأ ما  أيامو تسييييلُّ ي اييييُ َّ
فيي الكساية وال ه الن ي  األايييييييييبع الشييييييييييم امةن الج ةلو 
الرا   قبل أيام من زيارتي الكنياييييتانيةو التد ع تسسييييةنات 
ل واعةها وظنو ها.  ق  قض  هذا السيااد الواع  الشاب 
ال تق  ح ااييةو  د حاي ة تحةن الترجب والتسيياؤعتو ذلك 

ةو التد ياييياليييياإل« ال يييافييييا»انهيييا عل   نيقييية ج ييياعيييات 
عل  ما وب و وج ت  د لبنان من يسيييييييييييييتنسيييييييييييييخها ويتقن 
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اإيييييييييييييييولهييييا. ول يييياذا التظيييياهن عل  الندو الييييذي كحنت 
التخ ةنات  د شييييييييأن  بيرتي؟  إذا كان إلاييييييييقاط حكومة 

و  يييإن الدكومييية األزميييةعحتوا   ايييييييييييييييترييي ايابييي ت كيييل اإل
اييييييييييقاإ ع ليات مضيييييييييينجة ب ما  اإييييييييييرن الوزرا  ايييييييييينات 

د مناقيييية لي   ةهييييا تج رييييات وال يييياروند  ييييامتيييييازو و 
شيييييييعية أو مسييييييل ة ع ومات. ولرل السرل الت مةني الداذا 

كان من الصيييييرب ىايييييقاط ىذا  الخاط رأى اني ىبتكار د 
الدكوميييية  ييييالتظيييياهن  لةتم ىنجيييياز ذلييييك  ييييإغتيييييال وزين 
ماروند  الذاتو و د مناقة مسيييديةو وليكن ذلك عشييية 

قننو أي  ىحيا  ذكنى عة  اعايييتقاللو الذي هو منذ ربم
اعايييييييييييتقاللو مجني ىايييييييييييم ما يام لي  هنالك اايييييييييييتقالل 
ومسييييييييتقلونو ب لةل ان كل بيايا لعهة الشيييييييياننج ونت ون 
ىل  الخيارج ال جياور والخيارج الهرةي  والخيارج األ ري . لقي  
أإيياب الرقة  القذا د هذه ال نة  د تشييخي  الدالة قبل 
وومةنو بتصييينيا ونتسيييب ىل  القول الشيييا م  ورا  األك ة 

 ما ورا ها.
 رييي  ىغتييييال بييييار الج ةيييل الدسةييي و اليييذي ي حيييل جةيييل 

أو « هللا حزب»الشيييييييييييييييهيياب ال يياروند  د الدكومييةو يجيي  
 األحنى ايييييج  نسسييييي أمام قنار إييييرب وخيار أإييييرب. 
وهو لكد و حل أي اشيييييييييييييييارات أو ىي ا ات  أنيو كنمز 
ألشييينج ع لية تد   د تاريم ال ناكسات والصيييناعاتو ع 

 د اتجاه تخهيل ايييييييينيم ل نسييييييييوب  ب  من خاوة نوعية
و الذي هو «ال ارا ون »التربئةو التد وإييييلإ ىل  ح  ان 

كسكنة وتربئيييية وكتنظيم وكحييييا يييية  شييييييييييييييينييييية من إييييييييييييييينم 
و وان اآلخنينو   ن  ةهم الدلسييييا  ال وارنيييية «هللا حزب»

وبرل األ يال السييينية وال رزيةو ع يشيييكلون ُعشييين هذا 
و   مصرَّن  التج م ال دت لو يجب أن وتدول ىل  مجني

هللاو ويشييييييياري  د  يدظ    هاركة السييييييية  حسييييييين نصييييييين
عن كسكسة يموع  ضييييالت  امتصيييياص الرضييييب ال سيييييددو

عا لية الج ةيلو التد تبي و أق ارها قنيهية الشيييييييييييييييهيي  أق ار 
عا لة كةنة ي  د أمةنكا. ومحل هذا القنار إيييييييييييييربو بل 

و ألني ايييييييييييييجنيه من «هللا حزب»وبالغ الصييييييييييييروبة عل  
ئيية وتوظيف ترقةيي ات لل وقفو ع تتو ن قيي رتييي عل  الترب

يا  ات. أما الخيار األإرب  هو أن وهاير ىل  ال عوة ىل  
مدت ن مصييييييييييييالدة و نية تشييييييييييييكل ب وال ل ا تكا ن األخذ 

 «.حكومة الوح ة الو نية»والني  د شأنيو ونرند  ي 
وهق  ان بةن وي ي ر ي  الج هوريية ىمةيل لدوي ورقيية 

 اير واايييييييييييتقالو وبةن  هوىذا  توحة  الصيييييييييييف ال اروندو
هو ىذا  و ي الجننال ميشيييييييييييييييال عون الااما ىل  الخال ة

 اير واايييييييييييييييت ارو وبةن و ي ر ي  الكنيسييييييييييييييية ال ارونية 
هو ىاييييييييتضييييييييال ق ة  د الصيييييييين  ىذا  الهانيني إييييييييسةن

الهانينكدو تج م كل ا يال الصف ال اروند ال تهرحنو 
هو عاجل الوضييييييييييييييم ىذا  وبةن و ي ر ي  مجل  النواب

 جل  وتم خاللهيا اإلتسياا عل  ر ي  جي وي   جلسيييييييييييييييية لل
للج هورييةو وإبال  األمم ال تدي ةو ىعتهيار مدك ية الري ل 
الييي وليييية مالهيييات ونيييي ه كيييل لبنيييانو وكيييذليييك ابال  الطيييياية 

الاا ف هو لبنان الذي ع لبنان ىتساا  السرويية ان لبنان
 اواه.

وهق  أيضيييييييييييييييييات ان هييذا الهيي ر للوقييإ وهييذا التالعييب 
يقوي شأني أن اعاتسهال للتصهياتو من   ال صةن وهذا

البل  ىل  حالة ع ب  منها  د ايييييييياعات الشيييييييي ةو وهد ان 
تتق م  ياية الجي  ىل  السييييييييييييييياحة وتدقع حال من خالل 
 ل اعشييتهاي بةن  ةنان الدلهةو أي اعنقالب ال هروة 
ال دلَّل قسييييييييييييييينات... وعل   نيقة اعنقالب ال وريتاند قبل 

ها ال تالعبون من أهل و يسييييييييييييكإ خاللأشييييييييييييهن  ضييييييييييييرة
السييييييااييييية عن الكالم غةن ال ها  وغةن ال سيييييتدب قوليو 
وع تروي مسييييي ايييييات القتلة تواإيييييل اايييييته ال آخنين  د 
قا  ة قةل انها  ويلة... وكان القول مدك ات ب لةل ىغتيال 
 بيار الج ةل الدسة و و د عصن نهار كانإ ش سي عل 

تقاللد وحةن ات لالوع شييي   نهار اايييىايييتر ايالغياب  أههة
ال هشييةو كوني قا  ات عل  ارضييية ع محةل لها من التنا ن 

 الصرةنة ذات الاا م السولكلوري.« اإلحتالعت»و
و د حييال  ييات الدييل اعنقالبد امنات ع بيي  منيييو  ييإن 

 ال صةن يصها أكحن إروبة. وهللا اعلم.
 2006( تشرين الثانينوفمبر ) 22 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

ضجيج في قلب بيروت.. وصالة هادئة 
 في المسجد األزرق 

 د الوقإ الذي إيي ر البال  رقم واح  مد يات ايياعة 
نزول لبنييييييييان ال رتنة ىل  قلييييييييب بةنوت للتظيييييييياهن 
واإلعتصييييييييييييييييامو و ن   ماييالييب لي  هييذا وقتهييا وع هييذه 
ضييييينورتهاو كانإ اايييييانبول التد لها  د الذاكنة اللبنانية 

حاإيييييييل الةوم من حةا مداات يشيييييييهي  رضيييييييها ما هو 
اعنقسييييام اللبناند بةن  نل يسضييييل السييييلانة وآخن ونى 
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الدييييل  د ال جت م األوروبد الييييذي كييييان زمنييييذاي أكحن 
أه ييية من الوعيييات ال تديي ة  د الزمن الناهنو تشيييييييييييييييهيي  

 لدظة ع تة وذات يععت.
السنا بةن خاوة لبنييييييييان ال رتنة والخاوة التد 

ول ان األول  عهارة ح  إ  د ال سج  اعزرا  د ااانب
عن ضييييييييييجيج ع نتصييييييييييور منيويات ىيجابيات لي ل صييييييييييلدة 
الو نو وق  تنرك  اييييلهات عل  ااييييتدقاقات ىيجابية كحةنة 

الذي اييييييييييسيييييييييتسة  مني لبنان  3 - من بةنها مدت ن  اري 
من جنوبي ىل  شييييييييييييييي الي ىل   قاعي ىل  جةلي الدالد  د 
قلب بةنوت  ضييييييييييالت عن نج ات كحةنة تشييييييييييهي  د  رل 

ية خالل الق ة األاااضياتها نج ة يول النسط الرنبد مقت
إلزالة آ ار  1967ة  د الخن وم إيف اتحنا يالرنبية اإل

الر وان عل  مصيين واييورية واألرينو بةن ا الحانية خاوة 
ا مدشييييييييييييييين ىل  الدك يية عل  أنهييايييييييييييييييتنيي رج  د التيياريم 

وال وضيييييييييييييييوعية والترقل والنأي عن اعنسرال والنغهة  د 
إييييييييييةل الخاوة ان ر ي  الدكومة التنكية التشييييييييييسد. وتسا

ب أريوغيييييان اغتنم زييييييارة ر ي  الكنيسييييييييييييييييييية  رجيييييب  ةيييييّ
الكا وليكية ىل  تنكيا  أيخل تر والت جذريات عل  بننامجي 
 ال يسيييييييييا ن  د زيارة مقنرة ويهق   د البالي من أجل أن 
يكون عل  رأج مسيييييتقبلد الها ا بن كةإ السيييييايج عشييييين 

لبنييان ال رتنة ىل  قلييب زيييارتييي ووم نزول ىنتهييإ  الييذي
ريات عل  نزول اييييييييييييييييييابع  2006-12-1بةنوت الج ريييية 

للبنان ال صييييياب  سق ان  رل رموزه السيييييياايييييية الواع ة. 
وكأن ا األمور ترالج  التد يات  د إييييييييرة التظاهنو أو 

 كأن ا قلب بةنوت وتد ل كل هذه األ قال عليي.
والذي أرايه ر ي  الدكومة التنكية من تصيييييييييييييينُّ ي هو 

واة الجن  الناشييييييييئ عن كالم اييييييييابع لن ي  الكنيسيييييييية م ا
الكييييا وليكييييية كيييياي وتسيييييييييييييييبييييب  جوعت من اع ييييال الرنف 

اإلايييييييالمد لوع ان الها ا بن كةإ السيييييييايج  - ال سييييييييدد
عل  التو النوايا الاةهة مم حنص ملدو   أوضييياعشييين 

ايييييييسنا  ال ول اإلايييييييالمية أمام  يكون التوضيييييييياعل  أن 
ياو ومم ذلك كان ع ب و والجالية اإلايييييييييييييييالمية  د ىياال

بلريييية الاييييبو من ع لييييية تج ةييييل للجن  الييييذي أوقسييييإ 
التوضيدات الهابوية نز ي لكن الن وب الناشئة عن الجن  
 قةإ وتدتاج ىل  تج ةل من أجل ان تسيييييييييييييييتطيم الرالقة 

اإلايييييييييييييالمية. وجا ت زيارة الها ا بن كةإ  - ال سييييييييييييييدية
 عتناةالسيييايج عشييين ىل  تنكيا عل  وقم إييييدات اإل

من جانب شنا ا  د ال جت م التنكد ما زالإ تصنيدات 
الها ا حول اإلاييييالم والنبد الكنيم مد   )إييييل  هللا عليي 

ل ال ناايييييييهة األ ضيييييييل  وايييييييلم( ما لة  د خوا نهمو تشيييييييكَّ
للتج ةل ال شار اليي. لكن ذلك ع وتدقع ىعَّ   سان ة من 
نوع مسيييان ة أريوغان الذي وتنأج أهم حزب ىايييالمد  د 

اللتةن اوإييييلتاه « الكاريزما»ا والذي ووظف الدنكة وتنكي
ىل  ق ة الزعامة ل صلدة تاوين ج هور الدزب وبدةا 
ع يسييييييييييتسز هذا الدزب  انوحاتي اإلاييييييييييالمية الشيييييييييينا ا 
واألحزاب الرل انية الكحةنة  د تنكياو وكذلك الددول يون 

تد ِّّن عل  ايييييييييييييييرد تنكيييا  ي كن أنأي خاوات انسرييالييية 
عتداي األوروبد وهو انضيييييي ام ايييييييدقع لالنضيييييي ام ىل  ا

لها نقلة نوعية  د الدضييييييييييييور األوروبد وال ولد تشييييييييييييهي 
النقليية التد كييانييإ منتجيياة من ر ي  وزرا  لبنييان الناحييل 
ر ةع الدنيني والتد ما زالإ ه  ات لنفيقي  داي السيييييييييييييينةورة 
ر ي  الدكومة اللبنانية ال نقوإييييييية الت حةل لجهة الاا سة 

ومنها « امل»و« هللا حزب»ة وزرا  الشييييييعية  ر  اايييييتقال
مدت ن »هيذا اإلهت يام الرنبد والي ولد بلبنيان ومنهيا أيضييييييييييييييات 

الذي من شييييأني التأاييييي  للكحةن من الخاوات « 3 -  اري 
يكون شيييييييينط أن  زيهارالتد تضييييييييم كل لبنان عل   نيع اإل

 هنالك ااتقنار.
جا  التصييييينل الدكيم من جانب أريوغان بنشييييين الته  ة 

الشيييييييينا ا  أوايييييييياطلشييييييييرب التنكد وبالذات  د ا أوايييييييياط د 
وجا  ولق  التق ون من  ىلةها. أشيييننااإلايييالمية الراضيييهة التد 

جيانيب ال جت م الي ولد اليذي رأى ان الزعيامية اإليجييابييية هد 
ل الضيييييييييجيج وترت   أايييييييييلوب الته  ة. ك ا  التد تنأى عن  ِّر 

 ايييييييييييتحنا دجا  التصييييييييييينل ُيد ث اناهاعات  د نس  الزا ن اإل
بن كةإ السييييييايج عشيييييين الذي ري عل  التدية  أحسيييييين  الها ا

(  د 2006-11-30قبل أم  )الخ ي  « إييييييييييييييل »منها و
مسييييييييج  السييييييييلي انية اعزرا  د ااييييييييانبول متوجهات ندو قبلة 
ال سييييييييييييييل ةن  د مكييية ال كنميية ووقف مصييييييييييييييلييييات مريييي مستد 
ااانبول مصاس  كاغنيسد الذي شن  للها ا قواع  الصالة 

  د اإلاالم.
ها ا بن كةإ السييايج عشيين  د ال سييج  اعزرا ما  رلي ال

اييييييييييبع ان  رلي  2006-11-30 د ااييييييييييانبول ووم الخ ي  
للف ووحنا بول  الحاند الذي زار مسييييييييج  اعمويةن  الها ا السييييييييل

. والسنا بةن الزيييييارتةن ان تنكيييييا 2001 د يمشييييييييييييييع عييييام 
األريوغييانييية وظسييإ الزيييارة الهييابوييية خةن توظيف وبدةييا ان 

و ةنات منها بةن ا ايييييييييورية األاييييييييي ية اعتبنت ال نيوي اييييييييييكون 
الها ا الناحل علةها وزيارتي ال سييييييييييييييج  اعموي لدظة  ى اللة
 د لبنان  إنهم اعت  وا األالوب  عتناةأهل اإل. أما اياحية

كان الصيييوت عاليات ج ات. ىذا  الذي ع ج وى مني للو ن حت 
ان  نص اإلهت ام الرنبد وال ولد ق  أااج  ونقول ذلك عل 
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تناسئ جييذوتهييا. وهييا هو ال جت م الييذي ع يخسد قلقييي م يييا 
يد ث  د لبنان ووضيييييا  أني لي  مسيييييتر ات لكد يسييييياع  من 

ألي وضييييييم ب ول للوضييييييم الذي « 3 -مدت ن  اري »خالل 
يشييييييكل  داي السيييييينةورة النمز لي... وهوو أي السيييييينةورةو  هرة 

جب  ةيّب أريوغان مم  ارا أن قنيهية الشييييييييييييييهيي من زمةليي ر 
تجرلي وتخذ القنار الذي ي زج بةن مب  ية  األخةناايييييييييييييتقاللية 

الحوابإ ومنونة مقتضييييييييييات الدال بةن ا السييييييييينةورةو ك ا حال 
و لي   اعايييييييييييييتقاللية نسسيييييييييييييها ولذا نناه ع عتناةأ نال اإل

ع  عتناةي ييارج ال نونيية   ييا كييان من شيييييييييييييييأنييي جرييل اإل
تخهيل منسييوب الضييجيج. ونقول ضيينورة لي أو عل  األقل 

ل منونتةن تلتطيان  د أايييييييييييييياج  ذلك عل  ان الته  ة هد  ِّر 
منتصف الانيع... وهذا ما لم يد ث لكني ع ب  آت  ر  أن 
ونصيييييييينل الج م ال رتنة وتسييييييييترة  أجوا  الدوار ال ج ي 
جوعتهييييا وبسييييييييييييييرد ع وتوقف من الييييذون يأبوا عل  تقنيييييب 

الرزيز خوجة والسييييسةن  عب  ال واقف أمحال السييييسةن السييييرويي
ال صيييني حسيييةن ضييينار اللذون كانا نجدا  د تدقةع تسيييرةن 
 د ال ئيية من التوا ع لكن الرييام الرشيييييييييييييينة  د ال ئيية اربكيييإ 

د ىل  قلب بةنوت  د انتظار عتناضييالسييرد  كان النزول اإل
الصيييييييييييروي ىل  رحاب الدل... وعل  ارضيييييييييييية الو اا ولي  

اي  والتسيييياهم ولي  التوا ع والعي  ال شييييييييييييييتني ولي  التريييي
 التهاغل.

 2006( كانون األولديسمبر ) 2 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

 الوصفة السودانية المخطوفة

بةن كل ة ال لك عب  هللا عب  الرزيز  د ا تتا  الق ة 
الخليجية السييا رة والرشيينين  د النياة وب شيياركة القاية 

ال ناقة ك ا السييييتة لل جل  وهم قلقون عل  الوضييييم  د 
لم يقلقوا من قبييلو وبةن كالم  انيني الاييا سيية ال ييارونييية 
 د لبنان نصن هللا إسةن  د عظتي األابوعية  د الةوم 
التالدو جا ت ال هايرة السييييييويانية ييييييييييييييييييييي الرنبية تهرا  د 
النس   رل األمل  د تدقةع انسناج  د الوضم اللبناند 

لوب ي هيي  الانيع أمييام أايييييييييييييييلوب التديياور بيي والت ألاييييييييييييييي
التظاهن واقتنال أاييييلوب التجنيا والتخوين والتوإيييييف. 
وهذه ال الحظة  الذات هد بناييييييييييييييم الوزين والنا ب اح   
 تسإ وتشييييبةهاتي النةنونية عن  الترلةع عل  كالم لألمةن 

السة  حسن نصن هللاو وهد تشبةهات « حزب هللا»الرام لي

ندن  د غن  عنهاو ذلك أن ال الوب تبني  ال شيييييييييييييياعن 
 اضا ة ال زي  من الداب التد تزي  النار اشتراعت. ولي 

 د كل تييي التد هد من نوع مييا قييل ويل قييال ال لييك 
نة  ر ي من ال خا ن »عب  هللا  ىن مناقتنا الرنبية مداإل

وكيأنهييا خزان ملد   يالهيياروي ونتظن شييييييييييييييينارة لةنسجن. ىن 
قضييييةتنا األاييييااييييية قضييييية  لسيييياةن الرالية ع زالإ بةن 

 غيل ع يخشيييييي  رقةهات أو حسييييييةهات وبةن  احتالل ع واند
مجت م يولد ونظن ىل  ال أاييييييييييييييياة ال امية نظنة ال تسنجو 
والخالل بةن األشيييييييقا  هو األخان عل  القضيييييييية. و د 
الرناا الشييقةع ع زال األا يقتل أخاه ويوشييك هذا الو ن 
الرزيز أن ونديييييي ر من الظالم ىل  السنقيييييية والصيييييييييييييييناع 

نى ُادهات ياكنة ته ي وح ة ال جنون. و د لبنان الدبةب ن
الو ن وتنذر  انزعقي من ج و   د كابوج النزاع ال شدوم 
بةن أبنييا  اليي وليية الواحيي ة. و د خليجنييا هييذا ع وزال عيي ي 
من القضيييييييييييييييييييياييييييا مرلَّقيييييات وع وزال الر وة ولف  رل 

 «.  السيااات والتوجهات...
ويلسييإ اعنتهيياه هييذا الت ةز من جييانييب ال لييك عبيي  هللا 

ي  ييأنييي  سييل البليي  » د العهييارة ال ترلقيية بلبنييانو حةييا وإيييييييييييييييل
منبِّّهات ىل  مخا ن  وضييييييييي  الشيييييييييوارع وإن كان « الدبةب

اييييييدب ياكنة »تسايى التسيييييي ية مكتهيات  اإلشييييييارة ىل  أنها 
 «.ته ي وح ة الو ن

ن ما ى»و د عظتي األاييييبوعية قال الهانيني إييييسةن 
نشه ه هذه األيام مختلف كل اعختالل وهو ونذر  الشن 
ال سيييييييييتاةن. والشييييييييياعن يقول  )وإن الدنب أولها كالم(. 
ع ملده اإلقذاع والتدقةن   إذا كان ما نسيييييييييييييي م من تناشييييييييييييييُ

«.  والتجنيا  إن الدنب وشييييييييكة الوقوعو ع اييييييي ا هللا...
ويلسإ اعنتهاه اتسيييييييييييياع هام  خول الهانيني إييييييييييييسةن 

ل حت  اآلن يداول ق ر اعايييييييييييييييتااعة تقنيب الذي ما زا
ال واقف  د الصيييييييييف ال سييييييييييدد متداشييييييييييات اتخاذ الوقسة 
الديااييييييييييييييي ية التد  د حيال هو اتخيذهيا لكيان الخول من 

م كحةنات.  الشن ال ستاةن تناجل
وايييييييييييييييط هذا القلع من جانب ال لك عب  هللا بن عب  
الرزيز رمز الدنص الرنبد عل  لبنيييييان ومن جيييييانييييييب 

وه ا يخشييييان ت اعيات السيييدب ال اكنة  الهانيني إيييسةن
عل  الكيان والشييرب خصييوإييات أن تجارب ال اضييدو او 

وميييييا تال ذاي الريييييام من احتناب  1975 لنقيييييل مدنييييية 
وكوارث ويما  و وضييييييي  كان من شيييييييأنها تهاوي الكيانو 
جا  ال سييييييييييير  السيييييييييييوياند ال تج ي الذي كانإ  نإييييييييييية 

حةحيات نجاحي وارية أكحن من السييييييييييييييابع... لوع. وهنالك 
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ع ة للنجا  من بةنها أن السييييويان و ري م ى حسييييااييييية 
بِّنلها  د منحلة من  الناج من الهي نة التد ايييييييييييييييبلعل أن خل
ار  مناحل الرالقة مم مصيييين وي كني تذكةن الن يسييييةن  شييييَّ
األاييييييييي  ومد وي اح  ي نجاي بها. ك ا اني ع وتالم ىل  

لي أكحن من تق يم نج ة للبنان مسيييييييييتن ة ىل  تجنبة محالية 
 د مجال حل ال شييياكل ال سيييترصييييةو أي  كالم آخن ان 
موقسي من لبنان لي  محل موقف النظام السيييوري وع محل 
موقف النظام اإلوناندو وكاله ا نظامان تنباه ا  النظام 
السيييوياند أ ضيييل الرالقات ويت ن  لبنان ال ولة ان تكون 

ي عالقته ا مري محل تلك الرالقة ال شييييييار ىلةها ع أكحن.. أ
التسهم الواقرد للسييييييييييييييايةو والترامل عل  قاع ة الن  للن . أما 
لبنان الدزب والدنكة ومره ا حلسا  وتالرون ىل  أن يكون 
لهم حضييييور او شييييأن من خالل ال دازرة  هدع  يدلقون  د 
ال  ار السييوري يييييييييييييييي اإلوناند وع وب لون تب والت.  م ىن تجنبة 

شييييييييييييييياكييل حيل مشييييييييييييييكلية جنوب السييييييييييييييويان التد هد ام ال 
ال سيييييييييترصيييييييييية تدهل النظام  د السيييييييييويان لكد وبتكن لدل 
األزمة ب ل الصيرة عشنات الصيغو  ضالت عن اني إبور 
وع ويأج ع الت  أني حاإل عل  الحواب ما يام اجته  وبذل 

 من السرد ما يرك  حسن النوايا والدنص.
ومن مداايييييييييين الصيييييييييي ل ان ال سيييييييييير  ح ث  د ظل 

ل ورية وان ملن  وتول  السيييرد تنؤج السيييويان للق ة الرنبية ا
هو ال بلومااد ال دنك مصاس  عح ان ىا اعةل مستشار 
ر ي  الج هورييية الييذي منييذ اللدظيية األول  أوح   ييأنييي  د 
ما يقوم  ي هو تكليف عنبد اكحن م ا هو يور اييييييييييييييوياند 
وإن كان التكليف ال شييييييار اليي لم يصيييييي ر  د إيييييييرة بيان 

جئ األمةن الرام ع نو من الجامرة الرنبية. لكن عن ما ون 
مواييييي  السيييييسن ىل  نةويوري لتوييم اعمةن الرام كو د انان 
ويروي ال  بةنوت عبن القاهنة من واشيييييييييييينان حةا تدايث 
 د ال وضيييييييييييوع اللبناند مم وزينة الخارجية كون ولةزا راي و 
 د انتظييار مرن يية النتييا ج اعولييية لل هييايرة السييييييييييييييويانييية من 

الرنبييييية ورا  الكوالي  إييييييييييييييييي يقييييي وحليسييييي  د ال يييي اوعت 
مصيييياس  عح ان ىايييي اعةلو  هذا مدشيييين ىل  أن ال سيييير  
السيييييييوياند هو موضيييييييم النضييييييي  والقبول من جانب اكحنية 
ال ول اععضا   ضالت عن اني موضم رض  كل اع يال 
السيييييويانية ال رارضييييية بنموزها األاييييياايييييية السييييية  الصيييييايا 
ال هيي ي واليي كتور حسيييييييييييييين التنابد والسييييييييييييييةيي  مد يي  عح ييان 

ل ةنغند الذون كنا نت ن  لو وت حلون  د ال سر  السوياند ا
وإن  شييييييييييييييكل غةن رايييييييييييييي د جا  الت حةلو ألنهم بذلك كانوا 
اةدك ون ان السويان  جناحيي الدكومد وال رارة وني ون 

الته  ة للبنان  جناحيي الدكومد وال رارة ايضييييييييييييات. ول ى 
مصيييييييييياس  عح ان ىايييييييييي اعةل ايييييييييياعد التو ةع بةن  ن د 

 د لبنان والذي هو اح  قال ل بةن ال ستشارين  د ال هارزة 
ال واوين الن اايييييية ويواوين الدكم ع ومات الذون يسيييييتشيييييارون 
من قبل النؤاييييييييييييييا و ويكون هنالك اإييييييييييييييرا  لنؤاهم وتقبُّل 
أل كييارهمو من األمحليية حول ايجييابيييات ال نونيية واييييييييييييييلبيييات 
الرناي الكحةن م ا أمكن وضري أمام أ نال أعزمة اللبنانيةو 
ويكسد تييي لةالت عل  ذليييك كيف انيييي  د منحلييية من مناحيييل 
التساوة بةن الدكومة السيييييييييييويانية والسنيع الجنوبد ال ت ني 
علةها ويخوة مم الجي  السيييوياند حنبات  الرة الشيييناايييية. 
كييان هنييالييك ىإيييييييييييييينار عل  ان يكون النييا ييب األول لن ي  
الج هوريية  د ال نحلية اعنتقياليية هو جون قننع اليذي يقوي 

كة الت ني وان علد عح ان  ي الذي يشيييييييييرل ال نصيييييييييب حن 
ال  جانب الن ي  ع ن الهشييييييييييييييةن آ نو وهو النجل األقوى 

و ىت ييام اعتسيياا.. وإن كييان ذلييك عل  «اعنقيياذ»بةن ميي نةد 
حسييا ي  ارتضيي  ىه ا  ال نصييب ىل  قننع والهقا    نصييب 
نا ب ر ي  الج هوريةو ومن يون ان ونال ذلك من مهابتي 

وتقي ونهم لخاوتييو بيل عل  الرك  ىن الخاوة لي ى النياج 
التد تتسييييييييييم  التضييييييييييدية تنكإ  د نسوج النأي الرام األ ن 
الاةب وغ ت امحولة من ج لة امحوعت يسيييتايم مصييياس  
عح ان ىاييي اعةل اايييتدضيييارها ايييوا  مم اخواننا اهل الدكم 
 د اييييورية أو مم أ نال الصييييناع  د لبنان... وبالذات مم 

ما قبل اغتيال الشيييييهة  الن ي  ر ةع إييييي يقد السيييييويان منذ 
الدنيني  ر ة اشيييييهن وه ا السييييية  حسييييين نصييييين هللا األمةن 

الذي يدنص ال هرو ون السويانةون ىل  « حزب هللا»الرام ليي
لبنان يا  ات عل  لطياه والسيييييية   داي السيييييينةورة ر ي  الدكومة 

نة من جانب ج اهةن  «  حنكة امل»و« حزب هللا»ال داإيييييل
 سيدية التد تنى تأجةل اعاتسسار من وبرل اع يال ال

الجننال ميشييييييييييييييييال عون عن امور كحةنة ال  ميييا  رييي  هيييذه 
ال ر رة التد قضيييإ   داإييينة الن ي  السييينةورة  األايييلوب 
نسسي الذي حاإن  ي اريةل شارون مقن الن ااة السلساةنية 
 د رام هللا... لكن الن ي  ياان عن اتو وك ا اآلن الن ي  

 من التسيييييي يمو آ ن الصيييييي وي ااييييييةنات عل  السيييييينةورة ح اه هللا
 ذلةالت.« تدنينه»

تهق  مسيييييييألة قولنا ىن  نإييييييية نجا  ال هايرة السيييييييويانية 
كانإ وارية اكحن من السيييييابع... لوع. والجواب عن ذلك أن 
ال هايرة ُخاسإ عل  ما يجوز اع تناة  إيدا  من الن ي  
حسند مهاري ىل  ابن مصن ال دنواة ع نو موا  لكد 

تدنيو وذلك ألني من غةن ال رقول أن يكون السيييويان هو و
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ال هاير لدل مرضييييييييييييييلة الرصيييييييييييييين الرنبد الدالد وع تكون 
ال ولة الرنبية األكبن مصيييييييييييين هد ال هايِّرة... ومن يون أن 

ر ي  كل »يشسم للسويان أن ر يسي ع ن حسن الهشةن هو 
 مارج ال قبل. 27لستنة زمنية تنتهد ووم « الرنب

 2006( كانون األولديسمبر ) 22 – األوسط" "الشرق صحيفة
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ام... رافض الُفرص  صدَّ
أ اة مسييييدولون ايييييااييييةون وُكتَّاب ومرلقون كحةنون 

ام الااغية» د الد وا عن  «  إيي ام ال كتاتور»و« إيي َّ
ام القييياهن»و تيييبل حةحييييات وكيييانيييإ « إييييييييييييييييي َّ لكيييل ملن  كل

ومبنراتو ك ا كان اعع ام  النسييييهة ىل  الهرل منااييييهة 
لتسييييييي و   أر كان غةن متيسييييييين وانتقام كان مسيييييييتدةالت  م 

األمةنكية « الزنزانة»جا  اإيييييييياياي النجل ووضييييييييري  د 
 ضييييييرة أشييييييهن قبل ترلةع حبل ال شيييييينقة  د رقبتي ليأخذ 

 انتظنوه.هدع  بحأرهم ويتأمن ألولئك اعنتقام الذي 
وايييط مأي ة اعنتقام الحأرية وما ا نزه مهنجان الشييينع 
توقةتات واحتساعت من إييييييييييي مة  د النسوجو غابإ مسيييييييييييألة 
ام حسييييةن وكان  مه ة تترلع  السنص التد اضيييياعها إيييي َّ
األخيييذ بهيييا كسةالت  يييأن تنجييييي من اإلعييي ام وتنجد الرناا 

 من عذاب الدصار والدنب والصناع ال ذهبد.
ة و يقة  النجل ولقا ات مري لم تخل و د ضييو  مرن 

من ال ناقشة  د ح وي ال  كن أتناول هذه ال سألة  أحيانات 
ام حسييييةن اييييةذهب محالت  التد ي كن القول حولها ان إيييي َّ
 د را ضيييد السنص   ا  د ذلك  نإييية الدياة. وايييةهق  
لنواة تاريم نصييف قنن من الدياة السيييااييية الرنبية محالت 

وعل  عا لتي وعشيييييييييةنتي. ك ا للقسيييييييييوة حت  عل  نسسيييييييييي 
اةهق  للنواة ومرهم الذون تا روا السلوي الةومد لل جت م 
الحوري الرنبد الديييياكم محالت  د ر ل القنيييياعيييية  ييييالديييي  

 أن يكون  يكون ال تسييييييةِّّ  ب لعل  أن واعإيييييينار  األين 
واح ات من الج م يقف جنهات ىل  جنب كل منهم ع ونقل 

  ةلرد. وإل  ذلك اني ايييةهق  ات ىتساقوع ات فيجتا  وع ولتزم 
للنواة وال دللةن ع وتقن قنا ة ال وقف الييي ولد فيسسييييييييييييييين 
الكالم ال وح   ي وك ا لو أني اقنار  الدع  د ان يسرل 

وأيضيييييييات  ما و ور  د خا نه من احالم. وايييييييةهق  أيضيييييييات 
محالت  د الداكم الذي ُيكحن من احا ة ال سييييييييتشييييييييارين  ي 

اإييير  ىما ىذا  و وهولكني ع يصيييرد ىل  وجهات نظنهم
أايييييياج  ع ونتا  لتدلةالتهم وا كارهم وإما وتصيييييينل عل 

اني هو إييييياحب النأي ومبتكن السكنة. وهو عن ما تد َّث 
مم السييييييسةنة أبنيل غالاييييييبد خالل لقا ي بها لل نة األول  

قنأ كالمها  1990وولةو )ت وز(  25ة ووم األربرا  األخةن و 
النساية  د الكويإ عل  أني تأشيييةنة للتراُمل  األزمةحول 

مم ال ولة الشيييييطيقة والجارة  األايييييلوب الذي وناه ما يامإ 
 أوريهالذي « السرل ال د ِّّن» بييييييييييييييي لم تتدسظ عل  ته و اتي

حةا  1990وولةو  16 اإل نةن د خاا ي الشيييييييييييييييهني ووم 

قام اععنيييياا ع قام »قييييال مخييييا هييييات الجييييار الكويتد 
م ألهلييييي مييييا عن أن  ا عجز الكالممييييوإذا  اعرزااو يقيييي ِّّ

ل مد ِّّن يرةيي  األمور ىل  مجيياريهييا  يد ةهم  ال بيي  من  ِّريي 
هة ىل  اهلها... ك ا  «.الابيعية ويرة  الدقوا ال رتلصييييييييييييل

ل ال د ِّّن»ااييييت ن  ر ما وضييييم أني  موضييييم التنسةذ « السِّر 
يقنأ ال وقف األمةنكد عل  غةن حطيقتي ب لةل اني عن ما 

و وكييانييإ 1990أغسيييييييييييييييا  )آب(  6 إل نةنااجت م ووم 
القوات الرنا ية امرنإ ىحتالعت  الكويإو  القا م  األع ال 
األمةنكد جوزل ولسييييييييون ألن مه ة السييييييييسةنة غالاييييييييبد 
ام ىل  ارتكاب اإل م الكبةن  اندصيييييييييينت  ااييييييييييت راج إيييييييييي َّ
 وغايرت ىل  واشيينان ومن يون أن تروي  ر  ذلكو ابلري

ن نوع ال ريييياهيييي ة مم من الكويييييإ مريييياهيييي ة م أنييييي ونييييي 
ال  لكة الرنبية السرويية وتتض ن ع م الت خل  الشدون 
ال اخلية وع م اايييييييييييييييتخ ام القوة وان ىقتنا  هذه ال راه ة 
ابع ان عنضي عل  حكومة الكويإ ىعَّ انها لم تأخذ  ي 

ااييييييتل إ نصيييييييدة غنبية وق  »ألنهاو والكالم ما زال ليو 
زرع الشييييقاا راي أ وواضييييا من ذلك اني«. تكون بنياانية

بةن أمةنكيييييا وبنيايييييانييييييا من يون أن يقنأ جةييييي ات  بيرييييية 
كحةنة ىعَّ  أمورالرالقيية بةن البليي ون اللييذون يختلسييان عل  

انه ا متسقان  النسيييييييييييييييهة ىل  مسيييييييييييييييألة من نوع قا م الة  
ىذا  الرنا ية ىن هد امت ت ىل  ال صييييييييييييييالا النسايةو واني

ل ال د ِّّن»كان ي لك  ةن الكبنيةن ت لكان  إن ال ولت« السِّر 
ل األكحن تأ ةنات وهو الدنب عليي وزلزلة حك يو وهذا  السِّر 

ل ال د ِّّن»ما ح ث. و امية كان « السِّر  و ع النوايا الصيييييييييي َّ
اإلجتيا  الحاند  ر  األول الذي ااته ل ىونان الخ ةنيةو 
مم مالحظة ان الكويإ ع تا ا  رةن الجوار ال سييييييييتقن 

الم ىل  ىنجييياز الخاوة األول  مم الرناا بةن يييا ىونان تت
 د مشييييييييييييييينوع الخ ةند وهد وضيييييييييييييييم الةيي  عل  ال ناقيي  
وال قييي ايييييييييييييييييات  د النجف والكو ييية وكنبال و عل  اميييل 
ااييتك ال الخاوة الحانية التد هد وضييم الة  عل  الكعهة 
ال شيييييييييييييينِّ ة.. وهد تالرات لم ُتخسها الحورة الخ ةنية التد 

«  مية  د ىونانالج هورية اإلاال»ا لقإ عل  ىونان ىام 
التد ترند « الج هورييييية اإلايييييييييييييييالمييييية اإلونانييييية»ولي  

اعكتسا    ا هد ح وي ىونان بةن ا التسيييييييي ية األول  ترند 
 د كل بل  « ج هورية ىاييييييييييالمية»انها خاوة اول  تلةها 

ىايييييييييييييييالمد  ريي  ذلييك وتدييإ راييية وعييية السطيييي. و د هييذا 
امد  الدنب مم ى ونان الصييييي ي  إن ما  رلي الرناا الصييييي َّ

اني أربك ذلك ال شييييييييييييييينوع الخ ةند لكن الح ن كان يسوا 
 اعرقام ذات اعإسار الكحةنة ماعت وبشنات  د البل ون.
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ام حسةن اةذهب محالت  د أكحن  وعن ما نقول ان إ َّ
من مند   إننا نسيييييييييتن  ىل  الكحةن من الوقا م التد تدك  
ذلييك.  هو  ريي مييا  يياغييإ األميية  ييإجتيييا  الكويييإ أحيي ث 

 ل ى كل نظام  د الرالم الرنبد ب  ات ب ول الجوار شيييرورات 
امد ع يختلف كحةنات  د جوهنه عن الدلم  ان الدلم الصيييي َّ

تكون ىونانيييي ىل  أن الخ ةندو وان آيييية هللا اليييذي وتالم 
منكز الخال ة اإلايييييييييييالمية الج و ة  اهرتها ال سيييييييييييتد ل ة 
وبذلك وتسيييييين  لي اخضيييييياع اآلخنين من خالل ىخضيييييياع 

ام حسييةن الذي وتالم الرنااو ه تكون ىل  أن و محل إيي َّ
والزعامة  األين  ر ايه منكز الزعامة الخليجية  د الد  

الرنبية الشييييياملة  د الد  األقصييييي . وهو  د هذا التالم 
 كان يستق  ىل  الدك ة والدنكة مجت رتةن.

ام حسييييةن يرتق  أن اإليارة البوشييييية  والذي يجرل إيييي َّ
لي ال د ن»ي ارج  اضا ت لي الضو  اعخضن لكد   « ِّر 

  األول قول السيييسةنة غالايييبد عن  لقا ها الوحة   ي أمنان
الكويتد  - ع عالقة ألمةنكا  الخالل الد ويي الرناقد»

الرام للجامرة األمةن  ونأمل ان تدلوا ال شكلة عن  نيع
ان »مضييييسة القول « الرنبية أو الن ي  حسيييند مهاري...
حنب ىقتصييييييييييييييايية عل  الن ي  بوش ذكد ولن يرلن أي 

الرناا ويني  أن يكون للرناا اايييييهام تاريخد  د السيييييالم 
األمن الحاند  هو أما . « د الشينا األوايط... زيهارواإل
الن ي  بوش األب يغ غإ مشييييياعنه  ر ما كان  ىيارة أن

للف رونال  ريران  اري من خالل أكحن من  الن ي  السيييييييييييييييل
ام عل  ىونانو وان ال غ غة البوشييييييية  واييييييةلة حنب إيييييي َّ

 اعلةن  أعضا  انإ واضدة من خالل اإلكحار من ايساي 
 د الكونرنج الييييييو أبنزهم روبنت يولو وهد زيييييارات 
ام ل نااهة  اهقتها بن ية تهنئة من جانب بوش األب لص َّ

أبنيل )نيسييييييان(  25عة  السان اراييييييلها ىليي ووم األربرا  
ومن اييييييييييو  حظ الرناا والرناقةةن ان ر يسييييييييييهم لم  1990

ووظسها  د اتجاه الته  ة وتناييييييييييييييم التقارب. وعن ما نقنأ 
تلك البن ية ونتأمل  د  رل مسنياتها نالحظ ان اإليارة 
األمةنكية تني  عناقات   واإييييييييساتها وب ا يرزز مصييييييييالدها 

ام حسييييييييةن من يون أن وتذكن  )أي ولي    ا وني ه إيييييييي َّ
ام( ما الذي  رلتي أمةنكا  الشيييياه مد   رضييييا بهلوي  إيييي َّ

أن  ي اعتبن أن الرالقة التد بناها مم أمةنكا تجةز ليالذ
السييييييييييية  ال الع والهي نة  د ال ناقة من جهة وان  يكون 

تكون اإليارة األمةنكية مري  د ىايييييييييييييييت نار عل  ندو ما 
هد عليي مم ىايينا ةل. و د بن ية التهنئة قال بوش األب 

ام   ام حسيييييييةن ر ي  »مخا هات إييييييي َّ ايييييييياية الن ي  إييييييي َّ

الرنا يييية. عزيزي السيييييييييييييييةييي  الن ي . انيييي ل ن  الج هوريييية
م لكم ولكا ة الشيييييييييييييييرب  ق ِّّ يواعد اييييييييييييييينوري الرظيم ان ُأ
الرناقد ا ةب ت نياتد ل ناايييييهة عة  السان ال هاريو ك ا 
م اخل  ت نياتد  أن يسيييييت ن الشيييييرب الرناقد  اوي أن ُأق ِّّ
 الت تم ببنكات السييييييالم وبأن تصييييييها الرالقة بةن الرناا 

 ة يا رات لالايييييييتقنار والسيييييييالم  د الشييييييينا والوعيات ال تد
 «.األواط. مم ا ةب ت نياتد. جورج بوش

الكالم البوشيييييييييد ع ونقصيييييييييي الوضيييييييييو . لكن ري  رل 
ام كان تدإ خط اإل  كحةنو ولم ونسم فيي  ايييييييييتيرابإييييييييي َّ

ام ىل  بوش األبو  مضيييييييي ون بن ية تهنئة  را بها إيييييييي َّ
 وكانإ الرالقات يخلإ منحلة التوتنو ل نااييييييييييييهة الذكنى 

لالاييييتقالل  د الوعيات ال تد ة ري علةها ببن ية  214 آل
من ال شيياعن الاةهة وذلك ألن لرة  األين اتسيي إ  الد  

امد ب أت تزعج اإليارة  األمةنكية. وب ت التخا ب الصيييي َّ
الني ك ا لو أنها مداولة اخةنة من بوش األب  - البن ية

ام ال قاإيييي  البوشيييييةو حةا اني ااييييتر ل  لكد وتسهم إيييي َّ
ال خل  جورج »و« عزيزي السيييييييييييييييةيييييي  الن ي »عهييييييارة 

 «.بوش
ل ال د ِّّن» بييييييييييي ومن ال سترنلب  ر  تلويدي ض  « السِّر 

ة غالايييييبد الكويإ و د اعتقايه اايييييتنايات ىل  قول السيييييسةن 
 - ع عالقييييييية ألمةنكيييييييا  يييييييالخالل الدييييييي ويي الرناقد»

نأمل ان تدلوا ال شيييييييييكلة عن  نيع القلةبد »و« الكويتد
الن ي  بوش ذكد ولن يرلن أي »و« أو الن ي  مهييياري

حنب ىقتصييييييييييييييييياييييية عل  الرناا وينيييي  أن يكون للرناا 
 د الشييييييييييييييينا  زيهارىايييييييييييييييهام تاريخد  د السيييييييييييييييالم واإل

ام حسييةن عل  من ال سييترنل «... األواييط ب ان وهق  إيي َّ
ظنوني  أن بوش األب هو من ايييييييرة  النظن  د تقةي يو 
واني ما يامإ قالإ السيييييييسةنة غالايييييييبد الكالم الذي قالتي 
 هذا يرند اني  اإلجتيا   ات ي لك الكويإ كنهةنة وان 
التسياوة مم أمةنكا ونالع من هذا الواقم. و د تأكةي نيا 

يله ا كل من بوش نسييييييتدضيييييين راييييييالتةن تها اييييييترنابلإ
ام هذه ال نة عن  نيع الشييييييرب  د كل ىن ا  األب وإيييييي َّ

ام  من البل ونو وهوو أي الشييييييييييييربو الذي هالي ان إيييييييييييي َّ
حسيييييييييييييييةن يخل مناقة اللرم ال ولد  إجتيا  قواتي ل ولة 
ها الن ي  بوش األب ىل   الكويإ.  سد الناالة التد وجهَّ

 1990 اييييبت بن )أولول( 12الشييييرب الرناقد ووم األربرا  
ام مداوعت التوضييييا  أن أمةنكا  رم  الكنة  د منم  إييي َّ
ام مم ىونان وبأنيو أي  ليسييييييإ ال سييييييدولة عن حنب إيييييي َّ
بوشو لي  الُ الم عل  الت اعيات اآلتية والتد اةتضنر 
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الذي تقم عليي ال المة هو ر يسييييييييهم وإن ا  منها الرناقةون 
ام الذي لم ُيدسييييييييييييين التقاط السنإييييييييييييية تلو األخنى  إييييييييييييي َّ

وجا   أيضييات. يوظسها ل صييلدة الرناا ول صييلدة النظامو 
ي كن يرنل كيف أح   ع»اآلتد  األب   د رايييالة بوش

تكون إيييورة الرناا الةوم والن اهية والسيييالم التد كان  أن
من ال  كن الت تم بهيييييا لو لم وييييي  م  كم زع ييييياؤكم ىل  
الدنب. ولوع يعم ومسييييييييييييييان ة الوعيات ال تد ة  د األمم 

ندن »و«  ا كان للدنب ان تنتهد منذ عامةنال تد ة ل
 اةئون  د ر م و نا  الرضب ولكن حةن ا نواجي احت ال 

تص ي ها األرة ال واجهة والدنب  لي  هناي امة عل  
وبيي ل ان يقنأ الن ي  «. اكبن وإييييييييييييييي ويهييا اقوى منييا...

ام جة ات مض ون راالة الن ي  بوش ومرن  توجةهها  إ َّ
 ا  د ال اضيييدو  إني ب أ يسكن ىل  الشيييربو ولي  ىليي ك

 انيقة التد ي وكيف اييييييييييييةني عل  الناييييييييييييالة البوشييييييييييييية 
األرة لي  هنييييياي امييييية عل  »وبييييياليييييذات عل  عهيييييارة 

تصييييييييييي ي ها اكبن وإييييييييييي ويها اقوى حةن ا تواجي احت ال 
امد  ر  عشيييييينة «. ال واجهة والدنب... وجا  الني الصيييييي َّ

ام ان أراي  أيام كانإ تكسد للتأمل الر ةع لو وتأمل. إيييييي َّ
لكن تبةَّن اني ارتأى إييييييييييييييييرة الكل ة  الكل ة ك ا الرةن 
هة   الرةن والسيييين  السيييينو وري عل  الناييييالة بناييييالة موجَّ
ىل  الشيييييرب األمةنكد ولي  ىل  الن ي  بوش األب قال 

ىن بوش و  م  أبنا كم ىل  حنب لي  لها مرن  » ةها  
نكيا يجي ي احزان أمةذليك أن ىعَّ الرنور القياتيل وينيي  من 

وعل  «. بتجنبيية  ةتنييام وهو ويي عو ىل  نييازييية جيي ويي ة...
ندو تقلةيي  الن ي  اإلوناند الدييالد مد وي أح يي ي نجيياي 
ام   ناظنة مم بوش   ر  اييإ عشيينة ايينة ليو  الب إيي َّ
مرنِّجات عل  نظام رفيقي الل وي حا ظ األاييييييييييي  ب ون مبنر 

كيف »لهيييييييذا الترنيجو واوري ذليييييييك عل  الندو اآلتد  
ام يسيييييييتايم ب ام حسيييييييةن ور اا إييييييي َّ وش ان يرنل إييييييي َّ

كان ون ل ىجنا  حوار مهاشين مم ىذا  حسيةن  د الطياية
ام حسييةن أو ىجنا  مناظنة تلسزيونية مهاشيينة مري. ان  إيي َّ
 شييييييييييييييييرييييييييب لييبيينييييييييان أكييحيين حييةييوييييييييية لييالنسييييييييييييييييييييييانييييييييييية ميين 
شيييييييييييييييةوا الكويييإ ومم ذلييك  ييإن اإليارة األمةنكييية ُتجهيي  

لبنان ويدنص  النس  عاتنضا  حاكم اورية الذي احتل
 «.يكا ئ نظام اورية عل  خ ماتي...عل  أن بوش 

 أرايهاع الدوار ال هاشييييييييييييييين ح ث. وع ال ناظنة التد 
 حييييي  يييييإ. وك يييييا لم يدييييي ث من جيييييانيييييب بوش األب مم 
ام  إنه ا  ر  ايييييييإ عشييييييينة اييييييينة لم ولن يد  ا من  إييييييي َّ

مد وي أح  ي « الن ي  النووي »جانب بوش اإلبن مم 

 نجاي.
ام حسيييةن السنإييية تلو األخنى مم  ر ما اضييياع إييي َّ 

أمةنكا التد انقلبإ علييو ألني قنأها  كتا ي ولي   كتاب 
من يون ىن ا  الواقمو غ ت الدنب ت ا  قوة  اب نظامي

 نص انقييياذ الرناا شيييييييييييييييعهيييات ونظييياميييات ذليييك أن أن يرند 
كانإ لن تج  من ىذا  توقسإ. لكن ما ج وى السنإييييييييييييييية

 يرتن ها ب ل ان ون ضها ع  ات.
ام... را ل السنصو  طية.ول  لد وا عن إ َّ

 2007( كانون الثانييناير )  18-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 تسويد وجه لبنان
ا اني عشية حصول لبنان عل  جا زة يولية  من ُيص ِّّ

يقتدم « 3 - مدت ن  يييييياري »كبنى م نوحيييييية لييييييي من 
التد تيي ور  د  لكييي وتتكئ عل   األ يييالو « هللا حزب»

كتسي  أمل ى هات وجويها  د اييييييياحة الر ل السيييييييياايييييييدو 
ومري حليسي الاارئ الجننال ميشال عون الاامم بتن يسي 
للج هورييية خلسييات للجننال الدييالد ىمةييل لدويو منييا ع  د 

بات اش  اإل  اترنابالراإ ة بةنوت  د تدنُّي كان مسترنل
هة التد قام بها  د وولةو اني يأتد من حزب نالإ ال واج

)ت وز( ال اضييييييييييد ضيييييييييي  ىايييييييييينا ةل نسييييييييييهة ملدوظة من 
اععجييياب والتقييي ون  د األمتةن و د  رل يول الريييالم. 
 قيي  أمرنييإ عنيياإييييييييييييييين من الدزب ومن  طييية األ يييال 
ال ا نة  د  لكي ىحناقات لل والةب ال اا ية  د الشيييييييييييييييوارع 
وقارات للانقات وإعت ا ات عل  الناجو وشييييييييييجرهم عل  

قوات الجي  ال يييييأمول منهيييييا ح يييييايييييية النييييياج ليييييك أن ذ
وال  تلكيييييييات والددول يون قام  نقيييييييات ذات  يييييييا م 
ىايييييييييييييييتناتيجد محييل  نيع ال اييار الوحةيي  و نيع ال ن ييأ 

يختزني قا   الجي  الجننال ميشيييييييييييييييال  عتهاراختارتو إل
 عل  الدياي.  أن تكون  الي انو

وتبلسيييم هذا الجن   د قبل أن ق  ي ضيييد وقإ  ويل 
النسوجو خصوإات ان الص مة الناشئة ع ا جنى جرلإ 

ع تاسئ  ييالكالم الاةييب الرضييييييييييييييييب « هللا حزب» ييياية 
 صيييوابية الذي أح ات  الناشيييئ ع ا ح ثو ك ا انها لم ُتقنم

جنى. أما النكن اآلخن الجننال ميشييييييييييييييال عون  إني وج  
 ا ستي ع ي لك التوضييييا ال وضيييوعد  أواييياطنسسيييي  د 
 ل ا  رلي.
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ونييياون )كيييانون الحييياند( كيييان  23وم الحال يييا  ميييا جنى و
الرالم. وب ل ان يرتنم الج يم أمام  تسييييييييييييييوي ات للوجي اللبناند

منااهة ال دت ن الهاريسد لكد ودك وا احقةتهم  د الدصول 
عل  الجييا زة اليي ولييية ال ليييارييية ال قنر مندهييا للبنييانو  ييإنهم 

ن انقسيييي وا بةن اييييلاة عنة ة ومرارضيييية أكحن عنايات ونتج ع
ذلك مهنجان اإلحناا وقام الانقاتو األمن الذي اضييييال 
ىل  ظاهنة اإلعتصييام التخةي د  د الواييط التجاري ن  ة ق  
يكون من الصييييييييييييييريييب مييي اواتهيييا  د ال ييي ى ال نظور. ومن 
ال داييييييييييف ان ذلك يد ث ااييييييييييتنايات ىل  نسوج أمَّارة  الغيظ 

يدكم  أح ه اوالحأر وجا  اعنتقام عشييييييييييييييوا يات وبةن  ن ةن 
الناج  أحوالآلخن وني  أن يدل مدليو ومن يون مناعاة وا

 ومصالدهم.
وهذا الذي ح ث يجرلنا نسييييييييتدضيييييييين ما  رلي ىخواننا 
الي نةون ر يسات وموا نةن من أجل الدصول عل   ضرة 
ي الن ي  علد  مليييييارات من اليييي ول ال ييييانديييية.  قيييي  توجييييَّ

هللا إييييييييييييالا ىل  لن ن  د نو  بن )تشيييييييييييينين الحاند(  عب 
قبل ل شييييياركة  د ال دت ن النا م لهذه ال ول. و ال اضيييييد ل

ي الن اايييييية  د مناا يي قنا د وأشيييييياع أن  وتوجي كان ج َّ
حالة ااييييييتقنار  د الي ن. ومن جانبهم  إن الي نةةن كانوا 
عقال  وحنإيييييييييييوا عل  أعَّ تضييييييييييييم عل  بل هم  نإييييييييييية 
الدصييييييييييول عل   ضييييييييييرة مليارات و اوون بها وضييييييييييرهم 

ن  ييياليييب الن ي  علد اإلقتصيييييييييييييييييايي ال ترحن. و د لنييي 
إييييييييييييييييالا ال دت ن  ييأن يكون أكحن ىيجييابييية من ال دت ن 

ومدت ن  2002السييييييييييابع الذي ىاييييييييييتضييييييييييا تي  اري  عام 
 1996وقبلييي مدت ن عهيياي عييام  1997بنوكسييييييييييييييييل عييام 

موضيييييدات أه ية وضيييييم يرااييييية آلية لتنسةذ ال شييييياريم التد 
اننا ع نني   لسييييييييييات واح ات »اييييييييييةتم ت ويلها  د الي ن قا الت 

و واع ات بتشيييييكةل هةئة مسيييييتقلة «ل  الخزينة الرامة لل ولةى
لتنسةذ قانون الذمة ال الية وأخنى لل ناقصيييييييات وال زاو ات 
و الحة لتنسةذ قانون مكا دة السسييييييياي. و د ال دت ن نسسيييييييي 
كان وزين ال الية السرويي ال كتور ابناهيم الرسال يرلن 

التن ية وعل  مسيي م الوزرا  الخليجةةن ال شيياركةن ووزين 
ال ولية البنيااند غاريإ توماج الذي ا تتا ال دت ن أن 

الرزيز أمن بتقيي يم منديية ال  لكية  عبيي بن  هللا عبيي  ال لييك
الرنبيييية السيييييييييييييييروييييية والهيييالرييية ملييييار يوعر لييي عم بنامج 

 عالنومشاريم التن ية  د الي ن. وواضا ان محل هذا اإل
اول ي ندوا  ييأقييل قيي ر من ال خييعل  أن يدسز اآلخنين 

خصيييييييييييييوإيييييييييييييات ان ال دت ن ونرق  وق  أنجزت الي ن وعية 
هللا إييييييالا. ومم ان احتياجات  عب  ر ااييييييية ج و ة لرلد

الي ن لتدقةع اهيي ال الخايية الخ سيييييييييييييييييية الحييالحيية للتن ييية 
يةو التد تلبد اشييييييتنا ات التأهةل جت اعاإلقتصييييييايية واإل

لالن ماج مم ىقتصيييييييييييييييايات يول مجل  التراون الخليجد 
رة  مليييار يوعرو لن تتدقع  د  48تكلستهييا  دوال  وال قيي َّ

مدت ن واح و ىعَّ أن اعنضيييييييهاط ال سيييييييدول وال لدو   د 
لرة أهل الدكم وال رارضيييييييييييية عل  ح  اييييييييييييوا   د الي ن 
تجرل امكانية الدصييييييييييييول عل  ال الوب عل  يرجة من 

 اليسن.
انته  مدت ن لنيي ن  2006 - 11 - 16ووم الخ ي  

 تي أربرة مليارات وايييييييييييييييهر ئة  إقنار يعم مالد للي ن  ي
واييييييييييييتة و ال ون ملةون يوعر ق  مإ يول مجل  التراون 
الخليجد أكحن من خ سييييييييييةن  د ال ئة منها عل  شييييييييييكل 

الرزيز  عب بن  هللا عب  منا وقنوة أه ها مندة ال لك
الهالرة مليار يوعر. وهذه الخاوة ال بهنة  د نظن وزين 

الكنيم األرحبد  عبيييي  التخايط والتريييياون اليييي ولد الي ند
والي نةةن ع وماتو تشيييييييييييييكل نقلة نوعية عل   نيع منحلة 
الشييناكة الدطيطية للي ن مم يول مجل  التراون وتدايي  
لنقلة عحقة وتالم ىلةها الشييييييرب الي ند وهد ان تصييييييها 
الي ن النج ة السييييييايايييييية  د ال جل  الخليجد الصييييييام و 

نبد يون غةنه من ال جلسةن اآلخنين  مجل  التراون الر
الذي انسنط عق ه ومجل  التراون ال راربد الذي وواإل 

 التننا.
وإل  ذلك ىن هذا الذي حصلإ عليي الي ن من شأني 

هللا إيييييييييييالا يسيييييييييييتقن عل  حالو  عب  جرل الن ي  علد
وبدةا يصيييييييييييييها أكحن انسيييييييييييييجامات مم ال وقف الخليجد. 

ان تدليقاتي بةن الهوى اإلوناند أاييييييييياج  ونقول ذلك عل 
مواقسييي عبن ك ييا أن  الخليجد كييانييإ كحةنةو وواقم الدييال

السضا يات كانإ توحد  أن النجل وني  أن ونال  الرِّالب 
اعبتزازي مييا ع ونييالييي  سييييييييييييييينعيية من خالل الت ند. ومن 
الجا ز اع تناة  أني  ر ما حصييييييييل عل  أكحن م ا كان 
وتوقم من مدت ن لنيي نو وقبييل ذلييك من بند قومييي الييذون 

لوه عل  منشيييييا ال ر ارضييييية للن اايييييةو لن وهق  عل   ضيييييَّ
الترني  ال اضيييييييد وبدةا يدسيييييييب الدسييييييياب ال قةع لكل 
كل ة تقال وكل يوعر وتم ىنساقي  د مرنكة اعإيييييييييييييييال  

 ىقتصايي.
كيف وندن نناقب ُحسن التصنل الي ند و أننا  ويهق 

الشييييييييييييييياارة هد األخنى ي نية ىل  جانب الدك ة وان أن 
 يل لن علدال لةل عل  هذه الشيييييييييييياارة ما حصييييييييييييلإ عليي 

هللا إيييييييييييييييالا من ال دت ن النا م لل اندةنو نشيييييييييييييييرن  عب 
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 الكحةن من األايييي  ندو لبنان ال كبَّل  ظاهنة اإلعتصييييام 
الذي يسييييييييييييييته ل تسييييييييييييييوي  وجي الو ن  حتجاجوب عة اإل

والرييارا  د مسيييييييييييييييتنقم ال هييارزات الكالمييية التد ع تدييل 
الضييييييا قات التد تقتنب من لق ة العي . ونسييييييترنب ك ا 

 د هذه ال نيا كيف أن مصيييييييةن و ن وشيييييييرب كل عاقل 
هو عل  كف وألسيييييينة زعامات ع تنحم وتنمد  سييييييلوكها 
وألساظها الو ن  د ال جهول من السوض . ك ا نسترنب 

لبنان الذي لي  د نسوج اآلخنينو وبالذات قاية كيف أن 
يول الخليج اليييييذون تقم عل  ه تهم وعزي تهم ونخوتهم 

وحنص ومواقف  إهت امو  مسيييدولية انقاذه من وه تيو حنو
أهم  كحةن من مواقسهم ومشييييييييييييييييياعنهم ندو الي نو يعي  
مأاييياة ع محةل لها ايييببها تلك الزعامات التد كانإو لوع 
الن ع الرنبد وال ولد  الدالو اتجرلي يخسن  نإة من 
نوع السنإيييييية التد كسييييييبها الي ن الذي أ بإ  سييييييلوكي اني 

للبناند. كان األشييان مم ان الشيياارة إييسة من إييسات ا
و د ضيييييييييو  هذه الشييييييييياارة وواقم الدال  د لبنان ال ه ي 

« ب عة اإلعتصامات»و« حنب التظاهنات» ب السوض  و
وقام الانقيييات تييي ور « مهنجيييان اإلحناا ال ايييا د»و

رحاها عل  أرضيييييييي ول صيييييييلدة اآلخنين ايييييييتنقلب اآليةو 
وبدةا ان الي ن اييييييييييصيييييييييها ايييييييييرة ات  السرلو وان لبنان 

لبنييان »ل تاور ايييييييييييييييةتدول ىل  األخضييييييييييييييين وال زيهن وا
 ال رن  التعي  للسيييييييييييراية وكذلك  التسسيييييييييييةن « السيييييييييييرة 

 «.كان غةني أشان»ال صني لعهارة 
يون وجييي لبنييان  ع ايييييييييييييييياما هللا هدع  الييذون ُيسيييييييييييييييوِّ
ويتالعبون  أق ار هذا الو ن ال رلوب عل  أمنه... و د 

 اعتقايهم أنهم رجال يولة ورموز ترةةن ندو األحسن.
 2007( كانون الثانييناير ) 25 –رق األوسط" "الش صحيفة

     

 لبنان.. من سرداب الخالف
 إلى الهواء الطلق

من حع ال ولو التد ايييياع ت  ال ليارات بةن قنوة 
ومناو ان يسييييييجل اللبنانةون الشييييييكن لهاو  دةا ع يكون 
هذا الشيييكن إيييايرات من  ئة يون أخنىو وإن ا من الج يم 
كون ال ليارات السييييييهرة والسييييييهر ئة ملةون يوعر هد لكل 
لبنان.. مم مالحظة ان محل هذه ال سييييييييييييييياع ات ما كان 

لو ان خااب اهل ال رارضييييييييية هو  ليدصيييييييييل علةها البل 
السيييييييا  و اذ كيف اييييييييسييييييياع  أهل اعقت ار ال الد الرنبد 
واألجنبد ال ناع القا م عل  اعنسرال والتوتن والتشيييييييييييييينج 
والتربةن ال هروةو الذي من شيييييأني ان ونشييييين السوضييييي  
لبل  ذاا الكحةن من ويالتها وبات من حقي أن يخُل  ىل  

مم ان الانل األكحن منحلة من الناحة واعايييييييييييييييتقنار. و 
تأ ةنات  د لبنانو ونرند  ي ىونان ال قت رة مالياتو وب ا يسوا 

 –مدت ن  اري  » كحةن اقت ار يول كحةنةو شييييييييياركإ  د 
لم تييييُ ع ىل  ال دت ن كونهييييا ترنِّي خييييارج السييييييييييييييينب « 3

ال ولدو وبالتالد لم تتضييي ن ال سييياع ات مندة منهاو ىعَّ 
اع ةو وبدةا تكون ان ذلك ع يرسةها من واجب ال سييييييييييييييي

مدت ن »لكييل لبنييان. وحت  اذا هد ابتكنت لهييذا الرنة 
مدت ن  هنان » ي« 2-مدت ن  هنان »وليي « 1- هنان 

و  ييإن ذلييك ايييييييييييييييةلق  كييل التنحةييبو وذلييك ألن ملن  «3-
وما قبلي وما « 3-مدت ن  اري »يسيييييييييييياع  وعل   نيقة 

و اةلد هذه ال دت ناتو وني  للبنان ااتراية بنياني وتاوره
وب يييييا يدقع العي  الخيييييالد من شيييييييييييييييوا يييييب التهييييياغل 
واعحتقييييان والنوايييييا غةن الاةهييييةو التد تظهن مسيييياعةلهييييا 
السيييلبيةو  هراتو عن  ح وث شييينارة  سيييياة وعل  ندو ما 

 .25/1/2007ح ث ووم الخ ي  

ومن حع كييل اللبنييانةةنو ومن يون اايييييييييييييييتحنييا و عل  
مدت ن »حكومتهم  ريييييي  هييييييذا اإلنجيييييياز ال بةن لهييييييا  د 

ان ُتسدم حجج اع نال التد شككإ  ج وى « 3-اري  
ال دت ن وألقإ عليي من التهم الظال ة ما كان من شييييييييأن 
الذون ايييييييييياع واو لوع إيييييييييي ا نواياهم وتق ونهم للسييييييييييلوي 
الدكومد  د اتجييياه التسهم الواعد للظنول الييي ولييييةو ان 
ي تنروا عن ال شاركةو أو عل  األقل ع يشاركوا  السخا  

 ليي نخوتهم. الذي جا ت ع
وحةا ان ال سييييييييييييياع ات لن تأتد  د شيييييييييييييكل حقا ب 
مألى  ال وعراتو يد لها ر ي  الدكومة  داي السيييييييييييييينةورة 
والوزرا  الييذون را قوهو وإن ييا  د إييييييييييييييييريية جيي وليية زمنييية 
و هقات عحتياجات لبنان اعقتصيييييييييييايية واعجت اعيةو وب ا 

عل  ندو ميييا جيييا   د البييييان « مج يييل اللبنيييانةةن»يسةييي  
امدو  إن من واجبو بل ومن مصلدة الوزرا  الذون الخت

لم ُتقبل اايييييتقاعتهم  ر و والذي تسيييييبَّب ابترايهم القسيييييني 
 ديييالييية من اعرتهييياي وعييي م التوازن الدكومدو ان يرويوا 
وان يشييييييييييييييياركوا وان ونح وا مراناة و نهم الناشيييييييييييييييئة عن 
تييي خالت وامزجييية ومريييانييي ات ونكييياييييات زعييياميييات لبنيييانيييية 

وان وتييأملوا  د احتييياجييات منييا ع تنتظن   ال ييية الوع و



115 
 

التاوين من ال سييييييييييييييييياعيي ات ال لييياريييةو واع وتوقسوا عنيي  
حسييااييية ان هذه ال سيياع ات جا ت من يون جه  ُوذكن 
من جانبهمو عل  ان وتأملوا امام عهارة وريت  د البيان 

أكيي  ج يم ال شيييييييييييييييياركةن مجيي يات يع هم »الختييامد وهد 
ة  وال سيييييييييييييييتقل وال ي قنا د الدازم للبنان ال وحَّ  والسييييييييييييييي

وترلُّقهم  ييالتنسةييذ الكييامييل لقنارات مجل  اعمنو ل ييا فيييي 
ك ا من «. مصيييييييييييييييلدة اللبنانةةن وال ناقة  أاييييييييييييييينها...

ال صيييييييييييييييلديية ان وتييأملوا  د مسنيات اوريهييا زمةلهم وزين 
الحقا ة ووزين الخارجية  الوكالة  ارا متنيو  د احايوحي 

ل جولة التنويج مم ال سيييييييييييييييدولةن الرنب واعجانبو خال
لل دت نو وكيف انييي قييال من الكالم عن كييل لبنييان وكييل 
اع يال السيييييييييييييااييييييييييييية ما لن يقول ا ضييييييييييييل مني الوزين 
ال سيييييييييتقةل قسييييييييينات  وزي إيييييييييلواو مم مالحظة ان  ارا 
متني لي  من هذا السنيع ال تخاإييييييم او ال تشيييييياحن مم 
ذايو وان ييا هو م حييل التوجييي اعايييييييييييييييتقاللد  ييامتييياز  د 

 ل نقوإة وزرا  الاا سة الشيعية.الدكومة ا
ومن حع كييل اللبنييانةةن ان يسيييييييييييييييجلواو وعل  خلهييية 
ع ليييييات اإلحناا التد ع موجييييب لهييييا وقام الانقييييات 
واعحتكام ال  اعنسرالو إييي رت مم األايييف الشييي و  عن 
الهرلو عتبهم الشيييييي و  عل   رل الطيايات السيييييييااييييييية 

تبن ال رارضييييييييية وبالذات الجننال ميشيييييييييال عونو الذي اع
قام الانقات وم ارايييييييييييييييات اخنى ان ا هد تصييييييييييييييين ات 
مشيييييييييينوعة وتجةزها القوانةنو وتلك كانإ واح ة من زعت 
اللسييييييييييييان التد من مصييييييييييييلدة الجننال ان وتنهي لهاو ومن 
واجيييب  رل رجيييال القيييانون ال نضيييييييييييييييوين تديييإ راوتييييو 
وبالذات النا ب ابناهيم كنران والنا ب غسييان مخةبن لسإ 

رل مييا يقولييي ولي  اعجتهيياي  د انتهيياه جنناله ييا ال   
تبنين اقوال لي تخالف القانون وال اييييييييتور ألن ذلك الوزر 

  د النهاية يقم علةه ا كونه ا من رجال القانون.
ومن حع كل اللبنانةةن ان يسيييييييييجلوا التق ون لألقااب 

« حزب هللا»الحال ةو السة  حسن نصن هللا األمةن الرام لييي
النا ب اييييييييييييييير  الدنيني ونبيي بني ر ي  مجل  النواب و 

ر ي  اكبن كتلة نيابيةو ألنهم أمام هول اعنسالت اعمند 
(و  ريي  الهول األول 2007.1.25ال تجيي ي ووم الخ ي  )

و الذي كان  ال ا  تسيييوي  وجي لبنانو 2007-1-23ووم 
 لبوا كيييل  د بيييييان ومن يون التشيييييييييييييييييياورو من الجي  

والعهيياي اللبنيياند ان يييأخييذ عل  عيياتقييي امن ح يياييية البالي 
من شيينور ال نسرلةن من الان ةنو  نل السييلاة و نل 
ال ريارضييييييييييييييييةو فهيايرت  يياية الجي  عل  السورو وكأن يا 

كيييييانيييييإ تنتظن هيييييذا التكليفو ال  منم التجول لةال  د 
الراإييييييييييييييي ةو كخاوة اول  ق  ترقبها خاوات اكحن حزمات 

ي األشنار انسالتهم.    د حال ج َّ
من الييييذون اذا هم واه ييييية الخاوة ان التكليف جييييا  

امنوا  ييإن ج هورهم ونصيييييييييييييييياعو وانهييا لم تييأت من وزين 
ال  اعو ك ا انها جا ت  ر ما تزاو ت تسييييييييييييييياؤعت الناج 
ل الجي  ل داإييييينة السوضييييي  تنا قها  عن اييييين ع م ت خُّ
ى نا ات من جانب  رل ال نجعيات ال ونية والسيييياايييية 

 عل  ع م اقتدام الجي  هذه ال ر رة السيااية.
 إن من حع اللبنانةةن الذون ضييييييييييياقوا ذرعات  وإل  ذلك

 ظاهنة اععتصييييام  د الواييييط التجاري ال ديط  السييييناي 
الدكومد ان وتسيييا لوا  هل ان هذا التخةيم غةن الشييينعد 
لي  مشييييييييييييييي وع  إجنا  منم التجولو وهل ان هذه الخيام 
ال دذيةو التد من و ريو ق  يكون جنى تخزين للسيييييييييييال  

 د اياا منم التجول؟ ةهاو لن تزال حبيات و 
ك ا من حع اللبنانةةنو وبالذات اولئك الذون ايييييييييقاوا 
يت حنا ع اع ارات  قتل  او جنح و وكذلك الذون ايييييييييييييوَّ
ال اا ية بةوتهم ومكاتبهم ومدالتهم وشيييييييييييييوارع م ونتهمو 
وكذلك الذون احنا اعشييييييينار لهم ايييييييياراتهم او حا وهاو 

ات مم ان هدع   الب جييييامريييياتو ان يالبوا من  ييييياي
السييييييياعلةن الترويل  رييييييي  اععتيييييييذار الرلند ومن ذوي 
اعشيينار ي م  واتةن ال سييتشييهيات ومن رؤاييا  الجامرات 
الزام ذوي الاالب بتنبييييية ابنييييا هم او اعحتسييييا  بهم  د 
منييازلهمو ألن  ييالييب الجييامريية يجييب ان يكون را يييات و د 
منأى عن السرل السيييييييييييييييةئو بل ان من حع اللبنانةةن ان 

 اايييييي ا  محل هدع  الاالب النعاع تنشيييييينها  ووزعوا قوا م
 واا ل اإلعالم.

التساؤعت  د مرظ ها من النوع ال شنوع. أما ل اذاو 
 ألن لبنان ع يدتاج  قط ال  مسييييييييييييياع ات يولية وعنبية 
وملياريةو وإن ا ال  اعاية تأهةل وترليم الناج  أن الو ن 
هو األهم وأن من ع ودمن بو نييييي ويسضييييييييييييييييييل او ييييان 

عليييييي  ال مييييانم من ان وهيييياجن ال  هنيييياي...  اآلخنين
 وايرنل عن ها اي منقلب اةنقلب.

 بناونو ذكنى اغتيال الن ي  ر ةع  14وها هد ذكنى 
الدنينيو عل  الهاب اللبناندو في ا ظاهنة اععتصيييييييييييييييام 
 التخةيم غةن القانونية وال كبِّّ ة لبنان خسييييييييا ن  ال الوةنو 

حات  النأيو م ا وفي ا رموز  ن د الصيييييييييناع وزيايون تشيييييييييب
يجرل الصيييييناع قابال لالايييييت نار ويجرل الدل عل  يرجة 
من اعاييييييييييييتدالة.  هل من أجل هذه الذكنى تد ث اعاية 
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نظن من الج يم... وبيييذليييك يخنج لبنيييان من اييييييييييييييينياب 
الخال ات الرطي ة ال  الهوا  الالع مستسة ات من اعلتسال 

 الرنبد ي ال ولد حولي!
 ةن يج ه.لرل وعس و ومن وتسا ل  الخ

 2007فبراير )شباط(  5 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

هللا: فلسطين  عبد العزيز إلى عبد من
 السعودية... إبنًا عن أب

بن  هللا عبيييييي  من الابيرد عنيييييي مييييييا وتييييييأمييييييل ال لييييييك
الرزيز  د واقم الدال السلسييياةند ويسيييتدضييين رؤية  عب 

الرزيزو وااييييييتهاقي القلع عل   عب  وال ه ال رسور لي ال لك
مصييةن بل  الدنم الحالا  لسيياةنو مسييجالت هذا القلع من 
خالل ال ييييذكنة الشيييييييييييييييهةنة ىل  الن ي  األمةنكد الحيييياند 

نو  بن )تشييييييييييينين  29والحال ةن تةويور روز لإو ال درَّخة 
وال قابلة الشييييييهةنة أيضييييييات التد اجنتها مري  1938الحاند( 
 1943ميييارج )آذار(  12األمةنكيييية  د « عيف»مجلييية 

ىل  كالم لي إييييسة التأمالت رييه خالل ماضييييد السيييينةن 
زوار هذا ال جل  من اييييرويوةن وعنب أمام   د مجلسييييي

هللاو  عب  ... من الابيرد ان يسيييجل اإلبن ال لكأجانبو 
وق   ات ملكات للباليو ما يضيف ىل  قلع وال ه ال زي  من 

بع ان  رلي القلع حول  لساةن البل  والشربو وهو ما ا
الرزيز  د الق ة  عب بن  من قبل األا الناحل ال لك  ه 

و  م 1982 د ايييييييييييييييبت بن )أولول( «  يييياج»الرنبييييية  د 
اضيييييييال ىليي هو شيييييييخصييييييييات  د منحلة توعُّك األاو من 
خالل ا كييييار خانت  د الهييييال ووجيييي   ةهييييا أهييييل القنار 
الرنبد مييييييييا يدقع التوا ع ال سقوي حول ال وضيييييييييييييييوع 

تبنِّّةهم لهييا  يياإلج يياع وهو أمن غةن السلسييييييييييييييياةند  كييان 
مسييييبوا من حةا الد اايييية وتداشييييد ال ناقشيييية وإاييييقاط 
ال زاويييي ة. ومنييييذ الق يييية اليييي ورييييية  د بةنوت التد بيييي أت 

واايييييترنقإ  2002مارج )اذار(  27اع الها ووم األربرا  
 ال ة أيام  الرة الصيييييييييييييييروبة نتيجة مداولة جاية لم تح ن 

امد الذي ت حَّل ل صييييييالدة يول الخليج مم الرناا  الصيييييي َّ
 د الق يية بنييا ييب ر ي  مجل   ييياية الحورة عزت ابناهيم 
ام حسةن  ليقات  ال وريو الذي ما زال حت   ر  اع ام إ َّ

ال الوبةن و ع الال ديييييييية األمةنكييييييييية أحيييييييي   مم انييييييييي

الرزيز تد ييل  عبيي بن  هللا عبيي  السولكلوريييةو  يياتييإ ا كييار
تسييي ية الرسوية أي وإن كانإ ال« ال هايرة الرنبية»تسييي ية 

تسيييييييييبع التسييييييييي ية الناييييييييي ية أي « هللا عب  مهايرة ال لك»
 «.ال هايرة الرنبية»

مم شييييييييييييي و  األايييييييييييييف لم وترامل ال جت م ال ولد مم 
 ال سيييييييييييييييدولية التد تدتاج ىلةها محل « ال هايرة الرنبية»

هكذا ا كار لتصيييييديا مسيييييار الترامل ال ولد والرنبد مم 
هذا السلوي  د ال رجة  القضية السلساةنيةو ويتد ل وزر

األول  الن ي  جورج بوش اإلبن الييذي اكتس   ييالتنحةييب 
منجئات الضيييييييرط عل  ىاييييييينا ةل لكد تتجاوب  ال تضييييييييم 
 نإييييييييييييييييييييية اإلج ييييييياع الرنبد لل نة األول  عل  رؤيييييييية 
موضيييييييييييييييوعييييةو  م ييييأتد الرناي الكالمد  م القتيييالد بةن 

«  ح اج»ال صييييييييييييييي ومة من نتا ج اإلنتخا ات و«  تا»
 سوزها  د اإلنتخا ات ليشيييييكل ال رجة الحانية من  ال بهورة

ال نتصيييييييينة « ح اج»تد ُّل الوزر. وزاي الوزر ترقة ات ان 
ف  وزهيييا ال بهن  يييإحناج ال جت م الييي ولد وذليييك  لم توظِّّ
من خالل ىب ا  ال نونةو وإن ا ع لإ عل  توظيف السوز 
 رقلية ملن  يصيييين عل  تابةع مةحاا غةن م كن التابةع 

نول ال ولية والرنبية واإلقلي ية الناهنةو وملن   د ظل الظ
وحشيييييينها  د الزاوية لن «  تا»السنإيييييية لتدجيم ونى أن 

 « تا»تكون متياحية  د منة أخنى. وليذا وقريإ الواقرية. 
التد تتنأاييييها ويسييييان ها مرنويات « السييييلاة الو نية» بييييييييييييييييييي

ال جت م اليييييي ولد واكحنييييييية األنظ يييييية الرنبييييييية تنييييييي  من 
مرها لتدصييييةل ما ي كن تدصييييةلي من الترني  « ح اج»

«  اللعهيية اليي ي قنا ييية»التد اتيياحييإ « ح يياج»حقوا. و
 الخييياليييية من أي شيييييييييييييييوا يييب لهيييا تنؤج الدكومييية تن ل

واعكحنية البنل انية وااوة الان ةن « السلاة الحالحة» بييييييييي
ال سييتقلةو ع  األ يالعل  اراية « ح اج»و«  تا»مرات 

  السييلاة   ا من هنية مم ر ي ىايي اعةل وتراون ر يسييها
شييييييأني ر م الدصييييييار ال الد وحنية التدني وبالذات عل  

«   لسيييييييياةن العهااييييييييية»وإرباي «  لسيييييييياةن الد ااييييييييية»
 رنة الضييييرط علةها ولي  ع م النضيييي  عن توجهاتها 
وايلوكها وتراملها الواقرد مم ال جت م ال ولد وال شياريم 

 ال انوحة.
 ابيرة الدالو و د ظل الوضييييم ال عيشييييد الصييييرب 

لناشييييييييئ عن ع م التراون بواقعيةو ان تسور اععصيييييييياب ا
«  تا»وتديي ث ال واجهيياتو ويتزامن مم ذلييك رهييان من 

عل  « ح ياج»عل  واقعيية  نوحياتهيا يقيابليي رهيان من 
اإلوناند وبذريرة ان الدصييييييار وتزاو   - الدليف السييييييوري 
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وان اعخوة الرنب وال سيييل ةن ع يكسييينون هذا الدصيييارو 
ات ع محةيييييل ليييييي  د الوضييييييييييييييم تهييييياكيييييىر األمن اليييييذي وليييييَّ  

ىل  ح  أن  رتهايالسلسييييييييييييياةند. وتصيييييييييييييل الدال بهذا اإل
الن ي  حسيييييند مهاري يرنة ال سييييير  الن اايييييد الد ة  
ىل  جانب ال سييييير  ال خابناتد ال كوكد ال تواإيييييل عن 

نيييا هيييي  د جهييياز  أحييييانيييات  نيع اللوا  ع ن ايييييييييييييييلي يييان و 
تراي  ال خابنات لكن الجانبةن ع يقنران الوي إناط ال

األخوي ياخييل البةييإ الواحيي . ك ييا تصييييييييييييييييل الدييال  ييأهييل 
 «ح اج»الدكم اإلوناند واهل الدكم السييوري ىل  وضييم 

«  الها الو»خيارين احاله ا من  ىما مقايضيييييييييتها مم أمام 
األمةنكد الييييذي ع ونحم وع وتني رح يييية هللا تنزل عل  
العهاي الرنب وال سييييييييل ةنو وإما خوة منازلة ايييييييييااييييييييية 

مره ا ض  أمةنكا وإانا ةل وعل  ندو ما  رل وعسكنية 
 د لبنيييان وكيييان السريييل غةن مد وي وغةن « هللا حزب»

مج  ع  د ملة اللبنانةةن وع  د اعتقاي الرنب وال سل ةن 
عل  حيييييي  ايييييييييييييييوا . وجييييييا  اإلغنا  اإلوناند من خالل 

هنية ايخالها ىل  غزة  ر   ىا اعةل ال وعرات التد حاول
وعل   األموالىونان ومصييييييييييايرة هذه  ىل « مي ونة»زيارة 

ندو مصيييييايرة السيييييلاات اللبنانية قبل أيام شييييياحنة مألى 
و تنبهإ «هللا حزب» ليييييييييييييييييييي  أنواع السيييييال  والذخا ن تا رة

مصييييةن هذا السييييلوي ىل  أن « ح اج»النخهة القا  ة  د 
كار د.  م ح ث الكن والسن  د شييييييييييييييوارع غزه وضيييييييييييييي ن 

ي النخهة نسسييها ااييته ا ات م روايية وبرنة التد ي لةنه
واتقا  مخا ن ال هالرة  د  األ ضييلالصييدوة هد ىل  أن 

 الرناي هو األالم.
 واييييييييييييييط هيييذه األجوا  ات  النييي ا  ال خل  من ال ليييك

الرزيز لي   قط  د إيييييييييييييييريية النصييييييييييييييا  عبيي بن  هللا عبيي 
والت ند وإن ا أيضات  د إيرة يعوة كني ة ىل  الجانبةن  د 

أبنا   ق ايييييييية ال كانرحاب مكة ال كنمة عسييييييي  ولرل تلهم 
«  ىبن  تا»القضيييييييية ال ترحنة من شييييييين تراملهم مرها فيقنر 

ابن »مد وي عهيياج وملن  را قييي من ح ييا م وإييييييييييييييقور ان 
خال  مشرل وملن  مري من إقور يون ح ا مو هم « ح اج

وعل  هذا « القضييييييييية السلسيييييييياةنية»واح ة هد أم  من  ان
والتراي   األاييييييياج  التساهم هو الدل واعحتناب هو الكار ة

 هو الق ر الذي ع مسن مني.
ومن ال دكيي  أنييي لو ُتني األمن للان ةن لكد يدييياوع 
التوإييييييييييييييييل ىل  التسياهم لنب يا كان ذلك لن يدي ث ورب يا 
كانإ الجولة األول  اييييييترقبها  انية و الحة وجوعت. ومِّن  

هللا عل  القضيييييييييية وخشيييييييييةتي من  عب  هنا  إن قلع ال لك

ه يقنر اإلق ام عل  خاوة ح وث ما نشيييييييييييييييةن ىليي جرلتا
كني يييية ت حلييييإ  ييييانتقييييالييييي عل  غةن مييييا هو مييييألول  د 
بننيييامجيييي ىل  جييي ة ومنهيييا ىل  مكييية وبييي ا ظليييي ال رنوي 
ال سيييتدب يديط  أبنا  القضيييية الذون جا وا متخاإييي ةن 

نةئييات وخنجوا  أخيييي يكيياي الواحيي  منهم  د غزة يييأكييل لدم
و كنة  عقب  تنة زمنية  يااييييييييية متصييييييييا ةن نابذون الرنف

التسني ورغهة اإللرا و وإاييييييييقاط الدسيييييييياايييييييييات  د شييييييييأن 
ال ناإيييييييب والتسييييييي يات والتد وإيييييييلإ قبل ال جد  ىل  

الن ي   أوايييييييييييياطمكة ال كنمة بهضييييييييييييرة أيام ىل  ح  أن 
عنيي  « الن ي »مد وي عهيياج  لبييإ عيي م ىر يياا كل يية 

كن ىام  هنية. ىا اعةل ذِّ
ىذا  القضييييييية الواح ةو وخةنات ايييييييسرلون أبنا   خةنات  رل

هم ااييت نوا  ابتةن عل  الره  وعل  الوع و وخةنات اييجلوا 
الشيييكن ل صييين يون غةنها من ال ول الرنبية واإلايييالمية 

الرزيز  عبييي بن  هللا عبييي  وأميييا ال ليييك«. بييييان مكييية» د 
الذي تأك  لنا ك تا رةن للشيييييييييييييييأن السيييييييييييييييرويي ان اللقا  
السلسييييييييييياةند ناجا ع شيييييييييييك  د ذلك ل جني انتقال خايم 

أبنا   من النياة ىل  مكةو  إني أكحن الشييينيسة ن نالدنمة  
األمتةن ايييييييييييييييراية   ا انته  ىليي اللقا  ألني ك ا  د كل 
خاوة من أجل القضييية السلسيياةنية يسييتدضيين رؤية وال ه 

 الرزيز وبيييذليييك  يييإن  لسييييييييييييييياةن اإلبن ال لييك عبييي  ال ليييك
الرزيز وكل ابن وحسة .  عب  هللا من  لسيييييييياةن األب عب 

يز هد الصييييايقة ألنها من الضيييي ةن تأتد الرز  عب  ورؤية
ومن رب الرال ةن تبترد ال نضاة والنح ة. ونلخُل  ىل  
القول ان لقا  مكة لم يكن  قط من أجل رأب الصييييييييييييييي ع 

 الدنمة نوإن ا هو اوعت تدية من « ح اج»و«  تا»بةن 
ىل  الدنم الحالا الذي يقااييييييد األهوال.. لكن ىل  حةنو 

الرزيز  د  عب بن  هللا عب  مىذ تت ّن  األمتان ان يضييييييييييييي
حيي ات لهييذه « الرنبييية والسلسييييييييييييييياةنييية»ضيييييييييييييييو  مهييايرتيييي 

ع »اعهوال... وتأكة ات لقولي مخا هات ضييييييهيي ال تناحنين 
 «.تضيرونا وع تضيروا أنسسكم

وبريي  الرالج النيياجم ألبنييا   لسييييييييييييييياةن هنييالييك  طييية 
عالجييييات للبنييييانةةن والرناقةةن... الييييذون هم عل  أه ييييية 

 النس  والو ن.تضةيم 
 2007فبراير )شباط(  19 –"الشرق األوسط"  صحيفة
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 سجاجيد وشطرنج ومالكمة

هنييياليييك  رل أوجيييي الشيييييييييييييييهيييي بةن عقليييية التدييي ي  
األمةنكية.  - اللبنانية وعقلية التد ي اإلونانية - اللبنانية

كلتيياه ييا مدوره ييا الرنيياي وتضيييييييييييييييةيم السنص والنييأي عن 
 ال نونة والترقل.

اللبنيييانيييية  ييياتيييإ مرنو ييية  - التدييي ي اللبنيييانييييةعقليييية 
وم قوتيييية ىل  يرجيييية ان القوَّامةن عل  هييييذه الرقلييييية لم 
يرويوا وهصييييييييييييييينون مالما الخان عل  الكيييييان والعي  
ال شييييييييتنيو مم ان القلةل من التضييييييييدية  الشييييييييخصييييييييانية 
ومرها القلةل من ال نونة والقلةل من الض ةن والقلةل من 

لكحةن من اإلنديياز لتالريات تقي يم الوع  للو ن عوة ا
الرنيب كسةلة  الته  ة  م  إيجاي الدل. أما عقلية التد ي 

األمةنكية  إنها ما لة امامنا ويكتسب مشه ها  - اإلونانية
 مالما ج و ة كل ووم.

نا  ر ما اقتنب ووم الحال ا    - 2 - 20ولق  ا تنضييييييييييييي 
ال هلة التد ح يها مجل   ىنتها الذي هو موع   2007
ن ال ولد لكد ُتوقِّف ىونان تخصيييييييييييييةب الةورانةومو ان األم

أهل الدكم اإلوناند ايييييييييييسضييييييييييلون ااييييييييييتقنار النظام عل  
السوضي  والخلخلةو ومصيلدة الشيرب ال ا  ة عل  ال ج  
النووي الرابنو والجوار ال ا ئن عل  مشييييييييييييياعن حذر ع 
يخسةها الخليجد ب  ات من السيييييييييييييييروييو الذي تقوم  يايتي 

ةو وإييييييييييييييوعت ىل  اييييييييييييييلانة ُع ان التد  ر لية تن ية نوعي
تخشيييييييييي  ومرها ال جت م ال ولد عل  اييييييييييالمة مضييييييييييةع 
هنمزو وما ق  يصييييييييييييةب السييييييييييييسن والناقالت الر القة من 

 د حال اايييييييييييييييتر لإ ىونان ورقة هذا ال ضيييييييييييييييةع  ىرتهاي
كسيييييييييييييييال  ضيييييييييييييييرط كد ع تهياج هيا حيامالت الايا نات 
األمةنكية التد ااييييييتقنت  وا مياه الخليجو أو ااييييييتر لإ 
ىونان ال ضةع كسال  ي اعد ااتهاقد ريات عل  ضنبات 
هجومية تسييييته ل منشيييي تها النووية والنسايةو  ضييييالت عن 

الا  د اتجاه كل قواع ها الصييييييييييييييياروخية الجاهزة لالنا
  قرة أمةنكية  د ال ناقة.

والتسضييييييييييييييةيل اليذي نرنييي هو  د الي رجية األول  مناعياة 
ال خاول للجةنان القلقةن من ال خا ن النووية عل  شروبهم 
وبةئتهمو وتوحةييي  الخاييياب اإلوناند  دةيييا ع وبييي و األمنو 
ك يييا لو أن الترليقيييات وتدييي وييي  ال واقف من جيييانيييب رموز 

سيييييييييييتنا كالميةو  دةا يقول هذا ال سيييييييييييدول النظام هد أورك
كالمييات  م يقول ذاي كالمييات مختلسيياتو أو ىن ال سييييييييييييييدول عن 
ال لف النووي يداول أحيانات ته  ة الخوا نو لكن إيييييييييياحب 

ال شنوع الن ي  مد وي أح  ي نجاي الداإل عل  رض  
ال نش  خامنئد ويع ي و لد   ا من شأني ر م يرجة الدذر 

ة من األوركسييييييييييييييتنا الكالمية ربا  د النسوج. و وال ايييييييييييييين
الحنا د النووي وقتات عايييييييييتك ال حلقات  د مشييييييييينوعي الذي 
يدتار ال ن   د  بيرتي وهل هو للتن ية ااييييييييييييييتهاقات ل نحلة 
نضييوب النسط وجسال الراز ويهاج حقول السسييتع واندسييار 
بناعة حياكة السييييييييييييييجايو أم اني التدضييييييييييييييةن إلعالن ىنجاز 

التد يستق ها نايي القنابل النووية « القنبلة النووية الشييييييعية»
الاوا هية. وهنا ع ب  من توضيييييييييا ل ا نقولي خالإييييييييتي ان 
ال سيدية   حلحها ت لك الق رة النووية حةا البنوتستانتية  د 
شييييييييييييييخ  أمةنكا وبنياانيا والكا وليكية ال ت حلة  سننسيييييييييييييياو 

الصييييييييهةونية  – "والةهوييةة ال ت حلة بنواييييييييياو ر وذكسيييييييييواأل
ند مت حل بهاكسيييييتان مم نا ةل" م حلة  إاييييي وان اإلايييييالم السيييييُ

مالحظة ان الق رة النووية الهاكسيييييييتانية مجةَّنة لإايييييييتناتيجية 
األمةنكية. وبالنسيييييييييييييهة ىل  ال يانات األرضيييييييييييييية  إن البوذية 
والكونسوشيييييييةوايييييييية مت حلة  الصيييييييةن والهن . ويهق  اإلايييييييالم 
 الشييييييييييييرد ع حصييييييييييية لي  د النايي النوويو  م جا  آية هللا

 ية البهلويةو ويضيم حجن األاياجمبنا ور الخ ةند ونهد اإل
«  تص ون الحورة» اي ات   خاط « ية وعية السطييىمبنا ور » لييييي

امد  دنب الح اند انوات  ىل  أن الذي عّالي الرناا الص َّ
من خالل بنا  قوة ىن ا  عاوي ور ة الخ ةنية السييييييييييييييرد لي..

ن منييييييو نوويييييية تسنة عل  الجةنان التهةيييييب وميييييا هو أكح
الجزر اإلماراتية   إاييييييييترايةال االهة الخليجية أمن  وتدسييييييييم

الحالث.  م ما  ر  اايييييتك ال البنا  النووي ىخضييييياع الشيييييأن 
الرنبد ىل  األمن الواقم اإلوناند الجيييي ويييي و أو بتربةن آخن 

ذات األو وولوجية ال ونية « ية السارايييييييييةمبنا ور اإل»تسييييييييةة  
«  ة الوحييي ة الرنبييييةييييىمبنا ور » يييال يييذهيييب الواحييي  عل  حلم 
 التد تدتضن كل ال ذاهب.

 ابيرة الدالو ع التسةُّ  كان اهل ال نال ماضيات مم 
الشاه التا ي الناحل مد   رضا بهلويو وع وب و أني اهل 

 ال نال حاضنات مم ور ة اإلمام الخ ةند.
وعنييييي ميييييا تنتهد ال هلييييية ال دييييي ية من مجل  األمن 

تخصيييةب الةورانةومو ال ولد إلونانو لكد توقف نشيييا ات 
 - 2 - 21ويقول الن ي  مد وي أح يييييي ي نجيييييياي ووم 

ىن نشيييييييييييا ات وقف التخصيييييييييييةب لن تد ثو  هذا  2007
يرند ان خيييار ال واجهيية وتقيي م عل  خيييار التهيي  يية عبن 

رمز ال بلوماايييييية اإلونانية ذلك أن التساوة. والذي ودك  
و وزين الخارجية منوشهن متقدو اختار تنكيا الجارة القلقة

محييييييل غةنهييييييا من الجةنان عبن الخليجو من التالرييييييات 
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النووية ليقول  د الةوم نسسيييييييييي  ر  زيارة قام بها ىل  انقنة 
ىن ىونان مسيييييييييييييييترييييي ة ل واجهييييية أي ع يييييل عسيييييييييييييييكني »

 «.أمةنكد...
هل هذا ال وقف من جانب أهل الدكم اإلوناندو هو 
نوع من التهويلو أم ان هدع  وا قون من انسسيييييهم وقوتهم 

هم اإلاييييييتناتيجد الشييييييربد  د  رل يول الخليج ومخزون
ولبنيييان اليييذي يج م اللوبد اإلوناند فييييي بةن الوع  وبةن 

 الق رات الرسكنية الها لة؟
هييية   م ألي  هيييذا ال وقف هو يعوة من جيييانبهم موجَّ

ان أاييييييييييييييياج  ىل  ال جت م ال ولدو لكد ونازل ىونان عل 
ا دةنو أهل الدكم أولئك يرتبنون انسسييييييييييهم  د الدالتةن ر 

ل ىذا  أي   يا مرنياه ىنهم هزموا الري وان األمةنكد ال دت يل
علةهم يكون نصييييييييييييييينهم هييييذا عالميييية  ييييارقيييية  د تيييياريم 
ال واجهيياتو وإذا هم اخسقوا ونييالهم مييا أإيييييييييييييييياب جييارهم 

امد من الريي وان األمةنكد البنيايياند  - الرناا الصيييييييييييييييي َّ
 إنهم ايييضيييسون ىل  كتاب التاريم الكنبال د الراشييورا د 

ج و ة تر نهم السيراية النوحية  د ح و هاو ومن إيسدة 
يون أن يسيييييييييييييييتوقسهم الت ةةز بةن الييذي جنى آلل البةييإ 
وللدسيييييييةن وإيييييييدهيو وبةن الذي ا ترلوه ألنسسيييييييهم عن ما 
أوإيييييييييييييييلوا التد ي مم ال ولة األعظم وحلسا ها ىل  نقاة 

 الالعوية.
ية وترلةع رموز الدكم  ىنتهيييييا وقبيييييل  ال هلييييية ال دييييي َّ

نان علةهاو كان التهويل بلغ أشييييييييييييييي هو حةا الحوري  د ىو
قيييال ال نشييييييييييييييييي  األعل  للج هوريييية آيييية هللا خيييامنئد ووم 

قاية السيييييييييييال  أمام   بناون )شيييييييييييهاط( الجاريو 8الخ ي  
الجويو ال دت ييييل ان ي ييييارايييييييييييييييوا الواجييييب عل   نيقيييية 

يةن ضيييييييييييي  حامالت الاا نات نتدار الايارين اليا انةةن اإل
أعَّ وت لكنييييا الخول  يجييييب»األمةنكييييية  د مييييياه الخليج 

واعع ا  يرن ون أن أي ىعت ا  اييييييييييييييييكون الني عليي ريات 
شامالت من كل  وا ف الشرب عل  ال رت ون ومصالدهم 

 «. د كل مكان من الرالم...
وعززت كالم خييامنئد الييذي رأى  ريي  انضييييييييييييي ييام حييامليية 

 د مياه « يواوإ اوزنهاور» ا نات أخنى ىل  الداملة الشييهةنة 
ال دامنة األمةنكية علةنا تصييييييييييييييب  د ا ار منم  ان»الخليجو 
و «ن وذجات للشيييييييييييروب اإلايييييييييييالمية األخنى  أن تكون  ىونان من

 التد هد عل  ح  قول« رع »ال ناورات اعختهارية لصييييواريم 
ىاييييييييييييتناتيجية وقايرة عل  ت مةن »جنناعت الدنج الحوري أح  

البوارج الكبةنةو ويسييييييييييي ا م اها  الوإيييييييييييول ىل  كل النقاط  د 
الخليج الساراييييد ومضييييةع هنمز وبدن ُع ان وشيييي ال ال ديط 

الن ي  األايييبع هاشييي د را سييينجاند ال دت لل ك ا أن  الهن ي.
و ان يخلف خامنئد  د ال نصيييييب األعل  )منشييييي  الج هورية(

ان أي هجوم أمةنكد عل  »قال هو اآلخن  د الةوم نسسييييييييييييييي 
ىونان ايييييييييييكلف األمةنكان غالياتو و د حال ح ث الهجومو  إن 

 «.مشاكل أمةنكا  د الرناا اتتضاعف عشنات ال نات...
خالإييييييييييية القول ان التد ي عل  مسيييييييييييا ة قنيهة من خط 
النهايةو  ال جت م ال ولد وتدإ و أة الضيييييييييييييروط األمةنكيةو 

د ىل  النهاية عل  ما وب و  د توجيي الضيييينبة. وأهل اييييي ضيييي
الدكم اإلوناند ماضييييييون هم أيضييييييات ىل  النهاية مستنضييييييةن ان 

 د جنوب لبنان  «هللا حزب» الذي حققي« 1النصييين اآللهد »
تدققي الذي ق  « 2النصن اآللهد »ول   ي كن أنعل  ىانا ةل 

وهرييا ىونان من خالل ىغناا حييامليية  ييا نات  د مييياه الخليج 
ىغناقها البهجة  د نسوج الجار النواييييييد ال تذبذب  د موقسيو 
ومن خالل ال ضيييييييد ىل  لدظة تنسةذ الوعة  إيييييييواريم تالقها 
ىونان عل  التج رات والقواع  الرسيييييكنية األمةنكية  د ال ناقة 
ب  ات  الرنااو وإوعت ىل  كل  قرة خليجية. وعن ما و عو علد 

ووي اإلوناند اإليارة األمةنكية عريجاند ال سدول عن ال لف الن
و « اولة الشيييييييياننج ب عت من ال خول ىل  حلهة ال الك ة»ىل  

 إن النجل يخا ب الانل الذي يصييييييييييم األذنةن عن ايييييييييي اع 
و وينى هييييذا الانل ان  ول الهييييال اإلوناند  د كالم كهييييذا

ىنجاز اييجاية واح ة رب ا يسييترنا كيف أن إييناعة السييجايو و 
   النهج الذي تناه اإليارة البوشييييييية عشييييييين اييييييينةن ع ونابع عل

ان  أههة عل خصيييييييوإيييييييات أنها كأايييييييلوب ترامل مم ال ناقةو 
تنصييييييينل وتتالم ىل  مج  يروِّضيييييييها اإلخساا الذي منةإ  ي 

جا   د شييييييكل ضيييييينبات ماحقة توجهها ىذا   د الرنااو وحت 
ىل  ىونانو وتكون   حيا ية الصيييييييييييييسدية األخةنة من كتياب نهيايية 

تب أ  ر ها الصييسدة األول  من ب اية كتاب ل« الدلم األمةنكد»
وتوار يييييييي خلسيييييييا  بوش اعبن.. غةن « الكيييييييابوج األمةنكد»

 الناش ون محلي ر يسات  ر  آخن.
 2007فبراير )شباط( 72 –"الشرق األوسط"  صحيفة

 
     

 بنبارحة بوش األب.. ويوم بوش اإل

ما أشيييييييييهي الوضيييييييييم  د ال ناقة اآلن  الوضيييييييييم الذي 
امد  1990عشييناه خنيف   سييبب اعجتيا  الرناقد الصيي َّ

للكويييإو التد اايييييييييييييييترةيي ت والد يي    ىل  أمتهيياو  ريي مييا 
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ا تق تها  وال اييييييييييييتة اشييييييييييييهن من اعحتالل الهغيل من 
جانب األا الجار ألخيي  د الرنوبة واإلايييييييييييييييالم. وعن  

اييييييهة الذكنى السييييييايايييييية عشيييييينة التأمل هذه األيام  د منا
للتدنين ومنااهة الرة  الو ند السايج واألربرةن لشطيقة 
لبنيييان الخليجييييةو وتوأميييي من حةيييا التقيييالةييي  الييي ي قنا يييية 
والدياة البنل انيةو  إننا ع ن لك ايييييييييييييوى الت ند  أن ت وم 
هذه النر ة ال سيييييييييتراية عل  الكويإو وأن تنتر  التقالة  

 يروي هذا الوضييم ال نتهك عل  ىياها  د لبنان وبدةا ع
إيييييييييرة  الواجب ال ناط  الن اايييييييييات الحالث عل  ارتهاكي 
الذي انرك  مسييييييييياوئ كحةنة عل  اييييييييي رة الو ن ونسوج 
أهليو  ضيييييييالت عن تأاييييييييسيييييييي للصييييييي مات تصيييييييةب نسوج 

 األجيال الج و ة.

والقول  أن الوضييم الناهن  د ال ناقة أشييهي  الوضييم 
الكحةن من الوقا م  و يستن  ىل 1990الذي عشناه خنيف 

والتصييييييييييييييينيدييات التد ويي لد بهييا مسيييييييييييييييدولون  د اإليارة 
اعمةنكيةو ومن بةنهم ييك تشيييييييييييييييةند نا ب الن ي  بوش 
اعبن. وعن  الت رن  د تصيييينيدات تشييييةند وأح  ها قولي 

و اني 2007ي  2ي  24خالل زيارة ىل  ااتناليا ووم السبإ 
ت ع يسيييييييييتهر  توجيي ضييييييييينبات ىل  ىونان من يون عقوبا

مجل  األمنو نالحظ اني وتد ث   سنيات تصييييييييييييييينيداتي 
التد اهقإ الدنب عل  الرنااو وكان وومها وزينات لل  اع 
 د اإليارة التد وتنأايييييها جورج بوش األب. وعل  ايييييبةل 
ال حال ع الدصيين  إن تشييةند وكان هنالك اييرد عنبد ي 
ىاالمد يييييييي يولد ل رالجة موضوع الكويإ  إقناع الن ي  

ام حسة ن ادب القوات الرنا ية من الكويإو قال ووم إ َّ
ام حسةن » 1990يييييييييييييي  10يييييييييييييي  11الخ ي   ىذا التزم إ َّ

 قنارات مجل  األمن التد ت عو ىل  انسيييييييييييييييداب الرناا 
من الكويإ وعوية الدكومة الشييييينعية الةهاو  لن يقم نزاع 

ي  10يييييي  31ويوم األربرا  «. ولن وتم ت مةن الرناا ك ولة
وومات من  91احتالل الكويإ وكان مضيييييييييي  عل   1990

ام حسةن ل ساعد التسوية الرنبيةو  يون أن يستجةب إ َّ
ومن بةنهييا مسييييييييييييييير  و يياقد  ييالغ األه ييية كييان يقوم  ييي 
الن ي  حسيييييييييييييند مهاريو  اجأ تشيييييييييييييةند ال جت م الرنبد 

ىن الانيقة الوحة ة »ال ولد الهاحا عن تسيييييييوية  القول  
ام حسييييييييييية ن شييييييييييي لي إلنها  األزمةو هد  د أن ولم إييييييييييي َّ

و وااييييييييتنايات مني ىل  تدنيضييييييييات وزين ي اعي «وينحل.. 
تشييييييييييةند ومخااي الجاهز اييييييييييلسات لضيييييييييينب الرنااو  إن 
الن ي  بوش األب  ييييياجيييييأ هو اآلخن ال جت م الرنبد ي 

 كالم كييييان  1990 - 11 - 22اليييي ولد ووم الخ ي  

واضييدات مني أن الضيينبة آتية ع ريب  د ذلك. وم ا قالي 
وان الرناقد عل  الكويييإ يسيييييييييييييييبييب ان الريي »بوش األب 

مشيياكل اقتصييايية ياخل الوعيات ال تد ةو وإنند قلع من 
ام  القيي رات النووييية الرنا يييةو وكييل ووم ي ن يقنِّب إيييييييييييييييي َّ
حسييييييييةن خاوة أخنى ندو تدقةع ه  ي  الدصييييييييول عل  
تنايييييانة أايييييلدة نووية. أن أولئك الذون يعيشيييييون الج ول 

ام النووي  سييييييييييييييينوا ت قيي  يكونون الزمند لبننييامج إييييييييييييييييي َّ
مخائةن  د تق ون حطيقة الوضييييييييييم وخاورة هذا الته و و 
 ال أحي  يرنل مت  اييييييييييييييييدصييييييييييييييييل هيذا الي كتياتور عل  
األاييييلدة النووية أو يرنل  التد و  ضيييي  ملن  ايييييسييييتخ م 
هذه األايييييييييييييلدة  د ال سيييييييييييييتقبلو لكننا نرنل  التأكة  أني 
ام يخا ن  ااييييييييتر ل كل اييييييييال  حصييييييييل عليي. ىن إيييييييي َّ

 «.ل عل  ىرباي الصبن الزا  ..  دياتي ىذا هو ع 
ام  دييياتييي نجيي  وزين  وإل  تهيي ويي  بوش األب لصيييييييييييييييي َّ
ي اعي تشةند يرزل عل  الوتن الته و ي نسسي لي   قط 
امو وإن ا للرناا كلي وذلك من خالل قولي ووم األح   لص َّ

و وكان الد وا تزاو   د شأن انسداب 1990ي  12ي  23
رناا اييييييييييييييير  ال  ىننيييا نرنل ان ال»جز د من الكوييييإ 

تاوين السييييييييييال  النووي ول ونا مرلومات حول التناييييييييييانة 
الكي ياوية للرنااو ونرنل القلةل عن األاييلدة البةولوجية 
ام حسيييييييةن مجنونا ىل  يرجة  التد ي لكها. وإذا كان إييييييي َّ
ااييييييييييييييتخ ام األاييييييييييييييلدة الكي اوية أو البةولوجيةو  إن الني 

. ىن عل  األمةنكد عليي ايييييييييييكون ايييييييييياحقات وم منات ت امات 
ام أن يرلم جةيي ات أن ج يم الخيييارات متيياحيية ليي ى  إيييييييييييييييي َّ

 «.الن ي  بوش.. 
هذه ال سنيات من جانب تشييييييييييةند توضييييييييييا لنا ايييييييييين 
اإلتيييان  ييي من يون غةنه نييا هييات للن ي  بوش اعبنو أي 
  ا مرناه أن يوره وهو وزين لل  اع كان ايييييييييييييييةتاور لو 

لكن   يَّل اعمةنكييان للن ي  بوش األب تجيي ويي  وعوتيييو
هدع  خذلوا الن ي  واختاروا ال ي قنا د بةل كلنتون لكد 
وتنأج عل  مييييي ى وعوتةنو  م ون يييييي بوش اعبن اليييييذي 
اختيييييييار وزين حنب ابييييييييي ليكون نيييييييا هيييييييات لييييييييو وليدقع 
للج هوريةن ال بتر   د أن يشن اعبن حنبات عل  الرناا 
تكيياي تويي  يييو  د ضيييييييييييييييو  مييا نناه من  واجم وكوارث 

اعن  ار وبدةا وتنا ن ك ا ووغسيييييييييييييييالفيا من  ووميةو ىل 
 قبل.

و د الدةحيييات كييذريريية لدنب بوش األب نالحظ أن 
ال خاول النووية وأالدة ال مار الشامل هد األااج  د 
امد وباعتنال  تلك الدةحياتو  م وتبةن أن الرناا الصييييييييييي َّ
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عل  أعل  ال سييييييييتويات النايييييييي ية اعمةنكية السيييييييييااييييييييية 
ةو ع ي ليك ميا ووجيب الستيك  ييو وأن واألمنيية وال خيابناتيي

األمور كيييييانيييييإ قيييييابلييييية للدلول تديييييإ الخي ييييية الرنبييييييةو 
وبتشيييييجيم ومدازرة من أ نال يولية محل رواييييييا و ننسيييييا 
والساتيكان ومهاركة ال لك  ه  بن عب  الرزيز والشيييم زاو  
بن اييييلاان آل نهيان رح ة هللا علةه ا. لكن كيف اييييةتم 

نإ حنب بوش األب األخذ  صييييييييييييييييرة التناضيييييييييييييييد ىذا كا
وحليستي مارغنيإ تاتشييييييييييين ر يسييييييييييية وزرا  بنياانيا مقنرة 
السات وتنتظن ااعة الصسن التد ب أت عل  وقم ا  ئنان 
اعيارة اعمةنكيةو و د شييييخ  وزين ال  اع ييك تشييييةند 
ىل  أن ىونان هد ضيييييييي نات مم أمةنكا وبنياانيا  د حنبها 

ام حسييييييييييةنو وو  إييييييييييل هذه عل  الر و الل وي عناا إيييييييييي َّ
اع  ئنان ىل  ح  أن تشيييييييييييييييةند الذي ي ه  الانيع أمام 
حنب بوش اعبن عل  ىونان بييييييذريريييييية ال خيييييياول من 
امتالكها الق رات النووية قال قبل اييإ عشيينة ايينةو وقبل 
ان تب أ حنب بوش األب ض ن تداُلف يولد يييييييييييي عنبد ي 
امد وهد الدنب ال رنو ة  ىايييييييييالمد عل  الرناا الصييييييييي َّ

وناون )كانون  17وم الخ ي  و« عاإييسة الصييدنا »بييييييييييييييييي
ي كن اعتهيييار ىونان من التديييالف. ولو » 1991الحييياند( 

كانإ خارج التدالف ال ولد لكان من السيييييييييييييييهل م  خط 
انييابةييب من جنوب الرناا ىل  جنوب ىونانو ويمج ىنتيياج 
البل ون من النسط وبيري  د األايييييواا ال وليةو ومن ال هم 

 «.أن تهق  ىونان جز ات من التدالف..
منة أخنى نقول ىن ما يد ث الةوم أشيييييييييييييييهي  الهارحة. 
ال دنة هو هو. واليييذريرييية هد هد. والرنييياي النجيييايي 
امد. وك ا اييييبع أن ه ي  ي يااييييةن  هو أا الرناي الصيييي َّ

امد»رمضان الذي هو  ووم اع نةن « تشةند الدكم الص َّ
أمام النا ب الر الد البنيااند بةنند  1990ييييي  12ييييي  24

ضييييييييي  خ سييييييييية أيام  د زيارة ىل  الرناا غنانإو الذي أم
ىذا شييييييييييييييينإ الوعيات ال تد ة هجومات عل  الرنااو » أني 

 إننا ايييييينهاجم ال صييييييالا األمةنكية والبنياانية  د ج يم 
و  إن الته و ات اإلونانية ال  ا لة عل  «أندا  الرالم.. 

السيييييينة ال سييييييدولةن وكلهم من الصييييييقور من يون أن ننى 
األمحولة الرنا يةو ومن يون أن  من يداول اعاييييتساية من

يأخذ الجار اإلوناند  د اععتهار أني ق  ودكل ومن يون 
أن يدول يون ذلك أن إلونان  د ذمة امةنكاو ىل  جانب 
ال ليارات ال ج َّ ة منذ اييييييقوط الشيييييياه رجل أمةنكا لهرل 
السييييييييييييييينوات  د ال ناقييييةو يو نييييات مرنويييييات حةييييا انهييييا ووم 

عل  ي ةن مرسيييييييييييكن  التدضيييييييييييةن لضييييييييييينب الرناا كانإ

التدالف أو عل  األقل لم تقف ضيييييييي هو ألني  د ضيييييييينبي 
للرناا ع يروي  د نظن آيات هللا اايتكهارياتو وهو ما قالي 
بوضييو  تشييةند الذي ونوي اآلن حنبات أشيينج عل  ىونان. 
ونقول ذلك مسييييتدضيييينين القول الشييييهةن عن واقرة الحور 

يصةب الدكم األاوي  ُأكلُإ ووم ُأكل الحور األبيل. وق  
السيييييييوري ال صيييييييةن نسسييييييييو من يون أن ُوهر  عني الكأج 
ال نة اني  د حنب بوش األب كان الن ي  األاييييييييي  األب 

  د الخط األمامد اياايات و د الخط الحاند عسكنيات.
 2007مارس )آذار(  6 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

لبنان العقدة والحل: لماذا ال يكون الوزير 
 األمير الوليد؟الحادي عشر 

 د زح يييية األ كييييار واإلقتناحييييات وال سيييييييييييييييييياعد التد 
تسيييييييييييته ل حل األزمة اللبنانية ال تساق ةو اايييييييييييتوقلسلنا ووم 

كالم لن ي  الدكومييية  2007ميييارج )آذار(  7األربريييا  
الصام ة والصابنة وال ستنى علةها  داي السنةورةو وتض ن 
تني اإلقتنا  بتسييييييييييييييي ية الوزين الدايي عشييييييييييييييين لل  لكة 

 الرنبية السرويية.
وهد  كنة مناطية وع نظن ان ج اعت عطي ات يجب أن 
يد ث  سييييييييببها.. أو  لنقل ىني ع مبنر لل سيييييييياجالت  د 
هذا الشأنو ألن حةحيات السكنةو توجب عل  كل األ نال 
الساعلة  د األزمة التنحةب بها كونها تد ل  د  ياتها 

 ه الدل ال رقول.ىعتهار ما يجوز 
 اآلتد نسجل هذه الدةحيات  وعل  الندو 

أوعت  ان الدييل  د نهيياييية األمن اييييييييييييييييكون عل  ويي ي 
ال  لكة الرنبية السييييرويية. ومحل هذا اإلهت ام من جانب 

الرزيز  عبييي  ال  لكييية لي   يييار ييياتو  هو من أييييام ال ليييك
رح ة هللا علييو وهو أيضات واح ة من وإاياه ىل  األبنا  

دكم من ايييييييييييييييروي ىل  ال لوي الييذون تريياقبوا عل  ق يية ال
 فيصيييييييييييييييييل ىل  خيييالييي  ىل   هييي  رح ييية هللا علةهم.. وإل 

هللاو أ ال هللا ع نه وإخواني وبالذات األمنا  ايييلاان  عب 
واييل ان و اللو واألحساي وبالذات األمةن اييروي الذي ع 
تخلو إييييسدة من أجن تي كوزين للخارجيةو من بن  وترلع 

م ىل  مشييييييييييييياريم بلبنانو واألمةن الولة  الذي تنجم اإلهت ا
خةنييييييية كحةنة  د لبنييييييان من يون الت ةةز بةن  وا سييييييي 
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 اضا ة ىل  اإلاتح ارات.
الرزيز  عبيي  عنيي مييا حظد السيييييييييييييييسةن اليي كتور -  ييانيييات 

أكتوبن )تشيييييييييييينين األول( ال اضييييييييييييد بلستة  29خوجة ووم 
هللاو وذليييك بتنقةتيييي ىل  ايييييييييييييييسةن  عبييي  مت ةزة من ال ليييك

مرالد السييييييييييييسةن ب ل   ال نتهة ال  تازةو وبذلك  ات اللقب
ايييييييييييراية السيييييييييييسةنو  إني كان بذلك يا ئن أ يال األزمة 

ىزا   اللبنانية ىل  أن إييييي ر ال  لكة اييييييكون أكحن وايييييرات 
التناقضيييييييييات وال سييييييييياجالتو ىل  أن تصيييييييييل األمور ىل  
الصيييييييرة التد تنتضييييييةها كل األ نال وعن  ّةب خا ن 
ولي  من  اب ال سييييياونةو  ضيييييالت عن أن هذا اعرتضيييييا  

كون  سرل مدا اة  نل عل  حسييييييييييييييياب آخنو وذلك لن ي
و األزمةألن ال  لكة تقف عل  مسييييا ة واح ة من أ نال 

وُجل ما تني ه هو التو ةع عل  ندو ما ح ث  د مدت ن 
الاييا ف حةييا كييانييإ عل  مقنبيية من النواب ال جت رةن 

 ليسإ  د قلب مناقشاتهم.ىن ا  م حلد الشنعية اللبنانية
هت ام السييرويي  د األاييابيم لق  تضيياعف اإل -  الحات 

الحال ة ال اضيييييييية رب ا به ل أن وتدقع  د الق ة الرنبية 
الرزيز  عب بن  هللا عب  ال وريةو التد ايييسييتضيييسها ال لك

ميييييارج الجييييياريو نوع من  29و 28 د النيييييياة وومد 
الضييي انة الرنبية وعل  مسيييتوى الق ة لصييييرة الدل الذي 

ا كاي يرصيييييييييف  د ضيييييييييو ي ع تتكنر األزمة عل  ندو م
بلبنان كصيييييييييييييرة عي  مشييييييييييييتنيو ونكاي نقول ي كن  د 
ضيييييو  الرصيييييف أن يصيييييها لبنان متنا نات.. أو مأكوع من 
ج و . وعن ما تصييييل الدال  السييييسةن ذي ال نتهة ال  تازة 
والد ااييييييية ال خلصييييييية لتدقةع الدل ىل  يرجة ان يراير 
بةنوت ىل  النياة إهاحات ليروي  د ال سا  متساييات أي 

هة لالتصال الهاتسد  الجهات ال ختصة وأي تشوي  منا 
قييي  يدييي ث نتيجييية للتشييييييييييييييييياور عبن الهييياتف مم الييي ووان 

هللا لتزوي ه  خةن السيييييييييييييييردو  هذا  عب  ويسيييييييييييييييتقبلي ال لك
ما تني ه ال  لكة هو الدل الذي يكون ىل  أن مدشييييييييييييييين 

محل الرناييييية التد تورُا  د منأى عن انتهاكات األمزجة 
 من جانب الهرل.

عن ما تكون تسييييييييييي ية الوزين الدايي عشييييييييييين  - را رات 
هللا عل  ندو اإلقتنا  السيينةوريو أو  عب  مصيي رها ال لك

عل  ندو ما يجوز الت ند يكون هذا الدايي عشييييييييييييين أو 
 الل  إن ذلك  د بن  هو األمةن الولة « الوزين ال لك»

ذلك أن ح  ذاتي يشييكل ضيي انة أهم ما  ةها انها للج يمو 
  هو حسةيي  ر ي  حكومية يولية اعايييييييييييييييتقالل األمةن الولةيي

اري  ال رسور لي رياة الصيييييلا وهو موضيييييم القبول الهشيييييَّ
واللدويي  يو وهو أيضيييييييييييييييات الذي لي  د ال جت م ال ولد 

ال رند  ييييييييأمن لبنييييييييان الدضيييييييييييييييور ال ت ةزو وهو رمز 
اإلاييييييييييييتح ار الا و  والناجا  د ال شيييييييييييياريم التد وتالم 

ها عنضييية للتوقفو لبنان ىل  اايييتئنا ها  ر ما  ات  رضييي
وهو ع ليات ابن ال  لكة  د لبنان  ق ر ما هو ابن لبنان 
  د ال  لكييييية. واعهم من هيييييذا كليييييي انيييييي حسةييييي  ال ليييييك

الرزيز رح ة هللا عليي الذي لم يسييييييييييييييتوقسي ان  رل  عب 
مسيييتشييياريي ووزرا ي كانوا غةن ايييرويوةن من يول عنبيةو 

لذي وبرضييييهم من لبنان. وما يامإ هذه مواإييييساتي   ا ا
هو الدايي عشيييييين ما يام  أن يكون  ع يجرل األخذ  سكنة

 وهرا   ا ي حل الا أنةنة  د نسوج ال جت م.
ونخل  ىل  القول ىن الوزين الدايي عشييين  د حال 

الرزيزو ايييييشييييكل  د  عب بن   اللبن  اني األمةن الولة 
رأونا إ ام األمان لخات ة ارة ة ألزمة اشت ت ووإلإ 

ضيييييييييييييييةع حلقاتها ىل  الظن  أن ع زا  ى الدال  اللبنانةةن
أمييل ونتج  من الدييل..  م جييا  الدييل الييذي ونضيييييييييييييييد 

الرزيز  عبيييييييي بن  هللا عبيييييييي  الج يم وعل  ندو رغهيييييييية
 وعزي تي.

 2007مارس )آذار(  13 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 تصيين القاهرة.. خطوة خطوة 
الجيي ويي  من أخهييار القيياهنة التد تكيياي تختنع من كحنة 
التلوث وإرتسيياع مييذهييل  د عيي ي السيييييييييييييييكييانو وازيحييام  د 
حنكة السيييييييييييييةن ع محةل ليو أن مشييييييييييييينوعات ب أ ووم األح  

وتشيييييييييييييييياري فيييي بننييامج األمم ال تديي ة  2007 - 3 - 11
لتوزيم يرَّاجات « ج عية نهوة وتن ية ال نأة »اإلن ا د و

نةن  سيييييييييييييرن تشيييييييييييييجيرد لل رَّاجةو ويتم عل  مئات ال وا 
التسيييييييييييي و  عل  أقسيييييييييييياط منيدة ع تتجاوز  ال ة يوعرات 
شيييييهنيات. هذا يرند أن تصيييييةةن القاهنة هو الدل  ر ما لم 
تنسم الكهاري وال تنو واألوتوبي  النهني. وكيف ايييييييييتنسم 
ىذا كانإ ال شيييييكلة األزلية عل  حالها حةا التناايييييل  د 

د األريال ومِّن  يون أن تخسف وتد و ات   زيهارذروة اإل
من و أتي ح الت تد و  النسيييييييييييييييل التد تتوار ها الرهوي 
الن اايييييييية عه ات  ر  عه و وايييييييةتواإيييييييل التوريا ىل  أن 

 دةا يقتصييييين « التصيييييةةن النسيييييلد» بيييييييييييييييييييي تأخذ مصييييين
اإلنجاب عل  ول ون  د الد  األقصييييييييييييييي  وهو أمن عل  

ان يرجة من اليسيييين  النسييييهة ىل  يولة خارج مجت م األيي
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 النسيييييييييييييييهة ىل  كبنى ال ول الرنبية ىعَّ أني السييييييييييييييي اويةو 
اإلاييالمية مصيين يدتاج اإلجنا  ىل  قنار ر ااييد مقنونات 
بت هة ات أزهنية مِّن  عل  منابن ال سييييييييييييييياج  ومِّن  خالل 
الن وات وال قابالت عبن السضيييييييييييييا ياتو وكذلك ىل   توى 
 جنيئة من نوع الستاوى التد تكا لنل ااتص ارها  د انوات

الذي يقتنب  نستا السيييااييد واإلقتصييايي وليي اإل نستا اإل
مييييييات وال دظورات عل  ندو مييييييا تجنأ  من ل   ال دنَّ
عل  اقتدام أاييييييييييوارها كتَّاب ومسكنون وكاتهات وروا يات 
و نييييييانونو وبرل هدع  من النخهيييييية ذات القيييييي رة عل  
اإلب اعو ىعَّ أنهم وج وا القلم واللسيييييييييييييييان وذههان  رة ات  د 

األحيانو وتنشأ عن ذلك مااريات وماالب تصل  رل 
ل ارت اي عن ال ون.  أحيانا ىل  ىعتهار الر ل اإلب اعد  ِّر 
والستوى التد نرنةها  د شيييييييييييييأن تد و  النسيييييييييييييل تكون  د 
قنا ة تتناايييييب مم ظنول الرصييييين ومقتضييييييات الوضيييييم 

نون  الكحةن من جت اعاإل د يقوم بها السقها  الذون يسسيييييييييييييِّّ
تناكدواو تناايييلوا »اي الد وا الشييينيف النحا ة  د اعجته

 «. إند ُمهاٍه  كم بةن األمم
والقول  أن التنااييييييل ال زيهن  د مصيييييين ال دنوايييييية 
مشييييييكلة أزلية وبناييييييم التوريا يسييييييتن  ىل  ااييييييتدضييييييارنا 
عذاب الره  الناإييييييييييييييني مِّن  هذه ال شييييييييييييييكلةو وكيف أن 
هواج  ال عم للنغيف والخشييية مِّن  ايييف وقف تصيي ون 

مِّن  جييانييب اإليارة األمةنكييية  رنة  الق ا ىل  مصييييييييييييييين
ىحناج البننامج القومد والو ند الناإنيو كانإ حاضنة 

ات إجت اعالناإنو و  عب   د مرظم ُخالب الن ي  ج ال
مجل  الوزرا و ك يييا أن هواج  تيييأمةن البيل ورغيف 
العي  والشيييييييياي والسييييييييكن والزيإ والسيييييييي نة كانإ النقاة 

 النسسيييييييييييييييد عل ال نكزييييية التد تتسيييييييييييييييييياوى  د تييييأ ةنهييييا 
الناإييييييييييين  النقاة ال ترلقة  القضيييييييييييية الو نية. ولق   عب 
النياإييييييييييييييين والديال عل  ميا هد علييي  م جيا   عبي  رحيل

الن ي  أنور السيييييييييييييييايات يقلِّل  الت رج من التالرات التد 
تترلع ب ور مصن و نيات وقوميات وتصل الدال  يو نتيجة 
الضييييييروط ال عيشييييييية الناشييييييئة عن التنااييييييل ال زيهن وما 

سيييييييييبهي زياية ع ي السيييييييييكان من التزامات عل  الصيييييييييرة  ت
ال عيشييييد وااييييتنزال ال داييييسيييية الرسييييكنية ل ةزانية ال ولة 
عل  حسييييييييييييييياب متالهات التن يةو ىل  ىبنام ىتسا ية كامب 
ييسة  مم ىايييييييينا ةل وحصييييييييولي نتيجة ذلك عل  النضيييييييي  
األمةنكد واألوروبد وعل  نصف جا زة نوبل للسالم نال 

 اإل نانمناحيم بيرن  م رحل النصيييييييييييييف اآلخن شييييييييييييينيكي 
لتنتسد موجهات الجا زة نتيجة ان السييييييييييييالم لم وتدقع وان 

 بيرة الصناع تب لإ ىذ  ر ما كان بةن الرنب وإانا ةلو 
عنبيية  -  إني  ات حاعت احتناب وإيييييييييييييييناعات عنبيية

بةن أهل البل  الواح و  ضالت عن أن اإلرهاب وج   أحيانات و 
يجييية هيييذا التدليييل ك يييا لم  نيقيييي ىل  ال جت م الرنبد نت

يج ه مِّن  قبل.. وإل  يرجة اني لم يسيييييييييييييييلم بل  عنبد من 
 ويالت اإلرهاب.

وما لم يج  لي الدل  د الره  السييييييييييييييياياتد ور ي عه  
الن ي  حسند مهاري الذي تساق إ ال شكلة السكانية  د 
ايينواتيو وهذه ب ورها أ نزت مشيياكل أخنى اييتشييكل عبئات 

 ر  مهاري اييوا  كان الوريا   قةالت ج ات عل  من ايييدكم
الجنناعت عل  أايييييييياج أن الن اايييييييية أح   ابني ج الو أو

مرقوية اللوا  ُعن ات وتقلة ات مرات لل داسة الرسكنية. وعل  
رغم  رل مشييييييييياريم اعايييييييييتصيييييييييال  والتن ية  د منا ع 
 رة ة ج ات عن الراإييييييييييي ةو ىّع أن القاهنة ما زالإ نتيجة 

د يشييييييييهي  د ىجت اعار الكحا ة السييييييييكانية عنضيييييييية إلنسج
 رل مالمدي الر ارات اآلولة للسييييييييييقوط وعل  ملن   ةها. 

ال صيييييييييينية « ج عية نهوة وتن ية ال نأة »وعن ما تهاير 
غةن الناييييييييييييييي ييييية وبييييالتريييياون مم بننييييامج األمم ال تديييي ة 
اإلن يييا د التيييا م ل ن ع البةئييية  د ال نظ ييية الييي وليييية ىل  

جبها وتم توزيم ىلةها وب و  أشننا كنة التصةةن التد  ىبتكار
يرَّاجات عل   قنا  الدال من اييييييييكان عاإيييييييي ة مصيييييييين 
ال دنواييييييييييييييييييييةو الييييييذون ذهبوا محالت  د التكيييييي ج ياخييييييل 

ها واييييياوحهاو  هذا مدشييييين ىل  أبواباألوتوبيسيييييات وعل  
د ال دت يييل حييي و يييي. وتليييك جت ييياعهييياج  اإلنسجيييار اإل

خاوة أول  عل   نيع التصيييييييييييةةن من الصيييييييييييربو حت  
إييةنية عحقة تب أ  الخاوة ىشييرار آخنو ح وث خاوات 

الحانية التد تت حل  د أن كل زوجةن من حقه ا ىنجاب 
ول  واح  وتكون األ ضييلية للذكور عل  إييرة  ال سيياع ة 
الدكومية.. مم مالحظة أنها خاوة أ نزت من السييلبيات 
عل  ال جت م الصيييييييييييييييةند مييا قيي  تد ن كحةن التييأ ةن عل  

 مستقبل هذا ال جت م  ر  ربم قنن.
وندن نتد ث عن ال شييييكلة األزلية  د مصيييين  ويهق 

ال دنوايييييةو وكيف انركسيييييإ  د  رل جوانبها وبالذات 
التد اقتصيييييييينت اعاييييييييتساية منها عل   نستا  د تجنبة اإل

ملةون من اإييييل اييييهرةن ملةونات هم ع ي اييييكان مصيييينو 
ومن بةن ال لةون هذا عشيييييييييييييينة آعل ملةونةنو اإلشييييييييييييييارة 

خاةنةو أن الدكومة  ت لةال عل  مسألة التلوث التد  اتإ
اليا انية أيرجإ قبل  تنة  د وإييياياها ىل  رعاياها الذون 
يسييييا نون ىل  مصيييين للسييييياحةو  قنة تسة   أن علةهم ع م 
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الهقا   د القاهنة أكحن من وومةن  سييبب مخا ن التلوثو 
وزورون خالله ا ال تدف واعهناماتو  م يرايرون عل  

حةا نسييييييييهة  وجي السيييييييينعة ىل  الرنيقة وشيييييييينم الشيييييييييمو
 التلوث  سياة ج ات.

تهق  اإلشييارة أيضييا ىل  أن منظن  ضييرة مالوةن من 
ايييييييكان القاهنة وتنقلون  ال رَّاجات الهوا ية اييييييييكون ع تاتو 
ومن ال دك  اني ايييكون موضييوعات للنكات الكحةنة. والنكتة 
 د أي حال خةن من النك  الناشئ  د  رل أاها ي عن 

 التلوث.
 2007مارس )آذار(  20 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 بقمة الرياض: مشهد مستح  
وت ن  ال ن  من أجل تقلةل نسييييييييييهة الدذر الرنبد من 
ىونان ونخ   ييييالييييذكن الدييييذر الخليجدو لو أن الن ي  
اإلوناند مد وي أح  ي نجاي أو ر ي  هةئة تشيييييييييييييييخي  
مصييييلدة النظام  د ىونان الشيييييم هاشيييي د را سيييينجاند أو 

مراتو ه ا من ُمسييييييييييييييتضييييييييييييييا د ق ة النياة  اإل نةن  حت
الرنبييية اليي ورييية التد تبيي أ أع ييالهييا  ريي  غيي   د النييياةو 

أو أح ه ا ايراد اناهاعات عن  اإل نةنذلك أن حضور 
ىاييييييييييييييالمد لي تأ ةنه  النسييييييييييييييهة ىل  التوتن  - و اا عنبد

السيييا   عل  ال سيييتويةن اإلقلي د وال ولدو  ضيييالت عن أن 
لذي نشةن ىليي أمن مألولو ااتنايات ىل  مسألة الدضور ا

ايييييييييييييييا قة مشييييييييييييييياركة ر ي  الدكومة التنكية رجب  ّةب 
أريوغان  د الق ة الرنبية ال ورية التد ىاتضا ها الن ي  

و 2006ع ن حسيييييييين الهشييييييييةن  د الخن وم أواخن مارج 
وكان حضييوره ع تات وموضييم ىرتيا  أهل الق ة خصييوإييات 

عل  اإلبن  بوش ان حكومتي ر ضإ ال شاركة  د حنب
الرناا انسييجامات مم ال شيياعن الرنبية واإلاييالمية  د هذا 
الشييييييأن عل  رغم أن قلقها من ال وضييييييوع الكنيي يسنة 
علةهيييا خوة غ يييار غزو الرناا والدسيييا  عل  مو ئ 
ق م يسة ها عن ما تب أ اييااية ال قايضيات. وعن ما نسي م 

حيية مييارج لل نة الحييال 4الن ي  أريوغييان يجيي ي ووم األحيي  
خالل أشيييييييييهن ن مي عل  ع م مشييييييييياركة تنكيا مم اإليارة 
البوشيييييييييييييييييية  د غزو الرناا وتييأكيي  لنييا أن القلييب التنكد 
م عل   األريوغاند عل  األشيييييييييقا  الرنب وال سيييييييييل ةن تق َّ
الرقل الذي ونى أن مصييييييييييلدة البالي تأتد أوع ومسيييييييييياونة 

 الجار والص وع تدل  انيات.
ة األول  ومن ىيجيييابييييات مشيييييييييييييييييياركييية ىونان  د الق ييي

لِّكات أنها ىل  جانب  عب بن  هللا لرب  الرزيز  ر ما  ات مل
تقلةل نسيييييييييهة الدذر الرنبد والخليجد  شيييييييييكل خاص من 
ىونانو ُتنهِّّي أهل الدكم اإلوناند ىل  أمن أاييياايييد وهو أن 
اايييييييييييتقنار ج هوريتهم اإلايييييييييييالمية من اايييييييييييتقنار الجةنان 

يصييها  الرنب وال سييل ةن وان القلع عن ما ونتسم منسييوبي
حالة خصيييييييومة وان الخصيييييييومة تسنة عل  ُأولد األمن 

عل  نج ة الصييييييييييييي وع الهرة  ل ر  أ  اع  عت ايأحيانات اإل
امية  أمحولةاألا القنيبو وهذه  ت اعييات الرزوة الصيييييييييييييييي َّ
يلةل عل   1990أغسيييا  )آب(  2للكويإ ووم الخ ي  

ذلك. و د الوقإ نسسي ىن من ىيجابيات حضور نجاي أو 
را سنجاند  د الق ة ك ناقب أن مسدولية األمتةن الرنبية 
واإلاالمية ىزا  ال خا ن التد ق  تترنة لها ىونان عل  
ندو ميا هو مدت يل الدي وث  د حيال ىايييييييييييييييت نار الرنياي 
الرنوان الن يسيييييييييييييييد  د الخاييييييابةن اإلوناند واألمةنكدو 
تصها اكبن. هذا ىذا لم يج  األشقا  من عنب ومسل ةن 
أن السييييلوي اإلوناند قابل عاييييت ارة نوعية ومن أجل ذلك 

  لتتم مرالجة األمور  الدسن .
وندن عن ما نشييييييييييييةن ىل  مشيييييييييييياعن الدذر  ألن هذه 
نة عل  األمور السيييييياايييييية وإن ا  ال شييييياعن لم تر  مقتصيييييِّ

ا تقنر ال ول ب أت تتراظم عل  الصييرة  ال ذهبد. وعن م
نيةو ذات الدضييييييييور الساعل  د  السييييييييهم اإلاييييييييالمية السييييييييُ

إيييييييييييرة حلف من نوع  ىبتكارإييييييييييياغة القنار اإلقلي دو 
جييي وييي  وي هييي  وزرا  خيييارجيييية هيييذه الييي ولو وهد ال  لكيية 
الرنبية السيييييييييييرويية ومصييييييييييين واألرين وتنكيا وباكسيييييييييييتان 

 بناون  25وان ونيسييييييييييييييييا ومالةزيا خالل لقا هم ووم األح  
 د ىايالم أ اي ل دت ن عل  مسيتوى الق ة  2007 )شيهاط(

من ال توقم أن ُيستضال  ر  الق ة الرنبية ال وريةو  هذا 
ند»مدشييين ىل  أن ما يقال  د ضييينورة تكوين  و «ب ر ايييُ

ىن ا هو « هالل شييييييييييرد»ىذا جازت التسييييييييي يةو  د وجي 
نة عل   واقم مل وج. وعل  رغم أن الرضييييييييييييوية مقتصييييييييييييِّ

مانة منظ ة ال دت ن اإلاالمد ال ول السهم ىضا ة ىل  أ
وع مجالو رب ا حت  ىشرار آخنو لهطية ال ول اإلاالمية 
نية لالنتسييييييييييييابو ىعَّ أن احت ال تاوين هذا التج م  السييييييييييييُ

من حةا ضيينورات اإلنشييا  « الناتو» دةا يصييها محل 
ومسييييييتلزمات التقوية وموجهات الت خلو ليسييييييإ مسييييييتهرل ة 

د واإييييييل ااييييييتك ال  د حال أن ال شيييييينوع النووي اإلونان
ند.  مقوماتي كسييييال  يسنة األمن الواقم عل  الرةن السييييُ
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الرزيز أوضيييييييييييا للن ي   عب بن  هللا عب  وع ب  أن ال لك
مارج  3مد وي أح  ي نجاي خالل لقا ه ا ووم السييييييييبإ 

أهييل الدكم اإلوناند من  ىنزعيياجالجيياري  د النييياة ىن 
ا  الييييذون اجت روا  د لقيييي ىنزعيييياجهييييذا التج م هو محييييل 

ىاييييييييييالم أ اي للت هة  للقا  ق ة و شيييييييييين وعية هذا التج مو 
وان التسهم اليذي ع بي  منيي لي واعد القلع هو اليذي ولرد 
ضنورة ىنشا  محل هكذا تج رات.. وبصنل النظن ع ا 
ىذا كانإ مدورات عابنات أو حلسات  ابتات. ونشيييييييييةن هنا ىل  أن 

رزيز ال عبيي بن  هللا عبيي  الن ي  نجيياي أبيي ى أمييام ال لييك
من لقا  يول خط ال  اع األول للُسنة  د الرالم  نزعاجاإل

اإلاييييييييييالمد مرتبنات ىياه اني ك اشيييييييييية كسةلة  إحكام الاوا 
وإل  ح  اعختناا عل  ىونانو خصييييييييييوإييييييييييات أن مقومات 
اليي ول السيييييييييييييييهم عل  يرجيية من اعقتيي ار النساد وال ييالد 
واإلقتصيييييييييييياييو وال وقم اإلاييييييييييييتناتيجد والنووي والتراون 

لد من التدسظيييييات مم ال جت م الييييي ولد. ومم أن الخيييييا
الن ي  نجاي كان إييييييرةن السيييييين عن ما ر رإ الخ ةنيةو 
 د بيي اييية امتالكهييا زمييام السيييييييييييييييلايية  د ىونانو شيييييييييييييييرييار 

وريَّت يول الييخييليييييج ميين خييالل « تصيييييييييييييييييييييي ويين الييحييورة»
امد عل  هييذه اليي عوة  ييال واجهيية « البوليي وزر» الصيييييييييييييييي َّ

ية تجرلي وتأمل  د ال هاشييييييييييييييينةو ىعَّ أن ذاكنتي ال رلومات
و «مجل  التراون ل ول الخليج الرنبية»ظنول اايييييتةالي 

وينى أوجي تشياُ ي كحةنة  د ضينورات اعايتةالي بةن ذلك 
الدلف السهاعد » لييييييي ال جل  وضنورات ااتةالي مدت لل

تج ُّم يول ىعالن » لييييييييييييييييييي أو كتسيييي ية مخسَّسة« اإلاييييالمد
م يول تج ُّ »الييذي قيي  تكون بيي اوتييي محييل « ىايييييييييييييييالم أ يياي
ىعَّ أن مصيييةنه لن يكون محل هذا األخةن « ىعالن يمشيييع

الذي ب أ قويات وألحكام الضييييييييييييييينورة وير  الخانو لكن ما 
لبا ان ب أ وذوب كالشيي رة  م وتننا ويسييقط عل  الدلهة 
ك حيييل مالكم لم ولتزم  قواعييي  الليييياقييية البييي نيييية التد ُتهطييييي 

 عل  قة  كسب الجوعت.
ت ن  ال ن   د ضو  التزام  د اياا الت نيات أيضا و

  ا تم التساهم  د شيييييييأني  د « ح اج»ىخواننا  د حنكة 
بن  هللا عب  لقا  مكة الذي رعاه حت  لدظة ىنجازه ال لك

الرزيز وبر ما كان الحال د الذي أنجزو أي الن ي   عب 
مد وي عهاج ور ي  الدكومة ال كلَّف ىاييييييييييييي اعةل هنية 

رلو تشيييييييييييييييكةل خال  مشييييييييييييييي« ح اج»والنجل األقوى  د 
حكومية الوحي ة الو نيية أن يكونوا بي  ات من ق ية النيياة 

الرزيز من أجل  عب بن  هللا عب  ىل  ي ةن ايييييييييييرد ال لك
تنج ة األقوال ال ولية  د شأن كيان  لساةند ىل  أ رال 

وأن ع يكتسد و    لسييياةن ىل  الق ة بن م األو ي شيييكليات 
وإن يييا أن « ال هيييايرة الرنبيييية»عل  تجييي وييي  التيييأكةييي  عل  

ال تنيية من وعة  دةوية شيييييييأنها « الد اايييييييية»تكون الة  
ال ضي ونة موا قتها مئة  د ال ئة. « الستداوية»شيأن الة  

أما ل اذا نقول ذلك  ألن وإييييييول خال  مشييييييرل  جأة ىل  
 النياة قبل موع  الق ة  رشييييييينة أيام للتشييييييياور مم ال لك

و هللاو كان ب أ ي ارج اللعهة السيييييييييييييياايييييييييييييية عل  ند عب 
أاييييييييييلوب الن ي  الناحل ياايييييييييين عن ات  د هذا الشييييييييييأن 

كان يخا ب كل  نل عنبد أو « أبو ع ار»وكيف أن 
ىاييييييييالمد ويترامل مري   ا ُونضييييييييد هذا الانل. ويلةلنا 
لد أن األا خال  تهايل  د  عل  هذا السيييييييييييييييلوي ال ِّشيييييييييييييييرل

مم الن ي  نجيييياي  2007مييييارج  6 هنان ووم الحال ييييا  
ا نوحات ايييييييييييييييا قة لكل منه ا كالمات يروي بذاكنتنا ىل  

 اإل نةنتترلع  ال قاومة ومصييييييييةن ىايييييييينا ةلو مم ان لقا  
بن  هللا عبيي  كييل منه ييا  ييال لييك ىجت يياع ريي  مصيييييييييييييييياي يية 

الرزيز  د النياة  د  تنتةن متهاع تةنو وما كانإ  عب 
عليييييي ال ديييياي ييييات لكييييل منه ييييا  د ذلييييك اللقييييا و تسنة 

الصيييييناع  علةه ا ىعت اي مسنيات أقل تشييييي يات  د موضيييييوع
مم ىاييييييييييييينا ةل. لكن الذي قنأناه لكل منه ا وتني اناهاعات 
مراونات حةا أن الن ي  نجاي قال لضييييييييييييييسي السلسييييييييييييياةند 
ال نمواو الذي جا  ليدياي   ا تم اإلتساا عليي  د لقا  
مكة مم الن ي  مد وي عهاج  د شيييييأن تشيييييكةل حكومة 

د وح ة  لساةنيةو تلتزم  اإلتساقات التد عق تها السلاة  
أن »الزمن الرن اتدو وبرل الزمن العهااد مم ىانا ةل 

الكيان الصييهةوند ي ن  د أاييوأ منحلة  د حياتيو ويتجي 
ندو اعضيييي داللو وان النصيييين اإللهد الذي حققي ىي ان 
ومقاومة الشييرب السلسيياةند ال ظلوم ايييظهن ىل  العيان 
قنيهاتو ولذا  إن وح ة ال قاومة من شأنها  ر  التوكل عل  

 أن ت ه  الانيع إلخناج الراإييييييييييبةن الصييييييييييهاونة من هللا
األرة السلسيياةنية ال ق اييةو وع م  قا  شييبن منها تدإ 

وهييييذا الكالم الوجيييي اند النوحيييياند جرييييل «. اإلحتالل...
 اإلعتنالر ل ح اج »خال  مشييييييييييييييرل يكنر أمام نجاي 

 «.النا د  الكيان الصهةوند الراإب... الم
مشيييييييييييييرل هو أن  وما ي كن قولي كإضيييييييييييييا ة ىل  كالم

الرزيز  عبيي بن  هللا عبيي  النعيياييية الرنبييية من جييانييب ق يية
وعل  قاع ة التسهم ال وضوعد لل وقف ال ولد من شأنها 
أن تدقع للقضيييييييييييييية السلسييييييييييييياةنية ما لي   د ق رة ىونان 

ىليي تدطيقي. ولو أن خال   أشييييييييننا التدلةل النجايي الذي 
لة مشيييييييييييييييرل ت ن  عل  الن ي  اإلوناندو الذي يعي  حا
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لكان أمكن « ال هايرة الرنبية»انتظار زوال ىانا ةلو يعم 
القول أن القاب الد اايييد ال نموا ع يسيييتنسيييم السيييلوي 
الرن يييياتد  د مخييييا هيييية األ نال ال رنةةن  ييييالقضيييييييييييييييييييية 
السلسيييييييياةنيةو كل و ع ما ُونضييييييييد عنسواني وينسييييييييجم مم 

  نوحاتي.
ويهق  الت ند األخةن وهو أن ييييييأخيييييذ رموز األزمييييية 

أن ق ييية النيييياة هد خشيييييييييييييييهيييية  عتهييياراللبنيييانيييية  د اإل
الخالصو  ييييييإذا هم اغتن وا السنإيييييييييييييييييييية تكون األزميييييية 
اندسيينتو أما ىذا لم ُتسييرسهم السانة ع  ات أو لسييو  الدظ 
 إنهم والو ن عنضييييييية ل ا ع ي كن عالجيو  ضيييييييالت عن 
أن لستات اإلهت ام السيييييييييييييييااييييييييييييييد وال الد التد أمكن من 

ناند ونهل ق  ع تتأمن حت  من خاللها ى قا  القلب اللب
اعز األإيييي قا  ال ولةةن واقنب األشييييقا  اإلقلي ةةن. ومن 
ال دك  أن الرزلة  د هذه الدال ايييييييتكون شييييييياملة وقاتلة. 
وعل  هذا األاييييييييييياج  إن مساجأة من جانب رموز األزمة 
تت حيييل  د الظهور أميييام الق ييية متييي لسد القلوب متديييابةن 

م تنحةب. وما متقااييييييييي ةن نر ة الو ن ايييييييييتكون موضييييييييي
نقصييييييييييييييي ه  ال ساجأة هو أن تسيييييييييييييييترة  الدكومة اللبنانية 
وزرا ها الذون اايييييييييييتقالواو وأن يضيييييييييييم مالكو الن اايييييييييييات 
اللبنانية الحالث وبصييييييييييييرة اعحتكار نهاية لل اارية التد 

أو الرك  ع «... جةني » لييييييييييييييي «توم»هد أشهي   اارية 
  نا.

 2007مارس )آذار(  25 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 طهران ولندن.. تجاذبات القط والفأر
 ر  النايييييالة السييييينية التد  رحإ بها اإليارة األمةنكية 
ىل  الدكوميييية اإلونانييييية تدتج  ةهييييا  سيييييييييييييييبييييب تزوييييي هييييا 

 ةلع »مةليشيييييييات عنا ية   تسجنات تختنا ال روع مته ة 
بت ريب « هللا حزب»و« الدنج الحوري » لي التا م« الق ج

جا ت واقرة احتجاز ىونان لرناإيييييييييين عناقةةن  د ىونانو 
الهدنية البنياانية الخ سيييييييييييية عشيييييييييييين بةنهم جن ية بته ة 
يخول ال ييياه اإلقلي ييية. وبيي أت حكوميية بلةن ح ليية تج م 
بةن ال بلومااييييية والتدذون تسييييته ل ااييييتراية الهدارةو  م 
ما لبا األمن أن تاور وح لإ األنها   رل التساإيييييةل 

د األواييييييييم قنب ال ياه عن مناورات عسييييييييكنية أمةنكية ه
اإلونانية  د الخليج شيييياركإ  ةها لل نة األول  مج وعات 

ك ا «. اوزنهاور»و« ايييييييييييييييةتةن »من حاملتد الاا نات 
ح لييإ األنهييا  مرلومييات اايييييييييييييييتخهييارييية روايييييييييييييييييية حول 
تدضييييييةنات أمةنكية لشيييييين ع لية بنية وجوية ضيييييي  ىونان 
به ل تنكيرها وخلخلة مدايييسيييات الدكم  ةها وبأين  ح  

لخسيييييييا ن. وكانإ ايييييييهقإ هذه ال رلومات  أيام قلةلة من ا
مرلومات تصيييييييييييييب  د اإل ار نسسيييييييييييييي وتسة   أن الر لية 
ال شيييييار ىلةها ايييييتد ث ووم السيييييايج من أبنيل )نيسيييييان( 
الجاريو وبدةا تب أ  د النا رة  جنات وتنتهد  د النا رة 

 عصنات.
  د ضو  ذلك يج  ال ن  محل حالنا نسسي وتسا ل  

ىونان للهديييارة البنيايييانةةن هو محيييل هيييل ان احتجييياز 
 1990احتجييياز السيييييييييييييييلايييات الرنا يييية  د ميييارج )آذار( 

للصيييييييييييييييدا د اإلوناند  نزاي ربا د  ازو إو الذي يد ل 
 و يقة اسن بنياانية؟

وهل ان السييييييييييلاات اإلونانية اييييييييييتكتسد  النسييييييييييهة ىل  
موضيييييييييوع الهدارة  اايييييييييتجوابهم  م ىإييييييييي ار أحكام علةهم 

اإلقلي يييية تناو  بةن السيييييييييييييييجنو ىذا بته ييية يخول ال يييياه 
اعتبنت ال دك ييية هيييذا الييي خول غةن متر يييَّ و أو ميييا هو 

اعتبنت يخولهم كان  رنة ىذا  أكحن من السيييجن  كحةنو
 التجس ؟

من جيييييانيييييب الهديييييارة « الييييي خول الخايييييأ»وهيييييل ان 
البنياييانةةن ال ييياه اإلقلي ييية اإلونانييية كييان  خيياتو الرنة 

مجل  األمن واإيييييييييي اره  ىجت اعمني وقبل ايييييييييياعات من 
 اإلج اع قنار تصييييييييرة  الرقوبات عل  ىونانو ىلهاج أهل 
الدكم اإلوناند ته ييية اإلايييييييييييييييييا ة ال تر يييَّ ة ىل  ال جت م 
ل  ال ولدو وذلك بن ضيييييها الخاأ الهسييييييط وتدويلي ىل   ِّر 

 اهانة لل ولة الكبنى بنياانيا؟
وهيييل ىن ال سيييييييييييييييييألييية هد نوع من الني عل  الواقرييية 

رلقة  الجننال علد رضييييا عسييييكني مسيييياع  الرامضيييية ال ت
 بناون  7وزين ال  اع اإلوناند السيييييييييييييابع الذي اختس  ووم 

وقةل ىني ىما اخُتاف من مكان ىقامتي  2007)شيييييييييييييييهاط( 
 د تنكيياو وإميا لجيأ   دل ىرايتيي ىل  الرنب )بنيايانيييا 
أو أمةنكا(. ك ا ُوإيييسإ الواقرة  أنها  الرة األه ية كون 

ن من الشيييخصييييات األمنية الساعلة الجننال علد رضيييا كا
 د الدكم اإلوناندو وي لييييييك ال رلومييييييات اليييييي  يقيييييية عن 

وكان مشييييياركات  د تأاييييييسيييييي  د لبنان ويول « هللا حزب»
أخنىو ك ا ي لك مرلومات حول السيييييييييييييييال  ل ى الدزب 
وغةنه و نا ىيصييييييييييييييياليو األمن الذي من شيييييييييييييييأني ىرباي 

أو  مدايييسييية الدكم اإلونانية  د حال أ ضييي  ىل  خا هيي
اليييذون لجيييأو أو الجيييأوه ىلةهمو   يييا ي لكيييي من ال رلوميييات 



127 
 

والخنا ط واألاييييييييييييييي يييا  والخاط ونقييياط الضيييييييييييييييرف والقوة 
والشييييييييييييسنات  د الجي  اإلوناند وال داييييييييييييسييييييييييييات األمنية 

وبريي مييا أشييييييييييييييييارت «. الدنج الحوري »ال تريي ية وأبنزهييا 
الجننال اخُتاف ولم ولجأ ىل  أن مصييياير راييي ية ىونانية 

ذوب عل  أو ي اايييييييييييتخهارات غنبية  د واني وترنة للتر
ىح ى ال ول األوروبية من أجل تق يم مرلوماتو ايييييييكتإ 
تلييك ال صيييييييييييييييياير وبقةييإ الواقريية لرزاتو  م جييا ت حيياي يية 
الهدارة البنياانةةن الخ سيييييية عشيييييين وال ناورات األمةنكية 
األوايييييييم وال رلومات اعايييييييتخهارية النوايييييييية تشيييييييكل  د 

 . رل نقا ها مداولة لسك هذا اللرز
وع ب   ر ما أورينا التساؤعت ذات الاا م اع تناضد 

كانإ محل ىذا  من اايييييييتدضيييييييار واقرة  ازو إ ل رن ة ما
التاريم الذي يرة  نسسيييييييييو وأيضييييييييا ما ىذا كانإ ىونان لن 
ام حسييةن  تقم  د الخاأ نسسييي الذي وقم فيي الن ي  إيي َّ
رات لن يسيييية  عن ما ااييييتهان  ال وقف ال ولد الذي كان مدازِّ

دكومة البنياانية مارغنيإ تاتشييييييييييييييين  د ح لتها التد ال
تسيته ل انقاذ  ازو إ من اإلع ام  ر ما أيون  التجسي  
ل مدك ة عنا ية. ومن مظاهن تلك اعايييييييييييييييتهانة  بل من قِّ
ام عل  الدكم وإع ام  ازو إ و د اعتقايه  تصيييييي وع إيييييي َّ
أن ازيواجية جنسييةتي حةا اني بنيااند من اإييل ىوناند 

ت سيييييييييك  ي عل  الندو الذي عحظناه لن تجرل تاتشييييييييين ت
 ةها منذ لدظة اعتقال النجلو ومن يون أن يسيييييتوقسي أن 
 ازو إ رب ا كان ُ ر اتو عن ع   أو  الصييييييييييييييي  ةو لكد 
امد  د ىع امي ويكون هذا القصاص  وتورط الرناا الص َّ
مناايييييييييهة لتدنيك ج عيات حقوا اإلنسيييييييييان إليانة ع لية 

ك يييييا الديييييال مم اإلعييييي ام التد ت يييييإ مم ان التنيييييياو 
ال  نضييية البنياانية شييينيكة  ازو إو كان أ ضيييلو وكان 
أيضا تسليم النجل ىل  األمم ال تد ة اةب و ك دشن ىل  
ُحسيييييييييين النية والتسهم. ومن يععت ع م التنهي ورب ا ع م 
ام  الت اعيات التد ق  تنشيييييأ اني  اعكتناث من جانب إييييي َّ
اعتبن ىعيييييي ام  ييييييازو ييييييإ الييييييذي ير ييييييل  د إيييييييييييييييديسيييييية 

وكان زار الرناا ايييييهم منات خالل الدنب « عوبزين نا»
مم ىونان قبل ضييهاي متلهسييات مم م نضيية بنياانية تر ل 

و ىنجازا وت حَّل ذلك  قولي «ابن البياار» د مسيييييييييتشيييييييييس  
 د كل ة اتسيييييييييي إ  1990أبنيل )نيسييييييييييان(  2 اإل نةنووم 

 السيييييخنية تلإ تقلة  األواييييي ة والسيييييةول ىل  كهار القاية 
الدنب مم ىونانو ىضيييييييييا ة ىل  إيييييييييهنه  الرسيييييييييكنيةن  د

حسةن كامل ر ي  هةئة التصنيم الرسكني ووزين ال  اع 
وب و أن حقوا »الجهار شييييييييييينشيييييييييييل  عب  السنيع أول ركن

اإلنسييييان هد للجوااييييي  وليسييييإ للشييييرب السلسيييياةند أو 
الرييالِّم األمةنكد بول )الييذي كييان وترييامييل مم الرناا  د 

 سيييييي ج كاتم التصيييييينيم الرسييييييكني واغتةل  د بنوكسييييييل  
للصيييييييييييوتو من يون أن تتدني اعايييييييييييتخهارات األمةنكية 
لكشييف الدطيقة(. انهم يجرلون من شييرار حقوا اإلنسييان 
شيييييييرارات لالمبنيالية الج و ة ووايييييييةلة للت خل  د الشيييييييدون 

ومحل هذه ال سنيات نسييييييييييييييي رها بةن «. ال اخلية للرةن...
الدد واآلخن من نجم مشيييييييياكسيييييييية أمةنكا والرنب ع ومات 

اإلوناند مد وي أح  ي نجاي الذي يصرب الجزم  الن ي 
  ا ىذا كانإ واقرة الهدارة البنياانةةن ورقة ل صيييييييييييييييلدة 
موقسيييو أو ىنهييا محييل واقريية ابن بليي ه  ييازو ييإ الييذي كييان 
ىعييي اميييي من ج لييية أعواي الكبنييييإ التد رمييياهيييا ال جت م 
امد  ال ولد  طياية أمةنكا وبنياانيا عل  الرناا الصييييييييييييييي َّ

الذي ما زال مشيييترالت للسييينة السيييا رة عشييينة  كان الدنيع 
 عل  التوالد.

واذا كانإ بنياانيا لم تتأ ن ىنسيييييييييييييانيا  د موضيييييييييييييوع 
 ازو إ وكان الذي يرنةها  قط مني اني يد ل و يقة اسن 
بنياانية واني مجني ُ رم كسةل  جرل السييييييييييي كة الخليجية 
الكبةنةو أي الرنااو تسييييييييييييقط  سرل هذا الُارمو  إن األمن 

 النسيييييييييييهة ىل  الهدارة الخ سييييييييييية عشييييييييييين اعنكلةز يختلف 
األإيييييييييييييييلةةن وبالذات ألن بةنهم امنأة تر  َّ اإلونانةون  د 
ى ار الدنب النسسيييييييييية ىظهارها عل  شييييييييياشييييييييية التلسزيون 
ترتنل وتناش . وتنى حكومة بلةن ان حالة هدع  الهدارة 
تشيييييييييكل ىهانة لها أون منها تلك اإلهانة التد لدقإ بهةهة 

عة ي امةن  د الراإيييييييي ة األوغن ية ك هاع بنياانيا من 
وتلك التد لدقإ  أمةنكا عن  حصيييييييييييييييار ايييييييييييييييسارتها  د 
 هنان. ون ةييييل ىل   رل الظن الييييذي لي  ى  ييييات  ييييأن 

مد وي أح  ي نجاي ايييرذب السيي رة « الن ي  الصييياي»
البنياانية مسييييترالت حالة ر ي  الدكومة  وند بلةن التد 

  ندو اايييييييييييترذاب ع ُيدسييييييييييي  علةهاو ويكون الترذوب عل
القاة لترذوب السأرة قبل أن تتنكها متالشييييييييييييييييةو ذلك أن 
القنار الرقييابد الصيييييييييييييييياير عن مجل  األمن وبيياإلج يياع 
جرييل اعنيي  يياع النجييايي يصيييييييييييييييايي م  دسنة ترةع التدني 
ل التالرات الا وحة التد يسييييييييييييته ل منها الحنا د  وُتراِّّ

نجاي التأكة   أني لم يخائ حةن بذل السيييييييرد  - خامنئد
لدحةييا من أجييل البننييامج النووي. وبييالروية ىل  مييا  ريي  ا

ام ي كن من خالل  رل  واقرة  ازو إ  د زمن إييييييييييييييي َّ
التييأمييل  د ري  رييل  وند بلةن الييذي ج ييَّ  الرالقييات مم 

ال بلومااييييييييييية  د شييييييييييأن واقرة  اإلتصييييييييييالىونان ع ا قناة 
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يد ث مسيييييييييييييييتقبالت  د مياه  ي كن أنالهدارةو ا تناة ما 
  ي.. و د أع اا األع اا.الخليج وعل  ضسا

يخول قوارب « جني ة»وتهق  اإلشييييارة ىل  أن حكاية 
بنياانية ال ياه اإلقلي ية ع تختلف  د شييييييد  عن حكاية 
ل ىونان  د  دار السيييييييييييييايات اإلقلي ية للرناا ولبنان  ت خُّ
ل مهروة.. ويون  و لسييييياةنو وحةا تسيييييتايم وهو ت خُّ

ا للرناا. ومِّن  اييييييييييةئات ىحتالل بنياانيا ىل  جانب أمةنك
هنا  إن احتجاز  دارة  وند بلةن لي  جني ة ع ُترتسن 

يرتبنان ىحتالل الرناا اإلبن  ميييييا يام هو وحليسيييييي بوش
 وع م ىحقاا الدع السلسييييييييييييييياةندو وقبل ذلك تني قاران

اول نت ُت رن تيييي مةنات  د البنييييية التدتييييية والسو ييييية ىوهوي 
الضيييييييرط عل  اللبنانية عل  رغم مناشييييييي ة القنيب والهرة  

ىايينا ةل لوقف الر وان من ال سييا ل الهسييياة.. التد  ةها 
 نظن.

 2007أبريل )نيسان( 3 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

ام.. ونيسان  نيسان بوش األب مع صد 
ار  بوش االبن مع بش 

وندن نعي  حيالية ابنييل )نيسييييييييييييييييان( بوش اعبن مم 
اريةو نج  أنسسيينا نسييتدضيين حالة  ابنيل بوش اييورية الهشييّ

األب مم الرناا الصييييييّ امد. وبال قارنة ي كن ل ن تاةب 
لي قنا ة ما بةن السييياورو أن والحظ ما يرزز الكحةن من 
ال الما ال تصييلة  أاييلوب اعتصييال الذي تقوم  ي امةنكا 
ذات الدزبةن  ياآلخنينو ويكون ظياهنه تنشيييييييييييييييةيي  الرالقية 

ذي وتصييييييديا مسييييييارها في ا  ا ني الوعة   ر  التنغةب ال
 ع يج  الص ى الاةب لي.

ابنيييييل بوش األب مم الرناا الصييييييييييييييييييّ امد بيييي أ ووم 
بلقا   د ال وإل بةن الن ي   1990ابنيل  12الخ ي  

إيّ ام حسيةن وو   من الكونرنج كان وإيل ال   ر ايو 
في يييا أزمييية الرناا مم ال جت م الييي ولد  د ق ييية الترقةييي  

ويسييييير   بذريرة ان الرناا يقوم بتاوين اايييييلدة بةولوجية
لصييييييينم قنبلة ذرية وجن وميةو  ضيييييييالت عن امتالي ال   م 
الر الا. اميييا بييي ايييية الترقةييي   دييي  يييإ عنييي  قول الن ي  

ىن » 1990ابنيل  2إييييييييّ ام  د كل ة القاها ووم اع نةن 
الرناا اييييييجرل النار تأكل نصيييييف ااييييينا ةلو اذا حاولإ 

و «اععت ا  عل  ال نشيييي ت الرسييييكنية الصييييناعية الرنا ية
ي تلك السيييييال  الكي اوي ال زيوج » عن ان الرناا كاشيييييسات 

)النةتنون( اليييذي ت لكيييي  قط الوعييييات ال تدييي ة واعتدييياي 
ىن الذي »وكنر الوعة  من خالل قولي  «. السيييوفياتد.. 

يضنب الرناا  األالدة الذرية ايضنبي الرناا  السال  
ولم  1987الكي يياوي ال زيوجو الييذي إييييييييييييييينرييي منييذ عييام 

نانو وإن الرناا ع يخال ىّع من هللاو يسييييييتخ مي ضيييييي  او
«.  واييييييييييييييييقام رأج وذنييب اليي بور الييذي يرتيي ي عليييي.. 

وتزامنإ الد لة اإلمةنكية ييييييييييييييي البنياانية عل  الرناا  د 
وقإ كان الن ي  إييييّ ام أإيييين عل  ر ل التجاوب مم 
ماييياليييب الدكومييية البنيايييانيييية عييي م تنسةيييذ حكم اإلعييي ام 

إييييييييييييييل  نزاي ربا د  الصييييييييييييييدا د البنيااند اعوناند اع
ىن أي » ازو إ بته ة التجسيييييييي و  قال  د هذا الشييييييييأن 

جاايييييييوج ي ن  الرناا ويتصيييييييور أن خلسي يولة عظ  و 
اييييييييييييييييجني تقايريي ال  أربرية اجزا و ألن الرناا ألبنيا ييي 
وللرنبو ول ن و خل إيي يقات مسييال ات ايات كانإ جنسييةتي.. 

وقيييييال عن أمةنكيييييا التد كيييييانيييييإ قارييييياتهيييييا الهدنيييييية «. 
خية ب أت تسييييييييييييتقن  د مياه الخليج وعل  ندو الصييييييييييييارو 

اايييتقنارها منذ  ضيييرة اايييابيم  د ال ياه نسسيييهاو اايييتر ايات 
لضييينبة مدت لة إلونان النجايية التد تترامل مم ال جت م 
ال ولد  أايلوب إي امو ويسيتر ل ر يسيها مد وي اح  ي 
نجاي مسنيات إيييييّ امية م ا لة عن  التخا ب واعايييييتهانة 

و ان الوعييييييات ال تدييييي ة «عتزاز  يييييالنس والتربةن عن اع
يولييييية عظ    يييييال قييييياوي  ال ييييياييييييية ولي   يييييال قييييياوي  
األخال يييييية. ومن ونيييييي  أن يدتيييييل موانئ جنوب الرناا 

 «. ليجنب.. 
 د ظل هذه األجوا  السيييييييااييييييية الخانقة أو   الن ي  
جورج بوش األب إيييييييييي يقي السييييييييييناتور روبنت يول زعيم 

ىل  الرنااو ونا قي أربرة  األقلية الج هورية  د الكونرنج
من أعضيييييا  مجل  الشيييييةوا هم السيييييناتور الن اييييي سيييييون 
والسيييييييناتور جاي   مكلور والسيييييييناتور متبنت والسيييييييناتور 
هواري متةزن بوم. ولم وتم اللقيييييا   د  رييييي اي وإن يييييا  د 
ال وإيييييل واايييييترنا اييييياعتةن ب أ بتسيييييليم الن ي  إيييييّ ام 

إليارة رايييييالة من الن ي  جورج بوش األب تترلع بنغهة ا
اعمةنكية  د تاوين الرالقات مم الرناا ااتقبلها إّ ام 
ل جني ى العييي علةهييا  ييارتيييا  ملدو  مرلقييات  ييأنييي ي لييك 
لة وب ا يخ م  النغهة نسسيييها عل  أاييياج ال صيييالا ال تهايل
السيييالم. لكن الو   الزا ن أإيييةب  الهلم وهو يسيييت م ىل  

 ا  الن ي  إيييييييييّ امو يقول ىن الرناا ايييييييييةني عل  أي اعت
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ىايييييييينا ةلدو واني ايييييييييسييييييييتر ل الكي اوي ال زيوج  د حال 
اايييتر لإ ىاييينا ةل السيييال  النووي نافيات  د الوقإ نسسييييي 
روايات وايعا ات نشيييييينتها واييييييا ل اإلعالم األجنبية عن 
امتالي الرناا األايييييييلدة البةولوجية وما قةل عن مخا ن 

 ال   م الر الا.
 اناهياعيات غياير الو ي  األمةنكد ال ت ةز الرناا حيامالت 

 ةهات عن رغهة الن ي  إيييييّ ام حسيييييةن  د عالقات جة ة 
مم أمةنكيييا وهو اعناهييياع اليييذي ح ليييي قبيييل ذليييك  يييأييييام 
السيييناتور ايييهكتن الذي زار الرناا قبل أن يأتد السيييناتور 
يول عل  رأج و ي و  ري  مدياي يات أجناهيا مم إييييييييييييييييّ ام 
 دضييييييور وزين الخارجية  ارا عزيز.  م وتبةن  ر  ذلك 

هيي ل من هييذه اعتصييييييييييييييييياعت هو اإليقيياع  ييالرناا ان ال
وتخ ون النظام وإغنا ي مق مة للترنين  ي. وهذا ما  رللت ي 
السييييييييسةنة األمةنكية ال جهولة ال قام ىبنيل غالاييييييييبد التد 
أوحإ للن ي  إّ ام   ا يشهي النضد ىذا قنر اعت اي ما 

مم الكويإ. وهو ما أق م عليي « السرل ال دّ ن»اييييييييييييييي اه 
وكان مد نات ان ا عل  الرناا أكحن م ا هو عل   السرلو 

الكويإو ألن حنب بوش األب اايييييييترايت الكويإ ورمإ 
 الرناا  د اآلتون ال شترل حت  اآلن  سبب حنب بوش 

 اإلبن. 
 د ابنيل  ر  اييييييييهم عشيييييييينة ايييييييينة وتكنر السييييييييةناريو 
األمةنكد مم الضسة األخنى من الهرا الداكم  د الرالم 

 ياليإ كحةنات ييأتد ىل  يمشيييييييييييييييع ووم الرنبد. فهريي  عزلية 
و يي  من مجل  النواب اعمةنكد  2007ابنيييل  1األحيي  

ي حل الدزب الج هوري.  م تقوم ر يسييييييييييييييية مجل  النواب 
ابنيل بزيارة غةن مسيييبوقة  3نانسيييد بةلوايييد ووم الحال ا  

ال  يمشيييييعو ع ا زيارة السيييييناتور ال ي قنا د جون كةني 
ا ر من يون ج وىو قبل اشييييييييهن حةا التق   الن ي   شييييييييّ

شيييييييييييييييكلإ  رنة  د ج ار الرزلة ال سنوضييييييييييييييية من اإليارة 
البوشية عل  النظام الهّشاري من يون أن تسة  النظام  د 
شيييييييييد  ذلك أن ماالب نانسيييييييييد )ال ي قنا ية( ع تختلف 
 د الجوهن عن ماالب اإليارة )الج هورية(و  ضيييالت عن 

د ة أنها تأتد  د اياا الصناع عل  ر ااة الوعيات ال ت
 ر  انة وتالرات الدزب ال ي قنا د الذي ُمند منشدي 
جون كةني بهزي ييية أميييام بوش اعبن  د مرنكييية تجييي وييي  
الوعييييةو ىل  السوز  يييالبةيييإ األبيل اليييذي اايييييييييييييييتيييأ ن  يييي 
الج هوريون عل  ميييييي ى وعوتةن ر يييييياايييييييييييييييةتةن حييييييا لتةن 
 الدنوب واعحتالل واعايييييتنزال ال ايي والهشيييييني. وك ا 

يابد )الج هوري( ترجةزية  النسييييييييييييهة ىل  ماالب الو   الن

اريو  إن ماالب نانسيييد بةلوايييد م ا لة من  النظام الهشيييّ
حةا الترجةز. كاله ا يراد من  نل اللسيييييييان حالوةو 
ار األاييييييي  ما ايييييييبع أن أرايه الو    وكاله ا وني  من  شيييييييّ
الذي تنأاييييييي السييييييناتور روبنت يول من إييييييّ ام حسييييييةن. 

ار اآلنو  إن  وبالنسييييييهة ال  اع نةن إييييييّ ام من قبل وبشييييييّ
التجاوب مم ال االب يرند اات ارة  الكامل تشهي اات ارة 
الرقةييييي  مر ن القيييييذا دو األمن اليييييذي يرند أن ع يروي 

«. الهرا القا  »هنالك مبنر ل واإلة الدكم تدإ خي ة 
م حج ييييي ولي  أكحن.  و د هييييذه الدييييال يييييأخييييذ كييييل جل  

إييييييّ ام وباعاييييييتناي ىل  واقرة ااييييييتدضييييييار ما ح ث مم 
حةيا أاييييييييييييييييالوا لريا يي  د اتجياه الكوييإ قي  تكون هنيالك 
اري  د اتجاه لبنان منة أخنىو ىن ا  ااييييييييييالة للراب الهشييييييييييّ

الدع »تدإ ال ظلة اعمةنكية وذلك عل  أاييييييييييياج ب عة 
القان »و« القان اللبناند»لكال الهرحةن بييييييييييييييييييييي« التاريخد
لكن مق مات ااييييييييالة اللراب السييييييييوري مكلسةو «. الكويتد

تب أ  سك اعرتهاط مم حزب هللاو واايييييييييييييييتك ال  حةا ىنها
انها  الرالقة مم  طية السصييا ل السلسيياةنية ال تشيي ية  ر  
خنوج ح اج عل  هذا التشيييييييي يو وإنزال مسييييييييتوى الرالقة 
مم ىونان ىل  ما كانإ عليي  د ما مضييييييييييييييي و وتوظيف 
الخبنة السيييييييييييييييورييية  د تييأيوييب الرناقةةن الرصييييييييييييييييياة عل  

 اعحتالل.
ي قبل أن وهرا بوش األب  الناييل وخالإيية القول ىن

ىل  إييييييييّ ام حسييييييييةنو كان السييييييييسةن الرناقد نزار ح  ون 
الذي رمم خالل  تنة زمنية ليسإ  ويلة ما أمكني تنمي ي 
من الرالقة الرنا ية ييييييي األمةنكية ال توتنة وال ستراية عل  
و يي  ر  قايرة يبلومااييييييية  ويلة نجا أيضييييييات  د ىقناع 

لسيييييييييااييييييييية واعقتصييييييييايية ع ي من رموز ال داييييييييسييييييييات ا
واإلعالمية اعمةنكية بتشيييجيم السيييرد لبنا  عالقة مت ةزة 
بةن الرناا وأمةنكا. وهو ارد تكنر بةن النظام الهّشاري 
واعيارة البوشييييية عل  و ي السييييسةن السييييوري ولة  ال رلمو 
الييذي كو ئ بترةةنييي وزينات للخييارجييية. و د حةن ي م نزار 

ن الذي أويى  ي عحقا( ح  ون )الذي ابُتلد  السييييييييييييييين ا
الح نو ألني قال لن يسيييييييييييي إيييييييييييّ ام  ر  الته و  الشيييييييييييهةن 

حنا نصييييييف ىايييييينا ةل  الكي اوي ال زيوج اذا هد »بييييييييييييييييييييي
اني تبلَّغ من مستويات رفيرة الشأن « اعت ت عل  الرناا

ام أن   د مداييسيية الدكم األمةنكدو أن عل  الن ي  إيي َّ
لذي وبذل يرةِّّن أو اييةترةنو  إن السييسةن ع اي مصيياس  ا

قصييييارى جه ه لتنميم عالقة  الرة التوتن تدهلي ل نصييييب 
ار  وزين الخارجية عحقات ق  يج  نسسييييييييي يقول للن ي   شييييييييَّ
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ام مم  العهارة نسسيييهاو التد قالها نزار ح  ون للن ي  إييي َّ
ار األاييييييي  أكحن يسييييييينات مني عن    ارا ان الترةةن عن   شيييييييَّ

ام. ومن شييأن األيام اآلتية ان تنبئنا   ال ساجأة السييارة إيي َّ
او ال هاغتة التد تدك  حطيقة أايييييييااييييييييةو وهد ان اإليارة 
اعمةنكية تهرا  النال ومصاي ة  د اعابوع األول من 
ابنيييل ليرنضيييييييييييييييوا النغهيية  خةن الرالقيية او تنمي هييا  د 
الظاهنو لكن مه ة هدع   د الوقإ نسسييييييييو هد وضيييييييم 
لرم  د يووان من وزورون لإيقيييييييياع  ييييييييي  د الوقيييييييإ 

  نااب.. ورب ا ال د ي السات. وهللا اعلم.ال
و د انتظار ما اييييييييييتأتةنا  ي األيام من مساجأة متوقرة 
ار  تنة تأمل  أو مهاغتة غةن متوقرة يعي  الن ي   شيييييييييييييييَّ
 د هييذا الوي ال سيياجئ من جييانييب امةنكييا ندو ايييييييييييييييورييية 
وال شيييييييييا ي لذلك الوي ندو ايييييييييورية وال ه من قبل. وخالل 

  كالمات ايييييييييي ري من وزينة هذا التأمل يسييييييييييتدضيييييييييين وع ب
خييارجييية الن ي  كلنتون )اليي ي قنا ييية( مييايلةن اولبناوييإو 
عن ما اختلإ  ي لهضيييم يقا ع  ر  تق ي ها واجب الترزية 
النايييييييييي ية اعمةنكية بو اة وال هو ك ا يسييييييييييتدضيييييييييين كالم 
)ال ي قنا ية األخنى( نانسيييييييييييد بةلوايييييييييييد التد ايييييييييييجلإ 

 ات اذا هو بزيارتها لي  د يمشيييييييع خاوة ق  تكون مه ة ج
أحسين اعايتساية منها  ق ر اايتدسياني ح وحها مسيتدضينات 
مالما زوجتي السييييية ة أاييييي ا  عن ما ايييييتصيييييها  د ع ن 
نانسييييييد بةلواييييييد او مالما هذه األخةنة عن ما كانإ  د 
ع ن أاييييي ا و هذا ال  جانب التشيييييا ي  د ال دياو هنالك 
 ابتسييامة مشييتنكة بةن اع نتةن تشيييم التساؤل بترةةن الواقم
الناهن  د الرالقات األمةنكية يييي السورية من حال ماول.. 

 ال  الدال األ ضل.
 2007أبريل )نيسان( 10 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 شرقًا وغربًا.. موسم رئاسي مزدهر

لم يد ث أن أزيهن موايييييييييييم انتخا ات ر اايييييييييييية عل  
ال سيييييتوى الرنبد وال ولد كال وايييييم الذي وتواإيييييل قاف 

ب اية هذا ال واييييييم مم علد عب  هللا إييييييالا    اره. كانإ
اليييذي خال يييات للاقوج ال يييألو ييية  د الدكيييام الجنناعت لم 
ير  يظهن عل  الشييييييييييرب والرالم عن  الزيارات النايييييييييي ية 
 الزي الرسيييييييييييييكني مسيييييييييييييتب عت اياه  الب عت اعنيقةو وبةن 
الدةن واآلخن  الزي الي ند حنةنات من جانهي ىل  الخنجن 

ن الن ي  علد عب  هللا إالا ق  أشاع عل  الواط. وكا
أجوا  من الا أنةنة للذون وتالرون ندو الن اايييييية األول  
 أن  د ااييييييييييتااعتهم ان يخوضييييييييييوا الر ار ألني   وجب 
اه  د تريي والت جنت عييام  ال بيي أ اليي ايييييييييييييييتوري الييذي تبنييَّ

اب ى حنإييييييييات عل  حصيييييييين الن اايييييييية  د وعوتةن  1994
رنىو من عل  ندو ما هو حاإيييييييل  د يول كبنى وإييييييي

بةنها الوعيات ال تد ة مم  ارا أن الستنة الن ااية الي نية 
هد اهم انوات. وبهذا الدصن وتيا ال جال ل ن ونغب 
 د خوة غ يييار الن يييااييييييييييييييييية والوقول عل  ق ييية جبيييل 

 السلاة.. هذا  د حال ااتااع ىل  ذلك ابةالت.

لكن الن ي  علد عبيي  هللا إييييييييييييييييالا الييذي نجا عييام 
 د ان ي سيك بزمام الدكم  الانيقة التد اعت  ها  1978

ل ال اية   د ايييييييييورية الن ي  )الناحل( حا ظ األاييييييييي و ع َّ
ال ايييييييتورية من جهة و د الوقإ نسسيييييييي ب أ يخاط لوعية 

مرت  ات  د ذلك عل   2013ر اايييييييييييييية ج و ة تنتهد عام 
نية من جهة وعل  إيييييييييال ة هشييييييييياشييييييييية ال رارضييييييييية الي 

ال دايييسييية الرسيييكنية التد  اتإ محل زمةلتها ال صييينية ع 
تتقبل ر يسيييييييات من غةن أإيييييييول عسيييييييكنية للبالي. ك ا أني 
اعت يي  عل  رإيييييييييييييييةيي  توحةيي  الي نةةن وعل  خاط بيي أهييا 
وتسيييييييييييته ل ىح اث نقلة نوعية  د ال ولة من خالل بنا  

 تات مدايييييسييييياتو وتنج ة الد لة ضييييي  السسييييياي التد كان ع
ىعالنييي عنهيياو وهو  د زيييارة ىل  واشييييييييييييييينان  د نو  بن 

ىل  ىجنا اتو  ضيييييييييييييييالت عن  2005)تشييييييييييييييينين الحييياند( 
مواإييييييييلة رحلة السييييييييرد الشيييييييياقة لالنتسيييييييياب ىل  مجل  
التريياون الخليجد. وكييان ع بيي  من ايييييييييييييييةنيياريو إلظهييار 
مسييييألة الخلط بةن ع م التج و  والرزول عن ذلك. وجا  

 21ت ن الشييييييييييييربد الرام( ووم مدت ن الدزب الداكم )ال د 
أ ضييل منااييهة لإخناج ال الوب  2006وونةو )حزينان( 

حةا ان ال دت ن ون ل اإيينار ر يسييي عل  اعنصيينال 
وإتاحة ال جال امام حالة ج و ة لت اول السيييلاةو  م يقنر 
الن ي   ر  التوضيييا  أن يرة  النظن  د قناره ومواإييلة 

يصيييها  د الحانية  ح ل ال سيييدولية ر يسيييات للي ن ال  حةن
والسييييييييييييييهرةن من الر ن.. وهد ايييييييييييييين تدهلي لتج و  وعية 
ر ااييييييييية اخنى  د حال كانإ الصييييييييدة عل  ما ونام.  م 

اشيييت  إيييال ة واتسيييرإ رقرة « الدو ةةن»يساجأ  أن عوي 
تد ياتهم لي  ر ما تج يت الن ااييييييةو األمن الذي يضييييييري 

لزعامتي « التد ي الدو د»امام مواجهة إيييييييييييييييرنى مم 
ل واجهة الكبنى مم الزعامة ال اركسييييييية اعإييييييول تك ل ا

او الهوى  د الجنوب والتد انتهييإ بتوحةيي  الي ن وتهرحن 
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الزع يييا  الجنوبةةن  د ال نيييا دو ومنهيييا يولييية اعميييارات. 
ومم ان التج و  وعية ر اايييييييييييية اضيييييييييييافية ت إ  د مناا 
اتسييم  ال نا سيية الدنة بةن منشييدةن اقويا  نسييبياتو ىعَّ ان 

ية الن ي  علد عب  هللا إيييييييييييييييالا عن قنار مسيييييييييييييييألة عو 
التندد وإتيييياحيييية ال جييييال للتيييي اول اخييييذت  د القيييياموج 
الرنبد الخاص  الن ااييات والنؤاييا  والزه   د ال نصييب 
مكانات لها ال  ي ةن عوية الن ي  ج ال عب  الناإن عن 
قنار حاايييييييييييم  التندد تأكة ات عل  تد ل مسيييييييييييدولةتي عن 

جا ة للج اهةن التد و وذلك اايييييييييييييييت1967وونةو  5هزي ة 
نزلإ ال  الشيييييييييييييييوارع تاالهي  الهقا  محل ماالهة الدزب 
لرلد عب  هللا إيييييييييييييييالا بتج و  الوعية.. ان ا ياخل قاعة 

 ال دت ن ومن يون النزول الج اهةني ال  الشوارع.
ما لم يسرلي الرقة  علد عب  هللا إيييييييييالا الذي تسيييييييييلم 

د ر يسييييييييييييييات للج هورية  رلي   1978زمام السييييييييييييييلاة عام 
موريتانيا الرقة  اآلخن أعل ول  مد    ال الذي أإييييييييييييييين 
ل  عل  الو ا  بوع  قاري عل  نسسيييييييييييييييو وهو أني لن يدوِّ

وأايييييييييييييييقط من  2005اعنقالب األبيل الذي قام  ي عام 
خالل تنؤاييييييييي ال جل  الرسييييييييكني الن ي  الرقة  مراوية 
ول  الاايم عل   نيقة ىاييييقاط الرقة  مر ن القذا د حكم 

السييييييييييييينوايييييييييييييدو ال  امن واقم ر اايييييييييييييد لي ال لك ىيري  
ولزمال ي الضيييييييييييييييهاط. وكاله ا كان خارج البالي. الراهل 
اللةبد كان  د زيارة ال  تنكيا  اغتنم القذا د  نإييييييييييييييية 
الغيابو وقام  قلب النظام ال لكد وأحل مدلي ج هوريية 
رها ال  ج اهةنية. والن ي  ول  الاايم كان يشيييييييييييياري   وَّ

 اغتنم الرقة  أعل ول    د مدت ن ق ة  د السيييييييييييييييروييةو
مد    ال  نإيية الغياب وقاي ع لية انقالبية شييبةهة هد 
اعخنى  د  رل جوانبها بتلك التد قام بها السنيع اول 
عب  النح ن اوار الذهب الذي ااقط حكم الن ي  جرسن 
ن ةني بةن ييا األخةن  د زيييارة ايييييييييييييييييياايييييييييييييييييية و بييية ال  

لِّب واح   د واشييييييييييييينان. ومن ال سارقات ان القالِّب  وال ن قل
البل ون والدالتةنو وأيضيييييييا من حةا احتنام الوع  والو ا  
  ا قةل منذ اللدظة اعول   أن اعنقالب لن وهق  أكحن 
من ايييييينة وتم  ر ها تسييييييليم الدكم ىل  ال  نةةن. وها هد 
حال الرقة  ول  مد    ال الذي الم اعمانة لل  نةةن  ر  

 ال  ا ة مناقب انتخا ات ر ااييييييييييييية نزيهة اشيييييييييييينل علةها 
 81يولدو بةنهم  رحة كبنى من اعتداي األوروبد تضيييييييم 

منشدات بةنهم  19منا هاتو جنت عل  يورتةن وتنا    ةها 
من ال سيييييييييييييييتقلةن )احيي هم الزين وليي  زييي ان ال دييا ظ  11

السيييييييييييييييابع للبنك ال نكزي الذي لم يدالسي السوز( و  انية 

  هللا ت ع هم أحزاب ايييياايييية أبنزهم اييية ي ول  شييييم عب
 د  52.85الذي  از  د ال ورة الحانية  دصيييييييييييييييولي عل  

 د ال ا ة ل نا سيييييي  47.15ال ا ة من األإيييييواتو مقابل 
اح   ول  يايه. ومن حسيين حظ الن ي  ال  ند ل وريتانيا 
اني اييييييييييييييييكون ر ي  موريتيانييا النسايية  ري ما غ ت هذه 

 ال سهوم الذي ارتهط  صيييييسة الي ن  د « السيييييرة ة»البالي 
التخلف والسقنو ايييييييييييييييرةيي ة  يالسرييل تنتج نساييات ودهلهييا زمن 

 لخوة غ ار تد يات التن ية.
ر ال شه   أ ن رجرد  ولكنو ومم ذلكو و د حال تلكنَّ
أو ارت ايي  د موريتانياو خصيييييوإيييييات ىذا أإيييييابإ الورقة 
اإلاييييييييييينا ةلية ال ورو ة منهم خال ات ع يقاتو  إن الرسيييييييييييكن 

لييي  مد ييي   يييال جييياهزون للروية رب يييا من خالل الرقةييي  و 
نسسيييييييي متسيييييييلدات هذه ال نة   ا هو أكحن من ال  ا ة أو ما 
شابهها من اآلليات الدنبيةو أي بورقة الص ا  د الو ا  
 الوع  الذي قاري لل وريتانةةن عل  نسسييييييييييو وهو أني لن 
وهق  اكحن من اييييييييييييييينة. ومن و ري ق  وبتهج ال وريتانةون 

ية الذون بذلك ل واجهة ضيييجنهم من أهل السييييااييية والدزب
ق  يضيييييييييييرون موريتانيا عل  ندو احت ال ضييييييييييياع لبنان 
كو ن مسيييييييييييييييتقن جنَّا  أععةييييييب رموز الر ييييييل الدزبد 

 والسيااد.
 ر  الي ن وموريتانيا هناي أيضييييييييييييييا السييييييييييييييويان حةا 
اييييييييييتكون اعنتخا ات الن ااييييييييييية والبنل انية ال قبلة مرنكة 

الصيييييييام   د « اعنقاذ الهشيييييييةني »تكسيييييييةن عظام  ن اها 
الذي  ل الشييينيك الرسيييكني « اإلنقاذ التنابد»والسيييلاة 

)اي الهشيييييييييةن وجنناعتي( الشيييييييييناكة مري. ويتالم التنابدو 
الذي ذاا األمنَّي ن وأذاا ايضيييييييييييات  رل ال نارة للشييييييييييينيك 
الرسييييييييكنيو ال  انشييييييييا  تداُلف يج م القوى السيييييييييااييييييييية 

اذا ارينيييا ترةةن نظيييام الدكم »الرسيييييييييييييييكنيييية را ريييات مقولييية 
ا غةن مسيييييييييييييييتهرل  لكننا اييييييييييييييينزيدهم عن الدالد بحورة  هذ

السلاة عبن إنايوع اعنتخا ات من خالل تيار عنيل 
كذلك هناي لبنان الذي تتااون «. من القوى السيييييااييييية..

الشيييينارات من وضييييري الن ااييييد ي ةنات وشيييي اعت وبدةا ان 
إييييييييييسي الن اايييييييييد ي كن ان يكون اييييييييياحة نزال وقانا هللا 

الترقل وبذلك ع تدتنا شنورهاو وألهم محةني الستنة نر ة 
 او وهم ك ا احتناا الو ن وأو ي ال وا نةن األبنيا .

وبالنسييييييييييييييهة ال  الجةنانو هنالك اعنتخا ات البنل انية 
السييييييييييييورية التد ي كن أن تكونو  د حال ارتضيييييييييييي  أهل 
الدكم ىشيييييييييييييينا ا يوليات علةها ك ا اإلشيييييييييييييينال ال ولد عل  

انيةو ريات عل  اعنتخا ات السلسييييياةنية واعنتخا ات ال وريت
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النظنة غةن الويوية من جيييييانيييييب ال جت م الييييي ولد ندو 
الدكم السيييييييييوري ع ومات و بيرة حنية التربةن ايييييييييوا   د 
اعنتخا ات او وايييييييييييييييا ل اإلعالم. والني   رن  أن النظام 
اري ونيييي  الترةةن والتنويم  يييالسريييل. ك يييا هنييياليييك  الهشيييييييييييييييييّ

نهييا اعنتخييا ييات التنكييية  د ميياوو )ايييار( ال قبييل وكيف ا
ل الورقة الكنيية الرنا ية مسصييييييالت  ال نة اعول  التد تشييييييكَّ
عاإيييييسات  النسيييييهة ال  النجل األقوى رجب  ةب اريوغان 
 ر ما تجنأ مسييييروي  ارزاند اح  القابةن األاييييااييييةةن  د 
الشييييييييييييييي ييال الرناقد عل  تديي ي اريوغييان  د موضيييييييييييييييوع 
كنكوي. وحةييا أن تنكيييا تيي ور نصيييييييييييييييف يورة  د السليك 

للد وا  طية  النسيييييييييييييييهة ال  ظنول تنكيا اعوروبد  إن 
ومرهيييييا اونان وحول ميييييا تهق  من مدايييييات ال وايييييييييييييييم 
اعنتخابد الن اايييييييد ال زيهن  د أوروبا وامةنكا ورواييييييييا 
وغةنها.. وك ا لم وزيهن بهذه التناقضييييييييات والصييييييييناعات 

 والتد يات من قبل.
 2007أبريل )نيسان( 24 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 واإلضاءة السعودية  ..اللبنانيةالعتمة 

تأتد واقرة خاف شييييييييييييييياب و ت  لبنانةةن األايييييييييييييييبوع 
نةو ب اية من حةا التوقةإ ونهاية  ال اضيييييييييد وال سيييييييييتهجل
من حةا القتل  أايييييييييييييلوب ج اعات ال افياو لتدك  حطيقة 
ع مجيييال لل جيييايلييية  ةهيييا وهد أن أميييام الرت ييية اللبنيييانيييية 

تنحةب السيييرويي نا ذة اضيييا ة ع وجوي لرةنها وتت حل  ال
من يون التزامات ع ا اعلتزام  اعتسياا عل  التسياهم من 
أجيل و نهمو  يأ نال األزمية اللبنيانيية لكد يدلوا متي لسد 
القلوب  د النياة ع ليسيييييييييييييييتأنسوا  ةها ال جايعت عل  
ندو ما هو حاإييييييييييييل وإن ا لكد يقولوا لل لك عب  هللا بن 

بية السيييييييرويية عب  الرزيز وإخوانيو ولشيييييييرب ال  لكة الرن 
ع وماتو ما مرناه ىن السيييييييييييييييرد الذي قام  ي ال كتور عب  
الرزيز خوجةو ايسةن خايم الدنمةن الشينيسةنو كان ايعيات 
مشييييييييييييكورات وإننا عل  هذا األايييييييييييياج نتني األمن لدك تك 
وإخالإيييييييييييك ألمتك وإل  حنإيييييييييييكم التاريخد عل  لبنان 
 ابنا  عن أب هو وال كم الاةب الذكن ال لك عب  الرزيز.

ومن ال دكيي  انييي  د حييال كييانييإ هييذه هد نييية رموز 
األزمة اللبنانية وهذا هو مقصييييييييييييييي هم ان يج وا  د ال لك 
عبيي  هللا لي   قط خةن الو ييايةو وإن ييا البييذل ال ت ةز من 

أجل ان يخنج الج يم مت لسةن حنيصةنو عل  ان ونتشلوا 
و نهم من الوه ة التد هو  ةها. ألي  هذا ما ح ث مم 

اع السلسييييييييياةند؟ وألي  هذا ما جرل اايييييييييتدالة  ن د  النز 
تشيييييييييكةل حكومة الوح ة السلسييييييييياةنية أمنات م كنات  ر  لقا  

 مكة التد انرشإ روحانةتها القلوب ال تةهسة؟
وبال قارنة مم واقم الدال ننى أن  نإيييييييية اإلضييييييييا ة 
السيييييرويية عهارة عن لدظةو  إذا تم اغتنامها  از الج يم 

ج عنهمو أما ىذا لم يد ث بنر ة اعاييييتقنار وبنضيييي  النا
ذلك  إن الرتب الرنبد اييييصيييها غضيييهات واييييج  أ نال 

حالة »أو « حالة إييييييييييومالية»األزمة أنسسييييييييييهم رب ا أمام 
 ع ق َّر هللا.« عنا ية

كيييذليييك ىننيييا  يييال قيييارنييية ننى أن الظنول مواتييييةو بيييل 
ضييييييييييييييياغاة أكحن من أي وقإ مضييييييييييييييي  من اجل اغتنام 

 د الرنايو  اتوا  السنإييييييييييةو ذلك أن الج يمو ال تسيييييييييياوين
متسيياوين  د الخسييارة.  ال هذا الانل حقع شيينو ي وع 
ذاي أمكني ترةةن ال رايلة. و د ضييييييييييو  ذلك  لي  هناي 
اييوى ال زي  من اإلضييا ات ال  الخسييارة. وعن ما تصييها 
الدال عل  هذا الندو  إن أي واييييييييييييةلة ىنقاذ من الواجب 

وايييةلة وال صيييلدة اعايييتساية منهاو  كيف ىذا كانإ هذه ال
مخلصييييييييييية وعل  مسيييييييييييتوى ال لك عب  هللا بن عب  الرزيز 
ل األا  وحنص ال  لكيييية التد تترييييامييييل مم لبنييييان ترييييامييييُ
األكبن مم األا الييييذي يدتيييياج ال  ال زييييي  من الرنيييياييييية 

 والتأهةل لكد يشت  عويه.
ومم أن أ نال األزمة يرت  ون  د تنييهم الدسييييييييمو 

ني كل ا عل   ول  ال السسةن عب  الرزيز خوجة وكيف ا
ما لوا ارتسم منسيييييوب محابنتي التزامات مني بتوإيييييية ال لك 
عب  هللاو ىعَّ أن ال  ا لة هنا ليسيييإ من أإيييول الالعب 
السيييييياايييييد وإن ا هد  د  رل جوانبها نوع من التالعب 

 ال هروة كأالوب وك  اراة.
وخالإيييييييية األمن أن أ نال األزمة اللبنانية مااللبون 

ل  أرة الواقم للوقول عل   ييييأن ونزلوا من عليييييا هم ا
أحوال الناجو وكيف ان شيييييييييييها الكار ة يقتنب من أبواب 
اللبنانةةنو وبدةا ع يقتصييييييييييييييين األمن عل  أن  نايا ع 
تر ل ومااعم أقسلإ أبوابها وشييييييييييييييينكات اايييييييييييييييترنإ عن 
 رل ال وظسةن وأإيييييييييداب مشييييييييياريم أوقسوا مشييييييييياريرهم 
وتجار  ارت تجارتهم وبضييييييييرة ألول هاجنوا وأضييييييييرال 

ي عل  أههيية الهجنةو وإن ييا هنييالييك  د األ ع مييا هو الريي 
أعظم. و د تقيييي وننييييا أنهم ىذا نزلوا من الرليييييا  ألعييييايوا 
النظن  د مسنيات خايييابهم ولتنيييازلوا  يييالتيييالد عن ماييياليييب 
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كانإ وع تزال قابلة لألخذ بها.. ىن ا  د منأى عن التد ي 
والرنييايو  ضييييييييييييييالت عن أنهييا مسنيات ع يدبييذهيا ال ناع عل  

 الا. ومن ال سيييتدسييين اإلشيييارة وندن نقول ذلك ال  أن اإل
الداكم الصيييييييييييالا  د الزمن الرابن كان يراير يوواني ويجوب 
الشييييييييوارع متنكنات لكد يقف عل  حقا ع الوضييييييييم ويسيييييييي م ما 
يقولي الناجو وعل  هذا األايياج وبند قناراتي واييياايية تراُملي 

ألمور مم أمور البالي والعهاي.  م يكتشييييييييييييييف الناج  جأة أن ا
اإييييييييييييييالدييييإ ومن يون أن ويييي ري احيييي    ييييا  رييييل الديييياكم 
وال سييتشييارون الذون يخلصييون النصيييدة. وهذا األاييلوب هو 
ما ُيسييييتراة عني  د الزمن الداضيييين  ااييييتاالعات النأي. 
وإذا كييان رموز األزميية اللبنييانييية لن يقليي وا األاييييييييييييييلوب الرييابن 
 رل  األقل يأخذوا  أايييلوب الداضييين الذي هو اايييتاالعات 

أي والتد اذا هم كلسوا أنسسييييييييييهم ىجنا  ااييييييييييتاالع ما حول الن 
السنإييييييييية السيييييييييرويية ومن يون تدنيل مسيييييييييبع للناج من 
األعل  عل  الن ل أو اععتناة اييييييلساتو لوج وا  د ضييييييو  
نتا جها ان تسييييييييرةن  د ال ئة من ال سييييييييتاللرةن ) ستا الالم( 
اييقولون لل سيتالِّرةن ) كسين الالم( ماذا تنتظنونو ول اذا ع 

كون هنالك مسارعة لالاتساية من  نإة اإلضا ة السرويية ت
الكسةلة  ستا نا ذة أكحن اتساعات تب ي الرت ة اللبنانيةو خصوإات 
ضهم كار ة  ان البل  عل  أبواب إيف وت ن  الج يم أن يروِّ
الصييييييييف ال اضيييييييد الر واند. ومن ال دك   د حال اتصيييييييل 

الب    صيييسدة هدع  إلبال  السيييسةن عب  الرزيز خوجة بنغهة 
الو اا ان يج وا  سيييياط النيا السييييرويي جاهزات لكد يدط بهم 
 د النياة ومنها عوية و ا ية ال  لبنان الذي  ات من حقي 
عل  أبنا ي تنكي يسييتنيا من ضييوضييا  النقاش غةن ال ج ي 

 الذي تناجم النقاش البةزناد أمامي.
 هل تب أ الصيييييييييييييدوة... وبذلك ع يروي الخول من اآلتد 

 ظم هو اة  ال وقف؟ عس  ولرل.األع
 2007مايو )أيار(  1-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 أهمية المرجعية العربية الضامنة
و ونرند بها السيييييييييييييويانو «القارة السيييييييييييييا رة»لو كانإ 

اتنصنل ىل  مرالجة األزمات الد ويية مم الجةنان ل ا 
ال اخلية.  وضاعكان أهل الدكم وج وا الوقإ ل رالجة األ

ان السييييويان وتسني عن غةنه من أايييياج  ونقول ذلك عل 

ال ول الرنبية واأل نيطية بهذا الكم ال تناقل من الجةنان 
حةا وتدايي مم تسيييييييم يول لكل منها مزاجي وايييييييلوكياتي 
ونوعييية آياب الترييامييل مم اآلخنينو ولييذا نناه يديياول مييا 
ااتااع منذ الره  اعاتقاللد النإةن وإوعت ىل  الره  

ي ال سته لل منورات  الره  الدزبد ال تنا ن  رضي قاذاإلن
مم  رل والره  الحوري الدا ن بةن الحورية الناإييييييييييييييينية 

التنابية ان وه ئ من روع الجةنان  - واإلايييالمية الن ةنية
مسييييته ِّ ات من ذلك ى قا  الد وي  د منأى عن الت خالتو 
األمن الذي ع يقتصن الخسنان فيي  قط عل  اعاتنزال 

يشييييي ل موجات من النزو  ىن ا  رسيييييكني ماييات وبشييييينياتوال
ىليي تشاركي ألو ها ال تنوعة اللق ة والسكن والشاي. ولرلي 
من أجل ذلك رأى و د شييييخ  الدكم الدالد ان يدسييييم 
األمن ال ترلع  ييالجنوب  د إييييييييييييييييريية ىتسييا ييية نييال  ةهييا 
الجنوبةون أكحن م ا وت نون وحقع من خاللها الشييييييييييييييي ال 

يات مدت ل الد وث ىل  جانب تقلةل نسيييييييهة اايييييييتقنارات نسيييييييب
 اإلنساا الةومد عل  حنب ع ج وى من ىات نارها.

الديي ويييية تسنز ازمييات  األزميياتوبييإايييييييييييييييت نار كييانييإ 
ايااية وأحيانا يد ث الرك و أي ان او  التراي  بةن 
الداكم  د السييييييييييييويان والداكم  د واح ة من يول الجوار 

اآلخنو ومم  كل منه ا ل رارضييييد ىاييييتر الوتسييييبب  د 
الوقإ تب أ ع ليات كن و نو ورب ا ما هو أكحن من ذلك 
ب لةل اني  د ذروة التأزم الشيخصيد بةن الن ي  اعريتني 
ااييييييييياج ا ورقد والن ي  السييييييييوياند ع ن الهشييييييييةن اجاز 

مبن  « ىه ا »األول لنسسيييييييييي التصييييييييينل  دع ع ي لكي و
السيييييييييسارة السيييييييييويانية  د ااييييييييي نة لتكون مقنات لل رارضييييييييية 

سيييييييييييييويانية  أع  تها الحال ة الصيييييييييييييايا ال ه ي ومد   ال
عح يييييان ال ةنغند وجون قننع اليييييذون كيييييانوا حشييييييييييييييييييي وا 

ات ىاييييتر ايالسييييويانية  - عل  الد وي اعريتنية« مقاتلةهم»
للزحف ندو الخن وم أو إلحناج الجنوي السويانةةن الذون 

 وج وا انسسهم  د حالة احتناب مم ىخوان لهم.
لشيييييييييجاعة  كل ال قاوي و غ ت منذ ىتسا ية السيييييييييالم ا

تشيياي.  الو اا  إاييتحنا الد ويية هاي ة ع ومات   وضيياعاأل
اعريتني حصل بزيارة ا ورقد ىل  الخن وم.  - السوياند

 والرالقة مم ا ةوبيا مستقنة رغم  رل التدس  السوياند
الرالقة مستقنة ك ا أن  ال ور اع ةوبد  د الصومال.ىزا  

رو وكةنيا  ر  توتنو ومسيييييييييييييييتقنة مم كل من اوغن ا والكون
ىل  ح  ما مم أ نيطيا الوايييا  وايييتصيييها أكحن اايييتقنارات 

التشيييييييييييياييةو األمن الذي  -  ر  ال صييييييييييييالدة السييييييييييييويانية
ايجرل أ نيطيا الواا  ع تصاف ب ا م النكاية والرةنة 

 النساية ال ستج ة ىل  جانب تشاي ض  السويان.
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واألزمات ما يرنةنا وندن نتأمل  د مشيييييييييييه  التوتنات 
ال سييتشيينية بةن  رل الرنب وجةنانهم هو القول ىن هذه 
الدييياعت  بيعيييية عنييي ميييا تدييي ث لكن غةن الابيرد هو 
 قاؤها مسييييت نة. وهد تهق   م تسييييترصييييد عل  الدل  د 
غياب ال نجعية الضيييييييييييييامنة التد عن ما تبذل ال سييييييييييييير  
الد ة   رن تصيييييي يم عل  ايجاي الو اا ورب ا الدل الذي 

التوتن. ومن هنا ننظن ىل  الواييا ة التد ياسئ شيينارات 
الرزيز   زرعتييييييي  د  عبيييييي بن  هللا عبيييييي  حققهييييييا ال لييييييك

عنيي مييا  2007ميياوو )أيييار(  3ووم الخ ي  « الجنييايرييية»
ج م الن ي  السييييييييييوياند ع ن حسيييييييييين الهشييييييييييةن والن ي  
التشيييييايي ايري  يوبد. وخالل اييييياعاتو كان تم التو يم 

يرلب الجانب الشييخصييد بةن الن يسييةن اللذون ىتساا  عل 
عل  أزمته ييا وبدةييا ان اعنسيييييييييييييييجييام بةنه ييا لي  عل  
الندو ال الوب لن يسيييييييييييييييةن جاري ن تج ره ا الرضيييييييييييييييوية 

والرضوية ال شتنكة أيضات   نيقدال شتنكة  د اعتداي األ
 د منظ ة ال دت ن اإلاالمد عل  أمل ان تج ره ا  د 

ة  د منحلة عحقة الرضوية ال شتنكة  د الجامرة الرنبي
حال انتسييييييييييبإ تشيييييييييياي وإريتنيا ىل  الجامرةو وهو أمن ع 
بات  ر ما غ ت جةبوتد اعكحن ُ ر ات عضييييييييوات  يروي مسييييييييترنل

  د هذه ال نظ ة.
و  ة حةحيات ع ة لهذا اإلايييييييييييييييناع  د ىنجاز اإلتساا 
بةن ر يسيييييييييييييييةن ل ى كل منه يا القي رة عل  اوذا  اآلخنو 

م عل  األمن الذي يجرل من مصيييييييييييييلدة كل منه ا التساه
الجوار ال سيييييييييييييييتقنو لكن تهق  الدةحيييية األهم تت حيييل  د 

الرزيز  عب بن  هللا عب  ال نجعية الضامنةو أي  د ال لك
الذي حقع للن يسييييييييييةن ع ن الهشييييييييييةن وإيري  يوبد نر ة 

«  تا»الو اا عل  ندو تدطيقي للشيييييييطيقةن السلسييييييياةنةةن 
اإلتسيياا عل  مواجهيية التديي يييات وال خييا نو « ح يياج»و

ذي جرله ييا يشيييييييييييييييكالن حكوميية الوحيي ة الو نييية األمن اليي
 ر ما ب ت هذه  رة ة ال نال وب ت الدنب اعهلية قنيهة 

 الد وث.
ومن خالل قنا ة ما بةن ااور اإلتساا عل  ندو ما 
تاله وزين اإلعالم السيييييييييييييييروييو ايييياي مييي ندو نالحظ ان 

واييييييالمتها األرة اعلتزام  احتنام اييييييياية »الان ةن اك ا 
األرة د الشدون ال اخلية ومنم ااتخ ام وع م الت خل  

إلووا  أو لدش  أو لت ريب أو ل نور أو لت وين الدنكات 
ال عم  أنواعال سييييلدة للانل اآلخن أو تق يم أي نوع من 

ال ايي وال رنوي لهذه الدنكات والر ل عل  ى رايها  ورات 
 «.عن اراضد البل ون...

ار ور. جبهة ي األرجا ر  اآلنو اييييييته أ نسييييييبيات عل  

وعن ما يد ث ذلك وندسن الترا د ال ولد مم ال وضوع 
 ال ار وري  الخشييييونة التد هو علةها اآلن. لكن من ال هم

 رل األ نال السيييييييييييييييويانيييية ذات التيييأ ةن  د  أن تكون 
ال وضييييييييوعو وبالذات الصييييييييايا ال ه ي وال كتور حسيييييييين 
التنابد وغةنه يياو ياع ةن لهييذا اإلتسيياا الييذي تم ىنجييازهو 

يصييييي   ألني موضيييييم رعاية ال نجعية الضيييييامنة والذي اييييي
الرزيز الييذي ع وهرد  عبيي بن  هللا عبيي  مت حليية  د ال لييك

من ورا ي ايييييييوى ىإيييييييال  ذات البةن. وتهق  ال صيييييييالدة 
التشييايية بناييم أ نال أخنى من مصييلدتها  - السييويانية

اغتنام  نإيييية وجوي ال نجعية الرنبية الضييييامنة التد هد 
 إ ام األمان.

هذه األ نال لبنان مم نسسييييييييي ولبنان مم و د  ليرة 
ايييورية وايييورية مم  رضيييها وبرل شيييطيقاتها. وأما ىونان 

   م الج يم وبالذات مم لبنان.
 2007مايو )أيار(  8-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 الرئاسة النعمة.. والنقمة
جا ت الن ااييية للسننسيييد من أإيييل مجني عل   بع 

ووم لي   الهرة  أن من  ضييييييييييييييية  د ظاهنة ق  نساجأ  د 
السننسييةةن الذون هللوا لسوزهو عل   نيقة التهلةل ال ألول 
 د يول الرالم الحالاو اييييشيييرنون محل شيييرور الشيييخ  
الجنيا عن ما وبني جنحيو وعن ها اييتكُحن التسيياؤعت وق  
ننى  د ال شيييييه  السننسيييييد الكحةنين الذون وتسيييييا لون  ما 

ات األإيييييييييييييييول هيييذا اليييذي  رلنييياه وكيف خيييذلنيييا ابنتنيييا ذ
السننسييييييييييية الضيييييييييياربة جذورها  د األرة وأوإييييييييييلنا ىل  
اإللةزيي الشخ  الذي لي   األإول نسسهاو كون الوال  
من ال جن  ضالت عن أن الوال ة هد األخنى  ننسية ىن ا 
ليسييييييييإ كا وليكية كونها وهويية. وهذه الدالة التد تد ث 

مل. لل نة األول   د تاريم  ننسا الج هورية تستوجب التأ
بل ان الن ي  جاي شييييييةناي واييييييا ن القوم من ال يرولةةن 
ق  والمون ألنهم اختاروا اييييييييييييياركوزي عل   نيقة ىختيار 

أنور السييايات  -  سرل اعضييانار - الناإيين عب  ج ال
عن ما عةَّني نا هات ليو فهات هذا األخةن ر ي  ال دنواييييية 

ايييينة  52مصيييين ل جني الو اة ال ساجئة لرب  الناإيييين عن 
ر نو ك ييييا أن اإلختيييييار جييييا   د  رل ظنو ييييي من ال

وبسرييييل  - وجوانهييييي عل  ندو ىختيييييار بوري  ولتسيييييييييييييييةن
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 اليي ةن بوتةن لكد وتنأج وهو  -اعضيييييييييييانار أيضيييييييييييات 
ىختيار لي إييييسة الترةةن الذي يشييييهي ترةةن اييييورية حا ظ 
األايييي  ألربرة رؤاييييا  ج هورية للبنان ال نقوص السييييياية 

الج ةل والياج الهناوي  واإليارة هم الياج اييينكي  وأمةن
وإمةل لدويو مم اضيييييييييييييا ة ت  و   د عه  األاييييييييييييي  األب 

للدوي نتج اإلبن  للهناويو وت  و  آخن  د عه  األاييييييييييييييي 
عني مأاييييييييياة ت حلإ  د ىغتيال ر ةع الدنيني ومرضيييييييييلة 
تندصييييييييييييييين ترقةيي اتهييا  د أن ىمةييل لدوي  ييات  د عزليية 
مسنوضييييييييييييييية عليي من جانب اإليارة األمةنكية والدكومة 

بنيايييييانيييييية والدكومييييية السننسييييييييييييييييييييية وبرل الدكوميييييات ال
 األوروبية.

يج  السننسييييييييييد اجا ة قبل أن وق  ي ضييييييييييد وقإ  ويل 
مقنرة عن السيييييييييييبب الذي جرلي يختار ملن  هو من اإيييييييييييل 
مجني وع يقف ىل  جانب ملن  هد  ننسييييييييييييييية  امتياز.  إذا 
كانإ ال سييييييييألة مسييييييييألة كاريزما  إن ايييييييييرولةن رويال ذات 

م  د ملهسييها وحةويتها وابتسييامتها بةن شييخصييية جذا ة تج 
إييييييييييييييسات ت ةزت بها جاكلةن كةنة ي واألمةنة ييانا... وإذن 
 إن يونامية ايييييييياركوزي وحةويتي ه ا الرنصيييييييين الجاذب  د 
شيييخصيييي  ضيييالت عن كالم من ع أوح  من خاللي اني رجل 
الترةةن وتصييييييييييييييديا اععوجييياجييياتو مم مالحظييية انيييي  د 

هو  د األإيييييييييييييييل ابن  موضييييييييييييييوع الهجنة كييان مزاويي ات ألنييي
ذلك أن الكاريزما ليسييييإ كل شييييد و ننى أن  ُمهاجن. وهنا 

 ننسييييييييييييييوا بةنو الذي حل  الحات وكان ىل  جانب عناقتي من 
حةا األإيييييييييول السننسيييييييييية كحةن الشيييييييييهي بن ي  وزرا  كن ا 
األابع الناحل بيار تنويو الذي ذاعإ شهنتي  د الستةنيات 

اريزما  رل ما كصيييييييييييييياحب كاريزما مت ةزةو لم ونل من الك
نالي نيكوع ايييييياركوزي الذي يراند من مسييييييألة قصيييييين قامتي 
التد تنق  بنسييييييييهة الحلا عن قامة جاي شييييييييةناي وأقل من 
قيياميية ر ي  وزرا ييي يومةنيييك يو  ةلهييانو ولييذا يدنص عل  
احتييذا  الكرييب الييذي يخسف من حناجيية هييذه الرقيي ة وعل  
 ندو حناجة  ال ا كان يشيييييييييييرن بهاو وإل  يرجة الضيييييييييييةعو
الن ي  الناحل الدبةب بورقةهة الذي كان عن ما وزور جزا ن 

اييييييييارة  اإل نانبوم ونو أو وزوره األخةن  د تون و وينكب 
مكشو ةو ان يالب بورقةهة وضم  اولة خشبية يقف علةها 

 وبذلك وب و  اول قامة بوم ون ال  و ة.
وعنيييي مييييا نتييييأمييييل  د النهيييياييييية الكني يييية للن ي  جيييياي 

ةن من الب اية السيياركوزية التد إيي م شييةنايو نب و مذهول
الن ي  الج و  السننسةةن الذون اختاروه وعوَّة السننسةةن بها 

الذون وقسوا مم ايرولةن رويال الخسارة النسبية التد أإابتهم 

وذلك اني ب ل ان يختار ال كان ال نااييييييييييييييب لستنة التأمل التد 
اليو يدتاجها من أجل التخايط لل  ارايييية النايييي ية ر يسييييات للب

 إني وج  نسسييييييييييي مشيييييييييي ويات ىل  ال كان غةن ال نااييييييييييب عل  
األيونة ك ا اييييبع وأل او وذلك أح   اإل الا. وال نااييييب هو

به ل التأكة   أني ال سيييييدد الي ةند ال سييييتطيم وان ايييييرولةن 
رويال اشيييييييييتناكية حزبيات وكالماتو بةن ا هو إييييييييياحب ايييييييييلوي 

ةن اشييييييييييييييتناكد   سييييييييييييييديية تيي ونييية. لكن النجييل آ ن ال كييان غ
ال ناايييييب والسيييييلوي الذي يصييييي م السننسيييييدو حةا اني وبةن ا 
كييانييإ التظيياهنات ال رييايييية لييي بيي أت  د  يياري  وعيي ي من 
ال ي ن الكبنى السننسيييييييييييييييية وأقي م ال تظياهنون رغم ق م رجيال 
الشيييين ة لهم عل  ىحناا مئات السييييياراتو وك ا اييييبع و رل 
ذلك ال تظاهنون  د لبنان من ج اعة ال رارضيييييييييييييةو وكانإ 

ةنات السضا يات السننسية واألجنبية تبا إورات ذات  ا م كام
ىنسيياند للن ي  شييةناي من بةنها  سل ي   لسيياني للن ي  كان 
ق  ح لي شيييييييييةناي بة يي عل  هام  اعحتسال  رة  النصييييييييينو 
كان اييييييييييياركوزي الذي أقلتي  ا نة ال لياريون السننسيييييييييييد رجل 

خإ األع ال  انسيييييييييييييان بوللوريي من  اري  حط النحال  د ي
األخةن الناايييييييييد  د ال ياه ال الاية مصيييييييييادهات أ ناي عا لتيو 
متيديييات ال جيييال أميييام ح لييية أمرن اليسييييييييييييييييار واعشييييييييييييييتناكةون 
الخااييييينون  النجل نق ات ما  ر ه قسييييياوةو األمن الذي اضيييييان 
ايييييييييييييياركوزي ىل  تبنين عالقتي  ال ليايون ال ضيييييييييييييييفو قا الت 

ند لكنند بوللوريي إ يقد منذ عشنين انة وهو يا  ات و عو »
تقضييييييييييد عا لتد التد عانإ كحةنا عل  أن ار لو  م وا قُإ 

و  م يقام «من قسيييييييييييييوة الد لة اإلنتخابية عشييييييييييييينة أيام هاي ة
التد ألقإ « الكار ة»اإلجازة ويروي مهنوعت ىل   اري  لل ل ة 

 ظالل  قةلة عل  الن ي  الذي وب و اني ومنذ اللدظة األول  
( ما مرناه اني ىذا كان لك قنر أن يقول لي )أي لجاي شييييةناي

إييييييي يقك ال لياريون ر ةع الدنيني  إن لدو أي لسييييييياركوزيو 
إييييييييييي يقد ال لياريون ونصيييييييييييف الذي هو  انسيييييييييييان بوللورييو 
إييياحب األع ال الضيييخ ة  د مجال اعلكتنونيات والسيييةن ا 
والسنايا والورا والتلسزيونات ىضييييا ة ىل  م لكة ىعالمية ذات 

 نسد.تأ ةن  د النأي الرام السن 
خالإيية القول ىن جاي شييةناي أنه   كنامة عشيين ايينةن 

قنروا  د  ننسيييييياو ك ا ىذا  حا لة  التألع والسيييييي رة الاةهةو ىعّ 
مم كل ر ي  نه  أوراقيو وب أ نيكوع ايييييييييييييياركوزي ومِّن  قبل 
تتويجي رايييييييييييي يات ب اية ق  يكون   وجبها نتيجة ضييييييييييييرسي أمام 

لج التد تكبن العي  الهند لصيييييييييييييي يقي ال لياريون محل كنة الح
وومات عن آخن  د بل  ياةب للشييرب فيي الهدا عن  ضييا ا 
وخصييوإيييات الكبنا    ن  د ذلك ما  رللت ي ايييرولةن رويال 
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السة ة األول و وبذلك  أن تكون   ر   ال ة أيام من اخساقها  د
ىل  واقم. وأميييا اعاييييييييييييييم األول )أي ىايييييييييييييي هيييا  تتنجم مرن 

أني منّكب  نتننإمرلومات اإلاييييرولةن(  رل  ندو ما أ ايتنا 
و وأما «النصن وال كا أة»من كل تةن من اإل جنماند وه ا 

لكن مسيييييييييكةنة هذه السييييييييية ة «. ال لكة»اعايييييييييم الحاند   رناه 
ال ت ةزة حةا أنها لم تدقع النصيييييييييييييين.. أما ال كا أة ال أمولة 
 ق  تتالشيييييييي  ىمكانية الدصييييييييول علةها  ر ما ب أ السننسييييييييةون 

 د كتاب اييييييةتلوه ال زي  من الكتبو عن  يقنأون ويتهامسييييييون 
عالقة بةنها وبةن ُمساكِّنِّها النجل القوي  د الدزب اعشتناكد 
 ننسيييييييييوا هولن  الذي عل  ندو ما يقول الكتاب كان يسضيييييييييل 

أمام  2002مسيييييييييان ة لةونةل جوايييييييييهان ال هزوم  د ىنتخا ات 
شييييييييييييييةنايو لكني تناجم  ر ما قالإ لي عل  ندو ما جا   د 

ا اييييييييييييييتدنمي  د حال  رل ذلك من رؤية أوعيه. الكتاب ىنه
والذي  رللت ي وباإلتساا مم الشنيك ال ساكِّن هو مقاضاة ال ار 

ي والدييامييل عنوان  «.  ال نأة السيياتنيية»النيياشيييييييييييييينة للكتيياب ومدلستييي 
وتسييييياكنان منذ عشييييينين اييييينة  اإل نةنوللتذكةن منة أخنى  ان 

ن هذا وع ونتهاان بزواج رايييييييييي د. ولكن  د تقالة  السننسييييييييييةة
 لي  م عاة لالاتهجان.

ااييييتناحة » بيييييييييييييييييي وتهق  اإلشييييارة ىل  اني لو قام ايييياركوزي 
قبل اإلنتخا ات ل ا كان رب ا  از. ولو أن الكتياب « اليخإ

عن اييييييييرولةن رويال وُمسييييييياكِّنِّها  ننسيييييييوا هوعن  إييييييي ر قبل 
اإلنتخا ات أيضييييييييا وقنأه السننسييييييييةون لنب ا كانإ لن تواإييييييييل 

عل  النسيييييييهة التد حصيييييييلإ خوة ال رنكة أو ع تدصيييييييل 
علةها. وهكذا  إن السنإيييييييييييية متاحة  ر  اآلن أمام ال نشيييييييييييييا 
الواط  ننسوا بةنو أو غةنه. وما يستخلصي ال ن  وهو وتأمل 
 د ال شيييييه  السننسيييييد هو أن الن ااييييية نر ة ونق ة  د الوقإ 
لاة التد تن م  ال ن  ىل  الق ة وتنميي  د  نسسييييي. ولكنها السييييُ

 السسا...  إل  الهاوية السديقة. لدظة او  تصنُّل ىل 
 2007مايو )أيار(  22-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

دول « الممتِنع السهل» بـ المحكمة
 «الثلث غير المعطِ ل»صديقة و

كانإ مصيييييييييييييياي ة غةن مسييييييييييييييتدهة عل  اإل الا من 
ار األاييي  واأل يال السيييياايييية اللبنانية  جانب الن ي   شيييَّ

ال وضييييييييييوع اللبناند وما يخ  التد تناإيييييييييين موقسي من 

عل  وجي التد و  ال دك ة ال ولية الخاإييييييييييية بلبنانو ان 
قنار مجل  األمن  د شييييأن هذه ال دك ة إيييي ر متزامنات 
مم ىعالن وزين ال اخلية  د اييورية نتا ج اعاييتستا  عل  
 تج و  الوعية الن ااييييييية ل  ة اييييييهم ايييييينوات يكون األايييييي 

ن تجةز  د نهاوتها عل  مشارل الخ ساإلبن  ةن وهد اِّ
ليو  د حال ايييييييييييييارت األمور  د ايييييييييييييورية عل  ندو ما 

 نها وال ه الن ي  الناحلو أن يج ي وعية  الحة ورا رة.اةَّ 
أما ل اذا ال صيياي ة غةن مسييتدهة  ألن  نحة التج و  
و ع نتا ج اعايييييتستا  التد أذاعها وزين ال اخلية اختلاإ 
 صييييييييييي مة نتا ج التصيييييييييييويإ  د مجل  األمن عل  قنار 

وبذلك شيييييي َّت خاوة  1757 إنشييييييا  ال دك ة يد ل النقم 
الج م اللبناند والسيييييييييييييييوري عل  ح   ىنتهاهمجل  األمن 

اري  التج و  و ع اييييوا  آخذة من بهج ة أهل النظام الهشييييَّ
بوش بنوع من اعاتخسالو  ىيارة اعاتستا  الذي ااتقبللت ي

األمةنكية « التدية»ما جرل اإلعالم السيييييييييييوري وني عل  
   حلهاو بل  خشونة أكحن.

مييا ولسييإ اإلنتهيياه  د نتييا ج التصيييييييييييييييويييإ  د مجل  
األمن أنها جا ت تشييييييييييييييةن ىل  أن الحلا الذي امتنم عن 

تصييييييويإ مت حالت  الصييييييةن وروايييييييا وان ونيسيييييييا وجنوب ال
أ نيطيييييا وقان لم يكن مراَّالت عل  ندو مييييا تنييييايي  ييييي 

« حنكة أمل»و« هللا حزب» بييييي ال رارضة اللبنانية مت حلة
األمور ع تقييياج  يييالكحيييا ييية ذليييك أن و «التييييار الروند»و

السيييييييييييييييكانية الر يية   رن  ان ع ي السيييييييييييييييكان  د ال ول 
رإ عن التصييييييويإ يسوا ع ي السييييييكان الخ   التد امتن

ال دك ة. لذا ب ا ىنشيييا    د ال ول التد إيييوتإ مم قنار
مشه  جلسة مجل  األمن قنيب الشهي  ال شه  السيااد 
الناهن  د لبنان مم  ارا ان الحلا ال ولد ارتضييييييييييييييي  ما 
آلإ ىليي نتيجة التصيييييييييييييييويإ ع الت   ب أ رجدان موقف 

الحلييييا اللبنيييياند ع اعكحنييييية عل  موقف اعقليييييةو بةن ييييا 
ي ارج اللعهة و ع األإول نسسها را ضات ىعتهار األكحنية 

القنار و ع وزنهييييا الت حةلد  د  أن يكون  مييييالكيييية أحطييييية
البنل ييانو بييل حت  ان الحلييا يرتبن حكوميية الحلحةن غةن 
شييييييينعيةو وتلك احجية جا  التصيييييييويإ  د مجل  األمن 

رناه ان عل  قنار ال دك ة ال ولية يسسييييييييييييييينها ويقول ما م
 د ااييييييييييتااعة الحلا الذي يرارة ال دك ة كتساإييييييييييةل 
ولي  ك ب أ ان يشيييييياري  د جلسيييييية التصييييييويإ وان تقول 
كل يولة مرتنِّضييييييييية من يول الحلا هذه رأوها وتنتضيييييييييد 
 ر  ذلك النتيجةو ومن يون أن وتصيييينل هذا الحلا عل  
ندو الحلييييا اللبنيييياندو أي ان يرتبن الحلحةن حيييياليييية غةن 
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هييا م ييارايييييييييييييييية حع ت لكييي   وجييب شييييييييييييييينعييية وع يجوز ل
 ال اتور.

وحت  لو إيييييييييييييايل ان ر ي  مجل  األمن لشيييييييييييييهن 
م حلد يول أح   التصيييييييويإ )الذي كان شيييييييهن ماوو( هو

الحلا ولي  األمةنكد األ راند األإييييييييل زل اي زايه  إني 
ع ي كني التصيييييييييييييينل عل  ندو ما  رلي أح  رموز الحلا 

الذي ب وا م اللبناند ونرند  ي ر ي  البنل ان نبيي بنيو 
ال تدالسة مذهبيات واياايات مم « حنكة أمل» لي كوني ر يسات 

مم الجننال ميشيييييييييييييال  األخةنال تدالف هذا « هللا حزب»
مسيييييييييييدد ماروند من  - عون وهو أول تدالف شيييييييييييرد

نوعييييي  د لبنييييان الاوا سدو اقسييييل خيييييار انرقيييياي ال جل  
 وذلك كد ع يأتد قنار ال دك ة لبنانيات ويسيييييييييييييييلك  التالد
 نيقي ندو السصيييييييييييل السيييييييييييا م  د مجل  األمن ال ولدو 
وهو مييا حيي ث  د الجلسييييييييييييييييية التد عقيي هييا ال جل  ووم 

و وكأن ا أراي بني من أايييييييييييييييلوب 2007ماوو  30األربرا  
ار النا ل  تلراُملي ال شييار ىليي القول ما مرناه للن ي   شييَّ
ج لة وتسصييييييةالت لل دك ة ىن لبنان  جناحي األايييييي ي  قد 

اللدظة األخةنة واني لن يسيييييييييييييييجل عل   عل  كل تي حت 
ار وعوتي  نسسييييييييي اني  د الةوم الذي يج ي فيي الن ي   شييييييييَّ

موا قات عل  ال دك ة التد ون ضيييها « لبناني»الحانية يكون 
نات أمن ىإييييييي ارها  ايييييييِّ اِّ )أي النظام السيييييييوري( أو حت  ُمدل
 شيينعية ال جل  النيابد. ومحل هذا السييلوي يدت ل أكحن 

« ايييورية األاييي » ليييييييييييييييييي ه تأكة  الو ا من تسسيييةن لرل أبنز 
ار األايي  ومِّن  يون  أن  وكذلك ىراييال الكنة ىل  ملرب  شييَّ

هاي حارج ال نم  اللبناند الصيييييلب نبيي  تكون  يخلإ شيييييِّ
 بني.

ما ولسإ اإلنتهاه أيضا ان الذون امتنروا عن التصويإ 
كانوا  د قنارهم هذا حنيصيييةن عل  ىعت اي اييييااييية حسظ 

جي كل يولة تجاه نسسيييييها  دةا ع ما  الوجهةن  األول و 
تب و هذه ال ولةو وبالذات رواييييييييييا والصيييييييييةنو انها ت الئ 
أمةنكا و د الوقإ نسسيييي تراد  رل الدالوة من  نل 
اللسيييييييييان ىل  الصييييييييي يقةن السيييييييييوري واإلوناند النا ضييييييييية ن 
لل دك ية من خالل ع قةه يا اللبنياندو وبيذليك تهتز هةهية 

د أواييييييييييييياط أهل القنار ال ولتةن أمام النأي الرام وكذلك  
ال ولد. والحاند وجي كل يولة أمام أمةنكا نسسييييييييييييييها ب ا م 

ات ىاييييييييييتناتيجية مرها وكذلك خشييييييييييية ان تحةن لها ىرتها 
اإليارة األمةنكية ال تدك ة  األمم ال تد ة وال دايييييييسيييييييات 
التييا ريية لل نظ يية وبييالييذات مجل  األمن عواإيييييييييييييييف  د 

ببو أكحن من مكان تهرا عل  القلع  د النس  وتتسييييييييييييييي

ات  د خاط ىرتهاكوبالذات  النسهة ىل  الصةنو  د وث 
التن ية التد من اجلها ير ل النظام الصيةند و ع اييااية 

نوعية عل  وضيييييييييم التد ي ألمةنكا  د آخن بنوي  ىنستا 
جيي ول الترييامييل مم ال جت م اليي ولد وتن ل اإلنسيياا من 
ال ليارات التد تتك ج من التجارة  د خزا نها عل  بنا  
حييييامليييية  ييييا نات تهرييييا بهييييا ىل  مييييياه الخليج والهدنين 
األح ن وال تواط كناالة تأوة  عالية الصوت ألإ قا ها 

واييييييورية والسييييييويانو مكتهية بوقسات لها الدكام  د ىونان 
 ا م الوشيييييوشييييية أحيانا أو ر م الصيييييوت أحيانا أخنى... 

مسنيات تزعج الته  ة التد تتسييييم  ىاييييتر الىن ا من يون 
 بها الرالقات.

وما يقال عن الر الا الصيييييييييييييييةند يقال عن الهةل ان 
و أو «ال  تنِّم السييييييييييهل»النواييييييييييد. وكاله ا اتخذ موقف 

الحلا »السيييييوريو وتساييا ل  اراييييية قوة ال  انرة  ال سهوم 
ل و أي   ا مرناه أنه ا لي   قط لم ُيسييقاا القنار «ال راِّّ

و وبيذلك عتناةو وإن يا لم وتلسظيا  ياإل«السةتو»من خالل 
 إن اعمتناع عن التصييويإ هنا هو نصييف موا قةو وهذا 
أمن أعا  القنار قوة ألني إييي ر ضييي ن ع لية تصيييويإ 

 نل ما وني  قوليو وتلك رايييييالة يي قنا ية قال  ةها كل 
«  ايييييييييييييييورييييية اللبنييييانييييية»مزيوجيييية من مجل  األمن ىل  

 «.لبنان السوري »و
فهالنسهة ىل  األول  وندصن  دوى الناالة   ا مرناه 
ان ع لية اعاييييييييييييييتستا  عل  تج و  الن اايييييييييييييية السييييييييييييييورية 
 ييالاقوج التد ت ييإ  ةهييا والنتييا ج التد أتييإ علةهييا وهد 

أياة ضييييييييييييرط عل  ال جت م  د ال ئة ع تشييييييييييييكل  62.97
ال ولد  النسيييييييهة ىل  ال وضيييييييوع ال ن وة ال هروة من 
جانب النظام السيييوري ونرند  ي ال دك ةو ب لةل ان قنار 
ال دك ة إييييييييييييي ر وضييييييييييييي ن ع لية تصيييييييييييييويإ خلإ من 
الضييروط ما يام القنار لم يصيي ر  اإلج اع وكانإ نسييهة 

 د ال ئة  33.33 د ال ئة مم القنار و 66.66التصيييويإ 
مري وليسييإ ضيي ه عل  أايياج أن هذا هو مسهوم  ليسييإ

عل  ندو « ال  انرة»أو « ال  تنِّم السيييييهل»اعمتناع أو 
 ما ابع وأوضدنا.

 إن  دوى النايييالة « لبنان السيييوري »أما  النسيييهة ىل  
ع ولرد م اراييييييية ال سيييييييدولية ضييييييي ن  عتناةهو أن اإل

األإييييييول وإب ا  النأي والتصييييييويإ والقبول  النتيجة. وإذا 
لك لم يد ث  إن اعايييييييييتساية من  تنة الرشييييييييينة أيام كان ذ

 1557لتدقةع التوا ع تشكل  نإةو وبذلك يصها القنار 
مجني وايييةلة ضيييرط مِّن  أجل أن وتوا ع ملن  هم  د أشييي  
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 الداجة ىل  التوا ع مم أنسسهم... ومن أجل و نهم.
 2007يونيو )حزيران( 5 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 د المحسنأمثوالت أبو عب

 د الزمن الرنبد الصييييييييييييييرب تهيل رو  عب  الرزيز 
بن عب  ال دسيين التويجني وينتقل هذا الشيييم الجلةل ال  
جوار ربيييي تييياركيييا امحوعت ميييا احوج الج يم ال  التيييأميييل 

  ةها.

 ر  هذا النحةل عن ينيانا الرنبية واعاييالمية الدا لة 
 الكحةن م ا ع ونضييييييييييييد الضيييييييييييي ةن وم ا يرضييييييييييييب رب 
الرال ةن ايييييييييييييييكون مستق و عب  الرزيز التويجني كحةنينو 
عيي ا اعبنييا  واعحسيياي الييذون لهم منييا اإيييييييييييييييي ا الترزييية. 
ايييييييييتستق ه حاعت اعزمات الكحةنة الترقة  التد تدتاج ال  
من وبتكن لهيييا التخنيجييية التد تخسف من غلوا  ال بتلةن 
بهذه اعزمة او تلك. واييييييييييستق ه مناع الدك ة الذي كان 

ا من شيي واييي. وايييستق ه  رل اولد األمن  د يول واح 
عنبييية كييان حيي وحييي مرهم ون ييب جسييال مواقسهمو وكييانييإ 
رايييييالة شيييييسهية ونقلها من اييييياكن وج اني عب  هللا بن عب  
الرزيز تداإين حنيقا اشيترلو او تاسئ شينارة نار كايت 

 تسبب حنيقا.
والدنا ع هنا ذات  ا م شيييييييييييخصيييييييييييد او نسسيييييييييييد او 

ذه اللدظة الرشييينات م ن عن وا ايييياايييد. واتصيييور  د ه
الشيييييييييييم عب  الرزيز يشييييييييييرنون اآلن  أنهم وتقبلون الرزا  
ونو واتصور الهرل منهم يستدضن  د زمن  ولي  يرزُّ
شيييييي ا   عاشييييييها عهارة نصييييييوحة من الشيييييييم عب  الرزيزو 
الييييييذي كييييييان الر وي الرنبد للدك ييييييةو  د الزمن الييييييذي 

 ااتشنت الجاهلية الج و ة  د أرة األمة.
ذلك ايضيييييات ايييييتستق  الكل ة تد لها إيييييسدة كتاب ىل  

إيييييييياحب قلم كحةن الو ا  لتناث األمة ولل اضييييييييد التلة و 
ومن يون ان ودرقيييي عيييذاب السقن والةتم.  هو عييياش  د 
 دبوحييية من الرن  ال رنوي قيييل ان حظد بهيييا آخنون. 
يدارب  د إيييييييييييييييسول ال داييييييييييييييي  ال لك عب  الرزيز آل 

لذون اييييياه وا  د ايييييرويو وبذلك ون رج ااييييي ي  د قا  ة ا
جهاي ذلك ال لك الرظيم. ويت رج من موقم ىل  اخن مم 
ال لوي اعبنا  وبذلك كانإ لي وقسة بنا ة مم كل منهمو 

ب  ات  ال رسور لي ال لك اعبن اعول ايييييرويو وإيييييوع ال  
اعبن الخام  ا ال هللا ع نه وأله ي الصييييبن عل  رحةل 

يز منورا ر ةع  كنه وخاواتييييييي عبيييييي  هللا بن عبيييييي  الرز 
  ال نحومةن فيصل وخال  و ه .

كان عب  الرزيز التويجني حالة  كنية ااييييييييييتحنا ية  د 
حيييياتييي لي   قط   يييا كتيييب وألَّف وو َّعو وان يييا   يييا كييان 
يقولي  د مجالسيييييييو وحةا اني كان شييييييجنة  ااييييييقةو  إننا 
ايييييينظل  د لدظات ت اعيات اعحوال الرنبية نتسا ل  أن 

تي اييييييييييييييت  م اعمور ندو انسناجو الروية ال  رؤاه وتخنيجا
محل اخضيينار اوراا الشييجنة من ج و . ك ا ايييظل الذون 
ااييييت م الةهم واايييي روه وكذلك الذون ايييي روه وت  ع حك ة 
 د مجييالسيييييييييييييييييو ونييون عل  ندو مييا نقول عن حك ييا  
الزمن الرابنو كالما وتسم  الدك ة قالي أبو عب  ال دسن 

 رح ة هللا عليي. 
 2007يونيو )حزيران( 11 –ط" "الشرق األوس صحيفة

     

في إنتظار تحرير ساحة رياض الصلح 
 اللطيف عبد وشارع علي

ع الت  ظاهنة الجوامم ال شيييييييييييييتنكة الكحةنة بةن البل ون 
ال نتهد ىايم كل منه ا  األلف والنون )لبنان والسيويان(و 
 إن اح ث جامم مشيييييييييييتني بةنه ا هو اييييييييييياحة  د األول 

 وشارع  د الحاند.
 د قلب الوايط « اياحة رياة الصيلا»حة هد السيا

التجيييياري التد اجتيييياحهيييياو  د ظييييل حنييييية ال  ييييارايييييييييييييييييية 
« هللا حزب»اليي ي قنا ييية الدليسييان حت  الخنيف ال قبييل 

واجازا لج وع ع ع ل لها التخةيم « تيار ميشيييييال عون »و
 د هذه السييياحة كوايييةلة ح وحة اعايييتنهاط للضيييرط عل  

وزرا  الدزب ومرهم وزرا  الدكومة اللبنانية التد غايرها 
التد وتزع هيييا ر ي  البنل يييان نبييييي بنيو « اميييل»حنكييية 

هللا النأي  د  الذي ع يشيييياري حليسي السيييية  حسيييين نصيييين
هو « لبنان الشيييييييييييييييرد»الجننال الذي يرتبن التدالف مم 

 الانيع ىل  ر ااة الج هورية.
« هللا حزب»ولكد ع يكون التخةيم حصييييييييييييييينات عل  

 ِّسرل اعضييييانارو « أمل»وحنكة « تيار الجننال عون »و
أعاةإ للدلسا  الصيييييرار الشيييييأن مسييييياحات للتخةيم الذي 
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أن  عتناةكييان مستوحيياتو مم ان األإيييييييييييييييول  د ينيييا اإل
ل مصييييالا الناج وع ُيضييييسد  يكون  لستنة قصييييةنة وأع ُيراِّّ

ل   التالد عل  الوجي اللبناند  رل الن وب. وهكذا تدوَّ
 اللبناند ىل  ظاهنة غةن مستدهة عك «  اريهاو  » آل
 د الراإييييييييييييييي ة البنياانيةو الذي  ات « هاو   اري» آل
 مرال ها السياحية والدضارية.أبنز  أح 

ات من جييييييانييييييب السريييييياليييييييات حتجيييييياجييييييوعل  رغم اإل
اإلقتصييايية والتجارية والسن  ية وال صيينفيةو يضييال ىلةها 

رياة الرضييب الصييامإ  د نسوج عا لة الزعيم الناحل 
الصيييييييييييييييلا كحةنات مييا عحظنيياه خالل اللقييا  مم ولييية عهيي ه 
السيييياايييد عليا  التد رحلإ ىل  ينيا اآلخنةو و د النس  
غصيييييية عل  ما آلإ ىليي حال السيييييياحة التد تد ل ىاييييييم 
واليي هييا.. عل  رغم ذلييك كييان أهييل قنار التخةيم أذنييات من 
 ةن وأذنييات من عجةنو وكييان  رل السيياعلةن  د النظييام 

وإن  اتوا خارج يا نة الر ل النايييييييييييييي د أمحال  السييييييييييييييوريو
الر اي مصاس   الج وزين ال  اع السابعو ع وت خلون 

ىل   عتهاراإل ىعاية كانوا ورا مم أنهم  إلخال  السيييييييييييييياحة
الت حالو  ر ما حاولإ ج اعة منتسييييييييييييهة اييييييييييييياايييييييييييييات لهم 
 تداي ي  رنة حذل رياة الصلا من ذاكنة الو ن.

أو ع ق رة ألي جهة را ية التخةيم متواإل. وع رغهة 
 إنها  عتناةا ي. وأما ت اعيات هذا النوع من اإلعل  أنه

كحةنة ماييات ومسجرة نسسيييييييييييات. وكان  د ااييييييييييتااعة الجي  
جبهات » بييييييي وال وعوي« جبهة نهن الهاري»الذي يجاه   د 

و  م  ةها ال زي  من التضييييييييييييييديات ان يرلن حالة « أخنى 
ة  د مصيييين وغةنها. و د  وارئ ل  ة ااييييبوع كتلك ال رللن

ظل هذه الدال يالب ل واٍع امنية اخال  السيييييييييييييياحة وعوية 
ال ييييييارة أمييييييام  ال خي ةن ىل  حةييييييا اتواو و تا الانقييييييات

والسيييييييارات ومراوية الدنكة التجارية والسييييييياحية النشييييييياة 
ىل  ما كانإ عليي. لكني لم يسرل لدسيييييييييييا ات ت خلو عل  

 ند  د ميييييا يجوز اع تناةو  د ايييييييييييييييييييياا التوحييييي  الو 
 1976 - 1975ال دايييييسييييية الرسيييييكنية التد اإيييييابتها عام 

 نكسة اعنقسام.
 د قلب بةنوت عاإييييييييييي ة لبنان ح ث ذلك وما زال. 
أما  د قلب الخن وم عاإ ة السويانو  الذي ح ث اني 
امد وما را ع ذلك   ر  اقوط الرناا وإاقاط النظام الص َّ
من تهي وي ات لل صييييييييييييييييالا األمةنكييةو  يإن هياج  األمن 

الن ي  بوش اعبنو الذي كان مزهوات  ىيارة ايييييييييييييان عل 
ان منارة  عتهيار يإحتالل الرناا من يون أن ييأخيذ  د اإل

ال أزا ايييتب ي  رم حالوة وضيييم الة  عل  بالي النا  ون. 

و د ايييييييييياا الهواج  األمنية كان التسيييييييييوين اعاييييييييي نتد 
 ل بن  السيييييييييييييييسيييييارة األمةنكيييييية الواقم  د شييييييييييييييييييييارع علد

« 24 آل  ورة»م السيييييييييييييوياند الذي قاي اللايف الزعي عب 
التد وتهاه  بها السييويانةون والذي قضيي   ةها بنإيياص 
الجنوي البنياانةةن الذون ااييييتااعوا ىخ اي الحورة  ر  قتل 

  د هيييييذه الحورة علد« مج وعييييية اللوا  األبيل»قيييييا ييييي  
 اللايف. عب 

م للظنول األمنييييييية   د البيييييي اييييييية كييييييان هنييييييالييييييك تسهُّ
 ىايييييييييي اعةل الدليم عب  والد الخن وماألمةنكية ب لةل ان 

ال ترا د تجاوب مم قنار السسارة بوضم حواجز اا نتية 
  د اإلتجاهات األربرة من الشارع.

من جانبها  إن السيييييييييسارةو وعل  ندو ما وتنييو و َّقإ 
ت  م   وجهي للوعية مبلرات ع  أج ىتساا  األمن  د إيرة
  ي من ال وعرات.

والراملةن  د السيييييييسارة  د  هذا التسيييييييوين جرل ال بن 
مأمنو لكني عاَّل حنكة ال نور  ضيييييييالت عن حسييييييياايييييييية 
ايييايية نشييأت نتيجة أن أمن السييسارة يست  كل ايييارة  د 

ال دالت التجارية  أإدابك ا أن  نااا الزنار األمند.
وال اييياعم وال كييياتيييب الرقيييارييييةو وجييي وا ان اع هيييال عل  

احجام مصيييييييييييييييالدهم لم ير  ك ا مِّن  قبلو وتضيييييييييييييييا لإ 
ال  اخةل. وحت  الذون يسيييييييييكنون  د شيييييييييقع  د ع ارات 
هناي ب أوا ونزعجونو ت امات ك ا الدال الناشيييييييييئة  د قلب 
الراإيييييييييي ة بةنوت عن التخةيم. ولهذا الرنة أع  هدع  
من خالل ملن ي حلهم وعن  نيع مديييامةن ميييذكنات ىل  
وزارة ال اخلية والسييييييييسارة ووضييييييييدون  ةها حجم األضيييييييينار 

تكون محل  ي كن أنمستنضيييييييييييييييةن ان الدال واعزعاجات 
أمةنكاو أي   ا مرناه وتق م ال وا ن  شييكوى حول ضيينر 
يسييييييييييبهي لي اآلخن وكحةنات ما يدكم القاضييييييييييد لل شييييييييييتكدو 

 بترويضات تسوا التصور أو التوقم.
عن ما لم تتجاوب الوزارة وع السيييييييييسارة مم الشيييييييييكاوىو 

 السيييييياايييييية األزمةح  إ تظاهنة تزامنإ مم تصيييييرة   د 
 أإ ر الناشئة عن الترا د مم موضوع يار ور. وبر ما

ماوو ال اضيييييييدو قنارا  29ووم الحال ا  اإلبن  الن ي  بوش
 دظن الترامل مم  ال ةن شييييييييييييييينكة ايييييييييييييييويانية حكوميةو 

الر ل »وتج ة  ارإيييي ة ع ي من ال سييييدولةن وقا   حنكة 
بذريرة يورهم  د اح اث يار ورو  إن الن ي  « وال سيياواة 

لم يكتفِّ  التصيييييييييينيا  د الةوم التالد  أن ع ن الهشييييييييييةن 
مداولة »القنار األمةنكد اُيد ث ال زي  من ال  اد واني 
و وإن يا «لتراية الجنا م األمةنكية  د كٍل مِّن  الرناا وإونان
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كيييان هنييياليييك ايرييياز من  نل ميييا أو أكحن  د القصيييييييييييييين 
الج هوري و د وعية الخن وم إلإييييييييي ار قنار  ستا شيييييييييارع 

 «.البوشية»ات عل  الرقوبات ىحتجاج اللايف عب  علد
تنس  السييويانةون الصيير ا  وشييرنوا وهم يسييت رون ىل  
اعذاعةو ويشيياه ون التلسزيون ويقنأون الصييدف  أن الن ي  

لكل منهم.  م كانإ الصيييييي  ة ان قنار  تا « انتقم»الهشييييييةن 
 الشارع لم يأخذ  نيقة ىل  التنسةذ.

الراإيي ة  د قلب « ايياحة رياة الصييلا»وهكذا تهق  
حنكة »و« هللا حزب»اللبنانية بةنوت  د  هضييية ج وع من 

وبرل إييييييييييييييرييار األحزاب « تيييار الجننال عون »و« أمييل
والتنظي ات ال والية محل الحال ة الن يسيييييةةن للنظام السيييييوري. 

اللايف مقسالت  سريييل التسييييييييييييييوين  عبييي  ويهق  شييييييييييييييييارع علد
. و د أشييييننااعايييي نتد ب واعد األمن للسييييسارة عل  ندو ما 

الدييييالتةن تكون أمةنكييييا هد مدور مييييا حيييي ث.  د بةنوت 
ات عل  حكوميية  داي السيييييييييييييينةورة التد ىحتجيياجيييديي ث التخةيم 

تييييي ع هيييييا أمةنكيييييا ومرهيييييا ال جت م الييييي ولد والرنبد. و د 
الخن وم يسييييييييييييييت ن ىقسال الشييييييييييييييارع  الب من السييييييييييييييلاات 

 األمةنكية.
وتهق  اإلشارة ىل  أنند قبل أن أغاير األابوع ال اضد 

ىل  الخن ومو ت نةإ ان ااييييييييي م النهأ الذي يسة   أن بةنوت 
و  ليييييب من ج وع التخةيم تدنين هللا دزباألمةن الريييييام ل

السيييييييييييييياحة الرزيزة عل  قلب كل لبناند وذكن  الخةن ر ي  
حكومة اعايييييييتقالل رياة الصيييييييلاو الذي قضييييييي  شيييييييهة ات. 
وأعوي ىل  بةنوت من الخن ومو مت نيات ايييييييييييييي اع النهأ الذي 

اللايفو الذي قضيي   عب  تم تدنين شييارع علديسة  اني ق  
هو اآلخن شيييييهة ات. ولم يخان  د  ال أي منه ا أن األمور 
اييييييييتسييييييييو   د البل ون التوأمةن ىل  هذا الد .. أو  لنقل ىل  
هذا ال ستوى من الجدوي  د حع ىام ملن  ي م حياتي لتهق  

 راية الرنسوان الرنوبد خساقة.
 2007يونيو )حزيران( 12 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

لبنان الُمستباح والزعامات المحروسة في 
 سجونها مخافة القتل

لم يديييي ث ان تالزم الخول مم كهييييار أهييييل الر ييييل 
السيييااييد والدزبد  د لبنانو ك ا هو حاإييل منذ ىغتيال 

الن ي  ر ةع الدنينيو  م  ري ميا بي أ التدقةع الي ولد  د 
إلايييييييييييييينا ةلد  د وولةو اإلغتيالو إييييييييييييييرويات  ر  الر وان ا

عشيييييين شييييييهنات عل  كل جسيييييين  د لبنان أح   )ت وز( قبل
 د الراإيييي ة بةنوت و د  طية « هللا حزب»وعل  مواقم 

ال نا ع من الد وي مم ىاييينا ةل  د الجنوب ىل  الد وي 
مم ايييييييورية  د الهقاع والشييييييي ال من يون ىغسال ضييييييينب 
مداات تولة  الكهنبا  وتراةل م رجات ماار بةنوت 

 ند الوحة  الذي ونبط لبنان جوات  الرالم الخارجد.ال  
وب واعد الخول احاط الذون نشيييييييييييييةن ىلةهم انسسيييييييييييييهم 
روا م اخل الشيييييييييوارع التد تقم  ةها منازلهم   دنَّاج وايييييييييوَّ
 الدواجز اعايي نتية وااييتق موا السيييارات التد ع يختنقها 
النإاص. ولم ير   رضهم يسا ن ىعَّ عن  الضنورةو وع 

رلج  د أحوالالناج ك ا من قبل أو وتسق  يسيييتقبل  هم ك ا يل
ال اضييييد عل  ذلك. وق  وضييييم الهرل منهم حناايييية لي 
مسييييييييييييتورلية غةن الدناايييييييييييية ال دلية واختصيييييييييييين اللقا ات 

عل  الظهور عل  السضا يات التد كانإ ال لةل  إاتحنا  
م ما زالوا  خةن وأنهم شيييييجران. وكل هذه اعحتيا ات أنه

 كيياره ىغتييياعت عيياييييات أو من خالل هد من أجييل تسييايي ال
التسجةنات ال  وية كتلك التد ااييته  إ كحةنين من هدع  
آخنهم ولي  أخةنهم القاضييييييد ولة  عة و عضييييييو مجل  

تيييييييار »النواب اللبنيييييياند والرضيييييييييييييييو اعكحن حةوييييييية  د 
الييذي وتزع ييي النييا ييب ايييييييييييييييريي  اليي ون ر ةع « ال سيييييييييييييييتقبييل

 الدنيني.
ل اقااب أهل الر ل السيااد والدزبد  د  ع ليات تدوَّ

لبنان ىل  ايييييييجنا  أو ىل  ما يشيييييييهي اعقامة الجبنية وكل 
منهم ب اعد الخشييييييييييية من مكاره تتنوع الجهات ال سييييييييييبِّّهة 
لها. وعن ما تصها حال هدع  عل  هذا النوع  هذا يرند 
ان واجبهم الطيايي منتك . وكل ا انقضيييي  ووم عل  هذه 

بل  يعي  رؤاييييا  الدالة ب ا اعنتكاج أكحن وضييييوحات  د 
مدايييسييياتي السيييياييةو أي ر ي  الج هورية ور ي  مجل  
النواب ور ي  الدكوميةو حيالية من التنيا ن  ال ولتقون وع 
 وتسيياه ون وع وديي كييل منهم الواجييب ال نيياط  ييي تييأيوتييي.

ان ال نصييب أمن أايياج  كالت منهم وتصيينل عل ك ا أن 
حامل  أن يكون  يخصي وان ال قن الن ااد مقنه ومن حقي

مستا  هذا ال قن يقسلي ايييياعة يشييييا  ويستدي عن ما وني .. 
وهد حالة نايرة  د عالم الدكم وإيارة شييييدون الباليو ك ا 

هذه ال ناإيييييب شييييينعية  أإيييييدابانها مدشييييين ىل   ق ان 
 أن يكون  اإلج ياع الو ند علةهم. وهيذا ودكي  ضييييييييييييييينورة

هدع  النؤايييا  غةن منت ةن ىل  أي حزب أو تيار ايييياايييد 
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أو موالةن ألنظ ة خارجيةو ألنهم  د ذلك وتصين ون ضي ن 
السيااية  ال وترال يور ر ي   األزماتالدياي  النسهة ىل  

الج هورييييية وع ونتهييييك يور ر ي  مجل  النواب وع وترحن 
 يور ر ي  الدكومة.

هضيييييييييييييييرة أيام أو ولو ان اعحتيا ات اعمنية كانإ ل
يسيييييييييييييتوجب اليقظة لكان من الابيرد  ئ نتيجة ح ث  ار 

أن . أما ان وتنهي هدع  وتتول  الجهات األمنية ح اوتهم
األمن عل  ندو مييا هو حيياإييييييييييييييييل  د لبنييانو أي  يكون 

للسيينة الحالحة عل  التوالدو  هذا يرند ان الوضييم مةئوج 
منيي وان مسيييييييييييييييلسييييييييييييييييل التسجةن ىل  ميا ع نهيايية وان أي 

 ييييات امنييييية ع ُتجيييي يو بيييي لةييييل ان الن ي  ر ةع احتيييييا
الدنيني رح ة هللا عليي اتخذ أكحن اعحتيا ات يقة لكن 
امكن لألشييييييييييييييينار الستك  ي. وجا ت واقرة تسجةن النا ب 

 2007وونةو )حزينان(  13ولة  عة و عصن ووم األربرا  
وهو خارج من النايي النياضيييييييييييييد  صيييييييييييييدهة نجلي الهكن 

تتني اناهيييياعييييات  ييييأن اعشييييييييييييييينار ع وا نةن من ال نا قةن ل
ي ةزون بةن ملن  يديط تدنكيييييي  يييييإجنا ات واحتييييييا يييييات 
امنية عل  ندو ما كان عليي موكب ر ةع الدنيني وبةن 
ملن  وتدني  د ى يار الدي  األين  من اعحتييا يات عل  
ندو ما جنى لآلخنين الذون ااييييييييييتشييييييييييه وا  سرل ع ليات 

أحيا . وال هم  تسجةن أو أولئك الذون تدولوا ىل  شيييييييييه ا 
اة التسجةن  أن يكون   د نظن الجهة ال دنضييييييييية وال خاِّّ

التد ااتر لإ  د « ت.ان.ت» آل ُمنعهات ب لةل ان ك ية
تسجةن النا ب ولة  عة و بلرإ   انةن كةلوغنامات مم ان 
اإلغتيال ع وتالب أكحن من رإيييييياإيييييية مسيييييي ج أو  د 
الد  األقصييييي   ضيييييم رإييييياإيييييات. وبابيرة الدال  إن 

ا األالوب  د اإلغتياعت يجرل كل رموز الر ل محل هذ
السيييااييد والدزبد يسييجنون انسسييهم  أنسسييهم مم مالحظة 
ان اعحتهيياج الييذي يشيييييييييييييييهييي  د  رل مالمدييي اعقيياميية 

األنظ ة الحورية وزياي  أوااطها  د ىعت ايالجبنية الشا م 
ح ة. ومم ذلك  إن هدع  ع يسكون هذا األايييييييييييييين   رن  

ة الدوار وال ناع وتيييييأكةييييي  الوع  ان وتسقوا عل  قييييياعييييي 
ي.. وبرةيييي ات عن ال كييييابنة ىايييييييييييييييتر ييييالييييللو ن ولي   قط 

 والرناي.
وما وهرا عل  القلع ان الذون يسيييييييييييييييته  هم اإلغتيال 

 بناون  14 اإل نةنوتد و ات منذ ىغتيال ر ةع الدنيني ووم 
وحت  ىغتيال النا ب ولة  عة و انهم من  2005)شييييييييهاط( 

نةو وأنهم من السنيع الذي ال سييييييييييدةةن وال سيييييييييل ةن  السيييييييييُ
وناإيييب الدكم السيييوري الخصيييام واإلايييتسزازو وهذا وتني 

اايييييييييييييييترجيييال اتهيييام ذليييك الدكم  يييأنيييي ورا  أميييام  ال جيييال
الخااب السيييييييييييييااييييييييييييد ذلك أن التسجةنات يسيييييييييييياع  عل  

 السييييييييييوري غةن متقن   ا فيي الكساية ل حل هذا اعتهامو
ع م ايييييقوط ضيييييدايا من رموز الر ل السيييييياايييييد ك ا أن 

والدزبد والدنكد  د لبنيييييييان اليييييييذون ىميييييييا يدلقون  د 
ال  ارين السييييييييوري واإلوناند وإما عل  امل تن يسييييييييهم  د 

األوروبد عل  لبنانو وزي   - حال ترحلن النهان األمةنكد
من وتةنة اع تناة  يييأن كيييل ع ليييية تسجةن تدييي ث يقف 

أن  اإل نانورا ها وإن نس   النظامان السيييييييييييييوري واإلوناند
له ا أي عالقة بذلك. ولكن إييييييييييي مة اإلنسيييييييييييداب  تكون 

السيييييييييييييوري من لبنان والخشيييييييييييييية ال تزاو ة ل ى أهل الدكم 
اإلوناند من خلخلة أو ضيييييينبة أو عقوبات  الرة القسيييييياوة 
تسنضييييييييييييها اإليارة األمةنكية وال جت م ال ولد عل  ىونانو 

كلةه ا وتق م عل  ه ا اللذان يجرالن اعتهام السيييييياايييييد ل
ح ث تسجةن  د ىذا  اعتهام الجنا د. وإعَّ   ا ملرن  اني

السييييييييياعة النا رة عصييييييييينات يأتد اعتهام  د النا رة وخ   
يقا ع للدكم السيييييييييييييوريو ومن يون انتظار ى سا  الدنيع 
أو انتشيييييييييييييييال الضيييييييييييييييدايا من بةن النكام وكذلك مِّن  قبل 

ية ىل  وإييييييييول ال دقع الذي يكشييييييييف عل  اعيلة الجنا 
مكييان الدييايث. والال ييإ ان ع لييية ىغتيييال النييا ييب عةيي و 
التد وإييلإ يرجة اإلجنام  ةها ىل  ح  انها ح  إ عل  
مقنبة من ناي رياضييييييييييييد جا ت  د وقإ يخوة الجي  
اللبناند ُأول  مواجهاتي مم تنظيم  لسيياةند اعاييم يصيين 

تنظيم  عل  أنيخصيييييييييييييوم الدكم السيييييييييييييوري من اللبنانةةن 
والتكليفو ويراد اإيينارهم  رل القبول  اييوري اإلع اي

الدكم السيييييييييييييييوري  د لبنييان هييايئ ىل  ا ريي  « لوبد»ان 
 الد وي مم هذه ال واجهة.

ميييياذا  ريييي  هييييذه الر لييييية اإلجنامييييية؟ الجواب هو أن 
كانإ الرقلية السيييييااييييية ىذا  مصييييةن لبنان  د علم الرةب

 والدزبية والدنكية اللبنانية اتهق  عل  ما هد عليي.
لدظات أمام  ح ث نوع من ا سيييييييييييييييا  ال جالذا ىأما 

ضييييييييييييييي ةنية  إن لبنان ق  ونجو من الرنا  د مسيييييييييييييييتنقم 
الداق ون ال تالعبةن الذون يسييييييييييييييتر لون و نهم ايييييييييييييياحة 

أن  إيييييييييييييييناع اآلخنين مم ان حع ال وا نة يسنة علةهم
.. وميييييييل  عةن الزمن. يكون للم  وا كلهم للو ن وكلهم للرل

لل لهم الو ند ال ذون ااييييييييييييتب لوه  أعالم وهذه هد كل ات عل
 اآلخنين عنبات وعلج ات شنقات وغنبات. مراذ هللا.

 2007يونيو )حزيران(  25 –"الشرق األوسط"  صحيفة
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 «.. الوحدة الوطنية»في مسألة 
 لتزام بالعهدواإل 

نت ن  عل  كحةنين من رموز الر ييل السيييييييييييييييييياايييييييييييييييد 
 والدزبد  د لبنان و لسيييييييياةن وبالذات أولئك الذون عن وا

الرزيز وأإيييروا وهم  د مكتهي أو  عب بن  األمةن ايييل ان
مجلسي ىل  ه و  تدلةلي لألمورو ان يستدضنوا  د هذه 

رموز الر ل  أواييييييييييييييياطاعيام التد وتزاو   ةها الكالم  د 
و «الوح ة الو نية»السيييييييييييييياايييييييييييييد والدنكد والدزبد عن 

كالمات لألمةن  د هذا الشأن من الجا ز لكاتب محل حالد 
 ييأن األمةن ايييييييييييييييل ييان قييالييي  د مجل  خيياص  اع تناة

 السيييييرويوةن لي   قط لكد يسييييي روه هم وإن ا لكد وتأمل 
فيي آخنون وبالذات رموز الر ل السيييييياايييييد والدزبد  د 

اليييييذون لو وييييي رون حجم « ح ييييياج»لبنيييييان وإخواننيييييا  د 
مكةو ل ا كانوا ىتساا  إييييييييييييييي مة الناج بهم عرت ايهم عن

ل غةن ال سيييييييييييييييتديييب اليييذ ي تيييا ريييإ األمتيييان اقتن وا السِّرييي 
كيف أن  امتراة عبن السضييييييا يات  صييييييولي ال داييييييسة و 

ال قنَّرةن احتلوا انسسيييييييهم وابتهجوا  اقتدام « الد اايييييييةةن»
مكاتب بند قومهم ويااييوا وبرحنوا وأ لقوا من النإيياص 
ما يكسد لتدنين  قياع كحةنة من و نهم ال دتيل  د حال 
كان ذلك و ع ع ل واع وم روج وب رزل عن ضيييييييييييجيج 

 شرارات وغليان الرنا ز.ال
« الد ااييييييييية»وع ن ري وندن الشييييييييكاة من الصيييييييي مة 

م عل  ىحتاللكيف أن  ا أرضيييييييييييييييهيييي حنكيييية مقيييياوميييية ُتقيييي ِّ
الرالم وك ا لو انها انجزت  السيانة عل  أمام  وتتصنل

غزة تدنين الو ن الُ رتلصيييييييييييييييب. وهد إييييييييييييييي مة م ا لة 
ام حسييييييييييةن الكويإ وأجاز  لصيييييييييي متنا عن ما اجتا  إيييييييييي َّ

يشييي ىحتاللها  ر  تصيينيسي الجرنا د والتاريخد لنسسييي ولج
 لها  أنها ال دا ظة التاارة عشنة  د الرناا.

ونى األمةن اييل ان « الوح ة الو نية» لييييييييييييييييي  د رؤيتي
ان أي تضييييييخيم لألخاا  يجب أعَّ يكون عل  حسيييييياب »

وما ح ث  د غزة ومِّن قبل  د لبنان «. الوح ة الو نية
عل  حسيييييييياب الوح ة  وع وزال هو أن األخاا  إييييييييرةنها

وكبةنها عل  حساب ال صةن ب لةل ان السلوي الرام من 
جانب األ نال ال رنية لم وناع الوح ة الو نية وان وزينات 
 الزا    د لبنان أو ترزيزات لقاب امند محل مد   يحالن 
 د الدكم السلساةند يساوي التسنيط  صيرة حكم ووضم 

 اعاتقنار عل  شسةن التهاوي.

أن العهارة الشيييييييييهةنة للن ي  ر ةع الدنيني  وأتصيييييييييور
التد  يييال يييا رييهيييا  د مجيييالسيييييييييييييييييي قبيييل ىغتيييياليييي ويكنر 

ما  د ح ا »ه وهد ىاييييييييييتشييييييييييهايتلسزيوني التذكةن بها  ر  
مسيييتوحاة من واقرة عنَّل األمةن ايييل ان « اكبن من البل 

ابنا ي كم تساوي النياة أح    ةها الو ن ريات عل  ادال
وهو قول لو يأخذ «. رقبتد ورقبتكتِّسيييييييوى »عن ه  القول 

 يو  الت رجو اللبنانةون والرناقةون والسلسيييييييييييييياةنةون ونرند 
بهدع  رموز الر ل السيييييييييييييياايييييييييييييد والدزبد والدنكدو ل ا 
كيانيإ انقلبيإ اآليية عني هم حةيا الو ن مجني ايييييييييييييييياحية 

 يجني تلرةبهم علةها ل صلدة أ نال غنيهة.
ك ا اتصيييييييييور أن تذكةن األمةن ايييييييييل ان بتضيييييييييديات 

من أجل الدنص عل  ايييييييالمة »عايييييييالل الصيييييييالدةن ا
هو نوع من الت ند عل  « النيييييييياج وميييييييي نهم وأرواحهم

ع وناعون  د اييييييييييييييلوكهم وعل   األمتةنأ نال كحةنة  د 
ندو ما نتا ري عبن السضيييييييييييييييا يات من مشييييييييييييييياه  مسجرة 
وتصيييينيدات تشييييوبها النيهةو  أن وتقوا هللا والو ن والعهاي 

انهم غةن مسيييييييييييييييترييي ون   د ميييا يسرلونيييي ويقولونيييي وكيف
للتضيييييدية من أجل الدسا  عل  اروا  الناج وعل  ندو 
مييييا  رليييييو وات  عل  ذكنه األمةن ايييييييييييييييل ييييانو ىمييييامييييان 

بن  ايييييييييييييييرويبن  هللا عبيي  إييييييييييييييييالدييانو األول هو اإلمييام
مد    د ال ولة السيييييييييييييييرويية األول  عام بن  الرزيز عب 

هجنية الذي آ ن تسيييييليم نسسيييييي للدسا  عل  اروا   1233
تنكد  د ال ولة بن  الناجو والحاند هو اإلمام فيصيييييييييييييييل

هجنية الذي  رل الشييييييييييد   1254السييييييييييرويية الحانية عام 
 نسسي.

وعن ما اشييةن ىل  ذلك  ألننا ننى  د ال شييه  الرنبد 
واإلقلي د ن ييياذج من اليييذون ع ترنةهم اروا  النييياج  د 

ية شييييييييكلية من جانبهم كسةلة بوقف شييييييييد  مم ان تضييييييييد
اعند ار ندو الهاوية. والتضيييدية ذات اشيييكال ع ة أقلها 

 تنة زمنية قصييييييييييةنة من وعية  ىختصييييييييييارمنارة  د النس  
 د لبنييانو  األزمييةحكم  ويلييةو ك ييا حييال  رل جوانييب 

 أزمة أو ىعتهار وجوي شييييخ   د موقم امندو عل  ندو
دع ىحتالل و مسييألة  سييياة ع تسييت« تا»مم « ح اج»

ىتساا  جز  من أرة يولة موعوية خصيييييييييوإيييييييييات ان حبن
مكة لم يجف  ر   ال سهوم ال رنوي وخصييوإييات أيضييات ان 
ال ون الدنيف يضيييييييييييييييسدو ومن خالل القنآن الكنيمو عل  
مسيييييألة الره  الكحةن من التنكةز  دةا ان ما تشيييييةن ىليي 
ايييورة النع  )الذون وو ون  ره  هللا وع ونقضيييون ال ةحاا( 

عاه تم( وترة  ىذا  كِّن  ي ايييييورة الندل )وأو وا  ره  هللاتذ
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 التذكةن  ي اورة اإلانا  )ان الره  كان مسدوعت(.
وعنيي مييا نقنأ مييا بةن اييييييييييييييياور كالم لوزين الخييارجييية 
السيييييرويية األمةن ايييييروي الهيصيييييل نسيييييتنتج م ى إييييي مة 

ت ي  لو من الذي اقتن ل  د حع « ح اج»القا لو وب ا ي حِّّ
 ند الذي لم ت م   أنةنتي الناشيييييييئة عنالشيييييييرب السلسييييييياة

ت ها عاإييييييسة من التصيييييين ات ىتساا  مكة  ويالت والتد  رحنل
غةن ال ناطية وغةن ال سيييييييييييييييدولة جرلإ األمةن ايييييييييييييييروي 
يرك  مشيييييييييياعن الطياية السييييييييييرويية من جهة ومشيييييييييياعن 
الشيييييرب السلسييييياةند وشيييييروب األمتةن من جهة  انية من 

لكيية قييامييإ ان ال  » 24/6/2007خالل قولييي ووم األحيي  
ب ورها عن ما كان هناي اقتتال وأايييييييييييييسن هذا الت خل عن 

الكعهة أمام  ايقال القتال  ر  أن اقسييييييييييييم قاية السصييييييييييييا ل
مكة لكنهم لم ولتزموا ىتساا  ال شيييييييييينَّ ة وتم التوإييييييييييل ىل 

ذلك وعليي  إن ال  لكة لن تروي ىل  ال داولة منة أخنىو 
. و د وتنى ان األمن هو مسييييدولية السلسيييياةنةةن انسسييييهم

تق وني انهم وإيييييييييييييييلوا ىل  حا ة الهاوية. وإذا لم وناجروا 
 «.انسسهم  سول يسقط الج يم  د الهاوية...

حال غزة  النسييييييهة ىل  ىل  أن األمور ىنتهإ  واييييييوا 
مصيييييييييييين  اتإ محل حال كوبا  النسييييييييييييهة ىل   لوري ا التد 
تسصييييييله ا عن  رضييييييه ا مسييييييا ة ربم ايييييياعة  ةنانو أو 

ع ق رة لها عل  الصيي ويو أو « ىمارة ىاييالمية»أإييهدإ 
 ر  حةن الروية ىل  ال نبم األول « الد اايييييييييييييييةون »قنر 

الذي انالقوا مني مستنضييةن انهم نظَّسوا  انقالبهم غزة من 
 ق ت « الد ااييييييييييييية»ال حالنةةن وغةنهمو  إن السييييييييييييُ رة 

مسيييييألة ااييييياايييييية وهد ان الدنكة التد انبهن السيييييامرون 
السيييييييييييااييييييييييد خال  عبن السضييييييييييا يات  كالم ر ي  مكتبها 

هنية وه ا  ىاييييييييييييييي اعةل مشيييييييييييييييرل ورفيقي ر ي  الدكومة
يدلسييان عل  كتيياب هللا  د رحيياب مكيية ال كنمييةو تدتيياج 

ات  دةا تلتزم ىتساقىل  ما ودك   قة الناج بها عن ما ُنبنم 
 عني. عالن اإلتسااو وتسد  الره  خصوإات  ر  اإل

 وأما الذي قالي األمةن اييروي الهيصييل مِّن  ان ال  لكة
لن تروي منة أخنى ىل  التوايييييط وان األمن هو مسيييييدولية 
السلساةنةةن  إني ع يرند ان ال  لكة لن تهتم  ال وضوع 

تدكيي  قبييل أن السلسييييييييييييييياةند  ريي  اآلنو ذلييك انهييا مهت يية 
ومهت ة  صيييييييييييينل النظن «..  تا»ومن قبلها « ح اج»

 عن إيييناعات األ يال السلسييياةنية مم  رضيييها الهرل.
وتوقف حت   د ذروة لدظيييييات  هيييييا لمك يييييا أن ىهت يييييام

الصيييييييييييي مة من ال وقف السلسيييييييييييياةند خالل أشييييييييييييهن تلإ 
امد للكويإ وما أ نزتي هذه ال رامنة من  اإلجتيا  الصيييييي َّ

تييي اعييييات. بيييل ان هيييذا اإلهت يييام يروي ىل  بييي اييييات حكم 
الرزيز أييييام كيييانيييإ مجييياهنة ال جت م الييي ولد  عبييي  ال ليييك

 زمنيييييذاي   خيييييا ن تو ةن الةهوي  د أرة  لسييييييييييييييياةن
الرزيز  عبيي  ال لييكىهت ييام  عصييييييييييييييييييَّة عل  الهرل. وبةن

ال تراق ون ايييييييروي وفيصيييييييل وخال  و ه و  األبنا وال لوي 
الرزيز  عب بن  هللا عب  وتاوين ال وقف من جانب ال لك

عل  ندو مضييييييييييييييي ون مهايرتي التد التف الرنب حولهاو 
كانإ اإلهت امات مسييييييييييييييت ي ة وكانإ من أجل تنايييييييييييييييم 

 ي ىل  رؤية  أشييييييننال  الندو الذي وع« الوح ة الو نية»
الرزيز لهذه الوح ة وأإيييييييييييييييول  عب بن  األمةن ايييييييييييييييل ان

التريييا د مرهيييا  د كيييل بلييي  عنبد وبييياليييذات  د لبنيييان 
و لساةن والرناا. وبسبب هذه اإلهت امات ا م كحةنون 
من األمةن ال ان كالمات خالإتي ان موقف ال  لكة من 

قييا  يية  هو الييذي يجرلهييا  د»القضيييييييييييييييييية السلسييييييييييييييياةنييية 
بةن ) ستا النا ( من قوى ايييياايييية وإعالمية غنبية  ال دارل

وتلك كل ة حع «. مرنو ة بوع ها لل شييييييينوع الصيييييييهةوند
 وناي بها الدع... وع شد  غةنه.

 2007(تموز) يوليو 2-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 «.. نقالبات الدينيةاإل «
 !نقالبات العسكريةبعد اإل 

ااند ان رو واوإو الذي ير ل ونقل رجل ال ون البني
 د الرناا « القيياعيي ة» د  ريي ايو عن  يييايي  د تنظيم 

هدع  الذون »التقاه  د نيسيييييييييان )ابنيل( ال اضيييييييييد قولي  
وبرييي  واقرييية «. وتولون عالجكم هم من اييييييييييييييييقتلونكم...

الخلية الابية  د اكوتلن ا وع لية التسجةن غةن ال كت لة 
واوإ تلك العهارة الت مةن  د ماار غالايييييييييكوو اايييييييييتراي 

التد ايييييي رهاو ذلك ان ا ناي الخلية ال شييييييار الةها ير لون 
ج يرات  د ال جال الابد البنيااندو ويرالجون ال نضيي  
من بنياانةةن ومطي ةن وضيييييي ن تسييييييهةالت من الدكومة 

 ع تتو ن لهم  د بل انهم التد أتوا منها.

هذه العهارة التد نقلتها إديسة بنياانية ووم اعربرا  
عن رجييل اليي ون انيي رو واوييإ تد لنييا عل   4-7-2007

التسييييييييياؤل  هل ان متسوه العهارة قالها  رنة التنبييو وان 
رجيل الي ون ال شييييييييييييييييار اليييي لم يقم بواجيب ىبال  ال ناجم 
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 النا ية بهاو ألني لم يأخذ الكالم عل  مد ل الج ؟
م عل  او هاو وان  جوابنا عن ذلك ان ُحسن النية يق َّ

تهر  ىق ام أ ها  عنب ومسيييل ةن ول وا  د رجل ال ون ااييي
بنيايييانييييا او ترلَّ وا  د جيييامرييياتهيييا  م بييي أوا ير لون  د 
عيايات تا رة لوزارة الصييييدة و د مسييييتشييييهيات حكوميةو 
عل  اقتنال جنا م  د حع البل  الذي يعيشيييييييييييييييون  كنامة 
فيي ويد لون جواز اسن يجةز لهم التدني  دنية  د كل 

 د الوقإ نسسيييييييييييييييي نلوم راوي الواقرة  يول الرالم. ىعَّ اننا
ألني لو نهَّي لكان أمكن تسايي ح وث الر لية اإلجناميةو 
التد ند ي  هللا انهيا لم تصييييييييييييييييل ال  ميا هو مخاط لهياو 
وتلك  د اي حال راييييييييالة من رب الرال ةن ال  الساعلةن 
وملن  يدنضييييييييييييييهم ويرسييييييييييييييل عقولهم  أ كار ت مةنيةو  أن 

ر كتاب هللا يرويوا ال  رشييييييييييييييي هم ويقنأوا جة ول  ات  د ايييييييييييييييُ
ويتيييأملوا  د األحيييايويييا النبوييييةو بييي ل اإلإيييييييييييييييريييا  ىل  
تسسيييةنات واجتهايات أشيييخاص يسترلون الت ون وي ارايييون 
 ااييييم ال ون ا راعت تترارة مم اإلاييييالمو وينهشييييون أمورات 

 ع موجب لتضةيم أوقات الناج  د نهشها.
 د اي حال ننى  ر  الساجرة ال رنويةو التد ح  إ 

ماار اييييييييكوتلن او وما اييييييييبع هذه الساجرة من  واجم  د 
ح  إ  د عواإيم ومنا ع عنبية ويوليةو ضينورة التنهي 
ىل  ان الييذي يديي ث هو نوع من التييأهييب  د اوايييييييييييييييياط 

انقال ات »الج اعات والتنظي ات اعايييييييالمية للطيام بيييييييييييييييييييييي
اعنقال يييييات »توإيييييييييييييييلهم ال  الدكم عل  ندو « يونيييييية

ذلك ما حصييييييييل  د والذي يشييييييييجرهم عل  «. الرسييييييييكنية
اونانو حةا ان رجال ال ون  اتوا م سكةن   قالة  السلاة 
وجرلوا من ا ناي ميي نةةن عنيياإييييييييييييييين تييأت ن  ييأمنهمو م ييا 

 يرند انهم وح هم ااياي السلاة.
ت حل يورات « اعنتننإ»وحةا ان السضيييييييا يات ومواقم 

تدنيضييييييييييييييييييات  د هييذا ال جييالو  ييإننييا نالحظ ميي ى حنص 
اعت اي السضيييييييييييييييا يات وال واقمو عل  « جنناعت الت ون»

منيييابن تنويج ل يييا يخااون ليييي. واليييذي يسييييييييييييييييياعييي  عل  
ىإييرا  النأي الرام لهم ان اييلوي  رل الدكومات وأهل 
السيااة واألحزاب التقلة ية من السو   دةا يصها كالم 

ا ضيييييلو ويصيييييها كذلك قنيب الشيييييهي « جنناعت الت ون»
ن بنوحيييية كالم انقالبةد الخ سيييييييييييييييةنيييات والسيييييييييييييييتةنيييات م

جنناعت وعق ا  وروايو اوحوا  أنهم ع يقومون  اعنقالب 
رغهة  د السييييييييييلاة والتنرم  الدكمو وإن ا من اجل الو ن 
ل اعنقالبد لي  من اجييييل  وال وا نو  م وتبةن ان السِّريييي 

 الو ن وع من اجل ال وا ن.

الييييييذون وتهيييييييأون لكد « جنناعت التيييييي ون»وهييييييا هم 
هم  د اونانو  يصيييييييييييييييهدوا هم الدكيييامو ك يييا حيييال اليييذون

ونوِّجون من اع كيييييار وال سييييياهيم التد تت دور حول ان 
الي ون  د خان واألمية مهي يةو وان الخالص هو  د ميا 
و عو اليي اعاييييييييييييييالم و ع تسسييييييييييييييةناتهم لهذا ال ونو وأنهم 
القايرون عل  وضييم األمور  د نصييابها الصييديا. وهذا 
ة ع وتم ىعَّ عنييييي ميييييا ُتزا  اعنظ ييييية والدكوميييييات الناهنييييي
 ويدلون هم مدلهمو ت امات عل  ندو ما ح ث  د اونان.

وقيي  يقييال  ومييا ال وجييب لهييذا الرنف والتيي مةن وإلقييا  
الظالل عل  النخهيييييية ال حقسيييييية من نوع ا هييييييا  الخلييييييية 
اعايييييييييييييييكتلن ية. والجواب عن ذلك هو أن هذا السيييييييييييييييلوي 
يسيييييييييييييييتهيي ل اقنيياع الدكومييات اعجنبييية  يياععت يياي علةهم 

اك ييةو عل  ندو القبول الييذي نييالييي والقبول بهم بيي ا ييل حيي
آية هللا الخ ةند من  ننسييييييييييييا وال جت م اعوروبد ع وماتو 
ومن اعيارة اعمةنكية نسسها التد تناإهي التدنش اآلن. 
ك ييييا ان توظيف ا ناي من النخهيييية ال حقسيييية يسيييييييييييييييتهيييي ل 

ليسييييييييييوا  قط « جنناعت الت ون»التوضييييييييييياو ما مرناه ىن 
اج او اعبنا  الذون قايرين عل  ااييييييييييييييت الة  سيييييييييييييياا  الن

يستقيي ون التوجيييي الصييييييييييييييييالا من الواليي ونو عل  ندو مييا 
«   تا اعاالم»ح ث مم  تية ارويوةن اإاايهم تنظيم 

اإلمام »األكبن بن عين و« اإلمام»وآخنين وقروا  نيسييية 
و وإن ا هم قايرون حت  عل  تجنة  «األإييييييرن الظواهني 

و النخهيييييية عل  ندو مييييييا نجا الخ ةند فيييييييي. وك ييييييا ه
 د النخهةو  ضييييال « اعكسييييتنا»مرنول  إن اع ها  هم 

هم بةن الرلم والتقنية والواجب اعنساند. رِّ  عن ج  
ويهق  اننييييييا  ييييييالروية ال  اجوا  مييييييا قبييييييل اعنقالب 
الرسييييكني اعول  د اييييورية عل  و ي ضييييا ط منتسم هو 
حسند الزعيمو وكذلك  الروية ال  اجوا  اهقإ انقال ات 

ل عنبية وإاييالمية و د يول الرالم عسييكنية اخنى  د يو 
الحالاو نالحظ ان الظنول السيييييييييييييييا  ة  د الزمن الدالد 
قنيهة الشهي  ظنول ال اضدو وهد ظنول تشجم الذون 
يانحون مسنيات بناقة وُيكحنون من الد وا حول الزه  
 د الدكم والسيييييييييييييييلاييية وحول الدنص عل  انقييياذ البالي 

ال سيياج  احيانات والعهاي عل  ان ونشيياوا من خالل منابن 
ومن خالل السضييا يات احيانات اخنىو وبةن هذه وتلك من 
خالل راييييا ل تسجةنية وع ليات غسييييل ايمرة  د الخاليا 

 السنية.
وك يييا ُخاط جنناعت وعقييي ا  ورواي الحكنيييات كيييانيييإ 
اعاييييييييييتةال  عل  السييييييييييلاة والتنبم ما امكنهم  وقهاو  إن 
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يو هو تدقةع الرنة نسسييييييييييييييي« جنناعت الت ون»مخاط 
حت  اذا تالَّب اعمن حنا ع تشيييييييييييييترل هنا وأرواحا ُتزهع 
هنيياي وتسجةنات  د مج رييات ايييييييييييييييكنييية او ماييارات او 
اوتوبيسييييييييييات او قاارات انساا او شييييييييييوارع  ةها مله  او 
مارم او مصييينل واقتدام ماار  د بل  كنيم ومضييييال 

  سيارة مسخخة. 
 2007(تموز) يوليو 17-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 كساد في موسم رد الجمائل
مم « حنكيية أمييل»و« هللا حزب»من حةحيييات وقول 

اييورية ور ضييه ا أي مداولة  د هذا الشييأن   ا  د ذلك 
ما وترلع بتنايييييييييييييييم الد وي وتهايل الت حةل ال بلومااييييييييييييييد 
وخالل األمنين من أمور تترلع  ييييالسيييييييييييييييييييياية الو نييييية 

ب وااييييييييييييتقاللية القنار وي م التهم الجاهزة اييييييييييييلسات من جان
خصوم النظام السوري وال ترلقة  اإلغتياعت والتسجةناتو 
ان لهذا النظام  وال ايينوات األايي  األب وبرل ايينوات 

« حنكة أمل»وعنع « هللا حزب» د عنع اإلبن  األايييييييييي 
ج ا لو وان القاع ة ال ألو ة هد ان وني ال  ون ال وون 

كانإ الج ا ل من ىذا  ال تنتهة عليي لل ا ن... وخصوإات 
وع الذي ون م الشيييييييييأن ىل  مسيييييييييتوى الزعامة الشيييييييييربية الن

 وال واقم ال تق مة  د السلاة.
وهييذا الوقول الييذي تتخللييي أحيييانييات  سرييل تييأ ةن األقوى 

الكةل »عل  القويو يجنا ندو ما ُيصييالا عل  تسيي ةتي 
«  حنكة أمل»و« هللا حزب»ب لةل ان موقف «   كيالةن

 ةع الدنينيو من واقرة ىغتيال ر ي  الدكومة السييييييابع ر 
الاا سة الشييييييييييييييييعية  د لبنان ما ووجب الترامل مم تلك كان يون وقسة ري الج ا ل لنجل يولة لي  د ذمة زعامتد  
الواقرة  رةن الترامل الشيييييكلد الذي إييييي ر عنه ا. ولكن 

اإلوناند األقوى من موقف  - تييييأ ةن ال وقف السيييييييييييييييوري 
ة الدنيني القوي مم الزعييامتةنو هو الييذي أخييل  ييال رييايليي

وجرل  اجرة تصيييييهية ر ةع الدنيني يون مسيييييان  شييييييرد 
يونةةن ع تأ ةن لهم  أ نايلها ع ا مسييييييييييييان ات خجولة من 

 د الشيييييارع الشييييييرد ومن محقسةن وايييييياايييييةةن مهدوحدو 
الصيييييييييييوت حت   د ظل الدضيييييييييييور األمةنكد واألوروبد 
وال ولد ع ومات  د الدالة السيييييياايييييية اللبنانية. ونقول ىني 

الاا سة الشيييييييييييييعية وح ها يون اييييييييييييا ن  ع تأ ةن لهم كون 

الاوا ف التد ع مجال  ةها لرةن التقاايييييييييييييييم الدالد بةن 
و  د حةن ان اا ن الاوا ف «حنكة أمل»و« هللا حزب»

تعي  حالة من التنوع السيااد والدزبد ومن يون خشية 
حزب أو حنكييية من أحييي و  سد الايييا سييية ال يييارونيييية تنوُّع 

نية ذكسيييييير و ملدو و كذلك  د الاا سة األ ة والاا سة السيييييُ
والاا سة ال رزية. واألرمن هم من حةا التشيييييييييبيي األقنب 
للاا سة الشيييييييييييييييعيةو حةا ان هدع  موزعون عل  حزبةن 
ىن ا يصيييييييييييهان  د  دنين وتلك مرايلة ايييييييييييياايييييييييييية ذكية 
حسظييإ لألرمن القبول بهم كجييالييية نصيييييييييييييييسهييا مم الدكم 

ل األي وار ونصيييييسها اآلخن مم ال رارضييييية مم احت ال تب ُّ
 أحيانات.

ولق  أ بتإ األزمة اللبنانية  ر  ااتقالة الوزرا  الشيرة 
م ى ىمسييييييييياي « حنكة أمل»و« هللا حزب»الذون ي حلون 

الان ةن  الشييييارع الشيييييرد من الجنوب ىل  مناقة  رلهك 
وجوارهييا منورات  ييالضيييييييييييييييياحييية ومتسنعيياتهييا  د مسيياإييييييييييييييييل 

ك « الدزب» بي الاا سةأبنا   الراإ ة بةنوتو وم ى ت سُّ
 قييي  اايييييييييييييييتديييال عل  ر ي  الدكومييية  داي «. الدنكييية»و

السييينةورة وملن  حولي وورا ه ىختيار وزرا  ب ا لو  د حةن 
اني لو كانإ ال سألة حاإلة  النسهة ىل  وزرا  من  طية 
الاوا ف لكان ق  وج  ب ل الوزين الواح  خ سييييييييييييةن عل  
األقل وت نون اتصيييييييييال السييييييييينةورة  الواح  منهم لكد يقول 

 لي  لق  اختنناي للدقةهة الوزارية السالنية.
واعاتدالة ال شار ىلةها تك ن  د امساي ال نجرةتةن 

هللا   القنار  منجعية السييييية  حسييييين نصييييينىلةه ا  ال شيييييار
 ومنجعية نبيي بني كن ي « هللا حزب» ليييييييييييييييييييي كأمةن عام

حاول السنةورة عنة  كنة ىذا  وحت «. حنكة أمل» لييييييييييييييي
ذلك ن  إني لن يدقع الرنةو التوزين عل  شييييييييييييرة آخني

ال وا قة عن أن   ضيييالت  ع أح  ايييةوا ع ير ات لألعظموأن 
 د حال ح و ها ت أل  نا  ال قر    ا يدقع الشييييييييييييييينعية 

ية ال ترلقة األاييييييييياايييييييييال نقوإيييييييييةو لكنها لن تسييييييييي  الحرنة 
 بنقصان التوا ع الو ند والت حةل الاا سد.

نية  د أواخن الخ سيييييةن يات ولق  عاشيييييإ الاا سة السيييييُ
محل هذه األزمة  صييييييييييييييييرة أخنىو حةا تبةَّن ان تن ي  
خلةييل الهبني للدكوميية خنوجييات عل  التوجييي النيياإيييييييييييييييني 

 للاا سة زمنذاي لم يص  .
لكن ال ن  محييييل حييييالنييييا وهو ونى هييييذا الدنص من 

عل  ري الج يييا يييل « حنكييية أميييل»و« هللا حزب»جيييانيييب 
 النجايية - الخامنئية - لسييييييييورية األايييييييي  وإونان الخ ةنية

وإل  ح  أن  رل مقتضيييات وت اعيات هذا الني ونرك  
عل  أزمة خانقة يعيشيييها لبنان ويزياي تهرات لذلك منسيييوب 
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اعختنااو يج  نسسيييييييييييييي وتسيييييييييييييا ل  ما الذي ي نم الن ي  
مد وي أح يي ي نجيياي رمز منحليية الزعيياميية اإلونانييية  د 
ار األايييييي   أن  الزمن الدالد من ىبال  حليسي الن ي   شييييييَّ

توجب تسيييييييييييييي و  يوون لسننسييييييييييييييا  د الرنع الظنول تسيييييييييييييي
اإلوناندو واني ونى مشاركتي الالب من القابةن الشيرةةن 

ري »وع ال   ب أ « حنكة أمل»و« هللا حزب»اللبنانةةن 
الني عل  التدية   حلها أو  أحسييييييييييييييين »وكذلك « الج ا ل

و ان ودازرا ال سيييييييييير  السننسييييييييييد الهايل ىل  الدل «منها
 ال توازن  د لبنان؟

ار كانا  د ايييييييييين  ومم ان الن ي  نجاي والن ي   شييييييييييَّ
ااييييييتدضييييييار ىعَّ أن   تيَّة عن ما ح ث الج ةل السننسييييييدو

وقا م الزمن الذي مضييييييي و ودك  م ى أه ية ما قامإ  ي 
 ننسيييا عن ما ىايييتضيييا إ اإلمام آية هللا الخ ةند وأقااب 
حنكتي السيييااييية ورعاوتهمو وهم  د مالذهم السننسييد  د 

مسا ة ااعة من الراإ ة  اري   عل « نو ل لو شاتو»
خةن رعاية عل  م ى  ضييييييييييرة أشييييييييييهنو تسوا  د  رل 
جوانبها رعاوتها للجننال ميشييييييييال عون عل  م ى  ضييييييييم 
انوات. وك ا اني لوع ىاتضا ة  ننسا للخ ةند وج اعتي 
لكان اإلمام ق  يصييييياب   كنوه كبةن من مخابنات الشييييياه 

نا م ا ال )السييا اي(و  إن الجننال عون كان اييةلق  مصيية
 من أ نال أخنى.

كذلك اني لوع ىراييييييييال الخ ةند وج اعتي مدنواييييييييةن 
وباا نة  ننسييييييية خاإيييييية وبااقم  ننسييييييد تنا قها  ا نات 
حنبييية اوإيييييييييييييييلتهم حت  ماييار  هنانو ل ييا كييان للرهيي  
الحوري  د ىونان ان وب أ. وإراييييييييييييييال الخ ةند عل  الندو 

ننال ال شييييار ىليي هو محل التوإييييةل ال حلا ال راك  للج
عون من لبنان ىل   ننسا  السيارة  م  الهدن  م  الاا نة. 

ُكتييب للحورة  د ىونان ان تصييييييييييييييي يي  كييل هييذه ىذا  لييذا  ييإنييي
السييينوات وللجننال عون ان يسيييتأنف تالراتي ندو زعامة 
 ا ستي أمال بتزكةتي ر يسيييييييييييييات للج هوريةو  ألن السضيييييييييييييل 
ألإيييييداب السضيييييل  د ذلك وهد  ننسيييييا التد تسيييييتب  بها 

أقااب  نيع ع م ري ج ا لها هم الذون كيف أن شيييية ال ه
همو ونرند بهم أحواللوعهيييا ل يييا كيييانوا عل  ندو ميييا هد 
حنكة »و« هللا حزب»الدلف غةن ال تجان  الذي يضييييم 

وهدع  نالوا أحيانات «. تيار الجننال ميشييييال عون »و« أمل
 شييييكل غةن مهاشيييين وأحيانا  شييييكل مهاشيييين وعل  ندو ما 

أكحن  كحةن م ا نالي ر ةع الدنيني  نا من  ننسييييييياأوضيييييييد  
من  ننسييييييا  د عه ة إيييييي يقي جاي شييييييةنايو وب ا ووجب 

أن  علةهم عن ما  نحإ  ننسا الساركوزية مهايرتها للدل

ع م الني  أن يكون  هنالك ري لج ا ل ال اضييييييييييييد ع يكون 
شييييييبةها  األاييييييالةب التد اتهرإ  د الترامل مم ال سيييييير  

لسيييييييييييييييرويية الذي بذل الاةب من جانب ال  لكة الرنبية ا
الرزيز خوجة ما  عب   د ايييييبةل ىنجاحي السيييييسةن ال كتور

لم وبذلي واييييييييييييييييط من قبل  د أي نزاع. ونقول ذلك عل  
أااج ان ىاتضا ة ال  لكة  د الاا ف ل  حلد الشنعية 
اللبنانية كانإ  أريدية اإلاييييييييتضييييييييا ة السننسييييييييية للخ ةند 

 وج اعتي واإلاتضا ة الحانية للجننال عون.
إييييسدات التاريم تكون ال هشيييية كبةنة أمام الذي و د 

من يشنب من البئن وينمد ىزا   ع وني الج ا ل... وأكبن
 «.ح اج»ىخواننا  د حنكة  يا  ةها الدجن

 2007يوليو )تموز(  28 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 فرنسا: اإلستقواء بالعرب
 من الخليج إلى المتوسط

جاي شيييييةناي مسيييييكونات كان الن ي  السننسيييييد السيييييابع 
بهاج  اإلاييتقوا   الرنبو ىن ا من خالل منظومة تكون 
لسننسييييا الكل ة الرليا  ةهاو ومن أجل ذلك نناه عزز شييييأن 
السننكو ونيييية وارتيييأى عقييي  الق ييية التييياايييييييييييييييرييية  د بةنوت 
للسننكو ونةةن وذلك ألن الراإ ة اللبنانية عل  ال تواط 

نبها من شيييييييييأنها شيييييييييأن يول كحةنة  د مشييييييييينا األمة ومر
اورية ىل  مصن ىل   لساةن ىل  لةبيا وتون  والجزا ن 
وال رنبو وهذا يرند أن يكون لسننسيييييييييييييا أكحن من مو ئ 

 ق مو اياايات ومرنوياتو  د هذه ال ول.
ة ىاتحنا يوإل  ذلك  إن اإلنرقاي  د بةنوت كان خ مة 

من جانب الن ي  شيييةناي لصييي يقي الن ي  ر ةع الدنينيو 
ة الوضييو  تترلع  دنص شيي و  من  ننسييا وكان ىشييارة كحةن 

عل  عنب ال تواييييييييط وتق ر الدنص نسسييييييييي عل  الرالقة 
الاةهة مم يول الخليج. وهنا نسييتدضيين ما تضيي َّني البيان 

تشيييينين األول /أكتوبن 18ىل   16الصيييياير عن الق ة )من 
أع الها حةا ان النؤايييييييييييييا  الخ سييييييييييييية  ىنتها (  ر  2002

ات ملدوظات  د شيييييييأن ىهت ام والخ سيييييييةن أو من ي حِّّلهم أب وا
 ىع يار بةنوت واعتبنوا ال هيايرة الرنبيية ال رنو ية أيضيييييييييييييييا

اإل ار األ ضيييييييل « الرزيز عب بن  هللا عب  مهايرة» بيييييييييييييييييييييي
للسييييييييييييييالم  د ال ناقيييةو وان األولويييية للقيييانون الييي ولد  د 
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 موضوع الرناا.
قبل شيييييييييييةناي كان الن ي   ننسيييييييييييوا مةتنان مسيييييييييييكونات 
بهاج  اإلايييييييييييتقوا   الرنب ومن خالل منظومة أيضيييييييييييات 
ولتف حولها أهل الدكم وأهل ال رارضييييييييييييييية. ونرند  أهل 
الدكم الذون هم  وريونو ك ا نرند  أهل ال رارضيييييية تلك 
األحزاب التد ترني  د السضييييا  السيييييااييييد اليسيييياري وهم 

تنستا بناعم التوجهيات قبيل أن و كحنة  د ال ناقية الرنبيية
اإلايييييالمية واألإيييييولية وتلتصيييييع بتنظي ات تنتسيييييب ىل  
هيييذه التوجةهيييات ته ييية الرنف للهرل واإلرهييياب للهرل 
 اآلخن. ورأى مةتنان  دكم عقة تي السيييياايييية كوني ر يسيييات 

اعشتناكية ال ولية هد  أن تكون  «الدزب اعشتناكد» ليييييييييي
الطيايي الذي وتالم الخي ة التد تدقع لسننسيييا الدضيييور 

ىليي ضيييييييييييييياربات  د الوقإ نسسييييييييييييييي  دجن آخن غةن حجن 
اإلايييييييييييييييتقوا   رنب ال توايييييييييييييييطو وهو التسييال الدكومييات 
اعشيييييييييييييييتناكييية األوروبييية حولييي وكييذلييك حكومييات وأحزاب 
أخنى  د منا ع ع ة من الرالم. لكن تالرات شيييييييييييييةناي 
كانإ أ ضييييييييييييل ألنها أ ر ت الدذر من نسوج الدكام  د 

الييييو وهو  أشيييييييييييييييننيياالييذي « الكوكتةييل»تكن ىن مةتنان اب
األم ية » لييييييييييي و األخإ من وال  آخن«اعشتناكية ال ولية»

 التد هد تج ُّم ال اركسية  د الرالم.« الشةوعية
ها هو اآلن الن ي  نيكوع اييياركوزي يرلن عل  ال أل 
اني هو اآلخن مسكون بهواج  اإلاتقوا   الرنب ع ومات 

شيييجري عل  ذلك الوقسة وعنب ال توايييط  شيييكل خاصو ي
الرزيز  عبيي بن  هللا عبيي  ال ت ةزة مرييي من جييانييب ال لييك

الذي لباليه  د يول ال توايييط مكانة كبنى. أما الصييييرة 
التد وناها ايييييييييياركوزي  إنها أكحن تواضييييييييييرات من إيييييييييييرة 
لي مةتنانو حةا اني وتالم ىل   السييييييييييلف شييييييييييةناي ومن قلب 

ي اتدايية ع يكون ب والت عن تجنبة شه« اتداي متوااد»
يولة  27الذي يضم « مسار بنشلونة» بيييييييييييييييي أخنى ُترنل

أوروبية. وما ولسإ اإلنتهاه هو حنص ايييياركوزي الذي لم 
تنقل اييوى  ضييرة أاييابيم عل  تنؤاييي من أجل ىنجاز 
مشيييييينوعي الخاص  ي الذي وني  ىت امي لكد يسييييييتقبل من 

التد « اعتديياي األوروبد»موقم رجييل أوروبييا القوي ق يية 
 دكم يورية  2008 ننسييا  د ت وز )وولةو(  اييتسييتضيييسها

اإلنرقاي السييييييييييييييينويو وهو لهذا الرنة نناه اختار الجزا ن 
لتكون ال دايية األول   د زيييارتييي الناييييييييييييييي ييية الخييارجييية 

ي اشيييييييي  ىنزعاجاألول  ومنها انتقل ىل  تون . وعل  رغم 
ألن الجولة لم تكت ل بزيارة ال رنب ألن ال لك  نزعاجاإل

ات غةن مرلن عل  ىحتجاجىرجا ها  مدّ   السييييييييايج  لب

ع م الب   بزيارة م لكتي أوعت أو تون  كدل واييييييييييييييط ىن ا 
لي  الب    الجزا نو ىعَّ ىن اييياركوزي مضييي  ىل  النهاية 
وبخاوات مارا ونيةو من بةنها تلك ال ترلقة  إايييييييتضيييييييا ة 

بةن أ نال ال رضيييييييييييييييلييية اللبنيييانيييية  د « مدت ن الدوار»
أرينية لل داولة ويعم  - يةمصن  -  ننسا بتزكية ارويية

غةن مسيييييبوا إلنجاحهاو ومن بةنها كذلك يغ غة كالمية 
كوند »للرنسوان الجزا ني وال شييييياعن التونسيييييية حةا قال 

ق ييإ  ييأول زيييارة خييارج أوروبييا ىل  الجزا ن يد ييل مرن  
كبةنات وينمز ىل  الرالقات الكحيسة خصييييييوإييييييات أنند زرت 

ان »و« 2002م الن ي  بوتسليقييية  يييإايييييييييييييييت نار منيييذ الريييا
علد ه ا اييسةنا  كنة بن  الن يسييةن بوتسليقة وزين الراب ون

 م جا ت إييييييييييييييسقة «. اعتداي ال توايييييييييييييياد وبان  اع...
ال  نضيييييييييييييييات البلراريات والابةب السلسييييييييييييييياةند الدامل 
جنسيييييييييييييييييية بلرييارييية لتدكيي  ميي ى رهييان ايييييييييييييييياركوزي عل  
مشيييينوعي.  هو لم يكتف بزيارة لةبيا ويخ  الرقة  مر ن 

 ارت  ا نة األوروبةةن علةها « ه ية نووية» يييييييييييييييييييب القذا د
 - اله ية»خليسة   بلغ بن  وين قها أمةن قان الشيم ح  

  ن ع م تنسةذ حكم اإلع ام الذي إييييي ر  د حع « ال ية
 ال  نضييييييييات والابةب بته ة حقن مئات األ سال اللةبةةن

وإن ا أشييني زوجتي ايييسييةليا التد «  ةنوج اإلو ز» بييييييييييييييييي
رفيقهن الابةب  د  ا نة الن ااييييييييية را قإ ال  نضيييييييييات و 

السننسييييييييييية من ماار  نابل  ىل  ماار إييييييييييوفيا. وهذه 
ب ورها أشيييييييييييييينكإ مسييييييييييييييدوعت أوروبيات مرها. وب وجب 
السيييييييييييييييةناريو عايت الاا نة السننسيييييييييييييييية ىل   اري  لتنقل 
الن ي  ااركوزي ىل  لةبيا لني الج ةل ىل  الرقة  القذا د 

انإ   خابنات ولتاويع غضيييييييييهي ألن بلراريا التد اايييييييييتر
عشيينين يولة لم تسييجن ال سنج عنهن وعني وإن ا إييورت 

لإنسيييييانية األوروبية عل  الظلم  ىنتصيييييار عل  أنياألمن 
اللةبد ومن يون أن وتن ع األوروبةون ع وميييييا  ديييييالييييية 

اليييييي ييييييية القانييييييية »األ سييييييال اللةبةةن الييييييذون لن تنجةهم 
والروا ف السيييييييييييياركوزية واألوروبية وال نونة « السييييييييييييخية

القذافية التد يخوة غ ارها اييييييييييييييف اإلايييييييييييييالم القذا د 
د ولةبيييياو من متهيييايل بةن ال جت م الييي ول ىنستيييا بهييي ل 

الذي يقضيييييد عل  ال صييييياب  د « اإلو ز»جديم عذاب 
 أي لدظة.

هييييل تح ن جهوي ايييييييييييييييييياركوزي عل  ندو مييييا وتالم 
وبالسيييييينعة الطيااييييييية لكد وتنأج أوروبا الرام ال قبل وهو 
رجلهييا القوي  د غييياب الشييييييييييييييييأن البنيايياند ألايييييييييييييييهيياب 

 موضوعية؟
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اإلجييا يية عن ذلييك رهن نجيياحييي  د تن ةييب الخوا ن 
ال رنبية وبلسييييييييييي ة الجنا  السلسييييييييييياةنية وته  ة ال خاول 
اللبنانية واايييييييتراية ايييييييورية التد تزياي ابترايات عن  ننسيييييييا 
 ر ما كانإ تناها ك ا لبنان  أنها األم الدنون. وهو ىذا 
كان لن يسييييير  جاه ات من أجل ىنجاز ما نشيييييةن ىليي  إن 

اتهق و ك ا عةون  ننسا شةناي و ننسا «  ننساه»عةند 
ةتنانو شييييياخصييييية عل  الرنب وني  كل منهم اإلايييييتقوا  م

بهم عل  أايييياج أن ذلك يرزز الشييييأن ويجرل الدضييييور 
السننسييييييييد  اعالت  د ال جت م ال ولد. لكن ذلك ع يكسد. 
عسييييييييي  ولرل يسيييييييييت ري الن ي  الحالا ما لم يسرلي األول 
والحاند عل  الوجي األك ل وأن يكنر نخوتي اإلنسيييييييييييييييانية 

لبنان والرناا والسييييييييييييويان وغةنهم مم أ سال  لسيييييييييييياةن و 
و وبذلك يج  لي «اإلو ز السيييياايييد» بيييييييييييييييييي كحةنون مبتلون 

 ضيييرة أايييان  د التاريم الد وا... وإرث م ايييد تاريم 
 اعاتر ار بنوعيي ال هاشن وال ستتن.

 2007أغسطس )آب(  2 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 أخالقيات ناصر المنقور وتجربته

ةن  ق  مجت م الدك ة والكياايييييية خالل شييييييهنين متتالة
والدوار ركنةن مت ةزين كان له ا حضييوره ا  د إييياغة 
أخال يات الترامل وتأهةل األجيال  د ضييييييو  اضيييييياناب 
 كني غةن مسيييييييبوا بهذه الد ة ناشيييييييئ عن ع ة عواملو 
ب  ات  ظاهنة اعنقال ات الرسيييييييييييييييكنية وظاهنة ع م التوا ع 

شوا ب السنقة عل  ما من شأني تنطية الصف الرنبد من 
وإييييييييييوعت ىل  ظاهنة اعاييييييييييتر ار الج و  تدإ شييييييييييرارات 
التنوع والدنيييية والييي ي قنا ييييةو  م الرزو األمةنكد للرناا 
 ر  الرزوة الصيييييييييييييي امية للكويإ التد شييييييييييييييكلإ ت اعياتها 
ال تواإيلة للسينة السيا رة عشينة عل  التوالد را  ات يصيب 
 د  دن نكهة األمتةن  سلسييييييييييييييياةن ونهن نكسييييييييييييييية الرنب 

م. واع نتيييان ميييا زالتيييا 1967هزي ييية الخيييام  من وونةو ب
ن بتةن  د الجبةن الرنبد واإلايييييييالمد وع وب و أن هنالك 
ما اييييصيييدا ال سيييار ويه ي ىل  الصيييناط ال سيييتطيم  د 

التد هد  رل ما  د « ال هايرة الرنبية»حال لن تأخذ 
رؤية ال لك عب  هللا بن عب  الرزيز  نإييييييييييييييتها لتنشيييييييييييييية  

من الزمن الرنبد واإلاييالمد  د ما  أاييالةب نصييف قنن 
يخ  الترا د مم الصناع الرنبد يييييييييييييييي اعانا ةلدو وب ا 

من شييييييأني ىتاحة ال جال أمام ىحالل السييييييالم واعاييييييتقنار 
 د ال ناقة مدل السوضيي  السيييااييية ال سييتشيينية  د كل 

 ال ساإل وتنرك   التالد عل  أحوال البالي والعهاي.

النؤيية هدو ىذا جياز  وع نريالد ىذا ندن قلنيا ىن هيذه
التربةنو أهيييييل السقةييييي ون الليييييذون رحال تييييياركةن تنا يييييات من 
الدنكة والرصيييييييييييامية والقلع ال سيييييييييييت ن عل  جةل األبنا  
واألحسييييياي والدنص عل  الحوابيييييإ وال ريييييانييييياة من و يييييأة 
األمنكة والخشية من أن يأخذ اإلرهاب  نيقي ىل  الرقول 

  د ظل ترةةب للتنوين ال وضوعد.
  األول ل جت م الدك ة والكيااييييييييييييية والدوار كان السقة

الرنبد هو الشيم عب  الرزيز بن عب  ال دسن التويجني. 
وبر  اايييييابيم قلةلة من رحةلي وهو عل   ناش الرالج من 
عيارة إيييييييييييييييدد  قةيل الو يأة وتوييرنيا ليي  د النيياة 
مدزونةن عل  غيا يو  اجأنا رحةل الشييييم اآلخن ناإييين 

مداوعت الاب ال تاور  د ال نقور  ر ما لم تنجا كل 
بنياانيا من الترلب عل  الرارة الصدد الحقةل الو أة 
ايضات. وويعناه هو اآلخن و د الوج ان أا  ع ةع عل  
غيا ي ىل  حةا محواه األخةن  د مقبنة لل سيييييييييييييييل ةن  د 

 ضواحد لن ن.
وتلييك كييانييإ وإيييييييييييييييةتييي  ييأن وييُ  ن حةييا يدييل األجييل 

مم التأكة   أن  وكأن ا هو ذلك ع وني  ال شيييييييييييييييقة ألح 
الاقوج اعحتسييالييية  د اييييييييييييييينوات ع لييي السيييييييييييييييييياايييييييييييييييد 
وال بلومااييد والترلي د عل  م ى اييتة عقوي والتد كانإ 
ع تسيييييييتوقسيو ع ترنيي ايضيييييييات  د مناايييييييهة النحةل. وهذه 
ال زية هد واح ة من مزايا كحةنة  د شيييييييييييييخ  ناإييييييييييييين 
ال نقور الذي اكتشسنا م ى مكانتي  د نسوج ال رزين من 

الناج ومئات السييييييييرويوةن الذون  اتوا  د مواقم  سيييييييياا  
متق مة ذاكنين  الشييييييييييييييكن محابنتي وهو ىل  جانب ال لوي 
األبنا  ايييييييييييييروي وفيصيييييييييييييل وخال  و ه  من اجل التاوين 
الجييامرد وحييا  الب الرلم عل  التوجييي ال  جييامرييات 
 د امةنكيييا وبنيايييانييييا كد ع تقتصييييييييييييييين الخييييارات عل  

اختاره ال لك فيصيييييييل الجامرات ال صييييييينية. وحت   ر ما 
ليكون اسةن ال  لكة ل ى ال  لكة ال شنقة  الذات اليا ان 
اايييييت ن ناإييييين ال نقور وتا م تاورات ال سيييييةنة الجامعية 
 د ال  لكة وااتناتيجية اعبتراث. وعن ما أخذ ال لك  ه  
بت نياتي ال شيييييييسوعة بتأوة  ملدو  من األمةن ايييييييل ان بن 

ا عن شييييييي ا لي إلنشيييييييا  عب  الرزيز الذي كان يا  ا يد  ن
كلية للرنب وال سيييييل ةن  د بنياانيا التد شيييييرل منصيييييب 
السييييييييييييييسةن  ةها وكان خةن ع ة   د تاريم ال بلومااييييييييييييييية 
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الرنبيةو  إني شيييييييييييييييرن  ا أنةنة  ال ا كان يستق ها وهو 
والحظ التشييييييييييييييوه الناشييييييييييييييئ  د إييييييييييييييسول أ سال الرنب 
وال سييييييييييل ةن الذون يعيشييييييييييون  د بنياانيا نتيجة ان لي  

ل  رايييية التد ت رج هدع  ال واي التد تهقةهم عل  هناي ا
 د « أكايي ية ال لك  ه »إيييييلة  جذورهم. ومن هنا  إن 

لن ن كانإ  رل ما وذكنه ال جت م الرنبد وال سيييييييلم  د 
بنيايانييا  يالخةن ل ن اييييييييييييييير  وتيا م ال  حي  اإلنشييييييييييييييييا  

 والتاوين.
وكحةنا ما ت نةنا عل  الشييييم ناإييين  ر  التقاع  الذي 

سيييييييييييييييياو ان يكتب مذكناتي وعل  ندو ت نياتنا أضيييييييييييييييناه نس
للشييييييييييييييييم الحييالييا أ ييال هللا ع نه ج ةييل الدجةالن الييذي 
أايييييييييير نا اني قام شييييييييييو ا كبةنا  د الكتا ةو وكذلك عل  
ندو ت نياتنا لكبةن شيييييييةوا مجت م الدك ة والكيااييييييية عب  
الرزيز بن عب  ال دسن التويجني ي رح ة هللا عليي ي الذي 

أهييل السكن واععالم ان يدولوا  تني لنواي مجلسييييييييييييييييي من
 كالمي  د مئات الجلسات مري ال  ماية للذكنيات. 

وكان الشيييييم ناإيييين من الشييييسافية  دةا اني يخشييييي  
من كل ة حع وناي بها الدع والصيييييييييييي ا ق  تتسييييييييييييبب  د 
خيي ش كبنيييا  أحيي و ولييذا لم وتد  و لكن كحنة ىلديياحد 
الشييخصييد عليي وخالإيية جلسييات ااييتذكارية كحةنة مري 

شيييييأنه ا ان يشيييييكال ماية إيييييسدات من كتاب أشييييي ل  من
اتد ث  ةها وعل  ندو ما رويتي عن الشييييييييييييييييم التويجني 

للقيا ي  التياريخد  لم ونصيييييييييييييييسيي التويجني عن » د كتياب 
ال ليييك عبييي  الرزيز ومد ييي  حسييييييييييييييينةن هيكيييل عن عبييي  

و عن تجنبة ناإيييييييييين ال نقور الرنيقة وبالذات «الناإيييييييييين
بية السيييرويية  د يول تجنبتي السني ة كسيييسةن لل  لكة الرن 

ملكية  قط هد اليا ان والسوي  وااهانيا  م بنياانيا. وهد 
تجنبة  نية تصيييييييييييلا وقا رها أمحولة ل ن ير لون ايييييييييييسنا  
لل  لكيية  د هييذه ال  ييالييك كونهييا تدكيي  لهم مييا اراي ال ليك 
فيصل من اراال الوزين ناإن ال نقور اسةنا ال  اليا ان 

كم ال لكد تدقع وهو ان وزياي  قيييية  ييييأن إييييييييييييييييريييية الد
اعاييييييييتقنار عل  رغم كة  الحوريةن ومرامناتهم التد بلرإ 

ع تكنرت تلك  1990أغسيييييييييييييا   2الذروة ووم الخ ي  
الواقرة  النسييييييييييييهة ال  أي بل  عنبد. وهذه الواقرة  الذات 
شكلإ إ مة  النسهة ال  ناإن ال نقور. وحت  اللدظة 

نيييإ األخةنة من جوعت اع ع  د أحوال األمييية مريييي كيييا
الصيييييييي مة تدرقي وكنإ ات ن  لو يدةن وقإ الكتا ة عنها 
 د مذكناتيو لكن األجل هو الذي حان وأخذ منا الشيخةن 
ناإييييييييين ال نقور والشييييييييييم عب  الرزيز بن عب  ال دسييييييييين 

التويجني الليييذون كيييانيييا ظييياهنتةن.. والظواهن ع وميييا ع 
 تتكنر. 

 2007أغسطس )آب(  4 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 يحدث.. إالَّ في لبنان ال
لم يد ث ان وإيييييييييييييييل السيييييييييييييييجال بةن ا يال الر ل 
السيييياايييد والدزبد  د بل  عنبد ىل  ال رجة التد وإيييل 

 األ ييالىلةهيا  د لبنيانو وإن كيان من الجيا ز القول ىن 
ن.  ال  ا لة  د السويان و لساةن والرناا لم ُتقصِّّ

مة الية ج ارة » بيييييييييييييييييييييييييييييي اللبنانية  ازت األ ياللكن 
وإنزال تقالة  السيييييييييييجال ىل  مسيييييييييييتوى مت ن « ايييييييييييسالاإل

وبدةيييييييا ان مسنيات التخيييييييا يييييييب التد نالحظهيييييييا  د 
تصييينيدات هذا القاب السيييياايييد أو ذاي القاب الدزبد 

وإل  يرجة يصيييرب مرها الت ةةز  األإيييولتتجاوز  كحةن 
بةن مسنيات ونييهييا أهييل الشيييييييييييييييوارع وأخنى ونييهييا أهييل 

 بية.ال قامات وال واوين السيااية والدز 
ولقيي  توقَّم اللبنييانةون ان تدتيي  ال سييييييييييييييياجليية بةن  رل 
رموز الر ل السيييياايييد والدزبد  ر ما شيييار إ وعية ر ي  
الج هوريييية الديييالد ىمةيييل لدوي عل  النهييياييييةو وذليييك أمن 
ميألول  د ينيييا التن ي  والتنؤجو اعَّ ان اليذي لم يخان 
 د الهييييال هو أن ر ي  الج هورييييية ال سنوة أنييييي  وا 

عات السيييياايييية واني ال نجعية التد وتم اعحتكام ىلةهاو النزا 
كل ات واني ونازل  الكالم أبنز أح   يج  نسسي خص ات ولي  حل

الزع ييا  الدزبةةنو النييا ييب ولةيي  جنبالط وينه  كييل منه ييا 
من الذاكنة مواقف وتصييييييييييينيدات عن اآلخن يشيييييييييييةن ىلةها 

  صيرة ملن  يشتم أو وني الشتي ة.
والتصينيدات تت دور حول الرالقة مم وهذه ال واقف 

الدكم السييييييييييييييوري الذي انقلب عليي جنبالط فهات يروِّة 
ن كالم ال  يا ال هالغ فيي والتسيليم   النق  الجار  ومسيتهجل
 صيييييييييييييييوابية ايييييييييييييييلوي ذلك الدكم أيام كان هذا الدكم هو 
ال نجعية السيييييييييياايييييييييية للن اايييييييييات اللبنانية الحالثو وكان 

ىمةل . أما لك األمن الواقمجنبالط مضييييييييانات وإيييييييياغنات لذ
لدوي الذي تروي لذلك الدكم ا ضيييييييال تن يسيييييييي ك ا الذون 
ايييييييهقوه من الياج اييييييينكي  ىل  امةن الج ةل ىل  الياج 
الهناويو  م الت يي ويي   ييإكناه ر ي  الدكوميية ر ةع الدنيني 

الضييييييييييي ند لذلك من جانب ر ي  البنل ان  رتيا وع م اإل
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بإ القوات السيييورية نبيي بنيو  إني  قد حت   ر ما انسيييد
من لبنان عل  الره  وفيات ل ن وضييري عل  ايي ة الن اايية 
ايييإ اييينوات تلتها  الُث الت  و  التد كانإ إيييعهة عل  
الوضييييم الرامو خصييييوإييييات ان اللبنانةةن  ق وا  ر  الت  و  

 وا الصيييييييييييييييناعييات ويكون  أن يكون  الن ي  الييذي يجييب
كلم  قط ولي  الخصييييييم ومن يون م ارايييييية يور الذ ي الدل

ي ةز بةن الدطيقة والتضلةل وبةن اعقتناع وال  اهنة وبةن 
 الزه  والا م وبةن القناعة والدس .

منييذ ىغتيييال ر ةع الدنيني ومييا تال هييذه السيياجريية من 
ت اعيات ازيايت ال هارزات اللسيييييييييييييييانية اايييييييييييييييسا ات وتدقةنات 
عت لل تهارزين كهارات وإييييييييراراتو مم مالحظة ان ا نةن  متهايل

نا  د غاية الشييييييييييينااييييييييييية اللسظية وه ا ر ي  من هدع  كا
ار األاي  وملن   الج هورية ىمةل لدوي مسيتقويات  الن ي   شيَّ

الايييييا سييييية ال يييييارونيييييية وبرل القوى أبنيييييا   ولوذ  يييييي من
حنكة »و« هللا حزب»السيييااييية والدزبية اللبنانية وأبنزها 

 د ال ئة من شييييييييييييييييرة لبنان(  د مواجهة  90)أي « أمل
نية  د  ولة  جنبالط وملن   يديط  ي مِّن قوى ىاييييييالمية اييييييُ

مرظ ها وقوى مسييييدية تتسييياوى  د عصيييبةتها مم القوى 
 ال سيدية ال تدزبة للجننال ميشال عون.

ومم اني عن ما ُونشن الكالم أو ُوذاعو وبصنل النظن 
مكتهي »كان عل  لسيييييان الشيييييخ  أو من خالل ىذا  ع ا

أو  د إييييرة مقالة  د إيييديسة أو تصييينيا « اإلعالمد
مبحوث أو مابوعو يصيييها التذكةن  ي واايييتدضيييار  قنات 
م ا قةل مسيييييييييألة مهاحةو  إن ال ن  محل حالناو يرف عن 
مراوية عهارات وريت عل  ألسييييييييييييييينة ال تهارزين  د حع 
 رضيييييييييييهم الهرل أو  د حع مدايييييييييييسيييييييييييات يولية ُمها ة 
الجانبو مم ان الذي يشةن ىل  الشتي ة لي  شتَّاماتو ك ا 

  كا ن. ناقل الكسن الذي لي 
لنا ك ن وتستن  وق  ولومنا القارئ ألننا نسرل ذلك ويكون  ِّر 
عل   ضييييييدةو وهذا إيييييديا لوع ان السضيييييا يات واإلذاعات 
والبيانات النايييييييي ية وإييييييييسدات الجنا   الةومية نشيييييييينتي وبحتي 

 وبذلك لم ير  ال خزي من الكالم السيااد خافيات عل  اح .
  د لبنييييان مقيييابيييل هيييذا اليييذي نالحظ انيييي ع يدييي ث ىعَّ 

 د السويان والرناا و لساةنو لم يد ث ان  األحيانوبرل 
وج  قا   الجي   د أي يولة عنبية أو غةن عنبية نسسييييييييييييييي 
و خل غ ار السيااة عل  ندو ما وج  قا   الجي   د لبنان 
الر اي ميشييال اييلي ان نسسييي يسرل ذلكو رب ا من أجل وضييم 

ضييييم ح  لهيضييييان مرقَّ ة  د نصييييابها ورب ا من أجل و  أمور
اعتهامات السورية للدكم السيييييييوري من اني ورا  كل ايييييييةئ أو 

ضييييييم يصييييياب  ي لبنان ورب ا من أجل ته  ة خوا ن الجي  
الييذي يقويه وال صييييييييييييييي ومو أي هييذا الجي  وقييا يي هو  ييال نييازليية 
السولكلورية بةن أهل السيااةو  د وقإ يخوة منازلة يرامية 

 زيزة خالل مواجهة.االإ  ةها يما  كحةنة و اضإ اروا  ع
وهو  ر ما ت ن   د مناايييهات ايييا قة عل  أهل السييييااييية 
ان يخسسوا من غلوا هم ويصيييييييييييييونوا  اإلتساا أو التوا ع الو ن 
الذي اضيييناه الرناي السيييياايييد  ر ما انهكإ الدنب مساإيييلي 
وشييييييييييييييتإ عا التي وبدةا ان لبنان الذي هاجن  ات الو ن 

 اإل نةنوم السنع ال نسييييييييييييييلم عن الو ن اعإييييييييييييييييلو نجييي ه و
ليييية بةن ر ي   13/8/2007 وفي ييييا القييييذا ف اللسظييييية ال تهييييايل

الج هورية والنا ب ولة  جنبالط عل  اشيي ها والكالم  د شييأن 
هو الن ي  الذي ايييييييييييييييخلف الن ي  لدويو  أن يكون  احت ال

وتد ث كقاب ايييييااييييد  ةت ن  عل  رموز الر ل السيييييااييييد 
الاا ف نصييات وروحات ىتساا  الروية ىل  تابةع»كهارات وإييرارات 

لة حت  نت كن ج يرات من الربور ىل   وتق يم التنازعت ال تهايل
و د السيييييياا نسسيييييي كان و حل اتهام وزين «. بن األمان...

 تا »ال اخلية اللبنانية  أن ال خابنات السورية هد ورا  تنظيم 
الذي يخوة الجي  اللبناند منذ شيييهنين مواجهة « اإلايييالم

و جز  من « تا اإلايييييييييالم»وإن او أي   احنة مم عناإييييييييينهو
خال ات للتأكة ات األمةنكية النايييييييييييييي ية  أن « القاع ة»تنظيم 

 تا » ليييييييييييييييييييييييي السصييييييييييا ل التا رة ىح ى هد«  تا اإلاييييييييييالم»
عن أني ونى أن  ال  عومة من ايييييوريةو  ضيييييالت « اعنتساضييييية

ألن  د ذلك تهخيسيييييييييات »ليسييييييييإ عصييييييييا ة «  تا اإلاييييييييالم»
هذا  أ نايوإن ا « ن ويما هم...لتضيييييديات الرسيييييكنيةن اللبنانةة

يون  أح ث »التنظيم  و من األالدةم رَّبون ت ريهات عاليات ومزوَّ
البن  ية حت  ال   م والصيييييييييييييارواو مم خبنة عالية  د اع ال 

والذخةنة  د  األاييييييييييييييلدةمخازن ك ا أن  التسخيم والتسجةناتو
ال خيم أإييييييييييييييهدإ كلها  د تصيييييييييييييينُّ ي ناهيك من ال الجئ 

شيييييم ومخازن الت وين ال ر َّة ايييييلسات وال وجوية  د واألنساا وال ُ 
ال خي ات السلسييييييياةنية كا ةو لذلك ع يجوز التقلةل من أه ية 

 «.هذا التنظيم ال سلَّا وامت اياتي ال اخلية والخارجية...
و د كالمي هذا وب و الر اي ميشييييييال اييييييلي ان محل ر ي  

جي األركان التنكد الذي عن ما وتد ث اييييييااييييية  إني ك ن وو 
راا ل وبالذات ىل  أهل السيااة. ومم ان الر اي الي ان أك  

 نتها  اا  د  ياية الجي  حت  اإل» د اييييييييييييييياا كالمي اني 
«  من ىنتخاب ر ي  ج و  للج هورية وتشيييييييكةل حكومة ج و ة

وايييييييييبع ان قال قبل ذلك ووم تكا لنل الد وا عن احت ال  يام 
ونأاييييييييها  داي  حكومة  انية  د لبنان ىل  جانب الدكومة التد

م ااييييييييييييتقالتي ىل   السيييييييييييينةورة اني  د حال ح وث ذلك ايييييييييييييق ِّّ
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الدكومتةنو  إن ال ن  ليدار وهو يقنأ ما بةن ايييييييياور كالمي 
قا   الجي  الذي وب و وضييييييييييييييري محل وضييييييييييييييم قا   أمن   د

الجي  األول  د ال دايييييسييييية الرسيييييكنية الجننال  داي شيييييهاب 
يم  شييييارة الشيييي 1952اييييبت بن )أولول(  18الذي ااييييت عاه ووم 

 أزمة الخوريو أول ر ي  للبنان  ر  اعاييييتقاللو وكان يعي 
هذا هو ال ايييتور »ايييياايييية  الرة الد ةو ىل  منزلي ليقول لي  

ويومهييا «. بةن ويي يييك كقييا يي  للجي و احتسظ  ييي وحييا ظ عليييي
شييييييييييكَّل  داي شييييييييييهاب حكومة من  ال ة كان هو اح هم وهذه 

 رية.  م  ر مامه ت إلنتخاب ك ةل شييييييي رون ر يسيييييييات للج هو 
الناإن جنى التوا ع  عب  ل صلدة«  ورة» بييييييييييي الوعيةىنتهإ 

 1958اييييبت بن  23عل   داي شييييهاب ليكون ر ي  البالي من 
وذلك ألن قا   الجي  زمنذاي اب ى  1964اييييييييبت بن  23ىل  

عل  ندو قا   الجي  الةوم من الزه   ال نصييييييييييييييب ما جرل 
 الن ااة تسارع الخا  اليي.

األايييياج ق  يكون كالم ميشييييال اييييلي ان عل  وعل  هذا 
 قنات منيو هو الخاوط الرنيضة لبيان وزاري اورينا  ندو ما

للسِّيِّ  د  ياية الجي  الذي  لدكومة اييييييشيييييكلها بتكليف من ايييييل
يكون ك ا الذي حصيييييل عل  أن تنأج الج هورية ىمةل لدوي 

للجننال  داي شيييييييييييهابو هو ر ي  الج هورية ال سيييييييييييتقنة للرام 
أغسيييييييييييييا  وقةل  13نا نالحظ ان كالمي قةل ووم . وه2013

هللا  بةن ا رأج ال نجعية ال سيييييدية الهانيني ال اروند نصيييين
ان الوضم اةئ والناج لم تر  »إسةن يقول  د الةوم نسسي  

 «.تدت لو وهللا وح ه قاير عل  انقاذنا ومساع تنا...
ونخل  ىل  التساؤل  هل ان الةوم اشهي  الهارحةو أم ما 

عن  2007ميشييييييال اييييييلي ان عام  - يف ىمةل لدويا ر  إيييييي
 ؟1952 داي شهاب عام  - إيف  شارة الخوري 
 2007أغسطس )آب(  23-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 لحود وبوش.. وزيجات
 نصراف النهائيإل ما قبل ا

يستر  البةإ األبيل لدسلة عنج رنانة  نانةو اتتم 
والشيييييييييييا ات  د  د الزمن الذي ُحنم فيي ألول الشيييييييييييهاب 

الرناا من  نحيية الر نو ألنهم ىمييا ايييييييييييييييقاوا قتل   سرييل 
اإلرهاب ال سيييتشيييني وإما ألن أيام الشيييقا  الذي يعيشيييوني 

وإذا  ع تسييييييييييييييي ا لهم  ييالزواج وتييأمةن ال تالهييات لييذلييكو

غيييامنوا وأقييي موا  يييإنهم وتزوجون من يون أعناج وذليييك 
 لضةع ذات الة .

 قة التوأمعنوج البةإ األبيل هد جةنا بوش الشيييييييطي
بنبارةو وه ا اعبنتان الوحة تان للن ي  األمةنكد الذي  لييييي

أحيي   لم ُونزا أوعيا ذكورات.. وإعَّ لكييان ع ييل عل  توريييا
األبنا  عل  ندو ما  رل الوال  بوش األب وبرل حكام 
 الرالمو محل كيم اول اونغ والن ي  الناحل حا ظ األا .

هنني هاجن  اعبنة  د الخامسيييية والرشيييينين وعنيسييييها
هو إييي وع للن ي  بوش ومن الشيييخصييييات ال نموقة  د 
الدزب الج هوري. ومنييييذ اإلعالن عن النهييييأ السيييييييييييييييرةيييي  
والتكهنييات تنا ع التدضيييييييييييييييةنات. ومن حةييا ال بيي أ  ييإن 
الز ال ايييجني خالل الخنيف ال قبل  د البةإ األبيل 
متزامنيات مم ح  ةن  الرد األه يية  د حيياة الن ي  بوش 

ريم ال ناقية. األول هو أن الري  الركسيييييييييييييييد ورب يا  د تيا
ة يكون ق  قارب األخةن الوعية البوشيييييييييييييييية الحانية و  نتها إل

عل  النهايةو وبذلك يصييييييييها ز ال البةإ األبيلو الذي 
هو الحاند  د تاريم قصييييين الن ااييييية األمةنكية منذ ز ال 
 اتنيشييييييا ابنة الن ي  الناحل ريتشييييياري نيكسيييييون من حسة  

و شيييييييييييييييبةهات  د  رل 1971نهاور عام الن ي  يواوإ اوز 
جوانهي  الز ال الذي شييييييييه ه القصيييييييين الج هوري اللبناند 

الحاند للن ي  أمةل اإلبن   د  رب ا قبل أيامو وهو ز ال
لدوي الذي  قةإ أاييييييييييييابيم قلةلة عل  مرايرتي القصيييييييييييينو 
 ر ما أمضييي  فيي ايييإ اييينوات يايييتورية و الث اييينوات 

  د إيرة الت  و .
 د آخن الوعيييات الن يياايييييييييييييييييية  هييذه الزيجييات تديي ث

وتد و ات  د آخن أكحن وعوتةن ر ااييييييةتةن محةنتةن للج لو 
 د البةإ األبيلو اإلبن  كون األول و أي ايييينوات بوش

كانإ كار ة عل  أمةنكا وعل  ال ناقة ب  ات  التسجةنات 
ال دةِّّنة  د نةويوري ومييا تالهييا من حنب  ييارية وأحيييانييا 

إلايييييالمو وإيييييوعت ىل  ىحتالل  اتنة قابلة للسيييييخونة عل  ا
الرناا وإايييييييييييييييقييياط النظيييام  د ع ليييية غزو تبييي و الرزوة 
امية للكويإ ك ا لو أنها ق  الشيييييييينيط اع تتاحد  الصيييييييي َّ
للرزو واإلحتالل والهي نة والتسني  السييييييييييييييييانة عل  القنار 
ال ولد وإخضيييييييييياع أي نزعة ااييييييييييتقاللية ىل  األمن الواقم 

اللدويية  د قصيييييييين الحانيةو أي السيييييييينوات . أما البوشييييييييد
 ربي او  إنهيا كانإ اييييييييييييييينوات الصيييييييييييييييي امات الواح ة تلو 

وبالدنب « أم السواجم» بي األخنىو  ضالت عن أنها حسلإ
  ا ي لكي « هللا حزب»األول  من نوعها بةن ىايييييييييينا ةل و

ىونانية.  - من اايييييلدة إييييياروخية وجسيييييور ىم اي ايييييورية
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« هللا حزب» ليييييييي ومم أن الت مةن اإلانا ةلد للبنية التدتية
بنسيييييييهة كبةنة ولهرل منشييييييي ت البن  التدتية اللبنانية من 
جسيييييييييييييييور وم رجات ومداات تولة  كان مخيساتو ىعَّ أن 

« هللا حزب»هزي ة من نوع لم ترت  عليي ىايييينا ةل ألدقها 
ي ابتها النامزة « مةنكا ا» آل  جنويها وم رعاتها وبالذات

 ىل  ق راتها  د مجال التصييييييييييييييينيم الرسيييييييييييييييكني ال تاورو
خسَّسإ من إييييييييي مة الر وان الجوي الهالغ الضيييييييييناوة الذي 
قامإ  ي ىاييينا ةل ويام شيييهنات أمانت خاللي لبنان  ألول 

«  أم السواجم»الصيييييييييييييييواريم ال ترييي ية أنواع التييي مةن. أميييا 
 تت حل  إغتيال الن ي  ر ةع الدنيني  د ع لية تسجةنية 
ع محةل لهشيييييياعتها وكان ي كن أن تسييييييت ن لرزات ومجهولة 

اعلةن وال دنضةن وغةن واضدة ال وا م ىل  أن اقتدم الس
ال جت م ال ولد السييييييييييييياحةو مرتبنات أن الساجرة تسيييييييييييييتدع 
مدك ة يولية وان ال دك ة تسيييييييتوجب مدققةن أإيييييييداب 
خبنة جنييا ييية يولييية. وك ييا ىن الوعييية الن يياايييييييييييييييييية الحييانييية 
للن ي  بوش كييييانييييإ رمز الرزو واإلحتالل  ييييإن الوعييييية 

ي ة للن ي  أمةل لدوي كانإ رمز ايييييلسيييييلة النصيييييهية ال   َّ
من اإلغتياعت ترامل مرها ك ناقب وعل  أاييييييييييييييياج اني 
مداو و خال ات للظنون ال ولية من جهة وللسنيع الذي عال 
إييييييوتي  ر  اإلنسييييييداب السييييييوري   وجب قنار يولد من 

 جهة أخنى.
  ة  رل التسييياؤعت التد ي كن  نحها عل  هام  

نحاب الن ااييييييييييييييية ويتزامنان هذون الزواجةن يد  ان  د ال
مم اعايييييتدقاقةن الكبةنين  اعايييييتدقاا البوشيييييد ال ترلع 
 ال دت ن ال ولد الذي وتزامن عق ه مم زواج اعبنة جةنا 
بوش. واعاييييييييييتدقاا اللدويي ال ترلع  انصيييييييييينال هايئ 
للن ي  من قصيييييييين  رب ا وق  اييييييييهَّل ىنتخاب ر ي  ج و  

نييية وبييالييذات متجيياوبييات  د ذلييك مم رغهيية  ييا ستييي ال ييارو 
 منجعيات هذه الاا سة من رجال يون وايااةةن.

 د ضيييييييييييييييو  مييييييا ي كن لل ن  أن والحظييييييي هو أن 
اعاتدقاقةن مكبالن  قةوي اياايةو وك ا لو أنها االال 
ع عل  السم  النسيييهة ىل  الن ي    د ال رصييي ةن أو ملصيييل
لدوي ال نتهط بوعوي لها إييييييييييييسة اعلتزام مم حليسي الدكم 

عشيييييييية اإلبن  ها ترّه ات خاية من بوشالسيييييييوريو أو ىن
ىنتخا ي هو  الذات ر يسييييييييات للوعيات ال تد ة  أن ع يخنج 
عن اإلاييييييييييييتناتيجية التد رايييييييييييي تها الدنكة الصييييييييييييهةونية 

 إلانا ةل.
لكن مم ذلييييك وألنييييي ع مجييييال  ريييي  اآلن للهقييييا   د 
رحاب القصييييييييييين الن اايييييييييييد م ا يرند التخهيف من و أة 

 اتو  إن كال الن يسيييييييييييةن رب ا ات والترهرتها الوعوي واإل
ونتهزان السنإييييييييية ويراير كل منه ا القصييييييييين  ر ما حققا 
لالبنيييية واعبن زواجييييات  خيييياميييييات وقيييي  أنجزا اعايييييييييييييييتدقيييياا 
التيييييياريخد الييييييذي هو تكنار ووجييييييب عل  الن ي  بوش 
اعنصيييييينال وق  قامإ يولة للسلسيييييياةنةةن و ع تصييييييوراتي 

لدوي  وما اييييبع أن إيييين   ي مناراتو ويوجب عل  الن ي 
أن يدط عل  غصن شجنة لبنانية  ر ما حلَّع  وال تسم 
ايييييييييييينوات  د الذرى السييييييييييييورية... ومن يون أن يأخذ  د 

أن للو ن عل  من وتنأايييييييي حقوقات وواجهات وتم  عتهاراإل
 تس و ها لي قبل ري الج ا ل لآلخنين.

 2007أغسطس )آب( 30-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

تان" رافض الـساركوزي اليعُربي...   "حماس 
يجوز القول ىن الن ي  السننسد نيكوع ااركوزي تني 
ىل  لقا ي األول  كل اييييييييسنا   ننسييييييييا ل ى يول الرالم ووم 

تديي ويي  اليي ور الجيي ويي  لسننسييييييييييييييييا أمن  27/8/2007 اإل نةن
ا  د أوريهال تج ية  د الرالم. ونج ه من خالل عهارات 
 د القضايا  ح وحي ىل  السسنا و وتالم ىل  حضور  اعل

الرنبية الشيييييييييييييييا كة ايييييييييييييييوا  من حةا يعوتي ىل  ج ولة 
اإلنسيييييييييداب األمةنكد والبنيااند من الرناا ور ل  يام 

ه لدوار مم ىايييييييتر اي د غزة وإيييييييوعت ىل  « ح اايييييييتان»
وتصنل هذا الدكم  شكل شنط أن الدكم السوري.. ىن ا 

وتيا خنوج لبنيان من األزمة التد يعيشيييييييييييييييهيا والتد ولقد 
اليي ولد وزر ىايييييييييييييييت نارهييا وترقةيي هييا عل  الدكم ال جت م 

السيييييييوري ومدي يي من األ يال السيييييييياايييييييية والدزبية  د 
وبرل « حنكييييية أميييييل»و« هللا حزب»لبنيييييان وبييييياليييييذات 

 الطيايات ال سيدية وال رزية ال رارضة.
 د هذا اللقا  ب ا اييييييياركوزي واضيييييييدات  د ان الن ي  

ج ىل  السننسيييد القوي هو الذي يسيييتقوي  الرنب من الخلي
ال توايييييييييييط. وبهذه النؤية كانإ زيارتي األول  ىل  أمةنكا 

و والتد ايييييةتهرها بزيارة 11/8/2007البوشيييييية ووم السيييييبإ 
 انية  ر  مشييييييييييييييياركتي  د اع ال ال ورة الرايية للج عية 

ال تد ة هذا الشيييهن. و د نهاية الخنيفو لألمم  الر ومية
مهت ة « أم ال ول الكبنى »يدط النحال  د الصيةن حةا 

 ييييييييالييتيينيي ييييييييييية واإلقييتصيييييييييييييييييييييياي وغييةيين مييريينييييييييييية  ييييييييالييديينوب 
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 رل اليييييذون ايييييييييييييييهقوه ىل  ك يييييا أن  واإلوييييي وولوجييييييات.
قصيييييين الن اايييييية السننسييييييية الرامن  الدضييييييور « اإللةزيي»

ببند  يانات أحالرنبد وبالذات  د الره  الشييةناكد يسييتقوون 
غسييييييييييييييان وبند قداان.  ق  كان الن ي  السييييييييييييييابع جاي 

من خالل ىن ا  شييةناي مسييكونات بهاج  اإلاييتقوا   الرنب
منظومة تكون لسننسيييييييييا الكل ة الرليا  ةهاو ومن أجل ذلك 
نناه عزز شأن السننكو ونية وارتأى عق  الق ة التاارة  د 

عل   بةنوت للسننكو ونةةنو وذلك ألن الراإيييييي ة اللبنانية
ال تواط شأنها شأن يول كحةنة  د مشنا األمة ومرنبها 
من اييييييييورية ىل  مصيييييييين ىل   لسيييييييياةن ىل  لةبيا وتون  

لسننسيييييا أكحن من  أن يكون  والجزا ن وال رنبو وهذا يرند
 مو ئ الق م اياايات ومرنويات  د هذه ال ول.

ة ىاتحنا ياإلنرقاي  د بةنوت كان خ مة ذلك أن وإل  
شةناي لص يقي الن ي  ر ةع الدنينيو من جانب الن ي  

وكان اشارة كحةنة الوضو  تترلع  دنص ش و  من  ننسا 
عل  عنب ال تواييييييط وبق ر الدنص نسسييييييي عل  الرالقة 
الاةهة مم يول الخليج. وهنا نستدضن ما تض َّني البيان 

تشنين األول /أكتوبن 18ىل   16الصاير عن الق ة )من 
ا ان النؤاييييييييييا  الخ سيييييييييية اع الها حة ىنتها (  ر  2002

ات ملدوظات  د شييييأن ىهت اموالخ سييييةن أو من ي حِّّلهم اب وا 
 ىع ار بةنوت واعتبنوا ال هايرة الرنبية ال رنو ة أيضيييييييييييييييات 

اع ار األ ضيييييل « الرزيز عب بن  هللا عب  مهايرة» بيييييييييييييييييييي
للسيييييييييييييييالم  د ال ناقييةو وان األولوييية للقييانون اليي ولد  د 

 موضوع الرناا.
ن ي   ننسيييييييييييوا مةتنان مسيييييييييييكونات قبل شيييييييييييةناي كان ال

بهاج  اإلايييييييييتقوا   الرنبو ومن خالل منظومة أيضيييييييييات 
ولتف حولها أهل الدكم وأهل ال رارضييييييييييييييية. ونرند  أهل 
الدكم الذون هم  وريونو ك ا نرند  أهل ال رارضيييييية تلك 
األحزاب التد ترني  د السضيييا  السيييياايييد اليسييياريو وهم 

بناعم التوجهييات تتستا قبييل أن كحنة  د ال ناقيية الرنبييية 
اإلايييييالمية واألإيييييولية وتلتصيييييع بتنظي ات تنتسيييييب ىل  
هيييذه التوجهيييات ته ييية الرنف للهرل واإلرهييياب للهرل 
 اآلخن. ورأى مةتنان  دكم عقة تي السيييياايييية كوني ر يسيييات 

اعشتناكية ال ولية هد  أن تكون  «الدزب اعشتناكد» ليييييييييي
الم الخي ة التد تدقع لسننسا الدضور الطياييو الذي وت

ىليي ضيييييييييييييياربات  د الوقإ نسسييييييييييييييي  دجن آخن غةن حجن 
اإلايييييييييييييييتقوا   رنب ال توايييييييييييييييطو وهو التسييال الدكومييات 
اعشيييييييييييييييتناكييية األوروبييية حولييي وكييذلييك حكومييات وأحزاب 
أخنى  د منا ع ع ة من الرالم. لكن تالرات شيييييييييييييةناي 

كانإ ا ضيييييييلو ألنها ا ر ت الدذر من نسوج الدكام  د 
ىليي وهو  أشييييييينناالذي « تةلالكوك»حةن ان مةتنان ابتكن 

األم ية » ليييييييييييييييي األخإ من وال  آخن« اعشتناكية ال ولية»
 التد هد تج ُّم ال اركسةةن  د الرالم.« الشةوعية

هيييا هو اآلن الن ي  نيكوع اييييييييييييييييياركوزيو يرلن عل  
ايييييييييييييييسنا  باليه ىل  يول الرالمو اني هو اآلخن أمام  ال أل

عنب مسيييييييييييييييكون بهواج  اإلايييييييييييييييتقوا   ييالرنب ع ومييات و 
ال تواط  شكل خاصو تشجري عل  ذلك الوقسة ال ت ةزة 

الرزيز الذي لباليه  عب بن  هللا عب  مري من جانب ال لك
ي بزيارة   د يول ال تواييييييييييييييط مكانة كبنىو والذي خصييييييييييييييَّ
مارج خاللها اييييييياركوزي  د قصييييييين اإللةزييو وكذلك  د 
مقن ىقامة ال لك كل اللياقات آمالت من ورا  ذلك اايييت الة 

ية السرويية ىل   ننساو ما يام ر يسها الج و  يرُنبد الطيا
 امتياز. أما الصيييييييييييييرة التد وناها ايييييييييييياركوزي  إنها أكحن 
لي مةتنانو  تواضيييييييرات من إييييييييرة السيييييييلف شيييييييةناي ومن قلب 

ع يكون ب والت « اتداي متوايييييييييييياد»حةا اني وتالم ىل  
«  مسار بنشلونة» بي عن تجنبة شهي اتدايية أخنى ُترنل

 يولة أوروبية. 72الذي يضم 
وما ولسإ اإلنتهاه هو حنص اييييييياركوزي الذي لم تكن 
انقضيييإ ايييوى  ضيييرة اايييابيم عل  تنؤاييييو عل  ىنجاز 
مشيييييينوعي الخاص  ي الذي وني  ىت امي لكد يسييييييتقبل من 

التد « اعتديياي األوروبد»موقم رجييل أوروبييا القوي ق يية 
 دكم يورية  2008اييتسييتضيييسها  ننسييا  د ت وز )وولةو( 

اإلنرقاي السييييييييييييييينويو وهو لهذا الرنة نناه اختار الجزا ن 
لتكون ال دايية األول   د زيييارتييي الناييييييييييييييي ييية الخييارجييية 

ي اشيييييييي  ىنزعاجاألول  ومنها انتقل ىل  تون . وعل  رغم 
ألن الجولة لم تكت ل بزيارة ال رنبو ألن ال لك  نزعاجاإل

عل  ات غةن مرلن ىحتجاجمد   السييييييييايج  لب ارجا ها 
ىن ا  ع م الب   بزيارة م لكتي اوعت أو تون  كدل واييييييييييييييط

اييياركوزي مضييي  ىل  النهاية ىعَّ أن  لي  الب    الجزا نو
«  مدت ن الدوار»وبخاوات مارا ونية من بةنها ىاتضا ة 

بةن أ نال ال رضيييييييييييييييلييية اللبنيييانيييية  د  ننسيييييييييييييييييا بتزكيييية 
أرينية لل داولة ويعم غةن مسبوا  - مصنية - ارويية
ها وحذاقة وحصيييا ة من جانب ر ي  ال بلوماايييية إلنجاح

السننسييييييية بننار كوشيييييينةن الذي اإيييييياايه ايييييياركوزي من 
السييييييييييييييينب اعشيييييييييييييييتناكد لتييييأكةيييي  ال ند  اليرُنبد للرهيييي  

 الساركوزي.
ومن بةن الخاوات كيييذليييك يغييي غييية كالميييية للرنسوان 

كوند ق إ »الجزا ني وال شيييييييييييياعن التونسييييييييييييية حةا قال 
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  الجزا ن يد ييل مرن  كبةناتو  ييأول زيييارة خييارج أوروبييا ىل
وينمز ىل  الرالقات الو يقة والكحيسة خصيييييييييييييوإيييييييييييييات انند 

ان »و« 2002زرت الن ي  بوتسليقة  إايييييييت نار منذ الرام 
علد ه ا اييسةنا  كنة بن  الن يسييةن بوتسليقة وزين الراب ون
 «.اعتداي ال توااد وبان  اع..

من بةن الخاوات أيضيييييييييات اقتدامي لل شيييييييييكلة ال ترلقة 
 ال  نضيييات البلراريات وإنقاذه لهن من حبل ال شييينقة أو 
السيييييييييييييييجن ال دبييي   د لةبيييياو وذليييك  يييالترييياون مم زوجتيييي 
ايسةليا الاامدة ىل  أن تكون هد ييانا الدية مم حلول 
اليييذكنى الرييياشييييييييييييييينة لنحةيييل األمةنة يييييانيييا ىل  اآلخنة مم 
إيييييييي يقها يويي الساو و وما يقال من أن رحةلها كان قتالت 

ولي  مجني حاي ة ايييييييييةن عايية  د  اري و وان  مبنمجات 
السيييييييييييييييبييب كييان انهييا حييامييلو وان ملييك بنياييانيييا ال قبييلو 
 ا تناة أني ايكون األمةن وليم ابنها من مالقها األمةن 

عه  بنياانيا الدالدو ايييييكون لي أا مسييييلم ولّد  تشييييارلز
يد ل ىايييييم مد   الساو  تي نات  اايييييم ج ه الذي امتلك يرة 

)مدالت هارويز( ولذا عو ولن ونسيييييييييييييي   متاجن بنياانيا
لي هذا.  مجت م الدكم البنيااند  ِّر 

هييييل تح ن جهوي ايييييييييييييييييياركوزي عل  ندو مييييا وتالم 
وبالسيييينعة الطيااييييية لكد وتنأج أوروبا الرام ال قبلو وهو 
رجلهييا القوي  د غييياب الشييييييييييييييييأن البنيايياند ألايييييييييييييييهيياب 

 موضوعية؟
اإلجييا يية عن ذلييك رهن نجيياحييي  د تن ةييب الخوا ن 

رنبية وبلس ة الجنا  السلساةنية وامتالي الورقة اللةبية ال 
أو اجزا  منهاو   ا يرزز أمور  ننسا ال الية والصناعية. 
ك ا أن اعجا ة رهن ال خاول اللبنانية واايييييتراية ايييييورية 
التد تزياي ابترايات عن  ننسيييا  ر ما كانإ تناها ك ا لبنان 

اه ات من كان لن يسييييييييييييييير  جىذا   أنها األم الدنون. وهو
ايييييتهق  «  نن سييييياه»أجل ىنجاز ما نشيييييةن الييو  إن عةند 

ك ا عةون  ننسييييا شييييةناي و ننسييييا مةتنان شيييياخصيييية عل  
ان ذلك أاييياج  الرنب وني  كل منهم اإلايييتقوا  بهم عل 

يرزز الشيييييييييييييأن ويجرل الدضيييييييييييييور السننسيييييييييييييد  اعالت  د 
ال جت م ال ولد. لكن ذلك ع يكسد. عس  ولرل يست ري 

ايييييييياركوزي »اليرُنبد نيكوع ايييييييياركوزي أو  الن ي  الحالا
ك يييا لورن  اعنكلةزي اليرنبد من قبيييلو ميييا لم « الرنب

 يسرلي األول والحاند.. وعل  الوجي األك ل.
 2007سبتمبر )أيلول(  6 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

بن  مجرد مداخلة مع األمير طالل
 العزيز تستبق اليوم الوطني عبد

 القا   التاريخد ال لكأبنا  أح   هوألن األمةن  الل 
الرزيزو واني ىضيييييييييييييييا ة ىل  ذلك شيييييييييييييييرول  األ كار  عب 

اإلايييييييييييييتحنا ية ايييييييييييييوا  كانإ جامرة مستوحة عل  ندو ما 
أاييييييييييييييي   د بةنوتو أو يعوة ىل  التدزبو  إنند كواح  
من مالوةن  د هذه األمة مصيييييييييي ومةن  التجارب الدزبية 

  نسسيد أتأمل عل  مختلف ال شيارب واإلو وولوجياتو أج
تييياُمهيييا   د ميييا وتالم ىلييييي األمةن  الل وهو أن يكون خِّ

 حزباتو وااألي  
هل نجا التدزب واألحزاب  د الرالم الرنبد  د بنا  

 و ن وتدقةع تن ية وتأهةل مجت م وتن ية ق رات؟
وهل أن ال شييييييييييييه  الدزبد من ضييييييييييييسال ال تواييييييييييييط 
ال شييييينقد ىل  ضيييييسال ال توايييييط ال راربد ىل  السيييييويان 

ب الرنب ندو أ نيطيييييييا كييييييان حييييييا الت  رةن التنيييييياحن  ييييييا
والصيييييييييييييييناعييييات وال دامنات وإراقيييية اليييي مييييا  واإلغتييييياعت 

 والتصهيات ال خزية؟
وهييل ان لريية التخييا ييب بةن ج يياعييات التدزب وقيياية 
األحزا ب كانإ عل  يرجة من التأيب وكانإ ل صييييييلدة 

 الو ن وال وا ن؟
وهيييل هنييياي حزب واحييي  نيييأى قيييايتيييي  يييأنسسيييييييييييييييهم عن 

 رتهان للرنيب عل  حساب الو ن؟اإل
والتقالة   األإييولوهل هناي حزب واح  موراييإ فيي 

 د حيي هييا ال دتنم  دةييا أن اعقلييية تدتنم اعكحنييية أو 
يسييييييييييييير  الان ان ىل  التساهم عل  الصييييييييييييييرة التد ُتهقد 

 الو ن  د منأى عن الخان؟
وهييل هنيياي حزب لم يكن ماييية ل ييالييك هييذا الدزب. 

ا الدزب ع يجيييا د الدطيقييية ىذ ىن والقول ىنيييي مييياليييك هيييذ
األحزاب غ ت حزب الزعيم الواح  يديط نسسيييييييييييييييي بنواب 
ومسيييييييييييييييتشيييييييييييييييارين كنوع من الزخن ة والتج ةل لدالة من 
الهشييييييييياعة  د اايييييييييالةب الترامل حةا ان هدع  ع ولوون 
ذراع الزعيم األوح  وع يخالسون لي رأيات. بل ىن أي مناقشة 

وإن ا  ر  أن يكون القنار ع تب و مألو ة قبل ىتخاذ قنار 
إييييييييييي ر وأشيييييييييييهري الزعيم األوح  شييييييييييينوحات ترت   عل  
التشبا  النأي ولي  عل  اإلقناعو وهو  د ذلك ونى أن 
أي كالم عي ا كتيياب هللا والديي ويا الشييييييييييييييينيف وهق  قيابالت 
لل ناقشيييييية وحت  ىل  اإلعتناةو  هدع  يسيييييياقون  الت رج 
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عل  ةهم ندو الته ي  بيييي ل ان ونظن الزعيم األوحيييي  ىل
ة ايييييييييييتحنا يم من الواع ون الذون يسيييييييييييتدقون النعاية اإلأنه

 لكد يقويوا مستقبالت.
وهل هناي  ياية حزبية  ر ما تسييييييل إ السييييييلاة  سرل 
ىنقالب عسيييكني أو إ   ا كانإ تقولي  د منحلة ما قبل 

أااج  السلاة وبذلك ا بتإ مص اقةتها؟ ونقول ذلك عل 
ا قبييل أن ووإيييييييييييييييلهم أن كحةنين من القيياية الدزبةةن كييانو 

اعنقالب ىل  السييييييييلاة ُيكحِّنون من ال االهة  ال ي قنا ية 
 إذا بهم  ر  الوإييييول وتبنمون  كل من ونايي  ال االب 

بهم ىذا  نسسييهاو وكانوا يصيينخون ضيي  الق م واععتقال  م
 ريي  الوإيييييييييييييييول وزيايون ق رييات وإعتقيياعت ل ن ع يجيياريهم 

 النأي أو يكون إاغنات أو مايرات.
لنسيييييييييييييييهة ىل  حنية النأي والتربةن هل هناي زعيم وبا

حزبد أجاز  ر  وإيييييولي ىل  السيييييلاة ما كان ياالب  ي 
لجهيية اتيياحيية تلييك الدنيييةو أم انييي حجييب النأي الييذي ع 
ونتا  ىليي ووضييييم للتربةن مقاوي  ب ا  ةها متناقضييييات كل 

 التناقل مم ما كان وناه وهو  د حالتي ك رارة.
 نسسي نتسا ل  ونج  انسسنا  د اع ار 

هل أن لرة التخا ب الدزبد كانإ ع قة ومتزنة عن  
أي من الزعامات الدزبية اييييييوا  تلك اعحزاب ال صيييييينَّرة 
والتد وتم انشيييييييييياؤها  رنة أن يسييييييييييتر لها الذي ي سييييييييييك 
  قيييالةييي  السيييييييييييييييلاييية  د وجيييي احزاب أخنىو أو األحزاب 

 جازت التس ية "ىقااعات حزبية"؟ىذا  ال توارل ة والتد هد
وحةيييييا أننيييييا ننى  د األمةن  الل مالما اعجييييياب 
لم  بلبنان وضييييييييييييجيجي الدزبد وحةا األحزاب محل السييييييييييييِّ
ولبنيييان محيييل ر ول"السيييييييييييييييوبنمييياركيييإ" ال نكونييية من هيييذه 
لَّمو  إننا ع ن ري ما ىذا كان هواه الدزبد اللبناند ع  السييييييِّ
يصيييييييييييييييا م  ال سنيات التد تأتد من ألسييييييييييييييينة الزعامات 

شيييييييييييييييتييا م من جييانييب حزبةةن  الدزبييية و د مرظ هييا ىمييا
ومتدزبةن ليسيييييييييييييييوا  د السيييييييييييييييلايية وتهييايلونهييا مم آخنين 
يدتكنون السييييييييييييلاةو وإما يعاوى جزا ية  دةا أن األمن 
ونتهد أمام مدك ة وقاة ومدامةن. ومن الواضيييييييييييا أن 
السييييييهَّابةن الشييييييتَّامةن ع قضييييييية و نية لهم ع ا أن يكونوا 

 مدل ال سبوبةن ال شتومةن.
نها وهل ان العهارات ا ك  لتد يرف أحيانات اللسيان عن ذِّ

والتد تص ر عن هذا الزعيم الدزبد أو ذاي تدهل قا لةها 
إليارة شييييييييييدون البالي ورعاية مصييييييييييالا العهاي عل  الوجي 
األ ضل؟ وع ب  أن العهارات التد قةلإ عل  م ى  ضرة 
أشيييييهن عل  ألسييييينة زعامات لبنانية ىضيييييا ة ىل  التالعب 

ن ايييييييييييييييياحيية للنزوات الدزبيييةو  د ال واقف وإعتهييار الو 
اوج ت إييييييييييييييي مة  د نسوج الناج وبدةا  ات ال وا ن 
اللبناند ونسن من كل ة حزب ويشيييييرن   ا يشيييييهي الصييييي اع 
عن ما يسييييييي م هذا وذاي من  يايات حزبية تقوم  التنظةن 
الدزبد السئوي ب ل التنوين الو ند. وإذا كان هذا الو ن 

ك ع يرند ع يجاهن   شياعنه ألايهاب موضيوعية  إن ذل
 اني مقتنم ض نات   ا يد ث وب ا يس م وب ن وتزعم.

ع ونى  ييالوجيي ان ال جني مييا الييذي أحيي ات  وع نظن أن
لت ي األحزاب وال تدزبون وال سييييييييييتدزلبون  أو ان حهاها   رل
هللا الابيرييية ج ييياعت و نوةو ذليييك أن هيييذه البالي التد قييي  
تكون جنَّات ارضيييييييييييييييية غ ت باليات غاب عنها السيييييييييييييييياج 
الو ند ولم وني الكة   عنها الساتن الدزبد مم أن السلاة 

ل ع م تسيي ية الزعامات  إايي ا هاو  د و ه. وإذا كنا نسضيي
الناج  د هذه ال ول وعل  ايبةل ال حال ع  أحوالىعَّ أن 

الدصين لبنان وايورية والرناا واألرين ومصين والسيويان 
والجزا ن وتون  وال رنب وموريتييانيييا وكلهييا تتلوى بلظ  
اجتهايات وإيييييييييييناعات الزعامات الدزبيةو ليسيييييييييييإ عل  

لذي يدكم وتدول ىل  حالة الندو الكنيمو بل ىن الدزب ا
من حاعت اإلقااع في رن ته يشييييات  د غةن الخاضييييرةن 
ىليي حاإييييينات ال كاايييييب والتسيييييهةالت  د ال نتسيييييبةن ىليي 
مداسات لسلوي غةن اوي حةا ان ال وا ن الذي ونتسب 
ىل  الدزب ع يسرييل ذلييك ىقتنيياعييات  ييالانوحييات والرقةيي ة 

مدظور  وإن ا ألني ايييييييييييجند من ورا  اإلنتسيييييييييياب ما هو
بو وبذلك يصيييييييييييها الدزب حالة ظلم  عل  غةن ال نتسيييييييييييِّ

 وحالة ىنقسام  د ال جت م.
ىل  ذلييييك ىن اإلخسيييياا واكييييب التجييييارب الدزبييييية  د 
الرييييالم الرنبد  م تزاويييي ت نسيييييييييييييييهيييية اإلخسيييياا مم يخول 
ال داسات الرسكنية ال جال الدزبد وبذلك ضاع واجب 

األمن الرسيييييييييييكنيةن  د متاهات ال هالةز الدزبيةو وإنته  
ىل  أن الرسييييييييييييكنيةن لم ي اراييييييييييييوا الواجب كد اة للو ن 

 أإيييدابويشيييكلوا السيييياج الواقد لي وأن م نةد األحزاب 
التد   هايئالشييييييرارات البنَّاقة لم يدققوا من الشييييييرارات وال

تتضييي نها الرقة ة الدزبية شيييةئاتو بل يجوز القول ىن الذي 
ة ىل  ونايي  الوح ة لم يلصيييييييُنها ك ا يجب أو ىني  النسيييييييه

الهرل ع ل عل  تقويل ما هو موحَّ . ك ا أن شيييييييرار 
الدنية ىنته  من حةا التابةع حالة ق م لل وا ن وع م 

 أشييييييييييييننا قة  ي. أما مب أ الر الة  إني ىنته  عل  ندو ما 
ىل  حيياليية مكييااييييييييييييييييب ومرييانم ل ن هم يشيييييييييييييييكلون  هقيية 
"اإلقايياع الدزبد"  ييال سهوم الواقرد و" يييايات الصيييييييييييييييف 
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 تس ية الدزبية.ال تق م"  ال
ىن كالميييات كحةنات ي كن أن يقيييال  د شيييييييييييييييييأن التجنبييية 
الدزبييية  د الرييالم الرنبد ايييييييييييييييوا  منهييا ال سيييييييييييييييتورلي أو 
ل. وبالنسهة ىل  مناقب متجني محل حال كاتب هذه  ال ستلرل
السييياور ي لك الق رة عل  التقةيم كوني غةن متدزب و د 
ة الوقإ نسسيييييييييييييي مصييييييييييييي ومات  التجارب وال داوعت الدزبي

دو  إن الدزب األإييييييييييولالحوري منها وال ذهبد والرا لد و 
لي  أكحن من مجني وايييةلة لتدقةع غاية آنية ولي  حالت 

لم نرتبن ما اإيييييييييييييييابنا مني عل  ىذا  عل  اإل الا.. هذا
م ى  لحد قنن كان نكسيييييييييييييييات وإييييييييييييييي مات وخا  ىل  

 الورا .
أولول /ايييييييييييييييبت بن 23وحةا ان األمة ايييييييييييييييتعي  ووم 

الرةييييي  الو ند لل  لكييييية الرنبيييييية  ( ذكنى 2007ال قبيييييل )
السيييييييييييرويية  إن ما ي كن قولي ىن الخيار الو ند ك ا رآه 

الرزيز كييييان الخيييييار الييييذي ا بييييإ الجيييي وى  عبيييي  ال لييييك
وال صيييييييييييييييي ا ييية ألنييي أ ق  اليي وليية  د منييأى عن الدزبييية 
والتدزب و ع الوح ة التد أخسقإ اييا ن التجارب الدزبية 

خالل ىنتهإ  ية التدجت اع د تدطيقها ونشييييين الر الة اإل
م  نصييييييييييف قنن ىل  أهم ع لية تن ية  د ال ناقة ووضييييييييييل
 وابإ و نية ىل  جانب الحوابإ ال ونية تكنايييييييييييييييإ نهجات 
إيييييييييالدات وعقة ة ع تتنازعها األهوا  وال رامنات الدزبية. 
وألنهيييا كيييانيييإ  قييي   قةيييإ مصيييييييييييييييييانييية وبقةيييإ البالي غةن 
مسيييييتهاحة ونشيييييط الرقل السيييييياايييييد  د اتجاه ىايييييتن  اط 
الصييييييييييييييييغ التد تج م بةن القنا ة ال تييأنييية للواقم اليي ولد 
واإلقلي د والرنبد وبةن اعجتهييييياي عل  هيييييام  وتيديييييي 
مناع األمور وب يييييا ع يسنط  يييييالدقوا نتيجييييية ال كيييييابنة 
والرنياي والتالريات التد تتجياوز ال  كن  كحةن. و د هذا 

الرزيز رح ة هللا  عب بن  اإل ار كان مشييييينوع ال لك  ه 
ق ييية " ييياج"  م كيييانيييإ "ال هيييايرة الرنبيييية" التد  علييييي  د

الرزيز مستا   اب موإيييييييييل   عب بن  هللا عب  أرايها ال لك
أمام الدل للقضيييييييييييييييية التد تالعبإ بها التجارب الدزبية 
الرنبية واإلايييالمية الهوية  د شيييت  مشييياربها ومصيييايرها 

والوعوي   هايئوالظنول ال ن ية إلايتد ا ها حاملة من ال
اا  الناج بها  م يكتشف هدع  الهساا  ان ما يرني  س

اإلغنا  كان ترنينات بهم. وايييسييجل التاريم السضييل الكبةن 
لهذا القا   ال خل  وخصيييييييييييييوإيييييييييييييات  د حال ىايييييييييييييتك ل 
ال جت م ال ولد اايييييييييييتراية وعيي ويقظة ضييييييييييي ةنه وإنته  
ال دت ن الييييي ولدو اليييييذي يعيييييا ىلييييييي الن ي  بوش اإلبن 

هللا  عب  ايييييييي اها ال لكمسييييييييتن ات  د يعوتي ىل  نصييييييييا ا ا

وأر قها بت نيات عل  كل الذون وزوروني أو وزورهم و د 
الدالتةن ُيصييييييرون ىل  رؤيتي ويشييييييرنون بهرل اإلحناج 
ألن مناقيي هو السيييييييييييييييليمو ىل  ىنرقياي  نجيا   طييام كييان 
 لسيييييياةند يدظ  بنعاية يولية تروِّة شييييييرب  لسيييييياةن 

التشيييييييينذم ويالت زمن النكهة واإلذعل والتشييييييييني والر وان و 
وإقتتيييال األخوة  رييي  ارتييي اي عن عهييي  جنى التو يم عل  
 ىتساا  د شأنيو  د أق ج  قرة ىاالمية.. مكة ال كنمة.
ونخل  ىل  القول ىن "اإلنتساضييييييييييييييية الدزبية" لألمةن 
 الل تييأتد  د وقييإ الروية ال تالحقيية بيي رجييات متسيياوتيية 

األمة من مشارقها ىل  مراربها أبنا   لشنا ا عنيضة من
الخيار الدزبد مصييييييييي ومةن من الرهوي الدزبية التد  عن

لي   قط لم تدقع ما نايت  ي وإن ا ح ث الرك . ولكن 
األمةن من النوع ال سييييييكون  األ كار ال حةنة التد ع ولبا 
أن يصييييييييييييييينل النظن عنهييييا عل  ندو انصييييييييييييييينا ييييي عن 
"ىنتساضييييييتي الحورية"  د السييييييتةنيات. وكوني ىبن إيييييياحب 

  نييييية الرييييايليييية والدييييازميييية لل ليييكالتجنبيييية الوحيييي وييييية والو 
الرزيز رح ية هللا عليييو  يإن ميا وي عو ىلييي وبياليذات  عبي 

 د زمن مدنيية  رل الرنب من جّنا  التالعييب الدزبد 
 ال صيييييا ن واألق ارو اوجب عل  كاتب محل حالد يكتوي 
بلو ييات األمزجيية الدزبييية و نييي لبنييان الييذي لييي  د نس  

ور التد هد مجني األمةن مكانة كبنىو تسجةل هذه السا
م اخلة  د شيييييييييييأن" ىنتساضيييييييييييتي الدزبية" تأتد بةن ا األمة 
عل  موعييي  مم ذكنى جييي وييي ة الةوم الو ند لل  لكييية... 
التد تني  لألمة ما يروي  ال نسرة والخةن وي رأ الضييييييييييييينر 

 والشن.
   2007)أيلول(سبتمبر 9صحيفة "الشرق األوسط" بتاريخ  لُكتبت 

     

 الحديثة..تركيا أتاتورك 
 وتركيا أردوغان األحدث

مم ان لعهة األكحنية وال رارضييييييييييية  د تنكيا ليسيييييييييييإ 
ىخناج األزميية ىعَّ أن   ييالديي ة التد هد علةهييا  د لبنييانو

التنكية من عنع الزجاجة يصييييييلا أمحولة تسييييييتدع التأمل 
شييا ت ىذا   ةها من جانب أ نال األزمة  د لبنان.. هذا

 لها ان تتأمل.هذه األ نال ان تتأمل أو ُا ا 
ب أريوغييييان ر ي  الدكوميييية التنكييييية  اراي رجييييب  ةييييّ
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 هللا غول الذي كان أول ر ي  حكومة عب  مكا أة رفيقي
الذي وتنأاي أريوغان والذي « حزب الر الة والتن ية» ليييييييييييي

يكون عل  أن لم تسيييييياع  ظنول الرضييييييوية  د البنل ان 
هللا غول الييذي مييا لبييا  عبيي  هو ر ي  الدكوميية  يياختييار

ري األمانة ىل  إيييييييييييياحبها ل جني أن اتاحإ الظنول ان 
ان وتنأج أريوغان الدكومةو أمام  ال شييييار ىلةها السنإيييية

التد  ييات غول  ةهييا راضييييييييييييييييييات ومن يون أي تبنُّم وزينات 
 للخارجية.

مم اقتناب نهاية الوعية الن اايييية للن ي  أح   نج ت 
اييةزر ابلغ أريوغان رفيقي غول  أن يسييتر  ليكون منشييا 

لن ااة الج هورية.  م أعلن ذلك « زب الر الة والتن يةح»
عل  ال أل  قامإ  يامة الرل انةةن والجنناعت بذريرة ان 

هة وان عل  السيييييييييييية ة « خةن النسييييييييييييا » زوجة غول مدجَّ
حيييييييااييييييييييييييينة النأج. واحتك يييييييإ تنكييييييييا  أن تكون  األول 

األريوغييانييية وتنكيييا الرل ييانييية  كييل ا يييال ال رييارضيييييييييييييييية 
 داييييييييييسيييييييييية الرسييييييييييكنية ىل  اإلنتخا ات ومرها جنناعت ال

 كييان  2007-7-22التشييييييييييييييينيعييية التد جنت ووم األحيي  
 47الذي نال « الر الة والتن ية»السوز من نصييييةب حزب 

النسييييييييهة الكبنى ك ا أن   د ال ا ة من اإييييييييوات الناخبةن
نل  د اإلنتخييا ييات ) امنأة من  31من النسييييييييييييييييا  اللواتد ُ ز 

بن تدييإ ع ديية الدزب45اإيييييييييييييييييل  األريوغيياندو  ( انُتخِّ
وبذلك ايييييتكون ر ااييييية الدكومة أيضيييييات للزعيم اإلايييييالمد 
ب  ب  ييي أوروبيييات رجييب  ةييّ ال قبول ىقلي يييات ويوليييات وال نحييَّ

هة.  أريوغان الذي زوجتي أيضات مدجَّ
تناجريييإ اليييذرا م الرل يييانيييية  رييي  السوز ال بهن لدزب 
أريوغان  د اإلنتخا ات وهذا زايه اإيييييييينارات عل  تنشيييييييييا 

ايييية الج هورية. وعل  وقم تصيييينيدات هجومية غول لن ا
من جانب الرل انةةن جنى التصييييويإ  د البنل ان منتةن 
يون ان يسوز غول ألني لم يدصيييييييل عل  غالبية الحلحةن. 
و د ال نة الحالحة حصييييييييييل السوز ال بةن  األكحنية ال القة 

 د مجل   550 آل عضييييا إييييوتات من األ 276 بييييييييييييييييييي أي
 340« الريي اليية والتن ييية»النواب مم مالحظيية أن لدزب 

نا هات. لكن الجنناعت  د شخ  ر ي  األركان امترضوا 
اشيييييييييي  اعمتراة وب أوا توجيي راييييييييييا ل ذات يععت من 
بةنها ر ل الجي  يعوة السيييييييييييية ة األول  ىل  حضييييييييييييور 

القوات التنكية عل   ىنتصييارالرنة الرسييكنيو ل نااييهة 
 بها.و وذلك  سبب حجا1922-8-30القوات الةونانية  د 

ر ي  األركان الجننال يشييييييييار بويوكانةإ الجال  ك ا أن 
بةن أريوغان وغول  د ال نصييييييييييييييية لم وتد ث ىليي ماوع 

وكان قبل ووم امتنم وع ي من الضيييييييييهاط عن مصيييييييييا دة 
الن ي   د منااييييهة حسل تسييييليم شييييهايات  د مسييييتشيييييس  
عسكني  د انقنة األمن الذي ح ل  رل الصدف عل  

شييييييين وغةن الال ع من الرسيييييييكنيةن انتقاي هذا الترامل الخ
مم ر ي  البالي. لكن عل  النغم من هذه الخشييييييييونة قال 

ان من »أريوغان  د كل تي ل ناايييييييييييييييهة عة  النصييييييييييييييين  
الضييييييييييييييينوري لنييييييا ان نتوحيييييي  حول  ِّيلم  امتنييييييا وم ةزات 
ج هوريتنا واأله ال ال شييتنكة أكحن من أي وقإ مضيي  

 «.وان نندد خال اتنا جانهات...
ليسيإ كل شيد و بل ولي  الدجاب  وذريرة الدجاب

د ىل  هذا األاييييلوب الذي يصييييل ىل  األاييييااييييهو ال ا م 
منتهة ال وقفو وإن ا ال ا م الدطيقد هو الدق   د نسوج 
الجنناعت ألن أريوغان كزعيم ىايييييييييييالمد مرت ل شيييييييييييكال 
ولهاايييات وح وحات ورؤية واقعية للرالقة مم ال جت م ال ولدو 

سييييييييييية الرسيييييييييييكنية عل  قام الانيع عل  هي نة ال داييييييييييي
ال داييييسييييات السيييييااييييية وعاَّل  د الجنناعت شييييرسهم  د 
قلب الدكومات واهانة رؤايييييييييييا ها عل  ندو ما أإييييييييييياب 
رؤايييييييا  أربم حكومات خالل ايييييييتةن اييييييينة آخنهم ر ي  

الذي ترةَّن ىل  « الن اه»الدكومة السييييييييييابع ور ي  حزب 
نجم ال ون « الن اه» ر  حل حزب « حزب السضيييييييييييييييةلة»

ور ييي أريوغييان  ريي  ع لييية تج ةييل جييذرييية اربكييان الييذي 
للر ل الدزبد اإلاالمد وبذلك لم تر  مبنرات انقضاة 
الجنناعت عل  النؤايييييييا  ال  نةةن موضيييييييم ىرتيا  النأي 
الرام لهاو لكن الجنناعت وبذلون ما  د الوايييم عايييتراية 
الطهضييييييية كد ع يصيييييييةبهم ما أإييييييياب زمال هم جنناعت 

الرزيز  عبيييي  ي  الدييييالدالجي  الجزا ني  د عهيييي  الن 
 بوتسليقة.

وجنناعت تنكييييا ك يييا جنناعت الجزا ن تنابع علةهم 
«.  خسييييييييننا جولة ولم نخسيييييييين الدنب»مم  رل التر ول 

وإعَّ   ييييا مرن  ان نبتيييية الرنف  د الجزا ن ظهنت من 
جيي ويي  و د إييييييييييييييييريية التسخيم هييذه ال نة؟ ومييا مرن  ان 

ي هو القا   جنناعت تنكيا ع يصيييا دون ر ي  البالي الذ
اععل  للقوات ال سييييييييييلدة وع يدتنمون األإييييييييييول ويعوة 

هة ك ا ابنتها « خةن النسييييييييا »زوجتي  «  كوبنا»ألنها مدجَّ
ذات الرشييييييييييييييينين ربيرات وك ا زوجة ر ي  الدكومة رجب 

وك ييا  2002 ةييّب أريوغييان الييذي يدكم البالي منييذ الرييام 
   ن  ةهن عضوات« الر الة والتن ية»أيضات مرظم نسا  

 البنل ان.
 ريييييييي   ول عنيييييييياي زار ر ي  الجنناعت القصييييييييييييييين 
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هللا غول اليييييذي  تا  عبييييي  الج هوري وهنيييييأ ر ي  البالي
  ن  د ذلك  ىاتحنا الج يم من يون أمام  القصن أبواب

هات ونواب اكناي األمن   رل ال انبات والنسييييييييييا  ال دجَّ
أريوغان رجل . أما غةن ال سبوا  د ينيا الن ااة التنكية

القوي الحاند  ر  األول مصييييييييييييييياس  ك ال اتاتوري تنكيا 
 ييييإنيييييو وقيييي  نجا  د أول انقالب ميييي ند ايييييييييييييييل  عل  

الهاع الاويل  د قلب الدكومات  أإيييييييييييييييدابالجنناعت 
ىن ا  ال  نيةو كان غارقات  د التدضيييييييييييييةن لالنقالب الحاند

إيييييياغة تنكيا  دةا تأخذ  ىعاية عل  ال ايييييتور أو  لنقل
  جنب مم اعتاتوركية وبذلك األريوغانية مكانها جنهات ىل

ع تروي ال دايييييييييسييييييييية الرسيييييييييكنية تتصييييييييينل عل  ندو ما 
ت ارايي منذ نصيف قنن لم وذا فيي ال  نةون  رم الدكم 
ال سيييييييييتقن. وبذلك يكون أريوغان اايييييييييتنهط مرايلة ج و ة 
جرييل من خاللهييا الرييالم ونتييا  ىل  تنكيييا األحيي ث عل  
 وييي ييييي  رييي  تنكييييا الدييي وحييية عل  وييي ّي مصييييييييييييييياس  ك يييال
أتيييييييياتوريو وع يخشييييييييييييييي  اإلايييييييييييييييالم  ييييييييالتابةع التنكد 
األريوغيياند... وهو مييا يدتيياجييي هييذا اليي ون الييذي تتنييازع 
مساهي ي تيارات وأحزاب  ال ا أايييا   رضيييها نتيجة ايييو  
التصييييييينل والتخهط  د الترا د مم الرالم الخارجد غةن 

 ال سلم.
 2007سبتمبر )أيلول(  18-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 أنهم ُيصغون إلى حكمتهلو 
مم حلول الةوبةييل ال يياايييييييييييييييد لتوحةيي  ال  لكيية الرنبييية 

 - 23الرزيز ووم األح   عب  السيييييييييرويية عل  و ي ال لك
و تكتسييييييييييب  ياية خام  ال لوي األبنا  البنرة 2007 - 9

الرزيز رونقيييات كحةن الت ةز عل   عبييي بن  هللا عبييي  ال ليييك
ة  خاة إيييييرة  خاة اايييييتنهاة  د ال اخل لله م مقنون

نهوة  د مجال التن ية والتصييييييييينيم تشييييييييي ل كل منا ع 
نا مالما الشييييييييييييييينوع  ةها خالل  ال  لكة... وهو ما عحظ 

هللا ال ةيي انييية عل  هييذه ال نييا ع قبييل  عبيي  جوعت ال لييك
. وبال وازاة مم هذا اإلهت ام الذي تتسنع عني أشهن  ضرة
ات وخاوات تسيييييييييييييته ل تلبية ماالب من شيييييييييييييأن ىهت ام

دو جت اعهيف نسيهة الجسال عل  الصيرة  اإلتدطيقها تخ
يسييييييةن اإلهت ام  الوضييييييم الرنبد وأحوال ال ناقة الدا لة 
 كل أنواع التد يات والقضيييييييييايا الشيييييييييا كة ال دجل حسيييييييييم 

أمنهاو ومِّن يون أن ونبك اإلهت ام  د الشيييييييييييأنةن الرنبد 
واإلقلي د اإلهت ام  د الشيييأن ال اخلدو ومِّن هنا الشييينوع 

بن  هللا عب  قضييايا عالقة كان تسييلُّم ال لك د  تا ملسات 
الرزيز ي ة الطياية كاملة من ُحسييين حظها كوني وني   عب 

للسصيييييييييييل الج و  من الدطهة السيييييييييييرويية عل  م ى  ال ة 
أرباع القنن أن يكون  صل الدسم عجتهايات وتدسظات 

 تتصل بهذه القضايا.
بن  هللا عب  وحةا أن اعايييييييييييييييتقنار هو هاج  ال لك

من يون هييييييذا  ىزيهييييييارالرزيز الييييييذي ونى أن ع  عبيييييي 
اعايييييييييييييييتقنار وع مجييال للتاوين  د غيييا يييو  ييإننييا نالحظ 
اييعيي الد ة  من أجل رأب الصيي ع  د أي بل  عنبد أو 

وهذا يرند أني  الدنمة نىايييييييييييييالمد غةن عنبد  هو خايم 
 د جز  من واجهي الو ند وال وند مسيييييييييييييييدول عن مليار 

 د بالي هللا الوااييرة بةن ونصييف ال ليار مسييلم ونتشيينون 
القاييب والقاييب. من هييذا ال نالع كييانييإ مهييايرتييي التد 
اايييييييييييته  إ ج م الشييييييييييي ل الرنبد عل  موقف موحَّ  من 

اإلايييييييينا ةلدو وذلك ألن السييييييييبةل ىل   - الصييييييييناع الرنبد
 تدقةع ال اييييالييييب وبيييي أ  ييييالتوحيييي  ولي  بتريييي ي ال واقفو

بةها لن عن أن ىانا ةل واأل نال ال ولية التد تدا ضالت 
يكون من السيييييييييييييييهل علةها اختناا ال وقف الرنبد الواح  
ي ال واقف ويكون   د حةن تسيييييييييتايم النساذ من خالل تر ُّ

 اختناقها ىلداقا لألذى  ال االب الدقة.
وندن عنييي ميييا نتيييأميييل  د ىرتييييا  النأي الريييام الرنبد 
لإج اع الذي ح ث  د الق ة ال ورية الحانية  د بةنوت 

بن  هللا عبييييييي  تبنِّّد أ كيييييييار ال ليييييييك ( عل 28/3/2002)
الرزيز  د شييييييييييييأن التسييييييييييييوية ال توازنة للصييييييييييييناع مم  عب 

و «مهايرة عنبية» ىانا ةل والتصويإ علةها  اإلج اع كييييييييي
هللا كان يقنأ ما و ور  د نسوج  عب  وتأك  لنا أن ال لك

أبنا  األمة ويسييتخل  حطيقة أاييااييية وهد أن ما وتالم 
هو اإلج ييييياع عل  موقف  ىلييييييي هدع  ولو ل نة واحييييي ة

أ نز مسيييييييييييييييدولييية مضييييييييييييييييا يية ىل   رتيييا موحييَّ . وهييذا اإل
هللا  عبيي  ال سيييييييييييييييدوليييات الكحةنة ال لقيياة عل  ه يية ال لييك

ونخوتي ونرند بها مسييييييييييييييدولية الدسا  عل  هذا اإلج اع 
وتسرةل ال هايرة من خالل الزيارات واللقا ات مم رؤاييييييا  

ذون ىما زارهم ومسدولةن  د ال واقم ال تق مة من ال ول ال
الرزيز  د اييييييييييييييينوات أيا ي كولد  عبي بن  هللا عبي  ال ليك

للره  ال ه ات وال سيييدوليات الجسيييام نتيجة منة ال لك 
الرزيز رح ة هللا علييو وإما اايييييييييييييييتقبلهم  د  عب بن   ه 

النيييياة أو جييي ة أو مكييية زوارات لل  لكييية أو مهرو ةن  د 
 مه ات ي يقة أو حجاجات لبةإ هللا الدنام.
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أجل الدسا  عل  اإلج اع وتسرةل ال هايرة كان  ومن
هللا لنأب الصيييي ع  عب  السييييرد ال خل  من جانب ال لك

بةن أبنا  الشييييييرب السلسيييييياةند خصييييييوإييييييات  ر ما احتكن 
وباتإ «( ح اج»و«  تا)»السيياحة شييطيقان متهاغضييان 

ال نيياكسييات بةنه ييا تييأخييذ شيييييييييييييييكييل الريي اوة  م تاورت ىل  
تدامات لل كاتب النا ية ع ليات ماارية  د الشوارع واق

وال نيييازل.. ىل  أن بييي أت الييي ميييا  تسيييييييييييييييةيييل عل  أرة 
 لسيييياةن ىن ا هذه ال نة من رإيييياص بنايا ومسيييي اييييات 
 لسيياةنيةو وبذلك  ات ال شييه  مخجال ومنعها  د الوقإ 

 ضييالت  نسسييي ويتالب ما هو أكحن من النصييا والت نياتو
عن أن أي ح وا مم أهل القنار ال ولد حول ال وضييييوع 

حال أو « ال هايرة الرنبية»لسلسيييييييياةند وضيييييييينورة ىعت اي ا
ايييييييييييييقسا للدل ك نحلة أول و اييييييييييييييكون غةن  اعل. وجا  

الرزيز اقتداميات  عب بن  هللا عب  السيييرد من جانب ال لك
آخذات األمن عل  عاتقي شييييييخصيييييييا منتقال ىل  ج ة ليكون 
قنيهات من اإلخوة السلسييييييييييييييياةنةةن مت حلةن  الن ي  مد وي 

وخال  مشيييييييييييييييرل «  تا»ر اقي من حنكة عهاج وبرل 
الذون « ح اج»وإايييييييييي اعةل هنية ور اا له ا من حنكة 

أرايوا ال هاركة النوحية للقا هم  د رحاب مكة ىل  جانب 
هللا وإخوانييي لهم.  عبيي  النعيياييية الكني يية من جييانييب ال لييك

وعن ما ظهنوا عبن السضييييييييا يات وديون ما يشييييييييهي الي ةن 
غلو واضييييييييرةن ذلك  د عل  إييييييييون اإلتساا ونبذ التها

إيييييييييييييرة عه  ومةحاا مصيييييييييييي ره مكة ال كنمةو  إن أبنا  
 األمتةن شيييييييييييييييكنوا كييل حةييا هو  د  قيياع األرة لل ليك

هللا اييييعيي وأزالوا من النسوج مشيييياعن الرتب الر ةع  عب 
عل  الشيييييييطيقةن السلسييييييياةنةة ن الل ويو ن اللذو ن يخوضيييييييان 
غ ار مواجهة ع مرن  لها وع ج وى من ىايييييييييييييييت نارهاو 
مسييييييتهجنةن عناكهم عل  أرة لم تقم علةها يولتهم التد 

الرزيز لطيامها قبل  عب بن  هللا عب  تسييييييييير  مهايرة ال لك
 أن ترةييب شييييييييييييييي   الوعييية الحييانييية واألخةنة للن ي  بوش

هللا أنيييي جييياي  د  عبييي  اليييذي أكييي  غةن منة لل ليييكاإلبن 
اإلايييييينا ةلدو وبدةا  - موضييييييوع حسييييييم الصييييييناع الرنبد

لة  لسييياةنية قابلة للعي  ىل  جانب يولة تكون هنالك يو 
 لإانا ةلةةن.

 عن« ح اج»وكانإ إييييييييييي مة أبنا  األمتةن  ارت اي 
 د رحاب  تساامكة من خالل ال شيييييييه  ال هةب لإىتساا 

مكيية ال كنميية الييذي انته  مشيييييييييييييييهيي ات مدزنييات ومرةهييات عل  
مرهييا و ع منالقييات « ح يياج»أرة غزة التد تريياملييإ 

 ل واعلتزام  ييالكل يية. وبيي ل أن يكون ع يقنهييا اليي ون والرقيي

مكة اييييييييييييبةال ىل  وضييييييييييييم أ ضييييييييييييل  إن ااييييييييييييتسناي ىتساا 
و كد ع نقول ىحتاللهييياو لرزة والترييياميييل مرهيييا «ح ييياج»

ك ا لو أنها رهةنة وأن اإلنسييييييييييان ي كن أن ونهن نسسيييييييييييو 
كيان إييييييييييييييييايميات. وميا زاي من نسيييييييييييييييهية الرتيب أن الايف 

جةَّن الذي  اوة واتسع  د رحاب مكة « الد اايييييييييييييييد»
األمن ل ن حسيييييييييييييييي وا السيييييييييييييييروييية عل  ىنجيازهيا الو ياقد 
السلسيييياةند وشييييرنوا أني قوَّة لهم ورقة يسيييياومون علةها 
 رل أ نال ال جت م ال ولد لتدقةع مصيييييييالا خاإييييييية 
لهم أو عل  األقل لن م الضييييييييم عنهمو  ان  روا  د اتجاه 
ع لية ونقصيييييييها الضييييييي ةن من جانبهم ورجاحة الرقل من 

وخلاوا من جييي وييي  « ح ييياج»ياخيييل جيييانيييب مج وعتهم 
األوراا  ريي مييا كييان قيي  تم تنتةبهييا بنعيياييية قييا يي  كنيم ونييي  
أن وذكنه أبنا  القضيييييييييييييييية ال ترحنة  الخةن لي   قط عل  
عاا ات بل ه وإخواني وشيييييرب ال  لكة  د زمن الشييييي ة.. 
ومييا أكحنهييا عل  مجت م ال خي ييات السلسييييييييييييييياةنييية ياخييل 

  أنييي حقع التسييا ييات األرة ال دتليية وخييارجهيياو وإن ييا عل
عنبيات حول القضييييةو وبذلك ع يروي كل  نل يان  من 
األ كييار واعجتهييايات مييا ونوا لييي. ك ييا أنييي حقع التزاميات 
أيبيات  ال صييييييةن السلسيييييياةند لي  من مصييييييلدة أي حاكم 
عنبد الخنوج عليي. وهذا  د أي حال ل صيييلدة الشيييرب 

 السلساةند ومن يون ت ةةز.
مي ال لك مي أيضات للبنان  عب  ما ق َّ هللا للسلساةنةةن ق َّ

الرزيز  عب  ال تنازع عليي وبذل من خالل السسةن ال كتور
خوجة جه ات وإيييييبنات وأريديات ع يرنل اللبنانةون ايييييوى 
 الجز  الهسييييييييييييييييط منهاو لكنهم ايييييييييييييييةزيايون امتنانات لل لك

الرزيز عن ما اييييييأتد الةوم الذي تسيييييام  عب بن  هللا عب 
ويد ث السنز لل واقفو وبذلك اةتبةن  فيي ش   الدطيقة

لكل لبناند كم أن كسة ال سييير  السيييرويي الدا لة  النوايا 
الاةهييية كيييانيييإ كل يييا تقتنب من النتيجييية ال نجوةو تقتدم 
الساحة األ نال الهاغضة واضرة  د الكسة األخنى من 
ال ةزان كل ما من شييييييأني التراةل عن  نيع اإلغتياعت 

لترجةزيةو وذلك لراية  د نسوج أو الترقة  أو الشييييييييينوط ا
أإييييييييييدابها وأولئك الذون ولقنونهم ما يجب ر ضيييييييييييو ألن 
عييي م ذليييك يرند تدقةع التسيييييييييييييييويييية ال حيييالييييةو ويرند أن 

بن  هللا عبي  السضييييييييييييييييل  د ذليك اييييييييييييييييكون لدك ية ال ليك
الرزيز وحنإييييييييييييييي عل  م اواة مدنة كل يولة عنبية  عب 

و تعي  حالة إييييروبة  د العي  ال توازن و ع األإييييول
أو تعي  حالة احتناب وتذا ا  ةها أهل البل  الواح  من 
يون أن وتنبهوا ىل  أي مرصييييييييييييييية ضيييييييييييييي  ال ون والو ن 
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يسرلون. وميييا وت نييياه ال ن  هو أن يكون الصيييييييييييييييوميييالةون 
والسييييييييييييويانةون أكحن وعيات من السلسيييييييييييياةنةةنو ويسييييييييييييترة  
اللبنييييانةون وعيييييات مسقوياتو ويتنهييييي الرناقةون ىل  أنهم   ييييا 

  يجيي ون أنسسيييييييييييييييهم ذات ووم وقيي   قيي وا الو ن يسرلون قيي
  ال سهوم ال تجني والذي ع يروي الهكا  عليي يج ي.

ونسيييييتدضييييين وندن نختم هذا الكالم ل ناايييييهة الةوبةل 
ال ااييييييييد للةوم الو ند لل  لكة الرنبية السييييييييرويية أمحولة 

الرزيز  د الق ييييييية الرنبيييييييية  عبييييييي بن  هللا عبييييييي  ال ليييييييك
 28/3/2007 د النياة ووم  ة التد ىاييتضييا هااييتحنا ياإل

والنقييي  اليييذاتد نييييا ييية عن ج ييياهةن األمييية لوعة األمن من 
ملوي ورؤايييييييييييييييا  وأمنا  وشيييييييييييييييةوا.  سد تلك الق ة أ لع 

ماذا  رلنا كل هذه »مالحظة كأنها إيينخة ت حلإ  قولي  
السييييييييييييييينةن. ىن اللوم الدطيقد يقم علةنييا ندن قيياية األميية 

نا  اآلخذ  أايهاب الوح ةو الرنبيةو  خال اتنا ال ا  ة ور ضيُ
كل هذا جرل األمة تسق  الحقة  د مصيي اقةتنا وتسق  األمل 

 «. د وومها وغ ها...
ومنذ تلك الق ة ضاعف السرد وزاي من منسوب بذل 

لةتهم ب ل أن وناع  رضهم  يا الجه  لنأب الص ع. لكن
يصرون  رقل منتب وقلب مستو  ومشاعن « زعت لسان»

 ب ل الرةنة من مهايرات ال لكتهيل  الرةنة عل  الو ن 
الرزيز الخةِّّنةو ىل  مييا يقولييي هييذا القييا يي   عبيي بن  هللا عبيي 

حولي  اإللتسالالذي كان يا  ات ع ير ل ل نياه. وهذا اييين 
من أبنا  ال  لكة وتسسييييييييييييةن تق ون أبنا  األمتةن لسييييييييييييعيي 

 ال شكور.
 2007سبتمبر )أيلول(  25-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 حسن بين الممكن والمستحيل السيد
ب السيييييييييييييييةيييي  حسييييييييييييييين نصييييييييييييييين  هللا األمةن الرييييام خةييييَّ

توقرات شيييينا ا عنيضيييية من اللبنانةةن « هللا حزب» لييييييييييييييييييي
 14»ليسييييييييوا من اآلذاريةنو   رن  أنهم ليسييييييييوا من لبنان 

الذي هو السيييييييييييييلاة الداك ة ال نقوإييييييييييييية الت حةل « آذار
اليييذي هو السيييييييييييييييلاييية « آذار 8»ال يييذهبد وع من لبنيييان 

ارضيييييييييية ال نقوإيييييييييية ىيجابية ما تقوم  يو وبالذات ما ال ر
وترلع  التخةيم  د مناقة األايييييييييييييييواا التجارية ال دياة 
 السييييييييناي الدكومد. أما أون نقاة تخةةب التوقرات  هد 
أن السيييييية  حسيييييين لم يرتنم منااييييييهة الةوم الخ ةند للق ج 

هيييييييييييييييي(  1428رمضان  24م.  2007 - 10 - 5)الج رة 
ول من اللبنانةةن ضيييييياقإ بهم وياةِّّب خوا ن  ضييييييرة أل

ايييييييييييبل العي  ألن التجارة انتكسيييييييييييإ والسيييييييييييياحة ترحنت 
واإلاتح ار توقَّف نتيجة تدويل الواط التجاري ىل   قرة 
 د الو ن مدتلييييةو وع  نا بةن حيييياليييية ىحتالل القيييي ج 
وإحتالل هذه الهقرة ايييييييييييييييوى أن م ونة السيييييييييييييييالم يدتلها 

رحاب الصهاونة وي نرون أإداب الدع من الصالة  د 
ال سيييييييييج  األقصييييييييي و بةن ا الهقرة التد نشيييييييييةن ىلةهاو أي 
الواييييط التجاري من الراإيييي ة بةنوتو مدتلة من  رل 
أبنا هاو األمن الذي يرند أن الرقل السيييييييييااييييييييد ورا  هذا 

 األالوب ع يسته ل الضرط وإن ا التراةل.
وتاةةب الخوا ن الذي نقصيييييييييي ه هو أن يسك السيييييييييية  

 وهق  هذا الوايييييييط حسييييييين أاييييييين الوايييييييط التجاري كد ع
مأاييييييييييورات ك ئات السلسيييييييييياةنةةن واللبنانةةن ومنهم ايييييييييي ةن 
القناار  د السييييييييييييجون اإلايييييييييييينا ةلية. وكانإ تكسد ج لة 
إيييييييييييييييرةنة من خاا ي الذي ألقاه من خالل الشييييييييييييييياشييييييييييييييية 
التلسزيونييية ليي واع أمنييية لتدقةع هييذا ال الييب ال لا كييأن 

ام يقول ىنند أ لييب من ىخواننييا ال خيِّ ةن أن يسكوا الخييي
ا ىايييييييييتر ايويرويوا ىل  بةوتهم والعي  مم أهلهم وأوعيهم 

ل ناايييييييييييييييهة عة  السان وأن وزيلوا  أو وهم تلك الصيييييييييييييييور 
والكتا اتو وأني من الال ع كوننا نعي  األيام األخةنة من 
شهن الصوم ال هاري الذي هو  د  رل أجوا ي اإلي انية 

ون شيييييييهن تنظيف النس  والنو  والب نو أن وتول  ال خيِّ 
  ن  ةهم أولئك الذون ونت ون ىل  أحزاب شيييييييييييييييةوعية أو 
مسييييييييييييدية تنظيف أماكن التخةيم وبدةا يسيييييييييييتراي رونع 
ال كان  الوضييم الذي عليي قبل التخةيم الذي كان اختهارات 
غةن مو َّع عل  إييييرة  ترةةن ال وقفو أما عل  إييييرة  

 تراةل مصالا البالي والعهاي  كان ناجدات  امتياز.
سيييية  حسيييين الصيييي ور اللبنانية وتني الواييييط لم ُوحلج ال

التجاري للراإيييييييييي ة ال دزونة وال سجوعة  سييييييييييلوي رموز 
الر ييل السيييييييييييييييييياايييييييييييييييد والدزبد والدنكد والجبهوي عل  
مختلف انت ا اتهم مدتالت أو مأايييييييورات ع  ناو مم أن  ك 
األايين لهذا الواييط كان اييُيرتبن ه ية كني ة  د منااييهة 

ل  زكاة وتم تس و ها  د شهن أكنم. بل كان اةب و أني  ِّر 
الزكاة. وع نج   نقات كبةنات بةن الذي ُوزلّكد عن مال اكتنزه 
وبةن الذي ُوزلّكد عن خيارات ايييااييية أق م علةها وكانإ 
ضارة ب اية ونهايةو بل ان الزكاة عن هذه الخيارات تب و 
ك ييا لو أنهييا ترويل لييي إيييييييييييييييسيية  لييب ال رسنة من رب 

 إن القبول مضييييييييييييييي ون ما يام الرال ةنو و د هذه الدال 
السرل ايييييروِّة   احة ويالت وخسييييا ن أإييييابإ الهرل 
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 وإل  يرجة خناب البةوت.
وق  يجةز الهرل ألنسسيييييهم اع تناة أن السييييية  حسييييين 
تني أمن حيييالييية التخةيم عيييالقيييات ىل  وقيييإ وتاليييب ال وقف 
تصييييييييييييييرة ات لألزمة وبدةا أن ال خيِّ ةن وتدولون ىل  رأج 

انب لبنان ايييييييييلاة ال رارضييييييييية للبنان رما قوة اقتدام من ج
السيييييييلاة الداك ةو أي   ا مرناه أن تنتهد حال بةنوت ىل  
ما انته  ىليي حال غزة. وهو أمن ع نظن أن السيييية  حسيييين 

 النسهة « ح اج»ي ةل ىل  األخذ  يو لي   قط ألن إيرة 
ىل  غزة كانإ  اشييلةو وإن ا ألن الانيع ىل  الق ج التد ع 

ل غةن مشيييييييييييييينوع لهقرييييية من أرة ت ن من خالل ىحتال
الو نو ع ي كن أن ت ن من خالل التالعب  خصيييييوإيييييية 
للوضييييم اللبناند من حةا التر يية والتداإيييي  السيييييااييييد 
ل الجهييات األمنيييةو من  وال ييذهبد. وهنييا ننى أن عيي م تيي خييُّ
جي  وقوى أمنو ومسيييارعتها  ر  األايييبوع األول لالنتشيييار 

يم ىن يييا ونالع من ال ريييارة ال نييييب إلنهيييا  ظييياهنة التخة
مناعاة هذه الخصييييييوإييييييية ولي  إلعاا  اإلحتالل  التخةيم 
شيينعية من السييلاة الشيينعيةو واعكتسا  كإجنا  وقا د مهةن 
بتسيوين السيناي الدكومد الذي ب ا هو اآلخن حالة مجسيَّ ة 

 من حاعت ال نبَّرات األمنية التد انتشنت  د الراإ ة.
ب السييييييييييييية  حسييييييييييييين وبالروية ىل  ما ب أناه حول تخةة

هللا لتوقرات الشيييينا ا الرنيضيييية من اللبنانةةن التد  نصيييين
 سنعةهمو  نع آذار السيييلاة و نع « اآلذاريةن»ليسيييإ من 

آذار ال رارضييةو نضيييف أمنا آخن وتصييل  ال سييتدةالت 
الحال ة التد  نحها  د ى اللتي عبن الشيييياشيييية ال جسييييَّ ة 

لن ااييدو كدل لألزمة اللبنانية  د ما وترلع  اعاييتدقاا ا
وهد  ىما ر ي   التوا ع   واإييسات السيية  حسيين للتوا ع 
ولشيييييييييييييييخ  الن ي و أي أن يكون ك ا أمةل لدويو وإما 
ىنتخاب ر ي  من الشييييييرب مهاشيييييينة وبر  تر ول ماية  د 
ال اييييييييييتور ل نة واح ةو وإما اإلتيان  خ   مداييييييييييسييييييييييات 
اايييييتاالع ل رن ة الشيييييخصيييييية التد تدظ   أعل  نسيييييهة 

 اب ىل  البنل ان إلنتخابها.تأوة  ومن  م الذه
وعن ما يكون الر  الركسد ب أ منذ أاابيم لالاتدقاا 
الن اايييييييييييييييد ويكون هنالك بنل ان ونواب ويايييييييييييييييتورو  إن 
اإلقتنا  ال حلا الكحةن اعايييييييتدالة الذي عنضيييييييي السييييييية  
حسييين هو مدشييين عل  أن ع رغهة ل ى النجل  د حسيييم 

مةن األمن قبل حسيييييييييييم مصيييييييييييةن الترامل ال ولد مم النظا
السيييييييييييييييوري واإلوناند أو مم أحيي ه ييا  رنة عزل الحيياند 

و د حال الدسيييييييييييييييم «. هللا حزب»وزعزعة أع اقي ومنها 
وعل  ندو ما تخاط اإليارة البوشيييييييييييييييية  التنسيييييييييييييييةع مم 

حلسيا هيا األوروبةةن  رنة ضييييييييييييييينب النظيامةن  د الدي  
األقص  وخلخلته ا  د الد  األين  اتتب ل ال واقف  د 

الذي « آذار 14»ها انج  لبنان لبنان  شكل جذري وعن 
اإلبن  هو السيييييييييييييييلاة الداك ة التد أعااها الن ي  بوش

)النا ب اإلبن  تأوة ات ع ح وي لي ولخصيييي وإيييسي للدنيني 
النؤاا  ووم الخ ي   ىاتطهالار  ال ون( عن ما ااتقبلي 

 د البةإ األبيل  أني  2007أكتوبن )تشنين األول(  14
ورية وعن ىونان  ا تناة ت ا م عن ايييييييييييي« القا   الرظيم»

اني تم ىايييييقاط النظامةن الدالةةنو واييييينج  السييييية  حسييييين 
الد لة ضيييييييي  الوضييييييييم « آذار 8لبنان »متصيييييييي رات  رل 

الج و   د كل من ايييييييييييييييورية وإونان. ونقول  رل لبنان 
ال رارة حاليات عل  أايييييييياج أن قواع  اللعهة والتدالسات 
اعضيييييييييانارية ايييييييييتتب ل وبدةا ع يروي قاب مسييييييييييدد 

رة محل الجننال ميشيييييييييييييييال عون عل  ما هو عليي مرا
 «.هللا حزب»موقسي وتدالسي مم 

ومحل هذا اع تناة لي  مسييتهر ات  د عالم السييياايية 
القا م عل  ال ستدةل وال  كنو وهذا ما نستنة أن السة  

هللا يداول أن يكون فيي ععهات اييييييااييييييات...  حسييييين نصييييين
  ر ما كان رمزات وقا  ات.

 2007( تشرين األولأكتوبر ) 9 – "الشرق األوسط" صحيفة

     

ش  بوتين: حكاية رئيس مسكون بالتحر 
لي  تجنيييييييييات القول ىن  اليي ةن بوتةن مسيييييييييييييييكون 
 التدنش ولي أاها ي  د هذا الشأن.  هو من جهة يعي  
عق ة ر ي  ال ولة الرظ   التد تسيييييييييييلَّم مقالة  ر اايييييييييييتها 

أخنى يعي  عق ة اني وهد لم تر  كذلك. وهو من جهة 
جد   ي ر يسيييييات لنواييييييا من يون أي عنا و  الذي ح ث 
أن الن ي  بوري  ولتسيييييييييييييييةن اختيياره من بةن كييل النيياج 
الذون تنابع علةهم إييييييسات التنؤج ونقلي بل ا الهصيييييين 

كد.جد.بد التد كيييييان  ةهيييييا من  آل من ياخيييييل أقبيييييية
الرناإيييييييييييييين الل احة. ومن جهة  الحة  هو مسييييييييييييييكون  د 

ذ ان تول  الن اايييييييية بهاج  اني غةن ُمهاب ىاييييييييت نار من
الجانب  د نظن يول الرنبة ن األمةنكد واألوروبد وانهم 

مسييييييييييييييياع ة هذه ال ول عن أن  ع يرتبنوني ن اتو  ضيييييييييييييييالت 
لنوايييا ع تصييل ىل  يرجة انقاذ اإلقتصيياي الذي وتواإييل 
انهياره وتتواإيييييييييييييل تهرات لذلك هجنة رايييييييييييييامةل روايييييييييييييية 
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 ل ول األوروبية.  ليارات ال وعرات ىل  ا
وهو أيضييييييييييييييييات جيا  من عيالم ال خيابناتو األمن اليذي 
يرند ان  ضيييييييييييييييرة ألول من ال ارشييييييييييييييياعت والجنناعت 

الخبنة والشيييييأن اييييييكونون تدإ ىمنة  أإيييييدابوالضيييييهاط 
ضييييا ط مخابنات أإييييها  جأة ر يسييييات للبالي ومن يون أن 

 ولتسيييةن وضيييرهمذلك أن ُتسيييتشيييار مدايييسيييتهم  د األمنو 
اقم وبييي ا الن ي  الجييي وييي  بوتةن ك ن نزل األمن الو أميييام 

  ال ظلة.
تلييك هد  رل نقيياط التديي ي  د نس  بوتةن خالل 

قنر بةنييي ىل  أن السييييييييييييييينوات الحالث األول  من التنؤج 
وبةن نسسييييييييييييييييي ان يرةيي  ىل  الكنملةن مجيي  الزمن الرييابن 
ويسنة عل  يول أوروبا ال داذية وبالتالد عل  أمةنكا 

رل رؤاييييييييا  هذه ال ول يدسييييييييبون الهرة ة ال ها ة التد تج
الدسيياب لنوايييا. وكانإ الب اية  ضييم اجنا ات لتخهيف 
نسييييييهة التضييييييخم ونسييييييهة الهاالة ومداإيييييينة ظاهنة هجنة 

الهاع  د مجال  أإييييداباعيمرة وبالذات أولئك الخبنا  
التصنيم الرسكني اإلاتناتيجد واعاترانة  جةوب لي  د 

كد.  آل ال داييسيية التد امضيي  ايينوات  ةها ونرند بذلك
ىل  أن جد. بد و تا قنوات اتصيييييييييييييييال مم يول متلهسة 

تكون ذات شييييييأن عسييييييكني ووج  الضييييييالة ال نشييييييوية  د 
تكون يولة نووية وإييييييييييييياروخية ىل  أن ىونان التد تتالم 

تدتيياج ىل  اايييييييييييييييلديية خهيسيية تزوي بهييا تنظي يييات ويوليية 
واحزا يييييات تييييي ور  د  لكهيييييا ياخيييييل  رل الييييي ول الرنبيييييية 
واإلايييييالميةو ك ا تنيي  د هذا الشيييييأن كالم حول إيييييسقة 
 ييييا نات ميييي نييييية روايييييييييييييييييييية إلونان   ئييييات ال الوةن من 
ال وعرات وإيييييييسقة اايييييييلدة مليارية أيضيييييييات مم ان ونيسييييييييا 

عل   نستا اورة هذا اإلومحلها مم اييييييورية. ومم اقناره  خ
ىونان التد اييييييياع ت  ال ليارات ىقتصييييييياي رواييييييييا ال تننا 

ىعَّ أنييي يوليية نوويييةو  أن تكون  مقييابييل تلبييية   وحهييا  د
مضييييييييييييي  ُق مات وتزامنإ مخا نتي هذه مم رغهة ي ةنة  د 
ان وتنأج وعية ج و ة يشجري عل  ذلك اني  د ان  تية 

كنملةن ع اييييييييييييييينييية( وان حالوة العي   د رحييياب ال 54)
ترايلها حالوة. وحةا اني رأى  أم الرةن ما  رلي ىيمان 
للسي الن ي  ولتسييةن  إني انصيينل عن  الخ نة والشييناهة  سييل

بند قومي رياضيييييييييات أمام  هذه ال شييييييييهيات متر  ات الظهور
م شيييوقات غةن ب ون ي ارج النياضييية والصييية   د الرا ات 

 كل  و د مياه الهدن اعايييييييوي انيقات  د ملهسيييييييي وتصييييييينل
ات كبنا  الرالم. وكان الن ي  حسيييييييييييييند ىجت اعوقار  د 

مهاري أول الذون عحظوا فيي شيييييييييييييهةتي ال  ةنة ىل  تج و  
الوعية الن ااية  اغتنم منااهة زيارة ايقوم بها ىل  روايا 

وقال  د مقابلة اجنتها مري إيديسة روايية ما مرناه ىني 
ات ألن و عو الشييرب النواييد ىل  اإل قا  عل  بوتةن ر يسيي

 هنالك الكحةن  د بننامجي لم يسرلي  ر .
تبيييي لييييإ األمور  ريييي  ذلييييك وذهييييب النجييييل  رةيييي ات  د 
الرالقييية مم النظيييام اإلوناند والنظيييام السيييييييييييييييوري وبييي أت 
ال رلومات  د شيييييييييييأن اإلنجاز النووي اإلوناند والتسيييييييييييلا 
الصيياروخد والجوي السييوري تتراظم. وهنا كان ع ب  من 

شيييييييييييييونة للن ي  بوتةن ت حَّل لسإ نظن عل  يرجة من الخ
 16 اإل نةنوزين الخييييارجييييية البنياييييانييييية ووم  ىعالن د 

مجل  الر وم ان أميييييام   د كل ييييية 2007وولةو )ت وز( 
الدكومييية التد لم ي لِّ عل  تنؤج غوريون بناون لهيييا 
أيام اييييتاني أربرة يبلومااييييةةن من السييييسارة النواييييية ريات 

ي لوغو وي عل  ر ل موايييييكو تسيييييليم ال شيييييتهي فيي ان ري
ال الوب عتهامي بتسييييي يم ضيييييا ط اعايييييتخهارات السيييييابع 

 د لنييي نو ك يييا انهيييا  2006الكسييييييييييييييينييي ر لةتسةنةنكو عيييام 
ايييييييييييييييتناجم ميييي ى تريييياونهييييا مم رواييييييييييييييييييييا  د عيييي ي من 
ال وضيييييييييييييوعات ك حل ترةةن الانيقة التد يدصيييييييييييييل  ةها 
ال سييييييييدولون النوج عل  تأشييييييييةنات يخول ىل  بنياانيا. 

غةن »تبنة هيييذا ال وقف وريت الخيييارجيييية النواييييييييييييييييييية مر
وانها ايييييييييييييييتني  ال حل وان التصييييييييييييييينل نوع من « اخالقد

ااييييييييييترالل القضييييييييييية لتبنين بنياانيا  لب روايييييييييييا منارات 
تسيييلي ها ال لياريون النوايييد بوري  بةنيزو سيييكد والزعيم 

زاكاويف اللذون تاالب روايا  اعتقاله ا. أح    الشيشاند
د وه يت  م ر رإ موايييييكو الصيييييوت أكحن  د الةوم التال

 أنها ايييييييتاني   انةن يبلومااييييييييات بنياانيات. ولكد ع وب و 
الن ي  بوتةن اني وه ي وع يسرل شييييييييييييةئات  إني اراييييييييييييل ووم 

وولةو مقاتلتةن رواييييييييييييييةتةن كايتا تقتنبان من  19األربرا  
ال جييييال الجوي البنيايييياند لوع ان مقيييياتلتةن بنياييييانةتةن 

ن  إني اعتنضييييييييييته ا. ولكد ع يضييييييييييخم بوتةن األمور أكح
اوإيييييي   أن تني الخارجية النواييييييية  ال حل وتكتسد  اني 

مالذ »أربرة يبلومااييييييةةن بنياانةةن واتهام بنياانيا  أنها 
 14وكان اتخذ قبل ذلك )السيييييييييييييييبإ «. لل جنمةن النوج

وولةو( قنارات بتج ة  مشييييييييييياركة رواييييييييييييا  د مراه ة القوى 
نو  بن  19التقلةيييي ييييية  د أوروبييييا وهد التد ُابنمييييإ ووم 

 د  اري  بةن حلف اع لسييييييييد  1990)تشيييييييينين الحاند( 
يولة( وايييييييييييإ يول من حلف وارايييييييييييو ويخلإ حةز  16)

والهيي ل منهييا الديي  من قيي رات كييا يية  1992التابةع عييام 
األ نال عل  شييييييييييييييين هجوم مساجئ أو ال هايرة  ر ليات 
هجومية واايييييييييرة النااا. ووايييييييييط هذا التأزم الداي اب ى 
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ع نول  جأة ووم وزين الخارجية النوايييييييييييييييية ايييييييييييييييةنغد 
باليه لتابيم الرالقيات مم  ىايييييييييييييييتري ايوولةو  20الج رية 

بنياانيا مسييييييييييتن ات ىل  قول مساجئ أيضييييييييييات للن ي  بوتةن 
لكن كيف «. إرةنة أزمة ىن الخالل مم بنياانيا»وهو 

هد إيييييييييييرةنة وق  حاولإ مقاتالت روايييييييييييية لل نة الحانية 
 اعقتناب من األجوا  البنياانية؟

الكالم حول احت يييال  قيييا  بوتةن  د  وكيييان ع تيييات ان
السييييييلاة م ا يرند تج و  الن اايييييية وعية  الحةو تزامن مم 

ىل  أن إيييوعت التدنش  األجوا  البنياانية مم اإلشيييارة 
حاي ة القاذ ة النوايييييييييييييية التد انتهكإ األجوا  البنياانية 

لهضم يقا ع ا نزت تساؤعت  2007-8-22ووم األربرا  
ايييييييييييييينة من  44ومخاول من ان تروي الدنب الهارية  ر  

 د إيييييييييسدة هذه الدنب. كذلك كان ع تات تدنش بوتةن 
 اعتداي األوروبد وتنشييييييييدي الداكم السيييييييابع لل صييييييينل 
ال نكزي التشييييييييكد جوزل توايييييييوفيك  ل نصيييييييب ال  ون 
الرام لصييييييييييييييين وا النق  ال ولد  د وجي منشيييييييييييييييا اعتداي 

وروبد وزين مالية  ننسيييييا السيييييابع يومةنيك شيييييتناوج. األ
وغنا ة هذا التنشيا ان الدكومة التشيكية لم تتبنل تنشيا 
موا نها في ا يانحي بوتةن بنايم التنشيا لإغاظة. وقبل 

ماك  »هذا التنشييييييا كان بوتةن يرلن  د ا تتا  مرنة 
ان ال ه ة التد نسييييييير  »قنب موايييييييكو « 2007للاةنان 

تييأكةيي  ريييايتنييا  د مجييال انتيياج التكنولوجيييا لتدطيقهييا هد 
ات  ر  ىبتهاجو وكان قبل ذلك أيضييييات اييييجل «الرسييييكنية...

ابالغي نجا  ال دايييييسييييية الرسيييييكنية النوايييييية  د اختهار 
اقوى قنبليية  ناغييية  د الرييالم توازي  د  يياعلةتهييا القنبليية 
النووية ويتم التوا ع عل  تسييييييييي ية هذه القنبلة التد عك  

وذليييييك كني ليييييي « ابو القنيييييابيييييل»ث البةئييييية النووي ع تلو 
« أم القنابل»مضييييي ون التدنش  أمةنكا وقنبلتها ال سييييي اة 

والتد هد عل  ح  قول الخبنا  الرسييييييييييكنيةن النوج أقل 
م  قوة  أربم منات من القنبلة النوايييييييييييية الج و ة.  م وايييييييييييَّ

-10 اإل نةنبوتةن يا نة التدنش عن ما حط النحال ووم 
اوعت مييا امكنييي اختناا الجيي ار  د أبو ظبد مديي 9-2007

السننسييييييد الصييييييلب ووضييييييم الق م  -البنيااند -األمةنكد
النوايييييييييييييية  د مياه الخليج ال ا ئة مرت  ات  د هذا التوجي 

تجاري وايييياحد وخ ماتد روايييد عل  يولة  ىنستا عل  
 اإلمارات التد وزورها الول السيييا  النوج ايينويات  ضييالت 

ة  د ال ولة وزي  عل  الجالية النوايييييييييييي أ نايع ي عن أن 
 عشنة آعل.
 اتإ م ه ة أو ان   ار شجنة التنؤج األرة وب و أن 

نضييييييييييييجإ وحان قاا هاو وع ب  اضييييييييييييا ة ىل  هذا التدنش 
والظهور الشهابد لبوتةن مكشول الص ر والساع ون ت لةالت 
عل  الصييييدة والدةوية وقوة الشييييكي ة ان وب أ الر  الركسييييد 

الوعيية الحيانيية  د ميارج  نتهيا ىلوعيية ر ياايييييييييييييييية  يالحية  ري  
وبرييي ميييا يكون بوش اإلبن اليييذي هو الرقيييي ة  2008)اذار( 

الحانية  ر  الرق ة األول   وند بلةن ق  انصييييييينلو وع وهق  
 د السييييياحة بنايييييم ال نازلة ايييييوى النجم الن اايييييد السننسيييييد 
الج و  نيكوع اييييياركوزي الذي ايييييبع ان وإيييييف السيييييياايييييية 

عن ما تكون قوة كبةنة »القول  النواييييية  أنها  ظةو مضيييييسات 
وكخاوة اول  وضم بوتةن تو يري «. ونهرد نسيان السظاظة

عل  مناييييييييييييييوم إلجنا  اإلنتخيييا يييات الريييامييية  د الحييياند من 
ييسييي بن )كانون األول( ال قبل وعزز الدضيييور الشيييخصيييد 
واييييييييييييط مجت م الجنناعت متسييييييييييييبهات  ااييييييييييييتقالة وزين ال  اع 

ل  مييييا يجوز وتدضييييييييييييييةن ر ي  جيييي ويييي  للدكوميييية آمالت ع
الج و  ال نتخب « يوما» آل ىل  جانب أن تكون  اع تناة

 ومره ا الكنيسييية ال دايييسيييات التد تتوِّجي ر يسيييات لوعية  الحةو
 -ح  إ ال هاغتة البوشييييييةىذا  هذه ال نة كطيصييييين.. ىعَّ ىن ا 

األوروبية إلونان واييييييييييورية مرات أو إلح اه ا وبذلك ىما يروي 
وهتم بنوايييييييييييييا  قط واضييييييييييييرات نهاية بوتةن ايراجي ىل  الورا  

للتدنشو وإمييا يخوة غ ييار الدنب الهييارية وبييذلييك يكون 
ىلةها ااييييييييت رج أمةنكا وأوروبا ىل   أشييييييييننا التدنشييييييييات التد 

الدنب الساتنة التد هد أقل من ايييييييييييييياخنة واكحن من  اريةو 
ويكون انتقم لهزي ييية الجي   د ا ريييانسييييييييييييييتيييان التد عيياي  

تلك الهزي ة عل  كيف أن خةهاتها ورأى كضيييييا ط مخابنات 
او ي أمةنكا وبن عينها ال  لل كانإ رإاإة النح ة عل  

 الكيان الرظيم... الذي تهرحنت ج هورياتي كالشظايا.
 2007( تشرين األولأكتوبر ) 15-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 قتباسات ملعونةإإلى السودان.. من لبنان 

عل  ندو مييييا يديييي ث  د لبنييييان يقته  أهييييل الدكم 
 صييييرة ال شييياركة  د السيييويان أايييالةب ضييياا اللبنانةون 
ذرعات بها ألنها تتسييييبب لو نهم  رلة ع وب و الشييييسا  منها 
م كناتو لكن مم ذلك  إن السيييييويانةةن ي ارايييييونها  شيييييرف 
أو بنتيجة أن الرم ايييييييييييييييام الذي ونسم  د إييييييييييييييي ور أهل 

يجرلهم وتسه ون ظنول الشيييييينكا  السييييييلاة  د لبنان  ال 
ال رارضيييييةنو ع وتوقف عن النسم  د إييييي ور الجنوبةةن 
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 د السيييييييييييييييويان ولييييذا نناهم ع يد يييي ون هللا عل  نر يييية 
مها بنو قومهم  د الشييييييي ال وي ارايييييييون  التنازعت التد ق َّ
اللعهة السيييييياايييييية   ا يسيييييبب اإلحناج للشييييينيك الذي كان 

اني ىنقاذي  إذا وجا  ومارج واحتكن وانسني عل  أاييييياج 
 ييي يدتيياج ىل  من ونقييذ الخاوة النوعييية التد أقيي م علةهييا 
 عن ما يعا الشييييييييقةع الجنوبد ىل  كل ة اييييييييوا  قايت ىل 

تاريخد عل  التداإييي  بةن  ن ةن من السيييويان ىتساا 
ات تدتياج ىل  ىتسياقيال تري ي األ نالو مم أن محيل هكيذا 

ن و اا و ند شييييييييييامل  د شييييييييييأنهاو اناالقات من أن الو 
لي  ل ن يدكم  ق ر ما اني لي  ل ن يشيييهن السيييال   د 
وجيييي هيييذا اليييذي يدكمو وإن يييا الو ن لبنييييي ع ي كن أن 
ونوب عنهم شييخ   رةني أو اييلاة ذات  أج. ولذا  إن 
اإلتساا الذي تم ىنجازه  سضيييل بناعة رموز ىنقاذية أبنزهم 
علد عح ان مد    يو جا   سرل وعية قبل األوان وجا  

نتيجيييية ذلييييك يدتيييياج ىل  حيييياضييييييييييييييينيييية تنأل  ييييي ال ولوي 
وتضيييييياعف النعاية لي لكد يصيييييي  . وب ل اإلج اع عل  

 عتناةالتنحةب  سييالمة ااييتةالي اإلتساا  إن ضييجيج اإل
جا  وتسييياوى مم مهاهج اإلنجازو ومن يون أن يسيييتوقف 

« اإلنقاذ السيييييييييييييييلاة»ال بتهجون أو  لنقل ال بتهجانو أي 
ي أنييييييي  والجنوب ال ت نيو أن اأُلول  رأت  د مييييييا  رللتيييييي 

اييييييةنجةها من متاعب اعاييييييتنزال ال لةوند ووميات  سييييييبب 
الدنب واإلخساقات عل  الصيييرة  اإلقتصيييايي والتدالسات 
اعضييياناريةو خصيييوإيييات أن اإلتساا التاريخد يد ث  د 

«  اإلنقياذ»وقيإ تسجّنت فييي األرة نساياتو م يا يرند أن 
ة خةن ايسترة  ا رتي كون السويانةةن اةنون فيي منحل

ما يام النسط جا  عل  و يي وما يامإ شييييييييييييييينكات غةن 
أمةنكية أانعإ وكانإ اخية  د عنوضها وبق ر اخا  

  د تسهةالتها.« الاة اإلنقاذ»
اهدان هللا.  ك ا أن  نوة النسط الرنبد تتسجن  يا لكن

 د منييا ع قييابليية للتوتن أو ل ييا هو أكحن من ذلييك  كحةن 
ل بتل   اإلحتاللو حةا عل  ندو ما يراند مني الرناا ا

من الكنيي الذي وني   ختاالالحنوة النساية بنايييييييييييييييم اإل
الجز  األكبن منها ليو والتنكد الذي وتالم ىل  وضيييييييييييييييم 
الة  عل  اكبن حقولهاو والشيرد الذي ونى أن ع ااتقنار 
ند  د حال  لي من يون اعايييتئحار بهذه الحنوةو بةن ا السيييُ

كات أن لسيييييييييات لم يدا ظ تشييييييييهي حال الذي  ك  كالنسييييييييا  ُمل  
عليي كالنجالو  إنها  النسيييييييييييهة ىل  السيييييييييييويان نر ة كبنى ق  
تنتهد نق ييية أكبنو ذليييك أن  نوة اليييذهيييب األاييييييييييييييوي هد  د 

«  أبوجا ىتساا» دةناٍت موجوية  د جول ارةو كانإ قبل 
لكنها  ر  اإلتساا غ ت للش الد «. الاة اإلنقاذ» ليييييي تخضم

وةو والخالل  د شييييييأن الحنوة  ق ر ما هد للجنوبد. وألنها  ن 
ايييييييينيم الد وث وأل سييييييييط األاييييييييهاب ال وجهةو  إن الشيييييييينيك 
الجنوبد كان وهو يضم تو يري عل  اإلتساقات ُيض ن تد يات 
ي اراييييييييي  د وقإ عحع. ومن  رنة هذا التد ي ال ضيييييييي ور 
اليييذي ور يييي اييييييييييييييلسيييا كةن عن جون قننع ال رييي ور  دييياي ييية 

وة زعيم الت ني  وال هليكوبتن من أجل ي ن النقم السييييييني لحن 
انوات مم ر ات النجل وبذلك يضم الانل الذي غ رو الة  

مسيييييا لتيو يخل أح   عل  ال ال ومن يون أن يكون من حع
 الرم اام الذي هو حاليات الدسة  جورج بوش اعبن.

 وال أشيييييهن اختهار التراي   د ظل الجننالةن الشييييي الد 
اعنسجام ضعيسات. ورغم ع ن الهشةن والجنوبد السا كةن كان 

تنيياُزل علد عح ييان مد يي   يي عن منصيييييييييييييييب النييا يب األول 
لن ي  الج هورية وارتضييييييييييييا ي القبول   نصييييييييييييب نا ب ر ي  
الج هوريةو تاركات للجننال الجنوبد منصييييب النا ب األولو ىعَّ 
أن الشييييييييرور الرام كان أن األمور ليسييييييييإ عل  ما ونامو وان 

وبرل أقااب ال ج وعة  نا ب الن ي  والسييسةن  د واشيينان
نيون  د السضييييييييييييييييا  األمةنكد وإل  يرجييية أنهم رالجنوبيييية ي

وتخذون ال واقف ال ترارضييييييييييييية مم الخط الرام للسييييييييييييييااييييييييييييية 
ويأخذ من مها ة  اييترناباألمن وحةن اإل أالسييويانية. وهكذا ب 

ال وقف السييييييييوياندو خصييييييييوإييييييييات أن اللوبد األمةنكد ياخل 
وهذا ي م الن ي  الهشيييييةن لم يكن  اعالت ك ا يجبو « اإلنقاذ»

ىل  أن ون م منسييييوب التد يو األمن الذي ريت عليي اإليارة 
 األمةنكية ومن خالل الشنيك الجنوبد  ال زي  من التد ي.

أكتوبن )تشييييييينين األول(  اجأ الشييييييينيك  11ويوم الخ ي  
الجنوبد ال سيييييييييييييينوي الظهن من اإليارة البوشييييييييييييييييييييية ومرظم 

التد اتخيييذهيييا  د لبنيييان الدكوميييات األوروبيييية  خاوةو كتليييك 
الشنيك الشيرد  د الدكومة التد وتنأاها  داي السنةورة الذي 
يدظ  بنضييييييي  أمةنكد لم يدظ  ي ر ي  حكومة لبنانية من 

 هللا األمةن الرام قبل. ومحل ا أن السيييييييييييييية  حسيييييييييييييين نصيييييييييييييين
ال سنوي الظهن من الدكم  د ىونان وباإلتساا « هللا حزب» لييييي

ال سييييينوي الظهن من الدكم « أمل»مم نبيي بني ر ي  حنكة 
اورية  - السوري قنرا  التنسةع أو  التجاوب مم رغهة ىونانية

مشييييييييييييييتنكة اييييييييييييييدب وزرا  الدزب والدنكة من الدكومة  د 
إيرة اعاتقالةو  إن السا كةن وااتنساخات من جانهي لانيقة 

بني  د اإلرباي وتراةل الر ل الدكومد من  - هللا نصييييييييييين
ة الت حةل الشييييردو  رل الشيييد  خالل ىايييقاط الدكومة شييينعي

إيييييسة الجنا  اآلخن الذي « اإلنقاذي»نسسيييييي إل قاي الشييييينيك 
التد ع ق رة عل   رتهايمن يوني و خل الدكم  د انايوب اإل

تجاوزهاو  ضيييييييييالت عن أن الشييييييييينيك الجنوبد  خاوتي هذه ع 
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يخسن شةئات عل  أااج أني مسنوي الظهن من أمةنكا وال ول 
محقييل  كييل أنواع اله وم « اإلنقيياذي»ظهن األوروبييية بةن ييا ال

والتناقضييييييييييييييات ال اخليةو ىذ يكهيي الهاج  التنابد من جهية 
والترقةييي  ال هييي ي من جهييية أخنى وبةنه يييا التنيي ال ةنغندو 
 ضيييييالت عن الرتب الكبةن عليي ألني نقل مهاري الساضيييييل من 
موقم الشييييييييييينيك الذي غامن  الرالقة مم الرا لة األنصييييييييييييارية 

من هذه ال رامنة ىل  غياهب « اإلنقاذية»را الت لتسييييييييتسة  ال
كوبن.. أي من القصيييييييييين ىل  ما يشييييييييييهي القبن من  ئة خ   

 نجوم.
ومم أن الجنوبةةن السييييييييييييويانةةن لم يخي وا حول قصيييييييييييين 
الن ااييييية  د الخن وم متسيييييببةن  إقالا اييييية  القصييييين الن ي  
ع ن الهشيييييةن وإلداا خسيييييا ن  الوايييييط التجاري ألن الوايييييط 

الراإيييييييييييييي ة ال حلحة هو غةنه  د عاإيييييييييييييي ة أم التجاري  د 
الشييييييييينا م بةنوتو ىع أن ترلةع مشييييييييياركتهم  د الدكومة أ ق  
هذه األخةنة شييييييينعية ال داإيييييييصييييييية و بيرة ال شييييييياركة بةن 

م ىتساا  حنبات  احنة قبليخوضيييان شيييطيقةن كانا ل ويون  تقاايييُ
السيييويانو وها ه ا اآلن محل الدال  د لبنان شيييطيقان ل ويان 

ا ن وب ا من شييأني ته و  تسييوية حسيي هم الكحةنون  صيييرة التن
علةها عن ما أنجزوها  م ها هد عنضية لالنهيارو خصييوإييات 

ىل  النظنة الواقعيييية لألمور من  اإل نيييان د حيييال لم يدتكم 
أجيل حلدلية عشيييييييييييييينات نقياط الخالل بةنه يا والتد هد عي ا 
م الحنوة النساية شييبةهة بهرل نقاط األزمة بةن  موضييوع تقااييُ

الرناا وأهل  لسيييياةن وأهل لبنان. وكأن ا تسييييوية األمور أهل 
م كنة  أايييييلوب اعايييييتنسييييياخات ال لرونة من نوع اايييييتنسييييياا 
الدالة اللبنانية وان الخالل هو الانيع ىل  الدل... مم أن 
الخالل يقوِّة ميييا هو قيييا م ويقام الانيع عل  بنيييا  مييييا 

 يكون الو ن  د حاجة ىليي.
 2007( تشرين األولأكتوبر ) 23 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 هللا عبد زيارة الملك
 وواجب تصحيح الخطيئة

وت ن  ال ن  لو يسييييتدضيييينأهل القنار البنيااند أجوا  
الرزيز ىل  بنياانيا  د زمن ر ااة  عب بن  هللا عب  زيارة

ميييارغنييييإ تييياتشييييييييييييييين ويتيييأملوا  د ميييا قييياليييي لهم من  ييياب 
الدنص عل  ىختصيييار ال سيييا ة ىل  اايييتةالي الدل الذي 

ع ب  مني للقضييييية السلسيييياةنية. و د التأمل ما من شييييأني 
 أن يسة .

الرزيزو وكان وليات  عب بن  هللا عب  وومها ت إ زيارة
اورة م ا هد عليي الةوم. لكني للره و  د ظنول أقل خ

كان يسييييييييي ي النصيييييييييا وهو ياالب جةل األحساي من أهل 
الدكم  د بنياانيا بتصيييييييييييييييديا خاةئة ىرتكبها رمز جةل 
ل األبنييا   م األحسيياي مم تلييك  األجيي اي اللوري بلسور وترييامييل
الخاةئيية عل  أنهييا ىرث يجييب الدسييا  عليييي وليسييييييييييييييييإ 

ددها ىذا كان خاةئة. والخاايا تدتاج يا  ات ىل  من يص
ن ص عل  تنظيف الس رة.  هنالك حِّ

وومها أيضييييييييييييييات أراي القول لن يسيييييييييييييية الوزرا  مارغنيإ 
تيياتشييييييييييييييين مييا مرنيياه ىن الزعيياميية الدطيطييية ُتبن   ييالخاوة 
التيييياريخييييية وان الييييذي ونق  بنياييييانيييييا  د نظن الرنب 
وال سييل ةن هو قنار عاقل وزيل من الذاكنة روااييب القنار 

فيي ال  لكة وزين خارجية وضيييييييييييييمل بل ه الظالم الذي ورَّط 
  سبب هذا القنار  د يوامة الرضب علةها.

ويومها أيضيييييييييييات أراي القول لن يسييييييييييية الوزرا  مارغنيإ 
تاتشن ما مرناه ىن الدذاقة السيااية وال بلومااية ليسإ 
 د زيارات ذات  ا م ىنسييييييييييياند تقومةن شيييييييييييخصييييييييييييات بها 

ي ىل  واواي من ال شاركةن  د حكومتك وحكومات غةن 
مخي ات الالجئةن السلسييييييييييياةنةةن  د األرين أو الضيييييييييييسة 
الرنبيييةو وإن ييا  د مرييالجيية أايييييييييييييييهيياب الرليية. وإذا كييانييإ 
أايييييييييييييييهيياب ال رييالجيية الجييذرييية عل  يرجيية من الترقةيي   د 
ىنتظار الظنول األ ضيييييييييييييييلو  لتكن ال رالجة من خالل 

الذي هو قنار بنياانيا أو  242تنسةذ قنار مجل  األمن 
ر بنيااند الصياغة خصوإات أن ع م تنسةذ  لنقل ىني قنا

هذا القنار مرناه ى قا  الدنيع مشييييييييييييترالت ومرناه ىتسيييييييييييياع 
 رقرة الكناهية  د النسوج.

الرزيز وهو ياالب خالل زيارتي  عب بن  هللا عب  كان
لبنياانيا  أن يصييييييييييار ىل  تصييييييييييديا خاةئة وع  بلسورو 

 1948كييانييإ السييييييييييييييينوات التد أعقبييإ نكهيية ىذا  ونى انييي
اجرة  إن السييييييييينوات اآلتية ايييييييييتد ل  د  ياتها  واجم.  

وكان  ابيرة الدال يسيييييييتدضييييييين ما  د الذاكنة من كالم 
ب الييييذكن ال لييييك الرزيز قييييالييييي للن ي   عبيييي  لواليييي ه الاةييييِّّ

األمةنكد روز لإ ولن ي  الوزرا  البنيااند تشييييييييينشيييييييييلو 
وأ اة  د الد وا حولي  د مقابالت أجنتها مابوعات 

ذات شيييييييييييييييأن. ولو أن ظاهنة اإلعالم  أمةنكية وبنياانية
السضيييييييا د كانإ قا  ة  د ذلك الزمن ك ا هد الةوم لكن 

ل إيييييي مة ىيجابية  د عقول  عب  كالم ال لك الرزيز شييييييكَّ
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ال وضيييييييوع السلسييييييياةند الذي قنأو ىزا   النأي الرام ال ولد
م  رح ة هللا علييو  اكنات ما اييتدول ىليي ت اعيات ع م حسيي 

 هللا الرلد الق ون.هذا ال وضوع   ا ونضد 
مم األايييييييييييف الشييييييييييي و  لم يكن اإلإيييييييييييرا  البنيااند 

الرزيز من جانب الدطهة التاتشيييييييينية ك ا  عب بن  هللا لرب 
هو ال أمول.  ق  ىعتبنت تاتشيييييين كالمي رؤية ع ق رة لها 
عل  وضيييييييييييرها موضيييييييييييم التنسةذو ذلك أن الرنب متر يو 
ال واقف  د هيييذا الشيييييييييييييييييأن. ولو كيييان هنييياليييك توحيييُّ   د 

ل وقف لكان رب ا أمكن اإلاتناي اليي. ومحل هذه الذريرة ا
اإلق ام من جانب الدكومة ذلك أن غةن مقنلرة   ا يكسدو 

م قنارمجل  األمن  البنياانية عل  السرد الجاي ىل  وض 
موضيييييييييم التنسةذ من شيييييييييأني اإليدا  أن هنالك رغهة  242

يولية  د ااييييييييتةالي حل لل وضييييييييوع األكحن ترقة ات. وهكذا 
ت األمور  ر  ذلك  د مسالك السواجم و د أكحن من اار 

أريةل مكان ب  ات  الضسة الرنبية وقااع غزة حةا مارج 
كل غنا زه التوحشيييية مخذوعت من اعنتساضييية التد  شيييارون 

ا شييييلإ وعويه لال ايييينا ةلةةن بتدقةع األمن لهمو وإييييوعت 
ىل  لبنان حةا حاول أول نت ىرعا ي ق ر ال ستااع قبل 

" وإحتضيييييييييييييييان كل اللبنانةةن هللا حزبي مقاومة "أن تخذل
للنازحةن من بل ات أخنى وقنى الجنوب اللبناند شييييييييييييييين 
خيييييذعنو منورات  يييييالرناا اليييييذي بلغ الرنف فييييييي يرجييييية 
الجنون. وكييييل هييييذه السواجم تر ييييل الحورة اإلونانييييية عل  
توظيسها ل ا يخ م يي ومتها وتالراتها ندو الهي نة عل  

ها م تهنو األع ال اإلرهابية تدإ ال ناقةو ويسييييييييييتسة  من
مظلة تسسييييييييييةنات غةن مناطية ل ا  د كتاب هللا وأحايوا 

 الناول وأقوال الصدا ة األبنار.
الرزيز نيا ة بن  هللا عب  اآلن وبر  الذي ايييييييييييير  ىليي

عن األمييية  م بتسويضيييييييييييييييهيييا ليييي من خالل ىعتهيييار رؤيتيييي 
"مهايرة عنبية"و  إن الانيع ال ولد إيييييييييييييييار لي خار ة. 

ر  هذه ال هايرة ع مجال أمام أي  نل يولد وبالذات وب
بنياانيا أن تتذرع  أن الذي يجرلها ع ترة  النظن  الت رج 
 د مرالجة ال وضوع السلساةند هو تلر ُّي ال واقف الرنبية. 
ذلك أن ال وقف موحَّ  وع ونقصييييييييي اييييييييوى ىلتسال األ نال 

اانيا ال ولية األاييييييييااييييييييية الخ سيييييييية حوليو وهد أمةنكا وبني
تةن  إن األخةن و ننسييييييييا وروايييييييييا والصييييييييةن. وبالنسييييييييهة ىل  

يع ه ا للتسيييوية شيييهي مضييي ون. لكن تهق  الداجة ىل  من 
وهاير  د ال ول الحالث األخنى ىل  القول  الصيييييوت الرالد 
ىن "ال هايرة الرنبية" هد السنإة األخةنة من خاللها تستطيم 

ة. وبذلك األمور  دةا تصييييييييييييييدا بنياانيا الخاةئة البلسوري

ياةب الخا ن الرنبد واإلاالمد لهاو وتسترة   ننسا عل  
و ي  ايييييييييييياركوزي وه ج ع الة الوقسة ال يرولية من الصييييييييييييناع 

اإلاييينا ةلد وبالذات عن ما تتااول الة  اإلاييينا ةلية  -الرنبد
ف إسدات من  عل  الدع الرنبد. وأما الن ي  بوش  ةنظِّّ

نتيجة حسيييا ات السوضييي  وال م لاخإ ج ران البةإ الرنبد 
كانإ خا ئة ج لة وتسصيييةالتو وذلك بتدويل مدت ن السيييالم 
رها موضم الشنوع  ىل  مدت ن" ال هايرة الرنبية"   رن  وض 
 د التنسةييذ. وبييذلييك وو ن عل  ال ناقيية حنبييات جيي ويي ة مكتهيييات 

 أعلنييييإبتنويل الن ن اإلوناند من خالل الرقوبييييات التد 
  قبل أيام عسيييييييييييي  ولرل عنها وزينة الخارجية كون ولةزا راي

يصييييييييييالا الدال  د ىونان عن  نيع اإلإييييييييييالحةةن الذون 
عن ما ونون أن الخان  ات عل  مشيييييييييييارل البةإ اإلوناند 
لن يكتسوا  القول ىن ذلك أضيييين بنا وإن ا تهق  التد تسييييت ون 

 أهم من ىونان التد ق  تتص ع.
الرزيز تتم  عبيي بن  هللا عبيي  وعنيي مييا تكون زيييارة ال لييك

اوة حضييييييييييييييييارييية عل ييية  ييالريية األه ييية مت حليية  د ظييل خ
هللا" التد هد جامرة الرالم كلي وليسإ  عب  جامرة ال لك" ب

 قط جييامريية من ج ليية جييامريياتو وتتم بةن ييا اآلخنون  د 
الجانب اإلوناند يدصييينون اإلهت ام   ا من شيييأني أن و من 
بي ل أن ون م البنييانو  يإن من واجيب أهيل الرلم والسكن ىل  

القنار  د بنيايييانييييا أن وترييياملوا  رييي  اآلن مم  جيييانيييب أهيييل
نلسيييييييون   نيقد ياية وتشيييييييا ي نسييييييييجها مم نسييييييييج الزعيم األ

ميييانييي وال اليييذون اقييياموا ليييي ت حييياعت أميييام البنل يييان البنياييياند. 
وبهذه الهايرة اك وا أن التصيييييييديا ضييييييينوري وأن أهل القنار 
عن ما يصيييييييييددون  إنهم يخ مون بل هم ويزيلون الشيييييييييوا ب 

الرزيز كولد  عبي بن  هللا عبي  ريخهم.. وهيذا ميا أرايهعن تيا
 1984للره  من بنياانيا التاتشيييينية عن ما زارها مالم الرام 

اييييييييييينة. عسييييييييييي  ولرل  23وما وني ه من زيارتي الج و ة  ر  
الجةل الدالد من اعحساي وهاير خصييييييييييييوإييييييييييييات أن الخاةئة 
البلسورية  د حع الشيييييييييرب السلسييييييييياةند أشييييييييي  قسييييييييياوة عل  

 الض ةن والوج ان من الخاأ  د حع نضال مان وال.
 2007( تشرين األولأكتوبر ) 23-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 نسباق المفاجأتي  
كيف ايييييييييته أ األمور ىذا كان الن ي  مد وي أح  ي 
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نجاي و د الوقإ الذي وتكحف السييييييييييرد عنبيات وإاييييييييييالميات 
ويوليات من أجل تجنُّب مواجهة بةن أمةنكا وإونان ويج ي 

الرزيز وهو  د بنلةن ىقتناحي  د  عب بن  هللا عب  ال لك
 د بل  مداو و « الةورانةوم»شييأن ىنشييا  مج م تخصييةب 

ان ىونان ت لييييييك  2007 - 11 - 7األربرييييييا  يرلن ووم 
 ال ة آعل جهاز  ني منكزي لتخصييييييييييةب الةورانةوم من 

الاني ال نكزي  أجهزة كانإ ج يمىذا  يون التوضييييييييا ما
هذه تر ل  رليات ومن يون التأكة   أن اايييييييتخ ام هذا الكم 
من أجهزة الاني لستنة  ويليية وبسييييييييييييييينعيية تسوا اييييييييييييييينعيية 

ل خبنا و ان ُونتج الصيييييييييييييييوت ي كنو عل  ندو ميييييا يقو 
هات يكسد لصيييينم قنبلة ذرية خالل ايييينة  د  وورانةوم مخصييييَّ

 حال أرايت ىونان ذلك؟
كييان الن ي  نجيياي وزياي ىذا  وكيف ايييييييييييييييتهيي أ األمور

اإييينارات عل  موقسي النا ل أي إييييرة من شيييأنها اخناج 
األزمة من حقل اعلرام. وع تزال ما لة  د الذاكنة أقواعت 

رليقات عل  قنارات الرقوبات ال ولية لي تتسيييييييييييييييم  التد ي ت
ىن القنارات هد »ومنها عل  اييييييييبةل ال حال ع الدصيييييييين 

 ؟«قصاإات من ورا 
كان هو يرلن عن الحال ة ىذا  وكيف اييييييييييييييته أ األمور

ىن األمة اإلونانية »آعل جهاز  ني منكزي يج ي القول  
ع تأ ي  الرقوباتو وهذا الشرب لن وتزحز  قة  أن لة عن 

 ؟«اي ا حقوقي النووية...حقوقي وع
الن ي  نجييياي لم وتجييياوب مم كيف أن ونسيييييييييييييييترنب 

اإلقتنا  الذي عنضييييييييي وزين الخارجية السييييييييرويية األمةن 
تشييييينين الحاند )نو  بن(  1ايييييروي الهيصيييييل ووم الخ ي  
الرزيز  عبييي بن  هللا عبييي  الجييياري  د ختيييام زييييارة األمةن

ايييم يول لبنياانيا. وومها اقتن  األمةن ايييروي الهيصيييل  ا
مييجييليي  الييتييريييييييياون الييخييليييييجييد عييليي  ىويينان تشييييييييييييييييكييةييييييييل 

لكل مسييييتخ مد الةورانةوم ال خصييييب  د « كونسييييورتةوم»
الشنا األواط به ل منم اهاا تسلُّا نووي  د ال ناقة 
يكون مقنه بل  مداو و ايييييويسييييينا عل  ايييييبةل ال حال. ولق  
شييرننا  ر ما إيي ر ري السرل اإلوناند األولد عل  لسييان 

 ضييييييييييييييييييييييييةيييييييييين جييييييييييواي نييييييييييا ييييييييييب كييييييييييبييييييييييةيييييييييين اليييييييييي ييييييييييسيييييييييياو 
عل ييات  ييأن ري السرييل كييان  رتيييا وعةيي ي  شيييييييييييييييد  من اإل

نصف قبول ونصف ر لو وذلك ألن ال سدول اإلوناند 
رحَّب  ال قتنحات وهذا هو النصيييييف اإليجابدو لكني اوري 

 وإذا »الييينصييييييييييييييييييف السييييييييييييييييييلييييبييييد عيييليييي  الييينييييدييييو اآلتيييد  
كان الشيييييييييييينط هو وقف التخصييييييييييييةب  د ىونان  هذا لي  

 «.مقبوعت 
 ألن اإلقتنا  هو ال خنلج الذي  ترنابايييييييأما ل اذا اإل

يدسظ ما  الوجي شييييييأني  د ذلك شييييييأن ىقتنا  ر ي  يولة 
اييييلاان الذي كان كسةالت لو أخذ بن  اإلمارات الشيييييم زاو 

ام حسةن ووا ع عل  اللجو  اإلاتضا ة  -  ي الن ي  إ َّ
ذات الرشييييييييييييييين نجوم  د أبو ظبد أن ونجد وينقذ الرناا 

ي النا  ونو وألن أي إييرة ته  ة بال أحوالم ا آلإ ىليي 
أبواب  ىنستا من شيييييييييييييييأنها ى راي مخا ن ال مار واحت ال 

جهنم عل  ال ناقة التد يكسةها ما قاايييييييييييييييتي من ويالت 
الدنوب. وإونان أيرى من غةنهييييييا بهييييييذه الويالت التد 

 عصسإ بها عل  م ى انوات.
وقييي  يقييييال ىن القبول اإلوناند  ييياإلقتنا  هو نوع من 

هةهة اإلونانية وانتكاايييييييييية واضييييييييييدة لل شيييييييييينوع الخذعن لل
النووي اإلوناند ع ي كن ىعَّ أن و  م   نهيا الن ي  نجياي 
 د الييي رجييية األول . وهنيييا من حع ال وا ن اإلوناند ان 

 وتسا ل  أوه ا األهم هةهة الشخ  أم خلخلة الو ن؟
عل  رغم األقوال هنييييييالييييييك  د الكوالي  مديييييياوعت 

حال ىنسجارها. وهناي أيضييييييييات عحتوا  مخا ن األزمة  د 
تدذونات ج ية من أهل النظام الحوري نسسييييييييييييييي  د ىونان. 
ومن بةن ال داوعت ما قةل عن زيارة ايييييييقوم بها الن ي  
نجاي ىل  الهدنين تب و  د ظاهنها من أجل ر م منسوب 
التا ةن للهدنين  ر  الرضيييييييب الذي انتشييييييين  د ال نامة 

ريو أح  ضيييييييييي  ىونان  سييييييييييبب مقالة حسييييييييييةن شيييييييييينيرت  ا
مسييييييتشيييييياري آية هللا خامنئد منشيييييي  الج هوريةو التد قال 
 ةها ان الهدنين تاريخيات جز  من ىونان ويجب ااترايتها. 

« أح هم»لكن الزيارة رب ا تكون من أجل لقا  بةن نجاي و
ي انذارات  الذي ىما وبنم إيييييسقة مم الن ي  ال ران  وإما ووجِّّ

أو يريييياي النظن حييييازمييييات ىليييييي  دواه ىمييييا أن ترةيييي  النظن 
بهقا ك. وعن ما تصييل الدال   ية هللا منتظنيو الذي كان 
هو ملن ايييييييخلف الخ ةند لكن النيا  عصييييييسإ  سييييييسةنتي 

بةال بن   انته   د اإلقامة الجبنية حالي محل حال أح  
 د عه  هواري بوم ون حةا أبنا  الحورة الجزا نية ب أوا 

التدذون  وتصارعون من أجل اعاتدواذ عل  الدكمو ىل 
التساوةو مشيييييييةنات  أايييييييلوبمن الرناي وال عوة ىل  ىعت اي 

ىل  مييا كييان يديي ث خالل حنب  ةتنييام حةييا أن أمةنكييا 
كييانييإ تدييارب وتسيياوة  د الوقييإ نسسييييييييييييييييي  د  يياري  
مسيييييييييدولةن ي حلون السةتكونغ  وار  ةتنام الشييييييييي الية... ىني 
عن ما تصيييييييييييييييل الدال بهذا القاب اإلايييييييييييييييالمد الحوري 

ني ومِّن  قبلي الشيييييييم هاشيييييي د ر سيييييينجاند التاريخد منتظ
كالميو  هذا اورينا  الاالبدو ىل  التدذون ك ا حتجاجواإل

مرناه ان انتساضييييييييييييية عل  أههة الد وث ياخل ال ج وعة 



168 
 

ضيييييييي  « الهازار»الحورية ال خضيييييييينلمة  د ىونان يسييييييييان ها 
الن ي  نجيييياي الييييذي هو لي  من هييييذه ال ج وعيييية التد 

نلم الحورة وتن ل ان يأتد أه ةته  أ نايا انها هد ملن  إييييييييل
من السييييياللة الحورية الحانية ومنهم الن ي  مد وي أح  ي 
نجاي لكد ونهد  الرناي تنا ات اييييييييييييالإ من أجل إيييييييييييي ويه 
يما  الول اإلونانةةن  د اييييييييييييييينوات حكم الشييييييييييييييياه  م  د 

امد.  انوات الدنب مم الرناا الص َّ
نتظار ل ساجأة اارة  د حالة اأننا  وعل  هذا األااج

تأتد من ىونان... وتكون مساجأة الدسم ال أمول  د حال 
اييييهقإ ال ساجأة غةن السييييارة تأتد من أمةنكا السيييياركوزية 
و ننسيا البوشيية وبطية الذون يسيتب  بهم القلع من اإلوناند 

 الشا ةزي النهج مد وي أح  ي نجاي.
 2007 (تشرين الثانينوفمبر ) 14 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 خليج الطفرة العلمية والمعرفية

تييييا رييييُإ من النييييياة وقييييا م الديييي ث الرل د النا يييي  
التد « جامرة ال لك عب  هللا للرلوم والتقنية»ال ت حل بييييييييييييييييي

 21وضيييييييييييييييم ال لييك عبيي  هللا بن عبيي  الرزيز ووم األحيي  
الدجن األاييييييياج لها  د  2007أكتوبن )تشييييييينين األول( 

شييييييييييييييي ال مدا ظة ج ة عل  الهدن األح ن. « تول»بل ة 
حجن األاييييياج ح ث  ومن مدااييييين الصييييي ل أن وضيييييم

قبل وومةن من  يام ال لك عب  هللا  جولتي ال ولية الحالحة 
التد عنوانهيييا األمن واألميييان واعايييييييييييييييتقنار والتن يييية  د 
ال ناقة التد تقاايييييييييييييد ويالت الدنوب والتالعب ال ولد 
  صيييييييا ن شيييييييروبها منذ نكهة  لسييييييياةن قبل ايييييييتة عقوي. 

ة ىل  وبذلك  إن هذا الد ث كان  د  رل جوانهي راييييال
أ نال يولييية من بةنهييا بنياييانيييا التد بيي أ ال لييك جولتييي 
الحالحة بزيارتهاو  دواها أن ال ناقة تتالم ىل  أن تكون 
 رييي  الةوم منيييارة لل رن ييية والرلوم. ك يييا ىن الدييي ث كيييان 
راييالة ىل  ىونان ال ولة الجارة ال سييكونة  الهاج  النووي 

دنا خالإيييييييييييييييتهيييا أن النووي ي كن أن وييي من البنييييان وي
الحنوات  د حةن أن اايييتد اث نقلة نوعية عل  الصيييرة  
الرل د والتقند ونسم األمتةن خةن نسم وهييذا هو ال ييأمول 

التد  د « جيييامرييية ال ليييك عبييي  هللا للرلوم والتقنيييية»من 
اايييييييييتااعتها اعايييييييييت نار يون مروقات ما يامإ ما ئنة 

ال  الوقهية ال ليارية التد أعلن عنها ال لك لإنساا عل  
لجامرةو وبدةا اني لن ي ن ربم قنن عل   تا الجامرة ا

أمام الاالب والاالهات من يول  2010أبوابها  د الرام 
األمتةن الرنبية واإلايييييييييالمية ومن يول أخنىو ىعَّ ويكون 
هنالك جةل من ذوي الكسا ات الرل ية والتقنية محل الذي 

 آل ىليي حال اليا ان.

مم  ضم  2007ييي10ييي28و د يبد شاركُإ ووم األح  
عشييييييييييييييينات من أهيييل الرلم والسكن واإلعالم والدضيييييييييييييييور 
األكييايي د  د جييامرييات امةنكييية وأوروبيييةو ك ناقييب  د 

مدت ن ال رن ة »ح ث ون رج  د اله ل نسسي ويت حل بيييييييييييي
«  مداسة مد   بن راش  آل مكتوم»الذي نظَّ تي « األول

والهييي ل منيييي تن يييية القييي رات ال رنفيييية للريييال ة ن الرنبد 
االمد من خالل ااتناتيجيات وخاط ع ل تسته ل واإل

بنييا  القيي رات  د قايياعييات الترليم الرييام والرييالد والهدييا 
الرل د ورياية األع ال واعايييييتح ار  د البن  األاييييياايييييية 
لل رن يية ورعيياييية األ كييار الخالقيية والر ييل عل  تن ةتهيياو 
وكذلك حسز وتشيييييييييييييييجيم اعبتكار واإلب اع من اجل تو ةن 

نورية للنهوة  الق رات الرنبية عل  كا ة الرناإيين الضيي
 الصر .

ل لدظة انبهار  د النس و  جا  هذا ال دت ن يشيييييييييييييييكِّ
ذليييك أن الجييي يييية واعلتزام  يييالوعييي  والدنص عل  ىنجيييا  
السكنة تب و واضييييييييدة ج ات.  ندن الذون نتا م او نشيييييييياري 
عن قنب  د ال دت نات الرنبية السيييييياايييييية واعقتصيييييايية 

عل  وجييي التديي ويي  مدت نات الق ييةو  واألمنييية ومن بةنهييا
وإييوع ىل   1964ب  ات من الق ة األول   د القاهنة عام 

ار األايييييييييي   الق ة الرنبية التد نأمل أن ي ه  الن ي   شييييييييييَّ
الانيع أمام انرقايها  د يمشع  ال تنتقل ىل  ال وحة أو 
ىل  مقن الجييامريية  د القيياهنة  د حييال لم تديي ث ىعيياية 

ارية  د أمور كحةنة... أننا ندن الذون نتا م  النظن الهشييييييييييييَّ
ونشيييييياري اعت نا عل  قنارات وتوإيييييييات وبيانات ختامية 
تهريييييا الا يييييأنةنييييية  د النسوج لكن التنسةيييييذ ع يدييييي ثو 
وأحيانا يد ث الرك   ةنتج عن ذلك ىحهاط وخةهة أمل. 
لذا  إن اييييييينعة الشييييييييم مد    د تدويل  كنة أ لقها  د 

 د « ل نت ى الرال دا»ى ار راييييالة خالل مشيييياركتي  د 
الهدن ال ةيييييإ  د األرين خالل شيييييييييييييييهن مييييياوو )أييييييار( 
ال اضييييييييدو عكسييييييييإ اناهاعات  أن الشيييييييييم مد   هو من 
نسييييييييييييييييج رجال ال ولة الذون ىذا هم وع وا التزموا  الوع  
وأو واو  ضيييييييييييييييال عن أن هييذا اعهت ييام من جييانهييي بتن ييية 
ةن الرنبد واعايييييييييييييييالمد يرك   القييي رات ال رنفيييية للريييال  
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هات آخن من شيييخصيييةتي لم نألسي  ةها وهد اني إييياحب جان
مشيييييييييييينوع مرن د وتالزم مم مشيييييييييييينوع النهوة الر ناند 

 الذي جرل من يبد حالة ااتحنا ية  د مناقة الخليج.
وهكذا  إن الشيم مد    ال داسة التد تد ل اا يو 
وهييي  هيييا الر يييل ال رن د والرل د وتاوين التن يييية يكون 

ة إيييييسة يشيييييه   إيجابةتها أضيييييس  عل  السييييي رة ال كتومي
 أهل الرلم وال رن ة واعختصاص.

وخالإيييييييييييييية القول ىن هذه اإلضييييييييييييييا ات ذات الاا م 
الرل د والتن وي وال رن د تديييييي ث  د اليييييي وليييييية الكبنى 

جامرة ال لك عب  »ال  لكة الرنبية السييرويية مت حلة بييييييييييييييييي
و د اإلمارة التد تسييييييييييييارع الخا   د اتجاه مواكهة « هللا

السكني وال رن دو مت حليييييية   ييييييا ابتكنه التاور الرل د و 
الشيييييم مد   بن راشيييي  آل ال كتوم ووضييييري خالل أربرة 
اشييييييييهن موضييييييييم التنسةذو تهرا الا أنةنة  د نسوج جةل 
أبنا نا وأحساينا الذون كحةنات ما ااييييييتب ت بنا الخشييييييية عل  
مسيييييييييييييييتقبلهم من جنَّا  مييا يديي ث  د مرظم يول األمتةن 

اةن والسيييييويان وباكسيييييتان.. وبالذات لبنان والرناا و لسييييي
وغةنها كحةنو وكذلك جنَّا  اايييييييييتشييييييييينا  التوجهات الرنهية 
ال قنونيييية بتسسيييييييييييييييةنات و تيييياوى لليييي ون ع تتسع وظنول 

 التاور و بيرة الناالة الس دا .
وهدع  األبنا  واألحساي عل  موع  نتيجة هذه الاسنة 
الرل ية وال رنفية  ر  الاسنة النساية والاسنة السيييييييييييييييياحية 

لوقورة كونها روحية  د السييييييييييرويية عل  ندو ما يخاط ا
را   السضيييييا  الرنبد األمةن ايييييلاان بن ايييييل ان بن عب  
الرزيز مم حيييي يقتةن ج ةلتةن مزروعتةن  ييييالرلم والتقنييييية 
وال رن ةو  د الخليج الذا م الصيييييييةإ عل  إيييييييرة  النسط 
والدنوب والرزو.  اري هللا  الذون يضيييييييييييييييةئون وأ ال هللا 

لكد تسيييييييييييييت ن النعاية ولكد تسن  قلوبهم   ا  د أع ارهم 
  رلوا... وكانوا بذلك خةن الساعلةن.

 2007( تشرين الثانينوفمبر ) 21 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 يتطايقان ال وشقيقان.. ثنانإسودانان 

ميييا هو  بيرد  د الرالقيييات بةن الييي ول أن النجيييل 
ىل  يولة األول  د ال ولة هو الذي يقوم بزيارة راييييييييييييييي ية 

وان ر ي  تليييك الييي ولييية وني الزييييارة ليييي. لكن . من الييي ول

الذي يد ث  د السويان هو أن كبنى يول الرالم تترامل 
مم النجيييل األول ك يييا لو انيييي غةن موجوي وتترييياميييل مم 

 .نا هي وك ا لو اني هو الذي يخصها ويرنةها

الابيرد عن ما يكون الشييييييييييييييخ  هو نا ب ذلك أن ك
ل اييييييييييييييييااييييييييييييييية البل  ور ي  البل  الن ي   د بل ه أن  ي حِّّ

 .ومصالا البل . لكن الذي يد ث هو نطيل ما نقولي

شييهن  ىنتها زياية  د التوضيييا نشييةن ىل  اني ل جني 
السييالم بةن الجنوب ال ت ني والشيي ال الداكم ىتساا  عسييل

 ر  شيييييييييييهور منارة اعقتتال واعايييييييييييتنزالو ح ث عل  ما 
الزمن اليذي مضييييييييييييييي  وبي و نوع من الدنةن الجنوبد ىل  

الذي  رلي أهل الدكم ىزا   متالزمات مم إيييييييييدوة شييييييييي الية
النيي  ىتسيياا  مم الت ني انته  ىل  انيييىتسيياا  مت حِّّالت  ييإبنام

للن  م ا يرند ان السييييييييييويان عهارة عن اييييييييييويانةن  ولي  
 اويانات واح ات.

تم ترةةب جون قننع الزعيم األقوى اييياايييات وعسييكنيات 
عل  ندو ترةةب ياايييييييييييييين  0520-7-30 د الجنوب ووم 

عن ات الزعيم األقوى  د الصف السلساةند مم اختالل 
الترةةييب. ومم الزعيياميية الجنوبييية الجيي ويي ة  د  أايييييييييييييييلوب

شييخ  اييلسا كةن الذي ك ا قننع من قبل حظد   وجب 
األمن الواقم التساوضييييييييييد   نصييييييييييب النا ب األول لن ي  
 الج هورية وعل  حسيياب النا ب األول القوي الشييأن علد

 ىاتر ايعح ان مد    يو ب أت تنتسم  د األ ع مالما 
الشيييييييييييييينيكةن عل  الشيييييييييييييينيك اآلخن ي ةن أح   لكد ونمد

وتسيييييييييييييياقط البةإ ال وحَّ    الا من النوع ال خسف كد ع
تنمي يييييي عل  رؤوج األإييييييييييييييييييييل اليييييذي لم يكت يييييل  د 

الشييييييييييييينيكةن. ومن مظاهن ما نشيييييييييييييةن ىليي ان الشييييييييييييينيك 
للشيينيك الشيي الد من الجنوبد كان وتخذ ال وقف ال ضيياي 

يون أن وناعد هةهيييية هييييذا الشييييييييييييييينيييييك كنمز للدكم  د 
السيييييييييييييييويان. وحول ذليييك هنييياليييك أكحن من واقرييية وترلع 
مرظ ها  ال وقف من يار ور والقوات ال ولية وقضيييييييييييييييايا 

 أخنى.

ان اييييييييلسا كةن  اييييييييترنابومحةنات لإ نتهاهوكان ع تات لإ
وزور واشييييييييييييييينان كزعيم جنوبد ولي  كنا ب أول لن ي  

لج هوريييةو لكنييي مم ال سيييييييييييييييدولةن األمةنكييان يسيييييييييييييييجييل ا
ا وجهة نظن النا ب عل  أنهال واقف التد ونظنون ىلةها 

األول لن ي  الج هورية. كذلك كان محةنات لل هشييييييييييييييية ان 
الزعيم الجنوبد وتبن  موقف اإليارة األمةنكية من قضييايا 
ولي  موقف الدكومة السييييييييييويانية ك ا يصيييييييييي ر  د بيان 

ال سدولةن  د أح   تصنيا و لد  ي را د أو  د إيرة
 النظام.
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 األزمةمن الابيرد  د ضو  هذا التناقل ان تتسجن 
اييييياايييييات ويصيييي ر عن الشيييينيك الجنوبد ما اعتبنناه ي ةن 
الاالا ال خسف مت حالت  د اعتكييييييييال وزرا  الجنوب 
ووقول الزعيم الجنوبد خاةهييات  د جوبييا ضيييييييييييييييي  الزعيم 

نتسم منسيييوب اعحتقان الشييي الد  د الخن ومو  م  ر ما و
توضييييييييييييم نقاتا الخالل األكحن ترقة ات عل  الااولة وه ا 

ياةع العي  مم  النسط والد وي م ا يرند ان الجنوبد ع
شيييييييطيقي الشييييييي الد وأني وني  تأمةن تناييييييييم الد وي وتو ةع 
الرا   النساد لكد يسييييتقل بنسسيييييو ك ا حال أكناي الرناا 

جنوبد والشييييييييييييييي الد  أو نواياهمو وعل  قاع ة ان الجنوبد
 وتاايقان. ش الد وع

اآلن وتأمل ايييييييييلسا كةن  د ضيييييييييو  زيارة راييييييييي ية ىل  
واشييييينان لم ي ّحل  ةها ر يسيييييي ع ن الهشيييييةنو  د ما آلإ 

ينى الهاكسيييييتاند بنويز مشييييينَّل و  «ياإلنقاذ» أحوالىليي 
ما يد ث  د  اكسيييييييتان اييييييييد ث عاجالت أم آجالت  د أن 

لي هو أن يسيييييتر  السيييييويان وان من األ ضيييييل واألكسيييييب 
القارة » ليييييييييييييييييي ل واجهة وضيييم  ارئ ق  يكون ب اية التنا ن

وهو من أجل ذلك نناه تني الرنان للسييييييياني «. السيييييييويانية
وهو وتنقيييل  د مدييياي ييياتيييي بةن مسيييييييييييييييدول أمةنكد وآخن 
وتد ث عن هشيييياشيييية الوضييييم  د الدكم الذي هو شيييينيك 
فيي لل نحلة اعنتقالية وي لد بتصييييينيدات وب و قا لها ك ا 
لو اني زعيم حزب مرارة ولي  شييييييينيكات  د إييييييييرة تم 
اايييييييتةاليها عل   نيقة اايييييييتةالي الن ي  األايييييييبع جرسن 

ان  األخةنن ةني للقوانةن اإلاييييييييالمية. وك ا ا تنة هذا 
وضييم القوانةن موضييم التابةع كسةلة  سييدب الهسيياط من 
تدإ أق ام ال رارضييييية اإلايييييالمية التوجي وبذلك يضييييي ن 

كن ذلك لم يد ث وجنى ااقاط النظام الهقا  واعاتقنار ل
ا تنة ان مستا   «اإلنقاذ»عل  اهون السيييبلو  إن حكم 

مم ىتسييييياا  الييييي خول ىل  القليييييب األمةنكد هو  يييييإنجييييياز
أن من ال  كن أحييي   يخان  د  يييال الجنوب ال ت ني ع

ىنجازه. لكن اعاييييتةالي ال ترجل اح ث حالة  ق ان تواُزن 
من جييانييب الان ةن مم  د السرييل  ريي  القول أو الرك  

من جانب الشيييينيك الجنوبد الضييييامن رضيييي   أعل  نسييييهة
اإليارة األمةنكية عليي ورعاوتها لي. ورب ا  سيييييييييييييييبب هذا 

-11-8الشيييييرور اايييييتوقلسلنا قول ايييييةلسا كةن ووم الخ ي  
وهو ما زال  د ال ضييييييييييا ة األمةنكية وقبل لقا  لي  2007

ن ي  مم وزينة الخارجية كون ولةزا راي  ان شييييييييييييييينيكي ال
يرتق  أني يق ر عل  شييييييييييييييينا  الجنوبةةن »ع ن الهشيييييييييييييييةن 

ن ري  وع«.  ال ناإيييييييييب وباألموال وندن نن ل ذلك...

ل يياذا تني الزعيم الجنوبد بلسييييييييييييييييانييي قول ذلييك ىل  حةن 
حضيييوره ىل  واشييينانو ترليقات عل  واقرة شيييه ها القصييين 
الج هوري  د الخن وم. وخالإييييييييييييييية الواقرية ان الن ي  

الل أكتوبن )تشيييييييييييييينين األول( ىل  ع ن الهشييييييييييييييةن يعا خ
 ارئ  د القصييييييين الج هوري ل رالجة موضيييييييوع  ىجت اع

الوزرا  الجنوبةةن وأراييييييييل  ا نة خاإيييييييية ىل   ىنسييييييييداب
جوبا لكد تنقلي ىل  الخن وم ومن ال اار مهاشيييييييييييييينة ىل  
القصييييين من يون السييييي ا  لي  الذهاب ىل  منزلي مضييييييسات 

زرا  اني عن ما يخل القصييييييييييييييين وج  الن ي  الهشيييييييييييييييةن وو 
جنوبةةن ج يات اختارهم الهشييييييييييييييةن و لب من اييييييييييييييلسا كةن 

م الوزرا  الج ي لكن  اعتبن أن الخالل  األخةنحضور ايا  قلسل
اكبن من مسيييألة ىايييتب ال وزرا  وتم ترةةنهم ب ل الذون اايييتقالوا 

ات وأن اايييييييييييييت عا ه  الشيييييييييييييكل الذي ح ث هو نوع من ىحتجاج
 اإلهانة واعحتقار لي ول نصهي.

ا كةن  النواية ال شييييار ىلةها والتد تشييييكل  د لم يكتف اييييلس
ياخل اإليارة  «اإلنقاذُحكم »ح  ذاتها حةحية لهرل  اغضيييييييد 

البوشيييييييييييييية من أجل ر م نسيييييييييييييهة الد ة  د موقسهم من الن ي  
الهشيييةنو وإن ا اعاي  تا ال لف الذي ا تنة السيييويانةون أني ق  

السيييييييييالم وذلك من خالل اتهام ىتساا  ُ وي  ر  التوإيييييييييل ىل 
وني  »الداكم  أني « حزب ال دت ن الو ند»أي « اإلنقاذ»أهل 

هوية ىايييييالمية عنبية للسيييييويان لكننا نني  هويات متر ية يونية 
السييييييييييييالم ىتساا  لي   قط تها أ  د تنسةذك ا أني  وعن ية وإ نية

 «.بل توقَّف ت امات عن تنسةذه...

هيييييييذا الكالم وغةنه كحةن يقيييييييال لألمةنكيييييييان  د بلييييييي هم 
هو الاهم  ون الذي ونضيييييةهم لي  حالة إيييييدية وعوبال ضييييي 

عل  أن ال ي قنا د السيييييييوياند يسنة ذلكو وإن ا هو مدشييييييين 
 د ال شييييه  السييييوياند مالما مشيييينوع مدت ن و ند قة  الن و 

ويكون « مدت ن التنابد»و« مدت ن الهشيييييييييييييةن»يختلف عن 
يار وريات ومستوحات أمام أ يال ايييييييييييويانية  - جنوبيات  - شييييييييييي اليات 

مواجهتها  «اإلنقاذحكم »يكون من الصييييييييييرب عل  أخنى ايييييييييي
هو واجهها عل   نيقة جننال ىذا   الدسييييين  واييييييكون مخا نات 

 اكسيييييتان بنويز مشييييينَّل... وعل  هذا األاييييياج تب و ال نحلة 
اعنتقييالييية أمييام احت ييال اعنتقييال من جيي ويي  ىل  مييا كييانييإ علييي 

و أو اعنتقال ىل  2005وناون  9ايينة قبل  21الدال عل  م ى 
ىتساا  تصيييييييييييها عليي  ر   الث اييييييييييينوات   وجبيجب أن ما 

 السالم. وهللا أعلم.

 2007( تشرين الثانينوفمبر ) 29 –"الشرق األوسط"  صحيفة
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 القمة الخليجية.. والمشاركة النجادية

يجوز تشييبيي مشيياركة الن ي  اعوناند مد وي اح  ي 
مجل  التراون »والرشييييييييينين ليييييييييييييييييييييييينجاي  د الق ة الحامنة 

( 2007ييس بن يييييي كانون اعول  4و 3)وومد « الخليجد
 شييخصييية منموقة جارة  اغتإ جلسيية عا لية كان اع ناي 
خاللها وت اولون  د اوضيييييياعهم وكيف اييييييةتم تنتةب هذه 
اعوضاع   ا يدقع الا أنةنة واعاتقنارو ولم يج  هدع  

لوقإ غةن مناايييييب ايييييبةالت إلبال  هذا الاارا  ابهم ان ا
ن ب  نجان قهوة او  شييايو لي  ضيييقات « ااييتكانة»لرةن شييُ

 ي وإن ا ألنهم يسضييلون اله و   د مرالجة شييدونهم  رة ات 
 عن اي إخب.

ال شيييياركة النجايية  د الق ة كانإ نوعات من اإلقدام. 
ومن الواضيييا اايييتنايات ال   رل التصييينيدات ل سيييدولةن 

ي ال  ال شيييييييياركة  د خليجةةن ان الن ي  نجاي يعا نسسيييييييي
هذه الق ة. وكان وزين خارجية اعمارات الشييييييييييم عب  هللا 
بن زاو  إنيدات عن ما قال ىن اونان هد التد  لبإ عن 
 نيع يولة قان يعوة ر يسييييييها لل شيييييياركة  د الق ة وهو 
قول وتقييا م مم قول اعمةن الرييام ل جل  التريياون عبيي  

النغهة  النح ن الراية ال ضان لظنول خاإة ل ساونة
القالنية وع الت بترلةب رغهة بل ه قان عل  اي تدسظات 

بل ان «. ىن يعوة نجاي جا ت بنغهة خليجية مشييييييتنكة»
ن ااييييييييييييي ي قال ىن  رل يول  ك  وزينات خليجيات  لب ع م ذِّ
ال جل  عل إ  الزيارة من خالل واييييييييا ل اععالم. ومن 
 الجا ز تسسيييةن ارتضيييا  الج يم  الزيارة النجاييةو  أني من
البيي  الييذي ع بيي  منييي مييا يامييإ النغهيية ُأبيي وييإ وألنهييا من 
النغهات التد ع ي كن ايييييييييييييييوى التجاوب مرهاو اذ كيف 
يالب ر ي  اكبن يولة  د الخليجو اي اونانو ال شييييياركة 
وع يقال لي أهالت واييييييييييهالت وعل  النحب والسييييييييييرة؟ وكيف 
ي كن التكهن ب وا م ال شييييييييييييييياركة؟ وهل ان الن ي  الزا ن 

ني ضييييييييف شييييييينل  د الق ة وزيل  دضيييييييوره اييييييييكون مج
الكحةن من التدسظيييات  د شيييييييييييييييييأن الييي ور اعوناند  كيييل 
منالقاتي ونوازع  رل رموز القنار ياخل النظام الحوري؟ 
وهييل هو آت حييامالت مسيياجييأة اييييييييييييييييارة  د شييييييييييييييييأن الجزر 
اعماراتية الحالث ال دتلة لجهة الجال  عنهاو و د شيييييييأن 

نووي للتخصييةب  د اعقتنا  الخليجد  د شييأن ال نكز ال
 يولة مداو ة محل اويسنا لجهة القبول  ي ير ات لل خا ن؟
لقيي  بيي ت اإل الليية النجييايييية موضيييييييييييييييم تنحةييب  ريي  
وإيييييييييييييييول الن ي  اعوناند ال  بهو قاعة ال دت ن. وكان 

ُهي  ر  ذلك ال  القاعة ي سييييييك بة  ال لك عب  هللا بن  توجُّ
خنى عب  الرزيز الذي ي سييييييييك السييييييييلاان قابوج  الة  اع

لل ليييك ع تيييات. لكن اعمور تبييي ليييإ ت ييياميييات  رييي ميييا  ييياغيييإ 
الن ي  نجياي قياية يول ال جل    يا هو اكحن من الكل ة 
التد تنااييييب اعإييييول بةن الضيييييف وال ضيييييفو  ق  ب أ 
يقنأ  د خااب من الواضييييييا اني لم وتم و ع ما هو متهم 
 د محل هذه الداعت توزيم ُنسييم مسييهقة مني عل  القاية 

ةن  ر  تنج تها ال  الرنبية كون الن ي  وتد ث ال شييييارك
ل ال شار اليي ألن القاية لم   الساراية. وكان واضدات التب ُّ
يكونوا منتاحةن لضيييييييييسهم وهو وتلو علةهم مدتوى اييييييييلَّتي 

اقتناحات لي  هنالك اايييييتر ايو عل  األقل  12التد تضيييييم 
 د ظل ال شييييييييييييه  اعوناند النووي والحوري الناهن وعناكي 

تواإيييييييييييل مم ال جت م ال ولدو للتجاوب مرها وبالذات ال 
ما وترلع  ال داييييييييسييييييييات اعمنية ال شييييييييتنكة تدإ عنوان 

وإلريييييا  « منظ ييييية للترييييياون اعمند بةن يول ال ناقييييية»
التأشييييييييةنات به ل تسييييييييهةل تنقُّل ال وا نةنو  ضييييييييالت عن 
امور تترلع  الت لك الرقاري واعاييييييييييييييتح ارات والقضييييييييييييييايا 

م ُتدسييييييم اإييييييالت بةن يول ال جل  اعقتصييييييايية وال الية ل
 لكد يكون هنالك قبول بها مم اونان.

ز  ولو أن الن ي  نجييياي ندَّ  جيييانهيييات هيييذه اعمور وركَّ
عل  األج ى وال  كن األخذ  ي محل تهاُيل ال صيييييييييييييييالا 
التد ع تسنز حساايات وتأمةن مياه الشنب واعحتياجات 

ارتيييا  من الريياز اعوناند ليي ول الخليجو لكييان رب ييا لقد 
الج م الخليجد الرنبد. كييذلييك كييان حنيييات  ييالن ي  نجيياي 
ما يام ضييييييييييييييييسات بنغبتي ومن يون يعوة تأتيي من اعمةن 
الرام لل جل  نيا ة عن ال ول اععضا  ان وتسايى إسة 

أما ان و عو ال  «. الخليج»ويكتسد  كل ة « الساراييييييييد»
مجل  التراون ل ول »ما يعاه وهو ُيستضال  د ق ة ليييييييي

مسييييتر الت الصييييسة الساراييييية للخليجو  سد « ليج الرنبيةالخ
ذلك نوع من اعاييييييييتهانة  الداضيييييييينين.. مم مالحظة ان 
هدع  عن ما أاييييييسييييييوا مجلسييييييهم  لكد وواجهوا  ي الهج ة 
اعونانية التد اايييييييييييته  إ وضيييييييييييم الة  علةهم  ر  تسني  
امد اذا امكن وإاييييييقا ي  د تلك الة . وهذا  الرناا الصيييييي َّ

ى مم حةحيييات من نوع ياول الديي وييا لييي مرايييات اخن 
  د شأني.

ونخل  ال  القول ىن الن ي  نجاي خاف الضيييييييييييييو  
 د الق ة الخليجية الحامنة والرشيييييييييينين وإل  ح  أنها ب ت 
ق تي هو.. أو  لنقل النجم السييييا م  ةها  سييييبب  نوحاتي 
ال هاغتة او ايييييييييييييييلَّتي التد ارايها خاوة تطيي رب ا احت ال 
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 هورية اعاييالمية  د اونان. حصييول ضيينبة عسييكنية للج
وكأننا  ي  د زيارتي ال هاغتة وني  الت ويي او رب ا التبنين 
 د حال ان الضيينبة اييتد ث واييتني علةها اونان  د كل 
اعتجيياهييات وبييالييذات تلييك التد يالييب منهييا الن ي  نجيياي 
التراون مم باليه امنيات واقتصييييياييات وبشيييييناكة اايييييتناتيجيةو 

ا ه ر ي  عنبد لبليي  عنبد ونرند  ييي وهو أمن  ييال ييا ت نييَّ
ام حسيييييييةن ولم يدصيييييييل علييو ويت ناه منذ اييييييينوات  إييييييي َّ
ر ي  عنبد لبل  عنبد ونرند  ي علد عب  هللا إيييييييييييييالا 
ل   وع يدصييييييييييييل عليي. وعن ما يكون األقنبون ليسييييييييييييوا ألو 
 ييييالتجيييياوب وهم هنييييا الرناقةون والي نةون حةييييا اعرة 

مياه الخليج م ت ة واللرة واح ة وال صيييييييييييةن مشيييييييييييتني وع 
تسصييييييييييييل ك ا الدال مم الجار اعوناندو  كيف ايييييييييييييكون 
هنييالييك تنحةييب  ييالرنوة النجييايييية التد رميياهييا الن ي  
الشييييييييييرول  التد ي عل   اولة ق ة ال وحة وغاير تاركات 
هنالك الكحةن من التسيييييييياؤعت حول مرزى يعوة قاية يول 
مجل  التراون ال  لقا  ُيرق   د  هنان  دةا وتنأايييييييهم 

ات وحول ايييييييييييييييةنييياريو الييي عوة... والكحةن الكحةن من ج يرييي
انشيييييييييييييييريال الهيال حول نوعيية التصيييييييييييييييي ون الجي وي ة للحورة 

 اعونانية.
 2007( كانون األول) ديسمبر 6 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 الحكم.. والحكمة.. والحاكم

الذي لم يج  ايييييييبةالت  ر  ال  « ايييييييويان اإلنقاذ»كان 
عالج يشييسد ُوخة زة الضيي ةن الناشييئة عن تأيوب ع مبنر 
لقسييوتي عل  مهاري الساضييلو والصييُ اع الناشييئ عن ازمة 
يار ورو وإراحة الهال من شيييينيك السييييالم الجنوبد التد لم 
ته أ  ر  ايييييييييييييييجاعت اعايييييييييييييييتر اي لل هارزة بةنه ا ورغهة 

 د الروية « الدنكة الشييييربية»نوبد إيييياحب الشييييقةع الج
ال  ما قبل اعتساا عل  العي  السيييياايييد ال شيييتني و ع 
نتا ج  تنة انتقاليةو  د غن  ع ا اق م عليي ووم اعربرا  

وكةل وزارة الر ل السييويانية عب  ال ايم  2007نو  بن 28
ل واقرة ال رل ة البنياانية  د م رايييييية  زمناوي عن ما حوَّ

خن وم التد ي كن مرالجتها  الدسيين و ال  خاإيية  د ال
ازمة كان من ال دت ل ان تصها من نوع ازمة بةن اونان 
وبنياانيا  د عه  مارغنيإ تاتشييييييييييييييين كان الترامل مرها 

 الترقل ا ضييييل  كحةن م ا ح ث. وتت حل الواقرة اعونانية 
ييييييي البنياانية  الستوى الخ ةنية التد تبيا يم كاتب مر ور 

أيبية هن ي اعإييل اايي ي اييل ان رشيي ي وغةن ذي  ي ة 
نشييييييييينت لي اح ى ال ور البنياانية كتا ات ع  ي ة ايبية لي 

وبةن ا الكتاب «. آيات شييياانية»يد ل تسيي ية محةنة هد 
ع يجيييي   نيقييييي ال  النواج وع وييي ري النيييياج مِّنل اليييذون 
يقنأون الكتييب بهييذا ال دلفو  ييإن اايييييييييييييييتهيياحيية يمييي ومِّن  

نانييية آييية هللا الخ ةندو جرلييإ من جييانييب قييا يي  الحورة اعو
ال ان رش ي نج ات تراد الصدف واإلذاعات ومداات 
التلسزيون  إ اضيييية تاورات قضييييةتي وُتجني مري اللقا ات 
التد اايييييييييييييييترلهيييييا لل زيييييي  من التنويج والتريييييا ف مريييييي 

 خصوإات اني يراند من ترقة ات نسسية شكالت وزواجات.

قة اكحن تأزمإ الرال« ال ان رش ي»وبسبب هذا الييييييييييي
وأكحن بةن اونان وبنياانياو ذلك ان ال شيييار اليي بنيااند 
وال ار الناشيييييييييينة بنياانيةو والشييييييييييربية التد اكتسييييييييييبها  د 
اواييييييييياط البنياانةةن اوج ت لي رأيات عامات عل  اايييييييييتر اي 
 للوقول ال  جانهي خصوإات ان مستبيا ال م هو مسلم.

زال  لم تنتييي اعزميية ومييا زالييإ ج نة  وقهييا رمييايو ومييا
ايييييييل ان رشييييييي ي  ني  اايييييييتهاحة ال مو وأما كتا ي  إني لم 
يستقن  د الذاكنة اعيبية والسكنية ع الت  قاع ة تقوم عل  
ان اعع ال ذات الاا م اعيبد الضدل ع مكان لها  د 
الذاكنة. ما ح ث بةن ىونان الخ ةنية وبنياانيا التاتشيييييينية 

نيا بنياا»و« ايييييييييييييويان اإلنقاذ»تكنر  شيييييييييييييكل آخن بةن 
ي وكةل وزارة الر ل السيييييييييييييييويانية عب  «. بناون  فهر ما وجَّ

اهانة الرقا   ال ونية وإ ارة الكناهية »ال ايم زمناوي ته ة 
ىل  ال رل ييييية البنيايييييانيييييية جةلييييييان « واعزيرا   يييييالرقةييييي ة

جةبونزو القيييييييايمييييييية من ليسنبول وتقوم  يييييييالتييييييي ري   د 
سيينعة تأخذ  نيقها  « الشيينارة الزمناوية»الخن ومو ب أت 

ال  نسوج النأي الرام السييوياند الذي يعي  اإييالت حالة 
توتن ألاييييييييييهاب متصييييييييييلة  األزمة مم الجنوبةةن من جهة 

الهشةن ييييييي علد عح ان ي « ىنقاذ« »ىنقاذو ن»وانقسام الدكم 
التنابد الذي بلغ  ي الكنه لن اا األم  « ىنقاذ»آخنون و

خالل الذون التسوا عليي ونسضيييوا و ي الدكم مني ح  قولي 
ألهالد جز  من  2007يييي11يييي26زيارة قام بها ووم اع نةن 

مناقة اةتم تهجةنهم منها إلنشا  ا  ما د يسة  ال ناقة 
انتظنوا حقوقكم  د اآلخنة ألن ال دك ة ال اتورية »كلها 

 د البالي مأمورة وع توج  حصيييييييييييانات ك ا ان ال ج وعة 
الديياك يية اآلن  د السيييييييييييييييويان الييذي إييييييييييييييييار بليي  ند  

و شيامالت  سيهامي «اتو كنَّهإ الناج  د اإلايالم...وخيان



173 
 

هذه  رل الدكام الرنب وأإييييييييداب ال سيييييييياعد الد ة ة 
من السييويانةةن امحال ال شييةن عب  النح ن اييوار الذهب. 
ولم تكن واقرييية ال رل ييية البنيايييانيييية حييي  يييإ  رييي  ليرنل 
ال ن  موقف الشيم حسن ال ستب   ي الرضب ألن غيا ي 

م ا وتد ل ويتقبَّل ج هورهو وألن عن السييييلاة  ال اكحن 
يروبي  د اتجاه  رل ال ول الرنبية واإلايييييالمية ليسيييييإ 

 االكة ك ا  د ال اضد.
ما كان مأموعت من إاحب القنار الداامو اي الن ي  

ل السييييييييةئ»ع ن الهشييييييييةنو هو أعَّ يجرل من  الذي « السِّر 
اقتن تي ال رل ة البنياانية قضييييةو ذلك ان هذه ال نأة ك ا 

ل امنأة اجنبيييية متريييا سييية مم كيييل ميييا وترلع  يييالدةوان كييي
األليف ولذا تنى الواح ة منهن ي كن ان تس د قاتها أو 
كلبها  اايييم زوجها أو ابنها أو شيييطيقها أو ج ها أو  اايييم 
وال تها أو ج تهاو وكل هذا ب اعد التدبب. وهد عن ما 
اييييييييييألإ أح   البها عن اعاييييييييييم الذي وني  ا القي عل  

هد  د شييييييييييييييكل يب اجابها اني اختار ااييييييييييييييم  لربتي التد
مد   ومن يون ان يسيييييتوقف ال رل ة ان هذا اعايييييم هو 
للنبد إيييييييييييلوات هللا عليي او أن تل ةذات  د السيييييييييييا رة من 

 ع نه ع ي كن ان ونظن ال  األمن من الزاوية ال ونية.
وعل  رغم ا اضتها  د شن  نواياها الاةهة واحتنامها 

ان تسييييييييرةن  د ال ئة من لل ون اعاييييييييالمد  ضييييييييالت عن 
تالمذتها  د ال  رايييييييييييييية الخاإيييييييييييييية التد ت رج  ةها من 
ال سيييييييييييييييل ةنو ىّعّاال ان ذلييك لم ونقييذهييا من ال سييييييييييييييييا ليية 
 ال داايييييييييييييييهة  اععتقال رهن التدقةعو األمن الذي جرل 
الواقرة تتدول ال  ازمة ألن السيييييييييييييييسارة البنياانية يخلإ 

لم « اإلنقيييييييياذي»عل  الخط وألن  رل اهييييييييل الدكم 
ن وا  الكيااييييييييييية ال الوبة وجا  تراملهم ك ا لو أن وتصييييييييييي

ال رل ة البنياانية جوليانا إيية    ةن ايييجرلون مني من 
خالل تدنيك الشيييييارع السيييييوياند او حت  تدنُّكي الرسويو 
عصا عل  الظهن البنيااند النا د جّنا  موقسي السلبد 

 من السويان ع ومات ومن موضوع يار ور خاإة.
ضيييييييييييييييدات من ال رل ة البنياانيةو  ر ما لم تنسم التو 

التد اكيي ت احتنامهييا لليي ون اعايييييييييييييييالمد ولحقييا يية اليي وليية 
السييويانيةو ومن تل ةذها ابن السيينوات السييهم الذي عن ما 
ائل قال  رسوية ان مرل تي األتي ماذا تس د لعهة ال ب 
وأجابها اني اييييييييييييسييييييييييي ةها  ااييييييييييي يو وبر ما اعتذرت ايارة 

ايييييييييهقإ هذه اعخةنة ال  راييييييييية وأعلنإ  صيييييييييل ال رل ةو 
ال رلوب عل  امنها ال  اعحتجاز وايييارت تظاهنات  د 

من « اإل م»الشييييارع ضيييي ها وب أ  رل السقها   د يرج 

من جهة وإشكاعت « عق ة  ازو إ»الزاوية ال ونية. وألن 
موضيييوع ايييل ان رشييي ي من جهة اخنى اربكإ الخارجية 
. البنياانية  إن اعتصاعت عل  ال ستوى النا د ب أت

ك ا يجوز اععتقاي  أن تل يدات  أن مسييييييييييييييياع ات مالية 
من بنيايانييا للسيييييييييييييييويان ي كن ان ُتقام  د حيال لم وتم 
اإل ناج عن ال رل ييييييةو جرلييييييإ الن ي  ع ن الهشيييييييييييييييةن 
يسيييييييييييتدضييييييييييين القول ال أ ور  د شيييييييييييأن الدك ة الرنبية ي 

وهو خةنات  رل «. الرسو من شييييييم الكنام»اعايييييالمية وهو 
ألن القضيييية ي كن ان تصيييها محل كنة وخةنات كحةنات ايييارع 

الحلج وي كن ان تصيييييييييييييييل الدال  الذون واللواتد تظاهنوا 
 د نظنهم ونظن « السرل ال سييييييد  لل ون الدنيف»ضيييييي  

وكةل وزارة الر ل عب  ال ايم زمناويو ال  اقتدام ال كان 
السني حةا احتجاز ال رل ة البنياانية التد تديي واجهات 

وث مييا ع ُتد يي  عطهيياهو مم تحطيهيييات  د السيييييييييييييييويان وحيي 
مالحظيييييية ان البنيايييييياند رجالت او امنأة اذا هو احييييييب 
السيييييويان  إني وذوب وج ات  د حهي. وال سيييييز جةليان ابنة 

 ليسنبول من هدع  ال دبةن.
ان األمن انته  ال  « اويان اإلنقاذ»من ُحسن حظ 

خةن وغايرت ال رل ة البنياانية الخن وم إيييييييييييييييدهة و   
مسيييييييلم زا ن ت ن  عل  الن ي  الهشيييييييةن  بنل اند بنيااند

ا الا ال رل يييية وان الن ي  قبييييل اععتييييذار الرلند من 
« الرسو الهشييييييييييييةني »الو   نيا ة عن ال رل ة. وهكذا. جا  

وتقيي م عل  الته يية ك ييا اوريهييا وكةييل وزارة الريي ل.. وهييذا 
يرند ان الدك ييية هد التد يدتييياجهيييا الدييياكم  د لدظييية 

اآلن مدور « قضيييية جةليان»إ الشييي ةو اذ لوع الرسو لكان
ازمة من الصييييرب عالجها. ولوع اإل ناج  د الةوم نسسييييي 

حزب اعمييية ي »عن مهييياري السييياضييييييييييييييييييل ال هييي ي ر ي  
اجن » ر  اربرة اشهن امضاها  د « اعإال  والتج و 

اهل »و لكان اةهق  عالقات  د الذاكنة السويانية ان «كوبن
اياي حاذقون  د شيييييع إيييييسول الخصيييييوم واإييييي« اإلنقاذ

اإيييييييييييداب النسوج األمَّارة   وقم  د السيييييييييييلاة وتكني هم 
ا ضيييل تكنيم ومكا أتهم خةن مكا أة عل  ندو ما حصيييل 
مم مهاري الساضييييل ال ه ي الذي كان ي كن ان وهق   د 

ال  ة نسسيييييها التد امضييييياها  د قصييييين الن ااييييية « كوبن»
مسيييتشيييارات للن ي  اضيييا ة ال  حصييية وزاريةو لوع ان ع م 

ة عن هذا اعايييلوب  د الترامل جرل وزارة اايييتنهاط اجا 
هتها ال  ال رل ة  الر ل التد لم تت سيييييييييك  الته ة التد وجَّ

اهييانيية الرقييا يي  اليي ونييية وإ ييارة الكناهييية »البنياييانييية وهد 
وبالتالد تسيييييييييييييهةل األمن امام الن ي  « واعزيرا   الرقة ة



174 
 

الهشييةن للرسو عنهاو هد الوزارة نسسييها  د شييخ  وزينها 
د ال نضيييييييييييييييد التد قنرت  جأة شييييييييييييييياب اتهام مد   عل

النجل ضييييييييييييييي ن  ال ةن آخنين من م نةةن وعسيييييييييييييييكنيةن 
 الت بةن ل داولة انقالب عل  حكم الن ي  الهشيييةن. وك ا 
ال رل ييية البنيايييانيييية جةلييييان غيييايرت وهد تلهج  يييالحنيييا  
واععتذارو  إن مهاري الساضيييييييييييييييل حنص عل  ان يقول 

«  حكم اإلنقاذ»ي لدظة اإل ناج عني الكالم الذي ق  يرن 
 د ان يسيييييييييييييييترةن  ي عن  الضييييييييييييييينورة وبالذات  د حال 
عاويت ازمة اايييييتدالة التراون اعنقاذي يييييييييييييييييييي اعنصييييياري 
اعشييترال. ونخل  ال  القول ىن اعاييترجال  د ا الا 
التهم ولقد  د  رل اعحيييان ظالعت عل  مصييييييييييييييييي ا ييية 
الييييذون ي سيييييييييييييييكون   قييييالةيييي  الدكم ومن يون األخييييذ  د 

لدك ية هد ميا يدتياجيي الدياكم ع الت   بي أ اععتهيار أن ا
قوة السييييييييلاة هد  د امتالكها ولي  ااييييييييتر الها... ومن 
يون التهصييييييييييين  د ال ضييييييييييياعسات و د اعناهاعات التد 

 تسنزها الظنون.
 2007( كانون األول) ديسمبر 13 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 على اساعدوا سوري
 !ستضافة القمة الدوريةإ

الق ة الرنبية ال ورية التد   وجب أ ج ية بةننا وبةن 
اعنرقاي اُتستضال  د يمشعو شهنان من الزمنو وذلك 

 29و  28عل  ااييييييييييييييييياج ان موعييي  اعنرقييياي هو وومد 
مارج )آذار( من كل عام لكن الشيييييييييييييييهن الذي يسيييييييييييييييبع 
اعنرقاي يكون مخصيييييصيييييات للتنتةهات من حةا التدضيييييةن 

 لسييات الجةيي  ل كييان اعنرقيياي واايييييييييييييييتك ييال تدضيييييييييييييييةن ال
والشارات والهااقاتو  ضالت عن الت قةع اعكحن جوية  د 

التد ايييييييييسييييييييكنها ال لوي والنؤاييييييييا  وت ريب « السةلالت»
 ييياقم الخييي ميييات والاهييياخةن وكيييذليييك ىجنا  تجيييارب عل  
نظام التنقالت وارشييييييييييييييياي السيييييييييييييييا قةن وال نا قةن األمنةةن 
وخالل ذليييك م يييا ياول الدييي ويييا حوليييي. ومم ان لييي ى 

ة للجامرة الرنبية التد تنرق  الق م  د ا ار األمانة الرام
مه تها خبنة  اتإ عنيقة  د هذا الشيييييييييييييييأنو ىعَّ ان هذه 
الخبنة تتقييا م مم النؤييية اعمنييية  د نظييام محييل النظييام 
السوري لألمنو  ضالت عن اني لم يسبع انرقاي ق ة عنبية 

عايية او اايييتحنا يةو كاملة ع ي ال لوي واألمنا  والشيييةوا 
 ا و  د يمشع لكد وتم البنا  علةها.والنؤا

و د الراية ان اايييتضيييا ة الق ةو وخصيييوإيييات اذا كان 
ذلك يد ث لل نة اعول و يشكل ما يشهي اإلنجاز للنظامو 
ومن اجل ذلك وبذل الجه  من اجل ان ُتسييييتضييييال الق ة 
عل  اك ل وجي وبدةا يقال عن  التأمل  د يورات الق ة 

لق ة التد اايييييييييييتضيييييييييييا تها وماذا انجزت هذه او تلكو ىن ا
الرييياإييييييييييييييي ييية الرنبيييية السالنيييية كيييانيييإ من الق م ال ت ةزة 
والهييالريية اعه ييية. ويلةلنييا عل  ذلييك مييا يقييال حت  اآلن 

 1967عن الق ة الرنبية اعاتحنا ية  د الخن وم إيف 
خةن »عق ها حكام ونتسبون ال  « خةن ق ة»وتوإيسها بي

 «.أمة
من مداايييييييين  وبالنسييييييييهة ال  النظام  د اييييييييوريةو  إن

الصيييييييييييي ل ان مكان انرقاي الق ة ال ورية   وجب التنتةب 
اع جيي ي هو يمشيييييييييييييييعو بييل لرييل هييذا اعنرقيياي  يييااييييييييييييييييات 
 الظنول الناهنة التد تعيشيييييييييييييييها ال ناقة وتواجي النظام 
السييييوري تد يات يولية  الرة الخاورةو يجرلنا نرتبن هذه 

ي الق ة اايييتحنا ية  د إييييرة يورية. ولوع التنتةب اع ج 
ل ا كان  د ااييييييييييتااعة النظام السييييييييييوري تأمةن اعنرقايو 
خصييوإييات اني حاول منارات ااييتضييا ة ق ة عنبية ااييتحنا ية 

 لكن لم يدالسي التو ةع.
أميييا ل ييياذا هيييذه الق ييية الييي وريييية تيييأخيييذ  يييا م اعنرقييياي 
اعاتحنا د  ألن األزمة التد تعيشها اورية غ ت تدتاج 

السييييوري م ا هو ال  مسيييياع ة من شييييأنها ىخناج الوضييييم 
عليي مم اعشيييييقا  الرنب  ال يسيييييت ن الدذر مني عل  ما 
هو علييو وياوي إيييييييييييييييسدة التد ي مم ال جت م ال ولد 
 ال تتواإيييييييل شيييييييكوي  رل حكومات هذا ال جت م فيي. 
والدسييييييييم هو  د ايجاي إيييييييييرة متوازنة للرالقة مم اونان 
 ر ما غ ت عالقة النظام السييييييييييييوري مم النظام  د اونان 

ال نسييييييوبو الذي ع وهرا الوايييييياوج  د النسوج  تتجاوز
ار األا  ع ووظف هذه  الرنبيةو خصوإات ان الن ي   شَّ
الرالقيييية من اجييييل التابيم ال حييييالد للرالقييييات بةن اونان 
ومرظم ال ول الرنبية.. أي   ا مرناه يكون وايييييييييياات بةن 
النظييام اعوناند واليي ول الخليجييية   ييا من شييييييييييييييييأنييي ازاليية 

ن هيذا النظيام وبطيية الي ول الرنبيية الدسيييييييييييييييياايييييييييييييييييات وبة
اعخنى. وهو لو بن  الرالقيية عل  هييذا اعايييييييييييييييياج ل ييا 
وإلإ ال  يرجة التدالف مم اونان. وهذا التدالف ي نم 

 ااتةالي يور الواا ة.
وإل  ذليييك ان الق ييية الييي وريييية تيييأخيييذ  يييا م اعنرقييياي 
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اعايييييتحنا دو ألن اعنرقاي وتم  د خط متواز مم توجهات 
احت ال ىنزال ضييينبة قاإييي ة  إونان وال زي   يولية تسنة

من الرقوبات عل  النظام السيييييييييييوري. وعن ما وتم اعنرقاي 
ويصيييييييييييييي ر عن الق ة كالم وتسييييييييييييييم  التسهم والترا ف مم 
اييييييييييورية الشييييييييييرب والنظامو  إن  نة الرقوبات اييييييييييةب و 

 مترارضات مم هذا التسهم وذاي الترا ف.
حاإل  مِّن هنا تب و مساع ة اورية للخنوج م ا هو

لها ضيييييييييينورية وقبل ان تب أ الر  الركسييييييييييد عنرقاي الق ة 
ال ورية. ومسييييييييياع ة ايييييييييورية تب أ   سييييييييياع ة نسسيييييييييها  ال 
رلجل عل   تتواإييييل هذه ال هاغتات  د شييييكل تصيييينيدات يل
اإليع  بها السييييييية   اروا الشييييييينع نا ب ر ي  الج هورية 
والسيييييييييييييييةييي  ولةييي  ال رلم وزين الخيييارجيييية. وإذا كيييان هيييذان 

لسيييييييييييينيان يرتق ان انه ا بهذه التصيييييييييييينيدات  د القاهان ا
شيييييييييييييييييأن الوضيييييييييييييييم اللبنييياند يرززان موقف النظيييامو  يييإن 
اعتقايه ا لي   د مدليو بل انه ا  د هذه التصييينيدات 
وزييي ان الترقةيي  ترقةيي ات بيي لةييل ان هييذه اعزميية التد تكون 
عسييييييةنة قبل التصيييييينيدات تصييييييها اكحن عسيييييينات  ر  الذي 

«  اللوبد السييييوري »شيييي ل يقال. ك ا ان مسيييياع ة اييييورية ت
 د لبنان حةا ىن تصيييينيدات  رل ا نايه تتضيييي ن من 
اعلسيا  حول اعزمة ما ع ولةع بتبند النظيام السيييييييييييييييوري 
لهييياو ونكييياي نقول ميييا من شيييييييييييييييييأنيييي ىحناج هيييذا النظيييامو 
خصييوإييات ان هذه اعلسا  ُتدسِّز الانل اآلخن عل  الني 

مة  ألسا  من النوع نسسيييييييييي وبذلك يسيييييييييت ن لهةب نار اعز 
 مشترالت.

 د ضيييييييييييو  ذلك ننى ان تر والت جذريات  د لرة الكالم 
من كل اع نال وب و ضيينوريا ويشييكل عنصيين مسيياع ة 
للنظام السيييييوري لكد يسيييييتضييييييف ق ة عنبية يورية كسةلة 
بتخهيف الو أة ال ولية عن كاهل ر ي  هذا النظام شنط 
أن يخسف هييذا بيي وره من الو ييأة اعونانييية عل  اعكتييال 

 ة ع ومات والخليجية واللبنانية خصوإات.الرنبي
وحةيييا انيييي من غةن ال ناقد  قيييا  اعمور عل  ميييا 
هد علييي وانرقياي ق ية يوريية  د ظيل هيذه التصييييييييييييييين يات 
اللسظيةو  إني من اجل مسييييييياع ة ايييييييورية عل  انرقاي ق ة 
مح نة تصييييييييييييييها اله نة من جانب النظام واع اقي اللبنانية 

ما  ر  انرقاي الق ة ضيييييينوريةو  ال نسيييييي م من اآلن وإل  
تصنيدات تسته ل اإلغاظة ولي  التنشة  واإلمران  د 
التيي خييل ولي  ال سيييييييييييييييياعيي ة والتسنقيية ولي  تيي لف القلوب 

« اللوبد السوري »والكة  ولي  التدبب. ك ا ع نشه  من 
 د ال قابل « اللوبد ال تر ي ال تناغم ال ولد» د لبنان و

ان  ات عل  هذه الجوعت من السييجالو خصييوإييات ان لبن
كف الرساريإ. ومحل هذه الوضعية اتجرل الق ة الرنبية 
ال ورية  د يمشع ااتحنا ية يإمتياز.. ىن ا من اجل لبنان 
ولي  ل سييييييياع ة النظام السيييييييوري عل  الخنوج من كبوتي 

 اعونانية.
 2007( كانون األول) ديسمبر 27 –"الشرق األوسط"  صحيفة
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 : حواء باكستان...2007شخصية 
 وآدم لبنان 

اعتايت واييييييا ل اإلعالم عل  اختيار شييييييخ  ليكون 
رجل الرام. وجنت الراية ايضيييييييييييييييات عل  اعتهار أن للرامو 
ن ولي  ال دناو ال  ان جا ت نهايات  الشيييييييييخ  ال ذكَّ

وال دنا من شخصية تج م ما بةن ال ذكن  2007الرام 
الرام وبدةا ب ا ان النمز األهم للرام الذي ويعناه قبل 
ايييام كييان من انتيياج الرييالم الحييالييا وتديي ويي ات من الجنييا  
ال سييييلم  د هذا الرالم. وتقاايييي إ الصييييسة بد نظةن بوتو 
التد اغتييالتهييا الجيياهلييية الجيي ويي ة وهد تنيياضييييييييييييييييلو كييامنأة 

الهشييين  د شيييجاعة ومسيييتنةنةو من اجل ان يصيييل النقد  
 اكسييييتان ال  منتهة التسوا النووي الذي حصييييلإ   وجهي 
ن  د الوقإ نسسيييو  هذه ال ولة عل  السييال  النا م وال  مِّّ
الذي تدلم جارتها اونان  امتالكي وع تج  القبول ال ولد 
 أحقةَّتها  ر ما امكنها الرحور عن  نيع الجار النواييييييييد 

د نبيييي بني عل  السيييييييييييييييبةييلو وبةن ر ي  البنل ييان اللبنييان
الذي اتخذ من ال واقف ما جرل شييخصييي اهم من بنل ان 
كل اللبنانةةن وذلك عن ما لم ُوتا ألعضيييييا  البنل ان عق  
جلسيييييييية بن ااييييييييتي ونتخبون خاللها وباعقتناع السييييييييني ك ا 
ون  ال ايييييييتورو ر يسيييييييات ج و ات للج هورية يخلف الجننال 
 امةل لدوي الن ي  الذي انصييييييييييييييينل  ر  وعية عايية من
ايييييييييإ اييييييييينوات ارايها لي الن ي  السيييييييييوري الناحل حا ظ 
األاييييي   د زمن كان لبنان شيييييهي مدكوم من نظام األاييييي  
ها  ية  لنلضل األب عل  م ى ربم قننو  م وعية نصهية م  َّ
ار الذي ورث ال نصب  ر  رحةل  األا  اعبن الن ي   شَّ
واليي هو وكييان من تيي اعيييات الت يي ويي  أن الوجوي السيييييييييييييييوري 

اغتيال ر ي  الدكومة السابع ر ةع الدنيني انته  عقب 
الييذي اإيييييييييييييييها قبييل اعغتيييال زعي ييات  ييامتييياز وإل  يرجيية 
ال نجعية السيييييييييياايييييييييية الر لية للاا سة السييييييييينية  د لبنان 
وال نجعية السخنية الن وذجية لهرل مساإيييييييييييييييل ال جت م 
السيييييييييييوريو  م اإيييييييييييها  ر  اعغتيال  النسيييييييييييهة ال  ابنا  

 ال نظور النوحد « صيييييييييييييالدةنرجال هللا ال»الاا سة من 
وزعي ات يقوي من خالل ابني النا ب اييييييييييييييير  ال ون اكحنية 
 ا ستي وهو راق  تدإ التناب  د  قرة مجاورة ل سيييييييييييييييج  
مد   األمةن  د قلب الواييط التجاري للراإيي ة اللبنانية 

 بةنوت.

م إييييييييسة رمز الرام  بةن حوا   2007ولق  جا  تقااييييييييُ

د بوتو وآيم اللبناند الهاكسيييييييييييتانية بد نظةن ذو السقار عل
نبيي بنيو يشهي تقاُام الجا زة اعيبية أو السنية او الرل ية 

«  اعوايييييييييييييييكييار الهولةوويي»او « نوبييل»الكبنى من نوع 
وغةنه ا بةن شييخصييةن عل  اايياج ان كالت منه ا مارج 
ما يسييتدع هذا التكنيم.. مم مالحظة ان اعاييتدقاا هنا 

ن جهيية اخنى كييان ألن بد نظةن من جهيية ونبيييي بني م
 رال ما لم يسييبع ان  رلي اح .  السيية ة الهاكسييتانية ذات 
الدسيييييييييب والنسيييييييييب اقتد إ مجت رات ع وتد ل رجالي ان 
يكونوا مدكومةن من امنأة حت  اذا كانإ ابنة ذو السقار 
علد بوتو الذي شيييييييييييينقي ضيييييييييييييا  الدع    م هذا الجننال 
حييياتييي عحقييات   ن ح يياقيية ارتكبهييا  شييييييييييييييينقييي ذلييك الزعيم 
الرل اند ال سيييييييييييييتنةن ذو الكاريزما الال تة. وجا  اعقتدام 
عل  يرجيية من التسييييييييييييييينع ونتيجيية الدييا  ال لتسةن حولهييا 
ال تالرةن ال  اعنتساع من السيييييييلاة  د حال اايييييييترايت 
ل  ات  أن ال سييييألة ليسييييإ بهذه السييييهولة  موقرها الن ااييييد عِّ
 ر ما قنرت ال داييييييييييييسيييييييييييية الرسييييييييييييكنية ان ت ارج ال ور 

ان تكون م نية  د لهاج عسيييكني وعسيييكنية ال زيوج اي 
 د م اراييييييييييييييية م نية.  م انها عايت من ال نس  متد ية 
وب سنيات من النوع الذي  ال ا ااييييييييتر لي  د م اراييييييييتي 
للعهة السيييييييييييااييييييييييية الجننال ميشييييييييييال عون  د لبنانو  ر  
اايييييييترايتي من منساه الهاريسيييييييدو وبذلك ع ونتا  وع وتني 

 يشها منذ  ضرة اشهن.الو ن يراير اعزمة التد يع
وكييييييان الجننال عون جيييييي ونات  ييييييأن يكون هو النمز 

كيانيإ « األحطيية»و لوع أن 2007اليذكوري ل دنية الريام 
لن ي  البنل ان اللبناند نبيي بني الذي اييييييييييييييبع ان اعتبنه 
البنل يييانةون الرنب وال سيييييييييييييييل ون قييي وةو  قييي  أيخيييل عل  

نل يييان اللعهييية البنل يييانيييية امنات يرجز او يجنؤ ر ي  اي ب
عنبد وأي بنل ان اايييالمد وأي ر ي  بنل ان  د الروالم 
الحال ييية اعول والحييياند والحييياليييا من القايييب ال  القايييبو 
عن اقتنا ي وهو ع م ت كةن البنل ان الذي وتنأايييييييييييييييي من 
عق  جلسة ونتخب  ةها اععضا   اعقتناع السني الن ي  

ن الج و  للج هورية وبذلك ع يد ث هذا الشرور السني  م
نوعي لل نصيييب اعول  د اي بل . ولو أن ال سيييألة كانإ 
مركواييييييييييييييييية   رن  ان نبييييي بني كيييان مجني نيييا يييب  د 
البنل ان وزعيم شييينيدة من ابنا   ا ستي وكان من وتنأج 
البنل ان وي ارج ما ماراييييييييييييييي هو شييييييييييييييخ  آخنو لكان 
إييييييييوت النجل هو األعل  بةن اعإييييييييوات ال رتنضيييييييية. 

تهييار أن نبيييي بني من وعنيي مييا نقول ذلييك نييأخييذ  د اعع
الداذقةن عن  م اراة الر ل السيااد وبالذات مم الذون 
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من نسيييجي عل  إييرة  الجنأة امحال بد نظةن التد بةنها 
ليية منييذ أن كييانييإ تتنأج الدكومييةو  وبةنييي راييييييييييييييييا ييل متهييايل
ووزين خارجية  ننسييييييييييييييا بننار كوشيييييييييييييينةن الذي احاط  د 

 ة من السيييييييييهرةنات  ال جت م الشييييييييييرد اللبناند خةن احا
 خالل اإلمام موا  الص ر.

وعل  اييييبةل ال حال ع الدصيييين  إن بني لخ  تأ نه 
ىن جنأتهييا كييانييإ زا يي ة وأنييا »عغتيييال بد نظةن  ييالقول 

حزين عغتيالهاو وق  ي رإ هذه السيييية ة وعا لتها ضيييينيهة 
ل كوشييييييينةن «. كبةنة  د ايييييييبةل  اكسيييييييتان اما  ر ما ايييييييجَّ

 ي  اللةبد مر ن اعتناضييييييييييييات كحةنة الد ة عل  زيارة الن 
القذا د ال   ننسييييييا وااييييييتدضييييييار كوشيييييينةن واقرة ترةةب 
اعمام الصييييييي ر  د لةبيا  إن بني وعل  رغم اجوا  التأزم 
السيييييييييييييييياايييييييييييييييد ال تواإيييييييييييييييلة  د لبنان  را ووم الحال ا  

أش  عل  »ببن ية ال  كوشنةن قال  ةها  2007يييييييي12يييييييي11
و يك. وأضيييييييييم إيييييييييوتد لصيييييييييوتك الصيييييييييارا ضييييييييي  زيارة 

ن القذا د ال   ننسييا شيياكنات موقسك وتذكُّني ال كتاتور مر 
اإلمام مواييييييي  الصييييييي ر ورفيطيي ال خاو ةن من قِّبللي  ر  
هإ اليي منذ ندو  ال ةن انة. منة اخنى  يعوة را ية ُوجِّّ

وإيييييايل هذا اإل نا  من «. نسيييييجل موقسات لن ننسييييياه...
جانب بني لكوشنةن الذي  ال ا ت نَّ  عل  اعول تسهةل 

انها  اعزمة  د لبنان من يون ان ولق  مسيييراه من اجل 
التجييياوب ال يييأمولو ان الن ي  اعوناند مد وي اح ييي ي 
نجاي الذي و ا  قوة كل ابواب اإييييييييييييييي قا  امةنكاو يول 
الخليج ومصيييييييييييينو آمالت ري األذى اعمةنكد ال دتل ل عن 

( نا هي 2007يييي12يييي26اونانو او    ر  اابوعةن )اعربرا  
لتدايث مم الرقة  القذا د خالل بنويز ياويي ال  لةبيا ل

زيارة اايييييترنقإ وومةن وكانإ اعول  عل  هذا ال سيييييتوى 
منذ ربم قننو من يون ان ن ري كم ااييترنا الد وا  د 
موضييييوع الصيييي ر بةن الزا ن اعوناند ال نموا وإيييياحب 

 القنار اللةبد. 
وهنييا نتييأمييل  د ى نا  بني للكالم الكحةن ال نارة من 

يارة القذا د لسننسييا وتسهُّ ي لرالقات جانب كوشيينةن ازا  ز 
اونان النجييايييية مم لةبيييا القييذافييية. وهييذا التسهم يضييييييييييييييييف 
ال زي  من اعرجدية ال  ما اشييييييييننا اليي  د شييييييييأن ال ور 
الذي لم ي ارايييييي بني عن ما ع ويسييييين أمن انرقاي بنل ان 
وتنأاييييييي وبذلك ب ا شييييييخ  الن ي  اهم من ال داييييييسييييييةو 

الابيرد اعتهار ما قام  ي وعل  هذا اعايييياج إييييار من 
بني من اعمور غةن ال ألو ة وأه ةتها انها تصيييييييييي ر عن 
قاب ايييييااييييد يد ل بةن و يي مستا  مداييييسيييية لي   د 

ال اييتور ما يجةز أن يدجبها ر يسييهاو وهو كان لن يسرل 
ذلك لو أني عل  الدياي  د اعزمة ولي  جز ات من السنيع 

 ال رارة ض  السنيع اآلخن.
نى ان نبيي بني لم يأخذ  قاع ة للضنورة ومنة اخنى ن

ذه  قاع ة لل سييييييياونة اإيييييييولها عل  ندو  احكامها   حل أخ 
بنقةتي ال  كوشييييينةن ال ألى  التأ ن لرضيييييب اعخةن عل  
القذا دو وإلقناره )اي بني(  خاورة الجنأة الزا  ة  النسيييييهة 
ال  من وترا   الر ل السيييييييياايييييييد الطيايي عل  ندو ما 

ال لد   األايييي  حول اغتيال ابنة ذو  اوريه  د تصيييينيدي
السقار علد بوتو التد اييييارعإ اعوايييياط اعايييينا ةلية ال  
تشيييييييييييييييويييي موقسهييا من خالل اعيعييا   ييأنهييا اايييييييييييييييتنجيي ت 

لل سيياع ة عل  ح اوتها وأنها كانإ تني  « ال وايياي»بيييييييييييييييييي
وهو لو أخذ «. ىقامة عالقات يبلوماايييييييييييية مم ااييييييييييينا ةل

ظاهنة تأجةل انرقاي  قاع ة للضيييييييييييينورة احكامها ل ا كان ل
البنل ييييان اللبنيييياند وبن يييياايييييييييييييييتييييي عنتخيييياب ر ي  جيييي ويييي  
للج هورييية ان تتكنج وبدةييا يرتيياي النيياج وب نارة عل  
التأجةل جلسييية تلو جلسييية. ك ا اني كان اييييسيييتدوذ بذلك 

مم  اليي ةن بوتةن « رجل الرام»عل  ان وتقااييييم إييييسة 
 2007شيييييييييييييييخصيييييييييييييييية للرام « تايم»الذي اختارتي مجلة 

ات ابنزها اني حقع ااتقنارات  د روايا وهو ااتقنار لدةحي
ونشيييي ه اللبنانةون وع يدصييييلون عليي وكان  د ااييييتااعة 
ر ي  بنل ييانهم نبيييي بني ان يدققييي لوع ان النجييل يسكن 

«. الجنأة الزا يي ة»اكحن من بد نظةن   سييييييييييييييييأليية مديياذون 
اه من مخا ن الجنأة التد وتساياها.  رح ها هللا ونجَّ

 2008)كانون الثاني(  يناير 3-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 التوريث النعمة... النقمة
النيياإييييييييييييييين أن  عبيي  لم يخان  د  ييال الن ي  ج ييال

وورِّث ابني خال  زعامة غةن مسيييييبوقة  د تاريم الزعامات 
الشيييييربية  د الرالم الحالا رب ا ألني تو د وهو  د الحانية 

زي  من السيييينوات لكد والخ سييييةن وكان ونى أن امامي ال 
يدكم  م لكد وورِّث. ك ا لم يسرل الشييييييد  نسسييييييي الن ي  
الخللف أنور السييييييييياياتو رب ا ألن ىغتيالي عل  ال نصييييييييية 
ح ث بةن ا هو ُي ند النس   اول  قا   د ايييييييييييي ة الدكم 
مييييا يام انجز الربور التيييياريخد الييييذي ودهلييييي كد يكون 
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حةيي  ج ييال زعي ييات تيياريخييياتو من حقييي أن وورِّث اإلبن الو 
الذي كان  د ع ن أح ث الوار ةن بةالوال بوتو زريايو 
عل  عتهة اييييييييييييييين ال ناهقة عن ما اغتةل وال ه وهو يدتسل 

حققي عل  ىاييييييييينا ةل وايييييييييبع  سييييييييينوات  ىنتصييييييييياربذكنى 
"  د لبنان خالل هللا حزبات من نوع آخن حققي "ىنتصييييييييييييار 

 .2006ت وز /وولةو
 هوريات وكان الن ي  حا ظ األا  هو الوحة   د الج

 أوضيياالرنبية الذي تدرقي مسييألة التوريا وبالذات  ر ما 
لي اع ها  حطيقة وضري الصدد ال قةعو وبر  التوضيا 
ب أ مه ة تأهةل اإلبن األول  ااييييييل الذي ما ان مات  د 
حاي ة اييةن غةن واضييدة  القنب من ماار يمشييع حةا 

السييييييييسن ىل  ال انياو حت  ب أ تأهةل اإلبن  أههة كان عل 
ار و  التسيينيم  د التأهةل ل واعد  إعت ايالحاند ال كتور  شييَّ
 يقة الوضم الصدد.

وبر ما حقع الدكم السييييييييييوري للجننال ىمةل لدوي حلم 
التنؤج ب أ ير ل من أجل ان وورِّث ال نصيييييييييب ىل  ابني 
خصيييييييييوإيييييييييات اني يد ل ىايييييييييم "ىمةل لدوي اإلبن" وبدةا 

التوريا  ر  ر ااييييييييية انتقالية وتوعها شيييييييييخ  آخن  يكون 
وعل  ندو تنؤج بوش اإلبن  ر  الن ااييية اعنتقالية التد 
شيييييييييييييييرلهييا الن ي  بةييل كلةنتون خلسييات للن ي  جورج بوش 
األب. وهوو أي الن ي  لدويو راهن منييييذ البيييي اييييية عل  

" اييييين ات اايييييااييييييات هللا حزبالاا سة الشييييييعية  د شيييييخ  "
ار الييو هذا ىل  جانب ان الرالقة لتدقةع الدلم ال شييييييييييييييي

" و"حنكيية أمييل" تسنة هللا حزببةن الدكم السيييييييييييييييوري و"
عنوبيييييييات  أن يكون  عل  الن ي  ال سييييييييييييييييدد ال يييييياروند

 ييال سهوم الهرحد السيييييييييييييييوري للرنوبيية ونصيييييييييييييييةنات لل قيياومية 
اإلاييييييييييالمية ذات ال سهوم اإلوناندو مم اني كقا   اييييييييييابع 

قيييياوميييية ال ونى أن للجي  وكرسيييييييييييييييكني نظييييامد عنيع 
ال سيييييتقلة عن الجي  تشيييييكل ىضيييييرا ات عل  ال  ى الهرة  
لهةهة ال داييسيية الرسييكنية. ولكني الدكم والسييلاة والتالم 
ىل  التورييييا جرليييإ الجننال ىمةيييل لدوي وبييياليييذات  رييي  
ىنجاز التوريا  د اييييييييييييييورية عل  اهون السييييييييييييييبل وإنجاز 
الت  و  النصيييييييييييييييسد ليو أي للن ي  لدويو  د لبنان وتكلم 

قيييياوميييية لكن يون ييييا أي امكييييانييييية لتدقةع الدلم بلريييية ال 
ال شيييييييييييييييييار ىلييييي  رييي ميييا ترحَّن رهيييان الجننال ومريييي رهيييان 

" وا يال ايااية وحزبية أخنى إرةنة الشأنو هللا حزب"
 د ان عوية الييي ور السيييييييييييييييوري ىل  لبنيييان وتيييأ ةن الدكم 
اري عل  الدياة السيييااييية والسيييااييةةن اللبنانةةن ك ا  الهشييَّ

ة من خالل ال رارضيييييية التد تسنة  د ال اضييييييدو م كن

 الشنوط والق رة عل  التراةل.
و د ضييييو  اييييا قة التوريا السييييورية ب أ الرقة  مر ن 
القيييذا د  رييي ميييا يخيييل الرقييي  الخيييام  من الر ن )موالةييي  

لكد ونث الدكم  أحي  األبنيا  ( ونى امكيانيية تيأهةيل1942
مِّن  ر هو وهو اختار "اييييييييييييف اإلايييييييييييالم" لكد يكون هو 

سات من جانهي  التسييييي ية ومرناها حةا اييييييقال الوريا شييييير
اييييييييييييف أعلن يا  ات "اييييييييييييف اإلايييييييييييالم مر ن القذا د" و"

اإلاييييييييييالم مر ن القذا د" و"ق ة ايييييييييييف اإلاييييييييييالم مر ن 
القذا د تقنر" و"مشييينوع اييييف اإلايييالم مر ن القذا د".. 
وهكذا م ا يدقع التخلة  الذي وتالم ىليي الذون ير ِّّنون 

ن أن يسييييييييأموا متاعب السييييييييلاة  ويالت  د الدكم ومن يو 
محل اييييييييييأم الشيييييييييياعن الرنبد لتكاليف الدياة. ومن خالل 
متا رة نشيياط اإلبن ايييف اإلاييالم وتصيينيداتي ومهايراتي 

التد يقوم بها نالحظ ان ال سييييييييياحة التد ي ارج  يوارواأل
علةها يورة رحهة نسيييبياتو وتكاي تتسييياوى مم تلك ال سييياحة 

ي  د مصييييييييييييييين مم التد ي ييارج يوره علةهييا ج ييال مهييار 
راييييييييييييييي د حةييا انييي امةن  األخةنالسييارا ان منصييييييييييييييييب 

السيييييييييياايييييييييات  د "الدزب الو ند" الداكم وهو منصيييييييييب 
حةا التأ ةن أقل من قوة نا ب ر ي  ج هورية واكحن من 

ل ييياذا آ ن  عتهيييارقوة ر ي  حكومييية. وهنيييا نيييأخيييذ  د اإل
 14الن ي  حسيييييييييييييييند مهيييياري الييييذي تسيييييييييييييييلَّم الدكم ووم 

 ر  ىغتيال الن ي  السييييييايات  8119تشيييييينين اعول/أكتوبن
ع م ترةةن نا ب لي حت  اآلن. ويج ر التذكةن هنا  أن 

ميياوو ال قبييل الح ييانةن  4الن ي  مهيياري الييذي ويي خييل ووم 
من الر ن هو  اند النؤاييييييا  الرنب ال ر نين  ر  الرقة  

هللا إييييييييييييييييالا وزين  عبيي  القييذا د وقبييل الن يسيييييييييييييييةن علد
ن ي  التونسيييييييد غةن علد مم مالحظة ان البن  الراب ون

مهتم  أمن التوريا ألني ع ابن لي شييييييييأني  د ذلك شييييييييأن 
الن ي  السييييييييييييوياند ع ن الهشييييييييييييةن الذي هو عل   نيع 
التر ةنو  د حةن ان الن ي  الي ند ك ا اييييا ن النؤاييييا  
حا ظ األايييي  )قبل الو اة( وحسييييند مهاري ومر ن القذا د 

 يصون انوات حك همشأني أن ونون  د التوريا ما من 
ومييا حسلييإ  ييي هييذه السييييييييييييييينوات. والييذي ولسييإ اإلنتهيياه ان 
التوريا الرنبد ظاهنة متصلة  ال داسة الرسكنية وذلك 

قبل أن ألن الذون نتد ث عنهم هم ضيييييييييييييهاط  د الجي  
يصييييهدوا  د ق ة السييييلاة. ونقول ذلك من يون أن ترند 
مالحظتنا هذه ان  طية الزعامات السيييييييييييياايييييييييييية  د الرالم 

ل ال حال ع الدصيين الصييايا ال ه ي الرنبدو وعل  اييبة
 د السويان ونبيي بني  د لبنانو ليسإ مسكونة   سألة 
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 أحيانات أن التوريا يد ث  عتهارالتوريا مم األخذ  د اإل
 ر   واجم تتني الوريا ونتضييييييييييد قبول األمن مضييييييييييانات 
وهذا ت امات ما أإييييييييييييييياب بةالوال نجل بد نظةن بوتو من 

 اجرة ىغتيال بد زوجها آإيييييييييييييييف زرياي الذي اوجبإ 
 27نظةن ر يسييييييية وزرا   اكسيييييييتان األايييييييبع ووم الخ ي  

وعل  ندو ىغتيييال ر ي   2007كييانون األول /ييسييييييييييييييي بن
شييييييهاط / بناون 14وزرا  لبنان السييييييابع ر ةع الدنيني ووم 

و عل  الرا لة البوشييييييييييييية ىختيار النمز الخللف لهذه 2005
اإلبن  الرا لة السيييييييااييييييية الرنيقةو ت امات ك وجهات ىختيار

اييييييييييييييير  ال ون الدنيني ليكون النمز الخللف لزعامة وال ه 
والرييا ليية الدنينييية الديي وحيية الرهيي   د السييييييييييييييييييااييييييييييييييييةو مم 
مالحظة ان بةالوال يد ل ىام عا لة وال ه آإف زرياي 
الذي كان زواجي من بد نظةن محل زواج آإييف شييوكإ 
من  شييييييينى ابنة الن ي  حا ظ األاييييييي و وكاله ا آإيييييييف 

الشييأن  د  أإييدابالسييوري  اتا من  الهاكسييتاند وآإييف
الدياة السيييييييييياايييييييييية  سرل هذه ال صييييييييياهنة. وق  يصيييييييييرب 
اع تناة  أن تنجا إييييييرة توريا بةالوال ابن التاايييييرة 
عشيييينة من الر ن الذي ما زال  الهات  د جامرة اكسييييسوري 
حةا يراإ وال تي من قبلو وذلك ألني لي  محل راجيف 
الذي يد ل مج  ىاييييييييييييم زعيم الهن  ال هات ا غان ي الذي 

والييي تيييي انييي ونا من قبيييل ىل  جيييانيييب ال جييي  اآلخن ح لتيييي 
ال ت حل  انها ابنة الهان وإ نهنو ر ةع غان ي. وكاله ا 
األم انيييي ونا واإلبن راجيف ىغتةال تيييياركة ن تناث الرييييا ليييية 

 عنضة للتنا ن.
خالإييييييييية القول ىن التوريا نر ة ونق ة أو  لنقل اني 

 أحيييييانييييات وموعيييي  مم السيييياجريييية  أحيييييانييييات موعيييي  مم ال جيييي  
أخنى... وبالذات  د الرالم الحالا حةا ظاهنة اعاتئحار 

 واقم.أمن  ب أت تتدول ىل 

 2008)كانون الثاني(  يناير-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 إبن العمة وإبنة الخال... 
 وغيرهما من الوارثين

كان من الابيرد  ال نظور الرا لد والقبلدو الذي لي 
تسيييييييييارع الرا لة السيييييييييياايييييييييية جذوره  د الرالم الحالاو ان 

 نع بد نظةن ذو السقار علد بوتو  - البوتية  د  اكستان

"حزب الشييييييرب  لييييييييييييييييييييي ىل  تنصييييييةب نجل الزعي ة الرنيقة
الهاكستاند" بةالوال ابن التاارة عشنة من الر نو ل جني 

ييسيييي بن  27مواراة وال تي الحنى  ر  ىغتيالها ووم الخ ي  
)كانون األول( ى ن عويتها  أيام ىل   اكسيييييييييييييييتان  انيقة 
قنيهية الشيييييييييييييييهيي من ىغتييال ر ةع الدنيني الزعيم اللبنياند 

 بناون )شييييهاط(  14السييييند والن ي  السييييابع للدكومة ووم 
 د بةنوت. وك ا حال ت اعيات تنشيييييييييييييييأ  ر  هذه  2005

الخاوة  رضيها وهق  حبي  الصي ور وبرضيها يخنج من 
ات أو تدسظاتو  إن ىعتناضيييييي ور  د إيييييييرة هذه الصيييييي

ملف الصييناع ال زمن ياخل الرا لة البوتية ب أ ياسو عل  
السييييييييييييييياا وتتول  تدنيكي جهات ياخلية وخارجية اكحنها 
ح ة عا لة منتضيييييييي  بوتو شييييييييقةع بد نظةن الذي رباإ 

ايييييينة ومصييييييلدة شييييييطيقتي بد  12اعقاويل بةن مقتلي قبل 
كييانييإ يا  يية النعيياييية  نظةن  د ذلييك. وهييذه الرييا ليية التد

من عا لة الن ي  حا ظ األاييييييييييييييي  كون زوجة منتضييييييييييييييي  
بةالوال ي حل عا لة بوتو لجهة وال تي تنى أن  ايييييييييييييييوريةو

لكني يد ل ىاييييم بةالوال زرياي. واييييتهق  ال سييييألة  دكم 
الصييناع الرا لد والقبلد غةن مدسييومة.. مم مالحظة ان 
 ا  ة ابنة الخال منتضييييييييييييي   ايرت ىل  كشيييييييييييييف  رل 

ور وذليييك من خالل أول مقيييابلييية مرهيييا اجنتهيييا ال سيييييييييييييييت
-1-12إيييديسة "التاي  " اللن نية ونشييينتها ووم السيييبإ 

عل   أن يكون  قييالييإ  ةهييا  "اعتقيي  أن  كنة وجوب 2008
أمن  عا لة بوتو أ نايأح   رأج حزب الشيييرب الهاكسيييتاند

خاةن.  هذا لي  لصييالا حزب ُيستنة  ي أن ُو ار و ع 
ي   د إيييييييييالدنا ك وا نةن ىذا يي قنا يةو وهذا ل مهايئ

أايياج  اشييخاص ولي  عل أايياج  كنا ع نسكن ىعَّ عل 
مرانةها قضيييييييييية أح   بنامج. لق  أإيييييييييهدإ القضيييييييييية  د

ىختيار ر ي  الدزب أإيييييييييها ك ا لو كان ك ا أن  عا لية
متجنات للتدف حةيييا هنييياي  الن السالند وأوعيه ومن  م 

نتقيل من جةيل أحسيايه  يأوعي أحسيايه  يأحسياي أحسيايهو انيي و
 ىل  آخن".

وتب و ابنة الخال ذات الخ سيية والرشيينين ربيرات والتد 
وتيا لها ايييييييييينها   وجب ال اييييييييييتور التنشييييييييييا لإنتخا ات 
التشنيعية  د حةن ان بةالوال ما زال امامي اإ انوات 

كان ع مجال لتوريا ىذا  لهذا الدعو ك ن تني  القول ىني
سسييييييييييها( ب ل من يد ل ىاييييييييييم عا لة بوتو )رب ا تقصيييييييييي  ن

زريايو  لتكن هنييالييك حنكيية اإيييييييييييييييالحييية ياخييل الدزب 
يختار  ةها الناج األإييييييلا وبذلك ندقع لج نا ذو السقار 

 رؤيتي ال ي قنا ية.
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وهذا التوريا السيينيم الذي ح ث  د  اكسييتان يجرلنا 
نسيييتدضييين حاعت عنبية  رضيييها ح ث وبرضيييها اآلخن 
 لم يديييي ث. وعل  ايييييييييييييييبةييييل ال حييييال  ييييإن الن ي  ج ييييال

الناإيييييين لم يخان  د  الي تدضييييييةن ابني خال  لكد  عب 
ونث زعامتي غةن ال سييييبوقة  د تاريم الزعامات الشييييربية 
 د الريييييالم الحييييياليييييا رب يييييا ألنيييييي تو د وهو  د الحيييييانيييييية 
والخ سييييةن وكان ونى أن امامي ال زي  من السيييينوات لكد 
يدكم  م لكد وورِّث. ك ا لم يسرل الشييييييد  نسسييييييي الن ي  

السييييييييياياتو رب ا ألن ىغتيالي عل  ال نصييييييييية الخللف أنور 
ح ث بةن ا هو ُي ند النس   اول  قا   د ايييييييييييي ة الدكم 
مييييا يام انجز الربور التيييياريخد الييييذي ودهلييييي كد يكون 
زعي ييات تيياريخييياتو من حقييي أن وورِّث اإلبن الوحةيي  ج ييال 
الذي كان  د ع ن أح ث الوار ةن بةالوال بوتو زريايو 

ن ما اغتةل وال ه وهو يدتسل عل  عتهة اييييييييييييييين ال ناهقة ع
حققي عل  ىاييييييييينا ةل وايييييييييبع  سييييييييينوات  ىنتصييييييييياربذكنى 

"  د لبنان خالل هللا حزبات من نوع آخن حققي "ىنتصييييييييييييار 
 .2006ت وز /وولةو

وكان الن ي  حا ظ األا  هو الوحة   د الج هوريات 
 أوضيياالرنبية الذي تدرقي مسييألة التوريا وبالذات  ر ما 

الصدد ال قةعو وبر  التوضيا  لي اع ها  حطيقة وضري
ب أ مه ة تأهةل اإلبن األول  ااييييييل الذي ما ان مات  د 
حاي ة اييةن غةن واضييدة  القنب من ماار يمشييع حةا 

السييييييييسن ىل  ال انياو حت  ب أ تأهةل اإلبن  أههة كان عل 
ار و  التسيينيم  د التأهةل ل واعد  إعت ايالحاند ال كتور  شييَّ
 يقة الوضم الصدد.

حقع الدكم السييييييييييوري للجننال ىمةل لدوي حلم وبر ما 
التنؤج ب أ ير ل من أجل ان وورِّث ال نصيييييييييب ىل  ابني 
خصيييييييييوإيييييييييات اني يد ل ىايييييييييم "ىمةل لدوي اإلبن" وبدةا 
يكون التوريا  ر  ر ااييييييييية انتقالية وتوعها شيييييييييخ  آخن 
وعل  ندو تنؤج بوش اإلبن  ر  الن ااييية اعنتقالية التد 

خلسييات للن ي  جورج بوش  شيييييييييييييييرلهييا الن ي  بةييل كلةنتون 
األب. وهوو أي الن ي  لدويو راهن منييييذ البيييي اييييية عل  

" اييييين ات اايييييااييييييات هللا حزبالاا سة الشييييييعية  د شيييييخ  "
لتدقةع الدلم ال شيييييييييييييييار الييو هذا ىل  جانب ان الرالقة 

" و"حنكيية أمييل" تسنة هللا حزببةن الدكم السيييييييييييييييوري و"
ات عنوبييييييي أن يكون  عل  الن ي  ال سييييييييييييييييدد ال يييييياروند

 ييال سهوم الهرحد السيييييييييييييييوري للرنوبيية ونصيييييييييييييييةنات لل قيياومية 
اإلاييييييييييالمية ذات ال سهوم اإلوناندو مم اني كقا   اييييييييييابع 

ال قيييياوميييية ونى أن للجي  وكرسيييييييييييييييكني نظييييامد عنيع 

ال سيييييتقلة عن الجي  تشيييييكل ىضيييييرا ات عل  ال  ى الهرة  
لهةهة ال داييسيية الرسييكنية. ولكني الدكم والسييلاة والتالم 

ليييإ الجننال ىمةيييل لدوي وبييياليييذات  رييي  ىل  التورييييا جر
ىنجاز التوريا  د اييييييييييييييورية عل  اهون السييييييييييييييبل وإنجاز 
الت  و  النصيييييييييييييييسد ليو أي للن ي  لدويو  د لبنان وتكلم 
بلريييية ال قيييياوميييية لكن يون ييييا أي امكييييانييييية لتدقةع الدلم 
ال شيييييييييييييييييار ىلييييي  رييي ميييا ترحَّن رهيييان الجننال ومريييي رهيييان 

أخنى إرةنة الشأنو " وا يال ايااية وحزبية هللا حزب"
 د ان عوية الييي ور السيييييييييييييييوري ىل  لبنيييان وتيييأ ةن الدكم 
اري عل  الدياة السيييااييية والسيييااييةةن اللبنانةةن ك ا  الهشييَّ
 د ال اضييييييدو م كنة من خالل ال رارضيييييية التد تسنة 

 الشنوط والق رة عل  التراةل.
و د ضييييو  اييييا قة التوريا السييييورية ب أ الرقة  مر ن 

الرقييي  الخيييام  من الر ن )موالةييي   القيييذا د  رييي ميييا يخيييل
لكد ونث الدكم  أحي  األبنيا  ( ونى امكيانيية تيأهةيل1942

مِّن  ر هو وهو اختار "اييييييييييييف اإلايييييييييييالم" لكد يكون هو 
الوريا شيييييرسات من جانهي  التسييييي ية ومرناها حةا اييييييقال 

اييييييييييييف أعلن يا  ات "اييييييييييييف اإلايييييييييييالم مر ن القذا د" و"
اييييييييييالم مر ن اإلاييييييييييالم مر ن القذا د" و"ق ة ايييييييييييف اإل

القذا د تقنر" و"مشييينوع اييييف اإلايييالم مر ن القذا د".. 
وهكذا م ا يدقع التخلة  الذي وتالم ىليي الذون ير ِّّنون 
 ويالت  د الدكم ومن يون أن يسييييييييأموا متاعب السييييييييلاة 
محل اييييييييييأم الشيييييييييياعن الرنبد لتكاليف الدياة. ومن خالل 
ي متا رة نشيياط اإلبن ايييف اإلاييالم وتصيينيداتي ومهايرات

التد يقوم بها نالحظ ان ال سييييييييياحة التد ي ارج  يوارواأل
علةها يوره رحهة نسيييبياتو وتكاي تتسييياوى مم تلك ال سييياحة 
التد ي ييارج يوره علةهييا ج ييال مهيياري  د مصييييييييييييييين مم 

راييييييييييييييي د حةييا انييي امةن  األخةنالسييارا أن منصييييييييييييييييب 
السيييااييات  د "الدزب الو ند" الداكم وهو منصييب مِّن 

ة نا ب ر ي  ج هورية واكحن من حةا التأ ةن أقل من قو 
ل ييياذا آ ن  عتهيييارقوة ر ي  حكومييية. وهنيييا نيييأخيييذ  د اإل

 14الن ي  حسيييييييييييييييند مهيييياري الييييذي تسيييييييييييييييلَّم الدكم ووم 
 ر  ىغتيال الن ي  السييييييايات  1981تشيييييينين اعول/أكتوبن

ع م ترةةن نا ب لي حت  اآلن. ويج ر التذكةن هنا  أن 
قبييل الح ييانةن ميياوو ال  4الن ي  مهيياري الييذي ويي خييل ووم 

من الر ن هو  اند النؤاييييييا  الرنب ال ر نين  ر  الرقة  
هللا إييييييييييييييييالا وزين  عبيي  القييذا د وقبييل الن يسيييييييييييييييةن علد

علد مم مالحظة ان الن ي  التونسيييييييد غةن بن  الراب ون
مهتم  يأمن التورييا ألن ابنيي مد ي  ميا زال  د السييييييييييييييينية 
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ذي الحانية من الر ن. أما الن ي  السيييييييوياند ع ن الهشيييييييةن ال
عل   نيع التر ةنو  التوريا ىذا أمكن هو لواح  من ر اقي 
الهشييييييةنيةن  د  ورة "اإلنقاذ".. وإن كنه الشيييييييم حسيييييين التنابد 
ذلكو  د حةن ان الن ي  الي ند ك ا اييييييا ن النؤاييييييا  حا ظ 
األاييييي  )قبل الو اة( وحسيييييند مهاري ومر ن القذا د ونون  د 

وما حسلإ  ي يصون انوات حك هم شأني أن التوريا ما من 
هذه السييييينوات. والذي ولسإ اإلنتهاه ان التوريا الرنبد ظاهنة 
متصييييلة  ال داييييسيييية الرسييييكنية وذلك ألن الذون نتد ث عنهم 

يصيييييييهدوا  د ق ة السيييييييلاة. قبل أن هم ضيييييييهاط  د الجي  
ونقول ذليييييك من يون أن ترند مالحظتنييييييا هيييييذه ان  طييييييية 

ال حال ع  الزعامات السيييياايييية  د الرالم الرنبدو وعل  ايييبةل
الدصييين الصيييايا ال ه ي  د السيييويان ونبيي بني  د لبنانو 

أن  عتهارليسيييييإ مسيييييكونة   سيييييألة التوريا مم األخذ  د اإل
 ر   واجم تتني الوريا ونتضيييييد قبول  أحيانات التوريا يد ث 

األمن مضييييانات وهذا ت امات ما أإيييياب بةالوال نجل بد نظةن 
اجرة ىغتيال بوتو من زوجها آإيييييييييييييف زرياي الذي اوجبإ  

بد نظةن عل  الرييييا ليييية البوتييييية ىختيييييار النمز الخللف لهييييذه 
الرا لة السيييياايييية الرنيقةو ت امات ك وجهات ىختيار اإلبن اييير  
الييي ون الدنيني ليكون النمز الخللف لزعيييامييية والييي ه والريييا لييية 
الدنينية الد وحة الره   د السيياايةو مم مالحظة ان بةالوال 

إييييييف زرياي الذي كان زواجي من يد ل ىاييييييم عا لة وال ه آ
بد نظةن محل زواج آإيييييف شيييييوكإ من  شييييينى ابنة الن ي  
حا ظ األاييي و وكاله ا آإيييف الهاكسيييتاند وآإيييف السيييوري 

الشييييييييأن  د الدياة السيييييييييااييييييييية  سرل هذه  أإييييييييداب اتا من 
ال صيييياهنة. وق  يصييييرب اع تناة  أن تنجا إيييييرة توريا 
بةالوال ابن التااييييرة عشيييينة من الر ن الذي ما زال  الهات  د 
جامرة اكسسوري حةا يراإ وال تي من قبلو وذلك ألني لي  
محل راجيف الذي يد ل مج  ىام زعيم الهن  ال هات ا غان ي 

واليي تييي انيي ونا من قبييل ىل  جييانييب ال جيي  اآلخن الييذي ح لتييي 
ال ت حل  انها ابنة الهان وإ نهنو ر ةع غان ي. وكاله ا األم 
انيي ونا واإلبن راجيف ىغتةال تيياركة ن تناث الرييا ليية عنضييييييييييييييية 

 للتنا ن.
خالإة القول ىن التوريا نر ة ونق ة أو  لنقل اني موع  

أخنى... وبالذات  أحيانات وموع  مم الساجرة  أحيانات مم ال ج  
  د الرالم الحالا حةا ظاهنة اعاييييييييييييييتئحار ب أت تتدول ىل 

 واقم.أمن 
 2008)كانون الثاني(  يناير-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 "لبنان الحاج محمد" و"الِدب س بالطحينة"
اضييييييييييال نبيي بني ر ي  مجل  النواب اللبناند ور ي  

ل حييامييل "اختييام "حنكيية أمييل" وحييامييل مستييا  البنل ييان كل ِّحيي  
ال لكيية"  د لقييا  لنييا مريييو واقريية جيي ويي ة حول " قييا يية الرنيياي" 
هد  أه ية ما ُونوى  د شييييأن مجت م الرناي وال ران ون من 
وقا م واقوال ونييها عامة الناج وُنخبهم عل  ح  اييييييييييييييوا  

حيي وحيييو محييل واقريية "عنزة ولو  أاييييييييييييييلوبوكييل و ع نظنتييي و 
 ارت" و"الج ل البةزناد" و"ملن اوعت  ال جاجة أم البيضييييية" 

ة قنيهيية األخةن حاج مد ي ". وحةيا أن  يا و"قصييييييييييييييتيك حلوة
 ال ض ون من الواقرة التد ا رناها من الن ي  بني  ضالت 

الواقرتةن تركسيييييييييان حال "ال ه ة ال سيييييييييتدةلة" التد عن أن 
الرام للجامرة الرنبية ع نو مواييي و  األمةن وديوها مشيييكورات 

  إنند هنا اأب أ  الحانية تق ي ات لألول .
ي  وخالإيييية الواقرة ان شييييخصييييات من أهل الجبل خصييييَّ

 ر  اييينوات ىلتق   ال ول  ايييهداني وترال   رقوبة "الرناي"
ونوي ريات  األخةن صييييييي وع ق يم من أهل بةنوت  ب أ هذا 

وال ال  ة التد عل  اييدال الصيي وع ال ران  ما جنى لي  
ا تنقا  ةها عن  رضيييييييييييييييه ا. وعحظ ان ال رانِّ  ع وناييي 
 إاييييي ي وهو أح   وإن ا وتر   مناياتي  إايييييم مد  . وبر  
 ول ح وا قنر أن وبتكن قصييييييييية تأيوتي  نيضييييييييية الدج 
ويكنر  ةها ىا ي لرل وعس  هذا الص وع وناييي  إا ي 

عل  الدطيقد. وبييي أ ونوي قيييا الت  ترنل انند ابن وحةييي  
عنيي   بتهيياجخ   بنييات وان جيي ي أح يي  ىبتهج غيياييية اإل

وعيتد إييييبيات ألن الوال   ابيرة الدال ايييييسيييي ةند  إايييييم 
ج ي )أح  (. و د ىايييييييييييت نار كان لسيييييييييييان حال الرا لة  
اهت وا  ييأح ييي و وكيف حييال أح ييي و وهييل أح ييي  عل  مييا 

أح    ونامو ومت  نال أح   الشييهاية األول و وهل اييةتا م
ويةو ومت  وتخنج أح  و وأي ع ل ايييييةتوعه ال رااييييية الحان

أح  و وهل هو مم ج ه التاجن الكبةن أح   الذي يد ل 
 ىا ي أو مم الوال  أبو أح   ال زارع.

إييييييييي يقي أمام  ويك ل الصييييييييي وع الاةب القلب النواية
ال ران  عل  الندو اآلتد  تزوجُإ وكانإ الرا لة تسألند 

أن هنالك  أح  . وهل يا إيييييييييييييييها  كل ووم  كيف الدال
 أح يييييي . وكيف حييييييال الزوجيييييية يييييييا مولويات عل  الانيع

أح  .  يا أح  . وكيف ايييييييتسييييييي د ال ولوي أو ال ولوية يا
وهكذا م ا وحلج الصيييي ر من ااييييتسسييييارات. وبر ما ا  أن 

حسةييي ه أح ييي   ييات ا ييات وان الاسيييل ىل  أن الجييي  الدبةيييب 
اييييييييكبن  م وتزوج  م ُونزا  سالت ذكنات يسييييييي يي عل  ىايييييييم 
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)الحيياند(و  ييإنند عزمييُإ متوكالت عل  هللا أح يي   أيالواليي  
ان اتوجي بن قة ج ي ووال ي لتأيية  نيضة الدج وإا ا  
الشيييييييييييييييكن ىل  رب الرييال ةن. وبريي  الروية بيي أ أهييل الدد 
وتجييار السيييييييييييييييوا وكييل ملن  هو قنيييب لنييا أو عل  مرن يية 

"الداج أح  ".  م ارتأونا ترةةن ىام ال دالت  بيييييييي ونايوند
لخاإيييييييييييية بد فهاتإ "مداييييييييييييسيييييييييييية الداج أح   التجارية ا

لألق شية واعجواا". وها انا بةنكم اآلن وق  أإيهدُإ جل ات 
 د زيارة اعوي  ر ها عل  وجي السيييييييييينعة ألنند مشييييييييييتاا 
لنؤية حسة ي "أح  " الذي يد ل ااييييييييييييييي د ك ا انا اح ل 

 ىام ج ي "أح  ".
ي أحواليييوبرييي ميييا انه  الدييياج أح ييي  رواوتيييي هيييذه عن 

 " مرتق ات ان هذا الص وع ىاتوعب وع ب  لص يقي "ال ران
 مسييييييألة ان ىايييييي ي "أح  " ولي  ك ا يصيييييين عل  مناياتي

"مد  "  وجئ  أن الصيي وع "ال ران " يقول  قصييتك  بييييييييييييييييي
 حاج مد  . يا حلوة

ونأتد ىل  الواقرة التد اييي رناها من الن ي  بني  د 
لقا  خاص مريو والتد ايييييييييييييي رها من وال ه  د إيييييييييييييييرة 

صيييا ا كان يدنص عل  تلقةني اياها نصييييدة من ج لة ن
لكد تسييياع ه  د مواجهة ظنول الدياة ايات كان موقري.. 

كان الوال  مِّنل الذون "قلُبهم يلةُلهم"   رن  اني يقنأ ىذا  ىعَّ 
لول ه مسيييييتقبالت زاهنات  د مة ان السييييييااييييية والزعامة.. ىن ا 
لي  ىل  حيي  حجييب بنل ييان اللبنييانةةن كييل اللبنييانةةن عن 

كهمو مبناهم جاز القولو  د الرنا  من ىذا  التشييييينيرد وتن 
يون ر ي  للبالي بةن ا الرواإيييييف تكاي تجرل كل شيييييد  
وتاياون ورب يا وتنيا ن. ك يا لي  ىل  حي  أن يختيار اإلبن 

الاا سة ملن  لي  مِّن  نسييييييييييييييييج أبنا   ملن  ونوب عني وعن
أهل الدوار الذي ونسم ب ل ان يضيييييييييييين واهل الكالم الذي 

 ان ُيجنِّّن. ُيدنِّّن ب ل
وخالإيية الواقرة جا ت  د اييياا نصيييدة من الوال  
لإبن الذي كان نج ي ب أ يأخذ  نيقي ىل  الل ران  ر  
التييألع  د النشيييييييييييييييياط الاالبد اعتدييايي الهيي ل.. وإل  
يرجيية التسكةن  ييإنشييييييييييييييييا  اتديياي  البد عنبد يكون محييل 
الذي نشييط من اجلي عحقات ونرند بذلك اعتداي البنل اند 

رنبد. ومن أجل هذه السكنة وكان زمنذاي قوميات عنبيات ال
 إمتياز وع ونى  د ال سييألة ال ذهبية ما وج ه  ةها عحقات 
 اإلقتناع أو  اإلضييانار ما يام  ات وريا زعامة يقويها 
ي ىل  مصيين التد  رجل ال ون السيية  موايي  الصيي رو توجَّ

د كانإ قليب الرنوبة النيا ل لكد ُيالع منهيا السكنة الت
 ل واع وذرا م وموانم ترحنت.

وليي ي من الرنةيي   يييا كييانييإ نصييييييييييييييييديية الواليي   حييذار
الرنة  . أما الرشييييييييييييم.  الرنة  ي كن مم الوقإ تنويضيييييييييييي

ي كن الرشييييييم  ال أمل ُونتج  مني وع عالج  السيييييهل ل ا 
 وتسبب  ي. أن

هللا ابن ال قسم  د "كلةلييية ويمنييية"  عبييي  وعل   نيقييية
حال الرنة  الرشييييمو أخذت حةِّّزات  روى الوال  واقرة ُتلخِّّ 

لها  د ذاكنة اإلبن نبيي بني يسيتدضينها  د وقإ يعي  
لبنان وك ا لم ير  من قبل مدنة "الرنة  الرشيييييييييييييييم" وهم 
ليسييييييوا قلة عل  السيييييياحة السيييييييااييييييية وبكل ا يال الر ل 
السيييييييييييييياايييييييييييييد والدزبد والدنكدو ياخل الد وي وخارجها 

 أايييييييييلوبعت  ايييييييييياايييييييييةةن م نةةن  رقلية ضيييييييييهاط وجننا
ايييييييااييييييةةن ععبةن غةن حاذقةن بنسييييييهة قلةلة ومتالعبةن 

نة" بنسهة كبةنة.  "ملهل
خالإييييية الواقرة ان  ت  إيييييرةنات تنبَّ   د أجوا  من 

رلج  ونال ماالهي من وال يي  كحنة الهكا  عل  أن ال عل ويل
وان األم واعب ولبيييان يون تييأ ف ماييالييب ابنه ييا الرنةيي  

اعيييام را  الست  وهكد ول ييا أحيي   اليي لوع الرشييييييييييييييييم. و د
أن يأكل يِّ  سييييييييييات  أني وني  اييييييييييالتي األم عن السييييييييييبب قال 

)حلوى ُتصنم من الرنب أو   نة الخنوب(. وإايل ان 
لي   د البةييإ هييذا ال الوب واييييييييييييييييألتييي الواليي ة ىن كييان 
يسيييييييتعيل عن "ال ِّ   "   نب  ال شييييييي   أو التةن. لكني 

م ايجاي الدل  م واإيييييييل الهكا  من يون أن تسيييييييتايم األ
اتصيييييييييييييييلإ بزوجها لتالب مني الهدا  د أي مكان من 
القنية بةتات أو يكانات وإحضيييييييييار  رل "ال ِّ   " ىل   تاه ا 
الرنةييي . وكيييان لألم ميييا  لبيييإ حةيييا امكن الرحور عل  
 رل "اليي ِّ   " لكن مييا ان ُوضيييييييييييييييم أمييام  تيياه ييا الرنوج 

 األمن أعل  الرشييييم الرنة  حت  اايييتأنف الهكا  وبصيييوت
الذي جرله ا يسيييييييييييييييأعني  لق   لبإ "ال ِّ   " وجئناي  ي 
 ل اذا مواإيييييلة الهكا . وكان جوا ي  أري  أيضيييييات  دةنة. 
وبرييييييي   ول  ديييييييا امكن الرحور عل  ال الوبو لكن 
 تاه ا اايييتأنف الهكا . وبسيييدالي عن السيييبب قال ىني وني  
خلط ال ِّ     الادةنة. وهذا األمن كان  سييياات وع ووجب 

ه ا جة ات أي عنا   اوى وضم الادةنة  وا ال ِّ    وخل اِّ
وبذلك يأكل  تاه ا وينتا  الوال ان الُ بتليان بهذا ال لوع 
الرنة  الرشيييييم من  لهاتي الترجةزية. لكن الذي ح ث هو 
أن اإلبن واإييل الهكا   ر ما كان الخلط ح ث. وبسييدالي 
ز الادةنييية عن  عن اييييييييييييييين الهكيييا   ليييب من والييي ييييي  ن 

 لهذا الالب ال ستدةل. يا ال   !
تلييييك هد الواقريييية التد من  يييياب الصيييييييييييييييييي ل تلزاملنل 
ااييتدضيياُرها امامد من جانب الن ي  نبيي بني  د وقإ 
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الرام للجامرة الرنبية ع نو مواييييييي  يشيييييييق  األمةن  كان
اللبنانية اكحنيةن وأقلةةن من أجل ان ع  األزمةمم رموز 

شيييييييييييييييي ويي  يكونوا محييل " ت  اليي    والادةنيية". لكنهم مم 
األايييييييييييف كانوا أكحن عنايات مني... وكان  رضيييييييييييهم عنة ات 

 وغشي ات  د الوقإ نسسي.
 2008)كانون الثاني(  يناير-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 "الهالل البشيري" لـ "الرؤية البوشية"
ة التد  نيطيقبل أيام من جولة الن ي  بوش اإلبن األ

قنر الن ي  ىذا  لن تشيييييييييي ل مم األاييييييييييف السييييييييييويانو ىعَّ 
ة التوقف  رنة اإلغاظة  د األخةن ال تجول  د ايييييييييييينتي 

ماار "جوبا"و تسييتوقف ال ن  مالما الحقة  النس  ال هاللغ 
بها ل ى أهل الدكم السييييييييييوياند الشيييييييييي الد  د موضييييييييييوع 
الرالقة مم اإليارة األمةنكية والتد لم تقتصن عل  الرق ة 

د ع تزال اعمنية ال ترلقة   بن  السييييسارة  د الخن وم الت
 عتناةعالقة ع تج  حالت جذريات لهاو وإن ا تشييييييييييييييي ل اإل

عل  مالحظييات يبلوميياايييييييييييييييييية أمةنكييية حول "السيييييييييييييييلوي 
ي" وإيييييييييييلإ ىل  ح  أن القا م  األع ال األمةنكد اإلنقاذ

ل ى "السويان الش الد" و لد بتصنيدات تتشا ي مسنياتها 
ومنالقياتهيا وروحةتهيا مم التصييييييييييييييينيديات التد أغنا بهيا 

ن األمةنكد جيسني  ةلت ان ال جت م السيااد  وال السسة
ة لي حةا األخةن ع لي  د بةنوتو وبالذات  د السييييييييييييييينة 

 ييات ك ييا لو أنييي قاييب حزبد آخن  د خييار يية األحزاب 
 والقوى السيااية ال تصارعة عل  الساحة اللبنانية.

ع ب  اوعت من توضيا ما ا ةناه "السويان الش الد". 
ه اني  ر  ىتسا ية السالم بةن "حكم والقص  من تس ةتنا هذ

" و"الدنكة الشيييربية" التد تقوي الت ني  د السيييويان اإلنقاذ
أإيييها واضيييدات ت ام الوضيييو  ان "السيييويان الجنوبد" هو 

عل  أن جز  من اإلايييييييتناتيجية األمةنكية وان اإلإييييييينار 
يكون السييسةن السييوياند ل ى الوعيات ال تد ة جنوبيات وان 

السويان"  د واشنان مدا ات بنعاية يكون "مكتب جنوب 
من جيييييييانيييييييب اإليارة األمةنكييييييييةو لي  مجني  إهت يييييييامو 

"اإلنقاذوةن" أمام  كان خيارات ع مجالك ا أني  مصيييييييييييياي ة.
الشييييييينيك الجنوبد ومن ذلك أن ايييييييوى التسيييييييليم  ي. وإل  

الق ة  د شيييييييخ  ايييييييةلساكةن نزوعت ىل  ايييييييال ةن مرظم 

مةنكد". وكحةنات ميييا  هيييا يييل الجنوب هم ع لييييات "اللوبد األ
ل هذا الشييينيك مواقف ايييياايييية لي   قط مترارضييية  ايييجَّ
مم ال وقف السيييييوياند الناييييي د وإن ا كانإ ال واقف ىل  

"  د الرنا  اإلنقاذي ةن ال وقف األمةنكد م ا وتني أهل "
 األزمةالسيييييييااييييييد. وعل  هذا األايييييياج  إن القول بتساقم 

ع ومات محل  األمةنكية وعل  رغم انها كانإ -السيييييييييويانية
 أحيانات حالة الضييييرط الذي يصييييةب جسييييم اإلنسييييان ونتسم 

وههط ىل  يرجة م ا لة  أحيانات ىل  يرجة الخان الشييييييي و  و 
 هو عل ىن يييا  ويتم الرالج غةن الجيييذري لهيييذه الدييياليييةو

" الذي اإلنقاذبةن جز  من السييييييييييييويان هو "حكم أايييييييييييياج 
يقويه عسيييييكنيات الن ي  ع ن الهشيييييةن ويتداإييييي   يايتي 

يات يوناإيييورات "اإلنقاذ" الذون من الصيييرب ان تج  اييييااييي
ان كالت من هدع  ونتظن أاييييييييييييييييياج  قلوبهم متييي لسييية عل 

"اإلنقاذ" لم يان   د عن أن   نإييييييييييية التنؤجو  ضيييييييييييالت 
اييييوا الر ل السيييييااييييد والدزبد جةالت أكحن شييييها ات وبذلك 
 إن الوضييييييم  قد مقتصيييييينات عل  الجةل الواح   جناحيي.. 

ضنلم الذي امكن قصقصتي وبذلك ع الجنا  التنابد ال خ
يقوى عل  التدلةع والجنا  الهشييييييييييييييةني الذي قصييييييييييييييق  

" ومن يون اإلنقاذاجندة الشييييم حسييين أو "ميشيييال عسلع 
" نوعات من ال هاينة كتلك التد اإلنقاذأن ونتضييييييد "شيييييييم 
النكن التيييياريخد لاييييا سيييية  األحيييييانيرت يييي هييييا  د  رل 

يت ال ناكسات "اعنصار" اإلمام الصايا ال ه ي الذي عا
ياخييل بةييإ الرييا ليية تاسو عل  السييييييييييييييياا من جيي ويي   ريي  
تنضيييية شيييكلية لدالة مهاري الساضيييل ال ه ي.. وهو أمن 

 أوعياإ اول  و  أوعي بيرد عن ما يكون  د هذا البةإ "
 اإ  انية".

نا ان ىذا  وع نتجن   د التصييييييييييينيف  األزمةندن اعتبن 
ع أننا  لهد بةن اإليارة األمةنكية وبرل السيييييييييييييييويانو ب

نا  د ال شييييييييييييه  السييييييييييييوياند ظاهنة ىذا  نتجن  ندن عحظ 
كحةنة الوضييييييييييو  وهد ان الرناي البوشييييييييييد وتواإييييييييييل مم 
السيييييييييويان الهشيييييييييةني وان الشييييييييينيك الجنوبد وتسنج وكأن ا 
األمن ع يرنيي  د شييييد . ومن ال ظاهن ال سييييتج ة لهذا 
الرناي ان القا م  األع ال األمةنكد ل ىو ك ا ال ستنلةو 

 د األح ن لسيييييييييويان البنتو  ننان وز قسز  وا الخط كل ا
نظن الدكومييية الهشيييييييييييييييةنيييية اعخضييييييييييييييين  د نظن اإليارة 
البوشيةو وقال قبل أيام لوكالة "رويتنز" مامرناه ىن الرالم 
.  ق  الحقة  الدكومة السويانية ألنها ع تت تم  ال ص ا ية

 ل اذا هذا التوإييييف  ألن الن ي  الهشيييةن مت سيييكأما 
"هاللي" موايييي  هالل قا   "الجنجوي "  د يار ور  بييييييييييييييييييي
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وترةةني مسيييييييييتشيييييييييارات  د يووان الدكم اعتدايي  رنة 
ىاييييييييييييييها  الدصييييييييييييييانة عليي وبذلك ونجيي من مااريات 

 ورب ا مداك ات ذات  ا م يولد.
 ابيريية الدييال ىن كالم القييا م  يياألع ييال األمةنكد 

بيي ا  ننييانيي وز يجرييل اليي م "اإلنقيياذي" وزياي  ورانييات وهييذا 
واضييييييييييييدات  د ااييييييييييييت عا  النجل ىل  الخارجية وإمااره 

ه غةن منغوب فيي. ىعتهار لم يصل ىل  يرجة  إحتجاج 
"يي قنا ية الترامل ال بلومااد"  بيييييييييييييييي وهذا لي  ت سكات 

أو  ىحتجييياجمن جيييانيييب أهيييل "اإلنقييياذ" وإن يييا ألن أي 
خاوة من جانب "ايييويان الهشيييةن" ايييتلق  من "ايييويان 

 د  عتناةواإل األين لديي  ايييييييييييييييةلسيياكةن" التدسظ  د ا
الد  األقصييييييييييييييي .. ورب ا تبلغ ح  التبنؤو وهذا يجرل 
ال بلومااية األمةنكية  د الخن وم تتصنل عل  ندو 
ما يرجإ عليي ال بلوماايييييييييييية هذه  د بةنوت ال ر ورة 
  هاركة "اعكحنية" لها وتجرل القا م  األع ال  ننان وز 

ىل  أن  يا السييييييوياند ال ن ع  التل حتجاجوني عل  اإل
هنييياليييك "خيييار ييية  نيع" حول ال اييياليييب وال تالهيييات 
األمةنكية ايييييييييييييةنقلها مهروث من اإليارة البوشيييييييييييييية ىل  
الدكومة السييييويانية. ك ا انها تجرل  ننان وز يسييييترنب 

من اني وت خلو  التسياؤل   حتجاج رل ما وري  د اإل
"وكيف ع يدع ألمةنكيييا ان تتييي خيييل وهد التد لربيييإ 

السيييييييييالم ىتساا   ي  د الوإيييييييييول ىل يورات ع يسيييييييييتهان 
م ال عم  د نشن القوات الهجةن...".  وُتق ِّ

ومن حع القا م  األع ال األمةنكد ان يسيييترنب اذ 
لوع الييي ور األمةنكد ل يييا كيييان ىنجييياز اإلتسييياا م كنيييات. 
وملن ونجز وتيي خييل وب ييا هو أكحن من التصييييييييييييييينيدييات 

 .أحيانات 
 البوشيية" وبالنسيهة ىل  السيويان  الذات  إن "النؤية

"هالل اإلنقاذ" أو "الهالل الهشةني" تن رج  د السياا  لي
لم تأخذ األمور ال سيييييييار اعكحن ىذا  ال شيييييييار الييو هذا

خاورةو أي   ا مرناه تصييييييييييها مه ة  ننان وز أو غةنه 
إل  أن  د السويان محل مه ة  ةلت ان  د بةنوت... و 

تنايييييييييييييييو السيييييييييييييييسةنة عل  بن األمان  ال ترنا  د  دن 
 خالت.الت 

 2008)كانون الثاني(  يناير-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 لبنان: نموذج لثقافة العناد

اضال نبيي بني ر ي  مجل  النواب اللبناند ور ي  
ح ل حامل « حنكة أمل» اختام »وحامل مستا  البنل ان كل ِّ

 قيييا ييية » د لقيييا  لنيييا مرييييو واقرييية جييي وييي ة حول « ال لكييية
ُونوى  د شييييييييييييييييأن مجت م الرنياي هد  يأه يية ميا « الرنياي

وال ران ون من وقا م وأقوال ونييها عامة الناج وُنخبهم 
عل  ح  اييييييييييوا  وكل و ع نظنتي وأاييييييييييلوب ح وحيو محل 

ملن »و« الجييي ل البةزناد»و« عنزة ولو  يييارت»واقرييية 
قصيييييييييييييييتك حلوة يا حاج »و« اوعت  ال جاجة أم البيضييييييييييييييية

واقرة وحةا أن اعخةنة قنيهة ال ضييييييييي ون من ال«. مد  
التد ايييييي رناها من الن ي  بني  ضييييييالت عن ان الواقرتةن 

التد وديوها مشييييكورات « ال ه ة ال سييييتدةلة»تركسييييان حال 
اعمةن الرام للجامرة الرنبية ع نو موايييييييييييييي و  إنند هنا 

 اأب أ  الحانية تق ي ات لألول .

ي  وخالإيييية الواقرة ان شييييخصييييات من اهل الجبل خصييييَّ
التق   ر  انوات « الرناي» ال ول  اهداني وترال   رقوبة

 صييييييي وع ق يم من اهل بةنوت  ب أ هذا اعخةن ونوي ريات 
عل  اييدال الصيي وع ال ران  ما جنى لي  وال ال  ة التد 
ا تنقا  ةها عن  رضيييييييييييييييه ا. وعحظ ان ال رانِّ  ع وناييي 
 ااييييي ي وهو أح   وإن ا وتر   مناياتي  اايييييم مد  . وبر  

يوتي  نيضييييييييية الدج  ول ح وا قنر أن وبتكن قصييييييييية تأ
ويكنر  ةها اا ي لرل وعس  هذا الص وع وناييي  اا ي 
الدطيقد. وبييي أ ونوي قيييا الت  ترنل انند ابن وحةييي  عل  
خ   بنييات وان جيي ي أح يي  ابتهج غيياييية اعبتهيياج عنيي  
وعيتد إييييبيات ألن الوال   ابيرة الدال ايييييسيييي ةند  اايييييم 
 ج ي )أح  (. و د اايييييييييييت نار كان لسيييييييييييان حال الرا لة 
اهت وا  ييأح ييي و وكيف حييال أح ييي و وهييل أح ييي  عل  مييا 
ونامو ومت  نال أح   الشييهاية اعول و وهل اييةتا م اح   
ال رااييييية الحانويةو ومت  وتخنج أح  و وأي ع ل ايييييةتوعه 
أح  و وهل هو مم ج ه التاجن الكبةن أح   الذي يد ل 

 اا ي ام مم الوال  ابو أح   ال زارع.
لب النواية امام إييييييييي يقي ويك ل الصييييييييي وع الاةب الق

ال ران  عل  الندو اآلتد  تزوجُإ وكانإ الرا لة تسألند 
إيييييييييييييييها  كل ووم  كيف الدال يا أح  . وهل ان هنالك 
مولويات عل  الانيع ييييا أح ييي . وكيف حيييال الزوجييية ييييا 
أح  . وكيف ايييييييييييييتسييييييييييييي د ال ولوي او ال ولوية يا أح  . 

  أن وهكذا م ا وحلج الصيييي ر من ااييييتسسييييارات. وبر ما ا
الجييي  الدبةيييب ال  ان حسةييي ه أح ييي   ييات ا ييات وان الاسيييل 
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اييييييييكبن  م وتزوج  م ُونزا  سالت ذكنات يسييييييي يي عل  اايييييييم 
الواليي  اي اح يي  )الحيياند(و  ييإنند عزمييُإ متوكالت عل  هللا 
ان اتوجي بن قة ج ي ووال ي لتأيية  نيضة الدج وإا ا  
 الشيييييييييييييييكن ال  رب الرييال ةن. وبريي  الروية بيي أ اهييل الدد
وتجييار السيييييييييييييييوا وكييل ملن  هو قنيييب لنييا او عل  مرن يية 

 م ارتأونا ترةةن اام ال دالت «. الداج أح  »ونايونند بي
مدايييييييييييسييييييييييية الداج أح   »التجارية الخاإييييييييييية بد فهاتإ 

وها انا بةنكم اآلن وق  اإيييييييييهدُإ «. لألق شييييييييية واعجواا
جل ات  د زيارة اعوي  ر ها عل  وجي السنعة ألنند مشتاا 

الذي يد ل ااييييييي د ك ا انا اح ل « أح  »ي لنؤية حسة 
 «.أح  »اام ج ي 

وبرييي ميييا انه  الدييياج أح ييي  رواوتيييي هيييذه عن احواليييي 
مرتق ات ان هذا الصييي وع اايييتوعب وع « ال ران »لصييي يقي 

ولي  ك ا يصيييييييييين عل  « أح  »ب  مسييييييييييألة ان اايييييييييي ي 
يقول  « ال ران » وجئ  أن الص وع « مد  »مناياتي بييييي 

 د  .قصتك حلوة يا حاج م
ونأتد ال  الواقرة التد اييي رناها من الن ي  بني  د 
لقا  خاص مريو والتد ايييييييييييييي رها من وال ه  د إيييييييييييييييرة 
نصييييدة من ج لة نصيييا ا كان يدنص عل  تلقةني اياها 
لكد تسييياع ه  د مواجهة ظنول الدياة ايات كان موقري.. 

  رن  انييي « قلُبهم يلةُلهم»ىعَّ اذا كييان الواليي  مِّنل الييذون 
لول ه مسييييييتقبالت زاهنات  د مة ان السييييييياايييييية والزعامة.. يقنأ 

ىن يا لي  ىل  حي  حجيب بنل يان اللبنيانةةن كيل اللبنيانةةن 
كهمو اذا جاز القولو  د الرنا   عن مبناهم التشييينيرد وتن 
من يون ر ي  للبالي بةن ا الرواإيييييييييييييييف تكاي تجرل كل 
شيييييييييد  وتااون ورب ا وتنا ن. ك ا لي  ال  ح  أن يختار 

ملن  ونوب عنيييي وعن ابنيييا  الايييا سييية ملن  لي  مِّن  اعبن 
نسييييييج اهل الدوار الذي ونسم ب ل ان يضييييين وأهل الكالم 

 الذي ُيدنِّّن ب ل ان ُيجنِّّن.
وخالإيية الواقرة جا ت  د اييياا نصيييدة من الوال  
لالبن الذي كان نج ي ب أ يأخذ  نيقي ال  الل ران  ر  

 ل.. وإل  التييألع  د النشيييييييييييييييياط الاالبد اعتدييايي الهيي
يرجيية التسكةن  ييإنشييييييييييييييييا  اتديياي  البد عنبد يكون محييل 
الذي نشييط من اجلي عحقات ونرند بذلك اعتداي البنل اند 
الرنبد. ومن اجل هذه السكنة وكان زمنذاي قوميات عنبيات 
 امتياز وع ونى  د ال سييألة ال ذهبية ما وج ه  ةها عحقات 

زعامة يقويها   اعقتناع او  اعضييانار ما يام  ات وريا
ي ال  مصيين التد  رجل ال ون السيية  موايي  الصيي رو توجَّ
كانإ قلب الرنوبة النا ل لكد ُيالع منها السكنة التدو 

 ل واع وذرا م وموانمو ترحنت.
كييانييإ نصييييييييييييييييديية الواليي   حييذار يييا وليي ي من الرنةيي  
الرشييييييييييييم.  الرنة  ي كن مم الوقإ تنويضيييييييييييي. اما الرنة  

ني وع عالج  السيييييهل ل ا ي كن الرشييييييم  ال أمل ُونتج  م
 ان وتسبب  ي.

« كلةليية ويمنيية»وعل   نيقيية عبيي  هللا ابن ال قسم  د 
روى الوال  واقرة ُتلخِّّ  حال الرنة  الرشييييمو أخذت حةِّّزات 
لها  د ذاكنة اعبن نبيي بني يسيتدضينها  د وقإ يعي  

و وهم «الرنة  الرشيييم»لبنان وك ا لم ير  من قبل مدنة 
عل  السيييييياحة السيييييييااييييييية وبكل ا يال الر ل ليسييييييوا قلة 

السيييييييييييييياايييييييييييييد والدزبد والدنكدو ياخل الد وي وخارجها 
ايييييييييياايييييييييةةن م نةةن  رقلية ضيييييييييهاط وجنناعت  أايييييييييلوب 
ايييييييااييييييةةن ععبةن غةن حاذقةن بنسييييييهة قلةلة ومتالعبةن 

نة»  بنسهة كبةنة.« ملهل
خالإييييية الواقرة ان  ت  إيييييرةنات تنبَّ   د اجوا  من 

رلج  عل  ان ونال ماالهي من وال يي  كحنة الهكا  ال عل ويل
وان األم واألب ولبيييان يون تييأ ف ماييالييب ابنه ييا الرنةيي  
اليي لوع الرشييييييييييييييييم. و د احيي  اعيييام را  الست  وهكد ول ييا 
اييييييييييألتي األم عن السييييييييييبب قال  اني وني  أن يأكل يِّ  سييييييييييات 
)حلوى ُتصنم من الرنب او   نة الخنوب(. وإايل ان 

ال الوب واييييييييييييييييألتييي الواليي ة ىن كييان  لي   د البةييإ هييذا
  نب  ال شييي   او التةن. لكني « ال ِّ   »يسيييتعيل عن 

واإيييييييل الهكا  من يون ان تسيييييييتايم األم ايجاي الدل  م 
اتصيييييييييييييييلإ بزوجها لتالب مني الهدا  د اي مكان من 

ال   تاه ا « ال ِّ   »القنية بةتات او يكانات وإحضييار  رل 
مكن الرحور عل  الرنةييي . وكيييان لألم ميييا  لبيييإ حةيييا ا

لكن ما ان ُوضيييييييييييييييم أمام  تاه ا الرنوج « ال ِّ   » رل 
الرشييييم الرنة  حت  اايييتأنف الهكا  وبصيييوت اعل  األمن 

وجئناي  ي « ال ِّ   »الذي جرله ا يسيييييييييييأعني  لق   لبإ 
 ل اذا مواإيييييلة الهكا . وكان جوا ي  أري  ايضيييييات  دةنة. 
وبرييييييي   ول  ديييييييا امكن الرحور عل  ال الوبو لكن 
 تاه ا اايييتأنف الهكا . وبسيييدالي عن السيييبب قال ىني وني  
خلط ال ِّ     الادةنة. وهذا األمن كان  سييياات وع ووجب 
ه ا جة ات  اي عنا  اوى وضم الادةنة  وا ال ِّ    وخل اِّ
وبذلك يأكل  تاه ا وينتا  الوال ان ال بتليان بهذا ال لوع 

ح ث هو  الرنة  الرشيييييم من  لهاتي الترجةزية. لكن الذي
أن اعبن واإييل الهكا   ر ما كان الخلط ح ث. وبسييدالي 
ز الادةنييية عن  عن اييييييييييييييين الهكيييا   ليييب من والييي ييييي  ن 

 ال   ! يا لهذا الالب ال ستدةل.
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تلييييك هد الواقريييية التد من  يييياب الصيييييييييييييييييي ل تلزاملنل 
ااييتدضيياُرها امامد من جانب الن ي  نبيي بني  د وقإ 

 نو مواييييييي  يشيييييييق  كان اعمةن الرام للجامرة الرنبية ع
مم رموز اعزمة اللبنانية أكحنيةن وأقلةةن من اجل ان ع 

لكنهم مم شييييييييييييييي و  «.  ت  ال    والادةنة»يكونوا محل 
األايييييييييييف كانوا اكحن عنايات مني... وكان  رضيييييييييييهم عنة ات 

 وغشي ات  د الوقإ نسسي.
 2008( كانون الثاني) يناير 28-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 !»الهالل البشيري »لـ« البوشيةالرؤية «

قبل ايام من جولة الن ي  بوش اعبن اع نيطية التد 
لن تشيييييييييي ل مم األاييييييييييف السييييييييييويانو ىعَّ اذا قنر الن ي  
ال تجول  د ايييييييييييينتي اعخةنة التوقف  رنة اإلغاظة  د 

و تسيييييييييييييييتوقف ال ن  مالما الحقييية  يييالنس  «جوبيييا»مايييار 
 الد  د ال هاللغ بها ل ى اهل الدكم السيييييييييييييييوياند الشييييييييييييييي

موضييييييييوع الرالقة مم اعيارة اعمةنكية والتد لم تقتصيييييييين 
عل  الرق ة اعمنية ال ترلقة   بن  السيييييييييسارة  د الخن وم 
التد ع تزال عالقة ع تج  حالت جذريات لهاو وإن ا تشيييييييييييي ل 
اععتناة عل  مالحظييات يبلوميياايييييييييييييييييية امةنكييية حول 

 وإييييلإ ال  ح  أن القا م  األع ال« السييييلوي اعنقاذي»
و لد بتصيييييينيدات « السييييييويان الشيييييي الد»اعمةنكد ل ى 

تتشيييييييييا ي مسنياتها ومنالقاتها وروحةتها مم التصييييييييينيدات 
التد أغنا بها السيييسةن اعمةنكد جيسني  ةلت ان ال جت م 
السيييييييييااييييييييد  وال ع لي  د بةنوتو وبالذات  د السيييييييينة 
اعخةنة لييي حةييا  ييات ك ييا لو أنييي قاييب حزبد آخن  د 

وى السيييييييييييياايييييييييييية ال تصيييييييييييارعة عل  خار ة اعحزاب والق
 الساحة اللبنانية.

السيييييييييييييييويان »ع بي  اوعت من توضييييييييييييييييا ميا اييييييييييييييي ةنياه 
والقصييييييييي  من تسييييييييي ةتنا هذه اني  ر  اتسا ية «. الشييييييييي الد

التد « الدنكة الشييييييييييربية»و« حكم اعنقاذ»السييييييييييالم بةن 
كانإ تقوي الت ني  د السيييييييييييويان اإيييييييييييها واضيييييييييييدات ت ام 

جز  من هو « السيييييييييييييييويان الجنوبد»الوضيييييييييييييييو  ان 
اعاييييييييييييييتناتيجية اعمةنكية وان اإلإيييييييييييييينار عل  ان يكون 
السييسةن السييوياند ل ى الوعيات ال تد ة جنوبيات وان يكون 

 د واشييييييييينان مدا ات بنعاية « مكتب جنوب السيييييييييويان»

واهت يييييييام من جيييييييانيييييييب اعيارة اعمةنكييييييييةو لي  مجني 
«  اإلنقاذوةن»مصييييياي ة. ك ا اني كان خيارات ع مجال امام 

سيييييييليم  ي. وإل  ذلك ان الشييييييينيك الجنوبد ومن ايييييييوى الت
الق ة  د شيييييييخ  ايييييييةلساكةن نزوعت ال  ايييييييال ةن مرظم 

وكحةنات مييا «. اللوبد اعمةنكد» هييا ييل الجنوب هم ع ليييات 
ل هذا الشييينيك مواقف ايييياايييية لي   قط مترارضييية  ايييجَّ
مم ال وقف السيييييوياند الناييييي د وإن ا كانإ ال واقف ال  

 د « اعنقيييياذ»ا وتني اهييييل ي ةن ال وقف اعمةنكد م يييي
 الرنا  السيااد.

وعل  هيييييذا اعاييييييييييييييييييياج  يييييإن القول بتسييييياقم اعزمييييية 
اعمةنكية وعل  رغم انها كانإ ع ومات محل  -السيييييييييويانية

حالة الضييييرط الذي يصييييةب جسييييم اعنسييييان ونتسم احيانات 
ال  يرجة الخان الشييييييي و  وأحيانا وههط ال  يرجة م ا لة 

الدييياليييةو ان يييا هو عل   ويتم الرالج غةن الجيييذري لهيييذه
الذي « حكم اعنقاذ»اايييييييياج بةن جز  من السييييييييويان هو 

يقويه عسيييييكنيات الن ي  ع ن الهشيييييةن ويتداإييييي   يايتي 
الذون من الصرب ان تج  « اإلنقاذ»اياايات يوناإورات 

قلوبهم متييي لسييية عل  ااييييييييييييييييياج ان كالت من هدع  ونتظن 
لم يان   د « اإلنقاذ» نإييييييية التنؤجو  ضيييييييالت عن ان 

اييييوا الر ل السيييييااييييد والدزبد جةالت اكحن شييييها ات وبذلك 
 إن الوضييييييم  قد مقتصيييييينات عل  الجةل الواح   جناحيي.. 
الجنا  التنابد ال خضنلم الذي امكن قصقصتي وبذلك ع 
يقوى عل  التدلةع والجنا  الهشييييييييييييييةني الذي قصييييييييييييييق  

ومن يون « ميشال عسلع اعنقاذ»اجندة الشيم حسن او 
نوعات من ال هاينة كتلك التد « نقاذشييييم اع»ان ونتضيييد 

يرت يييي هييييا  د  رل اعحيييييان النكن التيييياريخد لاييييا سيييية 
اإلميام الصييييييييييييييييايا ال هيي ي اليذي عيايت « اعنصييييييييييييييييار»

ال نيياكسييات ياخييل بةييإ الرييا ليية تاسو عل  السييييييييييييييياا من 
 ج و   ر  تنضية شكلية لدالة مهاري الساضل ال ه ي.. 

نا ان اعزمة  وع نتجن   د التصييييييييييينيف اذا ندن اعتبن 
هد بةن اعيارة اعمةنكية وبرل السيييييييييييييييويانو بل اننا ع 
نا  د ال شييييييييييييه  السييييييييييييوياند ظاهنة  نتجن  اذا ندن عحظ 
كحةنة الوضييييييييييو  وهد ان الرناي البوشييييييييييد وتواإييييييييييل مم 
السيييييييييويان الهشيييييييييةني وان الشييييييييينيك الجنوبد وتسنج وكأن ا 
األمن ع يرنيي  د شييييد . ومن ال ظاهن ال سييييتج ة لهذا 

القا م  اعع ال اعمةنكد ل ىو ك ا ال ستنلةو الرناي ان 
كل السييييويان البنتو  ننان وز قسز  وا الخطو اعح ن  د 
نظن الدكوميية الهشيييييييييييييييةنيييةو اعخضييييييييييييييين  د نظن اعيارة 

ما مرناه ىن « رويتنز»البوشييييييييييييييةو وقال قبل ايام لوكالة 
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الرييالم  قيي  الحقيية  ييالدكوميية السيييييييييييييييويانييية ألنهييا ع تت تم 
ل اذا هذا التوإييييييييييييييييف  ألن الن ي    ال صييييييييييييييي ا ية. اما
« الجنجوي »موا  هالل قا   « هاللي»الهشةن مت سك بي 

 د يار ور وترةةني مسييييييتشييييييارات  د يووان الدكم اعتدايي 
 رنة ىاها  الدصانة عليي وبذلك ونجيي من مااريات 

 ورب ا مداك ات ذات  ا م يولد.
 ابيريييية الدييييال ىن كالم القييييا م  يييياألع ييييال اعمةنكد 

وزياي  ورانيياتو وهييذا بيي ا « اإلنقيياذي»نييانيي وز يجرييل اليي م  ن 
واضيييييييييييييييدات  د اايييييييييييييييت عا  النجل ال  الخارجية وإمااره 
 احتجاج لم يصييييييييييييل ال  يرجة اعتهاره غةن منغوب فيي. 

من « يي قنا ية الترامل ال بلومااد»وهذا لي  ت سكات بي 
وإن ا ألن أي احتجاج او خاوة من « اإلنقاذ»جانب اهل 

«  اييويان اييةلساكةن»اييتلق  من « ان الهشييةناييوي»جانب 
التدسظ  د الد  اعين  واععتناة  د الد  اعقصييييي .. 
ورب ا تبلغ ح  التبنؤو وهذا يجرل ال بلومااييييييية اعمةنكية 
 د الخن وم تتصييييييييييييييينل عل  ندو ما يرجإ عليي هذه 

لها « اعكحنية»ال بلوماايييييية  د بةنوت ال ر ورة   هاركة 
 ننيييانييي وز وني عل  اعحتجييياج  وتجريييل القيييا م  ييياألع يييال

خيييار ييية »السيييييييييييييييوياند ال ن ع  يييالتل يا ال  ان هنييياليييك 
حول ال االب وال تالهات اعمةنكية ايييييييييييييييةنقلها «  نيع

مهروث من اعيارة البوشييييية ال  الدكومة السييييويانية. ك ا 
انها تجرل  ننان وز يسترنب  رل ما وري  د اعحتجاج 

ألمةنكا ان  وكيف ع يدع»من اني وت خلو  التسيييييييييييياؤل  
تت خل وهد التد لربإ يورات ع يسييييتهان  ي  د الوإييييول 
م الييييي عم  د نشييييييييييييييين القوات  ال  اتسييييياا السيييييييييييييييالم وُتقييييي ِّّ

 «.الهجةن...
ومن حع القا م  األع ال اعمةنكد ان يسيييييييييييييترنب ىذ 
لوع ال ور اعمةنكد ل ا كان انجاز اعتساا م كنات. وملن 

 احيانات.ونجز وت خل وب ا هو اكحن من التصنيدات 
« النؤية البوشيييية»وبالنسيييهة ال  السيييويان  الذات  إن 

تن رج  د « الهالل الهشيييييييةني »او « هالل اإلنقاذ»لييييييييييييييييييييييي 
السييييييييياا ال شييييييييار الييو هذا ىذا لم تأخذ اعمور ال سييييييييار 
اعكحن خاورةو اي   ا مرناه تصييييييييييييها مه ة  ننان وز او 
غةنه  د السييييويان محل مه ة  ةلت ان  د بةنوت... وإل  

تناييييييييييييو السييييييييييييسةنة عل  بن األمان  ال ترنا  د  دن  أن
 الت خالت.
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 مصر و"حماس": وراء األزمة ما وراءها
 -ليسييييييييييييإ ال نة األول   د تاريم الرالقة ال صيييييييييييينية

السلسييييياةنية التد يكون التوتن  ةها اييييية  ال وقفو لكن ع 
ان تترلب عل  الرضييييييييييب الرايي  تلبا مشيييييييييياعن األخوَّة

أخنى وُيسييييييييييتراي الوي الذي ا ق ه  أحيانات والسييييييييييا م  أحيانات 
الجانهان حةويتي بةن الشييرب ةن. وااييتنايات ىل  قول الشيياعن 
"اذا احتنبإ وومات  سالإ يماؤها.. تذكنت الُقنب ..."  إن 

بةن مصييييييييين والسلسييييييييياةنةةن  قةإ يا  ات تدإ خط  األزمة
اإلقتتال الذي يسيييييةل ال ما و لكنها يا  ات  وا خط الرناي 
اللسظد الذي يسةل ب ل ال م مسنيات من نوع قول الن ي  

الناإيييييييييين ىن هذا  عب  ياايييييييييين عن ات عن الن ي  ج ال
 قبولي مهايرة روجنز ق  ترب من النضيييييييال وبات  األخةن

ني علييييي ان يسيييييييييييييييتنياو   م قوليييي وقول آخنين من "منظِّّ
السييييييييايات حول أنور  النضييييييييال السلسيييييييياةند" عن الن ي 

زيارتي ال هاغتة إلاييييينا ةل  م ىبنامي التسيييييوية مرها بنعاية 
الن ي  األمةنكد جي د كارتنو ما لي  جا زات قولي عل  
ندو ما ح ث. و د ال نتةن تناايي  السلسيياةنةون ا ضييال 

كة  تا" السيييييييييييتةنات مصييييييييييين علةهمو مم مالحظة ان "حن 
والسيييهرةنات كانإ غةن " تا" الناهنة التد تقف ىل  ي ةن 
مصيييين ولي   د مواجهتها عل  ندو وقول " تا" ياايييين 
عن ييييييات لهضيييييييييييييييم اييييييييييييييينوات. و د ال نتةن لم وتد ييييييل 
السلسيييييييياةنةون "الرقاب ال صييييييييني" الذي ت حَّل  د ال رجة 

ال صيينية  اإلذاعاتاألول  بوقف با "ركن  لسيياةن" من 
 ؟؟؟؟؟  د الصييدف اوجبتها اييياايية "ك ا تهاج ند ضييالت 

 شطيقد أهاج ك". يا
السلسييييييييييييييياةنيية ان "حنكية  -ال صييييييييييييييينية األزمةج و  

ح اج" تجاوزت  كحةن من الد وي التد ع يدبذها الدكم 
ال صييييييييني.  لم تقتصيييييييين ال سييييييييألة عل  اقتدام واقم  الغ 
الدسييااييية من شييأني ىحناج الدكم ال صييني ياخليات ويوليات 

رأت "ح اج" انها  د الد  األقصييييييييييي  وإن ا  ةلياتووإاييييييييييينا 
توظف ال وقف ال صني ل صلدة ىخناج مصن عن يور 
الوايييييييط ىل  يور ال تسهم ل ا  رلتي عن ما انسصييييييلإ عن 

لها ياخل عل  أن السييييييييييلاة الشيييييييييينعيةو مرت  ة  د ذلك 
ال جت م ال صيييييييييييييييني "اعخوان" الييذون ونيياإيييييييييييييييبون نظييام 

شييييييييييييييياكسييييييييييييييية وأقل من الن ي  مهاري ما هو أكحن من ال 
الر ا . وت اُركات من النظام ل ا هو ااييوأ جا  التدذون من 

أبو الغيط أح    مصييين ال بلوماايييية وقول وزين الخارجية
(  د تصييييييييييينيدات 2008-2-7ووم الخ ي  ال اضيييييييييييد )
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للتلسزيون ال صييييييييييني حول احت ال مراوية اقتدام مربن ر ا 
ي ال صيينية "ىن من ايييكسيين خط الد و  األراضييدىل  ياخل 

ال صييييينية ايييييُتكسييييين ق مي" مضييييييسات القول "ىن ح اج قنرت 
عقب ايييانتها عل  قااع غزة اعشييتهاي مم ىايينا ةلو لكن 
هذا اعشتهاي وب و كاريكاتوريات ومضدكاتو ألن اعشتهاي مم 
خصييم  د مرنكة يرند ان ُتلدع  ي ضيينراتو لكن ع تشييتهك 

إما لكد تتلق  أنإ األضنار. هم الةوم يالقون الصواريمو  
 لسييييييييياةن أو تُسق   د النمال أبنا   ان تروي منة أخنى لتقتل

ك ا أن  ياخل ىانا ةل  تراد السنإة لضنب السلساةنةةن.
ال رابن ىتساا  تشييييييييييييرةل مربن ر ا و ع ىعاية ر ل ح اج

يرند انها تراقب الشرب السلساةند  2005ال وقَّم  د الرام 
نرايي ح اج ع أننا  ألني هو ال تضنر من اغالا ال ربن 

 ولكننا ننصا قايتها...".
وكد ع وبييي و كالم أبو الغيط انيييي مجني تنبةهيييات ذات 
 ا م يبلومااييدو  إن وزين ال  اع ال صييني ال شييةن حسييةن 
 نااوي عزز التنبةهات  كالم ال سيييييييدول الرسيييييييكني الحاند 
 د مصييييييين ) ر  ال سيييييييدول األول الذي هو الن ي  مهاري( 

ن ال  اع عن الو ن وح اية حةا قال و د الةوم نسسيييييييييييييي "ا
امني القومد مه ة مق اييية. ولن نسييي ا ألح  أن يقتنب مني 

 ايييييييييييتر ايأو يداول اختناقيو وهد مه ة تتالب اإلع اي واإل
 وبنا  القوة القايرة عل  مواجهة التد يات...".

مم  األزمةوق  وب و كالم ال شيييييييةن  نااوي ع يخت   
أي  نل  "ح اج" وأني تربةن عن موقف عام يسييييييييييييييته ل

يركن إييييييييييييييسو األمن ال صيييييييييييييينيو لكن تزاُمن الكالم مم 
تصييييييييينيدات وزين الخارجية أبو الغيط ال وجَّي ىل  "ح اج" 
يون غةنها يجرلنا نستنة ان النظام  د مصيييييييييييييين يقول ما 

 كحةن من أخان  مرناه ان ورا  اقتدام ال ربلن اإييالت ما هو
عن حصيييييار وإيييييل ىل  ح  التجويم.  ئمجني ىنسجار ناشييييي

هو ال تسع عليي  إن من يجوع ع ب  أن ونكب الخان  وك ا
ويخنج عل  ال دظور الذي هو ال ربن مم مصيييييييين مقتد ات 

ما هو اعخان  د تصوُّر النظام ال صني  إني . أما ااواره
تدويل اعقتدام ىل  أمن واقم ما يامإ مصييييييييييين تد َّلتي  د 

حات ال نة األول   ال ب  من ان تقن  ضنورة اإل قا  عليي مستو 
ة  اايياة النسوذ شييهي الكامل األخةن وبره ة "ح اج" ألن هذه 

عل  قااع غزة وما يام الرابنون ال قتد ون هم "ح ااةون" 
 د مرظ هم. وعن ما ُتسييييييييييييييلِّم الدكومة ال صيييييييييييييينية  أحطية 
"ح اج"  د اإلشنال عل  ال ربن  إنها بذلك تكون اعتن إ 

ألن  ييالديياليية الجيي ويي ة  د غزة وهو مييا ع ي كن حصييييييييييييييولييي 
م ال وقف ال صييييييييييني بةن "السييييييييييلاة الو نية" و"يولة  تقااييييييييييُ

ح اج الرزَّاوية" عل  ندو ما هو حاإييييييييييييل ىل  ح  ما من 
تسيييييييليم عن أن  جانب الدكم الشيييييييوري غةن م كنو  ضيييييييالت 

مصن  أحطية ىشنال "ح اج" عل  مربن ر ا يرند تنشيط 
"و اإلخوان ال سيييييل ةنبةن "ح اج" وحنكة " اإلتصيييييالقنوات 

من جييانييب آخن منا ايية ىونان عل  الديي وي مم ك ييا يرند 
"الد ااييييييييييية" من تأ ةن  -مصيييييييييين وذلك ل ا للرالقة اإلونانية

عل  نسيييييييييييييييج ال جت م ال صييييييييييييييني ال نضييييييييييييييوي تدإ راية 
األمن ايييييةتجاوز الشيييييكل اإلنسييييياند ذلك أن "اعخوان". وإل  

 دةييييا يصييييييييييييييها مربن ر ا هو مربن أخان  ىل  مييييا هو
األرة تصييييييييييها  وإييييييييييول ااييييييييييلدة نوعية ىل  "ح اج"  م

ال صييييينية  د ايييييةنا  ه  ات لرارات جوية ىاييييينا ةلية لضييييينب 
مداوعت تهنيب ااييلدة. وعل  ندو ما ح ث ورب ا وتكنرو 
 د لبنان. وعن ما تقصييييييييييف  ا نات ىايييييييييينا ةلية اه ا ات عل  
أرة مصنية  هذا يرند ان مراه ة "كامب ييسة " ترنضإ 

 رلنة. ايييييوا  بنصيييييوإيييييها ال رلنة وال الحع اعمنية غةن ال
وهذا الترنُّة يرند عوية مصييييييييين ىل  الصيييييييييناع وهو ما ع 

 وني ه الدكم الدالد أو ىني من غةن ال نحب  ي شربيات.
نروي ىل  ما ب أناه لنقول ىن لكل ر ي  مصيييييييييييني ازمتي 

الناإيييييين  عب  الن ي  أزمة مم السلسيييييياةنةةنو مم السارا ان
مرهم كانإ  د زمن لم تراير مصييييييييين ىايييييييييتناتيجية الدنب 

السيييايات كانإ أنور  الن ي  أزمة   مشييينوع السيييالمو وانىل
 د خضيييييم لدظة تاريخية وذروة منحلة انتقالية ىل  السيييييالم 

مم " تا" اعكحن شيييييييأنات  األزمةوالتابيم. و د ال نتةن كانإ 
 الذي نعيشي اآلن  هو أن. أما وقوة عل  الساحة السلساةنية

الن ي  حسند مهاري هد مم "ح اج" بةن ا " تا" ىل   أزمة
 جانهي.

مستوحة ألن "ح اج" أرايتها كذلك من لدظة  أزمة وهد
اقتدييام ال ربن. وكييانييإ لدظيية من الصييييييييييييييرييب عل  النس  
ال صيييييييييييييينية وعل  وج ان الن ي  مهاري ع م الترامل مرها 
 رةن التسيياهل. ولكن الذي ب أت "ح اج" تالهي من مصيين 

ايييييييييييييية  ال وقف وجرل أهل الدكم ال صييييييييييييييني جرل الدذر 
وباللسيييييييييانةن ال بلوماايييييييييد والرسيييييييييكني ونصيييييييييدون "ح اج" 
 اعبتراي عن ال سييييياج  قواع  اللعهة ألن ترةةن القواع  و ع 

ع ل "ح اج" يرند  أايييييلوبال سهوم اإلوناند الداضييييين  د 
اشرال البةإ الرنبد نارات وبذلك يسلم البةإ اإلوناند من أي 

 اذى.
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التنحي الثوري الذي ال يكتمل: فيدريل 
 الناصر عبد كاسترو بعد جمال

لي  ج و ات خيار التندد  د الجنا  الحوري من يول 
الرييالم الحيياليا لكد نرتبن قنار التندد اليذي اعلنييي الزعيم 

ن  ة ل كاايييييييييييييتنو بنسسيييييييييييييي ووم الحال   19ا  الكوبد ال ر ِّّ
و حالة ج و ة غةن مسييبوقة ذلك اني 2008 بناون )شييهاط( 

قبل التندد الكااتنوي هنالك التندد الناإني قبل واح  
عييامييات. وكاله ييا لم يكت ال األمن الييذي يجةز لنييا  أربرةنو 

ىعتهار إييييييييييييييياحبةه ا ونيان ان التندد الكامل يكون  د 
لدظيية النحةييل. ويلةلنييا عل  ذلييك مييا حيي ث لقنار التندد 
الذي اعلني الن ي   ة ل كااييتنو و د إيييرة راييالة ىل  

"غنان ا" وما  إيييديسةالشيييرب الكوبد من عل  إيييسدات 
الناإيييين  عب  ي قنأه الن ي  ج الح ث لبيان التندد الذ

 بنسسي مبحو ات تلسزيونيات واذاعيات.
الناإييييييين كان إييييييياحب ال هايرة األول   د  عب  وألن

موضيييييوع التندد  إن التذكةن بها وب و ضييييينوريات ويشيييييكل 
 م خالت ىل  الد وا عن قنار تندد كااتنو.
 1967وونةو  5 ر ما اتضيييييييييييييييدإ مرالم هزي ة حنب 

وونةو وكان زمنذاي  د  8الخ ي  الناإن ووم  عب  قنر
و أي بةني وبةن اييييييين كاايييييييتنو ال تندد األربرةنالحامنة و 

اييينةو ان وتند  لوزين الدنبية شييي   ب ران واتصيييل  34
 صييييييييييي يقي وكاتب خاهي وبياناتي و لسيييييييييييسة  ورتي ومةحاقي 
مد   حسيييينةن هيكل لكد يكتب لي "خاهة التندد". ولق  

رة "انند مسيييييييتر  روى لد هيكل اني كتب  د الخاهة عها
ل  عب  لتد ُّل نصييييييةبد  د ال سييييييدولية" لكن الناإيييييين ع َّ

ل  العهييارة  خط ويي ه لتصيييييييييييييييها "ىنند مسيييييييييييييييتريي  ألن اتد ييَّ
الناإيييين ىقتنم  عب  ال سييييدولية كلها". ويضيييييف هيكل ىن

مني  أن التندد لش   ب ران لي  الخيار األ ضل وعل  
هذا األاييييييييييياج ىايييييييييييتقن األمن عل  التندد لزكنيا مدةد 

مجل   أعضا اني من أق م الهاقةن من أااج  ون عل ال 
ومقبول من الرنب وع جيي ال  1952وولةو  23 ييياية  ورة 

  د و نةتي والوكي وا رتي.
الناإييييين قنا ة خاهة التندد مسيييييا   عب  ما ان انه 

وونةو وتضيييييي ةنها قولي ىني اييييييةناضييييييل  د  9ووم الج رة 
إييييييييييسول الشييييييييييربو حت  نزلإ الج اهةن ىل  الشييييييييييوارع 

صيي ومة من جهة وخا سة من ال جهول  د الوقإ نسسييي م
لِّقة هتا ات من بةنها "ُأر ل ُأر ل زكنيا". وكنإ  يا ما 

كصييييييدا د وتا م الشييييييدون ال صيييييينية واح ات من عشيييييينات 
كانإ ىذا  مناايييلةن نزلوا ب ورهم ىل  الشيييوارع لةتأك وا م ا

"انتسيياضيييييييييييييييية الن ل" للتندد هييذه عسوييية أم انهييا تديي ث 
نى ىع ايه  د السييييياعات الرشييييين التد ضييييي ن ايييييةناريو ج

الناإيييييييييين  ضيييييييييينورة ان وتند  حساظات  عب  اعقبإ اقتناع
منييييي عل  وحيييي ة الجبهيييية اليييي اخلييييية  ريييي  انهيييييار الجبهيييية 

كان ىذا  الرسييكنية  م تبةن ان الجبهة ال اخلية رب ا تنهار
عل  الناإيييين  عب  التندد ايييييد ث  السرل وهذا ما ح ل

ن التندد ويواإييييييييييييييل وونةو ع 10يروي ووم السييييييييييييييبإ أن 
 ر ما  1970ابت بن )أولول(  28تو د ووم ىل  أن الدكم 

كان انجز امنين ااييييييييييييااييييييييييييةةن  األول وترلع  إعاية بنا  
الجي  وا سييييييا  ال جال من خالل القبول   هايرة روجنز 

أمام  وزين الخارجية األمةنكية  د عه  الن ي  نيكسيييييييييون 
تدقَّقا عل  اييييالم ىايييينا ةل ىتساا  مصييييالدة مم الرنب  م
السيييييييييييييييييييايات. والحيييياند ىنهييييا  أنور  ويييي ي الن ي  الخللف

ال واجهة الرسييييييييكنية  د األرين بةن نظام ال لك حسييييييييةن 
وال قاومة السلسيييييييييييييياةنية  طياية ياايييييييييييييين عن ات وذلك من 
خالل ق ة ىاييتضييا ها  د القاهنة ىاييتدضيين اإل نةن ىلةها 
ومن يون أن و ري ان إيييييدتي  د اايييييوأ حال.. وهذا ما 

اع ييييال الق يييية وويع ال لوي ىنتهييييإ   ريييي مييييا كييييانييييإتبةَّن 
والنؤايييا  الذون شييياركوا  ةها وآخنهم امةن الكويإ الشييييم 
 إيييييييييييييييها  السيييييييييييييييالم. وبر  هذا التوييم تسييييييييييييييياقاإ ه ة

الناإييييين وتم نقلي عل  وجي السييييينعة ىل  منزلي و د  عب 
 الخامسة عصنات توقَّف القلب ىل  األب .

   وعاتو أي  النسييييييييهة ىل  كااييييييييتنو  إني ع وتندأما 
  ا مرناه اني لو كان  د اايييييييييييييييتااعتي م اراييييييييييييييية الدكم 
اييييييييييييييينوات أكحن ل ا كان قنر التندد ولكان النجل الذي 
يدكم كوبا منذ حوال  نصيييييييف قنن وبدةا يصيييييييا تلقةهي 
"ع ة  حكام الرالم"  قد وواإيييييييييييييييل الدكم ويلقد الخاب 
التد كان  رضيييييييييييها وتجاوز السييييييييييياعتةن وقتات من يون أن 

 اتحنا دلوضم الصدد قهن هذا الزعيم اإلوترب. ولكن ا
الذي ق  وب و شيييييييييكالت اني إييييييييي    د وجي ال ولة األعظم 

باليه  ر  كل هذا الص وي  أحوالىعَّ أن  الوعيات ال تد ة
عل   حوالليسيييييييييإ ايييييييييارَّة. ولم يخسف من ايييييييييو  هذه األ

الصييييييييييييرة  اإلقتصييييييييييييايي ان النجم الحوري النساد هةوغو 
 كل الد ااييييية والق رات  تشيييييا ةز ر ي   نزويال ىإييييياف

النساية ىل  جانب مله ي كااييييييييتنو آمالت ان وهايري خليسة 
لييي  د زعيياميية الجنييا  الحوري من أمةنكييا الجنوبييية عل  

النيياإييييييييييييييين للرقةيي  مر ن القييذا د "امةنييات  عبيي  ندو مهييايريية
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 للقومية الرنبية".
وهذا التندد للزعيم الكوبد التاريخد يان   ضيييييييييييييييرة 

وترلع  ابيرة الخال ة وهل تكون تسييييييييياؤعت من بةنها ما 
و ع قاع ة أهل الحقة وبذلك تدول السييييييييلاة ىل  الشييييييييقةع 
 راوول ولي  و ع قاع ة أهل الخبنة  دةا وتول  السيييلاة

نجوم الدطهيية الكيياايييييييييييييييتنوييية. و د حييال ان "الن ةع أحيي  
راوول" األإيييييييرن اييييييينات من  ة ل  سيييييييإ اييييييينوات هو ملن  

كم من عل  انين اُةولَّ  وبذلك يست ن  ة ل كااتنو يد
ال نةو  هذا يرند ان "اإلقااع الحوري" اة خل قاموج 

اايييييييييييييييوأ ما  د التجنبة ىل  أن أهل الدكمو وهنا نشيييييييييييييييةن 
الكوبيية انهيا كيانيإ حكنات عل  الزعيم األوحي  وعل  زعيم 
آ ن ان وهق  عل  ىلدييايه وعل  ميياركسيييييييييييييييةتييي حت   ريي  

د تسيييياُقط اعتداي السييييوفياتد الذي كاي كااييييتنو وور ي  
حنب نووية مم أمةنكا. وحت   ر  مصيييييييييييييييالدة ت إ بةن 
 ييا ييا السيياتيكييان وكيياايييييييييييييييتنو و يييام األول بزيييارة ىل  كوبييا 
الكا وليكية وقولي "ان ال سييييييييييييييدية تدي  اعشيييييييييييييتناكية وان 
السييييية  ال سييييييا يقول  أن اعغنيا  لن و خلوا ملكوت هللا" 
 يييإن كييياايييييييييييييييتنو  قد عل  ىلديييايه رب يييا ألنيييي لم ي يييارج 

 ونية ال سيدية منذ نشأتي وبذلك  إن من شب الاقوج ال
عل  شيييييييييييد  شييييييييييياب علييو ورب ا انتقامات ع مبنر لي من 
 3الساتيكان  ر ما اقصييييييييييييييياه عن ال ذهب الكا وليكد ووم 

 األزمييةوكييان ذلييك  د عز  1962ونيياون )كييانون الحيياند( 
بةن الن ي  جون كةنةيييي ي والزعيم السيييييييييييييييوفييييياتد نيكةتييييا 

 خنوشول.
ت التد يانحها أيضيييات قنار التندد ومن بةن التسييياؤع

ايينة ويهق   49هو  هل ان ىاييت نار  ة ل كااييتنو يدكم 
عل  قة  الدياة  ر ما غاب عشييييينات النؤايييييا  األمةنكان 
والسيييوفيات والرنب واع ارقة الذون ارتهط  صييي اقة و ة ة 

ام حسيييةن  أبنزهابهرضيييهم  إييي اقتي  الن ي  الرناقد إييي َّ
تالل األمةنكد وتدالف حت  ما قبل شييييييييينقي  د ظل اإلح

ل ق رة  مم آخنين منهم... هل هذه اإلاييييييييييييييت نارية هد  ِّر 
ها عل  ىاييتحنا ي ة عل  الصيي وي أو مها ة لشييخصييي  نلضييل

الرةن.. وإل  يرجيييية ان أمةنكييييا لم تسرييييل  ييييي وهو عل  
مقنبة  ضييييييييييييرة اميال  دنية من شييييييييييييوا ئها ما  رللت ي مم 

ام حسيييييييييةن وإحتالل الرناا الهرة  عنه ا الول نظام إييييييييي َّ
الكةلومتناتو أم ان هذا التندد اييييكون مناايييهة لكد تب أ 
كوبييييا منحليييية جيييي ويييي ة من الرالقيييية مم الجييييار األمةنكد 
وعالقة ُحسييييييييييين نية مم يول القارة الجنوبية ومن يون أن 
تجاري "الن ةع تشييييا ةز"  د احالمي التد ما تدققإ لرةنه 
كد تتدقع ليييي... أو لصييييييييييييييييي يقيييي اآلخن الن ي  مد وي 

نجايو وكاله ا تتدكم  د نسسييييييييي الرق ة الغيسارية  أح  ي
مم مالحظة ان تشيييييد غيسارا غاير كوبا كاايييييتنو حساظات 
منييي عل  نقييا ييي الحوري وبييذلييك ىحتسظ   بيي  ييية ان الحورة 
ال تج ية تهق  أهم من الت سييييييييييييك  الدكم وإل  يرجة ع م 
كي ىعَّ  ر ما يصييييييييييها ال ن   نيا ايييييييييينين ال نة وتم  تن 

اات  اق ات الق رة الذهنية وهو ما حصيييييل انراشيييييي  ال نشييييي
عل  أن مم  ة ل كااتنو  وال السنة التد اهقإ ق رتي 

يكتب بنسسييييييييييي راييييييييييالة التندد ومن يون   أنة اآلخنين 
 أني لن وواإييييل الدضييييور والتأ ةن ولو من خالل الكتا ة 
 د الصيييييديسة الناييييي ية "غنان ا" التد نشييييين  ةها "رايييييالة 

ىل  ت الن ةع  ة ل" متالرات التندد" وتدإ عنوان "تأمال
تكون محل "الكتاب اعح ن" الذي وضييييييييييري ماوتسييييييييييد أن 

تونغ و"الكتاب اعخضييييييييييييييين" للرقة  القذا د... الحاند  ر  
كاايييتنو عل  مسيييتوى الرالم  د الهقا  عل  ق ة السيييلاة 
 د ج اهةنيتي ومن يون أن وت سيك  صيسة "امةن القومية 

ن عل  ندو ىايها  الناإي عب  الرنبية" التد اايهرها عليي
 ة ل كااييييييييتنو عل  هةوغو تشييييييييا ةز إييييييييسة "امةن الحورة 

 ال اركسية" من  ر ه.

 2008فبراير )شباط(  21 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 غير المستكِبرة اما ينفع سوري
من الجا ز القول وندن نتأمل  د ال شييييه  السيييييااييييد 

اإلهت ام الرنبد وإإيييييييييينار الدكم السييييييييييوري أعَّ يقتنم  أن 
الرالقييية الاةهييية مم ال جت م  إعت ييياي شيييييييييييييييدون الييي اخيييل و 

 كحةن من أ ضيييل  ال ولد ومم اعشيييقا  الرنب وال سيييل ةن
اعنر اج  د لعهة ال داورو ىن حالة اإللرا  التد نشأت 
عن الوح ة اعن ماجية مم مصيييييييييييين  م حالة اعنسصييييييييييييال 
الذي اق م عليي الجانب السيييييييييييييييوري ما زالتا تتدك ان  د 

هيييييييل الدكم. وزاي الديييييييالتةن ترقةييييييي ات ان لبنيييييييان عقيييييييل أ 
ال سيييييييييتصيييييييييرلن من جانبها قنر هو اآلخن أن وبتر  عنها 
 سقييي ت بيييذليييك الورقييية التد كيييانيييإ من خاللهيييا تدييياور أو 
تناور وتتصيينل مم ال جت م ال ولد ومم اعشييقا  الرنب 
وال سيييييل ةن تصييييينُّل ال ولة ال سيييييتكبِّنة التد  د  هضيييييتها 

لدالتةن كان الانل السييوري ع لبنان ال سييتصييرلن. و د ا
ُيدسيييييين التصيييييينل.  د موضييييييوع الوح ة مم مصيييييين كان 
متسييييينعات ويتصييييينل تصييييينُّل ال سيييييتضيييييرلف الهاحا عن 
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ح اية. و د موضييييييييييييوع الرالقة مم لبنان كان مسييييييييييييتكبِّنات 
ويتصيييييييينل مم لبنان تصيييييييينُّل ال سييييييييتكبِّن الذي ع وتقبَّل 
النأي الذي وتدسظ عل  اييلوكي وع يصييرد ىل  النصيييدة 

 التد من شأنها تصديا ال سار.
وحةا أن ما ُوبن  عل  تسنُّع ع ب  ان تت اع  أُاُسي 
وما ُوبن  عل  التصيييييينل ال سييييييتكبِّن وتصيييييي ع  ر  حةنو 
 إن الوح ة ذلك الدكم الرنبد الج ةل ت اعإ وأن الرالقة 

اللبنانية تصيي عإ. و د الدالتةن كان الانل  - السييورية
ة لذلك الدالة التد السيييييييوري هو ال سيييييييدول ونشيييييييأت نتيج

تنبك القنار السيييييييييييييييوري الذي هو ل صيييييييييييييييلدة أهل الدكم 
والنيياج والكسةييل بتدويييل ايييييييييييييييورييية ىل  يوليية عل   نيع 

ال شيييييياريم ىل  اإلاييييييتح ار  أإييييييدابالن و والتق م وتالم 
 ةها وشنكات السياحة ىل  وضرها  د قا  ة ال ول التد 
ياةب للسيييييييا ا ت ضيييييييية  ضيييييييرة أيام  د ربوعها. بل ان 

ية ع تسيييييييييييييييتكبِّن وذات عالقة متوازنة عل  قاع ة ايييييييييييييييور 
التصيييديا مم لبنان غةن ال سيييتصيييرلنو ومم األرين الذي 
وت سيييييك   ناعاة خصيييييوإيييييةتيو ومم الرناا الذي اضيييييناه 
الرناي الرقا  ي مم الدكم السيييييييوري ماضييييييييات وأتعهي ع م 
مسيييييييييان ة هذا الدكم لي كد يسيييييييييتقن... ىن ايييييييييورية كهذه 

د واإلايييييتح اري ال شيييييتني السيييييياح زيهارايييييتجند من اإل
ال ليارات التد ترنةها عن كل هذه التالرات. ويسييييييترنب 

 ياية شا ة من نوع الطياية السورية الدالية كيف أن ال ن  
ع تسرل ذلك وتسضيييييييييييييييل ركوب ال خا ن عل  ىعت اي ما 

. ونقول ذليك زيهياريدقع الا يأنةنية واإلشييييييييييييييييأنيي أن من 
   ياية شيييا ة ان الذي نشيييةن ىليي  النسيييهة ىلأاييياج  عل 

 ي ان تهق  اييييييييييييييينوات  ويلة  د  أخذت ويجرلها ىن هد
الدكم ما يامإ  د ايييييين شييييييا ة و د حال  قد إيييييياحبها 

  د منأى عن أي وضم إدد مهاغإ وحنج.
وإذاتو ىنهيييا عقييي ة اإللريييا  ووزر اعنسصيييييييييييييييييال مييا زاع 
وتدك يان مم ان رجاحة التسكةن توجب عل  الذي ي ليك 

لألخذ  التصييييييييييويب  ىاييييييييييتر ايالقنار أن يكون يا  ات عل  
تواجهها  ي كن أنوالتر ول. ألي  هو محل ربان ايييييييييييييسةنة 

اعنوا  وتكون بناعييييية النبيييييان جييييياهزة  د اللدظييييية التد 
 تتالب مني انقاذ اسةنتي من ال خا ن.

ومنااييهة هذا الكالم هو الةوبةل الذهبد إللرا  اييورية 
ك ولة مسييييييييتقلة ذات اييييييييياية وانصييييييييهارها  د "الج هورية 

-23بية ال تد ة" مم مصنو الذي إايل قبل أيام )الرن 
)أي (.  سد محل هذا الةوم قبل خ سيييييييييةن اييييييييينة 2-2008

( ُأذوب قلب الرنوبة النا ل )ايييييييورية(  د 23-2-1958

وح ة ان ماجية  لبها الن ي  السييوري شييكني القوتلد من 
الناإيييييييييييين الذي كان زمن اي  د األربرةن من  عب  ج ال

ار األايييييي . و د  الر ن أي  د السيييييين الدالية للن ي   شييييييَّ
ذلك الةوم أيضيييات ُوضيييم الدجن األاييياج لظاهنة اإلج اع 
عل  اب ا  النأي من خالل اعاييييييييتستا    ا عايت نسييييييييهة 

لذلك األايييييييييييلوب  يا  د ال ئة. 95أي اايييييييييييتستا  تقل عن 
 نأي.غةن ال وضوعد  د ىب ا  ال

ال هم أني منذ ذلك الةوم نشييييييييييييييأت  د اييييييييييييييورية عق ة 
جا  وضيييييم الة  ىل  أن الكيان الُ لر  واايييييت نت تتساعل 

عل  لبنيييان يشيييييييييييييييكيييل مدييياولييية عالج لهيييذه الرقييي ة. لكن 
الترامل السيييوري مم لبنان  أايييلوبالتاورات الناشيييئة عن 

والذي كان  د  رل جوانهي اشيييييييهي  السيييييييلوي ال صيييييييني 
ىل  نهاية واح ة حةا أإهدإ  أيى الناإني مم اورية

اييييييورية ع تتااوع مم مصيييييين وبالتالد ع تسييييييتراي تجنبة 
الوح ة عل  رغم وجوي تيار عنيل ياخل ايييييييييورية ع ل 

و د لبنان أإيييييييييها  ىلةها.  د اتجاه اعايييييييييتراية ال شيييييييييار
الو ن ال ستصرلن ع وتااوع مم اورية عل  رغم وجوي 

ويتالم تيار عنيل ياخل لبنان ووالد الدكم السيييييييييييييييوري 
ىل  عوية الدييال ىل  مييا كييانييإ عليييي قبييل ىجهييار الدكم 
السيييييييييوري عل  ايييييييييدب ال ئة الف عسيييييييييكني الذون كانوا 

 ونا اون  د كل لبنان.
هييذا اإلنسيييييييييييييييديياب ذريريية محييالييية لكد  أن يكون  وبيي ل

ياوي الدكم السييييييييييييييوري الورقة اللبنانية الق ي ة من كتاب 
سسييييي الرالقات ويب أ تسيييياةن إييييسدة ج و ة و د الوقإ ن

ال اخل والب     نحلة التصيييييييييييديا  أموروتم التنكةز عل  
الحاندو أو تصيييييييييييديا الن ي  األاييييييييييي  اإلبن ل ا كان ب أه 
ا من ذلك  الن ي  األايييييي  األبو ويجند الن ي  ال صييييييدِّّ
رضييييييييييي  الناج عليي وا  ئنان الجةنان ىليي واعايييييييييييتدواذ 
عل  نسيييييييهة كبةنة من اإلايييييييتح ارات وهذا ما نتصيييييييور أن 

مكتوم ناقشيييييييي مم  آل راشييييييي بن  لشييييييييم مد  حاكم يبد ا
ار  د يمشعو  إني وج  نسسي يستدضن عق ة  الن ي   شَّ
ال اضييييييييد ال ت حلة  إذا ة الكيان السييييييييوري  د الوح ة مم 
مصيييييين وكذلك الرق ة الناشييييييئة عن انسصييييييال اييييييورية عن 
مصييينو  م وتكل عل  الدليف اإلوناند واعع اا اللبنانية 

اع لبنان مني اييييييجرل الرق تةن لهذا الدليف ليقنر أن انتز 
تدايييييييسيييييييان لرق ة  الحةو مم اني لو يسيييييييتدضييييييين ما  رلتي 

الناإيييييييييين ال جنوحة  عب  ال ولة األكبن مصيييييييييين وزعي ها
مشيياعنه من اعنسصييال السييوري وكيف رأى ان ال دا ظة 
عل  مصييييييين والشييييييي ل ال صيييييييني تهق  أكحن ايييييييالمة من 
ركوب خان مراوية رتع الحوب الذي ت زَّا نسييييييييييييجي  لم 
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ي  وت خل و وى الصسدة عل  رغم منارة مسنياتهاو ل ا تنيَّ
 د ان يسرل الشييييييييييييييد  نسسييييييييييييييي لكن الدكم السييييييييييييييوري ع 
يسييييييييتدضيييييييين لي   قط ألني رب ا ع وني  وإن ا ألن حليسي 
ن لي األمنو وهو حليف لم وتأمَّن محةلي  اإلوناند ع ويسيييييييييييييِّّ

خاوة ىتخاذ   د حةني لرب  الناإييين لكد يجرلي وتنيي  د
لدة ىتخاذهاو هذا ل ن وني  ايييييييييييييييالمة البالي من ال صييييييييييييييي

وه و   ال العهاي... وعق   الق ة الرنبية ال ورية  د أجوا  
 من ت لف القلوب وإسا  النوايا.

 2008( آذار) مارس 1 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 تأمالت في "الظاهرة السليمانية"
ىاييييييييييييتوقف ع ي من كهار القوم  د يول الخليج القلقة 

لبنان ك ا لم تقلع من قبل لي  ب ا م الخشييييية عل   عل 
اإلاتح ارات ك ا ق  يظن الهرل وإن ا ب ا م الخشية من 
ان وتنا ن هذا الو نو اح ث كالم لقا   الجي  الجننال 

 أن يكون  ميشيييييال ايييييلي ان ال توا لع عليي من حةا ال ب أ
هو ر ي  الج هوريييييية اللبنيييييانيييييية. ورأى هدع   د كالم 

-28خالل كل ة القاها ووم الخ ي   أوريهلذي الجننال ا
 د منااهة احتسالية تكني ات لل داسة الرسكنيةو  2-2008

ما وهرا الا أنةنة  د النهج الذي اييييييييييييسيييييييييييلكي  د حال 
انته  التسييييويف وتم تن يسييييي رايييي يات وب وجب التصييييويإ 
 د جلسييييييييية يرق ها البنل ان اللبناند لهذا الرنة. بل ىن 

ة كل ة ر ي  وليسييييييييييإ  قط كل ة قا   هدع  اعتبنوا الكل 
للجي و ذلك اني لي   د تاريم كل قاية الجةوش الرنبية 
ملن وتوغل  كل ة احتسالية ولقةها  د ال هالةز السيييييييياايييييييية 
محل ما  رل الجننال ميشييييييال اييييييلي انو رب ا ألني ما ئن 
 ييأن ع بيي  من ر ي  وإن  ييال تييأجةييل انرقيياي الجلسيييييييييييييييية 

ىعتبن هدع  من كهار القوم  البنل انية ال سيييييترصيييييية. ك ا
الخليجةةن  رل ال سنيات السيييييييييييييييلي ييييانييييية وكييييأن ييييا هد 

م" الذي اةلطيي  ر ما  لييييييييييي الخاوط الرنيضة "خااب القلسل
مجل  النواب وعل  ندو ما  أعضييييييييا أمام  يدلف الي ةن

  رل غةنه من قبل.
من ال سنيات الال تييييية قول الجننال ايييييييييييييييلي يييييان "ىن 

خاة  ويلة األم   اإلرهاب ير ل بحهات وإيييي إ ضيييي ن
 واه ا ي تقويل بنية الكيان وضييينب السيييلاات الشييينعيةو

قة بلبنان ويول ال ناقة وبالتالد  إني ك ا أن  اخااره مد  ِّ

ع و مشيييييييييييييييتني تتالب مواجهتي تضييييييييييييييياُ ن جهوي ال ول 
الصييييييييييييييييي يقييية وترييياونهيييا مريييات  كحةن من اعلتزام والجييي يييية 

سييييييييييييييبةل وال تا رة" و"ىن مناعة الو ن من ال اخل تهق  ال
الوحةيي  ليي ر  كييل ال خييا ن والتديي يييات ال ديي قيية  ييي" و"ىن 
أكحن ميييا يدتييياجيييي الج يم  د هيييذه ال نحلييية هو ىيراكهم 
مسييدولياتهم الو نية من خالل الر ل ال ؤوب عل  ته  ة 
النسوج والد  من لهجة الخااب السيييييييييااييييييييد واإلعالمد 
واعبتراي عن الكة ية ولعهة تسيييييجةل النقاط التد ع  ا ل 

ال نحلة تقتضييييييد ىاييييييناع القاية ال سييييييدولةن ك ا أن  ومنها
 يييييييالروية ىل  الدوار من أجيييييييل بنيييييييا  يولييييييية القيييييييانون 
وال دايييييييييييييييسييييييييييييييييات وإ الا عجليية النهوة  ييالو ن عل  
مختلف األإيييييييييييييير ة" و"نراه  أن وهق  الجي  وت سييييييييييييييك 

وشييعهات أرضييات  بوح ة لبنان اإلي انبحوابتي الو نيةو رااييم 
الم كواحة لل ي قنا ية ومدايييييييسيييييييات ويوره النيايي  د الر

والدنية ومصيييييييييييهنات للدضيييييييييييارات والحقا اتو ولتزم مراوةن 
الر ل ال دايييييسييييياتد ويواجي الر و اإلاييييينا ةلد ويتصييييي ى 

 لالرهاب  كل ما أوتد من امكانات...".
كالم  د منته  التوازن وينيي رج ع ومييات  د ايييييييييييييييييياا 
نا روحةتي  د  الخااب السيييييييييييييييلي اند الذي كحةنات ما عحظ 

أخنى كان الجننال الي ان ي زج ال سنيات التد منااهات 
يقولها الرسيييييييييكني بتلك التد ايييييييييةب أ قولها كن ي  للبالي. 
 هو عل  اييييييييبةل ال حال يعا الرسييييييييكنيةن خالل جولة لي 

"ال  مزيييي  من  2007-12-11 د الجنوب ووم الحال يييا  
الجه  واعنضييييييهاط والصييييييبن لتجاوز مختلف الصييييييروبات 

ة" مضيييييسات اييييتحنا يذه ال نحلة اإلالتد ي ن بها لبنان  د ه
"ىن  يامة لبنان ب أت مم انتشيييييييييييييييار الجي   د الجنوب 
الييذي حقع السيييييييييييييييييياية عل  كييامييل تنابنييا الو ند". و د 

ز  د كل ة  2008-1-10منااييييييهة أخنى ووم الخ ي   ركَّ
لييي عل  "أن ال سييييييييييييييييا ليية وال ديياايييييييييييييييهيية ه ييا مةزان ايا  
ال دايييييييييسيييييييييات الذي من يوني تسق  الق رة عل  الت اايييييييييك 
والتاور واعنتاج ويسيييييييتشيييييييني السسييييييياي  د جنهاتها". و د 

 األزمةوبةن ا  2008-1-16مناايييييييييييييييهة  الحة ووم األربرا  
السيييييييااييييييية التد تت دور حول تأخةن تن يسييييييي تزياي ح ة 

"ىند اشيييييييييييييرن كأن بةن ول يَّ قنبلة موقوتة اع ل عل   قال
تأخةن ىنسجارها وتسكيكها ألني  د حال حصييييول اإلنسجار 
ايييييييييييييييصييييييييييييييةب األذى الجي  وال قاومة والو نو وإن أي 
شييييييييييييخ  يسييييييييييييتايم ان يسكك هذه القنبلة اييييييييييييةلق  يعم 
الجي ". و د منااييييييييييهة را رة وكان الوضييييييييييم يخل م ار 

رموز الر ل  أوايييياطم  د اإلضيييينا ات الر الية وبقد التأز 
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الدزبد والسيييياايييد عل  حالي قال الجننال ايييلي ان كالمات 
عل  يرجييية من الت ةز هو "عالقتد جةييي ة  ج يم القوى 
السيييييييييياايييييييييية وأنا اتواإيييييييييل مرهم. وما يام اإلج اع عل  
الجي  قا  ات  ليسيييييييييإ هناي مشيييييييييكلة وع وه ند اإلج اع 

. اولويتد هد الج هورييية والبليي . تسقوا عل  أي اىذا  علدَّ
كان غةني لن اايييييية الج هورية  أنا مسييييييتر  ألن أضيييييينب 
م أح  عل   لب ضيييييييييي انات أو شيييييييييينوط   سيييييييييييسي. لم يق  ِّ
تند. أول ما اأقوم  مسهقة مندو ومسةنتد هد التد رشدَّ
 ييييي  د حييييال ىنتخييييابد ر يسييييييييييييييييييات للج هورييييية هو ىنجيييياز 

هو منم الستنة وأي األح ن ال صيييييييييييييييالدة وتحبةتها. الخط 
ي ىلةها وأي تدنكات من نوع آخن وضييييييييييييييي ن تدنُّي ودي

الرالقة  سييييييييورية  إنها . أما حع التربةن ع مشييييييييكلة مرها
 مست نة منذ انوات وهد م تازة".

هنا نسييييييييييتدضيييييييييين امني ن ع تة ن  د شييييييييييأن الرالقة 
جاز الترنيف. األول  ىذا  السلي انية ال دةِّّنة -اآلا ية

ل ة ان ووم بنَّأ الجننال الي ان  ر  جولة لي  د أرة ا
بةن الجي  ومقاتلد " تا اإلاييييالم" الدكم السييييوري من 
أي عالقييية ليييي بهيييذا التنظيم. وجيييا ت التبن ييية تييي حل 
اعتهامات السورية ومن يون انتظار التدقةع والدصول 
عل  القنا ن من جانب ال ج وعات السيييياايييية اللبنانية 
التد تخوة عناكات كالميات ض  الدكم السوري. وكانإ 

ة نوعييييات من ال خييييا نة للجننال ايييييييييييييييلي ييييان تلييييك التبن يييي
ي   إعتهار أن تلك ال ج وعات أو الهرل منها ايييييييييييةوجِّ
اللوم ىليي ويقلل من منسيييييييييييييييوب تأوة ه ليكون ر يسييييييييييييييييات 
للج هورية. لكن الي ان بهذه التبن ة تصنَّل  د ضو  
حسييييييييياب مزيوج  ُونضيييييييييد الدكم السيييييييييوري  ةزكد هذا 

ةو ويجذب الدكم ع لية اإلتيان  ي ر يسييييييييييييييييات للج هوري
 رل ا ييييال ال ريييارضيييييييييييييييييية وامتييي اياتهيييا السيييييييييييييييوريييية 
والسلسيييياةنية واإلاييييالمية ىليي ما ئنات  د الوقإ نسسييييي 

ه اعكحنية ال  سيييييييييييكة ىعتهار ما ىإيييييييييييُالا عل  ىل  أن 
حولي ألن  اإللتسال السيييييييييييييييلاة ع ي كنها التناجم عن 

التخلد عن ذلك ايييييييرة  من ج و   ن  ىاييييييم الخصييييييم 
ميشيييييييييييييييال عون قة  الت اول  د  الرنة  لالكحنية الجننال

 بورإة التنؤج.
األمن الحييياند الال يييإو  هو أنيييي وبةن يييا الرناي أميييا 

السيييااييد عل  أشيي ه بةن األ يال اللبنانية من احزاب 
م  وحنكات وتيارات واتسيييييياع رقرة السييييييجال حول تقااييييييُ
مرانم السييييييييلاةو  إن الجننال اييييييييلي ان اجنى اتصيييييييياعت 

ار األاييي  و  هو أمن غةن مالول أي هاتهيات  الن ي   شيييَّ

وتصيييييييييييييييييل  ي كن أن  ييا مرنيياه ىن قييا يي  جي  يوليية ع 
هاتهيات بن ي  يولة أخنى وإن ا وتصييييييييييييييييل   ن هو  د 

ب ا  اإلتصيييييييييييالال وقم الرسيييييييييييكني ال شيييييييييييا ي لي. وبهذا 
الجننال ايييييييييييييييلي ييان ك ييا لو انييي الن ي  السرلد للباليو 

 د لبنان  األزمةقابد  ىل  أن مسييييتن ات أيضييييات  د ذلك 
أي اعكحنية ال  سيييييكة  السيييييلاة وال رارضييييية السييييياعية 
ىل  تقويل الاة اعكحنية  رةن األالوب ال ي قنا د 

)أي للدلول مدلهاو ع خيار امامه ا ايييييييييييييييوى مهايرتي 
مهايرة الجننال اييييييييييييلي ان( ر يسييييييييييييات للبالي. و د الوقإ 
نسسيييييي  إننا عن ما نشيييييةن ىل  األمنين اللذون اوريناه ا 

ما  د نس  الجننال ايييييييييييييييلي ان من  عتهاراإل نأخذ  د
هوى ندو الدكم السيييييييييييييييوري. لكن النجل يجاه  كد ع 
تكون حالي  د هذا الشييييييييأن محل حال الجننال السييييييييللف 
ىمةل لدوي الذي جا  تنؤاييييييييييييو أو تن يسييييييييييييو  د زمن 

ة الساعلة  د األخةن كانإ الكل ة السيييييييورية هد األول  و 
سيييييكني السيييييوري لبنانو وإايييييت ن  د ما  ر  الخنوج الر

ومييا تال الخنوج من تيي اعيييات ع يريياير ال يي ار الييذي 
" هللا حزب" وضم نسسي فيي حليسات للدكم السوري ولييييييييييييييييي

ات من السهام ع حصن لهاو أنواعمتد الت عل  مضل 
أإييييابتي.. ىن ا من يون أن تتكسيييين ت امات وبذلك غاير 
الن ي  ىمةل لدوي القصييييييييييييييين الج هوري م مَّ  مرنويات 

غضيييييييييييهات وحق ات عل  الذون تسيييييييييييببوا  د جرلي  ومختزنات 
 وال ايييييييينتةن ر يسييييييييات مرزوعت من  ال ة ارباع ال جت م 
ُلي مم حلسا  الدكم  ل كل ما ي كني بذ  رات بذ  ال ولدو مقنِّ
السيييييييييوري من اللبنانةةن من أجل اإل قا  عل  القصييييييييين 
الج هوري خاليات من الشيييخ  الذي وتنبم عل  كنايييد 

حت  كتا ة  األزمةي ذلك حةا ان الن ااة. وق  تلدقعل ل
هذه السييييييييييييييياور ازيايت ترقة ات ويعي  لبنان منذ أكحن 

 من أربرة أشهن  ناغات ر اايات.
وهذا السنا  قابل لإاييييييييييت نار. و د هذه اع نا   إن 
الجننال ميشييييال اييييلي ان الذي تدك  مسنيات كالمي أني 
لي  زاه ات  ال نصييييييييييييييييب األول وينتظن ىاييييييييييييييينيايه ىليي 

ريةو وتصيينل عسييكنيات واييياايييات  د الوقإ  اعصيياب  ا
نسسييييييييييييييييي. وهو يور غةن مسيييييييييييييييبوا  د ينيا الجنناعت 
الراملةن  د ال دايييييييييييييسيييييييييييييات الرسيييييييييييييكنية  د كل يول 
الرالم... ولذا ي كن تسييييييييييييييي ية هذا ال ور  أني "الظاهنة 

 السلي انية".
 2008مارس )آذار(  13 –"الشرق األوسط"  صحيفة
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قمة في  العزيز: عبدبن  هللا عبد
 المبدئية.. وأمثولة في العطاء والوفاء

 ال ليييك الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نعنيييي مييييا نسييييييييييييييي م خييييايم 
مجل  أميييام  الرزيز يقول  د خايييا يييي عبييي بن  هللا عبييي 

( ما لم 2008-3-15الشييييييييييورى ووم السييييييييييبإ ال اضييييييييييد )
نس ري من حاكم عنبد حول نق  الذات ومدااهة النس و 

وحية وال سنيات  إن ذلك يجرلنا نسييييييييييتدضيييييييييين كالمات  الن 
مارج  28نسسيييييييييها اييييييييي رناه مني  د خاا ي ووم األربرا  

الذي ا تتا  ي تنؤاييي الق ة الرنبية ال ورية  2007)آذار( 
 د النياة وهد السيييييييييا رة  د مسيييييييييلسيييييييييل الق م ال ورية 

مارج من كل ايينة ب  ات من األول   28بتاريم مد ي هو 
(  م شيييييييييينم الشيييييييييييم 2002(  م بةنوت )2001 د ع ان )

 22 ىاييييييييييييتحنا (  م الجزا ن )2003أول مارج  اييييييييييييتحنا ى)
مييييييارج(  م الخن وم  د ال وعيييييي  ال ديييييي يو والدييييييايييييييية 
والحال ةن  د مسييييييييييلسييييييييييل الق م الرنبية ب  ات  األول  التد 
ىايييتضيييا ها ال لك  اروا  د مزرعتي  د "انشييياص"و عام 

1946. 
بن  هللا عب   د الق ة ال ورية السيييييييييييييييا رة  اجأ ال لك

اني ال لوي والنؤايييييا   كالم ون رج  د نق  الرزيز اخو  عب 
الييذات الرنبييية األمن الييذي جرييل كالت منهم يرتبن الكالم 
ي لقييا لييي. ومن ج ليية مييا  موجهييات لييي  ييالييذات ك ييا هو موجييّ

هللا و د إيييرة التسيياؤل  ر ما اشييار ىل   عب  قالي ال لك
الرامة  د األمة وبالذات ما هو حاإييييييييل  د  وضيييييييياعاأل

لسويان ولبنان والصومال  "ماذا  رل نا الرناا و لساةن وا
 ةلة هذه السييييييييييييييينةن لدل كل ذلك؟ ع أري  أن ُألقد اللوم 

نا أوضيييييييييييياععل  الجامرة الرنبيةو  الجامرة كيان يرك  
التد وناهييا بيي قيية. ان اللوم الدطيقد يقم علةنييا ندن قيياية 
نا األخذ  أاييييهاب  األمة الرنبية.  خال اتنا ال ا  ةو ور ضييييُ

ذا جرل األمة تسق  الحقة  د مصييييييييييييييي اقةتنا الوح ةو كل ه
نا وإن  وتسق  األمل  د وومها وغ ها. ىن السنقة ليسييإ ق رل
التخلف لي  مصييييييةننا ال دتوم  ق  مندنا هللا جلإ ق رتي 
نا  رقول تستايم التسنقة بةن الدع والها ل  الكنامة وخصَّ

ن ىعَّ أن  وض ا ن ت ةز الخةن من الشنو وع ونقصنا ناهِّّ
من ال خييياول والتوج و  ال يد يييل األا ألخييييي  عقولنيييا

ايييييييييييييييوى ال دهييية وال وية وع وت ن  ليييي ىعَّ الخةن...".  م 
ونهد خاييييا ييييي بنايييييييييييييييم مرييييالم الانيع والدييييل من أجييييل 
الخالص  القول  "ىن أول خاوة  د  نيع الخالص هد 

ان نسيييييييييترة  الحقة  د انسسييييييييينا و د  رضييييييييينا الهرل  إذا 
عيييايت وإذا  ييييةوعيييايت الحقييية عيييايت مرهيييا ال صييييييييييييييييي ا 

ال صييييييييييييييي ا ية هبإ ريا  األمل عل  األمةو وعن ها لن 
نس ا لقوى من خارج ال ناقة ان تنام مستقبل ال ناقةو 

للم الرنوبة...".  ولن ونتسم عل  أرة الرنب اوى عل
محل هذا الكالم لم نسيييييييييييي ري من حاكم عنبد مِّن قبل 

 جييا نييا القييا ييل نسسييييييييييييييييييىل  أن ولم نسييييييييييييييي رييي من  ريي و 
الرزيزو النمز ال ضيييييييييييييييد  لل بي  يية  د  عبي بن  هللا عبي 

ينيانا الراإيييييييسة الرنبية واإلايييييييالميةو يسيييييييجل منة أخنى 
ه ك ييا  د ال نة ىعتهييار عل  ال أل وتدييإ عنوان مييا يجوز 

ال اضيييييييييية "اللهم ىند ق  بلَّرإ.. اللهم  إشيييييييييه " أو "اللهم 
 ىند ق  نبَّهإ وانتق ُت النس .. اللهم  إشه ".

نسييي م ونقنأ اآلتد  "ان ال سيييدولية و د كالمي الج و  
 -  ر  هللا - امانة ع مزاو ة  ةها وع مكابنة علةهاو  بها

نصييون حنيتنا وند ي مرال ها. ويشييه  هللا ترال  انند ما 
تنييُت وومات  د توجيي النق  الصييييييييييييايا لنسسييييييييييييد ىل  ح  
القسييييييييييوة ال نهقةو كل ذلك خشييييييييييية من امانة اح لها هد 

ري وهد مسدولةتد أ جل جاللي ولكن رح تي  - مام هللاق ل
وااييييييرة   نها أاييييييت   الرزم عل  رؤية نسسييييييد واع اقها.. 
تلييييك النس  القييييايرة عل  توجيييييي النقيييي  الرنيف الهييييايل 

ان تجرل من ذلك قوة ُتسيييييييييقط  ا الت  -  إذن هللا - قايرة
 وُترلد حقات...".

بن  هللا عب  جا  هذا الكالم الذي ايييييييييي رناه من ال لك
محل حهات من يموع السيييييييي ا و تنّ ب  رل الرزيز  عب 

الشيييييد  جسال النسوج الرنبية واإلايييييالمية التد شيييييار إ 
عل  التةه  من كحنة اإلحهيياط ال سيييييييييييييييتشيييييييييييييييني  د هييذه 
النسوجو خصييوإييات وأن أهل القنار الرنبد واإلاييالمد لم 
يأخذوا ك ا يجب   ا اييييي روه  كل شيييييسافية وإيييييناحة من 

ذا الشهن من مضيسهم عن ما ىاتضال ق تهم  د محل ه
الرام ال اضيد. وجا  هذا الكالم  ر ما كنا احتسلنا ل جني 

مشيياركتنا  د ال ورة الحالحة والرشيينين )من األربرا   ىنتها 
"مهنجان الحقا ة  ليييييييييييييييييييي مني( 10ىل   2008آذار /مارج 5

"مهنجان الجنايرية"و مم  بيييييييييييي ات ىختصار والتناث" ال رنول 
األمةن  مييييييييارج  د قيييييييياعيييييييية 9ال دتسلةن ووم األحيييييييي  

الرزيز  د "منكز الهيصيييييييييييييييلية" بتق يم  عب بن  ايييييييييييييييلاان
 "جا زة ال لك فيصييييل الرال ية لخ مة اإلاييييالم" ىل  ال لك

األمةن الاان   ولّد الره  الرزيزو وقول عب بن  هللا عب 
 د خ مة اإلايييييييييييييييالم  الدنمة ن"ىنها لل ور النيايي لخايم 

 وال سل ةنو وهو أهل لذلك ع الت وقوعت".
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" 23"الجنايرية  لييييي ل لك عوَّة  د الةوم األولوكان ا
ال دسييييييييييييييين  عبيي بن  الرزيز عبيي  الغييياب األول للشييييييييييييييييم

 ال لك أرايهاالتويجني الذي كان خةن متا م للسكنة التد 
ل  دات  كنيات و قافيات  عب  هللا قبل  الث وعشيييييييييييينين ايييييييييييينة مل

 وتنا يات يسييييييهن عليي الدنج الو ندو وعل  ندو ما يقولي
الرزيز"ىن ال هنجان  عب بن  األمةن ايييييييييييييلاان ولّد الره 

الو ند للتناث والحقا ة هو من بنكات هللا اهداني وترال  
بن  هللا عبيي  ال لييك الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة ن م بنكييات خييايم 

الرزيز الييذي وضيييييييييييييييم اللبنييات األول  لهييذا الديي ث  عبيي 
الحقا د والتنا د السني  وأحا ي بنعاوتي حت  أإيييييييييييها من 
أكبن وأهم ال هنجانات الحقافية عل  السييييييييييييييياحة اإلقلي ية 

 الدنمة نوال ولية. ولق  اكسيييبإ رعاية اييي و اييية ي خايم 
لل هنجان زخ ات كبةنات وقايت  رالياتي لتدقةع  الشييييييييييييييينيسة ن

 د الترنيف بتناث اآل ا  واعج اي والدسا  علييو اه ا ها 
عل   نستا ك ا اايييييييييييييييه إ  د ى نا   رالياتي الحقافية واإل

 الحقا ات األخنى...".
الرزيز رح ة  عب  جا  الترويل للغياب األول للشيم

هللا عليي من خالل لستة تكني ية تنسيييييييييييييييجم مم واح ة من 
ونسسييييي  هللا عب  شيييي ا ل كحةنة تتسييييم بها شييييخصييييية ال لك

 د الراييا  والو ييا ".  محولييةوهد "الق يية  د ال بيي  ييية واأل
ال وقف والت سيييييييييييييييك  الحوابإ والراا  ىتخاذ  ال ب  ية  د

لل ون وللو ن والشيييربو والو ا  ل ن واكب مسيييةنتي عل  
محل  بتكارم ى نصييييف قنن من اعخالص والدنص واإل

 ال دسيييين الذي مندي ال لك وشييييا  ال لك عب  الشيييييم أبو
لرزيز من ال رجة األول  ومحل رجل األع ال مد   ا عب 

 الرزيز. عب  ج ةل الذي  ات عنقي يرتز بوايييييييييييييييام ال لك
نا وإذا  كانإ لدظة وج انية ع محةل لها غ نت نسواييييييييييييييي

ال دسييييين وتسيييييلم من  عب  الشييييييم األبنا وندن ننى كبةن 
ال لييك الوشييييييييييييييييا و الييذي عل  حيي  مييا نرن ييي ُي نا ل لوي 

بِّّن  كالم فيي الكحةن من مسنيات ورؤايييا  ال ول  قطو وير
الرزيز وبالذات عن ما كان يد ِّّ نا عن  عب  وال ه الشييييييييييم

هللا ماضييييييييييييييييات وحاضيييييييييييييييناتو عن اعمتنان لهذا  عب  ال لك
التكنيمو  إن رؤيتنا لل لك يضييييييييم  د عنع رجل األع ال 

الرزيز  عب  اللايف ج ةل وايييييييييييييييام ال لك عب بن  مد  
لدنص من ال لك عل  ا ضيييييييييييإ بنا ىل  التأمل  د هذا ا

مهاغتة ال جت م السرويي  كل مساإلي بلستات ومهايرات 
تنسيييجم كل اعنسيييجام مم إيييياغتي ال تأنية لهذا ال جت م 
وبدةا يرا  كل إييييياحب يور ىيجابد حقي  د التكنيم 
 د حياتي.. أو ما  ر  النحةل كالذي ح ث  النسييييييييهة ىل  

 ليييك الرزيز التويجني اليييذي كيييان ال عبييي  تكنيم الشييييييييييييييييم
ال انا وزِّين لو أن  ايييييييييييييةتهايل مري ال شييييييييييييياعن الوج انية

ال دسيييين  الوشييييا  وهو  عب  إيييي ر "شيييييم الجنايرية" أبو
بن  واقف امييييييامييييييي. وعنيييييي مييييييا نقنأ كالم األمةن مترييييييب

الرزيز نيييييا يييييب ر ي  الدنج الو ند  عبييييي بن  هللا عبييييي 
 ال سييييييياع  للشيييييييدون الرسيييييييكنية ونا ب ر ي  اللجنة الرليا

يرية" ل نااهة التكنيم  إننا ننى  د هذا "مهنجان الجنا ليييييييي
ال دسيييييييين وشييييييييا   عب  الكالم الدةحيات ل نا الشيييييييييم أبو

الرزيز أي الوايييييييييييييييام اععل   د ال ولة. وم ا  عب  ال لك
قالي األمةن مترب "ىن ال هنجان لهذا الرام وتشييييييييينل  أن 

ة  د هذا الو نو ايييتحنا ييكنِّم واح ات من الشيييخصييييات اإل
  ل يون ككل. اني مرالد الشيييييييييييييييماعا  ب ون ح وي وع

ال دسن التويجني رح ي هللاو الكاتب  عب بن  الرزيز عب 
م  راا ي وجه ه من  وال سكن والشييخصييية الطيايية الذي ق َّ

ال ه يية التد قييام بهييا عل  ميي ى أكحن من  يوارخالل األ
م  ايييييييييييييييهرةن عامات  د ال ولة وعل  مختلف ال جاعت وق َّ
الخييي ميييات الجلةلييية لييي ونيييي وو نيييي ومليكيييي وأ نى ال كتهييية 
الرنبيييية  يييال رن ييية واإلبييي اع من مرةن التجنبييية وال رن ييية 

 والسكن ال ستنةن...".
ث وأما ري  رل األبنا  الخ سيية البنرة األمنا  عل  تنا

هللا ومد   وح   وخال  وعب   وال هم )عب  ال دسييين وعب 
السيييييييالم(و عل  التكنيم  إني جا   د ايييييييياا كل ة كبةنهم 

ال دسييين ال سيييتشيييار  د ال ووان ال لكد الذي  عب  الشييييم
 ر ما تسيييييييلَّم الوشيييييييا  قال مخا هات ال لك "ع اج  من كل 
ترابةن الشييييييييييييكن والدب والتق ون ما يد لند ىل  كنم تلك 

 نااهة الجلةلة عل  نسسد لتأخذ مكانات منيدات لها اشرن ال
من خاللي انند ق  أايييتايم أن أ د اإلنسيييان الكبةن جز ات 

بنوحيييي الاييياهنة  الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نمن حقييييو  خيييايم 
الكني ة وبراا ي النبةل الةوم وباألم  مم وال يو  نة 
علدَّ وعل  ُاانتنا احااي  روحية واخال ية اتظل تشةن 

  ات  أننا عاجزون عن التربةن عنها أو الو ا  بواجهاتنا. يا
ما اعظم واكنم الو ا   د نسسيييييييييييييكم الكني ةو  لق  تجاوزتم 
 يييي وتجييياوز  كم حييي ويه ىل  أنبيييل الصيييييييييييييييور والتوقريييات 
وال قاوي . اقول ذلك ك ا قالي وال ي رح ي هللا  األم  
ورييه وإعتز وخسع قلهي  ي...".  م يضييييييييييييييييف ونيا ة عن 

 قا  والرا لة واعإيييي قا  الذون ندن منهم  د مجل األشيييي
الرزيز التويجني  د حياتي و د ال جل  نسسييي الذي  عب 

ال دسيين واخواني عل  ىاييت نار  عب  األبنا يدنص كبةن 
نِّل بها  وال حياتيو  ىشيييييييييييييناقي  "انزلت وه حيات مكانة شيييييييييييييُ
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للت ي ىل  عالم واايييييييييم تراملل مري بال غنبة أو وحشييييييييية  ح ل
انييييي وذخيييا نه ومسييياهي يييي الكني ييية  كم. والةوم  يييأ لع مرييي

ي  ت ندوني ما انتم أهل لي حةن تتسضييييييييييييلون بتكني ي ومند 
الرزيز علٌو  عب  يا الرزيز لتقولوا لي  عب  وشييييييييييييا  ال لك

  د الدياة و د ال  ات...".
الرزيز  عب بن  هللا عب  خالإة القول ىن كالم ال لك

ايييييييييت نار هو ى 2008مارج  15 د مجل  الشيييييييييورى ووم 
محابنة  2007مارج  28لكالمي مستتدات ق ة النياة ووم 

مني عل  تنايييييييييييييم مراند ال ب  ية. ك ا أن ال نااييييييييييييبتةن 
"مهنجان  ليييييييييييييييييييييييييييييي ال تالزمتةن  ال ورة الحالحة والرشييييييييييييييينين

"جا زة ال لك فيصيييييييييييييل  ليييييييييييييييييييييييييييي الجنايرية" وال ورة الحال ةن
الرزيز  عبي بن  هللا عبي  الريال يية" كانتيا لدظية تأكةي   أن

 د الرايييا  والو يييا ".  أمحوليييةهو "ق ييية  د ال بييي  يييية... و 
وبييييييال قييييييارنيييييية مم ابتريييييياي  رل ُأولد األمن من عنب 
ومسييييييييييل ةن عن ال ب  ية حت   د مدااييييييييييهة الذات وع م 
تنااييييييد الحوابإ الو نيةو ومم اندسييييييار رقرة الراا   د 
عييييال نييييا الرنبد و د الوقييييإ نسسييييييييييييييييييي خلو مجت رنييييامن 

 د الو ا   محولةكة  للراا  واألاعمحوعتو  إن لدظة التأ
األمن ولّد  هد نوع من كنم األخالا اليذي يسنزه وجي ان

هللا ا ال هللا ع نه واعااه  ق ر  عب  ال صيييلا محل ال لك
ونخوتيييييي تجييييياه ال بتلةن  األمتةن أحوالمريييييانييييياتيييييي تجييييياه 

 بويالت... اببها الرناي وال ران ون ه اهم هللا.

 2008مارس )آذار(  24 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

ع  جولة الترميم... لمعالجة التصدُّ
اذا كان إيييعهات  رل الشيييد  تسيييوية الوضيييم الرنبد 

مدت ناتو   ن الواجييب  ريي  ىنتهييإ  قبييل الق يية الرنبييية التد
من جانب  ىايييييييييتحنا دالذي ح ث و د ضيييييييييو ي بذل جه  

ار األاييييييييي  للتأكة   ر ي  الق ة ل  ة  عل  أنيالن ي   شيييييييييَّ
 ل ما ترنيي الكل ة من مرن .انة وبك

ار تشيييييييي ل  وكخاوة اول  ع ب  من جولة للن ي   شييييييييَّ
القاية الذون ارتأوا ع م ال شيياركة شييخصيييات  د الق ةو أي 
ارو ومم    ا مرناه عق  ق م  نا ية ونتقل  ةها الن ي   شييييييييَّ

و من ال داة األول  النياة األإيييولكل الدنص عل  
الحالحة ع ان ىل  النا رة ىل  ال داة الحانية القاهنة ىل  

إييييينرا  ىل  الخامسييييية النباط ىل  السييييياياييييية مسيييييقط ىل  

السييييييييييييييييا ريية ال نيياميية ىل  الحييامنيية  ريي اي. وقبييل الروية ىل  
ار النحال  د بةنوت.  يمشع يدط الن ي   شَّ

ار األايييييييييييييييي  الن ي   وندن هنييا ع نتديي ث عن  شييييييييييييييييَّ
السييييوريو أو  اعحنى ر ي  الج هورية الرنبية السييييوريةو 

ار األاييييي  الذي   وجب "يايييييتور مدايييييسييييية وإ ن ا عن  شيييييَّ
شييييييييهنات  12الق ة"  ات ر ي  هذه ال داييييييييسيييييييية عل  م ى 

وملن كيييان يد يييل هيييذا  2009اذار /ميييارج 28تنتهد ووم 
التنؤج تقم عل  عاتقي مسييييييدولية ق  ع يسييييييتسيييييييغ الطيام 
بها لو كان  قط ر يسيييييييييات لبل ه لي ان وتخذ من القنارات ما 

يااات ما يرتق  أنها تنااب مصلدة وني  وينتهج من الس
النظامو مم مالحظة ان ىاتضا تي للق ة تدتم عليي السات 

األجوا  وتيييذلةيييل ميييا امكن من الرطهيييات أ ضيييييييييييييييييل  تهةئييية
 د توجيي ال عوات ور م  األإييييولوالدنص عل  ىعت اي 

يرجة التنهي  د الكالم  دةا ع وتذاك  هذا ال سيييدول أو 
يجرل األمور شأني أن  وتشا ن ذاي  دةا وتلسظ   ا من

الصيييييييعهة تزياي إيييييييروبة أو ونقل ال سيييييييا ل الخالفية من 
التد تدتاج ىل  حل ىل  عق ة مسييييييترصييييييية  األزمةيرجة 
 الدل.

نلفية وع  ومسيييييألة "تنؤج الرالم الرنبد" ليسيييييإ مسيييييألة شيييييل
هد حالة من حاعت األمن الواقم تسنضها اإلاتضا ةو وإن ا 

الرنبد اعر م" ل  ة اييينة و "ال نصيييب أن تكون  هدو أو يجب
الذي يأخذ عل  عاتع من وتوعه مه ة ج م الصييييييييييييييف عل  
كل ة اييييييييييييييوا و ولذا  ق  يكون من األج ى لو أن ر ي  الق ة 

األمةن  وتنأج  ر  ار ضيييياضييييها لجنة من  ال ة مسييييدولةن هم
الرييام للجييامريية ووزين خييارجييية يوليية الق يية السيييييييييييييييا قيية ووزين 

 ة الالحقة. وهذه اللجنة خارجية ال ولة التد ايييتسيييتضييييف الق
تحني مه ة ر ي  الق ة من خالل إييييييييييياغات عل  أن قايرة 

متوازنة ق  وتنيي هو  د اايييييييييييتنها ها ألني يسكن كن ي  ل ولة 
  قط.

وأه ية الق م الحنا ية التد نشييييييييييةن ىلةها انها اييييييييييتنمم "ق ة 
يمشيييييع" وتجرل اإلايييييم عن  ذ عل  ال سييييي  و ىذ أن تسييييي ية 

ار ايهاأر "ق ة التضيييييامن" التد  "ق تي" كانإ  لييييييييييييييييييي الن ي   شيييييَّ
التضيييامن كان غا هات وهنا تصيييها ذلك أن تجا د واقم الدالو 

التسييييييي ية ترند امنات منشيييييييويات ولي  حاإيييييييالت. والتنميم م كن 
القاية الذون آ نوا الغياب كانوا بذلك وهرحون بنايييييييييييالة ذلك أن 

تتناول مصلدة اورية النظام والشرب  د وقإ واح . وهدع  
هيل مسييييييييتوى ال شيييييييياركة كانوا مم الدل الذي ع ب  من بتخ

األخذ  ي والذي وترلع بلبنانو ومم الخيار الذي عل  النظام 
السييييييييوري ىيخال تر والت جذرية عليي ويتصييييييييل  الرالقة مم 
ىونان السيييييييييييييياعية ىل  الهي نة. وعن ما يقول ضيييييييييييييييف "الق ة 
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ارية" منوشيييييييييييييهن متكد وزين خارجية ىونان  د مدت ن  الهشيييييييييييييَّ
الق ة كالمات  ىنتها  نايا يمشييييع  ر  أح   ا د عق ه  دإييييد

ىاييييييييييييييتسزازييييات حول الجزر الرنبيييية اإلمييياراتيييية الحالث "  يييب 
الكبنى" و" ب الصييييييرنى" و"ابو موايييييي " ال دتلة من جانب 

 ىعالنا "أوريهىونان وتناقل مم اللهجة الرنبية ال خسسة التد 
ق ة" يمشيييع" حول هذه الجزرو  إن ذلك يسيييد  ىل  "ر ي  ال

 د ال رجة األول  خصييييوإييييات ان يولة اإلمارات شيييياركإ  د 
نهيان الذي  آل زاو بن  شيييييييييخ  ر ي  ال ولة الشييييييييييم خليسة

اإلونانية ق  تسة   د  -جا  و د خا نه ان الرالقة السييييييييييييييورية
السرد لتدنين هذه الجزر. لكن ما ت ناه ر ي  يولة اإلمارات 

تالل" مكتهييييات " تسيييايى كل ييية "ىحعالن"اإلذليييك أن لم وييي ركيييي 
 ال سيييياعد الد ة ة واعجنا ات القانونيةو وان منوشييييهن متقد 
وزين الخارجية اإلونانية الضيييف الشييقةع يون غةنه ىنتق  ومِّن 

يجف حبن "ىعالن يمشيييييع" اللهجة الرنبية ال مشييييييطية قبل أن 
ال خسسة وقال  "اعيعا ات  أن الجزر الحالث هد لالمارات 

الجزر ىونانية. ولق  حان الوقإ لها من الصيييييييدة. أاييييييياج  ع
لكد وبذل ع نو مواييي  وال ول الرنبية جهويات حول القضيييايا 
الرنبية الن يسية خصوإات القضية السلساةنية وع يشةنوا ىل  
هذه القضييييييييييياياو أي الجزر الحالثو لر م ىعاا  ذريرة للكيان 

 الصهةوند".
 ومحل هذا الكالم ال نوشيييييييهني الذي لم وناع قا لي أي حال

الرنبية  سيييبب اعقتدام اإلوناند  -ىليي الرالقة السيييوريةىنتهإ 
ار  د غن  عني. أما وق  قةل  للقنار السوريو كان الن ي   شَّ
 إني و خل أيضيييييات  د ايييييياا جولة التنميم  دةا تشييييي ل هذه 
ال ولة أيضييييييييييييييات ر ي  يولة اإلمارات ويصيييييييييييييين  "ر ي  الق ة 

ث حع عنبد الرنبييييية" وهو  د أبو ظبد  ييييأن الجزر الحال
اماراتد ومن الواجب تدنينها ك ا مزارع شهرا وك ا الجوعن.. 
مم مالحظة ان ىحتالل الشييقةع أرة شييقةع أشيي  ىوالمات من 

 ىحتالل أمةنكا للرناا وإانا ةل للجوعن.
ار آخذات  د  وهق  التسييييياؤل  هل اييييييسرل ذلك الن ي   شيييييَّ

يمشيييع  ان القاية الذون لم يشييياركوه  نحة ىايييتضيييا ة عتهاراإل
لل نة األول  ق ة عنبيةو حنإيييوا اشييي  الدنص عل  إييييانة 

 عضا مداسة الق ة ومن أجل ذلك او  وا من ي حل يولهم األ
  د الجامرة الرنبية؟

هنييا يييأتد الجواب  من مصييييييييييييييلدتييي ان يسرييل ذلييك.  سد 
يمشييييييع ح  إ حالة تصيييييي ُّع ومن الواجب الرالج من خالل 

 "جولة التنميم"... ومن يون تها د.
 2008( نيسان) أبريل 8 –"الشرق األوسط"  يفةصح

     

 الجنبالطية -تأمالت في المكايدة الروسية
يدتييييار ال ن   د ال وقف النوايييييييييييييييد  د مييييا وترلع 
 األزمة  د لبنان. ويصيييييييييييرب القول ىن رواييييييييييييا مم أح  
أخنى. ك ا يصرب القول ىنها ض  هذه أو تلك  ال الع.  ن د  األزمةو األكحنية من جهة وال رارضييييييييييييييية من جهة 
وهذا يرند انها ليسييييييييإ مداو ة لكد تكون إيييييييياحهة يور 

لسييييييييييلوي اإلنتهازي الذي  اعل وإن ا هد عل  يرجة من ا
يرايي ايييييييييييييسةن ال ولة ال نقوإييييييييييييية الرظل ةو  ر ما كانإ 
عظ    إمتيازو اييييييييةنغد بوكةن  إ العت تلسزيونية  ر  

عل  أن لقا ات راييييييييييييييي يةو ويدنص  د هذه اإل العت 
وتد ث  الرنبية وتلك خاوة شييييييييجاعة من جانهي شييييييييبةهة 

ع  خاوة ايييييسةنة بنياانيا  نانسيييييي  غاي التد تنا أحيانات 
ومن يون أن يسيييييييييييييييتوقسهيياو ك ييا زمةلهييا  أحيييانييات  ييالرنبييية 

 النوادو ان عنبةته ا عل  ق  الدال.
مضيييإ أشيييهن يون ان يسيييجل السيييسةن النوايييد وقسة 
كةييي يييية كتليييك التد وقسهيييا  جيييأة مم إييييييييييييييييي وع الكنملةن 
التاريخد ىبنات عن أب ولة  ك ال جنبالط.  م ها هو ووم 

الكة ية" مت حلة يسييييييييييييجل "أم الوقسات  2/4/2008األربرا  
بزييييارة كيييان الرنة منهيييا الكةييي  وع شيييييييييييييييد  غةنه عل  
اإل الاو قام بها ىل  يارة الشييييييييييييخصييييييييييييية ال رزية ال حةنة 

الوزين السيييييييييييييييابع و ام وهاب  د بل ة "الجاهلية"  نتهاهلإ
وتلك ضييييييييييييينبة موجرة للزعيم ال رزي األكحن شيييييييييييييأنات ولة  
جنبالط اليييذي وتلق  السيييييييييييييييهيييام الدييياية من و يييام وهييياب 

ال ت تناييييييييييةن  د خط الهجوم أح   السييييييييييوري الهوى كوني
األول عل  كل من يقول كل ية ااييييييييييييييييا ة  د حع النظيام 
السيييييييييييييييوري. وكبةن هدع  القييييا لةن ك ييييا نرنل هو ولةيييي  
جنبالط الذي أشييييييرل عنين األايييييي  الساظات تجاوزت  كحةن 
موجهات التهةب ومناعاة ال قامات. و د مسيألة الني عل  

من ال حييل كييان و ييام وهيياب مجليييات جنبالط   ييا هو أكحن 
  د ىات نار وموجرات ومس وعات.

"يارة الجاهلية"و الصييييييييايمة  لييييييييييييييييييييييي  د الزيارة ال هاغتة
"يارة ال ختارة" مارج السيييسةن بوكةن  ليييييييييييييييييي  ابيرة الدالو

اللقا  روى  ىنتها لعهة ال كاو ة عل  موجة  ويلة. وبر  
  كيييييل من الزا ن والُ زار ) ضيييييييييييييييم ال يم(  بيرييييية اللقيييييا

 ومض ون ال ها  التصنيا حولي عل  الندو اآلتد  
السييييييييييييييسةن ال كياوي  قيال مبنرات الزييارة "ك يا ترن ون عني نييا 
اتصييييييييييييييياعت وعالقييات متوازنيية مم كييل األ نال اللبنييانةةن 
وندن يا  ات نسيييييترل محل هذه السنص لنشيييييجم كل اللبنانةةن 
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 اللبناند  د ما بةنهم...". -عل  ب   الدوار اللبناند
نا  د الكحةن من وال ضييييييي يف و ام وهاب قال  "تلناقشييييييي 

ينا عل  أه ية  األمور ال دلية واإلقلي ية وال ولية وشييييييييييييييي َّ
ال ور النواد خصوإات  د الشنا األواط وعل  ال ور 

 النواد ال اعم للقضايا ال دقة...".
هذه الزيارة ال هاغتةو ألنها  أوضيييييييييييياوهكذا ع السييييييييييييسةن 

لل كيياويي ة  ييإن ال كييياويي  كةيي يييةو وعنيي مييا تكون هنييالييك حيياجيية 
وهاغإ لكد تكون الناييالة إيياعقة و اعلة. وع الُ زار ) ضييم 

ووضييييييييييييا ان زا نه يسرل ذلك  رنة مكاو ة  ي كن أنال يم(و 
ولةييي  جنبالط. لكن مم ذليييك  يييأهالت بهيييذا الُ كييياوييي  ميييا ياميييإ 

 هنالك جوامم مشتنكة و ا  ة مرنوية لكال الان ةن.
ليذي ع وبتلم ال كيياويي ة وحةيا أن ولةي  جنبالط من النوع ا

وع ونام عل  الضييييييمو وبالذات عن ما تترلع األمور  الاا سةو 
 إني  ر  تسييييييييييرة أيام من زيارة ال كاو ة التد قام بها السييييييييييسةن 

"يار الجاهلية" واييية ها و ام وهاب ىغتنم مناايييهة  لييييييييييييييييي بوكةن
كالم منييي وب رواييييييييييييييييييا لييي ى األمم ال تدييي ة ال تريييا ف مم 

لكهار األربرة )ج ةل السيييييييييييييية و ري ون الضييييييييييييييهاط اللبنانةةن ا
عازارو مصييييييييييياس  ح  انو علد الداج( ال وقو ةن  شيييييييييييبهة 
عالقة لهم بواقرة ىغتيال ر ي  الدكومة اللبنانية السابع ر ةع 
الدنينيو وهو تراُ ف مسترل يصيييييب  د خانة ال كاو ة التد 
لها السييييييييييسةن بوكةن بزيارتي و ام وهاب. وق  ري جنبالط  اييييييييييجَّ

ة  ييأقوى منهييا قييا الت "لسييإ نظننييا كالم ال نيي وب عل  ال كيياويي 
النوايييييييد ل ى األمم ال تد ة عن الضيييييييهاط األربرةو  لرلي لم 
ونتهيييي ىل  ال ييي  ن الو نيييية الرظي ييية لهيييذه ال نظومييية األمنيييية 
القهنية اللبنانية التد قوَّضيييييييييييإ كل أاييييييييييي  ومنتكزات النظام 
ال ي قنا د  د لبنان وتور إ  د اإلغتياعت السيييييييييييييااييييييييييييية 

شكل  اضا وواضا..."و  م يضيف  "اننا نأمل من رواييا  
التد  ال ا يع إ اياية وااتقالل لبنان وااه إ  د ت ويل 
ال دك ة ال وليةو ان تظل عل  موقسها ال اعم لتابةع الر الة 
 د الجنا م السيييييياايييييية  د لبنان والتد كان ق  ب أ مسيييييلسيييييلها 

لسوفياتد مِّن  إغتيال ك ال جنبالط الص وع الكبةن لالتداي ا
 قِّبلل النظام السوري...".

 ريي  اييييييييييييييياعييات من هييذا الر ز والل ز الجنبال د ح ييل 
السييييييييييسةن النواييييييييييد بوكةن اكلةالت من الزهور وتوجي ىل  "يار 
ال ختارة" حةا وضيييييييييييري عل  ضييييييييييينيا الزعيم ال رزي ك ال 
جنبالط م انات اإلبن الراضييييييييييييييب من ال كاو ة ال ت حلة بزيارة 

ع والزعيم ال رزي الناشييييييئ و ام وهابو السييييييسةن للوزين السيييييياب
 إ نا ات ارتاحإ لها نس  جنبالط اإلبن ك ا رو  جنبالط 
األب. وم ا قالي وبالرنبية ىياها  د مرنة اإل نا  األقنب 

ىل  التصيييييييييييديا "أوي القول ىني مم األايييييييييييف الشييييييييييي و  ونظنات 
ضيييييينيا ك ال  أزورلظنول تقنية مدضيييييية لم ات كن من ان 

الةوم انتهزُت هذه السنإيييييية ىن ا  آذار السا إو 16جنبالط  د 
لكد اضييم اكلةالت من الزهور عل  ضيينيدي. وق  كان إيي يقات 
عظي ات لالتداي السييييييييوفياتد ولنوايييييييييا اآلن. وإننا ندتنم كحةنات 
هذه الشيييييخصيييييية اللبنانية واإلقلي ية وال ولية الهارزة التد أ َّنت 

نان والرالم اج م. لق  تأ ةنات ىيجابيات وضييخ ات عل  الدياة  د لب
ُمنا ك ال جنبالط  د عه  اعتداي السيييييييييييييوفياتد جا زة لةنةن 
للسالم ألن هذه الشخصية ااه إ مساه ة  رالة  د ترزيز 
عالقات الص اقة التقلة ية بةن لبنان واعتداي السوفياتد. وإننا 
 د روايييييييييييييا اآلن نكن أقصيييييييييييي  شييييييييييييرور اعحتنام تجاه هذه 

جنبالط النجل الرظيم اةهق   د  الشخصية واؤك   أن ك ال
 قلوب الشرب النواد ىل  األب ...".

هذا عن جنبالط األب الناق  تدإ التناب. لكن ماذا عن 
ولة  جنبالط ال نزعج من ال كاو ة الناشيييييئة عن زيارة السييييييسةن 

 بوكةن للخصم الل وي و ام وهاب؟
عن ولةيي  جنبالط وال وقف من ال دك يية اليي ولييية ا يياة 

كاو   قال "أنتهز السنإيية السييرة ة الةوم لنزور ولة  السييسةن ال 
 ك )هكذا التوإيييييف  الدنل( إيييي يقنا الكبةن لنتهاحا مري 

نت سيييييك  ال دك ة ال ولية التد أننا   د أهم القضيييييايا اللبنانية.
التدقةع الجاري  د ننى أن ع تكون مسيييييييييييييَّسيييييييييييية و يجب أن 

يجييب أن قضييييييييييييييييية ىغتيييال الشييييييييييييييهةيي  الن ي  ر ةع الدنيني 
 تهد...".ون

ع اييييييا قة لي  د أي بل  آخن أمن   ر  الذي اوريناه حول
بةن ايييسةن يولة عظ   وزعيم ايييياايييد مدلدو تهق  اإلشيييارة 

أاييييييهاب ال كاو ة هد ان ولة  جنبالط ذهب  رة ات  د ىل  أن 
عالقتي مم أمةنكاو بل اني  د نظن رواييييييا ذات الرالقة مري 

ىل  أن  تنبةهي ومن قبل ذلك مم وال هو تأمني وإيييييييييييييار لزامات 
يدسييييييب الدسيييييياب لل اضييييييد. وجا  التنبيي  صيييييييرة ال كاو ة 

 ولي   صيرة التذكةن الذي ونسم الذكنى.
وتلييك واقريية من حع القييارئ الرنبد الهرةيي  عن ال رييانيياة 

 د لبنييييان  أحيييييانييييات الةومييييية للبنييييانةةن ان يديط   ييييا يديييي ث 
ال سيييييييتها  من الر و ومن الجار ومن الشيييييييقةعو ويكون الذي 

 ث هذا من النوع الذي لخصييييييييييي شيييييييييياعننا الكبةن ال تبند يد
  القول ... وإني ضدك كالهكا.

 2008أبريل )نيسان(  19-"الشرق األوسط"  صحيفة
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عمرو موسى بين التمثيلية اللبنانية 
 السعودي لدوره –والدعم التمثيل المصري 

وتسيييييييييييا ل اللبناند ال سيييييييييييتطيم النأي  د لدظة ىحهاط 
 ش و ة الو أة  

ل يياذا نسرييل هييذا الييذي نسرلييي  يياألمةن الرييام للجييامريية 
الرنبية ع نو مواييييي  مم اني األكحن ر قات بلبنانو ال بتل  
 أزمة ال كاو ة عل  حسيياب ال داييسييات والكيانو من بةن 

خالع الوهاب عزام وعب  ال عب  ايييييييييا ن اعمنا  السيييييييييا قةن
 حسييييييييييونة ومد وي رياة والشيييييييييياذلد القلةبد وعصيييييييييي إ

ال جة  رح ة هللا عل  الذون رحلوا وا ال هللا أع ار  عب 
البالي والعهيييياي من  أحوالالييييذون وتييييا رون مم ال تييييا رةن 

 ال ديط ىل  الخليج؟
ا اييعيي وحةويتي واييرة  إيي   ول اذا ع نرتنم حنإييي وِّ

جل اتي  نتجاوب مم هذا السييييييييييييرد ونسييييييييييييإبتكار إيييييييييييي ره و 
 اإلمتنان لهذا الدنص وذاي الص ا وتلك الدةوية؟

ول اذا كل ا جا نا مسييييييييييتهشيييييييييينات خةنات نرة ه ىل  الُ نبَّم 
األول وكأن ا نقول لي  ع موجب للدضيييييييييييور  ندن  ها ل 
تنتسيييييييييب ىل  "ياح " و"الربنا " ومن يون أن نخجل من 
ذلك. ألم وتساإيييييييا الهرل من الذون وتالعبون   صيييييييةن 

متسيييييييييييييييلدةن بنأي عييييام تولَّ  تزعي هم أو  البالي والعهيييياي
ىرتضييييييييييي  إييييييييييياغنات هذا التزعُّمو ورييوا أكحن من منة   ا 

مستوحات مئة  األزمةإل قا  كتاب  ىاييييتر ايمرناه انهم عل  
كانإ ماالبهم لن تتدقع؟  م ألي  هذا ما يسرلي ىذا  انة

هم أو ال رضييييييييوب  رِّ السلسيييييييياةنةون الراضييييييييبون من وضيييييييي 
ع ن ري؟ كذلك أليسييييييييييييييإ  ها ل  علةهم من رب الرال ةنو

بالي النا  ون تسرل الشيييييييد  نسسيييييييي وتسيييييييةل ال ما  البنيئة 
ر بهم عل  وقم الرزل األمةنكد اإلوناند  -ويمييا  ال رنَّ

   عت ال مار؟
لق  جا  ع نو موايييي  ال نة تلو األخنى ىل  بةنوت. 
وع نظن ان النجيييييل خيييييالد ال شييييييييييييييييييياغيييييل أو أن لبنيييييان 

التةنة" و" كهيا" و"مرناب"  "الضييييييييييييييياحية" و"قنيام" و"عةن
و"النابية" و"كلي نصو" قالع رموز األزمة هد خةن أمكنة 
للتنويا عن النس   د هييييذه اعيييييام. ولكنييييي يييييأتد ألنييييي 
حاذا  د قنا ة الكف السيييييااييييد اإلقلي د وال ولد وي لك 
ق رة تسسيييييييييةن ما بةن اييييييييياور ال واقف أكحن من أي رمز 

ةهم  الرنةيي  واألكحن اللبنييانييية بنوع األزمييةآخن من رموز 
عنايات. ومم ذلك  إن اييييييييييعيي ع وح ن لي  ألن النجل ع 

يان  الدلول ال توازنيييية وإن ييييا ألنييييي متجني. لكن الييييذون 
وت ن  علةهمو ونكيياي نقول  األحيييانيخييا بهم و د مرظم 

ونجوهم ان وتقوا هللا  د مييا يسرلونو ع ونتيياحون ىل  من 
ناعي  التدزب ىقأاييييييييييياج  هو متجني ويتراملون مري عل 

 لهذا الانل أو ذاي. ومن أجل ذلك ع تستطيم األمور.
وعن ما عحظإ ال ولتان الرنبةتان الكبنيان مصيييييييييييييين 
والسييييييييرويية ان األمن يدتاج ىل   رل ال سييييييييان ة لألمةن 
الرام  إنه ا حوَّعه ىل  "ايياعد ال هايرة الرنبية لدل األزمة 

بلِّغ ال رنةةن اللبنانية". والسيييييياعد هنا لي  "ايييييياعد بني " و
السييييييييياعد   رن  وإن ا    ا تم اإلتساا عليي وينقل الجوابو

" اذل ال سيير " ال توَّج هذه ال نة   وقف عنبد واضييا كل 
الوضيييييو  ىاييييي ي "ال هايرة الرنبية". ومم ان هذه ال هايرة لم 
تد ي مواعة  ولم تأخذ شييييييييييييييكل القنار ك حل القنارات التد 

تنسةذها  أحيانات ل تصيييييييييييييي ر عن مجل  األمن ال ولد وياو 
عل  اييييييييييييييبةيييل  242ورب ييا يكون الزمن عقويات محييل القنار 
اييييييييينة من  األربرةنال حال ع الدصييييييييين الذي بلغ الواح ة و 

تأجةل التنسةذ الكامل ليو ىعَّ أنها كانإ موقسات لي إييييييييييييييسة 
القنار وإعَّ   ييييييا مرن  ان زيييييييارة الن ي  نبيييييييي بني ىل  

بنل ان كل اللبنانةةن وان  أبوابالسييييييييييييرويية منتهاة  ستدي 
ار األاييييي   د زيارة ال  لكة ع تتم ما يام  رغهة الن ي   شيييييَّ

 كناد الن ااة اللبنانية  ارغات.
 جييييييا  2008ووم الخ ي  األول من ميييييياوو )أيييييييار( 

الرام ع نو موايييييييييييييي  ىل  "عاإيييييييييييييي ة ال ران ون" األمةن 
بةنوت و د اعتقايه ان ما كان مسييييييييترصيييييييييات يسييييييييةن ىل  

بيم لبنيييان هو ربيم الديييل اليييذي ايييييييييييييييييييأتد حلدلييية وان ر 
 . لكنييييي وجيييي  ليييي ى زع ييييا   هييييا ييييل زيهييييار صييييييييييييييييف اإل

األزمة ان الرناي ىل  ازيياي والترقة  ىل  اايييييييييييتدالة وبقايا 
  يييييييالو ن ىل  الكسن. وغييييييياير بةنوت حزينيييييييات  اإلي يييييييان

عل  مييا انته  ىليييي حييال هييذا الو ن من قِّبييل زعييامييات 
عهة السيييييياايييييية تتالب تتقن التالعب و د اعتقايها ان الل

 ذلك.
 وواإل اللبناند ال ستطيم الناي التساؤل 

ال  مت ؟ وهل ان الو ن هو حقل م ارايييييييييييية نزوات 
ان وتزع وا.  األإيييييييولل ن شيييييييا ت ظنول خارجة عل  

ولكن هل ان مشييييةئة الظنول نسسييييها تقتضييييد  قا  النأي 
 الرام اللبناند عل  هذا السكوت ال نيب؟

وايييييييي   راير ىل  عنيني  د الرام ع نو ماألمةن أما 
القيياهنة وتييا م امنات آخن كييان بيي أه ل رييالجيية حيياليية غنيهيية 

ا " ةنوج" الرناي هد األخنىو ويت ن  أعَّ ياول أإيييييييييابه
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عالج تلييك الديياليية وإعَّ تصييييييييييييييها محييل الديياليية اللبنييانيييةو مم 
اختالل النوعيييية. وخالإيييييييييييييييية الديييالييية ان نقةيييب ال  حلةن 

لسنانةن الرنب من ال صييييييييييينيةن اشييييييييييينل زكد وأمام هج ة ا
قنارات  أإييييييي ر م حلةن ومانبةن انا ات وذكورات عل  مصييييييينو

تد  من حضيييييييور هدع  ونشيييييييا هم  د مصييييييين ألنهم بذلك 
يأخذون من  نيع زمال هم ال صيييييييييييييينيةن. وحةا ان ع نو 
موايييي  هو األمةن الرام للجامرة الرنبية ال سييييدولة عن كل 

ه وم األميييييةو  يييييإنيييييي ايخيييييل هيييييذه الديييييالييييية ىل  يا نة  أنواع
اإلهت امات شييييييأنها شييييييأن الداعت السيييييييااييييييية والرسييييييكنية 
واإلقتصايية ووجَّي  إإ ار بيان و عو فيي النقةب ال صني 

النظن  د ميييا ىتخيييذه من قنارات غةن مناطيييية.  ىعييياية ىل 
ذاكنة النقةب غا لة عن الدضيييييور الرنيع  أن تكون  وخشيييييية

يةن  د ال جي  السند والسييييييييييييييةن يا د والانبد لرةن ال صيييييييييييييين 
ال صنيو  إن البيان تد َّث عن ا ضال  رل هدع  أمحال 

و نيييييي  أبيل  بةنم التونسييييييييييييييد ونجةيييييب النيدييييياند وجورج
اع نش واايييييييي هان ونور اله ى ويواييييييييف شيييييييياهةن ونجا  

 االم وع ن الشنيف وكحةنين غةنهم.
رنبية ال  ذلك اضال البيان "ىن التساعل بةن ال واهب ال

وال صينية ا نى الدياة الحقافية ال صينية والرنبية واياهم  د 
بلورة ال زاج السند  د الرالم الرنبد من مشييييينقي ىل  مرنبيو 
ولييذا  ييإن ضييييييييييييييوا ط تنظيم ع ييل السنييانةن الرنب يجييب أعَّ 

اإلبيييي اع وإل  قةوي عل  األع ييييال أمييييام  تتدول ىل  عوا ع
 السنية...".
  حلةن ال صييينيةنو ال تأ ن تنى ايييةترامل نقةب ال يا هل

السايات من أنور  عل  ما وب و بنبنة غضب الن ي  الناحل
الرنب ألنهم قنروا  د لدظة ري  رل متسييينعة نقل الجامرة 
الرنبية من القاهنة ىل  تون   قال عهارتي الشهةنة "خ وها.. 
انا م  عاوزها"و مم ت نيات ع نو موايييييييييييييي    حل تراُمل 

 ون ال ترجن ةن غةن الريياقلةن "نقييا يية السيييييييييييييييييااييييييييييييييةةن الرنةيي
 اللبنانةةن" مم و نهم لبنان الذون وني وني ااحة لرةن شعهي؟
يختم اللبناند ال سييييييييتطيم النأي  د لدظة ىحهاط شيييييييي و ة 

ال  حلون ال صيييييينيون  د  أن يكون  الو أة التسيييييياؤل  الت ند
شخ  نقةبهم أشنل زكد أكحن ترقالت من "ال  حلةن" ا اال 

نانية التد وتواإيييييييل عنضيييييييها للشيييييييهن مسييييييينحية األزمة اللب
لهدع  أحيي   السيييييييييييييييا م عل  التوالد ومن يون أن يصييييييييييييييسع

"ال  حلةن". وهكذا اييييتهق  ال سييييألة حت  ىشييييرار آخن ت حةالت 
 بت حةلو وع نو موا  بةن الت حةلةتةن... أكحن من متسنج.

 2008مايو )أيار(  5-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 الصبر قليل من الفضفضة وكثير من
يكسد القلةل من السضيييييييييسضييييييييية التد تراير الصييييييييي ور 
اللبنانية الرا قة  اعحتقانات.  الذي ح ث كاي وتسبب  د 
تقايم اعوإييييييييييييييييال ومن هنييا   ييا حيي ث كييان  د  رل 

ذلك من الصبن ىزا   اعظمو وع ب أمن  جوانهي تدذونات من
 الاةب والكحةن.

 ةأزم وما هو أهم من الصييبن هو التوجيي  أني  د أي
ايييييااييييية ع اييييال  ُيسييييتر ل وع إيييين وا زبالة ُونم   د 
واييييييط الشييييييارع وع يوالةب ماا ية ُتدنا وع أتنبة تقام 
الانقات وع ماار ُيرلع  سرل قا م الانيع ىليي وع من أ 
يصييييةهي ما أإيييياب ال اار وع شييييرارات ُيرت ى علةها وع 
ي أو تترنة لألذى. واألهم األهم هو  وايييييييييا ل ىعالم ته َّ

علم ُون م  د أي موضييييييييم وتم "ىحتاللي"  قوة السييييييييال   ع
بيييييي عت من علم الو نو وع اغناب لهم الدع  د تنسةييييييذ 
ىعت ا ات وق  غاوا الوجوه  أقنرة أو اايييييييييييييييتر لوا غاا  

 النأج السلساةند  رنة الت ويي.
نقول ذلييك ألن مييا حيي ث كييان يون وجييي حع وكييان 

ليسيييييييييييييييييا  تاييياوعت عل  حقوا اآلخنين.  يييال ايييار وال ن يييأ
للدكومة ال تسييييييييييلدة  الترا ف ال ولد مرها غةن مكتن ة 
 ريي م الترييا ف من جييانييب نصيييييييييييييييف ال جت م اللبنيياند. 
والانقات ليسيييييييييييييإ لها وإن ا لكل اللبنانةةن. والتربةن عن 
الرضييييييييييييب من خالل ىحناا ال والةب ال اا ية اهانة  د 
حع من وتقبل هذا األايييلوب أو ووإيييد  ي وكذلك الدال 

رمد إيييييينايوع الزبالة  د الشييييييوارع وإحناا  النسييييييهة ىل  
 اييارات وتكسيةن مدالت وإزهاا اروا .  م ان أي  نة

يصها وإن ا  ىحتجاجواقم  قوة السال  ع يروي حالة أمن 
كييييانييييإ اعنتسيييياضيييييييييييييييييية غةن وإذا  عيييي وانييييات عل  اآلخنين.

ال سييييتدهة التد ح  إ  د نظن  اعلةها  أوامن مسييييتجا ة 
سيييئ ىل  شييينا ا لها تدسظات ع مجال لل ناقشييية  ةها لم تُ 

عل  السيييييييييييييييلوي الدكومد ومتسه يييييييية   قيييييييي ار لظنول 
" و"حنكيية أمييل"و  ييإن رينييا عل  ذلييك هو أنهييا هللا حزب"

اضيينت وتسييببإ  د اندسييار ملدو  للتسهم ال شييار الييو 
الذي اوريناه وهو أن الذي حصييييييييييييييل كان  عتهاروذلك لإ
ات مسييييلدات ولي  مجني تسييييجةل موقف وكان ضيييي  ىعتناضيييي

آمنات  د  أن يكون  وا مشيييييييييييييينوعة لل وا ن الرايي  دحق
بةتي مسيييييتقنات  د ع لي غةن ذي  ال  النسيييييهة ىل  شيييييوارع 

األمور  بيعييية ىل  أن  رتيييا و نقييات ميي ونتيييو كحةن اإل
  د ماار البل  ومن ئي.
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هذا الذي ح ث وتالب ال هاشيييييييييييينة  ر لية تأهةل تقوم 
 سةو عل  قاع ة أن ال وا لنة هد األاييييييياج وليسيييييييإ الاا

 السييييييييال  يصييييييييها ع واناتو ومن أجل ذلك  حتجاجوان اإل
ي ومن يون ىايييييييييييييييتر يياليي ييإن التوجيييي  ريي م ح لييي وتدنيم 

اايييييقاط حع اقتنا ي لسييييياعات الرسلة والضييييينورة القصيييييوى 
للم البالي لي ُق ايييييييييية تصيييييييييل  ون رج  د ع لية التأهةل. وعل

 أاييييييلوبكنا نسييييييتنكن وإذا  ىل  ُق اييييييية الكتب السيييييي اوية.
يول اآلخنين  د لدظة غضيييييييييييييييب   ا  النا حنا أعالم 

للم عليي.  للم الو ن الذي يجب أعَّ يرلو عل  النسييييييييييهة ىل  عل
للم هذا السصيييييييييةل أو ذاي الدزب ىل   أما ان يصيييييييييافَّ عل

للم البالي  هيييذا قيييابيييل للتد يييل وعل  أاييييييييييييييييياج  جيييانيييب عل
للم والتبني  يييي والتيييأكةييي  عل  احتناميييي  اإلحت يييا  بهيييذا الرل

للم  للم و ن وق ايييييييييييييييةتي ألني عل اآلج اي واآل ا  واألبنا  وعل
 األحساي واعجيال اآلتية.

ىإييييي ار  لق  اخاأت الدكومة السييييينةورية  اايييييترجالها
قناري ن حول موضوعة ن اكتإ عنه ا يهنات لتناع ر ضات 
له ييييا و د ظنول غةن مداتييييية لهييييا ولل حلييييا الهيييياغل 
لسيييييييييييييييلوكهاو وكان من األايييييييييييييييلم تنكه ا ىل  الدوار غةن 

أمن انرقاي جلسيييتيو لكن من ال دك  أني ايييةهق  ال دسيييوم 
واريات قبل اندسيار الراإيسة وبر ها. ألني الشيرل الشياغل 
للن ي  نبيي بني وألني موضييييييم القبول من ايييييية  ال قاومة 

" هللا حزبتراُمل " أن يكون  حسييييييين نصييييييينهللا. وكنا نت ن 
ل الجننال عون  و"حنكة أمل" والدليف ال سيييييييييييدد ال راِّّ

 األايييييييلوب السيييييييياايييييييد ولي  الدنبد ما يام مم القناري ن 
ال ناا ال ي قنا د السا    د لبنان يجةز للقوى السيااية 
الساعلةو وكذلك لكل من هب ويب لبنانيات كان متلبننات أو 
غنيهات عن ييار ليسييييإ ليو قول ما وني ون قولي ما يامإ 
الصييييييدا ة تنشيييييين من يون تدسُّظ وما يامإ السضييييييا يات 

من ونيييي  أن ولرلمو وميييا ياميييإ حت   تتيا ال جيييال لكيييل
اللبنانية ايييييييييياحة ل ن وني  ان يخّنب أو يسخم أو األرة 

 ون م إوتات ع مجال لن ري ولو ه سات  د بل ه.
وق  ح ث الذي ح ثو وخشيييلة من الذي ايييد ث أما 

واييييييييكون األخان واألعظم  إننا ننى ك ا ب أنا القول ان 
كانإ  الذي ح ث كان  ضيييييييسضييييييية من كل األ نال وإن

غةن مدسوبة ب قة وغةن مناعية لل شاعن والدقوا وعل  
حساب الصيرةو  إن الصبن عل  ما ح ث وب و ضنوريات 
والكل يية التد تدّنن بيي ل التد تجّنن أو تزييي  ال شيييييييييييييييياعن 
انسريياعت هد ال الوبييةو وبدةييا ع تهق   ظيياعييات حيي  ييإ 
من الجانبةن خالل خ سة أيام تتدكم  رنا ز رموز الر ل 

ايييييييييد ب ل الترّقلو ألن السييييييييياحة  د كل حنكة أو السييييييييييا

 حزب خلإ من حكيم ونصا ومستشار ونهِّّي.
ومم الصبن الج ةل وكإ هات لُدسن النيةو من األالم 
لتنطية الس رة من الشوا ب وللنقاب من إ مات وحساظات 
عل  ما  الوجي  النسييييييهة ىل  كهار القومو ىعتهار السييييييرد 

عات من اللهسة من شيييييييييأنها ه نو إعتهار الرنبد خشيييييييييهة انقاذ و 
ى قييا  األمن و نييات وموا نةن  رةيي ون عن الخط اعح نو 

أن ع م التجاوب مم هذا السيييييرد  عتهارمم األخذ  د اإل
يرند ان يييأخييذ ال جت م اليي ولد من خالل مجل  األمن 

تييييأيوييييب الج يم ومن خالل قنارات ع أمن  عل  عيييياتقييييي
لم ىذا  ذاتروي  ةها "يي قنا ية السيييييييييييال " هد السيييييييييييا  ة ه

اايييييتد اث ال دك ة ال ولية الخاإييييية األمن  يقنر مجل 
 "... أو ما هو اش  تأيوهات. وهللا اعلم.2بلبنان 

 2008مايو )أيار(  17-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 صدمة من فؤاد السنيورة المستعِجل
ار المتردد  وفرصة لبشَّ

كحةنات ىاييييييترجل ر ي  الدكومة اللبنانية  داي السيييييينةورة 
"تسوية ال وحة" لألزمة  بيييي بتهاجالتربةن الشخصد عن اإل

اللبنانية وذلك عن ما اايتدضين لستة ايبع لُ لهِّ ي الن ي  
 ر ةع الدنيني ان قام بها.

الذي  رلي السييينةورة عن ُحسييين النية وايييو  تق ون هو 
ىل  الوايييييط التجاري  2008-5-22أني نزل لةلة الخ ي  

تي "ياون تاون" مصييييييييييييادهات الذي ياةب للبنانةةن تسيييييييييييي ة
هييذا الوايييييييييييييييط   قيياهيييي ىل  أن زوجتييي  د اشييييييييييييييييارة منييي 

ومااع ي ومكاتهي ومدالتي التجارية ب أ يسيييييييييييييييترة  زهوه 
. وق  ىبتسيييم أشيييهن  ر ما تخلَّ  من نةن التخةيم لهضيييرة

الن ي  ال بتهج كحةنات مم ال بتهجةن وإييا ا كحةنات وايي م 
يرجاتها   أعل ا نا ات وتبنيكاتو وكانإ ايييييييييييييييرايتي  د

وهو ونى  اوعت ال قاهد ال دياة  البنل ان ال دجوب 
عليييي  ضيييييييييييييييريية أشيييييييييييييييهن وقيي  امتألت  ييالنواي واأل يياوييب 
ند السيييجار الساخن والشيييشيية )النناجةل( عل  أنواع  وم خِّّ
لها أو تنهاكها الرج د الذي ع خالل عل  جويتي  مرسييييييييِّّ

ان من ج اهةن األزمة اللبنانية بنوعةهمو وينى أيضات ما ك
ل لل صيييييالاو خال ات  ىحتجب  سرل ت اعيات التخةيم ال راِّّ
للرنة مني... أي تراةل ق رة الدكومة عل  الصيييييييييي وي 
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" هللا حزب ر ما خلإ من وزرا  الشييييييييييييييرة الذون ي حلون "
و"حنكة أمل" ومرهم من ي حِّّل الدليف ال اروند الجننال 
ميشييييال عون. لكن ما ت ناه هدع  لم وتدقع حةا إيييي   

رة ووزرا  حكومتي ال نقوإيييييييييييية الت حةل الاوا سد السيييييييييييينةو 
لجهة الاا سة الشيييعية وامضيي   ضييرة أشييهن  د السييناي 
ر  اعايييييالي الشيييييا كة للد اية من ىجتيا  مدت لل  ال سيييييوَّ

 يقوم  ي ال خيِّ ون.
هذه اإل اللة السييييييييييييييينةورية كانإ اجتهايات إيييييييييييييييايمات 

عشييييييينات اللبنانةةن  أ سالألمهات وآ ا  واخوات واخوان و 
الذون قضوا خالل اعيام السويا  التد عصسإ  الراإ ة 
بةنوت وبرل بل ات وقنى الجبل والشيييييييييي ال والهقاع وما 
زال الدزن ير ن نسوايييييييييهم. ولذا  إن جولة من السييييييييينةورة 

 األ ييييييالي حلون كيييييل  األزميييييةوآخنين من رموز تليييييك 
الدزبية والسيييييييياايييييييية والتيارية عل  هذه البةوت ال دزونة 

"ياون  آل ب ولي  اايييييترجال النزول ىل كان هو ال الو 
ان اإيييييييييييييييول الترامل أاييييييييييييييياج  تاون". ونقول ذلك عل 

اإلنسيييييييييييييييياند تقضيييييييييييييييد بتقيي يم واجييب الترزييية عل  لهسيية 
ك ا تقضييد بتاةةب الخوا ن قبل  بتهاجال شيياركة  د اإل

أي شيييييد  آخن. ومن هنا قولنا ىن الن ي   داي السييييينةورة 
بهذا النزول ال هاغإ ىل  عالم السييييهنة والسيييياهنين ااييييا  
ن النية هو ال ا م ىل  ما نرتبنه  ل  ات  أن ُحسييييييييييييييي  التق ون عِّ

يخلروا  ياب عل  أن تشيييجيم الناج أراي  اايييا ةو ذلك اني
 وا  وب التسييياؤل  كيييل مهييياهجيييي الييييأج والتشييييييييييييييييياؤم وينتييي

 ويسترة وا حياتهم وما  ق وه  وال  ضرة أشهن تخةي ية.
ية بتهاجوعن ما نقول ان السنةورة ىقته  هذه السكنة اإل

ان الن ي  أااج  ُملهِّ ي ر ةع الدنيني  رل  أالوبمن 
الشييييييييييهة  كان عن ما وتر   اإيييييييييياداب كهار زوار لبنان 

اي ىل  جولة لةلية ومن بةنهم إييييييي يقي الن ي  جاي شيييييييةن 
ونى  ةهيا هدع  بي اييات "ال رجزة الدنينيية"  د اييييييييييييييينعية 
اإلع ييار والتاوينو كييانييإ هنييالييك ازمييات ايييييييييييييييييياايييييييييييييييييية 
وم احكات وإمتراة من ه ايا إيييييييييييييييسا ا زيإ الزيتون 
عل  ال دتييياجةنو لكن لم يكن حييي ث هيييذا اليييذي حييي ث 

كان يسرل ذلك لتسويع ك ا أني  خالل  ضرة أيام اويا .
 الم السياحة واإلاتح ار.لبنان  د ع

حكومة أمام   د أي حال ما زالإ السنإييييييييييييييية متاحة
السييينةورة ايييوا  ارتأى النا ب اييير  ال ون الدنيني مراوية 
ى قا  امانة تنؤج الدكومة  د عه ة إيييييييييي وع الرا لة أو 

من إييييي اع التنؤج والروية  األخةناايييييتني األمانة منيدات 
ان أو ال ناقة من ج و  ىل  عالم ال ال واألع ال  د لبن

السيييييييينةورة( خوا ن ملن )أي أو البنك ال ولدو لكد ياةِّّب 
 ق وا اإلبن أو األب أو األم أو الاسل وملن ايكن الخول 
قلوبهم وأحنا اإلجتيييا  بةتييات لهم أو يمن مصيييييييييييييييلديية أو 

 مكتهات.
ويهق   د شأن "تسوية ال وحة" القول ىن تتويج ر ي  

ييية الر يياي ميشييييييييييييييييال الج هورييية ال توا لع عليييي منييذ البيي ا
اييلي ان لي  نهاية ال اال وإن ا هو الب اية. وخشييية ان 

حكومية تنشيييييأ عن  أزمة يج  اللبنانةون انسسيييييهم يعيشيييييون 
 بيرة اقتسيييييييييييييام ال رانم ويهق  السييييييييييييينةورة  د هذه الدال 

و  ق  يكون أشييييهن ر ي  حكومة تصيييينيف اع ال لهضييييرة
مة " هم وزرا  الدكو األزمة"امنا   أن يكون  األ ضييييييييلمن 

األول   د الرهيييي  السيييييييييييييييلي يييياند أو وتسقواو مناعيييياة منهم 
ل شيييييييياعن الناج ولو ل نة واح ة كد يك ل اللبناند تنسُّ  

تكون الدكومة حكومة خ مات وتول  عل  أن الصيير ا و 
كسا ات من عناإييييييييييييين عل   أإيييييييييييييدابحقا بها الوزارية 

يرجة من اعاييييييييييتقاللية. كذلك وهق   د شييييييييييأن "تسييييييييييوية 
الدكم السييييييييييوري  نإيييييييييية ق  ترنيي أمام  ال وحة" القول ىن

اعاتساية منها عن اشكاعت وإجنا ات كحةنة آتية ع ريب 
 ةها. والسنإييييية هد نوع من ري الج ةل  د الوقإ نسسيييييي 
للن ي  الج و  ميشيال ايلي ان الذي ايبع وايلَّف وهو ما 
زال قا  ات للجي  وشييييييييهي متوا لع عل  تنؤايييييييييو إيييييييي يقي 

ار أكحن من وقسة . ولي  محل إيييييييييييييرة لقا  الن ي   شييييييييييييَّ
أ ضييييل  الجننال  داي شييييهاب ما هو -الناإيييين عب  خي ة

من هذا الني عل  التسييييييييييييليف السييييييييييييلي اند الكسةل بت عيم 
. ىايييييييتحنا اللبنانةةن يون وأمام   ا ستيأبنا   موقسي وايييييييط

و د حال تم هذا اللقا  ياخل خي ة عل  أرة مشيييييييتنكة 
 اتزول من لبنانية عل  الد وي  إن عوا ع كحةنة -اورية
عن أني  تأاييييي  عالقة إييييدية بةن البل ونو  ضييييالت أمام 

الرنبد ال ولد  -ال الب اللبناندأمام  يشييكل م خالت ع قات 
وهو تناييييييييييم الد وي وتهاُيل الت حةل ال بلوماايييييييييد. وبذلك 
تكسد اللبنييييانةةن كحنة ال اييييالهيييية وتكسد ال جت م اليييي ولد 

ارية الذاهه ة اإييييالت ىل  كحنة التدنش وتكسد اييييورية الهشييييَّ
 تسوية مم ىانا ةل ولو كنهإ ىونان كحنة التنيي  د ىنجاز

 اتإ الظنول ال ولية واإلقلي ية تدتم ح و ي... هذا أمن 
 ل ن وني  ان يدكم مستقنات.

 2008مايو )أيار(  27 –"الشرق األوسط"  صحيفة
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النجادية التي أينعت والـ "الريجانية" التي 
 حان مجيئها للترؤس

هيييييل هد جنأة من الن ي  اإلوناند مد وي أح ييييي ي 
نجاي تكناره ال قولة النجايية  د شييييييييأن اختسا  ىايييييييينا ةلو 
وخالل مدت ن إيييييييييييييييديييا د عقييي ه  د روميييا ووم الحال يييا  

و ومييييا ايراكم مييييا هد رومييييا البنلسيييييييييييييييكونييييية 27/6/2008
موقسها ىزا   وإيااليا ع ومات  د عه  ر يسيييييييها بنلسيييييييكوند

ةييي ة مم اإليارة البوشييييييييييييييييييية التد من ىونان والرالقييية الو 
تخوة مواجهة ايااية ويبلومااية ض  ىونان ق  تتدول 
ىل  مواجهة عسيييييييييييييييكنية يختم بها الن ي  بوش مرامناتي 

 الدنبية؟
لق  ذهب الن ي  نجاي ىل  روما لل شيييييييييياركة  د "ق ة 
الرذا " الذي  ات هاج  الج يم اغنيا  و قنا . وكانإ 

 ب الن ي  اإلوناند هذه الق ة خةن مناايييييييييييييييهة لكد يخا
الرالم مِّن عل  منصيييتها موضيييدات ان اإلهت امات النووية 
التد تت سيييييييييييييييك بها ىونان هد  د نهاية األمن عنصييييييييييييييين 

الريذا  كونهياو أي اإلهت ياميات  أزمية مسيييييييييييييييياعي  ل ريالجية
النوويةو تدقع تسييييييييييييينيرات  د الااقة التد هد الرنصييييييييييييين 

 ي.عأنوا األااج للني والزراعة والتاوين اإلقتصايي عل  
الق ة خةن منااييييييهة للتوضيييييييا  د شييييييأن ما وحةنه ك ا أن 

الن ي  نجيياي حول مصيييييييييييييييةن ىاييييييييييييييينا ةييلو كييأن يقول  د 
التوضيييييا ما مرناه ىن ما يقصيييي ه بزوال ىايييينا ةل هو أن 
هذه ال ولة تهق   د حال التزمإ تنسةذ القنارات ال وليةو 
وريت  ال حل عل  الخاوات التد تسيييييييييييييته ل التسيييييييييييييوية 

 حلهييا خةن ت حةييل "ال هييايرة الرنبييية" التد الرييايليية والتد ت
الرزيزو ويتأك  وومات  ر   عب بن  هللا عب  ارتهاإ  ال لك

آخن انها الدل ال وضوعد الذي يدقع الا أنةنة للج يم 
وينهد القلع ال ولد ال تنامد  د شأن ىانا ةلو  دةا ع 
تروي عبئييييات عل  ال جت م اليييي ولد وع حيييياليييية عيييي وان ع 

ىذا . أما لشيييييييرب السلسييييييياةند ويول ال ناقةوتوقف عل  ا
كانإ ىانا ةل لن تسرل ذلك وتهق  عل  ما هد عليي منذ 
أكحن من نصييييييييييف قنن  هذا يرند انها ىل  زوال ولو  ر  

 حةن.
محل هذا التوضييييييا كان اييييييصيييييرد أهل "ق ة الرذا " 
 إهت ام ىليي ورب ا كانوا ايدنإون عل  لقا ات تشاورية 

انرقيييياي الق يييية  د رومييييا هو ك ييييا أن  مم الن ي  نجيييياي.
مناايهة للقا  بةن ر ي  الكنيسية الكا وليكية الها ا بن كةإ 

لقا  أمام  السيييييايج عشييييين والن ي  اإلوناند ي ه  الانيع
أكحن  رالية وتم بةن منشييييييييييييييي  الج هورية آية هللا خامنئد 
 والهييييا ييييا ويكون محييييل ذلييييك اللقييييا  التيييياريخد بةن ال لييييك

الرزيز ور ي  الكنيسيييية الكا وليكيةو وهو  عب بن  هللا عب 
لقا  ل صييييييييلدة ااييييييييتنهاط رؤية لالاييييييييتقنار الرال د وحل 

 أواياطال شياكل الرالقة ووضيم ح  للهواج  الناشيئة  د 
ال جت م  أوايييييييياطال جت م ال سيييييييييدد من اإلاييييييييالم و د 

اإلاييييييييييييالمد من قاية يول الرالم ال سيييييييييييييدد والكا وليكد 
ضروط عل  ىانا ةل بوجي خاص الذون ع ي اراون أي 

وينتضون  قا  ال ق اات مه  السة  ال سيا عليي السالم 
ىل  جانب الدنم الحالا ال سج  األقص  تدإ اإلحتالل 

 اإلانا ةلد.
مم األايييييف الشييييي و  ىن الن ي  اإلوناند لم يأخذ ذلك 

وجييييا  ىل  "ق يييية الرييييذا " مبتهجييييات   واقسييييي  عتهييييار د اإل
نبون لها عل  ح  قوليو السيييييا قة مرتبنات أن السيييييامرةن يا

متسييييييييييييبهات  دالة ىحناج لن ي  الكنيسيييييييييييية الكا وليكية الذي 
أي من النؤايييييا  ال شييييياركةن  د  ىايييييتطهالىضيييييان لر م 

الق ة كد ع يسيييييييييييييييتقبل الن ي  نجاي الذي جا  ىل  روما 
حامالت اييييييييييييييييف التهويل مم ان "ق ة الرذا " وبالذات  د 

لرالم الراإييييييييييييييي ة التد عل  خاإييييييييييييييينتها الساتيكان رمز ا
الكا وليكد  كل قاراتي تتالب قاية يانحون حلوعت هاي ة 
ب ل التصييييييييييييييينيدات النارية. ونتذكن وندن نقول ذلك ما 
ايييييييبع ان اييييييي رناه من الن ي  نجاي عل  م ى السييييييينتةن 
ال اضيييييةتةن حول "حنب ىونان الضييييينوج" عل  ىاييييينا ةل 

 أجانبزوار أمام  ال ت حلة  أايييييلدة كالمية من بةنها قولي
ال ا يم عشييية مرايرتي  هنان ىل  روما ل نااييهة  د احتس

الذكنى التااييييييييرة عشيييييييينة لو اة اإلمام الخ ةند "ونهرد ان 
ترل وا ان النظام الصيييييييييييييييهةوند اإلجنامد واإلرهابد الذي 
يدوي ملسيي ايييييييييييييييتةن عامات من النهيب واإلعتي ا  والجنا م 
وإيييييييييييل ىل  نهاوتي واييييييييييييختسد قنيهات من عل  السييييييييييياحة 

ية ىمبنا ور جنج الر  التنازلد ل مار ك ا أن  الجرنافية.
أمةنكا( ب أ و ا. وبروية )أي السيييييييلاة والقوة الشيييييييياانية 

ال نقذ ال ه ي ال نتلظلن )أي اعمام الحاند عشييين  ال سهوم 
الشييييرد( وإيييدهي وبةنهم  الخصيييوص النبد عيسييي   إن 
هي نة الاغيان اييييتنتهد قنيهات  د الرالم..." وقولي أيضييييات 

ل الةوم ىل  بليي  قوي ُمنِّ  فيييي انف أمةنكييا  "ىن لبنييان تدوَّ
والصيييييييهاونة  التناب". وهذا لي  كل ما قالي الن ي  نجاي 
حت  اآلنو  ق  ايييبع أن ىعتبن النظام الذي وتنأايييي أقوى 
نظييييام ألقوى يوليييية  د الرييييالم وتزامن مم هييييذه الجوعت 
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 الكالمية  د "حنب نجاي" ان الذون وضيييييييييييييرهم عل  رأج
ة اليييييذون ع امنيييييية أو وزر  أجهزة ول ا   د الدكومييييية عِّ

يشيييييييييييياركوني خااي ال ة انية الكالمية هذه ووا قوني النأي 
 ابيرييية الديييالو مم ان اليييذي يدتييياجيييي الن ي  اإلوناند 
ليييييية عل  ىونان هو  وبييييييالييييييذات ل واجهيييييية الرزليييييية ال دت ل
ال سييتشييار الذي يقول لي ىن خةن الكالم هو ما قلَّ ويلو 

السييييييييييييييالمة هد  د الكالم   ال رن  اإليجابد لل علةو وان
اليييذي يدنِّّن بييي ل ان يجنِّّن... وإعَّ  يييإن النجييياييييية تكون 

"عريجانية" النيع  الدسييييين   آل أونرإ وحان رحةلها لتب أ
ل ا ق  يصييييةب ىونان أو التنميم ل نحلة ما  ر  اإلإييييا ة. 

 ىنتخاب عريجاند ر يسيييييييييييييييات ذلك أن والذي يجرلنا نستنة 
ذلك أن ان لم يكن تقلة يات "مجل  الشورى" أي البنل  لييييييييييييييي
من نواب ال جل  الذي  259نا هات من اإيييييييييييييييل  237 آل

مقريي ات قنروا تصيييييييييييييييديا هسوة ىرُتكبييإ  د  290يضيييييييييييييييم 
عن ما ىختار ال دا ظون  2005ىنتخا ات الن اايييييييييييييية عام 

 د ىونان إييييياحب اللسيييييان األنشيييييط مد وي أح  ي نجاي 
ب ل إيييييييييييياحب الرقل ال توازن علد عريجاند الذي حت  

من "ج هورية  ئخسيييييييييييييارتي ارتأى اإلنسيييييييييييييداب الهاي  ر 
نجاي" وذلك  اعايييييييييييييييتقالة من منصيييييييييييييييب "امانة ال جل  
اععل  لألمن القومد"  م تدضيييةن نسسيييي لتنؤج السيييلاة 
التشييييييينيعية ر يسيييييييات   ا يشيييييييهي اإلج اع للبنل ان الذي هو 
"ج هوريييية كيييل ىونان"و مم مالحظييية ان األمن لي  قسزة 

لخوة غ ار الن ااة عام  تر ايا د الهوا  وإن ا هو اإل
وبييذلييك يكون التنؤج للبنل ييان عهييارة عن منحليية  2009

انتقالية ل  ة ايينة ي كن عريجاند خاللها توجيي أكحن من 
راييييييييييييييييييالييية ىل  الييي اخيييل اإلوناند الحيييا ن  يييأن يخسف من 
اإلإييييييييرا  ىل  الانوحات النجايية كد ع تزلزل األرة 

 يييييأن علييييييي بييييي ل  اإلونانيييييية زلزالهيييييا وإل  الرنب الديييييا ن
ال ضييييييييد ىل  النهاية  د ارتكاب ى م ال رامنةو ان ونتظن 
 ويكتسد  ييالقلةييل من اعجنا ات اإلقتصييييييييييييييييايييية ألن ىونان

"عريجيييانيييية" تنيييي   يييالسريييل التقنيييية النوويييية ولي  القوة  آل
النوويةو وتني  الدل الرايل   ا يضييييي ن السيييييالمة للج يم 

وضيييييييييييييييوعيية مم  د ال ناقية. ك يا تتالم ىل  الرالقية ال 
يول الجوار وع تنى انهيييييا اقوى يولييييية  د الريييييالمو أي 
 إختصيييييييييييار تب أ حطهة "ال ناهقة الحورية"  د اإلنسيييييييييييداب 

البالي وب يييا  أمورتسيييييييييييييييةةن أمن  وتتني للناجدييية عقولهم
ونضيييييد رب العهايو وهذا ما نستنة ان الن ي  األايييييبع 
هاشييي د را سييينجاند أوضيييدي  رقلية رجل ال ولة إييياحب 

الرزيز عل   عبيييي بن  هللا عبيييي  الدنكيييية لل لييييكالتجنبيييية و 

هام  "مدت ن الدوار اإلاييييييييييييالمد الرال د" الذي ا تتدي 
 د  2008-6-4ووم األربرا   الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نخايم 

مكة ال كنمة وبدضيييييييييييور خ سييييييييييي ئة شيييييييييييخصيييييييييييية يونية 
واكايي ية و قهية ىايييييييييييييييالمية منموقة  كل ة حع ُوناي بها 
الدع وع شيييييييييييييييد  غةنه موضيييييييييييييييدات اني يعا ىل  ال دت ن 
"ل واجهيييية تديييي يييييات اعنرالا والجهييييل وضيييييييييييييييةع األ ع 

الصييييوت اإلاييييالمد هو إييييوت تراُي  عل  أن وللتأكة  
وجيي ال  ييالتد هد وحوار عيياقييل وعييايل وحك يية وموعظيية 

أحسيييييييييييين". وهذا القول ايييييييييييييصييييييييييييا   د شييييييييييييكل "ال هايرة 
هللا لتكون توأم "ال هايرة الرنبية"  عب  اإلايييييييييييييييالمية" لل لك

 اللتةن ه ا الدل مه ا حاول الهرل تضةيم السنإة.
عسيييي  ولرل تخف وتةنة الصييييوت النجايي الراإييييف 
 لكد يأخذ إوت ال جايلة  التد هد أحسن  نإتي اآلن

لن ي  نجيييييييياي... أو مم الن ي  عريجيييييييياند اقتنم اىذا 
  يييإعتهيييار ميييا قييي  يكون نتيجييية ان النجييياييييية أونريييإ وان

 "عريجانية" حان مجةئها. آل
 2008يونيو )حزيران(  9-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 تأمالت في محنة "البيارتة"
 بعد رفيق الحريري 

بةن ا اايييتدوذت يبد عل  ال دت نات غةن السيييياايييية 
ها وتجند من ورا  هذا اعاييييييييتدواذ أنواعوال رارة عل  

حضييييييورات عل  ال سييييييتوى ال ولد  د عالم ال ال واألع ال 
واإلاييييييييييتح ارات الرقارية وتجارة اللوحات السنيةو  إن قان 
تسيييييييييييييييتدوذ عل  ال دت نات ذات الاييا م السيييييييييييييييييياايييييييييييييييد 

 د  دن السييياايية أو يأتد من واإلقتصييايي الذي يصييب 
ونابيم أهل القنار السيييييييييياايييييييييد ال ولد. واح ث ال دت نات 

 األزمةال سيييييييييييييييتضيييييييييييييييا ة  د ال وحة  ر  مدت ن مرالجة 
اللبنانية هو "ال دت ن ال ولد ل كا دة السسييييييييييييييياي  د قارة 

 آايا".
واإلمارتان يون غةنه ا من يول الخليج تشيييّكالن ىل  

اع نتان  د تنايييييييييييم جانب م لكة الهدنين التد اييييييييييهقإ 
يورها كأرة إييييييييييالدة لألع ال ال صيييييييييينفية وشيييييييييينكات 

تجرل  ي كن أناتو ن وذجات لل ولة الصيييرةنة التد عالناإل
يول الرالم تهتم بها وتدنص عل  خصوإةتها وتد ةها 
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 من مخا ن الاامرةن بها.
وهييذا اليي ور الييذي تقوم  ييي اعمييارتييان الخليجةتييان يبد 

ر الييذي كييان الن ي  ر ةع وقان  ييالييذات هو ت ييامييات اليي و 
الدنيني ونييي ه للبنييان واييييييييييييييير  كحةنات من اجليييو بييل ىنييي 

ية لي. وهو عن ما كان يدنص األاييييييييااييييييييوضييييييييم اللبنات 
عل  الهقييا  ر يسييييييييييييييييات للدكوميية   ن أجييل ان يسيييييييييييييييتك ييل 

عن ما كان يختزن ك ا أني  مشييييينوعي اإلع اري الضيييييخم.
 د إييييييييييييييي ره منارة اععةب الهرل ونلزلا الهرل اآلخن 

انات  رل رموز األمن السييييييييييوري لي خالل ايييييييييينوات واه
عه  الوإيييياية السييييوريةو  لي  ألني رجل ع ترنيي كنامتي 
وع هو متسييييييييياهل  د كبنيا ي وإن ا من أجل أعَّ وتسيييييييييبب 
ع م التد ل و بيرة ري السرل  د انتكااييييييييييييية لل شييييييييييييينوع 
اإلع اري اياه. وعن ما اقول ذلك أاييييتدضيييين توضيييييدات 

زمن وإييييييلإ فيي ال كاو ة ىل   ايييييي رُتها مني وبالذات  د
يرجة ع م التد ل وكنإ من بةن الذون قالوا لي ىن جديم 

من نعيم أ ضييييييييييل  اعاييييييييييتقالة من ر اايييييييييية الدكومة تهق 
التنؤج  د ظل ال كاو ات واعهانات الرنجنية )نسيييييييييييييييهة 
ىل  بل ة عنجن حةا مقن اإلشيييييييييييييينال السييييييييييييييوري اعمند 

زي كنران والسيييييااييييد واإلاييييتح اري عل  لبنان وبطياية غا
 م رايييييييييييييييتم غزالد(. وكحةنا ميا كيان ُيقسيييييييييييييييم  يا  الرظيم 
وبنح ة اإلبن حسيييام الذي كسييين  ق اني  د حايث اييييارة 
قلب وال ه الن ي    ا عاي يرنيي شيييييييييييييييد   د هذه ال نياو 
ىني لوع الدنص عل  اايييييتك ال ال شييييينوع النهضيييييوي ل ا 

ىيجابيات الهقا  ر يسيييييييييييييييات . أما كان  قد لدظة  د الدكم
ل ع لية اإلنجاز. و د جلسيييييييييية للد كومة  هد انها تسييييييييييهِّّ

 لر لية رتيا التوضيييييدات ال شييييار ىلةها كان  د غاية اإل
بنا  السناي الدكومد الذي األند  ر  زيارة بن قتي  ىعاية

لتسقيييُّ  اع يييال التنميم جيييا ت نتيجييية ىبييي ا  رغبتد  كتيييا ييية 
للم التاريخد  مقالتد  د "الشيييييييييينا األواييييييييييط" عن هذا ال ر 

خييييا ني عنوان "اولةزيييييي البيييييارتييييي" لل قيييياليييية. ولقيييي  و د 
ااييييييييييتوقسند ىختياره عهارة "لو يامإ لرةني ل ا آلإ اليك" 
لوضييييرها مدسورة  خط ج ةل  وا البوا ة ال اخلية لل بن  
تأكة ات ضييييييييييييي نيات مني اني و ري ت ام اعيراي ان الهقا   د 
تنؤج الدكومييية لي  ىل  ميييا ع نهيييايييية وان هييي وتيييي وهو 

ابن إييية ا عاإييي ة الجنوب ال دتل  م الصيييام   الجنوبد
 يييييال قييييياوم  يييييال تدنرو لبةنوت التد  ةهيييييا ومنهيييييا وبييييي أ 
اعايييييتنهاة ويأخذ م اه األرحب هو السيييييناي  د ال رجة 
األول  وبكامل رونقها. ولق  ىايييييييييييييييتوعب أهل بةنوتو أو 
"البيارتة"و عل  ندو التسيييييييييييييي ية الشييييييييييييييربيةو مرن  اله ية 

يأخذوا ك ا الن ي  ر ةع  وشيييييييييييييييرنوا  رنسوان من يون أن
قابلي احساج ل ى  بتهاجأن هذا اإل عتهارالدنيني  د اإل

اآلخنين وبييياليييذات لييي ى الشييييييييييييييييرييية ان بةنوت والدنيني 
البنل ان هو رغم أن والاا سة السنية حالة متوح ة. وعل  

 د عه ة الن ي  الشييييييييييييييييرد وتد و ات ر ي  "حنكة أمل" 
الاا سة يختلف  أبنا  نبيي بني ىّع ان الوضييييييييييييييم  د نظن

"بةنوتي"  بي حةا انهم ونون ان الدنيني اعتن  كل الرناية
"بةنوت"  آل ولم يرتبن الضيييييييياحية الجنوبية جز ات من هذه

ىختصيين الجنوب    ونتي إيية ا ولم ونظن عن أني   ضييالت 
 رةييي ات  د اتجييياه منيييا ع الكحيييا ييية الشييييييييييييييييعيييية  د  رلهيييك 

 نه ا.والهنمل ومئات البل ات ال نتشنة حوله ا وبة
كنا نظن  أني لم و رج كل ىذا  نظلم الن ي  الدنيني 

النجل ذليك أن ميا عي ا "بةنوتيي"  د بننيامجيي اإلع ياريو 
وعل  ندو ما نسيييييييييييييي ري مني كان و عو ال ول  عز وجل 
ان ياةل  ر نه ألن ال شييينوع اإلع اري  ويل ومتشيييرب 
وانييي وبيي أ من بةنوت لةنتهد  د آخن نقايية حيي ويييية مم 

وشيييينقات وكذلك جنوبات حت  الناقورة وإييييوعت  اييييورية شيييي اعت 
ىل  مزارع شيييهرا التد أجةز لنسسيييد تسيييجةل رأي عابن لي 
 ةها و د مناقة "حالوب" بةن مصيين والسييويان قال ذات 
لقا  مري ىني كالم لي  للنشن كد ع تكحن التسسةنات  د 
شييأني. وخالإيية هذا النأي تدويل مزارع شييهراو وب وجب 

عنبد ضييييييييخم ي ت  عل  م ى  - مشيييييييينوع ىع اري يولد
نصف قننو ىل  احيا  اكنية وتجارية ن وذجية تهاع من 
السلسيييييييييييييياةنةةن ال قت رين ويت لك  ةها السلسيييييييييييييياةند غةن 
ال قت ر من الترويضيييييات التد اييييييدصيييييل علةها  د حال 

اإلاييينا ةلد  - تم وضيييم التسيييوية النها ية للصيييناع الرنبد
ت لالجئةن موضييييييييييم التنسةذو وبذلك ع يروي هنالك مخي ا

السلسييييييياةنةةن ألني لن يكون هنالك عجئون وإن ا لبنانةون 
من اإييييييييل  لسيييييييياةند وت ترون  كل حقوا ال وا لنة ك ا 
اعرمن الييذون انيي مجوا وإييييييييييييييييار لهم نواب  د البنل ييان 
واعكناي الذون ان مجوا لكن ع نواب لهمو ىن ا شييييينط ع م 

 ها. وعن ما قلإأنواعم اراييييييييية النشيييييييييا ات الدزبية عل  
للن ي  رح ة هللا عليي ما مرناه هل تقصيي  أن تكون هذه 
اعحيا  هد الب ول عن اعحيا  السلسياةنية وبدةا تكون 
اعايي ا  عل  اييبةل ال حال "حد يا ا" و"حد عكا" و"حد 
حيسا" و"حد إيييييييييييس " و"حد الجلةل" و... و... اجاب ما 
مرنيياه ان ال جت م اليي ولد وندن منييي  د إيييييييييييييييي ي الديل 

 ييالنسيييييييييييييييهيية ىل  . أمييا يدسظ كبنيييا  النيياج الواقرد الييذي
"حالوب" ال ناقة الد ويية ال تنازع علةها بةن مصييييييييييييييين 
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والسيييييييويان  إن الن ي  ال أايييييييول عليي قال لد ما مرناه 
كانإ ىذا  ىن محل هذه ال شيييكلة ق  تهق  عشييينات السييينةن

األمور اييييييييييييييتراللج عل  قاع ة هذا يقول ىنها حقي واآلخن 
هو جرل "حالوب" أراه  لذييقول الشييييييد  نسسيييييييو والدل ا

ا أه ةتهمناقة حنة للتجارة وتقاام البل ان عوا  ها وتصل 
مم الوقإ ىل  األه ية التد وإييييييييييييلإ ىلةها مناقة "جبل 
علد"  د يبدو وايييييييييييييييييييأ ديييييا هيييييذه السكنة مم اخواننيييييا 

هم قنيهييات. ولم تتم الزيييارة ألنييي أزور السيييييييييييييييويانةةن عنيي مييا 
 ىغتةل.

هكيييييذا كيييييان يسكن النجيييييل ومن أجيييييل ذليييييك رأى ان 
مشييييينوعي اإلع اري الشيييييامل وتالب ىايييييت ناره عل  رأج 
السييلاة التنسةذية ب لةل اني عن ما اقصييوه عن السييناي ب أ 
ال شيينوع وترحن وب أ "البيارتي" يشييرنون اني  د مدنة وان 
هنالك خاة تسيييييته ل انتزاع الشيييييأن منهم وكان ح ايييييهم 

ىغتيييال ر ةع الدنيني وهو ر ي    د مدلييي ل جني أن تم
وزرا  اييييابع لقام الانيع عل  ااييييتئنال تنؤاييييي. ومنذ 
ذلييك الةوم وتلييك السجيريية و"البيييارتيية"  د حيياليية شيييييييييييييييرور 
 اعاته ال وخول من ال جهول  د حال أإاب مكنوه 

ذلك أن اإلبن الوارث اييييييييييييييير  ال ون الدنينيو ألن مرن  
نييية أو تديي ويي ات "بيييارتيي ة" بةنوت من تخلو الاييا سيية السيييييييييييييييُ

الزعيامية التد تقنر وتقويو وذليك ألن ر ةع الدنيني ىهتم 
  شييييينوعي أكحن من اإلهت ام  إايييييتد اث من هم مدهلون 
لتزعُّم الايييييا سييييية بييييي لةيييييل ان  د بةنوت و نة من النواب 
والسيااةةن الدنينيةن الُسنة ىعت اني لي  هنالك ع ا ار  

ا زعامة الدنيني من وتزعم وبصيييييييييييييييرة اإلبن الوارث. وأم
الن ي   داي السييييييييييييييينةورة  ييإنهييا وييريية. وبلريية ال ييال التد 

زعامتي عن أن  وتقنها النجل  إن الوييرة ُتنليو  ضيييييييييييييييالت 
السيييياايييية زعامة  ار ة تنتهد  إنتها  تنؤايييي وعل  ندو 
ما ح ث ل حةلي  د عالم اإلقتصيييييييياي وال ال ال كتور امةن 

نبيية وان تج ىايييييييييييييييتحنييا كييان لكييل قيياعيي ة ىذا  الدييا ظو ىعّ 
التد حظةييإ بنضييييييييييييييي  من  األزميية ىيارة السييييييييييييييينةورة  د

 تكليسييي... ىعيياية ال جت م اليي ولد محَّلييإ حةحييية مه يية  د
هذه ال نة من يون أن ترند اييييييينعة التكليف اييييييينعة ىن ا 

الزعيم السيييييييياايييييييد للشييييييييرة نبيي بني أراي  ىذا التأليف ىعَّ 
اايييييييييتدضيييييييييار زمن الوي بةني وبةن الن ي  ر ةع الدنيني 

"البيارتة" وتتقاايييييييم  بيييييييييييييييييييييي تهد التدنش الشييييييييردوبذلك ون
 الاا ستان زعامة الراإيي ةو وع وتدقع الُ نام الشيييرد  د

للاييييييا سيييييية  د غييييييياب الزعيم التيييييياريخد ر ةع  أن يكون 
الدنيني يورها  د تزعُّم الراإ ة ما يام هناي من ي نِّّد 

 النس   التزعم.
 2008يونيو )حزيران(  15-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

مصر وحكاية "رغيف العيش": من هدية 
 الملك فهد إلى الزرع في السودان

حةييا أنند متييا م لتيي اعيييات وعكيية عييابنة اإييييييييييييييييابييإ 
ال صيييييينية  د النصييييييف األول من  -الرالقات السييييييرويية

بن  و  م جا  الق ا السرويي ه ية ال لك  ه 1987الرام 
الرزيز رح ة هللا عليي للشيييييييييييييرب ال صيييييييييييييني والكالم  عب 
الرزيز  ر  ا تتاحي  د  بن عب  اوي لالمةن اييييييييييييييل انال  

وولةو )ت وز( من الرام نسسييييييييييي يشييييييييييكِّالن  17القاهنة ووم 
 لدظة لهسة ارويية ندو الشرب الشقةع...

مصييين أبنا   نعي  منذ اايييابيم مم اخوانناأننا  وحةا
تت دور حول النغيف وإحيا   كنة زرع  أزمة ال دنوايييييييية

 ..الق ا لدساب مصن  د السويان.
 إنند من  اب التنوين لقارئ اقتد إ ذاكنتي ويالت 
اكبن  لم يريي  الق ا وازميية النغيف حيياضييييييييييييييينة  د الهييال 
وقارئ من جةل الشيييهاب لم يراي  مرن   ايرة ال لك  ه  
 ةيّب هللا  ناه وحةحييات األمةن ايييييييييييييييل يان ا يال هللا ع نه 

تلييك اعيييام  ييإهت ييام  لتلييك الهييايرةو اعنة ك تييا م عيياي 
الخوالد وقا م الهايرة ك  خل للد وا عن ىحيا  الق دية 

 كنة زرع الق ا لدسيياب مصيين  د أرة السييويان  ر ما 
النغيف تقنع كالابول وتهرا الخشيييييييييييييييية من  أزمة ب أت

اختالط الدابل النغيسد  النابل السيييييياايييييد الدزبد وبذلك 
 ق  تهتز اا  البنيان الرنبد الشامم الذي ىا ي مصن.

ال  لكة  د ضييييييييو  وإييييييييية   د الب اية وحنإييييييييات من
عل  أن الرزيز  ّةب هللا  ناه  عب  الوال  ال دايييييييي  ال لك

جاز ىذا  تكون مصييييييييييييييين والسيييييييييييييييرويية محل جناحد   ا نة
التوإييييييفو وعل  خلهية ايييييدا ة التوعك  د الرالقة وما 

األمةن ىلتق   را قهيييا زمنيييذاي من كالم غةن مسيييييييييييييييتديييب
ري الرزيز  د  اري   الن ي  حسيييند مها بن عب  ايييل ان

الذي كان  د زيارة راييييييي ية لها. ولق  اييييييي رنا من األمةن 
 ر  لقا ي  الن ي  ال صييني كالمات  د منته  ال ل  عن 

ات نوعيات عحظناه ل ى ااتسسارنا من ك ا أن ىرتياح مصن.
ال دياةن  الن ي  مهاري ل ا اييييييييييييي ري من امةن النياة 
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الذي ابلري ان مرنة "النياة بةن الةوم واألم " الذي 
تدي  د  اري  اييييييييييييييد ل  ر  اآلن تسييييييييييييي ية "ال  لكة ا ت

الرنبية السييييييييييييييرويية بةن الةوم واألم " وان يورتي األول  
وولةو  17بهذه التسيييييييي ية اييييييييتكون  د القاهنة ووم الج رة 

وانهييا ايييييييييييييييتكون   ييا مرنيياه نقايية البيي اييية  1987)ت وز( 
ل بةن مصييييييييييييييين والسيييييييييييييييرويية. والربور هنا  للربور ال تهايل

عوية الجامرة الرنبية ىل  القاهنة من   رن  الر ل عل  
تون  وإايييييتراية الدضيييييور ال صيييييني الذي غةَّبتي قنارات 
ق ة  ر اي التأيوبية ريات عل  زيارة الن ي  السييييييييييييايات ىل  
القيي ج وإنسنايه   ديياوليية تابيم للرالقييات مم ىاييييييييييييييينا ةييل 
بنعاية الن ي  جي د كارتن الذي إيييييييييييال وجال قبل أيام 

ويل "ال ستدةل الد ااد والسوري"  د ال ناقة مداوعت تد
ىل  م كن. لكن كيف ما يام يقوم  اتصيييييييياعت وهو غةن 

ها ىعتناضييييييييمكلَّف من اإليارة الج هورية بل اني موضييييييييم 
وغةن مدي   من حزبي )ال ي قنا د( الذي وتهارى حصييييياني 
ي )هةالري(  د تراةييل أي مسييييييييييييييير   )أوبييامييا( و لنلايييييييييييييييييل

 "ح اج". بي لالتصال النا د
نة ىايييتك ل األمةن ايييل ان ما ب أه  د  اري   د القاه

مم الن ي  مهاري. وقبل وإيييييييولي ىلةها إل تتا  ال رنة 
كييان ال لييك  هيي  ايييييييييييييييجييل وقسيية تنمز ىل  النخوة ت حلييإ 
 إراييييال ه ية من الق ا ىل  مصيييين من قة ببن ية نشيييينتها 
واييييييييييييا ل اإلعالم السييييييييييييرويية  الن  اآلتد  "إيييييييييييياحب 

حسظي هللا. السييييييييالم السخامة األا الن ي  حسييييييييند مهاري 
عليكم ورح يية هللا وبنكيياتييي وتدييية اخوييية مقنونيية  ييأ ةييب 

ال وايييييييييييييم الزراعد  د  ىنتها الت نياتو وبر .   ناايييييييييييييهة 
م نيا ة  ال  لكة الرنبية السييرويية لهذا الرام يسيينند ان أق ِّّ
عن شيييييييرب ال  لكة الرنبية السيييييييرويية لج هورية مصييييييين 

ي وهد ه ية الرنبية ما تد الف  ن من الق ا السيييييييييييروي
رمزييية تربِّّن ع ييا تكنييي ال  لكيية الرنبييية السيييييييييييييييرويييية من 
تق ون واحتنام لج هورية مصيين الرنبية  طيايتكم الدكي ة. 

 الرزيز". بن عب  ويمتم  د حسظ هللا.  ه 
كييانييإ هييذه الهيي ييية من حةييا مرنيياهييا  ييأه ييية مرن  
تزوي  مصييين   سيييتلزمات يدتاجها جيشيييها لصييي  الر وان 
اإلايينا ةلد  د الزمن الذي اييبع حنب رمضييان )أكتوبن( 

و وكان السيييخا  السيييرويي زمنذاي لهذا الواجب  د 1973
اله ية هد نوع من تهاهد ال لك عن أن  ذروتيو  ضيييييييييييالت 

د اعكتسييا  الييذاتد من ال نظ يية  هيي   ييالجييا زة التقيي ونييية  
اليي ولييية لألغييذييية والزراعيية )السيياو( حةييا بلغ مدصيييييييييييييييول 

ملةونيييييييات  1985ال  لكييييييية من الق ا ال دلد  د الريييييييام 

  ن احتيا د. 1500و ال  ئة الف  ن منها 
وعزز مرن  اله ية األمةن اييييييييل ان الذي ضيييييييياعف  د 
القيياهنة ميي ة اقييامتييي  ةهييا بةن ييا لم يسرييل ذلييك خالل يورات 
ال رنة  د كل من بنياانيا وال انيا و ننسيييييييييييييييا. وأراي من 

وومات  د القاهنة اإليدا   أن مصيين  د الهال و د  12الهقا  
الوج انو  م أضيييييييييس   جوا ي عن ايييييييييدال  نحناه عليي ل ى 

ىل  القاهنة حول اله ية الق ديةو ال زي  من التق ون  وإيييولي
وبكل يييات  رةييي ة عن ال جييياملييية حةيييا قيييال ميييا ونيييي  والييي ه 

الرزيز أن يقولي ابناؤه عن مصن "ىن  عب  ال رسور لي ال لك
الشييييييييييرب ال صييييييييييني  د مق مة الشييييييييييروب الرنبية وإني من 
الواجب اعتنا ات ب ور الشرب ال صني ومساه تي السرالة  د 

اي السييييييييرويية  الخبنة واألو ي الراملة  د كل ال جاعتو ىم 
ان ونى الشييييرب ال صييييني بنسسييييي ىنجازات شييييطيقي الشييييرب 

ما قل  أاييييييلوبالن ي  مهاريو وأيضييييييات  . أما السييييييرويي..."
ويلو  إني  وى إيييسدة التوعك الرابنة  د الرالقات  القول 
 ر ما تدايث ماوعت مم األمةن اييييييييل ان  "ىن الرالقات بةن 

صييييين والسيييييرويية عالقات  بيعية اإيييييةلة وجذورها قوية. م
و وال ع ننا نتراملو والسييسنا  موجويونو ننو  ونجد ... 

 والسسةن رب ا ع يرنل".
عن  التأمل  د السييييييينوات التد تلإ ذلك وإيييييييوعت ىل  
 مييا هو حيياإييييييييييييييييل من وي وتسيياهم وتنسيييييييييييييييةع بةن ال لييك

ة الرزيز والن ي  مهيياري رباييات بوإيييييييييييييييييي بن عبيي  هللا عبيي 
ال لك ال دا  ألبنا ي ال لوي اروي وفيصل وخال  و ه  

الناإيين والسييايات  عب  هللاو وحنص رؤاييا  مصيين وعب 
التوعك وتناجم عل  قاع ة ُحسييين كيف أن ومهاريو نسهم 

راييةن وع اعت كانإ  اإلعتنالالنية و  ل  الج ا ل م ِّّ ال تهايل
أو ا نييانييات من الق ا جييا ت وكييأن ييا هد  يياقيية من الوري 

 انات  الترا د ال تواإل  د الرالقة.ىوذ
و د هييييذه اعيييييام حةييييا يخييييل الرييييالم حطهيييية األزميييية 
الرذا ية ويتالزم ذلك مم ىرتساع مذهل  د ايييييييييييييرن بنمةل 

يوعرات للبنمةيييييييل وينيييييييي ه الن ي   115 آل النسط تجييييييياوز
اإلوناند ال سرم ح ااييييية نووية مد وي أح  ي نجاي أعل  

حطهيية األزمية  وأعل و تتصيييييييييييييييي ر مشيييييييييييييييكليية الق ا واعرز
الرذا ية وتنى مصييييين التد أإيييييها  ةها "ع إيييييوت يرلو 
عل  إيييييييييييوت رغيف العي " ك ا شيييييييييييرار اواخن الدطهة 
السيييييييييييتةنية "ع إيييييييييييوت يرلو عل  إيييييييييييوت ال رنكة" هو 
األايييييييييييييياج  أه ية أي قضييييييييييييييية أخنىو أخنج أهل الدكم 
ال صيييييييييييييييني من ملف تناكلمل عليييي الغهييار والتنيي ويترلع 

يأخذوا مني نقاة من عشييييييييييييينات  التكامل مم السيييييييييييييويان ل
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النقاط التد تترلع بهذا التكامل الذي  ال ا إييييييييال حكام 
وكايوا أيام إسا   أه ةتيالبل ون وجالوا حولي واتسقوا عل  

السايات رح ة هللا عليي وجرسن أنور  النوايا بةن الن يسةن
ن ةني ا ال هللا ع نهو و د زمن كان ع ي اييكان مصيين 

ن السيييييييويان عشييييييينين ملةوناو خ سيييييييةن ملةونات وع ي ايييييييكا
لون التكييامييل ىل  واقم. بييل ان السييييييييييييييييايات وعيي  أمن  يدوِّ

ن ةني   ةنيييا  للسيييييييييييييييويان عل  ال توايييييييييييييييط بةن مانو  
 واإلاكن رية.

مم األايييييييييييييييف لم وتم شيييييييييييييييد  من ذلك اب ات. وها هد 
الضييييا قة النغيهية ترصييييف   صيييين التد  ال ا إيييي حإ 

هاب الو  عب  منها حول الق ا حنجنة ال واييييييييييييييييقار مد  
رب تهاري وتزي ه" والتد وإييييييييييل  يا "الق ا اللةلة عة ه...

ر وبر ما كان ع ي  ع ي ايييييييكانها ىل  ايييييييهرةن ملةونات  ُتقنِّ
ايييييكان السيييييويان وإيييييل ىل  أكحن من  ال ةن ملةونات و ع 
ىحصييييييييا ات غةن ي يقة ير ل الدكم السييييييييوياند اآلن مم 
شيييييينيكي الجنوبد عل  جرلها ي يقة و ابتةو حل ال شييييييكلة 

نيع زراعة الق ا  د عشييييييييييينات الول الس ايون من عن  
أرة السويان. وتزامنل مم هذه النغهة ال لدة من جانب 
مصييييييييييييييين تسكةن حكومات خليجية  إعت اي الدل نسسيييييييييييييييي 
خصوإات ان رقم ال ساحات القابلة لالاتصال  والزراعة 

ملةون  يي ان. ولل ن  أن  200واييييييييييييييينعيية اعنتيياج تتجيياوز 
ملةون  أربرة آعل  200وتصور ال ساحة عن ما نضنب 

هد مساحة الس ان الواح   اعمتار ال نبرة. ك ا لل ن  أن 
السيييويان هو اآلخن يسيييتوري اييينويات ونى أن يأايييف عن ما 

  ال ة مالوةن  ن ق ا ومصن   انية مالوةن  ن.
ال عيشييية ال تساق ة  األزمةهذه ال سيياحة الها لة وتلك 

د لكد يرة وا خةن منااييييييييهة إلخواننا أهل الدكم السييييييييويان
النظن  د "ىنقاذهم السيييييييييااييييييييد الدزبد" ليصييييييييها "اإلنقاذ 
ال عيشييييد اإلاييييتح اري" وهذا يرند ان تنشييييأ حكومة ت حل 
كل األ يال السيااية  د السويان بنموز تكنوقناط قايرة 
عل  جرل ال ول التد تخشييييييييييي  من ع م اعايييييييييييتقنار  د 
السيييييويان نتيجة الصيييييناعات والتسني وته ي   نل يدكم 

 نال  ييياعلييية  د ال جت م السيييييييييييييييوياند تا ئن وتقتنم أل
 تسييتح ن. وليكن  د ضييو  ذلك شييرار "ا  ئن انإ تزرع 
 د السيويان" ك ا شيرار "ىبتسيم انإ  د الشيارقة" وشيرار 
"ماذا تنتظن لتستح ن  د لبنان و لساةن" وبر  أن ياوي 

" ورقة الت سك  السال  وتاوي "ح اج" الورقة هللا حزب"
تالد يصها لبنان ال بتل   صناعات ع مرن  الرزاوية وبال

لها ومري  لسييياةن التد اايييتقن األمن ال ولد عل   يامها 

يولتةن مديياويي تةن ع عالقيية له ييا  ييالبيي عيية الحورييية التد 
هييذهو أي ىنتهييإ ىل  أن  ور ييإ الشيييييييييييييييروب  قضييييييييييييييييايييا

الشيييييروبو شيييييعهات  ر  آخن عل  أههة ان يشيييييتهد "رغيف 
 العي ".

 2008( حزيران) يونيو 20- "الشرق األوسط" صحيفة

     

 صلوات العطَّار الروحي
 إلصالح الفساد السياسي

 إن األإيييييييييييييوب اعتهارها « ق ة روحية»ب ل اعتهارها 
تلك التد ااتضا ها القصن « الق ة النوحية ييييييي السيااية»

الج هوري اللبناند ب عوة من إييييييييياحب القصييييييييين الن ي  
 هد لم تنرق   2008يييييييي6يييييييي24ميشال الي ان ووم الحال ا  

ل واع اي انية ك ا انها غةن مسيييييييييييييييبوقة عل  الندو الذي 
جنىو  ضييالت عن ان اإييداب السييياية والسيي احة والنيا ة 
من شييييةوا وبااركة يخوضييييون غ ار الد وا السيييييااييييد 
 د كل عظة او بيان او تصيييييييينيا او مقابلة مم واييييييييا ل 
لسييييييييارا انهم  د مييييييييا يقولون ويييييييييُ لون  اإلعالمو مم ا

حنون من الت نيات عل  رموز الصيييييييييييييناع وُيصييييييييييييي رون يك
السيييييييييييييييااييييييييييييييد ان يخسسوا من ح ة الخال ات  د ما بةنهم 
ويتسقوا ولو عل  الدييييي  األين  من اجيييييل كنامييييية الو ن 

 و  أنةنة ال وا ن.

وما انتهإ اليي الق ة يجرلنا نتسيييييييييييا ل  ما الذي كان 
ي نم لو ان اقااب الصييييييييناع السيييييييييااييييييييد ال ران د كانوا 

ق ة اي   ا مرناه يكون كل قاب مشييييييييييييييياركةن  د هذه ال
ايااد لهذه الاا سة او تلك مشاركات ال  جانب ال نجعية 
النوحية لاا ستي وع تروي الق ة من اجل التقاط إيييييييييييييييورة 
تذكارية واإييييييييييييييي ار بيان ترُلب عليي الت نياتو وإن ا ق ة 
حوارية بةن اهل الصيييييييييناع السيييييييييياايييييييييد تكون ال نجعيات 

 النوحية الشاه  اعمةن علةها.
والجواب عن ذلييك هو أن ر ي  الج هورييية اراي قبييل 
ان وبيي أ الدوار ال ييأمول  د رحيياب القصييييييييييييييين الج هوري 
ترزيز موقسي مسييييييتقويات  ال نجعيات النوحية واني وني  من 
ذلييك القول مييا مرنيياه ىنييي اذا كييانييإ ال نجعيييات النوحييية 
متسقة عل  مضييييييييييييييي ون بيان موح    ا الذي ي نم رموز 

 اد من ان وتوإلوا ال  اتساا م ا ل؟حلهة الصناع السيا
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لكن قبييييل ان وبيييي أ الدوار الييييذي نشيييييييييييييييةن اليييييي وهق  
اعجت يييييياع ال شيييييييييييييييتني بةن رموز ال نجرةتةن النوحييييييية 
والسيييياايييية بنعاية ر ي  الج هورية وتنؤايييي وإشيييناي ملن 
ُي حييل يوليية قان وكييذلييك األمةن الرييام للجييامريية الرنبيييةو 

ة الدكومية  د ضيييييييييينوريات وذلك من اجل تحبةإ التشييييييييييكةل
حييال تم اجتنا  مرجزة التشيييييييييييييييكةييل وبييذلييك ع يصيييييييييييييييةييب 

 د « التسوية ي ال رجزة»ما اإاب « الدكومة ي ال رجزة»
ال  بةنوت « ال تسقةن»الييي وحييية حةيييا أنيييي ل جني عوية 

شيي نوا عن السيياع  وا لقوا اللسييان يقول ما يجوز وما ع 
لونييييي  يجوزو وبدةييييا أن مييييا ع يقولييييي  رل الكهييييار يقوِّ

ارهمو ويخل البل  نتيجة ذلك  د ال وامة التد نراند لصيير
 منها عل  م ار الساعة. 

النوحيييييية ي »او « الق ييييية النوحيييييية»ونكنر القول ىن 
جا ت ته ئ  رل الخوا ن ورب ا تجرل « السيييييييييياايييييييييية

الن ي  ميشييال اييلي ان وتصيينل كن ي  مق ام خصييوإييات 
حالة الصييييناع عل  الدكومة ليسييييإ مجني ع ل ايييييااييييد 

و «حالة  تا اعايييالم»د  رل ال  ارايييات تشيييهي وانها  
وهد حالة ضييي  الو ن ج لة وتسصيييةالت. واذا كان ميشيييال 
ايييييييييييييييلي ان )الر ة ( قاي  كل مق امية عسيييييييييييييييكنية مرنكة 

 ييإنييي ماييالييب  كييل مقيي امييية «  تا اعايييييييييييييييالم»مواجهيية 
ايااية مواجهة اععةب الالعبةن ال تالعبةن. وبةن و يي 

إامإ ووقسة مستج ة من االدة ياتورية وتأوة  شربد 
جيييانيييب ال نجعييييات النوحيييية هد  قوة اعايييييييييييييييلدييية التد 

«.   تا اعاالم»حنكة « مناضلد»ااُتر لإ  د مواجهة 
وحت  اذا كيييان بييييان الق ييية بييي ا ك يييا لو أنيييي  د  رل 
مسنياتي محل خاهة إالة  د مسج  او عظة  د كنيسة 

م»حةا أني يسييييييتأن    ا وري  د  وي عو « خااب القلسييييييل
ون ان يسييييييييييييييي د ال  الترييييياون مم مجل  النواب من ي

والدكوميييييية الرتةيييييي ة ال  تحبةييييييإ اركييييييان الوحيييييي ة واألمن 
واعايييييتقنار ومرالجة القضيييييايا اعقتصيييييايية واعجت اعيةو 
ىعَّ اني لدظة روحية ييييييييييييييي ايااية ع تة خصوإات اذا هد 
ترززت  ال زي  من التوضيييييييا والصييييييناحة  د ما هو آت 

كنسييييييييييييييّية قبل ىجتنا   من ُخاب  د ال سيييييييييييييياج  وعظات
مرجزة تشييييكةل الدكومة وبر  ح وث ال رجزة التد وت ن  
كييل لبنيياند حيي و هييا وينتظن  سييار  الصيييييييييييييييبن هييذا األمن 
ال سنو  مني  د ال ول التد يدنص  ةها ُأولو األمن عل  
مصييييييييييييييييالا البالي والعهيياي. وقي  نجيي  من يقول ىن الن ي  

اع ميشييييييال اييييييلي ان انسييييييان  ةب القلب وان رموز الصيييييين 
السيييييييييياايييييييييد  د لبنان غال  القلوب ولذا  ال امل ُونتج  

لتدقةع اعنسييييييجام ال الوبو وان ااييييييتنجايه  ال نجعيات 
ال ونية هو من  اب ت عيم اراية اايييييييييييييييتنهاط الدلول وهذا 
مرنيياه ان يور ال نجعيييات اليي ونييية  ييال سنيات النوحييانييية 
هو تسهةل ما يعيقي اهل السيااة او محل مداولة الراار 

ي يداول اإيييييييييال  ما ا سييييييييي  ال هن واعتبنه الشييييييييياعن الذ
الرنبد امنات مسييييييييييييتدةالت او عل  األقل من غةن السييييييييييييهل 

وهل »... تدطيقي وهذا واضا  د قولي وبصيرة التساؤل 
 «.يصلا الراار ما أ س  ال هن؟

ومحييل هييذا اإلإيييييييييييييييال  رب ييا هو م كن لو أن رموز 
ذي الصييييييناع السيييييييااييييييد وهابون منجعياتهم ال ونية لكن ال

والحظي ال ن  ان شيييييأن ال نجعيات السيييييياايييييية  د لبنان 
أهم  كحةن من شيييييأن ال نجعيات ال ونية وان نسيييييهة احتنام 
 رل السيييييياايييييةةن لل نجعيات ع ونق  ال  منتهة عاليةو 
وإذن  إن الخاوة ال ونية لن تصيييييييييييل ىل  ما هو أ ر  من 
  الت نيات وهذا ما نناه  د مداولتهم.. ىعَّ ىذا ارتأى هدع

 د واح  « اععتصيييييام النوحد»اعالن ما يجوز تسييييي ةتي 
 د مقن ال نجعيييييييات او  ييييييالتيييييي اول منة  د الصييييييييييييييين  
الهانينكد ومنة  د يار الستوى ال نجعية السييييييييييييييينية ومنة 
 د ال جل  اعاييييييييييالمد الشيييييييييييرد اععل  ومنة  د مقن 
الايا سية ال رزية ومنة  د كل من مقيار  طيية ال نجعييات 

بة ال سييييييدية ومنها اعرم نية. وق  تب و هذه السكنة مسيييييترنل
ولكن عني ميا تكون هنياليك حيالية منة إيييييييييييييييعهية وتكون 
الرلة مسبهة لأللم الذي ع ياااو يصها التسكةن  اعت اي 
كيييل الوايييييييييييييييييا يييل حت  غةن ال يييألول منهيييا أمنات مالوبيييات 
وضيييييييييييييينوريات.  ضييييييييييييييالت عن ان  د التاريم الد وا للتأزم 

ا قة اعتصام يروي السيااد والسوض  اعمنية  د لبنان ا
اييييينة اق م علةها اإلمام مواييييي  الصييييي ر  33تاريخها ال  

وونةو  27الذي اعتصييييييم  د مسييييييج  شيييييييرد ووم الج رة 
ولم يسك اعتصييييييييامي ىعَّ  ر ما تشييييييييّكلإ  1975)حزينان( 

حكومة ما لبا ر يسييييييها رشيييييية  كنامد ان اغتةل  د وقإ 
 عحع اما اإلمام الصيييي ر  إني ىما مرةَّب  د نظن  ا ستي

وإما جنت « ال ه ي ال نتلظن»الشيييييييييييييعية وايييييييييييييروي ك ا 
تصيييييييييييييييسةتي خالل زيارة قام بها ال  لةبيا او خارجها ألن 
السييييييييييييلاات اللةبية ما زالإ عل  تأكة  رواوتها  أني غاير 

  نابل  ال  روما.
 وهللا أعلم.

 2008( حزيران) يونيو 30-"الشرق األوسط"  صحيفة
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اري  اإلعوجاج النجادي والتمُلص  البشَّ
 د الوقإ الذي تتزاو  نسييييييييييييييهة التصييييييييييييييرة  من جانب 
اإليارة األمةنكية والدكومة البنياانية والن ااييييية السننسيييييية 

 أواييتنالياومرها ال ول الدليسة الكبنى نسييبيات محل ىيااليا و 
وكنيي ا وأل ييانيييا واليييا ييان  د ال وضيييييييييييييييوع النووي اإلوناند 
وتقتنب لدظيييية  نة ال زييييي  من الرقوبييييات عل  ىونان 
اايييييييييتهاقات لضييييييييينبة أو رب ا تزامنات مم ضييييييييينبة  د حال لم 
توا ع ىونان النجايية عل  رزمة الدوا ز التد عنضييييييييييييتها 

وهد أمةنكييا وبنياييانيييا و ننسييييييييييييييييا وال ييانيييا  1+5مج وعيية
واعتداي األوروبد...  د هذا الوقإ ع  ورواييييا والصيييةن

يج  الن ي  مد وي أح  ي نجاي أمامي اييييييوى ال زي  من 
التشيي ي  د ال وضييوع ىياهو أي الق رة النوويةو وذلك ألنها 

لم تح ن مري لن يكون مرصيييييييييييومات ىذا  ورقتي الوحة ة التد
وايييييصييييها مرضييييوبات من الشييييرب اإلوناند ألني لي   قط 

 م ا  ئنان الجةنان ىل  نواياهاو وضييييم ىونان  د نقاة ع
وإن ا أضيييييييياع  نوة ها لة عل  مشيييييييينوع يرنل اييييييييلسات اني 
 النسييييييهة ىل  ال جت م ال ولد مدكوم  ضييييييوا ط.. أي   ا 
مرنيييييياه لن وتني هييييييذا ال جت م ىونان تنجز الخاوة تلو 
األخنى عل   نيع امتالي النووي السيييييييييييييييل د يون رقا ة 

ال الكة للسيييييييييييييييال  وذلك ألن يول هذا ال جت م وبالذات 
النووي ترنل ت ام ال رن ة ان النووي السييييييييييل د يصييييييييييها 
اييالحات نوويات  القلةل من الجه  والكحةن من اإلنساا عليي. 
وبالنسيييييييهة ىل  ىونان  إن الدكم الدالد مسيييييييتر  لي   قط 
للقلةييييل من الجهيييي  وإن ييييا للكحةن الكحةنو ك ييييا أن خةنات 

  عل  النسط و ةنة و د اعايييييييييييييييتايياعيية اإلنسيياا  سيييييييييييييييخييا
ال شيييييييييييييينوع النوويو مم مالحظة ان اإلرتساع ال ذهل  د 
أاييييييييييرار النسط يخسف عن الدكم النجايي عب  اإلنساا. 
وزياية  د التوضيييا نقول ىني لو أن اإلنساا ىاييت ن عل  
الوتةنة نسسها ولم ونتسم ارن بنمةل النسط ويصل ىل  ح  
 ال ئة و ال ةن يوعرات لكانإ ىونان التد تعي   د األإيييييل

ىقتصييييايية اييييتشييييه  انتساضيييية ضيييي  التوجي النجايي  أزمة
 - يصييرب عل  النجل تاويع ت اعياتي بنؤيتي الد ااييية

اإلي انية التد  ال ا عّبن عنها من خالل ايدا ات قال 
 انها تصلي من الهالة ال ونية لل ه ي ال نتلظلن.

اري من  عل  رغم ذلك يأتد الت ل  الت رُّجد الهشييييييييييييييَّ
الدليف اإلوناند يشييييكِّل إيييي مة ق  يسييييتسة  منها خصييييوم 
ار األا  ذهب  التوجي النجاييو خصوإات ان الن ي   شَّ
 رة ات وايييييييييييييييةذهب عل  األرجا ع يقات  م أ ر  وأع ع  د 

موضيييييوع التساوة مم ىاييييينا ةل وتوظيف ما ب أه  د هذا 
مم يول الرالم   ا من  اإلتصيالقنوات الشيأن  د تنشييط 

شييييأني  ك  وا الرزلة عل  الدكم السييييوري. ومن ال دك  
عن ما يشيييياري الن ي  السييييوري  د الق ة ال توايييياية  د 

ت وز )وولةو( ال قبييييييييل ويقول وزين  13 يييييييياري  ووم 
ار األا  ايكون  الخارجية السننسية بننار كوشنةن ىن  شَّ

إلاييييييييييييييينا ةلد وأن الجولة ىل  الااولة نسسيييييييييييييييها مم الو   ا
األخةنة من التساوة غةن ال هاشيييين بةن الو  ون السييييوري 

ات عل  اعرتقا  من ىتساقواإلايييييييييييينا ةلد  د تنكيا شييييييييييييه ت 
الهدييا  د األمور التقنييية ىل  الهدييا  د ال ضييييييييييييييييامةن 
وايييُتسيييتأنف عل  منحلتةن  د ت وز ال قبلو وع يكون ري 

 ي  نجياي الذي السريل اإلوناند  النيارية ال رنو ة عن الن 
ونايي  د ىايييييييييييييييت نار بزوال ىاييييييييييييييينا ةلو  هذا يلةل عل  

و د حال اغتن إ  ننسييييييييييا  ىلةها. الصيييييييييي مة التد نشييييييييييةن
ار وج رإ بةني  السيياركوزية منااييهة ىاييتضييا ة الن ي   شييَّ

أول نت أو ر ي  ىوهوي  وبةن ر ي  الدكومة اإلاييييييينا ةلية
كون ال ولة شي ون بةنيز أو وزينة الخارجية تسةبد ليسند 

اح هم اييييييييةتنأج و   ىايييييييينا ةل ىل  الق ةو  إن الصيييييييي مة 
اإلونانية اييييييتكون أشيييييي  و أة ولن يخسف من شيييييي تها قول 
ايييسةن ىونان ل ى ايييورية أح   موايييوي قبل أيام )الحال ا  

اإلونانية جة ة  - ( "ىن الرالقات السييييييييييييورية17-6-2008
ج ات وملن  يداول تركةن هذه الرالقات  شيييل  د ال اضيييد 

د ال ستقبلو وهناي نصف ملةون اا ا ىوناند وايسشل  
وزورون ايييييييييييييييورية اييييييييييييييينويات وينسع كل واح  منهم   ر ل 

يوعر وهو أمن  2500يوعر ىل   1500متوايييييييييييييييط من 
 ىيجابد كأح  مدشييييييييييييييينات التراون اإليجابية بةن البل ونو

و  ات من رجال األع ال السييوريةن اييةزور  هنان ك ا أن 
د أي حال حةحية تهق  أقل خالل األيام ال قبلة". وتلك  

 كحةن م يا ايييييييييييييييتجنييي ايييييييييييييييوريية من نجيا  التسياوة مم 
يرة  الجوعن ال دتل   وجب ىتساا  ىاييينا ةلو وإيييوعت ىل 

تسييوية شييبةهة بتلك التد حصييلإ علةها مصيين السيياياتو 
مم مالحظة ان ااييييييتراية اييييييةنا  ت إ  د ضييييييو  نصيييييين 
عسيييييكني نسيييييبد بةن ا اايييييتراية الجوعن  د حال ح و ها 

ند عن ال واجهة اييييييتك ون  د ضييييييو  تسييييييوية تسيييييياُل ية تر 
الرسكنية وتدقع للنظام مكااب شبةهة بتلك التد تجنةها 

 مصن مهاري.
 د ضييييييييو  ذلك وبر  الرنة ال ولد السييييييييخد إلونان 
الذي ونرشيييها ىقتصييياييات ويدقع لها النووي السيييل د تدإ 
ال نا هة وي ندها يورات ىقلي يات لن ونتا  لي  ابيرة الدال 



213 
 

ر ح و ي  د ال جةنان الخليجةونو ما الذي ي كن تصيييييييييييييييوُّ
 ىونان؟

هل ونسيييييييييييييييدب نجاي به و  مرتبنات ان الرنة ال ولد 
هو ل نسريية ىونان اليي وليية والشيييييييييييييييرييب لكنييي ضيييييييييييييييي  رؤيتييي 
 ومشنوعاتي را ضات ان يسجل عل  نسسي وهو ال اعد ىل 

ىاييييييييييييييينا ةييل وال ناهن عل  ورقيية التدييالف مم الدكم  ىزاليية
الوقول راضيييييات  الرنة وايييياكتات أمام السييييوريو التناجم و 

التدول النوعد  د الدكم السيييييييييييييييوري من م يييييييانم ىل  
متساوة مم ىايييييييينا ةل قابل بوجويها متراي  مم جوارها 
متخليات عن مساإيييييييل أاييييييياايييييييية ترّلع ىونان علةها اآلمال 

"  د لبنان هللا حزب" بيييييييييي الكبنى وأه ها ال سصل ال تصل
اآلخن ال تصييييل و"حنكة ح اج"  د  لسيييياةن وال سصييييل 

 بتراضد اورية عن الهوى اإلوناند  الرناا؟
أم هييل ويي  م  يياألمور ىل  حييا يية الهيياوييية و د اعتقييايه 
انيييي من خالل قليييب الاييياولييية عل  ميييا  وقهيييا من خنا ط 

يصييييييييها رجل ىونان  ي كن أنومخااات وإاييييييييتناتيجيات 
 القوي من خارج مداسة رجال ال ون؟

ىونان ونظنون   د نهاية األمن هنالك رجال يولة  د
ىل  األمور بترقل وي لكون الق رة عل  اايييييييييييييييتقنا  ما  د 
الرةب السيااد. ومن هنا  إن تسكةن السة  مد   خات د 
  راوية تنشيييا نسسييي ر يسييات للبالي ق  يكون الدل للخنوج 
من ال أزا وتسايي ىونان وضم نسسها  د عنع الزجاجةو 

ون ك ن ك ا أني الن ي  الذي ونتضييييييدو ومن يون أن يك
وتجنَّع السيييييم تلك الدةحية الخ ةنية الشيييييهةنةو  النسيييييهة ىل  

ام حسييةنو  ى الاوقف القبول بوقف  النار مم عناا إيي َّ
ل بيي اييية لتقويم  الرنة اليي ولد السيييييييييييييييخد مييا يام يشيييييييييييييييكييِّ
اري من ت اعيات الت ل   اإلعوجاج وإراحة الهال الهشيييييييييييييييَّ
ال هييياغيييإو وميييا يام ونقيييذ ىونان من ويالت هد  د غن  

كان خات د لن ونشييييييييييا نسسييييييييييي  هنالك الب ول وإذا  ها.عن
الذي هو ر ي  مجل  الشورى )البنل ان( علد عريجاند 
يَّا   الشيييييييييييييخ  الواقرد الذي وزن األمور ب قة ك ا إيييييييييييييُ
اج السييييجاي وبترقل وضيييي ةن ك ا  الذهب وبصييييبن ك ا ُنسييييّ
رجييييييال اليييييي وليييييية الييييييذون ونون أن الو ن وهق  أهم من 

 الشخ .
 2008( تموز) يوليو 4-وسط" "الشرق األ صحيفة

     

"المفاِوضة" وضجيج  ياسكون في سور 
 في العراق المصاِفح

 د ايييييييييورية ايييييييييكون ع إ ونا ع جلسيييييييييات التساوة 
السيييييييييورية بتنتةهات أريوغانية  د الظاهن  - اإلاييييييييينا ةلية

ومن يون أن ونبني نييا ييب  د البنل ييان يالييب أيضييييييييييييييييات 
 ايضاحات أو يسجل موقسات.

الهاراكية  - ضجة حول ال صا دة الالهانيةو د الرناا 
ك ا تلك الضييييجة  د  أيضيييياتو بتنتةهات عهااييييية  د الظاهن

الالذ ية عل  ندو تصييييييييوين الشيييييييياعن الرنبد لها بهضيييييييييرة 
وال سييييا.. أح    أبيات مالرها " د الالذ ية ضيييجة ما بةن
 هذا بناقوج و ا وذا   ئذنة يصيا...".

ج والقصيي  من تشييبةهنا هذا هو أن ال و  ضييوع ال ضيياجل
ل يعيشيييييييييييييان  عليي  بيرد كون الساعل وال دتّج عل  السر 
تدييييإ مظليييية اإلحتالل ال قبول من كلة ه ييييا. و د هييييذه 
الدال  إن ما  رلي ر ي  ال ولة لي  وزرات  د ضييييييييييو  ما 

اج ال دتجل ك ا أن  هو حاإيييييييييل  د ال شيييييييييه  الرام ىحتجل
ل وب و محةنات لإ ترتنة قبل أن و ىذ ايييييييييييييييترنابعل  السر 

ن انك مدتل من قِّبلل أمةنكا.ع ل تذكَّ  ل  السر 
ولكد ع وب و ما نقولي ك ا لو اني كالم حول الرازو 

الن ي  جالل  الهاند شييياري  د "ال دت ن ىل  أن نشيييةن 
ال ولد لالشيييييييييييييييتناكية"  د ا ةنا  ر ما عاي من زيارة ىل  
واشيييييينان ظاهنها ل رالجة زياية وزني وما ونشييييييأ عن هذه 

سات وجوهنها حسيييم موضيييوع ال راه ة الزياية من مضييياع
التد تنتظن اإليارة البوشيييييييييييييييية من الذون يدك ون الرناا 

تنصنل هذه اإليارة وتهق  قبل أن لدساب أمةنكا ىبنامها 
 .رتهاياألمور عالقة وعل  جانب من الترقة  واإل

وبةن ييييييا الن ي   ييييييالهيييييياند  د  نيقييييييي ىل  قيييييياعيييييية 
ن ريو  اغتي الن ي  و أو  ر  مرايرة القاعة ع جت اعاإل

السلسيييييييييييياةند مد وي عهاج   هايرة متر َّ ة وتتلخ   د 
ري بوزين ال  اع اإلاييينا ةلد ىوهوي  اراي ال شييياري  د  ج  
مدت ن "ال ولية اعشيييتناكية". وعن  القا  نظنة عل  اللقاة 
رة للقا  وتضييييييييا ان الوزين  اراي ال سييييييييدول عن  ال صييييييييوَّ

وأن  بتهاجتصييييييييييييهية عشيييييييييييينات ال ناضييييييييييييلةن  د غاية اإل
الن ي  الرناقد غةن منزعج م ا  رلي الن ي  السلساةندو 
وكيف ونزعج وهو الذي ايييييييييبع وأيل  وهو  د واشييييييييينان 

 - لخاوة االم عنا ية اتر ايبتصنيدات اوح   ةها  اإل
ري عل  ذلك ما يسرلي الدكم السييوري الذي  ىايينا ةلية يشييجِّّ
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 خاا خاوات ع تة عل   نيع التساوة مم ىانا ةل.
 رلي الن ي   الهاند ح ث مم مسيييييييييييييييدولةن عنب  ما

ومسيييييييييل ةن  د محل هذه ال دت ناتو و د ملتق  "يا وج" 
 السييويسييني الذي شييه  ذات منة تهايل الكالم والسييالم بةن

رموز الدكم اإلوناند الن ي  السابع خات د وشي ون أح  
بةنيز الن ي  الدالد لل ولة  د ىاييييييييييييييينا ةل. ويا  ات كان 

جني مصيياي ة وان تقالة  الرنب وال سييل ةن التبنين  ىنها م
تسنة عل  ال ن  أن ي   الة  ىل  الة  ال   وية ىليي وأن 

 وني عل  التدية   حلها أو  أحسن منها.
الهسييييييييييييييييط نوعات هذا الذي  حتجاج د  ر اي قوبل  اإل

ي الن ي   يييالهييياند اليييذي انتخهيييي مدت ن أ ةنيييا نيييا هيييات  ليييل  رل
 ا يرند اني مستقبالت أو ب  ات لن ي  "اعشتناكية ال ولية" م

من تناييي ي  د هذا ال نصييب لي   قط اييةتهايل السييالم 
مم من ُي ّحل ىايييييييينا ةل  د "اعشييييييييتناكية ال ولية" وبانيع 

ات مناقِّشيييييييييييات مري جت اعاييييييييييييكون  د اإلوإن ا  الصييييييييييي  ة
ومسيييييييييييت رات ىليي ما يامإ الن قة اعشيييييييييييتناكية ح  إ.  ق  

رناقد   حول الن ي   الب ظا نالراند عضيييييو البنل ان ال
لي من أمام   الهاند البنل ان وتوضيييييييييا مال سييييييييات ما  لرل

ي أوضيييييييييييديون أن يقتنم الُ االِّب بهذا اعايييييييييييتجواب   ا 
مكتب  الهاند من ان الن ي  ىايييييييييييييييتجاب لالب ر ي  
السيييييلاة الو نية السلسييييياةنية مد وي عهاج وان ما جنى 

ن  يات حضيياريات ع وناوي عل  أي مرىجت اع"كان اييلوكات 
ل الرناا اليييييي وليييييية أي  - أو تيييييي اعيييييييات أخنى وع يد ييييييِّّ

ع ودا  ألي موقف مراون لسيااات ك ا أني  التزاماتو
هيياتهييا ومواقسهييا اليي اع يية للشيييييييييييييييرييب  ج هورييية الرناا وتوجُّ
السلسييييياةند والسيييييلاة الو نية السلسييييياةنية". وكتربةن عن 
ع م اعقتناع  إن النا ب ظا ن الراند قال  د تصييييييييييييينيا 

"ىن من ال دايييييييييييييييف حقيييات  ييييام  2008-7-4ة ووم الج رييي
ر ي  الج هورية   حل هذا ال وقف الذي جن  الشييييييييييييييرب 
الرناقد  أك لي من شيييييييييييييي الي ىل  جنوبي وأن التبنين الذي 

ميييييي ر ي  الج هوريييييية لي  مقنِّريييييات  ىختييييييار ذليييييك أن قييييي َّ
 الهاند نا هات لن ي  اعشتناكية ال ولية جا   سبب إستي 

لة الرنا يةو وندن ما زلنا مم الكيان ية ر يسات لل و عتهار اإل
الصيييييييييهةوند  د حالة حنبو وإن شيييييييييواه  قبور الرناقةةن 
الذون ُقتلوا عل  أو ي الكيان الصهةوند ما زالإ موجوية 
 د  لسيييياةن واييييورية واييييةنا  واألرين وهد شيييياه ة عل  
ل ت وز  د  الر وان اإلايييييينا ةلد الذي شيييييي ل أيضييييييات ُمساعِّ

ت. وبالنسيييييييييييييييهة ىل  التبنين  أن الرناا  د مالم الح انةنا
ال صييييييييا دة جا ت من الن ي   الهاند  صييييييييستي ر يسييييييييات 

لالتداي الو ند الكنيايييييييييتاند ولي  كن ي  لل ولةو نقول 
ىني لي  مسيييييييي وحات ألي ر ي  حزب حت  ىن لم يكن  د 
السييلاة بل وع حت  ألي موا ن عناقد ان يطيم عالقات 

 ه نة...".مم يولة ع وة لم ُترق  بةننا وبةنها أي 
 د بيي اييية األمن لم تصييييييييييييييي يي  الضيييييييييييييييجيية التد ا ييارهييا 
البنل يياند ظييا ن الريياند لسيييييييييييييييببةن  األول هو أن "جبهيية 
نية  د البنل انو ال نت د ىلةها  التوا ع"و اكبن الكتل السييييييييييُ
ىعتبنت موقسي مجني رأي شخصد وقال ال تد ث  إا ها 

هللا "ىن من حع أي عضو  د البنل ان التربةن  عب  اليم
رأيي  د أي قضييية ُتان  ولكن هذا ع يرند ال وقف عن 

الجبهة غةن مسيينورين لهذه  أعضييا النايي د للجبهة. ىن 
ال صيييييييييييا دة ولكن الجبهة تتسهم  رل التبنينات لأل رال 
وقيي  ع نتقبييل تبنينات أخنى. و د أي حييال ع اعتقيي  أن 
هذا األمن اييييييييييةديي ىل  مسييييييييييا لة ر ي  الج هورية ألني 

لصيييييييالحيات التشييييييينيعية التد ت نم عني وت تم  الدقوا وا
السييييييييبب الحاند  هو أن "عانيِّات" آخن . أما هذه ال سييييييييا لة"

هو نصيييةن الراند ر ي  يووان ر ااييية الج هورية رأى أن 
 - آرا  "الراند" البنل اند  شييييييييييييأن ال صييييييييييييا دة الالهانية

الهاراكية "هد آرا   نيية وع تربِّّن عن وجهة نظن رايي ية 
الم وع ي كننيييا الني علةهيييا ألنهيييا آرا  وهد تربةنات لإع

  نيية...".
لكن  ر ما الكإ ال سألة  نيع ال زاو ة  إن منسوب 
الضييييييييييييييجة ىرتسم قلةالت. وما نقصيييييييييييييي ه  ال زاو ة ان  رل 
نة  د  الصييييييييي ريةن ج اعة السييييييييية  مقت ى وج وا ان السيييييييييُ
ر  د التص ي  شخ  "التوا قد" ظاهن الراند كان ال هايِّ

ل الاييالهيياندو  نواب أحيي   ال سيييييييييييييييروييأح يي    ييإنيي  مللسريي 
  "لق  قلإ لن ي  أعل  الكتلة الصييييييييييي رية ليقول  د لهجة

البنل ان مد وي ال شيييييييه اند ىن ال صيييييييا دة إيييييييسرة  د 
وجي الشيييييييييييييييرب الرناقد. ىنها انتهاي للقانونو ولق  تلقةُإ 
الر و  من الشكاوى من عناقةةن حولها وان  رل النواب 

علد اعيوب ك ا أن  لة". البوا  إعتذار أو حت  اعاييييييتقا
النييا ييب عن "حزب اليي عوة" الييذي وتزع ييي ر ي  الدكوميية 
ل الن ي   نوري ال يييييالكد قيييييال  "من ال سنوة ان ُي حيييييّ

 إايييينا ةل..  اإلعتنالالسييييياايييية الرنا يةو التد ترند ع م 
 لذا يجب عليي ان يرتذر".

حت  اآلن لم تنتسم وتةنة ري السريييل الكنيي وبقد عنييي  
ح وي القول ال لاَّف للنا ب الكنيي  داي مرصيييوم   ا مرناه 
م  ييييياراي ىل  الن ي  جالل  ىن الن ي  مد وي عهييييياج قييييي َّ
 الهاند "ومن غةن ال ناقد ان ون ل ال صيييييا دة وهذا ع 
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 يرند ان الرالقة  بيعية بةن الرناا وإانا ةل".
يج جيييا  متزامنيييات مم الواقرييية ال ترلقييية هيييذا الضيييييييييييييييج

 بحال  ئيية مخاو يية يونييية  يياللريية الربنييية من بةنهييا ترلةع
ن اووب" ُنشن عام  ليييييي س  وجز  من "كتب اعنبيا "  1487"اِّ

و اختسييييإ خالل الرزو 1617ُنشييييييييييييييين  د البنيييي  ييييية عييييام 
البنيااند للرناا ووإييييييلإ ىل  ىايييييينا ةل  م  - األمةنكد

لصييييييييييييييانتها.  2003ال تد ة عام  جنى نقلها ىل  الوعيات
و د حةن قةييييل ان القوات األمةنكييييية اكتشيييييييييييييييسييييإ وجوي 

التد كانإ الو ا ع وال خاو ات  27الصييييينايوع وع يها 
 د ياخلها خالل م اه ات ااييييته  إ حد ال نصييييور  د 
 ر ايو  إن رواية أخنى تسة  أن ىايييينا ةل اشييييتنت الو ا ع 

هذه  أمن وال خاو ات من لصييييييييييييوص. واآلن وق  انته 
الحنوة  د أمةنكا  إن ال االهة  ااييييييييييترايتها اييييييييييتكون  د 

كانإ ايييييييييييييييلي ة أو ان ىذا  ا ار مساوضيييييييييييييييات ل رن ة ما
ىايييييييينا ةل اكتسإ بتصييييييييوينها  م اييييييييلَّ تها ىل  السييييييييلاات 

 األمةنكية ال ختصة.
 نلخُل  ىل  تسجةل مالحظتةن  

األول  هد ان الضيييييييييييييييجيج اليييي ا ن  د الرناا حول 
لهاراكية وتزامن مم اييكون ع ةع ا - ال صييا دة الالهانية

اإلانا ةلية  -  د اورية ونا ع جلسات التساوة السورية
غةن ال هاشيييييييييييينة  د تنكيا التد يقال ىنها اييييييييييييتكون خالل 

 ااابيم مهاشنة. وهكذا تكون انقلبإ اآلية.
عل  ال صيييييا دة عل  ندو  عتناةالحانية هد ان اإل

عنوبية  يرند اني ما زال  د الرناا  طية نظنة أشييييييييينناما 
للصييييييييناع مم ىايييييييينا ةل لكن اعختناا الكنيي لهذه النظنة 

 اقوى عل  ما يجوز اععتقاي.
... ولوع ذلك ل ا كان الن ي  جالل  الهاند إييييا ا 
وع كان الوزين زيهاري اييييكإ وع كان مسييييروي  ارزاند ع 
ايييييييييي م وع رأى... وع ناع. وهدع  حالهم محل حال أهل 

 اورية ال جاورة.السيااة الدالةةن  د 

 2008)تموز(  يوليو 11-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

ر من قلب  العزيز عبدبن  هللا عبد المبشِ 
 أوروبا بعالم أفضل

ىعتاي الرالم  د ال اضيييييييد عل  ظاهنة التهشيييييييةن التد 

 ال ا اايييييييسيييييييإ لصيييييييناعات  ا هية وهد ظاهنة لم تنتي. 
جزا نية ن وهذه عل  اييييبةل ال حال واقرة ىغوا  شييييخصيييية ن 

مسييييل ة ن من أجل اعتناا البنوتسييييتانتية تكاي تشييييرل  تنة 
بةن الجزا ن ال سل ة وال جت م األوروبد.. وبالذات حةا 

 كنا   ج اعات التهشةن ع تزال تنشط.
و د ال دصييييييييلة النها ية ان محل هذه ال داوعت تحةن 
الشيييبهات وليسيييإ الدل لل جت رات  د أي حالو  ضيييالت 

ترصييييييييب والتانل   ا وه ي النسيييييييييج عن انها تدايييييييي  لل
 د لشروب كحةنة.جت اعاإل

مناايييييييهة كالمنا هذا ان ال جت م ال ولد وبكل ا يا ي 
وتييأمييل  2008.7.16اليي ونييية وال ييذهبييية كييان ووم األربرييا  

 الدنمة ن د مييييا يقولييييي من ميييي رييييي  قلييييب أوروبييييا خييييايم 
الرزيز  د كل ة ى تتا  عب بن  هللا عب  ال لك الشييييييييييييينيسة ن

هيييييذا القيييييا ييييي  كيف أن ل دت ن الريييييال د للدوار" و بهيييييا "ا
وتسر   الشنيسة ناإلاالمد الذي تدتضن باليه الدنمة ن 

ن الدنم الحالا يقوم ب ور   كل يأب واخالص لسك أاييييييييييييييي 
تهشيييييييةني. لكن شيييييييتان بةن التهشيييييييةن التقلة يو والتهشيييييييةن 
  جت م ايييييييييياايييييييييد يولد ونتكز ىل  ىايييييييييتب ال الصيييييييييناع 

والهرضييييا   الطيم. وهو  د ذلك  الو امو والرنف  الدوارو 
ال يانات السييييييييييييييي اوية الحالث ينى أن ع ي ةز وع ونداز و 

الةهويية وال سيييدية واإلاييالمو وكذلك ال رتق ات الشيين ية 
البوذية والكونسوشيوايية والهن واييةو قايرة  د ظل الدوار 
أن تتراي ... بل وتسيييييييتسة  من  رضيييييييها الهرلو وبذلك 

ا كار  أإدابلتد ولن سذ منها يصها متيسنات ا  الحرنات ا
تصل الدال  اارحةها ىل  بذر الشقاا وتدنيل ا يال 
ال جت م  رضيييييييها ضييييييي   رل. وما نعيشيييييييي منذ  ضيييييييم 

ها أإييييييييييداباأل كار التد روَّج لها عل  أن ايييييييييينوات يلةل 
ا الدل ااسإ لداعت من الرنف ذهب ضدةتي عل  أنه

الجني ة "مجت م  لي الول اعبنيا و  ضالت عن انها ااسإ
السيييييياايييييية" تدإ ايييييتار تسسيييييةنات لكتاب هللا والد وا ع 
عالقة لها  ال ناع من قنيب أو  رة و ك ا انها تشييييييييييدن 

 النسوج غنا ز من الهرضا  لآلخن.
ولق  ىنبنى  د ال اضييييييييد مسكنون عقال  كحةنون من 
مختلف اعيييييان وال يييذاهيييب  يييارحةن األ كيييار الخالقيييةو 

ن وضرها موضم التنسةذ لكنها  قةإ  د ا ار التنظةن أل
كان يدتاج ىل  من ونعاها وبدةا يكون إييييياحب شيييييأن 
 يايي ولي  ىايييييييييييتسزازيات  د  نوحاتي مه ا كانإ  بيرة 
مشيييياعنهو وعل  ندو ما  رل الن ي  بوش اإلبن الذي لم 
يكلف نسسييييييي اإلحا ة  ال ون اإلاييييييالمد ولذا لم تسييييييتام 
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ليات ضييهط غنا ز كحةنين ىعتبنوا ما ح ث من ع  ىيارتي
ارهابية  أن ال ون اإلاييييييييالمد هو يون ارهابو ووإييييييييلإ 
الدال  الهرل أمحال الن ي  الدالد للكنيسييييية الكا وليكية 

يقول  د مداضييييييينة لي كالمات  د شيييييييأن اإلايييييييالم ىل  أن 
 وعالقتييي  ييالرنف مجييافيييات لدطيقيية اليي ون الدنيف وجوهنه.

هذه النظنة من جانب الها ا جرلإ  رل الكتَّاب ك ا أن 
لناامةن األوروبةةن يخنجون عن آياب الكتا ة والتربةن وا

السند  النيشييييييييييية ويكتبون ويناييييييييييي ون ما من شيييييييييييأني قلب 
الرزيز  عبييي بن  هللا عبييي  الدقيييا ع.  م جيييا  لقيييا  ال ليييك

 الها ا وب ي الكحةن من الشيييييوا ب ويضيييييم األمور  د م ار 
 الدطيقة ال جنية من الرنة.

ال سيييييتوى   د أي حال كان ع ب  من احتضيييييان عل 
السييياعيييل ل بييي أ الدوار بةن ال تييي ونةن وعييي م تني األمور 

مبحو يية عبن  أحييايوييامجني ا كييار مابوعيية  د كتييب أو 
السضييييا يات وبذلك ي كن مداإيييينة الذون وحةنون الشييييرب 
السكني وبييييياليييييذات  د ميييييا وترلع  يييييالييييي ون اإلايييييييييييييييالمدو 

التسيياهم بةن أمييام  ويرتبنون أنييي يون الرنف وانييي الرييا ع
نييي ون ل  طييية اعييييان وكييذلييك ال رتقيي ات غةن األمم كو 

السيييييييييييييي اويةو وهو  د أي حال رأي منقوص ال قة وقا لوه 
 من ال رنضةن.

 من هنا  إني عن ما وتق م النمز األهم  د األمة ال لك
ليييييي ال  لكييييية الرنبيييييية  عبييييي بن  هللا عبييييي  الرزيز   يييييا ت حِّّ

ها هللا اييهداني وترال   شيينل ونر ة  السييرويية التد خصييَّ
وب ا ألبد مترب شييييخصيييييات من مكانة  الدنمة نحتضييييان ا

 د ال جت م اليي ولدو ويقول مييا مرنيياه  حّد عل  الدوار 
و ويرتبن  رقل رجل ىاييييييييييتحنا وبةن بند الهشيييييييييين من يون 

 ال ولة والدك ة ان م ايييد الهشييينية لم تكن  سيييبب اعييان
 سبب تانُّل الهرلو وان ىلداا الهزي ة  الكناهية وإن ا 

الل ال دهة مذكِّنات  د ىايييييت نار  أن اإلايييييالم يكون من خ
هو يون اععت ال والوايييييييييييايةو  إني بذلك أ ال هللا ع نه 
ن من أجل عالم ا ضيييييييييييييييل. وهو يور  يقوم ب ور ال هشيييييييييييييييِّّ
اةذكنه التاريم لي ألني يور انقاذي يقوم  ي  د زمن  ات 

أمام  الدوار والتسييييييييييييياما والواييييييييييييياية ع تأخذ  نإيييييييييييييتها
 ي الذي هو الجامم ال شتني بةن الترصب األع   والتش

كحةنين  د الرنب والشييييييينا عل  ح  ايييييييوا . ومن شيييييييأن 
الرزيز تنويل هدع  من  عبيي بن  هللا عبيي  حك يية ال لييك

خالل ما يانحي وتدصيييييييييييةن  يايات ال سيييييييييييتقبل من هذا 
"السةنوج" اليييذي ىبُتلد الريييالم  يييي  وال عقييي  من الزمن 

الج يم من وكان يا  ات  د انتظار ال صيييييييييييييييلا الذي ونقذ 

شييين هذا "السةنوج" الذي شيييوه الدطيقة فهات الدع  ا الت 
 والها ل حقات.

 أ نايالرزيز. وأما  عب بن  هللا عب  بوري اييييرد ال لك
هذه النخهة ال شييييياركة  د مدت ن م ري  الذون وقسوا تق ونات 
وتصيييييييييييييييهيقيات ليي  ري ميا  ن  رؤيتيي ومن يون أي تزويعو 

ن  د الرييالم ع ُيخسون  ييإنهم  رلوا ذلييك نيييا يية عن مالوة
قلقهم من تييي اعييييات السوضييييييييييييييي  السكنيييية وبييياليييذات حول 
اعييان ويخشون من مستقبل مظلم لألجيال. وهدع   اتوا 

وتهايل الج يم وكل أ ضييييييييل  ونون  د األ ع مالما عالم
 بلرتي عهارة  السالم عليكمو وعليكم السالم ورح ة هللا.

 هللا. عب  يا ... ولك الشكن
 2008أغسطس )آب(  5 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 وصفة الدكتور معمَّر للمكاِبر أمام المستكِبر
قوها..  إن القول ما قالإ خذام.  ىذا قالإ خذام  صيييي ِّّ
بهذا البةإ الشييييرني أوجز الشيييياعن الرنبد النصيييييدة  د 

 ح  إ  د عصنه. أمورشأن 
وم واذا قيييال الن ي  اللةبد مر ن القيييذَّا د ميييا قييياليييي و

ألهييييييل الدكم اإلوناندو  ييييييإن من  2008-8-5الحال ييييييا  
مصييييييييييييييلدة هدع  ان يصييييييييييييييروا اليي.  هو إيييييييييييييي وع ق يم 
للج هورية اإلايييييييالمية  د ىونان وقف ىل  جانبها بنسيييييييهة 

امية الخ ةنية. وهو  -م رواييييييييييييييية خالل الدنب الصييييييييييييييي َّ
إيييياحب تجنبة عنيقة  د مجال ىعت اي اييييياايييية التد ي 

سيييييييببها أ  انات  اهظة يامإ  ضيييييييم اييييييينوات ي رإ باليه  
جا ت عل  حسيييياب التن ية والتاوين والتصيييينيم. وبر ما 
رأى ان ع ج وى من مواإيييييييييييييييلة التد ي  إني ىايييييييييييييييتب ل 
التد ي  ال نونة وب أت لةبيا بذلك تنمم ت اعيات عق ون 

 من التد ي.
ومييا قييالييي القييذَّا د ألهييل الدكم اإلوناند وعب ن األ ةن 

  حةا منلدت ي جامرتها خالل منااهة تكني ية لي  د تون
"يكتوراه  خنيييية" كيييان اآلتد  "ان ميييا تقوم  يييي ىونان لي  
اييييييوى مجني مكابنة. والتد يات اكبن من ق رة ىونان عل  
مواجهتهييييا. و د حييييال ىتخييييذ الرنب قنارات  ييييالهجوم عل  
ىونان  إن مصيييةنها اييييكون ال صيييةن ذاتي للرناا.  إونان 

ها ان تص  . ك ا وح ها ليسإ اقوى من الرناا وع ي كن
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انها ق  تواجي وضيييييييرات شيييييييبةهات بةوغسيييييييالفيا نتيجة لرزلتها 
تختسد  ي كن أنال ولية.   لن كان وتصور أن ووغسالفيا 

  د رمشة عةن".
 د كالميييي هيييذا ع يقنأ "الييي كتور مر ن القيييذَّا د"  د 

وبند كالمييي عل  التدلةييل وال رلوميية وقبييل وإن ييا  السنجييان
لتد  ال ا ارتهاإ  سييييييييييياايييييييييية ذلك عل  تجنبة التد ي ا

تراُملي مم القضيييييييييييييييايا ال وليةو مم مالحظة ان التد يات 
القذَّافية كانإ أقل  كحةن من التد يات النجايية حةا اني 
لم وه ي  الصييييواريم وبزوال ىايييينا ةل وبضيييينب ال صييييالا 
األمةنكييية حةييا ُوجيي ت وبييإغالا مضيييييييييييييييةع هنمز الييذي 

فييييي لتراةيييل وهييي ي اخواننيييا اإلونانةون  يييإغناا ايييييييييييييييسةنييية 
ال الحيية ووقف ىميي ايات النسط ىل  يول الرييالم. لكنييي مم 
ذلييك ىختييار  د نهيياييية األمن ىعت يياي ال نونيية متد الت كييل 
هإ ىليي كالسهام. لكن لم وه ي تنظةن  التنظةنات التد ُوجِّّ
نين ميييا يام اعييياي لةبييييا ىل  ال كيييان الابيرد  رةييي ة  ال نظِّّ

عن أن   ضيييييالت عن الدصيييييار والرزلة ال سنوضييييية علةهاو 
هذه اعايييييييييييييييتراية تجرل لةبيا تقتنب أكحن من شيييييييييييييييا ئها 

ةو  نيطييياألوروبد وتنييأى  رل الشيييييييييييييييد  عن فيييا ةهييا األ
ن أمن التوريا  دةا ع توغن األ ال ولية  وااطورب ا تيسِّّ

اييةناريو واضييا ال رالم أمام  غةن ال ن ية الصيي ور اللةبية
 د شيييييييخ  وخالإيييييييتي ان تب أ السييييييياللة القذَّافية الحانية 

اإلبن ايف اإلاالم من حةا تصل ىليي الساللة األول  
 د شيييييييييييييييخ  الرقةيي  الواليي  مر ن القييذَّا د نتيجيية خيييار 

أن  شخصد.. أو تدإ تأ ةن واقم إدد لي   الضنورة
محل الذي أإيياب الزعيم الكوبد  ة ول كااييتنو وع  يكون 

محل الذي ح ث  د ايييييييورية للسييييييياللة األاييييييي ية حةا تم 
ار ل جني رحةل األب حا ظ. ونقول ذلك توريا اإلبن   شييَّ

مم مالحظييية ان الن ي  القيييذَّا د هو من يعييياة التنؤج 
ي ب لةل اني ولا عل  الن ي  التونسيييييييييييييييد زين  غةن ال د َّ

علد لكد يجيييي ي التنؤج وبييييذلييييك ع وهق  بن  الرييييابيييي ون
نين وإن يييا يكون  القيييذَّا د وحييي ه ع ةييي ات للنؤايييييييييييييييييا  ال ر ِّّ

قذَّا د  د التنؤج محل الن ي  للر اية آخنون ايييييييييييهقهم ال
حسيييند مهاري الذي لم يدسيييم أمن التوريا شيييهي ال بتوت 

هللا  عبيي  ضييييييييييييييي نييات من جييانهييي لإبن ج ييال والن ي  علد
بن  إييالا الذي وتالم ىل  توريا اإلبن أح   والن يسييةن

له ا لكد أبنا   علد وع ن حسييييييييييييييين الهشيييييييييييييييةن اللذون ع
 وورِّ ان.

"ال كتور مر ن" ىل  أن  الروية ىل  ما ب أناه نشيييييييييييةن 
 د وإستي ىل  أهل الدكم اإلوناند ور ة الدطهة الخ ةنية 

لم يكتب هذه الوإيييييييسة  د إييييييييرة رايييييييالة اييييييينية للراية 
وهريييا بهيييا مم مو ييي  ر ييياايييييييييييييييد ىل   هنانو وإن يييا كيييان 

الناج وتتناقلها وكاعت أمام  يقولها علنات عل  أن حنيصات 
ني  بذلك القول ما والسضييا يات وكأن ا و اإلذاعاتاألنها  و 
اخواننييا  د ىونان ىن ىمييامكم آييية هللا الخ ةند  يييا مرنيياه 

النييار مم  ى الاج ييَّ  ال كييابنة عنيي مييا ارتضييييييييييييييي  وقف 
الرناا وإن كان  قولي ىني  قناره هذا "ك ن وتجنع السييييييييييييم" 
زرع ضيييييي نات بذرة الحأر ذات ووم وهذا ما يد ث من ىونان 

ه ىن لةبيييا لن تكون ونييي  القول مييا مرنيياك ييا أنييي  للرناا.
ة عل  األخةن ىل  جييانييب ىونان  د حييال اإييييييييييييييينت هييذه 

ال كييابنة وتنكييإ أمةنكييا وغةنهييا تكنر مرهييا مييا ايييييييييييييييبع 
ي  د حع الرناا. وهو مييا قييالييي  د ال يياضيييييييييييييييد  وإرتكبتيي 
ام حسيييييييييةن الذي لم  الن ي  حسيييييييييند مهاري للن ي  إييييييييي َّ
وتجيييياوب مم ت نيييييات الن ي  ال صيييييييييييييييني وغةنه  د ان 

ازييية من الكويييإ ويو ن عل  الرناا يسيييييييييييييييدييب قواتييي الريي
كار ة اييييييييييتد ث ولن ت نم ح و ها إييييييييييواريخي وته و اتي 
و قتيييييييي ال سن ييييييية  يييييييالنس  وبهييييييييالع الدنج الج هوري 
والجي . ك يييا وو ن عل  ال ناقييية تييي اعييييات حيييالييية من 
ال تاعب اإلقتصييييايية  ضييييالت عن ااييييتشيييينا  الشييييكوي  د 

إ حت  النسوج وتقويل اع ي ة الخي ية الرنبيية التد كياني
تلك الرزوة الرنا ية ال هروضييييييييييييية للكويإ تج م الشييييييييييييي ل 
وتدقع وح ة إيييييييييييييييف تهق  مرقولة  الطياج ىل  ما آلإ 

 ريي  الرزوةو وكيف أن الرنب  قيي وا الرناا  حوالىليييي األ
 د رمشيييية عةن عل  ندو تهرُحن ووغسييييالفيا  د غ ضيييية 
عةن وك ا ي كنو عل  ح  وإييييييييييسة "ال كتور مر ن"و أن 

هد اإييييييييييييييينت عل  ال كابنة وأإييييييييييييييين يد ث إلونان ىن 
البوشييييييد والذون حولي عل  تأيوب هذه ال ولة  اإلاييييييتكهار

 اإلرايةهذه رغم أن الرصيييييييييييييييية عل  اراية يولية... عل  
 ذات  ا م ااتب ايي. لكن وبلرة أهل لةبيا  هللا غالب.

 2008أغسطس )آب(  14 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

لبيروت... تحية السيد حسن األلفية 
 وتراثها كما يرويه صائب بك

جييييييييا ت الييتييدييييييييييية األلييهييييييييييية لييبييةيينوت وييوم الييخيي ييييي  
 الراماألمةن  من السييييييييييية  حسييييييييييين نصييييييييييينهللا 2008.8.14
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" لستة  ةهة من جانب اة  ال قاومة ونابع هللا حزب" لييييييييييي
رغم أن علةها ال حل السييييرويي "ما تأخن ملن جا ".  رل  

ك وجييا ت تخسف التدييية متييأخنة ىعَّ انهييا حيي  ييإ  ريي  ذليي
من اوجييييياع مرنويييييية  د نسوج البييييييارتييييية اليييييذون بوغتوا 
 ييإقتدييامييات ع موجييب لهييا من جييانييب مدييازبةن شييييييييييييييييريية 

" و"حنكييية أميييل" وحلسيييا  له يييا هللا حزبونتسيييييييييييييييبون ىل  "
وحقوا  األإيييييييييييييييولتجيياوز الج يم  د هييذه اعقتدييامييات 

ال وا لنة واك وا ان الرصييييييييييب الاا سد ما زال وتق م عل  
 .الرصب الو ند

وألن السييييييييية  حسييييييييين من النوع الذي يجن  وي اوي أو 
نل و  ييإن التدييية اعلهييية كييانييإ ىذا   يياعحنى ويي اوي  هو جل

جاز القول كانإ بلسييي ات من ىذا  أكحن من منهمو بل لرلها
كل ات  ال ا تالَّم البيارتة ىل  اييييييييييييييي اعها مني ونطيل 
مسنيات "ع َّارية" و"موايييوية" غةن مسيييتدهة. والتدية هذه 

"النصييييين  ليييييييييييييييييييي  د خاا ي ل ناايييييهة الذكنى الحانيةوريت 
اول نت  د ت وز ىوهوي  اعلهد" عل  عيي وان ىاييييييييييييييينا ةييل

عل  لبنيييان تقايريييات ألوإييييييييييييييييياليييي وتييي مةنات  2006)وولةو( 
لجسيييييييييييييييوره وكان اللبنانةون وبالذات البيارتة وجبل لبنان 

اليي رزيو خةن حيياضييييييييييييييين للنزو  الجنوبد  -ال سييييييييييييييييدد
ر وانو وجا ت عل  الندو جن ا  هذا ال األلول رشيييييييينات 

اآلتد  "تدضييييييييينند عوية النازحةن ىل  قناهم وبسييييييييياتةنهم 
وبةوتهم كل أولئك الذون احتضييييييييييييييينوهم أيام نزوحهم عل  
ال  ن والقنى وال سييييييييييياج  والكنا   وال  ارج والجامرات 
والبةوت والديي ا ع الرييامييةو والهرل يا  ييات ياييالبنييا بتدييية 

من يقول ندن نالب  هنا أو تدية هناي وأنا ااييييي م كحةنات 
تدية لبةنوت. اإييييييييييييالت ندن لسيييييييييييينا خارج بةنوت أو ىننا 

ي تدية ىل  بةنوتو ولكن وندن  أجانب عن بةنوت لنوجِّّ
من أهييل بةنوت انييا الةوم اقول تدييية وألف تدييية لبةنوت 
الريياإييييييييييييييي يية... عيياإييييييييييييييي يية الرنوبيية والو ن وال قيياوميية 
ي والص وي. والتدية لجبل لبنان  كل اقضةتي واكاني واهل

 وتياراتي السيااية...". )الم(.
جييا ت التدييية األلهييية لبةنوت من ايييييييييييييييةيي  ال قيياوميية 
متزامنيية مم عيي ة مداييات ع تيية  د ال شيييييييييييييييهيي  اللبنيياند. 
 الدكومة السيييينةورية تشييييكلإ وجا ت الوعية  ر  مخاة 
عسيييييةن وغ ت  د نظن ر ي  البنل ان نبيي بني "حكومة 
شيييييييينعية"   ا يشييييييييهي ال هايرة كون الحقة التد نالتها كانإ 

 ب مندوا الحقة. خ سييييييييييية عارضيييييييييييوا. " قة مئوية"  مئة نا
ى نيييان ىمتنريييا. وهيييذه "الحقييية ال ئويييية" جيييا ت هد األخنى 
تنضيييييييييييييييد البيييارتيية الييذون  ريي  الهج يية النييارييية عل  رمز 

زعامتهم ر ةع الدنيني وابني اييييييييير  ال ون وعل  منا قهم 
وبالذات قالع تلك الزعامة  ضيييييييييالت عن التهشييييييييييم الجار  

  "حكومية غةن ه ر يإعتهيار لشيييييييييييييييخ   داي السييييييييييييييينةورة و 
نية ع شييييييييينعية لهاو  شييييييييينعية" م ا يرند ان الاا سة السيييييييييُ

 مخاط الرا  ايااد لهم وبقوة السال .أمام  شرنوا انهم
كييذلييك جييا ت التدييية  ريي  اييييييييييييييياعييات من حيياليية انسناج 

عن وإيييييييول منسيييييييوب التأزم  د الرالقة  ئللكابوج الناشييييييي
السييييييييييييييوريييية ىل  يرجييية اإلنسجيييار. ونرند  ديييالييية  -اللبنيييانيييية

اعنسناج ما اايييييييييسنت عني الزيارة األول  ل يشيييييييييال ايييييييييلي ان 
كن ي  للج هورييية ىل  يمشييييييييييييييع والتد ا  نت بيي اييية حنكيية 

السيييييييورية حةا تم اإلتساا عل   -تصيييييييديا للرالقة اللبنانية
عل  مسييييتوى السييييسةن وهد خاوة  ىقامة عالقات يبلومااييييية

مه ة  يااييييييييات   ا مضيييييييي  وخجولة   ا هو مالوب ومأمول 
وبالذات ما وترلع بتنايييييييييييم الد وي ونقل الرالقة من يهالةز 

ال بلومااييييييييييييييية  األإييييييييييييييولاعاييييييييييييييالةب األمنية ىل  رحاب 
 واإلقتصايية التد تخ م ال صالا ال شتنكة.

انةون ك ا وهذا اعنسناج الذي نشييةن ىليي ونتا  لي اللبن
السوريون ك وا نةن توَّاقةن ىل  ااتراية إسا  الرالقات. 

"  إني يجرل ق رتي عل  الدنكة هللا حزبأما  النسهة ىل  "
السيااية تأخذ م اهاو ويزيا عن إ ر الزعامة السيااية 
للشييييييييييييرة مت حلة بن ي  "حنكة أمل" ور ي  البنل ان نبيي 

ل يون ان ونسِّذ ما بني جبالت  قةالت من اإلحناج الذي يدو 
هو مقتنم  ي ولي   قط ما هو ب ا م الو ا  لسورية اإلبن 
 ر  األب مضيييييييان لإإييييييينار علييو محل حجب جلسييييييية 
تتويج الر اي ميشال الي ان ر يسات للج هورية  د انتظار 
أن تنضييج ظنول ب   اندسييار الرزلة ال ولية ال سنوضيية 

اري.  عل  الدكم الهشَّ
وزين الوحة  الذي را ع ومن مدااييييييين الصييييييي ل ان ال

الن ي  ميشيييال ايييلي ان  د زيارتي ىل  ايييورية كان  وزي 
إلوا وزين الخارجية وهذاو  قص  أو من يونيو كان  د 
 رل جوانب حضييوره ي حل الن ي  بني  د هذه الزيارة. 
ويا لةإ الن ي  ايييييييييييلي ان تنهَّي ىل  األمن واشيييييييييييني وزينات 

ل ب الدالة ا لدنينية ال تدسظة ايينيات  د الو   لي  من إييُ
حت  ىشيييييرار آخن عل  عوية الرالقة مم الدكم السيييييوري 
من يون تصييييييييديا للشييييييييوا ب وبالذات ما وترلع  كشييييييييف 
حطيقة ىغتيال الن ي  ر ةع الدنيني و د الوقإ نسسيييييييييييييييي 
لي  حايات  د موضييييييييييوع الرالقة مم اييييييييييورية. ومحل هذا 
التوإيييييف ونابع عل  وزين الحقا ة ت ام اييييالَّم البةنوتد 

إييييييةل الخارج ح وحات من "السةتو" الدنيني عليي الوارث اع
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 أه ية  اإلي انعن وال ه الن ي  الناحل إييييييييا ب اييييييييالم 
السيييييييييييييييوريية الخياليية من الر  اللبنياند  -الرالقية اللبنيانيية

للوزين ت ام خصيييوإيييية عن أن  والا م السيييوريو  ضيييالت 
مضا ة هد ان اخوالي اوريون ومن النجوم ال ضةئة  د 

الذي كان للرا الت السيااية الرنيقة شأن  الزمن السوري 
 فيي.

ن إييييا ب  كو ك ا  وهذا اعاييييتدضييييار من جانبنا لذك 
ىل  أن ال ناياة الشربية والنا ية ليو يد لنا عل  اإلشارة 

مهلة السيييينوات الرشيييين  ر  الو اة التد تضيييي نتها وإييييةتي 
لكد ونشيييييييييين اإلبن ت ام تناث وال ه   دوري ي الن يسييييييييييةة ن  

لسيييياايييية اللبنانية الرامةو والرالقات بةني وبةن ال ذكنات ا
الرزيز  عب بن  ال لك  ه  أبنزهمع ي من القاية الرنب و 

وعل   نتها الناإيييييينو قاربإ عل  اإل عب  والن ي  ج ال
هذا األاييييياج ايييييةتم النشييييين قنيهات. وباإلضيييييا ة ىل  هذو ن 
ال دوري ن تناه  الةنا ان إيييييييا ب  ك كان كحةن اإلهت ام 

عن الشييييييييخصييييييييية البةنوتية وتناث بةنوت وتقالة    الكتا ة
 عاشيييييييييييييييت ها الراإييييييييييييييي ة  د الزمن الرابن ومنها ما وترلع

اشييييد الد ام  وا ايييياو   بييييييييييييييييييي " هضييييايات البيارتة" وكشييييَّ
ال نازل.. وخالل ذلك. ولرل اييييييييييييييية  ال قاومة حسييييييييييييييين 

إييييييا ب  ك و ري عن  أبنا   نصيييييينهللا الذي هو  د ايييييين
قا   مقاومة شيييييربية من قنا ة هذا "التناث السيييييالمد"  قلم 

نسيييييييييييج آخن و د زمن إييييييييييناع عل  ال ناقة يشييييييييييهي  د 
 رل جوانهي إيييييييييناع الداضييييييييينو اييييييييين اعتزاز البةنوتد 
ببةنوتي... اييوا  كان هذا البةنوتد إيي ي يات محل إييا ب 
اييييييييييييالم وآخنين أو كان وا  ات  انيات لها وايييييييييييياكنات  ةها من 
اإييييييييييييل إيييييييييييية اوي واييييييييييييرويي الهوى محل الن ي  ر ةع 

 .الدنيني 
 2008أغسطس )آب(  27 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

تأمالت سياسية وِشعرية في القلق 
 السعودي المستديم على لبنان

كانإ ال  لكة الرنبية السييرويية التد يصييايل عة ها 
من شييييييهن الصييييييوم  األخةنالو ند هذه السيييييينة اعاييييييبوع 

ال هاري جرل األمتةن من ُعوَّاي ال ناابتةنو مه ومة  كل 
لبنانو وبالذات   ا آلإ ىليي أحوال الراإييييييييييييييي ة األول  

بةنوت والتد لم ونقام اإلهت ييام بهييا أيوييية و واقم  بييية 
ة ومواي ت وينية ونصا ا وبالذات ىاتحنا يوويا م ونج ات 

ع أ يا هم ال ذهبية  د ضيييييييييييّنا ها تاركة للبنانةةن عل  تنوُّ 
والسيييييييااييييييية اعاييييييت تاع  اللدظات السيييييينَّا و  إذا بها تج  
نسسها مشرولة الهال عل  الراإ ة الحانية  نابل  ونج  

الرزيز خوجة ال دزون من ىرتساع  عب  السيييييييييييسةن ال كتور
منسييوب التنيي الذي وإييل ىليي الوضييم  د لبنان وتلق  

بن  هللا عبيي  لييكال  الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نتوجةهييات خييايم 
الرزيز  أن يسييتكشييف مة انيات أحوال الراإيي ة الحانية  عب 

وع ونتظن أن يأتيي رموز ال  ونة من الرل ا  رجال ال ون 
ومن عل انةةن ايييييااييييةةن و راليات ىقتصييييايية وأكايي ةةن 
ومسكنين ىل  رحاب السيييسارة لةوضيييدوا لي ما يد ث وإن ا 

 م وُيس ِّم. وهذا ما وتوجي ىل  الراإ ة الحانية ونى ويست
ح ثو حةا ان السيييييييييسةن خوجة كان الوحة  بةن ايييييييييسنا  
ي السيييييييييييييييبييإ  األمتةنو ونكيياي نقول نيييا يية عنهمو الييذي توجييَّ

ىل   نابل و بل  األ ن ية النؤاييييييييييييا  الحال ة  23/8/2008
الد ة  كنامد واإلبنةن الن ي  الشيييييييهة  رشييييييية   عب  األب

إييييييييييييييينم  وكياظم الغيظ الن ي  ع نو ال بتالة  دنب من
غةن لبناندو ليسيييييييييي م من مستةها الشيييييييييييم مالك الشييييييييييرار 
إيييييييييييييييياحييب النبنة الهيياي يية حت  عنيي مييا تكون احت يياعت 
ال خا ن كبةنة كالمات ع ونقصييييييييي الوضييييييييو  وع يخلو من 

ج و  ىل  ح  ما عل  مسيييييييامم عن أني  الخشيييييييية  ضيييييييالت 
اللبنانةةن. وم ا قالي  "ندن ع نعي  أزمة معيشيييييييييييييية بل 

ند اإلاييييييييييييالمد وهويتنا مه ية نقاوم مرنكة الوج وي السييييييييييييُ
نة  د ال ناقة يشيييييييرنون  سييييييين  بوجوي   األ ول. كل السيييييييُ
ال  لكة الرنبية السرويية وإذا ُكسنت شوكة ال  ونة  ذلك 
ند  د لبنيييان وال ناقييية  ُونيييذر بزلزال كبةن للوجوي السيييييييييييييييُ
ال جاورة. ك ا أن الرنب وال سيييييييييييل ةن مدضيييييييييييونون عب ن 

وحكومتي  الشييييييييييييييينيسة ن نالدنمة  ال  لكة  شيييييييييييييييخ  خايم 
عه ه...". ويضيف ال ست  الشرار مخا هات وولّد  النشة ة

السيييييييييييييييسةن خوجة "تتكنر مداوعت الستنة  د  نابل  كد 
ُتجن ىل  مرنكة وترم السوضيي . وإذا ع إ السوضيي   لن 
تتوقف  د  نابل  وتكون النهيييايييية هد التد ير يييل لهيييا 

ت اآلخنون من أجيييل  يييا ف جييي وييي  تختيييل فييييي التوازنيييا
السيييييييييييييياايييييييييييييية  د لبنانو  ب ل أن يقوم لبنان عل  قاع ة 

ىاييييالمية يسنضييييون علةنا قاع ة ج و ة  -  نا ية مسيييييدية
ونظنييييية خاةنة ان يقوم لبنييييان عل  ال حييييالحييييةو وهد ع 
تجريييل ال سييييييييييييييييدةةن ج يريييات  د  ليييا وكس و بيييل تجريييل 
 الهي نة عل  القنار السيااد  د لبنان ل سترلد األزمة".
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أن كالم مستد  نابل  والشييييييي ال  أ تنُة شيييييييخصييييييييات 
يد ل  د  ياتي ن ا  اايييييييييييييييترا ة ما كان الشييييييييييييييييم مالك 
هيييي لو أنيييي رأى أن القييي رة ال دليييية عل   الشيييييييييييييييريييار لةوجِّّ
مواجهة وضييييييييييم مسييييييييييتج  عل   نابل  متوا نة. ومم ان 
السيييييييييييييييسةن خوجة كرايتي ونأى عن اعنسرال ويتد ث ك ا 

"من أجل أن  الشيم الشرار  كل اله و  ياعيات ىل  الته  ة
وهق  لبنان هذا البل  الرظيم مسيييييتقنات"و ىعَّ أن تشيييييخيصييييييي 
ل كانة  نابل   د النس  السييييييييييرويية  ياية وشييييييييييعهات كان 
أمنات جيي ويي ات علةنييا لم نسييييييييييييييي رييي من قبييل مستنضيييييييييييييييةن أن 
الراإيييي ة بةنوت هد كل ما يشييييرل الهال السييييرويي  إذا 

ة ال  لكة مه ومة ألحوال الراإييييييييييييييي ة الحانيننى أن  بنا 
 الق ر نسسي للراإ ة األول  واتكون مه ومة  الراإ ة 
الحالحة إة ا وبكل عاإ ة مدا ظة من مدا ظات لبنان 
ال بتل   أ شييييييييييييم حاعت التالعب الدزبد والسيييييييييييييااييييييييييييد 
  صيييييييييييييةنه. وهد اضيييييييييييييا ة ىل  انها مه ومة نناها مهت ة 
 إعاية كل ما هو منتهك  د الو ن ىل  الوضم ال ستقنو 

نيييييي  ا تنا ات وتزامن حيييييي و هييييييا مم ومن يون التوقف ع
ا تريييال الستن وكيييأن يييا   قييي ور ال ستني ترايييية مدييياوعت 
ىشييييييييييييييرالي الستنة  اإلكحار من اع تنا ات. وهنا نالحظ أن 
الني السييييييييييرويي عل  هذه اع تنا ات وعل  ندو تلخي  

الرزيز خوجة لي ع يكون  سظاظة ال ستنين  عب  السييييييييييسةن
واحتنام الخصييييييييييييوإييييييييييييية  وإن ا  كل اللهاقة ال بلومااييييييييييييية

ي الذون حضيينوا مجل  ال ستد الشييرار  اللبنانية وهذا ل لسييل
واييييييييييييييي روا ال كتور خوجة يقول "ندن  د لبنان  د بالي 
حنةو كل واح  يقول ما وني . وندن ع نجبن الناج عل  

نر ل  شيييييييييييسافية أننا  شيييييييييييد  وكل انا  ونضيييييييييييا   ا فيي.
ل  ووضيييييييييو  والج يم يشيييييييييه  عل  ذلك وع نجبن أح ات ع

 مهايلتنا الدب  الدب...".
الرزيز خوجة ونى  د  عب  وكأننا  السيييييييييييييييسةن ال كتور

لبنيان.. كيل لبنيانو ولي   نابل  التد اييييييييييييييييارع الخا  
للوقول عل  مدنتهيييا وع بةنوت التد ايييييييييييييييبع أن أيم  
وج اني ما أإيييييييييابهاو اني الق ن الذي وت ن  كشييييييييياعن ان 
 وهق  عل  اضييييييييييييييييا تييي ع أن ونتهد حييالييي ك ييا جييا   د
الخ سييييييييييييييية عشييييييييييييييين بةتات هد قصييييييييييييييية تي التد كتبها ووم 

عنيي مييا تنيياه  ىل  اييييييييييييييي رييي مييا يديي ث  د  19/8/2008
 نابل . وملن وتأمل  د  رل كل ات اعبيات الخ سيييييييية 
ر أي حال هد حال السيييسةن خوجة  عشييين يسيييتايم تصيييوُّ
التد هد من حييال باليه  ييياية  ييارة  يياألميية وكييأنهييا األم. 

 ييييأ يييل وع أن ونتدن. ولبنييييان هو الق ن اليييذي يجييييب أعَّ 

 واألبيات هد  
تقول ابنتد أحقات كان عن كم ق ن.. يرازل النجوم كل 

لةتند وومات أراه..  يا لةلة ويدنُ  الرشييياا  د لةل السيييَّ ن.
اييهنُت ألف لةلة حت  السييدن.  دحُإ عني  د السيي ا  لم 
أره. ما عاي شخ  ذلكلنه. كأني أااورة ق  كان من ع ن 

ي  د الكتب.. ايييي رُإ عني  د األغاند الهشيييين. قنأُت عن
واأليب و د قصييييييييييييييا   الهوى.. يشيييييييييييييي و بها لدن الوتن. 
اييييييييييي رُإ عني  د الوعوي.. اييييييييييي رُإ عني شييييييييييياه ات عل  
الرهوي. لكني ك ا يقال ق  رحل.. وبرضيييييييييييييييهم ق  قال لد 

  أني أ ل.. وبرضهم أانَّ لد  أني ىنتدن.
ور وهذه اعبيات هد توأم أبيات ايييييييا قة ب ا  ةها ال كت

الرزيز خوجة نا دات عل  لبنان وما  عب  السيييييسةن الشييييياعن
 انته  ىليي م لي  

لبنييان  د قلبنييا نييار تدرِّقنييا.. خو ييات عل  بليي  قيي  عزَّه 
األزُل. هذي هد اعرزة الشييييييييييي ا  يامرة.. هذا هو الجبل 
الر الا ونسرُل. كأنَّ لبنان ع أرة وع نسيييييييييييييييٌب.. وأهل 

الحقا ة هل جسَّإ منا رها.. لبنان من لبنان ق  رحلوا. أون 
أون النه  نوُره ضيييييييييييييييييا ت  ييي اليي ول. ُجنٌ  عل  األمييل 
 ال كسيييييييييييييييور وندنند.. لبنيييان عييي  أمالت  يييالجن  ونييي ميييُل.

ايييياايييية البل  ال سييييتنج  ىتد وا.. هذي باليكُم والسييييهُل  يا
والجبُل. لبنان ىند عل  عه ي ر ةع هوى... مه ا يال 

 ُ ر نا  الج م يشت ُل.
ولييي القنيديية وتوعه اللسييييييييييييييييان. ومييا ع مييا ع تهيل ح

ويي مييل الجن  من خالل وقسييات النخوة ال سيييييييييييييييتيي ي يية من 
ال  لكة يسيييييييتدضييييييينه ايييييييسةنها  عهارات لم يرت  اللبنانةون 

. وكلها عهارات جانباييييييييييييييي اعها من زوارهم الرنب واأل
الدوار ي نم الستنييييية واعايييييييييييييييتقنار يدقع عل  أن تنكز 

ن  إإيييييييييال  البنية وإإيييييييييال  البنية التدتية يكو  زيهاراإل
السيييييييياايييييييية. وهد عهارات اييييييي رها اللبنانةون قبل األزمة 
وخالل ت اعياتها وايييييي روها  ر  أن ىعت   السييييييسةن خوجة 
يبلوماايييييية التهنئة لكل وزين تسيييييلَّم حقةهة من يون ت ةةز 
بةن حقييا ييب اييييييييييييييييييايييية مه يية وحقييا ييب خيي مييات وحقييا ييب 
شييييييييييينفية. وهو يدنص عل  أن وتم كل ذلك  د وضيييييييييييا 

. وألني شيييييياعن  إني يضييييييسد عل  ما يقولي مسنيات النهار
يسيييييييييتقبلها اللبنانةون  أقلةتهم ال رلنة وأكحنيتهم الصيييييييييامتة 
ي ال  لكييةو   ييإمتنييان. وهم ج يرييات عل  ىقتنيياع   ييا اعت يي تيي 
ملوكات أبنا  عن وال  مداييي و إييي   أمام الستنة وال ستنةن 
نهجات ورؤية  د الترامل مم شييييييييروب األمتةن. وبالنسييييييييهة 

لبنييان  ييإن النؤييية من لقيية يا  ييات  ييالعهييارة التد أوريهييا  ىل 
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الرزيز خوجة  د وونةو )حزينان( ال اضيييييييد  عب  ال كتور
مم نبيي بني حامل الن اايييييييتةن ر ااييييييية البنل ان ور ااييييييية 
"حنكة أمل" ال أمول منها ااييتةالي موقف ايييااييد شيييرد 
موحيييَّ . والعهيييارة هد "ىن عالقييية ال  لكييية هد مم لبنيييان 

 كل  وا سي ومج وعاتي السيااية".ك ولة  
وهكييذا  ييإنييي عل  خلهييية القلع من تزاوييُ  الكالم حول 

نية الشييييييييعية والضيييييييجيج الذي ونا ع  - ح وا الستنة السيييييييُ
هيذا الدي ويا جيا ت زييارة السيييييييييييييييسةن خوجية ىل   نابل  
تشيييييييييكل عالمة  ارقة تنسيييييييييجم كل اعنسيييييييييجام مم حنص 

اييبع ان تم  الرزيز عل  ت عيم ما عب بن  هللا عب  ال لك
الرزيز بن  ىنجازه  النسيييييييييييهة ىل  لبنان  د عه  ال لك  ه 

الايييا ف أنقيييذ و نيييات. وهيييا هد اللدظييية ىتسييياا  كيف أنو 
الدنجة التد وواجي  ةها اإلتساا مخا ن الستنة تدك  أن 
ال نقذ يدتاج اآلن ىل  من ونقذه من تالُعب ال تالعبةن. 

يز وإخواني الرز  عب بن  هللا عب  ولي  غةن عزي ة ال لك
وإيييييييييييييييسييا  النوايييا من جييانييب  رل ُأولد األمن الدزبد 
والدنكد وال وند  د لبنانو ملن  د اايييييتااعتي أن وتول  

ب عليييي من خييارج اإلنقيياذ و وبييذلييك ونجو لبنييان ال صيييييييييييييييوَّ
 الد وي القنيهة والهرة ة... واأل ر .

 2008( أيلول) سبتمبر 10-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

ار وفالديمير:   "الرفيقان" بشَّ
 م ن يستدرج م ن؟

 د الوقإ الذي كان مطياج التد ي النواييييييييييييييد يرلو 
قلةالت  م وههط كحةنات وتداول ال سنيات السيييييييييياايييييييييية يقولها 
الن ي  النوايييييد يي تني مة  ة يف )مرن  كل ة "مة  ة " 
 الرنبية ال ب( ال ستقوي بن ي  الدكومة  اليي ةن بوتةن 

بوت" ومرناها  الرنبية  نيع أو هو  نيع( )من كل ة "
هذا األخةن لألزمة مم ما يقولي إييييييييييييييي يقي  ىيارة وتتناغم

ار األايييي  مضييييانات الصيييي وع  مة  ة يفو  اجأ الن ي   شييييَّ
النوايييييييييييييد  الوقول ىل  جانهي  د موضيييييييييييييوع األزمة مم 

"جورجيا"  النسييييييهة ىل  روايييييييا  آل جورجيا مرتبنات ان هذه
اييييييييييييورية. ال ولتان منسييييييييييييلختان محل لبنان  النسييييييييييييهة ىل  

والتالم ىل  ااييييييييتراية كل منه ا ع يخس  عل  من وتا م 
ار عن "لبنيييانيييي"  السريييل والقول من جيييانيييب الن ي   شيييييييييييييييييَّ

بوتةن عن "جورجييياه ييا".  م ون م  - والحنييا د مةيي  ةيي يف
ارمنسوب ال ساجأة وكان اضال ىل  اإلاتقوا   الن ي   شَّ

صييييييي وع السننسيييييييد  الن ةع النوايييييييد  رل اإلايييييييتقوا   ال
ال هييياغيييإ الن ي  اييييييييييييييييياركوزيو وذليييك  يييأن اهييي ى  دن 
 ن وج لتكون فيي  ضييييييرة اميال تسييييييتقن وتجوب  وقها 
ورب ا تدإ ال ا  قِّالم من اعاييييييييييياول النوايييييييييييد.. وهو 
عن ة يسيييييييييييييييةيييل ليييي اللرييياب البوتةند  د زمن الته ي  

األوروبد للكنملةن كنقم إييرب  د ال رايلة  - األمةنكد
 ال ولية.

ار األا  وع ليات  اليي ةن  ال  هنا يكون "النفيقان"  شَّ
بوتةن ىايت رج كل منه ا اآلخن مسيا ة ملدوظة لم تصيل 
ىل  منتصيييييييييييييييف الانيع لكنها قابلة للتاور أو لالن  ار. 
وعل  وق م تصنيدات ومواقف رواية لسظية ع تة وّجهها 
رجال الكنملةن ىل  أمةنكا وال ول األوروبية محل "لسييييييييييييييينا 

ُيدسب لنا حساب" والني عل  يجب أن ز" و"ج هورية مو 
هذه ال واقف بتصنيدات عذعة محل قول كون ولةزا راي  
الخبةنة اإيييييالت  د شيييييدون الكنملةن وملدقاتي "ىن رواييييييا 
تزياي تسيييييييييييييييّلايييات  د الييي اخيييل وعييي وانيييية  د الخيييارج وان 
اييييييييااييييييياتها تقويها ىل  عزلة ذاتية وته ي  روايييييييد"... 

لتد تزامنإ مم رايييييييييييييييا ل عل  وق م هذه التصييييييييييييييينيدات ا
عسييييييكنية ال ضيييييي ون من نوع تجنبة إيييييياروا قاير عل  
اختناا اليي رع األمةنكد واراييييييييييييييييال  ييا نتةن قيياذ تةن من 
النوع ال تاور ىل   نزويال   ا جرل ر يسيييييييها ال شييييييياك  
تشييييييييييا ةز ون م الصييييييييييوت أعل  وأعل  ضيييييييييي  أمةنكا ومن 
يصييييييييييييييياف ورا هييياو كيييان الهييياج  البوتةند األكبن هو 

نيب األموال من روايييييييييا وب الوةن ال وعرات ىاييييييييت نار ته
ىل  ال ول األوروبية م ا ايييييييييييييييةتبةن عحقات ان تأ ةنه عل  
ىاييتناتيجية التد ي النواييد كان اييلبيات األمن الذي جرل 

ر  الناشييييييييييييييئة عن  األزمةالد وا  د شييييييييييييييأن احت ال تاوُّ
ة األخةن مداولة ىحناج جورجيا ال ت منة لنوايييييييييييا وري هذه 

ورجيا وحصيييييييين شييييييييأنها   ا ع وني ه   داولة ىخضيييييييياع ج
ُتسيييييييييييييييتراي أجوا  الدنب الهاريةو لكن ىل  أن األمةنكانو 

بةن ملن وملنو وذلك ألن روايا اآلن ليسإ  الشأن الذي 
كان عليي اعتداي السيوفياتد عن ما خاة الدنب الهارية 
ومري يول أوروبا الشيييييين ية وعشيييييينات الج هوريات ال ا نة 

 مةنكا ويول الرنب األوروبد. د السلك السوفياتد ض  أ
هنا نج  تب عت  د النؤية النواييييييييييييييية مرت  ة بنسييييييييييييييهة 
اريية. وبريي ميا كيانيإ الطييياية  ملدوظية عل  الورقية الهشييييييييييييييييَّ
الرسيييييييييكنية النوايييييييييية قالإ ما عن ها محل "عل  السيييييييييسن 
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اع لسيييية ان تختار مكانات للتنزه غةن الهدن األايييوي"  إن 
ارية انرشيييييإ مساإيييييل قاي ة الكنملةن ما جرل اله ية الهشيييييَّ

الد وا حول تزاُو  ع ي السيييييييييسن الدنبية الزا نة "ىل  من أ 
 ن وج  د ايييييييييورية وال نا ئ الصييييييييي يقة األخنى" يخنج 
 من السييييييييييين ىل  الرلنو وما جرل الن ي  بوتةن يقول وق 

األ لسية ىل  مناوحة قا  ة  - ال شاورات النوايةىنتهإ 
ات  د شييييييييييييييييأن عل  الديذر و قي ان الحقية وتهياُيل اعتهيامي

ك ا أن  الدنب الهارية وهل ايييييتد ث وملن وتد ل الوزر.
ارية أي من أ  ن وج وهو الُ نشييييييأة الوحة ة  اله ية الهشييييييَّ
لنوايييييا  د ال ناقة التد اييييتخضييييم لر لية تج و  نوعية 
للبن  التدتيةو ر م من منسييييييييييوب الحقة  النس  النواييييييييييية 

هذا ال ن أ يجرل ايييييسن اعاييييياول النوايييييد التد ذلك أن 
تجوب مياه ال تواييييييييييييييط ع تضييييييييييييييان للروية ىل  ال وانئ 
النوايييييييية عل  ضيييييييسال الهدن اعايييييييوي وإن ا تج  ال الذ 
تدإ الشيي   ال ا ئة  د اييورية و د قاع ة متاورة عل  

 ضسال الهدن األبيل.
وعل  خلهية هذه الحقة  النس  ا لع بوتةن مساجأة ع 
 تنسجم مم واقم حال اعضاناب الناهن  د أاواا ال ال
 التد تيييييأ نت بهيييييا روايييييييييييييييييييييا ك يييييا غةنهيييييا وتت حيييييل  د 

 د  27قولي ىن اإلنساا ال  اعد لنواييييييييا ايييييييةزي  بنسيييييييهة 
أي حوالد مئيية مليييار يوعر وأتهم  2009ال ئيية  د الرييام 

 عن تجنبييية  عالنمسيييييييييييييييدول عسيييييييييييييييكني قول بوتةن  ييياإل
جنت بنجا  عل  إييييييييييييييياروا عابن للقارات. لكن اإليارة 

 يم قوة رواييييييييييييييييييا لن البوشيييييييييييييييييية ريت  ييالقول "ان تواييييييييييييييي
يرةِّّن مجنى التاريم" وواإيييييلإ  د الوقإ نسسيييييي السيييييرد 
 لسنة عزليييييية عل  رواييييييييييييييييييييييا وإنزال عقوبييييييات علةهييييييا 
األمن الذي جرل بوتةن ومسيييدولةن آخنين يشييي يون عل  

ال صيييييييييييييييييييييالا  وا عل  أن  لييييييب الدوار مم الرنب و 
 الخال ات.

ار لهذه الذبذ ة  د ال وقف  لكن رإييييييييييي  الن ي   شيييييييييييَّ
قييي  يكون جرليييي يقول  د مقيييابلييية ع تييية مم النوايييييييييييييييد 

التلسزيون اإلوناند "ىن الدنب الهييارية قييا  يية  ييالسرييل وإن 
عل  رواييييييييييييييييا أعَّ تواجي هذه الدنب من ياخل ح ويها 

  قط".
وهنا يجوز اع تناة أن اعايييييييييييت راج لم يصيييييييييييل ىل  
النهاية وان "الن ةع" بوتةن قاف من اايييييييييييييييت راج "الن ةع" 

ار مو ئ ق م  د  دن  ن وج  د حةن ان "الن ةع"   شَّ
ار حيياول جيياهيي ات ومخييا نالات  ال نيوي من  أن يكون   شييييييييييييييييَّ

اايييييت راج رواييييييا موقسات اييييي ةنات ُيخنج الدكم السيييييوري من 

اآلتد الذي رب ا يكون األعظمو لكن "الن ةع" بوتةن كان 
واضييييدات  د قولي ومِّن قبل با التلسزيون اإلوناند لل قابلة 

ىن ال صيييييييييييالا ال شيييييييييييتنكة مم أمةنكا الال تة بحال ة أيام "
 تتسوا عل   رل الخال ات".

ارييية ىل  الج م الرنبد وبييالييذات  وإذات  ييالروية الهشييييييييييييييييَّ
السييييرويية ومصيييين هد ال أمونة وتدتاج مني ىل  اندنا ة 
أخوية ترنيي ع ا ع نرتق  اني اييييسة  حاضييينات... وع حت  

 مستقبالت.
 2008( سبتمبر )أيلول 24 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 السعودية بين عماد يشكر وعماد يفتري 
مصيييييياي ة  ةهة أن زيارة الشييييييكن التد قام بها الن ي  
ميشيييييال ايييييلي ان ىل  السيييييرويية كانإ ىل  ج ة التد لقد 

 ولّد الرهييييي الرزيز و  عبييييي بن  هللا عبييييي   ةهيييييا من ال ليييييك
الرزيز واخوانه ا ما وهرا  د  عب بن  األمةن ايييييييييييييييلاان
الا ييأنةنيية عل  لبنييانو وكيانيإ  د هيذا النس  شيييييييييييييييرورات  يي

أكتوبن.  سد ج ة تّوج رموز /الشيييهن  الذات تشييينين اعول
 د  1989تشنين األول  24الشنعية اللبنانية ووم الحال ا  

الرزيز رح ي هللا وبر  شيييييييييييييييهن  عب بن  رحاب ال لك  ه 
من ال ناقشيييييييات وال شييييييياورات  د الاا فو الدل التوا قد 
لل دنيية اللبنييانييية وهو حييل مييا كييان لةتدقع لوع ال  لكيية 

الاا ف لم تكن مجني مكان ذلك أن الرنبية السيييييييييييييييرويية 
ىاتضا ة محل لوزان وإن ا كانإ ال الذ ال صان  الدارج 

عن أي ماامم ىبنا   ال خل  الذي وني  إييييييييايقات وبرة ات 
الو ن ال بتل   صيييييناعات واحتنا ات يامإ ايييييإ عشييييينة 
اييييييييييييييينيية ومن يون أن تتقد  رل األ نال اإلقلي ييية هللا 

 وتتوقف عن رمد الداب  وا لهةب النار.
 رييي ميييا ىشيييييييييييييييتريييل لبنيييان حنبيييات بةن احزاب وحنكيييات 

كان الن ي  ميشييييييييال  1975مةليشييييييييياوية منتصييييييييف الرام 
د عام نكهة الرنب  سلسيياةن اييلي انو ال صييايل مول ه  

و ما زال ضيييييا اات ح وا التخنج من ال  راييييية 1948عام 
الدنبية يراند ك ا اييييييييا ن الزمال  الضييييييييهاط والجنوي م ا 

جوعت الصييييييييييناع  ىح ى كيف أنأإيييييييييياب الو ن لبنان و 
ىنركسيييييييييييإ عل  جي  البالي فهرحنت ي شييييييييييين تهرُحن. وكان 
تقسييييييييييييييييم الجي  ولي  انقسييييييييييييييييامييي ولةيي  مخاط جهن د 

ه ل أن تدكم ال ةليشيات ال تنوعة ال شارب والرقا   ىات
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السيييييييييييييياايييييييييييييية الو نية وال ذهبية شيييييييييييييكالتو وهذا ما أك تي 
الت اعيات وكيف أن الشييييياان كان وواييييوج  د إيييي ور 
لهم من أإيييييييداب قضيييييييايا و نية  ناج ال ةليشييييييييات وتدوِّ

 ىل  ناحني الو ن  خناجن مس ومة.
ي وكيييييان مدزنيييييات جييييي ات أن قاييييياعيييييات من جي  البال

ىاييُت رجإ ىل  حلهة الصييناع الشيييااند   ا عايت البوا ة 
مدنوايييية وأإييييها البةإ مسييييتهاحات  الكامل. وتلك إييييورة 
مدسورة وع ب   د وج ان ميشيييييييييييييييال ايييييييييييييييلي ان الذي قايه 
الدنص  ر ما  ات يشيييييييرل منصيييييييب "أمةن األركان" منذ 

عل  عييييي م اإلنديييييياز والضييييييييييييييي ةن الو ند  25/8/1991
وواإييييييل الصييييييروي ىل  موقم ن ىل  أوالسييييييلوي ال سييييييتطيم 
..  يييإل  أن يكون النمز 21/12/1998 يييياية الجي  ووم 

يكون هو ر ي  البالي متسيييييييييييييييبهييييات هييييذا عل  أن للتوا ع 
اإلج ييياع الرسوي والتكتيكد مريييات علييييي  د حيييذ ل الر ييياي 
اآلخن ميشيييييييييييال عون من اييييييييييياحة التنشييييييييييييا لي ر يسيييييييييييات 
للج هوريييييييةو وهو الييييييذي من أجييييييل ذلييييييك تديييييياللف مم 

الدزب والنظييياميييان السيييييييييييييييوري  أن يكون  " آمالت هللا حزب"
واإلوناند   حا ة النا رة التد تنقلي من " ةلال النابية" ىل  
قصيييين  رب ا ر يسييييات للج هورية. وهذا الدذ ل جرل الر اي 
عون وتصييييييينل وك ا لو أن  د البل  ر يسيييييييةن للج هورية 

شيينعد أي الر اي ميشييال اييلي ان واآلخن "ر ي   أح ه ا
 ا يرند أني ُير  نسسييييي لكد يكون هو الن ي   د الظل"  

 - من ج و  وجا  "الدع السيييييييوري  ورااحال اختلاإ األ
اإلوناند" عل  خلهية زهوا "الها ل البوشييييييييييد". ومن هذا 
ال نالع تر َّ  "ع اي الظل" ميشال عون أن وزور  هنان 

( لطييييام "الر ييياي 12/10/2008 د الةوم نسسيييييييييييييييييي )اعحييي  
 ان بزيارتي األول  ىل  ال  لكة األإييييييييةل" ميشييييييييال اييييييييلي

الرنبييية السيييييييييييييييروييييةو وبييذلييك ىنالقييإ ومن ماييار ر ةع 
الدنيني )ال رضيييييييييييييوب عليي ظل ات من الر اي عون حت  
وهو تديييإ التناب و د رحييياب رب الريييال ةن(  يييا نة  د 

الرزيز  د ج ة و ا نة ىل  يبد  عب  اتجاه ماار ال لك
بد  اا نة بةن ركابها الر اي عون الذي ايييييييييييييييةتوجي من ي

أخنى ىل  مايييار الخ ةند  د  هنان بةن يييا الشيييييييييييييييريييب 
اللبناند ع يج  تسسيييةنات لذلك ايييوى ان "الن ي  الظل" أي 
ي  الر اي ميشييييال عون ع وني  للبنان أن يسييييتقن وذلك بتن 
ر يسي الر اي ميشال الي ان يداول ما ااتااع ىل  ذلك 
ايييبةالت اايييتك ال مسيييةنة ىإيييال  ذات البةنو عسييي  ولرل 

ذلك يسيييييييتراي النونع للو ن ويه أ الهال ويهاجن الخول ب
والقلع عوة هجنة الجةل اللبناند الهاحا عن الا أنةنة 

  د ييار اآلخنين.
كان التوقةإ ال شيييييييييار ىليي ىذا  وبصييييييييينل النظن ع ا

الر اي عون أو أني ُأوحد ىليي  أن يسرل  ىبتكارجا  من 
نسيييييان ات التد تصييييي ر عن اإلبتكار ذلكو  إني من نوع اإل

الشييرول  إحتنال اإلغاظة كأاييلوب للترا د مم قضييايا 
و نية تتالب رجاحة عقل ولي  مشيييياكسيييية. وكان ي كن 
النظن ىل  التوقةييإ   نظييار ُحسييييييييييييييين النييية لو أن الر يياي 
"الن ي  الظل" لم ُيضيييييييييييف ىل  التوقةإ كالمات غليظات  د 
حع يولة وزورها ر ي  البالي وذات أ ضيييييييييييييييال عل  كل 

ي   قط ألنها قبل تسييم عشيينة ايينة  بَّتإ لهم اللبنانةةنو ل
يعا م كيان كاي وتساقط ووضرتهم عل   نيع الشنعيةو 

الاا ف تواإل السهن وبكل ىتساا  وإن ا ألنها  ر  ىنجاز
يقظة الدارج ال خل  عل  لبنان ال سيييج  عل  اييياحة 

الذي  2006الصييييييييناعاتو وألنها أيضييييييييات  د ع وان ت وز 
ي إيييييييييييييي َّت عنهم ت اعيات تر يت اعجتهايات  د شييييييييييييييأن

كار ة الر وان  كان ال وا  والنج ات ال الية والصيييييييييييييييوت 
الذي ونايي  التوا ع والتساهم والدنص عل  الخصوإيةو 
وكان السييييسةن الذي بذل جه ات لم وبذلي اييييسةن يولة أخنى 

الرزيز خوجة ورب ا  ر ه بهذه الدةوية وال راناةو  عب  قبل
هةلد ل ا تسيييييييييييييييببإ  ي وكان أيضيييييييييييييييات الرون ال ايي والتأ

جوعت "نضيييييييييييييييال  تا اإلايييييييييييييييالم"و وكذلك الكتاب والقلم 
وال  تن ورايييييوم التسيييييجةل لاللول من الاالب والاالهات 
الذون تدول الظنول ال عيشييية يون التداقهم    اراييهم. 

الرزيز وإخوانييي  عبيي بن  هللا عبيي  وهكييذا  ييإن وقسيية ال لييك
وان وشيييييييييييييييرييب ال  لكيية  د مواجهيية تيي اعيييات كييار يية الريي 

 إلنجييياز 1989الت وزي هد امتييي اي لوقسييية ال  لكييية عيييام 
الاييييا ف الييييذي ي قتييييي الر يييياي عون ألنييييي لم يكن ىتسيييياا 

شنيكات فيي أو ألني إيرة محالية نسبيات إلاتب ال السوض  
تألُّقي السيييياايييد واايييتك ال  اراتي ونى أن  اعايييتقنار وهو 

 يام ع وتدققا  د ظل اعايييييييييتقنار. وهكذا رأوناه ع يدتنم 
ر ي  البالي الر اي ميشييييييييال اييييييييلي ان بزيارتي األول  ىل  
السييييرويية وع حت  وناعد منا قة النجل الحاند  د "التيار 
الروند" عصيييام أبو ج نه للن ي  ايييلي ان  د هذه الزيارة 
ويقول قبل أن يراير ىل   هنان كالمات مسيييييييييييييييةئات  د حع 
 واقم الدييييييالو أي  د اليييييي ور الكنيم لل  لكيييييية الرنبييييييية

لبنان. وما قالي لي   قط كالمات م قوتات ىزا   السيييييييييييييييرويية
رب ا يشييينِّّف األُذن النجايية مم اني يشيييكل ىحناجات للن ي  
الزا ن وكيييذليييك إلونان التد وزورهيييا وأهييي اهيييا ا تنا ات  د 
 حع السرويية قبل أن يصر  الاا نة ىل  ماار الخ ةند.
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ار األاييييييييييي  الذي وإن كاك ا أني  ن لم ىحناج للن ي   شيييييييييييَّ
يصييييييييين  بنغبتي  د أن يداول الن ي  ميشيييييييييال ايييييييييلي ان 

اييورية ىعَّ أن  - خالل زيارتي الت هة  ل صييالدة اييرويية
ذلك ع يرند اني ع وني . وحةا ان الر اي عون مدسوب 
جز يات أو كليات  د الوقإ الداضييييييييييين وحت  ىشيييييييييييرار آخن 

اإلوناند  ييإن مييا يقولييي  د حع  -عل  الهوى السيييييييييييييييوري 
 تنا  الكالم ايييييييييييةدذي ما  د خا ن الن ي  ال  لكة من ا

ار الت ند  د و ي.   شَّ
واليييذي ولسيييإ النظن أن الكالم الروند حول "التهعيييية 
السيييييييييياايييييييييية من جانب لبنان لل  لكة الرنبية السيييييييييرويية 
واإليارة األمةنكية" تزامن مم ا نا  ىوناند غةن مسيييييييييييبوا 
لشييييييييييخ  عون كواح  من زع ا  الشييييييييييارع السيييييييييييااييييييييييد 

ل ور الذي وتالم ىليي من خالل زيارة ىونانو ال اروند ول
الر اي عون( لخصيييييييييي  القول ىني  د هذه )أي وهو الذي 

الزيارة ي حل مسيييييييييييدةد الشيييييييييينا األمن الذي جرل ا يا ات 
 مسيييييييدية لبنانية تقول  د اييييييياا اعمتراة من ذلك ىن

لم يكلِّف الر ييييياي عون بهيييييذا الت حةيييييل وان ورقييييية أحييييي ات 
 د الة  اإلونانية انسييييجامات مم مسيييييدةد الشيييينا لن تكون 

" والان ةن هللا حزبوضيييييييييم الرونية نسسيييييييييها ورقة  د و  "
الليييييذون ولوذ به يييييا الدزب  النظيييييام السيييييييييييييييوري والنظيييييام 
اإلوناند. واإل نا  الذي نشييييةن ىليي وت حل  د قول اييييسةن 
ىونان ل ى لبنان مد   رضييا شييةهاند "ىن ال كانة السييامية 

دةون  د الج هوريييييييية التد وت تم بهيييييييا اعخوة ال سيييييييييييييييي
اإلاييييييييييييالمية اإلونانية و د ال ناقة تدظ   إهت ام يؤوب 
من النا ب عون. وهناي الر و  من البنامج ُنظِّّ إ اييييييييلسات 
لهذه الزيارة ايييييييييتتيا لي ان وترنل  شيييييييييكل و ةع ىل  تلك 
ال كانة السييييييييييييييامية. ان ل ى الر اي عون مكانة مه ة  د 

أن النظنة  الج هورييييييية اإلايييييييييييييييالمييييييية اإلونانيييييييةو ونرتبن
اإلاييييتناتيجية الصييييا هة والر يقة والسييييلي ة التد وت تم بها 
تدظ   إحتنامنا وتق وننا. وق  يلإ ال ناحل السا قة عل  

 إدة هذه النظنة اإلاتناتيجية لسرايتي...".
وهق  القول ىنييييي من حةييييا ال بيييي أ والضييييييييييييييينورة  ييييإن 
ا العت الراملةن الساعلةن ال د نين  د القنار السيييياايييد 

ن الدةن واآلخن عل  يول عنبية وإاالمية واجنبية من بة
شيييييييييييييييأنها ا اية لبنانو لكن  د حال ت إ هذه اع العت 
 د اع ار الناقد وال سيييييييييييييدول والدنص الو ند وب نأى 

ال كاو ة الذي عحظناه  د تر ُّ  "الن ي   أايييييييييييييييلوبعن 
زيييارتييي لدليسييي اإلوناند ووم  أن تكون  الظييل" الر يياي عون 

ي  اعإييةل" الر اي ميشييال اييلي ان لألإيي قا  زيارة "الن 

السيييييييييييرويوةن الدايبةن عل  لبنان.. وبالذات عن ما ُوبتل  
لييي. و د تر ييُّ  الر يياي عون مييا    ييا ع قيي رة لييي عل  تد ُّ
تر َّ ه كان محل تر ُّ  لوبان السننسييييييييد وهاو ر الن سيييييييياوي 
ام حسييييةن  د زمن الدصييييار الصييييرب  زيارة الن ي  إيييي َّ

ي وإن ا ألنه ا من  هقة رجال السييييياايييية لي  حنإييييات علي
ال كاو ون.. ولو حت  جا ت نتا ج ال كاو ة عل  حسييياب 
بل وه ا  ننسيييييا والن سيييييا. و د حةني شيييييا ت الصييييي ل ان 
الر يييياي عون كييييان  ييييالييييا ال كيييياويييي ون... ىن ييييا لن يكون 

 د عيييالم انخسييياة منسيييييييييييييييوب النقد  د الر يييل  األخةن
وت رجل السيييييااييييد وحةا إييييوت الُ كاو  يرلو عل  إيييي

 ال ولة الوقور.
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ر األميركي  المد الروسي والجز 
ر األمةنكد ويتواييييييييل   د الوقإ الذي وتواإييييييييل الجز 
الن ي  جورج بوش اإلبن الكونرنج من جهييييية والييييي ول 
ال قت رة من جهة أخنى ويسييتنج   د خاوة غةن مسييبوقة 

السيييييييييييهاا الن اايييييييييييد ىل  حلول أح ه ا  د البةإ  قابد  
األبيل أوباما اعايييييييوي أو ماكةن األبيل  ة عوه ا ىل  

ة  د ايييييتحنا ي"ق ة و نية"  ار ة من نوع الق م الرنبية اإل
البةييإ األبيل لل شيييييييييييييييياركيية  د اايييييييييييييييتنهيياط خايية انقيياذ 
لإقتصييييييييييييييياي األمةنكد ال قبل  د رأيي عل  "ركوي  ويل 

نهاية األمن اييييييييوى عل  الدل ومدلم"  م ع يدصييييييييل  د 
 التقسييييييط...  د هذا الوقإ كان ال   النوايييييد وتواإيييييل 
هو اآلخن ويداييييييي  لدالة ج و ة غةن مسيييييييبوقة وهد ان 
روايييييييا تشييييييع  نيقها  د اتجاه الحنوة النساية  د أمةنكا 

تهيييا  د مخاط أر وذكسيييييييييييييييةالالتةنيييية وتسيييييييييييييييتر يييل ورقييية 
واية الدضور خارج الد وي لها حةا اتبند الكنيسة الن 

 د مناقة إيييييييييييية نايا قنب يمشييييييييييييع أكبن ت حال للسيييييييييييية  
ال سييييييييييييييا من ع ل ندات روايييييييييييييد وني ه بوتةن أهم من 
ت حييال الدنييية  د نةويوريو ك ييا تنجا  د منمريية ُأنول 
يول تدلع  د ال  ار األمةنكد وتسترجل  نة عقوبات 

حااييم  ىجت اععل  ىونانو  ال تت كن هذه ال ول من عق  
الرقوبيييات ىتخييياذ  لم تت كن من عجت ييياوبرييي ميييا أمكن اإل

التد تني ها أمةنكا ويقول وزين الخارجية النوايية وبر ما 
ي ىجت يياعييكييان التهويييل الكونيي ولةزي لم ود ن عليييي خالل 
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 د  25.9.2008بزمةلتييييييييي األمةنكييييييييية ووم الخ ي  
نةويوريو وهو األول بةنه ييييا  ريييي  أزميييية جورجييييياو مييييا 

وكأن ا هو  د مرناه ىني ع ضيييييييييييينورة إلتخاذ الرقوبات 
ذليييييك ووحد بتجةةن األزمييييية مم ىونان النجييييياييييييية ىل  

ال تهقد عل   2009اإليارة التد ايييييييييييييتتسيييييييييييييلم  د الرام 
 ق ومها  ال ة أشهن.

بلغ ال ييي  النوايييييييييييييييد منحلييية متقييي مييية ووم الج رييية 
عن ما تم اإلتساا  د مواييكو بةن الن ي   26.9.2008

السنزويلد ال شيييياك  هوغو تشييييا ةزو الذي وإييييل ىلةها 
هة التراون  د  من  كةن حةا ر م مم حكومتها نسييييييييييييييي
مرظم ال جيييييياعت من بةنهييييييا تزوييييييي  القوات الجوييييييية 

 ا نة ت ريبو والحنا د ال  سك بزمام  24 السنزويلية بيييييي
أمور الكنملةن ر ي  ال ولة يي تني مة  ة يف ور ي  
الدكومة األقوى شييييأنات  اليي ةن بوتةن عل  اإلاييييتح ار 

از  د  نزويال   ليييييييييارات  د قايييييييياعد  النسط والريييييييي
ال وعرات. واألهم من ذلك هو أن تشيييييا ةز الذي يغ   
ال شييييييياعن النوايييييييية نا خات  د إييييييي ور حكام الكنملةن 
ة مدك ات يعم موقف روايا من نزاعها  ال زي  من الرظل ل
مم جورجييا ت ياميات عل  ندو ميا ايييييييييييييييبع أن  ريل ذلك 

ار األايييييييييييي و وتالم متأ نات  النهج النج ايي الن ي   شييييييييييييَّ
ومسييييييكونات  سكنة توازن القوى مم الوعيات ال تد ةو ىل  
امتالي  نزويال السيييييييييييييييال  النووي وبييذلييك تكون اليي ولية 
األول   د أمةنكييا الجنوبييية التد ت لييك هييذا السيييييييييييييييال  
وتصيييييييييييييييها بذلك قايرة عل  تد ي الوعيات ال تد ة.. 
وهو تد  أون مني تد ي كوبا السييييييييييييييتةنات ألن اعتداي 

 د إ ي ت ليك كااتنو إواريم كسةلة السوفياتد كان 
بته و  السييييياحل األمةنكد وما  ر  السييييياحل من اع اا 
تصييييييييل ىل  نةويوري وواشيييييييينان. ولق  كان ال وضييييييييوع 
ن  قبيييل  النووي مييي ار  ديييا بةن تشييييييييييييييييييا ةز وبوتةن ومِّ
الهدا  د مكاايييييييييييييب اإلايييييييييييييتح ارات النساية   ليارات 
الييييي وعراتو األمن اليييييذي يرند ان الن ي  تشيييييييييييييييييييا ةز 

تر ييييل ورقيييية النسط إلغنا  الن ي  بوتةن الدييييالم ااييييييييييييييي
"عالم متر ي اعقااب" وأن هذا األخةن كان خالل  بيييييييييييييي

متجيييياوبييييات  25.9.2008لقييييا ه ييييا منسنيو ن ووم الخ ي  
 - رغم ىيراكي مخا ن أن تصيييييييييييها شييييييييييينكات روايييييييييييية

 نزويلييييية متدك يييية  ييييالنسط الييييذي تسيييييييييييييييتوريه الوعييييات 
ا ةز ىقتدم ال تدييي ة من  نزويال. وكيييان الن ي  تشيييييييييييييييييي
 12.9.2008مة ان ال خا ن عن ما وقف ووم الج رة 

خاةهات  د مهنجان شربد حا ل  د الراإ ة كناكاج 
تضامنات مم حليسي اليساري ر ي  بوليهيا ىيسو مورالي  

اليييييييذي يعي  أزمييييييية يمويييييييية  د  رل جوانبهيييييييا مم 
مرارضيي الذون تدازرهم الوعيات ال تد ة. و د خاا ي 

ايييييييييييياعة ل رايرة البالي  72ا مهلة اعا  اييييييييييييسةن أمةنك
وعل  ندو ميييا  ريييل قبيييل ذليييك بةومةن حليسيييي البوليسد 
موضييدات أن قناره اييبهي ان اإليارة البوشييية ضييالرة  د 
قاط الدكومات اليسييييييييييييييييارية  د أمةنكا  مدامنات إلاييييييييييييييي
الجنوبيييية عن  نيع ضيييييييييييييييهييياط متقييياعييي ون. وقيييال  د 
الخااب أيضيييييييات وهو يشيييييييةن ىل  اييييييياعة و ه  " لتذهبوا 

  الجديم اوهييا اليييانكةز. ندن شيييييييييييييييرييب لييي كنامتييي. ىل
 لتيييذهبوا ىل  الجديم مئييية منة. وإذا وقم ىعتييي ا  عل  
 نزويال لن يكون هناي نسط لشيييييييييييرب وحكومة الوعيات 

 ال تد ة".
شييييييئنا أم لم نشييييييأو هنالك "عالم آخن بحال ة أقااب" 
قة  النشيييييييييييييو   ر  أن ته أ  رل الشيييييييييييييد  ع لية ال   

ر... هذا ىذا التشا ةزية  - ُكتِّب للظاهنة النجايية والجز 
أن تسييييييت نو وقنرت روايييييييا البوتةنية  د الوقإ نسسييييييي 
م اراييية اللعهة ىل  النهاية مسيييترلة أن أمةنكا البوشيييية 
يخلييييييييإ منحليييييييية اإلنهيييييييياي وأن الن ي  بوش اإلبن 
ايييييةنصييييينل تاركات يولة خسييييينت النهان ىل  ح  ما  د 

ية تعيشييييها الرناا وإنته  الرالج ألخان أزمة ىقتصيييياي
ىل  انها ايترت   أايلوب التقسييط.. وهذا وتم عل  وقم 
مرزو يية الشييييييييييييييي يياتيية بهييا من  رل يول الرييالم الحييالييا 

و"يوليييية «" هللا حزب»ومرهييييا "يوليييية ح يييياج" و"يوليييية 
القاع ة" وزمةلتها "يولة القناإنة". ك ا وتم قبل أاابيم 

 نزويلييية غةن  - قلةليية من منيياورات  دنييية روايييييييييييييييييية
ايييييواحل  نزويال  د منقاة ُترتبن ح يقة  مسيييييبوقة أمام

 خلهية للوعيات ال تد ة.
لكن ي كن القول أيضيييات ان ضييينبة نوعية ومن يون 
ر من جانب أمةنكا وحلسا  لها للتالرات النجايية  تهوُّ
النووية من شييييأنها قل ب الااولة عل  تج ُّم الشييييامتةن. 
ولي   الضييينورة أن تكون الضييينبة عسيييكنية وذلك ألن 

"الوع  البوشييد" و يام يولة  لسيياةنية   واإييسات  تنسةذ
بن  هللا "ال هييييييايرة الرنبييييييية" ونصيييييييييييييييييييييا ا ال لييييييك عبيييييي 

الرزيز يشيييييييييييييكِّل أ ضيييييييييييييل ب ول لل واجهة الدنبية.  عب 
وبهذا الب ول تسيييييييييييييييتطيم األمور وتنقلب اآلية  دةا ان 
ر رواييييييييييات... ويكون الرالم  ال   يصيييييييييها أمةنكيات والجز 

 عل  يرجة من الا أنةنة.
 2008 (تشرين األولأكتوبر ) 30-"الشرق األوسط"  صحيفة
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 األمثولة األميركية لألنظمة
 الطاعنة في البقاء 

حسيييي إ الوعيات ال تد ةو التد يضيييييِّم  رل الرنب 
وال سل ةن الوقإ  د التنظةنات حولها والتنكةز عل  أنها 

ي  11ييييييييييييييي 4و األمن وأك ت ووم الحال ا  «يولة اعاتكهار»
انها شيييييعهات ومدايييييسيييييات هد أ ضيييييل رموز الر ل  2008

اليييي ي قنا د الدن  د الرييييالمو بةن ييييا ىخواننييييا  د الرناا 
يخوضيييييييون ج اعت عطي ة  د شيييييييأن مراه ة ونظن ىلةها 
 رل أولد الدكم والشييييييييأنةن الشييييييييربد وال وند عل  انها 
تنتق  من السييييييييياية ويتناايييييييي  هدع  أن ىاييييييييقاط النظام 

امد كان عهارة عن ل كان  الصييييييييييييييي َّ ت نيات لهم لكني كسِّر 
ل ال  احتالل مقبول من  ن م غزو أمةنكد تدوَّ من إيييييييييييييييُ
هدع  الذون يرارضيييييييييييون ال راه ة وإن كانوا ضييييييييييي نات  د 
حالة امتنان ألن الن ي  جورج بوش اعبن وحلسا ي توند 
بلةن البنيااندو وأزنار اإلاييييييهاندو بنلسييييييكوند اإلياالدو 

ل  الكنيي ي ال  وبرل إيييييييييييييييرييار الدكييام من األوروبد ا
األايييييتنالدو هم من أايييييقاوا لهم نظامات كان من الرسيييييةن 
علةهم ىايييييييييقا ي ب لةل ان أنظ ة عنبية  اعنة  د الهقا  
لم تزحز  اييياوتها السيييياايييية وع هي نتها األمند حنكات 

 ال رارضة التد  رضها  ولكلوري الاا م.

ك ييا أن أهلنييا  د لبنييان مييا زالوا  د حيياليية من الربييا 
وتصييييي ره  امتياز رموز الاا سة ال ارونية التد السيييييياايييييد 

كانإ  د زمن زعامات عاقلة وحكي ة تشييييييييييييكل إيييييييييييي ام 
أمانو  م ىذا بنا أمام مداات  د ال شه  السيااد ودك  
فيييي زع ييا   د الاييا سيية ال ييارونييية أنهم لم يكونوا رجييال 

 يولة ورب ا لن يكونوا.
وأما ىخواننا  د  لسييييييياةن  إنهم عل  ما هم عليي من 
م عناها وإل  يرجة انهم  تبذون للقضييييييييية وواإييييييييلون  صيييييييي 
يرييالجون الخاييأ  ييالخاييأو  ال اتسيياا مكيية ال حييالد التزموا 
 يو وع ال هايرة ال صيييييييينية ااييييييييتوعبوا توازنلهاو وع ت نيات 
القا رةن  د مجاهل ال خي ات ال زرية بةن لبنان واورية 

ج واألرين واألراضييييد السلسيييياةنية  التساهم لقةإ  د النسو 
 شةئات من التسهم.

وأما ىخواننا  د ىونان  إنهم عن واقم األمن اييييييييييياهون 
يكةلون التقنيم لقوى اعايييييييييتكهار اعمةنكد منتظنين وقسة 
ىنصيييال تأتةهم من أوباما الذي لن ونتضيييد نوويتهم لكني 
اييييييييييييييييكون اكحن ر قات   نونة تصييييييييييييييي ر عنهم وتكون محل 

ن ما ال نونة اعضيييييييييييييييانارية من جانب اإلمام الخ ةند ع
وا ع متأخنات عل  وقف الدنب مم الرناا واإيييييييييييييييسات قناره 

  أني ك ن وتجنع السم.
وحت  ىذا قنر الن ي  بوش  د ما تهقَّ  لي من اشهن 

 20التنؤج التد تنتهد بتنصيييييييييييييييةييب الن ي  الجيي ويي  ووم 
ىيجيياي مكييان لييي  د تيياريم  2009ونيياون )كييانون الحيياند( 

لها  الخلخلة الدكام كأن ووجي ضييييينبة ال  اونان تتسيييييبب 
وت مةن مواقم عسيييييييييييييكنية واايييييييييييييتناتيجية وتتزامن مم هذه 
الضيينبة أو تسييتهقها ق ة يولية ييييييييييييييييي عنبية ييييييييييييييييي ىاييالمية ي 
 اتيكانية يستضيسها ويرلن  ةها  يام يولة  لساةن القابلة 
للعي  ال  جانب يولة ىاييييينا ةلو  إن أوباما اييييييكون مم 

 هذا الخيار أو عل  األقل لن يرتنة عليي.
سهة ال  ىخواننا  د السويان  إنهم ايضات ااهون وبالن

عن حطيقيية أن  قييا  األحوال عل  مييا هد عليييي من يون 
حسييييييييم مسييييييييألة التهويل القضييييييييا د وإحت ال تابةع ىجنا  
قضييييييييييييا د  د حع ر ي  الباليو وأكاي أقول ر ي   رل 
الباليو من شييييأني تدويل السييييويان ال  ايييياحة إييييناع لن 

من الن ي  ال نصيييينل بوش  يكون أوباما أقل تشيييي يات فيي
اعبن وخصيييييييييييوإيييييييييييات  د حال تكنرت واقرة اايييييييييييته ال 
الصييةنةةن الراملةن  د شيينكة نسط إييةنية خاسات  م قتالتو 
وقنرت الصيييييييييييييييةن ان تد د رعاياها النساةةن من خالل 

 مراه ة تجةز لها اراال قوات ال  السويان.
هذا ال  جانب ان اإيييييييينار اييييييييةلسا كةن النا ب األول 

هورييييية وال تييييأ ن ك ييييا  يييييايات ا نيطييييية كحةنة لن ي  الج 
 الظاهنة األوبامية عل  تنشيييييا نسسييييي لن اايييية الج هورية 
ضييييييييييي  الن ي  ع ن الهشيييييييييييةنو يرند  د نظننا ان عقة ة 

التد  نحها كبةن الجنوبةةن الناحل « تدنين السييييييييييويان»
جون قننع مييا زالييإ وارية وان الجنوبد ونى انييي مييا يام 

نا  الجنوب )وهو هنا ايييييييييييييييةلسا من حقي ان يكون اح  اب
كةن( نيا هيات اول لن ي  الج هوريية   ن حقيي ايضييييييييييييييييات ان 

 يكون ايضات هو الن ي .
ألم يدييي ث ذليييك  د الرناا عنييي ميييا اإيييييييييييييييها الزعيم 
الكنيي جالل  يييالهييياند هو ر ي  الييي ولييية ومِّن قبيييل ان 
يصييييييييها  اراي أوباما الشيييييييياب الكةند الوا   ال  بالي الرم 

لشييةوا  ك ه واجتهايه  م ُتوإييلي اييام عضييوات  د مجل  ا
األق ار ال  ان يكون األايييييييييييوي األول الذي يدكم أمةنكاو 

م شييييينات ظاهنة ان ر ااييييية البةإ األبيل  44حامالت النقم 
حع لألاييييييييييييوي ك ا لألبيل ما يام امةنكيات.. ورب ا عحقات 
لألإييسن ذي الجذور الصييةنية والسةتنامية ورب ا كذلك من 
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ذي اغتصييييييييييييييييييب لييييي األمةنكد ويييي ري للهنيييي ي األح ن اليييي
األبيل أرضي وق  ع يج  ما يروِّضي ذلك اوى الجلوج 
 د ال كتب البيضييييياوي مزيالت وإييييي ة اغتصييييياب األرة 
وعل  ندو ازالة أوباما لظاهنة ان السييوي هم عبة  البيل 

 والُشقن  د الوعيات ال تد ة األمةنكية.
وأما ىخواننا  د الجزا ن  إن شييرلهم الشيياغل اآلن هو 

نا  تر والت  د ال اييييييييييييييتور  دةا وت كن الن ي  عب  ىج
الرزيز بوتسليقة من تج و  الوعية الن ااييييييييييييية لل نة الحالحةو 
ا ألكحن من  وذلك ألن ال ايييييييييييييييتور الدالد ي نم التنشيييييييييييييييُّ
وعوتةن. وأميا موجهيات النغهية  يالتجي وي   يإن ايييييييييييييييد عبي  

الو ام »را رات شييييرار  1999الرزيز الذي وتنأج منذ الرام 
 اجأنا  أني ألر  « ال صيييييييييييييييالدة الو نية» م « ال  ند
«  الوزين األول»مستب عت ىياها بييي« ر ي  الدكومة»تس ية 

لشيييييييخصيييييييي  قط. كذلك  اجأنا « الن ي »كد تكون كل ة 
 2008ييييييييييييييي  10ييييييييييييييي  31 أني شخصيات تد َّث ووم الج رة 

عامات عل  نهاية حنب التدنين من  54ل نااييييييييييييييهة منور 
زاتي  القول ىن الجزا ن اعاييييييييييييييتر ار السننسييييييييييييييد عن ىنجا

ع »ت كنإ  سضل ايااتي من ىراا  يعا م تن ية شاملة 
 «.ونكنها ىّع حاا  أو متاةن متشا م النس 

ولقيي   يياجييأنييا الن ي  بوتسليقيية  خاوتييي هييذه ألنييي  د 
وضيييييييييييم إيييييييييييدد ع يخلو من ال قة  النسيييييييييييهة ال  ع نه 

اييييييينة(و وهذا يرند  النسيييييييهة ال  رجل حكيم محلي ان 71)
 اميات يخلسي عل  ندو ما  رل نةلسيييون مان والو ع وهةئ و 

ان ونى اني ل اذا ع يكون من النؤايييييييييييييييا  ال سيييييييييييييييت ي ةن 
الايياعنةن  د الهقييا  عل  رأج السيييييييييييييييلاييةو مييا يام جيياره 
الرقة  مر ن القّذا د وتنأج لةبيا للسييينة التاايييرة والحال ةن 
عل  التوالد ويهةئ  د الوقييإ نسسييييييييييييييييي أحيي  أبنييا ييي محييل 

لخال تيو وما يام جاره اآلخن زين الراب ون  ايف اإلاالم
للسييييييييييييييينييية « التدول»بن علد وتنأج تون  تديييإ مظلييية 

الرشيييييييييينين عل  التوالدو وإيييييييييي يقي الن ي  علد عب  هللا 
إييييييييالا وتنأج الي ن للسيييييييينة الحامنة عشيييييييينة عل  التوالد 
ويقوم بتدضيييييةن اعبن أح   لكد تب أ  ي األاييييينة اقتهاايييييات 

لن ي  الناحل حا ظ األايييييييييي  ل ا اييييييييييبع وكان الهايئ  ي ا
ار ب أت األاييييييينة األاييييييي ية الحانيةو وكاي  الذي  اعبن  شيييييييَّ
ام حسيييييةن لكد تب أ بي  يأخذ  اعقتهاج نسسيييييي الن ي  إييييي َّ

أي  اإلبن ع ي وليي قصييييييييييد أو « ال أمون »و« األمةن»
امية لوع ان   أح ه ا أو  الحاند يسبع األول األانة الص َّ

جذورها  ر ما غزا الرناا  بوش اعبن ااتأإل الدالة من
ام وتييأمةن  وأخييذ جنويه عل  عيياتقهم ىنزال ت حييال إيييييييييييييييي َّ

ع لية شييييينقي عقب ايييييقوط اعبنةن قتةلةن  د مواجهة  د 
 منزل  د ال وإل احت يا فيي لكن الدامد وش  به ا.

وق  يقال ىن بوتسليقة شيييييييييييييييأني شيييييييييييييييأن بن علد وع ن 
ور ة  الهشييييةن وت سييييكون  ااييييت نارية التنؤج ألني ع أبنا 

لهمو وألنهم وت سييييييييييييييكون  ل اذا ع يكون التج و  ول اذا ع 
وتم تر ول ال ايييييييتور. وهل ان اآلخنين وبالذات  د لبنان 
التزموا بنصييوص مواي ال اييتور لكد وب و ما  رلوه ااييا ة 

 ال  ق اية ال اتور.
نروي ال  ما ب أناه لنقول ىن ال ولة األعظمو الوعيات 

  من الدنية وال ي قنا ية ال تد ةو حسييييي إ  د ظل أجوا
وخالل أربرة اشييييييهن امنها واختارت  د مرنكة لم تد ث 
 ةهييا ضييييييييييييييينبيية كف من ج هوري ليي ي قنا د أو الرك  
ر يسييات يخل التاريم وايياع ه عل  السوز ال بةن أن لالاييم 
رنيييية مواييييييييييييييييطييييية مدبهيييية عل  النس  األمةنكييييية وأن أم 

ش الكوارث ال الية ح  إ  سييييبب ايييييااييييات الج هوري بو 
اعبنو ورب ا لوع هذه الكار ة ل ا كان للظاهنة األوبامية 

 ان تد ث.
أمييا  رضييييييييييييييينييا  د الرييالم الحييالييا  ييإنييي  د حيياليية من 
اختالل الوزن والرقل مرات. وع عالج للدالة ىّع بن اايييييات 
ع تتجيي ي أكحن من منة  د الديي  األين  ومنتةن ع  ييالحيية 

 و وبدةا ع له ا وباحتنام لل ايييييييييييياتةن ع وتالعب بها أح
وهق  ال ايييييييييييييييتور  د خ مة الااعنةن  د الهقا  وإن ا  د 
 خ مة التج ي... وعل  ندو ما ح ث  د بالي الرم اام.

 2008( تشرين الثانينوفمبر ) 11 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 هللا": عبد "سفينة
ل م... وأسُلك تُفز   إصعد تس 

قياية أميام  الرزيز عبيي بن  هللا عبيي  كيانيإ كل يية ال لييك
"مدت ن حوار األييان  لي يول لبوا ال عوة ىل  ال ورة الحانية

والدضيييييييييييييييييارات" التد بييي أت  د مقن األمم ال تدييي ة  د 
وانهييييإ اع ييييالهييييا  د  2008-11-17نةويوري األربرييييا  

الةوم التييييالد )الخ ي ( هد كل يييية الدع التد وناي بهييييا 
الدع وع شييييد  غةنه ويناي من ورا  القصيييي   ةها إييييروي 
 ال جت م اليييي ولد ومن يون بليييي  أو آخن ىل  "ايييييييييييييييسةنيييية

الرزيز" ا ييال هللا ع نه وايييييييييييييييي ي خايياه  عبيي بن  هللا عبيي 
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جاز التشيييييبيي محل ايييييسةنة نو  ىذا  لةنجز ايييييعيي التد هد
عليي السيييييالم من حةا اله ل.. ايييييسةنة انقاذ من  و ان 
اإلرهاب والهرضيييييييييييييا  واعنهيار الخلقد وانكسيييييييييييييار مها ة 

 التقالة  الد ة ة.
الرزيز لي  مشرول  عب بن  هللا عب  وحةا ان ال لك

الهال ك ا آخنين  اعجنا ات ال اييييتورية وغةن ال اييييتورية 
التد تتيا لهم الهقا   د ق ة السييييييلاة وعية ر ااييييييية  الحة 
ورا رة وأكحن وإن ا انشيييييرال  الي هو  د ال صيييييةن الرنبد 

 اآلمتةنو  إن ما يقولي ليأجيال  واإلاييالمد و د مسييتقبل
 ا م الوإييييييييييسة ك ا وإييييييييييسات الابةب لل نضيييييييييي  وك ا 
مضييييييييييييييي ون خار ة الانيع ل ن هم بةن حكام الرالم  د 

من موقم  وامناألىإيييييييييييييييي ار  حيياليية من التيييي وبنعون  د
السييييييييييلاات التد ي لكونها لكنهم ع يرن ون كيهية الخنوج 
من حالة التخهط التد يعيشييييييييييييييونها وتكاب  شييييييييييييييروبهم من 

 جنَّا ها.
الرزيز الذي عن ما وتد ث  عب بن  هللا عب  لق  وضم

 إني ونالع من  قة ع يقة  النس  ومن اي ان مسييييييييييييييينوي 
كييية للديييياة  دلوهيييا ومنهييياو الج م أميييام  بتناث ومن مريييارل

من  أالوبال ولد واقم الدال من يون تزويع للكل ات وب
خةن الكالم هو ما قل ويل. واوري عهارات وت ن  ونى أن 

راايييي ات مرالم  نيع اله اية  كل اييييامعيي من القاية قولهاو
 ية عل  الندو اآلتد  ىما ان يعي  اإلنسان ممجت اعاإل

اإلنسييييان  د اييييالم وإما يدتنا اإل نان بنةنان اييييو   أخيي
السهم والدق  والكناهية. وهو ك سلم تتشنل باليه   كنمة 

 عل  الشييييييييييييينيسة ن الدنمة نمن عن  رب الرال ةن وهد ان 
رة ونتظنان  دنقة ا بةن مكة ال كنَّمة و أرضييييه ال  ونة ال نوَّ

الرزيز كنمز كنيم ألمتيييييييي  عبييييييي بن  هللا عبييييييي   د نس 
نلم الحالاو يستن   د ما و عو ىليي  ن الدل اإلاالمية  ك أا 
ىل  اآلية الكني ة التد هد رو  مدت ن حوار اعييان )يا 
أوها الناج ىنا خلقناكم من ذكن وأنح  وجرلناكم شيييييييييييييروبات 

ن اكنمكم عنيي  هللا اتقيياكم(. وهييذه اآلييية و هييا ييل لترييار وا ى
الكني ة تلخ  ال ا م ال وند ىل  جانب ال ا م اإلنسيييياند 

الرزيز  كنة ان يداول  عب بن  هللا عب  إلاييييييييييتنهاط ال لك
"حوار اعييان" ايجاي مخارج ل شيييييياكل الرالم ااييييييترصيييييي  
 سييبب خشييونة ال ساهيم السيييااييية ل ى الهرل أو  سييبب 

ل ال رهيييا بنايييييييييييييييم التزاميييات ُتكبيييِّّ رقيييل قبيييل الةييي ونو وضييييييييييييييي 
 ال ناقشة.. ورب ا ااترص  علةهم اإالت ااتنها ها.

ولكد ع يكون ال دت ن منااييييييهة احتسالية وتقم ااييييييةنة 
الرزيز  عبيي بن  هللا عبيي  النتييا يية والبةنوقنا ييية  ييإن ال لييك

لجنة تواإيييل الدوار كد ع تذوب ىنشيييا   رأى من الب اية
اييا الايار ية والتد ميا ال دياولية  د  دن اله وم والقضيييييييييييييييي

كيانيإ لتانأ لو أن مسهوم الدوار عل  ندو ميا وي ور  د 
 هللا يأخذ  نيقي ىل  شا ئ الدلول. عب  خا ن ال لك

الرزيز هد  د  عب بن  هللا عب  الرلة التد وناها ال لك
الدنوب التد ق  تدقع ل دارب  صيييييييييرة الرزو أو الا م 

ووم من السيانة  دع لي  لي ايانة آنيةو لكن مقابل كل 
يسييييييييييييييقط ال ئات من بند الهشيييييييييييييين قتل  وجنح  ومروقةن 
وتتزاو  تهرات لذلك نسييييييييهة األوتام  د ال جت م ونسييييييييهة السقن 
بةن الرا الت ونسييييييهة ال مار  د البنيان. و د نهاية األمن 
ع ج وى من كل ذلك.  هذه ىايييينا ةل  ر  اييييتةن ايييينة من 

الر وان   قا ها  رةنأمن  اغتصيياب و ن ع تسييتايم حسييم
ال ست نو وكل ا ح ث ع وان عل  اآلخنين كل ا تناقصإ 
ق رة ىايييييييييييييينا ةل عل  تحبةإ وجويها. وهذه ال ولة األعظم 
ي  ييالرنااو و د اعتقيياي الن ي   أمةنكييا  ريي  كييل الييذي  رللتيي 
ل انقاذو تج  نسسيييها من وضييية حت   ل كان  ِّر  بوش ان السِّر 

ن تنهرا من ىبنام مراه ة تخشيييييييييييي   د حال ع م ابنامها ا
من بةن رماي الدنيع البوشييييييد للرناا إيييييينخات مظلومةن 
تأخذ  نيقها ىل  حاكم و ند عايل ويخال هللا فيقاضييييييد 

كان ال سييد  بلغ ىذا  كل من ااييا  ىل  بالي النا  ون حت 
من الر ن عتيييييات وهو هنييييا بوش األب ومرييييي مييييارغنيييييإ 

كان بوش اإلبن نسسييييييييي أو بلةن نسسييييييييي أو ىذا  تاتشيييييييينو أو
 ند نسسي.بنلسكو 

وك ا حال ال دمن الذي يخشيييييييييييي  رب الرال ةن وير ل 
ن من يوني  سييييييييل آلخنتي كأني يعي  أب ات ويسييييييييتلهم القول الدل
 الدنيف ومييا أنزلييي هللا اييييييييييييييهدييانييي وترييال  من آييياتو  ييإن

الرزيز  د ما  نحي ب  ات  الشع السيااد  عب بن  هللا عب 
 ورية من رؤيتي للسييييييالمو أي أ كاره التد غ ت  د الق ة ال

مهايرة عنبية لقةإ اإلج اع  2002الحانية  د بةنوت عام 
لداجة كل اخواني القاية الرنب ال شييييييييييييييياركةن  د ال دت ن 
ىلةهاو وإيييييييوعت ىل   كنة "حوار اعييان والدضيييييييارات" كان 

. األمتةنوهديا من موقريي ال تري ي األه يية عن حيل ونقيذ 
مم  الناهنيييية حييييال األميييية الرنبييييية حوالولرلييييي رأى  د األ

 األمتةننسسييها وحال هذه األمة مم األمة اإلاييالمية وحال 
مم ما هو حاإيييل من  رل يول الرالم ندو قضييياياه او 
مشييييييييييه ات مسزعات ق  تكون من آ اره حالة  و ان لكل ما هو 
ضيييي  اإلنسييييان واإلنسييييانية  د زمن الد ا ة والتااول عل  

عن  التقالة  والتناث والخصيييوإيييية الحقافية وال ونيةو  ضيييالت 
النح ة تندسيييين والكناهية تنتشيييين والبن  الوال ون ون  نو أن 
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وأخيي أإها من عايات السو .. هذا األا  واعحتناب بةن
اعييان ىل   رضيييييييييهم غ ت قا  ة عل  أبنا   نظنةىل  أن 

الدييذر ونتظن كييل منهم لدظيية اعجهيياز عل  اآلخن قتالت 
ي ال ون أو تكسةنات أو اتهامات  ا الت. وع الت   ا ووإييييييييييييييد  

الدنيف لجهييييية اعقتييييي ا   يييييأع يييييال اعنبييييييا  ورجيييييال هللا 
الصيييييالدةن وأقوالهم وبقول النايييييول )ص(  د هذا الشيييييأن 
 )أإييييييييييييييدييابد كييالنجوم  ييأوهم اقتيي وتم اهتيي وتم(  ييإن ال لييك

الرزيز ىاتدضن قبل أن وهاير وأن وبتكن  عب بن  هللا عب 
 د الناهنة. وق  يكون تصيييييييوَّر  حوالما رآه ونابع عل  األ

خصييوإييات  ر   2009 آل لدظة إييسا  وخشييوع ان  و ان
ا نازات الدطهة البوشييييةو اييييكون  ىح ى أم الكوارث ال الية

شييييييييييييييبةهيات  يالاو يان  د  رل ال رياند من الاو يان اليذي 
 سضيييل ايييسةنة نو  عليي السيييالم التد مألها بزوجةن ا نةن 
من كيييل حةوان و ةن ووح  حقع ماليييب رب الريييال ةن 

بن  هللا عبييييي  مهيييييايرةك يييييا أن  لديييييياة. د ىاييييييييييييييت ناريييييية ا
 2002الرزيز  جناحةها السيييااييد  د ق ة بةنوت عام  عب 

 م الدوار اليي وند  د ال دت نين األول  د ميي رييي  والحيياند 
  د رحيياب مقن منظ يية األمم ال تديي ة  د نةويوري كييانييإ

ىل  جانب السييييسةنة محل الجبل الذي عصييييم خاوة  أيضيييياتو
وما  2009نو  من ال ا و الواييةلة التد اييترصييم  د الرام 

 ر ه من اييييييينةن من  و ان الدنوب والهرضيييييييا  والكناهية 
وال ما  واعنهيارات ال الية والجوع الذي  د حال ب أ هذه 
ال نة  إن رقرتي اييتكون متسييرة ما يام النضييوب ب أ يقتدم 

  ول ال قت رة.خزا ن ال
بن  هللا وك ا حصييييييل مم نو  ايييييينج  من يقولون لرب 

الرزيز ىني جايلهم وأكحلن الج ال وان مطياج إيييييي قي  عب 
هو ما ايييةنتج عن مشييينوعي. واييينج  ال لك الدكيم يقول 
ل  ما ا نُحي هو الانيع. أايييييييييييييييلك تُسز. ك ا  لكل مجايِّ
اييييييييييينج ه ونيي علةهم وأمامهم قول هللا ايييييييييييهداني وترال   

د كل ا يعوتهم لترسن لهم جرلوا اإيييييييا رهم  د آذانهم وإن
وإاترشوا  يابهم وأإنوا وإاتكبنوا ااتكهارات(. ك ا انج ه 

 ونيي قولي ترال   )ىن ربك لهال نإاي(.
نخل  ىل  القول ىن يهنات من الرقييا يي  وال شيييييييييييييييياريم 
الدزبييييييية ومرهييييييا جوعت من اعنقال ييييييات الرسيييييييييييييييكنييييييية 

ت والدنوب والرزوات والصيييييييييييييييناعييات اليي موييية واإلغتييياع
يسيييييت ن والدال من ايييييد  ىل  اايييييوأ.  م ها هد ال هايرة 

بن  هللا عب   جناحةها السيييييييياايييييييد وال وند يضيييييييرها ال لك
الرزيزو وهو منتا  الضييييييييييي ةن ُمترب الب ن من كحنة  عب 

متد الت اع تنا  والتجند  ىنقيياذهي كن التنحييال إلنقيياذ مييا 
ل حقل  أزمات لن ال جت م ال ولد اأمام  ونكنان الج ةلو

يكون من السيييييهل حلها. وكأن ا لسيييييان حالي يقول للج يم 
خالل أحيي    د ال ناقيية و د الرييالم ومن يون اايييييييييييييييحنييا 

ات ق ة واشييييييييينان ال الية  ىجت اعات نةويوري  م ىجت اع
 هللا". ىإر  تسلم. وأاُلك تُسز. عب  هذه هد "اسةنة

مم خةن ت نياتنا لصاحب السسةنة  أن ع يصةهي يأج 
 نو  عليي السالم.

 2008 (تشرين الثانينوفمبر ) 20 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 "حرب القبائل" في لبنان وفلسطين
لي  بةن الذون يكاب ون اهوال الدصيييييييييييييار الجا ن  د 

من هدع  الييييييييذون ُيكحنون من التنظةن  د أحيييييييي   غزة
كهار ذلك أن السلسيياةندو  -موضييوع الخصييام السلسيياةند

القوم من اخواننييا  د "ح يياج" ال  سيييييييييييييييكةن   سيياإييييييييييييييييل 
الرزاويةن ونكاي نقول  د رقابهم ع يشيييييييييييييكون من انقااع 

ها وع أنواععل   األيويةالكهنبا  وع هم قلقون من وجوي 
ارغستهم ايياخنة ك ا أن  الرا لةو أ نايمن م اواة منضيياهم 

ومشييييييييييييييييارِّبهم حيياضييييييييييييييينة وال ييياه نطييية ونظيسيية  د بةوتهم 
بهم ويوا ن حكومتهم. وعنيييي مييييا تكون هييييذه حييييالهم ومكييييات

 ل اذا ع ووإيييلون ال كابنة وع وتقااييي ون مم امنا  "يولة 
رام هللا" التصييييييييييييييينل الواقرد وبدةيييا وتوإيييييييييييييييييل زع يييا  
"ال ولتةن" ىل  إييييييييييييييرة ُتهقد الناج ال رلوب عل  امنهم 
 د منييأى عن الرنيياي من جييانييب الان ةنو وهو عنيياي لم 

ال قيياوميية أن كييان   حييل هييذه يديي ث  د تيياريم حنكييات 
 الخشونة مم ما ونشأ عنها من ضنر  الغ ولدع  الناج.

ولي  من حع  ن د  الخصييييييام السلسيييييياةند الشييييييكوى 
من ان اخوانهم القيياية الرنب ع وتيي خلونو ويهييالرون  د 

 أحوالال سنيات التد توحد  يييأن الرنب اييييييييييييييييياهون عن 
شيييييرب  لسييييياةن. ونقول لي  من حع الان ة ن الشيييييكوى 

ن أكحن من يولة عنبية بذلإ من ال سيياعد الد ة ة ما أل
يدقع و اقات  لسييييياةنيات لكن ال تخاإييييي ة ن لم وتصييييين ا   ا 
من شيييييييييييييييييأنيييي ىنجييياز الو ييياا. ألم تبيييذل ال  لكييية الرنبيييية 

بن  هللا عب  السيييرويية ال سييير  الد ة ؟ وألم وتوجي ال لك
الرزيز من النياة ىل  مكة ال كنمة ليكون ال تا م  عب 
بةن و يي  " تا" وتنأاييييييييييييييييي مد وي عهيياج  تسييااعد لإوالنا 

وو   "ح اج" وتنأاييييي خال  مشييييرل واايييي اعةل هنية؟ وألم 
ونحيييييب "اإلخوة اععييييي ا " "قبةلييييية  تا" و"قبةلييييية ح ييييياج" 
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 اإلتساا ويدلسان عل  ال صيييييييدف الشييييييينيف  أن اإلتساا 
 ايكون رااخات كالجهال؟

ا  م ألم تبذل مصييييين مسييييير  م ا الت  ر ما أخلَّ اخوانن
الد ااييةون وبالتد و  خال  مشييرل واايي اعةل هنية اللذان 

مكييةو بييذلييك اإلتسيياا؟ وألم يييأخييذ الن ي  ىتسيياا  وقَّرييا عل 
حسيييند مهاري شيييخصييييات عل  عاتقي مسيييألة بذل ال سييير  
وعنييي ميييا كييياي السيييييييييييييييرد يدقع لقيييا  الجيييانبةن  د القييياهنة 
للخنوج  إتساا قا رإ اللقا  "ح اج"  د ربم السييييييييييييييياعة 

 لل وع  ال د ي؟ األخةن
هللا إيييييييييييييييالا   سييييييييييييييير   عب   م ألم يقم الن ي  علد

بن  للتو ةع و رل الشييييييد  نسسييييييي امةن قان الشيييييييم ح  
  اند؟ آل خليسة

نوايا  ةهة من غةن  أإيييييييييييييييدابوإل  هدع  ألم وبذل 
ج اعات الدكم  د يول عنبية وكذلك  رل كنام القوم 

نيات السلسيييييياةند ال سييييييتقلةن مسيييييير  للتو ةع مقنونات  الت 
ىل  حيي  النجييا  ال ن لع  يياأليعييية؟ لقيي   رييل الكحةنون مييا 
هو مالوب منهم لكن تييأ ةن الجهييات التد ع تنييي  و يياقييات 
 لسييياةنيات كان هو الرالب. وعل  هذا األاييياج  لي  من 
حع اخواننا  د "ح اج" اإلكحار من مسنيات الكالم التد 
توحد  ييأن اعشيييييييييييييييقييا  الرنب ايييييييييييييييياهون عن الشيييييييييييييييقةع 

 .السلساةند
واذا كان ع ب  من ال ناش ة  لتكن من جانب "ح اج" 
 ييالييذات  دةييا تالييب من الييذون أو  يياألحنى "اللييذو ن" ع 

تتضيييييييييييييييا نوايييييا اإليارة قبييييل أن  أن وتم ونييييي ان للو يييياا
وتهاين عل  أن األمةنكية الج و ة ندوه او ال سييييييييييييييياع ة 

الان ان السلسيييييياةنيان ال تخاإيييييي ان  "يولة رام هللا" غةن 
و"يولة غزة" غةن الشيييييييييينعيةو وينشييييييييييأ عن هذا النايييييييييي ية 

التهييياين و ييياا كييياليييذي حييي ث  د لبنيييان  رييي   ول عنييياي 
مشييييييييييا ي للرناي السلسيييييييييياةند الناهنو و د ظل هذا الو اا 
امكن ىنتخاب ر ي  للج هورية وتشييييييييييييييكةل حكومة وإ راي 

 مخا ن اعنهيا  الكامل للو ن.
وق  نج  من يقول  وهل ىن هذا الو اا  د لبنان حل 

ها دو وهل هنالك ما يضييييييييييييييي ن  أن ال وقف لن ونسجن ن
رب ا عشييييية اإلنتخا ات البنل انية ال قبلة ورب ا  ر  ىجنا  

 األإييييييييييولاإلنتخا ات التد عل  األرجا اييييييييييتتم ضيييييييييي ن 
نة  د الدييالتةن ىعَّ أن  اليي ي قنا ييية ذلييك أن نتييا جهييا ميي مِّّ

آذار( يرند  14 وز اعكحنية الدالية ال رنو ة بتسيييييييييي ية )
آذار( ىل   8جأ الانل اآلخن ال رنول بتسييييييي ةتي )ان ول

الني  إاييتر ال ورقة اييالحي الذي وترحن "الدوار الو ند" 

 8جا  السوز من نصييييييييةب هذا الانل )أي وإذا   سييييييييبهيو
آذار(  إن السييييييييييييال  اييييييييييييةنه ن عل  اعكحنية ال هزومة. 
وعن  ذ ايييييييييتكون كار ة شيييييييييرب  لسييييييييياةن من جنَّا  عناي 

كار ة شييييييييييييرب أمام  اج"  سييييييييييييياة"قبةلة  تا" و"قبةلة ح 
 14لبنان من الني الذي ايييةنشيييأ  د حال انتصييينت "قبةلة 

آذار" أو الرك . وملن يقنأ بةن  8آذار" عل  "قبةلييييييية 
اييياور تصييينيدات "شيييةوا" هاتةن "القبةلتةن" ونرسد القلم 
ن اعايي ا  حسظات للسييالمة وير ات للخصييومةو وتأك   ك  من ذِّ

ة الييي وليييية ومييي ى ليييي ذليييك. هيييذا ىل  جيييانيييب ان ال دك ييي
تييأخييذ  نيقهييا حت  اإلنرقيياي وحت  عل  أن اإلإييييييييييييييينار 

اإليع   قنار اعتهيييام وميييا يسيييييييييييييييتتهم ذليييك من اجنا ات 
ف لل سييييتور اييييتشييييكل  د هذه الدال الد  الساإييييل  وكشيييي 
بةن ما هو حاإل وبةن واقم ج و  اتشه   رل مناحلي 
جوعت من حنوب غةن مسيييييييييييييييبوقييية وذليييك ألن ال ناقييية 

التصييييييور ايييييياحة للقنإيييييينة البنية جبالت جاز ىذا  اييييييتكون 
 واهالت وااحالت.

ونروي ىل  ما ب أناه لنت ن   النسييييييييييييييهة ىل  الكار ة التد 
يراند منها اخواننا  د "يولة رام هللا" نتيجة الدصييار الجا ن 
ر الدصيييييييييييييييار عن النأي الرييام الرزَّاوي وبيي أ  سييك الدصيييييييييييييييالنقول لشيخد  "ح اج" خال  مشرل واا اعةل هنية  ان  ك 
ال سنوة منك ا عل  الدوار مم الشيييقةع الستداوي. وعن ما 

ىذا  يد ث ذلك وتسييييييييييييترة  القلوب السلسيييييييييييياةنية الت لف  إني
عاويت ىايينا ةل الدصييار اييتج  أن الرنب من ال ديط ىل  
الخليج حكامات ومدكومةن يسييتأنسون الوقسة ك ا  د ال اضييد 

ي مم القضييييييييية السلسيييييييياةنية التد تتواإييييييييل ان  ارات عل  او 
عهارات غةن نضييييييالية وتهايلها أمام  ابنا ها ويندسيييييين وهجها

 يايوون من " تا" مم شييييييةوا من "ح اج" من نوع العهارات 
احات. وبر  ذلك وتسيييييييا ل هدع    التد تتهايلها النسيييييييا  النيَّ
ل اذا ع يقف الرنب مم الشييرب السلسيياةند اوو ىن ال وقف 

 ذا.الرنبد عار عل  الواقسةن. مراذ هللا مناع هك
 2008( كانون األول) ديسمبر 3 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 وقت التصريحات "العدوانية"!؟ هل هذا
هنالك حالتان غنيبتان تسيييييييييييييييتدقان التأملو  نل اه ا 
حنكة "ح اج" وإايييييييييييييييته  تاو وهنا وجي الرنا ةو ال ولتةن 
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اللتةن من يون انشييييييييييييييرال  اله ا  الدنكة والر ل ال ؤوب 
من مرييامنة اعنسصييييييييييييييييال لكييانييإ حييال هييذه عل  انقيياذهييا 

الدنكية عنبييات ويولييات أايييييييييييييييوأ  كحةن م يا هد علييي اآلن. 
 وال ولتان ه ا مصن والسرويية.

 النسييييييييهة ىل  مصيييييييين تصيييييييين إ "ح اج" عل  الندو 
الذي يدنج ال ولة الرنبية اعكبن مم مالحظة اني مقابل 
اإلحناج تضيييييييينرت "ح اج"  الق ر نسسييييييييي. وهذا اإلحناج 

ن ما اكت لإ التنتةهات من جانب مصييييين الشيييييهن ح ث ع
ال اضييد إلاييتضييا ة مدت ن للدوار بةن "السييلاة الو نية 
السلسييييييييييييييياةنييييية" و"حنكيييية ح يييياج" وتم وضيييييييييييييييم "أجنيييي ة" 
 ال وضيييييييوعات واألاييييييي ا  لجلسيييييييات ال دت نو  م  وجئإ 
السييييييييييلاات ال صيييييييييينية قبل ايييييييييياعات من ال وع  ال د ي 

ح اج" يسة  إلنرقاي ال دت ن  إتصييييييييييييييال من  ياية "حنكة 
 يأن الدنكية لن تشيييييييييييييييياري. وبابيرية الديال  يإن اإلحناج 
ح ث وع ب  ان ىانا ةل ارتاحإ لهذا التصنل ألنها ض  
أي مسيييييييير  يسييييييييته ل توحة  الصييييييييف السلسيييييييياةند من نوع 
ال سر  ال صني وقبل ذلك ال سر  السرويي الذي خسنت 
القضييييييييييية السلسيييييييييياةنية  ر م توظيف " تا" و"ح اج" لنتا جي 

ا  التد حيي  ييإ بةن "اأُلخوة األعيي ا " أي  يييياية " تا" ولألجو 
بن ييااييييييييييييييية مد وي عهيياج و ييياية "ح يياج" مت حليية  د النجييل 
األول  د "ح اج" خال  مشيييييييرل ور ي  الدكومة ال نسصييييييييل 

 عن "السلاة الو نية" ال تن   "حكومة غزة"اا اعةل هنية.
منة أخنى تتصنل "ح اج" وإن كان التصنل هذه ال نة 

ل  نل يون مسيييييييييييييتوى الق ةو   ا من شيييييييييييييأني جا  من خال
ىلداا الضيينر بها ومداولة ىحناج ال  لكة الرنبية السييروييةو 
حةا ان عضييييييييييييو البنل ان السلسيييييييييييياةند عن "حنكة ح اج" 
عا ف ع وان أيل  بتصييينيدات متجنية نقلها موقم "ح اج" 

ات لب   موايييييم الدج ايييييتر اياعلكتنوند  د وقإ اكت لإ اإل
الرزيز ىل  ر ي   عبيي بن  هللا عبيي  لييكو ع توجةهييات من ال 

لجنييييية الدج ال نكزيييييية أمةن مناقييييية مكييييية ال كنَّمييييية خيييييالييييي  
الرزيز  أن يكون ال واييييييييم ناجدات  امتياز.  عب بن  الهيصييييييييل

و د التصييييينيدات "الر وانية" ان السيييييلاات السيييييرويية مندإ 
تأشيييةنات ىل  آعل الدجاج ال سيييجلةن ل ى السيييلاة الو نية 

حاج مسيييييييجَّلةن  د غزة  2200مسيييييييتحنية   د الضيييييييسة الرنبية
ل ى أجهزة "ح اج". وهذا التجند ي م  الخارجية السيييييييييييرويية 
ىل  التوضييييييييييييا  أن ال  لكة "تنظن ىل  ج يم السلسييييييييييياةنةةن 

 األراضيييييييييييد رةن ال سييييييييييياواة ومندإ اآلعل منهم من ج يم 
ال دتلة   ا  ةها قااع غزة تأشةنات يخول ىل  ال  لكة أليا  
لِّ إ ىل  السيييييييلاة السلسييييييياةنية وأنها زايت   نيضييييييية الدج ايييييييُ

ج يم ك ا أن  الدصيية ال قنرة لهم مناعاة لظنو هم اإلنسييانيةو

منا ذ ال  لكة مسييتر ة إلاييتطهالهم وتسييهةل أيا هم للشييرةنة..". 
ل  القول  "ىني أمام ذلك وانته  توضيييا الخارجية السييرويية ى

ع تسييييييييييييييتايم ال  لكيييية ىعَّ أن تسييييييييييييييتنكن الرنة من هييييذه 
التصيييييييييينيدات ال رلو ةو ىذ أن قلب الدقا ع ع ي كن ىعَّ أن 
يكون ألغناة ليسييييإ  د مصييييلدة الشييييرب السلسيييياةند وع 

 لتسهةل ايا  شرا نهم ال ونية".
نتسا ل هنا  هل هذا وقإ التصنيدات "الر وانية" )نسهة 

تصنيا البنل اند السلساةند عا ف ع وان(؟! وهل من  ىل 
ورقة الدج وك ا لو  ىايييييييييييتر الاخواننا  د "ح اج"  يا الجا ز

أن الدجاج السلسيييييييييييييياةنةةن هم الداب الذي تنميي "الدنكة" 
لتزياي اشييتراعت وهل من ال رقول أعَّ تصييدا  األزمةعل  نار 

عزلتها  ىنها  "ح اج" موقسها مم مصن والسرويية وع تداول
واايييييييييييييتسنايها  رزة وذلك  الروية عن خيار اعنسصيييييييييييييال الذي 

"ح اج" كوني  بيييييييييييييييييييييي أ بتإ التاورات ع م ج واه وأني أضيييييييين
أظهنها انها ورقة  د الة  وليسييييييييييييييإ مالكة قنارها وعاملة من 

 أجل القضية اعهم.
ولو ان "حنكييييية ح ييييياج" هد حنكييييية عل يييييانيييييية لجييييياز 

ف مواييم الدج لتدق ةع م رب أو مكسييب اع تناة  أنها توظِّّ
ن عل   لكنها حنكة ذات عقة ة ىاالمية ولذلك  إني ب ل الدج 
حجاج غزَّاويةن وني ون تأيية السنيضيييية والتذرع  أن السييييرويية 
ل أمن الدجاج اآلتةن من م ن  تدابد السيييلاة الو نية وتسيييهِّّ
الضيييسة الرنبية وع ت نا التأشيييةنات للرزاويةن وهد ذرا م أكحن 

توضيييييييدات الخارجية السييييييروييةو  إن من  منها حقا ع ب لةل
واجب "ح اج" تدةة  السنيضيييييييييييييية من نزاعها مم " تا" ومن 

مم مصييين والسيييرويية  سرل اعيدا  أو توزيم  األزماتا ترال 
أو للشييييييييييييييرور  ييياليييذنيييب من اإلحناج الدييي ويييا الرهييي   يواراأل

لل سيير  ال صييني واإلحناج قبل ذلك لل سيير  السييرويي من 
ولة تراية هذا الذنب  أعذار لها أجل توحة  الصيييييييييييفو ومدا

إيييسة التجند وينابع علةها ال حل الشيييا م مم  رل التر ول 
 وهو  عذر أش  منارة من الذنب.

وال ريييذرة ألننيييا ع نقنن كالمنيييا بوقيييا م حول لعهييية " تا" 
و"ح اج" ومداولة الالعبةن ضيين ب  رل األنظ ة بهرضييها 

ع  رم لها وع "يولة غزة" التد  ليييييييييييييييييييييي وماارية "يولة رام هللا"
رها ُولرد  ضنورةو أو ىنَّ مذاا  ر  ها كحةن ال لوحة وأنَّ ضنل
 ضيييييينورتهاو ك ا انها ليسييييييإ حت  مسييييييلِّية محل ماارية "توم"

 "جةني"... وبالرك . لي
 2008ديسمبر )كانون األول(  11-"الشرق األوسط"  صحيفة
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الطواف المالييني بين مكة والمدينة والطواف 
اري   العوني بين دمشق وحلب - البشَّ

ة وع الت  قاع ة تسا لوا  الخةن األخةن كنا حت  اللدظة 
تجيييي وهو نتوقم آملةن متسييييا لةن ان وتخييييذ ُاولو األمن  د 

 -األمييييية خاوة ميييييا عل   نيع تنطيييييية األجوا  الرنبيييييية
اإلاييييالمية من الشييييوا ب التد تكا نت وغ ت محل الغي ة 

ع تكون ىوذانات بهاول السيييييييييييويا  التد تدجب الشييييييييييي   و 
ل يياذا التوقم واألمييل  ألن عةيي  اعضيييييييييييييييد  . أمييا ال ان

يد ل  د  ياتي ال راند الجلةلة النوحية والواقعية.  هو 
شكالت ىاتب ال يم الخنول  دياة انسان لكني ض نأت يرند 

اتو مدكومات أو ىايييييييييييييييتحنا يان اإلنسيييييييييييييييان موا نات عاييات أو 
ل تصيييديا لسظ إييي ر حاك اتو ُمااللب  التضيييدية من أج

عنيي  د لدظية غيابيإ عن ال تلسظ النجياحية والتهصييييييييييييييين 
 د  أاييييييييلوبوالدسييييييييا ات ال  يقةو أو من أجل تصييييييييديا 

كنامييات اآلخنين. بييل انييي  عتهييارالترييامييل لم يييأخييذ  د اإل
ُماالب  التضيييييييييييييييدية من أجل انقاذ الو ن  د حال ان 
الشيييخ  الذي نرنيي كان من ال  سيييكةن   قالة  السيييلاة 

لقنار أن يييييأخييييذ  نيقييييي ىل  التنسةييييذ من يون  وع ي كن
موا قتي عليي ايييييييييييييييوا  من خالل مذكنة تد ل تو يري أو 

 اي ا ة من رم  عةنيي ترند ال وا قة.
ولق  حسلإ األشهن التد اهقإ عة  األضد   الكحةن 
ةنات إيييييي رت عن  رل ملن هم  د  من الهنات غةن الهِّّ
الق ة وتسييييييتوجب التصييييييديا. وهد لو إيييييي رت ع ن هم 
حول إاحب القنار أو  د الدلقات ال نيا من ال سدولةن 
لكيييان امكن رتع الحوب تييأيوهيييات ل ن قييالو أو عل  األقييل 
تبنؤات من هذا الخاأو يقولي النجل إيييييييياحب القنار األول 

وينتهد اإلشيييييييييييييييكيييال عل  قييياعييي ة عسيييا هللا ع يييا  األخةنو 
ات من الهنيييات ى القيييمضييييييييييييييي . لكن اليييذي قةيييل ولم يكن 

ةنات إيييي ر م ن إيييياحب القنار وهنا تصييييها ال سييييألة الهِّّ
أكحن ترقةييي ات وع مجيييال لديييل الترقةييي ات  رةن كالم ويوي 
يقييال  د منيياايييييييييييييييهيية م ييا ليية وأمييام ج م غسةن يصيييييييييييييييسع 
 الداضنون  ر  ا اعي ك ا تصهيقهم  د ال نة السا قة.

قبل حلول شهن الصوم ال هاري ى تنضنا محل كحةنين 
الصيييام لي  ان التصييديا ع ب  ايييد ث عل  قاع ة ان 

عن الارام والشيييييييناب وإن ا هو أيضيييييييات عن التلسظ   ا ق  
يسييييييييييد  ىل  كنامات اآلخنين. وعل  هذا األايييييييييياج  إن 
ال تلسظ ااييا ة رب ا يرتنم ال رن  النوحد لشييهن رمضييان 
ويصيييييييييدا لسظات  ال أم  ع م تصيييييييييديدي. لكن الشيييييييييهن 

الكنيم ب أ من يون تصيييييييييييييديا. وانته  الصيييييييييييييومو والذي 
ث. وهذا جرلنا نصييييييييييييييياب  خةهة امل. لكن نتوقري لم يد 

مم ذلك قلنا  هنالك  ر  شهنين عة  اعضد  وع ب  من 
التصيديا  د هذه ال ناايهة. ومم شي و  األايف  إن ذلك 

منااهة اعضد  وموام الدج  أن تكون  لم يد ث. وب ل
ه ا خةن ظنول ل ا يأملي ال ن   إني بةن ا كان الدجاج 

الدنام  د مكة ال كنَّمة ياو ون ويسيييييييييييييييرون  د بةإ هللا 
رة  ويتبنَّكون بزيارة محوى الناييييييييول )ص(  د ال  ونة ال نوَّ
ويبتهلون ىل  ال ول  عز وجيييل ان تلتئم الجنا  ويتوحييي  

بن  هللا عب  الصييييييييف شيييييييياكنين من إيييييييي يم قلوبهم ال لك
الرزيز عل  ايييييييييييييييهنه ورعاوتي ومتا رتي ال ؤوبة لكد  عب 

حالو كان الن ي  أ ضل  يكون الحال ة مالوةن حاج عل 
ار األايييي  الذي  ال ا توقَّرناو وع نزالو مني تصييييديا   شييييَّ
 لسظ غةن مسيييييييييييييييتدب  د حع قا  و ن عنبة ةن ه ا ال لك

الرزيز والن ي  حسيييند مهاري له ا عل   عب بن  هللا عب 
ايييييييييييييييورية األاييييييييييييييي ية أكحن  كحةن م ا إلخواننا أهل الدكم 

يمشييييييييع  اإلوناند علةهاو  د حالة " وال" و"اييييييييرد" بةن
وح   وحليييييب و"رمد ج نات كالميييييية" مم ضييييييييييييييييف 
شييرول  ال شيياكسييات ال دّنمة  د اييورية عل  اح و هو 
الجننال ميشييييييييييييال عون زعيم  لا ال سيييييييييييييدةةن  د لبنان 
ليف  رل الشيييييييييييييرة. وبةن ا كان الحال ة مالوةن حاج  وحل
مسييييلم عنب وغةن عنب ملسو ةن بحياب اإلحنام البيضييييا  

ي جا  ىل  ايييييورية  د زيارة بلون الحلج كان الضييييييف الذ
مكاو ة م ه ات لها  سيييلسيييلة من التجنيات عل  السيييروييةو 
مر ورات ومت  ئات  العها ة األايييييييييي ية الجال  عل  كنايييييييييييد 

  شيييياعن  اييييتحنا در ي  ال ولة ال تسييييبب بهذا التكنيم اإل
إيييييييييايمة وحااييييييييي ة  د الوقإ نسسيييييييييي لرشييييييييينات من أهل 

ن التكنيم من السييييييييييييياايييييييييييية  د لبنان لم ونالوا هذا النوع م
ايييييييييورية التد وعؤهم لها وتسييييييييياوى مم وع هم للبنان.. أي 
م الوع . ومن هدع  عل  ايييبةل ال حال ع    ا مرناه تقاايييُ
الدصييييييييييين الن ي  نبيي بني واعايييييييييييتاذ ايييييييييييلي ان  ننجية 
لو عل  ميييا يجوز اع تناةو تكني ييييو ك يييا تكنيم  ال دجيييَّ

ميشييييييييال الجننال عونو ىل  ما  ر  تنؤاييييييييي خلسات للن ي  
"الن ي  ميشيييييال  بيييييييييييييييييييي ايييييلي ان منورات لستنة وجةزة انتقالية

عون". وهييذا منتهط   سيياجييأة اإلنتخييا ييات البنل ييانييية ومن 
 -الجنبال د -آذار الدنيني  14اييييييييييييييييكون السييييييييا ز  

الشييييييييييييييييرد  جناحيي "أمل"  -آذار الروند 8أم  الجرجرد
". ومحييييل هيييذه ال سيييياجيييأة لم ُيخسهييييا هللا حزبنبيييييي بني و"

الزعيم اليي رزي ولةيي  جنبالط الييذي ع يكف عن مقييارعيية 
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الدكم السييوري وبنسييهة م ا دي  د ما مضيي  لهذا الدكمو 
الذي وفي ا الج م اللبناند يأمل لو وتم تصييييييييديا الرالقة 

السييييييييييييييورية ُيالع قذا ف تب ي األملو كأن يقول  -اللبنانية
ار ووال ه  الن ي  الناحل كالمات ع يخ م عن الن ي   شيييييييييييييَّ

 د أي حال ال سيييييير  ال أمول لدالة من الرالقة الو ا ية 
بةن لبنان وايييييييييييورية تكون نطيل عالقة ال اضيييييييييييد و د 

تد ث.  ي كن أنالوقإ نسسييييييييييي نطيل ع اوة مسييييييييييتقبلية 
وكالم "الن ةع ولة   ك جنبالط" ال هايلمو ك ا الذي حصل 

ارو بن ااة الدزب التق م د اعشتناكد الذي ع للن ي   شَّ
وتنأاييييييييي غةن جنبالط اإلبن  ر  األبو والدسة   ر  اإلبن 
ا ال هللا ع ن اعاييتاذ ولة و هو من النسيييج نسسييي لكالم 
الجننال عون  د ايييييينوات ال نس  السننسييييييد  ر ما اخنجي 
القصف السوري من القصن الج هوري  د  رب ا وإات ن 

 أن يكون  نة"  رهللا حزبيقولييي ىل  حةن تديياللف مم "
هو ر ي  الج هورية وهو منصييب ظنَّي الجننال عنهات وإذا 
ي"  جِّّ  ي حصيييييييينم  د حلب التد كانإ مداة  ارزة  د "حل
اري  السييييوري. وعل  هذا األايييياج  ك ا ان الصيييي ر الهشييييَّ
ىتسيييييييييييييم إلضيييييييييييييسا  مدهة عل  الجننال عون كسةلة   دو 
ار حا ظ األا  رب ا وتسم  ع اوتي لسوريةو  إن إ ر  شَّ

ولة  ك ال جنبالط  د حال اوجبإ اللعهة السيييياايييية ا  ىز 
عل  زعيم  ال يية اربيياع اليي روز ان يسيييييييييييييييتيي ون كحةنات ك ييا 

" وبذلك هللا حزبااييييييييييييييت ارتي  د موضييييييييييييييوع الرالقة مم "
تصيييييها عهارة اييييي رناها مني غةن مسيييييتدهة وهد "الوح  
نسسييييييي واإلبن ايييييين ابيي واييييييورية خان علةنا واعنتكاايييييية 

نتخا ات وان راييييييييتم غزالد ايييييييييدكم خسييييييييننا اإلىذا  كبةنة
 لبنان من ريف يمشع...".

ات الجنبال ييية اإل نا ع كالم ال يياضيييييييييييييييد الدييا ييل  يي
للنظييام السيييييييييييييييوري كييانييإ مسيييييييييييييييتدهيية وإن كييانييإ نتيجييية 
اعضيييييييانار وع كالم الداضييييييين الدا ل  الر اوة مسيييييييتدهات 

 ألني يسقد غناة الخصومة التد تنتهد شجنة ع اوة.
الوضيييييم وتالب ان عل  أن  نروي ىل  ما ب أناه لندك 

يسأل كل إاحب قنار عل  مستوى الق ة نسسي  د حال 
كان السييييييييييييبب  د توتن عالقة  ل اذا قلإ الذي قلتي؟ أما 
وق  كان القول وح ث ري السرل الراضيييب والسييياكإ عل  

 منارة  ل اذا ع ا اير وأإدا؟
أمييييام  الرزيز عبيييي بن  هللا عبيييي  وعنيييي مييييا يقول ال لييييك
مية ورؤاييييييييا   رحات الدج الذون الشييييييييخصيييييييييات اإلاييييييييال

ااتقبلهم  د قصنه  د مِّن  "ندن الةوم  داجة ىل  حوار 
األمة مم نسسيييييييييييييييهاو  السنقة والجهل والرلو عطهات ته ي 

آميال ال سيييييييييييييييل ةن..."  كيأن يا يخيا يب  د الي رجية هدع  
ار الذي أبنزهمالذون نرنةهم و  لةتي كان من  يا الن ي   شييييَّ

هللا شييييييأني  د ذلك شييييييأن  ب ع بةن الذون ااييييييتقبلهم ال لك
 أيا ي  نيضييييية الدج لهذا أراي  الن ي  ع ن الهشيييييةن الذي

ان من  د  الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نلخييييايم  أن يقول الرييييام
اايييييييييتااعتي ىنجاز "حوار اعييان" ان يسرل للسيييييييييويان ما 
من شييييييييييييييييييأنييييي تخهيف و ييييأة "هج يييية الريييي اليييية اليييي ولييييية 

ار جا   ر   كالم ال صييييييانرة" عليي. ولو أن الن ي   شييييييَّ
 ّةب يقولي  د يمشع عن القا  و ن الرنبةة ن اللذو ن تجنَّ  

بن  هللا عبيييي  عل  مهييييابته ييييا ووقف مصييييييييييييييييييا دييييات ال لييييك
 الرزيز مم ال صييا دةن  د قصيين مِّن  ب ل انشييرالي عب 

غةن ال سيييييييبوا للجننال عون  ايييييييتطهال" قوج" اإل بيييييييييييييييييييييي
ومهايرتي زعي ات ل سييييدةد الشيييناو لكان الشيييرب السيييوري 

"الدج الروند"  بييييييييييييييييييي بنسييييهة تسوا  كحةن نسييييهة ال بتهجةن
م تنات لن يسييي ألني يضييم البل  عل  اييكة السييالمةو ولكان 
الشيييييييييييييرب اللبناند رأى ان الجار الن ي  ىختار  د نهاية 

وهذا منيويه  ّةب عل  األمن لسييورية األمان واعاييتقنار 
األمة من ال ديط ىل  الخليج متاعب أبنا   لبنان. وكس 

 الهي نة والوإاية والرزو واعنقسام.

وهييذا هو ال يي خييل الصيييييييييييييييديا ىل  "حوار األميية مم 
 نسسها".

 2008( كانون األولديسمبر ) 23-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 تأمالت في البركان الغز اوي 
الجييانييب األكحن مييأايييييييييييييييياوييية من ال جزرة الرزَّاوييية ان 
ال جت م ال ولد من القاب ىل  القاب شيييييييييييييييامالت الرنب 
وال سييييل ةن وترامل مم ال وضييييوع من زاوية انسييييانية  قط 

ذلك أن ويتداشيييي  الترامل السيييييااييييد مرها. ويلةلنا عل  
ةو ونرند األجنبييييج يم ال واقف الرنبيييية واإلايييييييييييييييالميييية و 

ام والدكوميياتو تت دور حول الجييانييب بييذلييك مواقف الدكيي
غةن السيييييييييييااييييييييييد حةا لي  هنالك أي  نل وهاير ىل  

 ييال رتنبةن من قيياية "ح يياج" وينيياق  مرهم  اإلتصييييييييييييييييال
األمن. بل حت  الدكم السيييييوري وحليسي الدكم اإلوناند ع 
وتصييين ان مم موضيييوع غزة كقضيييية ايييياايييية وأن اإل نةن 
شييييييييأنه ا شييييييييأن يولة قان ع وتجاوزان الخط األح ن  د 
النظنة ىل  ال وضيييوع. وندن عن ما نسييي د هذه األ نال 
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وحة ة التد تستضيف وت    ال ال الحال ة  الذات  ألنها ال
أو السال  أو ال دازرة السيااية قاية اعغتناب "الد ااد" 
مم مالحظيية ان كييل  نل لييي رؤييية تختلف عن اآلخن 
حةا ان الدكم السييييييييوري  د حالة تساُوة غةن مهاشيييييييين 
ومتقام مم ىايينا ةل منشييدة ألن تصييها تساوضييات مهاشيينات 

ني كذلك  إن من يون أن يكون عل  مسيييييييييييييتوى الق ةو وأل
موقسي ع يصييل ىل  منتهة ال وقف السيييااييد الدااييم من 
ال جزرة الرز اوية وترُلب عل  هذا ال وقف يوا م نسسييييييييييييية 
ول سات ايااية م رواة  دةا ع تضيم  نإة التسوية 
و ع جهوي الواييييط التنكد. أما الدكم اإلوناند  إني عل  

 وليية رغم الترييامييل اللسظد الهييالغ الدزم مم ىاييييييييييييييينا ةييل كيي
مرايية وتنياي القول النجايي  أنها ايييتزولو  إني  قد  د 
موضييييييييييوع ال جزرة الرزَّاوية  د ا ار الدسييييييييييا ات ال  يقة 

 - منجدات الواجب اإلنسيييييييييياند عل  ال وقف السيييييييييييااييييييييييد
الرسيييييييييييييييكني الديياايييييييييييييييم القيياير علييييو وهو مييا جرييل قيياية 
"ح اج" يستنضون ان الدليف اإلوناند ايضنب ضنبتي 

إ  وا وايقاسون مري   ار "نصن آلهد" هم ىذا  الكبنى 
النجايية  - آخن. أما ل اذا كان تنجيا الجبهة الخامنئية

للواجب اإلنساند عل  ال وقف ال أمول  للخشية من الني 
اإلاييييييييينا ةلد "ال شييييييييينوع" عن  ذ  د نظن حلسا  ىاييييييييينا ةل 
والذي ق  و من  د يقا ع كل اإلنجاز النووي الذي تر ل 

كان ال وقف ىذا  ي منذ ايييييييييييييينوات.. ىعَّ ىونان الخ ةنية علي
اشييييييييييييييييارة ىل  ىراييييييييييييييييال  اإلوناند من التزامييي الديايية هو

كان الرنة من ال جزرةو ىذا  ال جت م ال ولد مسايها اني
ل ىاييييييييينا ةلد مألول  وال نصيييييييييف قنن منذ  التد هد  ِّر 
مجزرة يون ياايييييييةن وحت  ال جزرة الرزَّاوية منورات   جزرة 

" وأخواتها للشيينوع  د تسييوية قاناو تقايم أوإييال "ح اج
تدك  وجوي يولتةن  يولة ىاييينا ةلو ويولة  لسييياةنيةو  إن 
ل  الدكم اإلوناند ع ي انم  د ذلك ب لةل اني لم يكنر السِّر 
امد عن ما أرايييل الن ي  الرناقد أربرةن إييياروخات  الصييي َّ
تسيياقاإ  وا أه ال ىايينا ةلية وكلَّسي ذلك ضيينب نظامي 

ىل  أن ي  شيييييييييينقي. وهنا نشييييييييييةن  دصيييييييييياره  رزوه  إحتالل
امية قبل الصييييواريم  د اتجاه ىراييييال  التصيييينيدات الصيييي َّ

ىانا ةل ع تختلف عن تلك التد يرج أهل الدكم اإلوناند 
وبالذات كبةنا الدكم منشييييييييييييييي  الحورة آية هللا علد خامنئد 
ور ي  الي ولية مد وي أح ي ي نجيايو عل  تنيوي هيا  لكن 

ن عن الكبةن الرناقد األوح و الذي ي ةز الكبةني ن اإلونانةة  
أن ال نشيييييييي  خامنئد والن ي  نجاي ااييييييييتدضيييييييينا عل  ما 
ام  قنرا  يجوز اععتقاي ال صةن الذي أإاب الن ي  إ َّ
اإل قا  عل  الصيييواريم  د مخابئها كد ع يقال ذات ووم 

أبد بن  ىن هيييذون الزعي ةن لم ييييأخيييذا  قول اإلميييام علد
بلن وأقلَّ اإلعتهار".  الب رضيييييييييييييييد هللا عني "ما أكحن الرِّ 

يَّات وأرضيات  لييييييي وتهق  قان من ال حلا ال اعم "ح اج" حل ل ِّ
و ضيييييييييييييييا يات. وهذه ال ولة تلق  من خال  مشيييييييييييييييرل ور اقي 
"الد ااييييةةن" ال رتنبةن كل التسهم  د شييييأن خصييييوإييييية 

اإلاييينا ةلد والتواج  األمةنكد الها ل  - التواإيييل القلالني 
م مسييبوا ضيي ن مرايلة ا ام حسييةن وهو تسهُّ رتضيياها إيي َّ

قبل خال  مشيييييرل وقضيييييإ  أن تكون قان مالذ الشيييييتات 
امد تتقاام ذلك مم الي ن.  الص َّ

اخواننا كيف أن وندن عن ما نقول ذلك نسيييييييييييييييترنب 
قاية "ح اج" اختاروا لعهة تقوم عل  النهان ولي  عل  

ان ملن أاييييييييييييييياج  الدسيييييييييييييييا ات ال  يقة. ونقول ذلك عل 
أن  عتهار د اإل يدسيييييييييييييييب ب قةو من مصيييييييييييييييلدتي األخذ

األنظ يييية الرنبييييية ومرهييييا حكومييييات ال جت م اليييي ولد ع 
تسيييييييييييييييتايم الوقول مرهييا ألنهييا اإيييييييييييييييالت قارييإ خاوط 
التواإيييل مم هذه األنظ ة والدكوماتو نسيييتحند من أجل 
ال قة ىونان وايييييييييييورية وقان. وجا  القا م عل  منحلتةن. 

ات تم التوإييل ىلةها مم ما ىتساقاألول   ر  الخنوج عل  
كِّلي هذا الخنوج من ىحناجات لهرل القاية. والحاند يشييييييييييي

ان عل  األنظ ة والدكومات أايييياج   ر  التصيييينل عل 
 الخاوة غةن ال ناطية وغةن الشييييييييييييييينعية التد  اإلعتنال

اق مإ علةها وهد اإلاييييتسناي  قااع غزة واعنسصييييال عن 
السييييييييلاة الو نية ال رتنلل بها رايييييييي يات عل  ال سييييييييتويةن 

 ىاييييييييي اعةل  يام حكومة وتنأايييييييييها إعالنالرنبد وال ولد و 
هنييييييية الييييييذي هو ر ي  حكوميييييية "السيييييييييييييييلايييييية الو نييييييية 

 لسييييياةنة ن  أن هنالك  السلسييييياةنية". وهذه الخاوة مرناها
" لساةن ح ااية" ع اعتنال عنبيات ويوليات بها و" لساةن 
السيييييييييييييييلاييييية الو نيييييية" التد تترييييياميييييل األنظ ييييية الرنبيييييية 

 ن من اوح ة مرهييييييا. ورب ييييييا كييييييااألجنبيييييييوالدكومييييييات 
"ح اج"  السكنة رأى ان تتكنر ظاهنة اعل انةتة ن  ليييييييييييييييييييييييييييييي

والكوريتة ن والصيييييييييييةنة ن. وهذا اوعت وآخنات نوع من التالعب 
 وتضةيم للسنص وه ر للوقإ.

ومن ال دك  أني لو اييييلكإ "ح اج" الصييييناط الواقرد 
واعلتزام   ييا لم تلتزم  يييو لكييانييإ ال جزرة رب ييا لن تقم. 

نا ان الجنو  ندو الر وان ال تأإل ندن ا تىذا  وحت  نض 
 د النس  اإلايييينا ةلية ايييييصييييل ىل  ح  ارتكاب ال جزرةو 
 إن الترامل الرنبد وال ولد مم ال وضييوع لن يكون عل  
اإل الا انسيييييانيات  قط. ونجةز ألنسسييييينا وندن نقول ذلكو 
اع تناة  يييأنيييي  د حيييال حييي  يييإ ال جزرة وكيييان هنييياليييك 
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لييية من التييذاكد بةن و يياا  لسييييييييييييييياةند ووحيي ة حييال خييا
الان ةن اعقوى حضيييييييورات  د السييييييياحة السلسييييييياةنية وكان 

هنية مالزمات مقن ر ااييييييية الدكومة  د  ىاييييييي اعةل الن ي 
ر ي  السيييييييييييييييلاة مد وي عهاجو  أخيي رام هللا ىل  جانب

 إن هذا التهاون  د ال واقف الرنبية وال ولية الصيي يقة لن 
وي يكون  د أي حييييال عل  مييييا هو عليييييي  د ظييييل وج

 لسييييييييييييييياةنة ن. ك ييا لن يكون هنييالييك تهييا د  د عقيي  ق يية 
عنبية تواجي الوضييييييييم ال سييييييييتج . بل ان القاية الرنب ق  
يج ون انسسيهم و د خاوة غةن مسيبوقة وتلقون يعوة من 
اييلانة ُع ان التد تسييتضيييف يورة انرقاي الق ة الخليجية 

ة عل  هام  الجلسيية ىاييتحنا يلل شيياركة مرهم  د جلسيية 
السيييييييييييييلاان قابوج كان  د هذه الدال  ا أن ك الخليجية.

ق  ونى ىشناي الن ي  نجاي  د هذه الق ة ما يام حضوره 
لي  لإحناج واإلرباي ك ا الدضيييييييييييور السيييييييييييابع  د ق ة 

 -ال وحةو وير ل عل  رأب التص ع  د الرالقة السرويية
السيييورية. وكانإ هذه الق ة  -السيييورية والرالقة ال صييينية

وعها ما يامإ  لسييييياةن مشييييياركة ال شيييييتنكة السني ة من ن
 ةها  شييييخ  ر ي  السييييلاة "الستداوي" ور ي  الدكومة 
"الد اايييد" أو "الد سييياوي" ايييتضيييم القضيييية السلسييياةنية 
 د إييييييييييييي ر ال شيييييييييييييه  ال ولد وتتخذ من القنارات ما هو 

حالي نتيجة ىنتهإ  ل صيييييييلدة الشيييييييرب السلسييييييياةند الذي
صيييييسإ اعنسصيييييال ىل  أن اعهوا  النهانية "الد اايييييية" ع

تنتكب مجزرة جاعلة من عل  أن  ي وشييييييجرإ ىايييييينا ةل 
غزة ضيييييياحية أخنى.. نسييييييهة ىل  الضيييييياحية الجنوبية من 

 ا ما أإاب غزة  ر  انتةن.أإابهبةنوت التد 
وق  نج  بةن اخواننا قاية "ح اج" من يقول  لنستنة 
ان "حنكيية ح يياج" اختييارت ال وقف الرنةيي  عل  امييل ان 

يكون ذلك أن تجند مني مكاايييييييييب للقضييييييييييةو  هل مرن  
ن؟ ول اذا ع  الترامل انسييييييييييييييانيات  قط مم البنكان الذي تسجَّ

 مصييييييييييييييينىزا   يكون محل ذلك ال وقف الذي ىتخذه الرنب
موقسات يقوم  1967ىختار  د ماوو  الناإييييييييييييييين عن ما عب 

عل  الرناي وع م التهصيييييين  د الت اعيات التد تنشييييييأ عن 
هذا ال وقف شيييييييييييييييبةهات  د  رل منالقاتي  ال وقف الذي 

 ولهذه الواقرة ح وا آخن. اتخذتي ح اج.
 2008ديسمبر )كانون األول( -"الشرق األوسط"  صحيفة
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 تأمالت في البركان الغز اوي 

الجييانييب األكحن مييأايييييييييييييييياوييية من ال جزرة الرزَّاوييية ان 
ال جت م ال ولد من القاب ال  القاب شيييييييييييييييامالت الرنب 
وال سييييل ةن وترامل مم ال وضييييوع من زاوية انسييييانية  قط 
ويتداشيييي  الترامل السيييييااييييد مرها. ويلةلنا عل  ذلك ان 

لرنبيييية واعايييييييييييييييالميييية واعجنبييييةو ونرند ج يم ال واقف ا
بييذلييك مواقف الدكييام والدكوميياتو تت دور حول الجييانييب 
غةن السيييييييياايييييييدو حةا لي  هنالك أي  نل وهاير ىل  

ويناق  مرهم « ح اج»اعتصيييييييييييييال  ال رتنبةن من قاية 
األمن. بل حت  الدكم السيييييوري وحليسي الدكم اإلوناند ع 

ة وأن اع نةن وتصييين ان مم موضيييوع غزة كقضيييية ايييياايييي
شييييييييأنه ا شييييييييأن يولة قان ع وتجاوزان الخط األح ن  د 
النظنة ال  ال وضيييوع. وندن عن ما نسييي د هذه األ نال 
الحال ة  الذات  ألنها الوحة ة التد تستضيف وت    ال ال 
أو السيييييييييييييييال  أو ال دازرة السيييييييييييييييييياايييييييييييييييييية قيياية اعغتناب 

مم مالحظة ان كل  نل لي رؤية تختلف « الد اايييييد»
آلخنو حةا ان الدكم السيييييييييييييييوري  د حالة تساُوة عن ا

غةن مهاشيييييين ومتقام مم اايييييينا ةل منشييييييدة ألن تصييييييها 
تساوضييييييات مهاشيييييينات من يون ان يكون عل  مسييييييتوى الق ةو 
وألنييي كييذلييك  ييإن موقسييي ع يصييييييييييييييييل ال  منتهيية ال وقف 
السيييييااييييد الدااييييم من ال جزرة الرز اوية وترُلب عل  هذا 

ااية م رواة  دةا ع ال وقف يوا م نسسية ول سات اي
 تضيم  نإة التسوية و ع جهوي الوايط التنكد.

أميييا الدكم اعوناند  يييإنيييي عل  رغم الترييياميييل اللسظد 
الهييالغ الدزم مم ااييييييييييييييينا ةييل كيي وليية مرييايييية وتنياي القول 
النجايي  أنها ايييييييييتزولو  إني  قد  د موضيييييييييوع ال جزرة 
الرزَّاوييية  د ا ييار الدسييييييييييييييييا ييات اليي  يقيية منجدييات الواجيب 
اعنسييياند عل  ال وقف السيييياايييد يييييييييييييييييي الرسيييكني الداايييم 

يستنضييييييون ان « ح اج»القاير علييو وهو ما جرل قاية 
الدليف اعوناند ايضنب ضنبتي الكبنى اذا هم إ  وا 

آخن. أما ل اذا كان « نصين ىلهد»واييقاسون مري   ار 
تنجيا الجبهة الخامنئية ي النجايية للواجب اعنساند عل  

«  ال شنوع» للخشية من الني اعانا ةلد  ال وقف ال أمول
عن  ذ  د نظن حلسا  اايييييينا ةل والذي ق  و من  د يقا ع 
كل اعنجاز النووي الذي تر ل اونان الخ ةنية عليي منذ 
انوات.. ىعَّ اذا كان ال وقف اعوناند من التزامي الدياة 
هو اراييال اشييارة ال  ال جت م ال ولد مسايها اني اذا كان 

ل ااييييييييييييييينا ةلد مييألول الرنة م ن ال جزرةو التد هد  ِّريي 

 وال نصييييف قنن منذ مجزرة يون يااييييةن وحت  ال جزرة 
«  ح اج»الرزَّاوية منورات   جزرة قاناو تقايم أوإيييييييييييييييال 

وأخواتها للشييييييييييينوع  د تسيييييييييييوية تدك  وجوي يولتةن  يولة 
اايييييينا ةلو ويولة  لسيييييياةنيةو  إن الدكم اعوناند ع ي انم 

امد عن ما أراييل   د ذلك ب لةل اني لم ل الصيي َّ يكنر السِّر 
الن ي  الرناقد أربرةن إييييييياروخات تسييييييياقاإ  وا أه ال 
اايييييييييييينا ةلية وكلَّسي ذلك ضيييييييييييينب نظامي  دصيييييييييييياره  رزوه 
 احتاللي  شيييييييييييييينقي. وهنا نشييييييييييييييةن ال  ان التصيييييييييييييينيدات 
امية قبل اراييييييال الصييييييواريم  د اتجاه اايييييينا ةل ع  الصيييييي َّ

ناند وبييالييذات تختلف عن تلييك التد يرج أهييل الدكم اعو
كبةنا الدكم منشيييييييييييييييي  الحورة آيية هللا علد خيامنئد ور ي  
اليي وليية مد وي اح يي ي نجييايو عل  تنيويي هييا  لكن الييذي 
ي ةز الكبةني ن اعونانةة ن عن الكبةن الرناقد األوحييي و أن 
ال نشيييي  خامنئد والن ي  نجاي ااييييتدضيييينا عل  ما يجوز 

ام  قن  را اععتقاي ال صييييييييييةن الذي أإيييييييييياب الن ي  إيييييييييي َّ
اإل قا  عل  الصيييواريم  د مخابئها كد ع يقال ذات ووم 
ىن هيييذون الزعي ةن لم ييييأخيييذا  قول اإلميييام علد بن أبد 

بلن وأقلَّ اععتهار» الب رضيييييييييييد هللا عني  «. ما أكحن الرِّ
يَّات وأرضيات « ح اج»وتهق  قان من ال حلا ال اعم لييييي حل ل ِّ

قي و ضيييييييييييييييا يات. وهذه ال ولة تلق  من خال  مشيييييييييييييييرل ور ا
ال رتنبةن كل التسهم  د شييأن خصييوإييية « الد ااييةةن»

التواإل القلالني يييييييييييي اعانا ةلد والتواج  اعمةنكد الها ل 
ام حسييةن  م مسييبوا ضيي ن مرايلة ارتضيياها إيي َّ وهو تسهُّ
قبل خال  مشيييييرل وقضيييييإ  أن تكون قان مالذ الشيييييتات 

امد تتقاام ذلك مم الي ن.  الص َّ
ف ان اخواننا وندن عن ما نقول ذلك نسيييييييييييييييترنب كي

اختاروا لعهة تقوم عل  النهان ولي  عل  « ح اج»قاية 
الدسيييييييييييييييا ات ال  يقة. ونقول ذلك عل  ااييييييييييييييياج ان ملن 
يدسيييييييييييييييب ب قةو من مصيييييييييييييييلدتي األخذ  د اععتهار أن 
اعنظ يييية الرنبييييية ومرهييييا حكومييييات ال جت م اليييي ولد ع 
تسيييييييييييييييتايم الوقول مرهييا ألنهييا اإيييييييييييييييالت قارييإ خاوط 

ظ ة والدكوماتو نسيييتحند من اجل التواإيييل مم هذه اعن
ال قة اونان وايييييييييييورية وقان. وجا  القا م عل  منحلتةن. 
اعول   ر  الخنوج عل  اتساقات تم التوإييل الةها مم ما 
يشيييييييييييكِّلي هذا الخنوج من ىحناجات لهرل القاية. والحاند 
 ر  التصيييينل عل  اايييياج ان عل  اعنظ ة والدكومات 

وغةن الشييييييييييييييينعية التد  اععتنال  الخاوة غةن ال ناطية
اق مإ علةها وهد اعاييييتسناي  قااع غزة واعنسصييييال عن 
السييييييييلاة الو نية ال رتنلل بها رايييييييي يات عل  ال سييييييييتويةن 
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الرنبد وال ولد واعالن  يام حكومة وتنأايييييييييها ااييييييييي اعةل 
السيييييييييييييييلاييييية الو نيييييية »هنيييييية اليييييذي هو ر ي  حكومييييية 

  وهذه الخاوة مرناها ان هنالك  لسييياةنة ن«. السلسييياةنية
ع اعتنال عنبيييات ويوليييات بهييا «  لسييييييييييييييياةن ح يياايييييييييييييييييية»
التد تترامل اعنظ ة «  لسيييييييييييييياةن السييييييييييييييلاة الو نية»و

الرنبية والدكومات اعجنبية مرها. ورب ا كان من أوح  
 السكنة رأى ان تتكنر ظاهنة اعل انةتة ن « ح اج»ليييييييييييييييييييييييييي

والكوريتة ن والصيييييييييييةنة ن. وهذا اوعت وآخنات نوع من التالعب 
 لسنص وه ر للوقإ.وتضةيم ل

الصناط الواقرد « ح اج»ومن ال دك  أني لو الكإ 
واعلتزام   ييا لم تلتزم  يييو لكييانييإ ال جزرة رب ييا لن تقم. 
نا ان الجنو  ندو الر وان ال تأإل  وحت  اذا ندن ا تنض 
 د النس  اعايييينا ةلية ايييييصييييل ال  ح  ارتكاب ال جزرةو 

ن يكون عل   إن الترامل الرنبد وال ولد مم ال وضييوع ل
اإل الا انسيييييانيات  قط. ونجةز ألنسسييييينا وندن نقول ذلكو 
اع تناة  يييأنيييي  د حيييال حييي  يييإ ال جزرة وكيييان هنييياليييك 
و يياا  لسييييييييييييييياةند ووحيي ة حييال خييالييية من التييذاكد بةن 
الان ةن اعقوى حضيييييييورات  د السييييييياحة السلسييييييياةنية وكان 
الن ي  ااييييييي اعةل هنية مالزمات مقن ر ااييييييية الدكومة  د 

ال  جانب اخيي ر ي  السيييييييييييييييلاة مد وي عهاجو  رام هللا
 إن هذا التهاون  د ال واقف الرنبية وال ولية الصيي يقة لن 
يكون  د اي حييييال عل  مييييا هو عليييييي  د ظييييل وجوي 
 لسييييييييييييييياةنة ن. ك ييا لن يكون هنييالييك تهييا د  د عقيي  ق يية 
عنبية تواجي الوضييييييييم ال سييييييييتج . بل ان القاية الرنب ق  

مسيبوقة وتلقون يعوة من يج ون انسسيهم و د خاوة غةن 
اييلانة ُع ان التد تسييتضيييف يورة انرقاي الق ة الخليجية 
لل شيياركة مرهم  د جلسيية ااييتحنا ية عل  هام  الجلسيية 
الخليجية. ك ا ان السيييييييييييييلاان قابوج كان  د هذه الدال 
ق  ونى ىشناي الن ي  نجاي  د هذه الق ة ما يام حضوره 

بع  د ق ة لي  لإحناج واإلرباي ك ا الدضيييييييييييور السيييييييييييا
ال وحةو وير ل عل  رأب التصييي ع  د الرالقة السيييرويية 
يييي السورية والرالقة ال صنية يييي السورية. وكانإ هذه الق ة 
ال شيييييتنكة السني ة من نوعها ما يامإ  لسييييياةن مشييييياركة 

ور ي  الدكومة « الستداوي » ةها  شخ  ر ي  السلاة 
اتضم القضية السلساةنية « الد ساوي »او « الد ااد»
د إييييييييييييي ر ال شيييييييييييييه  ال ولد وتتخذ من القنارات ما هو  

ل صيييييييلدة الشيييييييرب السلسييييييياةند الذي انتهإ حالي نتيجة 
عصييسإ « الد ااييية»اعنسصييال ال  أن اعهوا  النهانية 

 ي وشييييييجرإ اايييييينا ةل عل  ان تنتكب مجزرة جاعلة من 

غزة ضيييييياحية اخنى.. نسييييييهة ال  الضيييييياحية الجنوبية من 
 زة  ر  انتةن.بةنوت التد اإابها ما اإاب غ

من يقول  « ح ييييياج»وقييييي  نجييييي  بةن اخواننيييييا قييييياية 
اختييييارت ال وقف الرنةيييي  « حنكيييية ح يييياج»لنستنة ان 

عل  امل ان تجند مني مكااييييييييييب للقضيييييييييييةو  هل مرن  
ذليك ان يكون التريياميل انسييييييييييييييييانيييات  قط مم البنكيان اليذي 
ن؟ ول ييياذا ع يكون محيييل ذليييك ال وقف اليييذي اتخيييذه  تسجَّ

  الناإيييييييين عن ما اختار  د ماوو الرنب ازا  مصيييييييين عب
موقسيييييات يقوم عل  الرنييييياي وعييييي م التهصييييييييييييييين  د  1967

الت اعيات التد تنشييييييأ عن هذا ال وقف شييييييبةهات  د  رل 
 منالقاتي  ال وقف الذي اتخذتي ح اج.

 ولهذه الواقرة ح وا آخن.
 2009( كانون الثانييناير ) 3 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 ظروف الريِ س حسني 
 من ظروف السيِ د حسن

الناإيين وواجي الر وان  عب  عن ما كان الن ي  ج ال
كانإ األمة مري ومم  1956الحال د عل  مصييييييييييييييين عام 

ال قاومةن البواايييييييييييل الذون لم يقصييييييييييينوا  د أيا  الواجب 
وتد ُّل التضييييييديات. ك ا أن مئات الاالب الرنب الذون 
وتا رون تدصةلهم  د مصن اجلوا أا ا هم ك تاوعةن 
 د حييال  نضييييييييييييييييإ ظنول ال واجهيية تواييييييييييييييييم منييا ع 
ال قياومة وكان من بةن الشيييييييييييييييهيان الرنب ال تسياعلةن مم 

بن  اعنتساضييييييية ال صييييييينية ضييييييي  الر وان األمةن ايييييييل ان
الرزيز الييييذي  ييييات أمةنات للنييييياة. ولقيييي  ايييييييييييييييجييييل  عبيييي 

ال قاومون ال صييييييينيون  اوعت واضيييييييرةن بذلك ما يجوز 
التد تسته ل من  ه حجن األااج لل قاومة الرنبيةىعتهار 

 ع لياتها ري األذى والر وان عن الو ن.
هللا ُول    د ذلك الزمن لم يكن السيييييييية  حسيييييييين نصيييييييين

الناإيين  د  عب   ر . وهو عن ما جا ت تق ونات الن ي 
ال ولد غةن ي يقة  - لل وقف اإلانا ةلد 1967أيار /ماوو

وورَّط بذلك مصييين  د مواجهة مم ىاييينا ةل شيييكلإ ن وبات 
 د جبةن ال ولة الرنبية األكبنو كان السيييييييييية  حسيييييييييين  د 
السيييييييا رة من ع نه ع ي لك  ر  قنا ة ال وقف الصيييييييديا 
من ال وقف الخاأ. ىعَّ أني عن ما ب أت مصييين تتنقل من 
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  ن الناشيييييييييييئة عن ع وان وتد لمنحلة ىزالة آ ار الخسيييييييييييا
الدكيم  عب  الناإييين شيييخصييييات أو من خالل ال شيييةن عب 

عامن الذي ع رايَّ لنؤاه مم أنها غةن واقعيةو ىل  منحلة 
"الربور  بيييييييييييييييييييي مت حلة هذه ال نحلة 1967الحأر من هزي ة 

ات إنتصيييييار الرظيم" للجي  ال صيييييني واايييييتنجاع ايييييةنا   
جاع   راري عسيييييييكنية أايييييييسيييييييإ  ر  ذلك ىنجاز اعايييييييتن 

يبلوماايييةو كان السيية  حسيين  د الحالحة عشيينة من الر ن 
ال صييييييني الذي تجلَّ   نتصيييييياروتا م عب ن النايوو وه ج اإل

 د الدنب التد قييايهييا الن ي  الخللف أنور السيييييييييييييييييايات 
وكان يور القوات الجوية ال صنية  ةها مبهنات و اعالت من 

هم خالل ه م مج وعيية من الايييارين البوااييييييييييييييييل من بةن
حسييييند مهاري الذي كان زمنذاي  د السييييايايييية والحال ةن 

أيار ال اضد /ماوو 4والذي أنجز الح انةن من الر ن ووم 
مواإييالت للسيينة الحامنة والرشيينين عل  التوالد منذ ىغتيال 

 1981تشييييييييييييييينين األول /أكتوبن 6الن ي  السيييييييييييييييايات ووم 
تنؤج مصيين  شيينعةتة ن  الشيينعية ال اييتورية كوني شييرل 

ت التنؤج السيييييييييييياياتد منصييييييييييييب نا ب ر ي   د ايييييييييييينوا
الج هورية تحبةتات للخيار السييييييييييييياياتد  أن يكون منصيييييييييييييب 
نا ب الن ي  من حصييييييييية الجي و م ا يرند أن يصيييييييييها 
السيييييييييييية  النا ب هو السيييييييييييية  الن ي   ر  و اة الن ي و مم 
مالحظة أن الن ي  مهاري أراي ضيييييييييي نات  ر م ترةةني نا هات 

  عسييييييييييييكنيات   ا وتيا لي هو عل  األرجا لتن ي  ملن لي
السنإييييييييييية أمام ال  ند الكسد لتولد ال نصيييييييييييب. تلك هد 
الشيييييييييييييينعية ال اييييييييييييييتورية التد   وجبها وتنأج مهاري. أما 
الشيينعية ال ضييا ة  هد شيينعية الهاولة  د تأيية الواجب 
ني من ىلداا خسيييييييا ن أرضيييييييية وجوية  د إيييييييسول  وت كُّ

و يايتي السيييييييييينب  1973الجي  اإلايييييييييينا ةلد خالل حنب 
حن  ييييياعليييييية  د تليييييك ال واجهييييية التد كيييييانيييييإ تبييييي و األك

مسيييييييييييييييتدةلة ىل  أن عبنت القوات ال صييييييييييييييينية وحا يإ 
 أااورة خط  ارليف.

ما نني  قولي من هذا اإلايييييتدضيييييار لزمن مضييييي  هو 
أن الن ي  مهييياري ع يعي و ك يييا بلييي هو عقييي ة الواجيييب 
الو ند حةا ىني أياه أ ضيييل تأييةو وهو أمن و ركي ت ام 

 صني والجي  ال صني. والان ان ق  اإليراي الشرب ال
تسيييتوقسه ا ايييلبيات  د ايييلوي الترامل مم منحلة ما  ر  
التسييييييييييييييوية مم ىايييييييييييييينا ةل بنعاية أمةنكا كارتن التد ب أها 
الن ي  السللف أنور السايات وع يسنط بها الن ي  الخللف 
حسيييند مهاريو وهد تسيييوية لم تأت  د شيييكل ه ية وإن ا 

يما  واقط من أجلها ألول   ر  تضديات ُأريقإ خاللها

الشيييييييه ا . ك ا أنها جا ت عل  حسييييييياب مشييييييياريم تن ية 
ترالإ أو ُج ِّّ ت ع الت  شيييييييييرار "ع إيييييييييوت يرلو عل  

 إوت ال رنكة".
و د ضييو  هذا اعاييتدضييار يسييترنب ال ن  كيف أن 

هللا وق   ات  " السة  حسن نصنهللا حزب" لي األمةن الرام
قالي منتةن عن   د إييييييييييييييي ارة ال شيييييييييييييييه  الرنبد يقول ما

مصييييييييينو مم أني يرنل م ى قسيييييييييوة الظنول عل  القا   
الذي وني  مخلصييات أن يسيياع   شييكل ع لد أو من خالل 
موقف ايييييااييييد متق م لكني يج  ماريل الت اعيات منتصييييهات 
م عل  مييا وت ن  إييييييييييييييييايقييات اإلقيي ام عليييي.  أمييامييي  ال ُيقيي ِّ

 د وعن ما نقول ذلك  إننا نرند أن الن ي  مهاري وت ن  
ض ةنه لو يستايم تدنيك قوات تنا ط عل  مشارل غزة 
ليقول من خاللها لإانا ةلةةن  كس  عنب ة... وإعَّ. ولكن 
الظنول التد تعيشييييييييها مصيييييييين والقةوي التد تكبل الة ون 
والناشيييييييييييييئة عن مراه ة كامب ييسة  تجرل الن ي  مهاري 
يخوة  قط مواجهة ايييييييييييااييييييييييية ق  تدقع نتا ج ليسييييييييييإ 

 رات والت نيات وإن ا هد   ستوى ال  كن.  ستوى التال
وظنول مصيييييييييييييين تهق  أكحن ترقةيي ات من ظنول الدكم 
السوري الذي ع والم ألني ع ُيشرل الجبهة مم ىانا ةل ناراتو 
خصييييوإييييات أني لم ونتهط   راه ة اييييالم. لكني من أجل هذه 
ال راه ة التد  ال ا ار  لنة لها و ال ا تجاوب مم وااا  

واييييييا تهمو وتد ل ما يقال  د شييييييأن موقسي لم تنضييييييج  ر  
ويد ن اإل قيييييا  عل  موقسيييييي الناهن اليييييذي ودازر "ح ييييياج" 
وأخواتها اييييييييييييييياايييييييييييييييات وهد مدازرة تجذب حكومات أجنبية 
ار  د شييدون كحةنة. ك ا أن ظنول  للتد ث مم الن ي   شييَّ
مصيييييييييييييين تهق  أكحن ترقة ات من ظنول الدكم اإلوناند غةن 

د ااييييييتااعة إييييييواريخي أن تصييييييل ال كبَّل   راه ة والذي  
ىل  أي مكان  د ىايييييييييييييينا ةلو لكن هذا الدكم يخشيييييييييييييي  أن 
ام حسيييييةن الذي أرايييييل إيييييواريخي  يصيييييةهي ما أإييييياب إييييي َّ
األربرةن ومن يون أن يكون حسيييييييييييييييا ييي ي يقييات. كييذلييك تبيي و 

" نسسييييييييو هللا حزبظنول مصييييييين أكحن ترقة ات من ظنول "
نا أن الدزب لم يأخذ الربلن م ا  جنى  د ىذا ندن ا تنضيييييييييييييي 

وأني مسيييييتر   2006ال واجهة مم ىاييييينا ةل  د وولةو )ت وز( 
لنصيينة الدليف "الد ااييد" الذي وواجي ع وانات أكحن شييناايية 
من الر وان الت وزي. لكن الدزب مكبَّل ىراية ال دازرة  سرل 
األمن الواقم الييي ولد ال ت حيييل بوجوي قوات "الةونيسةيييل" وهو 

الغيظ والتشيييييي و  عل  واقم يسنة عليي ضييييييه ط النس  وكت م 
نسد عالقتي  أي إاروا وتم الرحور عليي  د أرة ح ويية 

 أو ونالع عبن الد وي  د اتجاه ىانا ةل.
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وألن األمور عل  هذا الندو  إن الكالم الخشييييييييييين  د 
حع مصييين ع يج ي ويجن كالمات  الخشيييونة نسسيييها وهذا 
ما ح ث  ضيييييييا يات وعل  إيييييييسدات الصيييييييدف. و د هذه 

هللا  د  خسييييينه مها ة السييييية  حسييييين نصييييينالدال  إن ما ت
نسوج ال صييييييييييييييينيةن تهق  أكحن  يي احيية من بلبليية ى تنة 
السة  أنها اتسوي الصف ال صني  جناحيي  النأي الرام 
ومدايييييييييسييييييييية الجي . وهو لو كان أيرى  دطيقة النسييييييييييج 
الشيييييييربد لل صيييييييني تجاه حاك ي وجيشيييييييي لكان تسايى ما 

واا ي ولي  قاليو أو عل  األقل  قد القول عل  لسان أ
 مني مهاشنة.

ويهق  أن ال شييكلة األاييااييية  د ما هو حاإييل و د 
ال دنة التد أإييييابإ ىخواننا الرزَّاويةن هو أن اعاييييت راج 
يسيييييييبع التخايط ال قةع والتصيييييييور ال وضيييييييوعد ل ا  ر  
اعات راج. ولو أن قاية "ح اج" ااتدضنواو وهم يرلنون 

ل السييييية  حسييييين عن اقتناع أو  التكليف ىنها  الته  ةو قو 
ما مرناه اني لو كان وتصيييييور أن ىاييييينا ةل ايييييتشييييين حنبات 
تيي مةنييية عل  لبنييان ريات عل  خا ف الجنيي و ةن ل ييا كييان 
سه ا. وهو قال الذي قالي  أملنل أو وا ع أو ارتضييييييييييييييي  خا 
ألن اإلات راج غةن ال دسوب وديي ىل  كار ة. وهذا ما 
 ح ث من ااييت راج "ح اج" لإايينا ةلةةن اييوا  من حةا
خا ف الجنيي ي أو من حةييا اإلعالن   سنيات عنسوانييية 

التهيييي  يييية  ييييات منتهيييييات. وهو عنسوان كلَّف ىتسيييياا  من أن
الناإييييييييين كار ة أون منها كار ة غزةو عن ما  عب  مصييييييييين

ىاينا ةل موشيد يايان ىل   1967ىايت رج  د ماوو )أيار( 
حنب رب ا كان ضيييييييييييييي نات ع وتوقرها ألني لي  مسييييييييييييييتر ات 

لكنها ح  إ وجا ت  د  رل جوانب لخوضيييها أإيييالتو 
ظنو ها محل ااييييييييييييت راج "ح اج" إلايييييييييييينا ةل ىوهوي  اراي 
وزين ال  اع  د حكومة ىوهوي أول نت ال سيييييييييييييييتقالة لكد 
ت ارج أشنج ىعت ا  عل  شرب  د تاريم اإلعت ا ات. 
وأما اعايييييت راج ال صيييييني  إني وهق  أكحن الخاوات غةن 

الن ي  مهاري ال دسيييوبة خاورة والذي ع ب  يسيييتدضييينه 
وهو يسييييي م كالمات من هنا وكالمات من هناي وماالب لها 
إيييييييييييسة الواجب لو أن الظنول لم تكن عل  الندو الذي 
أشيييييييييييييننا ىليي. أما كيف ح ث اإلايييييييييييييت راج وهل كان من 
ال  كن تساييي وبذلك ع تشن ىانا ةل الدنب عل  مصن 

النيياإييييييييييييييين ُي ن  بهزي يية رمييإ بُحقلهييا عل   عبيي  جيياعليية
ألمةو  هيذا لي ح وا آخن عل  هام  الدطيقية وج ان ا

األاييييييييييييااييييييييييييية وهد أن ظنول النيِّ  حسييييييييييييند هد محل 
ظنول السيييية  حسيييين وان شييييةوا "ح اج" ال طي ةن منهم 
وال تجولةن بةن يمشع و هنان وال وحة كان من األ ضل 

 لهم قنا ة ال وقف جة ات إلاتهراي اإلات راج.
 2009يناير )كانون الثاني(  12 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 لعبة االستدراج من عبد الناصر
 لى خالد مشعلإ

 ر   ال ة أيام من الت مةن للقواع  الجوية ال صيييييييينيةو 
وتشيييييييييييييييتةيييإ القوات التد كيييانيييإ توزعيييإ عل  نقييياط من 
إييدنا  اييةنا و وذلك  د مشييه  إيياعع لم يج  الن ي  
 ج ال عب  الناإييييييييين ما يخسف من و أتي عل  الشيييييييييرب

التنظةنية لي  -ايييييوى الالب من الة  اليسييييينى اإلعالمية 
األايييييييييييييييتيياذ مد يي  حسييييييييييييييينةن هيكييل كتييا يية ن  خايياب 
اعاتقالةو  ر ما خذللت ي الة  الي ن  الرسكنية ال شةن عب  
الدكيم عييامن الييذي مييا زال حت   ريي  انتدييار األخةن  م 
م هذه الحقة من  رحةل عب  الناإييييينو يسيييييترصيييييد علةنا  ه 

ذ بنؤيتي وتق وناتيو جانب الن ي    د وزين ال  اع واألخ 
 ضييالت عن أن واقرة ااييت راج ىايينا ةل ارتهاإ  صيياحب 

وذلك ريات عل  اايييييييتسسيييييييار « حا نهاَّاهم يا ري »عهارة 
من جانب عب  الناإييييييييييييييين ع ا ي كن أن يد ث  د حال 

 شنإ ىانا ةل الدنب عل  مصن.

أما كيف ح ث اعاييييييييت راجو  إن عب  الناإيييييييين الذي 
تزاو  الته و  اإلاييينا ةلد لسيييوريةو مم أنها كانإ  اايييتوقسي

 انسصيييييالها عني اييييياع ت عل  اندسيييييار مهابتيو وبالذات 
اايدع رابةن  1967ماوو/ أيار  12تصينيا أيل   ي ووم 

ىننا اييييييييول »الذي كان زمنذاي ر يسييييييييا لألركان جا  فيي 
نشيين هجوما خا سا عل  اييورية واييندتل يمشييع لُنسييقط 

ااييييتقصيييي  من ال شييييةن عامن عن و «الدكم  ةها  م نروي
ق رات الجي  ال صييييييني  د حال نسذت ىايييييينا ةل ما وري 
 د تصنيا رابةن الذي أضس  عليي ج ية ايااية ر ي  

مسيييتر ة »الوزرا  ليسد أشيييكول الذي إييينَّ   أن ىاييينا ةل 
 م نقل ر ي  األركان «. عايييييييييتخ ام القوة ضييييييييي  ايييييييييورية

لجبهة ال صيييييييييييييييني السنيع مد    وزي  ر  زيارة تسق ية ل
السيييييورية مرلومات جرلتي يرلن حالة الاوارئ  د الجي  
ال صيييييني ويجني  د الوقإ نسسيييييي اتصييييياعت مم الطياية 

 السوفياتية.
وهنا ح  إ نقلة  د اتجاه اعاييييت راج الذي كان خاأ 
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اايييييييييييييييتناتيجييييا  كيييل ال قييياوي  ألن عبييي  النييياإييييييييييييييين ونيييي  
التصيييييرة .. ىن ا ىل  ما قبل ال واجهةو وذلك عن ما  را 

ماوو بنايييييييييالة ىل  الجننال ريكد  16ل شيييييييييةن عامن ووم ا
قا   قوات الاوارئ  د قااع غزة وشيينم الشيييم جا   ةها 

أحياكم عل ييا  ييأنند أإيييييييييييييييي رت أوامني للقوات »اآلتد  
ال سيييييييلدة للج هورية الرنبية ال تد ة  أن تكون مسيييييييتر ة 
ألي ع ل ضييييييييي  ىاييييييييينا ةل  د نس  اللدظة التد تنتكب 

هقا لهذه  ةها أي ع ل ع واند  ضيييييييي  أي يولة عنبية. و ِّ
األوامنو  إن قواتنا تدتشييي  اآلن  د ايييةنا  وعل  ح وينا 
الشيييييين ية. وحنإييييييا منا عل  اييييييالمة القوات ال ولية التد 
تتخذ مواقرها عل  ح وينا الشن يةو  إنند أ لب منك أن 
تصييييييييييييي ر أوامني  سيييييييييييييدب هذه القوات من مناكزها عل  

  ال ناقة الشييييييييين ية السور. وق  أإييييييييي رت أوامني ىل  قا 
حول هييييذا ال وضيييييييييييييييوعو و لبييييإ أن وبلرند تنسةييييذ هييييذه 

 «.اعوامن
ىزا  ر ل وو انإ مب أ اعنسيييييييييييييييداب الجز د وحلول 
قوات مصيينية مدل القوات ال وليةو ب أت ىايينا ةل تسييتر  
عايييييييييتح ار السم الذي ايييييييييتقم مصييييييييين عحقا فييو وب أت 
تتد ث عن حقها  د حنية ال الحة لسيييييييييييييييسنها  د خليج 

رطهة مسييتن ة ىل  التزام أمةنكد  د هذا الشييأن حصييلإ ال
. أمييا مييا وترلع  ييالتهيي ويي ات لسيييييييييييييييورييية 1957عليييي عييام 

وأكحنها خاورة ما إ ر عن اادع رابةن وليسد أشكولو 
 إن الصيييييوت اإلاييييينا ةلد ه أ قلةال األمن الذي يرند أني 
 كان من  اب توريط عب  الناإن ولي  تنسةذ الته و ات.

راييييييييييييييالة من الن ي  جونسييييييييييييييون ىل  ىل  ذلك تنكإ 
الن ي  عب  الناإنو الذي كان أمن  إغالا خليج الرطهة 
 د وجي ال الحة اإلايييييييييينا ةليةو مشيييييييييياعن حا نة  د نس  
الن ي  ال صييييييييييييييني.  هوو أي الن ي  جونسييييييييييييييونو ودك  
اعلتزام الذي تسييييتن  ىليي ىايييينا ةل  د شييييأن حنية ال نور 

ب  الناإيييييييييييييينو  د خليج الرطهة. ومن جهة أخنى يقول لر
ىن  د اايييييييييييييييتاياعتيي اععت ياي عل  أن اإليارة األمةنكيية 
ترييارة  دزم أي عيي وان  د ال ناقيية من أي نوع كييان. 
وزياية  د تأكة  ال وقفو أوضيييييييا جونسيييييييون أني ايييييييةو   
نييييييييا هييييييييي هةوبنت ه سني ىل  ال ناقيييييييية. لكن الن ي  
األمةنكد وبر ما حقع وو انإ خاوة نوعية عل  إييييييرة  

 قبول ىاييييييييينا ةل التد كانإ تخاط للر وان الته  ة لم تلعل 
عل  مصييييييييييينو  اجأ عب  الناإييييييييييين والرالم  أني ب ا مدي ا 
للرييي وان  د ضيييييييييييييييو  مدييياي يييات أجناهيييا مريييي  د البةيييإ 
األبيل وزين خارجية ىانا ةل أ ا ىوهان. أما عب  الناإن 

فهقد عل  يرجييية من الا يييأنةنييية  يييأن القييي رة الرسييييييييييييييكنييييية 
ل شييييييييةن عامنو ونى أني ما ال صيييييييينية وعل  ندو ما يقولي ا

يام هيذا هو موقف ىايييييييييييييينا ةييلو وذاي موقف أمةنكياو وذليك 
موقف األمةن الرييام لألمم ال تديي ة وو ييانييإو ومييا يام أغلع 
خليج الرطهة  د وجي ال الحة اإلاييييييينا ةليةو  لةتكل عل  هللا 
ولتتم ال واجهة مم ىايييييييييييييينا ةل.. ىن ا ك  اع ريا عل  ع وان 

ل شةن عامن روى لي ولهرل ولي  الهجومو خصوإا أن ا
ال سييييييييدولةن الرسييييييييكنيةن وال  نةةن من بةنهم مد وي رياة 

واقرة ع تة خالإييييييييييييييتها أني أراييييييييييييييل  1967ماوو  28ووم 
لالاييييييييييييييتاالع  وا بئن السييييييييييييييهمو وأن « 21ميغ » ا نتد  

الاا نتةن التقاتا ىشيييييييارات ىاييييييينا ةلية ت ل عل  م ى الذعن 
بُحلا قواتها الذي أإيييياب اإلايييينا ةلةةنو مضيييييسا أن مصيييين 

تسييييتايم الوإييييول ىل  بئن السييييهم  د حال قامإ ىايييينا ةل 
 ر ل ض  مصن. ومن الابيرد عن ما يس م عب  الناإن 
من ال شييييييييييييييةن هذا ال وقف ال ا ئن أن وني عل  راييييييييييييييالة 
جونسييون منحها بزيارة ه سنيو مت سييكا  د الوقإ نسسييي   ا 
اتخذه من ىجنا اتو متره ا  أن مصيييييييييييييين لن تكون الهاي ة 

الر وانو وبأن نا هي زكنيا مدةد ال ون ايييييييةنقل ىل  الن ي   
 األمةنكد ال وقف  شكل  ابإ. 

حت  اللدظة األخةنةو كان عب  الناإن يأمل أعَّ تد ث 
الدنب. وكحةنا ما ا رإ شخصيا كالما  د هذا الشأن من 
ال لك حسييةن رح ة هللا عليي )آخن حاكم قابل عب  الناإييين 

 د مكتهييي  د ع ييان  دضييييييييييييييور   د القيياهنة قبييل الدنب(
األاتاذ عب  ال جة   ني  الذي ااتنال  د اني وقا م تدك  
ذلك. ك ا اييييييييييييي رُإ الكالم  د اإل ار نسسيييييييييييييي من ال كتور 
حسن إبني الخولد ك  حل شخصد للن ي  السايات  د 
مكتهي  د قصيين عاب ونو  ضييال ع ا رواه لنا السيية  مد وي 

ينا  «التضييييامن»رياة عن ما زارنا  د مكتب   د لن ن وزوَّ
 ييأوراا عن تجنبتييي الرنيضيييييييييييييييةو أ ييايتند  د  ال ةتد ذات 

التد أإييييي رُت الجز  « زعزل مصييييين السيييييياايييييية»التسييييي ية 
 األول منها عل  أن يص ر الجزآن ال تهطيان عحقا.

 د نهيياييية األمن كييان الييذي حيي ث عهييارة عن  ضييييييييييييييم 
حلقات من اعايييييييت راج. ىاييييييينا ةل اايييييييت رجإ ايييييييورية لكد 

من عب  الناإيييييييييييييين نج تهاو وعب  الدكيم عامن  تالب هذه
ااييييت رجوه لكد وناييييم أمام عب  الناإيييين إييييورة وريية لواقم 
الدال  د الجي  ال صيييييييييني الذي ذهب ىل  ايييييييييةنا  وكان 
 رل أ نايه منقوإييييييييييييييد الرذا  والدذا . وعب  الناإيييييييييييييين 
ااييييييييييت رج ىايييييييييينا ةل ىل  ال واجهة غةن ال سييييييييييتر  لها وغةن 

راو بةن ا ال قنر خوضيييييييهاو ىذ كيف اييييييييك ون مسيييييييتر ا ومقنِّ
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جيشييييييييي غارا  د ال تاهات الي نية. وإايييييييينا ةل ااييييييييت رجإ 
أمةنكا جونسيييييييون التد ع تدتاج  النسيييييييهة ىل  ىاييييييينا ةل ىل  
الوقول مرها  سرل اعاييييييييييييييت راج. وهكذا تكون ح  إ كار ة 
وتد ل الوزر  د  رل مساإلها الن ي  عب  الناإن الذي 

ل شييييةن عامن ىل  قا   عن ما لم يسييييتوقسي مضيييي ون راييييالة ا
القوات اليي ولييية لسييييييييييييييدييب القوات اليي ولييية جز ييياو وعنيي مييا لم 
وت اري مالب وو انإ  سيييييييييييييدب القوات  الكاملو وعن ما لم 
يستنة أني ىذا كان لن وب أ الهجوم  إن الانل اآلخنو أي 

 ىانا ةلو اةهجم.
وبل لل أن تكون حالة اعاييييييييييييييت راج من عب  الناإيييييييييييييين 

ن كوارث  د الهشيييييييييييييين والدجن إلايييييييييييييينا ةيييل وميييا أ نزتيييي م
وال رنويييياتو أمحولييية لكد وتسيييايى من هم  رييي ه من حكيييام 
و يايات  د األمة لعهة اعات راج هذهو  إننا ننى األا خال  

 -ُيسييت رجون بنصييا ا اييورية « ح اج»مشييرل ور اقي  د 
التد هد ك ا اييييييييدب القوات « حالة الته  ة»ىونانية إلنها  

لشييييييييييم  م من غزة وايييييييييةنا  ال ولية من قااع غزة وشييييييييينم ا
 كاملهاو وبذلك تتذرع ىايييييينا ةل  م تنتكب مجزرةو رب ا كانوا 

السة  حسن نصن هللا ع « حزب هللا»محل األمةن الرام ليييييييييييي 
وتصييورون أنها اييتكون   حل ما هد عليي وما اييتنتهد ىليي 
وإع ل ا كانوا ارتأوا نتيجة اعقتناع أو اإليدا  أن يسرلوا ما 

هذه ع تسييييييييتدع أن « حالة الته  ة»اييييييييهة  إن  رلوه. ولل نا
تنتهد غزة  شيييييينا وحجنا ىل  ما آلإ ىليي. ك ا أن ااييييييت راج 
الن ي  إ ام حسةن أمةنكا نتيجة غزوه للكويإ ع تستدع 
أن ونتهد أمن الرناا ىل  مييا انته  ىليييي رق ييا مدييذو ييا من 
ال رايلة اإلقلي ية وحضيييييورا  اهتا  د ال رايلة الرنبية.. هذا 

ىانا ةل  خاف جن وةن « حزب هللا»  جانب أن اات راج ىل
لها ع يسيييتدع أن يصيييةب لبنان ما أإيييا ي مم مالحظة أن 
ال صيييييياب اللبناند كان راييييييالة ىل  ال صيييييياب الرزَّاويو وأن 
هذا األخةن هو  د  رل جوانهي ري عل  الناالة. وقانا هللا 
 من لعهة اعايييت راج هذهو ولتكن هنالك إيييدوة يسيييتراي  ةها
الوعد وتتناجم ال ناهنييييات والوع اتو وعل  أايييييييييييييييييياج أن 

تهق  أ ضيييييييييل السيييييييييرد ال  كن من أجل « ال هايرة الرنبية»
تنج تها ىل  واقم. وبذلك تكسد ال تنابذون الرنب وال سل ةن 
مخا ن التالعب وال كاو ة والشييييييين اإلاييييييينا ةلد ال سيييييييتاةن 

 ذ.ال ست يم.. حت  وضم ال هايرة ال شار ىلةها موضم التنسة
 2009يناير )كانون الثاني(  20 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 هللا" للتوعك العربي عبد "وصفة
لوع ىنجيييياز وق ف ى الا النييييار وبيييي   اإلنسيييييييييييييييديييياب 

"الق ة الرنبية  لييييييييييييييييييييييييييي اإلايييييييييييينا ةلد من غزة ل ا كان رب ا
ية والتن وية" أن تنرق  بل ىن نسييهة جت اعاإلقتصييايية واإل

اب ايييييييييييييييتكون  كحةنة واحت يياعت التسجةن ياخييل قيياعية الُغيييَّ
 اإلنرقاي اتكون أكبن.

ولوع السيييييييييييرد ال خل  والصيييييييييييامإ من جانب أمةن 
الكوييييإ اليييذي هو "أمةن التخنيجيييات"  د عز األزميييات 
الشييييييم إيييييها  األح   الصيييييها  لتدويل الق ة ىل  ح ث 

عو ما يام الذون  ىايييييييييييييييتحنا د  د ما يخ  رأ ب الصييييييييييييييي  
 د ال ئة من ال ول األعضا   شاركوا كانوا تسرة وتسرةن

نا لر م مشييييييييياركة الهرل من القاية وإيسايهم ىايييييييييترنابمم 
 ملن ي حِّّلهم... انييي لوع السيييييييييييييييرد األح يي ي لكييانييإ الق يية

مجني لقا  شيييييييييييييياري فيي القاية وإيييييييييييييي ورهم مألى ىنتهإ 
  الرتب والرضب.

لِّع  عبيييييي بن  هللا عبيييييي  ولوع أن ال لييييييك الرزيز لم يا 
التيي لف ىل  القلوب الرنبييية  مسيياجييأتييي  د شيييييييييييييييييأن ىعيياية

مسييييييييتدضيييييييينات رضيييييييي  رب الرال ةن عن الكاظ ةن الغي ظ 
أمحييياليييي من  رل نييياكني ج يييا ليييي ومهيييايراتيييي من أجيييل 
التو ةع بةن األشييييييييييقا  ال تنا نين ومن أجل ى قا  ال وقف 
الرنبد من ىاييييينا ةل تدإ ايييييقف الحوابإو ل ا كان للق ة 

 20 ا  والحال 19 اإل نةنالتد ىايييييييييييييييتضيييييييييييييييا ت ها الكويإ )
( أن تتدول خالل يقييييييا ع 2009كييييييانون الحيييييياند /ونيييييياون

الرزيز ىل  ح ث  عب بن  هللا عب  اايييييترنقت ها كل ة ال لك
تيياريخد  يييااييييييييييييييييات  ييالظنول الناهنييةو  م جييا ت تنجل لتهييا 
م الخال ييات جييانهييات والبيي    رالقيية ي كن أن تدقع  وضييييييييييييييي 
الكحةن  د حال عزمها الصييييييي ا وع م ال كاو ة واعجتهاي 

دةا يرنل كل  نل ح ويه وع وتجاوز وزني ىقلي يات وب
 ويوليات.

وإذن  إن السضيييل ل ا آلإ ىليي األمور وتدقةع خاوة 
نوعية عل   نيع الو اا والتضيييييييييييييييامن يروي لذويي القاية 
الحال ة  الن ي  حسييييند مهاري الذي حقع للرزَّاويةن وقف 
الر وان علةهم وذلك من خالل الق ة التد ىاييتضييا ها  د 

نم الشيييم" عشييية انرقاي ق ة الكويإو مسييجالت  د ذلك "شيي
يولية غةن مسيييييييبوقة ىذ لي  مسيييييييبوقات أن  - خاوة عنبية

ي الن ي  مهيياري اليي عوة ىل  ق يية يولييية عيياجليية ىل   ووجييِّّ
أبنز النؤاييييييييييييييييييا  األوروبةةن محييييل ايييييييييييييييييياركوزي وبناون 
وبنلسيييييييكوند و ا اتةنو ومسيييييييتشيييييييارة أل انيا مةنكل ور ي  
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تتنأج باليه حاليات اعتداي األوروبد  وزرا  تشيييييييييييكيا الذي
هللا  عبيي  هللا غول ىل  جييانييب ال لييك عبيي  والن ي  التنكد

الحييييييياند والن ي  مد وي عهييييييياج واألمةن الريييييييام لألمم 
ال تد ة واألمةن الرام للجامرة الرنبية ع نو مواييييييييييييييي و 
وخالل ااعات ولبد هدع  ال عوة وتنرق   د شنم الشيم 

ق ة ع تسيييييييييييييييته ل ال كاو ة وع  2009-1-18ووم األح  
 رحنة الصيييييييييييف وع ال زاو ةو وإن ا تد ةل ال جت م ال ولد 

 إنسييييييييييدابمسييييييييييدولية تحبةإ وق ف ى الا النار والته  ة و 
ىاييييييييييييييينا ةيل من غزة. وبجهوي ملدوظة أمكن تدقةع ذلك 
وجا  مهاري ىل  الكويإ ليقول ما مرناه ل ضيييييييييف الق ة 

بن  هللا عب  كالشيييييييييييييم إييييييييييييها  األح   وكبةن األمة ال ل
الرزيز  لقيي   رلييُإ كييل مييا  د اعايييييييييييييييتايياعيية وبييات  عبيي 

ال جت م األوروبد شييييياه ات عل  ما قامإ  ي مصييييين التد 
رماها الداايييييييي ون وال اكنون والداق ون من كل إييييييييوب 
 سهام مس ومة وني ون شنات بها وتدويلها ىل  عناا آخن 

أخال يات الترامل. وبر   عتهارمن يون أن يأخذوا  د اإل
اإلنجاز الذي حققناه وهق  عليك ا ىنجاز الشع اآلخن من 

 مأااة التوعك الرنبد.
الرزيز تسيياجئ  عبيي بن  هللا عبيي  وجييا ت كل يية ال لييك

الج م الرنبد ال لتئم  د الكويإ. وهد مساجأة لها إيييسة 
الهييي ييية من كبةن األميية ىل  الشيييييييييييييييريييب الرنبدو وتجييياوز 

ن عيياتييب مرنيياهييا  كحةن مسهوم ال صييييييييييييييييالديية التقلةيي ييية بة
ومرتوب علييييي.  هد لو كيييانيييإ تنييي رج  د هيييذا ال سهوم 
لكان أمكن ت بةنها  د إييييرة مختلسة. والقول  أنها ه ية 
ىل  الشييييرب الرنبد عل  أايييياج أن التوعك الذي ىاييييتب  
  ساإيييييييييييييييل األمة ب أ وتني ت اعياتي عل  النس  الرنبية. 
م وهو  ر أهييل الرز  و د هييذه الدييال تييأتد الرزا م عل  قيي  

الرزيز الييييذي نستنة أنييييي  عبيييي بن  هللا عبيييي  ال لييييك هنييييا
 الرسوية واإلحساج الو ند الرالد والخشية ال ا  ة عل  
ال صيييييييييةنو شيييييييييرن أن األمة  صيييييييييرارها وكهارها وبالذات 
شييييييييييرب اييييييييييورية وج اهةن "ح اج" ياخل غزة وخارجهاو 
تننو شيييييييياخصيييييييية الوج ان ندوه تنتظن مني  د أي لدظة 

إييييييييييييات اني إيييييييييييياحب ال واقف موقسات ىنقاذيات كبةنات خصييييييييييييو 
الرالجييية  د ىايييييييييييييييت نار للتوعييك الرنبد. هكييذا  رييل  د 

 29و 28الق ييييييية الرنبيييييييية الييييييي وريييييييية  د بةنوت وومد 
امد  2002آذار /مارج عن ما حاول ااتراية الرناا الص َّ

ىل  جاية الصييواب ب  ات بتشييجيم عزت ال وري الذي محَّل 
ام حسييةن  د الق ة عل  اعنخناط  د ع لية  الن ي  إيي َّ

امد ىليي  مصيييالدة أمةن الكويإ الذي أايييا  الرناا الصييي َّ

وإل  شييييييرب الرناا نسسيييييييو وإل  شييييييرب الكويإ. ولو أن 
عناا ذلك الزمن قنأ السييييييييييرد بنسييييييييييهة من الواقعية  م ري 
لييإ ورب ييا مييا  عل  التدييية   حلهييا لكييانييإ أمور كحةنة تبيي َّ
كان ليصيييييةب الرناا ما أإيييييا ي  ر  ذلك. وإل  ذلك  إني 

الق ة نسسييييييييييها جرل رموز السنيع الحوري ال تشيييييييييياول   د
والدييالم وتسقون مم ىخوانهم السييييييييييييييييا نين  د ظييل الترقييل 
والتقلةل من الصيييييييييييييييوت الرالد وينى هدع  مجت رةن أن 

الرزيز هد السقف  عب بن  هللا عب  ال هايرة التد يانحها
الواقد من اعختناقييات وأنهييا تشيييييييييييييييكييل مييا هو مزيج من 

 - سييييييييية  د النظنة ىل  الصييييييييناع الرنبدالواقعية والنومان
اإلاييييييينا ةلد والقضيييييييية السلسييييييياةنية. ومن حةا ىحسييييييياج 
النأي الرام الرنبد  الا أنةنة النسيييييييييييييييبية يجوز تشيييييييييييييييبيي 
الوضيييييييييييييييم زمنيييذاي  رييي  ىعالن ال وا قييية  ييياإلج ييياع عل  
ال هايرة التد  اتإ تد ل تسييييييييي ية "ال هايرة الرنبية" والتد 

خالل الق يييية الرنبييييية  تم ىحييييياؤهييييا ونس ل الغهييييار عنهييييا
و  الوضييييم السييييا   قبل أن 2007ال ورية  د النياة عام 

هللا مسيياجييأتييي ال حلحيية التوجييي وحسييييييييييييييييب  عبيي  ُيالع ال لييك
التسييييلسييييل  مأايييياة غزة أوعت. و انيات ىبال  ال جت م ال ولد 
وإاييييينا ةل  أن ال هايرة ع ي كن أن تهق  عل  الااولة ىذا 

و واألرجا أن  وند بلةن كان لن وتم الترامل مرها  ج ية
م حل اللجنة النباعية ال ولية حول الشييينا األوايييط اييي م 

ىليييي  د النييياة قبييل  جت يياعهللا ليي ى اإل عبيي  من ال لييك
مريييايرة ال ليييك ىل  الكوييييإ كالميييات أكحن حزميييات  د هيييذا 
الشيييأن وعل  خلهية قول بلةن ترليقات عل  ما ذكنه الن ي  

ار األايييييييييييي   د مدت ن ال وحة من أن ال هايرة  دكم   شييييييييييييَّ
ال ةتيييةو حةيييا ىن بلةن ونى "أن ال هيييايرة لم ت يييإ لكنهيييا 
تتاليب تأكةي  ج يم األ نال مبي أ  ييام ال ولتةن". و الحيات 
تجاُوز خال ات ال اضيييييييييييييييد والب    الرالقة الرنبية عل  

 بياة.
وإذا كييانييإ ال هييايرة حظةييإ  د ق يية بةنوت  ييإج يياع 

هللا  د ق يية  بيي ع القيياية ال شيييييييييييييييياركةن  ييإن مسيياجييأة ال لييك
الكويإ حظةإ بتنحةب ال شييييييييييييييياركةن كونهم  نيقةن من 
القاية   نيع ذهب ى نايه  رة ات  د اجتهايات تتسييييييييم  ر م 
ع  د الصييييييييييييييف وريهة  د  التنوي  أيى ذلك ىل  تصيييييييييييييي ُّ
النس و وهدع  كيييانوا  د انتظيييار من ونقيييذهم من رهيييان 
خااييييين ايييييلسات. ك ا أنها حظةإ  إج اع شيييييربد عارم  د 

هم عل  م ى ىاييييييييتر الالرزَّاويةن الذون ُأاييييييييد  إييييييييسول 
نِّيني ن  أول نت   ال ة أاييابيم حاهات  د نار اإلوهويو ن الشييِّ
ر ي  الدكوميية نصيييييييييييييييف ال توارييية وبيياراي ال تالم ىل  
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التنؤج عل  أنقاة جني ة الرصيييييييييييييين و الحة األشيييييييييييييينار 
تسييييييييييةبد ليسند التد ما زلنا محل ىخواننا شييييييييييرب مصيييييييييين 

لخارجية أح   أبو الغيط  د مصيييييييييييي ومةن من رقة وزين ا
مسييييييييان تها كد ع تترحن عل  السييييييييلم عن ما زارت القاهنة 
وتصييييييييييييييين إ لسظات  الكحةن من قلة اللياقة. ك ا أن مساجأة 

نلم  الشييييييييييييينيسة ن الدنمة نخايم  ال ه وم لةل نهار  دال الدل
الحالا األاةن واألا الهار  سلساةن ماضيات وحاضنات وأب ات 

سول األلول من ج يياهةن حظةييإ  ييالتنحةييبو  د إييييييييييييييي
حنكيية "ح يياج" الييذون  يياتوا مقتنرةن  ييأن  يييايود الدنكيية 
ال طيم منهم وال رتنِّب اايييييييييييييييتييييييُ رجوا ىل  مييييييا هو لي  
ل صييلدة الدنكة والقضييية ع ومات. وهنا نج  الجواب عن 

الرزيز  عب بن  هللا عب  يوا م التنحةب السلسييييياةند بنؤية
م  د  نايا ونخوتي ونستنة وجوي نسيييييييييييييييهة عالية من اللو 

توا  قط عل  الشيييييييييييييييرييييب  التنحةييييب ألن الطيييييايوةن لم يسوِّ
مكة الذي أعااه ىتساا  السلسيييياةند  نإيييية اعاييييتساية من

من الوقييإ والدنص وال تييا ريية عن قنب  الدنمة نخييايم 
ما يرايي عاية للقضييييييايا الكبنىو وإن ا ااييييييتب لوا مسيييييير  
الخةن  ييالنهييان الييذي لييي  ييا م الرنيياي. لكن مم ذلييك  ييإن 

 ىايييييييييييييييترنابالرزيز لم وتوقف عن   عب بن  هللا عب  ال لك
"ح اج" عل  رغم نق ضها  بي أ نال كحةنة لت نياتي التن ع

أما ل اذا لم وتوقف  ألني لم وبذل ما اإلتساا الذي رعاه. 
بلذلللي من أجل أشييييييخاص وإن ا من أجل قضييييييية وشييييييرب. 
وهييا هو  د ق يية الكويييإ ودكيي  ذلييك كيياظ ييات الغيظ و د 
الوقإ نسسيييييييييييييييي  اتدات إييييييييييييييي ر ال  لكة أمام ملن ونى أن 

 مصلدتي هد  د الوي الصناط ال ستطيم.
 الرزيز ونسييييييييييييجم مم النهج عب بن  هللا عب  وما يسرلي

الذي را ي وال ه ال لك ال دا   ّةب هللا  ناه. وهو نهج 
ترامللل كل واح  من األبنا  ال لوي الناحلةن فيصل وخال  
و ه  مري  األايييييييلوب الذي يرك  شيييييييخصيييييييية كل منهم. 
ولرلنا نتذكن هنا أايييلوب ال لك فيصيييل  د ق ة الخن وم 

 حةييا كييان ال هيياير ىل  نجيي ة الن ي  ج ييال 1967عييام 
ومسيييييييييييييييييانيي تييي  د ميي اواة جنا  الريي وان  النيياإييييييييييييييين عبيي 

اإلاييييينا ةلد متجاوزات بهذه ال سيييييان ة ال واقف غةن الويوية 
من جانب الدطهة الناإييييييييييينية ضييييييييييي  ال  لكة. ك ا نتذكن 
موقسيييات  د منته  النخوة من جيييانيييب ال ليييك خيييالييي  لييي ى 
ر حول ت اعيات  ول الن ي  السننسييييييييييد  ننسييييييييييوا مةتنان ت د 

ز الرناقد. ونتذكن أيضييات ع وان ىايينا ةل عل  ُمساعل ت و 
م الصيييييييييييييف حول رؤية  وقسة ال لك  ه   د ق ة  اج لج  

اإلايييييينا ةلد.  م تأتد  - عنبية مشييييييتنكة للصييييييناع الرنبد

تشيييييييييييييييكيييل  2002الق ييية الرنبيييية الييي وريييية  د بةنوت عيييام 
الرزيز  د  عب بن  هللا عب  اناالقة نوعية  د أايييييييييييييييلوب

لوب مرالجة ت اعيات التص ع  د الصف الرنبد وهو أا
يأخذ منذ ذلك الدةن تنوعات  د الوإيييييييييييييييسات وكأن ا خايم 

هو الابةييب الييذي ويي اوي الديياعت  الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة ن
الاار ة واضييييييييييرات ىياها كخاوة ىنقاذية ايييييييييينيرة  د غن ة 

 الرناية السا قة.
بن  هللا عب  وهق  القول ىن أه ية الوقسة الج و ة لل لك

ها بلرة أهل الا عب  هللا  عب  ب "وإييييسةالرزيز أو  لنسيييي ِّّ
للتوعك الرنبد"و هد أني لوعها ل ا كان لهذا اإلحسييييييييياج 
 الا أنةنة وتسيييييينب ىل  النسوج الرنبية التد كانإ حالها 
محييل حييال منييازل  ييال انقايياع التيييار الكهنبييا د عنهيياو 
و جأة  لنلال األبواب مِّن يد ل ش وعات تب ي  رل الشد  

وعوية الضييو   من الظل ة  د ىنتظار ىإييال  ذات البة ن
السيييييييا م ىل  ييار األمة. وهذا هو التد ي  النسيييييييهة ىل  
أبو مترب الذي و عو لي   و ور الصيييييييييييدة و ول الر ن 
كييل بةييإ عنبد.. وبييالييذات بةوت ىخوانييي الرزَّاويةن الييذون 
ونون وع شييييييك ضيييييي نات أن "ح اج"  د أشيييييي  الداجة ىل  
حنكيية تصيييييييييييييييديدييية ي ييارج  ةهييا القيياية نقيي ات ذاتيييات ولي  
اعكتسا   إعتهار الكار ة كانإ "نصييييييييييييييينات ىلهيات". ومن هنا 
 وب أ الرالج الصيييييييييييييييديا.. والشيييييييييييييييا د الذي يك ل م اواة 

الرزيز والخلصيييييييييييا  من قاية األمة الذون  عب بن  هللا عب 
شيييييييييييييييييياركوا  د ق يييية الكوييييإ ومرهم األمةن الرييييام لألمم 

 ال تد ة لل دنة الكبنى.
ن النوايا نت الم ىل  أن تب ي و د انتظار ما ودك  ُحسييي 

الق ة الرنبية ال ورية  د ال وحة  ر  حوال  شهنين وعل  
التصالدية  - خلهية األجوا  الاةِّّهة  د الق ة اإلقتصايية

 د الكويإو الغي ة الحقةلة التد ارتسييييييييييييييي إ  د اييييييييييييييي ا  
الرالقيييات الرنبيييية من جنَّا  مدت ن كنيييا  د غن  عنيييي.. 

إني ما هكذا ُيرالج ذلك اني محل ا ما هكذا تورلي اإلبلو  
 حال السلساةند ال ق وع وال رت ى عليي.

 2009يناير )كانون الثاني(  26 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

هلون في األرض.. قبل غزة وبعدها  الُمم 
ر ما ُوحةن اإلايييييييييييييييترناب ال وقف األوروبد ع ومات   ِّقل  
من الر وان اإلاييييييييييييييينا ةلد عل  الرزَّاويةن وبالذات أولئك 
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ال نتشيييييينين  د مخي ات قااع غزةو  الق ر نسسييييييي نت ن  
لو أن الخايياب "الد يياايييييييييييييييد"و وعل  ندو ميا قنأنياه بةن 

عن ر ي   2009-1-27ااور بيان إاير ووم الحال ا  
"حكومة غزة الد ااييييييية" ىايييييي اعةل هنيةو وتاور بنسييييييهة 
أكبن قلةالت كوني ىيجابيات ول صيييييييييلدة تدقةع خاوات عل  

وإزالييية الكم الهيييا يييل من آ يييار  ال دنييية ىختصيييييييييييييييييار نيع 
 الر وان.

ال  زوج  األاييييييييييييي  من جانبنا  ايييييييييييييترنابأمَّا ل اذا اإل
لل وقف األوروبدو  ألن يول اعتدييياي األوروبد ع وميييات 
لم تتصيييييينل كانل مداو   د نظنتها ىل  الر وان الذي 
ىايييييته ل الرزَّاويةنو ومن أجل ذلك  ات ىل  ح  ما كأني 

ذي ىتسيييييييم  ر ا ية ملدوظة الصييييييي ى لل وقف األمةنكد ال
تجيييياه "ح يييياج"و رب ييييا ألنَّ جوهن ال وقف األمةنكد هو 
كذلك ورب ا ألن ح َّ  اإلنتخا ات الن اايييييييييييييييية وتسييييييييييييييي و  
السواتةن  نضيييييييييييييييييإ عل  أكحنيييية رجيييال الكونرنج وعل  
الن ي  أوبييييامييييا والسنيع الرييييامييييل مرييييي أن يكونوا كحةني 

ا م التن ع  ييييييال رتيييييي ي اإلاييييييييييييييينا ةلد وكحةني التسهم لييييييذر 
الر وانو و د الوقإ نسسيييييييييييي ع ي د النح ةو ونكاي نقول 
ال نو ة والضييييييييييييييي ةن تجاه ال رت ى علةهمو وكأن ا لم ونل 

ي الصيييييييييييييييواريم ال دنَّم يوليييات  هييا ىايييييييييييييييتر ييالهدع  مييا  رللتيي 
 األلول من األ سال والنسيييييييييييييييا  والشيييييييييييييييةوا القا رةن  د 
منييازلهم غةن متوقرةن أن يصييييييييييييييييل الظلم الي ولد ىل  ميا 

ي. وإذا كان هذا اإلندياز مسهومات من السيااةةن وإل ىلي
وأإداب القنار األمةنكد  إني غةن مسهوم عل  اإل الا 
من جانب مرظم رؤايييييييييييييييا  يول اإلتداي األوروبد الذون 
كانوا مشيييرولد الهال   صيييةن الجن ي اإلاييينا ةلد األايييةن 
ل ى "ح اج" أكحن من ىهت امهم  ال م الُ ناا  د شييييييوارع 

موضيييييييييييوع ال سييييييييييياع ات اإلنسيييييييييييانية  إن غزة. وحت   د 
موقسهم كان خجوعت ج ات. ولذا  إني عن ما ونتق  هنية  يام 
 ننسيييييييييييييييا  إرايييييييييييييييال  نقا ة حنبية ل نا هة ىمكانية يخول 
السيييييال  ىل  غزة وع تنايييييل  د الوقإ نسسيييييي مسيييييتشيييييس  
عييا  ييات لتابةييب الجنح  واأل سييال الييذون حنقييإ وجوههم 

ل دنَّميية يوليييياتو  ييإن أو أجزا  من أبيي انهمو األايييييييييييييييلدييية ا
 انتقايه  د مدلي ويشاركي اإلنتقاي كل ُمتجنٍي محل حالنا.

وأما ت نياتنا بتاوين الخااب من جانب "ح اج"  د 
شييييخ  قا  ها ال ة اند ىايييي اعةل هنية  إنها تسييييتن  ىل  
ما قنأناه  د البيان الصيييييييييياير عني وال تضيييييييييي ن ال االهة 

نزاهة والشييييسافية بتشييييكةل هةئة  لسيييياةنية وعنبية تتسييييم  ال
ل تا رة مشييييييييييييييياريم ىعاية اإلع ار مم الجامرة الرنبية أو 
"منظ يية ال دت ن اإلايييييييييييييييالمد" وأن حكومتييي  د القايياع 

ل  ع ل كل الجهات الدنيصة عل  ىعاية اإلع ار.  اُتسهِّ
ك ا جا   د البيان أيضيييييييات التشييييييي و  عل  أن حكومتي "ع 

  لذلك". تدنص عل  تسلُّم أموال ىعاية اإلع ار وع تسر
وهذا الكالم وما ترنيي  رل ال سنيات ق  يكون مدشييييييييييييينات 
ىل  أن ه ول ح ا م "ح اج" اييييييييرلو شيييييييةئات  شيييييييةئات عل  
أإيييييييييييييييوات إيييييييييييييييقور الدنكة وبالذات الطيايات ال رتنبةو 
وخصيييييوإيييييات إيييييقن الصيييييقور خال  مشيييييرل الذي نقنأ بةن 
اييياور تصييينيداتي أن قضيييةتي األاييياايييية اآلنو رب ا من 

  الزعامة ال القة للشيييييييرب السلسييييييياةند منالع التالم ىل
ورب ا من مناللع التزامي السيييييييييييااييييييييييد والحوري بوعوي لها 
إيييييييييييييييسييية الييي وون التد تدت يييل الجييي ولييية ىن يييا غةن قيييابلييية 
لإلرا و هد ىاييييييقاط الشيييييينعية السلسيييييياةنية الناهنة وذلك 
 إاييييييييييتد اث "منظ ة تدنين  لسيييييييييياةنية" رييسة يكون هو 

من ي ّحلي خةن ت حةل   ابيرة الدال عل  رأاها أو يختار
ليكون هو الن ي  عل  أن يكون السرييل للنأج. والال ييإ 

أني  ر ما قال تسيييي و ات لهرل ال و ن السييييوري وهو  نتهاهلإ
ار األاييييييييي   د يمشيييييييييع ما مرناه ىن  يجت م  الن ي   شيييييييييَّ
اري حصييييية  د "النصييييين اإللهد" الذي حقَّقتي  لل عم الهشيييييَّ

ا كييان الن ي  "ح يياج"  د غزة من يون أن نرنل مييا ىذ
السييييييوريو وخصييييييوإييييييات  ر  الخاوة األول  النوعية عل  
 نيع ال صالدة التد ح  إ خالل ق ة الكويإو يشاركي 
النأي  د أن النصييييييييييييييين كان  السرل "نصييييييييييييييينات ىلهيات".. ىن 
الال إ أن خال  مشيييييييييييييييرل يك ل من ال وحة ووم األربرا  

بن  مم أمةن قان الشيم ح   ىجت اعوبر   28-1-2009
 اند ما ب أه  د يمشييييييييييييع  ال ونحب   سيييييييييييير   آل خليسة

السلسييييييياةنية ىعَّ عل  أاييييييياج  - ال صيييييييالدة السلسييييييياةنية
"الحوابييييإ الو نييييية" وع  ييييالتهيييي  يييية الاويليييية ال يييي ى و ع 
الشنوط اإلانا ةلية.  م  ر  هذا الن ل وهشن وعل  وق م 
اإلعالن  د الةوم نسسيييييييييييي  د  هنان  أن الن ي  مد وي 

ار والشييييييييييم ح   للدالة أح  ي نجاي حليف الن   ي   شيييييييييَّ
"الد ااييييييية" قنر التنشييييييا لوعية ر ااييييييية  انية تنتهد  د 

و   خاط يجني الر ييل عليييي إلايييييييييييييييتديي اث 2013الرييام 
"منظ ة تدنين  لساةنية" غةن الدالية. وأما الذريرة  هد 
أن ال نظ ة الشييييييييييييييينعية الناهنة والتد لن ي ن يوعر واح  

لم تر   د رأي مشيييييييرل مسييييييياع ة ىعَّ من خالل حكومتها 
والسصييييييييا ل السييييييييورية الهوى "ُت حِّّل منجعية السلسيييييييياةنةةن 
وتدولإ ىل  ىيارة إلنقسييييييام البةإ السلسيييييياةند".  م وتبةن 
لنا ان ال وقف هذا من خالل عهارة قالها وهد "ىن ملف 
اإلع ار لي  الخالل عل  من وتسلم ال ال بل أن تصل 
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ساا ة" مقتنحات أن األموال لكل  لساةند ع ىل  الجةوب ال
تتم ىعيياية ىع ييار القايياع تدييإ ىشييييييييييييييينال اليي ول الرنبييية 
ال اندة. أما ل اذا يقول ذلك  ألن ورقة اإلع ار اييييتكون 
األقوى بةن األوراا وبدةا ىن من وتسيييييييييييييييل ها يصيييييييييييييييها 
ال نجعية الساعلة  د الوضييييييييييم السلسيييييييييياةند ك ا أن ع م 
ىمسييييييييييييياي "ح اج" بها كليات ك ا وت ن  مشيييييييييييييرل أو حت  

يات اييييييييتتني اناهاعات ل ى النأي الرام السلسيييييييياةند  أن جز 
"ح اج يمَّنت والسلاة الو نية ع َّنت". لكننا  د الوقإ 

"منظ ة تدنين ج و ة"  بيييييييييييييييي نسسي نستنة أن هذا التلويا
من جانب خال  مشيييييييييييييييرل هو نوع من التناغم مم رغهة 
الن ي  نجييياي  د اإلايييييييييييييييت ناريييية التد تشيييييييييييييييكيييل ال دنييية 

الو ند ل ن وني  أن يسيييييييييييييييت ن  د  السلسييييييييييييييياةنية ال تكأ
السيييييلاة وي ارج اللعهة وتد ةل رب الرال ةن أي كوارث 
عل  أاييييياج توإييييييف الخسيييييارة  أنها "نصييييين ىلهد" ك ا 
ذريريية بوش ال نصييييييييييييييينل  ييأن عيي وانييي عل  الرناا كييان 
 إلهام رباند. مراذ هللا من ذاي التوإييييييييف وتلك الذريرة 

ول الن ي  ومن توأمهيييا الحييياليييا "أم ال رييياري" اليييذي حيييا
ام حسيييييييييةن ىقناع الرناقةةن وغةنهم  ي وع م اعتنا ي  إييييييييي َّ
 ييأن "أم ال ريياري" هييذه ع تختلف كحةنات  د نتييا جهييا عن 

"النصن اإللهد"  بيييييييي ال دنة الرزَّاوية التد توَّجتها "ح اج"
 ر  ال دنة اللبنانية التد كانإ هد األخنى "نصييينات ىلهيات" 

ظن ربييياعد الرييي وان وال دنييية الرنا يييية التد جيييا ت  د ن
عل  الرناا  بوش اإلبن. بلةن. بنلسيييييييييكوند. ازنار  سرل 
"ىيدا ات ىلهية" تم وتبةن النساا ويتأك  أن هللا ُي هل وع 
هلةن  د األرة عنبات وعج ات وأجانب  ُوه ل. وقا  ة الُ   
وإاالمةةن و لساةنةةن وإانا ةلةةن  ويلة... وعل  قاع ة 

نه وملن ير ل محقال ذرة شيييييييييييينات من ير ل محقال ذرة خةنات و
 ونه.

 2009 شباط()فبراير  3 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 الثأر الخميني.. والثأر الحريري 

مصيييييييييييييييياي يية ع تيية وهد أنييي  د ووم ىحيييا  اللبنييانةةن 
الذكنى النا رة لشهة هم الذي يستق ه اعاتنهاة الذي لم 

ار األا  يكت ل الن ي  ر ةع الدنينيو يختار الن ي   شَّ 
( ليكون ووم 2009 بناون/ شهاط  14الةوم نسسي )السبإ 

إييييالة اعاييييتسييييقا   د كل ال دا ظات السييييورية تقام فيي 
  ر  إالة الظهن.

الصييالة أمن واجب وضيينوري  د ايياعة الشيي ة. ولق  
اعت نا علةها تقام  د كل بل  ىاييييييييييييييالمد تصييييييييييييييةهي موجة 
جسيييالو  ةنخسل تهريييا لييذلييك منيوي الزر ع ويتزامن مريييي 
انخساة منيوي الضييييين ع. وعن ما يد ث ذلك  د ظنول 
كتلك التد يعيشييييييييييها الرالم ع وما وبالذات اييييييييييورية التد 

أربريية عقويو وينخسل تواجييي أايييييييييييييييوأ موجيية جسييال منييذ 
رِّي الن يسيييييييييييييد للبالي من مر ل خ سييييييييييييية  ىنتاج الق ا ال و 

و  هييييييذا 2008مالوةن  ن ىل  ملةوند   ن  د الرييييييام 
يرند أن ما هو أكحن ايييييييييييييو ات ق  يد ثو و د هذه الدال 
وحةا ىن إنايوع النج ات الرنبية التقلة ية مقسلة  رل 

ايوع الشيييد  ل واع كحةنة ومن يون أن تسييي  الداجة الصييين
القلالنية واإلونانيةو  إن التوجي ىل  هللا ايييييييييييييييهداني وترال  
من خالل إييييييييالة اعاييييييييتسييييييييقا  كد ع يسييييييييت ن اندهاج 
ضييييييييييييين السيييييييييييييهول وتد ث السيييييييييييييةول وتنتوي  ال انو  تخ 

 وتهيل األنهارو وهق  هو السبةل الوحة . القاران
ار الذي أإيي ر األمن  ع ن ري ما ىذا كان الن ي   شييَّ

إلقامة الصييييييالة ح ي  د الوقإ نسسييييييي  ىل  وزارة األوقال
الةوم الذي تقيام فيييو أم أن الوزين هو من اجتهي  وح ي. 
وهكيييذا  يييإنيييي  د الوقيييإ اليييذي كيييان اللبنيييانةون  ييياأللول 
متج هنين وتا رون كل ات خاها  منااهة ىحيا  الذكنىو 
ويصيييييلُّون ويقنأون الساتدة عل  رو  شيييييهة هم ور اقي من 

وعسييييكنيةنو كان السييييوريون  نواب وايييييااييييةةن وإعالمةةن
 رشييييينات األلول وتضييييينعون ىل  رب الرال ةن لكد ونرم 

 علةهم   ا  الس ا .
ىل  ذلييييكو وتقييييارب ال وعيييي  ال ديييي ي لبيييي   ال دك يييية 
ال ولية أع الها مم الذكنى النا رة عاييييييييييييتشييييييييييييهاي الن ي  
الدنيني ومم الييييييذكنى الحال ةن للحورة اإلونانييييييية. ونجيييييي  

لتةن من الحأرو واح ة ح  إ أنسسييييييييييييييينا هنا نتأمل  د حا
يشكل اإلمام الخ ةند النمز لها. والحانية اتد ث  إنجاز 

 ال دك ة ال ولية مه تها.
 النسييييييهة ىل  الخ ةندو نشييييييةن ىل  أن اإلمام قنر  د 

الشاهاند إسَّ  لي « السا اي»اللدظة التد بلري  ةها أن 
ابني وقنة عةني مصيييياس  أن وحأر من الشيييياه مد   رضييييا 

شييييييييييخصييييييييييياتو وب أ منذ ذلك ال صيييييييييياب ال سجم لي بهلوي 
يخاط لإ يياحيية  ييالنظييام مرت يي ات عل  ورقيية السيييييييييييييييلايية 
اليي ونييية التد ي لكهييا وتييأ ةنهييا عل  مسيياإييييييييييييييييل ال جت م 

وكيذليك عل  الورقية « الهيازار»اإلوناندو وبياليذات مجت م 
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ال الية التد تجنةها ال ناجم ال ونية  دكم الشييييييييييييييينع. وهذه 
حن تيييأ ةنات من ورقييية الد يييايييية التد الورقييية تبييي و أحييييانيييات أك

نها الجي  للنظام هذا  د حال كان وع  ال دايييييييسييييييية  ودمِّّ
الرسيييكنية مدسيييومات وع مجال لالختناقات التد تديي ىل  

 انقال ات عسكنية.
لم وهييي أ  يييال اإلميييام الخ ةند ىع  رييي ميييا أنجز  ال ييية 
أرباع  أره ونجا  د ىاييييييييييقاط الشيييييييييياه من يون أن تنزعج 

كانإ السييييييين  القوي لي. لكن وهق  النبم الذي  أمةنكا التد
من شيييييييييأني ى سا  نار الرضيييييييييب عل  قاتل ابني قنة عةني 
مصييييييييييياس . ولق  ت حَّل النبم ال تهقد  د ماارية الشييييييييييياه 
ال نيل  رنة حنميييانيييي حت  من مواراة جح يييانيييي الحنى 
 د ىونان. ونتييييذكن هنييييا كيف أن ال اييييارية أ  نت ىل  

لم تسييييييييييييييي ا للشيييييييييييييييياه حليسهييا  يرجيية أن اإليارة األمةنكييية
التاريخد  الهقا  حت  للرالج من السييييييييييييييين ان الذي يستك 
هة  إووا ي ىل    جسيييييييي يو  م تزاو  ع ي األنظ ة غةن ال نحِّّ
أن ااييتضييا ت ي مصيين السيياياتية وأكنمتي خةن تكنيم. وبر  
و اتي تم ي  ني  د مصن التد تد لإ نتيجة ذلك  د عه  

القييات مييا زالييإ الن ي  حسيييييييييييييييند مهيياري قايريية  د الر
مسيييييييييييييييت نةو وأخييذت مند  التدنش ال ييذهبد من جييانييب 

 الدكم « الد ااييييية»ىونان وأع اقها اللبنانية والسلسيييياةنية 
ال صييني.. وإل  يرجة تخويني أحيانات. والحأر عل  ما هو 

 واضا مست ن حت  ىشرار آخن.
 د ضييييييو  ذلكو ي كن القول ىن الحورة اإلونانية قامإ 

ة  يأر الوالي  آيية هللا الخ ةند لالبن  د البي ايية عل  خلهيي
مصاس . وبر ما نجدإ  د ىاقاط النظام البهلوي أاهغ 
سييييا للحأر اآلخن  علةها الدكم الج و  عقة ة ومشيييينوعات أاييييَّ
امد  د الرنااو وهو الحأر الذي أوجبإ  من الدكم الصييييي َّ
مقتضيييييييييييييييييات تدطيقيي غل الان ل اإلوناند عن احتالل 

مييييا يام حقَّع لخلسييييا  اإلمييييام  أمةنكييييا وبنياييييانيييييا للرنااو
الخ ةند ىنجييازات  ييال ييا عجز اإلمييام عن تدطيقييي  م رحييل 
و د النو  رواايييييييييييييييييب منارة القبول بوق ف الدنب وقوليييي 
الشييييييييهةن  د هذا الشييييييييأن ىني ك ن وتجنع السييييييييم. ك ا أن 
الخلسا  ب ورهم عجزوا عن ىاييييييقاط ذلك النظام وب أوا  د 

نية  م النووية اييييييييبةل تدقةع غنضييييييييهم بنا  القوة الرسييييييييك
امد  عل  أاييياج أنهم بها و د حال اايييت ن النظام الصييي َّ
ُيخضيييييييييييييييرون الرناا إلرايتهم. وجا ت ال رامنة الر وانية 
من ىيارة بوش اعبن وحكوميييييية  وند بلةن تدول يون 
تدقةع ال يييييييأرب اإلوناند من يون أن ووقف اعحتالل 

البنيااند للرناا ااتر ايهم الذي بلغ حسب  -األمةنكد 

تيييأكةييي  كهيييارهم آيييية هللا خيييامنئد والن ي  مد وي أح ييي ي 
نجاي والجنناعت أإييييييييييداب الشييييييييييأن  د الجي  والدنج 
الحوري الييييييي رجييييييية األعل  من القييييييي رة حت  أن عهيييييييارة 

تنييت عل  أل سييييييييييييييينة « أإيييييييييييييييهدإ ىونان يولة عظ  »
 الهرل منهم.

هذا  النسييييييهة ىل  الحأر الخ ةند. أما  النسييييييهة ىل  ما 
الدنينيو  إن الحأر لي أخذ ال ند  يخ  الن ي  ر ةع 

القانوند وبدةا ىن ال دك ة ال ولية التد تشيييييييييييييكلإ لهذا 
الرنة  الب من الدكومة اللبنانية الدنينية الهوى التد 
وتنأاييييييها  داي السيييييينةورة أح  أقنب أإيييييي قا  الدنيني ىل  
أ كاره ورؤاه اعاييييييتنهاضييييييية ومشيييييينوعي الر ناند اييييييتأخذ 

دنيني. ومم أن الق رات ال الية عل  عاتقها أمن الحأر ال
لور ة الدنيني متو نة و د ااييييتااعتهم األخذ  الحأر عب ن 
وايييييييييييييييا ل غةن مشييييييييييييييينوعةو  إن هدع  رأوا  د ال دك ة 
ال ولية أنها الجهة التد تد ي الجناة وآمنيهم اايييييتنايات ىل  
و ييا ع واعتنا ييات ولي  عل  قيياعيي ة الظن أو ال كيياويي ةو 

 د يستنسم  أرات عحقات. ضالت عن أن الحأر الشخص
وعل  هذا األايييييياجو  إن خصييييييوم ر ةع الدنيني من 
لبنييييييييانةةن وغةن لبنييييييييانةةن غةن مدقةن  د مقييييييييارعتهم 
لل دك ة ال ولية. وهم ىذا أمرنوا التأمل  د ظنول الحورة 
اإلونانييية التد حلييإ ذكناهييا الحال ةن قبييل أيييام وكيف أن 

أريييةو و د بيي اوتهييا ويوا رهييا كييانييإ  د اليي رجيية األول   يي
السة  حسن نصن « حزب هللا»تص يم األمةن الرام ليييييييييييييييي 

هللا عل  الحأر من الذون اغتالوا كهار رموز ال قاومة من 
عهاج ال وايييييييييييوي ىل  ع اي مرنية وآخنين  ضيييييييييييالت عن 
ااييييتشييييهاي هايي حسيييين نصيييين هللاو وتأملوا أيضييييات  د ما 
 رلي الدزب القومد السوري اعجت اعد الدليف لكل من 

مةن السييييييييييوري واعوناند كيف اغتال أح  عناإيييييييييينه النظا
ر ي  وزرا  لبنان الشيييييييييييهة  رياة الصيييييييييييلا عل   نيع 
ال ايار  د الرياإييييييييييييييي ية األرينييةو حةيا كيان  د  نيع 
الروية ىل  بةنوت من زييييارة راييييييييييييييي يييية... ىن هدع  لو 
أمرنوا ععتبنوا أن ور يييييية الدنيني  د شيييييييييييييييخ  رمز 

ا ب ايير  ال ونو ااييت نارية الدضييور السيييااييد للرا لة الن
هم  د غاية ال نونة  ال قارنة مرهمو وذلك ألنهم ايييييييلَّ وا 
أمنهم ىل  هللا وتنكوا لل دك يييية اليييي ولييييية تدقع وتديييياكم 
وُتص ر األحكام مم التره   قبول أي أحكام تص ر عنها 
عل  ندو ما اييييييييييي رناه من النا ب اييييييييييير  ال ون الدنيني 
ة الذي لم نتوقم وبالذات  د ضيييييييييييييييو  أحايوا إيييييييييييييييدافي

أجنييإ مريي ومن بةنهيا الدي ويا األكحن ت ةزات اليذي أجناه 
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زمةلنا  ا ن عهاجو أن يخاو هذا الوريا بهذه السييييييييييينعة 
ويصييها خالل أربم ايينوات من  اجرتي و اجرة اللبنانةةن 
بوال ه مشييييييييييييييينوع رجل يولة للسييييييييييييييينوات ال قبلة من الره  
الدييالدو  ييات وتديي ث  االقيية ويدلييل  ر ع ويتييا م بيي قيية 

 د الرالم وبالذات ما وترلع  األزمة اعقتصايية ما يد ث 
الرال ية ال هاغتة ويان   د هذا الشيييييييييييييييأن أ كارات جنيئة 
ويدنص عل  أن وتق   خصال وال ه الشهة  لةدك  أني 
اعبن الهار الذي  د ااييتااعتي ىك ال ما تهقَّ  من الدلم 
الدنيني... ىن ا  ر  أن يكون الحأر القانوندو من خالل 

ة ال ولية  د عهاي ولي  الحأر الشيييييخصيييييد عل  ال دك 
 نيقة اإلمام الخ ةند وآخنين يدلقون  د  ضييييييييييا  الحورة 

 اإلونانيةو أخذ  نيقي ىل  النسوج.
 2009 شباط()فبراير  17 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

  خطوة خطوة على صراط
 العزيز عبدبن  هللا عبد

عل  ىيقاع ع إ إلنتساضيييية يبلومااييييية أمةنكية ع تة 
 د كل اإلتجاهات من الصةن ىل  الشنا األواط توَّجها 

 اإلعالن  2008-2-27الن ي   اراي أوباما ووم الج رة 
عن ب اية حطهة ج و ة  د الشييييينا األوايييييط ترت   "النهج 
ال بي  د" مم ايييييييييييييييوريية وإونان و"مقياربية أذك " من الرزل 

الوقإ نسسيييييييييييييييي عن نهاية الدنب  د الرناا  متد  ات  د
للتنكةز عل  أ رانسيييييييتانو وأيضيييييييات عل  ىيقاع إييييييينخات 
مييياليييية نتيجييية انهييييارات  د عيييالم ال يييال واألع يييال هزت 
كبنيات ال صيييييارل والشييييينكاتو لم يسيييييبع أن كانإ عل  
هييذه اليي رجيية من الخاورة عل  ميي ى أكحن من نصيييييييييييييييف 

الرنبد حيياليية قنن... عل  هييذون اإليقيياعةن يعي  الرييالم 
من اليقظة تواكب تلك ال بلوماايييييييية والصييييييينخات وتت حل 

 مهايرة التسييييييييييييييياما التد أه اها ال لك ىايييييييييييييييتيراب د أن 
الرزيز لألمتةن كوني ونبط  د ىايييييييييت نار  عب بن  هللا عب 

مصيييييييييييييييلدية األمية الرنبيية   صيييييييييييييييلدية شيييييييييييييييطيقتهيا األمية 
اإلاالميةو يشع  نيقي بنسهة ملدوظة من الوعد ونسهة 
ر السنص ع يأتد  رةن ال زي   أكبن من اعقتنياع  أن ه  
من الترقة ات  د حةن أن اغتنام السنإيييييية مكسييييييب كبةن 

ترنيي كحةنات مصيييييييلدة وبالذات ىذا كانإ إيييييييايرة من قا   

بند قومي وأمنةتي منضيييييييييياة رب الرال ةن عليي وهاجسييييييييييي 
ترويل النعية وبسيييييييييييينعة  يااييييييييييييية الكحةن م ا ونى أنها 

الرزيز الذي  عب بن  هللا عب  تسيييييتدقيو ونرند بهذا القا  
يرزز ال هييايرة  ييإ نتةن ويضييييييييييييييييف ىل  اإلنجيياز ىنجييازات 

لدكي ة ويبتكن لإإييال  و د الوقإ ال نااييب الصيييرة ا
 التد ُتهقد عل  أاااات اعاتقنار  ابتة.

وألني ضييييييييييي  الداعت الرنبية الشيييييييييييارية ويشيييييييييييرن أني 
ال سييدول عن راييم  نيع اله اية ما يام كبةن القومو وإن 
كان لي  هو ال سيييييبِّّب لسيييييقاة لسيييييانية ح  إ أو خذعن 
ل سييييييييييييييير  ح ة  قام  يو  إني لم يكتف  أن قال  د ق ة 

دة ُ ويإ وعلةنا الب    كتا ة الكويإ ما مرناه هذه إييييييييس
إيييييييييييييييسديية التيي لف الييذي يدقع التوحيي و وإن ييا أتهم القول 
بتدسةز ملن علةهم الروية عن رهانات  أرايييل ىل  الن ي  
ار األايييييييي و ال سييييييييدول الهايئ  د التخا ب الذي ع   شييييييييَّ
تسييارقييي الكييياايييييييييييييييية وهو يان  األ كييار ونرند  ييي األمةن 

ي أراي من هييذا الرزيز. و د الوقييإ نسسيييييييييييييييي عبيي بن  مقنن 
ىل  الد ث الذي لم يأخذ رونقي  عتهارالتدسةز ىعاية اإل

الكا د وبذلك ضييييييييييييياعإ عل  ايييييييييييييورية مناايييييييييييييهة  ال ا 
ت هاو ونقصييييييي  بذلك الق ة الرنبية ال ورية التد كانإ  انتظنل
ايييييييييتكتسيييييييييب ذلك النونع لوع أن ال شييييييييياركة الرنبية  ةها 

 نسسيييييييييو أوإيييييييي  اإلتجاهكانإ غةن مكت لة. ك ا أني  د 
الن ي  حسييييييييييند مهاري خةنات وإييييييييييبنات  دنكتد  الصييييييييييناع 
السلسييييييييييييييياةند ال هروة " تا" و"ح يييياج" ومن يون أن 
وزعجي  د شيييييييييد  أن ُيكلَّل ال سييييييييير  الد ة  ال صيييييييييني 
 يييالنجيييا  وهو ميييا أ  ن نتيييا ج  ةهيييةو  هو وتالم ىل  أن 
يدل الو اا بةن السلسيييييييياةنةةن وعل  ندو تالُّري إلحالل 

ومن هنا كانإ توجةهاتي ىل  اييييسةنه  الو اا بةن اللبنانةةن
الرزيز خوجي الذي ىإيييييييييييييياساه  د ضييييييييييييييو   عب  ال كتور

ىايتيراب السيسةن لنوحية رؤية مليكي الو ا ية ليكون وزينات 
لإعالم والحقيييييييا ييييييية. و د تالُّريييييييي إلحالل الو ييييييياا بةن 

عن  أن  الشيييييينيسة ن الدنمة نالسلسيييييياةنةةن ع وتوقف خايم 
تة ن أو ىحيي اه يياو و د هييذا " تا" و"ح يياج" خييذلتييا مجت ر

األمن قوعن عل  ندو لريييية أهييييل اإل تييييا  ال زيهنة منييييذ 
حةنو مداولتي التد اييييييييتهق  حاضيييييييينة  د الذاكنة الرنبية 
ك لةل عل  أن كبةن القوم وتصيييييييييييينل  د لدظة الشيييييييييييي ة 
تصةب القضية  كل ما أعاني هللا من ه ة ونخوة وهذا ما 

ُوهقد الدوار   رلي عن ما ىنتقل من النياة ىل  مكة لكد
بةن الن ي  مد وي عهاج )م حالت  تا والسييلاة الو نية( 
وقابد  "ح اج" خال  مشييييرل ال رتنِّب يا  ات عن األرة 
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السلسيييييييياةنية وإايييييييي اعةل هنية الداضيييييييين يا  ات عل  هذه 
األرةو ولكد يا ئن أن الدوار وتم تدإ رقا ة وج اني 
مدنوايييييات  قلقي عل  القضيييييية خشيييييية أن يصيييييةبها مكنوه 
ويصيييييةب الشيييييرب السلسييييياةند أذى  الغ عل  خلهية ع م 
التوا ع. وهذا ما ح ث ذلك أن ىايييييييييينا ةل انتهزت التهاع  
السلسيييياةندو الذي وإييييل ىل  ح  انسصييييال "ح اج" عن 
السيييييييييييييييلاة واايييييييييييييييتئحارها  قااع غزة وإعالن  يام حكومة 
"ح ااييييييييية"  ةها ع يرتنل رايييييييي يات بها أح و ونسَّذت أكحن 

سييييييييييييييية وإ جنامات. وبذلك ترقِّ ت األمور أكحن ىعت ا اتها خِّ
وأكحن. ولق  ب ا هذا الترقة  الذي قاي ىل  ور ة وقم كهار 
قاية "ح اج" وحنكتهم وج هورها  ةها رب ا ألن اإلغوا  
أرخ  حجا ات عل  الهصةنة ورب ا ألن هدع  القاية اعتبنوا 
أن السنإيييييية مواتية لنةل ال االب  رةن الت ند وذلك ألن 

ة الو نية" اييييييييضيييييييرف عن ما وتم اقتااع شيييييييأن "السيييييييلا
الجنا  الرزَّاوي منها وبذلك تصيييييييييييييها عاجزة عن التدلةع 
وع وهق  لها ىزا  ذلك اييييييييييوى التسييييييييييليم  ال داإييييييييييصيييييييييية 

 ال جزية.
الرزيز كان  عب بن  هللا عب  وإل  ذلك  ك ا أن ال لك

لن ونزعج  د حال أ  ن السييييييييييرد ال صييييييييييني ل ى قابد  
ات من حةا ال ب أ إتساق يات و الصييييييييييناع السلسيييييييييياةند حوارات ج

ولة الشيييييييييك  عل  بنا  عالقة تقوم عل  الحقة والتراون عِّ
وهواج  اقتسيييييييييييام الرنا مو  إني لن ُيرلع  اب يوواني أمام 
الذون أقسيييييي وا الي ةن  د مكة ال كنمة بنعاوتي وحضييييييوره 
ومسييييييييييييان تي عل  أن وتسقواو ذلك أن من ج لة القضييييييييييييايا 

ألو ي السلسييييييييييياةنية األاييييييييييياايييييييييييية عن ه هد أن تتكاتف ا
وبتكاتسها وترزز التوجي الذي تلخصيييييييييييييييي ال هايرة الرنبية 
فيدنِّكهييا مم اإليارة األمةنكييية الجيي ويي ة وال جت م اليي ولد 
ع ومات وبذلك وتم ىعاية ال هايرة ىل  الت اول ولي  إن ل 
رها  د رل  بها من الااولة ووضيييييييييي  النظن عنها أو اييييييييييد 

ي يأخذ شييييييييييكل ال نسيييييييييييات. وعل  تقلة ه ال سييييييييييتدب الذ
ال ساجأة القومية التد وتوا الج يم ىل  ح و هاو تستوقسنا 
راييييييييييييالتي التد  را بها ىل  الن ي  حسييييييييييييند مهاري ووم 

 ريي مييا كييان ال لييك ى  ييأن ىل  أن  2008-2-27الج ريية 
ال سر  ال صني أنجز خاوة توفيطية من شأنها مساع ة 
"اإلخوة األع ا " عل  العي  النضييييييالد ال شييييييتني. وهذه 

 - لنايييييييييييييييياليية التد تييذكِّننييا روحةتهييا ومسنياتهييا  ييالرييا ييبا
بن  الرزيز عبيييي  الديييياضييييييييييييييين رح يييية هللا عليييييي الشييييييييييييييييم

ال دسيييييييييييييين  عب  ال دسيييييييييييييين التويجني وكيف أن أبو عب 
بن  هللا عبي  ونتسل قوعت حكي يات عني ميا وتلق  التوجييي من

الرزيز أ ييال هللا ع نهو تنيي رج  د ظيياهنة مهييايرات  عبيي 
نبد ال نتهك  د منأى عن السقوط أ قإ عل  الوضم الر

 د الهاويةو وهد  د مرظ ها تشيييييييكِّل ما يجوز تسييييييي ةتي 
الرزيز". و د مهايرتي ال ساجئة  عب بن  هللا عب  "إيييييييييناط

هللاو عل  ندو مييا ولسييإ  عبيي  وال سيييييييييييييييتدهيية وتر يي  ال لييك
ليي عل  ما تم ىنجيازه  د القياهنة  اإلنتهياهو أن يكون ري  ِّر 

ة مبحو ة ولي  مجني اتصيييييال عل  الة  ال صييييينيةو رايييييال
والن ي  مهاري يقول  الشيييينيسة ن الدنمة نهاتسد بةن خايم 

 خامة الن ي  وهذا  يا فيي   اري هللا  سييييييييعيك ال شييييييييكور
عه  األمة وعه نا فيك و د ىخوانك الذون شييييييييييييييياركوا  د 
السييرد وأبنزهم اللوا  ع ن اييلي انو وإن ا شييا  أن يكون 

ليي الج يم ورب ا لكد ات لكد يقف عىايييييييييييييييتحنا يري السرل 
يكون هنالك ن ط  الغ النقد  د لرة التخا ب يأخذ  ي 

ات  قط ىايييييييييييييييتحنا يمن وني  خةنات  األمة. ولم يأتِّ ري السرل 
"مصن الرنوبة  بيييييييييييييييي وإن ا جا  غةن مسبواو وفيي ىشاية

واإلاييييييالم" و"مصيييييين الشييييييرب الدن األبد" و"عقل القاهنة 
حصييييييييييييييييييية  ال تيقظ" و"مصييييييييييييييين الييييي ور التييييياريخد". أميييييا

كل ة  تنبيي لهم  494 آل السلسييييييياةنةةن من النايييييييالة ذات
من "الداق ون الكارهةن ألمتنا الرنبية واإلاييييالمية" ويعوة 
ىل  "األا مد وي عهيييييياج واإلخوة  د ح يييييياج وج يم 

 أني آن األوان كد  ىايييييييتحنا السصيييييييا ل السلسييييييياةنةةن بال 
كبن يقولوا ألمتهم الرنبية واإلاالمية وللرالم أج م  أنهم أ

 من الجنا  وأعل  من "الخصومة".
الرزيز  عبيي بن  هللا عبيي  ىل  ذلييك أيضييييييييييييييييات ىن ال لييك

بل مربَّ ة قبل   السييييييييييييرد الدحةا من أجل أن تكون السييييييييييييُ
 2009آذار /ميييارج 29و 28انرقييياي ق ييية الييي وحييية وومد 

ودك  أمنات  د منته  األه ية وهو أني وتجاوز اعجتهايات 
رات  د ال وقف الرنبد القانية التد  ال ا أح  إ تقا 

الرام وأني وني  لهذه الق ة أن تنرق  وتكون ناجدة  إمتياز 
وتكون ال شيييياركة  ةها  اإلج اع وع يقتدم ه و  التشيييياور 
 ةهييا ضييييييييييييييييف اعجتهييايات القلالنييية التد لم تح ن نتييا ج 
 منجوة الن ي  مد وي أح يي ي نجيياي. وهييذه النظنة لل لييك

عاقل عنبد وبصيييين ل  لكل رتيا هللا هد موضييييم اإل عب 
النظن ع ا ىذا كان هذا الرنبد مسيييديات أو مسييل ات شيييعيات 
نيات ب لةل أن أح  حك ا  رجال ال ون الشيييييييييييرة  د  أو اييييييييييُ

األمةن قبالن نييا ييب ر ي  ال جل   عبيي  لبنييان الشييييييييييييييييم
اإلايييييالمد الشييييييرد األعل  وج  نسسيييييي ونصيييييا بند ملتي 

 كالم  9200شيييييييييييييهاط / بناون 25 د ال  لكة ووم األربرا  
 تدتاج النعية الشيييييييييييييعية  د لبنان ال نقسيييييييييييي ة بةن الوع 
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"حنكة أمل"  ق ر حاجة الشيرة  لييييييييي " والوع هللا حزب" لييييييييي
 د ال  لكة ىليي ويقول  د ن ا  هو أشيييييييييييهي  األذان الذي 
ن فيي ال دمنةن ىل  تأيية الصييالة  "مِّن لبنان  و عو ال دذِّّ

مرها  كوا  نوإيييييييييييكم  أن تخالاوا الناج مخالاة ىن متم
عليكم وإن عشييييييييييتم مرها حنُّوا ىليكمو  رلةنا أن نعي  مم 
مديانييا  رقالنييية وحك يية وميي اراةو وعلةنييا أن نترييامييل مم 
م وحلمو وناالب اآلخنين  التراون  اآلخنين بن ع وتواضييييُ
مم ىخوانهم من يون غلظة وقسيييييييييييييييوة  ةتنكوا الناج عل  

ألن عقا  هم الصييييديدة عن همو ويبتر وا عن كل ىاييييا ة 
اإلاييييييييييييييييا ة تحةن األحقيياي  د النسوج وتديي ىل  عواقييب 
اييييييييييييييةئة ندن  د غن  عنها. وعلةنا أن نكون مم ىخواننا 
 د مديانا وأرضيييييييينا وبالينا كنما  وإييييييييلدا  وعظ ا و 
 كونوا ك ا أوإيييييييييييييانا اإلمام جرسن الصيييييييييييييايا حةن قال  
"كونوا زينات لنا وع تكونوا شييييييييييييييةئات علةنا". تراونوا مم خايم 

الرزيز  إني  عب بن  هللا عب  ال لك الشييييييييييييييينيسة ن نالدنمة  
األمةن عل  النيييياج وعقييييا يييي همو وندن ع ننييييي  لييييي ىعَّ 
الخةنو وكونوا من األخيار الكنام مِّن الاةبةن الااهنينو 
 ال  اراة مالوبة ألن أعقل الناج ملن يارى الناج  كونوا 
مِّن خةنة الناجو وناالب الج يم  أن يكونوا مم ىخوانهم 

ل سيييييييييييييييل ةن عل  خةن و د و ام وايييييييييييييييالم  ةبتري وا عن ا
الدسيييييييياايييييييييات والكناهية وناالهكم ج يرات  أن تكونوا عن  
ُحسيين الظن  كمو  إع لوا خةنات وقولوا إييوا ات وكونوا عل  
جانب كبةن من األخالا الد ة ة  د ترا يكم مم أهلكم 
وإبتر وا عن كل ىاييا ة وكونوا و ات واح ة حت  نصييل ىل  

 لشنيسة...".الراية ا
خالإييييية القول وبةن ا قاار التسييييياما وواإيييييل رحلتي 
وبدةيييا ىن أي مسييياجييي ت يوليييية تدييي ث يكون الصيييييييييييييييف 
الرنبد عل  يرجة من التوح و  ال يقال أني تم اعايييييتسناي 
بهييذا الديياكم أو ذاي  د ظييل الخالل ال سيييييييييييييييتدكمو ىن 

الرزيز هو الصييييييييناط اآلمن وأن  عب بن  هللا عب  إييييييييناط
 د السيييييةن عليي... وإن كان السيييييا نون  السيييييالمة مأمونة

 وتدنكون خاوة خاوة.
 2009 آذار()مارس  3 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 يسألونك عن السودان و... "إنقاذه"
عن ما يسيييييييييييييييأل ال ناقب الرنبد محل حالنا وهو وتأمل 

ال شه  السوياند ال ضدك ال هكد  ماذا ايسرل األشقا  
الن ي  ع ن حسيييييييييين الهشييييييييييةن وهل الرنب  النسييييييييييهة ىل  

ايييييةتنكوني وواجي عاإيييييسة ال دك ة الجنا ية وحة اتو يأتد 
الجواب  اييييييياما هللا ع ن. لق  قةل لي أكحن من منة ومنذ 
أن  اتإ مسيييييييألة ال دك ة  د ضيييييييو  ال رلومات ال دك ة 
أمنات مدسييييييومات غةن قابل للتناجمو لكن األا ع ن لسييييييبب 

لنأي وع هو تجاوب مم ع و ري ال ن   بيرتي لم يأخذ  ا
 النصيدة.

وعن ما وهدا ال ناقب عن ال زي  من التوضييييييا وهل 
أن الضييييييييرط الرنبد لي   د ااييييييييتااعتي تر ول مسييييييييار 
ع لية ال دك ةو يأتد الجواب  أي ضييييييرط هذا ي كن أن 
يديييي ث. مييييا هو م كن من جييييانييييب أي يوليييية عنبييييية ع 

ت ال ن قيية  يالت نيييات  يأن وتم اإلتصيييييييييييييييياعوتجيياوز  رل 
جةل القنار ل  ة اييييييييييينةو وخاللها رب ا يسيييييييييييتايم  رل تأ

 القاية ىقناع الن ي  الهشةن  إعت اي شد  من ال نونة.
وعن ما يسييييييييأل ال ناقب نسسييييييييي ع ا ىذا كانإ ال نونة 
ترند أن يسيييييييييييييييتييي ون الن ي  مئييية و  يييانةن يرجييية وكيف 
ري  د نظن الناج خصييييييييوإييييييييات أن حزبي  ايييييييييكون وضيييييييي 

وعية ر اايييييية ج و ة  وج اعة "اإلنقاذ" يخااون من أجل
ليو يأتد الجواب  عن ما يكون الو ن عنضييييييييييييييية للته و  
 إن التضيييييدية تصيييييها واجهات ع ب  لنجل ال ولة إييييياحب 
القنار من أيا ي. و د اعتقاينا أن الن ي  الهشةن كان  د 
اايييييييييييييتااعتي أن ونراف ب ل أن يسيييييييييييييت ونو أو  األحنى 

د تداشييييييات من جانهي للنق  الخشييييين من جانب خصيييييومي  
حال ىايييييييييييت ار. وما نرنيي  اعنراا ة هو التأمل  د واقم 
الدال و د ما ي كن أن يد ث  م وتم اايييتخالص الخيار 

 األقل ضنرات.
وعن ما يسيييييأل ال ناقب نسسيييييي ع ا ىذا كان ال قصيييييوي 
 اعنراا ة هد تسليم الحنا د أح   هارون وعلد كوشةب 

( ه ييا  دي يية وال قنحد )رمزا التضيييييييييييييييدييية اللةبيييةإعتهييار و 
 اهرة ايييييييويانيةو يأتد الجواب  رب ا بذلك تتدقع مرجزة 
النجاة وتسييييييتتهرها خيارات ُت ّكن الن ي  الهشييييييةن من نة ل 
الوعية الن ااية الج و ة وأيضات من ىقناع الشنيك الجنوبد 
 أن أاييلوب التذبذب يجب أن ووضييم لي ح  وعل  قاع ة 

يب الشييييييينيك أحع من الدليفو ت امات محل ا أن الجار القن 
أول  من الصيييييييييييييييي وع الهرةيي  عل  ندو ال حييل الشيييييييييييييييربد 
السييييييييا ن. وااييييييييتك اعت لهذه النقاة  الذات ي كن القول ىن 
الن ي  الهشيييييييةن كان  د اايييييييتااعتي ىخضييييييياع الكهشييييييية ن 
الجنجويييي و ن ىل  مدييياك ييية متجنية وإإييييييييييييييييي ار األحكيييام 
النزيهييييية  د حقه يييييا. وبييييي ل أن ون ل ذليييييك متهييييياهييييييات 
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ه ا واايييييييييييييييتنهاط مسنيات  الدنص علةه ا وع م تسيييييييييييييييلي 
وعهارات لتأكة  هذا الن ل وإيييييييييييييل ىل  ح  أني أقسيييييييييييييم 
 الاالاو  إني بهذه ال داك ة واألحكام التد تص ر عنها 
يج  أشيييييييييييقا  عنبات وأجانب يسيييييييييييان ون مدنتي و د الوقإ 
نسسي وترال  عل  جنا  التجاوب اعضاناري مم مسألة 

ل دك ة يولية وقانونية. ك ا أني لو إيي رت األحكام من ا
السيييييييييويانية ووا ع عل  ىرايييييييييال الكهشييييييييية ن مخسوري ن ىل  
ايييييييجن "كوبن" مم التوإيييييييية  إقامة منيدة له ا  م يدةن 
ذات ووم األوان ويتم اإل ناج عنه ا  إني كان ايييييييييييييييةومئ 
 إإيييييييييييييييهرد  النصييييييييييييييين عل  ال خاط وال خااةن وُيهقد 

 السويان تدإ خط السالمة.
ن  اتإ ويسييييييأل ال ناقب محل حالنا نسسييييييي أيضييييييات  اآل

خاوة اعنرايييا ييية متيييأخنة وبييياتيييإ تهريييات ليييذليييك السيييأج  د 
 نيقهيييا ىل  النأجو   يييا الر يييل؟ وهيييل هنييياليييك ميييا ي كن 
ىنقاذ "اإلنقاذ" وإنقاذ السويان من غ ر يولد مهاغإ لي  
 الضنورة أن يكون محل غ ر الحنا د بوش اإلبن و وند 

 بلةن  الرناا؟
د  رل ويأتد الجواب  أن ما أإيييييييييييييياب الرناا كان  

جوانهييي نتيجيية تقيي ونات غةن ي يقيية وغةن موضييييييييييييييوعييية من 
ام حسييييييييييييةن لل وقف ال ولدو حةا ىني  جانب الن ي  إيييييييييييي َّ
ترييامييل   ناع التديي ي والن ل والتظيياهنات مم أن  رل 
الكيااييييية من جانهي كانإ ايييييتنقذ الرناا من شييييين الدصيييييار 
وكان الشيييييييرب الرناقد ايييييييةب ي امتناني لن يسيييييييي ألني ارتأى 

التد ي وإعتبن أن عنسوان الداكم لي  أهم من  التناجم عن
  أنةنة الناج. وعل  ضييييييو  ذلك  إن الن ي  الهشييييييةن ب ل 
امد الصييييِّ امد وأاييييلوب الن ي   ااييييتنسيييياا األاييييلوب الصيييي َّ
مد وي أح يييي ي نجيييياي التهويلد وكييييذلييييك بيييي ل اإلغناا  د 
خضييييييييم اإلاييييييييتخارات والرةبيات ىعت   ال وقف الدكيمو  إن 

وا ايييصيياسون حولي مق مة إلنتشييالي من األشييقا  الرنب كان
بنا ن ال دك ة الجنا ية أو  األحنى ال دك ة ال تجنية وكان 
لن يكتييب بنسسيييييييييييييييي  د تيياريم بليي ه انييي ىذا كييانييإ ال دك يية 
متجنييييية  ييييإنييييي هو اآلخن تجنَّ  عل  بليييي  وتوا أهلييييي ىل  

السييالم والتشيياري مم اييويان ىتساا  اعاييتقنار النسييبد نتيجة
دقع عل  عه هو أي عه  الهشييييييييييييييةنو  ر ما الجنوب الذي ت

اكتوت األب ان السيييييييييويانية  الت اعيات الناشيييييييييئة عن حنوب 
ونزاعات وإيييناعات مقةتة عل  السيييلاة وي اعات مسيييت ةتة 
من أجل اعاييييييييتسناي بهذه السييييييييلاة وع م ىتاحة ال جال أمام 
ال شييييياركة. ونقول ذلك عل  أاييييياج أن األمور ما زالإ  د 

الجوي والرذا د رب ا يد ث. وإذا كانإ الب اية وأن الدصار 

لةبيا  د زمن الدصار ياوت األمن  الق رات ال الية ال تو نة 
ومم ذليييك لم يجييي  الرقةييي  القيييذا د مسنات من اعاييييييييييييييتييي ارة أو 
اعنراا ةو  كيف هد الدال  النسييييييييييهة ىل  السييييييييييويان الذي 
 الكاي وتسايى الشرب فيي الضا قات عل  أنواعها  الصبن.. 

ح وي.  م أع وتذكن الن ي  الهشيييييييييييةن كيف أني لوع  الذي لي
النج ات السويانية من اللدوم للرناا لكانإ أكحنية الرناقةةن 
 د زمن الدصار اشتهإ قارة اللدم وكانإ قبل الدصار 
ت أل الحالجييات   ييا وزييي  عن حيياجيية أ ناي األايييييييييييييينة إللتهييام 

 اللدوم.
وناه وعن ما يسييييييييييييأل ال ناقب محل حالنا نسسييييييييييييي ما الذي 

الن ي  الهشيةن خاأ ىن هو ىختار ا ت ا  السيويان  الكهشيية ن 
هارون وكوشيييييييييييييةب ب ل القول ىني لن يسيييييييييييييلِّم ولو قاة ىل  
أوكامبو الذي شييييييييي لي القصييييييييياص الهشيييييييييةني الدذا دو يأتد 
الجواب  ىذا كان الن ي  الهشةن رم   د السجن ع ة منات 

ل إييياحب "نظنية اإلنقاذ" الشييييم حسييين التنابد وشيييتَّإ شييي 
ر اقي التنابةةن وبذلك خالف إييييييييسة أني "أخو ىخوان"و وعل  
ندو ما ايييييبع و رل الن ي  الناحل حا ظ األاييييي   صييييياحب 
"نظنية الهرا" ال نحوم األايييييتاذ ميشيييييال عسلع حةا  اريه 
وحكم عليي وشييييييييييييييتإ شيييييييييييييي ل الرسالقةو  م ما  رلي الن ي  
السيييييوري الناحل  شيييييطيقي ر رإ وذلك به ل أعَّ تهتز يعا م 

ايييتقنار الذي حققي لسيييورية.. ىني ىذا كان الن ي  الهشيييةن اع
 رل  التنابد والتنابةةن ما  رلي   ا الذي يضييةنه لو ىاييتنسييم 
أايييييلوب األاييييي  األب عل  خشيييييونتي وقال للكهشييييية ن هارون 
وكوشيييةب  ُأيخال "كوبن"  أنت ا السيييجنا  من أجل أعَّ وتأذى 

لو  رل ذلك السييييييويان الشييييييرب والنظام والكيان؟ وجوابنا ىني 
 لكان ىختار الصيرة اإلنقاذيةو لكني لم يسرل مم األاف.

وخالإيية القول ىن الن ي  ع ن حسيين الهشييةن تصيينَّل 
مم ال جت م ال ولد كتصيينُّل جننال مم أ ناي  نقة عسييكنية 
يقويها ولي  كنجل يولة. ومن الب هيات  النسييييهة ىل  رجل 

كتوبات وع ال ولة واألكحن اييييييييييييالمة لي هو أن ولقد الخااب م
وتساعل مم ضيييييييوضيييييييا  الج اهةنو وأّع يقول ىن أخصيييييييامي 
ب  ات  ال دك ة وقضيييييييييياتها وم عةها الرام تدإ جزمتيو ك ا 
ع يرلن عل  ال أل اني اياني اسنا  يول أجنبية وج عيات 
تا رة لألمم ال تد ة وع وه ي وهو  د مدنة  الويل والحبور 

هيييارات التدييي ي وعظيييا م األمور وإن يييا وتيييذكن مييياذا  رليييإ ع
وبياليذات ميا وترلع  يالشيييييييييييييينب من الهدن  كبةن النؤايييييييييييييييا  

النيياإيييييييييييييين الييذي رحييل مقهورات وبحيياند  عبيي  الحوريةن ج ييال
ام حسةن الذي رحل قاهنات  النؤاا  الحوريةن الرنب شأنات إ َّ
 م مقهورات   شييييييينوقات. وإذا كانإ غابإ عن الذاكنة الهشيييييييةنية 
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مر ن القذا د " ز  وقا م ق ي ة  إن عهارة إيييييييييييييي يقي الرقة 
 د أمةنكا" لم ونشيييييف حبنها  ر  وكلسإ رجل لةبيا القوي ما 

 ع وت ن  اإلق ام عليي.
خالإييية القول أيضيييات  ىذا كان ر ي  السيييلاة اأُلول  
 د البلييي  لم ييييأخيييذ كخاوة ُأول  ومن قبيييل تسييياُقم األزمييية 
 صييييييييييييييييرة حكومة اعتداي الو ند مم الكحةن من التنازل 

ه"  كيف ايييييييييييييييةلتف النأي الرام مري   ا عن " وابإ ىنقاذ
يجرلييييي  د منييييأى عن انكسييييييييييييييييييار ال هييييا يييية؟  م أون هم 
ال سيييييييييتشيييييييييارون وما أكحنهم وأحذقهم ىعَّ ىذا كانإ تنابع 

أبد  الب بن  عل  حالة هدع  روحية قول اإلمام علد
بلن وأقييّل اإلعتهييار".. ونرند بييذلييك مييا أكحن  "مييا أكحن الرِّ

ىلةهم ب ل األخذ بتدنيضييات ال سييتشييارين وأقلَّ اإلإييرا  
ال سيييياع ون وقول ُكبنا هم  أنهم جاهزون لل نازلة وتقايم 
األوإيييال وتدايم ال دك ة الجنا ية التد هد  د نظنهم 

 لرنا يية هييذا القول  ييالييذات لسيييييييييييييييريياية األا يييا " ييأر مةييإ"
الدليم الييييييذي قيييييياي "ال واجهيييييية"  د  عبيييييي  ال د وي عبيييييي 

الخن وم. وهييييذا نةويوري بيييي ل ى سييييا  النييييار اآلتييييية من 
التسييييييييييييييياؤل  د ح  ذاتي يجرلنا نستنة أن "اإلنقاذ" الذي 
ودك  ر يسيييييي الهشيييييةن أني اييييييجنِّّن ال جت م ال ولد وكأن ا 
هذا ال جت م عاقل  د األاييييييييييياجو ق  ع يسيييييييييييتايم  رةن 
اعايييييت ارة ىنقاذ السيييييويان ألن مهاركة زعيم "ح اج" خال  

 يييياا مشيييييييييييييييرييييل وأيعييييية ىخواننييييا اإلونانةةن وتدسظييييات الن 
الصيييييةنةةن ليسيييييإ النايع الكا د إلتقا  شييييينور الاامرةن 
 ييالسيييييييييييييييويان الييذون ي تاون خةول أشييييييييييييييينار الجنييا ةةن.. 

 ال تجنةن. وهللا أعلم.
 2009مارس )آذار(  14 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 العزيز خوجه عبد ختامها نصيحة من قلب
ع  عبيي  جييا  اليي كتور الرزيز مدةد اليي ون خوجييي لةويِّّ

بن  هللا عبييي  نيييان الناييييييييييييييي د  رييي ميييا ىإييييييييييييييياسييياه ال ليييكلب
الرزيز ليكون وزينات لإعالم والحقا ة لل  لكة الرنبية  عب 

السيييييييروييةو  إذا  ي يج  نسسيييييييي مر ورات  اإلمتنان واإلقنار 
 أن ما كان يقولي كسييييسةن  د ذروة التأزم خالل السيييينوات 
الحالث ال اضييييييييييييية التد اييييييييييييهقإ التوا ع عل  الن اايييييييييييية 

 كان عةن الصواب. األول و
و د اييييينوات التأزم ال شيييييار ىليي واجي ال كتور خوجي 

صيييييييييات واألمزجة السيييييييييياايييييييييية ال تقلهة ما جرلي  من ال نرِّّ
يييأايييييييييييييييف من يون أن ويييأج مييا يام هللا مم ال سييييييييييييييير  
ال خل  لبليييي ه ندو لبنييييان الييييذي لييييي  د وجيييي ان أبنييييا  

الرزيز ال كييانيية األرحييبو ك ييا لييي  عبيي  ال رسور لييي ال لييك
الرزيز شييييييييييخصيييييييييييات الترا ف  عب بن  هللا عب  ا ن د خ

ال ت ةز عن أي تراُ ف آخن. ونسيييييتدضييييين وندن نكتب 
عن وياعي كسييييييييييييييسةن عهارة ايييييييييييييي رناها مني  ر  لقا ي مم 

-6-16 اإل نةنر ي  البنل ييييان اللبنيييياند نبيييييي بني ووم 
ليييب الو ييياا ع يجييي   نيقيييي ىل  التسييياهم  2008 وكيييان ملا 

عليي وإايييييته  إ ال  لكة من هذا اللقا  لوي   يف الرناي 
وع م التشيييييييبا  التناور السيييييييلبد. والعهارة هد "ىن عالقة 
ال  لكيية هد مم لبنييان كيي وليية  كييل  وا سييي ومج وعيياتييي 
السيييااييية وندن مسييتر ون للتشيياور والتراون مم أي كان 

يدقع الو اا  د لبنان". وهذه العهارة كانإ ىذا كان ذلك 
ىذا جاز القول خار ة الانيع السيييييييييييييرويية التد وضيييييييييييييم 

الرزيز األاييييييييييييييي  الحابتة لنوحةتها  عب بن  هللا عب  ال لك
وأوكل ىل  الجهات ال ختصييييية التد تسييييياهم  د إيييييياغة 
القنار أمن التنسةذ. وبالنسيييييييييييييييهة ىل  موضيييييييييييييييوع لبنان  إن 

ه إ  سرالية لجهة ال حابنة الرزيز خوجي ايييييا عب  كيااييييية
وع م التوقف أمام زعت لسييييييان أاييييييا  الذون ىقتن وها ىل  

 بل همو وأ بتإ خواتيم األمور إدة ذلك.
الرزيز خوجي كسيييييييسةن اتسييييييي إ  عب  وك ا أن اييييييينوات

  شاعن تج م بةن ال سدولية السيااية يكون التربةن عنها 
يانات بتصنيدات تتض ن عهارات محل التد أشننا ىلةهاو وأح

يكون شييييييييييييييرنات أو نحنات كوني ج م ىل  جانب التخصيييييييييييييي  
الرل د والدذاقة ال بلومااييييييييييييييية موههة الكتا ة جامرات  د 
رن التد يقنضييييها بةن التدسيييين عل  حال و ن  أبيات الشييييِّ
أو قضييييييييييية وبةن األمل بلدظة خالص كتلك اللدظة التد 
ح  إ  د لبنان مت حلة  الو اا. وهو عن ما ا رناه وناش  

-19ااييييييهة تكنيم ال ارة الدنينية لي مسييييييا  الخ ي   د من
اللبنييانةةن اإلهت ييام بو نهم قييا الت كختييام ل ه تييي  3-2009

ال بلومااييية وب ا يشييهي الت ند والنصيييدة "عل  ال سييدولةن 
 د لبنان التن ُّم عن الدساايات الضيقة وترلةب مصلدة 
الو ن عب ن اإلنكهاب عل  حوار مر َّع مسدول وديي ىل  

ول مقبوليييية من كييييل األ نالو و"حييييا ظوا عل  لبنييييان حل
 أشيييييييييييييسار عةونكم ألن هللا عز وجل حهاه  خصيييييييييييييا   لم 
وهبها لسيييييييواه" مضييييييييسات "بل كم أمانة  د أعناقكم  كونوا محل 
أج ايكم   سييييييييييييييتوى األمانة"... ىننا عن ما ايييييييييييييي رنا هذه 
ننييا من يياتييي التسيياؤلييية للبنييان  ريي مييا أ هقييإ  ال نيياشييييييييييييييي ة تييذكَّ

عليي وكايت تويي  يو وإاييييتدضييييننا أبياتي  د الظالميات 
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هذا الشييييييأن ومنها "هذي هد األرزة الشيييييي َّا  يامرة... هذا 
ليييييإل  ييييييا هو الجبيييييل الر الا ونسريييييل" و"لبنيييييان أمالت ميييييا زِّ

 اُل" و"لبنان  د قلبنا  يا شيامم الهامات يا مو لي... لبنان
ُة نار تدرِّقنا... خو ات عل  بل  ق  عزَّه األزل" و"لبنان أر 

الدج  هييل للدِّج  أجييٌل... قيي  حييلَّ  د جيي ل أم جييا نييا 
األجل" و"كأن لبنان ع أرة وع نسييييييٌب... وأهل لبنان من 
لبنان ق  رحلوا" و"ُجنٌ  عل  األمل ال كسييييييييييييييور وندنند... 
لبنان ُع  أمالت  الجن  ون مل" و"يا ايييييااييييية البل  ال سيييييتنجِّ  

الي  د ىتد وا... هذي باليكم والسييييييييييييييهل والجبل". وأما أقو 
منااييييييييييييييهة التكنيم الدنينية وكذلك قولي الكالم  د اإل ار 
نسسييي أمام الن ي  ميشييال اييلي ان الذي كنَّمي قوعت وواييامات 
رفيرات وأمام الن ي   داي السيييييييييييييينةورة الذي كنَّمي امتنانات ك ا 
امتنان ال ستد الشييييييييييييييم مد   رشييييييييييييية   هاند ونا ب ر ي  

األمةن قبالن  عب  ال جل  األعل  للاا سة الشيييعية الشيييم
هللا  واإلشاية التهاُركية من جانب الهانيني ال اروند نصن

إييسةن... أما أقوالي ال شييار ىل   رضييها  تن رج  د البةإ 
األخةن من قصييييييييييييييةيي تييي التد اعتبننيياهييا تن د وتتسييا ل  د 
الوقإ نسسييييييييييييييي وهو "لبنان ىند عل  عه ي ر ةع هوى... 

نشيييييةن ىل  أن من مه ا يال ُ ر نا  الج م يشيييييت ل". وهنا 
ن حظ لبنان الذي يضيييييييم نسسيييييييي وومات  ر  آخن عل   ُحسييييييي 

 الرزيز خوجي الوزين ايييييكون محل عب  اييييكة السييييالمةو أن
ب عل  لبنيان حت   عبي  الرزيز خوجيي السييييييييييييييسةن  د الدي  

 الشيييييينيسة ن الدنمة نالترا د الكامل ذلك أن توجةهات خايم 
لرةن الرزيز تقضييييييييييد  أن تشيييييييييي ل ا عب بن  هللا عب  ال لك

السييييييرويية السيييييياهنة لبنان حاضيييييينات ومسييييييتقبالت.. ك ا كانإ 
 ماضيات.

مهيييا نبييييي بني  رييي   وتهق  الهييي يييية التيييذكييياريييية التد قييي َّ
احتسا ي الناييييييييييييييي د كن ي  ل جل  النوابو ولي  كزعيم 

" الاا سة الشييييعية هللا حزب"حنكة أمل" التد تتقاايييم مم "
 أ يا ها ال تدزبةو  ال كتور خوجيو ع تة ك ا ه اياه  د 
 رل ال نااييييهات لهرل الشييييخصيييييات التد تد ل يعلة 

ل ستد اليي يييار  2008-10-17ومنهييا هيي وتييي ووم الج ريية 
ال صييييينية الشييييييم علد ج ري الذي زار بني عل  هام  
 مشيييياركتي  د ا تتا  مسييييج  مد   األمةن. وكانإ اله ية
عهارة عن ى ار ج ةل ُ بِّّتإ  د ياخلة  خط ج ةل آيات 
"ايييييورة الناج" وهد األخةنة  د ال ئة وأربم عشييييينة ايييييورة 
من كتاب هللا. واآليات هد  "قل أعوذ بنب الناج. ملك 
الناج. ىلي الناج. من شيييييييييييين الواييييييييييييواج الخناج. الذي 
نَّة والناج". ومن  ووايييييييييييوج  د إييييييييييي ور الناج. من الجِّ

ل من هييذه اآلييية النوحييانييية  ييالييذات كييان الجييا ز أن الهيي 
تنبيي مصيييييييييين من وايييييييييياوج ق  يكون زرعها أح  أقااب 
الاييا سيية ال ييارونييية زعيم حزب "القوات اللبنييانييية" اليي كتور 
ايييييييي ةن جرجم عن ما زار مصيييييييين والتق  كهار القوم  ةها 
خصيييييييوإيييييييات أن توقةإ الزيارة تزامِّن مم زيارتةن قام به ا 

ت ي القاب ال اروند اآلخن الجن نال ميشال عون الذي أ ق ل
إييييييييييييييييريية الو يياا اللبنيياند  نإيييييييييييييييية أن يكون هو ر ي  
الج هورية اللبنانيةو  أشييييييييييهن غضييييييييييهي متنج ات ىياه بزيارة 

 اييييترنابمحةنة لل هشيييية ىل  اييييورية وزيارة عحقة محةنة لإ
 ىل  ىونان.

وأما ه ية بني ىل  ال كتور خوجي  كانإ لوحة ت حل 
م عل   بةنوت وكيييأن يييا أراي "أبو لبنيييان مم تنكةز مجسييييييييييييييَّ

مصييييييييياس  البةنوتد" ك ا أوحإ هذه التسييييييييي ية مقالتي عن 
بةنوت  د ذكنى   يييانةنيييية "ج عيييية ال قييياإييييييييييييييييي  الخةنيييية 
اإلاالمية" الصن  التنبوي ال دسوب عل  الاا سة الُسنية 
البةنوتية  الذاتو والتد أنشأت ع ة كليات من بةنها الكلية 

بني أح  خنِّيجةها. األاييييييييييييياج  د الراإييييييييييييي ة والذي نبيي 
واليييذي أرايه بني من هيييذه الزييييارة هو التيييأكةييي  لُ ديييب "أم 

الرزيز خوجي  أنها ايييييييتكون مدنواييييييية ولن  عب  الشييييييينا م"
تتوعييك  ريي  اآلن من أي اجتهييايات كالمييية أو مرييامنات 
يرَّاجية نارية وأني كزعيم لنصييييييييييف الشيييييييييييرة ال تدزبةن  د 

ىل  ذلك  لشييينيسة نا الدنمة نلبنان وت ن  عليي   أنة خايم 
خصيييوإيييات أن مرايلتيو مرايلة بنيو التد  ال ا نايى بها 
وإعتبنهيييييا بوا ييييية الديييييل واعاييييييييييييييتقنار وهد "ج. ج" أي 
مصييييييالدة السييييييرويية واييييييورية ق  تدققإ كإجنا ات لكنها 
ار  تنتظن يل  الرالقة وت لف القلوب وإقتناع الن ي   شييييييييييَّ
للب ونصيييييييييييدةو وخصييييييييييوإييييييييييات أن بني    ا يسيييييييييي ري ك ا 

صيي وع األكحن ىخالإييات لألايي و ن اإلبن  ر  األب وحا ِّظ ال
ج يييا له ييياو هو القيييا يييل عنييي ميييا زار قان ال نه كييية بتخ ييية 

-4-16أيوار تصيييالديةو أمام الجالية اللبنانية ووم الحال ا  
"اييييييييييييييأقوم  كل ما ولزم لتأمةن متالهات نجا  الدل  2008

الرنبد اناالقييييات من زيييييارة ال  لكيييية الرنبييييية السييييييييييييييرويييييية 
بن  هللا عب  ال لك الشيييينيسة ن الدنمة نالتشيييينُّل بلقا  خايم و 

الرزيز الذي أعنل حنإيييييييييي عل  التضيييييييييامن الرنبد  عب 
وتالُّري ىل  ال سييييييييييييييتقبل من أجل الخنوج من واقم الرجز 
الرنبد وامتالي اإلراية السيييييياايييييية القويةو وأعنل حنإيييييي 

ا  الش و  عل  لبنان ورغبتي  د يعم التوجي ىل  ت اُري السن 
الخاةن  د لبنيييان عب ن حيييل أزمتيييي ارتكيييازات عل  ال هيييايرة 
الرنبية". وها هو الدل  النسيييييييهة ىل  لبنان و ع ال هايرة ق  
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تدقعو وتهق  زيييارة نبيييي بني ىل  السييييييييييييييرويييية التد  ييال 
ىرجاؤها خصيييوإيييات وق  اندسييينت ال نرصيييات وبات م كنات 
ت ةةز اللون األبيل من اللون األغبن  ريييييي مييييييا كييييييانييييييإ 

حوال اللبنانية ع تسييييييييييييييُن وبالذات  د الراإيييييييييييييي ة التد األ
ر" للج يم   ن  ةهم ملن وتنأج بنل انات أو وتزعم  شقها قل ل "عِّ
تيارات أو يقوي مقاومة أو ي حل بل ه ايييييسةنات أو ولوذ بها عجئات 
اييييييييااييييييييات... لكنها عصيييييييية عل  ملن يا م بها  أكحن من 

ات منهييا. حقييي وملن لم وترييامييل مرهييا بن ع  ييإنته  مدنوميي
الرزيز خوجي الذي  عب  وهذه خصيييييييييييييا   أيركها ال كتور

 الشيينيسة ن الدنمة نع لي كسييسةن لخايم  ىنتها لقد ل نااييهة 
 ليي ى لبنييان وياعييية ع محةييل لنونقهييا من لبنييان الييذي أنقييذه

"ال هايرة الرنبية" من مدنتي  بيييييييييييييييييييييييي الرزيز عب بن  هللا عب 
إييييييييييييييييان لييي  الرزيز عبيي بن   ريي مييا كييان ال رسور لييي  هيي 

 شنعةتي  إتساا الاا ف.
 2009مارس )آذار(  26 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 من "المستشار الثالث عشر"
 لى الرئيس عمر البشيرإ

اآلن وق  حقع الن ي  ع ن حسيييييييييييييين أح   الهشييييييييييييييةن 
اختناقات نوعية مسييييتهقات حصييييارات ق  وترنة لي السييييويان 

ما أإييييييييييييياب ويشييييييييييييي ل النسط والرذا  واألجوا  عل  ندو 
لة  امد والصيييِّ امدو  ات ع ب  من نظنة مر َّ الرناا الصييي َّ

أني ىذا كان "اإلنقاذ"  عتهارللخااب الهشيييةني يأخذ  د اإل
 الدكم مه ات  إن اييالمة  1989كدزب مسييتأ ن منذ الرام 

السيييييويان والسيييييويانةةن أكحن أه ية. وهنا نكاي نخشييييي  أن 
 يصةب أهل هذا البل  ما ع نت ناه لهم.

إ اعختناقييات ترك  حيياليية الرضييييييييييييييييب  د نس  كييانيي
الن ي  الهشيييييييييةن عل  ىخالل بوعوي أمةنكية ناشيييييييييئة عن 
 ةهة قلب الهشيةن من جهة وتزويقات  رل ال سيتشيارين 
وايييييييييي اايييييييييينة تنميم الرالقات من عنب وأجانب من جهة 
أخنى. ك ا أن حالة الرضيييب تلك ناشيييئة عن شيييرف  د 

وبة إلزالة الوقإ نسسيييييييييييييييي من جانهي  التد ي ومداولة يؤ 
ته ة ألصيييييقلت ها  شيييييخصيييييي  رل أ يال ال جت م ال ولد 
ووجيي ت ياخييل السيييييييييييييييويان من وتلا  ورا هييا لريياييية  د 
النس  يداول ال تلاون من خاللها ىضرال هةهة الهشةن 

 ةتم اعنقضيييييياة عل  زعامتي التد هزت ب عة ال دك ة 
الجنا ية  رل الشيييد  أايييااييياتها وح لإ إييياحبها عل  

الةب الشيييييييجاعة كد ع يدقع ال  عد أن ي ارج كل أاييييييي
 الرام أوكامبو مأربي.

ىختار الن ي  الهشييييييييييييييةن أن يكون  د منازلتي ضيييييييييييييي  
ال دك يية مهيياجِّ ييات خال ييات ل ييا هو مترييارلل عليييي  د ينيييا 
القضيييييييييييييييا  وال داك ات وهو أن يكون ال تهم م ا رات عن 
قة  ي ولي  ععب كنة ق م تشييه  ال العب  الته ة ال لصييل

هجومو وذلك عن ر ي  ال دك ة  د هذه لي  جسيييييييييييييييارة ال
ي األمن ىل  ال دامد  الدال اييييييييالب مني السيييييييكوت وتن 
ويي ا م عنييي. ولكن الن ي  الهشيييييييييييييييةن ىعت يي  الهجوم ألنييي 

لم يج  حولي من عن أني  ه متهل اتو  ضيييييياللات ىعتهار ون ل 
الجةنان واألإ قا  من يسان   رةن الت ند عل  ال دك ة 

القنار اعتهامد ل  ة انة وخاللها والذون ورا ها أن ترلِّع 
ع تص ر أحكام را ية تستتهرها ىجنا ات قضا ية تشنِّع 
 بيرتها األمم ال تد ة. و د نظن الن ي  الهشيييييييييييييييةن كان 
هذا الت ند   حا ة ايييييييهم أإييييييياب وج اني ألن مرن  ذلك 
أن الته ة إييييييييييييديدة وال دك ة الجنا ية مرتنلل بها وأن 

ة متهل ات مم وق ف تنسةذ الن ي  الهشييييةن ايييييكون  وال ايييين
 اإلجنا ات  د حقي.

هل أ ايت الن ي  الهشيييييييييييييييةن ال نازلة غةن ال تكا ئة؟ 
شيياتي  وهل أ ر ت إيينخاتي واتهاماتي وبةنه ا رقصيياتي وقس 

 وتلويدات عصاه وح  ال دك ة الساغن   ي؟
من حةييا ال بيي أ حققييإ ال نييازليية تربئيية خسسييإ  رل 

دنوج بنأي الشييييييد  من قلب الن ي  فهات يشييييييرن أني م
عام. وهو ىنتشيييييييييييييي   ر  اعختناا الد ويي األول مت حالت 
 الهبوط جوات  د اريتنيا التد كان ر يسيييها أايييياج أ ورقد 
 د ايينوات مضييإ يشييكل الداضيينة لل رارضيية السييويانية 
مقتن ات  د هذا الت خل وزرات أشييييييييي  قسيييييييييوة عل  ال رنويات 
ة من الذي  رلي أوكامبو حةا ىني أجاز لنموز ال رارضييييي

تدويل مقن السييييييييييييسارة السييييييييييييويانية  د أايييييييييييي نه ىل  غن ة 
م  اإلنقاذ"  ع ليات ايييييييااييييييية وعسييييييكنية لهم إلاييييييقاط "ُحك 
وااييييييت نت التدنشييييييات األ ور ية ىل  أن ىرتضيييييي  اإل نان 
الهشييييييييييةن وأ ورقد التراي  ُو  ع إييييييييييسقة تقضييييييييييد  أن ع 
يستر ل كل منه ا ورقة ال رارضة إلضرال شأن اآلخن 

 م ترززت ال رنويات  اعختناا وهز أاييييييييياايييييييييات حك ي. 
الدييي ويي الحييياند مت حالت بزييييارة القييياهنة التد ىمتزج  ةهيييا 
الترا ف ال صني مم نصيدة من الن ي  حسند مهاري 
 أن وتنوى الن ي  الهشييةن وبأن يختصيين اعختناقات ألن 
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الجييي وى ليسيييييييييييييييييإ  د كحنتهييياو وبيييأن وتسيييايى ميييا أمكنيييي 
وم عل  أميييل الترنة لهرل ال قييياميييات الييي وليييية  يييالهج

ى قيييا  األزمييية ال ترلقييية  يييال دك ييية الجنيييا يييية قيييابلييية لألخيييذ 
والني. لكن وب و أن الن ي  الهشيييييييييةن ىرتأى ال ضيييييييييد  د 
ىعت اي أايييييلوب التد ي النجايي مم اقتهاايييييات ألايييييلوب 
هةوغو تشييييييا ةز وهو ما عحظناه  د ى العت كالمية لي 

ل اييييييهقإ اعختناا الحالا الذي كان أيضييييييات ح وييات ويت ح
 د زيارة لةبيا أتهرها وايييييييط تسييييييياؤعت وتق ونات وت نيات 
وإعتصامات و تاوى ت ور  د مرظ ها حول ال شاركة أو 
عيي مهييا  د الق يية الرنبيييةو  يياعختناا األول عبن الديي وي 
ويت حل  التوجي ىل  ال وحة لل شيييييييييييييياركة  د الق ة الرنبية 
هة لي كد يسييتب ل  ةها  ال ورية التد كانإ السنإيية ال نااييِّ
التد ي بهرل ال نونة وبذلك ع ُيدنج القاية ال شييياركةن 
اليذون ع رغهية لهم  يالوقول مريي عل  ندو ميا ونيي  وأن 
أعل  ال  كن هو تضييييييييييييييي ةن "ىعالن ال وحة" السقنة اآلتية 
"ندك  عل  تضييييييامننا مم السييييييويان ور  ضيييييينا لقنار ال ا نة 
 الت هة ية األول  لل دك ة الجنا ية ال ولية  شييييييييييأن  خامة
الن ي  ع ن حسن أح   الهشةن ويع  نا للسويان الشقةع 
ني   د مواجهة كل ما يسيييييييييييييته ل النة ل من اييييييييييييييايتي وأم 
وااييييتقناره ووح ة أراضيييييي". وهذه ُو ي سة وليسييييإ وق سة ولن 
تكون  د أي حال موقسات. وال لةل عل  أنها ليسيييييييييإ أكحن 
من ُو ي سية انيي كيان هنياليك ىج ياع علةهيا  د حةن أنيي لو 

موقف لكان ح ث انقسيييييييييييييييام  د هذا ىتخاذ  ال أمول كان
الشيييييأن ولكان الن ي  الهشيييييةن ايييييةنسيييييدب غاضيييييهات ولكني 
ىرتضيييييييييي  ما تم التوا ع عليي ألني  اإلج اع مم مالحظة 

"الن ل" آلية تجرلي قايرات عل  مقاومة  ليييييييييييييييييييييييييييييي أني لي 
 "السن ة" من جانب ال دك ة الجنا ية.

اعختناا الهشةني ىل  ذلك ىن  د غل  الان ل عل  
األول خييارج الديي وي  ريي  اعختناقةن الديي ويو ةن يروي ىل  
أن ال جت م اليييي ولد ع ونييييي  ىحناج أهييييل الق يييية الرنبييييية 

ما ونوني منااييهات من ىتخاذ  تاركات لدك ة القاية ال شيياركةن
يون أن يرند أن "الن ل" اياوي إسدة ال دك ة لكني 

م القاية الرنب اييييييييسييييييياع  عل  ُ سيييييييدة من الته  ة ما يا
 "الن  ل". بي مجت رةن لم يالبوا "اإللرا " مكتسةن

مم ذليييييك بييييي ا الن ي  ال تجنَّ  علييييييي من ال دك ييييية 
الجنا ية حام ات شيييييييييييييياكنات الرلد الق ون ومِّن أجل ذلك كان 
اختناقييي النا مو وهييذه ال نة ىل  ميي ونيية جيي ة الحرن الهدني 

ي  لتوأمي األح ن بورايييييييييييييييويان. ومِّن  ج  ة ىل  بةإ ال دايِّ
ام  هللا الدنام لتأيية الر نة وعل  ندو تأيية الن ي  إيييييييييييي َّ

لها  ر  خنوجي من الدنب مم ىونان الخ ةند محخنات ك ا 
الشييييييييييييقةع اإلوناند  الجنا  ال رنوية والرسييييييييييييكنية وال الية 
محقالت بت اعيات الدنب وما تسيييييييييييييييبَّبإ  ي لل جت م والتد 

ند ايييييينوات أوقسها اإلمام الخ ةند عل  مضييييييل  ر    ا
وكل لن وتجنع السيييييييييييييم عل  ح  قولي. ولم يشييييييييييييي ل بننامج 
الهبوط  د األرة السيييييييييييييييروييية لقيا ات راييييييييييييييي ييةو عي ا 

مدييا ظ جيي ة لييي  د ال اييارو مييا يام الن ي   ىايييييييييييييييتطهييال
الرزيز  عب بن  هللا عب  الهشيييييييييةن ىلتق   د ال وحة  ال لك

وما يام الذون را قوه ىلتقوا   سييييييييييدولةن اييييييييييرويوةن آخنين 
 .الشنيسة ن الدنمة ندهة خايم كانوا إ

ل  الروية ىل  الخن وم كييييييانييييييإ عوية الن ي  ال كلييييييَّ
الت هة ية األول   "الن  ل الرنبد" ال رنوي لقنار ال ا نة بييي

لل دك يية الجنييا ييية وبنجييا  اعختناقييات الجوييية الديي ويييية 
لإ أرضيييييييييييييييات  واأل ر  قلةالت مم مالحظة أن ال وحة شيييييييييييييييكَّ

م اإلنقاذ" وال ار وريةن  ايييييييييييييييويانية رمزية للتو ةع بةن "ُحك 
الخيييارجةن عل   ييياعييية هيييذا الدكم. ولوع عهيييارات ع تييية 
إييييييييييييييي رت عن الن ي  نتيجة جنعة اإلنراش الرنبد ليو 
أوريهيييييا خالل لقيييييا  مم ايييييييييييييييويانةد قان عل  هيييييام  
مشيييييييييياركتي  د الق ةو لكان جاز القول ىن الهشييييييييييةن ع ل 
 بنصييييييييييييييدة الن ي  مهاري تسايي مقارعة  رل ال قامات
 ال وليةو ولكان أيضات ىاتوقسي ااتنتاج ع إ للن ي  علد

هللا إييييييييييييالا خالإييييييييييييتي أن من ج لة يوا م الن ي   عب 
ام حسيييةن وضيييم  بوش اإلبن لرزو الرناا أن الن ي  إييي َّ
ة " راييييييييييييييي  ات  ال وزاويك لوال ه  عل  م خل " ن ا النشييييييييييييييي
)الن ي  جورج بوش( انتقامات مني ألني اايييييييييييييييتراي الكويإ 

ام( مني و نلةل عليي من الرقوبات التد غزاها  )أي إيييييييييي َّ
ما جرل الرناا يسييييييييينع الخا  ربم قنن ىل  الورا . لكن 

"الن ل الرنبد" وباإلج اع  بيييي الرنسوان الهشةني ال نتر 
جرلي يخنج خالل لقا ي  أبنا  الجالية  د قان عل  لس إ 
اإلنتهاه من جانب مهاري ليو ويقول أمامهم عل  ندو ما 

ىاييييييييييييي اعةل آيم "ىن الر الة ال ولية كان يجب  رواه زمةلنا
أن تقتاي جورج بوش عل  خلهية ت مةن الرناا وأ رانستان 

 ويعم ىانا ةل لقت ل األ سال.. لكن اللد ىختشوا ماتوا".
 ماذا  ر  اآلن  د ضو  ذلك؟

هل اييةواإييل الن ي  الهشييةن التد ي ىل  أن وتم من 
نسط مقابل ج و  اايييييييتنسييييييياا عقوبات "الدظ ن الجوي" و"ال

الرييذا " و"مديياإييييييييييييييينة السيييييييييييييييويان  دنات وجوات وغةنهييا من 
الرقوبات كحةنو أم يكتسد  اعختناقات التد حققها وتشكل 
ترويضييييييييات لي مسييييييييتهر ات اعختناا اإلوناند الذي ايييييييييجرل 
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أاييييييناب ال  ابةن ال ولية تلسييييييم وجوه السييييييويانةةن. وأه ية 
قيات هيذا الترويل تك ن  د أن ق ية الي وحية  ري  اعختنا

م  ال شييييييييار ىلةها كانإ تروي ات لدالة مةئوج منها ولوضيييييييي 
 منشا لالهتزازات من مطياج  الغ الخاوة.

لإجا ة ُأجةُز لنسسيييييد تق ُّ  شيييييخصيييييية "ال سيييييتشيييييار 
الحالا عشييييييييييييييين" ألقول من منالع ىل ام ومتا رة  أحوال 
السيييييييييييييييويان لم تنقام عل  م ى أربرة عقوي كان خاللها 

ن الدالةةن اإل ند عشيييين مرظم مسييييتشيييياري الن ي  الهشيييية
عل  مقاع  ال رااييييةو وكذلك ب ا م الدنص والترلع عل  
هذا البل  كيانات وشيييعهات يشيييه  بذلك كهار القوم السيييويانةةن 
من عسيييييييييكنيةن جنناعت وُروَّاي ومن ايييييييييياايييييييييةةن م نةةن 
 أجندتهم الحال ة الي ةنية واليسييييييارية واإلاييييييالمية... ىنند 

أن أتق   متبنعات وااتنايات من هذا ال نالع ُأجةز لنسسد 
ىل  مداوعت  لب مند  د اييييييييييييييينوات مضيييييييييييييييإ وخالل 
أزمات عاإييييسةو  رل األقااب النأي وال سيييير و وأقول 
 د هذا الشأن للن ي  الهشةن  لق  إ  تل وارةإل وقلإل 
من كحةن الكالم ما ي كن لهرضيييييييييييييييي أن يربئ الصيييييييييييييييف 
ولهرضيييييييييييي اآلخن أن يكة  األع ا  وال تجنةن وأوإيييييييييييلإ 

ة ىل  أشييييييقا ك الرنب  ناإيييييينوي مرنويالات من يون األزم
أن يكون  د ال قيييييي ور من ذلييييييك ومن اإلكنام تسيييييياييييييييات 
إلحناجات تصةب ال هاية ومن قبل ااتدقاا اإلنتخا ات 

 أمل تتويجك ر يسيييات لل ولة اعايييتئناج  2010الرامة عام 
 دنكة الزعيم األ نيقد القنوع نلسيييييييييييون مان وال وابن بل ي 

النح ن اييييييواي  عب  سييييييكنية الكبةن زه ات ومداييييييسييييييتك ا الر
اليييذهيييب  تقنر اعنصييييييييييييييينال  وعيييات وبرييي  أن تنع   د 
البنل ان مدت نات و نيات تشييييييييييياري فيي ج يم رموز القوى ع 
ل لسوياند عل  آخن وع ت ةةز لواح  يون آخنو  د   ض 
إيييييييييييييرة  ياية للسييييييييييييويان ال وحَّ و وقارات لل كة ة الكبنى 

 مسييتاةنات وهرحن الخاوة الكبنى وااييتهاقات ل ا ق  يكون شيينات 
عل   نيع ىنجييياز السيييييييييييييييالم مم الجنوبةةن كيييأن ونتيييأى 
ىخواننا هدع  وملن ورا هم انتهاز لدظة هلهلة  د الشنيك 
الش الد فيرلنون  يام يولتهم ال ستقلة مِّن مرال ها ا تتا  
مصييييييييييييييينم للبةنة قبل أيام. كيف ذلك  د ال ولة ال وح ة؟ 

لذي أنإ ر يسيييييييييي منذ الرام وكيف ايييييييييةتد ل السيييييييييويان ا
ذليييك؟ وعل  ندو ال حيييل الجزا ني الشيييييييييييييييربد مم  1989

  رل التر ول "عشنون انة... بنكات".
وتكنارات ىنها وجهة نظن "ال سييتشييار الحالا عشيين" ألن 
اإل ند عشيييييييييين اآلخنين ع يقولون ذلك عل  األرجا   ن 
 ةهم إيياحب الزلَّة اللسييانية الكبنى  د شييأن "السييويانةةن 

اتةن" إييييييييييي رت عني وهو  د النياة التد  ال ا الشيييييييييييدَّ 

ونيي نااييييها ك ا الشييييرب السييييرويي عامة ال حل الشييييربد 
الر ةع ال رن  "ييييا زينيييك اييييييييييييييييياكيييإ"و وكيييأن يييا ع وتيييذكن 
ال كتور ال سييتشييار مصيياس  عح ان ىايي اعةل ما تسييبَّبإ 
ارية "أشييييييهاه النجال" والزعَّت البوشييييييية التد   ي الزلَّة الهشييييييَّ

شتا م. نأمل أن يرسن لك الشرب السوياند كانإ أشهي  ال
الرزيز للن ي   عب بن  هللا عب  هذه الزلَّة ك ا غسن ال لك

ار زلَّتي وك ا ع ب  اييييييييييييييييرسن الن ي  مهاري الزلَّة   شيييييييييييييييَّ
ارية. أما الزعَّت البوشييية  لن ترسنها شييروبنا وبالذات  الهشييَّ
الشييييرب  د السييييويان والرناا و لسيييياةن... ألن الشييييتي ة 

 التجند جنا م ع ُترتسن. ك ا
 2009أبريل )نيسان(  9 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 العزيز عبدبن  هللا عبد إشراقات في زمن
نا كصيييييدا ةةن ىهت ام وال شيييييهنين ىايييييتدوذت عل  

ال تا رة ال ؤوبة للشيييييييييييييأن الرنبد الرام   دااتي ال ختلسة 
بن  هللا عب  ال لك الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نمن مساجأة خايم 

الرزيز  د الق يية الرنبييية اليي ورييية  د اليي وحيية حول  عبيي 
ااتك ال خاوات ال صالدة التد  تا الهاب رحهات أمامها 
 د الق ة الرنبية اإلقتصيييييييييييييييايية األول   د الكويإو ىل  
ال أزا السييوياندو وما بةن ال ساجأة وال أزا من مداات 

 - ةلبنييانييية تترلع بحهييات التهيي  يية و لسييييييييييييييياةنييي - لبنييانييية
 لسييييييييييييييياةنية تترلع  الدوار ال ترحن بةن " تا" و"ح اج" 

عنبية تتصيييييييل  األزمة ال الية الراإيييييييسةو التد  - ويولية
تلسا  قوة وجوه مئييييييييات الخبنا  الييييييييذون لم وتوقروا أو 
وتنبهوا.. أو كييانوا عن احت يياعت ىنسجييار األزميية كوارث 

 مالية ااهةن.
حقي وبسيييييييييييييييبب هذه ال تا رة التد لن تتوقف لم يأخذ 

منا النونع الذي ىتسيييييييييييييي إ  ي ال ورة النا رة والرشيييييييييييييينين 
ل هنجيييييان الحقيييييا ييييية والتناث )الجنيييييايريييييية( بييييي  ات من ووم 

ول  ة أاييبوعةن والذي جا   2009آذار /مارج 4األربرا  
عل  جنا  من الت ةز كأوبنيإ ج ةلة  د الجانب السند 
ال تاور و د األبييييات الشيييييييييييييييرنيييية الر يقييية ال رن  التد 

بن  تييييألقييييات  ةهييييا قنيديييية األمةن الشيييييييييييييييييياعن بيييي رازيايت 
الرزيز وألدان ال وايييييييييقار الرالد  عب بن  ال دسيييييييين عب 

النب ىيري  وحنيياجن السنييانةن مد يي  عبيي ه  عبيي  الحقييا يية
هللا وإييييييييييييياحب أح ث  عب  ال جة  وراشييييييييييييي  ال اج  وعب 



258 
 

 الدناجن الذهبية السنان الشاب عهاج ىبناهيم.
و ن الشيييييييي وج" وهذه األوبنيإ التد تد ل تسيييييييي ية "

تأتد واييط ىشييناقات متتالية عل  أكحن من إييرة  مدلد 
الرزيز اليذي كيان  عبي بن  هللا عبي  وإقلي د ويولد لل ليك

م الدجن األاييييييياج لهذا ال هنجان التنا د والدايب  وضيييييييل
بنخوة عليي وعل  الاةب الذكن إ يقي وأقنب الناج ىل  

ال دسييييييييييييييين  عبيييي بن  الرزيز عبيييي   كنه وروحييييي الشييييييييييييييييم
التويجني والناعد ال ا م لي تشييييييييجيرات وحضييييييييورات واييييييييخا  
وحنإيييييييييييات عل  أن يكون  د مق مة الذون وتا رون الر ل 
السند الذي  ي تب أ  راليات ال هنجان بةن ا اإلبل تتسييابع 
عل  مقنبة من مسييييييييييييييين  األوبنيإ لتأكة  رمزيتها ورمزية 
الدصييييان الرنبد أله ية الصييييبن وضيييينورة السنواييييية  د 

ات الد و ية بنات بتكار  راإنة عل  رغم اقتدام اإلالدياة ال
وجوات من ي ييا ييات وميي ا م و ييا نات للتيي لةييل عل  التسواو 

 لل جت رات التد تنش  اعاتقنار  ال يأتةها.
واإلشييييييييييييناقات التد نرنةها تت حل  د كتاب التسيييييييييييياما 

الرزيز بةن أزمة  عب بن  هللا عب  الذي يسيييييجل فيي ال لك
 ته أ نسوج أبنا  األمةو ك ا تت حل وأخنى ايياورات ج و ة 

 د مشييييييييييييييينوع التنوين والتاوين الييذي تتسييييييييييييييييارع الخا  
ال  رواييييييييييية من أجل اإلنجاز  د أوقات  ياايييييييييييية  دةا 
تشيييييييييييييي م ال  ن الجامعية وتنبط السييييييييييييييكك الد و ية م ن 
ال  لكة بهرضيييييها الهرل وتأخذ ابنة السيييييرويية ما تت ناه 

ل ملن وزن  وازنيييات األمور الدنمة نوميييا يدققيييي خيييايم  حييي  ك ِّ
اليييذهيييب وذليييك كد ع تكون الخاوة ال تخيييذة عنضييييييييييييييييية 
نا  د األوبنيإ ما إيي حإ  ي  للتناجم عنها. وعن ما تا ر 
حنجنة أنحوية اييييييييرويية تأك  لنا أن رقرة ال دظورات ىل  
اندسيييييييار ت امات ك ا رقرة اندسيييييييار أايييييييالةب التشييييييي ي من 
م جانب أ يال ذهب أ نايها  رة ات  د الترامل الخشيين م

يييية. و د الترةةنيييات ال هييياغتييية  د مواقم ىجت ييياعحييياعت 
 الرة األه ية ىشيييييييارات واضيييييييدة ىل  الترةةن عل  قاع ة 

 ُحسن الت بةن.
وأما اإلشيييييييييييييييناقات عل  الصيييييييييييييييرة  ال ولد التد تدك  
الصيسة الشياعنية أي "و ن الشي وج" لل  لكة  تت حل  د 

الرزيز  د ق ة  عب بن  هللا عب  الدضييييييييور ال تألع لل لك
الرشييينين التد هد  د ضيييو  األزمة اإلقتصيييايية وال الية 

"مجل  األمن ال ولد"  ليييي ال ولية الراإسة الصيرة الب ولة
الذي تسييتأ ن  ي خ   يول لم تر  كبنى   سهوم التأ ةنو 
أو  لنقل ىنها  اتإ  د أشييييييييي  الداجة ىل  من يسيييييييييان ها. 
و د هذا الصييي ي يجوز التوقم  أن وتالشييي  مجل  األمن 

ة خصيييييييوإيييييييات أن مصييييييي اقةتي  سرل " ةتو" يرجإ كصيييييييير
ي ل ر  خان اإليانة إلانا ةل و" ةتو" ىاتر الأمةنكا عل  

آخن يرجإ يولتان ُأخنيان ه ا الصييييييييييةن وروايييييييييييا عل  
ي عن  حاجة الرنب ىلييو وأن تصييييييييها ق ة ىاييييييييتر الع م 

الرشييييييييييينين التد ت حل كل ال ول الساعلة  د القنار ال الد 
ألمن الج و  تدإ تسيييييييييييييي ية واإلقتصييييييييييييييايي هد مجل  ا

"مجل  األمن السيييييييييييييياايييييييييييييد واإلقتصيييييييييييييايي" أو "مجل  
الرشييييييييييينين" ورب ا تسييييييييييي ية أخنى. و د هذه الدال وت حل 
الرنب  شيييييييييييييييخ  ال  لكيية الرنبييية السيييييييييييييييرويييية  د هييذا 
ال جل  وع تروي ماالب تواييييم عضيييوية "مجل  األمن 
الييي ولد" الناهن وارية وبييياليييذات من جيييانيييب الرنب والهنييي  

ن وأل انيا والبنازيل وإن ونيسييييييييا ال ول األكحن  رالية واليا ا
 د عالم اإلقتصيييييييييياي وال ال. و د أي حال ىن مشيييييييييياركة 

الرزيز  د ق ة الرشيييييييينين والتسال  عب بن  هللا عب  ال لك
الج يم حولي وكيااييييييييييييييية الن ي   اراي أوباما  د التربةن 
عن تق ونه واحتنامي لل لكو أك ت أه ية شيييييييييييييييناكة الرنب 

  د القنار ال ولد وأك ت أن الخشييية من "السةتو" مسييتقبالت 
التقلةييي ي ىل  انييي  يييار. وهيييا هد "ال هيييايرة الرنبيييية" التد 

هللا ع تجيي  اليي ول  عبيي  ىبتكن إييييييييييييييييرتهييا الواقعييية لل لييك
الخ   الكبنى ومرها ال ول األوروبية أي موجب لنقل 
هييذه ال هييايرة مم مالحظيية أن ذلييك ع يكسد من جييانبهييا 

ها د اإلاييييييييييينا ةلد  د األخذ بها حالت ع محةل ل واجهة الت
لواقرةتي بةن كل ال شيييييييييييياريم ال انوحة إلنها  الصييييييييييييناع 

 اإلانا ةلد. - الرنبد
الرزيز  عب بن  هللا عب  وتن رج  د ىشيييييييييييييييناقات ال لك

ظيييياهنة التكنيم خالل مهنجييييان الجنييييايرييييية لنموز السكن 
والصييييييييييييناعة واألع ال الذون أاييييييييييييه وا  د راييييييييييييم اللوحة 

لة التد هد "و ن الشيييييييي وج". ولق  وج ُت نسسييييييييد الج ة
الرزيز الخويان  عب  شيييخصييييات  د ضيييو  ىختيار ال كتور

ليكون "الشييييخصييييية ال كنَّمة"  د ال ورة النا رة والرشيييينين 
ل هنجان الحقا ة والتناث أت ن  لو أن التكنيم يشيييييييييي ل مم 
الةوبةل السضيييد لل هنجان الرام ال قبل تكنيم ملن هم أهل 

ت   ريي  رحةلهم أمحييال الاةييب الييذكن الشييييييييييييييييم للتكنيم ح
ناإيييييييييين ال نقور الذي كان إيييييييييياحب تجنبة ايييييييييييااييييييييييية 
ويبلومااية منموقة وأح  شهوي الدع عل  مسةنة ال لوي 
األبنا  األربرة ال رسور لهم ايييييروي وفيصيييييل وخال  و ه و 
وال تسا ل  د ىاييت نار   سييةنة الخةن به ة اإلبن الخام  

ع نه وضييييييييييييييي ن النؤية الدكي ة هللا أ ال هللا  عب  ال لك
بن  وال توازنيييييييية وجييييييييا  ترةةنييييييييي ألخيييييييييي األمةن نييييييييايف
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الرزيز نا هات  انيات لن ي  مجل  الوزرا  عشية التوجي  عب 
ىل  الق تةن  د الي وحية  م لني ن مدشييييييييييييييينات ىل  أن البةيإ 
مدنوج  ييأعل  يرجييات اليقظيية واألمييانيية وال سيييييييييييييييدولييية. 

ولّد  ت الشقةعوتلك مواإسات األمةن نايف ك ا مواإسا
الرزيز الذي و عو الج يم  عب بن  األمةن ايييييييلاان الره 

لي  سيييييييييينعة الترا د والروية. و د ى ار الد وا حول ما 
وترلع  ييالسكن والحقييا يية كييانييإ ع تيية كحةنات لنييا ظيياهنة هييذا 
التنوع  د "مرنة النياة ال ولد للكتاب" الذي واكبإ 

حا ة إيي ر يورتي  راليات مهنجان الجنايرية وكيف أن ر 
النقا ة عل  التأليف وال دلسةن اتسرإ كحةنات.. وإل  يرجة 
أن الكحةن م يا كنيا نظنيي مدظورات وجي نياه  د عشييييييييييييييينات 
األجندة وبالذات أجندة الناشييييينين ال صييييينيةن واللبنانةةن 
ضييييييييهم رواي ال رنة من  والسييييييييوريةن والي نةةن الذون عوَّ

ا ية النجال والنسيييييا  عل  ح  ايييييوا  وبسيييييبب الق رة الشييييين 
لل وا ن السييييروييو كسيييياي عوا   النشيييين  د يولهم نتيجة 
شيييييهي انر ام الق رة عل  الشييييينا  وبذلك لم ير  الكتاب من 
الضييييييييييييييينورات وإن ييا من الك يياليييات.. أو  لنقييل من أنواع 
التنل. ونسييجل وندن نتد ث عن الدةوية التد ل سييناها 
 د مرنة النياة ال ولد للكتاب التق ون لوزين الحقا ة 

الرزيز خوجييي الييذي أراي لل رنة  عبيي  عالم اليي كتورواإل
أن يأتد نجاحات  دجم   و  الوزين ال بلومااييد والشيياعن 

بن  هللا عب  ىل  مواكهة ال شيييييييييينوع التنويني النحب لل لك
الرزيز   ا وترلع  الحقا ة وال سيييييييين  والسييييييييةن ا. وهذا  عب 

يجرلنا نأمل أن ننى  د يورة الةوبةل السضييييييييييد للجنايرية 
  عشنة أشهن حالة من النهوة ال سنحد والسةن ا د  ر

نا   شييييياه تي  د  تكون بُنقد  ةلم "ظالل الصييييي إ" خصيييييَّ
هللا ال ديسييين  عب  مكتهي ال خنج السيييةن ا د الكحةن النقد

الييييذي وزرع  ييييأحيييي ث أع ييييالييييي الييييذي هو أول  ةلم روا د 
عنبد اييييييييييرويي وأ المي الو ا طية السييييييييييا قة وهد "ىغتيال 

م جسييييين ال سيييييتقبل" و"الصييييي مة" غناييييية م ونة" و"اإلايييييال
الرنبد  - حيياليية من النهوة السيييييييييييييييةن ييا د السيييييييييييييييرويي

نا لقا   الوزين خوجي أن  مسيييييييييييييييتقبالت. وك ُت عن ما ج لرل
م من اإلعالمةةن وال حقسةن وال سكنين  أقول رأود أمام ج  
هم ال كتور خوجي  صييييستيي كوزين وك حقف وشيييياعن  خصييييَّ

يم فييييو  د  ةلم "ظالل بزيييارة تسقيي ييية  د السنيي ا الييذي نط
الص إ" ول اذا لم يكن ض ن  راليات الجنايرية يشاه ه 
الرشيييييينات من الضييييييةول ال  عوين ويخوضييييييون مناقشيييييية 
وتقةي ييات ليييو  م آ نُت عيي م الكالم ليي واعد ظنول اللستيية 
الخوجييية لكن ذلييك ع يرسةند أنند كصيييييييييييييييياحييب قلم من 

أشاه  الد وا حول هذا الر ل السةن ا د الناقد الذي لم 
ع الت بُِّن يي  د السيييييييييييييييةن ا ال صييييييييييييييينية  د الرقوي الحال ة 
ال اضييييييييية والذي وذكِّننا بُِّنقد أع ال اييييييييةن ا ية مصيييييييينية 
 ال ا شييييياه ناها  د السيييييهرةنات. و د هذا الصييييي ي أقول 
ىنيييي  د انتظيييار أن ُيجييياز مبييي أ عن ة األ الم  د يور 
اييييييةن ا ية  د السييييييرويية  إن عن ة  ةلم من نوع "ظالل 

إ" عل  شييياشيييات  ضيييا يات عنبية ايييرويية وغةن الصييي 
اييرويية مستونة  ال سييلسييالت التنكية ال  بلجة ومِّن قبلها 
ال سلسالت ال كسيكية ال  بلجة هد األخنىو وهق  أكحن 
ى اية وتحطيسات لل وا ن الرنبد ك ا أني يشكِّل تدسةزات للوعد 
الرنبدو وهذا أمن مالوب  د ايييييييييييييييياا اايييييييييييييييتك ال بنا  

بن  هللا عبيي  كني والتنويني والرل د لل لييكال شييييييييييييييينوع الس
ةن اإلتجياهالرزيز ال واكيب ل شييييييييييييييينوعيي القومد  د  عبي 

السيييييييياايييييييد واإلقتصيييييييايي... وهذا واجهي كخايم للدنمةن 
 وحارج لألمتةن.
 2009أبريل )نيسان(  20 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

ش بالمحروسة و... الحارسة  مواسم التحرُّ
أهييييل الدكم اإلوناند أن وقو هم ىل  ى تنة ىخواننييييا 

جانب  نل  د وجي  نل هو نوع من الواجب الشنعد 
 ييييييال رنةة ن السقهد واأليبد. وهييييييذا الوقول بيييييي أه ر ي  
البنل ييييان علد عريجيييياند  م انتقييييل ىل  وزين الخييييارجييييية 
منوشهن متقد. وب ل أن يكون اله ل احتوا  األزمة بةن 

 إن عريجاند " هللا حزبمصييييييييييييييين )الدكم والشيييييييييييييييرب( و"
ومتقد أضييييييييييييا ا حاهات عل  ب اية نار  إزيايت ال سييييييييييييألة 
اشييييتراعت وق  تتاور األمور أكحن وأكحن وع يروي ونسم  د 
ا سا  الدنيع أي مسييييييير .. ىعَّ ىذا اإيييييييالدإ األحوال 
ار األاييييي  وأبلغ الحاند  بةن الن يسيييييةن حسيييييند مهاري وبشيييييَّ
ر ي  ال دنواييييييييييييييية  أن ع يشيييييييييييييييرل  الي  د موضيييييييييييييييوع 

" والدكم اإلوناند وأنيو أي ر ي  اييييييييييورية التد هللا زبح"
ما زالإ ىل  اآلن وحت  ىشيييرار آخن تشيييكو ضييي نات و أة 
مييا أإيييييييييييييييياب لبنييانهيياو وأن هييذا الييذي انته  ىليييي لبنييانهييا 
اةهق  غصة  د الدلع ىعَّ ىذا ح  إ اات ارة من جانب 
خا سد "لبنان السيييييييييييييييوري" كسةل بتبني  ال شييييييييييييييياعن التد 

ار ول سيييها  رل أه ل السييييااييية الذون ولتقون  الن ي   شيييَّ
ويالحظون  د جلسيييييييييييييييتييييي أمنين ع تة ن  األول هو أنيييي 
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 النسيييييهة ىل  موضيييييوع لبنان يسيييييأل كحةنات وإذا ايييييألي زا نه 
 إني ع يجةب وبذلك يروي الزا ن  إناهاع أن الرصييييييييييييييية 
اللبنانية قا  ة  د الدلع وبا ية عل  ما وب و  د انتظار 

ار  ال جهول. أما األمن الحياند  هو حن ص الن ي   شيييييييييييييييَّ
ُكن ال ليييك الرزيز  عبييي بن  هللا عبييي  عنييي ميييا ودت  عل  ذِّ

خالل الديييي وييييا عل  أن ونيي أكحن من منة عهييييارة انييييي 
ب. ومن الجيييا ز اع تناة أن الاةهييية التد  النجيييل الاةيييِّّ
يرنةها تسيييييتن  ىل  ال هايرة التسيييييامدية التد إييييي رت عن 

وم األول للق ة اإلقتصايية  د الة الشنيسة ن الدنمة نخايم 
الرنبية  د الكويإ وب قتضييييييييييييييياها كان اللقا  الذي ج م 

ار  ال لك الرزيز والن ي   عب بن  هللا عب  الن ي   شيييييييييييييييَّ
حسيييند مهاري  دضيييور الشييييم إيييها  األح   أمةن يولة 
الكويييإ. وبريي  هييذا اللقييا   يياتييإ ىمكييانييية عوية الوي ىل  

ارية ال ته اع ة عن  ضيييييييييييا ها الرالقة بةن ايييييييييييورية الهشيييييييييييَّ
الرنبد وبالذات الرالقة مم السيييييييييييييييرويية ومصييييييييييييييين أكحن 
ار  ُيسنات... وهذا  د أي حال وتوقف عل  ه ة الن ي   شَّ

اإلاييييييتناتيجد  الدكم اإلوناندو أو  رتهاطوتقلي  رقرة اإل
عل  األقيييييل تنويل التالريييييات اإلونانيييييية ىل  ميييييا ورا  

 الد وي ال جاورة.
ألكبن لي  ج و اتو وبالذات التدنُّش  ال ولة الرنبية ا

ل الواقرييية التد مم  التدنُّش الحوري الرنبد بهيييا. ومِّن قبييي 
"  ن ييات  ةهيياو تدنَّش "الهرييا" هللا حزباألايييييييييييييييف يخييل "

 جناحيي السيييييييييييوري والرناقد وكل منه ا حسيييييييييييب مسنيات 
خاإة  ي ونيات غةن ح ة ة ع ومات ندو مصن   ختلف 

ابةل ال حال  الناإنو وعل  عب  ج هورياتها   صن أيام
 إن تدنُّش الهرا الرناقد وإييييييييييل ىل  ح  أن إييييييييييديسة 
"الحورة" النييا قيية  يإايييييييييييييييم "مجل   ييياية الحورة" وفي ييا كيان 
إييييييييييييييييالا مهي ي ع ياش نيا يب ر ي  الج هوريية زمنيذاي 
)أح   حسيييين الهكن( وتوجي ىل  يمشييييع ويجني مداي ات 
مم ر ي  ال ولة )زمنذاي( ال كتور نور ال ون األتااييييييييييييييد 

ين ال  اع )زمنذاي( السنيع حا ظ األايييييييييييييي   دضييييييييييييييور وز 
اايييترنقإ  الث اييياعات وت دورت حول التصييي ي لقبول 

 النييييييياإييييييييييييييين مهيييييييايرة روجنزو هييييييياج يييييييإ عبييييييي  الن ي 
الناإيييييييين ك او مم اختالل ال سنياتو هجوم األمةن  عب 
انة  42هللا  ر   " السة  حسن نصنهللا حزب" ليييييييييييييييي الرام

الناإين  ب ع عل  الن ي  مهاريو وكتبإ تقول  "ىن يور
عل  الصييييرة ون ال دلد والرنبد كان عل  ال وام مشييييوبات 
 السييلبية  د أكحن من موقف والتسكةن الناإييني لم يسييُبن 
 األع يييياا الدطيطييييية للا و  الج يييياهةني. ك ييييا أن  ييييياية

الناإييين للنضيييال الرنبد ىكتنسها الشيييك  د أكحن من  عب 
 موقم وأكحن من  تنةو و د كحةن من ال واقف وهيييييييياير

الناإييييييييييييييين نيا ة عن قوى الحورة والج اهةن   واقف   عب
ي يقيييية وخانةو و د أكحن من منة كييييانييييإ النتييييا ج لرةن 
مصييييييييلدة الحورة الرنبية وال صييييييييةن الرنبدو وهو   وا قتي 
عل  ال قتنحيييات األمةنكيييية )مهيييايرة روجنز( ىن يييا ير يييل 
عل  ذ  ا ال قاومة السلسيييياةنية وانهيار الجبهة الشيييين ية". 

السلسييييييييييييييياةنةون  د أشيييييييييييييييخاص  رل كهارهم  م تدنَّش 
لد ىل  ح     صيييييين وعب  الناإيييييين ووإييييييل التدنُّش اأُلوَّ

خسييييييييييييييين ورقة الزعامة الرنبية  1967ه  ر  هزي ة ىعتهار 
 وبات من الواجب عليي أن يسلِّم الناية لجةل آخن.

و د انوات الدكم الساياتد تدنَّشإ يرل السصا ل 
تهامات أيناها السلسيييييياةنية   صيييييين وأمانوا هذا الدكم  إ

التسنيط وأعالها التخوين ووإييييييييييييل التدنُّش ذات ووم ىل  
 يام عناإييييين  لسييييياةنية بتكليسات خارجية  إغتيال ر ي  
وزرا  األرين وإيييييسد التل الذي كان يشييييياري  د مدت ن 
ايييييييييااييييييييد  د القاهنة وت إ ع لية اإلغتيال عل  م خل 
ا النهار. و د مرنة الد وا   ن ا "شةناتون" و د وض 

ل التدنُّش السلسيييياةند نسييييتدضيييين من الذاكنة الرنوان حو 
الن يسيييييييد  د الصيييييييسدة األول  من إيييييييديسة " تا" الذي 
ىختاره زعيم الدنكة يااييييييييين عن ات متنااييييييييييات أن ى اللتي 

الناإيين الذي ىإييادهي مم  عب  ال ولية كانإ من خالل
مي ىل  قاية   يايوةن آخنين من " تا" ىل  موايييييييييييييييكو وق َّ

نوان  ويالت وعل  الندو اآلتد  الكنملةن. كييييييييان الر
"مصييييييييييييةن الدل السييييييييييييل د تد يه ىراية بنايقنا. أبو ع ار 
ي يعوة ىل  كااييييتنو ور اقي لزيارة قواع  الحورة. رفيقنا  ووجِّّ
الحوري الرظيم غيسارا أيري حطيقة أاييييييييياايييييييييية عن ما يعا 
ىل  أكحن من  ةتنام لهزي ة اإلمبنيالية". ومم هذا الرنوان 

اإلاييييييييييتسزازي )كوني يسييييييييييتب ل الزعامة ال حلا األاييييييييييان و 
الناإيييينية  الزعامة الكوبية بنمزي ها  ة ل كااييييتنو وتشييييد 

لقلة الو ا  هذه(  رن ة الصيييييييييييييييسدة ال قال  يا غيسارا...
اع تتاحد  رنوان "ع" ويتضييييييييييييييي ن اآلتد  "ىن مشييييييييييييييينوع 
روجنز لم يأتِّ  ج و  ومن السيييييييييييييييهل أن ننى  د  ياتي 

ند الذي ما زال مصيييينات الصييييهةو  - أ راي الت من األمةنكد
عل  تصييهية القضييية السلسيياةنية وت زيع الشييرب الرنبد 
السلسييييياةند  ر  القضيييييا  عل   ورتي. لذا ما علةنا ىعَّ أن 
نتهيأ لل  اع عن  ورتنا وقضةتنا ال ق اة مه ا غال الح ن 
وارتسرإ التضيييديات. وع ب  من التذكةن  دطيقة أاييياايييية 

األمن  د النهاية...". وهد أن بنايقنا هد التد اييييتدسييييم 
"الجبهة  لييييييييييييييييييييييييييييي وذهب ال كتور جورج حه  األمةن الرام
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الشييييييييييييربية لتدنين  لسيييييييييييياةن" التد كانإ زمنذاي  أه ية 
"حنكة ح اج" حج ات وتشييييييييييي يات هذه األيامو أ ر  من ذلك 
 حةا ىني ومن بةنوت التد كان وتخذ منها مقنات لي محل

نكة "ح لييييييييييييييييييي خال  مشييييرل ر ي  ال كتب السيييييااييييدىتخاذ 
 ح يييياج" من يمشيييييييييييييييع مقنات ليييييو أايييييييييييييييقط  جييييأة و نييييية

الناإييييييييييييييين و وريتي ويعا رجال الصيييييييييييييييدا ة اللبنانية  عب 
وال ناايييييييييييييييلةن األجيييانيييب الرييياملةن  د لبنيييان ىل  مدت ن 

وولةو /ت وز 25إيييييييدا د عق ه  د الةوم التالد )السيييييييبإ 
(  د غن ة ح وحة البنا  اييقُسها من "اإلنتننإ". وق  1970

 الهاانيات )تصنُّل ااترناضد من ُ نشإ أرة الرن ة 
قِّبلل الجبهة الشيييييييييربية ألن  د اايييييييييتااعتها أن تسيييييييييتأجن 
 ييييياولييييية وخ سيييييييييييييييةن كنايييييييييييييييييييييات( وجل  الييييي كتور حه  
والصييييدا ةون وال نااييييلون أرضييييات وب أ الد وا مرهم وهو 
 د أوج إيييييييييييييييدتييي وحةويتييي قييا الت بلهجيية ملن وتهم وينييذر 

د ويه ي  د الوقإ نسسييييييييي  "ىذا  قةإ مصيييييييين ماضييييييييية  
الدل السيييييييل د  سيييييييتكون هد واألنظ ة  د جانب وحنكة 
ال قيياوميية السلسييييييييييييييياةنييية  د جييانييب آخن. ىذا كييان القبول 
دقإ  تكتيكات  هو خاأ. أما ىذا نسِّذ الدل السيييييييييييييل د وايييييييييييييُ
ال قاومة تدتي  إن أي ر ي  ايييييييُيصييييييينَّف ع وات كامالت  د 
نظن شيييييييييربنا. وندن مسيييييييييتر ون لتدويل ال ناقة الرنبية 

)كان لهم يور كبةن ك ا أ بتإ التاورات  ىل  جهنم...".
م ى عشييييييييييييينين عامات  د جهنم التد تكتوي بنارها األمة. 
وعن  التأمل  د الذي جنى  د لبنان والكويإ وما الذي 

 جنى لهاتةن الواحتةن وتأك  لنا ذلك(.
 وإزا  هييذا التدنش وبييالييذات من عن ييات وحه  وا ع

ن رؤاه السي عب  ياايية األايتاذ الناإينو ألن إي يقي وُمنظِّّ
مد   حسييييييينةن هيكل هو الذي ىقتن و عل  وق ف ىذاعتد  
"إوت الراإسة" و"إوت  لساةن" عن البا موقتات مم 
التأكة  عل  ىاييت نار ال عم الرسييكني وال ايي والسيييااييد 
لدنكة ال قاومة السلسيييييييياةنية وتضيييييييي ةن القنار الذي أذيم 

ر وق ف ا إلذاعتةن  د هذا الشأن حةحية جا   ةها  "لق  تقنَّ
ي  رل  عن البيييييا مدقتيييييات  رييييي  ال وقف اليييييذي ىتخيييييذلتييييي 
ال نظ ات السلسياةنية ىزا  قبول مصين ل ا ايُ ِّّد ال هايرة 
األمةنكية. والج هورية الرنبية ال تد ة )التسييييييي ية قبل أن 
يستب لها الن ي  السايات  إام "ج هورية مصن الرنبية"( 
مم تقيييي ونهييييا الشيييييييييييييييييي ويييي  لظنول الرالقييييات بةن مختلف 
ال نظ ات السلسيييييييياةنية ترتبن أن هناي ح ويات وتدتم  ةها 
عل  كل  نل أن وتد ل مسيييييييييييييييدولةتي...". وأتذكن وأنا 
أتا م شيييييييخصييييييييات  د القاهنة ك ناايييييييل لصيييييييديسة "النهار" 

الناإييييين أن وتول   عب  اللبنانية كم كان مدل ات عل  نس 

رجال الشييييييييييين ة ال صييييييييييينيون من م موظسد اإلذاعتةن من 
مم الرلم أن تييييأ ةن كييييل منه ييييا كييييان يخول ال كيييياتييييبو 

مد ويات حةا ىن "إيييوت الراإيييسة" النا قة  إايييم حنكة 
( ايييييييييييييييياعيية ووميييات وأن 1968" تا" تبييا )منييذ بيي  هييا عييام 

"إيييييييييييييييوت  لسييييييييييييييياةن" النا قة  إايييييييييييييييم "منظ ة التدنين 
( بنامج خاإييييييية 1965السلسييييييياةنية" تبا )منذ ب  ها عام 

أله ية اييييييييييياعات ووميات عل   الث  تنات. ولكن ا 8ل  ة 
التد لهاتةن اإلذاعتةن هد انه ا تبحان من القاهنة وأنه ا 
نواة ت ريب وتأهةل لرشييييييييينات اإلذاعةةن لسلسييييييييياةن ال ولة 
عن ما تقوم.  م ىن عتب مصن عل  عن ات وحه  لي  
ألنه ا أعلنا ر ل مهايرة روجنز  هذا حقه ا وإن ا ألن 
الن ل شييد  ومهاج ة حكومة مصيين لقبولها ال قتنحات 

ل  به ا كاناأل موقف ىتخاذ  مةنكية شييد  آخنو وأن األو 
كييييييالييييييذي ىتخييييييذه الرقةيييييي  مر ن القييييييذا د )كبةن الحوريةن 
ال تشيييييييييييييييي يون زمنييذاي( حةييا ىن وزين الخييارجييية اللةبييية 
ال سييييتنةن وال وضييييوعد ال نحوم إييييالا بويصييييةن أبلرند 

وأنا أاتوضا مني ان  1970وولةو /ت وز 27 اإل نةنووم 
 عل  قبول مصييييييييييييييين عتناةم اإللةبيييييييا القييييييذافييييييية عيييييي 

النيييياإييييييييييييييين مهييييايرة روجنزو مم أن الن ي  هواري  عبيييي 
بوميي ون أمن  سيييييييييييييييدييب القوات الجزا نييية من جبهيية قنيياة 

 اتو اآلتد  "كنييييا يا  ييييات نييييأخييييذ عل ىحتجيييياجييييالسيييييييييييييييوي  
الناإييييييييين أني يرت   الد ااييييييييية ال سن ة من يون أن  عب 

 يجنِّب أاييلوب ال بلومااييية  د الر ل السيييااييد. وما يام
ىرتيييأى أن يجنِّب  رلةنيييا مدازرتيييي ولي  ى الا األحكيييام 
عليي لرلي ونجا. وحت  ىذا أخسع  إني يكون ىجته  وهذا 

الناإن  عب  شد   ّةب مني. وإل  ذلك أني عن ما يسلك
الييييذي هو ع ةيييي  الحوريةن  د الرييييالم الرنبد ال سيييييييييييييييليييك 
ال بلومااد  إني ايشجم  طية الحوريةن الرنب عل  تقلة ه 

أن  رضهم )لرلي يقص  الرقة  القذا د ور اقي(  خصوإات 
متييأ ن  ييي ىل  يرجيية تييأ ُّن التل ةييذ  ييأايييييييييييييييتيياذه". لكن لةبيييا 

الناإيييييييين  النسييييييييهة ىل   عب  القذَّافية التد تسه إ ظنول
قبول مهايرة روجنز    نت ع م التدنُّشو كان تدنُّشيييييييييييها 
 د ىاييييييت نار عاإييييييسات مم مصيييييين السيييييياياتية األمن الذي 

لسايات يرلن ما يشهي "الدنب" عل  لةبيا. جرل الن ي  ا
ومن وقا م التدنش أن لةبيا اقتد إ األراضيييد ال صييينية 
  سييييييةنة تاالب  الوح ة مرهاو لكن السييييييلاات السيييييياياتية 
منرإ وإول ال سةنة ىل  القاهنة وأوقسلتها  د اإلاكن رية 
 ر ما كانإ ىجتازت مناييييييييييييييي  مانو  نقاة الد وي مم 

 لةبيا.
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وأم ال دنواييية مصييينو والذي خاسي وحت  السيييويان ت
الشيييييييييم حسيييييييين التنابد واللوا  ع ن الهشييييييييةن من السيييييييية  
الصييييايا ال ه ي وحلسا يو كانإ لي حصيييية  د التدنُّش. 
لكن ذلك كان  رة ات عن مصيييييييييين وت حَّل   داولة إلغتيال 
الن ي  حسيييند مهاري عل   نيع ماار أيي  أ ا ا التد 

األ نيطية. وبر   كان ايشاري  ةها  د ق ة منظ ة الوح ة
تلك ال داولة التد تم والد     اكتشيييييييييييييييا هاو وإعَّ كانإ 
ايييتد ث ياح  وغبنا  ج و ة تداييي  إلنهراث نةل  الا 
من الييييي م األح ن القييييياند ىل  جيييييانيييييب النةلة ن األبيل 
واألزراو اييييا ت الرالقات كحةن السييييو   م تب لإ ال واقم 

ع.  الطيايية  د السييويان وأمكن  د ضييو  ذلك رأ ب الصيي  
لبن" عل  ندو  يييا لكن هييل انته  األمن ىل  "إييييييييييييييييا د

 التربةن الشربد؟ ع نظن.
 د اييييييييياا الا و  الحوري اإلوناند كان إلخواننا أهل 
الدكم  د ىونان مداوعت للتدنُّش  ال دنواييييييييييية مصييييييييييين 
 اي ةن كخاوة أول  وريات عل  ىاييييتضييييا ة السييييايات إلبن 

التالشييييييد مد    ىونان )الشيييييياه ال خلوع وال نيل ىل  ح 
رضيييييييييييا بهلوي( ى الا ىايييييييييييم اإلايييييييييييالمبولد الذي اغتال 
الن ي  السييييايات وهو عل  ال نصيييية يدتسل بذكنى حنب 
أكتوبنو عل  شييييييارع مهم  د الراإيييييي ة  هنان واييييييا ت 
الرالقات منذ ذلك الدةن وإل  ما ع نهاية منظورة. وكان 
ور ة اإلمام الخ ةند  د مواإلة التدنُّش شأنهم  د ذلك 

أ نال أخنى مِّن قب ل محل الهرا الذي بذل جهويات  شييييأن
كبنى إلنشييييييا   نع مصيييييين لهذه الرقة ة لكني لم ونجا  د 
ذلكو ومحل لةبيا القذَّافية التد بذلإ جهويات لتكوين "لوبد" 
تكون أل نايه كل ة  د إيييييييييييياغة القنار السيييييييييييياايييييييييييد  د 
مصييييييييييييينو ومحل حنكة " تا" التد اعتبنت أن نصيييييييييييييةنتها 

ال سيييييييل ةن" تشيييييييكل الذراع ال رنوية القوية  حنكة "اإلخوان
 لها ياخل مصن.

هذه التدنُّشيييييييات وغةنها أزعجإ أهل الدكم ال صيييييييني. 
ىعَّ أن األمن ىقتصيييين عل  اإلزعاجو ىل  أن جا ت مداولة 
التدنُّش الجيي ويي ة مت حليية  ييإ ترييال مشييييييييييييييكليية غزة من جييانييب 
حنكيية "ح يياج" وجييا ت  د وقييإ تديياول ىايييييييييييييينا ةييل ىيقييا  

صييييييييييييني ال  ةن حةا وه ي أح  رموز الاهرة الرضييييييييييييب ال 
الجييي وييي ة من التشيييييييييييييييي ي أ ةييي ور لةبنميييانو اليييذي  يييات وزينات 
للخارجيةو بت مةن السيي  الرالد أي   ا يرند تراي  مصيين 
 شيييييييييييينات وأرضييييييييييييات زر عات وضيييييييييييين عاتو وحةا ترتنة الدكومة 
اإلانا ةلية عل  مناورات عسكنية يقوم بها الجي  ال صني 

ل  هجوم مهاغإ ضييييييي  مصييييييين. ك ا وتت دور حول الني ع

يأتد التدنُّش  صييييييييييرة رايييييييييا ل لسظية تُنشييييييييين  د وايييييييييا ل 
اإلعالم اإلايينا ةلية واألمةنكية ال تصييهةنة تترلع مضييامةنها 
 ر م زيارة الن ي  حسييييييند مهاري ىل  ىايييييينا ةل وكذلك ع م 
زيارة وزين ال  اع ال شةن حسةن  نااوي وع م زيارة ر ي  

ر ي  البنل ان ال صيييني ريات عل  الدكومة ال صييينية وزيارة 
زيارات ع ة يقوم بها مسييييييييييييدولون ىايييييييييييينا ةلةون م ا لون من 

 حةا ال نصب.
ياول الد وا وع وتسيييييم ال جال للسيييييني حول مواايييييم 
التدنُّش الحوري الرنبد مضيييييييييييييييييا يييات ىلييييي التدنُّش الحوري 
اإلوناندو وتتنوع الوقا م التد جا ت علةها التدنُّشيييييييييييييييات 

عقوي وشييييييييييييييي لييإ الج هورييية األول   منييذ أكحن من أربريية
الناإيين( والج هورية الحانية )السييايات( والج هورية  )عب 

الحييالحيية )مهيياري(. ومييا أورينيياه هنييا هو القلةييل من الكحةن. 
و د كل منة يد ث التدنُّش يكون الرنة نبةالت شيييييييييييييكالت 
وخبةحات ضيي نات وهو أن تسق  مصيين التد ضييدَّإ أكحن م ا 

تها  ال تهق  النقم الصيييييييرب ضيييييييدَّ  أي  نل آخن مهاب
 د ال رييييايليييية الرنبييييية وال رييييايليييية اإلقلي ييييية. ومن خالل 
 رل التأمل  د أحوال الذون تدنَّشيييييييييييييييوا ونهاياتهم ي كن 
التأك   أن ال دنواييييييييية تهق  رغم منا دتها والتدنُّش بها 
 هد الدييييييارايييييييييييييييييييية األمةنيييييية. ألي  الييييييذي  رلييييييي الن ي 

 د  1970 أولول )ايييييبت بن( 28و 27الناإييييين وومد  عب 
بن  ق يية "الهةلتون" وب دازرة ال رسور لييي ال لييك فيصييييييييييييييييل

الرزيز وحنكتي من أجل يااييييييييييييييين عن ات ور اقي هو  عب 
بنوحية الذي يسرلي منذ أاييييييييييييابيم الن ي  مهاري من أجل 

رل ة النضييييييال السلسيييييياةند والذي جا  تدنُّش " " هللا حزبول
ل ال صيييييييييييييييالدة أن  والتدسةز اإلوناند لي ك ن ع وني  لسِّر 
يكت ل أو أني انتهاز لظاهنة " وضيي  األلسيينة السييا  ة  د 
أوايياط أهل السييياايية واألحزاب واإلعالم  د مصيين حةا 
ُتقال غنا ب وعجا ب من اييييييييييةئ الكالم من  رل هدع  
وأيضييات من ح لة أقالم  د حع كهار ال سييدولةن. وك حال 
عل  " وضييييييي  األلسييييييينة" تت لكنا ال هشييييييية عن ما ننى أن 

األاييييييييييييييبع ال كتور علد لاسد وهو القاب ر ي  الوزرا  
اإلقتصييييييييييييييييييايي ونظم  د حع ر ي  مجل  الشيييييييييييييييرييييب 
)البنل ان( الدالد ال كتور  تدد انورو القصة ة الزجلية 

 اآلتية 
ويكا الكل يدهك حب السنخة لل يكاو  يا ) تدد ايينور

أما ُحهَّك للقانون  هو  د يمك وكالويكاو أايييييييييييييييتاذ قانون 
ل البول ر  ةتيكاو ألن مصييييييييين ياي ات  د ناجا ل ا ترنل شيييييييييُ

قلهك لي  لها شيييييييييينيكاو  لهة الدقوا بيقولوا كالمك حلو 
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ل زي ال زيكا(. هذا كالم "ال كتور" ر ي   ن وعامِّ كَّ وايييييييييييييييُ
النحيم... أو  عب  الوزرا  األاييييييييييبع أم هو كالم شييييييييييعهان

  لنقل هو كالم علوشي توأم شربوع.. ع  نا كبةنات(.
هاري ونهي   سنيات ويهق  أننا عن ما نسييييييي م الن ي  م

-4-23ىنييذارييية ال تدنِّشيييييييييييييييةن خالل لقييا ييي ووم الخ ي  
 ضييييييييييييهاط وجنوي الجي  الحاند ل نااييييييييييييهة الذكنى  2009

السيييييا رة والرشييييينين لتدنين ايييييةنا ... قا الت  "أقول للقوى 
التد ترذي الخال ات عل  السيياحتةن الرنبية والسلسيياةنية 

القومد وت  م  ر ال ها  د ال ناقة لته و  أمن مصييييييييييييييين 
وااييييييييييتهاحة ح ويها وزعزعة ااييييييييييتقنارها أننا واعون ت امات 
ل خاااتكم واييييينكشيييييف ت منكم ونني كة كم ىل  ندوركم. 
دات  القضية السلساةنية واحذروا غضب مصن  كساكم ت سُّ
وشربها"... ىننا عن ما نس م الن ي  مهاري وتد ث وأمام 
جي  مصييييين بهذا األايييييلوب الراضيييييب  إننا نج  أنسسييييينا 

الذون يرن ون حقا ع الخصوإية ال صنية مقتنرةن ندن 
 أن مصييييييييييييييين الوييرة تهق  عل  وياعتها ىل  أن وتدنَّش 

 بها ال تدنِّشون.
 2009أبريل )نيسان( بتاريخ  "الشرق األوسط"  صحيفة لُكتبت 

     

 حكاية "الحاج بنيديكتوس" 
 والشاهدي ن العدلي ن

الت ي د ع والم قاضييد قضيياة  لسيياةن الشيييم تيسييةن 
 سبب اغتنامي  نإة مشاركتي  د لقا  حواري بةن رجال 

-5-11 اإل نةنيون مسيييييييييييييييدةةن ويهوي  د الةوم األول )
( لزيارة الها ا بنة يكتوج السيايج عشين ىل  الق ج 2009

و وإلقيييا  ك لييية 1967ال دتلييية من ىاييييييييييييييينا ةيييل منيييذ الريييام 
اايييييترنقإ اييييييإ يقا ع مسييييييتوحاة من مضيييييي ون "ال هايرة 

ل ترحنة  لب  ةها من ر ي  الكنيسة الكا وليكية الرنبية" ا
" إايييم هللا الواح  ىيانة الجنا م اإلاييينا ةلية والضيييرط عل  
حكومة ىاينا ةل لتوقِّف ىعت ا ها عل  الشيرب السلسياةند 
وإعالن الق ج عاإيييي ة أب ية وايييييااييييية وو نية وروحية 
لسلسيييييييييياةن" مضيييييييييييسات القول "ىن ىايييييييييينا ةل ىنتهكإ حنمة 

لت هييا ىل  ايييييييييييييييجن ومِّن واجييب ال سييييييييييييييييدةةن القيي ج وحوَّ
وال سيييل ةن الر ل مرات ضييي  اإلحتالل اإلاييينا ةلد والكسا  
مرات من أجل التدنين واعاتقالل وتأاي  يولة  لساةنية 

 مستقلة".
ت ي  رل  كان اللقا  عهارة عن "منت ى للدوار" حضيييينل
الشييييخصيييييات والساعليات. ومن منالع اإلحسيييياج  الظلم 

ة من م اراات اإلحتالل اإلانا ةلدو ال ولد والشكوى ال ن 
ما الذي ي كن أن يقولي قاضييييد قضيييياة  لسيييياةن  د محل 
هكذا منااييييييييييييييهة غةن الذي قالي. هل يكتسد  الد وا عن 
أه ية الدوار وإ نا  الضييييييييف الزا ن أم يقول كل ة الدع 

 التد وناي بها الدع وع شد  غةنه وهذا ما  رلي.
ية  د الق ج  داي ال داف أن  انيني الاا سة الالتةن

 وَّال ب ل أن يضييييييييييييييييف كالمات م ا الت  د روحةتي لكالم 
الشيييييييييييم الت ي د  إني حاول مقا رة الت ي د األمن الذي 
شييييييييييييجم  رل الداضيييييييييييينين عل  مرايرة القاعةو ك ا أن 
 رل الديييياخييييامييييات اعتبنوهييييا ذريريييية جييييا ت من غةن 

 اإلانا ةلةةن لكد يقا روا منت ى الدوار.
لألاييييييييييييييف  هو أن الها ا بنة يكتوج  أما األكحن م عاة

ىلتزم الصيييييي إ مدتجات عل  كل ة الشيييييييم الت ي د مم أن 
النجل ناع حقات و د إيييييييييييرة الشيييييييييياكد وال تظلم. وكان 
ي كن أن يقتصييييييييييين األمن عن  هذا الد  لوع أن الساتيكان 
ل  يي أإيييييييييييييييي ر بييان   رل م الهيا يا بنةي يكتوج أو من يون عِّ

دييييإ حةحييييية "ىن ىيانيييية لتصييييييييييييييينَّل الشييييييييييييييييم الت ي د وت
كانإ  - أي كل ة قاضيييييييد قضييييييياة  لسييييييياةن - ال  اخلة

 ىنكارات مهاشنات ل ا يجب أن يكون عليي الدوار".
أي حوار هذا الذي أنكنه الشيييم الت ي د؟ وأي مناع 
هييذا الييذي يجةز الدوار الييذي ع يدقع أي منيوي وُيهقد 
الديياليية ال ييأايييييييييييييييياوييية عل  ندو تلخي  اليي كتورة حنييان 

 قولها  "ع ننسييييي  أن الكنامة والر ل ٍييسيييييا عشيييييناوي لها 
 د قااع غزة حةا ىن ملةونات ونصييييييف ال لةون مجبلنون 
عل  العي   د عزلة عن الرالم  د اجن كبةنو ك ا أن 
الريي اليية والكناميية ع ي كن له ييا أن ون وا  د ظييل الجيي ار 
الذي أقامت ي ىايييينا ةل  د الضييييسة الرنبية لذلك  رل  الها ا 

عةنيي أمام هذه ال أاييييييياة  هناي شيييييييرب ُته ر أن ع ُيرلع 
حقوقي وُت اج وهو الشيييييييييييييييرب السلسييييييييييييييياةند وهذه حطيقة 

 تاريخية ع ي كن ترتي ها".
وال كتورة عشييييييييناوي ليسييييييييإ ك ا الشيييييييييم الت ي د من 

الهييييابوي مم  حتجيييياج"حنكيييية ح يييياج" لكد ونسيييييييييييييييجم اإل
ال ولد والن ل اإلاينا ةلد لإقنار  أن الدنكة  حتجاجاإل

شربد  اعل  د ال جت م السلساةندو وإن ا ذات حضور 
هد ايييييية ة  اضييييييلة  لسيييييياةنية عنبية مسييييييتقلة ومسيييييييدية 
مسيييييييييييتطي ة النأي  ضيييييييييييالت عن أنها عضيييييييييييو  د البنل ان 
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السلسيياةند واييبع أن شييرلإ منصييهات وزاريات وتج رها ىل  
جانب هذه الصسات  الشيم الت ي د ال راناة الناشئة عن 

ات وشييييييعهات. وعل  هذا الظلم ال ولد  د حع  لسيييييياةن و ن
األايييييياج  إن كل ة الشيييييييم الت ي د وكالم ال كتورة حنان 
نا خالإييتي يشييكِّالنو ىذا جاز القولو  عشييناوي الذي أوري 
لةن من أهل القضييييية ال سييييتهاحةو أو  شييييهاية شيييياه و ن ع  
من  اب ال قة ىن كل ة الشيييييييييييييم ال سييييييييييييلم وكالم ال كتورة 

د  د ما هو ال سييييدية يشيييكالن خالإييية النأي السلسييياةن
مالوب من ر ي  الكنيسيية الكا وليكية التأمل فييو وبذلك 
تدييييُ ث ىعيييياية النظن  د ال سهوم السييييييييييييييييييا يييي   د الرقييييل 
ال سيييييييييدد وهو أن تسييييييييليم أمن الق ج ىل  اإلاييييييييالم  د 
شيييييخ  الداكم السلسييييياةند ال سيييييلم  ابيرة الدال يرند 
م ال ق ايييات ال سييييدية  د الطهضييية اإلايييالمية وهذه  وضييي 

بنىو وأن األ ضييييييل وحت  ىشييييييرار آخن اإل قا  مخا نة ك
 - عل  الوضيييم ك ا هو عليي أي ع حل للصيييناع الرنبد

اإلاينا ةلد ىل   - السلسياةند وع تسيوية للنزاع السلسياةند
أن يسييييتسييييلم الرنب وال سييييل ون ع ومات ىل  أن الق ج ىذا 
كانإ لن تكون موحَّ ة وعاإيييي ة ل ولة ىايييينا ةل  إنها لن 

لة السلسييييياةنية ال أمولة عل  ا تناة تكون عاإييييي ة لل و 
أنها ايييييييييييتقام. وهذا التوجي يسسييييييييييين لنا ح الت التشيييييييييييويي 
ال تواإييلة لإاييالم وتصييوينه للنأي الرام ال سيييدد عل  
أني اإلرهاب الذي وه ي ااتقنار الرالم. بل ىن هذا التوجي 
يجرلنا ن ةل ىل  التأكة   أن ورا  كل الر ليات اإلرهابية 

ابت بن وإوعت ىل  ما جنى  11 بي ب  ات  يقوم بها مسل ون 
وع وزال  د أكحن من بلييييييي  عنبد وإايييييييييييييييالمدو عقوعت 
إييييييييهةونية ذات ه ل واضييييييييا وهو  كيف تنضيييييييي  أوها 
ال سيدد أن يكون مه  ال سيا تدإ رح ة ال سلم الذي 

ية ويسييتر ل الاا نات ال  نية نتدار يسييترذب الر ليات اإل
نةويوري ويضيييييييييييييييم  د تسجةن رمز التجيييارة الريييال يييية  د 

الربوات النييياايييييييييييييييسييية  د قايييارات األنسييياا و د ال خيييازن 
التجارية الكبنى تقتل األ سال والنسيييييا . وألن آلة اإلعالم 
ال كتوب وال ن د وال ذاع ُملك الة  الةهويية بنسييييييييهة كبةنة 
وبرضييييييييييييييها  د عه ة ال تصييييييييييييييهةنةنو  إن ال كة ة تدقع 

 الرنة.
كحن يول ولكن ما يقتنم  ي ال سييييييييييييييييدد الرايي  د أ

الرالم من القاب ىل  القاب هل من الابيرد أن يأخذه 
ر ي  الكنيسيييييية الكا وليكية الذي عن ما جا   عتهار د اإل

يدج بةن األرين و لسييييييييييييييياةن ال دتلييية وال رتييي ى علةهيييا 
نا اني ايييدسييم األمن ول صييلدة ال وقف الرايل ع  ا تنضيي 

أن يكون ك ييا كييل حكييام يول الرييالم ال سييييييييييييييييدد وبيرون 
ةن األوهام ما ئنةن ىل  أن التسكك ال سيييييتشيييييني  د األمت

أوإال أهل القنار الرنبد واإلاالمد يجرل  رل هدع  
يرتبنون األوهييييييام وعويات قييييييابليييييية للتنسةييييييذ  م وتبةن  ريييييي  
انصييييييينال هذا الواع  أو ذاي أن الوعوي أكاذوب وأن أهل 
القنار  د الي ول الكبنى أإيييييييييييييييدياب تجيارة تنابع علةهيا 

 لس ك وهو  د الهدن.إسة الذي وبيم ا

عسييييييييييييييي  ولرييل  ريي مييا يخييل "الديياج بنةيي يكتوج" ووم 
حافيات مسييييييييييييج   هة الصييييييييييييخنة  د  2009-5-12الحال ا  

 الدنمة ن احة ال سييييييييييييج  األقصيييييييييييي  ُأول  القبلتة ن و الا 
وكان بذلك أول  ا ا  اتيكان و خل ال سييييييييييييج   الشيييييييييييينيسة ن

الواقم  د الق ج الشيييييين ية.. عسيييييي  ولرل  ر  اآلن ون ع 
اج  ح وحي عن مراناة الشيييرب السلسييياةند  د وحي  د الق َّ
الذي أقامي مسيييا  الةوم نسسيييي  د وايي الجوز الواقم بةن 
جبل الزيتون وأايييييييييييييييوار البل ة الق ي ة  د الق ج ال دتلة 

ز فيي قب ل أن يصييلد  د مكان الرشييا  األخةن للسيية  وركَّ
عل  الصييييييروبات واإلحهاط واأللم وال راناة التد  ال سيييييييا

وواجهها ال سيييييييييدةون  د األرة ال ق اييييييييةو وكأن ا  طية 
شيييييييرب  لسييييييياةن من ال سيييييييل ةن  د أحسييييييين حال. بذلك 
يكون حجَّ وأنصيييييييييف ويشييييييييين ير ب الر الة أمام قاية يول 

الها ل الصييييييييييييييهةوند الرالم ال سيييييييييييييييدد... الذون هم مم 
 متور ون وعن الر ل السلساةند ااهون.

 2009مايو )أيار(  16 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 أميركا سبتمبر األخضر بعد األغبر؟
ما يام اله ل من الزيارة ىل  مصن التد قنر الن ي  
 اراي أوباما الطيام بها هو تبةيل الصيييييييييييييييسدة األمةنكية 

غة النظنة لإاييييييييالم ك ون ال ألى  التشييييييييوهات  د إيييييييييا
والرنب كييا ييةو  ييإن مخييا هيية األمتةن من ىحيي ى قيياعييات 
منكز ال دت نات  د الجييييييييامم األزهن تبيييييييي و الخيييييييييار 

 األ ضل.
زيارة الن ي  أوباما ىل  القاهنة اييييييييتكون للتدايث مم 
الن ي  حسييييند مهاري ومنااييييهة لترزية الن ي  ال صييييني 

يد ل ىا ي ال دزون  سق ان إاعع لدسة ه األول )الذي 
مد   عال (و ومن أجل ذلك أرجأ زيارة ىل  واشييييييييييييينان. 
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ي منها راييالتي  ك ا أن ق وم الن ي  أوباما ىل  مصيين ووجِّّ
ىل  الرنب ال سيييييييييييييييل ةن  ريي مييا كييان وجييي راييييييييييييييييالتييي ىل  
ال سيييييييييييييييل ةن غةن الرنب من تنكياو وتم  ر  زيارة الن ي  
السلسييياةند مد وي عهاج الذي حسيييم التنيا والترحن  د 

ار مم "ح اج" وأنجز تر والت وزاريات لدكومة ايييييييييييييالم الدو 
لها زيارة ال لك هللا  عب  فياة كأني تشييييييكةل ج و  ومِّن قب 

الحاندو وكذلك عل  خلهية اللقا  الذي تم  د لن ن عل  
الرزيز  عب بن  هللا عب  هام  ق ة الرشييييييييييينين بةن ال لك

والن ي  أوبيامياو وهيذا يرند أن اإليارة األمةنكيية مديايية 
بوضييييييييو  تام  ال االب الرنبية. وإذا كان الن ي  أوباما و 

لم يسصييييييييييييييا ت امات ع ا  لهي من ر ي  وزرا  ىايييييييييييييينا ةل 
-5-18 اإل نةنبنيييييامةن نتنييييياهو عنيييي مييييا ىلتق   ييييي ووم 

 د الزيارة األول  لهذا األخةن ىل  أمةنكا  د عه   2009
الن ي  أوباماو  هذا ع يرند اني لم يضييييييييييييم أمامي الكحةن 

قييياط عل  الدنول وإبالغيييي أن موقسيييي من موقف من الن
النأي الريييييام األمةنكد وهو موقف ودكييييي   يييييأن ال وا ن 
األمةنكد لن ونتضيييييييييييييييد  ريي  األزميية الخييانقيية التد تواجييي 
البالي ي  م يوعر واحيييي  من أموال الضييييييييييييييينا ييييب لت ويييييل 
مرامنات ىايينا ةل الر وانية. ومن يون الخةنات األمةنكية 

( وال رنوية )مواقف ايييييييييييييااييييييييييييية ال ايية )ماعت واييييييييييييالحات 
 و ةتوات  ةتو تلو اآلخن( كيف كانإ اتص   ىانا ةل.

و د تقيييي وننيييا ىن الن ي  أوبييياميييا هو من ت نَّ  عل  
هللا الحييياند ر ييي   ال وقف الرنبد الييي اعد ىل   عبييي  ال ليييك

التسيييييييوية الرايلة وال وضيييييييوعية وال قبولة  لسييييييياةنيات عل  
ات ىاتر ايعالَّتها ب عم ىاالمد وأني بذلك يج  نسسي أكحن 

لان   ما هو أكحن من مهايرة إلنجاز التسيييييييييييييييوية. وعن ما 
يرتنم ملك األرين منااييييييييييهة ا تتا  ال نت ى اإلقتصييييييييييايي 

لشيييييييييييينا األواييييييييييييط  د مناقة الهدن ال ةإ ووم الرال د ل
 1300ويقول أمييييييييام أكحن من  2009-5-15الج ريييييييية 

شييييخصييييية ايييييااييييية ورجال أع ال وم حلةن عن ال جت م 
ال ييي ند من أكحن من   يييانةن يولييية "ىن ال هيييايرة الرنبيييية 
للسالم تو ن  نإة تاريخية إليجاي مستقبل أ ضل للشنا 

ل الرالم اإلاييالمد األواييط"و  م يقتن  توايييرها لكد تشيي 
 الكاملو  إن ملك األرين بذلك وهرا بنايييييييييييييييالة ىل  أهل 
الدكم اإلوناند  ييييياليييييذاتو ألن ع مشيييييييييييييييكلييييية مم تنكييييييا 
وإن ونيسيييا وباكسييتانو مسايها أن اإليارة األمةنكية اييتنى 
 د انتسييييياب الج هورية اإلايييييالمية  د ىونان ىل  ال هايرة 

ديي ىل  ىاييكات الرنبية م خالت للتشيياور  د أمور كحةنة ت
أإييييييييييوات ال واجهة و ند  ىايييييييييينا ةل عن ح وا ال واجهة 

م السةناريوهات لها.  ال دت لة ورا 
و د أي حييال ىن  كنة ال لييك ع لييية وتييُذكِّننييا  ييأ كييار 
ها وال ه الناحل ال لك حسيييييييييييةن  من هذا القبةل  ال ا  نلحل
ل  نإيييييييييييييييتها من  وبقةإ أ كارات ىيجابية عل  رغم ع م نة 

 ال وا قة.
ق  اإلشييييييييييييييييارة ىل  أن الن ي  أوبياميا  د ضيييييييييييييييو  وته
اتي مم  رل قاية ال ناقة وبر ما كان أمضييييييييييييي  ىجت اع

ال ئييية ووم األول  التد هد  تنة اعختهيييارو رب يييا يخاط 
من أجل أن تكون ال ورة الرايية ال قبلة للج عية الرامة 

ةو ىايييييييتحنا يأولول ال قبل يورة /لألمم ال تد ة  د ايييييييبت بن
سييي ية "يورة السيييالم الرال د" يشييياري  ةها أو ىذا جازت الت

الج يم وبييييالييييذات الكهييييار عل  مسيييييييييييييييتوى الق يييية ومرهم 
أإييييييييداب القضييييييييايا الرالقة ويتم خاللها ىعالن التسييييييييوية 
والتصيييييييييييييييويييإ علةهييا ألن الن ي  أوبييامييا عل  يرجيية من 
الدصيييييا ة تجرلي ونى أن التسيييييوية لكد تنجا فه شييييياركة 

ةنكد للدييل ك ييا الج يم ولي  عل  اإل الا  ييإحتكييار أم
ابع وح ث مم مصن  إنقسم الرالم ىزا  ذلك ضيقات بهذا 
اعحتكار وحس ات من هذا الجشم األمةنكد. ولي  أ ضل 
من الج عية الرامة لألمم ال تد ة وخالل ال ورة السيييييينوية 
الرايية ك نااييييييييييييهة ومكان لتدقةع السكنة. و د اييييييييييييبت بن 

وان الييذي يدت ييل أن يكون أخضييييييييييييييين زاهيييات ك ييا أل 2009
وروي ح يقة إيهية ج ةلة  د حال تلدقَّع األمل ال نشوي 
وهو التسييييوية الرايلة ومسر ات  األمل والسييييالمو ما يروِّة 

الذي كان ب اية حطهة الدق   2001اييييييييييبت بن األغبن عام 
عل  الرنب والكناهية لكل ما هو مسيييييييييلم... وشييييييييينات عل  

 أمةنكا وعل  ال جت م ال ولد ع ومات.
 2009مايو )أيار(  26 –ألوسط" "الشرق ا صحيفة

     

 خارطة طريق أوباما لمالقاة مبادرة
 العزيز عبدبن  هللاعبد

نسييييييييييييييتدضيييييييييييييين وندن نتأمل  د نتا ج الزيارة النوعية 
هللا غول ىل  اورية ومداي اتي  وال  عب  للن ي  التنكد

األيام الحال ة التد اايييييييييييييييترنقتها الزيارة وكانإ  د الجز  
األكبن منها حول مراوية ى الا السييرد التنكد من أجل 

اإلايينا ةلية غةن ال هاشيينة  - اعنتقال  ال داي ات السييورية
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ىل  مداي ات مهاشييييينة تتم عل  ضيييييسال البوايييييسور.. ىننا 
الواضييييا عل  الوجهة ن  رتيا تا ج واإلوندن نتأمل  د الن

الن ااييييةة ن السييييوري والتنكد نسييييتدضيييين الوقسة اإلنسييييانية 
ل واع ىيارية أكحن منها ايييييييااييييييية لن ي  الدكومة التنكية 
ب أريوغيييان  د منتييي ى "يا وج" ووم الخ ي   رجيييب  ةيييّ

( وكيف أني  ر ما كان اايييييييييييييييتراي ه و ه 29-1-2009)
 ةها إييييييي وع تنكيا د من ن وة شييييييياري حتجاج خنوجي اإل

شي ون بةنيز ر ي  ال ولة  د ىانا ةلو قال  د ما يشهي 
السضيييييييييييييييسضييييييييييييييية مم ع ي من الصيييييييييييييييدا ةةن "ىن اإلتساا 

اإلاييييييييييييييينا ةلد كييان وتالييب  رل الكل ييات  - السيييييييييييييييوري 
إلاييتك الي لكني توقَّف  سييبب غزة".  م عاي وزاي توضيييدات 

ىايييييينا ةلد لةلة  - اييييييوري ىتساا  قا الت "كنا قنيبةن ج ات من
  ر  مداي ات يامإ اييييييييإ ايييييييياعات مم 27-12-2008

أول نت وبر ها  أيام  وجئنا  القنابل تسيييييييييييييييقط عل  ىوهوي 
غزةو وبات من غةن ال ناقد أن تسييييييييت ن الواييييييييا ة  د 
الوقإ الذي يكون هناي يمار  د غزة". أما ما هد هذه 

ل السيييييييييييييييدن لكد ُتدقع ىتساا  الكل ات القلةلة التد لها  ِّر 
نا ةلو  إن الن ي  أريوغان تكتَّم اييييييالم بةن اييييييورية وإايييييي

علةهييييا تيييياركييييات ل خةليييية ال ناقبةن وال تييييا رةن محييييل حييييالنييييا 
اع تناة واعايتنتاج. وما يجوز ا تناضيي  د هذا الشيأن 
هو أن أهل الدكم اإلوناند الذون وزعجهم تدقةع تسيييييييييوية 

ىايييينا ةلية بةن ا ال وضييييوع اإلوناند  د ال نم   - اييييورية
غزة و د تخاياهم أن هذا الدنيع ال ولدو أشرلوا حنيع 

اييييييُةنبك أي مسيييييير  للتسييييييويةو ىذ كيف اييييييةوا ع الن ي  
ار علةها بةن ا إيييييواريم أول نت وبطية ذ اب و رالب   شيييييَّ
حكومتي تنه ن كال ان عل  الشيييييييييييرب الرزَّاوي ويسيييييييييييقط 
الشييييييه ا   ال ئات والجنح   األلول  ضييييييالت عن الت مةن 

ج للبةوت وال دايييييييييسيييييييييات األمنية  وال سيييييييييتشيييييييييهيات ال  ن هل
وإحكييييييام الدصييييييييييييييييييييار  رنة التجويم واإلذعل وإحناج 

 الدكومة "الد ااية" التد ت ون شدون القااع.
هييذا اعايييييييييييييييتنتيياج  د مدلييي عل  األرجا ألكحن من 
حةحية لرل أبنزها أن الرالقة بةن الدكم اإلوناند وبرل 
قاية "ح اج" وبالذات أولئك الذون يعيشيييييييييييييون  د الخارج 

ع و هنان وال وحة مم ى العت خا سة جوَّالةن بةن يمشي
عل  بةنوتو من النوع اليييذي يصيييييييييييييييريييب عل  الجيييانيييب 
اإلوناند التناجم عنييي ميا يام السييييييييييييييييف الي ولد  د حيالية 
ته و  للرنع النجاييو ك ا يصييييييييييييييرب عل  "ح ااييييييييييييييةد" 

 اعغتناب الت ل  مني ألاهاب مالية وأمنية.
ر  ااتنايات ىل  هذا اعاتنتاج تكون ىونان حققإ ال بت

 عل  حسابةن 
عل  حسيييياب أروا  اييييقاإ كالخنال ال ذبوحة عل  
أرة غزة وأب ان شواها السال  ال دنَّم يوليات وأرضات كان 
يرتاش من خةنات مواايييييي ها أإييييييدابها والسالحون و جأة 
ذهب كل شييييد  ومن يون منيوي يخسف من حنقة نسوج 
األحيا  عل  ما أإييييييييييياب األهل واألبنا  والبنات واألوعي 

ج عن واأل  سييييييييالو ومن يون أن يقلييييييييل الكالم ال  نهل
وإايييييت نار ال قاومة من الصييييي مات  نتصيييييارالصييييي وي واإل

 التد نشأت وكانإ بحقل الجهال.
وعل  حساب اللهسة السورية لدسم موضوع التساوة 

  ر ما  قد من رحلة األلف مةل  ضرة أميال قلةلة.
ار  وندن عن ما نتأمل  د أايييييلوب تراُمل الن ي   شيييييَّ

اييييييي  مم مدنة الرزَّاويةن نالحظ أني تراُمل من ُأايييييييقط األ
 د و ه وذلك ألن ال دنة مهاغتة وع تسة ه  د شد  عل  
اإل الا ما يام قنر ال ضييييييد  د التساوة مم ىايييييينا ةل 
وو ع الوايييييييط التنكد الصيييييي وع وال دهل لتدقةع تسييييييوية 
م حصييياهاو  ضيييالت عن أني  دكم الجةنة ي كن  ي كن هضييي 

 غةن عنبد لهذه التسوية. أن يكون حاميات 
وقيي  نجيي  من يقول  ىذا كييان األمن كييذلييك   ييا مرن  
هذه اإل نا ة من جانب كبةن ال رتنبةن من قاية "ح اج" 
ار والقول لي ما مرناه ىن لي  خال  مشييييييييييييييرل للن ي   شييييييييييييييَّ

غزة" خصيييييوإيييييات أن اإل نا ة هذه  ىنتصيييييارحصيييييتي  د "
ع جييييا ت عقييييب الخاوة النوعييييية األول  عل   نيع رت  

الحوب الرنبد عاييييييييتراية اييييييييورية ىل  بند قومها وهو ما 
ار يأمل فيي يا  ات لكني ع يد ث وتنتهز  كان الن ي   شييييييَّ

ال صيييييني  د انتظار  - ىونان النجايية التنيا السيييييرويي
أن يصيييييدا ال خائ خاأه ذلك  تلف الصييييي وع الدليف 
 ييال زييي  من الخةوط البناقيية كد ع يقوِّة لهييا تالريياتهييا 

وع وتنكها من جهة أخنى مكشيييييو ة الظهن أمام من جهة 
ااييييييتسناي ال جت م ال ولد بها. ونج  أنسسيييييينا هنا نقول ىني 
جة  ار و ري أن هنالك مساجأة ُمب هِّ لو كان الن ي   شيييييييييييييييَّ
تنتظنه  د الق ة الرنبية اإلقتصيييييييايية التد ىايييييييتضيييييييا تها 
الكويإ لكان أ لع وهو  د يمشييييع ىشييييارات بناييييم كبةن 

الرزيز و"توأمييي" مِّن حةييا  عبيي بن  هللا عبيي  األميية ال لييك
النؤية الراقلة ال تأنية الن ي  حسييييييييييييند مهاريو ول ا كان 
عل  ما يجوز اع تناة أيضات شاري  د "الق ة الدل  ية" 
 د اليي وحيية وتني للسييييييييييييييييانييي يقولو مم انييي وتنأج الق يية 

آذار /مييارج 28اليي ورييية التد تنتهد ر يياايييييييييييييييتييي لهييا ووم 
و مييييا مرنيييياه أن ال هييييايرة الرنبييييية ميييياتييييإ أو  دكم 2009
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ال ةتة.  هذه ال هايرة قنار جنى التصيييييييييييييييويإ عل  تبنِّّةها 
وع  2002 يياإلج ييياع  د الق ييية اليي ورييية  د بةنوت عييام 

ولرةها اييييوى قنار  اإلج اعو لكن  د ااييييتااعة من وني  
ار  الروية عن ال وا قة أن وتصنل شخصيات. والن ي   شَّ

 د الت ل  من أمن وا ع علييو كوني ب أ ع مصييلدة لي 
التسيياوة مم ىاييييييييييييييينا ةييل عب ن الواييييييييييييييييط التنكد ت هةيي ات 
لتساُوة مهاشن ك ا كان يأمل ويأمل أريوغان  م خلاإ 
ىونان السييييييكن  ال لا  إشييييييرالها حنيع غزة  رايت األمور 
من جييي وييي  ىل  الُ نبَّم األول.  م جيييا ت الخاوة األول  

 رة عل  ال أل من ال ليييكعل   نيع لم الشييييييييييييييي يييل   هييياي
الرزيز و د الوقإ نسسيييييي ىبال  ال جت م  عب بن  هللا عب 

اليي ولد وتديي ويي ات الن ي  األمةنكد الجيي ويي   يياراي أوبييامييا 
ويوم تنصييييييةهي رايييييي ياتو تهرا  رل الا أنةنة  د النس  

ارية خصيييييييوإيييييييات أن خايم  أبلغ  الشييييييينيسة ن الدنمة نالهشيييييييَّ
كل تي أمام ق ة الكويإ  اإليارة األمةنكية قبل أن يقول  د

ىن ال هايرة الرنبية عل  الااولة وع ي كن أن تهق  علةها 
ىل  ما شيييييييييييييييا  هللا. وهذه العهارة التد هد أقل من ىنذار 
وأكحن من لس إ نظن للره  األمةنكد الج و  وأيضيييييات ل ول 

الهاتسد  اإلتصييييييالاعتداي األوروبد عجلإ  د أن يكون 
مم الن ي  مد وي عهييياج  األول للن ي   ييياراي أوبيييامييياو

وأن تكون ى اللتيييي التلسزيونيييية األول  عل   ضييييييييييييييييييا ييييية 
ايييييييييرويية ومم إيييييييييدا د عنبد األمن الذي لي أكحن من 
مرن  ومرزى والذي وحةن الدسييييييييييييي  وت اعياتي الكتابية  د 

 نسوج ىعالمةةن أمةنكان أمحال توماج  ني مان.
ونخل  ىل  القول ىن هيذه الدياعت الحالث متنا اية 

كل أاييييياايييييد  الوايييييا ة التد عل  النل وال هايرة  د شييييي
التد عل  الااولة وال صييالدة السلسيياةنية التد هد عل  
ال ديييك. ول جني أن تتدقع ال صيييييييييييييييييالدييية الرنبيييية التد 
تتدني ىونان لإ قا  علةها مجني "كسييين حالة الجلة " ك ا 
ار مخةِّّهات األمل  د تصييييييييييييييينيسي هذا وتم  قال الن ي   شيييييييييييييييَّ

 صيييالدة السلسيييياةنية ايييوا   النضيييي  أو اجتنا  مرجزة ال
حت   ريي  حنكيية تصيييييييييييييييديدييية يقنر  ةهييا  نيع "ح يياج" 
ال صييدا أن األولويةو  دكم ال ناع وال صييلدة الو نية 
التد هد أهم  كحةن من ال صييلدة الشييخصيييةو  ر  حنيع 

"ح اج ال ولة" و"ح اج  ليييييييييييييييي غزة ومدنقة الرزَّاويةن هد
ل ناايييييييييييييييلة وإن ا ال تصيييييييييييييييالدة" و"ح اج" التد ع ت ار  ا

مةيييي انيييييات للترجةييييل  د اإلع ييييار.. وب ييييا مرنيييياه أن  نيع 
"ح اج الحورة"  التدالسات والنهانات واعايييييييت راجات غةن 
ال دسيييييييييييوبة النتا جو عليي أن يخل  ىل  اايييييييييييتناحة  ويلة 

تشيييييييهي  د  رل جوانبها اايييييييتناحة أبو ع ار ور اقي  ر  
محل ااييييييييييتناحة مرامنتهم اللبنانية ى  ن ال رامنة األرينيةو و 

اليييييي كتور جورج حه  الييييييذي أقنَّ  ييييييالواقم من يون أن 
يستسلم لي حساظات عل  تنا ي واضرات مسدولية الطياية بةن 
أو ي جةل آخن. ااتناحة ل دااهة النس  والتنميم وإعاية 
النظن واععتييييذار من اجتهييييايات غةن جييي يييية ولم تخيييي م 

مل.. عل  اإل الا القضية. ااتناحة إلاتراية النو  واأل
 وليسإ أب ات ااتناحة ال دارب.

نخل  ىل  القول أيضيييييييييات ىن لدظة الدسيييييييييم هد  د 
مالقاة خار ة الانيع الراقلة للتسييييييييييييوية التد اييييييييييييُيالقها 
الن ي   يياراي أوبييامييا من الجييامم األزهنو عل  مييا يجوز 
اع تناةو عن ما اييةزور مصيينو لل هايرة النا  ة والواعية 

الرزيز  عب بن  هللا عب  ال لكوالهرة ة النظن التد أ لقها 
مارج( /من الق ة الرنبية ال ورية  د بةنوت )أواخن آذار

وحظةإ  إج اع عنبد غةن مسييييييييييييبوا. ومن يون  2002
تلييييك ال هييييايرة مييييا كييييان لخييييار يييية الانيع األوبييييامييييية أن 
تتبلور... وهيييذا مييي عييياة للتسييياؤل  يييالخةن اليييذي ي كن أن 

ا ُأمم األرة من تج ه األمتان الرنبية واإلاالمية ومره 
 القاب ىل  القاب.
 2009مايو )أيار(  30 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 التيسير السعودي بأسلوب علي عسيري 
 اييييييرة بن   د لبنان يسييييييتبع السييييييسةن السييييييرويي علد

 7عييواة عسييييييييييييييييةييني وييوم اإلنييتييخييييييييا ييييييييات )األحيييييييي   آل
( ويواإيييييييييييييييييل زيييياراتيييي لنموز الر يييل 2009وونةو /حزينان

والدزبد  د لبنانو لي  ألني وني  تكوين  كنة السيييييياايييييد 
عن واقم األحوال اللبنييييانييييية ألنييييي عل  يراييييية بهييييا وألن 
ال لف السيييييييييييييييرويي ليي ى منكز القنار  د ال  لكيية حييا ييل 
وواضيييييييييييييييا ولكل امنئ  د لبنان السيييييييييييييييياايييييييييييييييد والدزبد 
وال ذهبد من الوكي وترا يي مم الشأن إسدة أو  لنقل 

بنان الشيييييييييقةع  ضيييييييييرة اييييييييياور  د إيييييييييسدة من كتاب ل
الصيييرةن لل  لكة الكبنى الدانية عليي. أما ل اذا الزيارات 
وعل  وتةنة ع تة  ألن هذا ال بلومااييييييييييد الرنيعو الخللف 

الرزيز خوجي  عب  ل بلومااييد  الرناقة نسسييها هو ال كتور
األمةن ليكون وزينات لإعالم والحقا ةو ولّد  الذي ىإيييييياساه

تصيييينيا كالذي أيل   ع يكتسد بتا ةن الج يم من خالل
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ه ىل  الن ي  ميشيييييييال ايييييييلي ان ىعت اي ي  ر  تق يم أوراا 
ىل  حنص ال  لكة عل  لبنان ال تنوع مذاهب وايييااييات 
وإن ييا وزور النموز رمزات رمزات وبكييل لييياقيية اليي بلوميياايييييييييييييييييية 
النج ية والدجازية ك ا وضيييييييم أايييييييااييييييياتها الناحل ال لك 

مةن الرزيز  د ج ة ويسيييييييييتدضييييييييينها األ عب بن  فيصيييييييييل
اييييييييييروي الهيصييييييييييل واييييييييييا ن ال هت ةن وال رنةةن من أبنا  

الرزيز وأبنيييا همو  د تنج تيييي  عبييي  الاةيييب اليييذكن ال ليييك
واية  مهايرات التنميم السيياايد  الدنمة نلتوجةهات خايم 

بن  هللا عبي  د وال يذهبد وال صييييييييييييييييالدية ال ليكجت ياعواإل
 الرزيز. عب 

ومن ال دك  أن  رل هذه الزيارات كان ضييييييييييييييينوريات 
ر ما تنكإ  رل الشيييييييوا ب  صييييييي ة عل  ذاكنة كحةنين  

ال  لكة الرنبية السيييييييرويية بلبنان لي  ىهت ام  تناايييييييوا أن
موايييييييي ياتو وإن ا هو جز  من ىاييييييييتناتيجية أع ع وأشيييييييي ل 
وتتجاوز اإلايييييييا ات الشيييييييخصيييييييية من أجل ت عيم الكيان 
وتحبةإ الصييييييييييييييييرة. و د تق وننا أن زيارة السيييييييييييييييسةن علد 

" هللا حزب" لي م نا ب األمةن الرامعسةني للشيم نعيم قاا
لإ لدظة مسيييتدهة  د نسوج  السييية  حسييين نصييين هللا شيييكَّ

الدزب و د أواييييييييييييييياط الاا سة الشيييييييييييييييعية ع ومات ج اهةن 
وايييييجَّلإ  د ال شيييييه  الرام احت ال اندسيييييار احتقان تدتاج 
الاا سة الدزب والاا سة النأي الرام ىل  ىزالتي. ولق  تجاوزت 

ن حةيييا ىنهيييا لم تيييأتِّ كزييييارة ىل  من الزييييارة ال يييألول  كحة
"  د الدكوميييةو أي ىل  النوا ييي  وإن يييا ىل  هللا حزبي حيييل "

النهم. ونقول ذلك عل  أااج أني لو كانإ الظنول األمنية 
للسيييييية  حسيييييين تجةز للقا اتي أن تتم  د الهوا  الالعو لكان 
السيييييييسةن علد عسيييييييةني الدني  ك ا هو واضيييييييا عل  أن 

ها ة والرتنة ىلتق   السيييييييييييية  حسيييييييييييين. يكون يا م الظهور  الع
ولكن اللقا  بنا هي الشيم نعيم قاام ع يقلل من أه ية الزيارة 

ل مييا يجوز  ه ىعتهييار التد تنتقد ىل  منتهيية الديي ث وتشييييييييييييييكييِّ
 خاوة نوعية تدا  لل زي  من التواإل.

والال إ أن السيييييييسةن علد عسيييييييةني ع يرت   النهان  د 
اراتي عل  ملن هم بناييييييم زياراتي أي   ا مرناه ع تقتصيييييين زي

السوز  د اإلنتخا ات النيابيةو وذلك لتشييكةل "لوبد اييرويي" 
ي كن اعتكال علييو وإن ا هو وزور النموز ب لةل أن زياراتي 
شيييييي لإ ر ي  الوزرا  األاييييييبع ال كتور اييييييليم الد  الذي 
نأى بنسسيييي عن السيييهاا اإلنتخابد وإرتأى أن يكون منجعية 

نية ي لك الق  رة عل  مداورة الج يم وتهق  أبواب ايييااييية اييُ
مكتهي ال تواضييييم ك ا منزلي مستوحة أمام الذون وتكاو ون  د 
الشوارع وعبن السضا يات وإسدات الصدفو ىّع أنهم  د 
لدظات التخهط والدةنة يأنسييييييييييييييون ىل  رأيي ونصييييييييييييييا دي.. 

وبصيييييييييييينل النظن ع ا ىذا كانإ تنوا لهم أو تترارة مم 
 ية.ظنو هم ومرتق اتهم السياا

كذلك من الال إ أن الزيارات شييي لإ حت   رل رموز 
أ يال حزبية شيييييييييييييياركإ  د ما مضيييييييييييييي   د التجند عل  
ال  لكة تنسةذات لترلي ات أوإيييييييييييييييا  علةها تر  ت الكة  من 
ن  ال  لكة عن  نيع هذا الايف الدزبد أو ذاي. وهذا مدشِّّ

الرزيز أراي من  عبييي بن  هللا عبييي  األمن ال ليييكولّد  ىل  أن
اييييسةنه وهو وزويه  التوجيي أن يكون الترالد عل  الصييييرا ن 
من ضييييييي ن أايييييييلوب الترا د مم األشيييييييقا  اللبنانةةن وعل  
أايييييياج أن من يسيييييياما األكبن ع تروي تسييييييتوقسي مسييييييامدة 

 األإرن.
وهق  أن هذا األالوب الذي يرت  ه السسةن علد عسةني 
و والذي ون رج  د اييييييييييياا تيسييييييييييةن ال  لكة لألحوال اللبنانية

يد ث  د زمن اتسييييييييييييييياع رقرة اعنسناجات الرنبية وال ولية 
الرزيز الذي  عب بن  هللا عب  والتد يروي السضيييل  ةها لل لك

و ىذا جياز القولو  د الق ية الرنبيية اإلقتصييييييييييييييياييية  د  ق َّ
الكويإ شيييينيط ت شييييةن حطهة ااييييتراية التسهم ىل  نسوج أهل 

ريية اليي ؤوبيية القنار ومن ولوذ بهم. ومنييذ تلييك اللدظيية وال تييا 
للخاوة تهرا  د النس  الرنبية شرورات  الا أنةنة. و د هذا 

عواة عسييييييييةني اييييييييسةنات  آل اييييييييرة بن  السييييييييياا جا  علد
لل  لكييية الديييانيييية عل  لبنيييان وجيييا ت حةويتيييي  د لقيييا اتيييي 
وزياراتي لكل رموز الر ل السيييياايييد والدزبد  د لبنان تدك  

لبنان يسيييييينات  ال رن  النبةل للقول الاةب  ىن مم الرسيييييين  د
من ال  لكة الرنبية السييييييييييرويية. هكذا أيام ال دنة ع أعايها 

الرزيز خوجييي وهكييذا  د لبنييان اآلتد  ريي   عبيي  هللا  د زمن
ىنتخا ات عكسيييييييييإ زيارات علد عسيييييييييةني ولقا اتي  النموز 
السيييييياايييييية والدزبية اناهاعات  أن ال  لكة مم لبنان ال ترا د 

ع مكان لي  د  اإلتجاه د هذا  وال تراي  ومن ع يسيييييييييةن
 كتاب التسهم.

 2009يونيو )حزيران(  6-"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 لبنان العجيب... وبرلمانه األعجب
من ال هم التوضييييييييييييييييا  أن ترنيف النا ب  أني ي حل 
الشيييييرب لي  ي يقات ت امات  النسيييييهة ىل  لبنان الرجةب وأن 
هييييذه الدطيقيييية تترييييارة مم ال نيييياا اليييي ي قنا د الييييذي 
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وتهاه   ي هذا الو ن ىل  جانب تهاهيي  خصوإةتي من 
حةا التر يية ال ذهبية مم أنها أحيانات ايييييييييييين مشيييييييييييياكليو 

صارل التد ع نظن أنها انية ما يام انية ال  إعت ايوب
مصيييييييييييينل لبنان ال نكزي هو إيييييييييييين وا األايييييييييييينار وهذا 
ال صيينل لي ر ي  ونواب ر ي  ي حلون  وا سهم. وحةا 
ىن الوع  هو للايا سية ولدنكتهيا أو حزبهيا أو تييارهيا  يإن 
من ي حِّّلها  د حاك ية ال صييييييينل ال نكزي قاير عل  أن 

 نية عذريتها.يدياها   ا من شأني ى قاي هذه الس
مييا يرنةنييا اآلن هو مييا وترلع  يياإلنتخييا ييات البنل ييانييية 
التد امتألت ايييييييياحات منا ع لبنان الخ    الكم الها ل 
من ال نشيييدةن الذون يخوة  رضيييهم السيييهاا عن ج ارة 
وهدع  نسيييييييييييبتهم قلةلة. أما غةن الج ونين وغةن ال دهلةن 

هم للسييهاا وهم  الرشيينات  إنهم يا دون ىل  أن يقال عن
انهم خاضوا السهاا ومألوا الج ران  د الراإ ة بةنوت 
وبطية البل ات والقنى  الصيييييور وبشيييييرارات ع تهق  عالقة 

  د األذهان.
ع ليييييات يجوز القول ىنيييي ىذا كيييان لبنييييان عجةهييييات  يييإن 

نا هات كر ي  128بنل اني هو األعجب حةا ىني وتألف من 
الشييرب  لكن الذون تنابع علةهم إييسة النا ب الذي ي حل

وأن الهاقةن ي حلهم زعيم أو ر ي  أو  28ليسيييييوا أكحن من 
منجعييية هييذا الايف أو ذاي. ويلةلنييا عل  ذلييك انييي  د 
زح ة السيييييييييييييييهاا اإلنتخابد لم ونيي أي من ال نشيييييييييييييييدةن 

 - الن ي  - ال وزَّعةن عل  عنبييييييييات يقويهييييييييا الزعيم
ال نجعية كالمات خارج الن . وهذا لي  من رجات ضييييييييييي ن 

لتزام وإن ييييا ألن الكل يييية هد لل تزعم ال تن   أيبيييييات اع
ال نجعية ومن أجل ذلك نقول ىن البنل ان اللبناند ب  ات 

نيييا هيييات  28وتشيييييييييييييييكيييل من  2009وونةو /حزينان 8من ووم 
 اعالت ومقنرات ومناقشيييييييييييييييات ومن مئة ونييون ويصيييييييييييييييسقون 

 د  حتجاجوين رون اإلإيييييييييهم  ال وا قة أو الصيييييييييوت  اإل
 األمن.ولّد  حال جا ت كل ة السن من

عل  هام  هذه الدطيقة تهق  هنالك  ضييييييييييييييم حقا ع 
ومالحظات تجوز اإلشييارة ىلةها ااييتهاقات لإعالن النايي د 
عن نتا ج السيييييييييهاا اإلنتخابد مم اعايييييييييتناي  د ذلك ىل  

"األعجوبة اللبنانية" ولي  من  اب القنا ة  ليييييييي واقم الدال
  د السنجان.

رواإييييم الحالث الدطيقة األول  هد أن من ايييييسوز  ال
للبنان اييييييييييييييييكون مالكات زمام م اراييييييييييييييية اللعهة  ر  السوز 
 ج ارة. والرواإييييييييييييييم الحالث هد  بةنوت عاإيييييييييييييي ة كل 
لبنان. و نابل  الراإييييييييييي ة الحانية. وإييييييييييية ا عاإييييييييييي ة 
الجنوب. بل أن السوز  الرواإييييييييييم الحالث وبهرل الهقاع 

وهو ما خاط لي ماضيييييييييييييات الن ي  ر ةع الدنيني ويابِّّع 
دذا ةنه وريحي السيااد ابني الحاند ار  ال ونو التخايط  

هو عل  إيييييرة  الورقة السيييييياايييييية  أه ية ورقة السيييييال  
" والتد لن تهق  ورقة ضيييييرط  د هللا حزبالتد  د و ي "

حيييال نيييال الدزب أكحن م يييا توقَّم وبيييات قيييايرات عل  أن 
وحبيييإ حضيييييييييييييييوره عحقيييات ك يييا يدلم أو يخاط  د  الث 

الم والي  ياع. أميا ل ياذا لن تهق  وزارات هد ال ياليية واإلع
ورقة ضييييرط  ألن السوز يشييييكل أ ضييييل غاا  إلنصيييينا ي 
ىل  ال ور السيييييييياايييييييد  ضيييييييالت عن أني أيات كان حجم  وزه 
اييييييييييييييييدتاج ىل  اعتنال الرالم  ي كد ع ونتهد أمنه محل 
حال "ح اج"  د "يولة غزة" بل محل حال ىونان نسسييييييييييييها 

المية عنها اييييييييف التد لم تن م ق راتها الصييييييياروخية والك
الرزلة ال سييييييييلط علةها. ولق  شييييييييه  بذلك شيييييييياه  من أهل 
الحورة هو مه ي كنوبد ال نشييييييييييا للن اايييييييييية خلسات للن ي  
ال شييييييياك  مد وي أح  ي نجاي. ومن قبل كنوبد شيييييييه  
شاه  آخن من أهل الحورة ومنشا للن ااة هو مةن حسةن 

 مواوي.
" "كسنواني بيييييييييييييييي وأما ىذا ح  إ ال ساج ت وكان الجبل

"شو ي" الجنبال د  ليييييييي و"بتنوني" و"جبةلي" و"متني" مداكيات 
" ال سيييتأ ن مم هللا حزبال سيييتقن والدليف  هذا اييييضيييم "

"حنكة أمل"  كل جنوبي ومرظم " رلهكي" أمام ىعاية نظن 
جييذرييية  د التدييالف ويكون الجننال ميشييييييييييييييييال عون  د 

" هللا حزب"الشناكة" مم " ليييييييييييييييي مدصلة األمن أيى قساي
 ة ان أو ُتنِّكي عل  مضييل لل سيييدية السيييااييية وتني ال

ال نتسضيية عل  ال سيييدية السيييااييية ال ناهنة عل  قابةن 
ىقلي ةة ن لم تري  قي رته يا عل  التصيييييييييييييييرةي  ك يا من قبيلو 
وذلك  د ضيييييييييييييو  الدالة ال ولية الج و ة التد ي كن له ا 
من خالل قنا ة خاييياب الن ي  األمةنكد  ييياراي أوبييياميييا 

ت مِّن عل  منبن جامرة القاهنة ووم كل ا 5804 ذي الييييييييييييي
( الوقول عل  ما ايكون 2009-6-7الخ ي  ال اضد )

ىلتق   عليي ال شيييييييييييييه  اآلتد مم نهاية هذه السييييييييييييينة حةا
النأي األمةنكد مم النأي األوروبد وب هاركة النصييييييييييييييدة 
السيرويية والدصيا ة ال صينية عل  أن تكون  د ال شيه  

ولتةن. وبهييذا الدييل ال شييييييييييييييييار ىليييي بيي اييية التنسةييذ لدييل اليي 
وتناجم ال رامنون ويسييييييير  كل  نل ىل  الدصيييييييول ما 
أمكني عل  نصيةهي من قالب الدلوى. وحصية لبنان كبةنة 
 د أي حييييييال ىذ لوع القلع اليييييي ولد عليييييييي من الا م 
اإلقلي د  ي ل ا كان هنالك اإلايييييناع من جانب كهار أهل 

ولة. القنار الرنبد وال ولد  د التوجي ندو التسييييييوية ال أم
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وال شيييييه  اإلنتخابد اللبناند مدشييييين ىل  ما نقول... وإل  
 احت ال ما ي كن أن يد ث.

 2009يونيو )حزيران(  8 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 الكالم الُمحنِ ن والكالم الُمجنِ ن 
 في بالد آية هللا

محل ا أن "الج رة الرظي ة" ل ى ىخواننا ال سييييييييييييدةةن 
بن  عل  السييييييية  ال سييييييييا عيسييييييي هو ووم الدزن الر ةع 
اةهق  حت  ىشرار  2009-6-12منيمو  إن ووم الج رة 

آخن ووم "الج رة األعظم" أو ووم اعنتساضييييييييييييييية اإلونانية 
من أجل الترةةن التد لم ووقِّ  شيييييييييييييييرلتها آية هللا الخ ةند 

ولم تكن أإيييييييييييييييالت بيي ا م  1979عل  ندو مييا حيي ث عييام 
لذي قتل ايييييييييييا اكوه الترةةن وإن ا ب ا م الحأر من الشييييييييييياه ا

)أي مخابنات اإلمبنا ور( اإلبن مصاس  ُقنَّة عةن وال ه 
آييية هللا الخ ةندو وإن ييا الييذي أوقيي  الشيييييييييييييييرليية رجييل يوليية 
عل اند مت ون ىاييييييييي ي مةن حسيييييييييةن موايييييييييوي يخال هللا 
وإييييياحب تجنبة  د ىيارة شيييييدون البالي ورعاية مصيييييالا 

ن العهاي ولي   د تاريم م ارايييتي الر ل الناييي د ما ي ك
ها شيييييييييييييييوا بو ك ا أن لي رؤية  ا هة ل ا يد ث  د ىعتهار 

الرالم ول ا آلإ ىليي عالقات ىونان مم الجةنان واألإ قا  
ومم يول الرييييالم ع ومييييات  ييييإايييييييييييييييتحنييييا   نزويال ألن بةن 
الن يسييييييييةن الداك ة ن الا وحة ن هةوغو تشييييييييا ةز ومد وي 
أح  ي نجاي جوامم مشييتنكة من بةنها شييرف اإل نةن  د 

نيييييا ىمبنا وري ن جييييي وييييي و ن  د زمن ىنييييي  نت فييييييي أن يكو 
مظاهن الرظل لةو وبات الداكم الصييالا تهرات لذلك هو من 
ف مكيييانييية بلييي ه و نوتهيييا  د خييي مييية النييياج وتاوين  ووظِّّ
حييياتهم وبنييا  مسيييييييييييييييتقبييل واعيي  ألبنييا هم ونجيي ة ال لهول 
وال دتاج والذي ىذا أإييييييييييييييابتي مصييييييييييييييةهة  د أمة ال ليار 

ملن  يخسف الضيييم عنيو وهذا  ونصييف ال ليار نسيي ة وج 
الرزيز الييذي يعييا أبنييا   عبيي بن  هللا عبيي  مييا يسرلييي ال لييك

األمتةن لي  اول الر ن ومو ور الصييدة ل نااييهة الذكنى 
النا رة لتوليي مقالة  الدكم التد إييييييييييييييياي إ ووم الج رة 

19-6-2009. 
أما مسييييييتلزمات التتويج اإلمبنا وري  د نظن اإل نةن 
 هد   يييالقييي رات ال ييياليييية من النسط ولي  من السيييييييييييييييجييياي 

والسسييييييتع وبند الن ي  نجاي قوة نووية وإيييييياروخية عابنة 
للد وي ويصيييييييييل م اها ىل  ىاييييييييينا ةل وبرل يول أوروبا 
ويرزز شأن األع اا ال ذهبية  د لبنان ويصاير نصف 

"حنكة ح اج"  بييييييييييي خالل اعاتئحار القنار السلساةند من
نة  د اييييورية ويخ   و صييييا ل الصييييف الحالا ال سييييتو ِّ
روايييييييييييييييا  أن تكون ال تره  النووي والصيييييييييييييياروخد. و د 
ال اخل يسييييتقاب "الدنج الحوري" ك ا ااييييتقااب الن ي  

ام حسيييييةن من قب ل "الدنج الج هوري" وبذلك  ليييييييييييييييييييي إييييي َّ
زمن يصيييييييييييييييها جنناعت الدنج محل جنناعت أل انيا  د 

السوهنرو ك ا وواإييييييييييييييل م عومات بنعاية ال نشيييييييييييييي  واآللة 
اإلعالمية التوجيي  أن القضييية ال نكزية  د بننامجي هد 
تدقةع أمنية ال سييل ةن  د ىزالة ىايينا ةلو وإاييتراية  الا 

وال سييج  األقصيي  ألن الرنب غةن قايرين عل   الدنمة ن
ة وهتم  ذليك. وعل  هيام  هيذه الهدبوحية  د بنيا  الرظل يل
 سقنا  ىونان متناايييييييات الشيييييينيدة األهم وهد ىونان ال حقسةن 
وإونان الهازار الذي  سضييييييييييييييل مدازرة تجاره أمكن الخ ةند 

 .1979تدقةع  ورتي عم 
أما  النسييييييييييهة ىل  الااما اآلخن  د أن يكون ىمبنا ورات 
 د القارة األمةنكية الجنوبية هةوغو تشييييييييا ةز  إني ىختصيييييييين 

نسسيييييييييييييي زعامة الن ي  الكوبد  األمن بتد ي أمةنكا وتوريا
 ة ل كااييييتنو عل  أايييياج أن النجل منيل وتند   وعات 
وأن شيييييييييييييطيقي راوول عل  أههة اعنتكاج الصيييييييييييييدد لكن ع 
وتد ل ىقدام تشييييييييييا ةز نسسييييييييييي  د أمن كوبا. ومم ذلك  إن 
السنزويلد الااما ال سيييييتن  ك ا الن ي  نجاي ىل  ورقة النسط 

ا ك ا الدكم اإلوناند  د بنا  التالراتو ع يسييييييييييييييتكةن وي 
النجايي أبواب نقاط الضرف والروز  د أمةنكا  - الخامنئد

الجنوبية أمالت  د تكوين كتلة تدهِّّل تشييييييييييييييا ةز ليكون الزعيم 
األول  د القارة األمةنكية الجنوبية  د مواجهة الزعيم األول 
 د القارة األمةنكية الشييييي الية. لكن الذي حصيييييل أن الن ي  

ذي جا  عل  جنا  الترةةن وااييييييييتراية الوعد  اراي أوباما ال
أربيييك اإل نةن ك يييا لم ونتهكيييا مِّن قبيييل.  قييي  ارتيييأى الاييياما 
السنزويلدو وكانإ تج يت ر ااييييييييتيو اعكتسا   ر  لقا   اراي 
أوبييامييا بتقيي يم كتيياب لييي أراي  ييي تييذكةنه   سيييييييييييييييياوئ أمةنكيييا 
ال اضييد ولم ير  مسييلاات اللسييان  أغنب أنواع ال سنيات  د 

ةنكا. أما الااما اإلوناند  إات ن وتد ى مقتنرات  أني حع أم
قيييييياير عل  تدقةع التالرييييييات من خالل تاوين الخيييييييار 
النووي والصيييييييييييييييياروخد واإل قييا  عل  الدييذر الخليجد منيييي 
قا  اتو وإل  ذلك ورقة األع اا تلك الذراع التد تتهايل ىونان 

ة "  د لبنان و"حنكهللا حزبمرها اإلايييييييتقوا و ونرند بذلك "
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 ح اج"  د غزة ىل  جانب الحقل النوعد  د الرناا الدالد.
ما حصييييييييييييل  د ىونان ووم "الج رة األعظم" كان نقاة 
ل  د تاريم بل  أرايت ج هوريتي التاايييرة أن تسيييتك ل  تدوُّ
مم ج هوريتي الراشيييييييييينة  د حال تدقَّع السوز للن ي  نجاي 
أن يكون ىمبنا ورية. بل ىن الخاة ال ناييييومة كانإ عل  

ذا األايييييييييييييياج مم ااييييييييييييييتهانة  الرة من الن ي  نجاي  د ه
الايف ال نا   وبالذات مةن حسييييييةن مواييييييوي. وكيف ع 
يستهةن ما يام ال نش  مري والدنج ورا ه. وما يام الكالم 
الذي يجنِّّن  د حع مواييييييوي وزوجتي والشيييييييم ر سيييييينجاند 
وأايييييينتي والن ي  السييييييابع خات د والايف الخات د ع ومات 

محةيييل لهيييا عب ن منييياظنات تلسزيونييييةو بييي أ قةيييل  د حييي ة ع 
وتساعل ويلقد ظالعت  قةلة الو أة عل  ال نا سييييييةن. وع ليات 

و د  12/6/2009ىن اإلنتخيييا يييات  د ذاي الةوم الج رييية 
ال ناظنات الُ سييييييييييتنسييييييييييخة من التقالة  اإلنتخابية األمةنكية 
واألوروبييية وغةن ال ييألو يية  د يول الرييالم الحيياليياو كييانييإ 

ومدييييل ىعجيييياب وتقيييي ون ال تييييا رةن لهيييياو لكن  يي قنا ييييية
ظاهنة اإل هال ال نقام النظةن عل  اعقتناع جرلإ راا د 
خاة ىاييييييييت نارية الن ي  نجاي يسييييييييت ركون الصيييييييي مة عن  
السنز   ا يدقع  وز نجايو وهو ما ىإيييُالا عل  تسييي ةتي 
"تزوين النتييا ج". ولقيي  اعتيي نييا  د الرييالم الحييالييا عل  هييذه 

ية خصييييوإييييات عن ما يكون الذي يخوة اللعهة غةن السييييو 
اإلنتخا ات  د موقري الناييييييييي د وبةن و يي كل السيييييييييلاات 
وبإمنتي كل األجهزة بةن ا ملن ونا سييييي ع منصييييب لي ورب ا 
ع حول وع قوة. ك ا اعت نا عل  ال نا   ونتضييد إيياغنات 
أي نتيجة ما يام الن ي  الذي خاة ال رنكة خنج را دات. 

جل مساجأة ليسييإ  د الدسييهان لم لكن الشييرب اإلوناند ايي
تد ث  د "ج هورية أبو الدسيييييييييييييين بند إييييييييييييييي ر" وع  د 
خييامنئد" الييذي  ييات منشيييييييييييييييي ات بيي ل إيييييييييييييييياحييب الدع  د "ج هورييييية مد يييي  علد رجييييا د" وع  د "ج هوريتد  علد 
ال نصييييييب آية هللا منتظنيو أو مد   نجةب ىونانو وع  د 
النجل القوي الشييييم را سييينجاند  الكالم الاةب الذي يدنِّّن  هوريتد  مد   خات د" حةا ىني خاة ال رنكة ضيييييييي  "ج"ج هوريتد  هيياشيييييييييييييي د را سيييييييييييييينجيياند"و لكنهييا حيي  ييإ  د 
وع م اعنشيييرال  الكحةن من القضيييايا الخارجية  ضيييالت عن 
ىعت اي التواضييييييم وع م التد ي ومرالجة األمور  التد هد 
احسيييييييييييين واألخذ  الدوار اييييييييييييبةالت ىل  الرالقة ال توتنة بةن 

ن والرةن.. أي ت ييياميييات نطيل أاييييييييييييييلوب الن ي  نجييياي ىونا
ومسنيات خاا ي وكة ل اعتهامات ل ن هم شيييينكا   د  ورة 
قايها آية هللا الخ ةند. ومِّن هنا يجوز القول ىن اعتهامات 

ال شيييار ىلةها وخصيييوإيييات أنها ل سيييإ  د موايييوي اييي رتي 
وزوجتي و د را سيييييييييييييينجاند ذمتي وأبنا ه و د خات د نقا ه 

و د كنوبد تذكةنه  أموال ملن ىشيييييتنى منزلي و د ومنونتي 
 مدسيييين رضييييا د الن ي  السييييابع للدنج الحوري تسنُّيه  د

القنار ومدا اتي الهرل ض  الهرلو وكل ذلك ألن ىتخاذ 
ال نا سييةن الحال ة ل سييوا ىخساقات أإييابإ ىونان جنَّا  ىيارة 
نجاي من بةنها ىرتساع حجم التضييييييييييييييخم ونسييييييييييييييهة الهاالة 

ذبِّ  د الجييي اول واإلكحيييار م هيييات النقييي يييية والكيييل ن توزيم الهِّ
 واألرقام حول ما وترلع  اإلنجازات.

ياول الد وا  د شييييييييييييأن اعنتساضيييييييييييية اإلونانية التد 
جييييا ت  سرييييل الكم الهييييا ييييل من اعحتقييييانييييات  د نسوج 

أن النأي الرام اإلوناند ىايييتوعب  نتهاهالناج. والال إ لإ
ةن ا ع تد ث  د ظاهنة الترةةن التد ح  إ  د أمةنكا ب

ىونان األحوج ىل  الترةةن. ك ييييا أن الال ييييإ هو التربةن 
 رسوية ويون موجب للتربئة ال سهقةو وباألالوب السل د 
الذي يجرلنا نسييييييييييتدضيييييييييين أاييييييييييلوب ال هات ا غان ي  د 
ال واجهييييية مم مالحظييييية أن  بيرييييية الهنييييي ي ت ةيييييل ىل  
ال سييييييييييال ة بةن ا  بيرة اإلوناند حاية ويموية. واييييييييييةهق  

ل نظن الذي وتواجي فييي شييييييييييييييين د نجيايي مم متظياهن ا
"بواتن" يرك  لِّناظنه اناهاعات  أن ىونان  بييي مواوي أشهي

تعي   د ظل حكم عسييييييييييكني يقويه جنناعت ولي   ورة 
 رحي ة وتقاام آيات هللا ال ناإب الساعلة  ةها.

وأيات انته  ىليي أمن هذه اعنتساضييييييييييييييية  إن الذي ي كن 
يي ال جنِّّن خالل كالم مواييييييييييييييوي قوليييي ىن الكالم النجيييا

ال دنِّّن كان ايييبهات أايييااييييات  د ما ح ث ويد ث واييييد ث 
كون اعنتساضيية  د ضييو  كالم ال نشيي  خامنئد  د خاهة 
الج رة ق  ع تهق  خضييييييييينا  وع مخ لية مم مالحظة. أن 
ال نشييييييييي  الذي يسنة عليي منصيييييييييهي أن يكون مم الج يم 

ك ات عل  اةن الر لية اإلنتخابية  ورا ضات أي تالعب أو وحل
تزوينو اايييييييييييت ن مت سيييييييييييكات   وقف منداز كان ىختاره منذ 
الب اية أن يكون  ن ات ب لةل أني  د خاا ي الذي ألقاه من 

 12/5/2009انن ج كبنى م ن كنياتان ىونان ووم الحال ا  
)أي قبيييل شييييييييييييييهن من ال وعييي  ال قنر لإنتخيييا يييات( حييي ي 

لندو اآلتد  مواإييييييييسات ملن يجب أن يكون الن ي  عل  ا
"شييخ  يسهم مشيياكل الناجو آٍت من الشييربو يعي  هو 
وأايييينتي وأقنباؤه حياة  سييييياة  رة ة عن السسيييياي واإلايييينال 
والدياة الهاذخةو ع يسيييير  ىل  أن يكون أراييييتقنا يات". ولم 
ونق  كالم ال نشيييييييييييييي  خامنئد اييييييييييييييوى القول ىني ونى  د 
 مد وي أح يي ي نجيياي أنييي الوحةيي  الييذي تنابع عليييي هييذه
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 ال واإسات.
وأما  النسيييهة ىل  ج ار ىونان مم أمةنكا الذي إييي  ي 
اإلمام الخ ةند قبيل رحةليي  إني وتشيييييييييييييييقع وكذلك مهيا ة 

عنهاو ألن  اإلناهاعالحورة اإلونانية التد لم تر  ك ا كان 
ىل  أن ىونان  اتإ ع ليات ا نتةن. ومن ىنتهإ  اعنتساضيييييية

نييية أن مصيييييييييييييييلديية الييذون يدلقون  د رحيياب الحورة الخ ة
وتنبهوا ىل  هذه الدطيقة وتب أ من جانبهم ىعاية النظن.. 

 وتنتةب األوضاع.
 2009يونيو )حزيران(  23 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 المملكة المرجع 
 العزيز المرجعية بن عبد هللا وعبد

  د ذكنى منور أربريييييييية أعوام عل  تولِّد ال ليييييييك
الرزيز مقالة  الدكمو وتأمل ال ن  ال تا م  بن عب  هللا عب 

محييييل حييييالنييييا لدنكيييية التاوين اليييي ؤوبيييية ياخييييل ال  لكيييية 
وللترا د ال وضيييييييييييييييوعد  د اتجاه ما ُيدقِّع الته  ة  د 
ال ديط الرنبد وميييا يجرييييل النظنة الييي ولييييية ىل  األمتةن 
أكحن إيييييييييييييييسييا  من قبييلو فيجيي  أن الدضيييييييييييييييور الدةويو 

 الدنمة ني تةن لخايم ال قنون  الدك ة والنخوة ال سيييييييييييييييت 
و كان من ايي ات أربرة أعوام لي  مهالرة القول الشيينيسة ن

 ة. و د هذه السييييييييييييييينوات كان ال لكىايييييييييييييييتحنا يىنها كانإ 
الرزيز شيييييييييييييييي ويي  الدنص عل  ترويل  بن عبيي  هللا عبيي 

األمة  اإلإيييييييييينار عل  ال صييييييييييالدة ايييييييييينوات من الجسوة 
والرناي أضييييييييييينت أكحن م ا أ ايت. وجا ت اعنتساضييييييييييية 

ونانية لتدك  لأل نال التد تناهن عل  الكتف اإلوناند اإل
بييي عت من التدلةع  د السضييييييييييييييييييا  الرنبدو انيييي لوع تليييك 

الرزيز أن  بن عب  هللا عب  ال صيييييييالدة التد أرايها ال لك
تكون اإلنجاز األهم  د الق ة اإلقتصيييييييييييييييايية الرنبية  د 

ات إجت اعالكويإ  م  د ما تال تلك الق ة من لقا ات و 
ال سييتوى األعل و لكانإ أحوال ال ناهنةن ال كاو ون عل  

غةن اييييييييييييييارة اآلن عل  اإل الاو ولكانإ أيايوهم مرلولة 
ىل  أعناقهم ع و رون ماذا يسرلون وبأي وايييييييييييييييةلة ي كن 
سظ ما  الوجي. وإل  ذلك ىن التساما الذي عل  أاااي  حِّ
عاي الوي ومري ااييييتدضييييار ال سنيات التضييييامنيةو أح ث 

وبذلك اندسييييينت  رتيا ي الرام حالة من اإل د نسوج النأ

 رل الشيييييييييييييييد  موجيية القلع من النسوج وبيي أت الرزليية 
تندسن  الت رج عن الدكم السوري ك ا أن التشبا  النأي 
ب أ وتناجم ل ى أ يال الر ل السلسييييييييييييييياةند أمام ىمكانية 

 - الدوار  أمل التوإييييييييييييييل ىل  مصييييييييييييييالدة  لسيييييييييييييياةنية
 - صيييييالدة الرنبية لسييييياةنية تصيييييب عحقات  د  دةنة ال 

الرنبية التد ب أت مياهها تصيييييييييييييييسو  ر ما كانإ ترك  
اناهاعات  أن ع أمل ونتج  من إيييييييييييييييسا  النوايا وتنظيف 
النسوج من الشيييييييييييوا ب. ك ا أني   ساعةل التسييييييييييياما وج  
لبنان نسسيييييييييي وتجي ندو اعايييييييييتقنار النسيييييييييبد  د ضيييييييييو  
خيارات حسيييي لت ها اإلراية الشييييربية وب ا ع يجرل الصيييييرة 

 تز والخصوإية تن  ن.ته
الرزيز حاضييينات  د  بن عب  هللا عب  ويا  ات نج  ال لك

هذا اإلنجازو ت امات كدضييييييييييوره  د ق ة الرشيييييييييينين م حِّّالت 
 كل مسييييييييدولية وحنص وضيييييييي ةن مصييييييييالا األمتةن خةن 
ت حةييل وعل  ندو ت حةلييي لألمتةن  د حوار األييييان و د 

وعن ما  السيييييييييييييييرد ال ؤوب لتحبةإ يعا م ال هايرة الرنبية.
 2009-6-3نج  الن ي   اراي أوباما يأتيي ووم األربرا  

وع وتنيي  د القول ىني قبل أن ُولقد كل تي التاريخية مِّن 
عل  منبن جامرة القاهنة  د الةوم التالد وه ي اإلإيييرا  

و لللب النصييييدة منيو  الشييينيسة ن الدنمة نىل  رؤية خايم 
 م يدصيييييييل الن ي  األمةنكد  ر  لقا  السييييييياعتةن منسنيات 
مم ال ليييك النييياإيييييييييييييييا الدكيم علةهيييا وب يييا وزيييي  من  قييية 

 اراي أوباما  أه ية السييةن  د اتجاه  اييتحنا دالضيييف اإل
الترةةن انسيييييييييييييييجامات مم  وزه بن ااييييييييييييييية أمةنكا عل  موجة 

 نيطية عارمة تني  الترةةن حت  مم شييييخ  من أإييييول أ
وجذور ىايييييييييييييييالمية.. ىننا عن ما نج  الن ي  أوباما يسرل 

بن  هللا عبييييي  ذليييييك  يييييإننيييييا نرتز كحةن اععتزاز   كيييييانييييية
الرزيز قا  ات حكي ات يسيييييييييييييياع  بنؤاه إييييييييييييييانرد القنار  عب 

ال ولد عل  ااييييتنهاط ما مِّن شييييأني أن يسة  من القنارات. 
 الرزيز أمةن بن عب  ونج  هنا  د تقةيم األمةن اييييييييييييييل ان

النياة ل ناايييييييييييييييهة الذكنى وبالذات ل ا وترلع  اإلنجاز 
هللا  عبيييي  الرنبد واإلقلي د واليييي ولد الييييذي حققييييي ال لييييك

 دك تي وحنكتي واايييييييييييييتدضيييييييييييييار  وابإ وال ه ال رسور لي 
الرزيزو ميييا ونوب عن األمتةن  د شيييييييييييييييييأنيييي  عبييي  ال ليييك

وبالذات قولي  د هذا التقةيم "ىن السييييييييااييييييية ال توازنة مم 
لخ مة قضيييييييييييييايا األمتةن حققتا لل  لكة  السيييييييييييييرد الدحةا

مكانة مت ةزة  د الرالم الرنبد واإلاالمد وأإهدإ تهرات 
لذلك منجرات مه ات لدل قضييييايا ال ناقة بل وشيييينيكات يوليات 
 يييارزات  د الرييي وييي  من ال ديييا يييل الييي وليييية السيييييييييييييييييييااييييييييييييييييييية 
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واإلقتصييييييايية التد كان آخنها ق ة الرشيييييينين لدل األزمة 
 ال الية الرال ية".

وهق  أن إلخواننييا أبنييا  ال  لكيية أن يرتزوا  ييإنجييازات 
أربم اييييييييييييييينوات من البنيييييا  والتاوين وتقلي  ترقةييييي ات 
حاعت عالقة وال ضيييييييد  د ايييييييهاا مم الزمن لل زي  من 
البنييييا  والتاوين وبييييالييييذات  د مجييييال تنويم الجييييامرييييات 
وااييييييتد اث ال  ن الصييييييناعية  ضييييييالت عن اإلنجاز األهم 

 األوايييييييييييييط وهو "جامرة ال لك د تاريا مناقة الشييييييييييييينا 
هللا للرلوم والتقنيييييييية" التد ايييييييييييييييتكون مدط أحالم  عبييييييي 

الواعيي ون من أبنييا  السيييييييييييييييرويييية وأبنييا  األمتةن وتخنجون 
منهييا  د مجيياعت عل ييية تواكييب التاور التقند والرل د 

 وب ا يجرلنا نروِّة ق ر اإلمكان ما  ات.
د أما  النسهة ىل  كاتب متا م محل حالد للشأن الرنب

وللترا د ال نتهك من جانب األمتةن مم ال جت م ال ولد 
هللا  عب   إني يج   د النهج التسامدد الذي يرت  ه ال لك

مم قضييييايا األمتةن ب اية عالج للتا هةن وال ناهنةن. وهذا 
عل  ما يجوز القول واجب ملن تسنة ال سدولية الو نية 

يي. وألني والقومية وال ونية عليي أن يكون حامل ه وم ُأمت
كذلك  إني ال نجعية لل  لكة التد يقول األمةن ايييييييييييييييل ان 

بن  هللا عبيي  ىنهييا أإيييييييييييييييهدييإ منجرييات. مم اليي عييا  لل لييك
 الرزيز  اول الر ن ومو ور الصدة. عب 
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كنا وما زلنا   وضيييييييييييييييوع السيييييييييييييييال  الحقةل  د لبنان 
ال سييتضييرلف ننى أن تنشيية ه وقوننتي وكذلك اعحتسا   ي 

يو غ ت من األمور الواجب الدسييييم بها ىاييييتر الوبالتالد 
وعل  قاع ة التسهم ولي  التد ي ومن خالل اإلاتناتيجيا 
اليي  يياعييية أو مييا أشيييييييييييييييهييي ذلييك من النظنيييات. وعل  رغم 

ه  ىليييييي السصييييييييييييييييييل األول من "الدوار الترحن الييييذي انت
الو ند"  د شيييأن هذا السيييال و ىعَّ أن التوجهات ال ولية 
والظنول اإلقلي ية ال سيييييتج ة واقتناع الدكم السيييييوري أن 
األقانيم الحال ةو ىذا جازت التسيي يةو وهد الته  ة والوح ة 
الو نية واإلعالم الرهيف اللسان هد ال  خل ىل  الجوار 

لة بةن الشيييييييييييييييربةن... بل ىن ال حالد وال صييييييييييييييي لدة ال تهايل
األقانيم الحال ة  النسييييهة ىل  و ن إييييرةن متنوع ال ذاهب 
ومتر ي ال شيييييييييارب عاش ظنو ات مأاييييييييياوية و واجم را قها 
اليي مييار والتخنيييب األمن الييذي أربييك عجليية ن وه وأحيي ث 

دو هد محل األقانيم الحال ة جت اعشيييينوخات  د نسيييييجي اإل
ي وهد الوحييييييي ة والدنيييييييية التد تظليييييييل الدكم السيييييييييييييييور 

واعشيييييييييييييتناكية ومن خالل الت سيييييييييييييك بها تعي  ايييييييييييييورية 
ارية  د أجوا  من الا أنةنة والتن ية ال  روايييييييييييييية  الهشييييييييييييييَّ
ار  والتاوين ال ت رج واآلمال ال رقوية عل  الن ي   شيييييييييييييييَّ
 د مواإييييلة تصييييديا ما لم وتم تصييييديدي ألن الظنول 

 ل غةن مواتية وما هو قة  التصييييييييييييييديا  دكم مالما التب
 د الظنولو وكيييييل ذليييييك من يون هز الحوابيييييإ  سريييييل 
أمزجة  رل ُأولد األمن  د الصيييييييسول الخلهية التد لها 

 أاالةبها وأ  اعها وجشرها و رلبتها.
اآلن ندن أمام توأم السييييييال  الحقةل ونرند  ي السييييييال  
الخهيف اليييذي هو  د لبنيييان بةن أييييايي غةن مسييييييييييييييدولييية 

ات  عهارات ىبتهاجأو  تسيييييييييتر لي اييييييييياعة تني  تنحةهات  إ اللة
من الوعة  أو تهلةالت  النإييييييييييييييياص إلنتخاب وهو تقلة  ع 
ولةع بلبنييان ال تجيي ي تبنينه  ييأنييي مجني  نحيية شييييييييييييييهيياب أو 
هة شيييهاب من أمن ع يرجبهم. وعن ما لرلم رإييياص  غضييي 
شيييهاب "أمل" من رشييياشييياتهم ومسييي اييياتهم  د الشيييارع ومِّن 

مة األاييييتاذ ات بتج و  زعاىبتهاجعل  الشيييين ات أو السيييياو  
نبيي بني ل جل  النواب  إن هذا النإيياص وما تسييبَّب  ي 
أزعجنيييا وأ زعنيييا ندن اليييذون رأو نيييا  د تجييي وييي  ىنتخييياب أبو 
مصييييييياس  ر يسيييييييات للبنل ان عنصييييييين توازن  د الن اايييييييات 
الحالثو أو  لنقييل  د الن ييااييييييييييييييتةن الحييانييية والحييالحيية  دةييا 

ن  د تترايل كستا ال ةزان الن اايييييييييييد من حةا األه يةو أل
تراُيل كسة الزعامة للشيييييييييييرة السيييييييييييااييييييييييية مم كسة الزعامة 
نية السيييااييية )أي ايير  ال ون ر ةع الدنيني( ما يدقع  للسييُ
اعاييييييييييييييتقنار ال أمول. أما ل اذا أزعجنا وأ زعنا  ألن هذا 
التنحةب النإيييييييييياإييييييييييد  ضييييييييييالت ع ا أح  ي من ىإييييييييييا ة 
أشييييييييخاص  جنو  وم ارج  شييييييييظاياو عكَّن علةنا شييييييييرور 

 اإلايييييييييييت نارية النبةهية ل ا لصييييييييييياحبها من تجنبة  رتيا اإل
عنيقيييية وعالقييييات كسةلييييةو  ريييي  تريييي والت ع بيييي  منهييييا  د 
النؤيييييةو  ييييأن تجرييييل ال حلييييا الييييذهبد الرنبد )مصيييييييييييييين 
والسيييييرويية وايييييورية( أقل ه ومات من الدالة اللبنانية وأكحن 

ات بهييا وتجرييل ال نبَّم ال ييااييييييييييييييد )أمةنكييا و ننسييييييييييييييييا ىهت يياميي
أقل تدنشيييييييييات بتلك الدالة وأكحن رعاية وبنياانيا ورواييييييييييا( 

لهاو ك ا تجرل الخشيييييييييييييية الساتيكانية ع تروي عل  ندو ما 
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يركسيييييييييها ُنصيييييييييدات وتدذونات غهاة الهانيني ال اروند مار 
 هللا  انج إسةن. نصن

نا أن الن ي  ال تج ي لبنل اننا الج و   ولق  ا تنضييييييييييييييي 
ايييأمن  أن ع تنالع  ر  الةوم أي رإيياإيية من ُمدارِّي 

نسيييييييييييييهة ىل  حنكة( أو من نصيييييييييييييةن واعكتسا   التنحةب )
وإعالن الوع  عب ن ىعالنات  د الصيييييييييييييييدف أو يا ااتو 
وذلك  ر ما قضيييييييد أمن السوز وحنإيييييييات عل  ه و  وزيل 
وإل  غةن رجرة ن وب ظنول مضإ وبذلك تتأك  مقولة 

 25أبو مصييييييييييييييياس   يييأن اليييذون لم ونتخبوه ووم الخ ي  
 25ي ووم الخ ي  اييييييييييييييصيييييييييييييوتون ل 2009وونةو /حزينان
)رب يييا هيييذا الةوم ورب يييا يصيييييييييييييييييايل ووميييات  2013حزينان 

نيييييا من منالللع أن الن ي  بني  آخن(. وكيييييان ا تناضيييييييييييييييُ
حني  عل  أن تكون مها ة ال نصييييييييب  د ال قام األول 
وع تختلط مقتضياتها مم ضنورات الزعامة الشربية كون 
الن ي  بني وتنأج "حنكيية أمييل". وهو من هييذا ال نالع 

أن يييييأمن فيايييياع وبدةييييا ىن الخنوج عل  األمن  قيييياير
الذي ودذي ويزعج  بتهاجوبالذات  النسييييهة ىل  مسييييألة اإل

 هو مرصية تخضم لل را هة.
 اغتنا السييييييييال   2009وونةو /حزينان 28مسييييييييا  األح  

الخهيف  د قلب الراإيييييييييييييي ة بةنوت وذلك  ر  يقا ع من 
ا ات ل ىرتياحعويتد من زيارة ىل  يمشييييييييييع ل سييييييييييُإ خاللها 

ودول ىليي الوضيييييييييييم اللبناند من خالل جوعت أ ع كالمية 
مم  رل ىخواننا  د مساإييييييييييييييل ال ولة وبالذات من وزين 
اإلعالم ال كتور مدسيييييييييييييين بالل الذي  ر ما كان ال ما  
الرنبد خسييييييين بنحةل شيييييييطيقي جنَّا  األعصييييييياب األشيييييييهن 
ال كتور علد باللو خسيييييييييينت ال شييييييييييارط وغنل الر ليات 

(  د الدييياعت الجناحيييية رشييييييييييييييييياقييية وييي ييييي )أي مدسيييييييييييييين
ال سييييييييييييييترصييييييييييييييية وربدت ي الدالة اإلعالمية الرنبية ع ومات 

السيييييورية بوجي خاص لكحنة ما  د جنهاتها من  - واللبنانية
أشييييييوايو وه ا حالتان وترا   مره ا وكأن ا هو  د غن ة 
ع ليات وبكل الدنص  د أن تنتهد الر لية التد يجنيها 

ل التوا م السيييييييييييييييامية ىل  النتيجة التد يدققها جنَّا    صيييييييييييييي 
هللا النبيرة  عب  األشييييييييهن عل  ال سييييييييتوى الرال د ال كتور

ع لية  صييييييييييييل تكللإ  النجا .  21الذي أجنى حت  اآلن 
وكاله ا ىختةن ل سييييييييدولية ىإييييييييال  ما ي كن ىإييييييييالحي  
ار  الجنَّا  ال كتور مدسييييييييين بالل الذي ىختاره الن ي   شيييييييييَّ
األاي   الب الاب قبل التنؤج الذي يرنل أه ية اايتاذه 

هللا  عب   د ىإييييييييييييييال  الدالة اإلعالمية. والجنَّا  ال كتور
الرزيز الق رة  عب بن  هللا ب ع النبيرة الذي رأى فيي ال لك

عل  ىإيييال  أحوال وزارة الصيييدة السيييرويية ومِّن منالللع 
أن من يلس صيييييييييييييييييل منة و يييانيييية و يييالحييية وعييي ة منات التوا م 
ال لتصيييقة و د ع ليات تسيييترنا الواح ة أكحن من نصيييف 

مشييييييييييييار ي  ىاييييييييييييتر الووم  سد ااييييييييييييتااعة هذه ال قة  د 
اره ليكون ىإييييييييييييييال  أحوال وزارة الصييييييييييييييدة ولذا جا  ىختي

ة حةيييا ىن خييايم ىاييييييييييييييتحنيييا ييييوزينهييا. وزايت التكنيم لستييية 
م لكتاب  رنوان "تجنبتد مم التوا م  الشيييييييييييينيسة ن الدنمة ن ق  

السيييييييييييامية" و َّع فيي ال كتور النبيرة تجنبتي الابية وأعنب 
ال لك  د التق يم عن  خنه بهذه الطي ة الرل ية السيييييييييييرويية 

ال كتور مدسييين بالل  الرنبية ال سيييل ة. عسييي  ولرل وو ع
 د كتيياب تجنبتييي وتجنبيية األا ال نحوم علد مييازجييات )أي 
ال كتور مدسييين( الذكنيات الابية مم ذكنياتي عن اييينوات 
الر يييل البنل ييياند والييي بلوميييااييييييييييييييد التد خاستيييي من عيييالم 

 الجناحة.
هذه ال هاغتة للسييال  الخهيف تجرلنا نتسييا ل  لق  تم 
التوا ع أو التناضييييييييييييد ونالإ كل  ا سة نصييييييييييييةبها. وبر  
انقضيييا  شيييهن الرسيييل الن اايييد ايييتكون هنالك عوية ىل  
الدوار الو ند واييييأخذ موضيييوع السيييال  الحقةل حصيييتي 
الكبنى من ال ناقشيييييييييييية  أمل التوإييييييييييييل ىل  اعقتناع  أن 

ل و ع تنسيييييييييييةع بةن لجنة ت حل السيييييييييييال  الحقةل ُيسيييييييييييتر 
الطيايتةن السيييياايييية والرسيييكنية لل ولة )ر ااييية الج هورية 
ور ااييييييييييييييية الدكومة( من جهة ومن وب يا م لل قاومة  د 
هذه اللجنةو وذلك  د حال الني عل  ع وان وتداشيييييييييييييييد 
ذريرة ترنيل البالي لر وان. وهذه اللجنة تتخذ أيضيييييييييييييييات 

القنار  د هذه القنار  التناضيييييييييد ولي   التصيييييييييويإ ألن 
الدال يكون  اإلج اع. أما  النسيييهة ىل  السيييال  الخهيف 
الذي يقل ال ضييييييياجم ويتسيييييييبب  د ىزهاا أروا  وجن   
أ ناي وتنعةب أ سال نيام أو مسييييينَّات ومسيييييّنةن منضييييي و 
 هييييييييذا أمن يدتيييييييياج ىل  خاوتةن متالزمتةن  األول  

ي وبذلك ع يكون ىاييييييتر المصييييييايرة هذا السييييييال  وتدنيم 
وات الجي  هو  قط  ل اعشيييييييييييييييتهيييياي وماييييارية يور ق

حاملد رشيييييياشييييييات ومسيييييي اييييييات ىل  حةن وإييييييولهم ىل  
منيازلهم أو مخيابئهم. أميا الخاوة الحيانيية  هد ىإيييييييييييييييي ار 
تر يم حازم تتره  فيي الن اايييييييييييييييات الحالث )الج هوريةو 
مجل  النوابو الدكوميييييييية( ر م الراييييييييا  عن منتكبد 

ن الييي ولييية التد ال ظييياهن الدنبيييية أييييات كيييانوا. وقييي  يقيييال ى
تتسيييييييييييييييياهيل مم واييييييييييييييييا يل اإلعالم  ةهييا عل  أنواعهييا  د 
الترنيل  كنامييييييييات اآلخنين وتر م عل  الورا وعل  
الهوا  عب ن السضييييا ياتو التد تسييييتضيييييف ال توتنينو من 
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اييييييةئ الكالم ما يشييييييهي الداب ُولق   ي عل  النار لتزياي 
اشييييييييييييييتراعت ل اذا يجب أن تكون حازمة مم الذون يد لون 

لدة الخهيسة وينوِّعون الناج. أليسييإ أحيانات القذا ف األايي
تنالع من األلسييييييييييييييينييييية محيييييل القيييييذا ف التد تنالع من 

 النشاشات وال س اات؟
وهذا إييييييدياو ىعَّ أن كل شييييييد   أواني. واألهم وتق م 

 عل  ال هم... وعل  وجي السنعة.
 2009( تموزيو )ليو 11 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

راتتأمالت في   حركة فقدت المبرِ 
"حنكة ع م اإلندياز"  لييييييي  إنرقاي الق ة الخامسة عشنة

 16-15الخ ي   -  د شييييييييييييييينم الشييييييييييييييييم وومد األربرا 
يكون الن ي  حسييييييييند مهاري أعاي  ر   2009وولةو /ت وز

"عالم ع م اإلندياز" أح   لييييييييييييييييي ايينة ىاييتضييا ة مصيين 45
سييةن ليو ويكون أيضييات كنَّج هذا ال نتجم السييي احد ال داييِّّ

"عاإ ة  انية" ل صن  ر ما كانإ اإلاكن رية  د  كيييييييييييييييي
النييياإييييييييييييييين وأنور  عبييي  زمن الن يسييييييييييييييية ن الناحلة ن ج يييال

السيييييييييييييييايات هد الراإييييييييييييييي ة الحانية   رن  أن اللقا ات 
الناييييييييييييي ية و د  صيييييييييييييل الصييييييييييييييف  الذات تتم  ةهاو أما 
ال دت نات  تهق   د القيييياهنة. وكييييان ع تييييات أن اإلنرقيييياي 

حسييل تخنيج ي ريية من  لهيية ايييييييييييييييياعية من  48جنى  ريي  
الكلية الجوية أ يم  د قاع ة بلبي  وتخللي عنة جوي 
تا م خاللي الن ي  مهاري وضيسي الن ي  السوياند ع ن 
الهشييييييةن بيانات ع ليات لتدنين قاع ة جوية  د زمن  يااييييييد 

 ييا نة متريي ية األنواعو األمن الييذي  180شيييييييييييييييياركييإ فيييي 
اإلنتساب ىل  "ع م ىاتوقف ال ناقبةن الذون ااتنتجوا أن 

اإلنديييييياز" ع يرند أن ع تكون الييييي ولييييية جييييياهزة لكيييييل 
احت يياعت ال واجهيية.. وبييالييذات مم جييار هيي ي ذات ووم 
رمز ال بلوماايييييييييييييييية الدالية فيي أفير ور لةبنمان بت مةن 
السيييييييي  الرالد ويواإييييييييل اعاييييييييتهانة  الن ي  مهاري الذي 

ان ون ل يعوتي لزيارة مصن وين ل أيضات ىختيار لةبنم
أح  ال قنَّبةن مني الجننال ال تقاع  شيييياوول ك يسييييا اييييسةنات 
ل ى مصيييييييييييين وذلك من  اب مكاو ة الن ي  مهاري. ومن 
األمحلة عل  اعاييتهانة قولي "ىن  إمكان مهاري أن وذهب 

 للجديم ىن كان ع ونغب  د زيارة ىانا ةل".
"حنكة ع م اإلندياز"  لييييييييييييييي وقبل الق ة الخامسة عشنة

م ىايييتضيييا إ عشييينات ال دت نات والق م كانإ شييينم الشيييي
الرنبييية واليي ولييية ال صيييييييييييييييرنةو ىعَّ أنهييا ال نة األول  التد 

يولة أي أكحن من نصيييييييف يول الرالم  118تسيييييييتضييييييييف 
مت حلة هذه ال ول  ر ي ع  أج  ي من النؤايييييييييييييييا  وع ي 
أكبن من رؤاييييييا  الدكومات أو الوزرا . وكان من شييييييأن 

 د ال دت ن وكذلك مشييياركة الن ي  مد وي أح  ي نجاي 
ار األايييييي  وإيييييي وع اإل نةن وحليسه ا الشيييييييم  الن ي   شييييييَّ

 ان أمةن يولة قان ىضيييييييييسا  مسيييييييييدة  آل خليسةبن  ح  
تصالدية عل  ال دت نو لكن الن ي  نجاي لم ولبِّّ ال عوة 
ألنييييي ع ونييييي  اإل الليييية عل  مدت ن قبييييل ىبنا  النيييي وب 

ونانو الناشيييييئة عن اعنتساضييييية غةن ال دسيييييوم أمنها  د ى
ار ىرتأى أن وترامل مم مدت ن تسييتضيييسي  وأن الن ي   شييَّ
ل الن ي  مهيياري مم الق يية الرنبييية  مصييييييييييييييين   حييل ترييامييُ
ال ورية التد ىاييييتضييييا تها يمشييييع الرام ال اضييييدو أي أن 
يكون الت حةييييل  د مسيييييييييييييييتوى يون الوزين  قلةييييل مم أن 
الظنول الناهنة تسييييييتوجب تنجيا ال نونة عل  ال كاو ة. 

 لشيم ح    إني ون رج  د ال واعد نسسها.أما غياب ا
قيي  وبيي و انرقيياي مدت ن أكحن من نصيييييييييييييييف عيي ي يول 

 ايييييييترنابالرالم ضييييييي ن تصييييييينيف ع م اإلندياز محةنات لإ
 رل الشييييييد و ذلك أن مبنرات وموجهات ااييييييتنهاط هذه 
السكنة قبل أكحن من نصييييييف قننو أي ىنشييييييا  الدنكة من 

بن عق وه عام خالل لقا   رل كهار قاية ذلك الزمن الرا
 د  يييانييي ونغو لم ترييي  وارية  رييي  حييي  ة ن أشيييييييييييييييهيييي  1955

 الزلزالة ن  األول عن ما تسييياقط اعتداي السيييوفياتد وبقةإ 
الوعيات ال تد ة قوة عظ   أحايية لم تج  من وواجهها 
من حةيييييا التوازن  يييييأمرنيييييإ عنبييييي ة ومريييييامنات حنبيييييية 
أوإيييييييييييييييلتهييييا ىيارة الن ي  جورج بوش اإلبن ىل  حييييا يييية 

سييييييييييييييياقط ال الد الذي هو الزلزال الحاندو وها هد منذ الت
انصييييييينال تلك اإليارة الهوجا  تداول ىإيييييييال  الوضيييييييم 
ال الد ال نتهك وع ولق  ايييييييييييييييرةها النتيجة ال نجوة األمن 
الييذي جرييل حييال أمةنكييا كقوة عظ   محييل حييال اعتديياي 
السييييوفياتد عن ما تسيييياقط. يولتان كانتا عظ ةة ن تداوعن 

لشأن من خالل اعاتدواذ عل   نوة النسط اآلن ااتراية ا
اإلونانية  النسييييييييييهة ىل  روايييييييييييا مقابل تأهةل ىونان نووياتو 
وعل   نوات النسط الخليجية  النسيييييييييييييييهة ىل  أمةنكا مقابل 
ىغنا ات كالمييييية من نوع ىعتهييييار أمن يول الخليج من 
أمن الوعيات ال تد ة وبالتالد  إن أي ىنجاز نووي ىوناند 

أمةنكدو ومن نوع تدقةع التسييييييييييوية بتنسةذ  ايييييييييييقابلي ريع
إيرة ال ولتةن حالت لل وضوع السلساةند وحس  ات للصناع 
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 اإلانا ةلد. - الرنبد
وعن ما تكون هذه حال ال ولتةن اللتةن  سييبب حنبه ا 
الهارية وإييييييييناعه ا للسيييييييييانة عل  إييييييييرار الرالم  كيف 
يجوز اإل قييا  عل  مسهوم "حنكيية عيي م اإلندييياز".  م ىن 

 م اإلندياز ىل  ملن والخشيييييييية من التخول من عواقب ع
اإلندياز ىل  ملن؟ مِّن هنا  ات لزامات وق  اختارت الدنكة 
للق ة الخامسييية عشييينة شيييرار "التضيييامن من أجل السيييالم 
والتن ية" أن يكون هذا الشييرار مم شييد  من التر ول هو 
التسيييييي ية. ومحل هذا األمن ُيسييييييهغ علةها مصيييييي ا ية أكحن 

من النييياج نظنة جييي وييي ة تستقييي هيييا منيييذ أن حييي ث وتلل ق  
 التساقط بنوع يختلف عن اآلخن لل ولتةن الرظ ةة ن.

ومحيييل أي مدت ن يولد حةيييا تكون هنييياليييك يععت 
"حنكة ع م  لييييييييييييييييييييييييي ع تةو كانإ الق ة الخامسيييييييييية عشيييييييييينة

اإلندييييييياز" تتسيييييييييييييييم بهرل اليييييي ععت لرييييييل أبنزهييييييا أن 
ي  الدكومة ال بلوماايييية ال صييينية قنَّبإ ال سيييا ة بةن ر 

الهن ية ور ي  الدكومة الهاكسيييييييتانية اللذون تنأَّايييييييا و  ي  
م  بليي وه ييا ىل  الق يية.  قيي  اايييييييييييييييتايياع الن ي  مهيياري ج  
الجيياري ن اللييذو ن كييايا يقتتالن عل  خلهييية ع لييية ىرهييابييية 
لكنه ا ىعتصييييييييييييييي ا  دبل هللا رب ا ألنه ا ىقتنرا مجت رة ن 

اييييييييييدوله ا  د  أن السيييييييييال  النووي بةن و ي  كل منه ا 
لدظة عناي ىل  أنه ا اييييييييضيييييييران الشيييييييربةن  د الجديم 
ميييي الن ي   النووي. أميييا الرقةييي  مر ن القيييذا د اليييذي قييي َّ
مهاري للتد ث  د ال دت ن عل  أني "ملك ملوي أ نيطيا" 
 ييإنييي ىعتبن مجل  األمن اليي ولد الدييالد تلييك القوة التد 
يجيييييب عل  يول "حنكييييية عييييي م اإلنديييييياز" الر يييييل عل  

تهيييا. وذهيييب أ رييي  من ذليييك حةيييا  ييياليييب  يييإعت ييياي زعزع
ىقتنا  اييييق مي  د ال ورة ال قبلة للج عية الر ومية لألمم 

أولول ال قبل  صييييييييييسة كوني الن ي  /ال تد ة  د اييييييييييبت بن
الدالد لالتداي األ نيقد ويقضد  أن يكون لالتداي مقر  
يا م  د مجل  األمن عل  أن يكون لي حع النقل محلي 

خ سة ال ا  ةن  د ال جل . وعن ها لن محل األعضا  ال
يروي مجل  األمن  د نظن الرقةيييييييي  ذلييييييييك ال جل  
"ال دتكلن من مج وعة إييييييييييييرةنة من أإييييييييييييداب ال قاع  
اليييي ا  يييية وهم بيييي ورهم يقرون تدييييإ تييييأ ةن ىحيييي ى القوى 

"ىح ى" التد هد  الكبنى". وهو  د ع م تد و  هذه الييييييييييييييي
ي وبةن الن ي  أمةنكا وني  أن ُوهقد عل  الوي ال ستجل  بةن

األمةنكد ذي األإول األ نيطية واإلاالمية  اراي أوباما. 
و د أي حييال رب ييا كييان من األجيي ى أن يكون اإلقتنا  
وتضييي ن ت حةل "حنكة ع م اإلندياز" كرضيييو ايييايج  د 

مجل  األمن ىل  جانب أمةنكا وبنياانيا و ننسا وروايا 
والصيييييييييةنو لكن انتسييييييييياب األخةنتةن  د إييييييييييرة ما ىل  

لدنكة رب ا تعيقان األخذ  اإلقتنا و  ضييالت عن أن ع يات ا
من األعضيييا  ايييةتراركون ألن مصييين ايييتنى أنها األحع 
 الت حةل وأن ىونان اييتقول ىنهاو وق  إيينَّسإ نسسييها وعل  
لسييييييييييييييان ر يسييييييييييييييها مد وي أح  ي نجاي وبرل جنناعت 
الدنج الحوري عل  أنهييييييييا من اليييييييي ول الرظ  و هد 

م نسسها عل  أن إاحهة الدع. ك ا أن يو  ل الخليج اتق ِّّ
مسيييياه اتها  د نج ة الدالة اإلقتصييييايية وال الية ال ترحنة 

اتها ال جزية مم إتساقللوعيات ال تد ة وبنياانيا و ننسييييييا و 
كل من روايييييييييا والصييييييييةنو أي مم ال ول الخ   ال ا  ة 
الرضييييييييييييويةو تجرلها تنى أن ال  لكة الرنبية السييييييييييييرويية 

و هد األحع واألجييييي ر  يييييأن كبنى ال ج وعييييية الخليجيييييية
تكون الرضييو السييايج الذي ي حل األمتةن  ضييالت عن أن 

الرزيز  د ق ة الرشيييينين  عب بن  هللا عب  مشيييياركة ال لك
 د لن ن كانإ اختهارات  الغ األه ية لشيييييييييييييييناكة ملن ُي حل 
"عيييالم عييي م اإلنديييياز" ىذا كيييان ع بييي  من هيييذا الت حةيييل 

األمن من الصييسة التد لتدقةع تواُزن مسقوي وإ نا  مجل  
رماه بها الرقة  القذا د وهد "ىننا ع نحع فيي وع تأ ةن لنا 

 عليي وع وهتم   شاكلنا".
من ال ععت أيضات أن ىونان التد ت حَّلإ  د ق ة شنم 
الشيييم بوزين خارجةتها منوشييهن متقد هد من حةا لرة 
التخا ب غةن ىونان ما قبل اعنتساضيييييييية ال واييييييييوية التد 

عحقات شيييم الحورة هاشيي د را سيينجاند. وكان ع تات  عززها
الو ا ع وإقنار  إعت ايأع ال الق ة و  ىنتها قول متكد  ر  

البيان الختامد ذي ال ئة إسدة والخ س ئة  قنة والتساهم 
( 2012عل  أن تنرق  الق ة ال قبلة  ر   الث اييييييييييييينوات )

 د  هنانو مخا هات مهاري ال زيوج الن ااة ر ااة مصن 
يولة عل  م ى  الث  118ر ااييييييية حنكة تنتسيييييييب ىلةها و 

اييينوات كاآلتد  "السييية  الن ي  حسيييند مهاري. نيا ة عن 
حكومتد وباليي أشييييكنكم  إخالص وأمانة للشيييينل الذي 
أعاةت ونا ىياه وذلك من خالل ااييييييييييييتجابتكم يعوة باليي 
إلايييتضيييا ة الق ة السييياياييية عشييينة لدنكة ع م اإلندياز. 

تريياونكم ويع كم من أجييل ىعاييا  ك ييا أننييا نرت يي  عل  
ي رة للقضييييييييييييييايا ال شييييييييييييييتنكة ومصييييييييييييييالا الُبل ان وتد ُّل 
ال سيييييييييدوليات التد تنتهط بهذا ال نصيييييييييب ال نموا. ومن 
يواعد  خن باليي أن تتراون مم كوبا ومصييييييييييييييين خالل 

 السنوات ال قبلة".
خالإيية القول ىن القضييية األاييااييية لهذه ال ول التد 
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 د شيييينم الشيييييم التد  ىاييييتضييييا ها الن ي  حسييييند مهاري
غ ت "شيييييييا ئ ال دت نات الكبنى وال صيييييييرنة" والتد كان 
قةل  د ما مضيي  أن األمةن اييروي الهيصييلو الذي ى تق  
ال دت ن ى اللتيييي حةيييا نييياب عن ال  لكييية وزين الييي ولييية 
ي أمن ملكد  للشييييييييييدون الخارجية نزار عبة  م ند الذي م َّ

خيي متييي ل يي ة أربم اييييييييييييييينواتو  2009-7-17ووم الج ريية 
أرايهييييييا أن تكون ال قن اليييييي ا م اإلنرقيييييياي للق م الرنبييييييية 
اليي وريييةو هد أن ُتبلور هويتهييا الجيي ويي ة. وهد ىذا كييانييإ 
لن تسرل ذلك وبدةا تصيييييييييييها "مج وعة التضيييييييييييامن من 
أجل السييييييييييالم والتن ية واعاييييييييييتقنار ال ولد" ب ل تسيييييييييي ية 
"حنكة ع م اإلندياز"و  إنها ايييييييييييييييتهق  مجني تج ُّم يولد 

لحانية تلتقد كل  الث ايينوات عل  مسييتوى ل ول ال رجة ا
الق ة  تكنِّم ملن يسيييييييييييييييتدع التكنيم عل  ندو ىختيار ق ة 

وولةو من الرام الذي هو ووم مةالي  18شيييييينم الشيييييييم ووم 
الزعيم األ نيقد األ نيقجنوبد نةلسيييييييييييييييون مييييانيييي وال وومييييات 

"نظام يولد ايااد وإقتصايي أكحن  بييييييييييييي عال ياتو وتنايي
ا وناييد هذا النظام يي قنا ية الترامل ع الة وتوازنات  دة

بةن األغنيا  والسقنا " عل  ندو ما  الب بذلك مضييييييف 
ال دت ن الن ي  مهاري وت عو ىل  "نظام مالد وإقتصايي 
ج و  يقوم عل  مشاركة  رلية من ج يم ال ول خصوإات 
الييي ول النييياميييية" عل  ندو ميييا  ييياليييب بيييذليييك ر ي  كوبيييا 

سرد لتوايم وجوي الدنكة راوول كااتنو. ك ا تواإل ال
 د منظ ييات ووكيياعت األمم ال تديي ة والهةئييات اليي وليييةو 
وتسيييير  لتصييييهية كل أشييييكال الترصييييب ال وند والقضييييا  
عل  ظاهنة اعزيرا  أو التشيييهةن  األييان وكذلك تشيييجيم 
حوار الدضيييييييييييارات والرقا   وب ا وناعد الخصيييييييييييوإيييييييييييية 
الحقافية لها. وإل  ذلك تسيييييييييييييييت ن تاالب  دع الشيييييييييييييييرب 
السلسييييييييييييياةند  د أن تكون لي يولتي وعاإييييييييييييي تها الق ج 
الشيييييييييين ية وغةنها من ال االب الن يسييييييييييية.. ىعَّ ىذا كانإ 
ح  إ مترةنات يسييييييييييييييير  ىلةها الن ي  أوباما لكد تأخذ 
 نيقها ىل  التنسةذ مم نهاية وعوتي الن اايييييييية. وكان ع تات 

اني لم وهرا ىل  ال دت ن بتدية كتلك التد  را  نتهاهلإ
ا الن ي  النواييييييد يي تني مة  ة يف وكان  ر م التنهي به

ىل  هذه اللستة و د الوقإ نسسيييييييييييي ع م الترنة لل دت ن 
ك ا حال أقناني السييييا قةنو ووحد  أن أمةنكا التد  سييييببها 

الناإن  عب  ومرها اعتداي السوفياتد كانإ مهايرة ج ال
وأح   ايييييييييييوكارنو وجواهن آلل نهنو والسييييييييييية ة  ان رانيكي 

وكوامد نكنوماو لم تر  ألي  اريشييييييييال تةتو وشييييييييو انوال 
أمةنكا التد يشييكل ع م اإلندياز ىلةها قضييية و نيةو   ا 

اييييييييييييييينيية ع وجوي لييي اآلن ولي  واريات عل   54كييان قبييل 
األرجا  د حسييييييييييييا ات أح   ر  أن يشيييييييييييين أوباما ظاهنة 
الترةةن  د الييييييي ولييييييية األعظم... ولي  أميييييييام اآلخنين 

ون أمحال ىاييييييييييييييينا ةل الرنصييييييييييييييينية وبالذات مجت م ال ران 
وإونان ذات الخلاييية غةن السيييييييييييييييدنيييية ك يييا أ بتيييإ ذليييك 
اعنتساضييييية ال تواإيييييلة ايييييوى ال سيييييارعة ىل  األخذ بهذه 

 الظاهنة نش انات للسالمة الشخصية والرامة.
 2009يوليو )تموز(  25 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 زائر أميركا "غير المنحاز" 
 المبرراترئيس حركة فقدت 

 ر  غياب  ال خ   اييييييييييييييينوات موحيات  أني نوع من 
أنواع القايرة الناشييييييييئة عن الرتبو يقوم الن ي  حسييييييييند 

( بزيارة ىل  2009-8-15مهاري هذا األاييييييييبوع )السييييييييبإ 
الوعيات ال تد ة تسيت ن  ال ة أيامو وحا لة  ال لسات التد 
تدنص مصن مهاري عل  رؤية أكحن وضوحات من أمةنكا 

 د شيييييييييييييييأنها. وبةن آخن زيارة للن ي  مهاري ىل  أوباما 
والزيارة  2004البةإ األبيل البوشيييد  د نيسيييان )أبنيل( 

األول  للبةييإ األبيل األوبييامد هييذا األايييييييييييييييبوعو حسلييإ 
ال ناقة  أكحن القضيييييييييييايا ترقة اتو لكن زيارة الن ي  أوباما 

وونةو /حزينان 4ىل  مصييييييييييييييين وإلقييا  الخايياب )الخ ي  
ي من عل  منبن جامرة القاهنةو تني ( ال االرة ل2009

 د النسوج  رل األمل من أن القضيييييييييييييايا األكحن ترقة ات 
ق  تج  لها حلوعت ك ا وت ن  ال ن و ومتنسسيييييييييا وهرا عل  
التسيياؤل  د الديي  األين  ىذا اايييييييييييييييتدييالييإ مرجزة الدييل. 
ويزور الن ي  مهييياري أمةنكيييا هيييذه ال نة "غةن مندييياز"و 

( 2009-8-3 اإل نةنم )را ضيييييييييييييييات عل  ح  قولي قبل أيا
 - يقصيييييييييييييي  أمةنكا - عنوضييييييييييييييات تق مإ بها "قوى كبنى"

إلقامة قواع  عسيييييييكنية وإيخال مر ات وأجهزة لتكون نواة 
"مظلييية ي ييياعيييية أمةنكيييية". ك يييا أ يييايت مرلوميييات ونقول 

"حنكة  لي "غةن منداز"و انسجامات مم الق ة الخامسة عشنة
الشييييييم  ع م اإلندياز" التد ىايييييتضيييييا ها مهاري  د شييييينم

 2009وولةو /ت وز 16-15الخ ي   - وومد األربريييييييا 
ايييييينة ىل  "عالم  45وأعاي مصيييييين بهذه اإلاييييييتضييييييا ة  ر  

سييييييييييةن لي. ك ا أن يكون بهذه  ع م اإلندياز" أح  ال داييييييييييِّّ
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"عاإييي ة  الق ة أيضيييات كنَّج هذا ال نتجم السيييياحد كيييييييييييييييييي
 انية" ل صييين  ر ما كانإ اإلايييكن رية  د زمن الن يسييية ن 

الناإن وأنور السايات هد الراإ ة  عب  ج ال الناحلة ن
الحانية   رن  أن اللقا ات النايييي ية و د  صييييل الصيييييف 
 الذات تتم  ةهاو أما ال دت نات  تهق   د القاهنة. وكان 

اييييييييييييييياعة من حسل تخنيج  48ع تات أن اإلنرقاي جنى  ر  
ي ريييية من  لهيييية الكلييييية الجوييييية أ يم  د قيييياعيييي ة بلبي  

 م خاللي الن ي  مهاري وضييييييييييييييسي وتخللي عنة جوي تا
الن ي  السييييوياند ع ن الهشييييةن بيانات ع ليات لتدنين قاع ة 

 ا نة متر ية  180جوية  د زمن  ياايييييييييد شييييييييياركإ فيي 
األنواعو األمن الذي ىاتوقف ال ناقبةن الذون ااتنتجوا أن 
اإلنتساب ىل  "ع م اإلندياز" ع يرند أن ع تكون ال ولة 

ل واجهة.. وبالذات مم جار ه ي جاهزة لكل احت اعت ا
ذات ووم رمز ال بلوماايييييييييييييية الدالية فيي أفير ور لةبنمان 
بت مةن السييييي  الرالد ويواإيييييل اعايييييتهانة  الن ي  مهاري 
الذي ون ل يعوتي لزيارة مصيييييين وين ل أيضييييييات ىختيار 
لةبنمان أح  ال قنَّبةن مني الجننال ال تقاع  شاوول ك يسا 

 اب مكاو ة الن ي  مهاري. ايييييسةنات ل ى مصييييين وذلك من 
ومن األمحلة عل  اعايييييييييتهانة قولي "ىن  إمكان مهاري أن 

 وذهب للجديم ىن كان ع ونغب  د زيارة ىانا ةل".
"حنكة ع م اإلندياز"  لييييييييييييييييي وقبل الق ة الخامسيية عشيينة

كانإ شيييينم الشيييييم ىاييييتضييييا إ عشيييينات ال دت نات والق م 
الرنبيييية والييي وليييية ال صييييييييييييييرنةو ىعَّ أنهيييا ال نة األول  التد 

يولة أي أكحن من نصيييييييييف يول الرالم  118تسيييييييييتضييييييييييف 
مت حلة هذه ال ول  ر ي ع  أج  ي من النؤاا  وع ي أكبن 

ن مشياركة من رؤايا  الدكومات أو الوزرا . وكان من شيأ
الن ي  مد وي أح يي ي نجيياي  د ال دت ن وكييذلييك الن ي  

ار األايييييي  وإيييييي وع اإل نةن وحليسه ا الشيييييييم ح   بن   شييييييَّ
 ان أمةن يولة قان ىضييييييسا  مسييييييدة تصييييييالدية  آل خليسة

عل  ال دت نو لكن الن ي  نجييياي لم وليييبِّّ الييي عوة ألنيييي ع 
 وني  اإل اللة عل  مدت ن قبل ىبنا  الن وب الناشييييييييييئة عن
اعنتساضييييييييييية غةن ال دسيييييييييييوم أمنها  د ىونانو وأن الن ي  
ار ىرتأى أن وترامل مم مدت ن تسييتضيييسي مصيين   حل   شييَّ
ل الن ي  مهيييياري مم الق يييية الرنبييييية اليييي ورييييية التد  ترييييامييييُ
ىاييييتضييييا تها يمشييييع الرام ال اضييييدو أي أن يكون الت حةل 
 د مسييييييييييييييتوى يون الوزين  قلةيييل مم أن الظنول الناهنييية 

ال نونة عل  ال كاو ة. أما غياب الشيييييم  تسييييتوجب تنجيا
 ح    إني ون رج  د ال واعد نسسها.

ق  وب و انرقاي مدت ن أكحن من نصييييييف ع ي يول الرالم 

 رل  اييييييييييترنابضيييييييييي ن تصيييييييييينيف ع م اإلندياز محةنات لإ
الشيييد و ذلك أن مبنرات وموجهات اايييتنهاط هذه السكنة قبل 

لقا  أكحن من نصييييييييييف قننو أي ىنشييييييييييا  الدنكة من خالل 
 د  1955 رل كهييار قيياية ذلييك الزمن الرييابن عقيي وه عييام 

 ان ونغو لم تر  وارية  ر  ح  ة ن أشييييييييييييييهي  الزلزالة ن  األول 
عن ما تساقط اعتداي السوفياتد وبقةإ الوعيات ال تد ة قوة 
عظ   أحييييايييييية لم تجيييي  من وواجههييييا من حةييييا التوازن 

لن ي   ييأمرنييإ عنبيي ة ومرييامنات حنبييية أوإييييييييييييييلتهييا ىيارة ا
جورج بوش اإلبن ىل  حا ة التساقط ال الد الذي هو الزلزال 
الحاندو وها هد منذ انصييييييييييييينال تلك اإليارة الهوجا  تداول 
ىإييييييييال  الوضييييييييم ال الد ال نتهك وع ولق  اييييييييرةها النتيجة 
ال نجوة األمن اليييذي جريييل حيييال أمةنكيييا كقوة عظ   محيييل 

تا عظ ةة ن حال اعتداي السوفياتد عن ما تساقط. يولتان كان
تداوعن اآلن ااتراية الشأن من خالل اعاتدواذ عل   نوة 
النسط اإلونانية  النسييييهة ىل  روايييييا مقابل تأهةل ىونان نووياتو 
وعل   نوات النسط الخليجييية  ييالنسييييييييييييييهيية ىل  أمةنكييا مقييابييل 
ىغنا ات كالمييية من نوع ىعتهييار أمن يول الخليج من أمن 

أي ىنجيييياز نووي ىوناند  الوعيييييات ال تديييي ة وبييييالتييييالد  ييييإن
ايقابلي ريع أمةنكدو ومن نوع تدقةع التسوية بتنسةذ إيرة 
ال ولتةن حالت لل وضيييييييييييوع السلسييييييييييياةند وحسييييييييييي  ات للصيييييييييييناع 

 اإلانا ةلد. - الرنبد
وعن ما تكون هذه حال ال ولتةن اللتةن  سييييييييبب حنبه ا 
الهارية وإيييييييييناعه ا للسييييييييييانة عل  إيييييييييرار الرالم  كيف 

سهوم "حنكييية عييي م اإلنديييياز".  م ىن يجوز اإل قيييا  عل  م
ع م اإلندياز ىل  ملن والخشيييييييييييييية من التخول من عواقب 
اإلندياز ىل  ملن؟ مِّن هنا  ات لزامات وق  اختارت الدنكة 
للق ة الخامسيييية عشيييينة شييييرار "التضييييامن من أجل السييييالم 
والتن ية" أن يكون هذا الشيييييرار مم شيييييد  من التر ول هو 

ُيسييييييييهغ علةها مصيييييييي ا ية أكحن التسيييييييي ية. ومحل هذا األمن 
وتلل ق  من النيييياج نظنة جيييي ويييي ة تستقيييي هييييا منييييذ أن حيييي ث 

 التساقط بنوع يختلف عن اآلخن لل ولتةن الرظ ةة ن.
ومحيييل أي مدت ن يولد حةيييا تكون هنييياليييك يععت 

"حنكة ع م  لييييييييييييييييييييييييي ع تةو كانإ الق ة الخامسيييييييييية عشيييييييييينة
اإلندييييييياز" تتسيييييييييييييييم بهرل اليييييي ععت لرييييييل أبنزهييييييا أن 
ال بلوماايييية ال صييينية قنَّبإ ال سيييا ة بةن ر ي  الدكومة 
الهن ية ور ي  الدكومة الهاكسيييييييتانية اللذون تنأَّايييييييا و  ي  
م  بليي وه ييا ىل  الق يية.  قيي  اايييييييييييييييتايياع الن ي  مهيياري ج  

هييابييية الجيياري ن اللييذو ن كييايا يقتتالن عل  خلهييية ع لييية ىر 
لكنه ا ىعتصييييييييييييييي ا  دبل هللا رب ا ألنه ا ىقتنرا مجت رة ن 
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 أن السيييييييييال  النووي بةن و ي  كل منه ا اييييييييييدوله ا  د 
لدظة عناي ىل  أنه ا اييييييييضيييييييران الشيييييييربةن  د الجديم 
ميييي الن ي   النووي. أميييا الرقةييي  مر ن القيييذا د اليييذي قييي َّ
مهاري للتد ث  د ال دت ن عل  أني "ملك ملوي أ نيطيا" 

ي ىعتبن مجل  األمن اليي ولد الدييالد تلييك القوة التد  ييإنيي
يجيييييب عل  يول "حنكييييية عييييي م اإلنديييييياز" الر يييييل عل  
زعزعتهيييا. وذهيييب أ رييي  من ذليييك حةيييا  ييياليييب  يييإعت ييياي 
ىقتنا  اييييق مي  د ال ورة ال قبلة للج عية الر ومية لألمم 

أولول ال قبل  صييييييييييسة كوني الن ي  /ال تد ة  د اييييييييييبت بن
يقد ويقضد  أن يكون لالتداي مقر  الدالد لالتداي األ ن 

يا م  د مجل  األمن عل  أن يكون لي حع النقل محلي 
محل األعضا  الخ سة ال ا  ةن  د ال جل . وعن ها لن 
يروي مجل  األمن  د نظن الرقةيييييييي  ذلييييييييك ال جل  
"ال دتكلن من مج وعة إييييييييييييرةنة من أإييييييييييييداب ال قاع  

وى اليييي ا  يييية وهم بيييي ورهم يقرون تدييييإ تييييأ ةن ىحيييي ى الق
"ىح ى" التد هد  الكبنى". وهو  د ع م تد و  هذه الييييييييييييييي

أمةنكا وني  أن ُوهقد عل  الوي ال ستجل  بةني وبةن الن ي  
األمةنكد ذي األإول األ نيطية واإلاالمية  اراي أوباما. 
و د أي حييال رب ييا كييان من األجيي ى أن يكون اإلقتنا  
وتضييي ن ت حةل "حنكة ع م اإلندياز" كرضيييو ايييايج  د 

ل  األمن ىل  جانب أمةنكا وبنياانيا و ننسا وروايا مج
والصيييييييييةنو لكن انتسييييييييياب األخةنتةن  د إييييييييييرة ما ىل  
الدنكة رب ا تعيقان األخذ  اإلقتنا و  ضييالت عن أن ع يات 
من األعضيييا  ايييةتراركون ألن مصييين ايييتنى أنها األحع 
 الت حةل وأن ىونان اييتقول ىنهاو وق  إيينَّسإ نسسييها وعل  

مد وي أح  ي نجاي وبرل جنناعت  لسييييييييييييييان ر يسييييييييييييييها
الدنج الحوري عل  أنهييييييييا من اليييييييي ول الرظ  و هد 
م نسسها عل  أن  إاحهة الدع. ك ا أن يول الخليج اتق ِّّ
مسيييياه اتها  د نج ة الدالة اإلقتصييييايية وال الية ال ترحنة 

اتها ال جزية مم إتساقللوعيات ال تد ة وبنياانيا و ننسييييييا و 
مم ال ول الخ   ال ا  ة  كل من روايييييييييا والصييييييييةنو أي

الرضييييييييييييويةو تجرلها تنى أن ال  لكة الرنبية السييييييييييييرويية 
كبنى ال ج وعييييية الخليجييييييةو هد األحع واألجييييي ر  يييييأن 
تكون الرضييو السييايج الذي ي حل األمتةن  ضييالت عن أن 

الرزيز  د ق ة الرشيييينين  عب بن  هللا عب  مشيييياركة ال لك
ة ملن ُي حل  د لن ن كانإ اختهارات  الغ األه ية لشيييييييييييييييناك

"عيييالم عييي م اإلنديييياز" ىذا كيييان ع بييي  من هيييذا الت حةيييل 
لتدقةع تواُزن مسقوي وإ نا  مجل  األمن من الصييسة التد 
رماه بها الرقة  القذا د وهد "ىننا ع نحع فيي وع تأ ةن لنا 

 عليي وع وهتم   شاكلنا".
من ال ععت أيضييات أن ىونان التد ت حَّلإ  د ق ة شيينم 

زين خارجةتها منوشيييييهن متقد هد من حةا لرة الشييييييم بو 
التخا ب غةن ىونان ما قبل اعنتساضييييييييييية ال وايييييييييييوية التد 
عززها عحقات شيييييم الحورة هاشيييي د را سيييينجاند. وكان ع تات 

الو ا ع وإقنار  إعت ايأع ال الق ة و  ىنتها قول متكد  ر  
البيان الختامد ذي ال ئة إييييسدة والخ سيييي ئة  قنة والتساهم 

(  د 2012عل  أن تنرق  الق ة ال قبلة  ر   الث ايينوات )
 هنانو مخا هات مهاري ال زيوج الن اايييييييية ر اايييييييية مصيييييييين 

يولة عل  م ى  الث  118ور اايييييييييية حنكة تنتسييييييييييب ىلةها 
ا ة عن اييييينوات كاآلتد  "السييييية  الن ي  حسيييييند مهاري. ني

حكومتد وباليي أشيييييييكنكم  إخالص وأمانة للشييييييينل الذي 
أعاةت ونا ىياه وذلك من خالل ااييييييييييييييتجابتكم يعوة باليي 
إلاتضا ة الق ة الساياة عشنة لدنكة ع م اإلندياز. ك ا 
أننييا نرت يي  عل  تريياونكم ويع كم من أجييل ىعاييا  ي رييية 
للقضيييييايا ال شيييييتنكة ومصيييييالا الُبل ان وتد ُّل ال سيييييدوليات 

تد تنتهط بهييذا ال نصييييييييييييييييب ال نموا. ومن يواعد  خن ال
 باليي أن تتراون مم كوبا ومصن خالل السنوات ال قبلة".
خالإيية القول ىن القضييية األاييااييية لهذه ال ول التد 
ىاييييتضييييا ها الن ي  حسييييند مهاري  د شيييينم الشيييييم التد 
غ ت "شيييييييا ئ ال دت نات الكبنى وال صيييييييرنة" والتد كان 

ةن اييروي الهيصييلو الذي ى تق  قةل  د ما مضيي  أن األم
ال دت ن ى اللتيييي حةيييا نييياب عن ال  لكييية وزين الييي ولييية 
ي أمن ملكد  للشييييييييييدون الخارجية نزار عبة  م ند الذي م َّ

خيي متييي ل يي ة أربم اييييييييييييييينواتو  2009-7-17ووم الج ريية 
أرايهييييييا أن تكون ال قن اليييييي ا م اإلنرقيييييياي للق م الرنبييييييية 

. وهد ىذا كييانييإ اليي وريييةو هد أن ُتبلور هويتهييا الجيي ويي ة
لن تسرل ذلك وبدةا تصيييييييييييها "مج وعة التضيييييييييييامن من 
أجل السييييييييييالم والتن ية واعاييييييييييتقنار ال ولد" ب ل تسيييييييييي ية 
"حنكة ع م اإلندياز"و  إنها ايييييييييييييييتهق  مجني تج ُّم يولد 
ل ول ال رجة الحانية تلتقد كل  الث ايينوات عل  مسييتوى 
 الق ة  تكنِّم ملن يسيييييييييييييييتدع التكنيم عل  ندو ىختيار ق ة

وولةو من الرام الذي هو ووم مةالي  18شيييييينم الشيييييييم ووم 
الزعيم األ نيقد األ نيقجنوبد نةلسيييييييييييييييون مييييانيييي وال وومييييات 

"نظام يولد ايااد وإقتصايي أكحن  بييييييييييييي عال ياتو وتنايي
ع الة وتوازنات  دةا وناييد هذا النظام يي قنا ية الترامل 
بةن األغنيا  والسقنا " عل  ندو ما  الب بذلك مضييييييف 

 دت ن الن ي  مهاري وت عو ىل  "نظام مالد وإقتصايي ال
ج و  يقوم عل  مشاركة  رلية من ج يم ال ول خصوإات 
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الييي ول النييياميييية" عل  ندو ميييا  ييياليييب بيييذليييك ر ي  كوبيييا 
راوول كااتنو. ك ا تواإل السرد لتوايم وجوي الدنكة 
 د منظ ييات ووكيياعت األمم ال تديي ة والهةئييات اليي وليييةو 

ل أشييييكال الترصييييب ال وند والقضييييا  وتسيييير  لتصييييهية ك
عل  ظاهنة اعزيرا  أو التشيييهةن  األييان وكذلك تشيييجيم 
حوار الدضيييييييييييارات والرقا   وب ا وناعد الخصيييييييييييوإيييييييييييية 
الحقافية لها. وإل  ذلك تسيييييييييييييييت ن تاالب  دع الشيييييييييييييييرب 
السلسييييييييييييياةند  د أن تكون لي يولتي وعاإييييييييييييي تها الق ج 

ىذا كانإ  الشيييييييييين ية وغةنها من ال االب الن يسييييييييييية.. ىعَّ 
ح  إ مترةنات يسييييييييييييييير  ىلةها الن ي  أوباما لكد تأخذ 
 نيقها ىل  التنسةذ مم نهاية وعوتي الن اايييييييية. وكان ع تات 

اني لم وهرا ىل  ال دت ن بتدية كتلك التد  را  نتهاهلإ
بها الن ي  النواييييييد يي تني مة  ة يف وكان  ر م التنهي 

نة لل دت ن ىل  هذه اللستة و د الوقإ نسسيييييييييييي ع م التر
ك ا حال أقناني السييييا قةنو ووحد  أن أمةنكا التد  سييييببها 

الناإن  عب  ومرها اعتداي السوفياتد كانإ مهايرة ج ال
وأح   ايييييييييييوكارنو وجواهن آلل نهنو والسييييييييييية ة  ان رانيكي 

وكوامد نكنوماو لم تر  ألي  وال اريشييييييييال تةتو وشييييييييو ان
 نيةو   ا أمةنكا التد يشييكل ع م اإلندياز ىلةها قضييية و 

اييييييييييييييينيية ع وجوي لييي اآلن ولي  واريات عل   54كييان قبييل 
األرجا  د حسييييييييييييا ات أح   ر  أن يشيييييييييييين أوباما ظاهنة 
الترةةن  د الييييييي ولييييييية األعظم... ولي  أميييييييام اآلخنين 
وبالذات مجت م ال ران ون أمحال ىاييييييييييييييينا ةل الرنصييييييييييييييينية 
وإونان ذات الخلاييية غةن السيييييييييييييييدنيييية ك يييا أ بتيييإ ذليييك 

لة ايييييوى ال سيييييارعة ىل  األخذ بهذه اعنتساضييييية ال تواإييييي
 الظاهنة نش انات للسالمة الشخصية والرامة.

 2009أغسطس )آب(  15 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 يا لثارات األخ معمر!
نسييييييتدضيييييين هذه األيام كيف أن الرقة  مر ن القذا د 
وج  نسسييييييي عن ما أوح  الن ي  أنور السييييييايات  د أكحن 
من مناايييييييهة أن لةبيا القذَّافية لم تسيييييييان  مصييييييين  د زمن 
ي واييييا ل اإلعالم  د ج اهةنيتي  التدضييييةن لل رنكةو ووجِّّ
مت ها لةبيا ىل  مصييييين  لة  كل ايييييلرة ق َّ ن قوا م مسصيييييَّ لنشييييي 

. وكيييانيييإ تليييك الخاوة عل  رغم الجيييانيييب السيييييييييييييييييياياتيييية
اإلضيييياناري منها مدل ة خصييييوإييييات عن ما قنأ نا  د هذه 

القوا م أنواعات من ال عم محل السييييييكن والشيييييياي والصييييييابون 
والزيوت وال نايول الور ية. و د تق وني أن الرقة  القذا د 
ع بييي  نييي م متيييأخنات عل  خاوتيييي هيييذه لي  من أجيييل وي 

أقلقي ىإنار القذا د عل  مسةنة  مسقوي مم السايات الذي
لةبية وح وية ت خل القاهنة  القوة لتسيييييليم السيييييايات مذكنة 
ىعالن الوح ة مم لةبيا ومداضيييييييييييييينات ع يسييييييييييييييتسيييييييييييييييرها 
السيييييياياتيان أنور وجةهان  أراييييييل  ا نات قصييييييسإ قواع  

وكايت تنتكب الخاأ  1977وولةو  19عسيييكنية لةبية ووم 
رة التد تسييييييييييييييتوعب األكبن  د حع ال ولة الشييييييييييييييطيقة الجا

حوالد ملةوند مصيييينيو   رن  أن ُتسييييقط إييييواريم  وا 
 اب الرزيزية مقن ايييييييييكن و ياية القذا د ك ا ح ث عحقات 

حةا  1986نيسييييييييييييان /عل  أو ي الن ي  ريران  د أبنيل
يمنت الاييييا نات النيرييييانييييية ال رتيييي ييييية منزل األا مر ن 
 وتسييييييييييببإ  د قت ل ابنة لي  التبندو وذلك ريات عل  تسجةن
قييياعييية رق   د بنلةن ونتيييايهيييا جنوي أمةنكةون وتوجييييي 
اإلتهام ىل  لةبياو وإن ا من أجل مصييين وبرل الذكنيات 

الناإييييييييييييييين  عب  الد ي ة  د ب ايات  ورة الساتا ومهايرة
للضييييييا ط الشيييييياب مر ن القذا د أمةنات للقومية الرنبية مِّن 

  ر ه.
 د خاوتيييييي ال نييييي وم علةهييييياو عل  ندو ميييييا يجوز 

كان األا مر ن وحأر من ااييييتهانة السييييايات  ي اععتقايو 
عهارة "مجنون لةبيا"  د ُخاهي التد  ىايييييييييييييييتر الىل  ح  

ولقةهيييييا و د أحيييييايوحيييييي مم  رل اليييييذون ولتقد بهم من 
 مسدولةن عنب وأجانب.

السييياياتية  ألن  - أما ل اذا نسيييتدضييين الواقرة القذافية
وقييا م أخنى حيي  ييإ وترك  الابيريية الحييأرييية عنيي  القييذا د 
مم التنكةز هنا عل   الث حاعت  حالة الحأر من ىيااليا 
التد  رلإ بلةبيا  أكحن م ا  رللت ي  ننسييييييييييييا  الجزا نو وحالة 
الحأر غةن ال كت ل من أمةنكا وبنياانيا اللتةن اضيييييانتاهو 
ىيارة األول  وحكومة الحانيةو لتنازعت  د موضييييوع اييييقوط 

تلن ه( عام  ا نة النكاب األمةنكية  وا لوكوربد )ااييييييييييييييكو 
.  سد الديياليية األول  ننى القييذا د وتوجييي ىل  رومييا 1998

 د زيارة راييي ية هد  2009حزينان /وونةو 10ووم األربرا  
أولول /األول  منذ تولِّيي السييلاة  د البالي ووم أول اييبت بن

و مصييييييييييييييدوبات   د ي  ال ختيار نجيل ال جياه  اللةبد 1969
ةةن. وكييان ع ن ال ختييار وعيي ي من أبنييا  مجيياهيي ون ومنس

ع تات أن القذا د وإييييييييل منت يات زي ال اريشييييييييالية وق  علَّع 
عل  إييي ره لجهة الي ةن إيييورة قا   ال قاومة اللةبية ضييي  
ال سيييتر ِّن اإلياالد  د عشييينينات القنن ال اضيييد الشيييهة  
ع ن ال ختيييار وهو مقةيييَّ   يياألغالل ىل  جييانييب آايييييييييييييينييييي 
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وق  ىنتظن وذلك قبل ىع امي شيييييينقات.  1931اإلياالةةن عام 
لَّم الاييا نة  القييذا د عل  اليي رجيية مييا قبييل األخةنة من اييييييييييييييُ
م سييييييييكات  رصييييييييا ال اريشييييييييالية ىل  حةن نزول مد   ع ن 
ال ختار الهالغ من الر ن ايييييييييييييهرة و  انةن عامات الذي كان 
لَّم الاا نة يرجة يرجة  صييييييييييييييروبة يراوني منا ع  ونزل اييييييييييييييُ
ي سييك  رصييا الشيييم. وكانإ من مداايين الصيي ل للرقة  

لقيييذا د أن مد ييي  ال ختيييار ميييا زال عل  قةييي  الديييياة ألن ا
ىإادا ي  د الزيارة أيقظ  د نسوج أحساي الدطهة الساشية 
وأبنيييا  األحسييياي ذكنيييات  ييالرييية ال نارة عن حطهييية تيياريخيييية 
غةن مشييييييينِّ ة لهم. وإل  اإييييييياداب مد   ال ختار وأبنا  
مجاه ون ومنسةةن ىضييييييييييا ة ىل  و   ضييييييييييخم ي أل  ا نتد  

نص القييييذا دو وجيييياراه الن ي  بنلسييييييييييييييكوند  د ركيييياب ح
ب خي تي الشييييييييييييهةنة  د أكحن ح ا ع  الدنصو عل  نصيييييييييييي 

 روما اتساعات وهد ح ا ع " ةال يوريا  امسةلد".
لم تتم زيارة القذا د ىعَّ  ر ما تدققإ نسييييييهة خ سييييييةن 
 د ال ئة من الحأر مت حلة  إعتذار ىيااليا البنلسيييييييييييييييكونية 

عن ايييييينوات  2008بيا عام خالل زيارة بنلسييييييكوند ىل  لة
 32 الرة الشييييييناايييييية من اعاييييييتر ار اإلياالد عل  م ى 

(  م تدققإ نسييييهة الخ سييييةن 1943ىل   1911ايييينة )من 
 د ال ئة األخنى من خالل الوإيييييول نوعات وشيييييكالت ومن 

ات من هنا وهناي ري علةها   ا ىحتجاجيون أن تسييتوقسي 
 أني  وه ئ الخوا ن وذلك من خالل اإليدا  لإياالةةن

كان قايرات عل  أن يكون مالك اييييييييال  نووي محل اييييييييرد 
ىونان ىل  ذليييك اآلن وهيييذا يرند أن تكون ىيايييالييييا التد 
تسصييلها عن لةبيا ايياعة  ةنان  وا مياه ال تواييط تدإ 
رح ة الصييييييييييواريم اللةبية ذات النؤوج النوويةو لكن لةبيا 
تخلإ عن مشيييييينوع امتالي أاييييييلدة ال مار الشييييييامل ومم 

  الدصارات. ذلك عوقبإ
 - وبالنسيييييييهة ىل  بنلسيييييييكوند رمز ال صيييييييالدة اللةبية

اإلياالية  إن كل ما وه ي من األمن هو اع  ئنان ىل  
و نة النسط اللةبد ىل  ىيااليا  ضييالت عن ىاييتح ارات لةبية 
مجزيييية  د زمن تتكيييا ن فييييي تييي اعييييات األزمييية ال ييياليييية 

أمةنكييا واإلقتصييييييييييييييييايييية عل  يول الرييالم األول بيي  ات من 
 وإوعت ىل  ىيااليا.

ية ُ تدإ بوا ة ىيااليا   ر  الحأر من الدطهة الساشييييييييييييييي
البنلسييييكونية أمام عبور األا مر ن ىل  ال جت م ال ولدو 

 2009ت وز /وولةو 9وها ندن نناه مشييييييييياركات ووم الخ ي  
 د ق ة الح اند  د منتجم "عكويال"  د ىيااليا.  هو  د 

بد ج و  تهايل خالل عشيييييا  لة -  تنة ت ه  لره  أمةنكد

للنؤاييييا  ال شيييياركةن  د هذه الق ة التصييييا ا مم الن ي  
األمةنكد  يياراي أوبيياميياو وهييذا يديي ث لل نة األول  وبييات 
 بيعيات  د ضييييييييو  ااييييييييتئنال الرالقات ال بلومااييييييييية بةن 

وزيييييارة وزينة  2004الوعيييييات ال تديييي ة ولةبيييييا  د وونةو 
راي  ىل   نابل  خييارجييية اإليارة البوشيييييييييييييييييية كونيي ولةزا 

)وهد األول  من نوعها عل  هذا ال سيييييييييييييييتوى منذ الرام 
م نهيياييية مييالييية 1953 ( ولقييا هييا القييذا دو وكييان تم وضييييييييييييييي 

لألزمة ال ترلقة  داي ة الاا نة األمةنكية  وا "لوكوربد" 
النح ن  عب  خالل زيارة وزين الخارجية اللةبية )السييييييابع(

د كانإ والت 2008آب /شييييلقم ىل  واشيييينان  د أغسييييا 
. ومن الجييا ز اع تناة أن هييذه 1972األول  منييذ الرييام 

ال صيييييييييييا دة ايييييييييييترند القذا د عن الحأر من أمةنكا التد 
اكتوت لةبياه  رقوباتها اإلقتصيييييايية وتج ة  أموال لها  د 
ال صييييييييييييييييارل األمةنكيية عل  ندو التج ةي  ال تواإيييييييييييييييل 
لألرإيي ة اإلونانية  د هذه ال صييارل. وهد اييُترنيي ألن 

ا ليسيييييييإ ىيااليا وع هد ايييييييويسييييييينا التد نجا الحأر أمةنك
القذا د منها ريات عل  احتجاز اييلاات األمن السييويسيينية 

هنةهريييييييل القيييييييذا د  2008ت وز من الريييييييام /خالل وولةو
وزوجتي الدامل وكانا يطي ان  د أح   نايا جنيف وذلك 
 د ضيييييييييييو  شيييييييييييكوى خايمة ن ىيعيا أن الزوجةن أايييييييييييا ا 

ىبن القييذا د وزوجتييي ىعَّ  ريي مييا مريياملته ييا ولم ُيسنج عن 
ااييقط الخايمان الشييكوى لكن الترامل األمند مم هنةهرل 
والزوجة الدامل ىاييييييييييييييتخ م عل  ما وب و أاييييييييييييييالةب غةن 

مكانة ابن الرقة  الذي كان  عتهارمال  ة ولم يأخذ  د اإل
 ييات يد ييل لقييب "ملييك ملوي أ نيطيييا". وهييذه الواقريية كييان 

علةهيا متي رجيات ومن يون الناييييييييييييييي د  - ري السريل الريا لد
التوقف عن  اني ليسييييييييييإ ل ى السييييييييييلاات السييييييييييويسيييييييييينية 

ات ألي حاعت خاإييييييييييية.  د الب اية أقامإ ال ولة ىعتهار 
اللةبية يعوى قضييا ية ضيي  السييلاات السييويسيينية ماالهة 
ب  م نسقات ال دامةن مم السوا   وبترويل نصف ملةون 
 ننك ايييويسيييني ب عوى اايييتخ ام الشييين ة ألايييالةب غةن 

ال  ة خالل اععتقال وهد عل  ندو ما نشيييينت ي واييييا ل م
اإلعالم السيييييويسييييينية "أن الشييييين ة لم تتنيي  د اايييييتخ ام 
القوة الجسيييييييي ية والتصيييييييينل بوحشييييييييية وتر ُّ  أكحن الُاُنا 
ىذععت عل  رغم انري ام ال قياومية".  ري  ذليك قاريإ لةبييا 
ىم ايات النسط ىل  ايييييييييييييييويسييييييييييييييينا وايييييييييييييييدبإ من البنوي 

  ي تها تتجاوز الخ سييية بالوةن يوعر. السيييويسييينية أإيييوعت 
وعن ما ب أت مساعةل الحأر تأخذ  ا م شيييييييييييييييرور ال ولة 
السيييييييويسييييييينية  األذى  إن لةبيا انتقلإ ىل  ال نحلة الحالحة 
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من الحأر وهد ال االهة أن ترتذر ايييييييييييويسييييييييييينا ع ا جنت ي 
أو ي السييييييييلاات ال ختصيييييييية  د حع اإلبن هنةهرل الذي 

جزت ى نةن من النعييييايييييا ىايييييييييييييييت ن اعتقييييالييييي وومةنو وإحت
السويسنيةنو ك ا أن هةئة الاةنان ال  ند اللةبية اعتذرت 

النحلة الوحة ة لاا نة شييييييييييييييينكة الخاوط  ىايييييييييييييييتطهالعن 
السييييويسيييينية  سييييبب مشيييياكل  نية غةن مد ية. وإل  الحأر 
الناييييييييييييييي د تدنكييإ اللجييان الحورييية وشيييييييييييييييهيي ت  نابل  
 تظاهنات تن ي  ال ولة السييييييييويسيييييييينية وتن م إييييييييور الرقة 

 القذا د بزيي اللةبد وإور هنةهرل  ق ي  "الجةنز".
حاولإ ايييييويسييييينا  أايييييلوب يبلوماايييييد مرالجة األمن 
وأراييلإ وزارة الخارجية و  ات ىل   نابل  ونسإ أن يكون 
هنةهرل ترنَّة ل راملة ايييييييييييييييةئة وهو  د اعحتجاز. لكن 

"ال ية"  لييييييييييييييييييييي ذلك ع يكسد ألني ما زال يون الد  ال قبول
ولة الدياي )اييييييييييييويسيييييييييييينا(. وعن ما تساق إ ال الوبة من ي

األزمة ووإييييلإ ىل  ح  أن  صييييل الشييييتا  عل  األبواب 
وهذا يرند اايييييييييييييييتهاا ما هو أعظم محل أنسلونزا الخنازين 
التد تنتشن  سبب موجات البني القارجو  إن األا مر ن 
ىايييييييييييييييتر ييل الالقيية الحييأرييية األقوى وقييال  د ق يية الح يياند 

القسيياوة عن اييويسيينا. وق   وعل  هامشييها كالمات  د غاية
أإيييييييييييابإ الالقة حةا ىن الن ي  السيييييييييييويسيييييييييييني هان  

 20رويونو منت  توجييييييييي ىل   نابل  ووم الخ ي  
وقال  د مدت ن إيييييييييدا د مبحوث  2009آب /أغسيييييييييا 

م اعتيييذاري ىل   عل  الهوا  لكد يسييييييييييييييي ريييي اللةبةون "ُأقييي ِّّ
الشيييييييرب اللةبد عل  اعتقال شييييييين ة جنيف يبلوماايييييييةة ن 

ات". وأضييييييييال  دضييييييييور أمةن اللجنة الشييييييييربية لةبةة ن ظل  
الريييامييية )التسييييييييييييييي يييية الحوريييية لن ي  الدكومييية  د لةبييييا( 
ذُت مه تد وحققيييُإ  الهرييي ايي علد ال د ويي  "الةوم نسيييَّ
أه ا د وهد  د إييييييييسدة الرام ال اضييييييييد و ت ا الانيع 
أمام الشيينكات السييويسيينية للروية ىل  السييوا اللةبية. ىنها 

لد". لكن ال د ويي عل  رغم نتيجة ُمنضيييييييييية  النسيييييييييهة 
 ذليييك ىعتبن اععتيييذار "مجني خاوة أول "! يكسد ىحناجيييات 

أا الهر ايي لن ي  حضييييييييييييييياري قام ب ور يرت   عل   يا
 الدك ة.

يييا لحييارات األا مر ن التد تتوال   ييأرات  ريي  آخن مم 
الهااييييييط ال قنحد ال سييييييتراي  مالحظة أن ما حصييييييل لرب 

حل  ىبتهاجكان حالة ىل  لةبيا من السييييجن اعاييييكوتلن ي 
 ةها الشييييييكن لدكومة ااييييييكوتلن ا ولن ي  حكومة بنياانيا 

الهااط  عب  مدل الحأر. وأما الالب األمةنكد  أن ووضم
 د اإلقيامية الجبنيية  يإنيي كيان مجني مي اعهية ىذ ميا اليذي 

تخشيييييييياه اإليارة البوشييييييييية من رجل عل  موع  مم ال وت 
ب ني  د أي لدظة  سيييييييييبب السييييييييين ان الذي ونتشييييييييين  د 

واضيييرات النجل  د اإلقامة السييين انية... التد هد أقسييي  
 عل  النس  من اإلقامة الجبنية.

 2009أغسطس )آب(  27 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 والعراق: التباُغض يعيد نفسه اسوري
الزيييارة القصيييييييييييييييةنة التد قييام بهييا ر ي  ىنتهييإ  عنيي مييا

الدكومة الرنا ية نوري ال الكد ىل  يمشييييييييييع ووم الحال ا  
 يييييإعالنيييييي مم زمةليييييي ر ي   2009آب /أغسيييييييييييييييا  18

الدكومة السيييييييييييييييورية مد   ناجد عاني عن "تأايييييييييييييييي  
مجل  للتراون اإلايييييييتناتيجد عالد ال سيييييييتوى" ىايييييييتوقلسلنا 

اري  ال تأند ُو  ع  ندن الذون نتا م ايقاعات التدول الهشيييييييييَّ
الدنص أعَّ تأتد التوازنات عل  حسييييييييييييييياب الحوابإو هذه 
نا أنسسيييييينا نتسييييييا ل  هل ىقتنم  السيييييينعة  د اإلتسااو ووج  
ار األاييييييييييي و عن ما أجنى جلسييييييييييية مداي ات  الن ي   شيييييييييييَّ
ي  رق  ال دت ن  إييييييينيدة مم الن ي  ال الكد قبل أن ووجِّّ

لرناا الصييدا د لإعالن عن اإلتساا  قول ال الكد "ىن ا
إييياحب ايييياية اآلن وأن اإلنسيييداب الرسيييكني األمةنكد 
يجني و ع توقةإ ملتزم"و أم أن الن ي  السيييييييييييوري ىعتبن 
كالم ر ي  الوزرا  الرناقد نوعات من الت ند لدالة ولي  
تيييأكةييي ات  دصيييييييييييييييولهيييا. لكن  د أي حيييال تم اإلتسييياا مم 
ال الكد عل  ىنشيييا  "ال جل  اإلايييتناتيجد" ال شيييار ىليي 

للع اني ىذا كان الرناا لم يصيييييييها اييييييية ات  الكامل من منال 
 إن اإلتساا رب ا يسيييييييياع ه عل  ذلك. وإذا كان التشيييييييياور 
بةن البل ون وتم حت  اآلن عل  قاع ة تشاُور أهل الدوار 
ل  ييييييإن "ال جل   وعل  أرضيييييييييييييييييييييية من الدييييييذر ال تهييييييايل
اإلايييتناتيجد" رب ا يراد ُ قالت للرناا يسييياع ه أكحن عل  

اب ويشييييييجم أ نا ات عنبية أاييييييااييييييية عل  تدقةع اإلنسييييييد
 التراون مم "الرناا السة ".

مات التراون ىاتناتيجيات بةن اورية والرناا كحةنة.  مقوِّ
 هنالك األمن والراز والنسط والتجارة والسنات والرشيييييييييييييييةنة 
ىضيييييييييييييا ة ىل  ذوي القنب  عن  نيع ال صييييييييييييياهنةو وكال 

نقاة البل ون  د أشييييييييييييييي  الداجة ىل  اآلخن.  م هنالك ال
األهم وهد أن الدسيييييياايييييييات الدزبية ليسييييييإ قا  ة حةا 
حزب "الهرا" يدكم اورية وحة ات حت  ىشرار آخن بةن ا 
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األحزاب ال تصيييييييييييييارعة ع ا "الهرا"و ال ر ول من جانب 
ىونانةد الهوى عل  ىجتحيييا ييييو تتدكم  يييالرناا. وإذن  يييإن 

ىاييتناتيجد" وهق  أكحن راحة  ال  ىتسااالتراون  د ى ار "
وحييييي وي أو اتديييييايي بةن يولتةن مدكومتةن تسييييياا ى من

 دزب ذي عقةي ة واحي ة وترقةي ات كحةنة عل  مسيييييييييييييييتوى 
الترامل بةن إيياحبد  الدل والنبط ك ا الدال قبل  ال ةن 

ام حسةن.  انة بةن الن ي  حا ظ األا  والن ي  إ َّ
هناو وبر ما كان ال الكد من جهة وعاني من جهة 

ةهييية من خالل الكالم مقيييابِّلييية أشييييييييييييييييياعيييا أجوا  أخويييية  
السيييييييييااييييييييد النومنسييييييييد عن "الرناا الظهةن لألمة" و"ما 
يصييييييةب الرناا يصييييييةب اييييييورية" وخالل ذلك من  ّةب 
الكالم الذي وتوا الشيييييعهان  د ايييييورية والرناا ىل  تنسةذ 
ار ىل   هنان  د زيارة  ي الن ي   شييييييييييييييَّ مضييييييييييييييامةنيو توجَّ
قصيييييييييييةنة هد األخنىو لكد وهنئ الن ي  مد وي أح  ي 

اي  إنجا ي من بنا ن "انتساضيييييييييييية اإلإييييييييييييالحةةن" عليي نج
وعل  واليي ه النوحد آييية هللا علد خييامنئد. وهنيياي كنر 
ىخواننييييا أهييييل الدكم اإلوناندو الييييذون اايييييييييييييييتقنت أحوالهم 
ار  كنة حلف أخوي يضييييم ىونان  نسييييبياتو عل  الن ي   شييييَّ
والرناا وتنكيا وايييييييييييورية. ونالحظ أن مساجأة لم تكن  د 

ب الدسهان "أُه  وإ ىليي"  ر  عويتي من  هنان غةن منحِّّ
 ابيرة الدال بهذه الخلاة التاويطية لألشقا  الرنب من 
ضييييييييييها عليي  د  جهة ولألوروبةةن من جهة أخنى وتم عن 
وقإ يسييييير  من أجل اعناالا  سيييييورية ندو منحلة من 
اعايييييتقنار الذي يدقع التسيييييوية ال ضييييي ونة يوليات ويدقع 

عن  نيع جذ ب  زيهارمن اإل السيييييييييييييييالم تهرّا لذلك حالة
ال زي  من اإلايييييييييييييييتح ارات الرنبية واألجنبية ُترند النظام 
عن اعاييييتنجاي مكنلهات ومضيييياناتو وهذا ما ااييييتنتجناه من 
قول ال ستشارة السيااية واإلعالمية  د ر ااة الج هورية 
ال كتورة بحةنة شعهان  ر  جولة مداي ات أجناها ال هروث 

ار ووم الن ااييييد األمةنكد جور  ج مةتشييييةل مم الن ي   شييييَّ
"ىن مةتشةل أجنى مداي ات ىيجابية  2009-7-26األح  

وبنَّا ة مم الن ي  األاييييييييي . هنالك حوار ب أ بةن ايييييييييورية 
والوعيات ال تد ة نرتق  أني ايييييييييسييييييييت ن واييييييييتكون نتا جي 

 ىيجابية عل  ال  وة ن ال تواط والهرة ".
 شييييييييييبةهة كانإ "اله ية" ىل  األايييييييييي  اإلبن من الرناا

ام حسيييةن ىل  األاييي  األب عام  بيييييييييييييييييي "ه ية" الن ي  إييي َّ
ىاييتناتيجد آخن.. ىن ا  د ىتساا  والتد جا ت  ر  1979

 ى ار وح ة قوى الدزب الواح .
ار من الرناا ال الكد  ت حَّلإ "اله ية ىل  الن ي   شييييييييَّ

أنها  2009-8-25 إعالن الدكومة الرنا ية ووم الحال ا  

ااييت عإ السييسةن من يمشييع عال  حسييةن الجوايي الذي 
ار تسيييييييييييييييلَّم أوراا   16ه ووم ىعت يييييايكيييييان الن ي   شيييييييييييييييييييَّ

و د الوقإ نسسيييي عةَّن نوَّال السارج  2009شيييهاط / بناون
اييييسةنات ل ى الرناا وذلك  ر  عوية الرالقات ال بلومااييييية 
امد وأُعة ت خالل  م الهرا الص َّ ال قاوعة منذ ب اية ُحك 

وزين الخارجية السيييييييييييورية ولة  ال رلم ىل   ر اي ووم زيارة 
. أما ل اذا اعايييييييييت عا  2006تشييييييييينين الحاند /نو  بن 22

ال هاغإ هذا  ألن الن ي  ال الكد شيييخصييييات ح َّل الدكم 
السييوري مسييدولية أكحن التسجةنات قسيياوة وإحناجات لل الكد 

آب أي  د الةوم التيييالد لروية  19حييي  يييإ ووم األربريييا  
من الزيارة اإلاتناتيجية ىل  يمشع. ومم أن "يولة النجل 

الرناا اإلايييييييييييييييالمييييييييية" التد هد السنع الرناقد لتنظيم 
 نع  - "القاع ة" أو حسيب التسي ية الهرحية "تنظيم القاع ة

ُقان الرناا" تبنَّإ التسجةنات ال دنِّجة ىعَّ أن قنار اتهام 
كان شيييييييييييهي جاهز وتد و  ال سيييييييييييدول عن هذه التسجةنات 

لم تقتصيييييين الخسييييييارة ال ايية والهشيييييينية عل   ضييييييم  التد
مئات من القتل  والجنح  وإن ا ااييته  إ وزارة الخارجية 
ووزارة ال الية ووزارة ال  اع ومبن  مدا ظة  ر اي وبرل 
فل جةنان الخارجية  ال قنات  د "ال ناقة الخضنا " ووإل
التد وتنبم  ةها هوشيييار زيهاري  أن ال وي الذي نتج عن 

ةن قنب الخييييارجييييية جرلهم يظنون أن قنبليييية ذرييييية التسج
 انسجنت.

لم وتم اعاييييييييت عا  للسييييييييسةن الرناقد ل ى اييييييييورية من 
خالل بيان يص ر عن الخارجية وإن ا من ال تد ث  إام 
الدكومة علد ال  ا  الذي إيييييييييييييا  التصييييييييييييينيا   سنيات 
ااته  إ عل  ما يجوز اع تناة أن وني الدكم السوري 

 وراتو وهييذا مييا حيي ث. و د البيييان عل  الخاوة  ييال حييل و 
اليييي  يييياغد نقنأ اآلتد  "ىن مجل  الوزرا  قنر ماييييالهيييية 
الدكومة السيييييييورية بتسيييييييليم مد   وون  األح   واييييييياَّام 
 نحان ل وره ا ال هاشييييييييييييين  د تنسةذ الر لية اإلرهابية وأن 
وزارة الخارجية اييييتاالب الدكومة السييييورية بتسييييليم ج يم 

بوا جنا م قت ل وت مةن  دع ال الوبةن قضيييييييييييا يات م ن ارتك
ي ال نظ ات اإلرهابية التد تتخذ من اورية  الرناقةةن و ن 
مقنات ومنالللقات للتخايط للر ليات اإلرهابية ضييييييي  الشيييييييرب 
الرناقد. ك ا أن مجل  الوزرا  قنر ااييييييييييت عا  السييييييييييسةن 
الرناقد  د ايييييييورية للتشييييييياور مري  د شيييييييأن ال وضيييييييوع 

ل  األمن الييييي ولد وكلَّف وزارة الخيييييارجيييييية مايييييالهييييية مج
بتشييييييييييييييكةل مدك ة جنا ية يولية ل داك ة مجنمد الدنب 
ذوا جنا م حنب وجنا م ى ييياية ضييييييييييييييييي   اليييذون خااوا ونسيييَّ
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اإلنسيييييييييييييييانية  دع ال  نةةن الرناقةةن واإليراز ىل  وزارتد  
الييييي اخليييييية والرييييي ل بتنظيم ملسيييييات اايييييييييييييييتنياي ال جنمةن 

 ال الوبةن عن جنا م اإلرهاب".
تها وب رجة أقل اييييييييخونة من ريت اييييييييورية عل   نيق

البيان اعتهامد الرناقد الذي ب أ  اايييييييييييييييت عا  السيييييييييييييييسةن 
لةنتهد ىل  ال االهة بتشيييييييييييييييكةل مدك ة يولية عل  غنار 
ال دك ة غةن ال دسيييوم أمنها  النسيييهة ىل  جني ة ىغتيال 

ها إلاتطهال ىاتر ايالن ي  الشهة  ر ةع الدنيني وأب ت 
ا  كيييان تهييياُيل و ييي  وتقصييييييييييييييي  الدطيقييية. و د هيييذه األ نييي

اعتهامات بةن األ يال الرنا ية يأخذ م اه وكان "تنظيم 
القييياعييي ة" اليييذي تبنَّ  الجني ييية وتهييياه    يييا  ريييل ويهييي ي 
 الويل والحبور وعظا م األمور "لضييييين ب رؤوج الكسن  د 

 الدكومة ال نت ة".
أميييييا األكحن ىوالميييييات  هو أننيييييا لم نجييييي  بةن الرناقةةن 

ع. ك ا لم نج  األمةن والسيييوريةن ايييراة خةن لنأ   ب الصييي  
الرام للجامرة الرنبية ونتقل ىل  "مة ان ال رنكة السيااية 

السييييورية" ليصييييلا بةن ذوي الجةنة تاركات األمن  - الرنا ية
ىل  ىونان وتنكيا اللتةن تنشيييييييييييييييط كل منه ا عل   نيقتها 
لخا ف ايييييييييييورية من خي تها الرنبية و د وقإ تواإيييييييييييل 

نبهييا وب دازرة  رل األوروبةةن اإليارة األمةنكييية من جييا
نلها.  الر ل عل  اات الة هذه الدسنا  الرالد كحةنات مله 

ونصييييييييييييييييييل ىل  األكحن ى يييارة  د األمن وهو أن هيييذا 
ار والرناا  التهاغل ال ستج  بةن اورية األا  اإلبن  شَّ
ال ترييييي ي النؤوج حييييياليييييياتو هو  د  رل جوانهيييييي محيييييل 

ألب وعناا التهاغل الذي ح ث بةن ايييييييييييورية األاييييييييييي  ا
ام حسييييةن. ب أ ال شييييه  بلقا  عل  مسييييتوى الق ة  د  إيييي َّ
 ر اي بةن الن يسيييةن حا ظ األاييي  وأح   حسييين الهكن وتم 

ىل   16بةن الشييييييييطيقةن الهرحةة ن  ر  مداي ات مر َّقة من 
التوإيييييييييييييييييل ىل  "مةحييياا للر يييل  1979حزينان /وونةو 19

كل ال شيييييييتني" و" ياية ايييييييياايييييييية موحَّ ة للُقانين" وإقتن  
منه ا التسييييييييييييييي ية التد وناها لل ولة ال وحَّ ة الج و ة حةا 
ىقتن  الن ي  حا ظ األاييييييييييييييي  ىايييييييييييييييم "الج هورية الرنبية 

)ال قصييييييييييييييو ة من الُكزبلنية(  1958ال تد ة" إلحيا  وح ة 
بةن ايييورية ومصييين ووا ع الجانب الرناقد عل  التسييي ية 
ام حسيييةن أو "السييية   رغم أن النجل القوي  د النظام إييي َّ

نا ب" كان ُيسضيييل تسييي ية "ال ولة الرنبية اعتدايية".  م ال
يد ث  جأة اكتشيييييال "مدامنة تقف ايييييورية ورا ها" كانإ 
ام  و ع اعتهام الرناقد تر ل عل  الددول يون تسللم إ َّ
حسييييييةن ال سييييييدولية الكاملة  د الدزب وال ولة ويتم ىع ام 

ا ع ي من الطيايوةن الهرحةةن الهارزين وال خلصيييييييييةن ببناي
ام حسيييييييييييةن الذي  ات الداكم  ر اا لهم بتوجيي من إييييييييييي َّ
ال الع الذي ع رايَّ ل شيييةئتيو والذي عةَّن  رل أعضيييا  
"مجل   ياية الحورة" ل داك ة أعضيييييييا   د هذا ال جل . 
والته ية هد  "التي من" مم ايييييييييييييييوريية ضيييييييييييييييي ه. وبري  تليك 
ال داك ة واإلع امات من حةا السيينعة واألاييلوب ب أت 

ام تب هإ  د النسوج وانقارإ الرالقات بةن إيييييورة إييييي َّ
الهرا السييييييييوري والهرا الرناقد.  م ترّةن الرناا وأُعة ت 
الرالقات ىن ا لهضيييييييييييييرة أيام ورب ا ىل  قايرة ج و ة من 
 ال ةن اييينة أخنىو هللا أعلم.. خصيييوإيييات  د حال أإييين 
الرناا ال يييييالكد لرنة  د نس  ىونان التد لم يكت يييييل 

امد ارية   أرها من الرناا الص َّ عل  أن ُتسلِّم اورية الهشَّ
يلم الهرحية رفيقد  الرقة ة األح   وايييييييييييياَّام اللذو ن مم كحةنين  وجيي وا ال الذ  د البةييإ الييذي يد ةهم ولي  من شيييييييييييييييِّ
الن ةع الدامد أن يسيييييييييلِّم رأج الن ةع  الب الد اية ىل  
رات للنأج. وهكذاو ك ا التاريم  إن التهاغل  من وهرد قا 

 بالذات بةن الرناا واورية.يرة  نسسي... و 
 اورية والرناا  التهاُغل يرة  نسسي

الزيييارة القصيييييييييييييييةنة التد قييام بهييا ر ي  ىنتهييإ  عنيي مييا
الدكومة الرنا ية نوري ال الكد ىل  يمشييييييييييع ووم الحال ا  

 يييييإعالنيييييي مم زمةليييييي ر ي   2009آب /أغسيييييييييييييييا  18
الدكومة السيييييييييييييييورية مد   ناجد عاني عن "تأايييييييييييييييي  

ناتيجد عالد ال سيييييييتوى" ىايييييييتوقلسلنا مجل  للتراون اإلايييييييت
اري ال تأند ُو  ع  ندن الذون نتا م ايقاعات التدول الهشيييييييييَّ
الدنص أعَّ تأتد التوازنات عل  حسييييييييييييييياب الحوابإو هذه 
نا أنسسيييييينا نتسييييييا ل  هل ىقتنم  السيييييينعة  د اإلتسااو ووج  
ار األاييييييييييي و عن ما أجنى جلسييييييييييية مداي ات  الن ي   شيييييييييييَّ

ي  رق  ال دت ن إييييييينيدة مم الن ي  ال الكد  قبل أن ووجِّّ
الصييدا د لإعالن عن اإلتساا  قول ال الكد "ىن الرناا 
إييياحب ايييياية اآلن وأن اإلنسيييداب الرسيييكني األمةنكد 
يجني و ع توقةإ ملتزم"و أم أن الن ي  السيييييييييييوري ىعتبن 
كالم ر ي  الوزرا  الرناقد نوعات من الت ند لدالة ولي  

تم اإلتسييياا مم  تيييأكةييي ات  دصيييييييييييييييولهيييا. لكن  د أي حيييال
ال الكد عل  ىنشيييا  "ال جل  اإلايييتناتيجد" ال شيييار ىليي 
من منالللع اني ىذا كان الرناا لم يصيييييييها اييييييية ات  الكامل 
 إن اإلتساا رب ا يسيييييييياع ه عل  ذلك. وإذا كان التشيييييييياور 
بةن البل ون وتم حت  اآلن عل  قاع ة تشاُور أهل الدوار 

ل  ييييييإن " ال جل  وعل  أرضيييييييييييييييييييييية من الدييييييذر ال تهييييييايل
اإلايييتناتيجد" رب ا يراد ُ قالت للرناا يسييياع ه أكحن عل  
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تدقةع اإلنسييييييداب ويشييييييجم أ نا ات عنبية أاييييييااييييييية عل  
 التراون مم "الرناا السة ".

مات التراون ىاتناتيجيات بةن اورية والرناا كحةنة.  مقوِّ
 هنالك األمن والراز والنسط والتجارة والسنات والرشيييييييييييييييةنة 

قنب  عن  نيع ال صييييييييييييياهنةو وكال ىضيييييييييييييا ة ىل  ذوي ال
البل ون  د أشييييييييييييييي  الداجة ىل  اآلخن.  م هنالك النقاة 
األهم وهد أن الدسيييييياايييييييات الدزبية ليسييييييإ قا  ة حةا 
حزب "الهرا" يدكم اورية وحة ات حت  ىشرار آخن بةن ا 
األحزاب ال تصيييييييييييييارعة ع ا "الهرا"و ال ر ول من جانب 

رناا. وإذن  يييإن ىونانةد الهوى عل  ىجتحيييا ييييو تتدكم  يييال
ىاييتناتيجد" وهق  أكحن راحة  ال  ىتسااالتراون  د ى ار "

وحييييي وي أو اتديييييايي بةن يولتةن مدكومتةن ىتسييييياا  من
 دزب ذي عقةي ة واحي ة وترقةي ات كحةنة عل  مسيييييييييييييييتوى 
الترامل بةن إيياحبد  الدل والنبط ك ا الدال قبل  ال ةن 

ام حسةن.  انة بةن الن ي  حا ظ األا  والن ي  إ َّ
هناو وبر ما كان ال الكد من جهة وعاني من جهة 
مقيييابِّلييية أشييييييييييييييييياعيييا أجوا  أخويييية  ةهييية من خالل الكالم 
السيييييييييااييييييييد النومنسييييييييد عن "الرناا الظهةن لألمة" و"ما 
يصييييييةب الرناا يصييييييةب اييييييورية" وخالل ذلك من  ّةب 
الكالم الذي وتوا الشيييييعهان  د ايييييورية والرناا ىل  تنسةذ 

ي الن ي    ار ىل   هنان  د زيارة مضييييييييييييييامةنيو توجَّ شييييييييييييييَّ
قصيييييييييييةنة هد األخنىو لكد وهنئ الن ي  مد وي أح  ي 
نجاي  إنجا ي من بنا ن "انتساضيييييييييييية اإلإييييييييييييالحةةن" عليي 
وعل  واليي ه النوحد آييية هللا علد خييامنئد. وهنيياي كنر 
ىخواننييييا أهييييل الدكم اإلوناندو الييييذون اايييييييييييييييتقنت أحوالهم 

ار  كنة حلف أخوي  يضييييم ىونان نسييييبياتو عل  الن ي   شييييَّ
والرناا وتنكيا وايييييييييييورية. ونالحظ أن مساجأة لم تكن  د 
ب  الدسهان "أُه وإ ىليي"  ر  عويتي من  هنان غةن منحِّّ
 ابيرة الدال بهذه الخلاة التاويطية لألشقا  الرنب من 
ضييييييييييها عليي  د  جهة ولألوروبةةن من جهة أخنى وتم عن 
وقإ يسييييير  من أجل اعناالا  سيييييورية ندو منحلة من 
اعايييييتقنار الذي يدقع التسيييييوية ال ضييييي ونة يوليات ويدقع 

عن  نيع جذ ب  زيهارالسيييييييييييييييالم تهرّا لذلك حالة من اإل
ال زي  من اإلايييييييييييييييتح ارات الرنبية واألجنبية ُترند النظام 
عن اعاييييتنجاي مكنلهات ومضيييياناتو وهذا ما ااييييتنتجناه من 
قول ال ستشارة السيااية واإلعالمية  د ر ااة الج هورية 

ل كتورة بحةنة شعهان  ر  جولة مداي ات أجناها ال هروث ا
ار ووم  الن ااييييد األمةنكد جورج مةتشييييةل مم الن ي   شييييَّ

"ىن مةتشةل أجنى مداي ات ىيجابية  2009-7-26األح  

وبنَّا ة مم الن ي  األاييييييييي . هنالك حوار ب أ بةن ايييييييييورية 
والوعيات ال تد ة نرتق  أني ايييييييييسييييييييت ن واييييييييتكون نتا جي 

 ة عل  ال  وة ن ال تواط والهرة ".ىيجابي
 كانإ "اله ية" ىل  األايييييييييي  اإلبن من الرناا شييييييييييبةهة

ام حسيييةن ىل  األاييي  األب عام  بيييييييييييييييييي "ه ية" الن ي  إييي َّ
ىاييتناتيجد آخن.. ىن ا  د ىتساا  والتد جا ت  ر  1979

 ى ار وح ة قوى الدزب الواح .
ار من الرناا ال الكد  ت حَّلإ "اله ية ىل  الن ي   شييييييييَّ

أنها  2009-8-25 إعالن الدكومة الرنا ية ووم الحال ا  
ااييت عإ السييسةن من يمشييع عال  حسييةن الجوايي الذي 

ار تسيييييييييييييييلَّم أوراا   16ه ووم ىعت يييييايكيييييان الن ي   شيييييييييييييييييييَّ
و د الوقإ نسسيييي عةَّن نوَّال السارج  2009شيييهاط / بناون

ى الرناا وذلك  ر  عوية الرالقات ال بلومااييييية اييييسةنات ل 
امد وأُعة ت خالل  م الهرا الص َّ ال قاوعة منذ ب اية ُحك 
زيارة وزين الخارجية السيييييييييييورية ولة  ال رلم ىل   ر اي ووم 

. أما ل اذا اعايييييييييت عا  2006تشييييييييينين الحاند /نو  بن 22
ال هاغإ هذا  ألن الن ي  ال الكد شيييخصييييات ح َّل الدكم 

ري مسييدولية أكحن التسجةنات قسيياوة وإحناجات لل الكد السييو 
آب أي  د الةوم التيييالد لروية  19حييي  يييإ ووم األربريييا  

النجل من الزيارة اإلاتناتيجية ىل  يمشع. ومم أن "يولة 
الرناا اإلايييييييييييييييالمييييييييية" التد هد السنع الرناقد لتنظيم 

 نع  - "القاع ة" أو حسيب التسي ية الهرحية "تنظيم القاع ة
الرناا" تبنَّإ التسجةنات ال دنِّجة ىعَّ أن قنار اتهام  ُقان

كان شيييييييييييهي جاهز وتد و  ال سيييييييييييدول عن هذه التسجةنات 
التد لم تقتصيييييين الخسييييييارة ال ايية والهشيييييينية عل   ضييييييم 
مئات من القتل  والجنح  وإن ا ااييته  إ وزارة الخارجية 
ووزارة ال الية ووزارة ال  اع ومبن  مدا ظة  ر اي وبرل 

فل جةنان الخارجية ال ق نات  د "ال ناقة الخضنا " ووإل
التد وتنبم  ةها هوشيييار زيهاري  أن ال وي الذي نتج عن 
التسجةن قنب الخييييارجييييية جرلهم يظنون أن قنبليييية ذرييييية 

 انسجنت.
لم وتم اعاييييييييت عا  للسييييييييسةن الرناقد ل ى اييييييييورية من 
خالل بيان يص ر عن الخارجية وإن ا من ال تد ث  إام 

علد ال  ا  الذي إيييييييييييييا  التصييييييييييييينيا   سنيات الدكومة 
ااته  إ عل  ما يجوز اع تناة أن وني الدكم السوري 
عل  الخاوة  ييال حييل و وراتو وهييذا مييا حيي ث. و د البيييان 
اليييي  يييياغد نقنأ اآلتد  "ىن مجل  الوزرا  قنر ماييييالهيييية 
الدكومة السيييييييورية بتسيييييييليم مد   وون  األح   واييييييياَّام 

تنسةذ الر لية اإلرهابية وأن  نحان ل وره ا ال هاشييييييييييييين  د 
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وزارة الخارجية اييييتاالب الدكومة السييييورية بتسييييليم ج يم 
ال الوبةن قضيييييييييييا يات م ن ارتكبوا جنا م قت ل وت مةن  دع 
ي ال نظ ات اإلرهابية التد تتخذ من اورية  الرناقةةن و ن 
مقنأ ومنالللقات للتخايط للر ليات اإلرهابية ضييييييي  الشيييييييرب 

الوزرا  قنر ااييييييييييت عا  السييييييييييسةن  الرناقد. ك ا أن مجل 
الرناقد  د ايييييييورية للتشييييييياور مري  د شيييييييأن ال وضيييييييوع 
وكلَّف وزارة الخيييييارجيييييية مايييييالهييييية مجل  األمن الييييي ولد 
بتشييييييييييييييكةل مدك ة جنا ية يولية ل داك ة مجنمد الدنب 
ذوا جنا م حنب وجنا م ى ييياية ضييييييييييييييييي   اليييذون خااوا ونسيييَّ

  وزارتد  اإلنسيييييييييييييييانية  دع ال  نةةن الرناقةةن واإليراز ىل
الييييي اخليييييية والرييييي ل بتنظيم ملسيييييات اايييييييييييييييتنياي ال جنمةن 

 ال الوبةن عن جنا م اإلرهاب".
ريت اييييييييورية عل   نيقتها وب رجة أقل اييييييييخونة من 
البيان اعتهامد الرناقد الذي ب أ  اايييييييييييييييت عا  السيييييييييييييييسةن 
لةنتهد ىل  ال االهة بتشيييييييييييييييكةل مدك ة يولية عل  غنار 

ة ىل  جني ة ىغتيال ال دك ة غةن ال دسيييوم أمنها  النسيييه
ها إلاتطهال ىاتر ايالن ي  الشهة  ر ةع الدنيني وأب ت 

و ييي  وتقصييييييييييييييي  الدطيقييية. و د هيييذه األ نيييا  كيييان تهييياُيل 
اعتهامات بةن األ يال الرنا ية يأخذ م اه وكان "تنظيم 
القييياعييي ة" اليييذي تبنَّ  الجني ييية وتهييياه    يييا  ريييل ويهييي ي 

رؤوج الكسن  د  الويل والحبور وعظا م األمور "لضييييين ب 
 الدكومة ال نت ة".

أميييييا األكحن ىوالميييييات  هو أننيييييا لم نجييييي  بةن الرناقةةن 
ع. ك ا لم نج  األمةن  والسيييوريةن ايييراة خةن لنأ ب الصييي  
الرام للجامرة الرنبية ونتقل ىل  "مة ان ال رنكة السيااية 

السييييورية" ليصييييلا بةن ذوي الجةنة تاركات األمن  - الرنا ية
يا اللتةن تنشيييييييييييييييط كل منه ا عل   نيقتها ىل  ىونان وتنك

لخا ف ايييييييييييورية من خي تها الرنبية و د وقإ تواإيييييييييييل 
اإليارة األمةنكييية من جييانبهييا وب دازرة  رل األوروبةةن 

نلها.  الر ل عل  اات الة هذه الدسنا  الرالد كحةنات مله 
ونصييييييييييييييييييل ىل  األكحن ى يييارة  د األمن وهو أن هيييذا 

ار والرناا التهاغل ال ستج  بةن اورية األ ا  اإلبن  شَّ
ال ترييييي ي النؤوج حييييياليييييياتو هو  د  رل جوانهيييييي محيييييل 
التهاغل الذي ح ث بةن ايييييييييييورية األاييييييييييي  األب وعناا 
ام حسييييةن. ب أ ال شييييه  بلقا  عل  مسييييتوى الق ة  د  إيييي َّ
 ر اي بةن الن يسيييةن حا ظ األاييي  وأح   حسييين الهكن وتم 

ىل   16ن بةن الشييييييييطيقةن الهرحةة ن  ر  مداي ات مر َّقة م
التوإيييييييييييييييييل ىل  "مةحييياا للر يييل  1979حزينان /وونةو 19

ال شيييييييتني" و" ياية ايييييييياايييييييية موحَّ ة للُقانين" وإقتن  كل 

منه ا التسييييييييييييييي ية التد وناها لل ولة ال وحَّ ة الج و ة حةا 
ىقتن  الن ي  حا ظ األاييييييييييييييي  ىايييييييييييييييم "الج هورية الرنبية 

( )ال قصييييييييييييييو ة من الُكزبلنية 1958ال تد ة" إلحيا  وح ة 
بةن ايييورية ومصييين ووا ع الجانب الرناقد عل  التسييي ية 
ام حسيييةن أو "السييية   رغم أن النجل القوي  د النظام إييي َّ
النا ب" كان ُيسضيييل تسييي ية "ال ولة الرنبية اعتدايية".  م 
يد ث  جأة اكتشيييييال "مدامنة تقف ايييييورية ورا ها" كانإ 
ا م و ع اعتهام الرناقد تر ل عل  الددول يون تسللم إ َّ

حسييييييةن ال سييييييدولية الكاملة  د الدزب وال ولة ويتم ىع ام 
ع ي من الطيايوةن الهرحةةن الهارزين وال خلصيييييييييةن ببنايا 
ام حسيييييييييييةن الذي  ات الداكم  ر اا لهم بتوجيي من إييييييييييي َّ
ال الع الذي ع رايَّ ل شيييةئتيو والذي عةَّن  رل أعضيييا  
"مجل   ياية الحورة" ل داك ة أعضيييييييا   د هذا ال جل . 

ته ية هد  "التي من" مم ايييييييييييييييوريية ضيييييييييييييييي ه. وبري  تليك وال
ال داك ة واإلع امات من حةا السيينعة واألاييلوب ب أت 
ام تبهإ  د النسوج وانقارإ الرالقات بةن  إيييييورة إييييي َّ
الهرا السييييييييوري والهرا الرناقد.  م ترّةن الرناا وأُعة ت 
الرالقات ىن ا لهضيييييييييييييرة أيام ورب ا ىل  قايرة ج و ة من 

هللا أعلم.. خصيييوإيييات  د حال أإييين   ال ةن اييينة أخنىو
الرناا ال يييييالكد لرنة  د نس  ىونان التد لم يكت يييييل 
ارية  امد عل  أن ُتسلِّم اورية الهشَّ  أرها من الرناا الص َّ
يلم الهرحية رفيقد  الرقة ة األح   وايييييييييييياَّام اللذو ن مم كحةنين  وجيي وا ال الذ  د البةييإ الييذي يد ةهم ولي  من شيييييييييييييييِّ

يسيييييييييلِّم رأج الن ةع  الب الد اية ىل   الن ةع الدامد أن
رات للنأج. وهكذاو ك ا التاريم  إن التهاغل  من وهرد قا 

 يرة  نسسي... وبالذات بةن الرناا واورية.
 2009( أيلول) سبتمبر 7 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 لبنان الديمقراطي... ودكتاتورية التعطيل
من حع الرنب وبييييياليييييذات الخليجةةن وال صييييييييييييييينيةن 
والسوريةن الذون  ات الدنيني اإلبن ار  ال ون جز ات من 

هم محيييل اليييذي كيييانيييإ علييييي حيييال الدنيني األب ىهت يييام
ن أمن  الن ي  الشهة  ر ةع الدنينيو أن يرن وا ل اذا تيسَّ
التنؤج لل نة األول  لألب قبل ايييييهم عشييييينة اييييينة ول اذا 

لتنؤج األول  لإبن  وإييييييييل  ر  مراناة ترحنت مداولة ا
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يامإ  ال ة وايييييييييييييييهرةن وومات ىل  أن يرتذر عن مداولة 
التشكةل ما يامإ الصيرة التشا نية التد انته  ىلةها لم 
تلع القبول من الايف الييييييذي وتدني و ع  ييييييارات مِّن 

 ىليي اإلنتخا ات النيابية.ىنتهإ  الواقم الذي
ي  الج هورية  د زمن حكومة الدنيني األب كان ر 

هو ال نحوم الياج الهناوي الن ي  األول الذي لم يشييي لي 
الرقيياب الييذي ُأنزل  د حع النييا ييب رينيييي مروَّة الييذي 

اليي ولد ليكون هو الن ي  /ىايييييييييييييييتقن عليييي التوا ع الرنبد
الاا ف وتّم ىنتخا ي  د ىتساا  األول للج هورية   وجب

 ال لبنان القاع ة الرسييييييكنية الجوية  د بل ة القليرات شيييييي
. لكن تبةن أن 1989تشييييييييينين الحاند /نو  بن 5ووم األح  

 د هذا التوا ع  رنة ماو ذلك أني ت إ تصيييييييييييييييهية النجل 
 14عل  ندو تصيييييييييييييييهييييييييية الدنيني األب ووم اإل نةن 

. وعل  رغم   احة الخسيييييييييييييارة التد 2005شيييييييييييييهاط / بناون
تتساوى مم   احة خسارة مارونية أخنى كانإ ق  اهقتها 

تيال النجم األكحن اييييييياوعات  د حنب الخ   وت حلإ  إغ
عشيييييييييينة ايييييييييينة التد ىكتوى بنةنانها لبنانو الن ي   شييييييييييةن 

 23الج ةل الذي جنى ىنتخا ي  د ال  راييييييية الدنبية ووم 
لكني نال من الن اايييييييييييييية جلسيييييييييييييية  1982آب /أغسييييييييييييييا 

اإلنتخاب من يون أن وت كن من أيا  القسيييم وذلك نتيجة 
نيي مروة  م ر ةع ىغتيالي أيضيييييييييييييييات عل  ندو ىغتيال ري

الدنيني  ر  ذلك. وجا  اإلغتيال  النسييييييييييييهة ىل   شييييييييييييةن 
الج ةل يستبع جلسة للبنل ان كان من ال قنر عق  ها ووم 

من أجل أيا  الي ةن ال اتورية.  1982أولول /ابت بن 23
وق  يكون تسيييييييييييييينيب ن  الخااب الذي أع ه إللقا ي  د 

ن ي  الجلسيييييية أح  أاييييييهاب تصييييييهية النجل الذي ىبتهج ال
للف الياج ايييييييينكي   ر  ىعالن ىنتخا ي  د البنل ان  السييييييييل

حضيييييينوا الجلسيييييية  ر   62نا هات من أإييييييل  57 أإييييييوات 
تأخةن إل تتاحها ايييييييياعتةن ونصييييييييف السيييييييياعة إلحضييييييييار 
النواب عل   نيقة ىحضيييييييار زهةن مدسييييييين زعيم منظ ة 
الصاعقة )السلساةنية ال والية للدكم السوري( النواب قبل 

  جلسة ىنتخاب الياج انكي  ووم  الث ااعات من عق  
. وعن ما نسييييييييتدضيييييييين  رل 1976أيار /ماوو 8السييييييييبإ 

مضيييامةن ذلك الخااب تتضيييا لنا يواعد تصيييهية النجل 
ياخل مكتب الدزب الذي أيار مني الدنب ضييييييييي  الوجوي 
السلسيييييياةند وال ور السييييييوري. ومن ج لة ما وري  د ذلك 

إحتالل. الخااب قولي  "ع وإاية وع انت اب. ع تهعية و 
ع ضيييييييييرط وع ىكناهو وتنتهد منحلة اإلايييييييييتضيييييييييرال. ع 
ل  د شيييييييييييييييدون لبنان ال اخلية. ع غنيب يخنج عل   ت خُّ

القيييانون. ع  يييارئ يسيييييييييييييييتو ن البالي. ع  نوع ألحزاب 
مسيييييييييييييييتورلية. ع أمن مسيييييييييييييييترييار. ىن كييل القوات الرنيهيية 
ال وجوية ياخل األراضيييد اللبنانية م عوة ىل  اإلنسيييداب 

  اللبنيييياند   ريييياونيييية أجهزة األمن اللبنييييانييييية لةتول  الجي
ط الاة ال ولة وتو ةن األمن عل   ول ح وي الو ن   س 
 دةا تكون ح وينا مصييييييييييي ر   أنةنة وايييييييييييياج ايييييييييييالم 
لجةناننا ومظهن اييييييياية إلاييييييتقاللنا...". وهذا الكالم كان 
للف الياج اييينكي  هو ما وت ن  لو يسيييتايم  الن ي  السيييل

ي عنيي مييا ُأبلغ ىبتهيياجييم ُيخفِّ قولييي ولرلييي من أجييل ذلييك ل
ا.  بنتيجة ىنتخاب  شيييييييييةن الج ةل  قال  "ملن كان يصييييييييي ِّّ
 شةن الج ةل ر ي  للج هورية وياان عن ات عل  وشك 
مرييايرة بةنوت. هللا أكبن. لقيي  نجييا لبنييان. ىنهييا مرجزة". 
لكن قنا ة اييييييييييييييينكي  لألمن خيييالسيييإ قوليييي هيييذا ذليييك أن 

 د خضيييييييييييييييم ال رجزة لم تدييي ثو وهيييا هو لبنيييان غيييارا 
 ات.رتهاكاإل

ما جنى  ر  ىغتيال  شييييييييييييةن الج ةل وترويل الرا لة 
وما ت حِّّل مسييييييييديات وإقلي يات  إنتخاب شيييييييطيقي أمةن ر يسيييييييات 
للج هورييييييةو كيييييان الدكم عهيييييارة أن ىيارة أزميييييةو وكيييييان 
النؤاييييييييييييييييا  الحال ية  ر ي  البنل يان ور ي  الدكومية ىل  

ال نيل جييييانييييب ر ي  الج هورييييية مجني ميييي را  للبنييييان 
 ال سييييييييييييت ن ىنهيارات ونز  ات.  م جا  الدل الواقرد من خالل

ز عل  غةن الةييييي  ىتسييييياا  الايييييا ف اليييييذي ميييييا كيييييان لُةنجل
 الرزيز وحولي ىخواني عب بن  السيييييرويية ونخوة ال لك  ه 

هللا ووزين ال  اع اييييييييلاان وأمةن النياة  عب  ولّد الره 
لااقم ايييييل ان ووزين الخارجية ايييييروي. وهدع  كانوا محل ا

الابد الذي يقوم  إجنا  ع لية  صيييييل توأمةن. وبالنسيييييهة 
 ىل  ال وضوع اللبناند كان األمن أكحن ترقة ات.

 رييي  اإلتسييياا  د الايييا ف كيييان  يييات ع بييي و وقييي  تّم 
ىنتخاب الياج الهناوي ر يسيييييييات للج هوريةو من اايييييييتك ال 
ع لية تحبةإ يعا م الشييييييييييييييينعية اللبنانية. وبر  ىنتخا ات 

كومة تنأاييها رشيية  الصييلا الذي أنصييف نسسييي أنجزتها ح
تشينين /أكتوبن 15 القول  د بيان اعايتقالة ووم الخ ي  

"ىن من بةن ىنجييازات حكومتد أنهييا أجنت  1992األول 
اإلنتخا ات النيابية الرامة  ر  توقُّف عن ىجنا ها ىاييييييت ن 
عشييييييييييييييينين عيييامييياتو وتّم ذليييك  د جو من الدنيييية والديييياي 

أكتوبن( تم  20سييييييييييييييييية أييييام )الحال يييا  التيييامة ن". وبرييي  خ 
 105ىنتخيياب نبيييي بني ر يسييييييييييييييييات ل جل  النواب  ييأكحنييية 

إييييييوتات نالها منا سييييييي )شييييييكليات ولي   14أإييييييوات مقابل 
مهارزة( مد   وواييييييييييييييف بيضييييييييييييييون وُوج ت خ   أوراا 
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بيضييييا  ىل  ورقة اييييايايييية ىعُتبنت ملراة.  ر  ذلك ب أت 
أ "الرصيييين التكهنات حول ملن ايييييشييييكل الدكومة. وهنا ب 

السيييييييييياايييييييييد الدنيني" ىذا جازت التسييييييييي ية وب أت ظاهنة 
"التنويكا" التد تدكم لبنان. وبر  التشييييييييييييييياور وإييييييييييييييي ور 

ام ل صيييييييييييييلدة التكليف  لب  عب  ىيدا ات من الدليم خ َّ
أكتوبن  22الهناوي من ر ةع الدنيني ووم الخ ي  

تشيييييكةل "حكومة متجانسييييية ومتضيييييامنة  كل مرن  الكل ة 
اإييييييييييييييين توحد  ييالحقيية وبنظييا يية الكف وأن تتييألف من عنيي

 وبالكسا ة واعختصاص".
لم ولع الدنيني األب مشييييييقة ما يام الضييييييو  األخضيييييين 

 30السييييييييوري اييييييييا رات. وبر  زيارة ىل  يمشييييييييع ووم الج رة 
ام  د أايييي ا  الوزرا  أذاع  د  أكتوبن تشيييياور خاللها مم خ َّ

أكتوبن( أاييي ا  أعضيييا  حكومتي والدقا ب  31الةوم التالد )
مات لل نة  التد أايين ها ىل  كل وزين مناعيات مسييألة الكسا ة مق ِّّ
األول  مسيييييتشييييياره ال الد  داي السييييينةورة كوزين يولة مدتسظات 

 لنسسي بوزارة ال ال ىل  جانب ر ااة الدكومة.
 ر  اييييييييهم عشيييييييينة ايييييييينة وعقب ايييييييينوات من ال راناة 

لن ي  ال رارةو وبلو  ال أايييييياة عاشييييييها ر ةع الدنيني ا
ذروتها بتسجةن موكب النجل الذي لم يكت ل   وحي  د 
ىع ييار الو ن تتوال  التاورات والتيي اعيييات ويسيييييييييييييييتييأنف 
الدنيني اإلبن اييير  ال ون ال سيييةنة السيييياايييية ويسوز عن 
حع  إاييييناي مه ة تشييييكةل حكومة مرت  ات عل  أني قاب 

كانإ أعل   كحةن من  األكحنية النيابية لكن  قتي  اإلنجاز
واقم الدال السيييييااييييد  د لبنانو ك ا أن  ىاييييتيرابيرجة 

اتهيييا لم تيييأخيييذ  د إرتهيييا يييقنا تيييي لخنياييية مناكز القوى و 
اإلعتهار أني من يون أن يسرل ما  رلي الر اي ميشيييييييييييييييال 
ايييلي ان قبل أن وتنأج  م مهاشييينة  ر  التنؤج عن ما زار 

لتد لم تبني يمشيع رب ا  رنة ته  ة ال شياعن السيورية ا
 ر  نتيجة اإلنسييداب اعضيياناري من لبنان ورب ا كهايرة 
ار عل  موقف اييييييوري اييييييابع قضيييييي   شييييييكن للن ي   شييييييَّ
بتزكية ايييييييييييورية لكد يكون ميشيييييييييييال ايييييييييييلي ان ولي  أي 
ضيييييييييييييييا ط ماروند آخن وزينات لل  اع وبذلك  إني لوع هذه 
التزكيييية التد لقةيييإ تجييياوب الن ي  ىمةيييل لدوي  ابيرييية 

ان للر اي الي ان أن يصها تلقا يات هو ر ي  الدال ل ا ك
 البالي.

كان اييييير  ال ون الدنيني ما ئنات ىل  أن ان  اعي  د 
اتجاه تج و  ر ااييية نبيي بني للبنل ان ع ب  اييييقابلي وقسة 
من جييانييب الن ي  بني مرييي. ك ييا كييان ما ئنييات ىل  أن 
ان  اعي  د اتجاه تدقةع الرلهة لتن ي  الر اي ميشيييييييييييييييال 

ع ب  اييييييتقابلي وقسة من جانب ر ي  الج هورية  اييييييلي ان
مري و د الدالتةن ضيي ن األإييول ال اييتورية. وإل  ذلك 
كيييان ما ئنيييات ىل  أن خاو يييي األمييياميييية والخلهيييية عنييي  
التشكةل آمنة ومستقنة وبالذات الخط الذي وتوعه الدليف 

 ولة  جنبالط.
عل  هذا األايييييييييييييياج ب أ التشيييييييييييييياور ولم وتني  ا ات ىّع 

لكن الصيييييي مات توالإ إيييييي مة تلو أخنى.  الذون  و نقي
ظن أنهم اةلتسون حولي التسوا عليي. ولة  جنبالط ىنتسل 
من يون اابع ت هة و نبيي بني إام قلهي مم ار  ال ون 
الدنيني لكن حييذلرله من الر يياي ميشييييييييييييييييال عون ع ونق و 

"و ىل  يرجة ترلةب ال شاعن القلبية هللا حزب" لييييييييييييي مناعاة
التدالف وعل  قاع ة أن ميشييييييييال عون عل  مقتضيييييييييات 

" وما يام بني هو شنيك السة  حسن هللا حزب" ليييييييي حليف
هللا  د زعامة الاا سة الشيييعية  إن حليف الشيينيك  نصيين

يصييييها شيييينيكات مري. ميشييييال اييييلي ان ووزع ال ناضيييياة  د 
أكحن من اتجيييياه وهكييييذا ىحت   ايييييييييييييييريييي  اليييي ون الدنيني 

ال زاج   ال ايييييييييييييييتور الذي هو مم األايييييييييييييييف عل  هام 
السيييييياايييييد  د لبنان. مكاو ة مِّن هنا وإايييييتسزاز مِّن هناي 
وخةهة أمل  الدليف الجنبال د الذي وإيييييييييل ىل  منحلة 
أني لم ير  وتد ل نظنة الناج  أني يسةن  د موكب ار  
ال ون الدنيني وأني  التالد لي  الزعيم السيييييييييييااييييييييييد ك ا 
 كان عليي وال ه ال نحوم الشيييييييييهة  ك ال جنبالط وإن ا هو

  نع من شجنة الزعامة الدنينية.
و د لدظة يأج من هذا الذي يد ثو وقبل ايييياعات 

من عام  9من شييييهن  9من ىلتقا  التسييييرات الحالث  ووم 
ي ىل  ال قن الصيسد لن ي  الج هورية ميشال  2009 توجَّ

م لي ع دة  أعضا  الدكومة تتسم  التشا ن  الي ان وق َّ
 يال السيييييييييااييييييييية تني  ىّع أنها واقعية  د حال كانإ األ

للبنان حكومة ت ون شدوني قبل أن تقم السأج عل  النأج 
ورب يييا قبيييل أن يقتدم  ةنوج أنسلونزا الخنيييازين األكحنيييية 

 واألقلية عل  ح  اوا .
وإكتشيييييف اييييير  ال ون الدنيني أن اعتذاره لي  األول 
من نوعي  ق  اييييييييييييييهقي خالل  ال ة وخ سييييييييييييييةن عامات ع ة 

 ييييإعتييييذار ر ي  الدكوميييية  5194اعتييييذارات بيييي أت عييييام 
الد ة  كنامد )وال  الن ي  الشييهة  ال نحوم  عب  ال نحوم

رشيييييييييييييية  كنامد والن ي  ع ن( وكان آخنها ولي  أخةنها 
عنييي ميييا ىعتيييذر والييي ه الن ي  ر ةع الدنيني  1998عيييام 

 سبب مشاكسات ونوايا الن ي  السابع ىمةل لدوي. وبةن 
 ي  الدكومييية هيييذو ن اععتيييذاري ن كيييان هنييياليييك اعتيييذار ر 
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وتاله  د الرام  1973ال نحوم ال كتور أمةن الدا ظ عام 
اعتذار ر ي  الدكومة إييييا ب اييييالم ىل  أن جا   1974

اإلعتذار السيينيم للن ي  ال كلَّف تقد ال ون الصييلا الذي 
كان السارا الزمند بةن تكليسي واعتذاره نصيييف ال  ة التد 
اايييييييييييييييترنقهييا تكليف ايييييييييييييييريي  اليي ون الدنيني  م اإلعتييذار 

 مهاشنة.
ويهق  القول ىن  ال يية أقايياب كييان  د ااييييييييييييييتايياعتهم 

  أن تأخذ الصيييييييييرة التد انته  ىلةها ايييييييير  ال سيييييييياع ة عل
ال ون الدنيني  نإييييييييتها  د القبول. لكن حسييييييييا ات الحال ة 
)الن ي  ميشيييييييال ايييييييلي ان والن ي  نبيي بني واألايييييييتاذ ولة  
جنبالط( كانإ تلتقد حول أمن ُيقال  صيييييييييييييرة التسيييييييييييياؤل  
كيف ايييييشييييكَّل ايييير  ال ون الدنيني حكومة وهو متنيي  د 

ل أمن التوجي ىل  يمش ع؟ وهل كان  د مق ور وال ه أن يشكَّ
الدكومة األول  لي  د عه  الن ي  الهناوي والتد اييييبع أن 
أشييييييييييييييننا ىلةها لو أني لم وذهب الج رة ىل  يمشييييييييييييييع ليرلن 

 السبإ عن الدكومة.
وهكذا  إن ايييير  ال ون الدنيني أمام خياري ن أحاله ا 

ج ُمن  ىما زيارة ع ونتا  لها ضيييييييييييي ةنيات وإما ر اايييييييييييية ُت ر 
 ىا ي  د نايي رؤاا  الدكومات.

وهق  أيضيييييييييييييات أن لبنان ال ي قنا د ايييييييييييييةهق  مدكومات 
بيي كتيياتورييية التراةييل مييا لم تقنر اليي ول الكبنى التيي اعد 
ىل  مدت ن ونييييياق  فييييييي أمن هيييييذا الو ن وأمن الو ن 
السلسيييييييييييياةند ال أمول ااييييييييييييتنها ي وتتسع هذه ال ول عل  

وبييإيارة يولييية  وضيييييييييييييييم  الو نة ن اع نة ن  د خييانيية الدييياي
ايييااييية تطيي شيينور الرصييبيات التد تكاي تتلف أعصيياب 

 وهللا ال و ع. الناج.
 2009سبتمبر )أيلول(  17 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 العزيز.. عبدبن  هللا عبد

 سنة 220 ووصية الـ 
أن تكون للرة   الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نكأن ا أراي خايم 

لسيييييييييييييييهرةن نكهييية تنا يييية الو ند  د ذكناه السيييييييييييييييييا رييية وا
يستدضن  ةها  الكحةن من التأمل والتابةع الوإية التد 

الرزيز  ّةب هللا  ناه  عب  تنكها الوال  ال داييييييييييييييي  ال لك
 لتكون النهج الذي يرت  ه األبنا  ال لوي من  ر ه.

ع ن الوإيييييييييييييييية  ال ة وايييييييييييييييهرون عامات وجا ت ك ا 
توضيييييييييييا و ا ع وأيبيات حطهة التأايييييييييييي   ر ما اايييييييييييتقن 

الرزيز وكهار القوم عل  تر ول  عب  التشيييييييييياور بةن ال لك
ىايييييييييييييييم البالي التد توحييي ت ليصيييييييييييييييها "ال  لكييية الرنبيييية 
السيييييييييييييييرويية" ب ل "ال  لكة الدجازية النج ية وملدقاتها"و 

أيار /ماوو 11وعل  انرقاي مجل  الوكال  والشييييييييورى ووم 
م حةا أبنم قنار مهايرة كبةن األبنا  األمةن اييروي 1933
الرزيز  عبيي  للرهيي . هنييا كييان ع بيي   د نظن ال لييكوليييات 

من تد و  مرالم الانيع ل ن اييييييييييييصيييييييييييها مِّن  ر ه ملكات 
ولسييا ن ىخواني الذون اييةتراقبون عل  ق ة ال سييدولية  ال 
مي  يجته  الواح  منهم  د ما ايسرلي وع يدتار  د ما يق ِّّ
للناجو وإن ا يضيييييييييييييييرون أمامهم الوإيييييييييييييييية  هد تلخِّّ  

ات. بل ىن ىرتهاكع ا من شييييييأني ح وث  ال الوب وتنه 
الوإيييييييييييييييية هد البنيان مم ى قا  الهام  عل  يرجة من 
النحا ة لل لك اإلبن الذي ايييييةحني   ا ودتيي هللا عزَّ وجل 
من عزي يية وب ييا وهقد ضييييييييييييييي ةنه منتيياحييات تجيياه هللا الييذي 
 أعا  والوال  الذي أا  والشرب الذي ااع  وإرتض .

عن بن ية من مئتةن الوإييييييييية موضييييييييوع مقالنا عهارة 
الرزيز  عب  وعشنين كل ة  را بها الوال  ال دا  ال لك

األول األمةن ايييييييييروي وجا ت ك ا لو أنها  ولّد الره  ىل 
 ييييييالتقلةيييييي  ال تهم  د الرييييييالم الديييييي وييييييا للدكم والدكييييييام 
والدكوميييات كتييياب التكليف يسيييييييييييييييةن ال كلَّف  د هييي ييييي 
 ةنجاو أو ع يييييأخييييذ  ييييي فيكييييابيييي  نتيجيييية ذلييييك متيييياعييييب 

 اإلخساا.
لقي  أبل  ال لوي األبنيا  اليذون رحلوا رح ية هللا علةهم 
ايييروي وفيصيييل وخال  و ه  ما اايييتااعوا وو ع مضييي ون 
الوإييييييييييييييييييية. ولكن الظنول الرنبيييية واإلقلي يييية والييي وليييية 
والت اعيات الناشيييييييييئة عن حنوب ومواجهات وإيييييييييناعات 
أح  إ الكحةن من التنيا  د أمور عالقة  د األإييييييييييييلو 

بن  هللا عبيي  ت تن وييية منجييأة. وعنيي مييا بويماىهت ييامييو د 
الرزيز وج  أن عامل الوقإ والق رات الصيييييييييدية هو  عب 

ما يجب مواجهة ال دجالت عل  أنواعها  ي. وعن  التأمل 
 د  بيرة حنكتي منذ األاييييييييابيم القلةلة األول  لتوليي نناه 
واضييييرات أماميو أو  لنقل مبنمجات ل ضييييامةن وإييييية الوال  

ذات به ة عالية ما حوتي الوإييية من واجهات ال دايي  منسِّ 
وديوها ملن يأتد يوره للطياية مداوعت عل  ما يجوز القول 
ىن يأتد التنسةذ اييييييييييييينيرات و د منأى عن التسييييييييييييينعو وتلك 

 الرزيز الطيايية. عب بن  هللا عب  ىح ى إسات
 د الوإييية ذات ال ئتةن وعشيينين كل ة يالب ال لك 
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ايييرويو  ولّد الره  بن الحاندالرزيز من اإل عب  ال داييي 
ومن يون أن يرةب عن خا نه  يف اإلبن األول تنكد 
)الذي تو د من ج لة آعل قضيييييييييإ علةهم أنسلونزا حاية 
 من بةنهم الزوجيييية التد كييييانييييإ ايييييييييييييييييياكنيييية قلييييب ال لييييك

الرزيز وهد األمةنة الجوهنة والي ة ال لييك خيالي  اليذي  عبيي 
م أننا ندن بويم خلسات لل لك الشييييييهة  فيصييييييل( اآلتد  "تس هَّ

ل أحي اتو وإن ييا ال رز  ز أحي ُا وع نيُذِّ والنيياج ج يريياتو ميا ُترِّّ
وال ذل هو هللا ايييييييييهداني وترال . من التجأ ىليي نجا ومن 
ىغتنَّ  رةنه )عيييييياذ هللا( وقم وهليييييك. موقسيييييك الةوم غةن 
موقسييك  يياألم . ونهرد أن ترقيي  نةتييك عل   ال يية أمور  

م عل  أن - أوعت  تكون حياتك وأن يكون  نية إالدة وعز 
ن يون هللا. وينهرد أن  يو  ُنك ىعال  كل ة التوحة  ونصييييييييييييي 
تتخذ لنسسييييك أوقاتات خاإيييية لعهاية هللا والتضيييينع بةن و يي 
 د أوقييييات  ناغييييك.  رييييُ  ىل  هللا  د النخييييا  تجيييي ه  د 
الشييييييييييييييي ة. وعليك  الدنص عل  األمن  ال رنول والنهد 

ن وبصيييييييييةنة  د عن ال نكن وأن يكون ذلك كلي عل  بنها
األمن وإيييييييييِّ ا  د الرزي ة وع يصيييييييييا مم هللا ايييييييييهداني 
وترال  ىعَّ الصييييييييييييييي ا وإعَّ الر ل الخسد الذي بةن ال ن  

عليك أن تج َّ وتجته   د النظن  د شدون  - وربي.  انيات 
الذون اةوليك هللا أمنهم  النصا انات وعالنية والر ل  د 

ع والجلةلو ال دِّب وال هرل وتدكيم الشيييييييييييينيرة  د ال قة
والطيام  خ متها  ا نات وظاهنات. وينهرد أعَّ تأخذي  د هللا 

عليك أن تنظن  د أمن ال سيييييييييييييييل ةن  - لومة ع م.  الحات 
عامة و د أمن ُأاييييييييييييييينتك خاإييييييييييييييية. ىجرل كبةنهم وال ات 
اهم أخات وإييييييرةنهم ول اتو وهِّن نسسييييييك لنضيييييياهم  ومتواييييييِّّ

ر وإمُا زلَّهم وأقِّل  عحنتهم وانصييييا لهم وإق لِّ  لوازمهم  ق  
ىمكانك.  إذا  ه إ وإيييييييييييييييةتد هذه وعزمإ الصييييييييييييييي ا 
واإلخالص  د الر ل  أ  شيييييييييين  الخةن. أوإيييييييييييك  رل ا  
ذ  ال سييييييل ةن خةنات. ىحنص عل  توقةنهم ومجالسييييييتهم وأخ 
ل م ومرن يييييية هييييييذه  نصييييييييييييييييدتهم. وإحنص عل  ترليم الرِّ
سلظ هللا يدسظك. هذه مق مة نصييييييييييييييييدتد ىليك  الرقة ة. ىح 

 ىن شا  هللا  د غةنه هذا...". والهاقد يصلك
عن ما نسيتدضينو ومنذ األايابيم األول  ل هايرة ملكات 
ومهايرة أخيي األمةن اييييييلاان وليات للره و الدنكة ال ؤوبة 
ياخليات وعنبيات وإقلي يات ويوليات ب  ات  إقتدامي أ ر  البوا ات 
اآلايييييةوية الصيييييةن التد زارها ضييييي ن جولة شييييي لإ الهن  

زيييا  م الخاوة اليي اخلييية األكحن أه ييية وبيياكسيييييييييييييييتييان ومييالة
وال ت حلة  إاييييتد اث "هةئة البيرة"  م ااييييتصيييي ار الال دة 
التنظي ية لهذه الهةئةو  الدضييييييييييور ال ولد م حالت لألمتةن 

الرنبية واإلاييييييييييالمية  د ق ة الرشيييييييييينين ونقنأ ما قالي  د 
هذه ال نااهات نج  أنسسنا نناه مستدضنات يا  ات مض ون 

ال داييييييييييييييي . وعن ما نتأمل  د قلقي من وإيييييييييييييييية الوال  
ىات نار إناع أبنا  القضية السلساةنية وكيف تنجم هذا 
القلع ىل  مديييياوليييية تيييياريخييييية ت حلييييإ  ق يييية الشيييييييييييييييطيقةن 
ال تخاإييييييي ةن األا الستداوي واألا الد سييييييياوي  د مكة 
ال كنمة يأخذها شيييييييخصييييييييات عل  عاتقي من حةا النعاية 

شييييطيقةن أقسيييي ا عل  واإلكحار من الت نيات وإل  ح  أن ال
ال صيييدف الشييينيف  د لقا ه ا مري  أنه ا  ويا إيييسدة 
الصييييييناعو نج ه  د ذلك ونسِّذ الوإييييييية خةن تنسةذ. ىما أن 
ونكا الشيييييييييييطيقان الوع  وه ا اللذان أقسييييييييييي ا الي ةن عل  
كتيييياب هللاو  ييييإنييييي عل  رغم غالظيييية قلبةه ييييا أ ق  عل  
 الجانب السلسيييييييييياةند من قلهي يخسع حنإييييييييييات علةه ا  ال
وتني جلسية ل جل  الوزرا  ىعَّ ويت ن  علةه ا التنهي ىل  
 وضيييييييييييي  اييييييييييييلوكه ا. ك ا أني عن ما عق ت حنكة " تا" 
مدت نها الرام أ لع ن ا ه ال اعد ىل  التوا ع موضيييييييييييييدات 
 د مضيي ون ن ا ي الاةب هذا اني ع ي ةز بةن  لسيياةند 
و لسيياةندو أي بةن هذا من " تا" وذاي من "ح اج" ىعَّ 

ةيييا الترقيييل والتنبييييي ىل  أنيييي حت  ىذا ىتسع الريييالم من ح
عل  حل القضييية السلسيياةنية  إن الدل مم ىاييت نار هذا 

 الصناع اةتالش  ويستسة  الر و مني.
وإل  قلقي هذا هناي قلقي من ىاييييييييييت نار الخال ات  د 
الصييييييف الرنبد والتد لوع وإييييييسة التسيييييياما التد أ لقها 

قتصيييييييييييييييياييية الرنبيية  د من الةوم األول إلنرقياي الق ية اإل
الكويإ لكانإ الدال الرنبية أاوأ  كحةن م ا كانإ عليي. 
ولكنهيييا الوإييييييييييييييييييية وبييياليييذات عهيييارة "ىجريييل كبةنهم والييي ات 
اهم أخات وإييييييرةنهم ول اتو وهِّن نسسييييييك لنضيييييياهم  ومتواييييييِّّ
ر  وإمُا زلَّهم وأقل عح نتهم وانصييييا لهم وإق لِّ لوازمهم  ق  

لرزيز وترييييال  عن ا عبيييي بن  هللا عبيييي  ىمكييييانييييك" جرلييييإ
 ىاا ات وي دو زعَّت لسان وع وتأخن  د عالج عحنات.

وعنيييي مييييا يجوب كييييل منييييا ع ال  لكيييية ويخ  كييييل 
مناقة  احتياجات وتاوين مم تنكةز عل  اايييييييييييييييتد اث 
إييييييناعات ومشيييييياريم ىنتاجيةو بل ويرق   د نجنانو التد 
ك ييا اييييييييييييييييا ن منييا ع ال  لكيية قلقييي من الييذي يديي ث  د 

الوزرا  وتلك لستة غةن مانوقة  الي نو جلسييييييييييييييية ل جل 
جرلإ أبنا  ال ناقة يشييييييييرنون  إعتزاز ما يامإ جلسيييييييية 
مجل  الوزرا  وبن اايييييييييييييية مليكهم لم تر  تقتصيييييييييييييين عل  
النياة وج ة والاا ف وأحيانات ال ناقة الشييييييييييييين يةو وإن ا 
ها هد نجنان ال نسية أيضات تستضيف جلسة ك ا ال  ن 
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ع ليييية التاوين  الكبنى... انيييي عنييي ميييا يسريييل ذليييك ويتوج
هللا للرلوم والتقنية" التد  عب  "جامرة ال لك بيييييييييييييييي لل نا ع

هد ه ية ال  لكة ىل  مجت م الرلم وال رن ة والتكنولوجيا 
للسيييييرويوةن وإلخوانهم الرنب وال سيييييل ةن ومن الجنسيييييةنو 
 د الذكنى السييييييييييا رة والسييييييييييهرةن للرة  الو ند  إني بهذه 

وإيييييييييييييييية الوال  قبل  الث اله ية ونسِّذ  د األلهية الحالحة 
واهرةن انة التد اختصنها  ّةب هللا  ناه  عهارة "ىحنص 

ل م".  عل  ترليم الرِّ
الرزيز الدضيييييور  عب بن  هللا عب  وعن ما يستق  ال لك

الرزيز  عب بن  األمةن اييييييييييييييلاان ولّد الره  البهد ألخيي
فيجرل من ىجازتي منااييهة لكد وتسق ه ويا ئن عليي وهو 

 د  د أغيييايون مديييا يييات  يييأمةن الريييا لييية  د منحلييية التريييا
الرزيز ويخف  ريي  ذلييك مرظم اعخوة  عبيي بن  ايييييييييييييييل ييان

واألبنييييا  لكد يا ئنواو اإلخوة عل  األا واألبنييييا  عل  
الرم واألحسييياي عل  الجييي و ويخف ىل  هدع  كهيييار القوم 
الرنبد ع ومات والخليجد خصيييييييوإييييييياتو وبذلك لم تر  هذه 

ذات  ييا م تسقييُّ ي وإن ييا هد  ولّد الرهيي  اإل العت عل 
هللا عن ما يضييييييييسد هذه  عب  لالشييييييييتياا ىليي... ىن ال لك

 د منحلة ترافييو  إني  ولّد الره  الل سييييييييية األخوية عل 
بذلك يسجل أمحولة  د الت لف تنسجم مم النوحية الرامة 

 للوإية.
وأما عن ما ولبد اعحتياجات وينظن  د أحوال الناج 

الناشيييييييييييييييئة عن مداولة ىغتيال األمةن وي اوي الصييييييييييييييي مة 
نايف بزيارتي  د ال ستشس  ويش  عل  و ه من بن  مد  

أجل اإل قا  عل  إييييييييييييييسدة التسيييييييييييييياما مستوحة ع ُتاوى 
نتيجة الر لية الرايرةو وُين ع شييييييييي  الة  بتواييييييييييم إييييييييي ر 
األمةن الشيييياب بوشييييا  يد ل ىاييييم ج ه ال لك ال دايييي و 

 ال لييك ييإنييي بييذلييك ك ن يضييييييييييييييييف ىل  وإيييييييييييييييييية الواليي  
ب هللا  ناه العهيييارة التد وريت  د كالم  عبييي  الرزيز  ةيييّ

أ لقي من قصييييييييين الصيييييييييسا  د مكة ال كنمة ووم األربرا  
ومسايها أن الرسو هو الرالج  2009أولول /ايييييييييييييييبت بن 16

رايييييييالة التسييييييياما  ىايييييييتيرابحت  ىذا تها أ الرايرون  د 
وأن الذي يد د عقول الشيهاب من التيارات ال ضيلَّلة هو 

ىايييييييتناتيجية و نية ت كِّن الشيييييييهاب من الترنُّل عل   د "
الانيع الصيييييديا ندو الر ل والتن ية وتنةن عقولهم  طيم 
الوايييييييييييييييايييية والتسييييييييييييييييياما واإلخييا  التد ويي عو لهيييا يوننيييا 
اإلايييييييالمد الدنيف وتد ةهم من اإلنجنال ورا  التيارات 
السكنييية ال ضيييييييييييييييلِّليية التد ع تنييي  لهييذا الو ن الخةن وع 

تداول السيييييييانة عل  عقول  رل الشييييييهاب اعاييييييتقنار و 
 لحنةهم عن ال ور ال نشوي منهم  د مجال البنا  والتن ية".

هييذا  رل مييا أعنيييي من النكهيية التنا ييية ل نيياايييييييييييييييهيية 
ااتدضاري الوإية ذات ال ئتةن وعشنين كل ة ل نااهة 

 الرة  الو ند السا م والسهرةن.
ب أعايه هللا عل  أإداب الرة   الخةن. وأقول أإدا

عل  أاييييييييياج اني عة  كل الرنب وال سيييييييييل ةن ولي   قط 
 عة  السرويية.

 2009سبتمبر )أيلول(  22 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 سلطان التهدئة والتوازن والباب المفتوح
نسييييييتدضيييييين وندن نتا م منذ أيام اللهجة اإلونانية  د 
مخييا هيية ال جت م اليي ولد وكيف بيي ل أن وهيي ئ آييية هللا 

 صيييييييييييسة كوني ال نشييييييييييي  من ح ة خااب الن ي  خامنئد 
مد وي أح  ي نجاي الخارج من مرنكة اإلنتخا ات أقل 
شيييييييييأنات لكني أكحن تشييييييييي ياتو  إني ونمد  د ال وق  النجايي 
ال شييييييييييترل ال زي  من الدابو األاييييييييييلوب الذي كان  د 

الرزيز عن ما  عب بن  ىاييييييييييت نار يرت  ه األمةن اييييييييييلاان
ايرتي وليات للره   د الترا د كان وزينات لل  اع  م  ر  مه

مم األزمات وما أكحنها ترصيييف  ال ناقة.  سد كل أزمة 
وتسييبب بنشييو ها عن اييابع تصييور وتصيي يم  ني مسييتكبِّن 

بن  من مدتكني القنار  د نظاٍم ماو كنا نج  ايييييييييييييييلاان
الرزيز ون م الصيييوت هاي ات وناإيييدات فيقول ما مرناه  عب 

ن ولرييب وينيياهل آرا  ىنييي ع يجوز أبيي ات أن ُوتني لسني أ
الرالم. كذلك نناه يا م الخشييييييية من أن وتسييييييبب هذا السني 
 د  ن ة حالة تدا  ل خاط ااتنزال للق رات الرنبية. 
وهذه الخشييييية تجرلنا أيضييييات نسييييتدضيييين الجه  الذي بذلي 
شييييييييييييخصيييييييييييييات  د زمن ال دنة الكبنى التد واجهتها األمة 

 2 نتيجيييية اإلجتيييييا  الصييييييييييييييييييّ امد للكويييييإ ووم الخ ي 
وكيف أن األمةن الاان ت نَّ  لو  1990أغسا  )آب( 

أن تصيييييييديا الخاأ وتم عل  وجي السييييييينعةو و د ضيييييييو  
القوات الرنا ية من الكويإ  ىنسيييدابالتصيييديا الذي هو 

ي كن للص مة أن تراللج  اععتذار. ولكن الرناي وال كابنة 
وع م التهصيين  د ما ي كن أن تنتهد ىليي ال رامنة وقسإ 

ون أن ييييأخيييذ الجهييي   نيقيييي ىل  نقاييية مريييالجييية حيييا الت ي
الدالة ال سييييييييييييتج ة عل  األمةو ىذ لي  هناي ما وبنر ع 
 سريييل أزمييية  يييار ييية حول حقيييل نساد وع بيييذريرييية الدع 
التاريخد أن تجتا  قوات يولة عنبية أرة يولة عنبية 
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جارة وتترامل مرها عل  ندو الترامل الذي لقةت ي الكويإ 
وكان اعايييييتنزال ال تواإيييييل ىل  من الرناا الصيييييّ امد. 

 اآلن.
 د هذه األيام تعي  ال ناقة حالة م ا لة  د  رل 

و حةا ىن 1990جوانبها لدالة ووم الحاند من أغسييييييييا  
ىونان النجايية ومن شرور يصرب تسسةنه  الرظ ة تنشط 
من أجل ااتةالي حالة ااتنزال ج و ة. وإذا كانإ الدالة 

كحةنات  إن الدالة التد  األول  ح  إ  د زمن كان الخةن
تسييييييتج  تد ث  د زمن أزمة مالية ترصييييييف  الكهار قبل 
الصييييرار من يول الرالمو و د زمن تدتاج فيي األمة ىل  
لم والصيييييييييييييييديية والزراعيية وتدلييية  اإلنسيياا عل  التن ييية والرِّ
 ال ياهو وهد من األمور التد كانإ  د ىاييييت نار موضييييم

ملدوظييات بةن األمةن ايييييييييييييييلاييان الييذي حقع توازنييات ىهت ييام 
ية والصييييييييدية جت اعال سييييييييدولية ال  اعية وال سييييييييدولية اإل

والحقافية من جهة ومسييييييييدولية الدنص عل  ى قا  الرالقة 
الرنبية  د يا نة التوا ع السيييييييييياايييييييييد الذي هو  - الرنبية

توأم التناحم الرييييييا لدو وإ قييييييا  عالقيييييية األمتةن الرنبييييييية 
إيييييييييييييييل واإلايييييييييييييييالميية مم ال جت م الي ولد  د يا نة التوا

 اإليجابد. ولهذا التوجي عن  األمةن ايييييييييييييييلاان الوزين  م
"كل يييية السييييييييييييييين"و ىذا جيييياز القولو ال ت حليييية  ولّد الرهيييي 

 إبتسامة قلَّ نظةنها بةن أهل القنار الرنبد وال ولد الذون 
رب ا ونون  د تقاةب الوجي ما ودك  قوة الشييييخصييييية  د 
حةن أن  قة "أبو خال " بنسسييييييييييييي تجرلي يدنص عل  هذه 

بتسيييييييييييييييامة حت   د أحنج الظنول عن ما كان يجايل اع
 ال ناع ال سيييييييدولةن األمةنكان والبنياانةةن والسننسيييييييةةن 
عن ما وزورهم أو يسيييييييييييييييتقبلهم  د يوواني  د النياة  د 
بنوي "األجن ة السييييييلاانية" التد  د ىاييييييت نار تب أ  الق ج 
كد ع ترةييييب عن ذاكنة أهييييل القنار  د اليييي ول الكبنى 

اوا  كان اةنصنل  عتهارل منهم  د اإلالحالث ويأخذ ك
أو اييييج ي الوعية  ضيييم اييينوات أخنى أن مسيييألة الق ج 
ع تتد ييل عيي م اكتناث يولد بهييا. وهدع  تييأكيي  لهم ذلييك 
منيييذ واقرييية ال ليييك فيصيييييييييييييييييل رح ييية هللا علييييي مم  رليييب 
ال بلوماايييييييييييييية األمةنكية ال كتور هنني كيسيييييييييييييةنجن الذي 

 رلبييية ميياكنة الرزيز   سنيات  عبيي بن  خييا ييب فيصييييييييييييييييل
الرزيز وكيف كان ح وحي  عب   جا ه الجواب بلرة ال لك

مم أهييييل القنار األمةنكد والبنيايييياند  د زمييييانييييي أمحييييال 
روز لإ وتشييييييييينشيييييييييل. ومن  اب التذكةن نشيييييييييةن ىل  تلك 
الواقرة وعل  ندو ما اييي رناها من األمةن خال  الهيصيييل 
أمةن مكيية ال كنمييةو التد جنت عل  الندو اآلتد  ىلتق  

كيسيييةنجن وزين الخارجية األمةنكية مم ال لك فيصيييل  د 
متالرا ىل  الدصيييييييييول من الراهل  1973ج ة  ر  حنب 

السيييييييييييييييرويي عل  قنار  ر م وق ف ضيييييييييييييييم النسط. وعحظ 
كيسةنجن أن ال لك فيصل متجهم الوجي  خا هي م اعهات  
ىن  ا نتد تقف هام ة  د ماار ج ة  سيييبب نساي الوقوي 

 لئها وأنا مسيييييتر  لل  م  األايييييرار  هل تأمنون جاللتكم  
الدنة. ولم وبتسيييييييييييييم ال لك فيصيييييييييييييل بل ر م رأايييييييييييييي ندو 
كيسييةنجن وقال لي  أنا رجل  اعن  د السيين وأمنةتد أن 
أإيييلد ركرتةن  د ال سيييج  األقصييي  قبل أن أموت  هل 

 تساع ند عل  تدقةع هذه األمنية؟
 تلك هد الواقرة التد من الجا ز اع تناة

ة أاييييييييييييهاب ي رإ  األشيييييييييييينار ىل  نها كانإ من ج لى
تنتةب ع لية ىغتيال ال لك فيصييييييييييل. أما  طية األاييييييييييهاب 

ن ال رسور لييييي حقع  د تيييياريم الرالقييييات الرنبييييية أ هد 
مة ىل  مشارل الص وي وإلإ األأال تأزمة حالة إسا  

 ر ما كايت تصل ىل  حا ة الهاويةو وهذا الصسا  ح ث 
 1967وم إيييييف ة  د الخن اييييتحنا ي د الق ة الرنبية اإل

م الرزيز بتجاوزه الخالل ال سييييتدكِّ  عب بن  وكان فيصييييل
الناإيييييييين يسيييييييياع   د ااييييييييتةالي الال ات  عب  مم الن ي 

عان مصيييييييييييييين عل  النهوة من كبوة الخام  أ و و الحالث
وبذلك  ّوت عل  الصيييييييييييهةونية  نإييييييييييية  1967من وونةو 

لخصي مقولة "من النةل تل خاط الجهن د والذي اتدقةع 
 ىانا ةل". يا أرضكىل  السنات 

وبر  هذه الواقرة لم تر  اييييييييااييييييية ال كن عل   نيقة 
قا  ة وإن كانإ السييييياايييية الب ولة ع تنق  ىل   كيسييييةنجن

مسييتوى   و  الطياية السييرويية التد  ال ا اييرإ لتكون 
يييام ال ليك أللوعيي  منييذ   ييالرهيي  وتنسةييذات  أمةنكييا أكحن التزامييات 

وكذلك  د  ات   ملكخيي خالأفيصييييييل  م  ر  رحةلي ومهايرة 
ىل  ما نعيشييي  ايينوات ال لك  ه  رح ة هللا علةهم وإييوعت 

ا النوايا  الةوم حةا التره  األمةنكد عل  ال دك وإيييييييييي  
األمةنكية قة  اعختهار. و وال اييييييييييييييينوات ال لوي الحال ة 

 ييال هللا أهللا  عبيي  خيييي ال لييكأالناحلةن ومم وعوتييي لرهيي  
قةإ بانية" عل  حالها و جن ة السلاأل نةن  قةإ "اع ن اإل

كصييياحهة حع  د امتالي قوة  ة لك وقا م الترا د مم ال
عسييييييييييييكنية تد ةها ولي  لته و  اآلخنين بها عل  الوتةنة 

ىلتق   نسسيييييييييييييييها منذ ذلك اللقا  التاريخد  د  اري  الذي
خاللي ال لك فيصيييييييييل  الن ي  شيييييييييارل ييرول قبل تسيييييييييم 

اع بن قة ايييييينةو وكان األمةن اييييييلاان كوزين لل   ةنو ال 
خيييييي ال لييييك بةن ييييا ر ي  الوزرا  زمنييييذاي )الن ي   ريييي  أ
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ذلك( جورج بومبة و ووزين ال  اع السننسيييييييييييييييد مسييييييييييييييي ةن 
ربم ايييييييييياعات أيشيييييييييياركان الجننال ييرول اللقا  الذي يام 

وهو ما لم يسيييييييترنقي لقا  بهذا الاول بةن ر يسيييييييد يولة. 
مة غةن اييييارة عل  كانإ أحوال األ جت اعويوم انرقاي اإل

 الا لكن الن ي  السننسييييييد كان من الشييييييسافية   كان اإل
ن أخصيييييوإيييييات اني إييييياحب ال وقف الشيييييهةن وخالإيييييتي 

زمة الداية بةن مصييييين وإاييييينا ةل  ننسيييييا  د موضيييييوع األ
ايييييييتكون ىل  جانب ال رت ى عليي. وبالسرل كانإ كذلك  
وللت ةةز بةن  رلهة كيسيييييييةنجن ومب  ية ييرول نشيييييييةن ىل  

ن الن ي  ألاان وخالإتها واقرة ا رناها من األمةن ا
ىل  ح وا ال لك  إهت ام  السننسيييييييد وبر ما كان أإييييييير 

ن أفيصيييييل والرنة الذي لخصيييييي األمةن ايييييلاان  د شييييي
اعحتياجات الرسيييييييييييييييكنية قال وهو وويع ال لك عل   اب 

نّسذ ما وني ه منك   القصييينو مخا هات وزين ال  اع مسييي ةن
 وزين ال  اع السرويي.
بن  األمةن ايييييييييييييييلاان لره ولّد ا يدتاج الد وا حول

.  هو كتاب متر ي السصييييييييييول الرزيز ىل  إييييييييييسدات عب 
لكن الدال الصعهة التد تواجهها القضية السلساةنية وما 
يداي من أععةب يولية متصيييييييييييييييهةنة  د شيييييييييييييييأن الق ج 

هو الذي إرب الناشئة عن مزاج السني الواح  والدالة األ
الن ي  الجيييييار مد وي أح ييييي ي نجييييياي وإإيييييييييييييييناره عل  

األمن ىل  عوية  ىنته مناهضييييييييييييييية ال جت م ال ولد ولو 
ج تجرلنا وندن نعي  وه  و متةن من ج و اايييييييييييييييتنزال األ

اييييلاان   د مقالة نسييييتدضييييذكنى ج و ة للةوم الو ند ن
الته  ة والهاب ال ستو  والتوازن  د ال سيييييييييييدوليات ال  نية 

 د وج ان الج يم ايييييوا  وهو  د  والرسيييييكنية والداضييييين
رحلييية الرالج أو منحلييية النقييياهييية أو عل  أرة الو ن. 

يام أل ق  عل  ابتسامتي "كل ة ان"  د اأ ال هللا ع نه و أ
 كحنها.أمة... وما الصعهة التد تعيشها األ

 2009سبتمبر )أيلول( بتاريخ  "الشرق األوسط" صحيفة لُكتبت 

     

 ة ع. م.معادلة س. س. ودبلوماسي
ار األايييييييييي  عل  أجن ة الرالقة مم  أيخل الن ي   شييييييييييَّ
ال  لكة الرنبية السيييييييييرويية الصييييييييي وع التاريخد لسيييييييييورية 
الشيييييييييييييييريييب والييي ولييية والريييا ليييةو ال تدييي ث اليييذي وتقن لرييية 
التخا ب  أايييييييييييييييلوب ىتقان تقاةب الجن  الناشيييييييييييييييئ عن 

ع ليييية جناحيييية مرقيييَّ ةو م يييا يرند انيييي وقييي  وبيييات وزينات 
م يدنص شيييييييييييييييي ويي  الدنص عل  أن تنييأى مت ةزات لإعال

الكل ة التد ىذا  إاييييييييييتر المسنيات كالمي عن التد يات و 
قةلإ  د غةن التأند  إني يصيييييييييرب مدو آ ار ت اعياتها. 
ار ال  لكيية ملبيييات يعوة ال لييك  فهريي  أن زار الن ي   شييييييييييييييييَّ

الرزيز لدضييييييييييور ا تتا  اإلنجاز الرل د  عب بن  هللا عب 
هللا للرلوم  عب  "جامرة ال لك بييييييييييييييييي والتقند الواع  ال ت حل

والتقنيييية" وكيييانيييإ للقيييا ييي و ن جولييية أ ع تنسيييييييييييييييجم وحطيقييية 
مشييييياعن اإل نةن اييييييااييييييات وشيييييخصييييييات وعا ليات بةنه ا كان 
 يف الن ي  الناحل حا ظ األاييييييييييي  حاضييييييييييينات  ةهاو  ات 
ات عل  مييا يجوز اععتقيياي ىيخييال تريي وييل جييذري عل   ُملدييَّ

الذي وو  ه الن ي  لرة التخا ب  دةا ىن ال سيييييييييييييييدول 
ار يكون قنيهات من عقل الن ي  وموضم  قة ع تدتاج   شَّ
ىل  مسيييييييا عت وينأى  د الوقإ نسسيييييييي عن مسنيات هو 
أيرى  خشييييييييونة ااييييييييتدضييييييييارها. ولنا  د مسنيات اييييييييا قة 

 لنا ةةن آخنين ال حال عل  الضنر.
ار عل  أن  من هذا ال نالللع وحنإييييات من الن ي   شييييَّ

هللا ىل  اييييييييييييورية هد "أم الزيارات"  عب  تكون زيارة ال لك
التد تدايييييييييييي  إلناالقة نوعيةو جا  ىيسايه وزين اإلعالم 

بزمةلي  جت اعال كتور مدسيييييييييييين بالل ىل  السييييييييييييرويية لإ
الرزيز خوجي. وق   عب  وزين اإلعالم السيييييييرويي ال كتور

يكون هذا التكليف  اجأ ال كتور مدسييييييييييين الرا   للتو من 
اإلعجاب من جانهي  التدول زيارة ىل  الصيييييييييييييييةن حا لة  

الهييييالغ اليييي قيييية وال يييي روج الييييذي يديييي ث  د هييييذا البليييي  
ال لياريو وكيف أني  أقلياتي السييإ والخ سييةن وعل  رغم 
التدنشييييييييييات من جانب  رل األوايييييييييياط  د أمةنكا يرة  
بنا  ال ولة عل  أايييييي  من اعنضييييييهاط واإلهت ام  الدياة 

هنجييية ال عيشييييييييييييييييييية للنييياج.. ىن يييا من يون ىغناا  د الب
واعايييتنسييياا لتقالة  الرنب. واألهم من ذلك ىنستاحي عل  
الرالم وع م الت خل  د شيييييييييدون اآلخنين ومواكهة التاور 
الصييييناعد الرسييييكني والتقند ىن ا من يون ااييييترناضييييات 
إييييياروخية وإنشيييييا  مداات نووية  رنة التد ي. وإل  
ذلك هناي أهم األهم وهو التواضم حةا ىن الذون تراقبوا 

امة الصيييييييييةن  ر  ماوتسيييييييييد تونغ الذي جرل من عل  زع
ه  د  نسسييييي حالة إيييين ية ك ا  رل  ة ل كااييييتنو مِّن   ر ِّ
كوبا ويداول تشيييييييييييييييا ةز ورا ة هذا السرل  ر  كاايييييييييييييييتنوو 
ىكتسبوا إسة التواضم أيضات. وبةن ا ننى اللسان الصةند 
 د غاية ال ل   د مخا هة أمةنكا وأوروبا ع ومات  إننا 

الالزم  د اللسيييييييان الكوبد ومحةالت  ننى ايييييييال ة أكحن من
لها  د اللسييييييييييان التشييييييييييا ةزي مم أن التأمل  د السييييييييييلوي 
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الصةند منذ الح انةنات مم يونغ اياو بةنغ  م التسرةنات 
مم جيانغ زي ةن وإيييييوعت ىل  هو جةنتاو الذي تسيييييلَّم ي ة 
الطياية قبل   اند اييييييييييينواتو كسةل  دل ىشيييييييييييكاعت كحةنة 

لدة اعايييتقنار والا أنةنة ل ول  ات من الضييينوري ل صييي
وجيذ ب اإلايييييييييييييييتح ييارات ىعت يياي التدول. و د اعتقيياينيا أن 
اييورية ال دهلة لكل أنوع اإلاييتح ارات ال ا ئنة أكحن من 
أي زمن مضييي  للجارة ال سيييتقنة تنكيا ايييتنى أن الصيييةن 
تسيييييييييييييتدوذ عل  تنحةب اآلخنين بها ألنها تت اخل تجاريات 

ل  د شيييييييييييييييدونهم و بيييييات وإلكتنونيييييات مرهم عوة التيييي خيييي
اييييياايييييات و ئويات وب ا وتسييييبب  د إيييي اع تنرك  ت اعياتي 
عل  ع لية التاوين والتن ية. ولذا ننى خزانة الصيييييييييييييييةن 
م تلئة وخزا ن أمةنكا وغةنها عل  أههة النضيييييييييييييييوب من 
كحنة الحقوب والسسياي والسوضي  اإلقتصيايية  د اإلايتح ار 

 والرقار وبااقات اع ت ان.
ومن ال دك  أن اإل نا ات الصيييييييييةنية لسيييييييييورية ال ور 
واييييييييورية الطياية واييييييييورية ال س صييييييييل اإلاييييييييتناتيجد التد 
اييييييييي رها الوزين مدسييييييييين بالل ىضيييييييييا ة ىل  ما  د ملف 
السيييسةن السيييوري ال ت ةز وال سيييتنةن ل ى الصيييةن ال كتور 
خلف الجناي عن تقةيم ىيجابد لسيييييورية وتصييييينيف الطياية 

ار ىل  الصييييييييييييييةنية لتلك الزيارة ا لتد قام بها الن ي   شييييييييييييييَّ
 أنها "زيارة تاريخية"و تشييييييكِّل  د ح   2004الصييييييةن عام 

ذاتها وقسة تأمُّل ع ب  آتية من جانب الدكم السوري وهد 
ل  ل أكحن جييي وى من قنايييار تييي خيييُّ أن منيوي يرهم تيييل اخيييُ
مهاشيييين أو  اإليدا .. أو من خالل أنصييييار عابنين عل  

ن يستقوون  الدكم السوري ندو ما هو حاإل من لبنانةة
 من أجل أن يكونوا أإداب شأن  د السيااة وغةنها.

و د تقيييي وني أن لريييية الدوار الييييذي تم بةن الوزيني ن 
الرزيز خوجي ومدسين باللو وكاله ا من  عب  ال كتوري ن

ت ي من ينيا الرلوم وال ختبنات وال شييييييييارط  جةل عل د ربدل
لج  د "غن ة وغن ة الر ليات الرقالنية السيييييييييييييياايييييييييييييية ترا

ع ليات" ايييييييييااييييييييية خالل لقا   د مكتب تتخللي  ناجةن 
القهوة الرنبية والشييييييييييييييياي الرابع  الهةل والزعسنان أو ىل  

 أو توييم  د ماار ال لك ىاتطهال اولة  رام أو خالل 
الرزيز  د جيي ة ونتهد عنيي  ايييييييييييييييلم الاييا نة وتم الني  عبيي 

ول ذلك علةها  د يمشييييييع   ا ولةع  ال قام واألريدية. ونق
ألن لرة الدوار بةن خوجي الشييييييييييييييياعن ىل  جانب يكتوراه 
الرلومية وبالل ال بتكِّن إياغات ايااية متأ نة   اضد 
الق رات الابية الجناحيةو ل سييييييييإ وبكحةن من اإلشييييييييارات 
التد ع تخس  عل  اللبةب أه ية الت اخل وتسضييييييةلي عل  

الجنا   - الت خل وهو أمن ع ب  ىايييييييتشيييييييرنه السيييييييياايييييييد
  من الصيييييييييةن متأ نات  أه ية ال ولة ال توح ة للسييييييييينة الرا 

السيتةن عل  التوالد وتلك أه ية تتسياوى مم أه ية ال ولة 
ال توح ة أي ال  لكة الرنبية السييييروييةو التد كان الوزين 
بالل وهو  د جولة أ ع مم الوزين خوجي يعيشييييييييييييان مرات 

ع أجوا  توحُّ ها للسنة التاارة والسهرةن عل  التوالد وو 
نهج أن التييييي اخيييييل   رن  التريييييا د اإليجيييييابد واألخوي 
م الخصييييييوإييييييية ومناعاة الكبةن للذي لي   د كِّبلنهو  وتسهُّ
كد ع نقول الصيييييييييييييييرةنو ونجييي تيييي عنييي ميييا تكحن عحناتيييي 
وويالتي واقتتاعتيو وهق  راايييخات  د القلب والوج ان وأكنم 
من الت خل الذي تن و عل  جنهاتي أنواع من األعشيييييييييييياب 

بدةا تصيييييييييييييييها النج ة هي نة و  رات وع م الضيييييييييييييييارة و 
اعتنال  الخصيييييييوإيييييييية. وعن ما ننى أن مرظم ما تقولي 
ي  ييي ال لييك  ال  لكيية الرنبييية السيييييييييييييييرويييية ومييا كييان ووجييِّّ

الرزيز  عبيي  الرزيز ايييييييييييييييسةنه  د بةنوت عبيي بن  هللا عبيي 
خوجي الذي كنَّمي بتسيييييييي ةتي اييييييييسةنات أول ب رجة وزين قبل 

الم هو أن اليييذي وهم ال  لكييية أن وتم ىختيييياره وزينات لإع
هو اعايييتقنار للبنان وأنها عل  مسيييا ة واح ة من الج يم 
وع نج   د أي تصييييينيا ايييييرويي كالمات وتجاوز النصيييييا 
والت نيييياتو وننى أن  رل ميييا كيييان يقوليييي مسيييييييييييييييدولون 
ايييييييييييييييوريون ونالع من النظنة نسسيييييييييييييييهييياو  هيييذا يرند أن 

ن األرضييية إييالدة لصييياغة رؤية مشييتنكة لكن الذي كا
يرنقييل هييذه الصيييييييييييييييييياغيية أن هوى التيي خييل كييان أقوى من 
خييييييار التييييي اخيييييل وأن الترييييياميييييل األمند كيييييان ي تزج مم 
السيااد ويستق  التدني تلك النكهة ال بلومااية ال دنِّّنةو 
وأن ال سنيات الحأرية التد إييييييييييييي رت عن زعامات لبنانية 
كيييانيييإ ع تتقن النويييية وبيييذليييك بييي أت تترييياميييل مم الدكم 

ال نتصيييييييييين مم مهزوم وتربئ الناج  د  السييييييييييوري تراُمل
اتجاه ع اوة مسيييييييييييت ي ة. وتنااييييييييييي   رل "أمنا  اعنتقام" 
ار الذي اييييدب  ذوي الخلهية ال ةليشييييياوية أن الن ي   شييييَّ
القوات  وعات تصييييييييييييييينَّل  دك ة وكان قايرات لو أراي نس ل 

م  د ت وز  2000وولةو /الة  من مضيييييييي ون خااب القلسييييييييل
امية عن ما يصيييييياب ال ن  التصيييييينُّل عل  الانيقة الصيييييي َّ 

إييييييييييييياحب السيييييييييييييلاة والقنار  د كبنيا ي. ومِّن هنا ُأجةز 
لقل د تسيييييجةل وجهة نظن خالإيييييتها أن حكاية األكحنية 
واألقلييييية  د لبنييييان أقنب ىل  الخنا يييية منهييييا ىل  األمن 
الواقم ك ا أن لعهة ال ي قنا ية أقنب منها ىل  ال هشييييييييييييية 

ييييات اآلخنين. منهيييا ىل  التجنبييية الدطيطيييية ك يييا يي قنا 
ولذا  إن ما كان من الب هد أن يسرلي النا ب اييييير  ال ون 
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الدنيني  ر  تكليسي تشيييييييييييكةل حكومة أن يساجئ اللبنانةةن 
بزيارة ىل  يمشيييييييييع تن رج  د ايييييييييياا الت اخل الذي ع ب  
مني وتكون زيارة من أجل ىزالة شيييييييييييييييوا ب عالقة. أما ىن 

كانإ  ذلك ع يد ث مم أن ال  لكة الرنبية السيييييييييييييييرويية
ايييييييييييييييتنتيييا  ىل  حييي و ييييو ويتزامن مم ذليييك ايييييييييييييييةيييل من 
التصييييييييييييييينيدييات والتنظةنات الكةيي ييية  هييذا كييان نوعييات من 
ل  التراةل. وأقول ىني كان ع ب  من هذه الزيارة بل وقو 
الكالم الاةب الذي يدنج األا السيييييييييوري. ك ا كان ع ب  
من زيييييييارة م ييييييا ليييييية ىل   هنان. نرم ىل   هنان ومن 

ليسإ اورية وإونان ه ا ال ولتةن األكحن ال نالع نسسي. أ
  رالية  د تيسةن األمور.

ع مجال إلضا ة ال زي  من ال ران ة.  السيااد الداذا 
هو ملن ونى األمور  ييييالرةن ال جنية ويكون متجنيات. و د 

ايييييورية(  - تق وني ك ناقب أن مرايلة ج. ج. )السيييييرويية
لبناند وزمةل التد كان األاييييييييييييتاذ نبيي بني ر ي  البنل ان ال

أبو الهول لهرل الوقإ يانحها وُيذكِّن بها يا  ات من يون 
ىتهييياع التيييذكةن  يييالتسرةيييلو وجييي ت  د يبلومييياايييييييييييييييييية ع. م. 

مدسيييييييييييييين بالل( الحنييا د الييذي يقوم  - الرزيز خوجييي )عبيي 
بتاويم  رل ما ىاترص  من األ كار والصيغو وهذا أمن 

لشيييييييينيسة ن ا الدنمة ن د نس  خايم  رتيا لن ولق  اييييييييوى اإل
الرزيز الذي وواإييييييل تنطية الرالقات  عب بن  هللا عب  ال لك

م ا حسلإ  ي من شيييييوا ب ومن يون أن تسيييييتوقسي تسييييياؤعت 
 من هنا أو هناي.

ار مم ال لك  د ج ة  ومنذ اللقا  األخةن للن ي   شييييييييييَّ
نقنأ هذه الدةوية  د الرا سة السورية شعهات و ياية وعا لة 

د ولدظها ال ن  من خالل شيييييخصيييييية ندو السيييييرويية والت
هللا ىل  كل اورية  عب  التأهب الرسوي لتكون زيارة ال لك

 تاريخية... لزعيم تاريخد.
 2009 (تشرين األولأكتوبر ) 6–"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 "أبو حافظ" ما بعد إنزياح
 ألثقال عن الكاهلا

ار األاييي  "أبو حا ظ" وق  أزا  عن  ها هو الن ي   شيييَّ
الكاهل أ قال جسوة مم ال  لكة الرنبية السييييييييييييرويية  الق ة 
التد ىايييييييتضيييييييا تها عاإييييييي ة األمويةن  د الزمن الرابنو 

 7األاييي وةن  د الرقوي الخ سييية ال تواإيييلةو ووم األربرا  
 الدنمة نوج رييإ خييايم  2009أكتوبن )تشييييييييييييييينين األول( 

ار  بن عب  هللا عب  ال لك الشيييييييينيسة ن الرزيز  الن ي   شييييييييَّ
 األايييي   إاييييترايت الرالقة خصييييوإييييية اييييا قة وب ا ال لك

هللا أ يييات روحييييات ل ن هو  د مكيييانييية ىبنيييي أي الن ي   عبييي 
ار... هييييا هو "أبو حييييا ظ" ال ا ئن ىل  عالقيييية   شيييييييييييييييييييَّ
ىقتصيييييييايية متاورة مم السيييييييرويية يج  بوا ات أهل الدكم 

مامي ومن يون ما كانإ عليي اييييييييييا قات  د الرالم مستوحة أ
من تدسظيات. و د أجني ة الن ي  السيييييييييييييييوري ىل  جيانيب 

ىل  نتا ج الق ة  رتيا زيارة ىل   ننسيييييييييييييييا ال نتاحة كل اإل
السييييييييورية وإل  التر ول ال ت رج النوعد  د  - السييييييييرويية

اري ندو لبنان الو ن السيييية  ولبنان األزمة  الخااب الهشييييَّ
رات أخنى يجني التدضيييييييييييييييةن لها الدكومية التقلة يةو زيا

 كييييل اليييي قيييية التد ُتهقةهييييا  د منييييأى عن اإلخسيييياا. ومن 
ار ىل   الجا ز اع تناة أن زيارة يقوم بها الن ي   شيييييييييييييييَّ

 - واشيييييييينان هد من ضيييييييي ن ما وتم التشيييييييياور السييييييييوري 
األمةنكد  د شيييييييييييأني. و د كل ع لية رإييييييييييي   من جانب 

أني ع ب  من اإليارة األمةنكية تزياي هذه األخةنة اقتناعات  
تر ول جذري  د الترامل مم اييورية  صييسة كونها الرامل 
األكحن  رالية  د تدقةع التسييييييوية ال سييييييتقنة. وهذه حطيقة 
ىايييييييتوعبها الزعيم التنكد رجب  ّةب أريوغان من خالل 
ار حول خاوات مدسيييييييييوبة ب قة  التالقد مم الن ي   شيييييييييَّ

تداي من بةنها اايييييييتهاا اعنضييييييي ام ال ترحن لتنكيا ىل  اع
األوروبد ال ت رج  إنض امها ىل  اورية وتنحةب األخةنة 

 اجأ ىتساا  بهذا اعنضييييي ام. وهذا ما ي كن اايييييتنتاجي من
السييييوريةن قبل األتناي أو  الرك  و اجأ كل أقاار األمة 
ار والزعيم اإلايييييييالمد  أيضييييييياتو وب وجهي قنر الن ي   شيييييييَّ

تد التنكد أريوغان ااييتد اث إيي مة ىيجابية وهد تلك ال
نقيياط  إعتهييارت حلييإ  ييإتسيياقييات نوعييية ونتييا  لهييا النيياج و 

الد وي الساإييييييييلة وكأنها غةن موجوية  ةتصيييييييينل التنكد 
ك ا السيييييوري عل  أن بل  كل منه ا هو بل  اآلخن. وهد 

 - رب ا تكون رايييالة ىل  الرناا لكد يدذو الدذو التنكد
السييييييوري وع ونشييييييرل بتسييييييوين الد وي مم اييييييورية عوة 

ار التسهم والتس اهم مرها. ومن الواضييييييييييييا أن الن ي   شييييييييييييَّ
األاييي   د إييي ي اايييتك ال رايييم ىايييتناتيجية ج و ة للوعية 
الن اايييييييية ال قبلة وأن تسييييييينيري  د ىزالة الدسييييييياايييييييية  د 
الرالقة مم السييييييرويية جز  من هذه اإلاييييييتناتيجية. وكان 
ع تات  د هذا الصيييي ي حنإييييي عل  أن تكون ال سييييتشييييارة 

ر ااييييييييييييية الج هورية الوزينة  اإلعالمية والسيييييييييييييياايييييييييييييية  د
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ال كتورة بحةنة شيييييييييييعهان ىل  جانب نا هي األايييييييييييتاذ  اروا 
الشيييييييييينع  د مه ة ى الع أمةن الكويإ الشيييييييييييم إييييييييييها  
 األح   الصيييييييييييييييها  عل  نتا ج الزيارة التد قام بها ال لك

الرزيز ىل  يمشيييييييييييييييع. ك يييا كيييان ع تيييات  بن عبييي  هللا عبييي 
ىل  جانب الدنص نسسي عل  أن تكون ال ستشارة أيضات 

نا ب الن ي   د ال ه ة ال  ا لة ل ى السييييييييلاان قابوج. 
وال ه تان حصييييييييييييلتا  د أاييييييييييييبوع واح  ت لةالت عل  تق ون 

 الظنول.
هييذا الدنص رب ييا لكد يكون اإل الع خيياليييات من أي 
تنظةنات وذلك ألن تجارب التنظةن  د ال اضيييد تسيييبَّبإ 
 يييإرتهييياكيييات وترقةييي ات وبصييييييييييييييينل النظن ع يييا ىذا كيييان 

 ظةن  رنة ترزيز ال وقف الرام أو أني نوازع  كنية.التن
اآلن  دضييور ال سييتشييارة ال كتورة بحةنة اييتكون مه ة 
ار الذي  اإل الع  د منأى ع ا يشييييييييرل  ال الن ي   شييييييييَّ
ز ل لسيييييات  هو عل  ميييييا يجوز اع تناة  د منحلييييية  ن 
كحةنة اختلاإ  ةها النؤى األمن الذي تسبَّب  د ىرباكات 

   د ىايييييييييييييييتناتيجةتيييي الجييي وييي ة التد من ع ونيييي هيييا الن ي
اإلونانية وموضيييييييييييييييوع  - مرال ها حالتان  الدالة الي نية

األوروبية. فهالنسييييهة ىل  أزمة الي ن  - الشييييناكة السييييورية
ار أعلن ووم األربرا   -10-21مم ىونان ننى الن ي   شيييَّ

موقسات متوازنات  النسييييييييهة ىلةها  ر ما كان ىرتأى ع م  2009
 ىقدييييام األزميييية  د ال ديييياي ييييات التد أجناهييييا مم ال لييييك

(و أو 2009-10-7الرزيز )األربريييييا   بن عبييييي  هللا عبييييي 
 لنقل ىنها كانإ من ضييييييييييييييي ن ال داي اتو لكني آ ن ع م 
اإليدييا   ييأن موقسييي هو نتيجيية رغهيية من ال لييك  لم يييأت 

لبيان الصدا د الصاير عن ال داي ات. عل  ذكنها  د ا
و د ال وقف ال توازن نالحظ أن الن ي  السيييييييييييييييوري و د 
ضيييييييييييييييو  مرايات كحةنة من بةنها عزول الن ي  الي ند 

وزين خارجية ىونان منوشييييييييييهن متقد الذي  ىاييييييييييتطهالعن 
كان أيل  بتصنيا غةن مو َّع عل  اإل الا قال فيي اني 

الذون يخوضيييييييون  ايييييييةتوايييييييط بةن الدكم الي ن والدو ةةن
مريياري مم الجي  الي ند  م وإيييييييييييييييول وزين الخييارجييية 
يات عل  ما يجوز  الي نية أبو  كن القنبد ىل  يمشييييييييع مزوَّ
اع تناة بو ا ع تدك  ح وث ال ور اإلوناند الساعل  د 
الصييي وي الدو دو  ضيييالت عن اتصييياعت مقنونة  الو ا ع 

لهيييا ىل  الن ي  مهييياري.. .  د ال  يييا لييية قيييام القنبد  د  
ار قال  ال وقف السيييييييوري ال توازن نالحظ أن الن ي   شيييييييَّ
 د بيان ر اايييييييييد "ىن ايييييييييورية ت عم وح ة الي ن أرضيييييييييات 
ل أي يولة أخنى  د شيييييييييييييييدوني  وشيييييييييييييييعهات  رة ات عن ت خُّ

ال ا م ل سييييييياع ة الشيييييييرب الي ند  ايييييييتر ايال اخلية مم اإل
 للخنوج من أزمتي الناهنة".

الرالقة   ابيرة الدال لوع خصييييييييييوإييييييييييية تنسييييييييييم بها
اإلونانية وُتلقد  أ قالها عل  الدنكة السيييااييية  - السييورية

للدكم السييوري  د أكحن من اتجاه عنبد وإقلي د ويولدو 
ار من هذا الذي يد ث  د الي ن  لكان موقف الن ي   شَّ
أقوى  كحةن. لكن الخصيييييييييييييييوإيييييييييييييييية والدنص عل  ع م 
اشيييييترال النار  د الصييييي ر اإلوناند ال كتوي منذ أايييييابيم 

صييييييييي مات أإيييييييييابإ مها ة الدكم  د الصييييييييي يمو جرلإ  
ال وقف عل  الندو الييييييذي أورينيييييياه والييييييذي هو قييييييابييييييل 
للتاوينو خصييوإييات أن ح وا انسصييال الجنوب بتشييجيم 
ار يسييييتدضيييين الهر  الوح وي  من ىونان يجرل الن ي   شييييَّ
 د الرقة ة التد ُتدكم بها ايييييييييييييييورية. لكن عل  رغم ذلك 

ل أ ي يوليية أخنى  شيييييييييييييييدونييي  ييإن عهييارة " رةيي ات عن تيي خييُّ
اليي اخلييية" هد منتصيييييييييييييييف الانيع بةن ال وقف الييذي ع 
ولرد ىغسال تسييييييييييييييي ية ىونان  اإلايييييييييييييييم أنها ليسيييييييييييييييإ هد 

 "أي يولة أخنى". بي ال قصوية
هذا  النسيييييييييييييييهة ىل  الدال الي نية. أما  النسيييييييييييييييهة ىل  
نات موقف وزين  ال وضييييييييييييييوع األوروبد  إني كان مسييييييييييييييتهجل

ةن الذي ألر  زيارة مقنرة الخارجية السننسييييية بننار كوشيييين
. أبةب تلىل  يمشييع ضيي ن جولة تشيي ل أيضييات بةنوت و 

والييذريريية هد ازيحييام بننييامج الوزين مم أن حطيقيية األمن 
هد أن ر ي  وزرا  ىاييييييييييييييينا ةيييل بنييييامةن نتنيييياهو ر ل 

ات عل  موقف  ننسيييييييا ىحتجاجتد و  موع  للقا  كوشييييييينةن 
تكبت ها من تقنين غول ايييييييييييييييتون الذي وحبِّّإ جنا م حنب ىر 

ىاييييييييييييييينا ةل ضييييييييييييييي  الرزَّاويةنو وإزا  ذلك ولكد ع وتد ى 
نتنياهو  أني نكاية  ي وزور يمشييييييع وبةنوت الراإيييييي تةن 
اللتةن تتديي يييان ذ يياب حكوميية ىاييييييييييييييينا ةييل و رييالبهيياو  ييإنييي 
ادب قل ي وشاب من بننامج الجولة يمشع مهطيات عل  
زيارة بةنوت كد ع يشييييييييييييييرن  خذعن ق  يدنجي كحةنات  د 

سع  د بةنوت  د تسييييييييييييييينيم ع لية تذلةل عطهات حال اخ
 تشكةل الدكومة.

أميييا ىذا كيييان ىلريييا  زييييارة يمشيييييييييييييييع منتهايييات  يييإعالن 
الشيييييييناكة مم ىتساا  الدكومة السيييييييورية عزو ها عن تو يم
ي أإيييييييييييييالت موع ه ووم  أكتوبن )تشييييييييييييينين  26أوروبا ال د َّ

و  إن كوشيييييينةن يستق   د ذلك ىل  الكياايييييية 2009األول( 
لك أن الدكومة السيييييييييييييييورية آ نت التنيا  د ال الوبة. ذ

التو يم ألن اإلايييييييييييتناتيجية الج و ة للتدني السيييييييييييياايييييييييييد 
نا  د اييييييياور ايييييييا قةو  ار وعل  ندو ما أوري  للن ي   شيييييييَّ
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ات حسلإ بها إرتها تسييتوجب التأمل الر ةع  د مواقف و 
الشييييييناكة مم أوروبا ىتساا  السيييييينوات ال اضييييييية ومن بةنها
ار عل  ميييا يجوز اليييذي يدتييياج  د نظن الن ي    شيييييييييييييييييَّ

اع تناة ىل  الوقول عل  عوا يييي  يول محييييل مصييييييييييييييين 
الشيناكةو مم مالحظة ىتساا  وتون  ايبع أن وقَّرإ عل 

أن اإلتساا مم اورية كان اةوقَّم قبل خ   انوات لكن 
اعتداي األوروبد ولدسييييا ات ايييييااييييية ج َّ  التو يم أربم 

يم اييييينوات ولذا   ن حع ايييييورية أن تتنيا  ضيييييرة أاييييياب
مقابل تج ة  أوروبد ااييييييييترنا  ضييييييييم ايييييييينوات.. ىعَّ ىذا 
ار ىل   ننسييا ضيي ن األإييول التد  ت إ زيارة الن ي   شييَّ

الشناكة. لكن اةهق  ىتساا  تجرلي وتوِّج هذه الزيارة بتو يم
ن الظن من جانبنا الت ند  أن يكون ىلرا   من  اب ُحسييييييييي 

 ات لي  ألن نتنياهو لم يد ي موع أبةب تلكوشيييييينةن زيارة 
إلاتطهالي وإن ا ألني )أي كوشنةن( إاحب ض ةن مقتنم 
كل اعقتناع  أن ىاييييييييييييييينا ةل ارتكبإ جنا م حنب ضييييييييييييييي  
الرزَّاويةن وأن ىلرا ه الزيارة ون رج ضيييييييييييي ن حةحيات ىلرا  
وزين خارجية تنكيا أح   ياوي أوغلو زيارة ىل  ىاييييييييييينا ةل 
قبل أايييابيم  ر ما ر ضيييإ السيييلاات اإلاييينا ةلية تسيييهةل 

ىل  غزة ال رت ى علةها ألن "ح اج"  أبةب تلمن  عبوره
انسنيت بها وألن اإلنسناي  د ضييييو  تد و  الن ي  مد وي 

موع ات إلنتخا ات  2010وناون )كانون الحاند(  24عهاج 
ر ااييييييية وبنل انية ق  يجرل اإلنسناي انسصيييييياعت ع ق َّر هللا. 

 وهللا أعلم.
 2009( األول تشرينأكتوبر ) 27 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

لعنة التطبيع.. وتساؤالت "المثقف 
 المصري الفصيح"

لم يد ث  د تاريم مصييييين الج هورية أن لقةإ واقرة 
ي من عل  إيييييييييييييييسدييات ىهت ييام  ذات  ييا م  قييا د مييا لقةلتيي 

الصييييييييييييييدا ة ال صيييييييييييييينية واقرة ىخساا وزين الحقا ة السنان 
التشييييييكةلد  اروا حسييييييند   نصييييييب ال  ون الرام ل نظ ة 
"الةونيسكو" ومقنها  اري . وتساييات للجزم  أن الترامل مم 
هذه الواقرة يد ث لل نة األول و نشييييييييييييييةن ىل  واقرة ذات 
 ا م مدلد   رن  أنها اقتصنت عل  مصن وتت حل  د 
ُكتةِّّب أإيييي ره النوا د ال خضيييينم تو ةع الدكيم وبتسيييي ية 

 5"عوية الوعد" وكان عهارة عن رؤية لت اعيات هزي ة 
و حةا ىنقسييييييم أهل السكن والحقا ة  د 1967حزينان /وونةو

شيييييييييييأن هذا الُكتّةب الذي كان مضييييييييييي وني عل  يرجة من 
ال نارة تجيياه الهزي يية ويعوة ىل  الطييياية من أجييل ىعت يياي 

نتشييال ال وا ن من آ ار الصيي مة التد أإييابتي. الوعد إل
وق  يام األخذ والني  د شييييييييييأن "عوية الوعد" ىل  ما  ر  

( وما  ر  رحةل 1973أكتوبن  6حنب الحأر من الهزي ة )
الكييييياتيييييب الكبةن اليييييذي كيييييان "عوية الوعد" ختيييييام ع نه 
السكني الحقا د والنوا د ال قل نسييييبيات لكني من النوع الذي 

الدكيم  د قا  ة كهار ال ب عةن  د ال شه  وضم تو ةع 
الحقا دو  ضالت عن أني كان ك ا نجةب مدسو  زمةلي  د 
"األهنام" الهيكلد )أي  د عه  األايييييييييتاذ مد   حسييييييييينةن 
لي جا زة "نوبل" لكن اإلختيار وقم  هيكل( يدلم بلدظة نة 
عل  إييييييييييياحب الحال ية الشيييييييييييهةنة ولي  عل  إييييييييييياحب 

 نا ب  د األريال"."النباط ال ق ج" و"ووميات 
ب اية الواقرة ح  إ عن ما قنر الن ي  حسند مهاري 
أن يكون وزين الحقييييييا يييييية الييييييذي هو أحيييييي  وزرا  قلةلةن 
ا مصيييين ل نصييييب  مصيييينَّسةن  أنهم "وزرا  الن ي "و منشييييَّ
ال  ون الرام ل نظ ة الةونيسييييييييييكو خلسات لليا اند كوتشييييييييييةنا 
الذي اييييبع أن خاف ال نصييييب من منشييييا عنبد كامل 

. وب ل 1999زي القصييةبد( عام ال واإييسات )ال كتور غا
أن ونتقييل اليي كتور غييازي من لنيي ن حةييا كييان يشيييييييييييييييرييل 
منصييييييب السييييييسةن ل ى ال  لكة ال تد ة  إني  ر ما لم يسز 
 ال نصيييييب الذي يسيييييتدقي ىنتقل ىل  النياة وزينات وتدل  
ب ونامية ملدوظة وق رة اايييتشيييارية ايييياايييية تتالزم أحيانات 

رنية والكتابية.  مم الق رات الشِّ
اي  اروا حسند أن يكون مختلساتو ومن قبل أن تب أ أر 

الجوعت اإلنتخابية  د مقن ال نظ ة  د  اري  مسيييييييييييييييا  
وهد جوعت شيييييييييييييييبةهة بتلك التد  2009-9-17الخ ي  

تجني  د حاضنة الساتيكان إلنتخاب ر ي  ج و  للكنيسة 
الكييا وليكيييةو مم  ييارا أن هييذا ُونتخييب خلسييات للهييا ييا الييذي 

ىنتخاب م ون ج و  للةونيسكو خلسات لل  ون تو د بةن ا وتم 
وعوتي ال نصييييوص علةها  د نظام  ىنتها ال نصيييينل  ر  

ال داييييييسيييييية. ومن مظاهن اعختالل اني لكد ي حل األمة 
 جناحةها التابيرد ال نتسب ىليي  دكم كوني وزينات للحقا ة 

اييييالم مم ىايييينا ةل والجنا  ىتساا   د مصيييين التد أبنمإ
هو أكحنييية اليي ول الرنبيييةو  ييإنييي  د  غةن التابيرد الييذي

ىح ى جلسات "مجل  الشرب" أي البنل ان قال ما مرناه 
انيييي ىذا كيييانيييإ هنييياليييك كتيييب  ييياللرييية الربنيييية موجوية  د 
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مكتهيية اإلايييييييييييييييكنيي رييية التد ونجم السضييييييييييييييييل  د ىحيييا هييا 
وتاوينها ىل  السيييييية ة اييييييوزان زوجة الن ي  مهاريو  إني 

مجني كل ييية ايييييييييييييييياليييب ىحناا هيييذه الكتيييب. وحةيييا ىن 
اإلحناا أو الدنيع تجرل ىاييينا ةل تسيييتدضييين "ال دنقة"و 
التد  ال ا أ ار عواإيييف حولها الن ي  اإلوناند مد وي 
أح  ي نجايو  إن ال وا ن اإلايييييييييينا ةلية ومرها الج اعات 
ال تصيييييييييهةنة السننسيييييييييية واألوروبية ع ومات اعتبنت  اروا 
ي حسيييند مراييات للسيييامية وأن محل هذه الصيييسة تدجب عن

 نإيييييييية أن يكون ال  ون الرام ل نظ ة الةونيسييييييييكو. وهنا 
وجييي  نسسيييييييييييييييييي وتديييإ تيييأ ةن "لوبد" مج وعييية من رجيييال 
األع ييال ال صييييييييييييييينيةن الييذون ازيهنت تجييارتهم  د ظييل 

السالم مم ىانا ةل يأخذ  الوجي ىتساا  منحلة ما  ر  ىبنام
اآلخن من اعختالل  ةوإييييييييييييييد  اهم كتب متنج ة عن 

هويية  د مصييييييييييييييين )من بةنها مرب  الربنية وتنميم آ ار و
مي ون( وي عو ال ايسيييييتنو اإلاييييينا ةلد يانيال بن  مواييييي 

 ييارنبويم ىل  مصييييييييييييييين ويدجج نييار الدسيييييييييييييييييااييييييييييييييييييية مم 
اإلاالمةةن. لكن هذا اعختالل لم يرطِّ النتيجة ال نجوةو 
ذلك أن الصييييناعات ياخل كوالي  ال نظ ة ب أت تتد ث 

للوزين  يياروا  عن اإلمكييانييات السكنييية والحقييافييية واللروييية
حسييييييييند. تارة يقولون ىني غةن ملِّم بلرات أجنبية. وأحيانات 
وتدييي  ون عن أن تييياريخيييي ك لدع  قيييا د  د  ييياري   د 
السييييييييييهرةنيات  م م ونات لألكايي ية ال صيييييييييينية  د روما ع 
ودهليييييي لل نصيييييييييييييييييييب الحقيييييا د األول. لكن هدع  يرسلون 
ىنجييييازاتييييي عل  الصيييييييييييييييرةيييي  ال دلد )متيييياحف وتنج ييييات 

ي ات ومرارة  نية لي حةا ىني من التشيييييييييييييييكةلةةن وتنم
 ولناامةن مصنيةن آخنين(.

من أجل أن يسوز  ال نصيييييب كان ع ب  من حصيييييولي 
ع ي ال قتنعةن.  58عل   ال ةن إوتات من أإل مج وع 

 2009-9-17و د ال ورة األول  لالقتناع مسييييا  الخ ي  
 ا كان بةني وبةن السوز   انية أإييييييييييوات نالتها اونينا بوكو 

منشييييدة بلراريا ال نا ِّسيييية األاييييااييييية لي. هنا ب أ الصييييناع 
يدت م. وبات واضدات أن ال رنكة اتندصن بةن اإل نةن. 
كذلك  ات واضيييييييييييييييدات انهراث الرصيييييييييييييييبية األوروبية ألن 
الن ي  اييييييييييييييياركوزي الذي كان وع  الن ي  مهاري بتأوة  
 اروا حسيييند أخلف الوع . وهذا وتناقل مم "مانشيييةإ" 

 2009-9-19ل  من "األهنام" ووم السيييييبإ الصيييييسدة األو 
ال تضييي ن عهارة " ننسيييا غةن مسيييتر ة للتضيييدية  رالقتها 

 مم مصن".
 د نهيياييية ال اييال نجا التسيييييييييييييييةي   د أمن  قييا د 

وتبةَّن أن  ننسيييا مسيييتر ة وأن ال تواييياية ال صييينية ع تتق م 
عل  الرصبية األوروبية وأن وزينة الخارجية السا قة لبلراريا 
اونينيا  يازت  ري  خ   يورات اقتناع  ياألإييييييييييييييوات األربريية 
القاضييية عل   نإيية  وز  اروا حسييند  ال نصييب الحقا د 

ل إيييوتات مقاب 27ال ولد. لكن حصيييول  اروا حسيييند عل  
الذون لهم حع  58 ل نا سيتيو من أإيل األعضيا  اليييييييييييييييي 31

اعقتناعو  د مرنكة خاة غ ارها   انية منشيييييدةن يشيييييكل 
حالة اختهار  أن التابيم لرنة  د ح  ذاتي وع يشييكل مكا أة 
ل صيييييين من أجل السوز   نصييييييب تسييييييتدقي كصيييييياحهة تناث 
عنيع  د مجال السكن والحقا ة والسنون عل  أنواعها  ضييييييييالت 

لتناث اآل ييييياري الرنيع. ولو أن التابيم كيييييان يدقع عن ا
الرنة ل ا كان  اروا حسيييييييييند أخسع ويلةلنا عل  ذلك أن 
ل  قولييي ىن  ري  رلييي األول  ريي   وز البلرييارييية  ييالرني يية ت حييَّ
خسييييارتي لصييييوتةن  د الجولة الداايييي ة "كانإ نتيجة خيانة 
ألن الضيييروط الصيييهةونية كانإ رهةهة وأن  هخة اايييتهرايه 

ت  د نةويوري عل  هيييام  الييي ورة الرييياييييية للج عيييية أُعييي 
الر وميييية لألمم ال تدييي ة ك يييا أن السييييييييييييييسةن األمةنكد لييي ى 
الةونيسيييييييييييكو )الذي يجاهن  ر ا ي للرنب وال سيييييييييييل ةن( كان 
وتصنل  قوة وبكل ما ي كني من ىمكانيات ل نرد من السوز 
 ال نصييييييييييييييب". هذا ىل  جانب مرلومات أ ايت أن نتنياهو 

عل   عتناةبوع ه للن ي  مهاري  ر م اإل أيضييييييييييييييات لم يف
 اروا حسييييند. وع ب  أن "ال حقف ال صييييني السصيييييا" وج  
نسسييييييي وتسييييييا ل  ىذا كانإ اإليارة األمةنكية وحليساتها ال ول 
األوروبية تقف  قوة ىل  جانب امنأة شةوعية األإل )وال ها 
تنأج تدنين إيييييديسة الدزب الشيييييةوعد البلراري( ومن أقل 

وبييييا أه ييييية وأكحنهييييا  قنات وكييييانييييإ  د ال نظوميييية بليييي ان أور 
الشييةوعيةو وع تسييان  منشييا أكبن يولة عنبية يشيينإ منحلة 
التابيم مم ىانا ةل متذرعة  أن  اروا حسند هو إاحب 
"مدنقة الكتب الربنية" وهو ملن ااع  خا سد اسةنة "اكةلد 

و  هيييذا مرنييياه 1985عورو" عل  الهنوب من ىيايييالييييا عيييام 
نا ااييتصييرار شيي أن مصيين ومرناه أيضييات أن التابيم ك ا ذكن 

ىن ا هو لرنة ولي  تأشييييييةنة ل خول نايي ال ناإييييييب ال ولية 
الكبنى. ك ا أن "ال حقف ال صيييييييييني السصييييييييييا" وج  نسسيييييييييي 
وتسيييييا ل  ما هذا السييييين الذي ج م األمةنكد عل  األل اند 
عل  الن سيييييييييييييييياوي عل  البنيايياند عل  اليييا يياند من أجييل 

مصيييييين  الهة الوي لكل هدع ؟  م ىذا  ىلداا هزي ة   نشييييييا
كانإ ذريرة ع م اكت ال ال دهالت ل ى  اروا حسييييييييييند ع 
تجةز تن يسييييييييييييي للةونسييييييييييييكو  هل هذه ال دهالت متو نة ل ى 
البلرارية اونينا بوكو ا التد أبنز ما  رللت ي ىل  جانب  ضييييييييم 
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يرااييييييييييات ومدلسات ىنها كوزينة للخارجية  د بلراريا تتقن 
سننسيية واإلايهانية والنوايية ىل  جانب اللرة اإلنكلةزية وال

عن يخول  1997-1996البلرييييارييييية ويا رييييإ  قوة عييييام 
بل ها ىل  الدلف األ لسد واعتداي األوروبد. وما أه ية 
هييذا اإلنجيياز  ييال قييارنيية مم الخاوة ال صييييييييييييييينييية ال ت حليية 

  إبنام مراه ة االم مم ىانا ةل؟
يم هو من خالإيية القول ىن الترويل عل  ورقة التاب

النهييانييات الخييااييييييييييييييينة. وبريي  الييذي جنى ع بيي  من عيي م 
ن النية تجاه ىايييييييينا ةل والاابور  ال هالرة  د ىظهار ُحسيييييييي 
الييذي يد د ظهنهييا ويهيل خةنات مييالييية وعسيييييييييييييييكنييية 
وايييييياايييييية علةهاو وخصيييييوإيييييات أنها منذ أشيييييهن تلا عل  
الن ي  أوباما وعب ن مو  ه الن اايييد ىل  ال ناقة مةتشيييةل 

تابيرات عنبية مرها. ويا لةإ الوزين  اروا عل  ىنجاز 
حسييييييند الذي واايييييياه الن ي  مهاري  عهارة "   لشييييييرلك 
وارمد ورا ظهني" وشييييييييييييييي َّ من أزره ر ي  الدكومة أح   
ل مشيييييييييينوعاتك  نظيف  القول "كسييييييييييبناي  د مصيييييييييين ك ِّّ
الرظي ة" ير ل   وجب هذه ال واايييييياة  ةنشييييييط مصييييييددات 

القصييييييييييةبد الشييييييييييد  أكحن. ومِّن قبلي  رل ال كتور غازي 
الرزيز  عب بن  هللا عب  نسسيييييييييييييييي ل جني أن قال لي ال لك

)وكان ما زال وليات للره ( عن  اتصيييييييييييييييالي  ي  1999عام 
لةوضيييييييييييييييا لييي خسييايييا وأععةييب ومنيياورات يهييالةز الر لييية 
لوا اليا اند عل  الرنبد  اإلنتخابية للةونيسييييكو ول اذا  ضييييَّ

ألخةن  "ع السرويي مم أن كسة مةزان الكسا ة ل صلدة ا
نا شييييييييييةئات وأراي هللا غةنه. ع  تهتم. أبلةإل بال  حسيييييييييينات. أري 

 تلتسإ ىل  الخلف وُأنظن ىل  األمام".
ىنها لعهة األمم  ةنا وتالعبهم علةنا. ولذا  إل  جانب 
و ومِّن ورا ها ال ول التد تراةنا من أ نال ألسنتها حالوة د  إييييييييييسدة التسكةن  أي تابيم قبل أن تأخذ ىايييييييييينا ةل 

 ىبتكييار  ضييييييييييييييي ون ال هييايرة الرنبييية علةنييا أن نتييأمييل  د 
واا ل ضرط كحةنة. وهذه تنكيا األريوغانية ت شن أالوبات 
ج و ات  د الضييييييرط الساعل نسييييييبيات عل  ال  ى القصييييييةن. 
ولذا  ال  ضيييييييييلل ألعج د أو تنكد عل  أخيي الرنبد ىعَّ 
   ارايية الضييرط حسييب ق رتي ىل  جانب التقوى  ابيرة 

وبذلك رب ا يسيييييييييييييييتراي الدع وع يسيييييييييييييييتها  الدنم  الدال.
 الحالا.

 2009( تشرين األولأكتوبر ) 31 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

ر إ نفصال الجنوبي ن عن شمالي هما ال قدَّ
 هللا.. وتأتي البقية

مم ش و  األاف تب و األمة عل  موع  مم انسصالة ن 
ال ستشنية يرززان  د حال حصوله ا ظاهنة اعنقسامات 

 د  رل ال ول الرنبية والتد رب ا تنتهد ىل  انسصاعت 
إييييييرةنة أو ىل  "كانتونات" عل  ندو التسيييييي ية ال ترارلل 
علةهاو كأن نصييييل ىل  ووم يصييييها فيي لبنان عل  اييييبةل 
ال حيييال لبنيييانيييات "لبنيييان ىوناند" و"لبنيييان عوند" و"لبنيييان 
 جرجرد" و"لبنييييان جنبال د" و"لبنييييان حنيني" وهكييييذا..
وتصيييها  لسييياةن  لسييياةنات  لسييياةن  تداوية عهاايييية" 
و" لسيياةن ح ااييية مشييرلية" و" لسيياةن جهايية شييلدية" 
و" لسيييييييييييياةن جبهوية حوات ية".. وهكذا ويصييييييييييييها الرناا 
عناقات "عناا مالكد" و"عناا تكنيتد" و"عناا إيييي ري" 
و"عناا موإييييييييلد" و"عناا  صييييييييناوي" و"عناا كنكوكد" 

حل هذا اعحت ال لي   رة ات و"عناا كنيي"... وهكذا. وم
 د حال أمضةنا  رل الوقإ نتأمل  د هذا الذي يد ث 
 د لبنان الذي وناحن  رضييييي  رضييييات بذريرة أن ااييييتالب 
الزعامات السيييييييييييييييياايييييييييييييييية والدزبية للرنا م لي  عايعت مم 
مالحظيييية أن مييييا يرتبنه هدع  حقييييات لهم هو حع مقيييي ج 

يابية والدنكية. للناج ااتولإ عليي الزعامات الدزبية والن
وما نسييييييييييتنتجي عن  التأمل  د ما هو حاإييييييييييل  د لبنان 
نسيييييييتنتج محةلي عن  التأمل  د ما هو حاإيييييييل بةن "يولة 
رام هللا" و"يولة غزة". ك ا نستنتجي عن  التأمل  د ما هو 

 حاإل  د الرناا.
اعنسصيياعن الواري ح و ه ا ع ق َّر هللا ه ا  انسصييال 

جنوب السيييييييويان عن شييييييي الي.  الجنوبة ن عن شييييييي الة ه ا.
وجنوب الي ن عن شيييييي الي. وال دشيييييينات عل  ذلك كحةنة. 
ومن خالل  رل التوضيييييدات وال رلومات وال الحظات 

 وتأك  لنا اآلتد 
ي لي مالم   النسييييييييييهة ىل  السييييييييييويان هنالك موع  مد َّ

إلجنا  اعاييييييييتستا  لتقنين ال صييييييييةنو أي   ا  2011الرام 
اييييتقالل  اعنسصييييال وإما أن مرناه يقنر الجنوبةون ىما اع

خةنهم  د اعنصييييييييييهار  السييييييييييويان ال وحَّ  ألن بنا  يولة 
مستقلة لي   األمن السهل ك ا ىنشا  حنكة ت ني.  م ىن 
الوعيات ال تد ة وبرل ال ول األوروبية التد غنايييييييييييييييإ 
 د الجنوبةةن  كنة ال ولة ال سييييييتقلة عن الشيييييي ال وع لإ 

ةا تتدول ىل  ح  لهضم انوات عل  ترزيز السكنة وبد
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قومد ومسييييييييدد  د  رل ال ساإيييييييلو ليسيييييييإ الوعيات 
ال تد ة الناهنة التد تئن تدإ و أة أزمات ىقتصيييييييييييييييايية 
خانقة وإخساقات عسيييييييييييييييكنية متالحقة وهذا يرند أنها لن 
تستايم ترويم ااتنهاط يولة ج و ة اتكون قابلة لالنهيار 
 د حال تها أ ال سيييييييييييييتنهِّطو وهو هنا أمةنكا وبرل يول 

 أوروباو  د تق م الرون.
ولقيي   ييانييإ مالما الجنو  ندو اعنسصييييييييييييييييال منييذ أن 
م أراضيييييييد الحنوة البتنولية ىل  أن الجنوبةةن  انته  تقاايييييييُ
يدظون   سييييياحات ها لة من شيييييأن الذهب األايييييوي الذي 
 د  ا ن جز  كبةن من أراضد تلك ال ساحاتو أن يس  

هييذا  رمع الجنوبد ويرنيييي عن ميي  الةيي  ىل  الرةن. وبريي 
التقاايييييييييم رأونا الشييييييييينيك الجنوبد وتصييييييييينل مم الشييييييييينيك 
يةو  م نناه أيضييييييييييات وتصيييييييييينل  د عالقاتي  الشيييييييييي الد  الن ِّّ
ال ولية عل  أااج اني مستقل ولي   ن ات  د شناكة مم 
الدكم  د الشييي ال من يون أن يسيييتوقسي أن هنالك  رل 
الرهوي واإلتسياقيات التد تسنة علييي اعنسيييييييييييييييجيام  د ميا 

هنالك أمحلة ووقا م كحةنة  د هذا الشيييييييييييييييأن  يسرل. وكانإ
وإل  يرجيية أنييي  د  رل ال واقف كييانييإ الديياليية تناوي 
عل   رل السيييخنية واعايييتهزا و  دةا ىن ر ي  ال ولة 
وتخذ موقسات من قضيييية ما لكن النا ب األول للن ي  وتخذ 
وعل  ال أل موقسييات منيياقضييييييييييييييييات ل وقف الن ي  الييذي كييان 

سا  عل  الخيط النفيم ال ش وي وتقبل ذلك من منالع الد
 دةا ع ونقام مم الشنيك الجنوبد قبل انقضا  انوات 
اعختهار التوحُّ ي الذي يسيييييييييييبع اعايييييييييييتستا  ىما  اعتكال 

الجنوبد وإما  اعنسصال  - عل  هللا وعق   القنان الش الد
من جييانييب الجنوب  ييالنضييييييييييييييي   د هييذه الدييال وب ييا ع 

كونييي يسرييل ذليك  ووجييب ىعالن الدنب عل  ال نسصييييييييييييييييل
 شيييييينعية اعاييييييتستا  ولي   األمن الواقم اعنقالبد كالذي 

الناإييينو  عب   رلت ي ايييورية الكزبنية عن ما انسصيييلإ عن
متسيييبهة لي  صييي مة نسسيييية أايييسيييإ ب ورها لدالة إيييدية 
إيييييييييييعهة تقوم عل  اضييييييييييياناب  د الضيييييييييييرط وتورُّم  د 
ن  د ال م.  شييييناوةن القلب وع م ااييييتقنار  د نسييييهة السييييكَّ

قةإ ت اعيات الصييييي مة وما تالها مسيييييت نة ىل  أن لقد وب
 52عن  1970أولول /ايييييييييييييييبت بن 28الن ي  وجي ربي ووم 

ايييييييييينةو أي أني لو كان ما زال حيات لكان اآلن  د الواح ة 
والتسيييييييرةن من الر ن وهو ع ن جا ز ا تناضييييييياتو ذلك أن 
شييييطيقي شييييوقد الذي اييييبع أن شييييرل م ون مكتب شييييطيقي 

ية  م مناإييييييييييييب أخنى من بةنها الن ي  للشييييييييييييدون ال اخل
منصييييييييييييب وكةل وزارة التنبية والترليم عاش  ويالت وتو د 

 عامات. 83تشنين الحاند عن /نو  بن 5ووم الخ ي  
نا أن وايييييواج اعنسصيييييال  ونخائ الظن ىذا ندن ى تنضييييي 
وواييوج  قط  د نسوج ُكبنا  الجنوبةةن ومن بةنهم اييةلساكةن 

ن نصييييييييييةب الزعيم الوارث عل  أهون السييييييييييبل زعامة كانإ م
األبنز للايف الجنوبد القا   التاريخد جون قننع الذي غةَّهي 
عار و أرقام حسييييا ات مالية  د حاي ة هليكوبتن ر ااييييية غةن 
ايييييويانية.  ها هو خال الن ي  ع ن حسييييين الهشيييييةن يسيييييتبع 
الج يم  ال عوة ىل  انسصييييييييييال الشيييييييييي ال عن الجنوب وها هم 

السيية  اإلمام الصييايا  زع ا  ال رارضيية  د الشيي ال وبالذات
ال ه ي والكتور الشييييييم حسييييين التنابد عا اه هللا يدتار األمن 
 د شيييأن م اوعتهم  د جوبا مم أقااب الزعامة الجنوبية هل 
هد لتقويل الشييييييييييييييناكة مم "اإلنقاذ" الداكم أم هد إلقناعهم 
 أن التراي  تدإ اييييييييييقف السييييييييييويان ال وحَّ  أكنم  كحةن من 

امة يولة مسييتقلة شييكالت ألن اعاييتقالل اعاييتسناي  الجنوب إلق
هو ااييييييييييييييتقالل اإلراية  د الييي رجييية األول و وإراية الجنوبةةن 
مصييايلرة ومقسل علةها ياخل ىضييهارات  د يهالةز مدايييسيييات 
ايييييييياايييييييية وأمنية أمةنكية. وعن ما يقول خال الهشيييييييةن ما قالي 
وبالصييييييوت الرالد  إن النجل ىما  رل ذلك كواييييييةلة ضييييييرط 

نوبد ل صييييييلدة ابن أختي الن ي  الهشييييييةن. عل  الشيييييينيك الج
وإما أن النجل مقتنم أيضيييييييييييييات  أن اعن ماج  الكامل لن يكون 
اييييييييييييييهالت وأن خةن السييييييييييييييويان هو  د ىعت اي قاع ة الجنوبد 
جنوبد والشييييييي الد شييييييي الد ولن وتاايقا.  م نج   د أواييييييياط 
قوه  الراإييييي ة ال حلحة من يقول ما مرناه  ىذا قال الخال  صييييي ِّّ

ما قال الخال.. ت امات ك حل وجوب تصييييييييييي وع قول   إن القول
 ُخذام  د الزمن الرابن.

يدياول الن ي  الهشييييييييييييييةن ىنقياذ ما ي كن ىنقياذه كد يجيي ي 
الن ااييييية انسيييييجامات مم ظاهنة الن اايييييات الرنبية التد تج يت 
ىماراتيات وتونسييييييييييات وجزا نيات قبل ذلكو أو التد بنايييييييييم التج و و 

ا ك ا الدال مم الجارتةن منتاحات بذلك من إيييييييييييييي اع التوري
مصيييييييييين ولةبياو ويداول  د هذا السييييييييييياا تب ول ال واقم ور م 
منسييييوب التد ي  د وجي الذون ونوون  ي اعتقاعت. وعل  رغم 
كل هذا الجه  ال ضيييييييييند وهق  وايييييييييواج الجنوب ال سييييييييييتقل 
ووايييوج  د نسوج الشييينيك الجنوبد و د الوقإ نسسيييي ونمد 

  ىل  السيييييييلاة را رات راية بحقلي عل  الن ي  الهشيييييييةن الذي جا
ىنقاذ السييييييييييويان  إذا  ي ع ونقذ وع ملن ُونقذون وهد إيييييييييي مة 

 ون  ة من الصرب أن ت د  من الجبةن.
وأما الجنوب اآلخن  إن مشييكلتي كبةنة وأكحن ترقة ات.  ك ا 

التهشةني ي سك  خةوط  - األوروبد - أن الالعب األمةنكد
اند وناهن من خالل لعهة جنوب السيييييويانو  إن الالعب اإلون 
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الدو ةةن الذون يخوضييييييييون مرامنة ت نُّي اييييييييبع أن خاضييييييييها 
جنوبةو السيييييييييييويان وأكناي الرنااو عل  أن الجبهة الي نية هد 
البوا ة النييف للبوا ة الرنا ية من أجل ىقدام ال  لكة الرنبية 

بن  هللا عب  السرويية  د أتون الت خالت التد ون ضها ال لك
ن  قا ة الدوار الو ند الرزيز ويني   عب  ب عت من ذلك نشيييييييييييييي 

وال صيييييييييييييييالديية وحوار األييييان والتن ييية عنوانييات لدطهيية جيي ويي ة 
تروِّة األمتةن ىخساقات اييييييييينوات إيييييييييعهة مضيييييييييإ وي رإ 

 األمتان الكحةن من الخسا ن وال هانات نتيجة ذلك.
ومن ال داييييييييف أن  رل الطيايات الجنوبية ت ارج ورقة 

ية وليسإ ضنبة  د الص يم اعنسصال وكأن ا هد لعهة مسل
للكيان ال وحَّ . لكننا من  اب اإلنصيييييييييييال نقول ىن ما يجرل 
هدع  يجندون ندو هذا الخيار ال ن هو أن إيييييييييانة الر لية 
الوح وية كانإ تستق  ىل  الدصيييييييييييا ة آخذة   ب أ اعايييييييييييتئحار 
أحيييانييات واإللرييا  أحيييانييات أخنى وهيياج  التوريييا بةن األحيييان 

و د ظل هذا الواقم وأيضيييات  د غسلة عةن  واألحيان األخنىو
هللا إييييييييييييالاو  عب  من جانب النظام الذي يقويه الن ي  علد

ترلرلإ ىونان وانتشيييينت ويربإ وشيييينذمإ وبرحنت ووضييييرإ 
النظام أمام خياري ن  أحُ ه ا من واآلخن أكحن منارة.. أي ىما 
اعنخناط  د عالقة ذات  ا م ىاييييتناتيجد مم الحورة اإلونانية 

ه ل تاويع الخليج من النقاة األ ر  ما يام الخليجةون تسيييييت
ون ضييييييييييون ىلدا  الي ن  د اإلنتسيييييييييياب ىل  منظومتهمو وإما 
تحوين الجة ب الدو د الزي ي الذي وتبةن اني كان عل  يرجة 

هللا إييييييييالا  عب  من الجهوزية اييييييييلساتو ب لةل أن الن ي  علد
ةنتهد يكحن من التره ات  أن القضيييا  عل  الت ني الدو د اييي

قنيهات لكن ذلك ع يد ث ويضييم الشييأن الرسييكني للي ن عل  
 ال دك.

خالإييييييييييييييية القول  ىذا ااييييييييييييييت نت األمور عل  ندو مييا 
نالحظي  د السييييييييييويان  إن جنوبي ىل  انسصييييييييييال وهذه رغهة 
ي ةنة أ صيييييييييا عنها النجل األول ايييييييييةلساكةن وإن كان  رل 

مور حوارييي خسسوا من  اب التكتكة ح تها. وإذا ااييييييييت نت األ
عل  ندو ميييا نالحظيييي  د الي ن  يييإن رهيييان ال ناهنةن عل  
انسصييييييييييييييييال الجنوب اييييييييييييييةتدقع. و د حيييال حييي وث هيييذون 
هدة اعنسصييياعت الصيييرةنة  اعنسصيييالةن ع ق َّر هللا ايييتكن ايييُ

 التد أشننا ىلةها. وهللا أعلم.
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 محجوبية – تخريجة أزهرية
 «يوم المريخ» لـ

م   د « اإلنقييييياذ»تقم عل  عييييياتع ىخواننيييييا أهيييييل ُحك 
السييييويان مسييييدولية مرنوية كبنى لكونهم يسييييتضيييييسون  د 

الجولة الحانية الداا ة بةن مصن « نايي ال نيم»ملرب 
الكنوية وشيييييييييطيقتها الجزا ن الكنوية. ومم األايييييييييف الذي 
أب اه كل عنبد  النسيييهة ىل  الجولة األول  وما را قها من 

وإاتسزازات وعهارات تلخاُ ب ع ت ّإ  د  تشجيم تهنيجد
مرظ ها ىل  التهذوب واللياقة واألخّوة  أي إيييييييييييييييلةو  إن 
أجوا  هذه ال هاراة ع تتسيييييييييييييييم بنو  رياضيييييييييييييييية وع حت  

ة ىاييييييييييييتحنا ي التنا   الرقالند وإن ا  د ظل حالة  وارئ 
وااييييتنسار عسييييكني وبرصييييبية تد ل  د مساإييييلها يوا م 

ال صيييييينيان اللذان خاسا  نإيييييية  اعنتقام وكأن ا الالعهان
ب الجزا ني ارتكهيييا جني ييية ع ُترتسن  التيييأهيييل من ال نتخيييل
توجييب عل  أنصييييييييييييييييار هييذا األخةن أن ونج وا  ييالدجييارة 

 د الجزا ن وُي خلوا « شيييييييييييينكة مصيييييييييييين للاةنان»مكاتب 
النههة عل  ال صنيةن الذون يعيشون  د منا ع جزا نية 

وا  د حع  ر ما كان مصييينيون مشيييجرون ل نتخبهم ارتكب
ال نتخلب الجزا ني عن ما جا  ىل  القاهنة تصن ات  الرة 

 السو  ش لإ كذلك ىوذا  مشجرةن لل نتخلب الشقةع.
ميييا كيييان خاةنا خالل مهييياراة القييياهنة وبييي و أنيييي أكحن 

و حةا ايييييييةلتقد ال نتخهان لكد «ووم ال نيم»خاورة  د 
يسوز أح ه ا   ج  التأهل لكأج الرالم  د جنوب ى نيطيا 

عن ال ج وعة الحالحة. ويلةلنا عل  أني أكحن  2010ام ع
من ال شيييييييييييييييجرةن  ومصييييييييييييييينيات  جزا نيات  خاورة أن ىجتياحات 

للراإييييييييييي ة  وبنات  وعناإييييييييييين األمن يد ث منذ وومةن جوات 
ت عل  ال سيييييييييييييتوى اإلتصييييييييييييياعال حلحة الخن وم. ك ا أن 

ال خابناتد وال بلوماايييييييد نشييييييياإ ك ا لم تنشيييييييط  د أي 
  م.أزمة غةن ايااية الاا

السنيع « اإلنقاذ» د ضيييييو  ذلك يأتد قولنا ىن ر ي  
ع ن حسيين الهشييةن وتد ل مسييدولية مرنوية كبنى ع تقل 
أه ية عن ال سييييدولية ال رنوية التد اييييبعو ومم اختالل 
الظنول وال وجهاتو أن تلدّ لها ل ناايييييييييييييييهة انرقاي الق ة 

الن يسييييييييييييان  1967الرنبية الاار ة  د الخن وم إيييييييييييييف 
اعةل األزهني ومد   أح   مدجوب.  ه ا الناحالن ىايي 

ن التصييييييييينل حّوع  قابلد األمة  ىايييييييييتطهال الدنكة وُحسييييييييي 
ورمزلي الخصيييييييييييييييوميية األكحن ترقةيي ا  د مرظم اييييييييييييييينوات 
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 الرزيز والن ي  ج ال عب بن   يايته ا ال لك فيصيييييييييييييييل
الناإييييييييييييييين ىل  ع ل ناجا  امتياز. بل يجوز القول  عب 

 دجوبيية لنب يا كيان ال - ىنيي لوع تليك التخنيجية األزهنيية
وقلم مييا لي   د الدسيييييييييييييييهييان. ولقيي  ت حلييإ التخنيجيية  د 

الزعي ةن  د توقةإ متقارب لهبوط  ا نتةه ا  ىايييييييييييييتطهال
 د ماييييار الخن وم واعنتقييييال به ييييا  د موكييييب واحيييي   
ال لك فيصيييل والن ي  األزهني  د اييييارة مكشيييو ة واح ة 

الناإيييييين ومري الن ي  مدجوب  د ايييييييارة  عب  والن ي 
ل األلول من السيييييييييييييييويانةةن أخ نى. وبهييذه التخنيجيية تدوَّ

ال صيياسةن عل  جانبد الشييارع   سييا ة عشيينة كةلومتنات 
من مايييار الخن وم ىل   نييي ا السيييييييييييييييويان ال قن األكحن 
تواضييرا بةن ال قنات التد ىاييتضييا إ ملوي الق م الرنبية 
ورؤاييييييييييييييييييييا هييييييا من حزان  عل  الواقم الرنبد ال تنيي 

 5لناإييييييييييين الذي أإيييييييييييابتي هزي ة ا عب  وال ترا سةن مم
 وونةو )حزينان(  م مدامنة ر ةع الحورة والدكم ال شيييييييييييييييةن

الدكيم عامن عليي  د إييييييي يم كبنيا يو ىل  ج هور  عب 
ين فيصييييييييييييييييييييييل بن  مبتهج  ييييييييالزعي ةن الرنبةةن الكبةنل

الناإييين وق  وضيييره ا الن يسيييان  عب  الرزيز وج ال عب 
ييية. األزهني ومدجوب عل   نيع ال صييييييييييييييييالديية التيياريخ

وبذلك حققإ الق ة الرنبية الاار ة نجاحا لم تدققي ق ة 
الق ة الرنبية ال ورية  إايييييييييييييييتحنا ع من قبل وع من  ر   

( 2002« آذار»مييييارج  29 - 28الحييييانييييية  د بةنوت )
الرزيز  عب بن  هللا عب  التد تبنَّإ  اإلج اع مهايرة ال لك

هايرة )كان زمن ذاي ما زال وليا للره ( للتسييييييوية وهد ال 
التد شيييييييييكلإ السيييييييييقف الواقد للت اايييييييييك الرنبد  د وجي 

 التابيم الرشوا د.
 د مق ور الن ي  ع ن الهشيييييييييييييييةنو ال داط  ر ي من 
ال ستشارين الذون يج رون بةن الكيااة وال ها  السيااد 

و تدوييييل هيييذه ال هييياراة ىل  لدظييية بتكييياروالقييي رة عل  اإل
ال دياةن  ي رياضيييييييييييييييية عنبية أخوية. ألم يدّول  كبةنلي 

علد عح ان مد    ي وغازي إيييييييييييييييال  ال ون الرتهاند 
ون ىل  مشييييييييييينوع  حنبا بةن الشييييييييييي ال والجنوب يامإ عق ل
اييالم وإن كان ال شيينوع عنضيية لالنتكاج نتيجة اختالط 

 الصالا  الاالا من النيات؟
أمييييا كيف ي كنييييي تدقةع ذلييييك فهييييالروية ىل  روحييييية 

ال دجوبيييية ومن يون ىقديييام هيييذه  - التخنيجييية األزهنيييية
ال كتور حسييييييييييييين « اإلنقاذ»النوحية   ا  رلي مم شييييييييييييييم 

ل ما انقام بةن  التنابد الذي ن عو لي  الترا د وبوإييييييييييييييي 
وبييييييذلييييييك تنجو « الجننالد»واإلنقيييييياذ « السقهد»اإلنقيييييياذ 

زا نية من مضييييياعسات تنشيييييأ  د الج - الرالقة ال صييييينية
وهذا ما ع وت ناه السييييييييييويان «.. ووم ال نيم السييييييييييوياند»

الذي هو أخو ىخوان الرنب ويت ناه كل عنبد مري. وهللا 
 ال و ع.
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مات ذوي القربى..   صد 
 «الرعب الكروي »وأحدثها 

ة مه ومة  داعت من الصيييييييييييييييناعات  جأة وبةن ا األم
الجزا نية  - والخال ات الرالقة جا ت الدالة ال صييييييييييييييينية

تضيييييف نسسييييها ك وضييييوع لي إييييسة الجن  الر ةع ولي  
  األمن السهل احتوا  ت اعياتي.

ومن حةييييا األه ييييية والتسيييييييييييييييلسييييييييييييييييييل كيييانيييإ اله وم 
واإلهت امات تت دور حول ىاييييييت نار النزاع الذي ع مبنر 

 لسييييييييييييياةن »لقضيييييييييييييية وللشيييييييييييييرب بةن لي وع ج وى مني ل
ال ت حلة  د شيييييييخ  الن ي  « الشييييييينعية الرنبية وال ولية

 لساةن ال كتهية »مد وي عهاج وملن حولي وخلسي وبةن 
ال ت حلة  د شيييييخ  القا   ال رتنب «  الشييييينعية اإلونانية

خال  مشيييييييييييييييرل والقا   ال طيم  د غزة ىاييييييييييييييي اعةل هنية. 
ةنة عل  وبسيييييييبب ىايييييييت نار هذا النزاع ضييييييياعإ  نص كح

مات عليي من ع وه  الشرب السلساةند الذي توالإ الص ل
 م من أإييييي قا  ع وه. لكن الصييييي مة األشييييي  منارة كانإ 

ىتساا  إيييي مة بند القوم علييو ل جني خنوج ح اج عل 
الرزيز من  عبيييي بن  هللا عبيييي  مكيييية الييييذي أعايييياه ال لييييك

الوقإ ومن النعاية ما وتنااب واقتناعي  أن كل الصراب 
لةلها  د ى ار الدوار والنوايا الاةهة. ولذا  إني ي كن تذ

أبو » ريي مييا خنجييإ ح يياج عل  اإلتسيياا مم أن قابةهييا 
أقسيييييييييييي ا أغلظ األي ان  أنه ا عل  « أبو الرب »و« الولة 

الره  اييييا نان وبالوع  ملتزمانو ازياي أايييي  عل   ضييييرة 
مالوةن  لساةند موزعةن بةن غزة وبل ات الضسة وياخل 

نيييية ال دتلييية بةن أعيييالد الجلةيييل وتالل ال ييي ن السلسييييييييييييييياة
الق ج منورا  شييييييييوا ئ ال تواييييييييطو وعل   ضييييييييرة ألول 
منتشييييييييييييييينين  د يول الرالم ومئات قا رةن  د ايييييييييييييييجون 
ىانا ةل النازية األالوب وعل  عشنات األلول الصابنين 
عل  الضييييييييييييييييم وهم  د مخي ات العي  ال ذل  د لبنان 
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الد وي بةن واألرين وايييورية و د الخيام ال نصيييوبة عل  
الرناا واألرين  ريييي   نارهم وإ رييييايهم من الكويييييإ التد 

امية.  حنرها بوش األب من الرزوة الص َّ
و د الوقإ الذي كانإ الص مة الناشئة عن ىات نار 

السلسيييييياةند تأخذ مكانها النحب  د  - النزاع السلسيييييياةند
وتتضييييا ل ُ نلص التسييييوية التد كان « أجن ة الصيييي مات»

زهيييا  د ظيييل وحييي ة إيييييييييييييييف وهييي ل من ال دت يييل ىنجيييا
 لسيييييييييييييياةنيةو جا ت األزمة الدكومية  د لبنان تشييييييييييييييكل 
إ مة تتني اناهاعا  أن رموز الر ل السيااد والدنكد 
والدزبد  د لبنان مرنةون   صييييييييالدهم وبذوي القنب  وع 
يرنةهم الو ن ومسهوم ال وا لنة ال سييييييييييتطي ة  د شييييييييييد . 

تنتهد وعن ما ياول أم  األزمة وتسييييييترنا اييييييتة أشييييييهن ل
شيييييييكال مم أنها ليسيييييييإ « حكومة وح ة و نية»بتشيييييييكةل 
التد تقوم عل  توزيم « حكومة الصبن الج ةل»أكحن من 

ب ك ا ن ايييااييية وتصييهية حسييا ات ضيييقةو  غنا م ونصيي 
اييييييوري لهاو  - وع وتم التشييييييكةل ىع  ر  تدسةز اييييييرويي

 هيييييييذا يرند أن الان ةن الليييييييذون أيييييييييا مه ييييييية التدسةز 
هال عل  أيا  هذه الدكومة وهل اييييييسيييييت نان مشيييييرولد ال

أنها ايييييييييييييييت ارج الواجب ال نوط بها عل   نيقة ال هارزة 
الكنوية بةن مصيين والجزا ن أم اييتكون  السرل ك ا اييا ن 
نظةناتها الدكومات الرنبية وغةن الرنبية تديي يورها  د 
تسيييةةن أمور الناج ومصيييالا الشيييرب وتدقةع اعايييتقنار 

ن ر يسييييييييييي ىل   ال و ع  مسييييييييييدول عسييييييييييكني منؤوج م
لكني ع يدضييييين ألن منجرةتي غةن الناييييي ية أهم  ىجت اع

من إيييييييييييييييالحيية ر يسيييييييييييييييي.  م ع ونتهد األمن عني  ع م 
الدضيييييييييييور وإن ا ونتصييييييييييين لهذا ال سيييييييييييدول زمال  لي  د 
ال جل  الييييذي يضييييييييييييييي هم مم آخنين. وإزا  ذلييييك يقنر 
الن ي  ال ساون لتيار ايااد وناإب التوتن للتيار الذي 

ال سيييييييييييييييلكييية  د هييذا  ونت د ىليييي ال نؤوج ىنزال الرقوبيية
األخةن. وعن ما يد ث ذلك ونتسل وزين ال اخلية الذي 

الدكومييية  ىجت ييياعهو منجم الن ي  وال نؤوج ويقيييا م 
وع يروي ىع  ر  مناضيييياة خا نه. هل يد ث هذا التهنيج 
 د أي بلي  عنبد غةن لبنيان؟ ع ونرم. ع ألن ع مجيال 

  ألن أمام الرسكني ال نؤوج أن ون ل ما يالهي الن ي
ب علييي. ونرم ألن التهنيج  ذليك نوع من الت ني يديااييييييييييييييييل
اللبناند ال شيييييييييييار ىليي تزامن مم تهنيج ي ند تهري تهنيج 

 جزا ني ولكل من التهنيجةن إساتي. - مصني 
كان التهنيج الي ند  د الب اية عهارة عن مناوشييييييييييات 
بةن نظام مسييييييييييتأ ن أقسييييييييييم ر يسييييييييييي )أبو أح  ( ك ا  رل 

)وكل  د اتجاه « أبو الرب »و« لة أبو الو »الد ااييييييييييييان 
مختلف(  أني ائم تكاليف الن ااة  م قال ىن حزبي  نة 
عليي التج و   راي عن القنار الذي إييييييييييياغي  األايييييييييييلوب 
الدييياايييييييييييييييم وأعلن فييييي أنيييي لن يجييي يو وبةن ج ييياعييية من 
الواضييييا أن وريا زعامتها وني  حصيييية يايييي ة من كركة 

ول من جانب السييلاة. ومِّن هذه النقاة ح ث التسييلل األ
يولة التصيييييي ون الحوري )الج هورية اإلاييييييالمية  د ىونان( 
شييييدنا مذهبيا واييييالحا وماع وت ريها لةتلوه التسييييلل الحاند 
ىل  األرة السييييييروييةو وهو اله ل الن يسييييييد موضييييييوعا 
في ا مشييييييييياكسييييييييية النظام  د الي ن هد من  اب الشيييييييييكل 
والييذريريية والراييا  ال حقوب. وعنيي مييا يكون ال تسيييييييييييييييللون 

ةةن وإييييييييييييومالةةن ورب ا من جنسيييييييييييييات أخنى ويكون ي ن
يةن ويأتون ىل  األرة السييييييييييييرويية إنتدار هدع  م ربةن و 

بنا وبدنا متنكنين عن  الضييييييييينورة متذرعةن  أنهم هاربون 
من جديم الدنب بةن القوات الي نييييييييية والج يييييييياعيييييييات 
الدو ييييةو  هيييذا يرند أن هنييياليييك مخاايييا  يييالغ الخاورة 

الرنبية  د وجي التهرحن يسيييييييييييته ل ىشيييييييييييرال آخن القالع 
والتابيم الرشيييوا دو وبانشيييرال هذه القلرة ال دنواييية من 

الرزيز السييييييييياهن عل  بوا اتها كد  عب بن  هللا عب  ال لك
ع يختنقهيييا مييياكن أو عيييابيييا ع تروي األمييية قيييايرة عل  
الوقول بحهات أمام الالهحةن من أجل تقويضيييييها. ك ا أن 

   أن كسييييييييينى الا رإييييييييياإييييييييية الب    ال خاط ت إ  ر
الرزيز حيياجز الرتييب والتدسظييات عل   عبيي بن  هللا عبيي 

ىخوان وأبنا  وأإيييي قا   د األمة. ونج  أنسسيييينا هنا ن ةل 
ىل  اععتقاي  أن التسيييييلل الدو د اإلوناند اإليراز وال عم 
هو واحيي  من النيوي األولييية ال  كنيية عل  ال صييييييييييييييييالديية 

السييييييييييورية التد تهرا الخشييييييييييية  د النس   - السييييييييييرويية
اإلونانية األمَّارة  الا وحات ال سييييترصييييية من أن تصييييها 
من يون ان  عنبد را د ونرك   الت رج عل  األع اا 

الذي تج يت  يايتي  هللا حزبالرنبية غةن النايييييي ية محل 
تلقا يات وحنكة ح اج التد تناو  مكانها  ضالت عن  رل 
ال نصيييييييييييييات السيييييييييييييياايييييييييييييية  د يولة خليجية أظهنت  د 

دو د ىل  ال  لكة الرنبية السييييييرويية موضييييييوع التسييييييلل ال
أنها تراند  قنا  د الوع  للو ن وهوو أي السقنو من نوع 
 قن ال م الذي  د حال أإيييييياب ىنسييييييانا ُيسق ه الق رة عل  

 النؤية ال توازنة لألمور.
وإذا جيياز لل ن  محييل حييالد اع تناةو  ييإن األلم الييذي 

لي الي ند الرزيز م ا يسر عب بن  هللا عب  يرتصيييييين  د نس 
الرنبد الدو د وكيف يضييان شييطيقي السييرويي ىل  ريعيو 
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حت  ىذا تالَّب األمن اييييييييييييييسك يمو ع ووازيي ألم. وهذا  ه م 
القا   الذي ودمن  التسييييياما وينى أن يسيييييوي بةن أبنا  األمة 
من أقصييييي  ال ديط ىل  أقصييييي  الخليجو ويت ن  لو أن كل 

بناييييييم رإييييياإييييية انالقإ ع تنيع يم ىنسيييييان عنبد وتهق  
اإل الا عنييي ميييا وييي عو الواجيييب كيييل أبنيييا  األمييية حكييياميييا 
ومدكومةن ىل  كل ييية اييييييييييييييوا  يرقبهيييا  ن ة ىراية ال وقف 
الواح  عل  الر و الراإيييب أو األا ال سيييلم الذي يسيييترذب 

 تسنيع الش ل وزر ع الشقاا  د جسم األمة.
وعن ما نتأمل  د الذي جنى بةن مصن األم والجزا ن 

ول  وبسيييييييييييييييبييب واقريية كنوييية  قيي ت اعبنيية وكيف أن األُ 
حنانها كأم وأن الحانية  ق ت شيييييييييييييرور النح ة كابنةو  إن 
القلب ليدزن والرةن لت مم والصييييييييييييبن عل  هذا الضيييييييييييييم 
لةنس .  هذه إ مة وع  طية الص ماتو ىذ كيف يجوز أن 

بةن مصن أم ال نيا وجزا ن « حنب مترب وعنتن»تد ث 
ة أن شيييييالل ال لةون ونصيييييف ال لةون شيييييهة ؟ مم مالحظ

ي كان اييةتواإييل  ضييم ايينوات اييتشييهايال م الجزا ني اإل
الناإييييييييييييين مم  ورة الجزا ن  عب  أخنى لوع وقسة مصييييييييييييين

وإيقييياظيييي حيييالييية نهوة عنبد من أجيييل هيييذه الحورةو ع 
يسقهها هدع  الذون و  وا  األلول من الجزا ن مشييييييدونةن 
 الرضيييب والحأر ولم يسيييارع الواح  منهم ىل  شييينا  تذكار 

رظم أو األبنوج أو الريياج أو جليي  الت سييييييييييييييييا  أو من ال
ة» لييل وهيي يييي ىل  واليي ه أو واليي تييي أو زوجتييي أو « األإيييييييييييييييل

حبةبتيييييو وإن ييييا كيييل اليييذي أرايوه من أايييييييييييييييواا الخن وم 
األيوات الجارحة من مااوي وايييييييييييييكاكةن وخناجن إلوذا  
من تصل ىلةهم أيايوهم من ىخوانهم ال شجرةن ال صنيةن 

اآلخن مشيييييييييييييييدونيييا بتييي عي يييات ل نتخبلهم اليييذي جيييا  هو 
ىعالميييية وحزبيييية تستقييي  ىل  التنوي وتلتقد  د ذليييك مم 
ت عي ات ىعالمية وحزبية جزا نية لل نتخلب ال هارز الذي 

ووم السييييييييبإ « ااييييييييتاي القاهنة»اعتبن ع م  وزه  د مهاراة 
نو  بن  يييأنيييي هزي ييية نييي ا  متسييييييييييييييييياوييييا  د ذليييك مم  14

وور يا  أن  التصوين اإلعالمد ال صني أرضيا و ضا يا
السوز الذي تدقع  األق ام ال صييييينية هو نوع من ال رجزة 
والهزي ييية النكنا  وتم ىلدييياقهيييا  ييياألا الجزا ني. وعنييي ميييا 
نقول ذلك  ألن العهارات التد اييييييييييييي رناها وقنأناها ومرها 
اللقاات الهسيييتةنية التد شييياه ناها تد ث  د القاهنة أوع 

القيياهنة  ييانييية   م  د الجزا ن وبريي هييا  د الخن وم  م  د
و د الجزا ن وإيييييييييوع ىل   ننسييييييييياو لم تكن إيييييييييايرة عن 

و وهد «السناعنة»عقال و ىعَّ ىذا كان هدع  بتصوين  وز 
«  ااتاي القاهنة»تس ية ىاتسزازيةو عل  الجزا ن  د مهاراة 

نو  بن كيييان الربور الحييياند  د تييياريم  14ووم األربريييا  
كتوبن مصييييييييين  ر  عبور القناة إيييييييييبيدة السيييييييييايج من أ

م وتلدةن وغنا   1973 ويسيييييييييييييييتدع هذا اعايييييييييييييييتنسار لنظ 
 قا ةع ما أ ر ها من حةا النقد عن أغاند وأناشييييييييييييية  

بننا وعبننا»را ية وهاي ة محل  قلنا »و« هللا أكبن»و« إييييييُ
إيييينايو  »وأن  وز « حنبند وايي احنا بنةنا السيييي  الرالد

 د أم « ملرب ال نيم»الجزا نيةن  د مهاراة « الصييييييدنا 
ن هييو الييجييز  اليي ييتييهييقييد ميين  ييورة الييجييزا يينو عييليي  يرمييييييييا

 اعاتر ار السننسد.
 الث « النعب الكنوي »لصيييييييييييييي مة ىاييييييييييييييتك اعت تهق  

مالحظات  األول  هد أن السويان مهيأ عا سة وح ااة 
 اتيرابإلاتضا ة ال هاراة التد ت إ ىع أني غةن مهيأ إل

وإايييييتضيييييا ة ىجتيا  كنوي من الجزا ن وآخن من مصييييين 
م يرمان ما زالإ تعي  منارة ذكنيات خصيييييييييييوإيييييييييييات أن أ

ىجتييييييييياحةن م ييييييييا لةنو اإلجتيييييييييا  الجنوبد واإلجتيييييييييا  
ال ار وري. وكنم الضييييييا ة من الن ي  ع ن الهشيييييةن و ع 

لي  بتجاوز مسألة التأشةنة ال سهقة « أخو أخوان»قاع ة 
وإن ا  اعايييييييييييتسسيييييييييييار أوع عن ع ي ال سيييييييييييّسنين مجانا أو 

صيين ىل  السييويان عبن  أاييرار تشييجيعية من الجزا ن وم
 ا نة من  32 ا نة من الجزا ن و 67جسور جوية بلرإ 

مصن مم مالحظة أن الجسور الجوية تكون  د ظنول 
مسيييييييان ة بل  شيييييييقةع وترنة للر وان أو زلزال م من. أما 
أن يد ث هذا اإلجتيا  الجوي  رنة التشيييييييييييييييجيم ومِّن 
ي يولتةن مكتويتةن  السقن محل مصن والجزا ن  هذا ع يرو 

تشييجيرا وإن ا ل  رب أخنى محل عصييا موايي . و د هذه 
ال  رب تلتقد األنظ ة الحال ة مصييييين والجزا ن والسيييييويان 
 الذي كان عليي أن يرتذر بلهاقة السوياند  د اععتذار.

ال الحظة الحانية  أن الدكومات الحالث ال صييييييييييييييينية 
والجزا نية والسيييييييييييييويانية تتد ل مسيييييييييييييدولية ما ح ث. أما 

الذي ح ث  هو مهاراة حبية بةن ال نتخبةن ال الوب  ر  
 د بةنوت أو أبو ظبد الرييييياإييييييييييييييي تةن الرزيزتةن عل  

الرزيز بوتسليقيييية  عبيييي  الن ي  حسيييييييييييييييند مهيييياري والن ي 
وبدضييييييور الن يسييييييةن والن ي  ال سييييييتضيييييييف اييييييوا  كان 

 زاو  أو الن ي  ميشال الي ان.بن  الن ي  الشيم خليسة
ذات ووم  د  ال الحظة الحالحة  لق  عاشيييييييييييييييإ القاهنة

زمن الن ي  أنور السايات انتساضة شربية أمرنإ تخنيها 
«.  انتساضييييييييييييييية الدنامية»وأذى واييييييييييييييي َّاها الن ي  الناحل 

وعاشييإ الجزا ن إييوعت وجوعت اييا ورية مخزية. و د 
النعب »الدالتةن كانإ األمور ياخلية وأكحن خاورة من 
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 الذي انته  ىليي األمن بةن مصن والجزا ن.« الكنوي 
خالإييييييييييية القول  د ضيييييييييييو  ذلك أني  ات ع ب  من و 

تنإيييييييييييييييةن لهرل ح لييية األقالم للكتيييا ييية وألإيييييييييييييييدييياب 
اإل العت عل  السضيييييييييييا يات وتنشييييييييييية  لظاهنة لعهة كنة 
الق م كد ع تنتهد الرالقات متوتنة تدإ و أة ايييييييييييييييلوي 

ياح  » لييييييييييييي مشجرةنو وضروا األمة  د وضم التأاي 
ب ال صني حنب متر»من نوع ج و  وت حل  د « وغبنا 

 «.وعنتن الجزا ني 
مات  نا من ال زي  من إيييييييييييييي ل ونختم  ال عا   اللهم نجِّّ
ذوي القنب . واللهم اشيين  قلوب  رل ىخواننا ال صيينيةن 
والجزا نيةن أإييييييييييييداب آخن الصيييييييييييي مات التد نت ن  أن 

ن أمن  هم الترقل والصييييييييبن ب ل ىعت ايتكون أخةنها ويسييييييييِّّ
ب الجنون والتهنيج عنيي مييا يشيييييييييييييييياهيي ون مهيياراة ب ةن منتخييل

ومنتخلب. أع تكسةنا  وضيييييييييييي  الستاوى لكد تنضييييييييييييم ىلةها 
  وض  التشجيم الكنوي..  اإلجتيا .

 2009( تشرين الثانينوفمبر ) 26 –"الشرق األوسط"  صحيفة

     

 بتسامة السلطانية.. اإل
 األيام الصعبة« كلمة سر»

نعي  منييذ أيييام مم الشيييييييييييييييرييب السيييييييييييييييرويي والطييياية 
عوية ولد الره  األمةن اييييلاان بن عب  السييييرويية  نحة 

الرزيز من رحلة عالج ونقاهة  الإ وكاي القلع وتكا ن 
 د شييييأنها لوع أن أمحولة األمةن الشييييقةع اييييل ان بن عب  
الرزيز  د التناحم ومالزمييية ولد الرهييي  من ووم اع نةن 

وحت  ووم الروية  2008نو  بن )تشييييييييييييييينين الحيياند(  24
اختصيييييييينت  2009األول(  ييسيييييييي بن )كانون  11الج رة 
 القلع.

ونتا م منذ أيام اللعهة الدو ية الشيييييييينينة ومرها اللهجة 
اإلونانيييية  د مخيييا هييية ال جت م الييي ولد وكيف بييي ل أن 
وه ئ آية هللا خامنئد  صيييييييييييييييسة كوني ال نشييييييييييييييي  من ح ة 
خايياب الن ي  مد وي أح يي ي نجيياي الخييارج من مرنكيية 

ي  اعنتخا ات أقل شييييييييييييأنا لكني أكحن تشيييييييييييي يا وب ل أن وزوِّ
خال  مشيييييييرل   ا من شيييييييأني اإل قا  عل  ح اج متهاع ة 
عن  تا ومتويية للدو ةةنو  يييييييإنيييييييي ونمد  د ال وقييييييي  

 النجايي ال شترل ال زي  من الداب.

ونسيييييييييتدضييييييييين وندن نعي   نحة الروية السيييييييييلاانية 
ونتا م الت اعيات الناشيييييييييييييييئة عن ح ة الخااب اإلوناندو 

يرت  ه األمةن اييلاان ذلك األاييلوب الذي كان  ااييت نار 
بن عبيي  الرزيز عنيي ميا كيان وزينا لليي  ياع  م  ريي  مهييايرتييي 
وليييييا للرهيييي  ىل  جييييانييييب وزارة اليييي  يييياع  د الترييييا د مم 
األزمات وما أكحنها ترصيييييييييييييييف  ال ناقة.  سد كل أزمة 
وتسييبب بنشييو ها عن اييابع تصييور وتصيي يم  ني مسييتكبِّن 

ن من مدتكني القنار  د نظاٍم ماو كنا نج  ايييييييييييييييلاان ب
عب  الرزيز ون م الصيييوت هاي ا وناإيييدا فيقول ما مرناه 
ىنييي ع يجوز أبيي ا أن ُوتني لسني أن ولرييب وينيياهل آرا  
الرالم. كذلك نناه يا م الخشييييييية من أن وتسييييييبب هذا السني 
 د  نة حالة تدا  ل خاط ااتنزال للق رات الرنبية. 
وهذه الخشييييية تجرلنا أيضييييا نسييييتدضيييين الجه  الذي بذلي 

 د زمن ال دنة الكبنى التد واجهتها األمة شييييييييييييخصيييييييييييييا 
 2نتيجيييية اعجتيييييا  الصييييييييييييييييييّ امد للكويييييإ ووم الخ ي  

وكيف أن األمةن اييييييلاان ت ن   1990أغسييييييا  )آب( 
لو أن تصييديا الخاأ وتم عل  وجي السيينعةو و د ضييو  
التصيييديا الذي هو انسيييداب القوات الرنا ية من الكويإ 

ن الرناي وال كابنة ي كن للص مة أن ترالج  اععتذار. ولك
وع م التهصيين  د ما ي كن أن تنتهد ىليي ال رامنة وقسإ 
حيييا ال يون أن ييييأخيييذ الجهييي   نيقيييي ىل  نقاييية مريييالجييية 
الدالة ال سيييييييتج ة عل  األمةو ىذ لي  هناي ما وبنرو ع 
 سريييل أزمييية  يييار ييية حول حقيييل نساد وع بيييذريرييية الدع 

عنبية التاريخدو أن تجتا  قوات يولة عنبية أرة يولة 
جارة وتترامل مرها عل  ندو الترامل الذي لقةتي الكويإ 
من الرناا الصيييييّ امد. وكان اعايييييتنزال ال تواإيييييل ىل  

 اآلن.
 د هذه األيام تعي  ال ناقة حالة م ا لة  د  رل 

و حةا ىن 1990جوانبها لدالة ووم الحاند من أغسييييا  
ىونان النجايية ومن شرور يصرب تسسةنه  الرظ ة تنشط 

أجل ااتةالي حالة ااتنزال ج و ة. وإذا كانإ الدالة  من
األول  ح  إ  د زمن كان الخةن كحةنا  إن الدالة التد 
تسييييييتج  تد ث  د زمن أزمة مالية ترصييييييف  الكهار قبل 
الصييييرار من يول الرالمو و د زمن تدتاج فيي األمة ىل  
لم والصيييييييييييييييديية والزراعيية وتدلييية  اإلنسيياا عل  التن ييية والرِّ

وهد من األمور التد كانإ  اايييييييييييت نار موضيييييييييييم ال ياهو 
اهت ييام األمةن ايييييييييييييييلاييان الييذي حقع توازنييا ملدوظييا بةن 
ال سييييييييدولية ال  اعية وال سييييييييدولية اعجت اعية والصييييييييدية 
والحقافية من جهة ومسييييييييدولية الدنص عل  ى قا  الرالقة 
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الرنبية ييييي الرنبية  د يا نة التوا ع السيااد الذي هو توأم 
وإ قا  عالقة األمتةن الرنبية واإلايييالمية  التناحم الرا لدو

مم ال جت م ال ولد  د يا نة التواإيييييييييييل اإليجابد. ولهذا 
كل ة »التوجي عن  األمةن اييييييييييييلاان الوزين  م ولد الره  

و ىذا جاز القولو ال ت حلة  ابتسامة قلَّ نظةنها بةن «السن
أهييل القنار الرنبد واليي ولد الييذون رب ييا ونون  د تقاةييب 

أبو »ا ودك  قوة الشييييييييييييييخصييييييييييييييية  د حةن أن  قة الوجي م
بنسسييييييييي تجرلي يدنص عل  هذه اعبتسييييييييامة حت  « خال 

 د أحنج الظنول عن ما كان يجايل  ال ناع ال سدولةن 
األمةنكييان والبنياييانةةن والسننسيييييييييييييييةةن عنيي مييا وزورهم أو 

األجنيييي ة »يسيييييييييييييييتقبلهم  د يووانييييي  د النييييياة  د بنوي 
أ  الق ج كد ع ترةب عن التد  ااييت نار تب « السييلاانية

ذاكنة أهيييل القنار  د الييي ول الكبنى الحالث وييييأخيييذ كيييل 
منهم  د اععتهار اوا  كان اةنصنل أو ايج ي الوعية 
 ضييييييييم ايييييييينوات أخنى أن مسييييييييألة الق ج ع تتد ل ع م 
اكتناث يولد بها. وهدع  تأك  لهم ذلك منذ واقرة ال لك 

ة األمةنكية فيصيييييييل رح ة هللا عليي مم  رلب ال بلوماايييييييي
ال كتور هنني كيسيييييييييييةنرن الذي خا ب فيصيييييييييييل بن عب  
الرزيز   سنيات  رلبييية ميياكنة  جييا ه الجواب بلريية ال لييك 
عبيي  الرزيز وكيف كييان حيي وحييي مم أهييل القنار األمةنكد 
والبنيااند  د زماني أمحال روز لإ وتشييينشيييل. ومن  اب 
التييييذكةن نشيييييييييييييييةن ىل  تلييييك الواقريييية والتد عل  ندو ميييا 

ها من األمةن خال  الهيصيييييييل أمةن مكة ال كنمةو اييييييي رنا
جنت عل  الندو اآلتد  التق  كيسييييييييةنرن وزين الخارجية 

 1973األمةنكية مم ال لك فيصيييييييييييييييل  د ج ة  ر  حنب 
متالرا ىل  الدصيييييييييول من الراهل السيييييييييرويي عل  قنار 
 ر م وقف ضم النسط. وعحظ كيسةنرن أن ال لك فيصل 

ن  ييا نتد تقف هيياميي ة متجهم الوجييي  خييا هييي ميي اعهييا  ى
 د ماار ج ة  سييييييييييييبب نساي الوقوي  هل تأمنون جاللتكم 
  لئها وأنا مستر  لل  م  األارار الدنة. ولم وبتسم ال لك 
فيصيييييييل بل ر م رأايييييييي ندو كيسيييييييةنرن وقال لي  أنا رجل 
 اعن  د السييين وأمنةتد أن أإيييلد ركرتةن  د ال سيييج  

هذه األقصييييي  قبل أن أموت  هل تسييييياع ند عل  تدقةع 
 األمنية؟

تلك هد الواقرة التد من الجا ز اع تناة أنها كانإ 
من ج لة أايييييييييييييييهاب ي رإ  األشييييييييييييييينار ىل  تنتةب ع لية 
اغتيال ال لك فيصييل. أما  طية األاييهاب  هد أن ال رسور 
لي حقع  د تاريم الرالقات الرنبية ال تأزمة حالة إيييسا  
أوإيييلإ األمة ىل  مشيييارل الصييي وي  ر ما كايت تصيييل 

حا ة الهاويةو وهذا الصيييييييييسا  ح ث  د الق ة الرنبية  ىل 
وكان فيصييل بن  1967اعاييتحنا ية  د الخن وم إيييف 

عب  الرزيز بتجاوزه الخالل ال سيييييييييييتدكِّم مم الن ي  عب  
الناإيييييييييين يسيييييييييياع   د ااييييييييييتةالي الال ات الحالثو وأعان 
مصييييييييييييييين عل  النهوة من كبوة الخيييييييام  من وونةو 

الصييييييييييهةونية  نإيييييييييية  وبذلك  ّوت عل  1967)حزينان( 
من »تدقةع ال خاط الجهن د والييذي تلخصييييييييييييييييي مقوليية 

 «.النةل ىل  السنات أرضك يا ىانا ةل
وبر  هذه الواقرة لم تر  اييييييييااييييييية ال كن عل   نيقة 
كيسيييييةنرن قا  ة وإن كانإ السييييييااييييية الب ولة ع تنق  ىل  
مسييتوى   و  الطياية السييرويية التد  ال ا اييرإ لتكون 

امييا  ييالرهيي  وتنسةييذا للوعيي  منييذ أيييام ال ليك أمةنكييا أكحن التز 
فيصييييييل  م  ر  رحةلي ومهايرة أخيي خال  ملكا وكذلك  د 
ايينوات ال لك  ه  رح ة هللا علةهم وإييوع ىل  ما نعيشييي 
الةوم حةا التره  األمةنكد عل  ال دك وإيييييييييي ا النوايا 
األمةنكية قة  اعختهار. و وال اييييييييييييييينوات ال لوي الحال ة 

وتي لره  أخيي ال لك عب  هللاو أ ال هللا الناحلةن ومم وع
عل  حالهاو « األجن ة السييييييييييييلاانية»ع ن اع نةنو  قةإ 

وبقةيإ وقيا م التريا د مم ال  لكية كصيييييييييييييييياحهية حع  د 
امتالي قوة عسيييييييييييييييكنية تد ةها ولي  لته و  اآلخنين بها 
عل  الوتةنة نسسييييييييييييييها منذ ذلك اللقا  التاريخد  د  اري  

فيصيييييييييل  الن ي  شيييييييييارل ييرول  الذي التق  خاللي ال لك
قبل تسيييييييييم و ال ةن اييييييييينةو وكان األمةن ايييييييييلاان كوزين 
للييي  ييياع بن قييية أخييييي ال ليييك بةن يييا ر ي  الوزرا  زمنيييذاي 
)الن ي   ر  ذلك( جورج بومبة و ووزين ال  اع السننسييييييد 
مسييييييييييي ةن يشييييييييييياركان الجننال ييرول اللقا  الذي يام أربم 

اول بةن ر يسييد ايياعات وهو ما لم يسييترنقي لقا  بهذا ال
يولة. ويوم انرقاي اعجت اع كانإ أحوال األمة غةن اارة 
عل  اإل الا لكن الن ي  السننسيييييييييد كان من الشيييييييييسافية 
  كان خصيوإيا أني إياحب ال وقف الشيهةن وخالإيتي 
أن  ننسيا  د موضيوع األزمة الداية بةن مصين وإاينا ةل 
ايييييييتكون ىل  جانب ال رت ى عليي. وبالسرل كانإ كذلك  

لت ةةز بةن  رلهة كيسييييييييةنرن ومب  ية ييرول نشييييييييةن ىل  ول
واقرة ا رناها من األمةن الاان وخالإتها أن الن ي  
السننسيييييييد وبر ما كان أإييييييير   اهت ام ىل  ح وا ال لك 
فيصيييييل والرنة الذي لخصيييييي األمةن ايييييلاان  د شيييييأن 
اعحتياجات الرسيييييييييييييييكنية قال وهو وويع ال لك عل   اب 

اع مسييي ةن  نّسذ ما وني ه منك القصييينو مخا ها وزين ال  
 وزين ال  اع السرويي.
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يدتاج الد وا حول ولد الره  األمةن ايييييييييييييييلاان بن 
عب  الرزيز ىل  إيييييييييسدات  هو كتاب من ايييييييييتةن اييييييييينة 
حا لة  الراا  واإلنجازات وال ب  ية واعبتسييييييييييييييامة ال ا  ة 
التد تسييييييته ل ىشيييييياعة التساؤل واعتكال يا  ا عل  هللا.. 

ل وحا ل  الوقا م واألمحوعت التد كتاب متر ي السصيييييييييييييييو 
« هةئة البيرة»يدتاجها الجةل الحاند الذي هو  د ضييييو  

عل  موع  مم مسيييييييييدوليات تناط  األإيييييييييلا. لكن الدال 
الصيييييييييييييييعهييية التد تواجههيييا ال ناقييية جنَّا  الرنييياي اإلوناند 
تواجهها بنسيييهة أكبن القضيييية السلسييياةنية نتيجة ما يداي 

شيييييييييأن الق جو والدالة  من أععةب يولية متصيييييييييهةنة  د
األإرب الناشئة عن مزاج السني الواح  الذي هو الن ي  
الجار مد وي أح  ي نجاي وإإيييييييييييييييناره عل  مناهضييييييييييييييية 
ال جت م اليي ولد ولو انته  األمن ىل  عوية اايييييييييييييييتنزال 
األمتةن من ج و و تجرلنا وندن نعي  وه ج ترا د ولد 

ي ووميييا كيييان اع تقيييا 347الرهييي  وعويتيييي  رييي  غيييياب يام 
خاللي ىليي شيييييييامال وتلك واح ة من الداعت اعايييييييتحنا ية 
كو   د تييياريم التوعيييك وميييا ونا قيييي من القلع عل  ال توعيييِّ
نتالم وق  اايييييييتأنف النشييييييياط اايييييييتطهاع وتنؤايييييييا ل جل  
الوزرا   د غييياب ال لييك وزيييارات تسقيي يييةو ىل  مييا كييان 
 يياايييييييييييييييت نار يرت يي ه  د ترييا يييي مم األزمييات ك رييالجيية 

قييإ نسسييييييييييييييييي. وهو بييذلييك يخسف من قلع وكرالج  د الو 
خايم الدنمةن الشييييييييييييييينيسةن ال لك عب  هللا بن عب  الرزيز 
عل  ما يد ث  د  رل أقاار األمتةن من  اكسيييييييييييييييتان 
ىل  السيييييييييييييييويان ومن الرناا ىل  الي ن ومن ىونان ىل  
لبنان. وهذا الذي يد ث وبالذات من  رل السلسيييياةنةةن 

 د مخاط  وبرل الي نةةن ال جنييييييي ون أو ال تاوعةن
يسته ل أمتهم ومستقبل أبنا همو هو الرلة  د ما يصةب 
أهل القضييية السلسيياةنية التد  ال ا ايير  ال لك عب  هللا 
وولد عه ه األمةن ايييييييييييييييلاان وإخوانه ا ومرهم شيييييييييييييييرب 
ال  لكة وأيعية ال خلصيييييييييييييييةن من أبنا  األمتةن من أجل 
تنايم الكل ة السوا  بةن أبنا  تلك القضية. و د تق وننا 

 15أن الق يية الخليجييية الحال ةن  د الكويييإ ووم الحال ييا  
كانإ م ركة لهذه الدطيقة  2009ييس بن )كانون األول( 
 أكحن من أي ق م اهقإ.

وأ ق  عل  ابتسييييييييييييييييامتييي « أبو خيالي »أ يال هللا ع ن 
 د األيام الصعهة التد تعيشها األمة.. وما « كل ة ان»

 أكحنها.
 0920 (كانون األول) ديسمبر 91 - «وسطألالشرق ا»صحيفة 
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ستطالع رؤية إو  حتجاب الهالل النجاديإ
 البدر األردوغاني

وتوال  التصيييييييييييييي ع  د الجبهة ال اخلية اإلونانيةو وإل  
يرجيييية أن الج هورييييية اإلايييييييييييييييالمييييية  يييياتييييإ ج هوريتةن  

مد وي أح  ي نجاي تتدصيييين  سييييلاة ج هورية وتنأاييييها 
ال نشيي  آية هللا خامنئد والدنج الحوريو وج هورية الظل 

 ر  آخن شيييييييييييكل وومات  التد ُول ت  شيييييييييييكل عسويو وتأخذ
يجابد الذي وديي ىل  حالة أشيييييييييهي  الذي جنى إلالت ني ا

 د اعتداي السييييييييييييييوفياتد مم غورباتشييييييييييييييول الذي قوَّة 
الترةةن من  اإلمبنا وريييةو  م مم ولتسييييييييييييييين الييذي خاف

لةور ي ىل   اليي ةن بوتةن « البةنوايييييييييييييتنيكا»إييييييييييييياحب 
 النتاج األول من الاهرة الد وحة للظاهنة الطيصنية.

وعل  يوي هتا ات مسيييييييييييةنات شيييييييييييربية منظ ة ه  ها 
القول ىن الشييييارع الخامنئد النجايي الدناييييد النووي أهم 
من الشييييييارع اإلإييييييالحد ال واييييييوي الكنوبدو وهذا عل  

تظار الشيييييارع الن سييييينجاند الذي رب ا تكون األرجا  د ان
مالمدي مزيجا من الرورباتشييييييييوفية والةلتسييييييييةنية والبوتةنية 

و وتصيييييييييييييينل أهل الدلم اإلوناند بحقة  النس  أشييييييييييييييهي مرات 
 الرانايييييييةو وإيييييييلإ ىل  ح  أن الن ي  مد وي أح  ي 
نجيييياي ع يكتسد بتنيويييي  القول حول أن ىونان  يييياتييييإ أهم 

القنار ىتخاذ  مم كبنا  الرالم  ديولةو وأنها تني  شييييييييناكة 
ال هلة ال ولية  ىنتها ال ولد وأنها.. وأنهاو وإن ا وني عل  

)آخن الرام الذي انقضيي (  د شييأن الدل الواييط ل هايلة 
الةورانةوم عالد التخصييةبو  أن ووكل ىل  وزين خارجةتي 
منوشيييييييييييييييهن متقد أمن ى الا تدذون م ا لو وهو ىمهال 

تا رة ال لف النووي اإلوناند شهنا ال ول الكبنى السإ ال 
 2010ونتهد  الةوم األخةن لشييييييييييهن وناون )كانون الحاند( 

ا من ىعتهار لل وا قة عل  شيييينو هاو وإع  إن ىونان اييييتب أ 
أول  بناون )شيييييييييييييييهيييياط( خاوات ىنتيييياج الةورانةوم عييييالد 

 التخصةب بنسسها.
روحية هذا التدذون وكالم كحةن ايييييييييي رناه من الن ي  

ام حسةننجاي ُوذكننا  كالم قالي الن ي   و ووم األح و إ َّ
 بناون )مصييييياي ة أني شيييييهن اإلنذار اإلوناند لل جت م  15

ىل  الشيييييييييييييييرب الرناقد الرظيم »ال ولد(  د كل ة وجهها 
«  وأبنا  أمتنا الرنبية ال جة ة وال سيييييييييييييييل ةن  د كل مكان

وبسييال   تاي ايينجرل  اييتر ايىننا  كامل اإل» ةها  وقال 
وإذن  ندن  ر  «. ال نازلة نهاية اإلمبنا ورية األمةنكية

 2/1/2010هذا التدذون الذي أ لقي متقد ووم السيييييييييييييييبإ 
ال هلة ال وليةو مرتن ا السنإيييييية أن  ىنتها  ر  وومةن من 

قاية ال ول السيييييييييإ ما زالوا  د أجوا  ىجازة ال ةالي ورأج 
نة الج و ةو عل  موع  مم منا دة ع اييييييييييبةل أمام السيييييييييي

تر ول ح و هاو خصوإات وأن روايا والصةن تدسظتا ما 
فيييييي الكسييييايييييةو وبيييياتتييييا أقييييل ابترييييايا عن موقف الوعيييييات 
ال تد ة و ننسيييييييييييييييا وبنياانيا وأل انياو وبذلك ع يروي  د 
ااتااعة الدكم اإلوناند أن ولرب عل  التناقل ال ولد. 

ال نا دة وارية  قوةو ونكاي نقول ىنها  د  و د حةن تب و
األإييييييييييل مقنرةو ىع أن الن ي   اراي أوباما ارتأى األخذ 
ب بلوماايييييييييييييييية الته  ةو والنأي عن أي ىقدام لإايييييييييييييييالم 
وال سيييييييل ةن  د أي ح وا لي حول اإلرهابو الذي كانإ 
ع لية الشيييييييييييييياب النيجةنيو الذي فيي من حةا الشييييييييييييييكل 

بيييييييامييييييياو الدلقييييييية األحييييييي ث واللون مالما من الن ي  أو 
التد ت كنإ « القاع ة»واألخان فيي. ووجي الخاورة أن 

من تجنةي  عنياإييييييييييييييين محقسية وجيامعيية من أبنيا  ال  لكية 
الرنبية السييييييييرويية ب أت ُتي م  د مخاط التجنة  شييييييييان 
ال جت م األ نيقدو وبييييالييييذات  د أوايييييييييييييييييياط  الب من 
عيييا الت ميسيييييييييييييييورة وتلقون الرلم  د كلييييات منموقييية  د 

اييانيييا وغةنهييا من اليي ول األوروبييية.. هييذا ىل  جييانييب بني
تقنية اإلرهاب وعل  ندو ما حصل مم الشاب النيجةنيو 

جي   بونيي  » لييييييييييييييييييييييييييييييتجرلنييا نستنة أن مييا وتم تزوييي ه 
و أكحن تاورا من الذي  ال ا شيياه ه الناج  د «القاع ي
والتاوين الجهن د «. جي   بونييييييي  الهولةوويي»أ الم 

ومم كل حالةو اييييييةهق  اإلاييييييالم عل  ما وب و مسييييييت نو 
لهذا  يا وال سيييييييييلم حاضييييييييينين  قوة  د ال شيييييييييه  اإلرهابد.

الظلم للييييي ون الدنيف والنايييييييييييييييييييالييييية الرظي ييييية تيييييأتد من 
و د ظنهم أني  د ايييبةل « جهايوةن  د ايييبةل اإلرهاب»

 هللا وال ون الدنيف.
وعل  وقم مدشيينات ىل  التصيي ع  د الجبهة ال اخلية 

 سيييةنات الشيييبةهة ب وي الهتا ات اإلونانية ويوي هتا ات ال
امية ال لةونية للتأكة   أن الرناا الحوري   د ال سةنة الص َّ
الهرحد علصيييييييييييييييّد عل  أن تهزه الرقوبيييييات والتهييييي وييييي ات 
الييي ولييييةو وهو تيييأكةييي  تبةَّن أنيييي كيييان يستقن ىل  الدك ييية 
والقنا ة ال تييييييأنييييييية لابيريييييية الواقم اليييييي ولد.. عل  وقم 

نية ال دشييينات ويوي الهتا ات ي د ث من جانب تنكيا السيييُ
ما يرند أن الهالل الشيييييييييرد الذي تسيييييييير  ىونان ضيييييييي نا 
ىلييو وبدةا وب أ  إونان وينتهد بلبنان شيييييييييييييييامال الرناا 
واألرين واورية  د انتظار أن يش ل عحقا  لساةنو ق  
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يأ ل أو يدجهي الب ر الذي ق  يكت ل ومن يون أن وتأ ط 
اهم ال جت م ال ولد قايتي القوة النووية وبذلك ع يخشييييييييييييييي

وإن يييا ياليييب ويهم. وهيييذا البييي ر بييي أتو عل  ميييا يجوز 
القولو ع لييييية اايييييييييييييييتاالع رؤيتييييي منييييذ أن  ن  الزعيم 
التنكد رجييييب  ةييييب أريوغييييان خاتييييي إلقيييياميييية مجييييال  

مم كل من اييييييورية والرناا ولبنان  اييييييتناتيجدللتراون اإل
واألرين والسيييييلاة الو نية السلسييييياةنية. وتساييا من جانهي 

دسييااييية التد من شييأنها ىعاقة خاتيو  إني وضييم خاا لل
أح ن ع يجب تجاوزه مم ىانا ةل األمن الذي أوج  حالة 

الشيييييييييييييييكلد  د نسوج الج ييييياهةن الرنبيييييية  رتييييييا من اإل
والسلسييييييييييييييياةنيييييية ال نزعجييييية من التابيم غةن ال جييييي يو 
خصييييييييوإييييييييات أن  بيرة الر وان اإلايييييييينا ةلد  ر  التابيم 

التابيم السيياياتد ال سييت ن غ ت أشيينج  كحةن منها قبل 
 م التابيرة ن الالحقة ن األريند والسلسيييياةندو  ضييييالت عن 
 رل البوا يييييات الخليجيييييية ال ستوحييييية أميييييام حييييياعت من 
التابيم الذي ونسم ىاييييييييييييينا ةل ويضييييييييييييين   ها ة واييييييييييييي رة 

 أإداب هذه البوا ات.
وإل  الخط األح ن  د موضيييييوع الرالقة مم ىاييييينا ةل 

خاتيييو  دةييا ىنييي ع ويي عو نجيي  الن ي  أريوغييان يجزئ 
ىل   يام مجل  تراون يضييييييييم ال ول ال شييييييييار ىلةها ي رة 
واح ةو وذلك كد ع وب و  د تصييييييييييينُّ ي هذا عل  ندو ما 
ام عن ما  ن  عل  الن ي  حسيييييييييييييند   رل الن ي  إييييييييييييي َّ

هللا إالا وال لك حسةن خاتي  عب  مهاري والن ي  علد
ي أن و وه  «مجل  التراون الرنبد»ال ت حلة بتأاييييييييييييييي  
«  مجل  التراون ل ول الخليج الرنبية»وواجي  ي اييييااييييا 

ىونان الخ ةنية.  م وتبةن أن ال جل   وعسيييييييييييييكنيات  ومرنويات 
امد هذا قام تدإ و أة ظنول اضانارية للشنكا   الص َّ
اآلخنين وبدةا ىن الدال وإييييلإ  الن ي  مهاري  ر ما 

امد للكوي جتيا نسل الة  من الشييناكة نتيجة اإل إ الصيي َّ
ف  1990أغسييييييييا  )آب(  2ووم الخ ي   ىل  ح  وإيييييييي 

مجل  »ال جل  الذي كانإ مصييييييييييييييين أح  أع  تي  أني 
 «.مجل  التراون الرنبد»ولي  « الت من الرنبد

و د تجز ية الخاية من جيانيب أريوغيان ميا قي  يجرلهييا 
تصيييي  و وبدةا تتأك  األ نال ال تراونة  ر  ايييينوات من 

  ال ول تدإ مظلة الترامل التراوند الحنا د أن انضييييييييييييييوا
عل  ميا يجوز « اإلاييييييييييييييالمد -مجل  الترياون الرنبد »

ا تناة التسيييي ية أمن م كنو خصييييوإييييات أن ع هي نة فيي 
وع مهي نونو وخصوإات أيضات أني مجل  لتنشيط التسوية 
السييييييل ية  د ال ناقة ب لةل أن مضيييييي ون البيان ال شييييييتني 

ار  شييييييييييييييَّ عن مداي ات أجناها الن ي  أريوغان مم الن ي  
ييسيييييييي بن )كانون األول(  24إيييييييي ر ووم الخ ي   األايييييييي 
أك  بوضو  عل  ذلك. وبالقنا ة ال تأنية لل ض ون  2009

ع نج  اييييييييوى مسنيات الته  ة والتالم ىل  السييييييييالم ولي  
ىن »ال واجهة. والذي يسييييييييييييييتوقسنا  د البيان السقنة اآلتية  

تدقةع األمن واعاييييتقنار  د ال ناقة يشييييكل ُ ر ا أايييياايييييا 
لتراونها خصيييييييييييوإيييييييييييات وأنه ا وواجهان ك ا تواجي ال ناقة 

اار والتد يات ذاتها. وتشيييييييييييي و ا عل  الداجة إليجاي األخ
اإلايييييييينا ةلد  د مسيييييييياراتي  -حل شييييييييامل للصييييييييناع الرنبد 

الحال يية أعيياي الجييانهييان تييأكةيي  قنيياعته ييا  ييأن الدييل الرييايل 
والشييامل لهذا الصييناع يجب أن وتدقع عل  أايياج قنارات 
مجل  األمن ذات الصييييييييييلة ومب أ األرة مقابل السييييييييييالم 

 ري  ومهايرة السيييالم الرنبد. واتسقا عل  ومنجعية مدت ن م
ااييييييييت نار التنسييييييييةع والتراون  د هذا ال جال به ل ىيجاي 

اإلاييييييييييينا ةلد الكامل من  اإلنسيييييييييييدابحل عايل يضييييييييييي ن 
و وب ا يسهم  د ت عيم 1967الجوعن السوري ال دتل عام 
وإل  جانب ما يسيييييتوقسنا «. األمن واعايييييتقنار  د ال ناقة
ف الن ي ار د البييييان ووإيييييييييييييي     أريوغيييان للن ي   شيييييييييييييييييَّ

تأكة  وزين الخارجية « شييطيقد الرالد الن ي  األايي » بيييييييييييييييي
 29السيييورية ولة  ال رلم أمام البنل ان السيييوري ووم الحال ا  

ة مم تنكيا اتناتيجيأن الرالقة ال  ةَّزة واإل» 2009ييس بن 
تشييييييييييكِّل نواة لتضييييييييييم  د ال سييييييييييتقبل القنيب لبنان واألرين 

ُإن م الشنا األواط الج و   أو ي أبنا   والرنااو وبالتالد
ك ا يسييييييييتوقسنا قول أح   ياوي أوغلو إيييييييياحب «. ال ناقة
و ومن مالمدهييا البيي ر الرنبد «الرح ييانييية الجيي ويي ة»نظنييية 

اإلاييييييييييييالمد الذي وتم ااييييييييييييتاالع رؤيتيو حجها للهالل  -
الشيييييييييييرد الذي اييييييييييرإو وما زالإو ىليي ىونانو  د مدت ن 

ييسيييييييييييييي بن )نهاية الرام  31إييييييييييييييدا د عق ه ووم الخ ي  
التنكد  امتياز( وعنة فيي تقةي ي للسييييييييييييااييييييييييية الخارجية 

ىن ه ل تنكيا هو الوإييييييييييييييول »التنكية خالل ذلك الرام 
  شييييياكلها مم يول الجوار ىل  نقاة الصيييييسن وإيييييوع ىل  
تدقةع مب أ اييييالم  د الو ن واييييالم  د الرالم. وبالنسييييهة 

ا ج و ا مم ب اية ىل  الرالقة مم أمةنكا  إنها اكتسبإ زخ 
عه  الن ي  أوباما ونر ل مرها عل  شناكة ن وذجية لي  

ية إقتصيييياية و ىاييييتناتيجيعل  أايييي  عسييييكنية وحسييييبو بل 
مقبول من « مجل  التراون األريوغاند» ىذن  يييييييييي«. أيضات 

 ىايييييتطهالو  د ضيييييو  .. وخليجيات ويوليات  حةا ال ب أ أمةنكيات 
ن  عبيي بن  هللا عبيي  ال لييك التنكد أوغلو  ريي  الرزيز لل نظِّّ

مم  2010ونييياون  3مدييياي يييات أجناهيييا األخةن ووم األحييي  
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أه ية ال ور »األمةن اييييييييييروي الهيصييييييييييل الذي شيييييييييي ي عل  
ىل  الحقل الذي  التنكد  د حل مشييييييييييييييكالت ال ناقة نظنات 

هو  2010وق  يكون الرام «. ات يإقتصيييايو  تت تم  ي اييييااييييات 
أو اإلاييييييييييييييالمد وأ ول  -عيييام  بوت رؤيييية البييي ر الرنبد 

احتجاب الهالل الشييييرد ذلك أن اييي ا  ال ناقة ع تتد ل 
كحنة ال شيييياريم التراونية.. ىعَّ  د حال كانإ عل  ندو ما 
 رل قاية الخليجو ويسييييييير  أريوغان لتدقةع ال جل  الذي 
ع وحةن الهرضيييا و وتنضيييوي مصييين والسيييويان ولةبيا ويول 

 -مجل  التريييياون الرنبد »ال رنب األخنى تدييييإ راييييية 
ال سترنا  د تنويم « اعتداي ال راربد» لي ب والت «  نيقداأل

مكاني  ال وهق  ال وقف  أإيييييييدا ي لي. ويد ي الرناا نها يات 
ىن »عل  ندو قول وزين خيييارجةتيييي هوشييييييييييييييييييار زيهييياري  

التنييييا   عل  مسييييييييييييييتقبييييل الرناا يييييأتد من يولتةن غةن 
 2010من أول ونيياون  وبيي  ات  «.عنبةتةن ه ييا ىونان وتنكيييا

ن نسيييتالم لنرنل أي هالل ايييتح ُبإ رؤيتيو  الوجي علةنا أ
ال وضوعدو وأي هالل اةدك  أني كان تدإ خط اعقتناع 

 علم.ولذا  إني ايدتجب. وهللا أ 
 2010 (كانون الثاني)يناير  26 - «وسطألالشرق ا»صحيفة 

     

كوارث وفواجع عدم التوقع.. من عبد 
 الناصر إلى أوباما

الن ي   اراي أوباما ووم وج ُت نسسيييييييييييييييد  ري ما قال 
 د مقابلة أجنتها مري مجلة  2010 - 1 - 22الج رة 

ميييا مرنييياهو ىنيييي لم وتوقم هيييذه ال شيييييييييييييييكالت من « تيييايم»
الجانبةن اإلاييينا ةلد والسلسييياةند  د ما وترلع   شييينوعي 

لو شيييييييييييييرننا   حل هذه ال شيييييييييييييكالت  د »للتسيييييييييييييوية وأني 
و «الجييانبةن  د وقييإ مهكن ل ييا ر رنييا ايييييييييييييييقف التوقرييات

أايييييييييييييتدضييييييييييييين  رل حاعت ع م التوقم من جانب قاية 
 كهارو تسبب ع م التوقم من جانبهم  كوارث و واجم.

أب أ  الن ي  ج ال عب  الناإييييييييييييييينو رح ة هللا علييو 
الذي لم وتوقم أن وتسييبب قناره  سييدب القوات ال ولية  د 
ع وان ىاييييييييييييييينا ةل علييو وا تنة أن األمةن الرام لألمم 

ل لي عن ما يالب ذلكو ما مرناه ال تد ة وو انإ ايييييييييييييقو 
ىن من األ ضيييييييييييييييل التنيا واعتهار الالب وكأني لم وتق م 
 يو أي أني محل اعاييييييييتقالة وتق م بها مسييييييييدول  د لدظة 

غضيييييييييب أو نتيجة خاأو لكن ال سيييييييييدول األعل  ياويها 
ويضيييييييييييييييرها  د األيراجو وبذلك يكون ق  حقع ه  ةن  د 

ة الذي وقإ واح و احتسظ  ال سيييييييدول إييييييياحب اعايييييييتقال
اييييييييييصيييييييييها أكحن وع  وورقة  د و ه تنسم  د إيييييييييناعات 
القوىو وجرل من إاحب اعاتقالة رهةنة ع وني لي  لها 

  د حاعت التصويإ عل  قنارات إعهة.
ىل  ذليييك ا تنة عبييي  النييياإييييييييييييييين أن الييي ول الكبنى 
 جناحةها الرنبد والشنقدو ول ى كل جنا    ج وع يولي 

و لن تتني ىايييييييييييينا ةل حةحياتي  د ال وقف الذي اييييييييييييةتخذه
تنتكيييب الد ييياقييية الدنبيييية التد تتسيييييييييييييييبيييب  د ترقةييي ات 
وإحناجات يوليةو وأني بذلك يكون ق  كسيييييييييييييييب جولة أو 

 نقاة  د لعهة ايااة حا ة الهاوية.
ويلةلنا عل  ما ا تنضي عب  الناإن متوقِّرا أع يكون 
هنييالييك ري علييييو وأي ري كييان الني! أنييي  ريي مييا تزاويي ت 

 ي من جانب الدكم السييييييييوري حول إيييييييييدة اعاييييييييتنجاي 
احت ال ع وان ىاييينا ةلد عل  ايييورية ارتأى تدنيك قوات 
ىل  ايةنا  وأيضيا مم ع م التوقم  أن وديي هذا التدنيك 
ىل  حنب من جانب ىايييييييييينا ةل ع عل  مصيييييييييين وع حت  
عل  ايييييييييورية عل  أاييييييييياج أن الصييييييييي وع اعايييييييييتناتيجد 

 الو السيييييييوفياتد لن يسييييييي ا بذلكو وما يام هذا هو اعحت
 إني يكون  التدنيك ق  ق م واجها قوميا ىل  اورية يجرل 
أهل الدكم والشييييرب مرا يسييييتدضيييينون لدظة اعنسصييييال 
التد حيي  ييإو وكيف أن النأي الرييام السيييييييييييييييوري لم يقيياوم 
اعنسصييييالةةن وارتضيييي  الوضييييم الناشييييئ عن انقالب  الغ 
السييييييييييييييهولة ألق  ظالع كحيسة عل  مها ة عب  الناإيييييييييييييين 

 ومشنوع الوح ة.
ونتسيييا ل وندن نقول ذلكو كيف أن عب  الناإييين لم 
وتوقم الدنب نتيجة تدنيك القوات لتخهيف الضرط عل  
ايييييييييييييييوريييية مم أن ىايييييييييييييييدييياا رابةن ر ي  أركيييان الجي  

ماوو  12اإلاييينا ةلد زمنذاي كان واضيييدا  د ته و ه ووم 
ىننا ايييييييول نشييييييين هجوما »ال ت حل  قولي   1967)أيار( 

شع لنسقط الدكم  ةها  م خا سا عل  اورية واندتل يم
و ومم أن ليسد اشييييييكول ر ي  الوزرا  قال أيضييييييا  «نروي

وأن « ىن ىاييينا ةل مسيييتر ة عايييتخ ام القوة ضييي  ايييورية»
وزين الخارجية أ ا ىوهان  لب من ايييييييييييسنا  ىاييييييييييينا ةل  د 
الخارج  أن وبلروا ال سييييدولةن ل ى ال ول التد لهم اييييسنا  

لقوة ضييييييييي   أن ىاييييييييينا ةل ق  تضيييييييييان عايييييييييتخ ام ا» ةها 
 «.اورية

كذلك نتسيييييييييا ل  كيف أن عب  الناإييييييييين لم وتوقم أن 
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تنتهد ىل  مواجهة ضييييييييييي  مصييييييييييينو تلك الخاوة ال ت حلة 
 إعالني حالة الاوارئ  د الجي و وإراال ر ي  األركان 
السنيع مد    وزي ىل  يمشيييييع لتسق  الوضيييييم والتشييييياورو 
وكييذلييك يالييب ال شيييييييييييييييةن عبيي  الدكيم عييامن القييا يي  الرييام 

ال سلدة ال صنية من ر ي  األركان السنيع  وزي  للقوات
ىراييييييييييييييييال خايياب ىل  الجننال ريكد قييا يي  قوات الاوارئ 
ال ولية  د قااع غزة وشنم الشيم )وهذا خاأ بنوتوكولد 
ألن الخااب ووجي من وزين خارجية مصيييييييين ىل  األمةن 
الريييييييام لألمم ال تدييييييي ة( لكد وبلغو أي الجننال ريكدو 

 أن مصييييييييييييييين قنرت ايييييييييييييييدب قوات األمةن الرام وو انإ 
الاوارئ ال وجوية عل  الد وي ال صيييييييينية مم ىايييييييينا ةلو 
وأن ري األمةن الرييام كييان إييييييييييييييييايميياو حةييا قييال ىنييي ع 
يسيييتايم ايييدب القوات ال ولية من مناقة الد وي وتنكها 
 د شيييينم الشيييييم وقااع غزةو وإني مضييييان لسييييدب كا ة 

امة القوات  د غزة وايييييييييييييةنا   الكامل وإبال  الج عية الر
 بذلك.

هنا  ات من مصييييلدة عب  الناإيييين أن وتوقم الدنب 
ولي  أع وتوقمو ألن يخول القوات ال صييييييينية ىل  شييييييينم 
الشيييييم يرند منم ىايييينا ةل من ال الحة  د خليج الرطهةو 
إيييييييييييييديا أني أراي بتدنيك القوات وما اايييييييييييييتتهم ذلك من 
تخهيف ما ي كن تخهيسي من الته و  اإلاييينا ةلد لسيييوريةو 

نإ   ناع الصيييييييييييييييالحية ال ولية التد ع تدت ل لكن وو ا
اجتهايات تصيينل   ا يدقع إلايينا ةل توجيي ضيينبة ىل  
 مصن ألن عب  الناإن هو ه  ها األاااد قبل اورية.

وعل  النغم من أن مصييييييلدة مصيييييين والنظام التناجم 
عن الخاوات التد اتخييييذهيييياو أي ىعيييياية القوات التد تم 

د والتأوة  ال رنوي تدنيكها واعكتسا   السييييييييرد السييييييييياايييييييي
لسيييييوريةو  إن خشيييييةتي من ت اعيات التناجم وما ي كن أن 
يقولي الشييييرب ال صييييني وشييييروب األمة قا هة عني جرلي 
وتناجم نصيييييييييييف تناجمو وذلك  قبولي مشييييييييييينوع ته  ة من 
وو انإ وتضييييييي ن ع م مزاولة مصييييييين حع تستي  السيييييييسن 

 التد ت ن عبن مضةع الرطهة.
لو ك ا أن نصييييييف ويرند وو انإ بذلك اييييييسن ىايييييينا ة

التناجم شيي ل اييداع من وو انإ وجوا ا من عب  الناإيينو 
 لب األمةن الرام من الن ي  ال صيييييييييييييييني أن ير ه  أن 
مصيييييييييين لن تهاجم ىايييييييييينا ةلو وري عب  الناإيييييييييين  عهارة  

ندن لم نرلن  د أي وقإ  أننا اييييييينهاجم ىاييييييينا ةلو ىن »
ىاييييينا ةل هد التد ه يت راييييي يا  رزو ايييييورية وما نسرلي 

 «.نا  ي اعد ل نم هذا الته و هو ىج

وونةو )حزينان(  5 ريييي  الييييذي حيييي ث إيييييييييييييييهييييا  ووم 
و لم ير  مقنرا عل  اإل الا أن عب  الناإن بن  1967

تق وناتي عل  أاييياج أني ع وتوقم حنبا من ىاييينا ةل عل  
مصييييييينو  الذي مكاني  د الق ة مااللب  أن وتوقم ما يام 

الخان هو إييييييييييياحب القنارو وعن ما تكون ال دشييييييييييينات  
حاضيييييييييييييينة  د ال شييييييييييييييه  أمامي ع تروي ال سييييييييييييييألة مجني 
تخ ةنات وع هد ا تناضاتو وهو لو توقم لكان ق  تسايى 
الكار ة التد حسنت ت اعياتها  د نسوج ال صييينيةن وأبنا  

 األمة.
وعب  الناإن لي  القا   الرنبد الكبةن الذي وتصنل 
عل  أاييييييييييييياج أني ع وتوقمو ذلك أن الن ي  الخللف أنور 
السييييييايات لم وتوقم انصيييييينال نصييييييف األمة عني  سييييييبب 
ىبنامي اتسا ية اييييالم مم ىايييينا ةل من يون أن وتشيييياور أو 
يسيييييييييييييييتشيييييييييييييييةنو بل ىني عن ما بن  قناره عل  زيارة الق ج 

ةن من عل  منبن الكنيسييييييييييييإو كان ومخا هة اإلايييييييييييينا ةلة
يستنة حيي وث مييا لم يديي ث من تاوراتو  هو لم وتوقم 
أن تقنر ال ول الرنبية مرا هة مصيييييين بترلةع عضييييييويتها 
 د الجامرة الرنبية وإاييييقاط أنواع من الُدنم عل  تجارها 
وإييناعاتها و نانةها ومانبةها وإييدا تهاو ب ل أن يسييةن 

عن ات  د موكهيو الدكام الرنب ب  ا  الن ي  يااييييييييييييييين 
عل  أايييييييييياج أني  وى إييييييييييسدة الدنب وب أ الكتا ة  د 

 إسدة السالم ونشن اعزيهار  د ربوع أقاار األمة. 
و د تق ونيو أني لو توقم الت اعيات وا تنة ح وث 
األايييييييوأ ب ل األحسييييييين ل ا كان ألق  خاا ي الشيييييييهةن  د 
مجل  الشيييرب وبدضيييور يااييين عن اتو ولو توقم لكان 

وارتض  األخذ  األحوطو ولكان ما زال ىل  شاور وناق  
اآلن يدكم مصيييييييين وي لك حت  الق رة عل  توريا وحة ه 

و الذي 1973ج ال  اعتهار أني ابن  ال النصييييييييييييين عام 
و ولكن ىإناره عل  1967خسف من أوجاع الهزي ة عام 

تلبية ال عوة الناييييييييييييييي ية التد وجهها ىليي مناحم بيرن ووم 
و يامي ووم  1977الحاند(  نو  بن )تشيييييييييييينين 15الحال ا  
نو  بن بزيارة ىايينا ةلو وكان ذلك عشييية عة   19السييبإ 

األضيييييييييد  )مم أن مناايييييييييهة األضيييييييييد  ُتوجب عليي أن 
يكون  د مصييين ولي   د ىاييينا ةل مم مالحظة حنإيييي 
عل  تأيية إييييالة الرة   د ال سييييج  األقصيييي (و وضييييري 

 أكتوبن )تشييييييييييييينين األول( 6ه  ا للذون قنروا اغتيالي ووم 
و وهو جيييييال   د منصييييييييييييييييييية اعحتسيييييال بيييييذكنى 1981

. وأما الن ي  إيي ام 1973اعنتصييار عل  ىايينا ةل عام 
حسييةن الذي شيينقي اعحتالل األمةنكد إييبيدة األضييد  
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أيضيييييييييييييييا من يون التنهي من جانب ال دتلةن وأهل الدكم 
الرناقد ىل  مها ة ال ناايييييهة وحسييييياايييييةتها يونياو  إني هو 

غزا الكويإ عل  أن حكام اآلخن بن  حسيييييييييييييييا اتي عن ما 
يول ال ناقة ايييرتبنون ال سييألة مجني أمن واقم حصييلو 
ويتراملون مم الن ي  الذي غزاو ك ا بن  حسيييييا اتي عل  
إ اييييسةنتها أبنيل غالاييييةد الانل  أن أمةنكا التد غضييييّ
مم أنهييييييا رمييييييإ الُارم لكد ترلع الزعيييييياميييييية الرنا ييييييية 

لي   الصييييييييييييييينارةو لكني قنأ كالمها عل  ندو ما يدبو و 
عل  ندو ما تقص  أو تنوي أو تض ن شنا  يو اتنتضد 
بن يسيييييييييها وكونرنايييييييييها وبنتاغونها الواقم الج و  وتترامل 
مريو وعن ما قال أمام أح  زواره  ر  شيييييهنين من الرزوو 
ىنيييي لو كيييان وتوقم من الرنب وال جت م الييي ولد ال وقف 
اليذي تم اتخياذه مريي ل يا كيان غزاو  يإنيي بيذليك كيان محيل 

الناإن الذي لم وتوقم ومحل السايات الذي لم وتوقم عب  
 هو اآلخن.

ك ييا أن األربريية الكهييار الييذون أورينييا وقييا م حول مييا 
 رلوا عل  ايييييييبةل ال حال ع الدصييييييين وهمو  اراي أوباماو 
وج ال عب  الناإيينو وأنور السيياياتو وإيي ام حسييةن ق  
ونضيييييييييييييييم ىلةهم الن ي  الخام  مد وي أح  ي نجاي  د 

الحلج وباتإ السيييي ا  اإلونانية والخليجية ع وما حال ذاب 
النبيعية إيييييييييييافيةو وقنر ال جت م ال ولد تدويل ال ناقة 
ىل  بناكةن وايييييييييياحة منازلة لكل أنواع إييييييييييواريم الت مةن 
الشيياملو ونقول ذلك عل  أايياج أن الن ي  نجاي وحنج 
ىونان الحوري وال نشييييي  آية هللا خامنئد.. أي ال حلا الذي 

ل واجهة ع يصرد ىل  ت نيات اإلإالحةةنو ي لك قنار ا
ألني ع وتوقم أن وتجنأ عل  ىونان أح و وق  نج   د حال 

الن ي  نجاي يقف خاةهيا  2010ح ث ذلك إلونان ربيم 
ليقولو ىني لو كان وتوقم أن ونتكب ال جت م ال ولد هذه 
الد اقة ل ا كان عان   د ال وضيييييييوع النوويو وعل  ندو 

لرام لدزب هللا السييييييية  حسييييييين نصييييييين هللا ما قالي األمةن ا
 ر  الر وان اإلانا ةلد عل  لبنان من أني  2006إيف 

لو كان وتوقم أن ىايييييينا ةل اييييييتقوم بهذا الر وان ريا عل  
خاف جن وةن ىاييييييييييييييينا ةلةةن ل ا كان لر لية الخاف أن 

 تتم.
وخالإيييييييييييييييية القولو ىن عي م التوقم من جيانيب القياية 

و اليذي لم وتوقم أن تخييذليي الكهييارو وأحي  هم  ياراي أوبياميا
ىاييينا ةل  د ايييعيي لتدقةع التسيييوية  طيام يولة  لسييياةنية 
قابلة للعي  ىل  جانب يولة ىايينا ةلو ع وبنئ هدع  من 
تد ةلهم ال سدولية أمام هللا واألو ان والشروبو أما ع م 

توقم بوش )اعبن(   ا آل ىليي ع واني مم شيييييييييينيكي توند 
ع من أنواع الجني يية ال نظ ييةو بلةن عل  الرنااو  هييذا نو 

خصيييوإيييا أن ايييةناريو الر وان كان مبنيا عل  اعختالا 
والتهةداتو ع ايييييييييييييييامده ا هللا وع غسنت له ا شيييييييييييييييروب 

 األمتةن.
 2010 (شباط)فبراير 9 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 اإليراني الصديق السوري.. والضيق
وتصييييييييييييييييل الن ي  مد وي أح يي ي نجيياي ووم الخ ي  

ار األاييييييييي  الن ي   11/2/2010 هاتهيا ليقول لي من   شيييييييييَّ
ار  جانهي كالما ع ن ري ىذا كان الن ي  يشيييييييييييييياركي  شييييييييييييييَّ

النظنة نسسييييييييييييهاو مم مالحظة أن ما قالي الن ي  اإلوناند 
عب ن ال كييال يية الهيياتهييية ع ولتقد مم الييذي أوريه الن ي  
 شييييارو و د الةوم نسسيييييو  د بن ية التهنئة التد  را بها 
ىل  الن ي  نجاي   نااهة الذكنى الدايية والحال ةن للحورة 

ي من قولو وتهايل و وما تخّللاإلتصالالخ ةنية. وبر  هذا 
أهييييييييل الييدييكييم اإلويينانييد مييم اإليارة األمييةيينكييييييييييية وبييرييل 
الدكوميييات األوروبيييية التوإييييييييييييييييسيييات الديييايةو محيييل قول 

ىن ىويينان  ييد  ييور الييتييدييول ىليي  »هييةييالري كييلييةيينييتييون  
و وقول ر ي  البنل ان اإلوناند علد «ييكتاتورية عسيكنية

و  م وتهم «ىن اإليارة األمةنكيييية منيضييييييييييييييييية»عريجييياند  
  نجاي هذا الدوار الخشيييييييييييين عبن األ ةن بزيارة ىل  الن ي

و ويختار ذكنى 25/2/2010يمشيييييييييييع قام بها ووم الخ ي 
ال ول  النبوي  د الةوم التالد لهذه الزيارة لكد وديي مم 

ار األاييييي الن ي   إيييييالة الج رة  د مسيييييج  الن ي    شيييييَّ
حا ظ األاييييييييي و ولي   د الجامم األموي الذي زاره ح وحا 

ننسا  ننسوا  ةةون خالل زيارتي ىل  يمشع ر ي  وزرا   
السييييييوريةو وليالب ىل   -به ل ت تةن الرالقة السننسييييييية 

ار  الن ي  قنارات خاةنة عل  ىتخاذ  منم ىونان من» شيييييييييَّ
و وجا  اختيار ال سيييييييييييييييج  من جانب «السيييييييييييييييالم الرال د

ار  الن ي  مناعاة لضيييسي الن ي  نجايو الذي وتدسيي   شييَّ
كن لألمويةن أهل الدكم اإلوناند كح ةن التدسيي  من أي ذِّ

وهذا  -ك ا تدسيييسيييهم من أي  نل يرتبن الخليج عنبيا 
و وتبلغ بهم «الخليج السييييارايييييييييييييييد»ولي   -واقم الدييييال 

 الدسااية ح   ني مضيف جوي غةن ىوناند ناع اعام
منااييييييهة « الخاةئة»وكانإ هذه « الخليج الرنبد» بييييييييييييييييييييي



315 
 

ن  ر م قول للتر يم عل  شيييييينكات الاةنان اآلتية ىل  ىونا
 «.الخليج الساراد»و وإن ا «الخليج الرنبد»

الذي قالي الن ي  نجاي للن ي   شييييييييييييارو وبحإ الكالم 
الدكوميييييييية اإلونانيييييييية النيييييييا قييييييية « بنج تد  د»قنييييييياة 

ليي ونييا مرلومييات يرت يي  علةهييا » يياإلنجلةزيييةو كييان اآلتد  
 أن النظام الصهةوند وهدا عن  نيقة لترويل هزا  ي 

اللبنيييييياند. ىذا كنر  هللا حزبا  غزة و ال خزييييييية من أبنيييييي
النظام الصييييييييهةوند أخاا هو وب أ ع لية عسييييييييكنية  رل  
ال ول اإلقلي ية أن تقف موح ة  قوة والقضييييييييييا  عليي ل نة 
واح ة وإل  األب . واييييتظل ىونان  د إييييف يول ال ناقة 

أما الذي لخصيييي «.   ا  د ذلك ايييورية ولبنان و لسييياةن
ار  الن ي  هنئةو  كان اإلعناب  اايييييييييي ي  د بن ية الت شييييييييييَّ

أخل  التهاند »وباايييييييييم الشيييييييييرب الرنبد السيييييييييوري عن 
وهييذه ال سنيات كنرهييا الن ي  نجيياي «. وأ ةييب الت نيييات

خالل الزيارة ال شييييييييييار ىلةها ىل  يمشييييييييييعو والتق  خاللها 
رموز الجنييييييييا  اإلوناند  د الصيييييييييييييييف السلسييييييييييييييياةند 
ال سييتو نةنو لكن ضيي ن األإييول  د يمشييعو وو  ا من 

و بن اايييية األمةن الرام السيييية  حسيييين نصيييين هللاو هللا حزب
زوارهو  ىايييتطهالالذي لم ير  ك ا الدال من قبل وتداشييي  

وكان آخنهم النا ب السيييييييييييييييابع ىلياج ايييييييييييييييكالو ور ي  
الدكومة اللبنانية األاييييييبعو نجةب ميقاتد. وأضييييييال ىل  

ىن »ال سنيات أمام زا نيي اللبنانةةن والسلسيييييياةنةةن القول  
ىنتهإ  سا هم وإلوا ىل   نيع مس وي. لق الصهاونة وحل

 «. لسسة وجوي هذا الكيان الصهةوند ويتجي ندو الزوال
اإلعجاز » بيييييييييييييييي من الواضا أن الن ي  نجاي ال بتهج

و وما يقال  أن ىونان  اتإ قايرة عل  تخصيييييييييةب «النووي 
الةورانةوم بنسيييييييييييهة ما ة  د ال ا ةو األمن الذي يرند أنها 

  إييييييييييييييينم قنبلة نوويةو وني  غاا  عل  حا ة اعنتقال ىل
اييييياايييييا عنبياو وأني يرتنم منااييييهة التوتةن اللسظد الناهن 

لكد وهقد عل   هللا حزبمن جانب ىانا ةل ض  اورية و 
الان ةنو وبالذات عل  الدكم السييييوريو ايييين ا وغاا  لي 
 د مواجهيية منحليية مييا  ريي  الرقوبييات اليي وليييةو التد  ييات 

يجرل الو أة تحقل الكاهلو  مدك ا أنها اييتكون قااييية   ا
وأن الصي وع النوايد القنيبو والصي وع الصيةند الهرة و 
لن يخالسا اإلج اع ال ولد  د موضييييييييييييييوع الرقوباتو ولن 

عن  « السةتو»يسييييييتر ال عل  ندو وع ه ا للن ي  أوباما 
التصيييييييييييييييويييإ. أمييا منحليية مييا  ريي  الرقوبيياتو  نب ييا تكون 

تكون اييورية  ايياخنةو ومن هنا الدنص اإلوناند عل  أن
هد ال ي نييييية إلونان  د ال واجهييييية ىذا حييييي  يييييإو ويكون 

وح اج ه ا ال يسييينة. ومن  اب التشيييجيم عل   هللا حزب
خوة غ ييييار ال واجهيييية  د حييييال حيييي و هيييياو يييييأتد قول 

ىن ىايييييييييينا ةل  اتإ ضييييييييييعيسة وتتجي ندو »الن ي  نجاي  
السيييييقوط ويجب التصييييي ي لها والقضيييييا  علةها ل نة واح ة 

 «.شنإ حنبا ج و ة  د ال ناقة وإل  األب  ىذا
ندن ىذا أمييام وضيييييييييييييييم  ييالغ الترقةيي . الدكم اإلوناند 
يسييييينع الخا   د اتجاه الا و  النووي عل  أاييييياج أني 
 اإلإييييينار عل  التخصيييييةب يدا ظ عل  مصييييي اقةتي أمام 
النأي الرييييام. وال جت م اليييي ولد ع وتناجم عن مخااييييي 

ت  ر  الذي يسيييييييييته ل ىخضييييييييياع الدكم اإلوناند  الرقوبا
اليي بلومييااييييييييييييييييييةو وبييال واجهيية  د حييال أن ىونان النجييايييية 
تد لييييإ الرقوبييييات   نارة وعييييذاب لي  من الريييي اليييية أن 
وتد لي الشيييييييييييييييرب اإلوناند. وإزا  ذلك ما الذي ي كن أن 
يسرلي الصييييييييييييييي وع السيييييييييييييييوري؟ هل ولبد متالهات لدظة 
الضيييييييييييييييةع ويجيياري ىونان؟ أم ونى أن  رل الدك يية  د 

إلوناند وهق  هو األايييييييييييييييلم التريييييا د مم ال وضيييييييييييييييوع ا
 ر ما ااييييييييتراية عالقتي مم ال جت م ال ولد  ات خصييييييييوإيييييييي

حةويتها؟ وأح ث خاوات اعاتراية التد تنسجم مم قول 
ار  الن ي  خالل ال دت ن الصيييدا د مم الن ي  نجاي  شيييَّ

ت حلإ  د ال وا قة عل  « ىن اييييييورية أيرى   صييييييالدها»
وريو ىل  السييييسةن األمةنكد ال رةن ل ى اييييوريةو روبنت  

جييانييب اايييييييييييييييت نار اإل نا ات اللسظييية حول أه ييية اليي ور 
ي ىقتصييايالسييوريو ور م الدظن عن ع ليات ذات  ا م 

وتجييييياري  د مجييييياعت من بةنهيييييا ميييييا وترلع  ايييييا نات 
 النكاب.

ىزا  هذه التسييييييييييييياؤعت تسيييييييييييييتوقسنا زيارة ر ي  ال كتب 
السيااد لدنكة ح اجو خال  مشرلو ل واكو مصدوبا 

د لبنييانو أايييييييييييييييياميية ح يي انو الييذي رتييب    حييل ح يياج  
الزيارة مم السيييييييسةن النوايييييييد ل ى لبنان. و د هذه الزيارة 
وهد الحالحة ل شيييييييييييييييرل  ر  زيارة أول   د مارج )آذار( 

اقتصن التدايث  2007و و انية  د  بناون )شهاط( 2006
 اإل نةنخاللها مم وزين الخارجية ايييييييييييةنغد ع نول ووم 

اتجاه ىب ا  ال نونة ايييييييي م مشييييييييرل كالما  د  8/2/2010
وتدقةع ال صيييييييييييييييالدة مم السيييييييييييييييلاة الو نيةو التد كان 
الكنملةن شييييييييييييييييي ي علةهيييا ووم زار الن ي  مد وي عهييياج 
موايييكوو قبل أن وزورها مشيييرل بهضيييرة أيام. وجا  كالم 
ع نول هذا يسييييتبع زيارة مهاغتة قام بها ل واييييكو ر ي  
الدكومة اإلاييييييييييييييينا ةلية نتنياهوو تسيييييييييييييييته ل ىقناع الدكم 

لنواييييييد  سنة عقوبات ع ي كن أن يكون لها تأ ةن ىع ا
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وهييذا مييا اييييييييييييييي رييي مند الن ي  »ىذا كييانييإ ذات أنييياب 
و ك ا أني جا  وايييييييييييييييط تر ول أقل من جذري «مة  ة يف

وأكحن من  هيف تجيياه ال وقف من ال وضيييييييييييييييوع النووي 
 اإل نةناإلوناند وإل  ح  أن روايييييييييييييا التقإ  ننسييييييييييييا ووم 

اند يشةن ىل  وجوي عنة  د نسد كالم ىون  15/2/2010
جييييي وييييي  من الييييي ول الكبنى حول البننيييييامج النووي. ك يييييا 

 11/2/2010تستوقسنا الخاوة الصايرة ووم نسسي الخ ي  
عن ر ي   نزويال هةوغو تشيييييا ةزو الذي هو أقنب حكام 
القييارة األمةنكييية الجنوبييية ىل  ىونان النجيياييية ولسيييييييييييييييورييية 

ا ةز الذي الهشييييييييييييياريةو وتت حل )أي الخاوة(  د أن تشييييييييييييي
 ال ا نايى  الويل والحبور وعظا م األمور ضييييييييي  أمةنكاو 
اكتشيييييييييييييييف أن التن يييية تهق  أكحن أه يييية للنييياج ولهقيييا يييي 
ولتيياريخييي من مسيييييييييييييييلسييييييييييييييييل التهيي ويي ات   سنياتييي الحورييية 

الكاايييييييييتنوية. ومن أجل  -ت النجايية اال شيييييييييابهة لل سني
ذلك  وى إسدة التأميم السارية منذ   انية أعوامو ومنا 

و الوعيات ال تد ةو اإلايييييتكهاركتةن تنت يان ىل  يولة شييييين 
ىياهاو  اإلاييييييييتكهاروال ولة السييييييييا نة ع ليا  د ركاب يولة 

ات  د قااع النسطو ايييييتدصيييييل اإلايييييتح ار ىايييييهانياو أكبن 
 نزويال التشييييييييسازية   وجبها عل  عشييييييينات ال ليارات من 
ال وعرات. وكأننا  الن ي  تشييا ةز يقول لصيي يقي نجاي ىن 

 ارة الرقة  مر ن القذا د  د السيييييييييييييييابع كانإ  رل اايييييييييييييييت
حك ة عل  النغم من كحنة التسسييييييييييةنات  د شييييييييييأنهاو وأن 

األمةنكية « شيييييييييييسنون »الذي أبنمناه مم شيييييييييينكة  اإلتساا
اإلاييهانية وهق  أ ضييل من ال شيياكسيية « ريسييبول»وشيينكة 

 الخاب الاويلة الدا لة  أنواع اعتهامات القااييييييية كلهاو 
والتد لم أحصل منها اوى عل  التصسةع مم أنند يولة 

و وأن التن يييية «أوبيييك»نسايييية ذات أه يييية قصيييييييييييييييوى  د 
اذا هذه حالنا مم أننا يولة منتهكة والشييييييييييييرب يسييييييييييييأل  ل 

نساية؟ كأننا أيضييييييييييييييات  الن ي  تشييييييييييييييا ةز وه   وهو  د 
كناكاجو يداول اايييييتخالص الربن من اييييينوات التد يو 
 د أذن آييية هللا علد خييامنئد منشيييييييييييييييي  الحورة  د ىونانو 
ناإييييدا ىياه وهو األعل  مقاما  د بل ه ال سييييته لو  أن 

لذي يرت  ه وتنوى ويهاير ىل  تر ول أايييييييلوب ال خا هة ا
 د ح وحي عن الوعيات ال تد ة وال جت م ال ولد ال لتف 

عل  ىونانو وبالذات ما قالي ووم  اإللتسالحولهاو مقابل 
اييييييييييييييينية  31خالل ىحيا  ذكنى منور  8/2/2010 اإل نةن

عل  تق يم القوات الجوية اإلونانية ال عم لإمام الخ ةندو 
 تييي جييا  وبييذلييك أمكنييي اإل يياحيية بنظييام الشيييييييييييييييياه.  سد كل

ىن النظام اإلاييييييييييييييالمد  د ىونان وترنة ألكحن »اآلتد  

ية إقتصيييييييييايهجوم ىعالمد كاذب وضيييييييييروط ايييييييييياايييييييييية و 
ومختلف أنواع الدظن لكني يقف كالاوي الشامم أمام كل 
هييذه الضيييييييييييييييروط حةييا لن تقيي ر أمةنكييا والصيييييييييييييييهةونييية 

و  م «عل  زعزعييية هيييذه الحورة قةييي  أن لييية اإلايييييييييييييييتكهيييارو 
تيار اإلإييييييييييييييالحد بزعامة ىن هدع و أي ال»يضيييييييييييييييف  

موايييييييوي وكنوبدو الذون وقسوا ضييييييي  الر ل الرظيم الذي 
من الشييييرب جز ات  ات ليسييييوااإلنتخا قام  ي اإلونانةون  د 

اإلوناندو وإن األمة اإلونانية بوح تها وبسضييل هللا اييتوجي 
 بناونو أي ووم اعحتسال  11إييييسرة  اإلاييييتكهارىل  قوى 

ومحل هذا الكالم يسة  . «بذكنى الحورةو  انيقة ايييييييييُتذهلها
كتربئةو ىن ا ع وب ل من ترقة ات األزمة. من هنا نقول  
عسيي  ولرل يقنأ الن ي  نجاي  رناية  بيرة السييهاا الذي 

ار  يخوضي إ يقاه الن ي  منذ م ةو والن ي  تشا ةز  شَّ
 د اتجييياه التن يييية. وهيييذان  2010من مالم  بناون  بييي  ات 

 البل  والشيييييرب والتنوي  مهت االصييييي يقان مقتنران  أن اإل
وخوة غ ار التن يةو وهق  أ ضيييييييييييييييل من خوة غ ار 
الا و   د اتجيياه الزعيياميية النووييية. و د تقيي وننييا أنييي ىذا 
أإييير   رناية ىل  النصيييا ا التنكية ومضيييامةن النايييا ل 
الشيييييسهية التد يد لها الصييييي وع القاني ليو وهد رايييييا ل 

 يييييةو األوروبييييية الجيييي -حييييا ليييية  ييييالتدييييذونات األمةنكييييية 
بتلك التد نقلها الشيم  -الناا ل والتدذونات  -والشبةهة 

 اندو كان ما زال  قط وزينا للخارجيةو  آل جاامبن  ح  
ولم يكن الوجوي الرسيييييييييييييييكني األمةنكد  د قان وبرل 
يول الخليج  الكحا ة التد  ات علةها عحقاو ىل  الن ي  
إييييييييييييي ام الذي لم يأخذها عل  مد ل الج و  أمرن عنايا 

.. ىني ىذا أإيييييييير  الن ي  ت رن اإليارة البوشييييييييية ع وانات ل
عه  قان  م ر ي  وزرا  قان  م ولّد  نجاي ىل  ما نقلي

وزين خارجية تنكياو  إني لن يخسييين وي ند ىونان الشيييرب 
والو ن  خسيييا ن ع ونضييي  رب الرال ةن ىلداقها  عهايه. 
ك ا أني لن يخسيييييييييين ىذا هو قنأ  رناية أيضييييييييييات كالم وزينة 

 اإل نةنارجييييييييية األمةنكييييييييية هةالري كلةنتون ووم الخيييييييي
ة ايييييييييييييييتناتيجيو وبالذات  د ال وحة القلرة اإل15/2/2010

الرسيييييييييييييييكنية األمةنكيةو ك ا  الذات أيضيييييييييييييييات أمام ال ورة 
الوعيييييييات ال تديييييي ة والرييييييالم »السييييييييييييييييييييا ريييييية من منتيييييي ى 

و  إني ع ب  ايييييييييةتخذ وقسة تأمُّل ع يسة   ةها «اإلايييييييييالمد
لةنتون كانإ واضييييييييدة عن ما التد يو خصييييييييوإييييييييات أن ك

ىن ىونان ع تتني »قالإ أمام الج م اإلايييييييييييالمد الكبةن  
لل جت م ال ولد ايييييييييييييييوى خيار  نة   ن  اهظ ضييييييييييييييي  
ىجنا اتهييا اعايييييييييييييييتسزازيييةو وإننييا ُنريي   ييالتريياون مم حلسييا نييا 
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ىجنا ات جييي وييي ة إلرغيييام ىونان عل  الروية عن قناراتهيييا 
ل  النياة ووم و  م أتهرإ  ر  انتقالها ى«اعايييييييييييييييتسزازية

بن  هللا عبيييييي  للتدييييييايث مم ال لييييييك 15/2/2010 اإل نةن
الرزيزو التدذون أو التنبيي أو النصييييييييييييييييدةو ع  ناو  عب 

ىن ع يا من قاية ال ناقة يشييييييييرنون  القلع من » القول  
نيييييات ىونانو التد تتدول ىل  ييكتيييياتورييييية عسيييييييييييييييكنيييييةو 

و «وي ركون أنها ت ول  د شيييييكل مهاشييييين أنشييييياة ىرهابية
ألمن الذي ح ا  األمةن اييروي الهيصييل ىل  أن يقول  د ا

ال دت ن الصيييييييييييييدا د ال شيييييييييييييتني مم الوزينة كلةنتون قبل 
علةنيييا أن نسكن  د خاييية حطيطيييية »مريييايرتهيييا النيييياة  

لتال د انتشيييييييييييييار السيييييييييييييال  النووي  د ال ناقةو  التاريم 
يشه   أني ع ووج  اال  ىع وتم ااتخ امي. وندن ن عو 

تجا ة ل ا وزيل الشييييكوي اإلقلي ية وال ولية ىونان ىل  اعايييي
و د ضيييييييو  اإلإيييييييرا  والقنا ة «. حيال بننامجها النووي 

والتيييأميييل ل يييا أورينييياهو نستنة أن الدك ييية توجيييب عل  
الن ي  نجيييياي توجيييييي اليييي عوة ىل  ىونان ال تدسظييييةو أي 
الدنكة اإلإييالحية ال رارِّضييةو للوقول ىل  جانب ىونان 

ن ي  نجاي والدنج الحوريو ال دا ظةو أي ال نشييييييييييييييي  وال
من أجل  د إييييييييييييييسدة ال واجهة ال سييييييييييييييتن ة ىل    و  
نوويو لن يكون  د أي حال من ال  كن توظيسي ع ضيي  
ىايييييييينا ةل النوويةو وع ضيييييييي  ىراية ال جت م ال ولد  د أن 
يكون الهاج  األاييييياايييييد هو اايييييتنهاط تسيييييويات متوازنة 

لشييييييرب تلرد القضييييييايا الرالقةو التد من أه ها أن يكون ل
السلسيييييييييييييياةند يولتيو وهذا  د أي حال لن يدققي الا و  

 النووي وبالذات  د حال امتلكإ ىونان قنبلتها.
وتهق  اإلشيييييييييييييييييارة ىل  أنيييي ىذا كيييان الهييياج  النووي 

عن أن الايف الشييييييييييييييييرد  د الريييالم  اإلوناند نييياشيييييييييييييييئيييات 
ند  اإلايييييييييييالمد ع ي لك القوة النوويةو بةن ا الايف السيييييييييييُ

ي لييك هييذه القوةو  هييذا مرنيياه أن  د  يياكسيييييييييييييييتييان  مت حالت 
ال سألة تخنج عن نااا ما هو اا   من مداوعت ىقناع 

من أجل القضيييييييييية السلسييييييييياةنية.   أن ىونان تسيييييييييتر  نوويات 
والهيييياج  الييييذي نشيييييييييييييييةن ىليييييي ع يخهيييييي ال سيييييييييييييييدولون 
اإلونانةونو بل ىنهم تد  وا إيييييييييييييييناحة حوليو مرتبنين ما 

ا من تلك التقنية التد مرناه أن التقنية اإلونانية أكحن تق م
اعُت  ت  د بنا  القنبلة النووية الهاكسيتانيةو وأن السييانة 
عل  الجبهة ال اخلية  د ىونان تتسييييييييييييييم  انضييييييييييييييهاط غةن 
متوا ن للجبهة ال اخلية  د  اكستانو م ا يرند أن القنبلة 
النووية الهاكسييييتانية ي كن أن تقم  د أي لدظة  وضيييي و 

وإذا «. القاع ة»ن  أو ي ك ا الدال السيييييييا  ة  د  اكسيييييييتا

هذه اإلشيييييييييارة من جانب منجم نووي ىوناند ىعتهار  يجوز
أنناو أي الحورة اإلونانيةو » أنها راييييالة ىل  أمةنكا مسايها 

وق  يكون «. انكون مركم  د حال امتلكنا القنبلة النووية
إيييهن الن ي  نجاي هو الذي يساتا األمةنكةةن اييينا بهذه 

  اإلشييييارة أيضييييات ىل  أني ىذا كان اله ية. تهق -التخنيجة 
خط اليييي  يييياع  د » ييييأن ىونان هد  الن ي  نجيييياي مقتنرييييات 
عل  ندو قولي الذي ايييييييي رناه منيو « مواجهة األ لسييييييييد

 إن ذلك وتالب وجوي خاوط ىاناي عنبية وإاالمية ليو 
ومن أجل ذلك رأوناه و د لدظة الشيييرور  الضيييةع يانا 

نا الكالمد و  ر  الا25/2/2010شيييخصييييا ووم الخ ي  
الذي تنوعإ مسنياتيو  اب الصييييييييييييييي وع الوحة و الذي هو 
الدكم السيييييييوري. ولكن  اتي أن هذا الصييييييي وعو عل  ندو 
قنا تنا ما بةن اييييياور كالمي  د ال دت ن الصيييييدا د مم 
الن ي  النووي الزا ن وامتزاج الجيي   ييالُظنل  د اإلجييا يية 
ابترايا عن التد و  الداايييييييييييييييم لل وقفو  د منحلة ىعاية 

نتةب األوراا عل  الااولةو وأن األ السييية و قون أبواب ت
يمشيييييييييييع ويج ون من يستدها لهم ما ياموا يالبون عالقة 
متج يةو وما يامإ اييييورية الهشييييارية  د إيييي ي ااييييتك ال 
تصيييييييديا ما ايييييييبع الب    د تصيييييييديدي وتنميم ما يجب 
تنمي ييييو و د منيييأى عن النجييياييييية واقتناب من الدنكييية 

م أحوال الرالمو مم أن ا ترال األزمة القذافية  د تسهم واق
مج يا بةن اويسنا ولةبيا مدشن ىل  منحلة ما  ر  األخذ 

لةإ يسيييييييييييييييتوعبها نجاي  د ال نحلة  يا بتلك الدنكةو التد
الناهنة من الضييييييييةع وبذلك ع يدنج الصيييييييي وع السييييييييوري 
ال سييييييترنا  د ىعاية تنتةب األوراا عل  الااولة الرنبية 

ار ىلرا  التأشييييييييييييييةنات بةن اييييييييييييييورية ال وليةو مكتهيا  قن  -
وإونانو وهد خاوة كانإ تنكيا األريوغانية السييييهاقة ىلةها 

 واورية الهشارية التواقة ىلةها.. أو الرك .
 2010 (آذار)مارس  2 - «الشرق األوسط» صحيفة
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الخارج من حالة ت نيو ع أعايها هللاو وق  مألت ال شيييه  
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جنا  مرنويييية هد  د واقم الديييال  خاورة جنا  اليييذون 
اقاوا وعذا ات الذون نزحوا.. كان ع ب  من تل ُّ  رؤية 

ة التد ت حلإ  د اايييييييييتضيييييييييا ة ي نية متجنية ل ا  ر  اللست
النياة مدت ن ال اندةنو ومسييييييييارعة ال  لكة بتوجيي من 

ولّد  هللا ومهيياركيية عبيي  ال لييك الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نخييايم 
الرزيز ىل  تسيييييي و  ال ندة  عب بن  عه ه األمةن اييييييلاان

السييييرويية كاملة وق رها مليار يوعر. وبهذه ال سييييارعة ع 
ة  د تأيية واجب ال  مو تكون  طية ال ول ال اندة متنيح

وب ا يدقع للي ن الشيييييييينوع  د ب   ع لية تن ية تدايييييييي  
لالايييييييييييييييتقنار ال نشيييييييييييييييويو وبذلك ع تروي األرة الي نية 

 وأخواتها وع الرم اام وشنكا ي.« القاع ة»عاتقااب 

وعن  نيع اإلنتننإ تواإيييلإ مم األا لاسد نر ان 
 د إيييييينرا  لكد ووضييييييا لنا ماذا  ر ما ه أ اإلعصييييييار 

الشييييييييييييييينيسة ن  الدنمة نالدو د وحلييييييييإ بنكييييييييات خييييييييايم 
الرزيز عل  ذوي الجةنة الاةهيييية أهييييل  عبيييي بن  هللا عبيييي 

الي ن. أما ل اذا األا لاسد  الذاتو  ألني  احا ومتا م 
وأح  الواع ون  د الرا لة الحالحة  د السييييييييييييياللة النر انيةو 
تاذ أح   عضيييييييييييييييو  ك ا أني حسة  النر ان الكبةن األاييييييييييييييي

وري وأح  بناة الي ن الج و و والهاذل كحةن ال جل  الج ه
 الجهيييييييي  بيييييييي عم مي ون من الناحييييييييل الاةييييييييب الييييييييذكن

ال دسييييييييييين التويجني )رح ة هللا عل   عب بن  الرزيز عب 
الرزيز واألاييييييتاذ أح  (و  عب  الدكي ةن ال نارتةن الشيييييييم

من أجيييييل تدقةع  كنة انتسييييييييييييييييييياب الي ن ىل  مجت ريييييي 
ت اعت الخان الخليجدو وبذلك تتالشييييييييييييييي  مم الوقإ اح

علييييي أيضيييييييييييييييييات منيييي. وعل  الندو اآلتد ُألخ  النؤيييية 
 الكالم ىل  األا لاسد الذي قال  النر انية نااهات 

انقضييييييييييييييي  ووم الي ن  د النيييياةو حةيييا و ييي  ىل  »
هنالك من الشييييييييي ال والشييييييييينا والرنب والجنوب ال رنةون 
 الي ن من أإييي قا ي وأشيييقا ي ال اندةن وأبنا ي ال  نوحةن 

  د البل  ال  نو . جت اعق  اإلعوضا عن ع
 رة ة بةن انقضيييا  ووم الي ن  نال سيييا ة الزمنية لم تك

 د لن نو وانقضيييييييييييييا  ال واجهة ال سيييييييييييييلدة بةن الدو ةةن 
والجيشييييييييةن السييييييييرويي والي ندو والةوم الي ند الدا ل  د 
مو ن ال ور األاييييييييييااييييييييييد  د الجوار القنيبو الذي ظل 

لي نو ويظييل بوا يية لوقييإ غةن  رةيي  )بوا يية الرييالم( ىل  ا
تخليج الي نو وال سييييييييا ة ال كانية كذلك ع تهر  كحةنا عن 
إنرا  أو حضنموت أو ع ن أو ترز أو الد و ة ليصل 

 ال اندون  د قايم األيام زا نين لل  نوحةن.
 نيع الر ل ال شيييييييتني بةن  ىجت اع رة ا عن ى نازات 

 الي ن وال ييياندةن لتدييي وييي  اعحتيييياجيييات التن ويييية الي نييييةو
تجني مقاربة ألجزا  م ا بّةني البيان الصيياير عن مجل  

عاما(  د  35الي ندو )الُ نشيييأ منذ  -التنسيييةع السيييرويي 
يورتي التااييييرة عشيييينة بن اايييية ر يسييييد الجانبةن إيييياحب 

اييييروي  آل الرزيز عب بن  السيييي و ال لكد األمةن اييييلاان
 وإاحب ال ولة ال كتور علد مد   مجور.

التجاري والصيييييييناعد أكبن شيييييييرل ال جاعن اإلن ا د و 
. واختصييييييييييييييينت مجييياعت جت ييياعحةز  د البييييان و د اإل

أخنى اقُتصييين  ةها عل  التنحةب   ا ُوّقم  شيييأنها. وأكحن 
ال جييياعت )ال ختصييييييييييييييينة( أه يييية من وجهييية نظن  رل 
ال هت ةن بتن ية هذه الجوانب  د الرالقات مجال الحقا ة 

ا  د واإلعالم ومجيييييال ال يييييياه والكهنبيييييا .. حةيييييا اهت و 
األول بتجييي وييي  البننيييامج التنسةيييذي اإلعالمد  قط وغسلوا 
عن الحقيييا دو مم أنيييي ميييا يجييي ي رو  الرالقيييات وين ةهيييا 
وينقةها من  رل الشيييييوا ب السيييييياايييييية التد لم ُتنّع  ر . 
أما  د مجال ال ياه والكهنبا   خةن ما يسرل البل ان أن 
وبيي يا مرييا الظل يية ال تقاريية التد يعيشيييييييييييييييهييا ال وا نون 
 الي نةونو ويدوع يون الظ أ ال دت ل لهذه البل ة الاةهة.

واخُتتم البيان ك ا ُيختتم كل بيان إاير عن ال ورات 
الو ييييي   ىايييييييييييييييتطهيييييالبتالم ر ي  الدكومييييية الي نيييييية ىل  

السييييييييييييرويي ىل  ال ورة القايمةو أي ال ورة الرشيييييييييييينين  د 
الي ن. وق  كان من ال ستنة أن يصيييييل الو   السيييييرويي 

 د هييييذه اليييي ورة لوع تيييي اعيييييات حييييالييييإ يون ىل  الي ن 
تنتةهات الوإيييييييييييييييول. والترويل عن هذا األمن ايييييييييييييييهل 
وي كن اإلايييييييييييييييناع فيي ت تةنا للنوا ط القا  ة بةن البل ون. 
 ااييييييترناة موجز ل سييييييار الرالقات بةن البل ونو وتجل  

بن  أني لم وزر الي ن ملك اييييييييييييرويي غةن ال لك اييييييييييييروي
أييييييام  1954وز( ايييييييييييييييروي  د وولةو )ت  آل الرزيز عبييييي 

)الي ن ال لكد(و أميييا ال ليييك  هييي   يييإنيييي زارهيييا أمةنا عيييام 
ا الرهيي 1955  - 1985هللا )منييذ عييام  عبيي  و في ييا زار وليييّ
( )الي ن 2006 - 1976( وايييييييييييييييلايييان )منيييذ عيييام 2001

الج هوري( مناراو ع ايييييييييييييييي ا األخةن لتنؤايييييييييييييييي الجانب 
السييييييرويي  د مجل  التنسييييييةع الذي انرق  تسييييييم عشيييييينة 

منها اإ يورات  قط انرق ت  د إنرا  وال كالو يورةو 
 خالل زيييارات خيياإييييييييييييييييةو تاول أو تقصييييييييييييييينو لألمنا  

نايف بن  الرزيز وايييييروي الهيصيييييل ومد   عب بن  نايف
 الاان مدخنا.. وغةنهم من األمنا  ال سدولةن.بن  وخال 

من األول  وق  ارتقإ الرالقات ىل  مسيييتوى التنسيييةع 
 الشييينيسة ن الدنمة نالو ةع والتشيييا ك الر ةعو مهايرة خايم 
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 ايييييييييييييييروي والن ي  علد آل الرزيز عب بن  هللا عب  ال لك
هللا إالاو ىل  تج و  هذه الُسنة  د الرالقات يعوة  عب 

وااييييتجا ةو خاإيييية أن عشيييينا من السيييينةن انقضييييإ عل  
هييي ة جييي ة بةن الي ن والسيييييييييييييييرويييييةو ويستنة تو يم مريييا

اعحتسا  بها عل  ندو ولةع  ال نااييييييييهة من خالل ن وات 
عل ية مشييييييييتنكة بةن مناكز وهةئات وإييييييييدف اييييييييرويية 
وي نية تدتضيييييييييينها الراإيييييييييي ة إيييييييييينرا  بنعاية الراهلةن 

 الكني ةن.
أن يشيييييييييييييييه  الرالم )ووم النياة(  د الي نو ويتا روا 

للج هورية الي نيةو و اند نتا ج زيارة أول ملك ايييييييييييرويي 
ملك ايرويي وزور الي نو وأول قا   ألهم بل  مانا وزور 
الي ن ال  نو و ى هاتا لر م إيييييدة ال خاول األمنيةو ىن ا 
هد أمنية غةن مسيييتدةلة التدقعو لقنب ال سيييا ة ال كانية 
وتالشيييييييد الد وي والسيييييييواتن النسسيييييييية والحقة ال تهايلة بةن 

عة للجهييييات ال رنييييية  د الي ن البليييي ون والطيييييايتةن وال و 
 «.لتأمةن الزيارة ال نتطهة

وهق  أن ما أضييييسي ىل  هذه النؤية النر انية هو الت ند 
 أن يأتةنا  د أي لدظة نهأ وحلج الصييي رو ومسايه أن شيييرب 
 الي ن يسييييييييييييييتقبييل  د إيييييييييييييينرييا  وبدسيياوة قييل نظةنهييا ال لييك

ن الرزيز. وأما  النسييييييييييييييهية ىل  الدو ةةن  إ عبي بن  هللا عبي 
خةن تكسةن عن ىايييا ة اقتن وها هو أن يكونوا مشييياركةن  د 

القا   ال تساما والدكيم الدايب عل  الي ن واا ن  ىاتطهال
 الرزيز. عب بن  هللا عب  أقاار األمتةن

 2010 (آذار)مارس  9 - «وسطألالشرق ا» صحيفة

     

في مواجهة  قمة العقيد العميد العنيد
 الغياب والتغييب

األمور ال تصيييييييييييييييليية  ييالرالقييات أن الرقةيي   من غنا ييب
مر ن القذا د يعي   د خضيييييييييم انه اكي  اايييييييييتضيييييييييا تي 
األول  للق ة الرنبية ال وريةو حالة إيييييييييييييييُ اع مزيوجة مِّن 

التوإييييييييييييييييف له ا عل  أنه ا توأمان  ىلتق   ومم يولتةن
ها ىعتهار إييييييناعات التنوع  ةها ىل  ىنتهإ  اييييييويسيييييينا التد

لبنييان حييامييل إيييييييييييييييسيية أنييي  يوليية محييالييية للديييايو وتوأمهييا
الذي ع تسييتقن حالي نتيجة إييناعات « اييويسيينا الشيينا »

التنوع وألن خيار الدياي لم تنضيييج  ر  ع لية اايييتنها ي. 

لبنان ىعتهار  وإذا كانإ اإلراية ال ولية لن تتوإيييييييييييييييل ىل 
ومِّن  ر ه ال ولة السلسييييياةنية ال أمولة كيانة ن له ا إيييييسة 

ةن اليي ولتةنو يوليية الدييياي  د ال شييييييييييييييينا الرنبد  ييإن هييات
لبنان القا  ة وال ولة السلسييياةنية التد  يامتها عل   اولة 
ال جت م ال ولدو اييييتهطيان ايييياحتةن ل ن هّب ويّب ولكل 
ما من شيييأني اايييتةالي أنواع الصيييناعات والسوضييي  التد ع 

 محةل لخاورتها.
ا تنضيييييييييينا  ر ما ااييييييييييتقن التشيييييييييياور  د الق ة الرنبية 

( وكانإ التاايييييييييييرة  ر  األول  2009ال ورية  د ال وحة )
(  م ق يية مهييايرة السيييييييييييييييالم الرنبييية  د 2001 د ع ييان )

(  د شييييييييييييييينم 2003( تلتهييا الق يية الحييالحيية )2002بةنوت )
الشييييييييم ب وال عن تون  التد احتسظإ  دع اايييييييتضيييييييا ة 

(  م الق يية الخييامسيييييييييييييييية  د الجزا ن 2004الق يية النا ريية )
ق  (  م ق ة ن2006( والسييييييييييييايايييييييييييية  د الخن وم )2005)

الرزيز  عبيي بن  هللا عبيي  الييذات الرنبييية من جييانييب ال لييك
اب الكهييار )يمشيييييييييييييييع 2007)النييياة  ( وبريي هييا ق يية الُغيييّ

(... ا تنضنا  ر ما ااتقن التشاور  د ق ة ال وحة 2009
عل  أن تكون الق ة التالية  د لةبياو وليسييييييييإ  د الرناا 

رقاي ق ة  د ي كن أن  وجب التنتةب األ ج يو ىذ كيف 
 ة النشييية  عل  يوي مسيييلسيييل اعنسجارات حت   د عاإييي

ال ناقييييية الخضييييييييييييييينا  التد تتنبم  ةهيييييا  يييييياية اعحتالل 
األمةنكد وايييييييقوط الضيييييييدايا  ال ئات قتل  وجنح و  أن 
الرقة  مر ن القذا د الذي لم يروضييييييييييييييي التتويج األ نيقد 
 ق اني الدضييييييييييييور الساعل بةن بند قومي الرنبو اييييييييييييةب أ 

تنرقييييي  لل نة األول   د لةبييييييا اناالقيييييا من الق ييييية التد 
واختار ل كان اعنرقاي عاإيييي تي الشييييخصييييية )ايييينت( ع 
عاإييييييييييييي ة الج اهةنية ) نابل ( رحلة الروية من أيغال 
السيييياايييات األ نيطية ىل  يهالةز السيييياايييات الرنبية. ك ا 
أن ا تناضيييينا كان عل  أايييياج أن الرالقات الرنبية للةبيا 

ويب الذي حظةإ تدتاج ىل  تنميم وتصييييديا وأن التصيييي
 ييي الرالقييات اللةبييية مم ال جت م اليي ولد بيي  ا  ييإياييالييييا 
وإيييييييييييييوع ىل  الوعيات ال تد ة منورا ببنياانيا و ننسيييييييييييييا 
وأل انيا ترنيجا عل  روايييييييييا التد ااييييييييتأنسإ  دةوية يور 
تاجن السال  تبيري من يول مقت رة ذهها أاوي محل ىونان 

رقة  القذا د وهاير ولةبيا وذهها رّنانا محل الهن و يجرل ال
ىل  التنميم والتصيييييييييييييييديا وأن الق ة الرنبية ال ورية التد 
ايستضيسها هد أ ضل منااهة لكد يدقع ذلك لكن من 
اييو  الدظ جا ه الصيي اع السييويسييني ال زيوج. األول من 

ال تكئة عل  ايييييييييييسو  جهال األلب « ايييييييييييويسييييييييييينا الرنب»
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ال تنر ييية  خةنات تيييأتةهيييا عل  جنيييا  الدييييايو  دةيييا ىن 
صييييييييييييار ها متخ ة  أموال الهاححةن عن إيييييييييييينايوع آمنة م

ايييييييويسييييييينا »لحنواتهم الشيييييييخصيييييييية أو للحنوات ال نهوبة. و
يوليا وإقلي يا وعنبيا ىهت امات  لبنان الذي لم وللعل « الشييييييينا 
الييذي ولقيياه ويناو  بةن أن يكون ايييييييييييييييياحيية  هت يياممحييل اإل

أعل  يرجاتي  هت امإيييييييييناع وأرة اايييييييييتح ارو  م وبلغ اإل
رامالت متناقضيييييييييييييييةو حةا هنالك مدت نات مت حال  د ت

لل يياندةن من جييانييب الهرل ليي عم اليي وليية وتزوييي   ييأنواع 
من األايييييييييييييييلدية الصيييييييييييييييياروخيية من جيانيب الهرل لي عم 

. ك يييا أن هنيييالييك هللا حزبال قييياوميية التد وتوعهييا منسنيا 
من أكحنيييييية يول الريييييالم مجت رييييية قوات   ئيييييات األ ناي 

م ىاينا ةل لت نم واآلليات تسيتو ن منا ع عل  الد وي م
وتسييييييكةن نشيييييياط ال قاومةن  ىجتيا ح وث أي اختناا أو 

 ال يسييتر لون الصييواريم وع تتكنر واقرة الخافو وذلك 
  د انتظار ااتك ال ىنضاج التسوية عل  نار خهيسة.

جا  الصُّ اع السويسني يرك  أالوبا  أريا من جانب 
ال ولة الصيييييييييييييييرنى حج ا الكبنى من حةا الدياي والتنوع 
اإليجيييابد. ومدور الحيييأر واقرييية  الهيييا هنةهريييل القيييذا د 
الذي كانو ك ا حال  رل ال ت ةزين وال يسيييييييييييييييورين  د 
النظام اللةبدو يسترذب اإلجازة والتسوا  د اويسناو  د 

 اإل نان  جنيف تنا قي زوجتيو وتلرّنة زيارة خاإيييييييييية ىل
ل سييييييا لة من البولي  السييييييويسييييييني نتيجة شييييييكوى تترلع 
 سيييييييييييييييو  مراملة ال خ ومةن للخ م. وح ث ذلك يون أن 

أن ما ق  وناه  عتهاريأخذ البولي  السييييييييييييييويسييييييييييييييني  د اإل
 بيعيا و د نااا القانون الذي ع ي ةز بةن شيييييييييييييييخ  

قبولييي  د وآخن عنيي مييا تكون هنييالييك شيييييييييييييييكوىو ع ي كن 
مجت م أهل الدكم ع ومات  د الرالم الحالا وبالذات من 
جانب الرقة  القذا د الذي رأى  د التصييينل السيييويسيييني 
مم أح  أبنا ي ىايييا ة لشيييخصيييي. وب ا أن حاجة ايييويسييينا 
ىل  لةبيا وبالذات ىل  نساها وزوارها ال ت ةزين ال يسورين 

ةو  إنها تد لإ ىجنا ات من جانب ا لنظام أكحن من مااييَّ
اللةبدو لكن ذلك لم يشييكل النضييا الكا د  اضييان ر ي  
ال ولة السييويسييني ىل  الذهاب شييخصيييا ىل  لةبيا لتاةةب 

عهارة  ىايييييييييييييييتر الخا ن الرقة  القذا د مم مناعاة ع م 
اععتذار التد وني  الن ي  اللةبد اييييييي اعها ولي   األمن 
السهل عل  ال سدول السويسني األر م شأنا قولها. ومم 

ك لم ونجا هذا ال سيييييدول  د لوم الال  ةن  د بل ه ل ا ذل
 رلو ذلك أن الصييييييييدا ة السييييييييويسيييييييينية  الرإ  د انتقايه 
مرتبنة أني خ ش بزيارتي الكبنيا  السييييييييييييييويسيييييييييييييينية مم أن 

النجل أوضياو ك ا الخارجية السيويسينيةو  أن الزيارة هد 
 ية للبل  ال داو .قتصايمن أجل الدسا  عل  ال صالا اإل

ال سييييييييييييألة ااييييييييييييت نت تتساعل ل ى الجانبةن  ويب و أن
وتنشيييييييييييييأ نتيجة ذلك ترقة ات وإجنا ات من بةنها احتجاز 
رجللد أع ال ايييييييويسييييييينيَّةن  د ايييييييجن  د  نابل  وقةوي 
 نضيييييييتها ايييييييلاات الهجنة السيييييييويسييييييينية ريت علةها لةبيا 
 ييال حييل.  م حيي  ييإ الرلايية األكحن حيي ة عنيي مييا نشييييييييييييييينت 

 188ض ن أا ا  تت« قا  ة اويا »الدكومة السويسنية 
مسييييدوع لةبيا من بةنهم الرقة  القذا د نسسييييي وأ ناي أايييينتي 
وكهار مسيييييييياع يي ومسييييييييدولد الدكومة اللةبية ت نرهم من 
يخول األراضيييييد السيييييويسييييينية! أما ل اذا هد غلاة  ألن 
جنيف هد ال قن األوروبد لألمم ال تد ة وألن اييييييويسيييييينا 

صستان يولة حياي. والتصنل رب ا هو  بيرد لو كانإ ال
غةن موجويتةنو أي أن ايييييويسييييينا ليسيييييإ يولة مداو ة ع 
ترييالج األمور  ييالرقلييية الحييأرييية ريا عل  انسريياعت  ورييية 
وأنها ع تسييييتضيييييف ال قن األوروبد لألمم ال تد ة. وهذا 
الت ةز ع يجةز لها منم مسيييييييييدولةن من يولة عضيييييييييو  د 
األمم ال تدييي ة من ال شييييييييييييييييياركييية  د مدت نات تنرقييي   د 

  قن األوروبد لل نظ ة ال ولية.رحاب ال
غنيب  يا إييييييييييييييي وع أو يا ك ا تراملند»وعل  قاع ة 

و وّجي الرقة  القذا د ريا عل  السرل السييييييويسييييييني «أعاملك
ال سييتهجلن إيي وره  اتخاذ ما هو أشيي  مني مسييتدضيينا هذه 
ال نة واقرة قنار حظ ن بنا  ال  ذن  د ايييييييويسييييييينا. ك ا أني 

وي   عا  د احتسال حاشييييي  اغتنم مناايييييهة ذكنى ال ول  النب
وبدضييييييييييييييور ع ي من  25/2/2010أ يم مسيييييييييييييييا  الخ ي  

رؤايييا  ال ول اإلايييالمية واإل نيطية أّم بهم إيييالة ال رنب 
ىعالن الجهاي  كل الواييييا ل ضيييي  اييييويسيييينا ومقا رة »ىل  

قا روا اويسنا. قا روا »وعّلل ال عوة  القول  «. منتجاتها
هيا. قيا روا  ضيييييييييييييييا رهيا. قيا روا  يا ناتهيا. قيا روا اييييييييييييييسن

اييييييييييييييسارتها. قا روا هذه ال لة الكا نة الساجنة ال رت ية عل  
بةوت هللا. ىن أي مسييييييييييييييلم  د أي مكان من الرالم وترامل 
مم اويسنا هو كا ن وض  اإلاالم وض  مد   وض  هللا 
وضيييي  القنآن. وعل  كل مسييييلم أن يجاه  ضيييي  اييييويسيييينا. 
ضيييي  الصييييهةونية. ضيييي  الر وان األجنبد. وما لم يسييييتام 
ال سييييييييييييييلم الجهاي  النس   ليكن الجهاي  ال الو وهذا لي  

 «.ىرها ا
ل عنييييايا يخييييل السيييييييييييييييرد   ريييي  هييييذا ال وقف ال تهييييايل
ال بلوماايييييييييييد عل  خط الته  ة وب أ ر ي  ال بلوماايييييييييييية 
اللةبية موا  كوا  الذي ونهج أالوب اللوا  ع ن الي ان 
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 د التساوة مه ة ىيجاي إييييييييييرة ما لرالج الدالتةن اللتةن 
طيان  أ قاله ا عل  ق ة الرقة  الر ة  الرنة   حالة األزمة ُتل

مرت  ا  د اعيي عل  انسجام نوعّد « اويسنا الرنب»مم 
اإلياييالييية وبييأمييل أن تجيي ي ال ديياوليية  - د الرالقيية اللةبييية 

التد ايييييييييييييييقوم بهييا الن ي  بنلسييييييييييييييكوند ليي ى يول اعتديياي 
حالة األوروبد ول ى اييويسيينا التد وترا ف مرها اعتداي. و 

أي لبنان الذي يشيييّكل غيا ي « ايييويسييينا الشييينا »األزمة مم 
عن الق ة  رنة ل داييسيية أهل الدكم الرنبد ويشييّكل حضييوره 
نجييياحيييا نوعييييا لهيييذه الق ييية التد  ييياير ر ي  مجل  النواب 

حنكة »اللبناند نبيي بني الذي هو  د الوقإ نسسييييييييييي ر ي  
رةةيب أن ت إعتهارىل  ال االهة   قا رة لبنان لها  « أمل

اإلمام موايي  الصيي ر قضييية و نيةو  م اتسييم نااا ال عوة 
ىل  ال قيا رية واإلكحيار من الكالم اعتهيامد  د حع الرقةيي  
القذا د والتذكةن  د الوقإ نسسييييي ب عوى قضييييا ية  د لبنان 
ضييييي  الن ي  اللةبد وإإييييي ار مذكنات تو يف  دقي وايييييهرة 

 د  عشيييييين آخنين من ال سييييييدولةن اللةبةةن بته ة اعشييييييتناي
خاف اإلميييام الصيييييييييييييييي ر ورفيطييييي الشيييييييييييييييم مد ييي  يرقوب 

. وهيييذه 31/8/1978والصييييييييييييييديييا د عهييياج بييي ر الييي ون ووم 
ال االهة  ر م مشيييييييياركة لبنان  د الق ة ترند وضييييييييم القاية 
الرنب أمام حالة غةن مسييييبوقة ك ا تضييييم ر ي  الج هورية 
اللبنييييانييييية ور ي  الدكوميييية أمييييام مييييأزا حطيقدو حةييييا ىن 

يي بني ضنورية له ا و د الوقإ نسسي ىن مساونة الن ي  نب
 مقا رة لبنان للق ة ضنر للبنان.

ومن هنا وب و تكليف مواييييي  كواييييي  أو ع ن ايييييلي ان 
ار األاييييي  ىل  الق ة ع أح    اللةبد   ه ة يعوة الن ي   شيييييَّ
قّذال ال م ك ا لو أني من أجل أن يسيييتخ م ال سييير  الد ة  

ال سييييييييتوى األر م  ل ى لبنان  ال يقا م أوعو ويشيييييييياري عل 
 انياو خصيييييييوإيييييييات أن التخنيجة التد يعا ىلةها الن ي  بني 
وتقضيييييد بنقل الق ة ىل  القاهنة غةن قابلة للتنسةذ لكونها رأيا 
خاإيييييييييييا ع رأيا إيييييييييييايرا عن ال ولة اللبنانية. وعل  هام  
ال شييييييياركة يكون ل ن ايييييييي حل لبنان ح وا  د الر ع حول 

لر م غياب لبنان عن ترةةب اإلمام مواييييييي  الصييييييي ر تق ونا 
 الق ة.

و د زمن ال صيييييييييييييييالدييات الرنبييية التد ننى أن الن ي  
ار األا  لكوني مدورها أيرى  روا  ها ومخا ن ت اعيات   شَّ
ااييييييييييت نار الخصييييييييييوماتو تجوز كل اعجتهايات وتصييييييييييها 

 .مشكورات  ال داوعت لنأب الص ع اعيات 
 2010 (آذار)مارس  24 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

. النمر اإلسالمي والنمر الهندوسي.
 االنحياز اإليجابي إلى التنمية والسالمو 

تزياي بةن ال  لكية الرنبيية السيييييييييييييييروييية والهني  عالقية 
تجرلنا نسييتدضيين ب ايات ن وها  د السييتةنات عل  أو ي 
رموز مضيييييةئة  د الر ل السيييييياايييييد من الجانبةن الهن ي 

ن ي  الرزيز وال عبيي بن  والرنبدو محييل ال لييك فيصييييييييييييييييل
الناإييييييييييييييين والهان وإ نهنو.  م ب أ ذلك الن و  عب  ج ال

الرزيز  عب بن  هللا عب   اعندسيييييييييييييييار ىل  أن جا  ال لك
قبل  الث انواتو وتد و ا من خالل زيارة تاريخية للهن  

ونييياون )كيييانون الحييياند(  27ىل  الج رييية  24من الحال يييا  
ىذا  -و يرة  ىل  تلك الرالقة حةويتها ويضيييييييييييييييد  2006
ال زي  من الشييي وع لكد تسيييت ن اإلضيييا ة  -التربةن  جاز

بةن يولتةن تج ره ا النؤى ال شييييييييتنكة بنسييييييييهة ملدوظة. 
الصاير  د الةوم « ىعالن نةويلهد»وهذه النؤى لخصها 

بن  هللا عبييييي  ىن زييييييارة ال ليييييك»األخةن للزييييييارة  يييييالقول  
الرزيز ترك  نظنة الطيييايتةن السيييييييييييييييرويييية والهنيي ييية  عبيي 
الواايييييرةو والرزم عل  الر ل مرا عن ُقنب ة ايييييتناتيجياإل

لن اهية ومصييييلدة شييييربةه او ولخ مة السييييالم واعاييييتقنار 
 «. د الرالم

و د ظل هذه الرالقة ال سيييييييييييييتقنة وال تاورة  د منأى 
عن الضيييييييييييييييروط والتديي يييات جييا ت الزيييارة التد قييام بهييا 

أبنيل  11الرزيز للهن  ووم األح   عب بن  األمةن ايييييييل ان
مصييييدوبا بو   من رجال األع ال عل   و2010)نيسييييان( 

الرزيز  د  عب بن  هللا عب  ندو ما اييييييييبع أن  رل ال لك
جولتي التد شييييي لإ الصيييييةن والهن  واليا ان ومالةزياو وهو 

من أجنيي ة الزييارات الناييييييييييييييي ييية جز ات  اإييييييييييييييياديياب  يات
السيييييييييروييةو ك ا جا ت زيارة األمةن ايييييييييل ان مصيييييييييدوبا 

  وتنكد ونايف  األبنا  الخ سييييييييية األمنا  فيصيييييييييل ومد 
وبن ر لكد يضييييييييسوا  ال شييييييياه ة وإن  د رحلة خا سة ما 
يسيييييييييي روني من وال هم عن ما ونوي وهو ال راي  والقارئ 

الهن ية  د حقبتةها   -وال تا م لتاورات الرالقة الرنبية 
الناإيييييينو الذي وتسييييييم  عب  حطهة الدياي اإليجابد   سهوم

ةو والدياي  التد ي للرنب والشييييينا  د زمن الدنب الهاري
اإليجابد  ال سهوم السيييييييييييييييرويي الذي وتسيييييييييييييييم   نأى عن 
التد ي  السيييرد لج م الرنب والشييينا عل  كل ة ايييوا . 

ك ا تكونإ من خالل مشيينوع « ال هايرة الرنبية»وجا ت 
بن  هللا عبييي  ورؤيييية ال ليييك« ق ييية  ييياج»ال ليييك  هييي   د 
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مهايرة عنبية « ق ة بةنوت» د ىنتهإ  الرزيز التد عب 
ا وقبوع عل  ال سييتوى ال ولد لهذا ىرتياحعو تدك   اإلج ا

التوجي. ومن الجا ز اع تناة أن هذه النؤية كانإ من 
ج لة مسيييييتلزمات اييييياع ت بنسيييييهة ملدوظة عل  أن تب أ 
مالما التصيييييييييييييييييي ع النسيييييييييييييييبد لل نة األول   د الرالقيييية 

اإلانا ةليةو وعل  أن وتواإل الرالج للرق ة  -األمةنكية 
ع ة ال جايلة  التد هد أحسييييييييييييييينو  م أن اإلونانية و ع قا

الرقةيي ة »وهيياير الن ي   يياراي أوبييامييا ىل  اايييييييييييييييتنسيييييييييييييييياا 
و وكلتاه ا حل وايييط بةن «ال هايرة الرنبية»من « النووية

مواجهة الرناي  الدنب أو ال واجهة  الدسيييييييييين و حت  ىذا 
تالب األمن الكحةن من ايييييييرة الصييييييي ر والكحةن من كظم 

بن  هللا عبيي  بييامييا ومهييايرةالغيظ. بييل ىن عقةيي ة  يياراي أو 
الرزيز قبل ذلك بح اند ايييييييييينوات ه ا للسييييييييييالم الذي  عب 

تتوا ىليي شييييييييييروب الرالم تجاوبا مم ال يانات السيييييييييي اوية 
الحالث وال ييييذاهييييب اليييي نةوييييية السلسيييييييييييييييهييييية األخنى محييييل 
الهنييي واييييييييييييييييييية التد ترتنقهيييا الهنييي  ذات ال لييييار وال يييا ييية 

ل ا ة. أما واألربرةن ملةون نسييييييييييي ةو بنسيييييييييييهة   انةن  د ا
ال سييييل ون ال ا ة والحال ون ملةون نسيييي ة فيشييييكلون نسييييهة 

من مج وع السييييييييييكانو ولةهم ال سيييييييييييدةون بنسييييييييييهة  14%
. ونشةن ىل  أن ع ي ال سل ةن %2و والسيم بنسهة 4,2%

 د الهن  هم  ر ي اكان  اكستان ال سل ة  الكاملو التد 
ع تسيييييييييييييتقن عل  حالو والتد كان ع م اعايييييييييييييتقنار  ةها 

وب سييييييييياع ة من ىونان ىل  «  الهانةها» ال تسيييييييييّنب واحت
اإلمسيييييييييياي  سييييييييييالحها النووي وتسجن عشييييييييييوا يا من ج لة 

للن ي  « الرقةيييييي ة النووييييييية»الهواج  التد قييييييايت ىل  
أوباماو  م مسييييييييارعتي ىل  تنج تها ىل  ق ة ااييييييييتضييييييييا إ 
ال ول السييييييإ واألربرةن ال  عوة ىلةها من جانهيو وامتناع 

ةل عن الدضورو مم أن ال شاركةو ال ولة ال شكلة ىانا 
و د الوقإ نسسي يعوة ىونان الرصية عل  اإلراية ال ولية 
 د ال وضيييوع النوويو وكذلك يعوة كوريا الشييي اليةو كان 
رب ا ايدقع مصالدة ت عم تلك الرقة ة. وهذه ال صالدة 
وتوا ىلةهيا الج يم و د ال قي مية السيييييييييييييييروييية القيايرةو لو 

لجارة ىونان بتالرات الهي نةو كانإ  يايتها مسييييييييييييييكونة كا
عل  امتالي السيييال  النووي تصييينيرا أو اايييترارةو والهن  
التد ت لك هذا السيييييييييييييييال  ىع أنها تت ن  أن ت ا  د أي 

«  التناث»لدظية ايييييييييييييييياعية الخالص بنسل الةي  من هيذا 
النووي الييذي ع وتنييااييييييييييييييييب مم عقةيي ة ال هييات ييا غييانيي يو 

جيييب منييياا وأوجبيييإ امتالكيييي ظنول الدنب الهيييارية ويو 
الترييياي  الييي ولد النظيف التخل  منيييي خالل اييييييييييييييينتةن 

وعل  ندو ما  رلإ أوكنانيا وحذت حذوها ال كسييييييييييييييييك 
 وكن ا وتشةلد.

ومم أن التهيييييييايل التجييييييياري بةن ال  لكييييييية الرنبيييييييية 
 السييييرويية والهن   د خط بياند متصيييياع و كوني موضييييم

من الطيايتةنو وهذا ما ونتا  ىليي رجال األع ال ىهت ام 
بن  هللا عب  ال ولتةنو ىع أن زيارة كالتد قام بها ال لك د 
الرزيز  ر  أايييييييييييييييابيم قلةلة من مهايرتي خلسا ألخيي  عب 

الرزيزو  م ري ر ي  الوزرا   عبيي بن  الناحييل ال لييك  هيي 
الهن ي ال كتور مان وهان ايييةنغ بزيارة لل  لكة ووم األح  

ألمةن و  الزيارة التد قام بها ا2010 بناون )شييييييييييييييهاط(  28
و من شييييييأنها 2010أبنيل  11الرزيز ووم  عب بن  اييييييل ان

ية بةن الهن  ذات ال ليار قتصيييييييييييييايأن تضيييييييييييييم الرالقة اإل
وال ا ة واألربرةن ملةون نس ةو التد هد الن ن الهن واد 

ي قتصايال الد واإل رتهايي الصام   د زمن اإلقتصاياإل
ال ولدو والن ن الرنبد اإلاييييييييييييالمد الذي وزياي إييييييييييييال ة 

ضّيا  د ع لية تصنيم ع تقتصن عل  ال  ن الن يسية ومُ 
وإن ا تشيييييي ل ال دا ظاتو وهو ما ب ا واضييييييدا  د ال  ن 

ي ال ليييك الرزيز  عبييي بن  هللا عبييي  الصييييييييييييييينييياعيييية التد وجييّ
نا ىشيييييييييييييارة األمةن ىنتهاه سييييييييييييينعة اإلنجاز لها. ك ا تلسإ 

ايييييييييييييييل ييان وقبييل  ال يية أيييام من التوجييي ىل  الهنيي  خالل 
م ونة »أع ال تاوين  2010أبنيل  7ت شةني ووم األربرا  

ة ج و ة ىاتناتيجيىل  أن   ة « ا ون للصناعة واألع ال
وتم الر ل  د ضييو هاو وهد الهجنة ال راكسييةو أي هجنة 

جنة متيي رجيية من ال يي ن ىل  ال دييا ظييات أو اايييييييييييييييتهيياا ه
اييييييكان ال دا ظات ىل  ال  نو وبذلك تتناكم ال شييييييكالت 
عل  أنواعهاو وأبنزها مشيييييكلة ازيحام السيييييةن. واعايييييتهاا 
الذي نشةن ىليي هو عل  ندو ما قالي األمةن ال ان وهو 

و «م ونة ا ون للصناعة واألع ال»و شن أع ال تاوين 
يديط  ي حشييييييي  من األمنا  ورموز النهضييييييية الصيييييييناعية 

ىن أه ية ال  ن »يةو ىقتصيييييييايية من  راليات قتصيييييييايواإل
الصييييييييييييييينيياعييية أنهييا تو ن ال نتجييات وتدّمن  نص الر ييل 

و «ي الكبةن الذي يشه ه الو نقتصايوتواكب الدناي اإل
مشيييييييييييييي يا عل  حنص مجل  مناقة النياة عل  ىيجاي 
جامرات وكليات وم ن إيييييييناعية  د مدا ظات ال ناقة 

ت ىل  حت  ع تكون هنيييييييياي هجنة من ال دييييييييا ظييييييييا»
وكأننا  األمةن اييييييييل ان عن ما ااييييييييتراي من «. الراإيييييييي ة

الذاكنة التد تسييييييييييييتدضيييييييييييين الوقا م  التساإييييييييييييةل واألرقام 
واألاييييييييييييييي ا  عن ما وتانا  د الد وا ىل  أمن ما أمام 

كانإ قبل ايينوات مكانا « ايي ون»زا نييو كيف أن م ونة 
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للصيييييييييية   م أإييييييييييهدإ اآلن م ونة إييييييييييناعية تتو ن  ةها 
لد ال دييييييييا ظيييييييية وال دييييييييا ظيييييييات  نص التوظيف ألهييييييييا

ال جاورة.. كأننا  أمةن النياة والذاكنة التد نغهاي محل 
كحةنين علةهييا يقييارب بةن ال يي ونيية التد  يياتييإ من حةييا 

الناإيييييييييييين كقلرة  عب  الصييييييييييييناعة  أه ية حلوان  د زمن
 جامرة ال لك»إيييييييييييييييناعية وبةن ال وقم الذي ُأ ي إ فيي 

ا  كل ة )كاوايييييإ(و ال نموز ىلةه« هللا للرلوم والتقنية عب 
 23هللا مسيييييييييييييييييا  ووم األربريييا   عبييي  التد ا تتدهيييا ال ليييك
 دضيييييييييور حشييييييييي  من كهار أهل  2009ايييييييييبت بن )أولول( 

لم عنبيا ويوليا. وال وقم ال شيييييييييييييييار ىليي عهارة  الدكم والرِّ
عل  الشييييييييا ئ بةن م ونة ج ة وال  ونة « تول»عن قنية 

بنين ال نورةو وهد قنية منسييييييية وعهارة عن ااييييييتناحة للرا
بةن ال  ونتةنو أما اييكانها فيرتاشييون عل  إيية  السيي كو 
 م ههاإ علةهم الحنوة ال زيوجة   نوة مالية ألن أاييرار 
األراضيييييييييييييييد  د ال ناقة  اتإ خياليةو و نوة مرنوية ألن 
الصييييييييييييييين  الرل د األهم  د ال  لكيييييية  ييييييات  د قنيتهم 

 الصرةنة الوايعة.
هيية الرزيز لج عبيي بن  عن ايييييييييييييييل ييان اإلناهيياعوهييذا 

 د موضييييييييوع النهوة  الشيييييييينيسة ن الدنمة نمواكبتي خايم 
الصيييييييييييييييناعدو وحنإيييييييييييييييي عل  متا رة التاور  د قااع 
األع ال من إيييييناعة وتجارةو  ضيييييالت عن خصيييييال  ةهة 
أخنى كحةنة لجهة الداعت اإلنسيييانيةو حاضييينة  د مديط 
أهل القنار الهن ي وبالذات أولئك الذون يقص ون ال  لكة 

إلنجاز مشيييييياريمو ويدنص هدع   د مه ات رايييييي ية أو 
عل  أن يكون اللقييييا   يييياألمةن ايييييييييييييييل ييييان من ضييييييييييييييي ن 
بننامجهم. ك ا أني أكحن من حاضييييييييييييييين  د مديط الذون 
ع لوا عل  م ى  ضيييييرة عقوي ايييييسنا  للهن  ل ى ال  لكة 
وتا روا عن كحب كيف يقوي أمةن الراإييي ة أنشيييط ع لية 
تاوين  د تاريم ال  ن. ومن هدع  عل  اييييييييييييبةل ال حال 
ع الدصييييييين مد   حام  أنصييييييياري نا ب ر ي  ج هورية 
الهن  الذي تنباي  األمةن إييييييييييييييي اقة نشيييييييييييييييأت أيام كان 

 أنصاري اسةنا لباليه ل ى ال  لكة الرنبية السرويية.
تنكةز أهييل الدكم  د الهنيي و كييأهييل  نتهيياهوالال ييإ لإ

بن  هللا عبيييي  الدكم  د السيييييييييييييييروييييييةو منييييذ زيييييارة ال لييييك
خالل زيييييارة األمةن ايييييييييييييييل ييييانو الرزيز ىل  الهنيييي  و  عبيييي 

وبةنه ا زيارة ر ي  وزرا  الهن  للسروييةو عل  توإيف 
و د ج يم « ةايييييييييييتناتيجياإل» بييييييييييييييييييييييييييالرالقة بةن بل وه ا 

 قتصيييييييايال جاعت. بل ىن كحةنين  د أواييييييياط مجت م اإل
والتجارة والصناعة من الجانبةن وتوقسون عن  أن ما ونبط 

 الت رج و د منأى  ن إ« ةىاييتناتيجيشييناكة »البل ون هو 
ل ال يذهبيية الهني ية  عن أي أزمات ومن يون أن تشيييييييييييييييكيّ

أو  الشييينيسة ن الدنمة نعا قا ل ى ال ولة التد خصيييها هللا  
اييييينة من الرالقات ب أت عام  63أي حسييييياايييييية. و وال 

وترززت كخاوة أول   رييي  زييييارة قيييام بهيييا ال ليييك  1947
  لكووإيييييلإ الق ة بزيارة ال 1955ايييييروي ىل  الهن  عام 

الرزيز  م شييّكلإ زيارة األمةن اييل ان ما  عب بن  هللا عب 
 63 يشييهي اع  ئنان ىل  هذه الرالقات.. ىني  وال الييييييييييييييييي

ايييينة هذه لم يد ث أن تأزمإ الرالقة بةن البل ونو وذلك 
ألن الدك ة وال نالقات كانإ   حا ة التدصيييييييييةن لها من 

أن  د « ةايييييييييتناتيجيالشيييييييييناكة اإل»ال ساج ت. ومن   ار 
ال  لكة ندو ملةون ونصييييييييييييييف ملةون هن ي ع شييييييييييييييكوى 

ألف هن ي مسيييييييييييلم بةن حاج أو  200منهم. ك ا أن ندو 
مرت ِّن عل  م ار السييييييييييييينة. ومقابل هذا الدضيييييييييييييور نج  
األمةن ايييييييييييييييل يان يقول للشيييييييييييييييريب الهني ي خالل زييارتييو 

الجامرة »وتد و ا ل ناايييييييييييييييهة مندي ال كتوراه السخنية من 
الشيييييييييييييناكة »د الهن و ما مرناه أن  « ال لية اإلايييييييييييييالمية

ات اإلتساقع تقتصن عل  التهايل التجاري و « ةاتناتيجياإل
ال رقوية وإن ا تش ل مساه ة ع ال وخبنا  من الهن   د 
ع لييية البنييا  والتاوين  د ال  لكيية. ك ييا ع بيي  شيييييييييييييييرن 

ومرهم ما ة ال لةون ونصيييييييييييييييف « الجامرة ال لية»أركان 
زاز وهم يسييييييييييييي رون زا نهم ال لةون مسيييييييييييييلم  د الهن   اعت

 الخام  والرشيييينين لل لك ال دايييي اإلبن  األمةن اييييل ان
ارويو يقول لهم ىن وال ه  آل النح ن عب بن  الرزيز عب 

ب هللا  ناه كييييان يقييييّ ر الكحةنين من عل ييييا  ال  لكيييية   ةييييّ
لم ورجروا لباليهم وع لوا  الذون ذهبوا ىل  الهن  لالب الرِّ

ةو مضييييييييييييييييسا   ا ودك   د القضيييييييييييييييا  وتولوا أع اع مه 
ىن الرالقيييات قييي ي ييية قيييِّ م التييياريم بةن الهنييي  »اععتزاز  

ك يييا أنر  مرنوييييات أركيييان الجيييامرييية «. والريييالم الرنبد
وما ة ال لةون ونصيييييييييف ال لةون مسيييييييييلم أن األمةن خّ  
هذه الجامرة  الذات التد تضييييييييم أكحن من خ سيييييييية آعل 

أزهن الهنييييي  » ييييياليييييبو والتد هد ىذا جيييييازت ال قيييييارنييييية 
و يون غةنها من اا ن جامرات أرايت تكني يو «ل سل ةا

الجامرة »بتشييييييييّن ي الدصييييييييول عل  ال كتوراه السخنية من 
التد اييبع أن مندإ الشييهاية السخنية « ال لية اإلاييالمية

عنيي مييا زار الهنيي . أمييا  الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نهييذه لخييايم 
الدةحيييات التد ُبند علةهييا منا اليي كتوراه السخنييية لألمةن 

ن  هد أني ال رنول يوليا  أع ال الخةن ورجل ايييييييييييييييل ا
ال ولة ال شيييييييييييييهوي لي عال يا ورجل النزاهة والُخلع النفيمو 
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ييية و قييافييية ىجت يياعوكييذلييك مسييييييييييييييياه ييات األمةن  د جوانييب 
وإنسانيةو وتنؤاي الج عيات الخةنية والصديةو وال ساه ة  د 
 يعم ال دايييييسيييييات الترلي ية ومنها ال راه  الترلي ية الهن ية  د

 النياة.
تهق  اإلشييييييارة ىل  أن يعوة األمةن اييييييل ان ىل  زيارة الهن  
كانإ  د مسييييييييييتوى مكانتي وجا ت من نا ب ر ي  الج هورية 
الهن يةو وليسيييييييييييإ من ع  ة نةويلهد أو حاك ها أو مدا ظها. 

بن  ك ا تهق  اإلشيييارة ىل  أن ما ايييبع أن عن ي األمةن ايييل ان
وأحيييييايويييييا زواره  الرزيز عن الهنييييي  من خالل قنا اتيييييي عبييييي 

 ال سيييييييدولةن وال بلوماايييييييةةن الهنوي وما تختزني الذاكنة من رؤية
اكهاو  عب  الناإيييين للهن  والشييييرف النوحد لك ال جنبالط بنسييييّ

 ضالت عّ ا ا ري  د منااهات من السرويوةن من الذون  لبوا 
لم ولو  د الهن و وقف عليي مة انيا خالل زيارة لم وتصييييييييور  الرِّ

الهن ي من ايييييياايييييةةن ومحقسةن ويبلوماايييييةةن أن احتنام الج م 
ومن اليي يييانتةن بهييذا القيي ر من الوي والد ي ييية والتقيي ون الكبةن 
من جانب الهن و التد أورث زعي ها التاريخد ال هات ا غان ي 
ايييييييييييالعت الدكم  ر ه كم أن اعندياز عن ما يصيييييييييييها ىيجابيا 

واحتنام  يكون لصالا الته  ة وال نونة  د ابةل التن ية والسالم
خصييييوإيييييات اآلخنين والنأي عن الت خل  د شييييدونهمو وهذا 
منهج تت ن  الهن  التهشييييييييييةن  ي  د حال تلدّقع اييييييييييرةها لتكون 
عضوا يا  ا  د مجل  األمن ب عم مأمول من السرويية. ك ا 

الرزيز ألبنا ي  عب  أن التوريا نسسييييييييييييييي جا  من جانب ال لك
و وهذا ما والحظي وللسيييييالعت التد تتول  ال سيييييدولية من  ر ه

ال ن  محل حالنا  د األمةن اييييييييييييل ان عن ما تدّ ث خالل زيارة 
الهنييي  بنوحيييية ومسنيات ال هيييات يييا غيييانييي يو وقيييال أميييام النخهيية 

ىن اإلرهاب آ ةو نسيييتنكنه من أي »السيييياايييية والسكنية الهن ية  
جهة كانإو وإن يوننا اإلاييييييالمد ي نم أن يكون هنالك ىرهاب 

د ىضنار الهشنو وأنا  د كالمد هذا ُأمحل أو قتل أو التسبب  
ال  لكة وأُعبن عن اييييياايييياتهاو وهد اييييياايييية التراون والت خد 

ك ا والحظي ال ن  محل حالنا عن ما نكون  د مجل  «. والتواي
األمةن ونسييييييييي ري  د ايييييييييياا التدلةل لل وقف يشييييييييي ي عل  أن 
. ال وا ن الصييييييييييالا والصييييييييييايا هو الذي ودمن  أن و ني أوعت 

اإلي يييان يسيييييييييييييللم الو ن ويا ئن ال وا ن ويترزز مبييي أ وبهيييذا 
ة.. ك يييا تترزز أه يييية اعنديييياز اإليجيييابد ىل  التن ييية  ال وا نيييل

 والسالم.
 2010 (نيسان)أبريل  24 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 حتالل مرفوض وآخر مبغوضإ
يضييييف ر ي  وزرا  ىاييينا ةل بنيامةن نتنياهو وايييا ن 
أ ناي الدكومة التد ع تني  ايييالما واايييتقنارا  د ال ناقةو 
ىل  أخاييا هم وخايياييياهم الظن  ييأن عيي وانييا من جييانبهييا 
عل  ىونان ايييييييييييييكون موضييييييييييييم تنحةب أو حت  قبول أي 
حكومة مسيييل ة عنبية أو غةن عنبيةو ذلك أن التدسظات 

عل   ىاييتحنا رنبية واإلاييالمية يون من جانب األنظ ة ال
التالرات النووية الا وحة للنظام اإلوناند الشيييييييييييييييقةع ع 
تصل ىل  ح  النضا  أن ترت ي ىانا ةل عل  اإلنجازات 
النووية اإلونانية أو عل  أه ال عسيييييييييييييييكنية وقواع  جوية 
ومصييانم حنبية ىونانية. ومن ال دك   د حال ح وث هذا 

رنبد ال سييييييييييييلم وغةن ال سييييييييييييلم الر وان أن ولتف الج م ال
الناإييين ريا عل   عب  حول ىونان ك ا التف حول مصييين

وكان من بةن ال لتسةن األمةن  1956الر وان الحال د عام 
الرزيز وشيييييييييييييييطيقييي األمةن ايييييييييييييييل ييان. وجييا   عبيي بن   هيي 

من منالع أن قناة السيييييييييييييييوي  حع مصيييييييييييييييني  اإللتسال
وتييأمي هييا واجييب و ندو ت ييامييا ك ييا أن السيييييييييييييييرد للتقنييية 

لنووية حع ألي يولة ما يامإ ألغناة ايييييييييييييل يةو وهذا ا
ما يقول النظام  د ىونان ىني يقوم  يو لكن التصييييييييينيدات 
 واإلنجازات الصيييييييييييياروخية اإلونانية تجرل السييييييييييييل د يمارات 

 .شامالت 

وحت  يولة اإلمارات الرنبية ال تد ة التد بةنها وبةن 
 ىونان الحورة مشييييييييكلة مورو ة من ىونان الشيييييييياه وتت حل  د

«   ييب الكبنى »احتالل ىونان  الث جزر ىميياراتييية هد 
و ع ي كن أن تسكإ «أبو موا »و«   ب الصرنى »و

عل  أذى ولدع  إونان من جانب ىاييييييييييييينا ةل. ونقول ذلك 
زاو  قال بن  هللا عب  ألن وزين خارجية اإلمارات الشييييييييييييم

عل  اييييييييييدال  ريات  2010أبنيل )نيسييييييييييان(  20ووم الحال ا  
ىن »لل جل  الو ند اعتدايي   بنل اند خالل جلسييييييييييييييية

احتالل أي أرة عنبية هو احتالل ولي  اييييييييو   هم وع 
 نا بةن احتالل ىاييييييييييييييينا ةل للجوعن أو لجنوب لبنان أو 
للضيييسة الرنبية أو غزةو  اعحتالل هو اعحتالل وع توج  
أرة عنبييييية أغل  من أرة عنبييييية أخنى. واعحتالل 

غةن قيييييانوند غةن قيييييانوند  د الرنل الرنبد ك يييييا هو 
ىايييييييييييييييالمييييا ويولييييا. ك يييا أن ىونان تقف موقف ال ترنيييإ 
والنا ل لكل مهايرات حكومة اإلمارات لدل القضيييييييييييييييية 

 «. التساوة ال هاشن أو التدكيم ال ولد
هللا ع يقارن هنا بةن يولة  عب  من الب هد أن الشيييييم
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ع وة ويولة شيييييييطيقةو وإن ا هو ونظن ىل  األمن من زاوية 
لييذي هو احتالل لحالث جزر ىميياراتييية السرييل ال هروة ا

كونها  د م خل الخليج الرنبد  ىايييييييييييييييتناتيجدذات موقم 
ه عنبييييا وتقت  من ىعتهيييار )اليييذي تن ل ىونان  شييييييييييييييييي ة 

«  الخليج الساراد»مداسات أو شنكات  ةنان ع تس د 
ويصيييييييل الرقاب ىل  ح  الاني من الوظيسة(. وع يشيييييييكل 

و كةلومتنات  75ُقن ب الجزر من السيييييياحل اإلوناند )مسييييييا ة 
أي  ال ة أرباع السيييييييياعة بزورا حنبد( أحطية إلونان  د 

م الة  علةها وخصوإات أن هذا السرل ح ث  د زمن  وض 
الشييييييييياه ولي  من ال ناع  د شيييييييييد  أن كل عه  مد   
رضا بهلوي ُم ان ومن وة من جانب الدكم الحوري ع ا 
احتالل الجزر اإلمياراتيية الحالث. ولو أن الحورة الخ ةنيية 
 ايرت منذ اللدظة األول   ر  انقضيييييييييييا  السييييييييييينة األول  

بن  عايييييييييييييييتقنار النظيام الخ ةند ىل  القول للشييييييييييييييييم زاو 
نهيان ما مرناه ىن ل ولة اإلمارات  د الذمة  آل ايييييييييلاان

ها وييرة ىعتهار اإلونانية  الث جزر احتلها الشيييييييييياه ونأمل 
يستنيها أإدابها   جني أن تستقن أحوال الحورة وع يروي 
األمةنكد ال صييييييييييييييي وم من الذي جنى يداول تقويل ما 
ح ثو لكان الشيييييييم زاو  ااييييييتوعب ُحسيييييين النية هذه وريَّ 

م الخ ةند  ييأحطييية يوليية اإلمييارات بهييذه عل  ىقنار النظييا
الجزرو   ا وناايييب ال قام ويناعد لهرل السييينةن مسيييألة 
عيي م التكييا د لجهيية القوة بةن يوليية مجنوحيية الكبنيييا  من 
امد ويولة اتدايية من اييييييييييييهم  الدنب مم الرناا الصيييييييييييي َّ
ىمارات إيرةنة وبذل ر يسيها وشيةوا  طية اإلمارات ما  د 

أوتاي الخي ة اإلماراتية عصييييييية ااييييييتااعتهم لإ قا  عل  
عل  ريييا  الصيييييييييييييييناعييات  د مناقيية الخليج وعليييي. لكن 
ىونان الخ ةنيييييية اعتبنت الجزر اإلمييييياراتيييييية الحالث حقيييييا 

ىل  ىونان « الدع»مشييينوعاو أو  لنقل شييينعياو  م أور إ 
النجييايييية التد وإيييييييييييييييلييإ الدييال مرهييا ىل   -الخييامنئييية 

أ من األرة جز  ع وتجز »التصيييييينيا رايييييي يا  أن الجزر 
 «.اإلونانية

وعل  هييام  هييذا ال وقف النا ل من جييانييب ىونان 
 النسيييييييييهة ىل  موضيييييييييوع الجزر اإلماراتيةو نسييييييييي م  رل 
انا  د الد وا مرهم  ىخواننا اإلونانةةن يقولون عن  تهلاايييييُ
حول أمور ال ناقة وبالذات الج و  النووي والصيييياروخد 

ع و عو وكذلك الكالم الناري الذي يدوي  د  ياتي ما 
من جز ات  ىل  الا أنةنة الجواريةو كالما نت ن  أع يكون 

نظنتهم. وخالإيييييييييييييية هذا الكالم أن هذه الجزر ليسييييييييييييييإ 
 النسيييهة ىل  يولة اإلمارات أكحن من  قرة أرة مسيييكونة 

بهرل الصيييييايون  د حةن أنها  النسييييهة ىل  ىونان كونها 
قوة ة ونقاط ىاييتناتيجيتشييكِّل مواقم  اإلاييتكهارتواجي قوى 

 د حال ح  إ مواجهةو وذلك عل  أايييياج أن منصييييات 
من الصواريم ال تاورة التد تنتجها ىونان توضم  د هذه 
الجزر قييايرة عل  ىربيياي ال الحيية اليي ولييية  د مضيييييييييييييييةع 

كةلومتن عن هذه الجزر م ا يرند  100هنمز الذي وهر  
أن إواريم قصةنة ال  ى قايرة عل  تأيية مه ة اإلرباي 

. ك ا نسيي م من ال شييار ىلةهم عهارات محل  ال شييار ىلةها
ىن ىونان اآلن مسيييييييييييييييته ل ة ومن واجب اإلخوة قاية ال ول 
الرنبية وال سيييييييل ة الوقول مرهاو ك ا من مصيييييييلدة يولة 
اإلمارات وق ف ى ارة موضيييييييييييييوع الجزر والتساهم مم الدكم 
اإلوناند ل قايضيييييييييييتها   وقف ايييييييييييياايييييييييييد أي تدةة  يولة 

ىونان تنسةيذه  د ال ناقية.  اإلميارات من أي مخاط تنوي 
و د هذا اإل ار تن رج ال قولة اإلونانية  أن موضيييييييييييييييوع 

ك ا  د «. اييييييييو   هم بةن البل ون»الجزر لي  أكحن من 
هذا اإل ار ون رج اع تنا  اإلوناند  النسيييييييييهة ىل  ايييييييييياية 
هي من بورإيييييييية الت اول  الهدنين وهو ا تنا  خةنا تم اييييييييد 

لوماايييييييييييييييد لي من جانب والتنظةن وخةنا كان الرالج ال ب
 ُأولد األمن  د الهدنين.

وهذه النظنة من جانب الدكم اإلوناند تجرلنا آاييسةنو 
زاو  ىل  ال قارنة التد بن  هللا عب  ك ا اضيييييييانار الشييييييييم

أشيييننا ىلةها مالم ال قال وت عيم القول بزيارات  الث لها 
يعلتها كونها  قط ىل  يول تدتل ىايييينا ةل مسيييياحات من 

د السيييييلاة الو نية السلسييييياةنية للتدايث مم أراضيييييةها وه
ر يسيييييييييييييييهييا مد وي عهيياج  د مقنهييا  د رام هللا واليي وليية 
اللبنانية من خالل لقا  مم الن يسةن ال وجويون نبيي بني 
وايييير  الدنيني )كون الن ي  األول ميشييييال اييييلي ان  د 

هللا  عب  زيارة ىل  البنازيل(و وايييييييورية التد تهايل الشييييييييم
امم ر يسييييييييها   2010أبنيل  26 اإل نةنووم  ر األايييييييي  شييييييييَّ

 ضيييييييييسضييييييييية أراحإ الصييييييييي ور من غنا ب ألراز الترامل 
اإلوناند مم الرنب.. ىن هيييييذه النظنة نناهيييييا توأم النظنة 
اإلاييييييييييييييينا ةلييية التد  ييال ييا عحظهييا الن ي  رجييب  ةييب 

ن تنكيا الرح انية » لييييييييييي أريوغان ووزين خارجةتي الذي ُونظِّّ
  الد وا مم اإلانا ةلةةن أح   ياوي أوغلو عن« ال تج ية

 د شيييييييأن الوايييييييا ة مم ايييييييوريةو حةا ىن هدع  يقولون 
كالما وحةن ال هشييييية وخالإيييييتي أن الدكم السيييييوري ي كن 
أن وترامل مم موضيوع الجوعن محل تراُملي مم تنكيا  د 

ايييييييييييكن رون. وعن ما نسيييييييييييتدضييييييييييين هذه ىموضيييييييييييوع لوا  
من اإلاييييينا ةلية نتسهم ال قارنة اعضيييييانارية « التخنيجة»
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زاو  بةن احتالل ىاييييييييييييييينا ةل بن  هللا عب  جانب الشييييييييييييييييم
ال ن وة لألراضيييييييييييييييد الرنبيييية واحتالل ىونان ال هروة 
للجزر اإلماراتية الحالث وحنإيييي عل  أن يقول للنؤايييا  
مِّ من اعحتالل واحيي و  الييذون زارهم مييا مرنيياه ىننييا  د الهل
ومن يون أن يسييييييييتوقسي الر ز اإلوناند لجهة التذكةن  أن 

للم اإلاييييييينا ةلد ُر م خالل أكتوبن )تشييييييينين األول( من الرل 
ظبد ألن و  ا ىاييييييييينا ةليا شييييييييياري  د   د أبو 2009عام 

«  اونينا -الوكالة ال ولية للااقة ال تج ية »مدت ن عق تي 
التد هد ىح ى ال نظ ات ال ولية التا رة لألمم ال تد ة 

 ظبد  ااتضا ة ال قن ال ا م لهذه الوكالة. و ازت أبو
ذليييك يدييياول  رل ىخواننيييا اإلونانةةن عنييي  ى يييارتنيييا  ىل 

الخليج الرنبد » بيييييييييييييييييييييي أمامهم مسييييييييألة ع م تسيييييييي ية الخليج
وبذلك تنسييييجم التسيييي ية مم  وريتهم اإلاييييالمية « اإلاييييالمد

وينتيييا  الجةنان الرنب )الرناا ويول مجل  الترييياون( من 
حسييييييااييييييية التسيييييي يةو ومسييييييألة ع م حسييييييم موضييييييوع الجزر 

ل التدكيم ال ولد وإن كان األ ضييييييييييل من اإلماراتية من خال
خالل التسهم والتسييياهم مم أإييييييييييييييدييياب الجزر.. ىن ىخواننيييا 
اإلونانةةن عن  ى ارة ال سألتةن مرهم يقولون ما مرناه  أمةنكا 
وإايييييييييييينا ةل ويول حليسة له ا ُتر  الر ة للهجوم علةناو ويأتد 
 د هذه الدالة الدنجة من وحةن موضييييييييييييوعات  انوية. وهذا 

هو نسسيييييييي الذي  ال ا اييييييي رناه  ر  السييييييينة األول   ال ناع
لطيام الحورة الخ ةنية عن ما اييييييي رنا من يقول  هل هذا وقإ 
ى ارة موضيييييييييييوع  سييييييييييييط محل الجزر بةن ا ىونان الحورة تواجي 

 األمةنكد؟ اإلاتكهار
عل  هذا األاييياج هل وب و التأجةل هو ال ر ول  يو 

ن الحورة أم أن الجزر التد احتلهيا الشيييييييييييييييياه كيانيإ  د نظ
 مهروضييييييات  اإلونانية تنا ا يجب الدسا  عليي ولي  احتالعت 

من األ ضيييييييل التخل  من ت اعياتي. وإذا كان هذا األمن 
لن ُيدسيييم  د الزمن الناهن  كيف ايييُيدسيييم  د حال  ات 
النووي اييييييية  ال وقف من جانب ىونان لي   قط  النسيييييييهة 
ة ىل  الجزر وإن ا  النسيييييييييييييييهة ىل  كل الخليج وكل ال ناق

 التد علةها عن  ذ السالم.
 2010 (أيار)مايو  10 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 بشار التنموي.. ونجاد النووي 

 د الوقيييإ اليييذي وبييي و فييييي الن ي  األمةنكد  ييياراي 

عل  ىنجاز  النسيييييييييييييهة ىل  ال وضيييييييييييييوع  أوباما مصييييييييييييي  ات 
السلساةندو يرنيي عن خيار الدنب وويالتها عل  ىونانو 
ويضييييييييي ن من خاللي الا أنةنة عل  إيييييييييرة  ع م اهتزاز 
الرالقات مم الرنب وال سل ةنو وهد عالقات أرايها منذ 
الشييييييييييييييهن الحاند لتسييييييييييييييل ي مقالة  الن اايييييييييييييية  د الوعيات 

مارا ون التد ي ال تد ة..  د الوقإ نسسيييييييييييييي وتواإيييييييييييييل 
اإلوناند لإيارة األمةنكييييية عل  أكحن من جبهييييةو حةييييا 
نجيي  الن ي  مد وي أح يي ي نجيياي ع ووظف عل  الندو 
ال ييأمول وال رقول ى اللتييي من عل  منبن األمم ال تديي ة 
فيقول من الكالم ما يدقع القبول  يو و د الوقإ نسسييييييييييي 
يضييييييم الصيييييي وع السييييييوري أمام ىحناجات ع تتنااييييييب مم 

ار األاييييي الرات الن ي  ت ىل  اايييييتك ال ال صيييييالدة   شيييييَّ
 اللقا  مم الن ي  حسند مهاريو وبالتأكة  للذون وزوروني 

 من ال سدولةن األمةنكةةن واألوروبةةن.

ىن ما تسيير  ىليي اييورية للسيينوات الرشيين ال قبلة هو 
خوة غ ار تن ية شييييييياملة من بةن بنامجها التنقةب عن 

الت عن تنشييييييييييييط السيييييييييييياحة مزي  من النسط والرازو  ضييييييييييي
وتدسةز ال سيييييييييييييييتح نين الرنب عل  ىنجيييييياز ال زييييييي  من 

 ال شاريم  د اورية.
ومن مظاهن التوجهات السييييييييييوريةو التد نشييييييييييةن ىلةها 
عل  ايبةل ال حال ع الدصينو أن وزارة السيياحة السيورية 

«  السياحد ال ولد اإلاتح ارملتق  اوا » نحإ خالل 
عشييينات ال شييياريم  2010أبنيل )نيسيييان(  27ووم الحال ا  

لالايييييييييتح ار السيييييييييياحد ياخل  رل ال  ن و د ال نا ع 
السيياحليةو وهذا به ل ر م ع ي السيييا  الرنب واألجانب 

 2009خالل  الث اييينوات من حوالد ايييهرة مالوةن عام 
. وهنا نشيييييةن ىل  أه ية التدسييييين ملةونات  12ىل   2010 -

الذي تشييييه ه  الث جبهات اييييياحية  سرل تدسييييةن مسييييار 
عالقييييات من جهيييية )لبنييييان أه هييييا( واعنتقييييال  ييييالرالقيييية 

التنكية ىل  حالة من اليسيييين وإييييلإ ىل  ح   -السييييورية 
ىلرا  التأشييةنات بةن اييورية وتنكياو وبذلك  اتإ السييياحة 
األوروبيةو وبالسييييييييييييياراتو متيسيييييييييييينةو وتشيييييييييييي ل أربم يول 
متجيييياورة حييييا ليييية  يييياآل ييييار وال نيييياا الاةييييبو وهد تنكيييييا 

ولبنانو وهذا  د انتظار تاوين شيييييييهكة وايييييييورية واألرين 
 ىختصييييارالسييييكة الد و  التد ي كن من خاللها للقاارات 

 مشقة السسن  السيارات.
السيييييياحد ايييييتتسيييييم  زيهاروإل  ذلكو  إن مسييييياحة اإل

عنييي ميييا يقنر أهيييل الدكم  د الرناا أن من واجبهم  ّد 
إيييييييييييسدة التد يات والب    صيييييييييييسدة التن ية والسيييييييييييياحةو 

لنساية  د األمور الصيييييييييييييييديدةو والنأي وتوظيف الحنوة ا
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عن التشيييييييييييينجات ال ذهبية التد ع تسنز اييييييييييييوى اإلرهاب 
وال مو مم أن  د الرناا من اآل ار والدضيييييييييارة وال ناظن 
الج ةلة  د الش ال ما ُيرني األجانب بزيارة بالي النا  ون 
للسييييييييييياحة ولي  لالحتاللو ويرنيهم أكحن أنهم من خالل 

زييارة خ   يول ي رية واحي ةو  رحلية واحي ة قيايرون عل 
هد ك ا ايييييييييييبع وذكنناو تنكيا واألرين وايييييييييييورية ولبنانو 
ىضييييييييييا ة ىل  الرناا  ر  أن يسييييييييييترة  أهل الدكم وعةهمو 
ومسييييييييييتقبال ىونان  ر  أن ياوي أهل الدكم  ةها إييييييييييسدة 
التالرات ىل  امتالي السيال  النوويو وبذلك ونتهد حال 

تتخهط  د يهالةز ىونان محل حال كوريا الشيييييييييي اليةو يولة 
الرزلة ال وليةو وع تج  منا ذ لها ايييييييييييوى عالقة ع ج وى 
منهاو ىما مم  نزويال شيييييييييييا ةز أو شيييييييييييا ةز  نزويالو ومم 
كوريييييا كيم جونغ ىوييييل أو جونغ ىوييييل كورييييياو الييييذي زار 

عن  نيع البن  2010ماوو )أيار(  3 اإل نةنالصييةن ووم 
يخشييييي  وبوااييييياة قااره ال صيييييسا الذي وتنقل فييو كوني 

 ركوب الاا نات.
ىل  ىونان وهو الذي اإلبن  لكن كيف ايييييييتتم زيارة كيم

«  لي وزين»ع يسا ن اوى  القاار مزويا  خ سةن ايارة 
خاإييييييية  الزعيمو عل  ندو زيارتي الج و ة ىل  الصيييييييةنو 
وهد األول  منذ أربم اييينواتو لكني ايييبع وقام حت  عام 

 أربم زيارات  م توقَّف عن السيييييسن نتيجة ىإيييييابتي  2000
  جلاة يماغية. 2008عام 

خالإيية القول  ىن ااييت ارة ىونان القوية ىل  التجاوب 
مم التوجي ال ولد لي  نقاة ضيييييييييييييييرفو بل الرك  ىني 
نقاييييية قوة. ونقول ذليييييك كد ع ونتهد أمن الج هوريييييية 

ن اإلايييييييييييييييالميةو نتيجة ال زي  من الرقوبات علةهاو ىل  أ
حالها محل حال كوريا الشيييييييي اليةو وهذا مصييييييييةن ع نت ناه 
إلخواننييا اإلونانةةنو وبييالييذات ع وت نيياهو ك ييا نتصيييييييييييييييورو 
الص وع التاريخد الذي هو الداكم السوري. ويلةلنا عل  

ار  ذلك أن الن ي  وواإييل ع لية تنطية شييوا ب ياخل  شييَّ
األجهزة الدكوميةو  ضيييييييييييييييالت عن تنظيم قانون الر ل  د 

 48 بييييييييييييي اع الخاصو يد ي ااعات الر ل األابوعيةالقا
اييييييييييياعة. ك ا وواإيييييييييييل  ت ا النوا ذ عل  ال جت م ال ولد 
ويلق  التنحةييب تلو التنحةييب. وهييذا يرززو عل  ندو مييا 
أاييييييييييييلسناو البننامج التن وي الذي يخوضييييييييييييي به ل جذ ب 
اايييييييتح اراتو وبالذات من السيييييييرويية وبرل يول الخليج 

لاهم( ببالوةن ال وعراتو ومن الرنبد )ولي  الساراييييييد  ا
يون أن تسيييييييييييييييتوقسييي تدنشيييييييييييييييييات  رل األ نال ياخييل 
مدايييييييييسيييييييييات الدكم  د الوعيات ال تد ةو ويون أن وحنيي 

عن التوجي التن وي أن الصييييييييييييييي وع اإلوناند و د كل منة 
ونتسم منسييييييييييييييوب اإل هال الرنبد وال ولد عل  اييييييييييييييوريةو 

اريية حيا لية يا  يا   واعةي   مم وبدةيا ىن األجني ة الهشييييييييييييييييَّ
مهرو ةن ورايييييييي ةةن يولةةنو آخنهم ولي  أخةنهم الن ي  
النواد مة  ة يف الذي تأتد زيارتيو وهد األول  لن ي  
روايييد ىل  ايييوريةو ريا عل  الزيارة التد قام بها الن ي  
ار ىل  مواكو قبل خ   انوات. ورب ا ُترني ايااة   شَّ

ارو الدكومة النستا اإل نوايةو و التد يقوم بها الن ي   شَّ
التد  ات لسيييييييسنها وأاييييييياولها الدنبد مسييييييياحة رحهة  د 
مةنيا   ن وج ومن يون أن يشيييييييييييييييوش ذلك عل  خاية 
ااييتح ار الشييا ئ السييوري اييياحياو  شيياب الجز  األكبن 
من يوون رواييييييييييييييييييييا ال ورو يييية  د مرظ هييييا من الرهيييي  
السيييييييييييييييوفييييياتد وعل  ندو مييييا  رلييييإ اليييي وليييية األوروبييييية 

ر ي  وزرا هييييا بويكو ال تواضيييييييييييييييريييية بلرييييارييييياو التد أبلغ 
ار  بوريسييييييول الن ي  الذي ااييييييتقبلي  د يمشييييييع ووم  شييييييَّ

قنار الدكومة البلرارية شيييييييييييياب  2010أبنيل  25الج رة 
ملةوناو  74ملةون يوعر من أإييييييل ال ون الرام الهالغ  54

ملةون  17عل  أن تتم جيي وليية تسيييييييييييييييي ويي  ال بلغ ال تهقد )
سيييييي و  يوعر(و م ا يرند ع ليا أن اييييييورية ماضييييييية  د ت

اليييي وون األجنبييييية علةهيييياو وهنييييا تألتد أه ييييية الرالقييييات 
 السرويية والخليج الرنبد.

ات اإلاتح ار وكل ا توازنإ عالقة اورية مم ىونان كانإ 
الخليجية ورب ا الويا م عل  ندو ما حصييييييل مم لبنان عل  
يرجة من اليسيييييييين. وعن ما تبند شييييييييخصييييييييية خليجية رفيرة 

تشيييييييينل عل  كل جهات  قصيييييييينا منيسا ع نظةن لي عل  تلة
يمشييييييعو   ن الابيرد عل  ندو التقالة  الخليجية أن وهاير 
أهيل اعقتي ار ال يالد ىل  مجياورة ُكبنا هم وذليك ببنيا  يارات 

 واارة حول القصن الكبةن.
ملةون  54ونشيييييةن هنا ىل  أني عن ما تشييييياب بلراريا 

يوعر من يوونها عل  ايييورية أمال  د السوز عحقا  رقوي 
متنو األنساا  د يمشيييييع وبنا  منشييييي ت للااقةو  إلنشيييييا 

  ن تدصيييييةل الداإيييييل أن وتكنم اييييية ا الدكم النوايييييد 
بوتةن ويشييييييييياها النسيييييييييهة الكبنى من ال وون  -مة  ة يف 

ارية التد أعاإ  دنيتةه ا ال  نية  عل  ايييييييييييييورية الهشيييييييييييييَّ
والدنبيييية مالذا يا  يييا  د ميييياه مةنيييا   ن وج الييي ا ئيييةو 

هة ىل  ال ولة النوايييةو ومحل وهو مكسييب لي أه ية  النسيي
ال كسييييب الذي نالتي ال ولة السييييوفياتية  د السييييتةنات من 

الناإييييييييين. ولوع هذا النايييييييييو اآلمن وال ا ئ  عب  مصييييييييين
لألايييا ةل والسيييسن الدنبية وال  نية السيييوفياتية  د ال ياه 



328 
 

ال صيييييينية الناإيييييينية لكانإ هذه األاييييييا ةل ع تج  غةن 
و أو رااييية  وا مياه منااييةها عل  شييوا ئ الهدن األاييوي

 الهدار.
وق  يجوز للهرل أن وتسا ل  ل اذا ىذن هذا التذبذب 
 د ال وقف األمةنكدو ونه   ميييييا هو قييييي يمو وتجييييي وييييي  
الرقوبات التد تترارة مم تصييييييييييييييينيدات و لد بها زوار 
يمشييييع من مسييييدولةن أمةنكةةن ي حلون الدزبةنو ىذا كان 

نسط ور  م التوجييي السيييييييييييييييوري ندو التن ييية والتنقةييب عن ال
ىنتاج الراز ومجاراة مصييييييييييييين وتون  وال رنب ولبنان  د 

ياخليا مصييييينفيا  نستا السيييييياحد واإل اإلايييييتح ارموضيييييوع 
وإعالميييييا ويي قنا ييييياو والتجيييياوب مم النغهييييات الرنبييييية 
وال ولية  د إييييييييييياغة عالقة جوار ُمتسهم مم لبنانو وهو 

  األول اتطهالأمن وتدقع  الت رج وإل  يرجة أن حسلة اإل
التد أقامها السسةن السوري  د ظل الرالقات ال بلومااية 
ايليييية جييييا ت من نوع الدسالت التد كييييان يطي هيييييا  ال تهييييل
اميةو  السييييييييييسنا  الرناقةون ل ى الكويإ قبل الرزوة الصيييييييييي َّ
  رن  أن كل األ يال تت ا م لتلبية ال عوات ومن يون 
أن يرند ذلك أن ال شييييييييييييييياركة عسويةو ألن ما  د القلوب 

 ةن ما  د قانون ال صالا الشخصية الضيقة.هو غ
ول اذا ال  احكة  د موضيييييييوع السيييييييسةن األمةنكد  ر  
ترةةنيو مم مالحظة أني تّم اختيار ال بلوماايييييييييييد الُ دنك 
وال سيييييتشيييييناو ىذا جاز التوإييييييفو روبنت ايييييتيسن  وري 
ليكون السسةن الذي وتقن الرنبية وال لم  التنكية ورب ا هو 

يدتياج ىل  متنج ةن عني ما ولتقد  ُملم  السيارايييييييييييييييييةو  ال
ال سدولةن السوريةنو وبالذات عن ما تكون هنالك لقا ات 

  نا ية تقوم عل  التبلغ والتبليغ.. أو الرك .
وإذا ُأجةز لنيا اإلجيا ية  يإن اإليارة األمةنكيية تنيي  من 

ار  الرالقة مم الدكم اإلوناندو مم  ىختصيييييييارالن ي   شيييييييَّ
هنا  إني عن ما وهاغإ  أنها تشييييييييييييه   رل التقل . ومن

 الن ي  مد وي أح  ي نجاي الصييييييييي وع السيييييييييوري الن ي 
ار   اتصالو وتكون مسنياتي الُ ذاعة من جانب واا ل  شَّ

اإلعالم اإلونانية شيهي مدجوبة من جانب وايا ل اإلعالم 
 ىاييييتناتيجدالسييييوري /السييييوريةو توحد  أن التوجي اإلوناند

رحي د نا ب  وغةن قابل للتر ولو  م يأتد مد   رضيييييييييييييييا
 2010أبنيل  29الن ي  نجاي ىل  يمشييييييييييييييع ووم الخ ي  

ار  ليقول للن ي  ىننا اييييييييييننشييييييييييئ مركم وبرل يول  شييييييييييَّ
ياو واييييينن م التهايل التجاري مركم ىقتصيييييايال ناقة تكتال 

ىل  خ سيييييييية بالوةن يوعر ب ل  ال  ا ة وخ سييييييييةن ملةون 
يوعر حييييالييييياو  هييييذا تقنأه ىيارة الن ي  أوبييييامييييا عل  أن 

ال ولد غةن مدسيييييييومو ولذا  اإلتجاه وقف السيييييييوري  د ال

اايييييتوجبإ ال سيييييألة تلك ال الحظة  الرة الخشيييييونةو وهد 
 صييييييواريم اييييييكوي وكأن ا هذه  هللا حزبأن اييييييورية تزوي 

الصيييواريم ليسيييإ منصيييوبة  د قواع  ال قاومة  د جنوب 
لبنان منذ اييييينواتو وإع  كيف كان اييييية  ال قاومة حسييييين 

يالعو ومن قب ل النه   هللا دزبم لنصييين هللا األمةن الرا
اإلايينا ةلد ل وضييوع الصييواريم    ة  ويلةو  -األمةنكد 

وكذلك قبل قنار ترةةن السييسةن األمةنكدو تدذونه  أن من 
يرت   سييييييييييييييييكون الني عليي  ال حلو م ونة مقابل م ونةو 

مقيييابيييل بةنوت..  أبةيييب تيييلومايييار مقيييابيييل مايييارو بيييل و 
 وهكذا.

ار  لقول  ىن الن ي ونصيييييل  د ضيييييو  ذلك ىل  ا  شيييييَّ
التن وي هو اآلن أمام مرضيييييلة الن ي  نجاي النوويو وأن 
كييييل اع تنا ات األمةنكييييية تت دور حول أن الضييييييييييييييينبيييية 
ال وجرييية البييي ولييية عن ال واجهييية الدنبيييية إلونان هد  د 

ار  ى راي التن وي عن نجاي النووي. وهذا لي   األمن  شييييييييَّ
اإلاييينا ةلية  -األمةنكية السيييهل حصيييولي ىذا كانإ اللعهة 

اإلانا ةلية عل  التسوية  -تنى تق يم التسوية السلساةنية 
اإلاييييييينا ةليةو وبذلك تتأخن اايييييييتراية الجوعن  -السيييييييورية 

عل  ندو اايييييييييتراية ايييييييييةنا  من قبل.. هذا ىذا لم يد ث 
للجوعن ما اييبع وح ث لإاييكن رون. وهنا يك ن اختهار 

 النوايا واإلرايات.
 2010 (أيار)مايو  18 - «ق األوسطالشر» صحيفة

     

 زيارة يزهو بها البيت األبيض
هنالك أكحن من موجب لكد وتصييييييييييينل الن ي   اراي 

الرزيزو ذلك أّني  عب بن  هللا عب  أوباما بنزاهة مم ال لك
عل  النغم من أن الرالقة بةنه ا ح وحة الره   إن خايم 

أوباما منذ اللقا  قنأ  د كالم الن ي   الشييييييييينيسة ن الدنمة ن
األول بةنه ا أن مر ن النجل عل  يرجة من النقا و وأّني 
 يالتيالد لن يكون مناوغيا كيالن ي  السيييييييييييييييلف جورج بوش 
اعبن. وملن كانإ هذه إييييساتي يصييييها من مصييييلدتي أن 
يكون عن  حسييييين ظن اآلخنين  يو وخصيييييوإيييييات مم قا   

الرزيزو يسضييييييييييييييييييل  عبييي بن  هللا عبييي  حكيمو محيييل ال ليييك
حة عل  ال  اهنة وينى أن خةن ال ب  ية عل  قلتي الصييينا

أكحن يي وميية من عوا يي  التالعييب وترةةن الجليي  وانتهيياز 
 السنص.



329 
 

 د ق يية الرشييييييييييييييينين األول  كييان تييأ ن الن ي  أوبييامييا 
الرزيز تلقا يات. و د الق ة الحانية  عب بن  هللا عب   ال لك

شيييييييييييرن الن ي  أوباما  أه ية أن يصيييييييييييرد أكحن ىل  هذا 
   الدكيم الذي عنكي الزمن وواجيو  الدنكة والدك ة القا

والصيييبن الج ةل من يون أن يخذلي الرزمو قضيييايا مدلية 
وإقلي ية  رضيييها أشيييهي  الرواإيييف. لكّني مم ذلك اايييت ن 
مقتنرا  صيييوابية  نوحاتي ما يام من نسييييج النجال الذون 
ير لون آلخنتهم ويرنةهم كحةنا أن يكونوا عن  ُحسيين تقةيم 

 ريم ل ا  رلوا أو أنجزوا.التا
و وال ايييييينوات الترارل القلةلة التد اكتسييييييبإ إييييييسة 
الصييييييييي اقة ال ت ةزةو لم يكن الن ي  أوباما  داجة ىل  أن 

الرزيز ألن خايم  عب بن  هللا عب  وتقصييييييييييييييي  نوايا ال لك
كييييان  د اايييييييييييييييت نار يقول للن ي   الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة ن

األمةنكدو الذي شييّكل تنؤاييي لدظة تاريخية  د الوج ان 
األمةنكدو ما يجول  د خا نه ويرّلف ال الحظة التد ع 
ب  منها  النصييييييييييييييييدة والنأي الذي ع ج ال  د اييييييييييييييي ايه 
للان ةن. وهنيييا قوة ال وقف السيييييييييييييييرويي اليييذي كيييان  د 

ة واإلايييالميةو و د األمتةن الرنبي شيييامالت  اايييت نار جامرات 
مصيييييييلدة الجانب األمةنكد من زاوية  الوقإ نسسيييييييي واعيات 

الصيييييي وع ولي   قط الدليف إيييييياحب الشييييييأن  د القنار 
 ال ولد.

ولقييي  بييي ا أن الن ي  أوبيييامييياو وبييياليييذات  رييي  زييييارتيييي 
ال ت ةزة للنياة الرام ال اضيييييييييييييييدو رأى أن تكون الزيارة 

يز ىل  الرز  عبيييي بن  هللا عبيييي  الناييييييييييييييي ييييية األول  لل لييييك
الوعيات ال تد ة عهارة عن مناايييييييييييييييهة لصيييييييييييييييياغة رؤية 
متج ية تسييييييييتن  ىل  أ كار  ال ا ت اوع  د شييييييييأنها خالل 
اللقا ات القلةلة ع يا الكحةنة أه يةو وهد   رظ ها تخ م 
قضية السالم الذي يضم ال ران ون اإلانا ةلةون وغةنهم 

 الرطهات  د  نيع تدطيقي.
هللا ونى  د  عبييييي  ليييييكوإذا جييييياز اع تناة  يييييإن ال 

الترييامييل ال سيييييييييييييييتديي ث من جييانييب اإليارة األمةنكييية مم 
ىاييييييينا ةل مالما موقف ج و  من شيييييييأن تاوينه أن يخ م 
قضيييييييييييية التسيييييييييييويةو ومن هنا  إن اإليارة األمةنكيةو التد 
ايييييييبع أن ترا إ  الكحةن من النخاوة مم مهايرة السيييييييالم 

لعهارة هللا يقول  صيييينيا ا عب  الرنبية  جرلإ بذلك ال لك
ىن هذه ال هايرة لن تهق  عل  الااولةو أي   رن   ةها 
رها  د ملف السنص الضيييييييا رةو تت ن  اآلن عل   ووضييييييي 

أن ونوي ال هييايرة التد تكيياي  الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نخييايم 
تتةه و  ال زي  من ال سيييييييييييييييان ة ألنها  السرل الدل الذي 

هييا تنقييذ من يدتيياج ىل  ىنقيياذ نّ ىونييااييييييييييييييييب الج يمو حةييا 
وتبّيل وجوه أ نال اايييييييييويَّت وجوههاو ومرظم  اييييييييي رة

هدع  من إيانرد القنار  د اعتداي األوروبدو وتضيد  
 الييييييييييييييييينيييييييييييييييييور األخضييييييييييييييييييييييييييييييين أميييييييييييييييييام أ ييييييييييييييييينال 
زايتهييييا ال دنيييية اح ناراو وتنهييييي الدييييال ةن  ييييالت يييي ي عل  
اييييييييييييييايات وأو ان وقضيييييييييييييايا غةنهم  أن األ ضيييييييييييييل لهم 

ن  شيدونهم ووق ف التالعب  قضيايا اآلخنين. وم هت اماإل
  اب التساؤل ننى أن ما هو آت ايكون أ ضل م ا ابع.
ويهق  أننا بهذه النوحية نقنأ  بيرة الزيارة الناييييييييييييي ية 

الرزيز ك لييك ىل  أمةنكييا القييابليية  عبيي بن  هللا األول  لربيي 
لالختالل لل نة األول . وبهييييييذه النوحييييييية ننى نوعييييييية 
الدساوة من جانب الن ي  أوباما  ال لك الصيييييي وع. وبهذه 

نوحية نقنأ ما بةن اييييييياور الكالم الذي تهايلي الزعي ان ال
 د منأى عن التكلف ومشييييييقة الهدا عن مسنيات تناعد 
منااييييييييم البنوتوكول ل نااييييييييهة زيارة والحظ ال ناقبو محل 

الذي ير ن  رتيا حالنا وهو وتأمل  د الصيييييييييييييييور و د اإل
الوجوهو كم أن البةيييإ األبيل وزهو ك يييا لم يدييي ث من 

   وناع حقا وحك ة.قبل بزيارة قا 
 2010 (تموز)يوليو  3 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 وهللا أعلم«.. أيلول األبيض»

هنييياليييك أكحن من حةحيييية تجرلنيييا نستنة أن شيييييييييييييييهن 
الذي « أولول األبيل»اييييييييكون  2010ايييييييبت بن )أولول( 

ايييييييييييييييةبيي ي من ذاكنة ال جت م اليي ولد ال شيييييييييييييييهيي  األولولد 
 عنبد وآخن أمةنكد.« أولول أاوي»ال زيوج الناشئ عن 

وانته    لسييياةنيات  - األولول األايييوي الرنبد ب أ أرينيات 
 د القاهنة حةا ىن الن ي   1970عام  مأاييييييييييييييياويات  ح  ات 
 27ضييييال وومد وبر ما كان ااييييت -الناإيييين  عب  ج ال

ق ة مصييييييييييييرنة « هةلتون النةل»اييييييييييييبت بن  د  ن ا  28و
الرزيز وال لك  عب بن  نوعية شيييييييياري  ةها ال لك فيصييييييييل

حسييييييييةن والشيييييييييم إييييييييها  السييييييييالم أمةن الكويإ والن ي  
السييييوياند جرسن ن ةني والن ي  اللبناند اييييلي ان  ننجية 
والهاهد األيغم ال  حل الشيييييييييييخصيييييييييييد للن ي  التونسيييييييييييد 

ة )الج يم  د ذمييييية هللا( والرقةييييي  مر ن الدبةيييييب بورقةهييييي
السلسييييياةندو وحققإ  -القذا دو لوقف اعحتناب األريند 

ويع القاية ال شاركةن وكان  -ا  د هذا الشأن ىتساقالق ة 



330 
 

آخنهم أمةن الكويإو  م شييييييرن  إرهاا شيييييي و  وهو يراير 
ال اييار ىل  منزليييو وتبةن أن اإلرهيياا واإلغ ييا ة الرييابنة 

عا كانإ ب اية التد أإييابتي  ر  ما لّو  للشيييم إييها  مويِّّ
نوبة قلبية ما لبحإ أن بلرإ م اها  ر ما كان ت ّ ي عل  
السنين  د غن ة نومي يديط  ي األ ها   م  اضإ روحي 

 انة. 52ىل   اريها عن 
األمةنكد  هو الذي كان عام « األولول األاييييييييوي»أما 

ايييييييييييييييبت بنو وكييان عهييارة عن  11عنيي  حيي و ييي ووم  2001
ع لية تنهةبية ع محةل لجسيييييييييييييييارة الذون نسذوها وترّ يت 
التسسييييييييييةنات لها والتخ ةنات  د شييييييييييأن الجهة التد كانإ 
اب   بن  التجييييارة  ورا هيييياو حةييييا ىن تسجةن  ييييا نة ركييييّ
الرال د  د نةويوري لم يكن  قط ع ال غةن مسيييييييييييييييبواو 

 «كونسيييييييييييييييلتو»وإن يييييا كيييييان من الر لييييييات التد تتاليييييب 
 د غواية الت مةن والتنعةب وبدةا  مت نايييييات  اايييييتخهاراتيات 

ونشييييييييأ عن الر لية التد ونم عن تنسةذها ضيييييييينب عالقات 
 وحقن نسوج  الكناهية للرنب وال سل ةن.

وهذا ما ح ث  السرل واايييييييييتوجب تنميم التصييييييييي عات 
التد نشييييييييييييييييأت بييذل جهوي كييانييإ تييأخييذ من  نيع خاط 

 تقنار.ي كن أن تح ن نتا ج  ةهة ل صلدة اعا
« أولول األبيل»ندن اآلن أميييام احت يييال أن نعي  

 ر  شهنينو ذلك أن ب اية خةهة األمل  الن ي  األمةنكد 
 اراي أوباما تناجرإ ىل  ح  كبةن  ر  اللقا  الذي جنى 

( بةنيييي وبةن 6/7/2010 د البةيييإ األبيل ووم الحال ييا  )
ر ي  الدكوميية اإلاييييييييييييييينا ةلييية الييذي جييا ه مختلسييا  رل 

هذه ال نة. هذا ىذا كنا لن نقول ىني جا  إييييياغنا  الشيييييد 
وهييذا يديي ث لل نة األول   د تيياريم اللقييا ات الخ سيييييييييييييييية 
حت  اآلن لن ي  الدكومة اإلاييييييييييييييينا ةلية )نتنياهو( الذي 
 ال ا كان وناهن عل  خبنتي بنقاط الضييييييييييييرف األمةنكية 
أمام ىاييييييينا ةلو ونقاط القوة ت ارايييييييها اإليارات الج هورية 

ة ضييييييييييييي  كل الراتبةن من األإييييييييييييي قا  الرنب وال ي قنا ي
 عتهاروال سل ةن عل  هذه اإلياراتو ألنها ع تأخذ  د اإل

اإلايييييييييييييييالمية  -مخا ن تناُكم الكناهية  د النس  الرنبية 
نتيجة ع م احتكام هذه اإليارات ىل  ال ناع  د ترا ةها 

اإلاييييييينا ةلد ع ومات و د م األتها  -مم الصيييييييناع الرنبد 
للها ل اإلاييييييينا ةلد ع وانا  د الد  األقصييييييي  واايييييييتهانة 
 أي مهايرة لتدقةع التسييوية. وألني جا  مختلسا أو إيياغنا 

 ايييييييييييييييتطهيالأو بةنل بةنل  يإن نتنيياهو لقد  د هيذه ال نة اإل
بلةن » اإلقامة  د  الويي من جانب الن ي  أوباما ب  ات 

اليييذي يديييل فييييي الزوار الناييييييييييييييي ةون  م ببوا ييية « هييياوج
ال خول للتدايث عل  م ى ايياعة ونصييف السيياعة ومن 

 ييال دت ن الصيييييييييييييييدييا د  إنتهييا يون الديياجيية ىل  متنجم و 
رييي  الرييي ا  ىل  حةيييا السيييييييييييييييييييارة واقسييية والتوييم الد يم  

 وبةنه ا الصورة واعبتسامات تبحها السضا يات.
وعن  ال قارنة بةن الذي ح ث خالل الزيارة السييييييييييييا قة 
 د مارج )آذار( حةا لم يدظ نتنياهو  كل الذي نشييييةن 
ىلييو أي ع إيييييورة وع لهسة وع ىقامة ر ااييييييةو وأكحن من 

الخارجية اإلانا ةلية  ذلك الترامل مري عل   نيقة ترامل
قبل أشهن مم السسةن التنكدو حةا أ قاه مم ال ساع ون 

 الن ي  ايييييييييييةتم   جني انتها ي من  جت اعويقال لي ىن اإل
تنييياول الرييي ا  مم زوجتيييي وابنتييييي )وهو أمن متر يييَّ  من 
جانب الن ي  أوباما(.. ىننا عن  ال قارنة نج  أنسسييييييييييييييينا 

آتو وأن « بيلأولول األ»ن ةييييييل ىل  اع تناة  ييييييأن 
اليي ورة الرييايييية للج عييية الر ومييية لألمم ال تديي ة قيي  وتم 
تتويجها  إعالن الشييييييينوع  د التسيييييييوية وبدضيييييييور  رل 

ة ال تسع اتحنا يالقاية الرنب الذون يكونون أنهوا ق تهم اإل
 عل  عق ها.« انت»خالل الق ة الرنبية ال ورية  د 

هيييل ميييا نشيييييييييييييييةن ىلييييي هو مجني األميييل  خةن وتدقع 
 الييذي زايه كالم ال لييك -التسيياؤلو أم أن الن ي  أوبييامييا  يي

الرزيز اقتناعا  اإلق ام  م جا  التدذون  عب بن  هللا عب 
التنكد وإل  يرجييييية التلويا  قام الرالقيييييات يرزز هيييييذا 

ارتأى أن يضيييييييييييييييرط عل  نتنياهوو وذلك من  -اعقتناع 
خالل ىبالغي أن أي تأخةن لتسييوية ال وضييوع السلسيياةند 

اإلايييييييييييييينا ةلد مرناه أن تسق  أمةنكا  -ع الرنبد والصيييييييييييييينا 
مهابتها وتسق  ىاييييييييييييييينا ةل يي ومتها. وأما  وا النجاة من 
هذا اعحت ال الواري  قوة وك ا لم يكن ورويه بهذا الشيييكل 
من قبييلو  ييإنييي  يياغتنييام السنإيييييييييييييييية الييذهبييية ال ت حليية  د 
مرايلة ج و ة عل  لعهة الصيييييييييناعو وهد أن الرنب ل وهم 

الييييإ عل  الايييياولييييةو وأن اإليارة األمةنكييييية مهييييايرة مييييا ز 
ومرهييا ال جت م اليي ولد وبييالييذات يول اعتديياي األوروبد 
تنى أن هيييذه ال هيييايرة هد خةن عالج للرلييية التد تنزل 
ويالت عل  أإيييييييييييييييدابها وأإييييييييييييييي قا هم من القاب ىل  

 القاب.
ونخل  ىل  القول  ىننييييا من  يييياب التسيييياؤل  ييييالخةن 

اإلاييييييييييييييينا ةلييييية  -نكييييية ي كن أن ننى  د الديييياليييية األمة
ها إييييييييييييييسقة عل  خلهية ىعتهار التد يجوز  -ال سييييييييييييييتج ة 

ة عالقة ج و ة غةن الذي كان ىايييييييييييتناتيجيمصيييييييييييالدة أو 
 ايييييييييييييييا  ا من عه  الن ي  تنومان ىل  عه  الن ي  بوش

قيييي  يديييي ث بةن السان « أولول أبيل»مالما  -اإلبن 
السيييييييييييرة  واألضيييييييييييد  ال هاريو وهللا أعلم. ويكون ح و ي 
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عقتنيياع الرييالم ال سييييييييييييييييدد لل نة األول   ييأن هللاو تييأكةيي ا 
ايييييييييهداني وترال و وني  أن يسيييييييييوي السيييييييييالم عل  األرة 

 وتستقن ال سنة  د نسوج العهاي.
 2010 (تموز)يوليو  15 - «وسطألالشرق ا» صحيفة

     

 هللا عبد الملك آبار وآثار.. وبينهما جامعة
قبل عشييييين اييييينةنو أوحإ لد ككاتب متا م إليقاعات 
اليي ور السيييييييييييييييرويي وللتدوعت ال تييأنييية  د اتجيياه الدوار 
و نيا ومم األييان ىل  جانب التوجي النوعد  د مجال 
التن ييية والتصييييييييييييييينيمو خاوة ت حلييإ  د قنار غةن متوقم 

أبنيل  17 اإل نةنأإيييييييي ره مجل  الوزرا  السييييييييرويي ووم 
بن  سيييييية التد تنأاييييييها ال لك  ه  د الجل 2000)نيسييييييان( 

الرزيزو  ةب هللا  نى األب واعبنو وقضييي   إنشيييا   عب 
 السييييييييييياحة  د  هت امه  ها اإل« الهةئة الرليا للسييييييييييياحة»

ال  لكة وتن ةتها وتاوينها والر ل عل  ترزيز يور قااع 
ه را  ا مه ا من إعتهار السيييييييييييييييياحة وتذلةل مروقات ن وه  

ك هد الدةحيات. والقول ىن الو ند. تل قتصيييييييييييايروا   اإل
القنار غةن متوقمو ألن الذي هو ايييييييا   عن ال  لكة أنها 

تنسع علةه ا تاوينا وتواييييييييييييرة  الشيييييييييييينيسة ن الدنمة نيولة 
مالوةن النياعت اييييييييييييييينوياو وع تنظن ىل  حجاج بةإ هللا 
الدنام وزوار محوى النايييييول )إيييييل  هللا عليي وايييييلم( وع 

عل  أنهم اييييا  ايييةنسقون ىل  اآلتةن أليا  الر نة  أيضيييات 
ال يييال خالل أييييام تيييأييييية السنيضيييييييييييييييييية والزييييارة. ك يييا أن 
ال رنول عن ال  لكة أنها يولة ذات تقالة  ع تتنااييييييييييييب 
مم مسهوم السييييييييياحةو  ضييييييييالت عن أن أرضييييييييها ذات آ ار 
وليسييييييإ ذات آ ارو وأن الشييييييرب السييييييروييو ع ا نسييييييهة 
ياةب أل نايها ت ضية  رل أيام الصيف بةن م ن ج ة 

أبها والاا فو هو من نوعية الشييييييييروب األكحن اييييييييياحة و 
خارج باليهمو يسييييييييييييييتوي  د ذلك ال قت ر عل  اييييييييييييييياحة 
 اهظة التكلسة وال سيييييييتور الدال الذي يسييييييييا بةن األرين 
واييييييييييييييورية ولبنان ومصيييييييييييييين وقبنص وبرل يول أوروبا 
وال رنب حةا التكلسة مرقولة. ولذا  إني من الابيرد أن 

لي   قط من حةا ىإ ارهو « دالقنار السياح»يستوقسند 
ة التد أضيييييساها التشيييييكةل ايييييتحنا يوإن ا أيضيييييات لأله ية اإل

الهةئة الرليا » ليييييييييييييعل  هذه الخاوة حةا تقنر أن يكون 
مجل  ىيارة وتنأاييييييييييييييي النا ب الحاند لن ي  « للسييييييييييييييياحة

الرزيز  عب بن  مجل  الوزرا  وزين ال  اع األمةن الاان
بن  هللا عب    ومهايرة أخيي ر  و اة ال لك  ه ولّد الره )

الرزيز(و ويضييم  د عضييويتي وزين ال اخلية )األمةن  عب 
الرزيز( ووزين الخارجية )األمةن ايييييييييييييييروي  عب بن  نايف

الهيصيييييييييييييييييل( والن ي  الريييام لنعيييايييية الشيييييييييييييييهييياب )األمةن 
 قتصييايالرزيز( ووزين ال الية واإل عب بن   ه بن  اييلاان

ووزين الزراعييييية الو ند ووزين التخايط ووزين التجيييييارة 
وال ياه ووزين ال رارل ووزين الشيييييييييييييييدون البل ية والقنوية 
ووزيين اليديج. وإلي  هيدع و الييييييييذوين هيم ميجيلي  وزاري 
 مصييييييييييييييرنو األمةن الرام للهةئة   نتهة وزينو الذي اختاره

الرزيزو وإييييييييييييييي ر  عب بن  هللا عب  )زمنذاي( ولّد الره 
بترةةنيو  2000ماوو )أيار(  9األمن ال لكد ووم الحال ا  

ايييييل ان النا   الرنبد للسضيييييا . بن  وكان األمةن ايييييلاان
ايييييل ان وزهو ىل  جانب أني حسة  بن  وهكذا  إن ايييييلاان

الرزيزو  يييأن ع يييي ال ليييك  هييي  عةنييييو وع يييي  عبييي  ال ليييك
هللا يشيييييييييييه  اإلنجاز ال بهن الذي حققتي الهةئة  عب  ال لك

 أني وهو الذي كان اختاره ليكون أمةنها الرام. ك ا وزهو 
يقته  من واليييي ه األمةن ايييييييييييييييل ييييان لهسيييية أع ييييال الخةن 

بذوي اعحتياجات الخاإييييييييييييييية. وأما زهوه  أني  هت امواإل
النا   الرنبد للسضيييييييا   هذا عنصييييييين تنشييييييييط للهةئة التد 

 اتضم ال  لكة عل  خار ة السياحة.
الهةئة الرليا »ندن اآلن  د السيييييينة الراشيييييينة إلنشييييييا  

ت يوليييية  ظييياهنة وك يييا انبهنت مجت ريييا«. للسييييييييييييييييييياحييية
مرنة النييييييياة بةن »الترنيف  ييييييال  لكيييييية من خالل 

الذي واكبناه  د انتقالي من عاإييييي ة ىل  « األم  والةوم
الرزيز األكحن شييي وع  عب بن  أخنى وأرايه األمةن ايييل ان

و  إن «ال  لكة بةن األم  والةوم» دةا  اتإ التسيييييييي ية 
 ب ايات انبهار تد ث  الت رج  د أواييييييييييياط مجت رات من

الهيياريسيييييييييييييييد الرنيع « اللو ن»بةنهييا مجت م رواي متدف 
اإلشييارة األول  « الهةئة الرليا للسييياحة»الذي أ لقإ مني 

ىل  أن ال  لكة هد أرة ذات آ ار وليسيييييييييييييإ  قط ذات 
قارة أ نية  320آ ار. و د هذا ال رنة شيييييييييياه  الزوار 

من أإل مئات تم ااتكشا ها وتسني تاريم السرويية منذ 
ي حت  الزمن الدالد. و يااا  السن الستية الرصن الدجن 

للهةئةو  إن ما أنجزتي كان ع تات وايييييكون مدسزات للشيييينوع 
 د خايييية  ويليييية ال يييي ى تتسيييييييييييييييم  ةهييييا رقريييية التنقةييييب 
واعايييييييييييييييتقصيييييييييييييييا  عن ال زي  من اآل ار التد ترزز  كنة 

ال سييييييتج   إضييييييا ة ال كانة السييييييياحية ىل  قا  ة  هت اماإل
ة السيييييييييييييييرويية. وبق ر ما ايييييييييييييييةتم الت ةزات لل  لكة الرنبي



332 
 

اكتشيييييال ال زي  من اآل ار  الق ر نسسيييييي تكتسيييييب ال كانة 
أه ةتها. ولكننا  د الوقإ نسسييييي نخشيييي  عل  هذا التوجي 
من مكا   الج اعات التد تسكن  رقلية الاالهانةةن الذي 
حا وا ت ا ةل مدسورة عل  الصيييييييييييييخور كان من شيييييييييييييأن 

شييييييروب شيييييينا  ى قا ها أن تجرل أ رانسييييييتان مزارا لهرل
آاييييييا وينسع الزوار  سيييييخا و األمن الذي يرند األ رانةةن 
عن األ ةون واعاييييييييييتضييييييييييرال واعحتالعت عل  أنواعها 

 شن ية وغنبية.
وق  نج  من وتسييييييييييا ل  أي اييييييييييياحة هد التد تتالم 
ىلةها ال  لكة؟ وجوابنا عن ذلك ىن هذا التسييييييييييييياؤل تجةب 

تبةن أنها  عني ىشييارات ذات يععت من بةنها اآل ار التد
كحةنة ومن بةنهييا ايييييييييييييييييياحيية الهيياححةن عن الدييياة السانييية 
وايييييياحة ال رن ة  ضيييييالت عن السيييييياحة ال ونية والسيييييياحة 
الرالجية. ومن اإلشارات الكحةنة أيضات تنكةز الهةئة عل  
قااع اإلووا  السياحد واقتناع شنا ا من القااع الخاص 

حد  د  د بنا  حالة من النهوة السييييييا اإلايييييتح ار أن 
ال اخل يشيييييييييييييييكل نوعا من الواجب الذي يسوا عا  ه من 
حةا األريدية الو نية الروا   ال الية من مشييييييييييييييياريم هنا 

 وهناي  د يول  د ال ناقة أو عبن ال ديط.
وبالروية ىل  ب اية هذا ال قالو أج  نسسيييييييييد  ر  عشييييييييين 
ايييينةن من قنا ة  د ال شييييه  ال سييييتقبلد الناشييييئ عن ىنشييييا  

وكيف أن مجل  ىيارتها عهارة عن « لسياحةالهةئة الرليا ل»
مجل  وزاري مصييييييييرن ونع  ويناق  ويتا م وكأن ا هو  د 
غن يية ع لييياتو أكنر القول  ييأن تلييك الخاوة كييانييإ ىوييذانييا 

لن تنقضد السنوات الرشن التالية ىع «  سنة اياحية» بييييييييييييييي
وتكون  اتإ من مرالم حنكة النهوة الشاملة  د ال  لكةو 

التد « هللا للرلوم والتقنية عب  ة ال لكجامر»التد تشييييييييييييييكل 
النمز  2009)أولول(  اييييييييبت بن 23ا تتدإ مسييييييييا  األربرا  
 ال ضد  لهذا النهوة.

 2010 (تموز)يوليو  27 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 انقمة تغليب الحكمة على العنفو 
من مصيييييييييييييييلدييية لبنيييان اليييذي ُونلى  د ى اللييية خيييايم 

ار األاييييي  عليي ووم  الشييييينيسة ن الدنمة ن ومري الن ي   شيييييَّ
و أن يرتبن )وأن وتصييييييييييييييينل  د 2010-7-30الج ريييية 

الوقإ نسسييييييييييي(  أن ال وقف الذي اتخذه عن  التصييييييييييويإ 

عل  قنار الرقوبيييات عل  ىونانو التد وتواإيييييييييييييييييل التزام 
ال ول بها وتأكة  التأ ةن الذي تسييييييييبهي للنأي الرام ولل ولة 

قف اإلوناند  د مريييياو هو تسيييييييييييييييليف وقسيييية لتيييي عيم ال و 
مواجهة الهج ة ال ولية الرقابية من جانب مجل  األمن 

 عل  الج هورية اإلاالمية.

ومن مصيييييلدة أهل الدكم اإلوناند التأمل  د الترامل 
ال تجني من ال  لكة الرنبية السيييييييييييييييرويية مم لبنان عن ما 
وتوعكو والتسكةن  د واييييييييةلة ما لتسيييييييي و  هذا التسييييييييليفو 

مالزمة للتسييييي و اتو ايييييوا  كانإ  وعل  قاع ة أن ال وون 
بةن مصيييييييييينل ويولة أو موا نو أو كانإ بةن شييييييييييخ  

 يا ن وآخن م ون.
ول زي  من التوضيا نقول ىن اعمتناع عن التصويإ 
لييي  كييان أمنا يون قيي رة لبنييان وظنو ييي اليي ولييية عل  تد ُّ
ويون قيي رة ظنول لبنييان اليي اخلييية لإج يياع علييييو لكن 

خل ترلبإ عل  مكااييييييييييب الخشييييييييييية من ت اعيات  د ال ا
ىغنا ات ومكييا يي ت من الخييارجو  كييان قنار اعمتنيياع عن 
التصييييييييويإ الذي ي كنو  د حسييييييييا ات النبا والخسييييييييارةو 

ه مكسها للدكم اإلوناندو حةا هو قاير عل  ت عيم ىعتهار 
موقسي من قنارات مجل  األمن  القول ما مرناه ىني حت  

ولق   رضيييييييييييييييهييا لبنييان ال حقييل  ييالقنارات اليي وليييةو التد ع 
التنسةذ عن ما يشييييييييكِّل ىيانة إلايييييييينا ةلو يقن  أن الرقوبات 
عل  ىونان النجايية نوع من التجند الذي ع مبنر لي ما 

البنازيلية للتسييييييييييوية  -يامإ ارتضييييييييييإ الصيييييييييييرة التنكية 
 ووا قإ عل  اقتنا  التهايل النووي.

 د ضيييييييو  ما نشيييييييةن ىلييو ننى أن اعمتناع اللبناندو 
ا ل رظم رموز األ يال السيييييييياايييييييية والدزبية الذي لم ونُ 

الخامنئيةو مم أن السسةن  -ال ترا سة مم ىونان النجايية 
اإلوناند الج و  غضنسن ركن آ ايي أشاي  اعمتناعو كان 
ايييييييلسة ذات أه ية كبنى من جانب لبنان الناييييييي د للدكم 
اإلوناند ومن يون أن يشييييّكل هذا اعمتناع تقويضييييا لقنار 

خلخلة فيي. وهنا نتسيييييييييييييا ل  كيف ي كن أن الرقوبات أو 
تس ي ىونان النجايية هذه السلسة. ونقول السة عل  أااج 
ل  ا  أن  أن اعمتناع عن التصييييييويإ كان نصييييييف يو نو عِّ
امتناع لبنان عن التصييييويإ بةن ا هنالك انقسييييام ضيييي ند 

 ومرللن ياخل  رل أ يا ي و وا سي هو   حا ة ال و ن.
عهارة التد ابع أن قالها وعن ما نتسا ل نستدضن ال

عل  ال ألو وبيييياللريييية الرنبييييية التد وتكل هييييا ألنييييي خنيج 
الجامرة اللبنانيةو السييييييسةن اإلوناند غضيييييينسن ووم الج رة 

ه ىعت ايماوو )أيار( ال اضييييييييييييد  ر ما كان ق م أوراا  21
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ىل  ر ي  الج هورية  م زار قبن الن ي  الشيييييييييييييييهة  ر ةع 
ن قار ا الساتدة عل  الدنيني واضييييييييييييرا  اقة وري عل  القب

رو  أبو بهيا . والعهيارة الال تية التد قيالهيا  ياللرية الرنبيية 
تساييا للتأويل أو التقويل عن  التنج ة من السارايييييييية هد  

ىن الج هورية اإلاالمية مستر ة إلقامة عالقات ج و ة »
مم لبنان وإننا نشيييييييييييية   ال ور الهارز الذي لعهي الشييييييييييييهة  

ات ال ياضييييييييييييييييية و د  تنات ر ةع الدنيني  ةلية السييييييييييييييينو 
عصيييييةهة وإيييييعهة  د لبنان خصيييييوإيييييات ال ور الذي لعهي 
 د توحة  السييييييييييييييياحة ال اخلية اللبنانية ووقو ي ىل  جانب 
ال قاومة ويع ي اايييييييييييتتهاب األمن واعايييييييييييتقنار  د لبنان 

الجهوي الجهارة التد بذلها ألجل تنايييييم الرالقات  وأيضييييات 
انية والج هورية الحنا ية بةن الج هورية اإلايييييييييييييييالمية اإلون 

ولم يقتصيييييين هذا اإلبال  «. اللبنانية التد ع ننسيييييياها أب ات 
عن ال وقف اإلوناند ال سيييتج  عل  الدالة الدنينية التد 

 ىونانيات  تكا نت  د شييييييييييأنها أقاويل ااييييييييييتوجبإ توضيييييييييييدات 
بوضو  مض ون كالم السسةن غضنسنو وإن ا قةل الكالم 

نئية إلقامة الخام -ىونان النجايية  ىايييييييييييييتر اي د شيييييييييييييأن 
عالقيييية جيييي ويييي ة مم لبنييييانو لن ي  الاييييا سيييية ال ييييارونييييية 
الهانيني إيييييييييييسةن عن ما زاره السيييييييييييسةن اإلوناند  د مقن 
الهانينكية. ومن الابيرد أني أوضيييا الكالم أكحن عن ما 

 زار ر ي  الدكومة ار  ال ون الدنيني.
ع نيي ري مييا هد يوا م الدكم اإلوناند ىل  محييل هييذه 

لوقسة من جانب لبنان الناييييييييييي د  ت هة ات اللستة وهل كانإ 
«  وال قيييياوميييية وحنكيييية أمييييل هللا حزبلبنييييان »ولي   قط 

 -ال ولد عل  ىونان النجايية  اإللتسالعن ما يضيييييييييييييييةع 
الخامنئيةو أم أنها لتر والت  د أاييييييييييييييلوب تلراُمل الايف 
اللبناند ال ترا ف مم ىونان  دةا وتسيياوى الترا ف مم 

 ال صلدة اللبنانية الرامة.
 يياعمتنيياع عن التصيييييييييييييييويييإ عل  قنار مجل  األمن 

ية ومالية ىقتصييييييييييييييايالذي قضيييييييييييييي   إنزال عقوبات  1929
وعسكنية عل  ىونان ذات الا و  النوويو يأتد قولنا  أن 
الذي ح ث هو تسيييييييييييييييليف لبناند  الغ األه ية من واجب 

الخامنئد التسييييييييييييييي و  وعل  قاع ة الني  -الدكم النجايي 
سيييين منها و د ضييييو  ما أشييييار عل  التدية   حلها أو  أح

ىليي السيييييسةن اإلوناند غضييييينسن آ ايي ومهاشييييينة  ر  تق يم 
ه إلضييييييييييسا  الهر  النايييييييييي د عل  القولو  د ىعت ايأوراا 

 شأن الرالقة الج و ة مم لبنان.
 كيف هو شكل هذه الرالقة؟

ىذا كانإ مسييييييييييييياع اتو  إن الدكم اإلوناند يسييييييييييييياع  

ه وتول  تنسةذ الذي ب ور « هللا حزب» بيييييييييييييييييييييي ع قي ال ت حل
مضيييييييامةن بنوي ال سييييييياع ة. أما عل  إيييييييرة  ال سييييييياع ة 

 األش ل  إن هذا غةن من د وع مجاهنة  د شأني.
واجب  ىختصيييييارلكن ال سييييياع ة ال أمولة والتد ي كن 

اييييييالحا واييييييياايييييية ىل   هللا حزبالتسيييييي و  لها  إنها ب   م 
اعنصييييييييييييهار  د ال ولة اللبنانية ما يام الدصييييييييييييار ق  ب أ 

سييييييييييييهم  د بنوز ظواهن اييييييييييييلبية من بةنها واييييييييييييياول وي
ةو ومن ىاييييييييييتناتيجيالتهنيب عل  أنواعي من نسط واييييييييييلم 
ذ  أايييييييييييييييلوب  «  كوبونات النسط»بةنها  ابيرة الدال األخ 

للدسييا  عل  وع ات األع يياا اإلونانييية وهو األايييييييييييييييلوب 
ام حسيييييييييةن  د  ىعت  هنسسيييييييييي الذي  الن ي  الرناقد إييييييييي َّ

 واا الدصييار عل  السيينوات األربم التد اييهقإ ىحكام أ
 نظامي.

ومحل هذا األاييييييييييييلوب  د التسيييييييييييي و و أي ي  م الدزب 
 سيييييالحي وايييييياايييييتي ىل  اعنصيييييهار  د ال ولة وإإييييي اره 
و يقيية اعنتقييال من ال قيياوميية الرسيييييييييييييييكنييية ىل  ال قيياوميية 
السييييييييييييييييااييييييييييييييييةو كسةل  دسظ الكنامات واإل قا  عل  وه ج 

لد ال قاومة مسييييتقنا  د ال شييييه  الرنبد واإلاييييالمد وال و 
 و د الوج ان الو ند.

بن  هللا عبييي  تهق  اإلشييييييييييييييييييارة ىل  أن ى اللييية ال ليييك
عل  لبنان ال توعك  2010-7-30الرزيز ووم الج ة  عب 

تجرلنا نستدضن زيارتيو ال  ا لة من حةا اله لو التد 
)وكان ما  2000قام بها ووم األربرا  أول مارج )آذار( 

مقن ىقامتي  د ي  د ىاييتطهالزال وليا للره ( وايي م خالل 
قصيييييييييين الن ي  ر ةع الدنيني كالما تق ونيا  الغ األه ية 

الييييذي زاره للتدييييية ويضيييييييييييييييم النييييا ييييب  هللا حزبمن و يييي  
كتلة الو ا  »)السييييييييييابع( ىبناهيم السيييييييييية  الذي كان وتنأج 

وعضييييييوي الكتلة النا بة ن الدالةة ن مد    ني  « لل قاومة
م السيييييييييية  وع ار ال واييييييييييوي. وم ا قالي ر ي  الو   ىبناهي

هللا لنرنب لييي عن تقيي وننييا  عبيي  التقةنييا  سييييييييييييييي و األمةن»
الر ةع ل وقف السرويية ال اعم لل قاومة ول وقسي ال ت ةز 
شييييخصيييييا. وع ي كن النظن ىل  حنكة ايييي و األمةن عل  
أنهييا خاوة  د السنا و ىنهييا حنكيية مه يية جيي ا وتييأتد  د 
قليييب ال واجهييية مم الرييي و اإلاييييييييييييييينا ةلد. ك يييا أنهيييا ال نة 

مسيييييييدوع  هللا حزباألول  التد ولتقد  ةها مسيييييييدولون  د 
 «.اروييا رفيراو آملةن أن يكون هذا اللقا   اتدة خةنِّ 

أن  هللا حزبوأمنييية كييل اللبنييانةةن   ن  ةهم ج هور 
ار األايييييي   وتم  د منحلة عحقة لقا  ونتِّّب لي الن ي   شييييييَّ
وينرقييي   د مكييية ال كنَّمييية ويكون اللقيييا  هيييذه ال نة عل  
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و ومن نوعييية لقييا  هللا حزبعل  مسيييييييييييييييتوى من جييانييب أ 
ال صيييييييييييييييالدة السلسييييييييييييييياةنية بةن مد وي عهاج وقاية من 

وخال  مشييييييييييرل وإايييييييييي اعةل هنية مم  يايوةن من «  تا»
ح اجو والذي ارتكب الانل السلسيييييييييياةند الذي لم ولتزم 

الخايأ الكبةن. ك يا يكون لقيا  مكية اليذي ونتييب  اإلتسياا ي
ار هو الق ة التد تنقذ ما ي كن ىنقاذه..  لي الن ي   شيييييييييييييييَّ

هييذا  د حييال كييانييإ النييية  ةهيية وكييان هنييالييك ىإيييييييييييييييرييا  
مسدول. وهذا أمن عل  يرجة من اليسن  د ضو  الدالة 

اللبنانية ال ت حلة  د لقا  الق ة  -السيييييييورية  -السيييييييرويية 
 د بةنوت وكذلك  د ضييو  الضييجيج السيييااييد  النسييهة 

لرناإيييييين من  ىل  ال دك ة ال ولية وما يقال حول شييييييبهة
الن ي  ر ةع الدنينيو وري  ىغتييييال د ع ليييية  هللا حزب

السييية  حسييين نصييين هللا عل  ذلك بوقا م تدك   د تدلةلي 
. واألهم من غتيالأن ىايييييييينا ةل وع ال ها نسَّذوا ع لية اإل

هييذا أع يكون هنييالييك من الن ي  نجييايو الييذي ايييييييييييييييةزور 
ىل  لبنان عحقاو تدسةز أو تصيييييييرة و وتلك مه ة موكولة 

ار األاييييييييييييييي  الذي أبلغ وزين خارجية ىونان  الن ي   شيييييييييييييييَّ
منوشيييييييييييييييهن متقد وقبييييييل ذلييييييك علد أكبن وعوتد كبةن 
مسيييييييييتشييييييييياري آية هللا خامنئدو اللذون زارا ايييييييييورية به ل 
   أنة الطياية  د ىونانو ما مرناه أن اإلإرا  ىل  ال لك

الرزيز يجرل ال ن  ونتئد ترلةب الدك ة  عب بن  هللا عب 
ل ال اييياليييب... ولو  رييي  عل  الر نسوان وبيييذليييك ي كن نةييي 

 حةن.
 2010 (آب)أغسطس  19 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 الحنطوية« س. س»معادلة 
مصييييييييا ب قوم عن  قوم مصييييييييا ب هذه ال نة وليسييييييييإ 

شييييييهي أوعت وكانإ أ وا  . القوم الذون أإييييييابتهم ال صييييييةهة 
 ييالكييار يية هم النوج الييذون أحنقييإ النةنان مسييييييييييييييييياحييات 
شاارة من غا اتهم وحقولهم وأتإ عل  مداإةل تشكِّل 

 رزاقات لهم ومدونة أليام الشيييييييييييييييتا  القارج يا  ات.أخةناتها 
وبصيييييين ل النظن ع ا ىذا كان الدنيع  سرل ع ل شيييييينين 
ن م التكنولوجيا األمةنكية الخهية ك ا شيييييييييييياع  د  من إييييييييييييُ

لهية وج ت ىشيييييييييارة غضيييييييييب ىواييييييييياطو أو كان أل رل ا
 يال من أواييييييييييييييياط أي ان بها  د إلامرتق ون ىل  يرجة 

الشييييييييييرب النواييييييييييد الذون ااييييييييييترايت قلوبهم مسيييييييييييدةتها 

 هقإ علةها عقوي الرصن ال اركسدو أر وذكسية التد ألا
أو كانإ ااييييييتجا ة ل عوات األ ران الذون ذاقوا منارة أيام 

اييسييوا أاعحتالل الشييةوعد السييوفياتد ل ولتهم ورحلوا وق  
ول... ىني ألايييو ات من اأكحن  أ لسيييد -إلحتالل أمةنكد 

 صييينل النظن عن هذه اعحت اعت واععتقاياتو ىّع أن 
الدنا ع التد لن تناسئ  الكيامل ىعَّ ىذا أ لجيإ وأمانت 

غسيييا  النوايييد"  د الذاكنة مدسورات أ من "أوبذلك ونتهد 
الذي ما زالإ شييييييييييييروب « اييييييييييييبت بن األمةنكد»ك ا أم ن 

 أن غزوة جوية أشيييييهي الوعيات ال تد ة عل  يهشيييييتها من
قايرة عل  ىحناج هةهة ال ولة « الاةن األ ابةلد» بييييييييييييييييييييييييييييي

األعظم التد ت أل الهدار والقسار وبرل مسيييييييييييياحات من 
ل أوات االسييييييييي  حيانات أنواعات من أايييييييييلدة ال مار الذي يدوِّ

اعايييييييتقنار ىل   وضييييييي  والذي ع يدقع يي قنا ية مقسالت 
ل الدذر والنيعن أني  علةهاو  ضيييييييييييييييالت  هة والهواج  يدوِّ

هلية ع تسلم منها حت  بةوت هللا أ ال كبوتة ىل  ىحتنا ات 
و أ و لل رسنة..أوأولئك الساج ون  د رحابها  لهات للنح ة 

رب ييا اليي عوات ىل  رب الرييال ةن لكد وهيي ي الضييييييييييييييييالةن 
 ييييييي « يجوي»  ييييييا و ييييييانهم وكناميييييياتهم أالييييييذون وبيرون 
ع رأي لديياملييي  د  و ييان   نصييييييييييييييييبألال سيييييييييييييييتبيدون ا

ن شييييينكا ه  د عوا  ها أل سيييييدولية وب صيييييالا يكتشيييييف ا
 عل  ضالل محلي.

لإ الدنا ع النواييية ىحناجات ما  ر ه ىحناج لل ولة  شييكَّ
التد ت لك من ال خزون النووي إيييييييييييييييواريم وقنابل ومن 
السييييييييييييال  الت مةني مسييييييييييييتويعات. وعل  رغم هذا الرن  

ن يكون أقوى ومِّن يون أن الدنيع كيييان أعَّ ىالتييي مةني 
اايييييتااعة عشييييينات األلول من رجال الجي  واألمن  د 

ال اخلد وال تاوعةن مداإيييينة الدنا ع. وأتصييييور شييييرب 
ن ي أل السييييييي ا  غةومات ت ان. أرواييييييييا وتضييييييينع ىل  هللا 

وهم لو كانوا مسييل ةن لهنعوا ىل  ال سيياج  وديون إييالة 
 اعاتسقا  ال ستجا ة من رب الرال ةن.

قيييييي ة ياول الديييييي وييييييا  د هييييييذا الشييييييييييييييييييييأن و د "الر
األغسيييييياسييييييية" ل ى النوج الذون كل ا حل  امن شييييييهور 
السييييييينة تصيييييييةبهم مصيييييييةهة ماو والذون حالهم  د ذلك من 
حال أبنا  الرم ايييييييييييييييام وأحسايه الذون يكاب ون عل  رغم 

نهم يسيييتهقون أو ونالحظ «الرق ة السيييبت بنية»ال كابنة من 
ذكناهييا الريياشييييييييييييييينة  ييإحتجيياجييات من جييانييب غةن الرقال  

اييييييالميات ىشييييييهي  قن ع الابول ألن منكزات أم وال تجنيون منه
يضم مسج ات هنالك رغهة  إنشا ي عل  مقنبة من ال كان 

منكز التجيييارة الريييال د  د »اليييذي كيييان يقوم فييييي بنجيييا 
 2001ايييييييييييييييبت بن  11ال رنول  رييي  هج يييات « نةويوري
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زا ه ىما الذي ندن  د إ ي وقسة أ«. غناون  زينو» بييييييييييييييي
ىحتناا حقول من الق ا   هو أن ال صييييةهة النواييييية التد

كان من ج لة خسييييييييييييا نها السايحةو انركسييييييييييييإ  ورات عل  
حصييا ات ا تناضييية يدتاج ىالشييرب ال صييني الذي و ع 

ن عييي ي أرغيف عل  أايييييييييييييييييياج  35000000ووميييييات ىل  
ين  ألملةونات وأن السني يدتاج  د الد  ا 70السيييييييييكان هو 

ىل  رغيسة ن  الث منات وومياتو أما  د شييييييييييييهن الصييييييييييييوم 
ني هلَّ عل  األمتةن بةن ا النةنان النواية أي تصايل الذ

خضيييييييييين واليا   عل  ح  ألتواإييييييييييل من جانبها ىحناا ا
ن أاوا   إن ع ي األرغسة وزياي  ابيرة الدال ومن يون 

هلة ال صييييييييييييييينيةن ك ا  نتجاهل  قوج الكدك الذي هو هِّ
ن أرة الكنانة هد ههة النةل أالسول انسجامات مم حطيقة 

  رل يول القارة السييييييييييييييي نا  بةن ال نهم وماالذي تداول 
قبل ال صييييييب "النة ل" من حصيييييية مصيييييين من النهن الذي 

منا  القوا د  م أإيييييييييييييييها غةن ذلييك أكييان ذات ووم ملهم 
يلف وبذلك وتنااي  أت امات لكحنة ما ُونم   ي من  وااا وجِّ

جييي ايهم كيييانيييإ أن ميييياه النةيييل  د نظن أحسييياي السناعنييية أ
ب انركاج ال صييييةهة عل  واييييب عل  يرجة من الق اايييية.

ن حسيييا ات الدكومة  د مصييين قا  ة أالشيييرب ال صيييني 
عل  أن روايا هد مص ر نصف احتياجات ال صنيةن 

 من الق ا.
وإذا جاز التشييييييييييييبيي  إن الدنيع الذي ب أت شيييييييييييينارتي 

ول   د منا ع  رة ة عن الراإيييي ة مواييييكو  م ازياي ألا
ة الدنو امت ايات  دةا إنَّسي ال خضنلمون  أنيو ك ا موج

ربرةنو أللف عام حةا قاربإ يرجة الدنارة اأاألاييوأ منذ 
لسا وجي الجهات ال سيييييييييييييييدولة  د مصييييييييييييييين عن التخزين 

ن مخزون السيييييييلم أوالت وين وو ع اييييييييااييييييية تقلة ية وهد 
 شهن.أة هو ل  ة أربرة اتناتيجياإل

هذه الكار ة التد أإيييابإ رواييييا الدناية كانإ محل 
مة والشيييييربو إييييينخة وإيييييل إييييي اها ىل  مصييييين الدكو 

ي كن أن يد ث ما  وجرلإ الج يم مشيييييييييييييييرولد الهال   ا
ياميييإ نصيييييييييييييييف ك ييييات الق ا النوايييييييييييييييد ال تَّسع عل  
ااتةنايها لن تصل وأن ما اةتم توري ه لن يكون  السرن 
ال تسع علييييييييي. و د الديييييييالتةن تبييييييي و األمور  د يا نة 

 مشارل الخان.
مداإييييييينة األزمة ليسيييييييإ مسيييييييتدةلة ل نة واح ة وبدةا 

ن ت وين ال ةزانيات  ال يصيييييدو ال صيييييني ذات إيييييها  ي ك
ة ىاييييييييييييييتناتيجيييبوابهييا. ولكن ع بيي  من أقسلييإ أعل  مخييابز 

نتاجها الرذا د ىج و ة متر ية الجوانب  دةا تسترة  مصن 

هم من الدجن وكانإ أ الذي كان الشييييييييييييييجن  ك ا  د الزمن
كحن حاجية أاألرة التد تزرع ق دات وشييييييييييييييرةنات وُذرة وقانات 

بناج التد تنتسم وبيييييذليييييك تديييييل الجزر ألا لل صييييييييييييييني من
 ا نتية مدل الدقول الخضنا  ال زيهنة.إلا

« ج مرايلة ج.»خنى  إن أهذا من جهة ومن جهة 
ونرند بها التشييييييييياري ال تأند بةن السيييييييييرويية والسيييييييييويان 

موال من شأنها ألوعل  قاع ة ااتقنار األع ال وض ان ا
مة  د يا نة الا أنةنة ىل  و نة الق ا ألن ُتهقد شييروب اأ

ن وهق   د مأمن من أالذي  د اايييييييييييييييتااعة من ونتجي 
 عاييات الزمن تأتد عل  الندو الذي ح ث  د روايا.

الرالج لألزميية الدناوييية هد توأم  -وهييذه ال رييايليية 
خنى )السيييييييييييييييرويية وايييييييييييييييورية( لرالج األزمة ألال رايلة ا

الرزيز  عبيي بن  هللا عبيي  اللبنييانييية والتد لوع مهييايرة ال لييك
غةن ال انوقة  د الدياة السيييييياايييييية الرنبية لكانإ النار 

 قوى من تلك التد اكتوت بها روايييييييييا.أالتد تدنا لبنان 
الدناوية نستدضن « ج مرايلة ج.»وعن ما نشةن ىل  

الرزيز رح ة هللا عليي  عب بن  تجنبة خاضيييييها ال لك  ه 
الرزيزو  عب بن  ال انوأنتجإ ق دات تولَّ  أمةن النياة 

الييذي ند يي  هللا عل  ترييافيييي من الر لييية الجناحييية التد 
ُأجنييييإ ليييي  د الوعييييات ال تدييي ةو تقييي يم ك يييية من هيييذا 

لد  نتيييييياج ىل  الن ي  حسيييييييييييييييند مهيييييياري. وإذا أجةزإلا
قبييييل ربم قنن من  اع تناة  ييييإن ال لييييك  هيييي  كييييان يقنأ

لن  مة ىذا كان الق األالزمن  د ما ي كن أن يصييييييييييييةب ا
ة التد من اتناتيجيوتوا ن عل  أرضهاو وهذا جز  من اإل

ف ىعت يييايال صيييييييييييييييلدييية الروية ىل   هيييل أ هيييا  دةيييا ووظِّّ
مواعت ل ى أإييييييييييييييداب اإلمكانات أاعقت ار ال الد الرنبد 

السيييويانية  -الزراعية. و د ال رايلة الدناوية السيييرويية 
ة تنالع وعل  قاع ة اييييييييييييييتناتيجيما من شييييييييييييييأني جرل اإل

وعنييي ميييا نكتيييب ميييا  ن جوع وآمنهم من خول. ر هم مأ
الرزيز  عب بن  هللا عب  كتبناه  إننا بذلك نخا ب ال لك

رمز النهوة عل  أنواعييييي... وجييييابن عحنات الكنام من 
ل حنا ع  د روايييييا جا ت الرحنات  و أأبنا  األمتةنو  سر 

ل اييييةول  د  اكسييييتان جن إ الزر ع والضيييين ع وأغنقإ   سر 
 .دجنالكحةن من الهشن وال
 2010 سبتمبر )أيلول( 9 - «الشرق األوسط» صحيفة
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ار ما بين لواء المرشد و  «لواء السيد»بشَّ
مد وي أح ييي ي نجييياي  قبيييل أن وزور الن ي  اإلوناند

مداة  -( وهد زيارة 2010-9-18يمشييييع ووم السييييبإ )
ار األايييي  ونجاي  كونها اقتصيييينت عل  لقا  الن يسييييةن  شييييَّ

زيارة و ع التقالة  ال ألو ة للزياراتو  د ال اار( وليسييييإ 
كان زار يمشيييييييييييييع مهرو ان يوليان مه ان ه ا جان كلوي 

ج هورية »كوايييييينان ال سييييييدول الحقة والكاتم األايييييينار  د 
ار راييييييالة خاية من « ايييييياركوزي  الذي اييييييلَّم الن ي   شييييييَّ

الن ي  السننسد  م زار يمشع  ر  ذلك ال هروث الن ااد 
ذي كان شيييييييياري  د الجوعت األمةنكد جورج مةتشييييييييةل ال

السييييييييييلاة الو نية »الحالث لل ساوضييييييييييات ال هاشيييييييييينة بةن 
 شييخ  ر يسييسييها مد وي عهاج والدكومة « السلسيياةنية

انا ةلية  شخ  ر يسها بنيامةن نتنياهو. وااتنايات ىل  إلا
جناها أالبيانة ن الن اايييييةة ن السيييييورية ن عن ال داي ات التد 

لةل شيييييخصيييييد من ال هرو ان وإل  مرلومات خاإييييية وتد
جييانييب مناقييب متييا م للتاورات محييل حييالدو  ييإن اإل نةن 

هذا ىذا  جا ا عل  وجي السينعة للتنغةب ولي  للتهويل..
 لم نقل التنهةب.

والتنغةب الذي نرنيي هو أن تسييييييييييياع  ايييييييييييورية )التد 
تخشييي  اايييتهاا تسيييوية ال وضيييوع السلسييياةند قبل تسيييوية 

ال هاشنةو  موضوع الجوعن(  د ت عيم ع لية ال ساوضات
و د حال التجاوب وإنجاز الر لية  إن التسيييييييييوية الالحقة 
ال ضيييييييييي ونة اييييييييييتكون التوإييييييييييل ىل  إيييييييييييرة ما تترلع 
 الجوعن ال دتل وب ا ونضيييييييييييد الخا ن السيييييييييييوري وينقل 

اإلاييييييينا ةلد ىل  م ار ج و ..  - التالد الصيييييييناع الرنبد 
ما ىنتهإ  أي   ا مرناه ىن مشيييييييييكلة ىاييييييييينا ةل مم الرنب

ويييةو عل  قيياعيي ة التناضيييييييييييييييد ولي  الدع يامييإ التسييييييييييييييي
التاريخد للرنب والدكم التوراتد لإايييييينا ةلةةنو ُوضييييييرإ 
بنايييييم التنسةذ. و د هذه الدال تسق  ىونان الشييييينيك الرنبد 
 د  نوحاتها من اجل  لسييييييييييييياةن وهو شييييييييييييينيك أعااها 
زخ ا لهضييييم ايييينوات وكلسإ  التالد هذا الشيييينيك الكحةن. 

ايييييالمية التد إللج هورية اوحةا ىن هذا اعحت ال ُيقلع ا
ن تشييكِّل ال ورة السيينوية للج عية الر ومية لألمم أتخشيي  

ال تديييي ة التد وإيييييييييييييييييييل عيييي ي من القيييياية ومرهم وزرا  
خارجياتهم ىل  نةويوري من اجل ال شاركة  ةهاو ال سصل 

لييو ننى الن ي  نجاي ع وتوجي ىاألاييييييييااييييييييد ل ا نشييييييييةن 
يمشييييييع  م الجزا ن مهاشيييييينة ىل  نةويوري وإن ا ُيرنِّج عل  

لإيدا   أن ىونان ليسييييييييييييإ وح ها وأن ما تالهي  ننسييييييييييييا 

ار علةه ا  ن أايييييييييياركوزي وأمةنكا أوباما من الن ي   شييييييييييَّ
يضيييييييات مني وُتن قا الالب بهرل ال رنيات. ولرلي أتالهاه 

من اجييل ذلييك ىنسني  ييالقول )و ع مصيييييييييييييييي ر مقنب منييي( 
نه  ال داي ات  د "إييييييالون الشيييييينل"  د ماار أ ر ما 

ار  ىن ايييييييييييييورية وإونان حققتا »يمشيييييييييييييع مم الن ي   شيييييييييييييَّ
ع ا  لترةةن ألات كبةنة ألنه ا أ شيييلتا مخااات اىنتصيييار 

الخنياة السيييااييية  د ال ناقةو وأن يول ال ناقة تنضييم 
خنى ىل  هذا الخط الذي تسيييييةن  د مق متي ألواح ة تلو ا

ن هذا الكالم لم أ نتهاهوالذي ولسإ اإل«. ايييييييييييييييورية وإونان
ىوناند مشتنيو وكيف ايص ر  -بيان اوري يص ر  د 

ىذا كانإ كل يول ال ناقة   ا  ةها اييييييورية مم التسييييييوية 
ارية تقوم عل  ىشناي تنكيا  د أي مسر   وو ع رؤية  شَّ
لتدقةع التسييييييييييييييوية مم ىايييييييييييييينا ةل. ومحل هذا الت ةةز بةن 
ال وقف السيييييييييييييييوري وال وقف اإلوناند ع يدييييييي ث لل نة 

بن وعوتد مسييييييتشييييييار ال نشيييييي  األول و  رن ما زار علد اك
األعل  آية هللا خامنئد للشيييييييدون ال ولية ايييييييورية آتيات من 
لبنان الذي زاره عاإيييييييي ة وجنوبات ل  ة خ سيييييييية أيام ب أت 

جوا  الق ييية أبهييي ل الوقول عل   2010-8-4األربريييا  
-3الحال ية  د القصيييييين الج هوري  د لبنان ووم الج رة 

هل الدكم  د أ وج  د نس رتيا التد لم تلعل اإل 7-2010
« اللوبد اإلوناند»مكن أىونان وتر ول اتجاه البوإيييييلة ما 

 د لبنيييان تدقةع هييذا الترييي وييل ومن يون مناعيياة ال رةن 
لة لل وقف وللترامل  السييييييييوري وتق ون ظنول رؤيتي ال ر َّ
ع ومييييات مم ال جت م اليييي ولد... انييييي عنيييي مييييا زار وعوتد 

ار  د  ن وج  م  رل  ايييييييييييييييورية وإلتق  الن ي   شيييييييييييييييَّ
ال سييييدولةن  د يمشييييع  ر  لقا  مم الطيايات السلسيييياةنية 
ال رتنِّضة عل  توجهات "السلاة الو نية"  إن الذي قالي 

ذيم أعن  بيريية الزيييارة لم يكن متاييا قييات ت ييامييات مم الييذي 
من جانب الن اايييية السييييورية. كذلك ح ث الشييييد   رايييي يات 

نسسيييييييييييييييي عن ما جا  ىل  يمشيييييييييييييييع عحقات وزين الخارجية 
 ياها.ىهن متقد وبرنة تر ول اتجاه البوإلة منوش

ار النؤية اإلونانية وهو   م كيف ايييييييةتبن  الن ي   شيييييييَّ
الذي  ات ) د ضيييييييو  تربةنات إيييييييايرة عن حالة انسرال 
وتسببإ  د توتةن عالقات لستنة  ويلة( وتدسظ عل  لرة 
التخا ب تصيي ر عن إيي وع أو حليف ومقنَّب مدسييوب 

  نجيياي ىل  يمشيييييييييييييييع ووم علييييو عنيي مييا تتم زيييارة الن ي
( عل  يوي قذا ف كالمية ىونانية 2010-9-18السيييييييبإ )

عل  ألمن نوع قول اللوا  يدة  إسوي مستشار ال نش  ا
ايييا ةل الدنبية ألىن ا»خامنئد لشيييدون القوات ال سيييلدة 
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األمةنكية  د منم  إييييييواريم القوات اإلونانية التد ل وها 
 م «. ايياحل  اول ألسد  كةلومتن  د الخليج وبدن ُع ان

تتزامن قذيسة الجننال اإلوناند )اللوا  إيييييييسوي( و د الةوم 
نسسييي مم قذيسة الجننال اللبناند )اللوا  ج ةل السيية ( وما 

 ييا لم حوتييي من تهيي ويي ات تلتهييا حيياليية جيي ويي ة لم يييألسهييا ك
 هللا حزبوتوقرهيييا اللبنيييانةون وت حليييإ  د أن "أمن يولييية 

من النايي د  د ألوبنوتوكولي "نا ا عن ال ولة والقضييا  وا
الترامل مم وإييييييول اللوا  ج ةل السيييييية  ىل  ال اار آتيات 

ُأري  من  قوايييييييييي الشيييييييييكلية  ىايييييييييتطهالمن  ننسييييييييياو وهو 
" هللا حزبواللسظييييية ىبال  من يرنةهم األمن  ييييأن كل يييية "

ن تسيييييييييتوقف األمةن الرام للدزب أعل  ومن يون ألهد ا
 يال عنيضييييييييية من الشيييييييييرب أالت اعيات النسسيييييييييية ل ى 

نجييازات ىاللبنيياند كييانييإ حت  هييذه الواقريية مترييا سيية مم 
حققها عل  إيييييييييييييييرة  ال واجهة مم ىاييييييييييييييينا ةل  م جا ت 
ال واجهة السيييياايييية واألمنية ال اخلية تأخذ من رونع تلك 

 نجازات.إلا
ل شيار ىلةها تجرل ال ن  يشيرن أنها إلرباي والقذا ف ا

التوجي الذي لخَّصيييييي وزين الخارجية السيييييورية ولة  ال رلم 
خالل مشيييييييييييييييياركتييي  د  2009آذار /مييارج 8 اإل نةنووم 

جل السلسييياةنةةن اايييتضيييا ت ي مصييين  د شييينم أمدت ن من 
ىن السييييييييرويية واييييييييورية اتسقتا عل  أن »الشيييييييييم  القول  

ومنذ ذلك الدةن «. ل  ال سيييييييتقبلتنظنا مرات ىل  األمام وإ
ار  د  وحت  الق ة الحال ية  د بةنوت وق وم الن ي   شييييييييَّ
  ا نة إيييييييي وع اييييييييورية الدايب علةها وعل  لبنان ال لك

الرزيزو وأهيييل الدكم اإلوناند وتوا ييي ون  عبييي بن  هللا عبييي 
اللبناند ل ى قاية  -لإرباي ب ل توظيف ال ور السيييييوري 

ول ى ال جت م ال ولد من مصيييين ويول الخليج وشييييروبها 
ن تدلها حت  أاجل حل أزمتهم التد ع ي كن للصييييواريم 

اييييييييا ةل عل  ندو قول ألىذا كانإ منصييييييييوبة  د اتجاه ا
لوا  » اللوا  يدة  إييييسوي توأم اللوا  ج ةل السيييية ... أو

غةن ال ستدهة حةا « عنضة ال اار» د ضو  « السة 
ن إيييييييييييييييالو »ىايييييييييييييييتقبل الدزب من عل   اب الاا نة ىل  

بنقل « الرنضييييييية»اللوا  ج ةل السييييييية  وإنتهإ « الشييييييينل
الدليف الرا    د اييييييارات لم يألف اللبنانةون مشييييياه تها 
من قبل. ولق  ح  إ "الرنضييييييييييييييية"  د وقإ كان الن ي  

ار ا إييييييييييالون »ايييييييييي  وتد ث  د الةوم نسسييييييييييي  د أل شييييييييييَّ
 د ماار يمشيييييييع مم الن ي  مد وي أح  ي « الشييييييينل

 رةن  اييييتطهالاألإييييول عن اإل  اييييتطهالنجاي. ما أ ر ل اإل
غةن ال سييييتدهة تلك وقف « الرنضيييية» األإييييول. وبيييييييييييييييييييي

اللبنانةون والرنب وال جت م ال ولد ع ومات وبنسيييييهة عالية 
عنييييي   «هللا حزببنوتوكول »من اليييييذهول عل   بيرييييية 

أالوب الكالم الذي ُيجنِّّن ب ل  ىعت ايح  وعل  أ ىاتطهال
أو وحند عل   ىمييييا وتبن « هللا حزب»ن ُيدنِّّن ويجرييييل أ

 هذا الكالم. ه ى هللا الج يم.
 2010 )أيلول( سبتمبر 30 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

قترحه إخير اإلقتراحات وأصوبها ما 
 األمير سعود

 -لم يكن وتوقم أح  أن جوعت التساوة السلسيييياةند 
اإلايييينا ةلد ال هاشيييين التد ت إ اييييتُح ن نتا ج  وريةو ذلك 

ن هذه الجوعت من األول   د واشييييييينان ىل  الحانية  د أ
شييييييييييييينم الشييييييييييييييم ىل  الحالحة ال زيوجة  د الق ج ورام هللا 
كانإ نوعات من اعاييييييييترناضييييييييات وت ريهات عل  اعنتقال 
من الدذر ىل  جوهن ال شييييييكلة. ك ا أنها كانإ نوعات من 
اعختهييييار للنوايييييا.. نوايييييا اإليارة األمةنكييييية ونوايييييا قايم 

اب اإلاييييييييييييينا ةلد مقابل وياعة الخنول السلسييييييييييييياةند الذ 
مت حالت  يييالن ي  مد وي عهييياج اليييذي خييياة ال دييياولييية 
الج و ة للتساوة تدإ مقولة ىني لن يخسيييييييييين شييييييييييةئات  د 
حيييييال لم يكن القايييييال و ةنات لكنيييييي ونبا قلةالت ترييييياُ ف 
ال جت م اليي ولد حولييي تقيي ونات لل نونيية التد وبيي وهييا مقييابييل 

 ةلدو وينبا كحةنات  د حال ىهت ى ترنإ الجانب اإلايييييييييييييينا
نتنياهو ىل  ايييييييييييييييوا  السيييييييييييييييبةل وقنر الخنوج من السجور 
السيييييييييييااييييييييييد لوزين الخارجية لةبنمان الذي ي ارج الر ل 
ال بلومااييد  رقلية وزرا  الدنب ومن مداإيينة التوراتةةن 

م  سييييييييييل من التجاوب مم إيييييييييييرة الدل أال تشيييييييييي يون لي وحل
 اما.ال انوحة من جانب الن ي   اراي أوب

 ر  جوعت التساوة ايييييييييقط الجانب اإلاييييييييينا ةلد  د 
اعختهار ب ا م الخول من  ق ان منصيييييهي أمام الاامرةن 

أهم من تدقةع  اليييييذون ونون  د ُأبهييييية التنؤج ميييييا هو
من أالا أنةنة ال سييييييييت امة للشييييييييرب الةهويي ال دتار  د 
راية ىقييييايتيييييو وظهن أمييييام ال جت م اليييي ولد مت نيات عل  

الصييييييييييي ر الرنبد من اجل  د الصيييييييييييسدة  الكهار ورحا ة
الرالقة من النزاع وهد الصيييييسدة السلسييييياةنية. ومن خالل 
ما يد ث وتهارى رموز الر ل الدزبد والسيييييييييييييااييييييييييييد  د 
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كحن  ظاظة واألقل ألىايييينا ةل  د مسييييا قة ملن هو النمز ا
ال زاو ة حول بنا   ات لواقم الدال ال ولد وت ورىايييييييييييييييتيرا 

غةن الشيييينعد  يااناييييتوح ات اييييكنية ضيييي ن مخاط اإل
إيييالت كوني وتم  د أرة مدتلة و  ة قنار يولد واضيييا أ

 عل  رغم تأجةل حس ي  ال ة وأربرةن عامات.
 د ضو  التشبا اإلانا ةلد واإلإنار عل  ال ضد 
 د بنا  الوح ات السيييييييييييييييكنية  د مداولة إلحناج الن ي  
م راييييييييية القنوط  مد وي عهيييييييياج  ييييييييإخناجييييييييي   رن  ر  

ي يجوز اإلق ام عليي من الجانب  اإلايييييييييييتسيييييييييييالمو ما الذ
 د « السلاة الو نية السلساةنية»الرنبدو الذي لوع ي  م 

اتجييياه التجييياوب مم الييي عوة األمةنكيييية ال لدييية للتسييياوة 
ي ىل   ال هييياشييييييييييييييين ل يييا كيييان الن ي  مد وي عهييياج توجيييَّ

 واشنان وواإل التنقل  ر  ذلك.
لن يسةييييي .  اييييييييييييييتياييييانتديييي ويييي  تواريم مرةَّنيييية لوقف اإل

نها يات من التساوة لن يج ي. واأل ضييييييييل  د  اإلنسييييييييدابو 
انتظار اقتناع الن ي  أوباما  أن ىايينا ةل تت من علييو وير ات 
لنايييييييييييييوا ا تناضيييييييييييييات  أن اإليارة األمةنكية وبالذات  رل 
الجةوب ال تصييييييييييييييهةنة  د يووان الن ي  أوباما الاةب النية 

م القاية الرنب وشطيقهم الس لساةند تتوا أ مم ىانا ةل لوض 
من واقم ع حل ُونتج  منيو هو أن تن م الق ة الرنبية أأمام 

ة ال تسع  د الق يية الرنبييية اليي ورييية اييييييييييييييتحنييا ييي د يورتهييا اإل
السيييييييييا قة  د اييييييييينت )لةبيا( عل  عق ها هذا الشيييييييييهن عل  
مشييييييييينوع ُولزم ىاييييييييينا ةل بتنسةذ ما تهقَّ  من مضيييييييييامةن قنار 

مةنكية اييييييييييييييلسات عل  أن تتره  اإليارة األ 242من ألمجل  ا
جنا ات إل ر م اايييييتخ ام حع النقل )السةتو(  النسيييييهة ىل  ا

من ألالتد ُيقصيييييييييييي  بها تنسةذ القنارات التد اييييييييييييبع ل جل  ا
 قنارها.ى

ولكد يكون هذا الالب ال وضيييييييييييييييوعد  د منأى عن 
ال شيييييييييييييييييياورات الرطي يييية وكحنة تنقالت ال هرو ةن وتهيييياُيل 

وتسيييييييُبع ت الهاتهية  د هذا الشيييييييأن اإلتصييييييياعالنايييييييا ل و 
التصويإ عل  مشنوع القنارو  إن األمةن اروي الهيصل 

 اإل نةنأعلن ذليييييك ومِّن عل  منبن األمم ال تدييييي ة ووم 
وبريي مييا كييانييإ  رييالييب ىاييييييييييييييينا ةييل تديياولييإ  27-9-2010

نييياب عل  هيي ون آعت البنييا  ألوذ يياب حكومتهييا بنزت ا
 غةن الشنعد عل  أرة الرةن.

وضييييوعد  د توضيييييدات من جانهي لدةحيات الالب ال 
ربم ألشيييييييييييييييأن ع م اايييييييييييييييتخ ام اإليارة األمةنكية وال ول ا

هذا السال   د « اال  النقل» بييييييييييي خنى ال ستأ ناتألا
جنا ات التد ُيقصييييي  بها تنسةذ القنارات التد إلما وترلع  ا

ىن »اييييييييييييبع ل جل  األمن اتخاذهاو قال األمةن اييييييييييييروي 
الم اعاييييتر ار اإلايييينا ةلد يكاي يكون الوحة  القا م  د الر

عه  اعاييييييييتر ار واندسييييييييار اييييييييياايييييييية التسنقة  ىنتها  ر  
 «.الرنصنية

يضيييييات ل وجهات هذه ال عوة لتدنين الرالم أوتوضييييييدات 
من اعايييييييييييييييتر ار اإلاييييييييييييييينا ةلد الوحة  القا م  د كوكب 
الرول ةو ىذا جاز تصييييييينيسنا لكوكب األرة  د وضيييييييرها 

عنا تجنبة يبلومااية أ الناهنو قال األمةن اروي إاحب 
ة وع ة  الايف ال بلوماايييد ال ولد الذي يج م بةن عنبي

 مسييييييييتن ات  د ذلك ىل  حك ة ع ي ال لك بتكارالدنكة واإل
ىن السرويية تدك  عل  ضنورة »الرزيز  عب بن  هللا عب 

م مهايئ األمم ال تد ة وما تضيييي َّني مةحاقها موضييييم  وضيييي 
التنسةيييييذ الر لد والسرلد  رةييييي ات عن ازيواجيييييية ال رييييياوةن 

ضيييييييييال ىل  ذلك حةحية تنتا  لها أ م  «ية التابةعِّ وانتقا 
كل يول الرالم ال نتسيييهة ىل  ال نظ ة ال ولية وتشيييكو  د 
شيييييييييييييييكييل أو آخن من عيي م  رييالييية ال نظ يية وبةنوقنا ييية 

ن أ»السيييييييييييييييلوي السيييييييييييييييا    د ىياراتها. وهذه الدحةحة هد 
الدكومة السيييييييييييييييرويية ت ري أه ية تد وا وتاوين األمم 

ا رة لت كةنها من اعضيييياالع  ال ور جهزة التألال تد ة وا
ما كيف ونى األمةن ايييييييروي التد وا   ن أ«. ال ناط بها

ىعاا  الج عية الرامة يورات أايييييياايييييييات  د الدسا  »خالل 
 «.منألاوة ب ور مجل  اأعل  السلم واألمن ال ولةة ن 

 ىبتكارهنا ق  يكون من ال ناايييييب اايييييتدضيييييار واقرة 
من وكان من إيييينف ألإيييي ره مجل  اأالذي  242القنار 

نم  د الرنب» ضييياعة  وتد و ات من جانب ال ولتةن « إيييُ
الداضييييينتة ن إلاييييينا ةل تأاييييييسيييييات ويع ات وح اية وتسيييييليدات 
ووقو ات ىل  جانبها  د أي ع وان تنتكهي عل  اييييييييياية بل  
عنبد أو مذ دة تقتن ها  د مخيم  لسيييياةندو هذا  ضييييالت 

تيا  بل  آمن عن تسهُّم ضييينورات ىاييينا ةل عن   يامها  إج
مكنها من شييييييييييييعهي وت مةن ما  اب لها الت مةن أوقت ل ما 

من بنةتي التدتية وذلك تدإ التخنيجة ال ولية من جانب 
الد اة الداضييينةن  أن ال سيييألة  ةها نظن ريات عل  ايييرد 

اعاييتالب مسييألة  إعتهارالشييرب ال سييلوب حقي وأرضييي و 
عل  « ح اج» ةها نظن! أما ى الا إييييييييييييييياروخة ن من 

 تو نة غةن شنعية  هذه هد الجني ة التد ع ُترتلسن!مس
مزيجات  242من ال ولد ألكانإ إييييياغة قنار مجل  ا

يدا ات العهقنية الكيسيييييييييييييينجنية الذي ورط مصيييييييييييييين ىمن 
حنب  ىنتصييار إنتصييف  «ال  ناييوار»السيياياتية  د  رنة 
ومن  1967وونةو  5(  أرات لهزي ة 1973رمضييان )أكتوبن 
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ال تن   و   بنياانيا زمنذاي ىل  مجل   يها  اللوري كارايون 
ٍذ ورٍي  د شييأن تسسييةن ألا «  راةٍ أمن  اإلنسييداب»من وبر  أخ 

و ومداوعت من التشييييييييويع «راضييييييييدألمن ا اإلنسييييييييداب»ب ل 
خنى وا  ئنان مصيييييييين ىل  أن قنار أحيانات أحيانات والتسييييييييويف أ

ىانا ةل من اةنا  وقااع  ىنسدابيض ن  242من ألمجل  ا
ك ه إيييا غ القنار أغزة والضيييسة الرنبية كاملة والجوعن )هذا ما 

اللوري كارايون لوزين خارجية مصن مد وي رياة وزايه تأكة ات 
نا ب وزين الخارجية السييييوفياتية كوزينتسييييول( كان التصييييويإ 
عل  القنار  اإلج اع ومم التصيييييييويإ تصيييييييسةع من وبد ال ول 

من ال ا  د الرضييييييييييوية أإييييييييييداب ألجل  اعضييييييييييا   د مألا
 وال ول الرشن السنويد الرضوية.« السةتو»

تشنين /نو  بن 22ووم  242من ألمنذ إ ور قنار مجل  ا
عضا  وإانا ةل ألوبإج اع ال ول الخ   عشنة ا 1967الحاند 

تتالعب وترت ي وتجتا  وتداإيييييين وع تدتنم قنارات إيييييييغ  د 
ربرةن اييييييييييييينة والت ني إيييييييييييييل   ا ونضيييييييييييييةها. ومنذ  الث وأألا

اإلايييييييييينا ةلد عل  القنار الذي ي حِّّل يول الرالم من القاب ىل  
 القايييب عل  حييياليييي.  م هيييا هد ال هيييايرة التد أ لقهيييا ال ليييك

الرزيز ونالإ اإلج اع الرنبد علةهاو وها هد  عب بن  هللا عب 
الصييييييييييرة الراقلة التد أ لقها الن ي   اراي أوباما وتل ق  القبول 

إلج اع علةهاو تدتاجان ىل  اييين  قانوند ويولد لكد ال ولد  ا
اإلاييييييييييييينا ةلد  نيقها ىل  الدل  -تأخذ تسيييييييييييييوية النزاع الرنبد 

الحابإ والشامل. ولي  هنالك أإوب من اعقتنا  الذي أ لقي 
األمةن اييييييييييروي الهيصييييييييييل  د لدظة انتكاايييييييييية أولية للتساوة 

تناع خذ  اعقتنا  واقألاإلاييييينا ةلد. ومن شيييييأن ا -السلسييييياةند 
 د حال مراوية « السةتو» ىايييييييييييييتر ال ر م  242يولتد  القنار 

التصييييييييويإ عليي  رنة تسرةلي  إن التسييييييييوية تتدني وع تروي 
لعهة بنا  ال زي  من الوح ات السييييييييكنية  د مسييييييييتو نات عل  
أرة الرةن ذات  ي ة. ك ا ع يروي هناي مجال لهقا  الجوعن 

  هذا ما ون  وبرل األرة  د لبنان تدإ اعحتالل. ألي
الذي هو ك ا ال هايرة الرنبية ع يرند تهنُّب  242عليي القنار 

ره ا موضم التنسةذ أنه ا ىل  ان  ار.  ىانا ةل من وض 
هم من ذلك ع يروي هنالك مجال لرلهة ال تشيييييييييييييي يون ألوا

عل  الرقال   د ال سيييييييير  الاةب لتدقةع التسييييييييوية الشيييييييياملة 
 .والحانية. وكس  الج يم شنور الصناع

 2010 (تشرين األول) كتوبرأ 13 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 لالعالم الثالث يداوي جراح العالم األو
   يييية ظيييياهنة ع تيييية تديييي ث  د الزمن األكحن ترقةيييي ات 

لل ول ال ن رجة  د بن  الرالم األول  يات إقتصيييييايو  اييييييااييييييات 
محل أمةنكا وبنياانيا و ننسييييييييييا وإياالياو وهد يول كايت 
تن م الناية البيضيييييييييييييييا  جنا  شييييييييييييييي ة األزمة ال الية وكحنة 
الرييييا لةن عن الر ييييل. ومن ال دشييييييييييييييينات عل  األزميييية 
مظاهنات هنا واعتصامات هناي وإضنا ات هنالكو حت  

ا  وال شييييييهن أكتوبن ىن ال ظاهنات التد شييييييه تها  ننسيييييي
« ج هورية ايييييياركوزي »وضييييييرإ  2010)تشيييييينين األول( 

 -لجهة الج وى  -عل  شيييييييييييييييسةن أح  احت الةن أحاله ا 
ُمن.  هو ىذا عان  اييييتتدول عاإيييي ة النور  اري  وم ن 
أخنى ىل  ميييايون للرنف وال ايياريات ترةيي  ىل  األذهييان 

ولم تندسن ىع  ر ما احتكم  1968ما ابع أن ح ث عام 
 ي  الجننال شيييييييييييييييييارل ييرول ىل  الرقيييل الناجا بييي ل الن 

الرنسوان الصيييييارا مسضيييييال التضيييييدية   هابتي وهو القا ل 
عل  أن تسيييييوي السوضييييي  ج هوريتي التد «  ننسيييييا.. أنا»

وضيييييييييرإ  ننسيييييييييا عل   نيع تنظيف نسسيييييييييها من أيران 
 د السيييييجل ال ولد ىاييييي ها  الدطهة اعايييييتر ارية ونقشيييييإ

لصييييييييي اقة عل  قاع ة الذي يضيييييييييم أاييييييييي ا  قاية وني ون ا
اعحتنام وين ضيييييييييييييون  أ أة النأج للرم ايييييييييييييام. وهو ىذا 
تناجم )أي اييييييييياركوزي(  إني لن وذوا  رم تج و  الوعية 
وايييةنتهد مجني حالة ر اايييية عابنة بوغإ بها السننسيييةون 
نتيجة مناورات  اهتة وجياي تنقصيييييييييييييييها الدةوية للسوز  د 

 اهاا الن ااة.

)تشييييييييييييييينين الحاند(  نو  بن 4 جأة يدل ووم الخ ي  
ال اري الصيييييييةند  د شيييييييخ  هو جةنتاو ر ي  أم  2010

عل   ننسييا السيياركوزيةو و جأة تتب ي  ال ول الكبنى ضيييسات 
ية والسننسييييييية ال الية  سضييييييل ضييييييو  من قتصييييييايالر ة اإل

 23ات مليارية )ندو ىتساقالتنةن األإيييييييييييييسن  د إييييييييييييييرة 
مليار يوعر( أبنمها الن ي  الصييييييييييةند الزا ن مم  ننسييييييييييا 
السيييييييييييياركوزية  د مجاعت البتنوكي اويات والوقوي النووي 

« 102ىونباص »و د عشيييييييييييينات  ا نات النكاب الد وحة 
ابتاعتها الصيييييييييييييييةن وحققإ  الصيييييييييييييييسقة الكبنى لسننسيييييييييييييييا 

لي إييسة اإلنقاذ ألني اييةو ن  نص ع ل  السيياركوزية حالت 
ة من اييييييييييتناتيجيكحةنة ويد د ىح ى أبنز إييييييييييناعاتها اإل

 إواعع مالية.
وعل  ميييا يجوز التوقم  يييإن هج ييية إيييييييييييييييةنيييية عل  
الرقارات  د  ننساو وبالذات  ر  أن يرنل الصةنةون أن 
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 راإييييي ة هذا  يي ب  ات زور ر يسيييييهم مرجب  الشيييييا ئ الأل
التد  لب من مضيييسي ايياركوزي « ني »الشييا ئ م ونة 
ىل   طية م ن جنوب  ننسيا ال تكئة عل   زيارتهاو وإيوعت 

تواييييطو واييييتكون هذه الهج ة شييييوا ئ الهدن األبيل ال 
محل الهج ة النوايييييييييية عل  الرقارات  د بنياانيا وكيف 

غةن مسييييبوا  أن أاييييرار الشييييقع والبةوت اييييجلإ ارتساعات 
نتيجة ان  اع أ نيا  ج يو أو أ نيا  التدول من الشيةوعية 
ىل  مشيييييييييارل النظام الدنو اقتد وا ايييييييييوا الرقارات  د 

 د الراإ ة لن ن  بنياانيا واشتنوا مئات الشقع والبةوت
و د  رل ال  ن وال نا ع النيهيةو وبذلك  ات ايييييييييييييييرن 

 .ات الشيييقة أو البةإ ال سيييتقل عشييينة أضيييرال السيييرن ايييا ق
وكان ع تات أن الن ي  الصةند اتسع مم الن ي  ااركوزي 

ةو   ا يرند أن ال جاعت تب أ ىاييييييييييييتناتيجيعل  شييييييييييييناكة 
نه ا من  الرذا  والراور وتنتهد  الااقة النووية وما بة

مجاعت حةوية. كذلك كان ع تات أن الن ي  الصيييييييييييييييةند 
ر ااييييييد  ننسييييييد يرزز الرالقة « لوبد»الزا ن وتالم ىل  

بةن البليييي ونو ومن أجيييل ذليييك  لييييب أن ولتقد  يييالن ي  
السييييييييابع جاي شييييييييةناي  ةزوره هذا األخةن  د مقن ىقامتي 
 د  ن ا جورج الخام  الذي هو ملكية  نل من الرالم 

أني  د ذلك شييييييأن السن ا اآلخن األكحن أه ية الحالاو شيييييي
الذي آلإ ملكةتي ىل   نل من الرالم الحالا « كنيون »

. وبهذه ال لكية تتدقع نسييهة وإن ضييئةلة من م اواة أيضييات 
الرييييالم الحييييالييييا إلحيييي ى أهم ميييي ن الرييييالم األول  يييياري  

 عاإ ة النور.
و د نةويلهد عاإييييي ة الهن  ىح ى منارات كتلة ع م 

 د القارة الصييييييسنا   ىقتصييييييايو الا أكبن  اييييييا قات اعندياز 
 6ولق  الن ي   اراي أوباما الذي ب أ بها ووم السيييييييييييييييبإ 

جولة آاييييييييةوية تشيييييييي ل ىن ونيسيييييييييا واليا ان  2010نو  بن 
وكوريا الجنوبيةو كاظ ا الخةهة الناشييئة عن خسييول رب ا 
ياول  د مهابتي نتيجة انتزاع الدزب الج هوري مني  د 

صييهية الشييأن الذي كان للدزب ال ي قنا د ات الناإلنتخا 
وبذلك  ات الج هوريون مسييييييييييييييانين عل  مجل  النواب 
وقايرين عل  ىضيييييييييييرال األغلبية ال ي قنا ية  د مجل  
الشةواو ىارا ا أوليا من جانب الدكم الهن ي ت حل  إبنام 
عقوي  طي ة عشيييينة بالوةن يوعر من شييييأنها تدقةع  رل 

تساق ة  د الوعيات ال تد ة الدلول ل شيييييييييييييييكلة الهاالة ال 
 من خالل تأمةن خ سةن ألف  نإة ع ل.

ومن الواضييييييييييييا أن أهل الدكم الهن ي ق روا  د أوباما 
 نيقة تراملي مم الهزي ة وكيف أني تصيييييينل محل الن ي  

وونةو )حزينان(  4الناإييييييين عن ما مند بهزي ة  عب  ج ال
النييياإيييييييييييييين توجيييي ىل  اإلذاعييية  عبييي  مم  يييارا أن 1967
سزيون ليرلن من خالله ا كامل مسييييدولةتي عن الهزي ة والتل

وقناره التندد من منصييييييييييييهي كن ي  والنزول ىل  الشييييييييييييارع 
وناضييل مم الشييرب من أجل ىزالة آ ار الر وان اإلايينا ةلد 
) د الةوم التييييالد عيييياي عن التندد(  د حةن أن أوبييييامييييا 

نو  بن  3اكتس   القول  د مدت ن إيييييييييدا د ووم األربرا  
ىن الهزي ة تهرا »نة  ر  ىعالن النتا ج را يا مهاش 2010

 د النس  شييييييييييييييرورا اييييييييييييييةئييياو وأعتقييي  أن علد أن أتد يييل 
ال سييييييييييييدولية ال هاشيييييييييييينة عن أننا لم ندنز التق م الذي كان 

هو أكحن ما يقلع  قتصيييايعلةنا أن ندنزهو ك ا أعتق  أن اإل
الناج ألننا لم ندقع تق ما كافيا  د شييييييأنيو وعلد أن أقوم 

و ت اما محل ما يسرل الج يم  د واشيييييييينان.  ر ل أ ضييييييييل
وبالنظن ىل  ال سيييييييييييييتقبل أرى أن األمةنكةةن قالوا ىني لي  
 إمكان أي حزب أن يسنة منظوره من اآلن  صييييييييييييييياع ا 
وعلةنا أن نج  الجوامم ال شيييييييييييتنكة لنتق م مرا حول  رل 
التد يات غةن الراييةو وإنند أتالم ىل  الجلوج مم قاية 

والج هوري لهدييا كيهييية التقيي مو وأن  الدزبةن اليي ي قنا د
الشييييرب األمةنكد ونتظن من الان ةن التنكةز عل  كل ما 
ود ن عل  وظييا سهم وأمنهم ومسييييييييييييييتقبلهم وتخهيل اليي ون 

 د التكنولوجيا  اإلاييييييتح ارويعم مشيييييياريم الااقة النظيسة و 
التد تسيييييي ا للوعيات ال تد ة  الدسا  عل  تنا سييييييةتها  د 

ل نا سيييييييية األاييييييييااييييييييية ليسييييييييإ بةن الرال دو  ا قتصيييييييياياإل
الج هوريةن وال ي قنا ةةن ولكنها بةن أمةنكا وال نا سيييييييييييييةن 

وةن  د الرالم. ولكد نسوز  د هذه ال نا سييييييييييييية قتصيييييييييييياياإل
يييية علةنيييا أن نتدل   يييالقوة قتصيييييييييييييييييايوندتسظ  يييالنيييياية اإل

ك يييا أن أهيييل الدكم الهنييي ي قييي روا  د أوبييياميييا «. والوحييي ة
«  مومهاي»زيارة الهن     ونة اآلتد ىلةهم مهزوما ااتهاللي 

الييذي « تيياج مدييل»قبييل نةويلهد وإقيياميية زوجتييي  د  نيي ا 
. ك ا ق روا 2008نو  بن  26اايييييييته  ي اعت ا  ىرهابد ووم 

تو يم ر ي  ال ولة األكبن  د اييييييييييييجل الترازي  ضييييييييييييدايا 
 السن ا.

ما جناه أوباما من الهن  اييييييييييييييييجنيي أقل أو أكحن من 
لجنوبية ومن الصيي يقة ال  لكة ىن ونيسيييا واليا ان وكوريا ا

ج و ة تسييييياهم  د « بوينغ» ا نة  30الرنبية السيييييرويية )
ىنراش أكبن شيييييييييييييينكة مصيييييييييييييي رة  د أمةنكا(و وهد ع ليا 
ليسيييييييييييييييإ من يول الرالم األول وأقنب ىل  الرالم الحالاو 
الذي ب أت  رل يولي تضييييييييييييم ااييييييييييييتح ارات قالنية ىل  

ال ييالد ومحةلتهييا ىيايياليييا التد  رتهييايبنياييانيييا ال حقليية  يياإل
يقييييإ الهيييياب السيييييييييييييييرويي ووجيييي ت من يستا لهييييا الهيييياب 
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 دسييييا ات ي يقة )التساهم عل  ر م مسييييتوى التهايل خالل 
بلةون يوعر( كد ع تهق  البهلوانييييية  15اييييييييييييييينوات ىل  

البنلسكونية  د الترامل عل  ندو ما هد عليي تضن وع 
ايييييييتنتاج اإلجا ة تنسم. وبسيييييييدال أهل الدكم اللةبد ي كن ا

 الوافية.
 2010 (ثاني)تشرين النوفمبر  01 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

ز ع الحق  الشفافية النهج... والج 
ك ا أن الشيييييسافية هد مب أه وهد نهجي وهد الشييييي ةلة 

مة عل  حاضيييينهم ومسييييتقبلهمو  إن ألالتد   أنإ أبنا  ا
زلع هدع  حع مشييييييييينوع عل  خايم الدنمة ن الشيييييييييني سة ن جل

الرزيز  ريي مييا جييا هم النهييأ عل   عبيي بن  هللا عبيي  ال لييك
جنا  الشسافية و د إيرة بيان بحي ال ووان ال لكد مسا  

يسة   أني حسظي  2010تشييييييينين الحاند /نو  بن 12الج رة 
هللا يراند وعكة إيييييييييييييدية نتيجة ىنزعا غضييييييييييييينو د  د 

 هييا   خلويه ىل  الناحيية  وال  تنة ألالظهن أوإييييييييييييييي  ا
زلع  ألن الشييييييييييييييسافية  د الرالج. بن  هللا عب  أما ل اذا الجل

و  القول الدسيييييين ولّد الره  الرزيزو ال لك وقبل ذلك عب 
ل ما أمكنها التراةل  زمات أوالر ل ال ؤوب الصييالا ُتراِّّ

تدولإ ىل  مرضيييييييالت ولم تر  تقتصييييييين عل  جنا  من 
أقاار األمة تدجب الصيييييييسا  وع ت ان  ضيييييييالت عن ال م جناحد  الو ن وإن ا غ ت محل غي ة  قةلة  د اييييييي اوات 
الذي ونااو وهذا مشييييه  ع يدتاج ىل  تأكة  عن ما نتأمل 
 د الذي أإيييييييييياب األمة التد هد خةن أمة للناج.. ىن ا 

النيياج  ييالدك ييةو  نجيي  أن جيي ارهييا   د حييال تصييييييييييييييينَّل
األ نيقد  ات عنضيييية للتشييييقع وأن اييييياجها اللبناند كان 
حالة نضييييييالية  إذا  ال قاومة تتسيييييييَّ  وتبا الخشييييييية  د 
نسوج اللبنانةةن الذون اختلاإ علةهم األمور  ر ما  ات 

ن يقاوم وال قاوم اييييااييييات من أالسيييياايييد مقاومات من يون 
 ن وتوا ع.أيون 

تكون حالة األمة عل  هذا الندو ألن  يف وعن ما 
ال رامنين وال ران ون وال سسييييييييييييييي ون وال تاجنين  الكيانات 
واألروا  ما زال يسيييييييتبيا الدقا ع ال وضيييييييوعيةو يصيييييييها 

كحنية الرنبية ال رلوب ألن تتالم اأ التالد من الابيرد 
منها ىل  رجل ال ولة الذي ىذا نوى ير ل وإذا علزلم أعل  

ل  وإذا وع  وو د وإذا ُإ م وتد ل وتوكل وإذا ى قتن  ُيخ 

وإذا غضييييييييييييييب وتنوى وإذا ىغتا  يكتم وإذا ااييييييييييييييتشييييييييييييييرن 
ال خا ن يسييياما. ومحل هذه الشييي ا ل  ضيييالت عن شييي ةلة 
الشييييييييسافية ونظةناتها النخوة وال ب  ية وإاييييييييتدضييييييييار رؤية 
الوال  ال داييييييييي  عن  كل خاوة ُتوجب الظنول خاوهاو 

الرزيز منذ اللدظة  عب بن  هللا عب  كانإ خار ة  نيع
ايييييييييةوية آلاألول  لتسيييييييييلُّ ي الطيايةو فيانا آخن البوا ات ا

متنقالت من بليي  ونحييب  ييي ىل  بليي  وتوا ىل  التنحةييب  ييي 
جوا ها ال توتنة ىل  كل ة اوا  ورأي أىل  مدت نات تستق  

اي و   ال يدجهيو متد الت  د هذا التنحال مشيقة وتناايي  
جل مالحظتي أ م ها هو من  ةها أن لجسيييييي ي عليي حقات. 

ن لبنان الرنب عل  مشارل الرنا  د  دن الستنة يقول أ
ن ىنقاذ و ن عزيز وتق م عل  حاجة أبةني وبةن نسسيييييييييييييييي 
جازة ياةب لي ت ضةتها  د "روضة ىب ن ىل  الناحة  د 

إييييييييل التد حت  ألخنيم" ال راربية توأم "روضيييييييية خنيم" ا
أإيييييداب   د اييييياعات اإلايييييتنخا   ةها يانا اايييييتناحتي

زمييييييييات اليخيايةينة و يييييييياليبيد ألاليهي يوم اليحيقيةيليييييييية ورميوز ا
ات التد ع تتد ل التأجةل. وقبل ذلك  إني من هت اماإل

م الصييييييييف السلسيييييييياةند ارتدل ىل  مكة ال كنمة  اجل ج  
به ة السارج ال ق ام كد ع يخنج الشييييييطيقان ال تشيييييياكيان 

عل  كل ة اوا .  اإلتسااال تشا كان ال تالانان من يون 
زاحة الهرضيييييييييييا  من النسوج ىجل أني  ر  ذلك ومن ك ا أ

مة جرل من ألوتب و  شيييها السنقة الذي ونمد بحقلي عل  ا
نها اييييتكون لإهت ام أيةو كان ال ن  يستنة ىقتصييييايق ة 

 ييييأحوال ذوي الديييياجيييية التن وييييية  د األمييييةو حيييي  ييييات  ييييالغ 
األه ية  د الدياة السيييييييااييييييية الرنبيةو ومن اجل ذلك لم 

هل اعختصييييييياص ال الد أ ن مسيييييييدوعت من يكلف ك ا آخني
ي والتن وي لت حةل ال  لكة  د ال دت ن وبذلك قتصييييايواإل

ونيا ب ني  رل الشييييييييييييييد  من مشييييييييييييييقة التنحال الذي ع 
وتوقف عب ن األ لسد وعب ن الهيا د عنبيات ويوليات والدا ل 
 الاقوج والتقالة  ذها ات وإيا ات وخالل ال شييييييييييييييياركةو وإن ا 

ي بنسسيي وقا راي بها الدع وع شيد  غةن أل كل ة حع توجَّ
الدعو وهو أن التسيييامد  وا الكالم غةن ال سيييتدلب أمن 

من أي وقإ مضييييييي  كد ع وهق  الصيييييييف أكحن  مالوب
 الرنبد عل  التهرحن الذي هو عليي.

 ومنة أخنى يجوز التسييييييييييييييييياؤل  ومييياذا عن الجسيييييييييييييييم
 ؟هت امبومترب ألي  لي نصةهي من اإل يا

اور لنسسييييييييي ك وا ن عنبد هنا يجةز كاتب هذه السيييييييي
من أبنا  األمةو التد وتواإييييييييل النزل ال رنوي واألخالقد 
وال موي  ةهاو القول ما ع ب  من قولي  د ضييييييييييييو  الوعكة 
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نها ىقتصييينت عل  غضييينول تسيييبَّب   عم أالتد ند   هللا 
الرزيز  نضيييييييييييييييإ عليي األخذ   ا  عب بن  هللا عب  لل لك

ألنسسييييييينا تلخيصيييييييي ووإيييييييد  ي الاب. والقول الذي نجةز 
هو  ىن هذا اعايييييييتقنار النسيييييييبد  د األحوال الرنبية يروي 

الرزيز.  لوع  عب بن  هللا عب   د ال رجة األول  ىل  ارد
رؤيتي للتسيييييييييوية التد ىنتهإ مهايرة حظةإ  اإلج اع الذي 
كييان حيياليية ىج يياع عنبد نيياير حول أمن ميياو لكييان اآلن 

ايرة ح يت السييييقف اإلاييييتسناي التابيرد مسييييت نات ولكن ال ه
ح . وبهذا السييييييييييييييقف ىعت لإ أالذي ع يجوز اختناقي من 

 رل الشييييييييييييييد  نظنة ال جت م اليييي ولد  كهيييياره وال لدقةن 
اإلانا ةلد. واعت ال النظنة  - الكهارو ىل  الصناع الرنبد 

رب ا يقوي ىل  تدسييييةن السييييلوي  تصييييويب الترامل وإييييوعت 
لصيييييييييييناع  الغ  ىل  اكت ال اإلقتناع بوضيييييييييييم النهاية الراقلة

ال نارة تتوارى من جنا ي  الت رج عاييات الترصب وواا لي 
 نستا ييان والدضييارات واإلألال هروضيية أمام عوا   حوار ا

ل عل  خصييييييييييوإيييييييييييات ال جت رات ولي   الواعد وال تهايل
ف منها وأيضييييييييات أعل   اييييييييواقها ونسو ها و نواتها ال كتلشييييييييل

لوع الذي هو بناييييييييييم اإلكتشييييييييييال  د الوقإ ال نااييييييييييب. و 
التنميم ال ضيييييييييييند للرالقات الرنبية ل ا كان للوضيييييييييييم  د 

ن وهق  تدإ السيانة. ولوع اح ث ال هايرات ولي  ألبنان 
أخةنها ونرند بذلك "ن ا  الرةور" للرناقةةن ل ا كان للتنهي 
ىل  ال داذون أن يد ث وع للتسهم النسيييييبد أن وتق م خاوة 

عجز  هنأشيييييييييي  ر ما كان تناجم خاوات عل  م ى   انية
خاللها رموز الر ل السيييييااييييد والدزبد  د الرناا ال بتلل  
ر عل  تشكةل   اعحتالل غةن ال نتهد والنعب غةن ال رايِّ
حكومة. ولوع الضييييييييييييرط ال ا م عل  ال ول الكبنىو ال رللن 
مني وال ستتن.. والناعم مني والخشنو ل ا كان لل ساوضات 

ل هايرة الرنبية أن اإلايييينا ةلية ووِّ  ع روحية ا -السلسيييياةنية 
 األمن تب أ. وحت  ىذا هد ترحنت  إن الت ل  منها لي  

زا  ما يد ث  د الي ن وإل  يرجة ىال تيسييين. ولوع اليقظة 
تد ُّل مشييييييييييييييقة تسقَّ  أبنا ي الجنوي عل   ول جبهة وني ها 
مستوحة وليسيإ مسيوَّرة  د وجي ال تسيللةن ال خنبةنو لكان 

م الشيييقاا  ر  اايييتشييينا  الرنف ى بتلم ُحلم الي نةةن  د وضييي 
 ياخلد مستقن وجوار مترقل مزيهن.

هذا لي  كل شييييييييييييد و ذلك أن ال شيييييييييييينوع النهضييييييييييييوي 
الرزيز  عب بن  هللا عب  والتن وي والرل د والصيييييناعد لل لك

ياخييل ال  لكيية مييا زال  د منحليية الديياجيية القصييييييييييييييوى ىل  
 النعايةو كوني محل مشييييييييياريم نهضيييييييييوية حصيييييييييلإ  د يول

ا ويَّعييإ الن و الهاد  وإنتسييييييييييييييبييلإ ىل   ئيية ىل  أنهييىنتهييإ 

الن ور وإرتهط ااييييييتك الها والدسا  عل  رونقها بنا  ها الذي 
هو إاحب القنار. وك ا أن اكت ال هذا ال شنوع واات نار 
ن وه وتاوينه هو ل صييييييييلدة السييييييييرويوةن  د ال رجة األول  

 مة.أل إن خةنه  التالد يش ل أبنا  ا
ك  سييياة وعابنة تصييةب خالإيية القول ىن حالة توعُّ 

الرزيز و د هذه الظنول  الذات  عب بن  هللا عب  ال لك
هد حالة إيييُ اع يشيييرن بها ال وا ن الرنبد وكل حسيييب 
الظنول التد يعيشيييييييييييييييهييا واآلمييال التد يرلِّقهييا عل  قييا يي  

 يج م بةن الدك ة والدنكة.
 ونقول ذلك عل  أاييييييييييييييياج أن الخاوة النا  ة ال ت حلة

لم تكت ل تد و ات. والدوار الو ند لم "هةئة البيرة"  بيييييييييييييييييييييي
تكت ل مالمدي. وال شاريم النهضوية  د انواتها األول . 
ومحيل هيذه األمور وغةنهيا كحةن تجرلنيا نقول ىنيي ك يا أن 

الرزيز  د كل ما ع ل  عب بن  هللا عب  الشيييييييييييييييسافية نهج
وألنجز وميييا زال ير يييل لةنجزو  يييإن من حع أبنيييا  األمييية 

سييييييييييييرويية  قط أن يجزعوا وأن وت نوا قا هة ولي  أبنا  ال
عليي ىختصييار التنحال وإختصييار الاقوج.  األمة ي كن 
أن تصييييها  خةن ىذا كان هو  خةن وناقب وينصييييا وين   
ال سييترصييد من األزمات  الدك ة والدنكة والنخوة. حسظ 
 هللا لهيييا ىبنهيييا الهيييار بومتريييب. وتليييك كيييانيييإ يعوة أبنيييا 

عُّكيييي وبييياليييذات ال الوةن األمتةن ليييي منيييذ أن بلرهم نهيييأ تو 
الييذون أيوا  نيضييييييييييييييييية الدج لهيييذا الريييام وإنتقلوا مدسو ةن 
 السيييييييييييييييالمة ىل  ال شييييييييييييييياعن من عن ة ىل  مزيلسة ياخل 

ح ى ه اياه لل سييييييييل ةن الذون وني هم ىخضيييييييين ألالقاار ا
وهم وديون السنيضيييييييييييييية آمنةن ومنتاحةن  سضييييييييييييييل لسئات 

ىختصييييييييييييين الذي  هللا" عب  وخ مات كحةنة من بةنها "قاار
 د يقا ع خ   اييياعات  د ال اضيييد القنيب واييياعات 

منا  اييلاان ونايف ألعشيين قبل ذلك. جرلي هللا وإخواني ا
وايييييييل ان وكل امنئ مسيييييييلم إيييييييالا ومسيييييييتطيم النأي من 

 عوَّايه.
 2010( 2)ت  نوفمبر 10  بتاريخ «الشرق األوسط» صحيفة لُكتبت 

     

 نجاد النووي المهموم بعد عرفات بالتناسل
نةويوري النووي  د رحاب منظ ة األمم  ىجت اعقبل 

يولةو كان  190  شييييييييييييييياركة  3/5/2010ال تد ة اإل نةن 
الن ي  مد وي أح يي ي نجيياي الييذي تنأج و يي  ىونان ىل  
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 ر  من دي واألعضيييييييا  ال نا قةن تأشيييييييةنة يخول  جت اعاإل
الوعيات ال تد ة مشييييييييرول الهال « اإلاييييييييتكهاريولة »من 

وهو  د  هنان لي   قط   يييييا قييييي  ونتهد ىلييييييي مدت ن 
نةويوري من قنارات  د شييييييييييييييييييأن ال ديييياور الحال يييية التد 
عيييالجهيييا وهد  نز ع السيييييييييييييييال  النووي )ال وجوي حيييالييييات( 
ومداربة انتشار السال  النوويو وتاوين النووي ال  ندو 

اايييييييل الذي هو وإن ا أيضيييييييات من موضيييييييوع التناايييييييل ال تك
نطيل التناال الدةوي  د مصن التد تشكو "ال دنواة" 

اييييييييييييييينة من هذا الت  ع  58للن ي  الحالا لها عل  م ى 
لل والةيي  الييذي يجرييل األزمييات ال عيشيييييييييييييييييية وال شيييييييييييييييياكييل 

 ية والقضايا التن وية تزياي تساق ات.جت اعاإل
ل اإلونانةةن  ولق  ىايييتوقلسلنا قلع الن ي  نجاي من تكاايييُ

النغهيية عنيي هم  د اإلكحييار من اإلنجييابو وإل   وإندهيياج
يرجة التديذون ولل نة الحيالحية خالل أايييييييييييييييبوع من أن هذا 

 «.شيخوخة األمة»التكاُال اةتسبب  د 
ومن ج ليييية مضييييييييييييييييييامةن قلع الن ي  نجيييياي ورؤيتييييي 

ىن الهرل يقول بول و ن  قط »لل سييييييييتقبل اإلوناندو قولي  
ألمة اإلونانية للرا لةو وهذا يرند أني لن وهق  شييييد  من ا

ربرةن عياميات. أنيا هنيا ع أايييييييييييييييتايم وغةني ىرغيام أخالل 
ر.  ل شيييييييييييييييد  ىّع أنند أرى الخان وُأحييذِّّ النيياج عل   ِّريي 
وبالنسيييييييييييهة ىل  اإلونانةةن الذون يقلِّ ون الرنبةةن واعكتسا  

ربرةن عامات كان الرنبةون ودي ون أبول و ن أقول ىني قبل 
أ ضيييييييييل ىذا كان ع ي  تد و  النسيييييييييل ويرتبنون أن الدياة

األوعي أقلو لكن شييييييييروبهم شيييييييياخإ الةوم وهم يشييييييييجرون 
الرييييييا الت عل  ىنجيييييياب مزييييييي  من األوعي عب ن تقيييييي يم 

 «.ىغنا ات مالية
ىاتنايات ىل  واقم الدال  إن ع ي اإلونانةةن حت  الرام 

ملةون نسييي ة. وعن ما انقلبإ ىونان  75وإيييل ىل   2010
حصا  را د ى ي حسب من شاهانية ىل  خ ةنية كان الر

ملةون نس ةو أي   ر ل ملةون وبضم عشنات مولوي  36
م  انويات. ومِّن قب ل الن ي  نجاي كان آية هللا الخ ةند شجَّ
اإلونانةةن عل  اإلنجييييياب  لب  اإلونانةون النييييي ا  وإرتسم 

و أي خالل تسيييييم اييييينوات  ورية 1988ع ي الشيييييرب عام 
ةند كان يسييتبع ملةون نسيي ة. وكأن ا اإلمام الخ  55ىل  

اييييلسات ما اييييتنتهد ىليي الدنب مم الرناا يخوضييييها ضيييي  
م الة  عل  بالي  امد متالرات ىل  وضييييييييييييييي  نظامي الصييييييييييييييي َّ
النا ي و نو ويسيييييييييييييييقط خاللهيا األلول من اإلونانةةنو  ي عيا 
الشيييييييييييييييرييب ىل  ال زيي  من اإلنجيياب وبيذليك وتم الترويل 

   ولوي عل  أي م ند أو عسكني يقضد  د الدنب.

ن  د ضو  نتا ج الدنب أن مواجهة الت اعيات  م تبةَّ 
التد نشييييييييييييييييأت تكون بتديي ويي  النسييييييييييييييييل وأ لقييإ الجهييات 
ال ختصييييييييييييية لهذا الرنة بننامجات يشيييييييييييييجم األزواج عل  

ون. ولهذا الرنة وتدإ ايييييييييييييييتار   سالن »اإلكتسا  بول  
ل « يكهيييييان وزعييييإ الدكوميييية مجييييانييييات حبوبييييات ل ن م الد يييي 

نية ونظَّ إ يرواييييييييييييييات حول أه ية من م الد ل  ووا يات ذكل
وضييييييييييينوراتيو  م جا  الن ي  نجاي ليساجئ اإلونانةةن  أن 

ولذا علةهم « شيييخوخة ىونان»تد و  النسييل اييةتسييبب  د 
 أن ونشاوا ويتناالوا  كحنة.

وبابيرة الدال هناي حةحيات ي كن ا تناضييييييهاو تر َّ  
الن ي  نجاي ىغسالها تاركات لل تا رةن محل حالنا اإلشيييييييييييييارة 

ن هيييذه الدةحيييياتو أن ال واجهييية  د التقييي ونات لةهيييا. ومى
النجييييايييييية آتيييييةو وحةييييا ىن التناجم عن الا و  النووي 
خسيييييارة للشيييييأن وإهانة للحورة  إن الضيييييدايا لل واجهة هذه 
 األلول. ولهذا ع ب  من  اب اايييييييييييييييتهاا األمور بتدسةز 
النيييييياج عل  اإلنجيييييياب كد تروِّة ىونان األروا  التد 

النووي والصيياروخد والر وان  اييقاإ عل  مذ ا الا و 
اإلاييييييييييييييينا ةلد عقا ات إلونان التد  -األوروبد  -األمةنكد 

تني  أن تكون نووية محل  اكسييييييييييتان لكن ال جت م ال ولد 
 ع وني .

 2010-11-21حيي  ألوالن ي  نجيياي الييذي عيياوي ووم ا
الخوة  د ال وضيييييييييييييييوع ياعييييات الستييييات اإلونانييييات ىل  

رتبنات ال عوات لتد و  الزواج  د ايييين السييييايايييية عشيييينة م
و لي  «لهية وأنها اايييييييييييييتةناي غنبدىغةن »النسيييييييييييييل  أنها 

النا    د مجال اايييييييييييييييتنهاة اله م الذكورية لإكحار من 
ال والةيي  تييأههييات لترويل ىونان قوا ييل ضيييييييييييييييدييايييا مواجهيية 
يستنة الن ي  اإلوناند وقوعها.  ق  ايييييييييييييييهقي وإلعتهارات 

ل ا كان مختلسة الن ي  الناحل يااييييييييييييييين عن ات الذي  ا
ل عن  النسييييييا  السلسيييييياةنياتو  ونى أن ظاهنة حةوية الد  

يجابية ومن الضيييييييييييييينورة الو نية أن تهق  مزيهنةو وذلك ى
به ل أن تكسييييييب القضييييييية السلسيييييياةنية الورقة السييييييكانية 

ةن أون ا كانوا  د ال خي ات ة  رن  أن ع ي السلسييييييييييييييياةن
 والشتات الرال د هو أكحن من ع ي اإلانا ةلةةن.

ية جت اعاييييييييييييلبيات الظاهنة من الناحية اإل وعل  رغم
والسيييييييييييييييكنية وبالذات  النسيييييييييييييييهة ىل  ضيييييييييييييييةول الذل  د 
ال خي يييياتو ىّع أن الن ي  عن ييييات رحييييل وهو ونى أن 
ل ال تكاايييييييييل يضييييييييين  القضيييييييييية وأن عل  الذلكلن  التناايييييييييُ
السلسييييييييييياةند أن ُيكحن من اإلنجاب. ىّع أننا عن ما نتأمل 

للسلسيييييياةنةةن ننى أن  يةجت اع د األحوال السييييييكانية واإل
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نظنيييييية أبو ع يييييار خلقيييييإ مجت ريييييات تدتييييياج اعجييييييال 
وتأمةن واييييييييييا ل  الج و ة من الشييييييييييرب ىل  جهوي للتأهةل

العي  الهسييييييط  م مجاعت الر ل عحقاتو  ضيييييالت عن أن 
هذا الكم الها ل  ىايييييييييييييييتيرابوننوا" ترجز عن ألم ارج "ا

 من النتاج السلساةند.
بو ع ار ىل  اإلكحار لكن  د ال قابل ننى أن يعوة أ

من ال والة  تدولإ ىل  اييييال   ال ا أشيييياع الخشييييية  د 
نسوج الدكومات اإلايييييييييينا ةلية التد ريت عليي بتشييييييييييجيم 
الةهويي اإلايييييييينا ةلد عل  أن ونشييييييييطو والر ل  د الوقإ 
نسسيييي عل  اايييتةناي ال زي  من الةهوي ال نتشييينين  د يول 

 الرالم.
نا أن ما  ر  ن ووم اإل نةن  هناىتساا  ولق  ا تنضييييييييييييييي 

البنازيلد  -اليييييييذي أنجزه الحنيييييييا د التنكد  17/5/2010
القلاني ايييشييجم الن ي  نجاي  -  هاركة الحنا د السييوري 

ل ال تكاايييييل لجهة  عل  أن يرة  التأمل  د نظنية التناايييييُ
األخيييذ  يييالنأي القيييا يييل ىن الا يييأنةنييية تجريييل ال وا ن ع 

ال نشيييياة يخشيييي  كحنة النسييييل ما يام البل  مزيهنات واألع 
والتن ية مسيييييييييييييييت ي ة واعايييييييييييييييتقنار  ابتات والكالم خاليات من 
التد ياتو وتلك أمور تجرل اإلنسيييان يدب الدياة لنسسيييي 
ولذريتي مه ا كحن ع ي أ نايها. لكن ا تناضييييييينا جوبي  ر  

( بتدسةز م عَّم 27/6/2010ذلك  دوال  شهنين )الحال ا  
وقسييي  ييال رنيييات من جييانييب الن ي  نجيياي الييذي لم تسيييييييييييييييت

الرقوبيييات الييي وليييية التد إييييييييييييييييي رت من جيييانيييب الوعييييات 
ال تد ة وأوروبا وجا ت  الرة القسيييييييييييياوةو أو ىني من أجل 

علةهاو  ن   د احتسال شييييييييربد بننامجات لتنظيم  اإللتسال
 950ويقضيييييد بوضيييييم مبلغ  21/3/2011النسيييييل وب أ من 

يوعرات  د حسيييييييييييييياب بنكد لكل مولوي ج و   م يدصييييييييييييييل 
يوعرات انويات حت  وبلغ الحامنة عشنة من  95ال ولوي عل  

الر ن عل  أن يسيييييييييييييييهم اآل يييا    هيييالغ م يييا لييية  د هيييذا 
الدسيييياب. وبر  أن ُوتم إيييياحب الدسيييياب ايييين الرشيييينين 

موال لإنساا عل  الترليم أو أليسييييييييييييييتايم أن يسييييييييييييييدب ا
 الزواج أو السكن.

الرنة جذاب ىن ا لي  لكل الناج خصيييييييييوإيييييييييات أن 
ملةونات( تناو   75ونات من اإيييل ملة 26 لا ايييكان ىونان )

اييييييييييينة وأن نسيييييييييييهة الهاالة تتجاوز  30و 15أع ارهم بةن 
الرشيييييينة  د ال ئةو  ضييييييالت عن أن رقرة الرقوبات ال ولية 

د من يون أن جت اعتتسم وته ي بن م منسوب التوتن اإل
يس روا الكالم الواقرد من جانب الن ي  نجاي ع ا القول 

الضنر ب ول أوروبا ألن  ىن الرقوبات عل  ىونان اتلدع

اإلونانةةن عن ما يسا نون للسياحة أو التجارة يسة ون تلك 
ال ول. لكن الن ي  نجاي وتالم ىل  ىونان وق  تضييييييياعف 
ع ي ايييييييييييييكانها خالل عق و ن أو أقل من الزمن ومن أجل 
ذلك أ لع الخاة التدسةزية الشيييييييبةهة  الرنوضيييييييات التد 

سييييييييياي أو من أجل تق مها ال خازن الكبنى  د مواايييييييييم الك
تصيييينيف  ضيييياعة عل  أههة أن تنتهد إييييالحةتها. ولق  
أ لع الخاة من يون أن ووضييييييييييا كيف اييييييييييةتم الت ويل 
وهل ايكون هنالك ى هال عل  التناال الذي وني  الن ي  

عصييييين » ليييييييييييييييييييي نجاي األخذ  ي انسيييييجامات مم حالة انتظاره
وتكون فييي ىونان تسيايت  ةنوج  «لهييةإلتدقةع الري الية ا

 وخة.الشيخ
ويهق  القول ىن ميييا يدلم  يييي الن ي  مد وي أح ييي ي 

 وأنجاي ال تالم ىل  يولة ال ئة وخ سيييييييةن ملةون نسييييييي ة 
ك ا وتصورها  «ىونان الكبنى من أ رانستان ىل   لساةن»

مد    اقن خنازي الذي يسييييييييييييييير  لورا ة نجايو لم يسارا 
خا ن الن ي  عن ات الذي كان يدلم  ال ولة التد  ال ا 

ي وناهييا عل   ريي  منم  حجن مزيهنة  ييالدجيياج ريي  ييأنيي
ال سيييل ةن ىل  األقصييي  والدجاج ال سييييدةةن ىل  كنيسييية 
ال ه  ومزيح ة  السلسييييييييييييييياةنةةن الرا  ون ىل  ال يار من 

وقامإ « إيييسقة أوايييلو»ال نا د وال خي اتو عن ما أبنم 
 ييياميية آخنين عليييي. وبريي هييا يريياي النظن  د األمن وتبيي أ 

دال  د مصييييييييين والصيييييييييةن لتد و  يعوة مراكسييييييييية ك ا ال
النسييييييييييييل ما يامإ موجهات اييييييييييييال  ع ي السييييييييييييكان أيت 

ية تساق ات. جت اعالرنة... أو ىنها زايت ال شيييييييييييييييكلة اإل
 وهللا أعلم.

 2010 )تشرين الثاني( نوفمبر 29 -« الشرق األوسط» صحيفة

     

 عاشورائيات سياسية ومن العيار األثقل
مسييييته ل ات وما يامإ « هللا حزب»من الابيرد ما يام 

 يايتي تدك  هذا اعاييييييته ال وتسييييييتر ي ال دك ة ال ولية 
 ىايييتحنا التد تنظن  د موضيييوع يرند اللبنانةةن من يون 

 يف يون آخن وكل  يف يرنيي من زاوية تختلف عن 
األخنىو أن وواجي هذا اعايييييييته ال اايييييييتهاقاتو وبصييييييينل 

ة لل دك ة النظن ع ا ىذا كانإ ماالراتي وقذا سي اعتهامي
مبنيييية عل  حييي ج أو عل  مرلومييية.. أو  قط عل  ميييا 
ن هناي لكد وتم تنويجي هنا عل  أمل أن ُيدتضييييييين  ُنشيييييييِّ
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هنالك.. أي  د رحاب األمم ال تد ة حةا مجل  أمنها 
 أعضا ي الخ سة عشن هو إاحب هذه ال دك ة وباذل 
جهوي خيييارقييية من اجيييل أن ع تكون محيييل تليييك ال دك ييية 

  السوياند ع ن حسن الهشةن من بل  التد تالحع الن ي
مجاور وزوره ىل  بل  مجاور يستقبلي عل  مضلو ومن 
يون أن ُيرتقل لتسلي ي ىل  مدك ة تااري الن ي  الهشةن 
وع تت كن من الطهل عليي ك ا ع م الت كن األم دو أي 
من جانب أمةنكا وحلسا ها عل  أنواعهمو من الرحور عل  

أي حال أكذوبة من جانب عينو وتلك  د بن  ايييييييييييييييامةأ
إيي قا ي  د أالرم اييام وأبنا  ع ومتي األوروبةةن وبرل 

ذ أون هد تلييك التقنيييات الرجةهيية التد لم ىالرييالم الحييالياو 
عين وع بن  تترلب عل  األايييييلوب الرجا بد الذي يجرل

ع ق رة « شييييةوا القاع ة ومجاه وها»حت  الظواهن وبطية 
 جنية. أمُلنيييا كبةن  د عل  رؤيتهم  يييالرةن األمةنكيييية ال

«  ويلةليكسية» أن تكشف لنا واح ة أو أكحن من الو ا ع الي
عين بن  الزلزاليييييية خسييييياييييييا عالقييييية "الشييييييييييييييييم ال جييييياهييييي "

 «.يرايوهم»و« يرايوني»قاع تي   ن هم «  ناان»و
ما و بَّن لي ورا   «هللا حزب»من الابيرد أن يسيييتبع 

الكالمية  اييييييييوار ال دك ة  د عهاي فُيالع من القذا فأ
شيييييييييي ها ملوِّحات  أن ما اييييييييييةلةها رب ا يكون األعظم. وهو أ

حكيييام وهد التد ألبهيييذا ىميييا ُيا ئن قواعييي ه  ال تهييياب ا
ات وإما يرت    د ما ىايييييييييييتشيييييييييييهاي نايها ع وهابون ال وت أ

يقال عل  ألسيييييينة  رل  يايويي ال ر َّم مني وغةن ال ر َّم 
 مب أ  اللهم  إشه . اللهم ىند ق  بلَّرإ.

كن غةن الابيرد  د األمن هو تدويييييل ال جييييال  ل
الراشيييييييييييييورا ية ىل  مناايييييييييييييهة إل الا التبليغو مم أن هذه 
ال جال  هد  نإييييية للتأمل  د م عت الصيييييناعات التد 
تكيييا نت وتنوعيييإ  رييي ميييا ىختيييار ال ول  عزَّ وجيييلَّ نبييييي 
ال صيياس  ىل  رحا ي تاركات األمة ال وعوية ال رتبنلة  أنها 

للناجو تصييييارع  رضييييها  رضييييات وكأن ا خةن أمة ُأخنجإ 
األميية عهييارة عن غييا يية وأن رموز الصيييييييييييييييناع ي ةلون  د 
 هيياعهم ىل  اع تناج بيي ل السنوايييييييييييييييييية وإل  أايييييييييييييييلوب 

الشيييييييييييييييورى ألمورهم  ىعت يييياياعنقال ييييات بيييي ل أايييييييييييييييلوب 
 ال سترصد منها  الذات.

و د ال جييال  الريياشيييييييييييييييورا ييية يقييال ال سةيي  من الكالم 
ر ال سنيات التد ترك  ولي  الوعة  ويتم ااييييييييييييييتدضييييييييييييييا

مرن  الشييييييييييييهاية ومرن  التضييييييييييييدية ولي  ك ا ع ياةب 
للنس  ايييييييييي اعها أي ال سنيات التد تنايي  الويل والحبور 
نا  ر ما  وعظا م األمور.. هذا  ضييالت عن مسنيات ى تنضيي 

نها لن أُذق نا  د السييييييييييتةنات والسييييييييييهرةنات منارة ت اعياتها 

ُيقال من عل  ُتسيييييييييتدضييييييييين  ر  تلك ال نارة  د أي كالم 
ال نابن منابن ال سييييييييييييييياج  أو الدسيييييييييييييييةنيات أو ال جال  
ح ل القول وفي ا الناج  د حالة من األا   الراشورا ية ك ِّ

روحوا بلاوا »الوج اند ال تواإيييييييييل مم اييييييييية  الشيييييييييه ا  
الهدن  هذه ال قاومة أكنم من أن يسيييييييييييتايم أح  أن ونال 

ذا إييييييييييي ر ى»وك حل القول « منها وأشييييييييييينل وأنزه وأ هن
قنار الظند عن ال دكة ال ولية من يون تسيييييييييييييييوية بةن ال

اللبنييانةةن نقول لكم ىن لبنييان مييا قبييل القنار هو غةن مييا 
ال دك ة  هللا حزب النسيييهة ىلةنا  د »ومحل القول «.  ر ه

ال ولية اآلن غةن موجوية ولي  لها ايييييييييييييييلاة عل  لبنان 
ح ل تد و  «. حت  لو ىجت م مجل  األمن  أاييييييييينه... وك ِّ

رة أيام للخضييييوع وإعَّ  إن ذنب من ع يخضييييم مهلة  ضيييي
 عل  جنهي ك ا التربةن الشا م.

ما نشةن ىليي من كالم هنا ىن ا هو عل  ابةل ال حال 
ع الدصييييييييييييين.  ق  قةل ما هو أشييييييييييييي و ىن ا كان ذلك قبل 

الدزينة التد  اتإ مجالسييييييييها ىما  ةال نااييييييييهة الراشييييييييورا ي
د وكأن ا هد لني يعوات ايييييييييييييا قة  د ىجت اعذات  ا م 

إيييييوات منها ألعالن اى مناايييييهات احتساليةو وإما من اجل 
عالية به ل تسيييييجةل مواقف ي كن تسيييييجةلها  د إييييييرة 

ول نة واح ة  قط ىذ أن  ىاتحنا دبيان أو مدت ن إدا د 
 .اترناب د التكنار ما وحةن اإل

ل  ذلييك   يية مسييييييييييييييييأليية ع تيية وهد ال ترلقيية  ظيياهنة ى
ال  د ال وقف التدذوني الذي أشييييييييننا ىلييو اعاييييييييتضيييييييير

 دةا ىن الذي يجب تد يي  النسهة ىل  ال دك ة ال ولية 
هو الانل الييذي ىبتكنهييا أو ىبتيي عهييا ع  ناو وهو هنييا 
خ   عشييييييييييييييينة يوليية تتصيييييييييييييييي رهييا أمةنكييا وعل  مي نتهييا 
بنياانيا وعل  ميسيييييييينتها  ننسييييييييا  ضييييييييالت عن أن الحالث 

يات التد ونييها ال حلا خنيات مقتنرات  الدةحألعشيييييينة ا
ال شييييييييييييييار ىليي. لكن مم ذلك نالحظ أن ايييييييييييييييف اعنتقام 
ي ىل  لبنان ال ستضرلف وكأن ا هو الوعية األمةنكية  موجَّ
للم الرم اييييييييييييامو نتيجة  التد لم توضييييييييييييم نج تها  ر   د عل

األمةنكد ال ولد  ي. وأح ث ال دشنات ىل  ذلك  هت اماإل
-10قول وزينة الخيييارجيييية هةالري كلنتون ووم الج رييية )

ملتزمة  سييييييييييييياية لبنان »( أن اإليارة األمةنكية 12-2010
وهذا «. راضيييييييييي ووح تي وااييييييييتقاللي السيييييييييااييييييييدِّ أوحنمة 

اعاتضرال يروي ىل  أن الرظم اللبناند  د جسم ال ولة 
ناوة  ييد حييةيين أن عضييييييييييييييييالت  ييني بييييييييل وكييحييةيين الييايي

من القوة  دةا ىن الرظم الاني يصيييييييييييييييها « هللا حزب»
قابالت للكسييييييييين وهذا  د حسيييييييييا ات الدزب اييييييييية  م ال ولة 
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الكبنى أمةنكييييا وحليسيييياتهييييا ىل  الترييييامييييل مم موضيييييييييييييييوع 
ال دك ة  د النبم ايييييياعة األخةن من ااييييييتصيييييي ار القنار 
الظند  القلةل من الدنكةو وبر  اعاييييييتصيييييي ار وما ونشييييييأ 

ي من تييي اعييييات  يييالكحةن من الدك يييةو وعل  قييياعييي ة عنييي
اعنتقال من التد يات ىل  ال قايضات والتره ات والسةن 

 نيقي  ر  مدت ن  بلبنان اييييييييييييييااييييييييييييييات ك ا ح  إ خار ة
منا  الدنب وزرا  الدكومة وغسن أإيييييها أالاا ف حةا 

هذا لذاي. ولم وبعل للذون ىايييييييييييُتنحلوا ايييييييييييوى التنحم عل  
ال ةإ أو اايييييييييييتلهام القول ال أ ور   قاع ة الدد أ ق  من

ىذا كنتم تربييي ون مد ييي ات  يييإن مد ييي ات قييي  ميييات وإذا كنتم 
تربيي ون هللا  ييإن هللا حد  يياا... ىعَّ ىذا كييانييإ ال واجهيية 

" لل دك ة ورعاتها تسيييييييييييته ل ىيراج هللا حزبمن جانب "
مصييييييييييييةن السيييييييييييية  موايييييييييييي  الصيييييييييييي ر  د قا  ة ال رةَّبةن 

القنار الظند ىل   أر  يضييييييات تدويل ت اعياتأوتسييييييته ل 
من ىونان وأع اقها اللبنانية والخليجية والسلسييييييييييياةنية عل  
ندو الحيييأر من لةبييييا القيييذافيييية اليييذي   وجهيييي أُغلع ملف 

وإل  أبيي  اآلبيي ونو وكييانييإ اليي ييية مليييارييية «... لوكوربد»
نِّا  د التد ي والتصييي ون  وإيييسدة منزوعة من كتاب ُمر 

ال قته  بتصنُّل ىل   الحوري ك ا حال التص ون اإلوناند
 ح  ما.

 2010 (1كديسمبر ) 13 بتاريخ «الشرق األوسط»صحيفة  لكُتبت 

     

 هل تعود مصر
 والسودان )الشمال( حتة واحدة

لم يج  الن يسييييييييييان حسييييييييييند مهاري ومر َّن القذا د ما 
 21ه ييييا  د الخن وم ووم الحال ييييا  ىجت يييياعيقوعنييييي  د 

مم الشيييييييييييطيقة ن الشييييييييييي الد  2010 ولألكانون ا/ييسييييييييييي بن
)الن ي  ع ن الهشيييييةن( والجنوبد )ايييييةلساكةن( وبدضيييييور 

الرزيز اييييييييييييييوى التربةن  عب  الن ي  ال وريتاند مد   ول 
عن األاييييييف لصيييييي مة اييييييتقم وتت حلو  د حال لم تد ث 
إييييدوة  د النبم السيييياعة األخةن الذي يسييييبع اعاييييتستا  

و  د أن الجنوب 2011كييييييانون الحيييييياند /ونيييييياون 19ووم 
 نوب والش ال ش ال وأن ع مجال للتوح  بةنه ا.ج

مشيييييييه  اللقا  الخ اايييييييد  د ح  ذاتي ودشييييييين ىل  أن 
حال القاية الخ سيييية كان ك ا لو انهم  د منزل  قة  رفيم 

الشأن وأن التشاور بةنهم هو حول كيهية التشةيمو  ضالت 
إييييييييييييييول  د حالة من ألعن أن هذا الج م الرسييييييييييييييكني ا
ف أنهم غةن قييايرين عل  الخجييل للصيييييييييييييييي ميية اآلتييية وكي

م ال صيييييييييةن  دةا اايييييييييتهقا  الجنوب شييييييييينيكات يا  ات  حسييييييييي 
للش ال وهو لي   األمن ال ناقد ىذا كان الدكم بحقا تة ن 
ووجهة ن وخصييييييوإييييييةتة ن. واألهم من ذلك ىذا كان ر ي  

ول مسييييييييييديات وأني  د حال ألونا هي ا ايييييييييالميات ىالسيييييييييويان 
مسييدولياتي  إن أل َّإ  الن ي  مصييةهة تعيقي عن م ارايية 

ملن هو األول اييييييييييكون حك ات الن ي  ولن ونتضيييييييييد جل   
هذه أو ذاي ك ا أن يووان الن اايييييييية ايييييييييأخذ شييييييييخصييييييييية 

 ر يسي. ولل ن  أن وتصور محل هذا ال شه .
منذ الب اية كان واضيييييييييييييدات كل الوضيييييييييييييو  أن الخلاة 

الشييييييي الية السيييييييدنية ليسيييييييإ مناايييييييهة. بل ىن  -الجنوبية 
ات ال بهنة اإلتسيياقيين عل  تلييك التو يم من جييانييب الان ة

كان ىوذانات  أن اللذون  ال ا تداربا واايييييييييييييييتنز إ حنبه ا 
إل شديدة وع تتد ل ىنساا ملةون ألمواري بل  هد  د ا

يوعر إييبيدة كل ووم عل  حنب عبحيةو ىن ا كانا ع ليات 
ين  والاالا  د ألووقِّرييان عل  و يقيية الهجن  د الديي  ا

ه  تنة انتقالية ىعتهار قا عل  قصييييييييييييييي و وأن ما توا ألالد  ا
لرل الصيييييييييي ر ع يروي عل  الضييييييييييةع الذي هو علييو لم 
يكن به ل العي  تدإ مظلة السيييييييييييييييويان ال وح  وإن ا 
كيييانيييإ الستنةو ىذا جييياز القولو  تنة انتقيييال الجنوبد ىل  
خياره وهو اعنسصيييييالو وأما الشييييي الد  إنها  تنة تدضيييييةن 

ي الذون يشيييييةنون جا ات ع لية وني بها عل  الشيييييامتةن  ى
 األإيييا م عل  "ىنقاذه" للسيييويانو وكيف أن الذون جا وا 

وااييت نوا مت سييكةن بهذه الصييسة « اإلنقاذ»را رةن شييرار 
لدك هم وإيييييييييييييييلوا ىل  منراف  يييالغ الخاورة وهو أنهم 

 الليية الحنييا د ىيدتيياجون ىل  من ونقييذهم. ومن هنييا  ييإن 
ي والن ي  األكحن تأ ُّنات  ال صيييةن السيييوياند )الن ي  مهار 

القيييييذا د( لم يدضييييييييييييييينا للنجييييي ة وع حت  لترويم النظيييييام 
 جناحيي الش الد والجنوبد وإن ا ال ا م ىل  الدضور هو 
كيف ايييييييييييييييتكون عليييييي األحوال  ريييي  أن ونى النظييييامييييان 

هل أ نه ا أمام ايييييويان لم يدا ظ عليي أال صيييييني واللةبد 
هل الت ني  د الجنوب  دع أ الدكم  د الشييييييييي ال ور اقهم 

ن لسيةةن الذون  كوا كالنسيا  ُملكات لم يدا ظوا ألتشيبةههم  ا
 عليي كالنجال.

ات السيييييييييييييييالم وال نحليية ىتسيياقييوالقول  ييأن التو يم عل  
اعنتقالية كان تو يرات لي  من اجل السييالم ال سييتقن وإن ا 

الته  ة الذي  د ظلي ونتب الانل ال تالم  -السييييييييييييييالم 
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تنتةب ب  ات  ضييييل أ ىل  الهجن نسسييييي وق  أنجز التنتةهات
 إنشيييييييا  مصيييييييانم إيييييييرةنة  أمل أن تكبن ومنها مصييييييينم 

مة ل ى الشييييييييييييييينيك  منورات « اإلنقاذي»إلنتاج البةنة ال دنَّ
 إنشيييا  مكاتب خارجية  أمل أن تصيييها ايييسارات وإيييوعت 
م الرلم والنشيييييية  النايييييي د وال صيييييينل ال نكزي  ىل  وضيييييي 
وخار ة  نيع الرالقات التد تصل ىل  ىانا ةل بتشجيم 

مناكز قوى  د الكونرنج األمةنكد و د يواوين  من
  رل الدكومات األوروبية.

و وال الستنة اعنتقالية ىنشرل الان ان  النسط ال وعوي 
وخصوإات  ر  التنويج  أن السويان ايصها عضوات  د 

رة للنسط ) وبيك( مم أن هذه الستنة هد ك ا أال ول ال صيييي ِّّ
تت لف خاللها ال ألول لتأهةل الشيييييييييييييييربةن من اجل حالة 

هل السلاة ااحات السويان ال ألى أ القلوب ويرالج  ةها 
 ييالكنز  هت يياميى اإلأييية. ولقيي  جت يياع ييالسقن والسواجم اإل

عن واجهات التأهةل أكحن  النساد ىل  أن الان ةن ابتر ا
ا  وازيهنت  د ظيييل هيييذا الوضيييييييييييييييم التنظةنات التد تنجِّّ

ل  د إييييالتو عل  اعنصييييهار الكامأاعنسصييييال الداإييييل 
شيييييييييييييييقا  الرنب ألالكيان ال وح . وإزا  ذلك لم وبعل أمام ا

ايييوى ال عا   السيييالمة لشيييطيقهم السيييوياند الذي ايييُتجنى 
رجا ع لية كتلك التد  ال ا بنع  ةها  رل أللي عل  ا

خذ  د أل ها  السيييييييييييييرويوةن وهد  صيييييييييييييل التوا م مم األا
ن اعلتصييياا ألقل ترقة ات أأن الر لية السيييويانية  عتهاراإل

لونييات و قييا يية ويونييات وتقييالةيي  وخالل ذلييكو لي  متةنييات ىل  
 يرجة تدتاج ىل  الجنَّا  الداذا.

 ر   الث ايياعات من اللقا  الجنا زي الذي ب ت فيي 
الوجوه عا سييييييية من وجي الن ي  الهشيييييييةن ال لتدِّف عها ة 
وعِّ َّة اويانةتة ن ىل  اةلساكةن الذي يرت ن  هرتي الشهةنة 

وكييذلييك وجوه الن ي  مهيياري والن ي    ننجيييةوإلوبيي لتييي ا
القييييذا د والن ي  ال وريتيييياند الييييذي جييييا  وحةيييي اتو ىنسلَّ 

 الغ النقة وكان عهارة عن بيان « خوي أنرد » بييييييييييييي اللقا 
ىن الق ة الخ ااييييييييييية »تضييييييييييّ ن عهارتةن ع تتة ن  األول  

 دحإ مستقبل الرالقة بةن ش ال السويان وجنوبي وأك ت 
ن الشيييي ال والجنوب التد ت ع ها أن النوا ط الرضييييوية بة

يييية جت ييياعات التييياريم والجرنافييييا والحقيييا ييية والطيم اإلىعتهيييار 
 نال كا ة الر ل ألوال صييييالا ال شييييتنكة تسييييتوجب من ا

عل  ت عيم وااييت نار هذه الوشييا ج  د جوانبها السيييااييية 
ية وبصييييييييييين ل النظن عن نتيجة جت اعية واإلقتصيييييييييييايواإل

ىن ال شاركةن  د الق ة »هد  والعهارة الحانية«. اعاتستا 
يوا عل  احتنامهم إلراية شييييييرب جنوب السييييييويان  د  شيييييي َّ

 ييييار السيييييييييييييييويان ال وحييييَّ  أو اعنسصيييييييييييييييييييال ىالهقييييا   د 
«  خ اايييية»ونالحظ أن البيان ىعتبن الق ة «. السيييل د...

ني اييييييييييلسات ى تنة السييييييييييويان يولتةنو يولة وتنأاييييييييييها أأي 
نها ق ة رباعية ىالهشةن ويولة وتنأاها اةلساكةن. ولم يقل 
 وت حل  ةها السويان  الن ي  ونا هي األول.

أا  يا يىخالإة القول  ضاع السويان يا... زول )
 التربةن السييوياند الشييربد( وهكذا يكون ختامها انسصييال 
عل  ما ع نت ن . وأما  ر  مناايييم التشيييةيم  إن عضيييوية 
جنوب السيييييييييييويانو  د حال ُقضيييييييييييد األمنو  د الجامرة 

منات يدسن ن مات  د الوج ان خصوإات ىذا أيكون الرنبية ا
جيا  ووم  ري  ربم قنن من اآلن ورأونيا أن الديل الجنوبد 
ايييييييييييييييةتهرييي الدييل الرنبد الي ار وري ورب ييا  ريي  ذليك الديل 
الشييينقد. وبذلك ُيسيييتصيييرن شيييأن شيييهي القارة التد ىاييي ها 
السيييييييييويان. وق  نسييييييييي م  ر  حةن أإيييييييييواتات تاالب  روية 

  مصيييييييين وتدإ انهراث شييييييييرار السييييييييويان )الشيييييييي ال( ىل
 وهتا ات  مصن والسويان حتة واح ة. وهللا أعلم.

 2010 (كانون األول) ديسمبر 27 - «الشرق األوسط» صحيفة
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األسود بفعل ذلك « يناير» هذا الـ
 األبيض «السي د»

ىخواننا  د السيويان عشينا شيهنات إي قا  ألندنو ك ا ا
كامالت من القلع غةن ال سيييييييييييييييبوقة ح تي  د انتظار ذلك 

« السيييييييييييييية »ال وع  ال هروة مم ذلك السرل الذي  هخي 
ايييييوي. موع  مم وناون ألبيل لةولِّ ي  د عه  ر يسيييييي األا

 ال رن  اللوند للذون « وناون األايييييييييييييييوي»اإلنسصيييييييييييييييال...
لوجيي اند للييذون اختيياروا اإلنسصييييييييييييييييالو وال رن  الكييار د ا

ايياه وا به ل م اواة جن  اإلاييتنزال  األموال واألروا و 
  إذا  جن  الكيان ونستا وينذر   ا هو أش ...

وع بيي  وندن أمييام هييذا ال وعيي  من التوقف عنيي  نخوة 
جا ت من األمةن الرام للجامرة الرنبية ع نو موايييييييييييييي  

( بزيييييييارة ىل  2010-12-28الييييييذي قييييييام ووم الحال ييييييا  )
شيي لإ لقا ات مم الن ي  ع ن الهشييةن وبرل  الخن وم

ال سيييييدولةن الشييييي الةةن وأخنى مم  يايات جنوبية  ضيييييالت 
عاإييييييييييييييي ة التوأم « جوبا»عن تق ي ي خالل انتقالي ىل  
من الجامرة « ه ية مةاليية»الجنوبد للشيييييقةع الشييييي الد 

الرنبية ىل  الجنوبةةن عهارة عن عشييييييييييييييين عيايات  بية 
ا تو ةن الخ مات تر ل ك سييييييييييييييتشييييييييييييييس  متنقل وبواييييييييييييييره

الرالجية وإجنا  الجناحات الهسيييييييييياة. وينابع عل  هذه 
اله ية من الجامرة الرنبيةو التد أمانتها الرامة وأمناؤها 

الخالع حسونة  عب  النح ن عزام ىل  عب  ال تراقبون من
 ىل  مد وي رياة ىل  الشيييييييييياذلد القلةبد ىل  عصيييييييييي إ

لشكوى من ال جة  وإوعت ىل  ع نو موا و يا  ة ا عب 
الوضيييييييييم ال الد وع م ىنتظام تسييييييييي و  مسييييييييياه ات ال ول 

 د مةزانيييية جيييامرتهمو قول  -عييي ا قلييية  -األعضيييييييييييييييييا  
والقصيييييي  «. ع خةل عن ي أه وها وع مال...»الشيييييياعن  

من القول والتشييييييبيي أن الجامرة ليسييييييإ  د  دبوحة لكد 
تهييي يو ولكنهيييا أريديييية األمةن الريييام اليييذي تيييأتد هييي وتيييي 

«  يبلييييية»يييييية ىل  الجنوبةةن وكيييييأنهيييييا هد العيييييياييييييية الاب
الخاوبة ل ولة عضيييييييييييييييو ج و ة  د الجامرة ويرند بها 

أو « يولة الجنوب»ىاييييييييييييي ها  الرنوج ال اكنة اللون التد
كوريا »ك ا « السيييييويان الجنوبد»أو  «السيييييويان الج و »

وك ييا رب ييا لي  « كوريييا الشييييييييييييييي ييالييية»مقييابييل « الجنوبييية
ىاييييييييييييتقن راايييييييييييي و  د حال « الرناا الشيييييييييييي الد» الهرة  

كناي  د ألالخنياية الجي وي ة لل ناقية عل  أن يسيييييييييييييييتقيل ا
يوليية تنتسييييييييييييييييب عحقييات ىل  الجييامريية الرنبييية ك ييا جنوب 

« جامرة» السويانو وبدةا يراي النظن  د تس ية هذه الي
كان قة  التشاور  د الق ة الرنبية التد ااتضا ها  وهو ما

نم منةت الن ي  مر َّن القذا د منتةن خالل الرام ال نصييييييييييييييي
 «.انت»يوريات ومنةت ىاتحنا يات  د عاإ تي السيااية 

وه ية األمةن الرام ع نو مواي  الذي شياري   انون 
من يبلوميياايييييييييييييييةد الجييامريية الرنبييية ك ناقبةن  د ع لييية 

ع تختلف من  2011-1-9حيي  ألاعايييييييييييييييتستييا  الييذي تّم ا
حةا )ع خةل عن ي أه وها...( عن ه ية  ضةلة الشيم 

وي الذي هالي ال شييه  اعنسصييالد ال توقم وواييف القنضييا
حيي و ييي  ييأ ت  بتدنيم ىقيي ام الجنوبةةن ال سيييييييييييييييل ةن عل  
ن موعنا  التصيييييييييويإ ىل  جانب اعنسصيييييييييال. عظَّم هللا أج 
القنضيييييييياوي وعوَّة هللا أمةننا الرام ع نو موايييييييي  عل  

 ه وتي.
وأمييييييا الن ي  ع ن الهشيييييييييييييييةن الييييييذي وتزامن خيييييييار 

ة والخ سييييييةن لالاييييييتقالل اإلنسصييييييال مم الذكنى الخامسيييييي
 د مصييييييييييييييين  1952وولةو  23 ريي مييا كييانييإ قييامييإ  ورة 

ىعاا  شيييييرب السيييييويان حع تقنين  1953وارتضيييييإ عام 
ال صييييييةنو  إن ه وتي لل نااييييييهة كانإ مزيوجة. من جهة 
وب ا ودك  ىقتناعي  أن كسة ح وث اإلنسصيييييييال ت ةل عل  

ىنند أتره  قبول نتيجة »كسة الهقا   د كنف التوّح و قال 
اإلاتستا  وح ةت أو ىنسصاعتو ع نكوص عن هذا الره  وع 

ي أو تناجم فيي ُأقسيييييييييييييم  ا  »وكان ونق  أن يقول « تنيُّ
م»أو عل  ندو « الرظيم السييييييوياند التنا د الذي « القسييييييل

ومن جهيية «. علدَّ الاالا»ع ومييات ع ولق  التنسةييذ وهو 
يستا الهيييياب أمييييام الايف ال رييييارة من أجييييل نوع من 

« اإلنقاذ»ركة و ع خنياة ونايييييي ها  ابيرة الدال ال شييييييا
غةنه قبل ذلك أي «" وناون 9»الذي اييييكون  ر  ىايييتستا  

أقّل عنسوانات. ويت حل  ت دي الهاب أمام الايف ال رارة 
أيعو القوى واألحزاب السيييييييااييييييية وقايتها لتوحة  » قولي  

قلوبهم وأذهانهم ورا  ه ل واح  هو ت عيم أايييييييي  األمة 
 «.ها  رة ات عن الت خل األجنبدوإاتقالل

ل نااييييهة  « ا ا نويل»هذه اله ية الهشييييةنية محل ه ايا 
عة  ال ةالي. تهرا البهجة  د نسوج األ سال  م اييينعان 
ما يسييييييييييتأنف هدع  ال تاعب. لكن  د أي حال عظَّم هللا 

ن الن ي  الهشةن و اقم  من الدواريةن الذون « اإلنقاذ»أج 
ت نوايا ىخوانهم الجنوبةةن وبذلك لم يقنأوا قبل خ   انوا

 -ا ياايييييييييييييين عنمان ألوإييييييييييييييلإ الدال ىل  وقإ يقول ا
واإل نان ش اليان أ ات عن جّ   -ا منصور خال  ألولي  ا

ما مرناه أني من ال  كن ع م ح وث اإلنسصييييييييييالو لو أن 
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وا ع عل  ت اُول الن اايييييييييييييييةو وهو اقتنا  « اإلنقاذ»عه  
ة  د بلي  متخلف  ولكلوري بتوليسية يي قنا يية حضيييييييييييييييياريي

م يي قنا يات  دةا يكون الن ي  ل ورة هو ىجت اع يات متق ِّّ
اره من يالن ي  )ال سيييييييييييلم( ع ن الهشيييييييييييةن أو من وتم ىخت

منبَّم الشورى )نا م نا مو علد  يو مصاس  ىا اعةلو 
قابد ال ه ي(و ويكون الن ي  ل ورة تالية هو ايييييةلساكةن 

و ك ا «ويانالدنكة الشيييييربية إلنسصيييييال السييييي» أو من تناه 
حطيقة مبتراها وإن هد اعتبنت اإلنسصيييال تدنينات كراا  

رب ا تكون  رل « التدنين»للنوايا مم مالحظة أن مسنية 
انسصيييييييييييييال ورب ا  رل اايييييييييييييتةال . ك ا أن من الشييييييييييييينوط 
مييانييية  قييا  جي  الدنكيية عل  حيياليييو أي أن يكون  الرلنل
السييييييييويان  جيشييييييييةن ك ا حال لبنان حاليات وك ا حالي أيام 

الهي نة السلسييييييييياةنية الرلنل اتية عل  لبنانو  م ك ا  ىزيهار
( 1975نيسييييييييييييييييان /هلييية )أبنيييلألحييالييي  د بيي اييية الدنب ا

حةا  ات الجي  جةوشييييييات ىل  أن ااييييييتقنت الدال  وال 
ايييينوات ال ور السييييوري حةا كان الجي  الشييييقةع وع أي 
جي و وكان الجي   د لبنان حالةت عسييييييييييكنيةت مكسييييييييييورة 

ن و. وعن ما تكون هذه هد  رل الشيييينوط ال ها ة قة  ال
الرنمانية  انيقة ياايييييييين الرن اتد عن لبنانو  إّن ياايييييييين 
السييييييوياند الذي ي رإ  ي الدنكة للتنشييييييا ر يسييييييات وإزيري 

 د حةني هذه اللق ة ال ر َّسيييية « ىنقاذه»الن ي  الهشييييةن و
نات  إنسصال قنيب ويكون القول   الدص  يكون  قولي مهشِّّ

الرالقة ال لتهسييييييييية وبأن الجنوبةةن وتق مون تأكة ات لبوا ن 
وناوحون مكانهم ويداولون « أهل اإلنقاذ»ىنسصييييييياعتو وأن 

وإن الذي بةند »قناع أنسسييييييييييييهم بنوحية قول الشيييييييييييياعن  ى
عيي ييد ليي ييخييتييلييف جيييييييي ات. ىذا أكييلييوا لييديي ييد و يينت بييةيين و 

عّوة «. لدومهم... وإن هي موا مجي ي بنةيُإ لهم مجي ات 
ي ذهب مخاو ات وكان هللا  د ال ج  الذ« اإلنقاذ» ليييييييي هللا

ي ن الشي الةة ن منصيور خال  ويااين عنمان  عون الرصيسورل
اللذون غنَّيا عل  م ار السيييييييييييييياعة  د السيييييييييييييينب الجنوبد 
السيييييييييوياند ك ا ترني  الر اي ميشيييييييييال عون  د السييييييييينب 
الجنوبد اللبناند الذي لم ونل مني حت  ىشيييييييييييرار آخن ما 

لحال ة هو من نالي السيييييييينب الجنوبد السييييييييوياند. وترني  ا
ل  ييالت ند من التدييالف مييا ع ُونييال غال ييات  د  أجييل النلةيي 

 ار واقم الدال. والرصسوران الش اليان خسنا  د ضو  ى
نة»اعنسصيييييال  التناث الشييييي الد من يون أن وتنر ا « ُكسييييي 

 أإييييييييابه ا ع ليات « التناث الجنوبد» رنا م اعنسصييييييييال و
  رل الذي أإييييييياب الصيييييييا  ال صيييييييني الحوري الناق 

وولةو  23الناإن  د  ورة  عب  إال  االم )ر ةع ج ال

(و ذلك أن خيار اإلنسصيييييييييييييييال الذي ما كان لةت نَّاه 1952
كل منه ا أ ق ه ا ذريرة اعنتسييييييياب ىل  الايف الجنوبد 

 م « تدنين السيييييويان»كان يخوة كتسييييي ية غ ار  الذي
وبذلك  إن وجوي « انسصيييال الجنوب»ىنته  األمن ع ليات 

 د السيينب الجنوبد ايييكون  ولكلوريات  رل الرصييسوري ن 
الشييييد ... ىّع ىذا ىعتبن اييييةلساكةن أن هذون الرصييييسوري ن 
ب جون قننع ه ييييا  الوارِّ  ه ييييا عن الزعيم الجنوبد ال رةييييّ
ن  ة ول  محل تشيييييييييييييييد غيسارا  النسيييييييييييييييهة ىل  الزعيم ال ر ِّّ

ال سوة »كاايييتنوو أو أن كالت منه ا هو خةن من يكون 
الخن ومو لكن ذلك ق  يصيييييييا م   د« السيييييييامد الجنوبد

  سييييييييييييييييأليية الجنسيييييييييييييييييية وهييل ي كن أن يدتسظ كييل منه ييا 
 الجنسيييييييييييييييةتةن الشييييييييييييييي الية والجنوبية وهل  د هذه الدال 

 يضات أحجية.أيخضم لقوانةن الش ال. وهذه 
منها « اإلنقاذيِّ »الدكاية السييييويانية وبالذات السصييييل 

حكاية  ويلة. وكل مشييييييييييييييياه ها تحةن ال هشييييييييييييييية وبالذات 
ال شيييييييييه  ما قبل األخةن قبل ىاييييييييي ال السيييييييييتارة حةا أراي 

ه ييييية ىضيييييييييييييييسييييا  النو  أ أن ودكيييي  « الُ خنِّج اإلنقيييياذي»
النياضيييييييييية عل  قلسييييييييي  ة الو ن وإل  يرجة ىعالن اييييييييية  

ا الجنوبد اليييذي ع ألىراية ا يييأنيييي اييييييييييييييييدتنم « اإلنقييياذ»
وتايياوع الهقييا  تدييإ السيييييييييييييييقف الواحيي   ييإذا بهييذا الُ خنِّج 
يجسييييييييييييييي  الدال عل  أن الذي جنى هو ما ونابع عليي 

 «اإلنقاذي»القول شرنات مم  رل التر ول  و د السويان 
 ضدك كالُهكا.
 2011 (كانون الثانييناير ) 51 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 وقد يجري  عن اللي جرى 
اآلن و د ضيييييييييييييييو  الذي جنى لتون  وما زال يجني 
 ةها وما ح ث  د السييييويان وايييييجني الكحةن فيي وما ق  
ويييي ا الييييذي جنى  يييياب الي ن والهيييياب الجزا ني والهيييياب 
السييييييييوري والهاب ال صيييييييينيو يصييييييييا القول ىن  ول  قا  

أخنى يشيييييييكل  د  الداكم  د السيييييييلاة وعية ر اايييييييية  ر 
شييييربيات  ضيييينورة اعنصيييينال عني حسييييااييييات ى رل جوانهي 

كناه عل  النحةيييل ىذا عيييانييي  إلمكن وبييياأ يييالدسييييييييييييييين  ىذا 
 ال ت تنج  السلاة.

زييياية  د التوضييييييييييييييييا نقول ىنييي عنيي مييا تزاويي ت حيي ة 
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الضيييجن الشيييربد من الن ي  )الناحل( جرسن ن ةني قنر 
أن يرت   تابةع الشييينيرة  د السيييويان خشيييية أن يسيييهقي 

ولكد ع  متالي السيييييييلاة.أح  من الذون يسيييييييةل لرابهم إل
وتني ال جييييال أمييييام النيييياج لإ تناة  ييييأن كالمييييي عن 

ة ع نلسل أكحنو أي كالم لل ريشة  د مجل   الشنيرة هو ول
ولي  لتر ول ياييتوري إيياععو  إني أإيي ر من األحكام 
عل   قنا  واكارى وُزناةو تسبَّب التنسةذ لهرضها  داعت 

نجان تدايم واييييييييييياط ال جت م. ك ا أن مهأمن الهلم  د 
حةا ملتق  « ال قنن »ألول زجاجات الخ ن عل  ضيييسة 

النةلة ن جا  خاوة  ولكلورية قوبلإ  الرتب عل  الن ي  
من أإ قا ي الجنوبةةن ال تسالم مرهم الذون كانوا وت نون 
هم بهيذه الزجاجات ب ل تداي هيا ترنةهم عن  لو خصيييييييييييييييَّ

 .الذي وتهتي أيمرتهم ويزي هم ضياعات « ال اريسا»شناب 
 رييي  حوال  ربم قنن من هيييذا اليييذي  رليييي ال شيييييييييييييييةن 

حسييييييييييين  ول ع نأن ةني يأتد نظةنه  د الجننالية السنيع 
الهشييةن ليقول  د لدظة اتسيياع ح ة الضييجن الشييربد من 

و متسنية ع تسيييييييييييييييتضييييييييييييييييف ملن « ورة اإلنقاذ» ول  قا  
يرارة وع ملن يالب شيييييييييييييييناكةو ما مرناه ىني  د حال 

السويان ال نزوع جنوبي يولة  ىنسصل الجنوب  إني ايرلن
 االمية القوانةن.ى

لاة التد « اإلنقاذ»وكانإ حةحية  عن   وزها  السيييييييييييييييُ
انتزعت ها من إييييييييييرة حكم مت ون ويدتنم  رل الشيييييييييد  

إييييول ال ي قنا ية أن مشييييكلة السييييويان هد  د ابتراي ألا
حكام تراقبوا عليي عن ال ون والشيييينيرة. ك ا كانإ حةحية 

امها» الشييييييم « ميشيييييال عسلقها»الهشيييييةن والن ي  « إييييي َّ
ايييييييييييالمية إلحسييييييييييين التنابد هو التابةع الدن د للقوانةن ا

ر ا سن ال هايِّ  ول لها ن ةني تابيقها.ألالتد لم ُيد 
من الصيييييرب تسسيييييةن ذلك التوجي الذي لم يجنؤ ور ة 
الدطهة الن ةنيةو من ال نور الرابن للجننال اييييوار الذهب 

النح ن ع  عب  مامىل  الصيييييييايا ال ه ي اإلمام حسة  اإل
لرييا  القوانةن وع عل  التابةع الدن د لهيياو وهييذا ىعل  

من أجيييل أن ع ونسصيييييييييييييييييل الجنوب ذات ووم. ك يييا من 
ال سيييييترنلب قول الن ي  الهشيييييةن ىني ىذا ىختار الجنوبةون 
اعنسصييييال  إني ايييييدتنم خيارهم وأني ايييييسيييياع  الجنوبو 

ي حيياليية رب ييا إلقتنيياع من جييانهييي  ييأن األمن لن يريي و كونيي
غةن مسيييييييييييييييتقنة وأن الجنوب  د هيييذه الديييال مهييياجن أو 
مرتنب حالي من حال مالوةن السيييويانةةن ال هاجنين ىل  
ييار هللا الوااييرة  د الخليج شيينعات أو تهنيهات عبن الد وي 

اللبنيييانيييية  لهيييات للر يييل والعي  الكنيم   يييا  -السيييييييييييييييوريييية 

 وتيسن.
 وهذا الذي اييييييييييييييي رناه من الن ي  الهشيييييييييييييييةن وحوارييي

ولئييك الييذون ونون  د ايييييييييييييييويان منزوع جنوبييي أوبييالييذات 
 نإة شهي مض ونة لهم لكد يص  وا  د مواقرهم حول 
الن ي  الذي تتج ي وعوتي الن ااييية أو ون وا مني السييلاةو 
ومن اجل ذلك نالحظ انهم  د الشييييييييييييييي ال  اتوا وتد  ون 

ايييييييالميةو يجرلنا إلعن يايييييييتور ج و  وتضييييييي ن القوانةن ا
م « اإلنقاذوون »يو ق  يكون ب أ نتأمل  د ايييييييييييييييةنار  راييييييييييييييي 

 9خاو ي الرنيضيييييييية والب ا ل الالحقة  د منحلة ما  ر  
. وتليك من البي ا يل ىل  جيانيب 2011كيانون الحياند /ونياون

 -اعحت ييييال الواري  ييييإنهريييياث نزعيييية التوحيييي  ال صيييييييييييييييني 
 «اإلنقاذوون » السوياند الرصية عل  التنسةذ  د حال كان

االمية بةن ا مصن الن ي  إلايرت  ون تابةع القوانةن ا
االم إلن اأ»مهاري ع تتد ل التوجي اإلخواند الذي ونى 

ات اإلنتخييا ييويلةلنييا عل  ذلييك مييا حيي ث  د «. هو الدييل
حةا  2010ول ألكانون ا/البنل انية األخةنة  د ييسييييييييي بن

الدزب »وت حل  إايييييييييييييييتئحار « ىقااع حزبد»ح ث بنوز 
ع  البنل انو  د ال ئة من مقا 99,99 بيييي الداكم« الو ند

من ألراية شيييييييييييييييربية واىوإن ا  «قااعات حزبيات »أو ىني لي  
لي  كيييذليييكو عل يييات  يييأن اليييذي حييي ث كيييان ع ليييية تيييأميم 

حزاب مم ألحزبييية من جييانييب الدزب الديياكم لسييييييييييييييييا ن ا
ي ال ي قنا د. وما يام هذا  مناعاة لها  ا م النأ ة  التوجُّ

من  التوحييُّ  نتيجيية الواقم الييذي نشيييييييييييييييةن ىليييي عل  يرجيية
الرسييييييين  إن ق رة الدكم ال صيييييييني وبالتنسيييييييةع مم الدكم 
اللةبد وكاله ا ع يدبذان  يام ايييييييييييييييويان منزوع الجنوب 

اييالمية تصييها م كنة لترةةن أخوي  د السييويان ى قوانةن 
وتول  أمن الطيام  ي  رل الضييييييييهاط الوح ويةن وهم ُكحن 

لهيييييذا التوجيييييي الرنوبد « اإلنقييييياذي»عل  رغم الته ي  
ايسية الرسيكنية. وحت  ىذا كانإ مصين مهاري ياخل ال د 

جيياهز « الرم اييييييييييييييييام»ولةبيييا القييذا د لن تسرال ذلييك  ييإن 
وبتشيييييييييجيم األوروبةةن لهذا الترةةنو كد ع تصيييييييييها حال 
السيييويان ال نزوع الجنوب محل حال الي ن الشييي الد الذي 
اايييييتراي جنوبي  قوة السيييييال . وألن اعايييييتراية كانإ عل  

ل  جنوبةد هييذا الندو  ييإن جنوبةد ا لي ن يديياولون الت حييُّ
األوروبد  - ال عم األمةنكد  «ال دظوظةن»السيييييييييييويان 

 ع احت ال نشيييييييو  أللهم خصيييييييوإيييييييات  ر ما ب أ ولو   د ا
الن اايييييية »ك ا الدال  د تون  أو « اإلمامة الج هورية»

هللا  عب  مت حلة  الن اايييييييييييية ال ا  ة للن ي  علد« الهابوية
 و  وعية  ر  وعية. إييالا عوة تضييةيم الوقإ  د الت 
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وهذا اعحت ال  ات م كنات )من أجل أح  ( للن ي  )أبو 
انة  ر  التر ول الذي وا قإ  33أح  (و الذي يدكم منذ 

ح ( الكتلة أل)ووم ا 2011ول من وناون ألعليي  د الةوم ا
البنل انية التا رة للدزب الداكم )حزب ال دت ن الشيييربد( 

م من   د مصن روحات والوكات  «الدزب الو ند»ال ستنسل
وتالرات لجهة الت  و  والتوريا. ويقضيييييييييييييييد التر ول الذي 
وا قإ عليي الكتلة ذات ال ئة وايييييييييهرةن نا هات  خسل م ة 

ىن ا )وهنا  وعية الن ي  من اييييييهم ىل  خ   ايييييينوات...
يجوز القول ىن  ن ال قايضييييية ي اند ك ا الدك ة ي انية( 

ا هو أكحن غنا يية عيي م تديي ويي  عيي ي الوعيييات  ييإ نتةن. وميي
ىن ال  ة ال د ية »من التر ول هد الدةحيات وخالإيييتها 

القا  ة حاليات ُترتبن  ويلة  ياايييات   ا هو ايييا    د مرظم 
واييييم أالبل ان ال ي قنا يةو ك ا أن التر ول يدقع  نإيييية 

لتل اول السييييييلاة اييييييل يات. أما تد و  يورات لتل اول ر اايييييية 
وأما «. ن قسزات عل  الواقمالج هورية  د بل  نام  إني ُيرتب

نظييام  ىعت ييايالدييذاقيية  د ال قييايضيييييييييييييييية  ييإنهييا من خالل 
الرن تةن  د البنل يييييان )مجل  شيييييييييييييييورى ومجل  نواب 

مقر ات مم زياية ع ي النواب  44وتد و  حصييييية لل نأة من 
)اعقتهاج عن مصييييييييييييييين ىل  ح  ما(.  345ىل   301من 

هللا إالا كان  عب  هنا ع ب  من اإلشارة ىل  أن الن ي 
-9-27قبيل وعوتيي الن يااييييييييييييييييية الدياليية )التد بي أت ووم 

ا تدإ ضيييرط 2006 ( أعلن اني لن ونشيييا نسسيييي  م تنشيييَّ
 حزبي وهو ضرط مستدب ك ا ب ا من جانهي وع رايَّ لي.

السييييةناريو »هذا الكالم ووإييييلنا ىل  ا تناة آخن  د 
 وهو أن التسليم  اعنسصال لن يكون ىل  ما ع «اإلنقاذي

نهاية وأن الن ي  الهشةن ايسرل ما ابع أن  رلي الن ي  
هللا إيييييييييييييييييالا اليييذي ي نِّّد النس  ك يييا الن ي   عبييي  علد

علد بن  مهييياري والن ي  القيييذا د والن ي  زين الريييابييي ون
بن ااييييييييييييييية م ى الدياةو أي عل  ندو ما يد ث مم  ا ا 

هللا إييييييييالا )ابن  عب  الساتيكان. والذي  رلي الن ي  علد
 إنقال ي  1978-7-17والسيييييييييييتةن ال تن   منذ  التاايييييييييييرة

عل  أح   الرشيي د  م جامم الي ن الجنوبد مم الشيي الد 
-22 ر  ضييييينبة موجرة للنظام ال اركسيييييد  د ع ن ووم 

( هو أني ضييييييم الجنوب  قوة السييييييال  ومن يون 5-1990
أن يشيييييرل  الي  إايييييتستا ات واايييييتاالعات رأي. وها هد 

زعزل جنوبةةن وحو ةةن  سرييل  النتيجيية أمييامنييا  ي ن وهتز
وشةوا  ها ل مه َّشةن وكلهم عةونهم شاخصة ندو الذي 
وتواإييييييييييييييييل حيي و ييي  د الرناا وي كن حيي و ييي  د لبنييان 

 وب أت ُنذر ح و ي  د تون  تتكون.

بن يسييي والج م « اإلنقاذ»منة أخنى نتسييا ل  هل ىن 
ال لتف حولي وبةنهم من يضيييييييي ن التسا ات عليي اييييييييةنى أن 

يون جنوب ي كن أن تكون ااييييييييتناحة   الث ايييييييينوات من
مدارب و نإييييييية إللتقاط األنساج وهتم خاللها  إإيييييييال  
الدال  د الرنب كد ع يدذو ال ار وريون حذو الجنوبةةن 
وبدةا تصييييييييييها يار ور جبهة ىقالا للجنوب ال نسصييييييييييل 

الخاإييييييينة » ب ل أن يسيييييييتر لها هذا األخةن شيييييييوكة ت مد
ونقلُّ عل  وبرييي  السييييييييييييييينوات الحالث هيييذه «. اإلنقييياذيييية

ام حسييييييييةن عل  الكويإ التد  الجنوب كإنقضيييييييياة إيييييييي َّ
 إنته  انقضيييياضييييي « ال دا ظة التااييييرة عشيييينة»إيييينَّسها 

ىل  أن ال حالحة تكناإ  د الرناا  ر  انقضاة البوشية 
ىل  انقضيياةو ع وح ة «  رحي»أ ات  م ابنات عليي وتدويل 

ط إيييوعت وجوعت حنب  وع حنية وع اشيييتناكيةو أو ُونشيييِّّ
الرنبية كبنى  ها ل  «ال سييةنية»الجنوبية و« ال ونكا»بةن 

 «.ياح  والربنا »السويانو تكون محل حنب 
ايييييييييياج أن الجنوب هو أوهذه اعحت اعت وارية عل  

اييييكن رون اللوا  السييييوري السييييلةب والجوعن ال دتل ىتوأم 
وأنه يييا تنا يييان من الواجيييب اايييييييييييييييتريييايته يييا عنييي ميييا تتيا 

 . وإن  ال اعنتظار.الظنول واإلمكانات ذلك.
خالإيييييية القول ىن هذا الذي جنى  د تون  متالزمات 
مم الذي جنى  د السيييييييويان ويد ث  د شيييييييكل آخن  د 
الي ن ونخشييي  أن يد ث  د األرين وايييورية ومصييين  م 
 د لةبيا وغةنهاو ايييييبهي  د  رل مقتضييييييات ح و ي هو 
ىل  جانب األحوال ال عيشية الصعهة واياية األمن عل  

وتسيييييييةُّ  مجت م الرا لة وروا  ها عل  ايييييييا ن بند  القانون 
الو نو تزاُو  ح ة الضييييييجن الشييييييربد من ع م تنوُّع الذي 
يدك ون خييييارج إييييييييييييييييريييية الت يييي ويييي  ل نتةن  قط للن ي  
لخَّصييييييها ايييييييااييييييد ي ند خةن تلخي   قولي ىن ذلك هو 

اي السيييييارة» اي الن اايييية ك ا نز ع ع َّ وقصيييي  ه أن «. نز ع ع َّ
لبل  وأن السييا ع هو الن ي  وأن النكاب السيييارة هنا هد ا

هم النأي الرييام ع يجييايل الواحيي  منهم  د كم ايييييييييييييييةيي  م 
اي مراَّل. لهذه الشييياارة للتوانسييية الذون  يا بذريرة أن الر َّ

خنجوا عل  ما هو ايييييييييييييييا   وأنجزوا أعجوبة الترةةن   يا 
 ق َّرهم هللا عليي.
 2011 (كانون الثاني) يناير 25 - «الشرق األوسط» صحيفة
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إلى  زيجات اللغز اللبناني من الخلع
 المساكنة إلى المتعة

عل  رغم أن السضييييييييييييييييا يييات الرنبييية ع ومييات وبييالييذات 
ن  د با الدوارات السيااية  السضا يات اللبنانية ع تقصِّّ
الهيييييايئ منهيييييا والهييييياير حول اللرز اللبنييييياند وكيف أن 

النسيييهة الوضيييم السيييياايييد  د هذا البل  الصيييرةن يسيييتهلك 
الكبنى من اييياعات البا للدواراتو  إننا نساجأ  أإييي قا  

لهذا  خليجةةن وتصيييلون بةن الدةن واآلخن  البةن تسسيييةنات 
 ني األإييييييييييييييرن حج ات أاللرز الذي حارت البنِّيَّة فيي لجهة 

وشيييييييييياغل  ال األشييييييييييقا   ال ضييييييييييانب يا  ات  األكحن تنوعات 
الرنب ع ومات واألإييييييييييييي قا  ال ولةةن  د  رل مواايييييييييييييم 

ت خالت والصييييييييييييييناعات.. هذا ىل  أني ال ا وع  ي لكد ال
يكون رأج حنبييييييية تسةييييييي  الهرل الرنبد واإلقلي د  د 
ال سيييياومة. والذي يسييييتوقف األإيييي قا  السييييا لةن هو هذه 
نة بةن أ نالو والخصيييييييييييومات التد  الرالقات ال سيييييييييييتهجل
تسييييييييييتج  بةن لةلة وضييييييييييداها  دةا ىن إيييييييييي وع األم  

م الةوم وبالرك . ك ا ي سييييتوقف األإيييي قا  يصييييها خصيييي 
 د اللرز اللبنييياند هيييذه الهدهدييية  د حنيييية التربةن ىل  

وهو يصيييييييييييييييرد ىل   رل  يرجيية أن ال ن  يدتييار أحيييانييات 
التصنيدات والعهارات من جانب أ نال ايااية وحزبية 
هل ىني يسيةن  د شيارع ع رايع فيي ل ن وتد ث تأّي ا أو 

ت شييييت  او أو أني أمام شيييياشيييية  ضييييا ية من تلك السضييييا يا
غةن ال سييييييييتقلة ع ومات ومم ذلك  إنها تلتزم  الد  األين  
من التأيب الكالمدو  ال تصل الدال بها ىل  ما وإلإ 
ىليي  ضييييييا ةتان تبحان بننامجا مشييييييابها مايتي األاييييييااييييييية 
اتييات  اتون والنكييَّ النكييات النذوليية ومن يون أن وتهةييب النكييَّ

تيات والااقم الذي يق م البننامج أن عشييييييييييييييينات الستية والس
م ن هم يون الرشييييييييينين من الر ن هم ال يكور الهشيييييييييني 

 للبننامج وما عل  هدع  اوى التصسةع والتهلةل.

التد يسيييييييييييييترنب ال ن  « التنبية السضيييييييييييييا ية»يا لهذه 
الجننال ميشييال عون « الترةةني  -اإلإييالحد »ارتضييا  

التنويج لها من مداتي السضييا ية وكذلك ارتضييا  ميشييال 
د نجييل غبنيييال ولي  النجم الوزاري ال ن )النجم اإلعالم

ىلياج ابن السيييييييييااييييييييد الرنيع ميشييييييييال( التنويج لها من 
شيييييييييييييييهن ىل  النشيييييييييييييييياط  ريي   ول أمداتييي الرييا يي ة قبييل 

 احتجاب.
لم أايييترنب حةنة أإييي قا نا الرنب ع ومات  وشيييخصييييات 

وبالذات الايف الخليجد منهمو من اللرز السيييييييييييييياايييييييييييييد 
الد وا األبنز اللبناند الذي أشييةن ىليي. وذلك  د ضييو  

وهو ىايييييقاط حكومة اييييير  ال ون الدنيني وتكليف النا ب 
الديييالد ر ي  الوزرا  األايييييييييييييييبع رجيييل األع يييال نجةيييب 
ميقاتد تشكةل حكومة ج و ةو أو  األحنى ىاقاط حكومة 

 الدنيني لتكليف ميقاتد.
وك ا أن اإلاييييييييقاط كان ع مسن مني ما يام ح ث نوع 

شييييييييييييييأن األزمة من التخلد السييييييييييييييرويي عن الترا د  د 
 -اللبنييانييية بةن ييا ع عقال  وتسه ونو  ييإن اعايييييييييييييييتبيي ال 

 وبييياليييذات اختييييار نجةيييب ميقييياتد ولي  ك يييا كيييان واريات 
كان ع مسن مني  -تنشيييييييا الن ي  األاييييييبع ع ن كنامد 

ار ويدقع « هللا حزب» ليييييييييي ما يام ذلك ونضد الن ي   شَّ
والجننال ميشييييييال عون النصيييييين كل مِّن خاة م روايييييية. 

هللا ون م  إاييييييقاط حكومة الدنيني  حسيييييين نصيييييين السيييييية  
مرنويات ج هور الاا سة الشييييييعية ال ترا ف مم الدزب 
 دةا ع تروي هنالك أإوات هامسة ياخل هذا الج هور 
تقول ما مرناه  ل اذا ع نرة  النظن  د اتجاه التساهم ما 
يمنا لم نت كن من ىلرا  ال دك ة  قنار من الدكومة.  م 

 حييا يية ىجييا يية عن اله    ييأننييا لم نلغِّ يييأتد اإلايييييييييييييييقيياط  
نا  وتلك خاوة « حكومة ال دك ة»ال دك ة ىن ا أاييييييييييييييقا 

عل  الانيع ي كن اتهاعها  خاوة أكحن أه ية من خالل 
الدكومة الج و ة التد ندن اختننا ر يسيييييييييييييييهاو أي نجةب 

يوا م اعختيار  عتهارميقاتدو الذي ع ب  اييييييييييأخذ  د اإل
و أي من تنسةيذ ما لم  ة نزوعت وال ايالب التد تبي أ من الق

 تنسِّذه الدكومة الدنينية. وأما ماالب ما يون الق ة نزوعت 
 إنها اييييييييييييال  ال قاومة الذي لن ي   وال حالحة التد ونى 
إييييييياحب القنار الشييييييييرد  د الزمن الدالد أني ع ب  من 

 ةها  أمل األخذ بها عل  أايييياج  مهاشيييينة الد وا رايييي يات 
أنها ىذا كانإ لن تد ث  د ظل ورقة السييال   إنها رب ا 

 ع تد ث  ر  ذلك.
اتو الن ي  نبيييي بنيو بتكييار وهنييا رب ييا يجتن  أبو اإل

 كنة أن تكون هنالك مقايضة السال   ال حالحة. و د هذه 
ال قايضة ع يروي هنالك مقاومة. وبالتالد ع يروي هنالك 

 ب للقلع.موج
من اختييييار ميقييياتد « هللا حزب»هيييذا لجهييية غنة 

ال رقوي لوا  الزعامة األوح ية  ةها « حنكة أمل»وتزكية 
 اإللتسيييالللن ي  بني. أميييا غنة الجننال عون  يييإنيييي  ييي

حول نجةب ميقاتد والد ااييية ال لدوظة لتنشييييديو  رل  
أاييياج أني  د ظل الدكومة الج و ة ي نا لنسسيييي شييينعية 
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خصيييييية الهالرة الضيييييناوة عل  الره  الدنيني للد لة الشييييي
  ر  أب. ابنات 

زييياية  د مدييياولتنيييا اإلجييا يية عن تسييييييييييييييييياؤعت  رل 
ىخواننا الخليجةةن حول اللرز اللبناند الرجةب وكيف أن 

للدكومية تقف ىل  جيانهيي الي ول الكبنى والي ول  ر يسييييييييييييييييات 
الرنبية األاييييااييييية ذات الصييييلة الو يقة  ال ول الكبنى وتم 

هذه السييهولة؟ وكيف ي كن تشييخي  التدالسات ىاييقا ي ب
السيييييييياايييييييية  د لبنان التد هد جز  من اللرز؟ ىننا زياية 
 د مداولتنا اإلجا ة نقول ىن ايييييييير  ال ون ر ةع الدنيني 
الذي قضي  ىقالة ولي  اايتقالة  وعية   قتضي  ملروب 
ل الذون اايييييييييتقالوه رب ا لاةهة قلب هذا  ىن ا اايييييييييتهجن  ِّر 

ني ما زال  د ايينة أول  اييياايية ور اايية الن ي و ورب ا أل
 يقارع   ج وعة مسيييييييتشيييييييارين اييييييينة أول  مشيييييييورةو أقاا ات 
خاضيييييييوا غ ار اللعهة السيييييييياايييييييية عل  م ى عقوي فهاتوا 

كالعبةن وعن  اعضييييييانار ك تالعبةن  ي اراييييييونها أحيانات 
ومن يون أن ونّل لهييييذا الالعييييب جسن أو تدّ ن وجنيييية 

ةلة  د نظنهم تتق م ذلك ال تالعب.  سد النهاية ع  ضيييييييييي
ل  ات  ب ال كامنو عِّ  أن  د  عل  السهلوة والدذاقة ونصييييييييييييييي 

الراية تبنر »قاموج السييييييييييييييياايييييييييييييية ما هو أكحن نقا  من 
 يرجة. 180أي هنالك اعات ارة بنسهة « الواةلة

ونخل  ىل   رل التشيييييبةهات التد تراد  كنة عن 
التدالسات السيييييييياايييييييية  د لبنان مرت  ون  د ذلك مقارنة 

إ الدكوميية ىنتهيييإ  السيييات ومييياالتدييي ىلييييي حةيييا أايييييييييييييييقِّايييل
الدنينية مضيييييييينجة  خةهات األمل والصيييييييي ماتو  داعت 

 الزواج.
و د هذا الص ي ننى أن الذي جنى بةن ولة  جنبالط 

 د « مسييييييييييييار»واييييييييييير  ال ون الدنيني كان حالة خل م و
الوقإ نسسيييييييييييييييي من الجانب الجنبال د للايف الدنينيو 

ميقاتد وشييييييييينيكي مد    وأن الذي جنى من جانب نجةب
الصيييييييييييييييس ي مم اييييييييييييييير  ال ون الدنيني كان   حا ة ىنها  
لل سيييييييييياكنة. أما الذي هو قا م بةن ايييييييييير  ال ون الدنيني 

 -اييي ةن جرجم »والايف ال سييييدد الصيييام  ىل  جانهي 
آخنون(  إني زواج كا وليكد يقابلي زواج  -أمةن الج ةل 

 والجننال« هللا حزب»ال ترييية الصيييييييييييييييييامييي  ىل  حةن بةن 
ميشيييييال عون. وال ترة هنا  النسيييييهة ىل  الدزب أن ذراعي 

الييذي ونوِّج لييي  اإلناهيياعال ييارونييية كسةليية بتخهيف حيي ة 
م « هللا حزب»الايف ال اروند اآلخن وهو أن  ه  ي وض 

الة  عل  لبنان وأني قاير عل  ذلك  الشيييييييييييأن الرسيييييييييييكني 
الذي ي لكي ىضيييا ة ىل  الشيييأن السيييياايييد ال سيييتج  الذي 

و «اناي البيارتة» لييي ر يسات  نصةب من وناه منااهات جنَّبي بت
التد هد حصيية السيينة  د لبنان. أما ال ترة  النسييهة ىل  
الجننال عون  هد أن تكت ييييييل الدلقييييييات ال تهطييييييية من 
السييييييةناريو  د حال  هات الدلقة األول  ال ت حلة  إاييييييقاط 
ايييييييييييييييرييي  الييي ون الدنيني لتن ي  نجةيييب ميقييياتدو  تجنى 

وعية البنل ان الدالد وتأتد  ىنتها قبل انتخا ات نيابية 
نتيا جهياو ميا ياميإ الدكومية ميقياتييةو  ياألكحنيية التد  د 

ن متسنعات السييييةناريو ىياهو   ىختصييييارااييييتااعتهاو وضييييِّ  
وعية الن ي  الدالد ميشييييييييييال اييييييييييلي ان وانتخاب الجننال 

من التدالف  للج هورية. وهذا مبتراه أإيييييالت  عون ر يسيييييات 
لي  غا ب النظنة عن ذلك.  أيضيييييييات  مم الدزب الذي هو

وإذا كان ذلك لن يدصييييييييييييييل  إن زواج ال ترة توأم الزواج 
شهوي »الرن د ونتهد وينسنط عق   شهوي هذا الزواج توا م 

 «.الزور
وعسيييييييييييييييياند ولرلند أوهييا األإيييييييييييييييي قييا  الخليجةةن  ..

الدا نين  د تسسيييييييييييييييةن اللرز اللبناند والتدالسات الرنيهة 
شيييأن الت خالتو أوضيييدإ   ا يسد ال حةنة ال نيهة شيييأنها 

 .اتيراب اإلجا ة غةن الرسةنة عل  اإل
 2011 (شباط)فبراير  1 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 «المهمشون في مصر»
 «الفورة الشبابية»و 

 د مصيييين حسييييند مهاري ووم « السورة الشييييهابية»قبل 
وال تواإيييلة حت  ىشيييرار  2011وناون )كانون الحاند(  25

 ىنستا آخنو كان  سييييييياا  الناج الذون لم ونر وا  خةنات 
ملةون  80 مصن أنور السايات ويشكلون األكحنية  د اليييييي

ما أضييةع العي  لوع »نسيي ةو يرت  ون القول الشيياعني  
وكانواو عل  النغم من الشكوى الصامتةو «.  سدة األمل

 أن األمور ع إييييييابنين حام ون شيييييياكنين يد وهم األمل 
يرةن هللا »  ب  اييييتتدسيييينو ع ال  القول الشيييياعني أيضييييات 
 «.الدال السةئة ىل  الدال الدسنة..  األحسن

ولوع هذه الق رية ل ى األكحنية ال صييييييييييييييينية لكان  د 
ااتااعة  ورة يقوم بها ال ه شونو أو الذون لخ  ع ة  

 الرةن الهصيييةنة ب ولة  -األيب الرنبد  ي حسيييةن حالهم 
 القول ىنهم ال رذبون  د األرةو أن  -ن الضييييييينينة للرة
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تقتدم األبناج التد ب أت ترلو عل  ضييييييييييييييستد النةل الذي 
ته ي منسييييييييييوبي نزعة ااييييييييييتهانية مساجئة من  رل ال ول 
األ نيطية لبنا  اييي وي تد ن ايييلها عل  الدصييية ال صييينيةو 
ك يييا تلو يييي من جيييانيييب ال صييييييييييييييينيةن أنواع من ال لو يييات 

أوبئة ع عالج لها. لكن هدع  تضييييييييييف ىل  البلهاراييييييييييا 
ال ه شةن الذون يعيشون  د منا ع أقل او ا  كحةن من 

السلسييييياةنية  د لبنان واألرين وغزة « ال سيييييتو نات»تلك 
وغةنها وتسيييييييييي   تأي ا مخي ات لم وحوروا واكتسوا  التربةن 
عن من الشيييييييييييييييكوى من هيييذا العي  اليييذلةيييل ونقليييي عنهم 

اللةحد أايييييبوعيا من  بننامج ع إ يق مي اإلعالمد ع نو
 «.يريم» ضا ية 

ولو أن الاهقيييية األكحن اكتنييييازا من رجييييال األع ييييال 
تساعلوا مم حالة هدع  ال ه شيييييةن عل  ندو ما يرنضيييييي 
البننامج ال شيييار ىليي  الصيييوت والصيييورة لكانوا اايييتوعبوا 
ما مرن  خول األجيال الشيييهابية من مسيييتقبل قاتم يجرل 

اوتة من الته ي . أكحنية شييييرب مصيييين عل  يرجات متس
و ع متالهات  -ولق  كنإو كإعالمد مخضييييييييييييييينم وتا م 

األحوال  -الر ل الصيييييييييدا د منذ منتصيييييييييف السيييييييييتةنات 
ال صيييييينية اييييييياايييييييا ومجت عياو أاييييييترنب كيف أن الذون 
يعيشييييييييييون  جوار قبور ال وت  ع ونتسضييييييييييونو رب ا ألنهم 
وتسه ون ظنول البليي  ال تنقييل من حنب ىل  حنب وألن 

اتنة أوجيياع النيياج نتيجيية أن السوارا اعشيييييييييييييييتناكييية ايييييييييييييييي
ية ليسييإ حايةو كون ميسييوري الدال وتصيين ون جت اعاإل

بترقلو ىل  أن وإييييييييييل الدال ىل  زمن اكتشييييييييييسنا فيي أن 
ال سييييييييييألة أخان  كحةن وأن الخا د هو األعظم وأن زنار 

ق  يرصف ذات ووم  نستا السقن الذي ياوا مهناجات اإل
كالتد « شييييييييييييهابية  ورة»وبدةا ع يقتصيييييييييييين األمن عل  

د يقوة كل شيييد . ىجت اعح  إ وإن ا يد ث ىعصيييار 
وعن ما ننى أني عل  مسيييييييييا ة يقا ع من قلب الراإييييييييي ة 
ال صييينية هنالك عا الت تعي   وال السييينة ياخل قارب 
لصيييييييييية  السيييييييييي ك النهني وينام أ ناي الرا لة الذون هم بةن 
خ سيييية وعشيييينة  د هذا القارب ويلتدسون ج يرا بهاانيةو 

هنالك مهناجات وزيايون اكتنازا ومن يون التهصييييين  بةن ا
  ا ي كن أن يد ثو ع نروي نسترنب يوا م الشهاب ىل  

د  د جوهنها وناشئة عن الخول ىجت اع ورة ذات  ا م 
 ريييي  حةن  ييييال الوةن « نستييييا ىقايييياع اإل»من أن وتدكم 

الييذون يرييايرون  ييالتيي رج موقرهم كاهقيية متوايييييييييييييييايية  د 
 ه ي . نيقهم ىل  مواقم الت
التد غلسإ   االب « السورة الشهابية»تلك هد حطيقة 

ذات  ا م ايااد. وحت  لو لم يد ث ااتئحار واحتكارو 
  رن  وضيييييييييييييم الة  عل  الدياة البنل انية وتأجةل متر   
لترةةن نا ب لن ي  الج هورية وع م وضييييييو   د مسييييييألة 
التج و  وعية اييييييييييييييياياييييييييييييييية لن ي  الج هورية وتم خاللها 

ما يام البنل ان بنل ان الن ي  ومجل  الشييييييورى التوريا 
« السورة»عل   يااييييييييو  إن  مجلسيييييييي وال ايييييييتور مسصيييييييالت 

كانإ ع ب  أن تد ث ويقوم بها الجةل الشياب خشيية من 
ال سييييييتقبل الذي وتق م فيي الته ي  عل  الد  األين  من 

 العي  ال أمون ال ض ون.
« شييييييهابيةالسورة ال»ي كن قولي  د هذه  كحةنات  ىن كالمات 

التد را إ  د ال شه  الترةةني  د الرالم الرنبد حطيقة 
ال يييي ند وبييييالييييذات « البال  رقم واحيييي »جيييي ويييي ةو هد أن 

« البال  رقم واح »الشهابد والرسوي هو أإ ا أنها  من 
الرسييييكني بل وحت  من اييييا ن البالغات وأكحنها  اعلية. 
  ن كان وتصيييييييييييور ي ا ات الجي  تدنجو بل وتسيييييييييييهن 

ةنة وراحة الج هور الشييييييييييييهابد الذي ا تق  الحقة عل    أن
الذي و اوي من « فيسيييبوكي»  دكامي  خنج علةهم شييياهنات 

 غةن أن يجن .
وأضيييييف ىل  ما ذكننا أعاله تأمالت خ سييييةو األول  
هو أن الذي إييييييييييان مكانة الن ي  مهاري هو الشيييييييييينعية 

 التد عل  جناحها حكم مصن  ال ة عقوي.
«  السورة الشييييييييييهابية»الحاند  هو أن األبنا  أإييييييييييداب 

كييانوا  د حيياليية تقييا م مم اآل ييا و ذلييك أن األبنييا  وليي وا 
و لكن اآل ا  يات ىجت اعوعاشيييييييييوا  د ظل حالة مضيييييييييانبة 
 5ناشييييئة عن هزي ة  عاشييييوا مدنة حالة مضييييانبة و نيات 

و لييييذا  ييييإنهم وييييذكنون  ييييالخةن أن 1967وونةو )حزينان( 
كان ووم السييييايج  1981ي منذ عام ر يسييييهم حسييييند مهار 

أح  نجوم النصييييييييييييين  1973من أكتوبن )تشييييييييييييينين األول( 
الرسييييييكني الذي قل  إيييييي مة الهزي ة. ومحل رجل كهذا 

من وقسة  يستدع وقسة التسال حولي من جانب اآل ا  ب عت 
علييي من جانب األبنيا  ال نتسيييييييييييييييبةن ىل  جةيل  اإللتسيال

مأل  ناغات  الذي« فيسييييبوي» الرول ة ومن أيواتها الييييييييييييييييييي
 ال سن ن.« اله بنغن» بي عنبية عل  ندو مل  الهاون 

و ىحتجاجوالتأمل الحالا هو أن األمن مقبول كدالة 
لكن  د الوقإ نسسييييييييييي أن ورا  الدالة ما ورا ها. وعن ما 
وناع آية هللا خامنئد لرة عنبيةو وهو أمن غةن مألول 
 4من جييانهيييو وييي عو من عل  منبن إيييييييييييييييالة الج ريية )

(و  د خاهة هد األول  منذ  ضيييييرة 2011شيييييهاط /ن بناو
ىل  « السورة الشيييييهابية»أشيييييهنو جي  مصييييين الذي ح   
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ىن الوضم »ويضيف  «. اعلتداا  الشرب ىن شا  هللا»
الناهن وتالب من األزهن أن وتخذ موقسا  ارزا م ا يجني 

واتهم الن ي  ال صيييييييييييني   راياة الدنية «..  د مصييييييييييين
ا ة اترلع بوجهي هد الوعيات أول بو »والر الة وقال  أن 

 د حييال رحةلييي.. ىنييي عنيي مييا وناع لسييييييييييييييييان « ال تديي ة
خامنئد  الرنبية هذا الكالم وغةنه من النوعية نسسيييييييييييييييهيا 
ويسيييييييييهقي  د الكالم وزين الخارجية النجايي )إيييييييييالدد( 

 هذا يرند « شييينا أوايييط ىايييالمد»إييياحب ال عوة ىل  
دو يشيييييييياري ب اية مواجهة ج و ة مم الرنوبة والرالم الرنب

 ةها لرنة آخن وبأاييييلوب مختلف رجب  ةب أريوغان 
اليييييييذي وتالم ىل  هي نييييييية تنكيييييييية عل  الريييييييالم الرنبد 
ال توعيييييييكو وإع   يييييييا مرن  اإلكحيييييييار من النصيييييييييييييييييييييا ا 

 األريوغانية ل هاري  اعنصنال؟
والتأمل النا م الذي هو امت اي للتأمل السيييييييابع هو أن 

مم اعتديييياي  الوعيييييات ال تديييي ة رب ييييا تخاطو  ييييالتنيييياغم
األوروبدو عاييييييييييتةالي زعامة أإييييييييييولية ايييييييييينية تواجي بها 
األإيييولية الشييييعية التد تقويها ىونان. وهد لهذا الرنة 

 ىخوانيات  تنى أن تسييييييتب ل  دسييييييند مهاري الرنوبد ر يسييييييات 
وتشييياري مم الن ي  التنكد اآلتد قنيها )أي أريوغان  ر  
الن ي  الديييالد غيييل(و وإع   يييا مرن  الضيييييييييييييييروط عل  

 مهاري من أجل أن ونصنل؟
التأمل الخام  هو نطيل ما ايييييييييييييييهقيو وهو أن ىيارة 
الن ي  أوباماو  التنسيييةع مم حكومات اعتداي األوروبدو 
تصيييييب الزيإ عل  النار ال صييييينية به ل الضيييييرط عل  
ىاييييييييييييييينا ةييل للقبول بتسيييييييييييييييوييية يا  يية تقوم   وجبهييا اليي ولية 
السلسيييييييييييياةنيةو ألن عوية مصيييييييييييين  د النظام اآلتد  سرل 
الترةةنو عن مراه ة كامب ييسة و ترند ج م الرنب من 
أجل مواجهة حاايي ة ضيي  ىايينا ةل. وحت  ىذا كان األمن 
لي  هو الداإييييل  إن األخذ  ي يشييييكل  نإيييية لل جت م 

 ال ولد من أجل وضم نهاية ألعق  مشكلة.
السورة » لييييييييييييييييييييييييي خالإيييييييييية القول  ىن ال وا م النسسييييييييييية

 ي  الذي يام هد الخول من أن يصييييها الته« الشييييهابية
و واييييااييييات  يات ىجت اعاييينة هو األمن الواقم  د مصييين  30

أي   ا مرناه وهق  النظام عل  ااييييييييييتئحاره ور ضييييييييييي مب أ 
الدوار مم اآلخنين وأيضييييييات عل  تجاهلي  ضييييييرة مالوةن 

 ر  وومو بةن ا  من أبنا  الشرب مه شةن ويتكا نون وومات 
د ب اية هنالك حصيانة من ال ولة لاهقة مهناجات كانوا  

 م ها هم « القاط الس ان» بي الساياتد مرنو ةن نستا اإل
حةتان وأاييييييييييي اي قنش ع تنحمو ك ا وهق  الته ي  لهطية 

لهي نييييية  األحزاب والتييييييارات عل  ميييييا هو علييييييي تدطيقيييييات 
 الدزب الواح  الداكم.

خالإييييية القول أيضيييييات  ىني حت  ىذا انصييييينل مهاري 
السورة »يديي ث  د نتيجيية اعقتنيياع  ريي  التشيييييييييييييييقع الييذي 

 سرل الدوار السييلي اند ال تقام لتر ول ما من « الشييهابية
و أو واإيييل ما ونهجات  ويايييتورات  الضييينوري تر وليو ايييلوكات 

تهق  من أشييييييهن الوعيةو  إن مصيييييين الرنبية اييييييتهق   د 
الدسظ والصييييون مدنوايييية عل  ما خصييييها هللاو اييييهداني 

ي ونابع وترال و بتبنيك لها. وأما الذي أإييييابها  إن الذ
عليي هو القول الشاعني حول النصال التد تتكسن عل  

وولةو  23 ورة » بي و منورات «1919 ورة »من  النصال ب  ات 
 «.2011السورة الشهابية »ىل   و ووإوعت «1952

 2011 (فبراير )شباط 9 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 ستفتاء المأمولواإل المحترم   عتراضإلا
الشييييييييييياب  د مصييييييييييين أن وتهاه  أمام من حع الجةل 

وأن إييييييييييييييوتي  عتناةالرالم  أني كان الن وذج الواعد لإ
كان الصيييييييييييييييوت ال سييييييييييييييي وع ألني ع وتجن  وهو يايالب 

  الترةةن وإن ا يستن   د ماالبتي ىل  وقا م وحقا ع.

لم يسيييتو ن شيييهان وشيييا ات مصييين مة ان عاإييي تهم 
بهيييي ل ىلديييياا األذى  ييييالرةن عل  ندو مييييا حيييي ث زمن 

 د ااحة الواط التجاري  د بةنوت. وعن ما  تياانااإل
ومن  وشييييييييييياسات  غايروا  إنهم تولوا تنظيف ال كان كنسيييييييييييات 

يون أن وترسف هذا الشييييييييييياب أو تلك الشيييييييييييا ة عن الطيام 
 اتياانبذلكو  د حةن لم يسرل ذلك الذون شاركوا  د اإل

 البةنوتد.
لألحزاب والتيارات  ولم وتني الشييييهان والشييييا ات مجاعت 

اتخذوه ويتسيييييييييييييييم  ال ناع. ك ا  تخاف منهم موقسات لكد 
أنهم حصييييييييييييييينوا ال اييالييب  ييأهيي ال واقعييية ومن يون أن 
يدنقوا أعالم يول أو إيييييييييييييييور حكييييييام أو حت  ى الا 
هتييييييا ييييييات غةن ذات منيوي وعل  ندو مييييييا حيييييي ث  د 

 بةنوت.
كانوا  د غاية النقد  د ما  رلوا وكانوا مجنيون من 

ضييييييييييييينون أمحوعت أيوات الرنف وكأن ا هم بذلك يسيييييييييييييتد
السييييل د األبيل الذي ماراييييي ال هات ا غان ي  حتجاجاإل
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 الخةن. ك ا أنهم لم   د الزمن الرابن  ااتدع ذكنه يا  ات 
يدنقوا ال والةب ولم يقلبوا مسييييييييييييتوعهات الزبالة ولم ونهبوا 
الرةن  ااييييتدقوا احتنام ال جت م ال ولد ىل  جانب احتنام 

تأمةن السييالمة لهم. ىخوانهم أ ناي الجي  وحنإييهم عل  
هذا األمن لم يدظ  ي الذون نصييبوا خيامهم  ضييرة أشييهن 

 ااحة رياة الصلا.«.. مة ان التدنين البةنوتد» د 
ما أرايه هذا الجةل الشييياب  د مصييين تدققإ الخاوة 
األول  منييي وهد أن الهيياب لبيي اييية عهيي  جيي ويي   تا عل  

 مصناعيي.
الة وما أرايه هذا الجةل الشييييييياب  د مصييييييين كان راييييييي

واضيييييدة ال راند مسايها أن الترةةن م كن  رةن السيييييال  
ع وتجياوز   نيي وجهية  ريام ل ي ة  عل ييات  ب لةيل أن جهيازات 

أايييييييييييييبوع  د اايييييييييييييتااعتي هز م اميك أي نظام ع وتسهم 
مصالا الناج وماالبهم. ك ا أن الترةةن م كن  د حال 

 ييأخال يييات عييالييية  كييان الجةييل ال اييالييب  ييالترةةن مزويات 
 الو نو وهذا ل سييناه  النسييهة ىل  شييهان وشييا ات  وإي ان

مصيييين الذون لم وهتسوا اييييوى من أجل مصيييين ولم ي ج وا 
خارج مصييييييييين وهم ياالبون  )ك ا ح ث  د لبنان( حاك ات 

بتندد من يدكم مصيييييين. ك ا أن هدع  لم ون روا إييييييور 
حكيييام غنبيييا  عن بلييي هم )ك يييا  ريييل لبنيييانةون(. وتديييإ 

م را اوا  م إييي  وا تدنكوا  « ندن ندب مصييين»شيييرار 
 م قاسوا  م انصييييييييييييييين وا  ري  ميا نظسوا وبيذليك حع علةهم 
 القول  كانوا ق وة  د السلوي وكانوا بنرة  د حع الو ن.

 لةإ ح ث ذلك  د لبنان. يا
وميييا  رليييي هدع  نت ن  أن يسرليييي اليييذون ونشييييييييييييييييي ون 

والترةةن  د كيييل يولييية عنبييييةو  ال نزول من  عتناةاإل
 ةيييييييي ان عل  ندو التربةن بحييييييييياب ال عتناةأجييييييييل اإل

ال ألولو أو حت   الحياب السيييييييييييييييويا  ال سزعة. وع نزول 
اللهم ىند »من أجل التنويم وإن ا من أجل ى الا عهارة 

وعن ما وتم اإل الا عل  هذا «. ق  بلرإ.. اللهم  اشييييه 
الندوو  إن خاإييييييية اعحتنام فيي لها  رل قوة الصييييييخنو 

 عن قوة السال .  ضالت 
 عتناةسيييييييييييييييتوحيياة من السوز ال بةن لإتهق  أمنييية م

الشيييييييهابد ال صيييييييني نت ناها عل  ال دايييييييسييييييية الرسيييييييكنية 
ال صنية الشجاعة التد ب ا م الوع  ل صن  قط ع تنقسم 
عنيي  حيي وث األزمييات ك ييا هد ال خيياول  د لبنييان ىزا  
مدايييسييية الجي   د زمن الصيييناع الاا سدو وأما ىذا كان 

يكون ل ييا ع بيي  من تسضيييييييييييييييةييل جييانييب عل  آخنو  ييإنييي 
يصيييييون الو ن. وهذا كان ايييييلوي ال دايييييسييييية الرسيييييكنية 

 ال صنية  وال ال دنة التد عاشتها ال دنواة.
واألمنية التد نشييييييةن ىلةها هد النظن  د أمن مراه ة 

لي   رنة ىلرييييا هييييا ل جني اإللرييييا  « كييييامييييب ييسةيييي »
اعاييييييييترناضييييييييد لل زاو ةو وع أيضييييييييات من أجل الروية ىل  

ورقة هذه ال راه ة ل عم مهايرة  ىاييييييييييييتر الالدنبو وإن ا 
 السيييييييييييييييالم الرنبيييية التد كييانييإ خالإييييييييييييييييية أ كيييار لل لييك

الرزيز الذي ن عو لي  الروية والسييييييييالمة  عب بن  هللا عب 
من  تنة النقاهة واايييييييييييتك ال الرالج الابيرد  د ال رنب 
 ر  الر لية الجناحية التد أجنيإ لي  د نةويوري. ومن 

ىن هد تني  اعايييييييتناي ىل  حةحية  -حع مصييييييين الد وحة 
القول ما مرناه ىن ال راه ة  -قانونية  د هذا الشيييييييييييييييأن 

ي )أي الن ي  أنور ىغتيييالييى أبنمييإ عل  ويي ي ر ي  جن 
السييييايات( وبقةإ  ال ةن ايييينة  د عه  ر ي  وريا )أي 

لرهيي   الن ي  حسيييييييييييييييند مهيياري( الييذي كيان عهيي ه امتيي ايات 
اييلسي. أما وق  انته  هذا الره   كل مداييسيياتي لةب أ عه  
ج و و  إن ال راه ة تصيييييييييييييييها موضيييييييييييييييم ىلرا   د الد  

النظن األقصييييييييييييييي  وإعيياية نظن  د الديي  األين . وإعيياية 
ضييييييييييييييينورييييةو كون الجز  األكبن من متييياعيييب مصييييييييييييييين 

عن القلع الو ند   ضيييييييييييالت  -ية جت اعية واإلقتصييييييييييياياإل
كانإ  د ظل هذه  -واعايييتهانة   صييين من كل إيييوب 

ال راه ة أو  سببهاو ألن ىانا ةل ب ل أن تستكةن وتجنا 
ىل  السييييييييييالمو وبذلك تسييييييييييتقن ال ناقة وتزيهن األع الو 

 -واضيييرة ال ولة األهم واألكبن  وازيايت شييينااييية وع وانات 
 د وضيييييم ال كبل الة ونو  -أو  لنقل ال ولة األم مصييييين 

ع قيي رة لهييا عل  ريع الريي وان وع حع لهييا  ييال سييييييييييييييييانيي ة 
وها ال رلن أبتلك ال راه ة وبجز  الر لية الرسيييييكنيةو التزامات 

 والسني.
ال جل  األعل  »ىننيييا نتسهم قول ال تدييي ث  ييياايييييييييييييييم 

الذي أذيم السييييييييييبإ  4لبيان رقم  د ا« للقوات ال سييييييييييلدة
و وتن  السقنة 2011 بناون )شيييييييييييييييهييياط(  12ال ييياضيييييييييييييييد 

التزام ج هورية مصييين الرنبية  كا ة »الخامسييية مني عل  
وهييذا التزام «. اعلتزامييات وال ريياهيي ات اإلقلي ييية واليي ولييية

 ر  ولن وتم ذلك   بيرد ألن عه  الترةةن لم وب أ رايييي يات 
نية  م ر اايييييييييييييييية. لكن الذي ىع  ر  ىجنا  انتخا ات بنل ا

نقصييييييييييييييي ه هو أن وتم مم ب اية الره  الج و  ال عوة ىل  
تهق  ك ا هد؟ «  كامب ييسة »اايييييييييييييييتستا  عل  مراه ة 
؟ ترييي ل؟ ونتهط  قييياؤهيييا  يييإعالن تلر  ج لييية وتسصيييييييييييييييةالت 

  ا يرند  يام « مهايرة السالم الرنبية» بييييييي ىانا ةل القبول
 ال ولة السلساةنية وعاإ تها الق ج؟
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 ما  د حال ع م األخذ   ب أ اعاييييييييييييييتستا و  إن جةالت أ
 د  من شيييييييهاب مصييييييين ايييييييةول  واييييييييكون حااييييييي ات  عحقات 

موضيييييوع هذه ال راه ة. وعل  هذا األاييييياجو   ن واجب 
 -وبييييياليييييذات أمةنكيييييا ويول أوروبيييييا  -ال جت م الييييي ولد 

الضيييييييييييييييرط عل  ىاييييييييييييييينا ةل من أجل أن تت اري ت اعيات 
ي  ك ييا اييييييييييييييي رنييا اايييييييييييييييت نارهييا يوليية مرتيي ييية و يياجنةو ول

مسيييييتشيييييارة أل انيا أنجةال مةنكل التد ع تنى ايييييوى ىب ا  
الخشيييييييييييييييية عل  أمن ىاييييييييييييييينا ةل من ريا  الترةةن الرنبية 
ال نشييييييدة ألن تتدول ىل  ىعصييييييارات. ومن ير  ون ما 
ي كن أن ودايييييي  لي الترةةن الذي ح ث  د مصيييييين عام 

 .1973 ر  التدنين الذي ابع أن ح ث عام  2011
ن عن ما ن ال  كنة  عن هذون ال سيتدةلة  وللد وا  طية 

تتوا ن اإلراية ويييييييأخييييييذ اإلي ييييييان  نيقييييييي ىل  النسوج.. 
 ويستقن.

 2011 (شباط)فبراير  21 - «الشرق األوسط» صحيفة

 ستحاالن الممكنان في مصر:اإل
 التحرير والتغيير

أضييال ال صيينيون عالمة  ارقة ىل  ا نةن من أشييهن 
عل   السارقة هذه حكناُ  السييييييييييينة  د بل هم  لم تر  الرالمة

شييييييييهن وولةو )ت وز(و الذي ح  إ  د الحالا والرشيييييييينين 
 ورة الضييييييييييييييهاط األحنارو وشييييييييييييييهن وونةو  1952مني عام 

 1967)حزينان( الذي ح  إ  د الةوم الخام  مني عام 
الهزي ييةو وشيييييييييييييييهن ميياوو )أيييار( الييذي اقتلم الن ي  أنور 

من و   سان ة 1971السايات  د الخام  عشن مني عام 
الناإييييييييين( الذي لقد حتسي  عب  أشييييييييينل منوان )إيييييييييهن

 د لن نو ال ج وعة الناإييييييييييييييينية التد اييييييييييييييي اها  ات ىنتدار 
و وشيييييييييييهن أكتوبن )تشييييييييييينين األول( الذي «مناكز القوى »

أنجز الجي  ال صيييييييييييييييني  د الةوم السييييييييييييييييايج منيي عيام 
ما كانإ لتتوقم ح و ي األواييييياط الرسيييييكنية  و ح  ات 1973

ي ىل  التصييييييييييييينيف  أني مرجزة ال وليةو وأخذ  التالد  نيق
عسيييييييييكنيةو كون القوات ال صييييييييينية نجدإ وبوايييييييييا ل ع 
عالقة لها  التقنيات الرسيييييييييييييييكنية ال تق مة  د عبور قناة 
السييييييييييوي  من الرنب ىل  الشييييييييييناو وهد الداجز ال ا د 
األكحن إيييييييييييييييروبييةو الييذي اعتبنتييي ىاييييييييييييييينا ةييل حت  الةوم 
 الخام  من أكتوبن حاجز األمان  النسيييييييييييييييهة ىل  قواتها
التد تدتل الضيييييسة الشييييين ية من قناة السيييييوي  وإيييييدنا  

اييييةنا   كاملهاو  م ىذا  أ اال ال دنوايييية مصيييين يربنون 
عل  أهون السييبل  م وذوبون ج ار  ارليفو ذلك الدصيين 
الدصيييييييييييييييةن  خنا يم مييييياه القنيييياةو التد عاييييل الريييي وان 
اإلاييييييييينا ةلد مجناها  إغناا ايييييييييسن كانإ  د  نيقها ىل  

ىل   صييييييييييييييينو ال دتاجة أإيييييييييييييييالت منا ئو وبذلك حنمإ م
 م اخةلو ال نور  د القناة.

من خالل الرضييب الناشييئ عن  سيياي ااييتشيينى وبقا  
 ال ع ا هو حع وااييييييييييتئحار  ال ناإييييييييييب وال كااييييييييييبو 

ااييييييييييتهان بها أهل السييييييييييلاةو عل   ىحتجاجتكونإ حنكة 
من جانهي  ىعتناةوع  أايياج أني ما يام الجي  مسييتكةنات 
و مه ييا اتسيييييييييييييييرييإ يا نة عل  مييا يجني  ييإن األمور تهق 

والرضييييييييييييبو تدإ السيييييييييييييانة. وكان ي كن أن  حتجاجاإل
وهق  األمن كذلك لوع أن وقا م السسييييياي واإل سييييياي شييييي لإ 
الذون  د أو وهم مصيييييييييييا ن البالي والعهايو ولذا  ات ع ب  
من  رل حازمو  كان اعحتكام ىل  ال ة ان وبسال  و وي 

األمن ىل  أن وإراية تتد ل تد يات أهل السلاة. وانته  
مرجزة الربور الرسييييييكني من أجل التدنينو والقا  ة عل  
اإلي ان  الدع والصييييييبن الج ةل والرزي ة النااييييييخةو  ات 

انة مرجزة شطيقة هد مرجزة الربور السل د  38لها  ر  
من أجييل الترةةنو وتتجل  أه ييية الديي ث  د أن الجي  

و عك  ونضيييم ىل  الشيييرب أو يصييياف ىل  جانهي حاميات 
ا كان يد ث عن ما وتدني الجي  منذ انقالب حسيييييييند م

لجذب الشيييييرب ىل   خارقات  الزعيم  د ايييييورية ويبذل جه ات 
 جانهي من خالل التظاهن أو بن يات التأوة .

والقول  أن الربورين ه ا مرجزتانو تدك  إيييييييييييييييوابةتي 
الظنول التد حي  يإ  ةهيا كيل منه يا. وك يا األول يخيل 
التاريم الرسيييييييييكني كن وذج للتدنينو  إن الحاند اييييييييييأخذ 
 نيقي ىل  التاريم السيييييااييييد كن وذج للترةةنو وكيف أن 
ال داييييييييييسيييييييييية الرسييييييييييكنيةو و د الرالم الحالا حةا هواية 

ة هد السييييييييا  ةو وتناغم أ ناي الجي  اعنقال ات الرسييييييييكني
مم ال تظييياهنينو ويصييييييييييييييييييل التنييياغم ىل  حييي  أن هدع  
ال تظيياهنين  يياتوا ونون أن جي  البالي وشيييييييييييييييهييابهييا  د 
منكب واح و وأن ما هو ايييا   عن ال دايييسييية الرسيييكنيةو 
 ييأن يورهييا هو ح يياييية النظييام من ال رتنضيييييييييييييييةن علييييو 

وناون  25ايييييييييييأخذ  د ضييييييييييو  ما ح ث  د مصيييييييييين بةن 
 نيقي ىل   2011 بناون )شيييييييييييييييهاط(  11)كانون الحاند( و

التر ول الجذري  ر ما  ات لهذون الشيييييييييييييييهنين عالمته ا 
السارقة محل أشيييييييييييهن وولةو ويونةو وماوو وأكتوبنو أي   ا 
مرناه أني عن ما اةدت  عل  ذكن الشهنين  سيقال ىنه ا 
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شييييهنا الترةةن ال رجزةو محل ا وولةو شييييهن الحورة ال رجزةو 
نةو شيييييييييييهن الهزي ة ال سزعةو وأكتوبن شيييييييييييهن التدنين ويو 

 ال هكية. -ال رجزةو وماوو شهن الحورة ال ضدكة 
 11ال هم وق  انته  أمن الن ي  حسيييييييييييند مهاري ووم 

 1968 بناون ىل  ما انته  ىليي أمن الجننال ييرول عام 
حةا ىن الجي   د البل ون )مصيين و ننسييا( التزم الدياي 

لدييياي  د  ننسييييييييييييييييا بةن مظيياهنات ال  زوج  ييالترييا ف. ا
الاالب والزعيم التيياريخد الجننال ييرولو وذلييك  د يياييية 
الاالب من اإلوييذا  األمندو و د الوقييإ نسسييييييييييييييييي تقيي ون 
الهالة التاريخية لن ي  البالي شييارل ييرولو  دةا يراير 

ىل  مسييييييييقط رأاييييييييي ويعي   د عزلة ع يجنؤ أح    وعات 
عل  وإيييييييم اييييييينواتي وتاريخي الرسيييييييكني  السسييييييياي والذمة 
ال الية ال لو ةو وبذلك إانإ  ننسا نسسها وبقد الجننال 

الناإيييين  د  عب   د الذاكنة السننسييييية ك ا ييرول مدسورات 
عن السسيييييييييييييياي  الذاكنة ال صيييييييييييييينيةو وذلك ألني رحل منزهات 

 د مصيييييييين بةن مظاهنات الشييييييييهاب التد ال الد. والدياي 
لكل مشاري  ةها أا أو نسةب  د القوات ال سلدةو وهذا 
يرند أن وتسهم األا ال تظييياهن يور أخييييي أو نسيييييييييييييييةهيييي 
الرسيييييكنيو والن ي  الحال ةند الهقا  حسيييييند مهاري وذلك 
 إ قا  الهالة الو نية وال ور الرسييييكني للن ي   د مرجزة 

( عنييييييي ميييييييا ح   1973بن أكتو  6التدنين ووم الربور )
 السييييييينب الذي يقويه كايار  د الخامسييييييية واألربرةن من 
الر ن الرييابنين القنيياة من أجييل التدنينو  ال وتصييييييييييييييينل 
ال تظيياهنون   ييا ووجييب الني علةهم ويهق  ال وقف عل  

و وق  ه و ي ىل  حةن ونهد الن ي  اختياراتي  الت رج آمالت 
لن وت سييييك اقتنم  أني لن ونشييييا نسسييييي لن اايييية اييييايايييية و 

بتوريييا ابنيييو أن تسيييييييييييييييلييك األمور الانيع التد ع يكون 
. وإزا  ع م إييييييبن الدشييييييوي ال رتنضيييييية ختامها مأايييييياويات 

التد تتكييييا ن وينمد الصيييييييييييييييييي وع األمةنكد  ييييال زييييي  من 
الداب عل  النار  رنة اإليدا   أن لي نصيييييييييييييييةهي  د 
الترةةنو ب أ تسكةن مهاري  الخاوة األكحن قسييييييييييييييياوة عل  

وعية ع ن اييييييييييلي ان ىنتهإ  هذا األايييييييييياجالنس . وعل  
« الصيييييييالحيات الن اايييييييية و ع ال ايييييييتور»كن ي  مكلف 

ولةليييية.  عل  ندو خال يييية ابن ال رتز التد يامييييإ وومييييات 
واييييييلم الن ي  مهاري أمنه ىل  الجهة الضييييييامنة التد هد 

ك ا الجننال  مرايرات « ال جل  األعل  للقوات ال سييييييييلدة»
سييييي  د مسييييقط رأاييييي ييرول مم  ارا أن األخةن عزل نس

ىل  « كولومبد الكنيسييييييييتةن»)كولومبد لد يواغلةز(و أي 
) ر  أقل من اييييينتةن من  1970 - 11 - 9أن رحل ووم 

ال ظاهنات الاالبية التد هزت ايييييييييييييلااني(و  د حةن أن 
الن ي  مهاري غاير القصيين ىل  ضييسال الهدن  د شيينم 

ها عاإيييي تي السيييييااييييية ىعتهار الشيييييم التد اإييييالا عل  
ىياها  ةها أكحن من قضيييييا ي  د القاهنة مسيييييتب عت يقضيييييد  

 ةهييا الق م وال دت نات   يياإلايييييييييييييييكنيي ريييةو مسيييييييييييييييتضييييييييييييييييسييات 
اتيييييي مم زواره ىجت ييييياعيييييات الايييييار ييييية وأكحن جت ييييياعيييييواإل

ال سييييدولةن اإلايييينا ةلةةن الذون لم يرسنوا لي ىإييييناره عل  
ع م زيارة ىاييينا ةل قبل أن وتم حل ال شيييكلة السلسييياةنية. 

من القصين الن اايد  د مصين الج و ة  أما ل اذا اعنتقال
كسن »ىل  ضيييييييييسال الهدن  د شييييييييينم الشييييييييييم ولي  ىل  

مسيييييييييقط رأايييييييييي  د مدا ظة ال نوفيةو  ألن « مصيييييييييةلدة
النجل الذي تر   ال جل  الرسيييكني الوريا ىنصيييا ي من 

و يرز عل  نسسي «البيان الحالا»خالل عهارة تق ونية  د 
عن أن  ضيييييييييييييييالت   الروية ىل  ربريييو أو بليي ييياتيييو مهزومييات 

وضييييري الصييييدد يسنة عليي الخلوي ىل  أيام من الناحة 
والتييأمييل  د الييذي حيي ثو و د مييا كييان عليييي أن يسرليييو 

قبيل بي   وعوتيي الخيامسيييييييييييييييية إيييييييييييييييسديية  كيأن يرلع نهيا ييات 
رجال األع ال ل صييييين األرة  ىجتيا التورياو  م يكها 

ومصيييالا الناج وال صيييانمو ولكحةن من الصييي مات  ر ما 
قتدم جسيييييييييي يو بل وقبل ذلك أن ونى  د الزه  ب أ ال ا  ي

 اني  للنو  كسةالت   ر   ق اني حسة ه الدامل اايييي ي عالجات 
الهقا   د السييييييييييييييلاةو وكأن ا محلي األعل   د «  ةنوج»

ذلك الن ي  السننسييد األاييبع الرلةل  ننسييوا مةتنان. ومم 
األاف أني لم يسرل هذا الذي نشةن ىليي مم أن األكنم لي 

ويشيييييييييييياري  د إيييييييييييييرة حكم  ير الدكم  وعات كان أن يرا
ترقييييب مرييييايرتيييييو وبييييذلييييك يصيييييييييييييييها  دكم يوره الو ند 

منجعية ل ن  ر ه يسيييييييي ي النصييييييييا  1973التدنيني عام 
وينهي من ال زالع. أما ل اذا لم يسرل ولم يرلن وهو ونهد 

أني  د إيييي ي  2010الرالج  د أل انيا  د مارج )آذار( 
يوند  - عسيييييييييييييييكني  -التدضيييييييييييييييةن ل دت ن و ند م ند 

وناق  ال سيييتقبل والخال ة من  ر ه ألن وضيييري الصيييدد 
ع يس ا لي  الهقا  عل  رأج السلاةو  ألن نس  الداكم 
عن ما ياول  قاؤه  د السييييلاة تصييييها مم األاييييف أّمارة 
 الشيييييييناهة والنزوع ىل  ال زي  من الت لكو وبذلك وتنااييييييي  
القول ال أ ور الذي  لب الن ي  الشييييييييييهة  ر ةع الدنيني 

لكد يكون عبنة ل ن ع « اناي البيارتة»حسنه عل  بوا ة 
وهكيييذا «. ميييا ياميييإ لرةني حت  تييي وم ليييك»يرتبن وهو 

ضييييييييييييييياع مج  التدنين وايييييييييييييييط غهار الكالم ال تزاو  عن 
السساي واإل ساي والحنوة ال لياريةو التد  اإلضا ة ىل  أنها 
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من الن ي  أو ابنييي  ييإنهييا ع  أو توضييييييييييييييييدييات  لم تلع نهيييات 
د حال إيييدة وجويها  د مصيييارل ايييويسييينا أو تشيييسد  

وع تدول يون تناكم السيييييييييينةن. هكذا أيضييييييييييات  غةنها وجرات 
وندن نتأمل  د النهاية و د نهايات ايييييييييييييييهقتها نت ن  أن 
تضيييييييييييم الب اية غةن الواضيييييييييييدة ال رالم ىل  حةن اكت ال 

 مشه  الترةةنو مصن عل  اكة السالمة.
 1120آذار( )مارس  2 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 االجتثاث المصري بعد العراقي
ايييييييوا  كان و ري الذون أح  وا الخاوات األول  عل  
 نيع الترةةن  د مصييييييييييييييين أنهم يدولون أنسسيييييييييييييييهم ىل  

 د زمن الدطهييييية « مناكز القوى »و محيييييل «مناكز قوى »
التد حلإ مدلهم  د الدطهة « مناكز القوى »الناإنيةو و

الدطهة ال هاركيةو أو  د « مناكز القوى »السييييييييييييييياياتيةو و
 أنهم ع و رونو  سد الدالتةن ونابع علةهم قول الشاعن 

 ىن كنإ ع ت ري  تلك مصةهة
 أو كنإ ت ري  ال صةهة أعظم

نوع عل  يرجيية من النقيية من    ييا يديي ث هو ع ليييات 
أاييييييييييييييلوب أخذ م اه  د الرناا  ر ما أاييييييييييييييقاإ الوعيات 

بول بني ن  ال تدييي ة الدكم هنيييايو  م أيار بالي النا ييي ون
السيييييييييييةئ الذكنو وكذلك  د السييييييييييينوات التد تراقب علةها 

و التد حولإ الرناا ىل  «ال ي قنا ية البوشيييييييييييييييية»م حلو 
ظاهنة مأااوية عل  م ار الساعة. واألالوب الذي نرنيي 

 25و أي ىلرا  رموز ما قبل «اييييييييييييياايييييييييييية اعجتحاث»هو 
. وحةيييا ىن حطهييية ميييا قبيييل 2011ونييياون )كيييانون الحييياند( 

يم ال شيييييييييييييييار ىليي حا لة   ئات األاييييييييييييييي ا  والوقا م التار 
« اييييييييييييييييااييييييييييييييية اعجتحاث»وال لساتو  هذا يرند أن تهق  

تتواإيييييييييلو وكل ا اتسيييييييييم نااقهاو انقسييييييييي إ مصييييييييين بةن 
رؤيتةنو رؤييييييييية وتالم ال قتنرون بهييييييييا ىل  أن تهيييييييي أ 

و وتب أ مصيييين بل ل ة نسسييييهاو كد ع «ال شيييياعن الحورية»
«  ايييية اعجتحاثايييييا»يصييييل األمن ىل  وقإ تصييييها فيي 

ورؤية عنسوانيةو تجرل و حالة  أرية تداييييييي  لدالة م ا لة
و ي رنون  د ال االبو «شيييييييييييييييهاب الحورة»أإيييييييييييييييدابهاو 

مسييييييتن ون  د ذلك ىل  أنهم ما ياموا نجدوا  د تدنكهمو 
وأاييييقاوا من هو  د الق ةو  ل اذا ع يك لون التدني  د 

عل  هذاو «  ةتو»اتجاه الدلقات األضييييييييرفو واضييييييييرةن 
عل  ذايو ويعوة عيييييييياجليييييييية ىل  من وتنأج « ةتو »و

الدكومة أن يرتبن نسسيييييي من ال جتحةنو وعليي التصييييينل 
و ع ما اايييييييتقن عليي رأوهمو وهو أن ول لم هذا الذي أيار 
ال  ة كن ي  للدكومة أوراقي وينحلو عل  أااج أني من 
 ال ياضيييييييييييييييد غةن الهرةي و ومن يون أن يكون اقتنل ذنهيات 

و التد هد «شيييييهاب الحورة»قوانةن  ارتكا ي   وجب مدنمات 
 عهارة عن خالإة يريشات بةن  يف وآخن.

أن يخل وا ىل  السيييييييييكةنة وإل  « شيييييييييهاب الحورة»عل  
أنهمو حت  ىذا اختاروا من بةنهم من  عتهاراألخذ  د اإل

وتنأج ويتوزرو  يييييييإنيييييييي لن ونجا  يييييييالرنسوانو ذليييييييك أن 
مشييييييكالت مصيييييين ليسييييييإ من النوع الذي ي كن حلي  قط 

و وإن ا من خالل «الشرب وني  ىاقاط النظام»الل من خ
 كان الرالبون. ىاقاط مب أ الرلهةو أيات 

و  ة مسيييييييييييألة  د غاية األه يةو وهد أن ال اضيييييييييييد 
موجوي من خالل  يسي الرسكنيو وهو الذي ح   شهاب 
الحورةو ك يا أنيي هو اليذي ي سييييييييييييييييك   قيالةي  األمورو وهو 

شيهاب »رل الذي ي ارجو من خالل ضيهط النس و ما يج
وواإييلون الت وج  د السيياحة. وإل  ذلكو  إن أهم « الحورة

 -ما  د ال اضيييييدو ونرند  ي مراه ة السيييييالم ال صييييينية 
خارج « مة ان التدنين»اإلايييييييييينا ةليةو كان  وال جوعت 

ال االب وخارج الهتالو  م ااييييييييييييت ن  د الهام و وبات 
ال جل  األعل  »ع مجال للج ال  د شأنيو  ر ما أعلن 

ات وال راه ات ال ولية. اإلتساقاحتنام « قوات ال سيييييييييلدةلل
« شهاب الحورة»ومن الابيرد  د هذه الدال أن ع ونبني 

التصييييييرة يةو بن م مالب « الُج رات»من « ُج رة»ىل  
تريي ويل ال ريياهي ة ال شييييييييييييييييار ىلةهييا أو ىلرييا هيياو وترةةن أي 

هنا « شييييييهاب» اييييييلاة تتبناهاو ألن مرن  ذلك أن الييييييييييييييييييييي
أن جنناعت  إعتهارآخنو  « مجل  أعل » بييييييييييييييي ياالبون 

من ر يسيييييييييييييييهمو ال شيييييييييييييييةن مد    ال جل  الدالةةنو ب  ات 
حسيييييةن  نااويو ور ي  األركانو السنيع ايييييامد عنانو 
هم من ال اضد الذي اات نو حت  لدظة ما قبل التخلد 

 الن ي . و د ال شه  الداضن  من جانب مهاريو ملتزمات 
قبل وومةن من التخلد   د الذاكنةو ياخل غن ة الر لياتو

 ما ووضا قولنا.
  ر  ترةةن حكومة أح   شيييييييييييييسةعو التد حققإ انسناجات 

و عصام شنلو «الشهاب الحوار»و واإلتيان  ص وع نسبيات 
و من «شيييهاب» لدكومة ج و ة ونضييي  عنها اليييييييييييييييييي ر يسيييات 

 إعتهار د ايااة اعجتحاثو و « شهاب مصن»مصلدة 
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للدكومة هد آخن  ق رتهم عل  ترةةن من وني ون ر يسيييييييات 
حلقة  د م ارايييييية الضييييييروطو ذلك أن النأي الرامو الذي 

 اول  قا  الن ي  مهاريو ألني لم وتسهم ولم  ضيييياا ذرعات 
بلن كحةنةو ايييييييييييضييييييييييةع ذرعات  بهم ىذا هم  يرتبنو مم أن الرِّ

و كتلك التد أشييييننا ىلةها «مناكز قوى »حولوا أنسسييييهم ىل  
إنيةو وأاهاب وكانإ من أاهاب الهزي ة  د الدطهة النا

حاي ة ال نصيييييييييية  د الدطهة السيييييييييياياتيةو  م من أاييييييييييهاب 
ىاقاط حكم مهاريو وعل  أهون السبلو مم أن ااته ال 

من أي تشيييييكيك « شيييييهاب مصييييين»النجل خال من جانب 
 د السيييييييييييييييلوي الو ندو وأه ي عل  اإل الا التسييييييييييييييياما 
الضييييييييييييييي ند  د ميا يخ  الرالقية مم الوعييات ال تدي ةو 

ه ة ال هروضيييية مم ىايييينا ةل  د منأى واإل قا  عل  ال را
شهاب »ل ى « في  بوي» عن اعهتزاز. وكأن ا  قا ة اليييييي

تندصييييييييين  د ضييييييييينورة التصييييييييي ي للسااييييييييي ون « مصييييييييين
وال سس ونو وللداكم الذي ع يراير من تلقا  نسسيو وبر  
  اند ايينوات مقسييومة عل  وعوتةنو عل  ندو ما انته  

التد ع لإ  رل  ىليي خيار اللجنة القانونية ال ايييييييييييتورية
مواي اليي ايييييييييييييييتورو ومنهييا مييا يدنم الهقييا  الاويييل ويقام 
الانيع عل  التورياو ويضيييييييييييييييم مصييييييييييييييين عل  ايييييييييييييييكة 

 اعاتقنار.. وب ا ق  يرة  الشأن وال ور.
 2011 (آذار)مارس  12 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 بشار التغيير الفوري 
 ستباق التغيير القهري إل

ار األاييييييييي وج  الن ي    د الوإيييييييييسة الخليجيةو   شيييييييييَّ
الر ييانييية  ييالييذاتو حت  اآلن  -الكويتييية  -السيييييييييييييييرويييية 

للضيييييييييييييييةع الشيييييييييييييييربد من واقم الدالو  أوكل ىل   عالجات 
مسيييييييييتشيييييييييارتي اإلعالمية ال كتورة بحةنة شيييييييييعهان أمن عق  
مدت ن إيييييييييييييييديا د ترلن فييي قنارات  رحييةو الهي ل منهيا 

ت ته  ة خوا ن ال رعاويةن من جهةو وااتهاا أي ت اعيا
ق  تد ث  سرل تدضيييييةنات يقوم بها مناو ون للنظامو من 
جهييية أخنى. من بةن القنارات التد نستنة أنهيييا أولييييةو 

ار  وأن الن ي  أرايها  ورية ومن يون خوة نقاشييات  شييَّ
الن اا القانيةن  د شييييييييييييأنهاو ر م النواتب وال راشييييييييييييات 
التقاع يةو ووضيييييييييم آلية ج و ة ل كا دة السسيييييييييايو وكذلك 

إلنها  الر ل  قانون الاوارئ  السييييييييييييينعة  وضيييييييييييييم يرااييييييييييييية
القصيييييييييوى وإإييييييييي ار قانون ج و  لإعالم ومشييييييييينوع قانون 
لألحزاب وترزيز اييييييلاة القضييييييا  ومنم اععتقال الترسييييييسد 

القاضد  الر ل  إجنا ات بيم األراضد  39وتر ول القانون 
 الد ويية )من ماالب أهالد يرعا(.

ار   د حال كانإ هناي مسييييارعة من جانب الن ي   شييييَّ
عتخاذ خاوات تنسةذية  د هذا الشأنو  إن ذرا م ر م اقف 
ال االب ايييييييييييييتتوقف عن  هذا الد . أما ىذا كان ايييييييييييييةنتظن 
مجيايعت أعضيييييييييييييييا  هيذه اللجنية أو تليكو وتديذونات هدع  
الن يياا أو أولئييكو والتجيياوب مم رغهييات هييذا الدليف كبةن 
الشييييييييييييييأنو أو هواج  ذاي الدليف ال تكئ عل  الصيييييييييييييي ر 

يو  إني اييييييييييييج  نسسيييييييييييي أمام ال زي  من الترقة   د السيييييييييييور 
 ال وقفو خصييييوإييييات أن الظنول قاهنة وضيييياغاةو  ضييييالت 
عن أن وقا م ما حصييييييل  د تون   م  د مصيييييينو ويتوال  

 د الي ن ولةبييييييا واألرين والرناا وإونان والهدنين  حييييي و يييييات 
والجزا ن وال رنبو توضييييييييييييييا   ا فيي الكساية أن أاييييييييييييييلوب 

ةو لكني ع يدلهاو وأن الجنعات ال ت حلة التن يم ياةل األزم
 د ترةةن حكوميية أو تريي وييل وزاري أو ىقيياليية مدييا ظ أو مييا 
شيييييييييييييييا ي ذلك من ىجنا اتو لم تدقع للن يسييييييييييييييةن اللذون تم 
تنحةله او وع للن يسييييييييييييييةن اللذون ه ا بناييييييييييييييم التنحةلو ما 

 ا تنضوه من ح وث م اواة  سضل هذه الجنعات.
ار  وبالنسييهة للن ي  ذاتو يسييترنب ال ن  كيف أن  ال شييَّ

 أ ق  علةها وهد ليسييييإ أإييييالت « الحوابإ السييييلبية»كل هذه 
من إيينريو مم أني  د السيين التد تتالم ىل  الترةةن ب لةل 
أن الحورة الحييانييية  د مصيييييييييييييين كييانييإ شييييييييييييييهييابيييةو وأنييي من 

لابيرة ظاهنة ال رلوماتيةو ىع  اييتيرابال سييتوعبةن ت ام اإل
اعايييييييتساية من مبتكنات هذه  هو لجهة ايييييييتيرابىذا كان اإل

الظاهنة ولي  لجهة خاورتها  النسهة ىل  نظام يقويه ر ي  
هذه الظاهنة  د الحورة الشييييييهابية « أاييييييلدة»عنة  وما حققتي 

 حتجيياج د مصيييييييييييييينو وكيف تبةن أن  د ااييييييييييييييتايياعيية اإل
تدقةع ما ترجز « تويتن»و« في  بوي»من  اإلتصييييييييييييييالو 

التلسزيون ويرلن عنييي كتةهيية ميي رعييات تدتييل مبن  اإلذاعيية و 
أح  الضييييهاط من خالله ا البال  رقم واح و تتهري بالغاتو 
 اايييييتةال  عل  السيييييلاةو  صيييييناعاتو  تصيييييهيات منصيييييبية 

 .ب ايةو  م جس ية أحيانات 
ار  وعن ما نشييييييييةن ىل  أه ية ىحا ة الن ي   أه ية  شييييييييَّ
بها ومواكهة  هت امظاهنة ال رلوماتيةو  رل  أايييييييييييييياج أن اإل

ار  موجوي  د بةإ الن ي  الج و   د شيييأنها ألن زوجتي  شيييَّ
السييييييييييية ة أاييييييييييي ا  مرنية  الظاهنة وتتا م ع لية تر ي ها  د 
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الحقا ة ياخل ال جت م السيييييييييوري. وإل  ذلك يسيييييييييترنب ال ن  
كيف أن الن ي   شيييارو وعن ما ح  إ الواقرة التونسيييية أوع 
وتلتها الواقرة ال صييييييييينية لم وهاير.  إذا كانإ الشيييييييييكوى  د 

مصييين من اايييتشييينا  السسيييايو  إن هذه الجن ومة  تون  و د
موجوية  د جسيييييم ال ولة السيييييورية. وإذا كانإ الشيييييكوى  د 
تون  ناشيييييئة من ضيييييةع هام  التربةن ومن كتم الصيييييوت 
ال رتنة ومن  دبوحيييية الدزب الييييذي يدكم ومن ى نا ات 
اييينيرةو  إن الناج  د ايييورية تتد ث ه سيييا حول ى نا ات 

د الخارج عن ااييييييييتشيييييييينا  هذا أيضيييييييياتو ك ا وتد ث الناج  
السةنوج عن  مناقشة عحنات الوضم السوري الناهن وتأ ةنها 

 عل  مستقبل األجيال.
ار  وع يكسد أن ونظن الن ي  ىل  األمن عل  أني ما  شيييَّ

يام هو مسييييتطيم السييييلويو  إن ذلك يشييييكل حصييييانة ل قاميو 
 ذلك أن من هو  د ال قام األعل   د السلاة يصها تلقا يات 

عن أي مسييييياوئ تد ث وع وتصييييي ى لها عل  وجي  وعت مسيييييد 
ار  السييييييينعة. وإذا كان الن ي  ونظن ىل  وضيييييييري عل   شيييييييَّ

أاييييييييييييياج أني لي  من ال ر نين  د رأج السيييييييييييييلاةو أمحال 
علد  د تون  وحسييند مهاري  د بن  الن ي  زين الراب ون

هللا إيييييالا  د الي ن ومر ن القذا د  د  عب  مصييييين وعلد
الدكم كن ي  لل ولة السييييييييييييوريةو ك ا حال لةبياو ألني ح وا 
الرزيز بوتسليقييةو  ييإنييي بييذلييك ع يييأخييذ  عبيي  الن ي  الجزا ني 

هد امت اي  النظنة ىليي  أن ايينواتي القلةلة ر يسييات  عتهار د اإل
لسيييييييييييييينوات وال ه الن ي  الناحل الكحةنة. وهذه النظنة توجيب 
عليي أن يصييييدا أكحن م ا إييييدا وال هو وأن يضييييسد عل  

 ا ل تجرل شيييييييينعةتي الشييييييييربية أهم من شيييييييينعةتي حك ي شيييييييي
 الدزبية.

ار  ن الن ي ىخالإييييييييية القول  مت هل أكحن م ا ق   شيييييييييَّ
تجاه ع م  اييييييييترنابوتد لي الوضييييييييم. وك ا أورينا  رل اإل

ال سييييييارعة من جانهيو وبذلك كان ايييييييصييييييها  د غن  عن 
ج ريية تلةهييا ج ريية تلةهييا ج ريية عل  ندو ال نوال الييذي ع 

هذه الج راتو  إننا نسيييييترنب كيف أن وتوقفو حةا ب أت 
ار  الن ي   ضييييييييم ايييييييينوات ع وتوكل  الذي عزم متأخنات  شييييييييَّ

 د قا  ة الترةةن. أما  مضييييييييييييا ات  ما ق  يجرلي رق ات  مسييييييييييييتهقات 
الرزم  إني وت حل  د  رل ما اييييييييييي رناه من مسيييييييييييتشيييييييييييارتي 
اإلعالمية الوزينة ال كتورة بحةنة شييييييييييييييعهانو وأما التوكل  إني 

يعت ومنيياقشيييييييييييييييات ولجييان وتنظةناتو لي  من خالل مجييا
 للترةةن القهني. وإن ا من خالل الترةةن السوريو ااتهاقات 
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 كي ال ُتزلزل األرض السورية زلزالها
ار األايييي   د ظل عاإييييسة الترةةن  يعي  الن ي   شييييَّ
الراتية  د ال ناقةو وضييييرات فيي كحةن الشييييهي من الوضيييم 
الذي عاشييي الن ي  )الناحل( أنور السييايات  د السيينوات 

. ومنذ اإلنصنال 1973الحالث التد اهقإ حنب أكتوبن 
الرسييييييكني السييييييوري واألمند اإلضيييييياناري عن لبنان وما 

حها ات عل  الصيييييييييييرة  ىال من ىايييييييييييتتهم هذا اإلنصييييييييييين 
ال رنوي وعزلة عل  الصيييييييييييييييرةي و ن الرنبد وال ولدو بذل 
ار الكحةن من الجه  لتخهيسها من خالل عالقة  الن ي   شَّ
مم الدكم اإلوناند كانإ من نوع الدب من  نل واح  
هو ىونان  ابيريييية الدييييالو ك ييييا أنهييييا كييييانييييإ  د  رل 

ا د عن ما ضيييييييييييينوراتها محل الذي  رلي الن ي  مر ن القذ
ي َّم ج اهةنيتي الرظ   شيييييا ن القارة األ نيطية ناق ات عل  
 الرنوبيية التد  ييال ييا تهيياه   ييأن الن ي  )الناحييل( ج ييال

ه اه بيرة مرنوية ت حلإ  القول لي ىني أمةن أ الناإن  عب 
القومية الرنبية مِّن  ر ه. وهذه ال هايرة محل مهايرة أح   

كلحوم كوكهات للشنا ومحل  شوقد أمةنات للشرنا  ومهايرة أم
الدليم حيا ظ عني لةهيات لألمية.. خاوة مرنويية  عبي  مهيايرية

ار من الدييب اإلوناند  ع أكحن. وك ييا نييال الن ي   شييييييييييييييييَّ
 رل التدصييييييييةن للصيييييييي وي  إن الن ي  القذا د نال من 
ىخواني األ ارقة  رل التدصييةن أيضييات للصيي وي  د وجي 

ها ال جت م ال  ولد عليي ولم عزلة  الرة القسييييييييييياوة  نلضيييييييييييل
تسييييييييياع ه البيرة التد جا تي من جةناني األ ارقة وال ت حلة 

و وإن يا اليذي كسييييييييييييييين حي ة «مليك ملوي أ نيطييات »بتتويجيي 
القسييياوة ال ولية كانإ الصيييسقة ال ليارية لتنظيف ت اعيات 

 «.لوكوربد»حاي ة 
عن ما ىشييييت ت ترقة ات الوضييييم  د مصيييين والناشييييئة 

 سيييبهي لقناة السيييوي  التد عن احتالل ىاييينا ةلد وتراةل 
هد ال صييييي ر األاييييياايييييد للر لة الصيييييعهةو ب أ السيييييايات 
ع لية تن يم للدالة ايييييييييييييييالكات أايييييييييييييييلوب ترةةن الدكومات 

ونحم لكحنة  والوجوه عسييييي  ولرلَّ وه أ النأي الرام الذي ع
األ قال النسسيييييييييييية وال عيشيييييييييييية. و د نهاية األمن وج  أن 

 ن اللُسي الن ي الدل الذي ع حل غةنه هو توظيف ما كا
الناإييييين ب أه لجهة ىعاية بنا  القوات ال سيييييلدة التد  عب 

ي 1967حزينان /وونةو 5منةييييإ بهزي يييية كبنى ووم   وحيييي َّ
الناإييين ه  ات لي  ر ما وضيييري النأي الرام ال صيييني  عب 

أميييام اختهيييار حسييييييييييييييييياج بن ل التندد الاوعد. وهيييذا 
رار ال ن وع منذ ال سييييييييييان ة  اله ل هو ما لخَّصييييييييييي الشييييييييييِّ
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اللةبييية  د الق يية  -الخليجييية  -الكويتييية  -السيييييييييييييييرويييية 
 الرنبية  د الخن وم  ىزالة آ ار الر وان.

كان الجي  ال صييييني عن  ُحسيييين التق ونو وخاضييييإ 
مصييييييييييييين السييييييييييييياياتية الدنب  جنناعت مت ةزين و يارين 

بة خةن ت ريب. وإل  هذه أ كسيا  وقوات شيييييييييييييييجياعة وم رَّ
 صيييييني مت ةزةو حةا ال قومات كانإ وقسة النأي الرام ال

الد اايييييييييييية للحأر من الهزي ة ج رإ ال وا ن الرايي مم 
ال وا ن ال قاتل وب ت مصييييين بذلك أنها  د أيا حاعت 
الت ااكو م ا جرل النصن وتدقع وتسلك مصن  نيقها 

 ىل  منحلة الت اوي من الهزي ة.
لو لم يسرل الن ي  السييييييايات ذلك لكان نظامي تهاوى 

بية والر الية التد لم ُتس  أاييييييييييييييالةب أمام التظاهنات الاال
ن  راية ال تظاهنينو ك ا أن زجي ىأجهزتي األمنية  د كسيييييي 

 رشييينات السيييياايييةةن وال حقسةن والصيييدا ةةن ورجال ال ون 
 د السييييييجن لم ُيس ه  ر  ذلك  د شييييييد . وإذا كان هنالك 
ملن ونى أن خوة الدنب جريييل نظيييام السييييييييييييييييييايات ع 

سإ عن ي  رل الدقا ع  ر  ذلك وتهاوىو ىعَّ أن ما تكشييييييييَّ
جرلإ مكانة مصييييييييييييييين تب أ  التناجم. وهذا  د ح  ذاتي 
يدتاج ىل  مرالجة منسصييييييلة من كاتب محل حالد عاي  
مة انيات و د الكوالي  يقا ع ذلك الزمن الصيييييييييربو  ندن 
اآلن أمام مقاربة بةن حالة مضيييييييييييييييإ )الدالة التد كانإ 

ور السايات منها وأ قالها أنأعلةها مصن التد تسلَّم زمام 
وحالة تعيشها اورية اآلن التد تسلَّم زمام أمنها مضانات 

ار ا اييييييييييييييي . هنالك احتالل ألولي  مختارات ال كتور  شيييييييييييييييَّ
وهنالك حالة  وارئ  1967لألرة السيييييييييييييييورية منذ الرام 

يسنضيييييييييييييييها الدذر نتيجة  قا  حالة اعحتالل و د الوقإ 
ك نسسييييييي الشييييييرور ال ا م للنظام  أني مسييييييته لل. ك ا هنال

إييي مات مرنوية وخةهات أمل وإيدا ات  الدلول التد ع 
ار وإييل ىل   ُتنسَّذ. ومن الجا ز اع تناة أن الن ي   شييَّ

ايييينة الن ي   38ال نحلة التد اييييبع أن وإييييل ىلةها قبل 
السيييييييييييييييييياياتو لكن السنا بةن الدييييالتةن هو أن ماييييالييييب 
ال صيينيةن شييعهات وجيشييات كانإ قنار خوة ال رنكة وهذا 

السيييييايات اتخاذهو أما  النسيييييهة ىل  السيييييوريةن ايييييهَّل عل  
اآلن شيييييييعهات وجيشيييييييات  إن مسيييييييألة خوة ال رنكة ليسيييييييإ 
 ييالقوة التد كييانييإ  د مصييييييييييييييين. لكن مم ذلييك  ييإن قنار 
خوضيييها هو الرالج ما يامإ ىاييينا ةل ع تنسيييدب  وعات 

ايييييكن رون ىه محل ىعتهار من الجوعن وتسيييييوِّا ضييييي نات  كنة 
ناضدو وما يامإ اإليارات أرضات تتخل  عنها اورية  الت

م ايييييييييييييييوى األقوال وُتجيييياريهييييا  د ذلييييك  األمةنكييييية ع تقيييي ِّّ

 الدكومات األوروبية.
ار و ري أن هذه  ت اإلتصييييياعوع ريب أن الن ي   شيييييَّ

اإلماراتد والكويتد  اإلتصيييييييييييييييالالرنبية الخجولة وبالذات 
والقاني واللبناند  ي من  اب اللياقة ور  م الرتب ع أكحن 

ار ع تدل األ زمة ال تساق ة. ك ا ع ريب أن الن ي   شييييييييييَّ
و ري ضيييييي نات أن خوة مواجهة م روايييييية وضيييييي ن مب أ 
ي  م القوات ال دتلة  التد هد أحسيييييييييين ىل  خارج الد وي 
وهييذا حع مشييييييييييييييينوع لنظييامييي وع يجوز ألي  نل يولد 

من ع م اإلق ام عل  ذلك أ ضييييل  علييو وهق  عتناةاإل
التظاهنات واعرتكا ات وإ قا  الوضيييم عنضييية لل زي  من 

التد ق  تديي ىل  مواجهة يموية تتدكم بها غنا ز  رل 
القوى ال يي نييية وتقييالةيي   رل القوى األمنييية وع يروي ونسم 
 د احتوا هييييا الترةةنات الاهيسيييية  م الجييييذرييييية  د  رل 
م أشيييييييهي  ال ناإيييييييب. هذا ىذا لم تتاور األمور ىل  وضييييييي 

لهيىنتهيإ   الوضيييييييييييييييم الذي ا الرناا. بل ىن ىلييي لةبييا وقب 
خوة مرنكيية تدنين أرة مدتليية من شيييييييييييييييييأنييي توحةييي  

حول الن ي   اإللتسالالصييييف ال اخلد وتوايييييم مسيييياحة 
ار. ك ا أني اختهار ل صيي ا ية الدليف اإلوناند  دةا   شييَّ
 ىميييا وزج  يييإمكيييانييياتيييي وإمكيييانيييات ع قيييي اللبنييياند ال ت حيييل

" ىل  جانب النظام السوري الدليف وبذلك هللا حزب" بيييييييييييييي
ار ايك ا  للدسا  عل  ألون الخيار من جانب الن ي   شَّ

الرالقة متةنة مم النظام اإلوناند  د مدليو أما ىذا كان 
هل الدكم  د أ هذا الزج ال شار ىليي لن يد ث ويتصنل 

ار يكون ىكتشييف  ىونان كالمات ع تسرةل لي  إن الن ي   شييَّ
نوايا تدتاج ىل  الكشييييييييييف عنهاو وعن ها يسييييييييييلك الانيع 

ل الرالقة مم ىونان عطهات ومخا ن لسيييييييورية الذ ي تشيييييييكَّ
 مني.

وإل  اختهار مصيييييي ا ية الدليف اإلوناند هنالك أه ية 
مرن ة حطيقة نوايا الصييييييييييي وع التنكد الذي ُي ان الن ي  
ار  النصيييا ا و د الوقإ نسسيييي ودازر خصيييوميو وهذا   شيييَّ

ريوغيانيية تالعيب النظيام  د ايييييييييييييييوريية عل  ألمرنياه أن ا
بها مم إييييييييييييييي يقها مر ن القذا د. وقوام هذا  نيقة تالعُ 

ال لروب هو نوع من ال ناهنيييييية التد تروي عل  تنكيييييييا 
ريوغان  الكسييييييب ال ضيييييي ون.. أي زياية  د التوضيييييييا أ

تكسييب ىذا إيي   النظام وتكسييب ىذا تهاوى أمام خصيي ي 
اإلخواند. وال لروب مكشيول وال جايلة  د شيأن إيدتي 

 م ع مها عطي ة.أ
ا كلييييي هو أن خوة ال واجهييية ويهق  األهم من هيييذ

اري الذي  ال دسوبة ايدقع التسا ات عنبيات حول الدكم الهشَّ
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لو واييييييشيييييكِّل خوة  وتنجم ال  انرة لل نة األول  ىل   ِّر 
جيييل  ييييام يولييية أال واجهييية را رييية للسيييييييييييييييرد ال ترحن من 

هقات  "مهايرة السيييييالم الرنبية"و واييييييجرل  ليييييييييييييييييييي  لسييييياةنية  ِّ
هة واييُةهر  احت ال ح وث وايياا  التسييوية وتصيين ون بنزا 

اعشتهاي الاوا سد ياخل اورية. وبر ها يخوة الن ي  
ار وهو أكحن ا  ئنييانييات غ ييار البيي     نحليية تكون   شييييييييييييييييَّ
الصيييييييسدة الج و ة  ةها متدنرة من إييييييين يات ال اضيييييييد 

يات وأمنيات. وبذلك ع ُتزلزل إجت اعيات و إقتصاي كنيات وحزبيات و 
ار ىل  األرة السيييييييورية زلزالها وع يضيييييييا ن الن ي   شيييييييَّ

مرييياوية التخصييييييييييييييي   د  يييب الرةون و د لنييي ن  رييي  
ح  عشييييييييين عامات. و د عاإييييييييي ة الضيييييييييهاب أانقااع يام 

يعي  مم عا لتي الصرةنة هايئ الهال  د عاإ ة أحبَّها 
ل  لكية كيانيإ الو ن الحياند لزوجتيي وميا زاليإ و ن جي  
وجيييييي ة أوعيه الييييييذون من حقهم أن وييييييذوقوا  رم العي  

الذي وتوا ىليي كل أ سال الرالم الرنبد ومرهم ال سيييييتقن 
 أهالةهم ومِّن قبل ذلك أج ايهم.

 2011 أبريل )نيسان( 7 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

العزيز من  عبدبن  هللا عبد مسعى
 «البيت التوفيق»لى إ« البيت العتيق»

ميييا تيييأخنت السيييييييييييييييروييييية ميييا ياميييإ عل  ندو ال حيييل 
الشيييييييييييييييربد جييا ت. وهييذه اليي عوة التد جييا ت منهيياو  ريي  

مجل  التراون ل ول »التشييييياور مم الشيييييطيقات عضيييييوات 
و إلكسييييييييييييييياب اعقتنا  القاضيييييييييييييييد ب عوة «الخليج الرنبية

 ينال الينيزاع  يد الييي ين ىلي  ميدتي ين حيواري بيهيييييييي ل أ
إ أعقل التوإييييييييييييييل ىل  تسييييييييييييييوية ونرق   د النياةو كان

ال داوعت كونها موضييييييييم النعاية من قا   عنبد اييييييييجَّل 
خالل اييييييإ ايييييينوات من الطياية مواقف ل صييييييلدة توحة  
الصييييييييييييف  ضييييييييييييالت عن أن الجار أول   الجارو وع ُي كن 

الرزيز وإخواني وللشييرب السييرويي  عب بن  هللا عب  لل لك
الذي تنباي أق م األواإيييييييييين  أبنا  الي ن شيييييييييي اعت وجنوبات 

كانإ  د زمن مضييي  مسييينحات إلحتنابو أن وتني  وجهاعت 
الجييييييار الي ند ي رن  د الرنيييييياي والتديييييي يو وع تتوقف 
 التالد جوعت ال رارضييية ريات عل  إيييوعت أهل النظامو 

 -الرنبد  هت اماألمن الذي جرل ال م يسييييييييييييةل  رزارة واإل

ال ولد لجهة من ا الي ن ال عم الذي يسييييييياع  عل  تدقةع 
 تن يةو وترحن.

ل أكحن من اييينة يكتوي الي ن بنار اإلقتتال. و د  وا
شييييييييييهن الخ سيييييييييية ال اضييييييييييية لم تر  ال نازلة يا نة بةن ألا
وإن ا اتسيييييييييييرإ « الي ن الصيييييييييييالدد»و« الي ن الدو د»

مسيييييييييييييييياحيية ال يييايون وشييييييييييييييي لييإ الريياإييييييييييييييي يية وكحةنات من 
ال دا ظات. و د ال دصيييييييييلة ما قبل النها ية  إن ع أح  

بةن « ىنتصيييييييين»عل  اآلخنو ونضييييييييم كل ة « ىنتصيييييييين»
مزيوجة ن يعلة عل  أن ال نازلة ما يامإ بةن أهل البل  
الواحيي  وأن ال تنييازلةن هم أشيييييييييييييييقييا  وإخوان وأحيييانييات أبنييا  
القبةلة الواح ةو  إن ال نتصيييييين  ةها مهزومو أو عل  ندو 

 القول الاةب ىن القاتل والقتةل  د النار.
ة ولق  كان ع تات أن الجار السيييييييييييييييرويي ومري  طية قاي

الجوار الخليجد لم يسيييييارعوا قبل  ال ة أشيييييهن ىل  ى سا  
النار التد تزياي اشييييييييتراعت  د الي نو رب ا إلنشييييييييرال هذه 
ال ول  أمور ياخلية تالبإ الجهوي مداإنتها ومرالجتها 
  ا ع يجرل نار الستنة تت  ي من الهدنين وإيييييييييييييييوعت ىل  
 الكويإ منورات  السيييييييييييييييرويية. كذلك رب ا كان التنيا  د
ي أ نال النزاع الي ند وتأك ون من أن  ال سيييييييارعة هو تن 
ع أح  اييييخنج منتصييينات وأن الدالة الي نية ليسيييإ شيييبةهة 
حييياعت أخنىو وعنييي ميييا يدييي ث التيييأكييي  وتنتيييا  الدنييياجن 
والخناجن م ا يد ث ويقتدم أإييييييييداب السييييييييرد الاةبو 

الرزيز وب دازرة يول  عبيييي بن  هللا عبيييي  وهم هنييييا ال لييييك
ايياحة الرناي الي ند  القول ما مرناه من  مجل  التراونو

ىخواننا أبنا  الي ن هد  د  يا خالل ال عوة ىن اييييييالمتكم
ااييييتقناركم و د التوا ع حول ما يدقع النضيييي و  م ألي  

نهييا ي ييانييية... ىنييي عنيي مييا يديي ث أال رنول عن الدك يية 
الخليجد الاةيييب عل  ندو ميييا  -اعقتديييام السيييييييييييييييرويي 

نيسييييييييييييان /أبنيل 15ح  ألووم اىنته  ىليي اييييييييييييةناريو الدل 
وعل  قاع ة ع غالب وع مرلوب أو ع متقهقن وع  2011

منتصييييييييييييييين أو ع إييييييييييييييياحب وجي  ات ع ما  لي و يف 
مرارة جفَّ ال ا   د وجي ذلك الخصيييمو  ألن الوضيييم 

 «التدنش األ لسيييييييييييييييد» د الي ن ميا زال  د منييأى عن 
عل  ندو ما جنى  د لةبيا وما ابع حصولي  د الرناا 

ن أمن التو ةع.. ىن ا ىذا جا  ال تنازلون بنوايا وه ذا ُويسييييييييييِّّ
لتديييييل مدلهيييييا ىنتهيييييإ   ةهييييية مرتبنين أن جوعت النزال

جوعت الدوارو وإذا علَّع ر ي  وزرا  قان الشييييييييييييييييم 
جاايييييييييييييييم الحاند مسنيات التو ةع  د خاا ي ب ل بن  ح  

مسنيات التسنيعو وهييذا أمن وتالييب التنويل من جييانييب 
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 ظةنه الشيم ح  .األمةن اروي لن
ما وت ناه ال ن  هو أن يسييييييترة  رموز النزاع  د الي ن 
الوعدو أو النشييي  عل  األقلو ويسيييتدضييين هدع  كيااييية 
حك ا  تستق هم الي ن ال ضنجة  ال م والرنف والرناي ك ا 
ا تقيياي اللةليية الظل ييا  للبيي ر.. بيي ر السييييييييييييييي ييا  ولي  بيي ر 

ال ع اإلمييياميييةو ومن هدع  الدك يييا  عل  ايييييييييييييييبةيييل ال حييي
 الدصيييييييييييييين الاةِّّب الذكن أح   مد   نر ان والقاضييييييييييييييد

رياند. و د اعاييييييييتراية التد نشييييييييةن ىلةها ألالنح ن ا عب 
تديي ث ال ريياتهييات التد ترسييييييييييييييييل القلوبو تلةهييا مسنيات 

بن  هللا عب  اعمتنان الرنبية للهسة السيييرويية ونخوة ال لك
الرزيز تأتد  د ضييييييييييييو  نجا  ال سيييييييييييير  من الي ن  عب 

ل رنب واألرين ومصيين والجزا ن واييورية والرناا ولةبيا وا
ولبنان و لسيييييييييييياةن وكل  قرة عنبية يسييييييييييييةل ال م الرنبد 
 وقهيييييا يون وجيييييي حع. وبرييييي  ذليييييك ع نروي ننى عل  

ال هكية ال ت حلة  -الشييييييياشيييييييات هذه ال أاييييييياة ال ضيييييييدكة 
يسيييييييييييييقط  ةها ضيييييييييييييدايا وتخاو البالي  بتظاهنات متهاّيلة

كييانييإ عليييي  د زمن غييابن الي نييية  نيع الروية ىل  مييا 
 الرزيز. عب بن  هللا عب  ع وني ه مخلصون لها وبالذات

وما وت ناه ال ن  أيضات هو أن يأتد األقااب الي نةون 
ال تنازعون  النو  التد أت    وجبها ايييييا قات أقااب النزاع 

عل  أن يكون « ح اج»و«  تا»السلسييييييييييياةند من قاية 
م السلسييييييييييييييياةنةةن ل ا تم الي نةون أكحن احتنامات من ىخوانه

«  تا» حولي  د رحاب مكة ال كنمة وأقسيييييم قاية اإلتساا
ايييييييييييييييف حنحوا ألعل  احتنامييييي. لكنهم مم ا «ح يييياج»و

وإاترايوا النزاع كالمات  الغ السو  واإلهانة وتقاذ وني وك ا 
لو أنهم  د مهاراة وني  كل  نل أن يسيييجل أمام الشيييرب 

نل األكحن عنايات السلسيياةند الذي يراند ويقااييد أني الا
وابترييايات عن جوهن القضيييييييييييييييييية. وبييالنسيييييييييييييييهيية ىل  ىخواننييا 
الي نةةن الذون ع أمل ونتج  للو ن من غنا ب تد ياتهم 

ىليي ال بلومااييييييييييييية ىنتهإ  وعنايهم  إن السييييييييييييةناريو الذي
الخليجييية ترند عن مزيي  من الي م وناا وُتهريي  احت يياعت 

د مني الدصيييييييييار والدظن الجوي عل  الندو الذي تقااييييييييي
اللةبةتان  لةبيا القذافية ولةبيا ال رتنضييييييييييييييية.. هذا ىل  أن 

ىلةها األزمة ىنتهإ   د ذاي السييةناريو اقتهااييات للدال التد
 د مصيييين  ر ي  وتخل  لجي  يدنج ال ولة ويدتضيييين 
اعنتساضييييية وحكومة ت لك مقومات العي  والتراي . هذا 

نا ي  د مصيين. أما  د الي ن  ن ي  يسييلِّم السييلاة ىل  أب
هانة تداييييي  للني علةها ى  الكامل وع  ىايييييتسيييييالموبذلك ع 

ذات حطهة  إهانات وتنال ال رارضيييية  نإيييية ق  ع تنالها 

 ىذا اات نت ال نازعت.
ك ييا أننييا وايييييييييييييييط هييذه الت نيييات نتالم ىل  أن تكون 

الرزيز الييذي نيي عو لييي   و ور  عبيي بن  هللا عبيي  مديياوليية
و بيي اييية الصيييييييييييييييديية و ول الر ن لنأب الصيييييييييييييييي ع الي ند

 نال نزاعييات أمديياوعت لتدقةع مسييييييييييييييير  م ييا ييل ليي ى 
عنبييييية أخنى ومنهييييا النزاع اللةبد عل  رغم ال نارة التد 
 د نس  خايم الدنمة ن الشييييييييييييييينيسة ن من مواقف ايييييييييييييييلبية 

 جا ت من الن ي  مر ن القذا د.
وهييذه الت نيييات والتالرييات مبنييية عل  أاييييييييييييييييياج أن 

رزيز ليسإ  قط ال عب بن  التد أمةنها ال ان« النياة»
 ةَّب هللا  ناه وإن ا هد أيضات  زالرزي عب  عاإ ة م لكة

أو ك ا وننو أبنا  األمة ىليي  د هذه الظنول الصييييييييييييعهة 
وبرييي  التو ةع تدييي ث «. ريييياة التو ةع للج يم»لألمييية 

 ال راتهات التد ترسل القلوب.  م تا ئن القلوب.
ل  ىل  القول ىن ىخواننيييا أإيييييييييييييييدييياب الخالل  ونخ 

اةند الذون  ال ا تداوروا  م اتسقوا وأقسييييييي وا عل  السلسييييييي
م ى  ال ة أيام  أشييييييييييييييياعوا بذلك التساؤل  د نسوج أبنا  
األمةو كانإ حالهم اييييييتب و أ ضييييييل لو أنهم ت سييييييكوا   ا 

الرزيز اليييذي ج رهم  د  عبييي بن  هللا عبييي  اييييييييييييييير  ىلييييي
 د مكة ال كنمة وت رنوا أيضيييييييييييات « البةإ الرتةع»رحاب 

ل ُةوُ وا د اآلية الكني ة ماضيات ويا  ات   ُضوا تلسلحلُهم  ول ُ مَّ ل يلق 
تِّةعِّ  إِّ ال رل ال بلةيييي  ُ وا  ييييِّ ل يلاَّوَّ ُذورلُهم  ول . ومييييا يقييييال إلخواننييييا نييييُ

السلسيييياةنةةن يقال أيضييييات إلخواننا الي نةةن رموز الصييييناع 
م ش لهم  الذي ع ج وى من اات ناره والذون من شأن ج  

ة أن وب أوا مرات منحلة بنا  النيا« البةإ التو ةع» د 
 الي ن السرة  حقات.. هذه ال نة.

 2011 أبريل )نيسان( 14 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 عن أي أمين عام يبحثون 
 وعن أي قمة يتحدثون!

النح ن الراية )القاني(  عب  ن قبل أن تنتهد وعيةى
"مجل  التراون ل ول الخليج الرنبية" كان  ليييييييي كأمةن عام

هنييالييك توا ع بةن قيياية يول ال جل  السييييييييييييييييإ )ال  لكيية 
 يولة قانو ماراتوإليولة ا الكويإو الرنبية السييييييييييييروييةو

عل  من اييييكون األمةن  ايييلانة ع ان وم لكة الهدنين(
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الرييام الخلف وكييان الراييية ك ييا الييذون ايييييييييييييييهقوه ىل  هييذا 
أول  1993ىل  أبنييييل  1981مييياوو  26ال نصيييييييييييييييييب من 

 1981 ماوو ىل  26)الكويتد من  هللا  شيييييييارة عب  األمنا 
ايييييييييييلاان السكد )اإلماراتد بن  (  م  اهم1993ىل  أبنيل 
 م الشييييييييييييييييم ج ةيييل  (1996 ىل  أبنييييل 1993من أبنييييل 
ميارج  31ىل   1996)السيييييييييييييييرويي من أبنييل  الدجةالن

النح ن الراييية )القاني من أول أبنيييل  عبيي  (  م2002
به و  وغايرها مانة ألم ا( تسلّ 2011مارج  31ىل   2002
تدإ خط  واألمةن الرام يا  ات و  اإلختيار توا قد بتكنيمو

التوازن  دةيييا ع يقول من عنييي يييياتيييي ميييا ع يكون القييياية 
ويقة م يا كانإ علييي  ني أكحن التزامات أي أمتسقةن عليييو 

حال األمةن الرام للجامرة الرنبية ع نو مواييييييييييييييي  الذي 
ما أوح   ان ايجل من ال واقف خارج التشياور والتكليف 

الجامرة هد ىح ى يول األعضييييييييييا  وإني قا   هذه ال ولة 
 وليسإ اإليارة التد تنظم مدت نات وتكلف   ه ات.

و وال اينوات "مجل  التراون الخليجد" كان األمةن 
الريييييام وتول  بهييييي و  وينصييييييييييييييينل بهييييي و  ويلقد التكنيم 

ىل  منزلي ودلف  شيييييياكنات  والترويل السييييييخد ويروي حام ات 
ار أو يركف عل  كتا ة مذكنات ك ا حال أو ُيسيييييييييييييييتشييييييييييييييي

الشييييييييم ج ةل الدجةالن الذي  ال ىنتظار عار د ق راتي 
وقار د ى العتي من خالل "الشييييييينا األوايييييييط" ىل  قنا ة 

والتد اتكون  مذكناتي التد يركف عل  تساةن  صولهاو
ال يييذكنات ال نجم لحال ييية عصيييييييييييييييور عنبيييية  د التييياريم 

 الد وا لألمة.
"مجل  التراون  ليييييييييييييييييييييي األمةن الرام هذا  النسيييييييهة ىل 

الييذي قليي ه وزين الخييارجييية السيييييييييييييييرويي األمةن  الخليجد"
 الدنمة ن م خايم  2011نيسيييييييييييييان  3ايييييييييييييروي الهيصيييييييييييييل 

أما  النسيييهة ىل  نظةنه  الرزيز. عب بن  هللا عب  الشييينيسة ن  
  إني  د ااييييييييت نار أما األمةن الرام لجامرة ال ول الرنبية
النح ن عزام  عب  األولتدإ و أة الصييييييييييييييي  ة ك ا حال 

الخالع حسونة  اشاو وإما نتيجة مأااة  عب  سي ات  م خلل 
مةن الرام ألايييييييييياايييييييييية ك ا حال مد وي رياة  م حال ا

رل ىرتهاي ايييييياايييييد  حنا د الشييييياذلد القلةبدوتاإلاييييي وإما  س 
 ال جة و عب  لل ولة  د الخط محل حال ال كتور عصيي إ
ط ىايييييييتهانة عنبية  ال نصيييييييب محل مةن ألحال ا وإما واييييييي 

الرام غةن ال دسييوم أمن من ايييخلسي ل جني ىنتها  وعوتي 
ع نو  ليييييييييييييييييييي أن التج و  يار ال قبل خصيييييوإيييييات أ/ د ماوو

الاويل  د ال نصب أ نز  موا  غةن واري ما يام الهقا 
  ورة  د مصيين غةن مدسييومة النتا ج حت  ىشييرار آخن.

ومن الابيرد عن ما تنوه كنايييييييييييد الن ااييييييييييية ال صييييييييييينية 
أن ع وهق    الن ي  حسيييند مهاري الجال   ويالت  وقهاو

 ع نو موايييييي  ايييييينوات أخنى  د منصييييييب األمةن الرامو
خصييييييييييييوإييييييييييييات أن النجل وهو ما زال أمةنات عامات للجامرة 
وتصيييينل ك نشييييا للن اايييية  د مصيييين وبذلك كان نطيل 
الايييياما الاييييامم اآلخن اليييي كتور مد يييي  البنايعد الييييذي 

 نشيييا للن ااييية ومن ايييبع ع نو مواييي   د التصييينل ك
وناون" مم اإلشارة  25إالا عل  تس ةتها " ورة اقب ل ما 

ل  ر  ما كان  ات خارج منصييييييييهي الذري ىل  ىني تصيييييييينّ 
 ال ولد.

الرامة للجامرة   د ظل  نا  رب ا يصيييييييييييييييةب األمانة
الرنبية نتيجة حالة ع م اإلايييييتقنار التد تعيشيييييها مصييييين 

لف مصيييييييييني مصييييييييين   د  يات والتد جنى التقلة  عل  أن يخ 
منصب األمةن الرام وتت سك ال ولة ال صنية  ال نصيب 

و د ظل السنا   وك ا لو أني حع ع ي كن التنازل عني...
ال دت يييل حييي و يييي جيييا  الخبن الصييييييييييييييييياعع ألهيييل الدكم 

ر اايية أاياايية من  ال صيني شيهي ال ت اايك وال نقوصو
أإيييييل ال حلا الن اايييييد وه ا ر ااييييية الج هورية ور ااييييية 

« الشنا األواط»إيرة نهأ نشنتي إديسة  د  البنل انو
نيسييييان منسييييوبات ىل  /أبنيل 5 د ع يها الصيييياير الحال ا  
ومسييايه أن يوليية قان تقيي م  "مصيييييييييييييييياير خليجييية مالريية"

مجل  » ليييييييييييييييييييييي النح ن الراية األمةن الرام عب  تنشييييييييا
عل  م ى تسييييييييم ايييييييينوات  «التراون ل ول الخليج الرنبية

 ) م ترةةن 2011ذار آ/والييذي ىنتهييإ وعوتييي نهيياييية مييارج
اللايف الزياند خالل ىجت اع قاية ال جل   د أبو  عب 

خلسات لي(  م تأك  النهأ  2011ظبد ووم الج رة أول أبنيل 
 إو اع ايييييييييييسةن قان ومن وبها ل ى الجامرة الرنبية مذكنة 

علد نا ب األمةن بن  ل ى الجامرة تسيييييييييييييييل ها من أح  
 الدةحيات راييييييييييي يات و قات  الرام وتتضييييييييييي ن  لب تنشييييييييييييا

من يولة قان بنايييييييييييييالة « ىني ىي انات »ال وجهة ومن بةنها 
جامرة ال ول الرنبية وأه ا ها السامية ورغهة منها  د أن 
تكون مسييييييييييياه اتها ال سيييييييييييتقبلية  د أع ال الجامرة  ق ر 
أش ل وب ا وتيا لها الر ل عل  تدقةع أكبن  ا  ة منجوة 

 سيييييييية ومسييييييييتااعة من أه ا ها  إنها تتشيييييييينل بتنشيييييييييا ال
مةن الرام للجامرة ألالنح ن الراية لشييرل منصييب ا عب 

مةن الرييام أل ريي  ىنتهييا   تنة السيييييييييييييييةيي  ع نو مواييييييييييييييي  ا
 «.الدالد

الال ييإ أن يوليية قان هد اليي وليية الوحةيي ة بةن اليي ول 
عضيييييييييييييييا   د الجامرة التد ايييييييييييييييارعإ ىل  الني عل  ألا
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ال ذكنة التقلة ية التد كانإ األمانة الرامة  رحإ بها ىل  
عضيييييييييا  تتضييييييييي ن خلو ال نصيييييييييب وأن كل يولة ألا يول

   نشا عنها. ي كنها أن تتق م
مييا أقيي مييإ عليييي يوليية قان  بيرد من حةييا ال بيي أ 
حةا ىن مةحاا الجامرة حسِّل اييجلي  رشيينات اإلختناقات 
ع ون  عل  أن منصيييييييييييييييب األمةن الرام هو حكن عل  

ولكن مكانة مصيييييييييين ك ولة كبنى ومقن األمانة  مصيييييييييينو
ىل  نوع من التسيييييليم ىنته  الرامة  د عاإييييي تها القاهنة 

ولم  وشهي ىج اع أن يكون األمةن الرام يا  ات من مصن.
 رييي ميييا أوجبيييإ تييي اعييييات ىّع يدييي ث ىختناا لهيييذا التقلةييي  

 ىبنام مصن السايات ىتسا ية السالم مم ىانا ةل ىاتك اعت 
لقا ي إزيارة التد قام بها السيييييييييييييييايات ىل  الق ج و لل وتنسةذات 

ىايقاط أشيهي  ال صيالدة  د الكنيسيإو - خااب التسيوية
ل   التج ة  عضوية مصن  د الجامرة لهضم انوات ونق 
مقن األمانة الرامة ىل  تون  وإختيار التونسييييد الشيييياذلد 
القلةبد أمةنييات عييامييات األمن الييذي عزز ظيياهنة منصييييييييييييييييب 

 ال قن. األمةن الرام ل ولة
من قبل رغهة يولة قان  أن تكون منصييييييييييييييب األمةن 
الرييام ليي ورة من نصيييييييييييييييةبهييا حيياولييإ الي ن قبييل أن وتول  
 ع نو مواييييييي  وكانإ زمنذاي مسيييييييتقنة ولم تنل مبتراها.

الجزا ن قبل أن وتول  ع نو موايييي  أيضييييات لكن  وحاولإ
وها هد قان و د غ نة  لم ولع التجاوب. مبتراها أيضييييات 
الناهن تداول خا ف ال نصب من مصن  ال أزا ال اخلد

وترت   لهذا الخاف ورقة قوية عل  الصيييييييييييييييرة  ال رنوي 
إاحب تجنبة يبلومااية  كون الراية رجل الستةن عامات 

عنيقة عنبيات ويوليات حةا شرل منصب السسةن وال ن وب 
األمم و  د ع ة عواإيييييييييييييييم من بةنها  اري  والسيييييييييييييييرويية 

ولكن األمور ع  ايييييييييييييييالمد.إلال تديي ة ومنظ يية ال دت ن ا
ن ىنتزاع ال نصييييب من مصيييين أذلك  تقاج بهذا ال نظور.

و د هذه الظنول  الذات هو نوع تخهيل نسييييييهة النظنة 
ية لها وهو أمن تأخذه ال  لكة الرنبية السييييييييرويية عتهار اإل

ويجوز اإل تناة أنهيييييا  د نهيييييايييييية األمن  عتهيييييار د اإل
ايييييييننى أن خةن األمور هو  د  قا  شيييييييقةع مصيييييييني ما 

رعاياها أح  وأن تنشييييييييييا يولة قان  ةنات عامات للجامرةوأم
لل نصييييب هو حلقة  د مسييييلسييييل الترا د التدنشييييد من 
جانب قان  الشييييطيقات التد تراند ىضييييانا ات وحنكات 

بتون   م مصييين وها هد متواإيييلة مم الي ن  ترةةن ب  ات 
ولةبيا ولي  مسيييييييييييييييتهر ات أن ت ت  ىل  ايييييييييييييييورية عل  رغم 

والهطية من  الد  ية.. - اريةخصيييييييوإيييييييية الرالقة الهشيييييييت 

 حلقات الترا د التدنشد قابلة للتواإل.
مةن ألح  أبنا ها ل نصييييييييييييب اأجا  نهأ تنشيييييييييييييا قان 

الرام للجامرة الرنبية إييييييايمات وجا   د وقإ األضيييييي ال 
ايييييييييتحنا ية الرسيييييييييكنية ل صييييييييين إلغةن ال قةع  أن الطياية ا

 ال ه ومة اييدب من الت اول  كنة أن وتول  ال كتور مسة 
"ع نو موا " وذلك  ليييي مةن الرام خلسات ألشهاب منصب ا

 رييييي ميييييا كحنت التدسظيييييات من القوى الحوريييييية الجييييي وييييي ة 
الضييييييييييييياغاة عل  النجل كوني من رموز عه  مهاري مم 

 أن كسا تي ع يرل  علةها.
 1201( أيار) مايو 5 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 القم ة الورطة على بساط الريح
 والمالكيبين معم ر 

الرقة  « ر ي  األمة»من غنا ب األحوال الرنبية أن 
يقيييياايييييييييييييييد ويالت  «مرّ ن ال دتييييار»مرّ ن القييييذا د أو 

ىنتساضيييييييييية عليي وأن ال ول الشييييييييييطيقة شييييييييييهي مج رة عل  
ضييييييييييييينورة ىنصييييييييييييينا يو ك ا أن ال ذاهب توحَّ ت حول أن 
غيا ي عن السيييييييياحة يدّقع ه و ات تستق ه األمة. وبالنسييييييييهة 

ال ن د وال سييييييييييييي وع وال كتوب من  عالمىل  وايييييييييييييا ل اإل
القاب ىل  القاب  إنها شييييييييييياركإو وكل وايييييييييييةلة ل وا م 

 د ح لة غةن مسيييييييييييييييبوقة  ترنةها أو ترند حكومة بل هاو
حت   عل  القذا د وهو ما لم وترنة لي حاكم من قبلو

أإييييييي قا  وحلسا  ال اضيييييييد لم يسيييييييان وا ظنو ي ب لةل أن 
يسة "الرارييان" الن ي  السيييوياند ع ن الهشيييةن قال لصيييد

البنياانيةو التد كانإ مرلوماتها ال سيييييييتقاة من إيييييييديسة 
"الخبن" الجزا نييية عن الحنوة ال ليييارييية للن ي  حسيييييييييييييييند 

هإ ىل  النظام مهاري ىح ى أكحن السهام  اعلية التد وجّ 
ىني لن يسيتضييف مرّ ن القذا د عجئات   أايقاتي وبه لت يو

مم الشيييييرب اييييييااييييييات ألن ذلك يسيييييبب للسيييييويان مشييييياكل 
 اللةبد.

"ر ي  األمة" هو أن القذا د  دكم  بييييييييييييييييييي وما نقصيييي ه
ة و    ع التنتةيييب ايييييييييييييييةنييياريو ىنرقييياي الق ييية الرنبيييية الييي ورييييّ

 2010آذار /ميييارج18األ جييي ي للييي ول وتنأج الق ييية منيييذ 
  «عاإييييييييي تي»و وإايييييييييتضيييييييييال  د 2011مارج  27حت  

القاية الرنب  د قّ ة ىاتحنا ية تلإ « انت»الخاإة  ي 
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ال ورّية. و د الق تةن لم يدالف قاية األمة التو ةع القّ ة 
 د ىتخاذ ما ُوحلج الصييييييييييييييي ر الرنبد الذي تبّةن أّني كان 
وإيييييييييييل ىل  مشيييييييييييارل اإلحتقانو ب لةل أن الذي ب أ  د 
تون  كان محل قّ  شنيط ى تتا  ىنتساضة الشرب عل  

ام زاي  قيييياؤهم عن حيييي ّ  ل وحييييانييييإ موجهييييات  حكييييّ التد ييييّ
ة ن  ع د ىزاحتهم. ومن ه الذون بناييييييييم اإلزاحة  ر  الن يسييييييييل

علد وحسيييييييييييييييند مهاريو الن ي  الي ند بن  زين الراب ون
هللا إييييييييييييييييييالا والن ي  اللةبد مرّ ن القييييذا د  عبيييي  علد

والن ي  السييييوياند ع ن الهشييييةنو من يون أن يرند ذلك 
أن قاار اإلزاحة وإييييييييييييييل ىل  ال داة األخةنةو  ها هد 

ار التاورات  د اييييييييييورية تتني ىناهاعات   أن الن ي   شييييييييييت
م رؤاا   األا  ىما أن يرةَّن جذريات أو يج  نسسي  د وض 

 لم يدقع لهم التد ي مبتراهم.
وبالنسيييييييييييييييهة ىل  الرقة  القذا د الذي ىلتق  الج هوري 

والُسند مم الشيرد عل   مم ال لكد والحوري مم ال دا ظ
اإلنساند »رمد  نظامي  دجارة  قةلة واإلبتهاج ىل  جانب 

اييييييياركوزي  األ يال التد ىنتسضيييييييإ عل  « نِّبال سيييييييتر
ر اإلندنييا  ويسيييييييييييييييلم ال قييالةيي   نظييامييي. ي مييا يام لم يقنل  ييإنييّ

م   النضييييييييي  أو  التوا ع لل نتسضيييييييييةن عل  نظاميو وضيييييييييل
الق لة الرنبية  د ور ة لي  واضييدات كيف اييتخنج منهاو 
 أو هيييل أن  د اإلايييييييييييييييتاييياعييية الخنوج ميييا يام لي   د

سيييييية القّ ة ما وو « ياييييييتور» ضييييييا الترامل مم حالة مداييييييّ
ة التد ونتهد أجلُ  هييا لي   د  ييار يية محييل أن ر ي  الق ييّ

 وضم ال ت ّكن من ىنجاز ذلك.
زيييييياية  د التوضييييييييييييييييا نقول ىنيييييي   وجيييييب التنتةيييييب 
ة يجييب ىنرقييايهييا  د  ة اليي وريييّ ة الرنبيييّ األ جيي ي  ييإن الق ييّ
الرنااو وهناي ىايييييييييييييييتر ايات ب أت  د  ر اي تدضيييييييييييييييةنات 

األجوا  التسجةنية السييييييا  ة  د  إلاييييييتضييييييا ة القّ ة مم أن
هنييالييك  الرناا ع تسييييييييييييييي ا   حييل هييذا اإلنرقييايو وإذا كييان

 ىإييييييينار عناقد عل  هذا الدع وإيييييييل ىل  ح  القول ما
مرناه ىما الق لة خالل شييييييييييييهن ماوو  د  ر اي وإما ع ق ة 

ي ىايييييم حت   د عاإييييي ة أخنىو  إن القّ ة ايييييتكون مجنّ 
وا. لكن عل    رن  أن القيياية  د مرظ هم لن يشييييييييييييييييارك

النغم من ىحت ييييال حيييي وث ذاي  ييييإن الرناا وت سييييييييييييييييييك 
ر ي  »  اإلنرقاي وقابل بنوع من الدّ ة يعوة ايييييييييييا قة من

مرّ ن القذا د وكانإ اإلنتساضييييييييية عل  نظامي لم « القّ ة
 تب أ  ر و لر م عق  القّ ة  د  ر اي.

وما كان ُوهاني القذا د ومن يون أن و ري أّني عل  
م أشيي ّ   خاورةت وتسّجنات من الوضييم الرناقدو موع  مم وضيي 

ة  د الرناا ع تسييييييييييييييي ا  ي مييا يامييإ الديياليية األمنيييّ هو أنييّ
« ر ي  القّ ة»ال ورّية وما يام هو   إنرقاي القّ ة الرنبّية

 دكم ىاييتضييا ة ج اهةنّيتي لقّ ة عنبّية يورّية أ نزت قّ ة 
وما يامإ القّ ة اآلتية )أي التد من حةا  ىايييييييييييييييتحنا يةو

مني( أمامها  29ىل   2011مارج  28تنرق  من ال وع  
مه ييية ىنتخييياب أمةن عيييام جييي وييي  للجيييامرييية يخلف ع نو 
مواييييي  )الذي يسيييييّن أايييييناني لخوة مرنكة الن ااييييية  د 

«  اييييييينت»مصييييييين(  ليكن  د هذه الدال ىنرقاي القّ ة  د 
ما يامإ األمور مهيأة ومسييييتلزمات اإلاييييتضييييا ة جاهزةو 

ا عن ما يعا ىل  ع م عن أن الرقة  القذا د رّب   ضييييييييييييييالت 
ة  د  ريي ايو وهان مديياوليية من جييانهييي لترةةن  ىنرقيياي الق ييّ
عامات للجامرة خلسات لر نو موايي و  شييخ   التد و  أمةنات 

وقةل أن القذا د ونمد ىل  أن يكون ابني ايييييف اإلاييييالم 
 من ايقب ل بذلك؟«. األمةن الرام»هو هذا 

أمنييييات ايييييييييييييييةئيييات الوضيييييييييييييييم  د الرناا  الور ييية قيييا  ييية.
لإاييييتضييييا ة ومم ذلك لم تتوقف ع لية تدضييييةن السنايا 
وتأهةل  رل الشييييييوارع من ال اار ىل  قلب الراإيييييي ةو 

إلاييييييييكان الو وي « السةلالت»وكذلك تج و  أ اث وماا م 
وهد ع لية رإييييييييييييييي ت حكومة نوري ال الكد لها حوالد 

لم  نصيييييييييييييييف مليار يوعر. وكان ع تات أني عل  رغم ذلك
ال نايييييومة  م زاي ال الكد األمن  ونتي التأهةل و ع الخاة

ترقةييييي ات   وقف من أحييييي اث الهدنين لي  من الدك ييييية 
ىتخاذه من جانب حكومة تسييييييير  إلايييييييتضيييييييا ة ق ة ومن 

ل ى  الابيرد أن تشييييييييياري  ةها يول الحقل ال الد والتأ ةن
 القوى الكبنى وبالذات الوعيات ال تد ة.

والوضيييييييم  د لةبيا أايييييييوأ  دةا ىن من ال ترّذر عل  
عن أن  لقذا د تسيييليم الن ااييية ىل  جالل  الهاند  ضيييالت ا

تنؤج شخصّية كنيّية للرنب ايكون أمنات ع تات. والتج و  
أو حت  الت  و  اييييينة واح ة لر نو مواييييي  أمٌن من وة 
ع الت   كنوهية الهقا  الاويل والتوريا ك ا أني مسيييييييتهرل  
من جانب النجل ألني ماٍة  د تاُلري ىل  ال نصيييييييييييييييب 

  ر اايييية مصيييين. وإزا  ذلك ىرتأى وزرا  الخارجّية األعل 
 د  2011مييارج  2الرنب ليي ى ىجت يياعهم ووم األربرييا  

ة من  مبن  األميانية الرييامية  د القيياهنة تيأجةييل انرقيياي الق ييّ
ماوو من الرام  15ىل  موع  أقصييييييييييييييياه  2011مارج  28

ومرن  هذا التأجةل أو القصييييي  مني هو أني خالل  نسسيييييي.
ُن الوضييييييييييم  د لةبيا ق  ُحسييييييييييم   تنة التأجةل هذه يكون أم 

ل صييلدة اإلنتساضيية عل  ندو ما تت ن  األكحنية الرنبّية 
ات  يال نتسضيييييييييييييييةن وإن ييا ُكنهيات بتريياميل القييذا د مم  لي  حهييّ
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الطيايات الرنبّية. و د هذه الدال يسيييييييييلِّم ر ي  السيييييييييلاة 
الج و ة الن اايييييييية ىل  ر ي  الرناا. لكن الور ة  د ظل 

ما زالإ قا  ية من حةيا ىن القيذا د هو تأجةيل اإلنرقياي 
موايييييي  عالع  د  ضييييييا  الور ة  وع نو« ر ي  األّمة»

والرناا ع ي لك من األمن ايييييييييييييوى أّني ال ضييييييييييييييف غةن 
الوا ع من أن ضييييييةو ي قايمون أو أّني اييييييُيسيييييي ل السييييييتار 

عل  ملضييييييا تي ألن القاية الرنب تشيييييياوروا في ا  مضييييييانات 
ال ورّية ل ورة واح ة أّي  بةنهم وإتخذوا قنارات بتج ة  القّ ة

 ل يييّ ة عيييام وبيييذليييك تكون الخاوة هيييذه من جيييانبهم ىلريييا ت 
ىن هو ىنته  ىل  أني محل  «تنؤج القذا د لألمة» لييييييييييييييييييييي

الهشييييييييييةن تسييييييييييبلب  د أن لةبيا ال وحل ة  اتإ ى نتةن  لةبيا 
الشييييين ية ولةبيا الرنبية ك ا السيييييويان الشييييي الد والسيييييويان 

اييييييييييييييويان الجنوبةةن الجنوبد أو اييييييييييييييويان الشيييييييييييييي الةةن و 
تك ن عق ة النسط. ومحل هذا  األ ارقة. و د اإلنقسييييييييييياملة ن

وزرا  الخييارجييية  ىجت يياعاإلحت ييال مييا كييان واريات لو أن 
لم يشيييييييه  ىختناقات من جانب  2011مارج  2ووم األربرا  

أربم يول هد الجزا ن وايييييييييييورية والسيييييييييييويان والي ن التد 
م ال أزا اللةبد وذلك  ال عوة ىل   ن ة  ر ضإ مب أ حس 
الدظن الجّوي الييييذي أرايتييييي أمةنكييييا ويول أوروبييييا ىن ييييا 
 راا  عنبد راييييي د  م تبةلن أنها ليسيييييإ متد ِّسييييية لذلك 

ال صيييييينية حنب  -خشيييييييةت أن تد ث عل  النمال اللةبية 
كتلييك التد خيياضيييييييييييييييهييا  د الزمن الرييابن الحرلييب الهتلني 

أمييييييا  د الزمن  رومييييييل والييييييذ ييييييب األمةنكد مونتر ني.
الداضن  إن الصةن وروايا  د أتم اإلاتر اي لل واجهة 

األوروبد خوة الر ار  -ىذا قنر قاية الرنب األمةنكد 
مييا يام « مرّ ن ال دتييار» مرت يي ون  د ذلييك عل  أحوال

ألّي رهان وأي مرامنة. ألم يقل أّني  د حال  ات  مسيييييييييييييييتر
عين وهو الذي بن  ىعُت ي علييو مسيييييييييييييييتر  للتدالف مم

وذلك من « القاع ة» بييييييييييي كان ونى أن اإلنتساضة م موغة
أجل تخهيف و أة الضييييييييينبات اإلعالمية تنهال عليي من 

 وبنات؟ وبدنات  كل جانب ت هة ات لإنقضاة عليي جوات 
ة ال ورية التد من اليسييييييييين عق  ها نكنر القول ىن الق 

ة التد  ال ا ايييييييييتحنا يألنها يورية  اتإ محل تلك الق م اإل
كييييان القيييياية الرنب وواجهون مشيييييييييييييييقيييية  د التوا ع عل  

عل  رغم ذلك  إن ال ضيييييييييييف الرناقد وواإييييييييييل  عق  ها.
السرد إلاتضا ة الق ة حت  ىذا تاّلب األمن عق  ها  د 

ال ناقة الخضييييييينا  ال اار أو  د القصييييييين الن اايييييييد  د 
من ال اييار ىل   وبدةييا ُونقييل ال شيييييييييييييييياركون  ييالهليكوبتن

القصن ومن يون أي مواكب عل  ندو زيارات ال سدولةن 

األمةنكييان للرناا. ك ييا أن ال ضييييييييييييييييف الرناقد ونى أن 
م ال دلولة ألن عضيييييوية مسيييييألة التسيييييلّ  م والتسيييييليم  د ُحك 

قال الن اايية لةبيا  د الجامرة الرنبية مرلَّقة وبذلك  إن انت
منها ىل  ال ولة التالية )أي الرناا( يصييييييييها  بيعيات ومن 

لوزرا  الخارجية الرنب  ايييييتحنا داإل جت اعاآلن وحت  اإل
لتديي ويي  موعيي  جيي ويي  للق يية ع  2011 يييارأ/ميياوو 15ووم 

مواقف ايييييااييييية ع تشييييجم القاية  وزال الرناا عل  حالي 
 تالتوالرنب عل  ال شييييييييياركة  د عاإييييييييي ة بل  ما زال مد

 لكنها وعوي غةن مدسومة. رغم وعوي  رضهم  الدضور
 وأحوال أمنية ع تال م ىنجاز هذه ال ناايييييييييييييييهة  د  ر اي.
واألمانة الرامة من يون أمةن عام  سيييييييبب هذا الوضيييييييم. 
والدكومييية الرنا يييية التد ترتبن الق ييية  نإييييييييييييييييية إللتسيييال 
الرنب حول الرناا تن ل تجةةن اإلنرقيييييياي ىل  يوليييييية 

والقاية  ذلك مقن األمانة الرامة  د القاهنة. أخنى   ا  د
الرنب ع يدبييييذون عقيييي   الق يييية  د أربةييييل حةييييا األمن 

ن  د ذلك ىضيييييييييييييسا  شييييييييييييينعية عل  اايييييييييييييتقالل أل متو ن
والدييل هو تسويل وزرا  الخييارجييية  كنيايييييييييييييييتييان الرناا.

 ترةةن األمةن الرام الج و  مصاس  السقد )ال صني( أو
(. ونقول ترةةن ألن األمةن النح َّن الراية )القلالني  عب 

الرييام ع يجوز أن يكون نتيياج منييا سيييييييييييييييية وإن ييا  ييالتوا ع 
وأما لقا  القاية  ةتم  د إييييييييييييرة ق ة ب ولة  والتناضيييييييييييد.

أولول /وتنأايييييييييييها الرناا وتنرق   د نةويوري  د ايييييييييييبت بن
ات ال ورة الرايية السييييييييييييييينوية ىجت اععل  هام   2011

 لألمم ال تد ة.
أ اييييالهييييا مورِّ ون   ييييةوىنهييييا ور يييية مييييا  ريييي هييييا ور 

ومتور ونو وإايييييييييييييا ة ىل  الرناا ال ت مني ال تنازلع عليي 
بةن ىونان وأمةنكا  د غياب الدضييييييييييييييور الرنبد   حل ما 

القاب  هد ىايييييييييييييييا ة ىل  الجامرة الرنبية ك ا هو ترلةع
لة تأجةل عق   أالرزيز الدكيم عل  مس عب  الشيرد ع َّار

نا من  الق ة  د  ر اي.  مساج ت ما  ر  الور ة.اللهم نجِّّ
 2011( أيار) مايو 12 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 من المصالحة الروحانية 
 يةإلى المصالحة المخابرات

  د رحييييييياب مكييييييية ال كنمييييييية وبنعيييييييايييييييية من ال لييييييك
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الرزيز الذي انتقل من النياة ىل  مكة  عب بن  هللا عب 
ال كنمةو ليكون  جوار الدنم الشييييييييييييييينيفو ويرزز بوجويه 
مصيييييييييييالدة الشيييييييييييطيقةن الل ويون  تا وح اجو اتسع قاها 
الر ل السلسيييييياةند عل  وضييييييم الشييييييقاا ورا ه ا والو اا 

 بناون  8اته يا ووم ىجت ياعيأميامه ياو وأقسييييييييييييييي يا  د ختيام 
ةن الذون تا روا عبن عل  منأى من ال الو 2007)شييهاط( 

و عل  أن ولتزموا   يييا تم اإلتسيييااالسضيييييييييييييييييا ييييات اللقيييا  و 
عليي. ولق  أ لج ذلك ال شيييييييييييييييه  إييييييييييييييي ور أبنا   اإلتساا

األمتةنو وتني اناهاعا  أن ال ولة السلسييييييييييييييياةنية لم تر  
عل  الهر  الذي كانإ علييو وإن ا هد أقنب ىل  ال نال 

الر ل الشييييييييييطيقةن الساعلةن  د ايييييييييياحة ىتساا   د ضييييييييييو 
السلسييييياةند عل  التكاتف وتنشييييييط النضيييييال السيييييياايييييدو 

 .ويوليات  كوني يدظ   النضا النسبد عنبيات 

 إتسييياا يي لم تيي م السنحيية الرنبييية واإلايييييييييييييييالمييية  ويالت 
حالة الخصييييييامو  اإل نانالشييييييطيقةن الل ويونو  ق  ااييييييتراي 

 د  رتيا نروت وأوإييييال لقةإ اإل إاييييتر الوهذه ال نة  
اليييييذون انزعجوا عنييييي ميييييا حييييي  يييييإ نسوج اإلاييييييييييييييينا ةلةةن 

ال صيييييييييالدة السلسييييييييياةنية  د رحاب مكة ال كنمةو وب أوا 
منييذ ذلييك الةوم ير لون عل  تقويل مييا تم ىنجييازه عل  
 نيع التوحييي  السلسييييييييييييييياةندو وتلتقد مم هدع  األعييي ا  
مصيييييييييييييييالا أ نال عنبية وإقلي ية كان من واجبها ت عيم 

 إعت ايقاا و من زرع الشيي الو اا السلسيياةند ال سييتج  ب عت 
اييياايية  نا تتسيية .. وبالتالد تسيي . وما رأوناه عل  م ى 

تلإ ال صيييييييييييالدة  د رحاب مكة ال كنمة  أربرةن شيييييييييييهنات 
يلةل عل  ما نقولو ك ا أن هللا ايييييييييهداني وترال  شيييييييييهة  
عل  أن أايييييييييييييوأ األحوال السلسييييييييييييياةنية ح  إ نتيجة ع م 

 للقسيييييم وعل  اعلتزام بتلك ال صيييييالدةو وبالذات ألن حنحات 
 كتاب هللا ح ث أيضات. وهذا أمن أشهي  الكها ن.

 ر   الث ايييييينوات و ال ة أشييييييهن يسييييييتب ل الشييييييطيقان 
 النحاب  تسااالسلسييييياةنيان الل ويان النحاب ال ق اييييية لإ
ميييياوو )أيييييار(  4األمنييييية ال خييييابناتييييية ويتم ووم األربرييييا  

 د مقن جهاز ال خابنات ال صييييييييييييييينية  د ح ا ع  2011
ال محلييييا أقاييييا ييييي  الن ي  مد وي الطهيييية  ييييالقيييياهنة احتسيييي

عهييياج وبرل كهيييار الن ييياا  د  تاو وخيييالييي  مشيييييييييييييييريييل 
وبرل كهار الن اا  د ح اجو ومرهم الدليف الجهايي 
رمضييان شييلاو ووزين ال خابنات ال صييني ) د عه   ورة 

وناون( اللوا  مناي موا دو ىضيييييييييييا ة ىل  وزين خارجية  25
ة وتق مهم تنكيا أوغلو ومرظم السييييييييييييييسنا  الرنب  د القاهن 

 األمةن الرام للجامرة ع نو موايييييييييييييي و وو وي ت حل ع يات 

من السصا ل السلساةنية ورموز ال جت م ال  ند السيااد 
 السلساةند.

ال صييييييييييييييييالديية السلسييييييييييييييياةنييية الحييانييية تنيي رج تدييإ بنيي  
للضيييييينورة  ال ة أحكام.   ا يد ث  د اييييييوريا يسييييييتوجب 
عل  ح اج ىعاية انتشيييييييييييار ايييييييييييياايييييييييييد. وما يد ث  د 

م ال ولد لجهة اعقتناع بتسييييييينيم إييييييييرة ال ولتةن ال جت 
عل  أرة  لسيييييييييياةن يسييييييييييتوجب ىعاية تر ول  د النظنة 
الجهايية. وما ح ث  د مصيييين يسييييتوجب مناجرة جذرية 
من جييييانييييب ح يييياج. ومييييا هو حيييياإييييييييييييييييييل  د ال جت م 

ىل  أراضييييييد « اييييييلاة رام هللا»السلسيييييياةند من أراضييييييد 
يشيييييييييكل عنصييييييييين ضيييييييييرط عل  الشيييييييييطيقةن « يولة غزة»
 إخساا نهجةه ا وضييييييييييييييينورة  اإلعتنال ويون من أجل الل

ىل  نهج ج و   التوإييييييييييييييل وعل  قاع ة ال صييييييييييييييالدة أوعت 
مشيييييييييييييييتني وتقيياايييييييييييييييم الان ييان فيييي اعلتزامييات والتهريياتو 

الشييربد غةن ال سييبوا من  بتهاجخصييوإييات  د ضييو  اإل
 .اإلتسااجانب النأي الرام السلساةند  

الن ي  لن نتوقف عنييي  الكالم اليييذي اييييييييييييييي رنييياه من 
ىن ىاييييييينا ةل »مد وي عهاج نيا ة عن  تا وبالذات قولي 

كانإ تتذرع  اعنقسام للتهنب من ال ساوضات وهد اآلن 
نها د ىتساا  تتذرع  الوح ة للتهنب من التسييييييييييويةو ىن أي

لن يسيييييي ا ألي جن ي ىايييييينا ةلد  الوجوي عل  أي أرة 
لل ولة السلسييييياةنية ال سيييييتقلة  د الضيييييسة والقااع والق ج 

و ومن الن ي  ال نا   خال  مشييييييرل نيا ة « ة لهاعاإيييييي
ىن الصيييييييييسدة السيييييييييويا   اتإ »عن ح اج وبالذات قولي 

خلف ظهورنييا وتدييإ أقيي امنيياو وقنرنييا أن نيي  م كييل   ن 
 «.من أجل ىت ام ال صالدة وتدويل النصوص ىل  واقم

أما ل اذا لن نتوقف  ألننا اييييييييييييي رنا  ر  ال صيييييييييييييالدة 
من حةييا  م ييا الت  المييات األول   د رحيياب مكيية ال كنميية ك

النوحيةو ومم ذلك ح  إ الصيييي مة  د نسوايييينا من الذي 
جنى  ريي  ذلييك.  م ىنييي محل ييا أن األع ييال  ييالنيييات  ييإن 
األقوال والوعوي  اعلتزام والتنسةذ. ومن اآلن وحت  عشييييية 
انرقاي ال ورة السيييييينوية الرايية لألمم ال تد ة  د اييييييبت بن 

مل أن تسيييييييجل مناايييييييبتها )أولول( ال قبل وهد ال ورة ال د 
خاوة نوعيييييييية عل   نيع اايييييييييييييييتةالي الديييييييل ال توازن 

 د ىعالن مصييين  يام يولة  لل وضيييوع السلسييياةند مت حالت 
 لسيييياةن وب ن يرتنل بها من ال ول حت  اآلنو اييييتظل 
األنظييار من جييانييب أبنييا  األمتةنو وبييالييذات الشيييييييييييييييرييب 
السلساةند  د ال اخل و د الشتاتو شاخصة ندو الوي 

ع  - صييالدة السلسيياةنية الحانية كد ع يصييةبها  ن د ال
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ما أإيياب ال صييالدة السلسيياةنية األول   د  -ايي ا هللا 
 يأن اعلتزام بنوحيانيية األول   رحياب مكية ال كنميةو عل يات 

الرزيز  عب بن  هللا عب  غةن مد وي لها من جانب ويع ات 
وإخواني وشيييييييييييرب ال  لكةو كان ايييييييييييةو ن عل  القضيييييييييييية 

اييينوات من الهوانو وع ن ري ىذا  وشيييرب  لسييياةن  ضيييم
كانإ مخابناتية ال صيييالدة الحانية ايييتروة ما  ات. هللا 

 أعلم.
 1201( حزيران)يونيو  1 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 لحظة مفرحة في مشهد متوحش

واط ضجيج التاورات السيااية ال موية التد اِّ ُتها 
واإلمران الرناي واألنانية وع م الد   والشييييييييكن والنضيييييييي  

 د تبذون ما تهقَّ  من اعخال يات  د الترامل بةن  رل 
ملن هم  د ق يية السيييييييييييييييلايية والنعييية ال رلوب عل  أمنهيا 
والتد تداول ان تسييييتني  التضييييدية والخول ال كسييييور ما 
هو حع لهاو تأخذ لدظة مسنحة ذات مراٍن كحةنة مكانات 

اإلايييييييييييييييالمد الكئةيييب  -لهيييا  د هيييذا ال شيييييييييييييييهييي  الرنبد 
 .ال توح 

هيييييذه اللدظييييية ترنةند ألن رمزهيييييا اليييييذي هو األمةن 
الرزيز حاضيييييييييييييين  د وجاند لي   قط  عب بن  اييييييييييييييل ان

كنجل يولة يراد الكل ة حقها ىذا كانإ هاي ة وُمصلدة 
وينصييييييييييا من يكتبها ىذا كانإ جارحة ومسييييييييييةئة وهو  د 
ذلك يصدا القلم  دةا وهق  ض ن خط التجني ع يجنا 

حقوا الو ن وكنامة ال وا ن ىل  اإل تنا  وع ىل  تجاوز 
عل  إيياحب القلمو وإن ا ألن هذه اللدظة تقوِّة الدزن 
ال  ةن  د إييييييييييييييي ر هذا النجل الذي غل  جانب أني من 
إيييييييينف رجال ال ولة الذون هم  اةئو الرضييييييييب ايييييييينيرو 
الرسو ومن يون أن تسييييييييييييتوقسي مقتضيييييييييييييات ال كانة وهذه 

يز الرز  عب بن  واح ة من نقاط القوة  د شيخصيية ايل ان
أكنمي هللا  الق رة عل  التد ل والصيييييييييييييييب الج ةل. ومن 
أجل ذلك  إن رحةل اإلبنةن الواع و ن اللذونو ك ا الشييقةع 
النا   والشييييقةع ال حابن والشييييقةع الناشيييين وبطية األخوة من 
ال سييييتشييييار.. ىل  الايار.. ىل  ال صييييور الذي يصيييياف 
 جوار أهل التصييييييوين ال ت ةز السوتوغنا د ىل  السييييييا نين 

ل   نيع الرلوم والتخصيييييصييييياتو كانا منارتة ن ضييييي ن ع

ل يا رال  -منارات عنبية  ىايييالمية  د اييي ا  األمتةن شيييكَّ
ايييييل ان الذي ع وتسييييياهل  د بن  لنا ولكل ملن عنل  ه 

ايييييييييييييل ان الذي كان مجلسيييييييييييييي وعزوبة بن  عنسواني وأح  
ح وحي ورقد تراملي مم اآلخنين وتواضري ال ستنسم من 

مو لكد نرتبن أنسسييييييينا شييييييينكا  أحزان تواضيييييييم الوال  الكني
الرزيز والرا لة التد كانإ ارة ة  األبنية  عب بن  ال ان

وبيياألحسيياي األ سييال الييذون من حقهم التهيياهد  ييأن جيي هم 
الرزيزو  م تشييييييا  ىراية رب الرال ةن  عب بن  هو اييييييل ان

أن ونحل  هو ذات إييييييييف كذلك تشيييييييا  اإلراية ىياها أن 
هكيييذا تكون الديقييية ونحيييل أح ييي   د إييييييييييييييييف عحع. و 

السييييييييييييل انية شييييييييييييه ت ذبوعت؟؟ الزاهةتةن وبات األحساي  د 
كنف الج  الذي أعا  من الدنان ىلةهم  ق ر عاا ي من 
األهت ام لل سيييييييييييييييدولية ال لقاة عل  عاتقيو وبق ر متا رتي 
وايييييييخا ي وإهت امي عن  نيع األبنةن ايييييييلاان وفيصيييييييل 

احية الهاري ن اييييييييييييلاان را   السضييييييييييييا  ورأ   الاسنة السييييييييييييي
وواضيييم ال  لكة اآل ارية عل  خنياة ع أ ن  ةها ال خان 
واللهب ال تصييييييييييياع و ن من آ ار النسطو وإن ا ل رالم أ نية 
وجيي ت  سرييل الجهيي  وال تييا ريية اليي ؤوبيية الانيع ىل  أخييذ 
مكيييان  د الخيييار ييية اآل ييياريييية  د الريييالم ياخيييل متييياحف 

رمز عنوان « اللو ن»خييييارج ال  لكيييية من بةنهييييا متدف 
 د رواييييييا « األرمةناج»النور  اريسيييييد متدف  عاإييييي ة

الذي ع يقل رونقي عن الكنملةن والذي جرلإ م ونه وهو 
األكايي د والهاحا ال سييييييييييتشيييييييييينا ال كتور بتنوفيسيييييييييييكد 
يسيييييييييييييييتبع األلول الذون توا  وا لنؤية روا م آ ار ال  لكة 
الرنبية السرويية ال رنوضة ما مرنا ىن النوا م السرويية 

زوار ال تاحف الذون  ال ا شيييياه وا  ال رنوضيييية اييييتجرل
اآل ار التد ت ل عل  حضيييييارات عل  من الرصيييييور محل 
الدضييييييييييييييارة ال صيييييييييييييينية وحضييييييييييييييارة بالي ما بةن النهنين 
ايييييييييييرن ون الكحةن عن حضييييييييييارة الجزينة الرنبيةو ك ا أن 
الكحةنين من هدع  يج ون أنسسيييييييهم ي ةلون ىل  مشييييييياه ة 

لهيييذا الرنة هيييذه اآل يييار عل  الابيرييية وزييييارة ال  لكييية 
عل  ندو شييييييييرسهم  د رؤية آ ار مصيييييييين والرناا ولبنان 

« األرمتيييياج»وغةنهيييا. وكالم اآل ييياري النوايييييييييييييييد مييي ون 
بن   ةنسجم مم نظةنه النا    ضا ات وآ ارات واياحة الاان

ايييييييييييييييل ان التد يخصيييييييييييييييهاأمام النخهة من الزوار النوج 
ن ال  لكة ليسيييييييييإ  ار ة عل  التاريم »لل رنة  القول 

ة التد تتبوأها الةوم هد ىمت اي إلرث حضييييييييييييييياري وال كان
وفي  الذي لم يقتصيييييييييين يوره  د الدسا  عل  «. عنيع

ما ب أه شييييييييييطيقي أح   وإن ا أضييييييييييال ىل  بنيان الشيييييييييينكة 
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السييييييرويية ما جرل يورها اإلعالمد وزياي تأ ةنات وتصييييييها 
جني ة الرنب ال ولية" بل وجني ة « الشييييييييييييينا األوايييييييييييييط»

من عناإييين التدسةز من أجل التنوين  د األمة وعنصييينات 
 الترةن ل واكهة عصن ع مجال  يي للتبل .

اللدظة ال سنحة التد ىاييييييييتوقستند ليسييييييييإ  د مرناها 
اإلجت اعد وال ت حلة  د أن الرا لة  كبةنها ال ان وحولي 

بن  األبنا  واألحساي كانإ تنوب عن الداضن الرا ب  ه 
بن  ايييييييييييييييلي ييييييييان بز ييييييييال كني يتييييييييي علي  األمةين  الل

بنيي ر وذلييك  د حسييل أقييامييي ووم الج ريية بن  لرزيزا عبيي 
النا   األمةن اييييييييلاان ذلك الشييييييييقةع  2011أيار /ماوو 27

الذي يستق  وبطية األشيييقا  واألخوان والشيييقةع األكبن الذي 
رحل وهو  د رونع شها ي. ومم ان منااهات  ن  اهقإ 
هييذا السن  ىعَّ أن ز ييال اإلبنيية التد تنكهييا واليي هييا  سليية 

ت ىراية هللا ىنتقالي ىل  رحا ي  اتإ عنواييييييييات عن ما شييييييييا 
يديط بها عشنات األشقا  والشطيقات من جةلةن يسر ون 

الرزيز لهم ويسيييييييير  هو من  عب بن   دنو ج هم اييييييييل ان
جانهي  أن شييجنة هذه الرا لة تح ن   ا يروة يخسف من 

 منارة الدزن عل  الناحلةن.
ولرلهييييا من خةن الصيييييييييييييييييي ل أن السن  بز ييييال أبنيييية 

اضييييييييييييييين الرا ب األمةن  ه  تلتها ال ناايييييييييييييييهة الرنبية الد
اإلعالمية النا  ة ال ت حلة  د تخنيج ال  رات األول  من 

ايييييييييييييييل يييييان بن  الاالب ال لتدقةن   رهييييي  األمةن أح ييييي 
لإعالم التابيقد وهو ال ره  الذي أنشأه األمةن ال كتور 

 ايييل ان الشيييقةع الهار للداضييين الرا ب األمةنبن  فيصيييل
حييل هو اآلخن من عز الشيييييييييييييييهيياب. وهدع  الييذي ر أح يي  

ال ئة من الخنيجةةن هذا الرام اييييييييييةذكنون  التنحم حامل 
ىايييييييم هذا ال ره  الذي يشيييييييني األمةن ايييييييل ان قبل  الث 
 انوات وايشرنون  الا أنةنة ألن الذي يشن ورع  هو

رموز البنييييان اإلعالمد الرنبد كوايييييييييييييييةلييية للتنوين أحييي  
لكالم الييذي يسنا بيي ل ولي  للتخنيج وال كيياويي ة وإ الا ا

أن ووح و ويزي  الجنا  نز ات ب ل من أن وألمها. وعن ما 
 اير الشقةع الهار ال كتور فيصل وأنشأ هذا ال ره  الذي 
ع مرهيي  محلييي  د الرييالم الرنبدو  ييإنييي كييان بييذلييك يكنج 
مرن  ىهت ام الشيييقةع الناحل الذي وواكب التاور السييينيم 

 ئ  ا  رل كان ونشييييي ا أني ك للدالة اإلعالمية  د الرالم.
جةالت من اإلعالمةةن لأللهييييييية الجيييييي ويييييي ة وتهيييييياهون وهم 
ي ألون ىايييييييييييييييت ارات السيييييييييييييييةنة الذاتية من خنيجد "مره  

ايييييييييييييييل ان   ا يرند ان محل هذا التخنج بن  األمةن أح  
 اي ةزَّهم عن متق مةن آخنين.

وك ا ان لدظة السن  األول  ذات الاا م اإلجت اعد 
وأحسييياي حول جييي  كحةن الت ةز أبنيييا   ن يييإلتسيييال جةلةن م

كنجل يولة وبالذات عن  ىايييييييييتنهاط األ كار التد تسييييييييياهم 
 د إييييييياغة القنار ال توازن  د زمن األزمات الصييييييعهةو 
خسسإ من النس  شييييييي ة اإلشيييييييتياا ىل  الداضييييييين الرا ب 
األمةن  ه و  إن لدظة السن  الحانية ذات الاا م السكني 

ىايييم الداضييين الرا ب الحاند ال ت حلة  أن ال ره  الدامل 
األمةن أح    ات مشييييييييييييييينوع منارة تحطيهية ىعالمية للدالة 

ايييييييييييييييل يييان بن  الرنبيييية تجرلنيييا ندن اليييذي  تا لنيييا أح ييي 
إيييسدات الشييينا األوايييط ألقالمنا مسيييتن ون مري ىل  أن 

اييييييييييل ان  تا لنا إيييييييييي ره الذي حت  عن ما  األمةنكبةننا 
و ننى  د يرتب إاحهي  إني ع يضةع   ا نكتب ونجته 

ايييل ان وآا األنجازات بن  هذا الوقإ الذي ونجزه فيصيييل
القاف األول ل واييييم الراا   د مره  األمةن أح  و ىني 
ي حلنييا وب ييا يجرلنييا نشيييييييييييييييرن ىننييا شييييييييييييييينكييا  هييذه السنحوة 
ال زيوجة تد ث بةن ا حاعت التوح  عل  أشيييييييييييي ها من 
اورية ىل  لةبيا ىل  الي ن وقبلها تون  ومصن والهدنين 

رناا عل  م ار السيييييييييييياعة و لسيييييييييييياةن ولبنان واألرين وال
والسيييييييييييويان من حةن ىل  آخن. ومحل هكذا لدظة مسنحة 
تجرلنا ننى أن  رل التأمل  د هذه ال نيا كسةل  جرل 

ع راحة  د ال نيا. »بند الهشيييييييييين يقتنرون  القول ال أ ور 
وع حةلييية  د النزا. وع شيييييييييييييييسييياعييية  د ال وت. وع رايَّ 

 «.لقضا ي
 2011يونيو )حزيران( بتاريخ «  الشرق األوسط» صحيفة لُكتبت 

   

ار   قبل أن يفوت األوان ويندم بشَّ
هابّية وبنوعّية النظنة ىل    ياايييييييييات   اها م السيييييييييّن الشيييييييييّ

الدياة وأايييلوب الترامل مم اآلخنين وكذلك الوقول عل  
تقييالةيي  مجت رييات تنبييذ الرنف وتدمن  يياليي ي وقنا ييية و قييات 

الواجب من جانب السني موا نات عاييات كان لقاع ة الدع و 
أو مسيييييدوعتو وو قات ل ب أ الحواب والرقاب وب أ عل  ملن هم 
 د الق ة ويصل ىل   طية عهاي هللا...  يااات بهذه األمور 
وغةنهيييا كحةنو  يييإن من ال سنوة ال يييأمول  د الييي كتور 
 ّشار األا  أن يكون منت يات ىل  الج هور الرنيل الذي 

 الترةةن والدياة الكني ة وبسيييييلاة القانون ال تجّني ياالب 
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 ب والت لسلاة األمن ال تجّبن.

و د تق وننا ىن التنحةب الشييييييييييربد السييييييييييوري والرنبد 
ع ومات بتوّليي الن اايييييييية كان عل  األايييييييياج الذي نشييييييييةن 
ىليي.  هو شيييييييييييياب في ا األنظ ة الرنبية مدكومة  طيايات 

لسيييااييية وإّتسييرإ  ال مكو ها وتكّ اييإ أخاا  ىياراتها ا
مسيييياحة السسيييياي واإل سييييايو وألني شيييياب ع ي كن أن تكون 
ام كحةنينو أي   ا مرناه ىّني  يَّاب حكَّ عقلّةتي محل عقلّية شييُ
اييييةنهج نهج الترةةن ندو األإييييلا  د الد  األقصيييي  أو 
نة التصييييييديا خاوة خاوة تساييات للصيييييي مات ورب ا  مهاشييييييل

امييات لل سيياجيي ت. وعنيي مييا يسرييل ذلييك  د ايييييييييييييييوريييا  يي إن حكييّ
كحةنين ايييدذون حذوه كد ع تقول شييروبهم ىّننا نني  من 

 حاكم وحكومات وبنل ان بل نا ما يد ث  د اورية.

ار  ر ما  ات  الذي  اجأ أبنا  األّمة أن ال كتور  شييييييييييييّ
ر يسييييات لم يرت   ال أمول منيو لكن نوعّية حياتي الخاإيييية 

ت وإ العتي الرسوية عل  الناج  د مااعم أو منااييييييييييييييها
ذات  يييا م ىجت ييياعدو وكيييذليييك مشييييييييييييييييياركييية زوجتيييي  د 
نشيييييييييييييييا ات عل يةو تنكإ ىناهاعات مسايه أن هذا الن ي  
الشيييياب يسييييتدضيييين  رل ما رآه وإكتسييييهي وعاشييييي خالل 
ىقامتي  د لن ن فيداول أن وناه ايييييييا  ات  د ايييييييورية. لكني 
يج  عل  ما يجوز اإل تناة نسسيييييييي متجاوبات مم التنظةن 

التدييذون م ييا هو أعظمو مم أن األمند الييذي يقوم عل  
مب أ الحواب والرقاب و ع ايييييييييييييلاة القانون ترند عن هذا 
 التنظةن. ألي  الذي ح ث عل  ايييييييييييييييبةل ال حال للن ي 

 الناإن  د مصن تأكة ات ل ا نقول؟ عب 

نييا أن  عنيي مييا بيي أت ريييا  الترةةن  د تون  ى تنضييييييييييييييي 
ار اييييييييييرة  النظن  د أمور كحةنة وذلك عل   الن ي   شيييييييييّ

ن واقرة  سيييييييياة ح  إ جرلإ الهةل ان األمند أاييييييياج أ
لدكم الن ي  زين الراب ون ع يشيييييييييكِّل النيع لإنتساضييييييييية 
نا أن اإلحتكار الرا لد لل كااييييب  الشييييربّية. كذلك ى تنضيييي 
وال ناإيييييب ع يشيييييكِّل يرعات لأللول الراضيييييهة التد نزلإ 
ىل  الشيييييارع. وبر  ال وقف الذي اتخذه الجي   د تون  

الوضييييييييو  أني حت  الجي   د أكحنيتي  ات واضييييييييدات كل 
 ات يضيييييييييييييييةع ذرعات  الدياكم وأني  قط  د حالة انتظيار 
ب الهرة  عن الصيييييييسة اإلنقالبية لكد يربِّّن  للسيييييييبب ال وجِّ
عن ضييييييقي.  م جا ت اإلنتساضييييية وحّقع الجي  مبتراه  
لي  شييييييينيكات  د اإلنتساضييييييية لكني  د الوقإ نسسيييييييي لي  

ا الهصين   ات زين الراب ونو الذي حاميات للداكم. و د ل  
مارج من القهن للزعيم السييلف بورقةهة ولسيييااييةةن رجال 
يولييييية مدتنمةن محيييييل مد يييييّ  مزالدو خيييييارج البالي غةن 

ميييأايييييييييييييييول علييييي وع عل  الدزب اليييذي وظَّسيييي كرايييا  
 لزعامتي ولي  من أجل خ مة البالي والعهاي.

وعن ما عصيييييييييييييسإ ريا  الترةةن  النظام  د مصييييييييييييين 
نا أن ال ار الذي لم وتأّمل   ا فيي الكساية ا تنضيييي  ن ي   شييييّ

  ا جنى  د تون  اييييييتكون الدالة ال صيييييينية أمحولة من 
مصيييييييييلدتي التأّمل  د كّل نواحةها ع أن يقتصييييييييين التأمُّل 

ما كأن يقال  د اياا تنظةنات  عل  نظنة كة ّية ىل  ح 
 رل ال دياةن  الن ي   ّشار ىن الذي جنى  د مصن 

م ا لسييياايية الرنبّية ل صيين عل  السييّكة هو   ا مرناه وضيي 
نسسييييييها للسييييييياايييييية السييييييورّية. وهذا يرند أن ال شييييييكلة  د 

هللا ال ريري نا ب ر ي   عب  اورية ع تتجاوز ما لّخصي
الوزرا  عشيييييييييييّية الةوم الخام  للتظاهنات ال سيييييييييييت ّنة  د 

ىن ماالب ال وا ن هد ماالب  سييييييييييييييياة »يرعا  القول 
وأن ُيرامل  انيقة ع قة   هو وني  زياية النواتب والر ل

 د أّي مدايييسييية وأن تكون هناي شيييسافّية  د الترامل مم 
 م أّك ت ذلك  د الةوم التالد ال كتورة بحلة نة «. ال وا نةن

للطياية الُقانّية لدزب  ىجت اعشييييييعهان التد أشييييييارت ىل  
ار وإنته  ىل  أن الن ي   د  الهرا تنأايييييييييي الن ي   شيييييييييّ

ىنها  الر ل  د قانون  إيييييييييي ي مداربة السسيييييييييياي ويراايييييييييية
حزاب وآخن لإعالم. ألالاوارئ وإع اي مشييييييييينوع لقانون ا

وقلنلن الن ي  النّية لإإييييال   إإيييي ار مناايييييم تشيييينيعّية 
تقضد بزياية األجور والنواتب وال راشات وتر ول مرّ ل 
الضييييييييييييييينا يييييب  دةيييييا وتّم ر م الديييييّ  األين  الُ رس  من 

هذه هد ال االب لو كانإ  الضنيهة من ال خل الصا د.
ار كد  التد وتاّلم ىلةها السييييييورّيون  أمل ىل  الن ي   شييييييّ
يدّققهاو ل ا كان هناي موجب للتاورات ال داسة وال امية 
والتأيوبّية التد ح  إ وب ا  ةها مناع السيييييييييييييييلاة األمنّية 
ارّيةو  والرا لّية والدزبّية متقّ مات عل  مناع النوايا الهلشيييييييييييييييَّ

 وجب غن ة ع ليات عسيييييييييكنّيةول ا كانإ ال االب تسيييييييييت
وإن ا خلّية أزمةو ول ا كان اللجو  ىل  ال ّ ا ات هو ب ول 
اللجو  ىل  لقييييا ات ويييي عو الن ي  ىلةهييييا وتدييييإ خي يييية 
ة. ومن ال دكييي  أن هيييذه اللقيييا ات كيييانيييإ  الوحييي ة الو نييييّ
اييييُتنتج و اقات وداييييِّّ  للر لّية اإلإييييالحّية خصييييوإييييات أن 

ار األاييييي  هو  دكم ال نصيييييب ر ي سيييييات لكّل السيييييوريةن  شيييييّ
ولي  لدزب الهرا الداكم  ضييالت عن أن التاورات التد 
اييهقإ اإلضييانا ات السييورّيةو  د كلٍّ من تون  ومصيين 
حةا الدزب الواح  هو الدزب الداكم أ بتإ أن الدزب 
ال سييييتأ ِّن وتهاوى  د لدظة ىّتسيييياع الرضييييب الشييييربد وع 

ظاهنة يروي يسة  الن ي  حت  ىذا كانإ الدال شييييييييبةهة  ال
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هللا إيييييالا يقاوم األحزاب  عب  الي نّية حةا الن ي  علد
ال رتنِّضة  دزبي ال والد لي والهاقد عل  هذا الوع  حت  

 ىشراٍر آخن.

وزياي ال ن  محل حالنا تأمالت  د ال شيييييييييييييه  السيييييييييييييوري 
ار ع ونداز ىل   ويالزمي اإلاييترناب كيف أن الن ي   شييَّ

ل رايشييية خارج التقالة  الذون رأوا فيي لجهة الر ن الستد وا
ال ورو ة وبذلك ع يروي أاييييييييةن مساهيم من شييييييييأنها ترقة  
األمور وزياية منسيييييييييييوب النزل. وق  نج  من ونى أّني ق  
 يات األوانو لكّنند من اليذون ونون أن لدظية إيييييييييييييييدوة 
ل هذا الن ي  الشيييياب ونتقل من ايييينياب غن ة  ر  كسةلة  ِّجل

أزمة يصيييييييييييرد الر لّيات ىل  التشييييييييييياور تدإ خي ة خلّية 
 ةها كحةنات ويأخذ  الدّل الذي وهطيي ر يسيييييات لكّل السيييييوريةن 
ولي  لدزب يون اييييييييييييييا ن األحزاب وعا لة يون اييييييييييييييا ن 
الرا الت و ا سة يون ايييييييا ن الاوا ف ويولة  د ال ديط 
اإلقلي د يون اا ن يول ال ناقة وخاإة ال ول الشطيقة. 

اري وبالتأمل الر ةع ل ا أإيييييياب زين الراب ون تون  ومه
مصيييييين وإييييييالا الي ن ومرّ ن لةبيا وكذلك  د ال صييييييةن 

عين تتيأّك  حطيقية الدقيا ع وهد أن بن  الذي انته  ىلييي
 د التسّهم السييالمة و د الرناي الن امة. ومّنةت أخنى نقول  

 ع بّ  من وقسة قبل أن يسوت األوان.

 2011 يونيو )حزيران( 9 - «الشرق األوسط»صحيفة 

 نجنراالن... وتفريطا
هللا إالا كان  د قنارة  عب  أ تنُة أن الن ي  علد

هي  نسسيييييييو  ر ما رأى لل نة األول  إييييييورة ما أإيييييياب وج 
 د حاي ة ى الا قذيسة عليي خالل تأيوتي الصيييييييييييييييالة  د 

ياخل القصيين الن ااييد  د إيينرا  ووم  «جامم النه و ن»
و يقول  لرنُة هللا عل  الساعة التد 2011حزينان /وونةو 3

إ مدلَّهييييا الرسليييية وبقد الرنيييياي  غيييياب  ةهييييا الترقييييل وحلييييَّ
تدك ات  د لرة التربةن. ك ا من الجا ز اإل تناة أن  ُمسيييييي 

م  ي األمَّارة  السييييييييلاة والدك  الن ي  الي ند كان ولوم نسسييييييييل
يانا  اب  رجل. لق  جا ي الدلّ  يا ويقول  ماذا يهاي

ني يووانك من  قات  التَّ نيات أن تتقد هللا  د ما تقوم  ي وتت
ال سييييييييألة للة  األمةنة التد ىذا ضيييييييي لنإ تلتزم وإذا وع ت 

الرزيز  عب بن  هللا عب  تسدو وهذه ىح ى شييييييييييي ا ل ال لك
م الذي عزَّ عليي  قا  الضييييييييييييجيج الي ند عل   كبةن الج  
مو وع ذاي وتناجمو و د ظييل  حييالييي  ال هييذا الايف وتسهَّ

م ع م ت والتناجم نز ل يموي ومرنوي ومالد وع اوا التسه 
ق  يصيييييييييرب م اواة جناحاتها  د النسوج. ما الذي جرلك 
تنقلب وتنسيييييييي  الدطيقة األزلية وهد أنها ما يامإ لرةني 
حت  تهق  لك.  م هل يسيييييييييييييييتدع الدكم محل هكذا حالة 

؟  أإابت كل
هللا إيييييييالا  ر ما  عب  كذلك أ تنُة أن الن ي  علد

شيييياه  عل  الشيييياشيييية  د جناحي  د ال سييييتشييييس  الشيييينيط 
رجل ع تتد ل  يا را  يسييييييأل نسسييييييي  ىذا كنإ التلسزيوند

لك الذي ُبإَّ علييو  كيف هو ل  يا رؤية شيييييييييييييك  تنى ري   ر 
لَّتيي من  النياج  د الي ن اليذي كيان  د مقي وري مي اواة عِّ
صيييييك كن ي  يرتبن السيييييلاة ىقااعات لي  خالل تدةة  شيييييخ 
والتصييييييييييييييينل ك و ِّع بةن الناج وإعاا  أمحولة  د ىوحار 

د وبذلك كنإ اتسق  منصهات شرل تي الو ند عل  الشخص
أإيييييييييالت  ضيييييييييرة عقوي وبات ملوعت منك.. هذا ىذا لم تكن 
أنإ ب أت ضيييييييييي نات تشييييييييييا نه ال للو لكنك كنإ اييييييييييتهق  
ك نجعية ُتو ِّع  د ما بةن ال تصييييييييييارعةن عل  السييييييييييلاة 

لوها وُمنها.  مستن ات  د ذلك ىل  خبنة السنةن  د 
م ضييييينٌر  ر  الذي جنى  إن الروية ىل  كنايييييد الد ك 

وليسيييييييإ ضييييييينورة. وبر  الذي جنى  إن اييييييياعات  جوار 
م أو محوى الناييييول الكنيمو تهق  أ ضييييل من ايييينوات الدنل 

ر يياايييييييييييييييييية مدسو يية  ييال كييا يي  وال كييامن وال خييا ن. وأمييا 
الد وا عن ىاييتر اي إلقتسييام السييلاة  د ى ار ال اييتور 
وبننامج مشييييتني  إني ح وا ال ضييييروط عل  لسيييياني من 

 َّالت للوجي والرنع والص ر والة ون التد ال ه  ات وال ج
 والسواسور الدارا. ىمتألت بها الشظايا

 إيييييالا هو ىبن هللا عب  ويهق  القول ىن الن ي  علد
ال داييييسيييية الرسييييكنيةو وملن هذه حالي يكون الخان ما الت 
 د ىايييييييييييت نار أمامي وال وت واريات يا  اتو ولذا  إن نظنتي 

ما يكتهي هللا لي.. إيييييييييييييييولة  ىل  ال نيا تكون نظنة ال تقبل
نَّة هناي أو خالل موقرة يكُحن  ةها الكنّ  و والسنّ  هنا أو كل

ىإيييييييييييييييييا ييية خهيسييية كيييان ال كتوب أو مقتالت  سريييل قيييذيسييية 
إييييييييييييييييياروخيييية أو لرٌم مزروع. لكنيييي  د اليييذي جنى ليييي 
وتصيينل ك ن نسييد النشييأة الرسييكنية وبات كن ي  للبالي 

األاييييييياج  إني  ع ونى األمور  النظنة نسسيييييييها. وعل  هذا
ىذا عاي اييةترلب وُيترب خصييوإييات ىذا هو عاي لةنتقم م ا 

 أإاب الوجي والهةهة مرات.
الن ي  ع ن حسييييييييييييييين « اإلنقيياذ»وأ تنة أن جننال 

ت وز /وولةو 8الهشييييييةن أمضيييييي   رل الوقإ ووم الج رة 
ورب ا  ر  إيييالة السجن يداايييب نسسيييي عل  الذي  2011
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ك   اتإ عليي الدال وُخالإيييييييييييييييتِّها  ختامها ب ل ال ِّسييييييييييييييي 
ىنكسييييييييييييييار السييييييييييييييويان قارتةن. وق  نج ه ُيخا ب النس  

رجل. تداول ىقناع نسسيييييييييييك  أنك  يا قا الت  ما الذي  رلت ي
 رل إل الصييييواب وتداول ىظهار النو  النياضييييية  د محل 
هذه ال ناايييييييييييييييهة. بل ىنك  د ىحتساعت وعية السيييييييييييييييويان 
الجنوبد تبيي و محييل زوج يشيييييييييييييييياري مالقتييي  د مهنجييان 

رات أكحن من أن نرتبنه  القات.  القه ا مني والذي كان خل 
وبهذا التصييييييييييييييينل تب و ك ن وني  القول ىني  الا عل  
ل سان السييييييييييييييوياند الي ةن  الاالاو أو ىني  الا   نيقة حِّ

اتروي ىل    السرل لكن الذي ايد ث عحقات هو أن ال ياه
للروية م كن... « الجسيييييييين -الزوج »مجاريها وأن ىيجاي 

هقلك ىعَّ ىذا  اإلمام السييييييييييييييية  الصيييييييييييييييايا ال ه ي ىل  ايييييييييييييييل
الكيان الج و  وإعَّ   ا مرن  ىايييتهاا األمور « مصييياهنة»

ن ايييخد قوامي  ية من ايييهرة عشييين ىتسا  اإلعالن عن مله 
الصييييايا « أمة»بةن « كا وليكد زواج» بيييييييييييييييييييي مب أ كسةلة

اةلساكةن الذي ُيخش  أن يكون  ني ة يا ة « اويان»و
ايييييييييييييينا ةلد وهذا أمن من شييييييييييييييأني اإل -للقناص األمةنكد 

 تقويل ُحُلم السة  الصايا.
نين  د  مه ييا قةييل من تسسيييييييييييييييةنات من جييانييب ال نظِّّ

تسيلَّم « اإلنقاذ»ن هذا أتهق  الدطيقة األاياايية « اإلنقاذ»
و نييات موحييَّ ات لكنييي  رحِّّنه. وكييان وحيي ه الُ هرحن ألنييي أ ق  
ايييييا ن أ يال السيييييويان  رة ة عن األمن وبذلك تصييييينَّل 

  ا لو أنها إيييييييسقة شيييييييبةهة  د  رل جوانبها  صيييييييسقةوك
)الناحيييييل( أنور  التد أبنمهيييييا الن ي « كييييياميييييب ييسةييييي »

« خةنات»السيييييييايات منسنيات مم ىاييييييينا ةل و د ىعتقايه أن 
الرم ايييييييام ايييييييتجرل شيييييييرب مصييييييين ُم تناتو ك ا ايييييييتجرل 
األشييييييييقا  الرنب مأمورين  اإلراية السيييييييياياتية. و د أجن ة 

الصيييييييييييييييسقة ما ودك  أن ما ىعتق ه  الرقوي التد أعقبإ ىبنام
عن   «اإلنقاذ»السيييايات اييييدصيييل من أمةنكا وما يرتق ه 

نصيييييسةنو ما وبةَّن « القارة السيييييويانية»ىبنامي ىتساا كسييييين 
نسيييهة ضيييدالة الدسيييا ات.  هذا السيييايات هوى  د لدظة 

الرم » ب ا  ةها وهو يدتسل بذكنى ىنتصيييييييييييييييار أكتوبن أن
لرنب يدس ون مصن اُير ا عليي ما يجرل  طية ا« اام

ر يسيييها. وهذا جننال « حك ة»ال دنواييية عل  ما حقَّقتي 
ُيكا أ من أمةنكا التد زينَّإ لنظامي مدااييييييييييييييين « اإلنقاذ»

السييييالم مم الجنوبةةنو  ال ااريات الجا نة وأح  ها ورب ا 
أخةنها عن ما ي م الوجي شييييا ن الصييييةن وأمضييييإ  ا نتي 

ضييإ عبورهاو اييالمية ر ىتجواعت  د ايي اوات  الث يول 
وبإخضييييياعي ىل  خاوات ع وني ها هو لنسسيييييي وع وني ها 

ومن هذه  الشييييييرب السييييييوياند لن يسييييييي ولتاريم السييييييويان.
أو « ُمالقتي» الخاوات ما أشيييييييييييننا ىلةها وهد مشييييييييييياركة

 د مهنجان الخلم وبصيييييييييييييينل النظن ع ا ىذا « خالرتي»
 كانإ ال شاركة اببها أح  خياري ن أحاله ا من.

ل اإلنقيييياذي»لتد أ ريييي ت عن من التاورات ا « السِّريييي 
عتب الرنيب وغضييييييييييب القنيب أن  ورة شييييييييييربيةو ياةب 
للهرل ىعتهييييارهييييا  ورةو حيييي  ييييإ  د تون  أعقبتهييييا  ورة 
أخنى  د مصييييييييين  صيييييييييار التالم من جانب النأي الرام 
الرنبد مندصنات  السورتةن ب ل التسكةن   ا ح ث للسويان 

م  بيرد و ع وكيف أن و نات ىنكسييييييييين ى نةن. وهذا التال
قياعي ة األهم وتقي م عل  ال هم ت ياميات عل  ندو ميا حي ث 
للبنان الذي أشيييييرلوه  د منتصيييييف السيييييهرةنات حنبات أهلية 
 الرة الضيييييييييييييناوة  صيييييييييييييار من الابيرد تالُّم النأي الرام 
الرنبد ىل  الصييييوعت والجوعت ال موية بةن أبنا  الو ن 

الد ث  الواح و ب ل التر ع  د ما يسرلي السييييييييايات. ومم
السييييييوياند تكنرت ال سييييييألة. لكن ذلك ع ولرد حطيقة أن 
األمة التد  ال ا عاشيييييييييييييييإ أيامات ايييييييييييييييويا   د تاريخها 
ال خضييييييييييينلم ىايييييييييييتقبلإ وومةن  القتامة نسسيييييييييييها ه ا  ووم 

هللا إييييييالا  عب  علد وولةو وفيي أ ل الن ي  7الخ ي  
عب ن شيييييياشيييييية تلسزيونية  ر  تسييييييجةل متروب عليي إلخسا  
التشييييييييييييوهاتو وكأن ا هو إيييييييييييياحب مادنة يراد غهار 
الادةن قسيييييييي ات وجوه إيييييييياحبها والراملةن  ةهاو لة عو 

وولةو الذي  9ىل  حل عل  مب أ الشييييييناكة. ويوم السييييييبإ 
 أول حالة  الا كيان من نسسييييييييييييييي « اإلنقاذ»ىحتسل فيي 

ىعتهارها ع الت إييييييالدات « اإلنقاذوون »ل و د  قوج يداو 
ويا لةإ اإل نان الجنناعن الي ند  يقنِّبهم من نعيم اآلخنة.

والسيييييوياند يرتذران عل  األقل م ا تسيييييبَّب  ي األول وما 
وكاله ا تسنيط بو نة ن  د ايييييييييييييييبةل رهانة ن   رلي الحاند.

 خااني ن أإالت.
 2011)تموز(  يوليو 41 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 وصفة الحكيم المداوي 
األشيقا   د »الرزيز ىل   عب بن  هللا عب  كل ة ال لك

أغسيييييا  )آب(  7ووم األح  « ايييييوريا الرنوبة واإلايييييالم
تأتد   حا ة نصييييييييييييييييدة تقال عبن األ ةن  ر ما لم  2011



377 
 

يد ث اإلإرا  ال سدول للنصا ا ال تتالية عبن النالو 
 الدنمة نك ا أنها تأتد ضييييييييييييييي ن روحية نصيييييييييييييييا ا خايم 

وت نياتي وتدذوناتيو وكذلك نق ه للذات الرنبية  الشييييييييينيسة ن
 الكل ة التد ألقاها ل ى  عل  مسيييييييييييييييتوى أهل القنارو ب  ات 

ا تتا  الق ة الرنبية ال ورية بن اايييييييييييييييتي  د النياة ووم 
ىعالن »وكيييييييذليييييييك  2007ميييييييارج )آذار(  28بريييييييا  األر 

 التنبيي ال ن ع  الصييييييييياير عن هذه الق ة حا الت « النياة
 النصييييييييييييدةو  م  د كل تي  د الجلسييييييييييية اع تتاحية للق ة 

ونيياون  9 اإل نةنييية الرنبييية  د الكويييإ ووم قتصيييييييييييييييياياإل
التد اقتدم بها الج ار الصيييييييييييييييلب  2009)كانون الحاند( 

 د نسوج  رتيا مشييييييياعن من اإلللخال اتو  أح ث بذلك 
 التوتنات الناشييييييييئة  النأي الرام الرنبد الذي ضيييييييياا ذرعات 

عن نوايا ع وتأك  حسيينها ووعوي ع وتهرها التزام الواع ون 
 التنسةذ.  سد الق ة الرنبية ال ورية األول  يسييتضيييسها وق  

بن  ألخييييييي  ةيييييب اليييييذكن ال ليييييك  هييييي  خلسيييييات  بويم ملكيييييات 
ني الكالم غةن ال سييييبوا يقولي  د الرزيزو لم يشييييأ ت عب 

اتو وإن ا اإلتجاهإلحناج متر ي  الجلسييييييييييييييية ال رلقة تساييات 
تر يي  ىبال  ىخوانييي القيياية ال شيييييييييييييييياركةن  د الق يية  ييأنيييو 
بهرل العهارات التد يسييييييييييييييي رونها منيو ونوب عن النأي 

منييذ أكحن من »الرييام الرنبد  د ذلييك.. وبييالييذات عهييارة 
بية لتكون نواة للوح ة اييييييييييييييينة ُأنشيييييييييييييييئإ الجامرة الرن  60

ووح ة  قتصيييييييايالرنبية الدطيطيةو وح ة الجةوش ووح ة اإل
األه ال السييييييييييييااييييييييييييةو وقبل ذلك وح ة القلوب والرقول. 
والسيييدال  ماذا  رلنا  ةلة هذه السييينةن لدل ذلك كلي؟ ىن 
اللوم الدطيقد يقم علةنيييييييا ندن قييييييياية األمييييييية الرنبييييييييةو 

اب الوح ة.. هذا  خال اتنا ال ا  ة ور ضييييييييينا األخذ  أايييييييييه
كلي جرل األمة تسق  الحقة  د مصييي اقةتنا وتسق  األمل  د 

ىنند عل  النغم من أايييييييييييييييهاب »وعهارة «. وومها وغ ها
التشييييييييييييييييياؤم مت سيييييييييييييييييك  يييالتسييياؤلو وأول خاوة  د  نيع 
الخالص هد أن نسييييييترة  الحقة  د أنسسيييييينا و د  رضيييييينا 

أما «. الهرلو  إذا عايت الحقة عايت مرها ال صيييييي ا ية
ارة التد تلخ  واقم الدال وترند النظام الهشيييييييييييييياري العه

وإذا عايت ال صييييييييييييييي ا ية هبإ ريا  األمل عل  » هد  
األميةو وعني هيا لن نسييييييييييييييي ا لقوى من خيارج ال ناقية أن 
تنام مستقبل ال ناقة ولن ونتسم عل  أرة الرنب اوى 

 «.علم الرنوبة

هللا تر   أن تكون كل تي  د الق ة  عب  ك ا أن ال لك
ية الرنبية أيضيييييييييات عل  ال أل ونيا ة عن النأي يقتصيييييييييااإل

الرام الرنبد من ال ديط ىل  الخليج وليسيييييييييييييييإ  قط أمام 

ىخواني القاية ال شييياركةن  د الق ة.. بل حت  ليسيييإ أمام 
 رضيييهم  د ايييياا لقا  تشييياوري  د الكوالي . وإذا جاز 

هللا أراي  د تر يم كل تيو ومن  عب  اع تناة  إن ال لك
ق  ال سنيات من قامتي ومن مقاميو ىشيييييييييهاي يون أن تنت

القيياية ال شيييييييييييييييياركةن والنأي الرييام الرنبد عل  مييا قيياليييو 
وبالذات العهيارة التد غ ت مضييييييييييييييينب ال حيل  د تجياوز 
اإلاييييا ة الشييييخصييييية من أجل ااييييتراية الت ااييييك للصييييف 

ااييي دوا لد أن »الرنبد الذي ب أ وتصييي ع. والعهارة هد  
وزنا منحلة الخالل و تدنا و أننا تجاأعلنو  ااييي نا ج يرات 

أو  ىاييييييييتحنا  اب األخوة الرنبية والوح ة لكل الرنب يون 
تدسظو وأننا ايييينواجي ال سييييتقبل  إذن هللا نابذون خال اتناو 

كالبنيان ال نإييييييييوصو مسييييييييتشييييييييه ون  قولي  واح ات  إييييييييسات 
...ترال    تلذ هلبل رِّيُدُكم  ُلوا ول شل  «.... ولعل تلنلازلُعوا  لتلس 

عبن األ ةن من عل  منبن الق ييييية الرنبيييييية مييييا قةيييييل 
اليييي ورييييية  د النييييياة  م من عل  منبن الق يييية الرنبييييية 

ونصيييييييدة  د الوقإ  ية  د الكويإ كان تنبةهات قتصيييييياياإل
نسسييييييييييييي. وكان التنبيي والنصيييييييييييييدة حاضيييييييييييينين في ا قالي 

عن ما اييييييييييير  «  لسييييييييييياةن ح اج»و«  لسييييييييييياةن  تا»
 -ن  بناو 8 - 6لج ره ييييا  د رحيييياب مكيييية ال كنميييية )

 -لبنان السيييييييوري »( عل  موقف ايييييييوا و و2007شيييييييهاط 
لبنيييييان ال سيييييييييييييييتقوي  يييييالتسهم الرنبد »و« اإلوناند الهوى 

ار  عن ما اإيييييادب الن ي « ال ولد ىل  بةنوت  د  شيييييَّ
 إايييتحنا لستة غةن مسيييبوقة  د الدياة السيييياايييية الرنبيةو  

الناإييين للنجم السلسييياةند  عب  اإييياداب الن ي  ج ال
يااييييييييييين عن ات لتق ي ي ىل  قاية  ح وحات النضيييييييييييالد الهاز  

«  ياإييييييييينتي الد ن»الكنملةن الذي لم تنل القضيييييييييية من 
وحت  من الدطهة النوايييييييية الدالية ايييييييوى النزر اليسيييييييةن 

 الدنمة نم ا  د اعاييييييييتااعة تق ي ي. ولق  ا تنة خايم 
أن هذا اعإيييييييييياداب ىل  بةنوت هو النهاية  الشيييييييييينيسة ن

لتقبل ال أمول  تقبل السيييييييييييييييرة ة لتتويج السيييييييييييييييرد لتهايل ا
ب ل أن « لبنان الو ن الهايئ الهال»النظام الهشييييييييييييييياري 

« لبنان السييييييلةب»أو « لبنان الورقة غةن ال سييييييتقن»وهق  
  سهوم النظنة السييييييييييييييورية األايييييييييييييي يةو والذي لن وه أ  ال 

ار  الن ي  وب ا ي حل ىع  د اايييييييييييييييترايتي عبن قوى  شيييييييييييييييَّ
د وع هييييا لبنييييانييييية متهييييالكيييية  د وع هييييا الخييييارجد رخوة  

الييي اخلد. وتقبيييل الج م الرنبد وال جت م الييي ولد للنظيييام 
 الهشيييييييييييياري ما يام اختار هذا التوجي ومسيييييييييييياع تي خليجيات 

عل  ىنجيييياز حيييياليييية نهوة  د تن ييييية ال جت م  ويوليييييات 
السييييوري الذي ب أ يشييييكو من متاعب معيشييييية ىل  جانب 
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الشيييييييوا ال  ةن ىل  حياة ايييييييياايييييييية ي ارج  ةها ال وا ن 
 سييدولة ومن يون الخشييية ال تناييخة  د النسوج حنيتي ال

من الطهضيييييييييييييييية األمنييية. ولكد وتييأكي  النظييام من مسيياعةييل 
التقبل ال تهايل ال شيييييييييييييار ىلييو  إن اايييييييييييييتح ارات خليجية 
أخذت  نيقها عل  وجي السيييييييييييينعة ىل  يمشييييييييييييع وبرل 
ال يي ن السيييييييييييييييورييية وأخييذت  رل و وي أمةنكييية وأوروبييية 

ح ث هو أن النظام   نيقها أيضات ىل  يمشعو لكن الذي
ال ولد ورقة للدصيييول  -الخليجد  هت اماايييتر ل هذا اإل

عل  تره  من النظام اإلوناند الصييييييييييييييي وع  أني مقابل أن 
ة مم الحورة اإلونانية عل  ايييييييييييييتناتيجيتسيييييييييييييت ن الرالقة اإل

حالها يسييترة  السضييا  السييوري  ا نه اللبناند الذي انتقل 
رم ايييييييييييام  د لدظة عاإيييييييييييسة ىل  الترني   د  ضيييييييييييا  ال

ار  وشييينكا ي  د السييينب ال ولد. و د تق ونات الن ي   شيييَّ
 إن الصييييييييييييييي وع اإلوناند قاير عل  ذلك نتيجة أن ورقة 

 د لبنان. لكن التره   هد األقوى واألكحن تأ ةنات  هللا حزب
 اإلعاية يقابلي تره   ال قابل من النظام الهشيياري  اإل قا  

 ىليي ال لك عل  مسييييييا ة قنيهة من ىونان  رة ة م ا ايييييير 
الرزيز ولخصيييييييييييييييها وب ا ع يكون هنالك  عب بن  هللا عب 

وعن ها لن نسييييي ا لقوى »أي عسييييين  د تسسيييييةنهاو  عهارة 
من خارج ال ناقة أن تنايييييم مسيييييتقبل ال ناقة ولن ونتسم 

ق تي »قالها  د «.. عل  أرة الرنب اييوى علم الرنوبة
  د النياة  ر ما تسييييييييييلم مقالة  الدكم.« الرنبية ال ورية

ار  وهنا وج  الن ي  نسسييييي ع مم نسسييييي  خةن وع مم  شييييَّ
الصيييي وع السييييرويي  خةن. ك ا وج  نسسييييي أاييييةن مرايلة 
إيييييييييييعهة لي  من السيييييييييييهل حلها عل  الانيقة التد كان 
يرت  ها وال ه الن ي  الناحل  كان اعختالل الصييييييييييييييياعع 

اآلن وندن  ال ت حل  د اعنتساضة ال ت رجة عل  النظام.
يد ث  د اييييييوريا مسييييييتدضيييييينين مواقف  نتأمل  د الذي

 م « ايييييوريا األاييييي  األب»ال  لكة الرنبية السيييييرويية من 
من خالل ما قةل عل  لسيييان « ايييوريا األاييي  اعبن»من 

الرزيز  الذاتو نتسيييييييا ل  ل اذا لم  عب بن  هللا عب  ال لك
ار  ونل الن ي  هللا ونخوتي ما  عب   د حنص ال لك شيييييييييييييييَّ

لوال هو  سيييييل ي الن ااييييية وريحات يشيييييكل منذ اللدظة األول  لت
الضييييييييييييييي انة لتقويم نهج ع ب  من تقوي ي وتشيييييييييييييييكل و اة 

عايييييييييييييييتديييالييية التقويمو  د حةن أن  الن ي  األب اختناقيييات 
ار  التقويم من جانب األاييييييي   يشيييييييكل تدصيييييييةنات اإلبن  شيييييييَّ

لدك ييي  دةييا ع تروي النظنة ىليييي أنييي امتيي اي من النقايية 
توريا ابني أي  التد ب أت بنحةل وال ه وايييييييتتواإيييييييل مم

)حا ظ األايييييييييي  الدسة (.. وهكذا؟ وذلك عل  أايييييييييياج أن 

التوريا إيييييييييييييييرب  د الب ايةو أي عن  ح و يو أما  ر  
ااييتقنار ال داولة األول   إن الناج ترتاي عل  ذلك. هذا 
هو الداإييييييييل  د كوريا النووية شييييييييهي ال هجورة  د عالم 

من  لق  قةل للن ي   شارو وب ا ع وتالب الكحةن وتاور.
التر ع  د قنا ة الكالم  شييكل غةن مهاشيينو ما من شييأني 
أن يطييييي متييياعيييب حييي  يييإ وتدوليييإ ىل  ترقةييي ات  رييي ميييا 
اختلاإ الهتا ات  القذا ف  ال ما  وتني األمن للروغا  
األمنية ترالج ما وتالب عالجي  الترقل. وعن ما ضيييياقإ 
 مسييييياحة الصيييييبن وكايت  سيييييدة األمل تن  نو جا  ال لك

الرزيز يسييييت عد السييييسةن ولي  يسييييدهيو  عب ن ب هللا عب 
ويقول ك ا عالجاتيو كدكيم وااييييييييم الصيييييييي ر كاتم الغيظ 

 وباألقوال أحيانات  متجاوز ىايييييييييييييييا ة تأتد  اعنسرال أحيانات 
أخنىو لألزمات عن  اايييييييييييييييترصيييييييييييييييا ها وعل  ال أل عبن 
الناييييييالة ال ذاعة ما من شييييييأني أن يكون عالج منحلة ما 

 د ايييوريا ع تقبل  ي ال  لكة ىن ما يد ث »قبل التننا  
الرنبية السييييروييةو  الد ث أكبن من أن تبنره األاييييهابو 
بل ي كن للطياية السورية تسرةل ىإالحات شاملة انيرةو 
  سيييتقبل ايييوريا بةن خيارين ع  الا له ا  ىما أن تختار 
 إرايتها الدك ةو وإما أن تنجنل ىل  أع اا السوضييييييييييييييي  

و وإن ا ع يالب ذلك متأخنات وهو «. والضياع ع ا ا هللا
أن اآلتد رب ا يكون أعظمو ذلك أن   ر ما  ات واضييييييييييدات 

أع اا السوضييييييييييييييي  والضيييييييييييييييياع التد ونهي من ت اعيات »
أشييييييييييقا نا  د « الرزيز عب بن  هللا عب  حصييييييييييولها ال لك

رقةع ىل   ىنتهاهمم لسإ « ايييييييييييييوريا الرنوبة واإلايييييييييييييالم»
مم  مواقف ال  لكة الرنبية السييييييييييييييرويية  د ال اضييييييييييييييد»

 و رب ا تكون انقسييييييييامات «وحكومة اييييييييوريا الشييييييييطيقة شييييييييعهات 
و ع ق ر هللا. وتلك لدظة تزلزل األرة ومنا طيات  عسكنيات 

السورية  ةها زلزالهاو  دةا تنقسم ا نتةنو وإذا ح ث ذلك 
 إن نزعة التقسيم  د لبنان تصها  ابيرة الدال مدت لة 

دإ الد وث. وهذا يسسيييينه انضيييي ام اييييال  النسط والراز ت
و عل  ىل  السييييال  اآلخن عل  األرة يا  ات  ال ا  مدقتات 

 هللا حزبندو ما قنأناه بةن اييييييييييييييياور كل ة األمةن الرام 
وولةو )ت وز(  26هللا ووم الحال ا   السيييييييية  حسيييييييين نصيييييييين

ل نااهة الذكنى « نتصارالكنامة واإل» د مهنجان  2011
و حةا قال أمام حشييييييييييي  «2006حنب وولةو »الخامسييييييييييية 

جيييي  ليييي ى لبنييييان  د مييييياهييييي اإلقلي ييييية عل  وو »ألو د  
الد وي بةن لبنان و لسييياةن ال دتلة  نوة ها لة من النسط 
والرييياز تقييي ر   ئيييات ملييييارات الييي وعرات. ومن ي كن أن 
يرت ي )رايييييالة ىل  ىاييييينا ةل( عل  منشييييي ت النسط والراز 
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للشنكات التد تني  أن تأتد وترنة مناقصات مم لبنان 
تخناجو عليي أن يرلم أن لبنان قاير وتب أ  التنقةب واعاييييييي

«. عل  ح اية  نوتي )يقصييييييييييييييي  أن ال قاومة جاهزة للني(
ومرن  كالم السة  حسن الض ند وترزيز هذا الكالم من 
جييييييييانييييييييب  رل رموز الدزب وعل  اختالل مواقرهم 
الطييياييييةو أن مييياه الهدن حةييا النسط والريياز هد امتيي اي 

ايييييييييييييييال  ألرة ال قييييياومييييية. وك يييييا األرة  د عهييييي ة 
و  إن ال ياه وما تدتها هد  د عه تي أيضيييييييييييييات. هللا حزب

وهيييذا يرند  د حيييال زلزليييإ األرة السيييييييييييييييوريييية زلزالهيييا 
وانقسييييي إ ايييييوريا ا نتةن ولم تر  ايييييوريا الهشيييييارية ال  ن 

وال قن اآلمن لرن ييية الر لييييات  هللا حزب ايييييييييييييييتناتيجداإل
السيااية والتخاياات لخنياة ال ناقة  ال سهوم اإلوناند 

و و أن ونقسيييييييييم لبنان ا نةن أو أربرة ويصيييييييييها حال الا 
 نوة النسط ال ليييييارييييية توأم  نوة النسط السيييييييييييييييويانييييية التد 
 سيييييييببها انقسيييييييم السيييييييويانو وكانإ حصييييييية ال نقسيييييييم وهو 

ك ا اييييييييتكون حصيييييييية الجنوب  الجنوب هد ال جزية نساات 
اللبنيييياند  د حييييال ع قيييي ر هللا حيييي ث اعنقسييييييييييييييييييام هد 

ل قتيي ر للد ييايييةو حةييا ال جزييية.. مم اختالل الانل ا
أمةنكا  النسيييييييييييييهة ىل  الجنوبةةن  د السيييييييييييييويان بةن ا هد 

 ا تناة أن ىونان « لبنان الجنوبد»ىونان  النسيييييييييييييهة ىل  
ايييييييييييتنجو من ال كة ة التد ونسيييييييييييجها ال جت م ال ولد  د 

ومن شييييييييييييييأن األخذ  غن ة الر ليات األمةنكية. وهللا أعلم.
  ييي اوي وب سيييييييييييييييدوليييية  يييالوإيييييييييييييييسيييات ال تتييياليييية للدكيم ال

الرزيز ي كن تسايي ما اييييييييييييييد ث  ر ما  عب بن  هللا عب 
حصييل ال هروة ال تواإييلة ت اعياتي حت  اآلن  د لةبيا 
والي ن واييييوريا.. مم مالحظة أني  د حال شييييسا  اييييوريا 

 تترا   ال ناقة.
 2011( آب)أغسطس  31 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 «مصر الثورية»مقايضة.. فتعوم 
عل  هيييام  ال تيييا رييية  يييالكحةن من التيييأميييل ال  زوج 
 الكحةن من اإلحهاط والكحةن الكحةن من مشيييييييياعن التسجمو 
ل ا يد ث  د األمتةن الرنبية واإلايييييييييييييالميةو يسيييييييييييييترنب 
ال ن  كيف أن الذون  د ق ة ال سيييييييييدولية واتخاذ القنارات 
ع وناعون أننا  د شيييييييييهن النح ة والتناحم والشيييييييييهن الذي 

ي سك   قالة  السلاة أن يستدضن من من مصلدة من 
الربنات. ومن هذه الربن  الربن ما يقلل عن عةنيي عحقات 

أنهييا لن تيي وم لديياكم كونهييا لم تيي م لرةنهو وأن الييذي وهق  
هو السرل الدسييين وال راملة الاةهة واإلي ان  الو ن ونبذ 
عهاية الشيييييييخ  لنسسيييييييي والتصييييييينل عل  أني  ني  زماني 

ايييييييييييييييهداني وترال  )هو يستنة ذلك( وأني ىح ى نرم هللا 
 بها شرب هذا الننجسد. خّ  

وإذا كان الداكم ع وناعد  د  رل أشيييييييييييهن السييييييييييينة 
األمور التد ودخذ عليي ع م مناعاتهاو  إن عليي  النسيييييهة 

ه ا ىعتهار ىل  شييهن رمضييان  الذات وكذلك شييهن مدنمو 
ىذا كان أذنب  السنإيية التد ع تروة يرسييل  ةه ا ذنوبات 

رييييل اقتنل الكحةن من الييييذنوب ألنييييي لم يدكم وهو  ييييالس
 الر لو ويروة  ال هايرات الاةهة ندو الناج وبالذات 
أولئك الذون كانوا أعزا  قوم وشييا ت األق ار أن يصييهدوا 

ه ضييينيهة ايييو  ترامل ىعتهار تشيييكل ما يجوز  أذع و أوزارات 
ارتهط  شيييخصيييي وهو جال   د ق ة السيييلاة التد ي لكها 

 لترقل والتصنل الدكيم.ولي    ا ي ليي ا
ويأاييييييف ال ن  كحةن األاييييييف كيف أن رمضييييييان هذه 
السييييييينة شيييييييه   د  رل أقاار األمة الداكم غةن الدكيم 
الذي لم يستدضن  د ىيارتي لشدون البالي والعهاي مراند 
شييهن الصييوم وبالذات ىضييا ات هذا الشييهن لجهة النح ة 
والتناحم والتسييييييييييييييياما وتق يم مشييييييييييييييياعن الوي عل  الرنا ز 
الحأرية والنغهة  د الترامل الحأري وبشيييييييييييييييد  من التلذذ. 
 الذي تا رناه يجني  د حع الن ي  السييييييييييييييابع حسييييييييييييييند 
مهاري مم ب اية شهن الصوم  م مم حلول الرشن األوا ل 

و ذلك أن مشييييه  الجلسيييية األول  من الشييييهن كان إييييايمات 
لل ديياك يية ع يخنج عن كونيي جولية  يأريية من رجيل كيان 

ع خالل  الزمن ال صيييييييني ر يسيييييييات عل  م ى عق ون من 
عليي  م اقتد إ عق ه الحالا  رل الخاايا والكحةن من 
األخاييييا  لكن ذلييييك ع يرند أن تكون مديييياك تييييي محييييل 

كان حجم  حلقات  رل ال سيييييييلسيييييييالت النمضيييييييانية. وأيات 
من « ال جل  األعل  للقوات ال سيييييلدة»الضيييييروط عل  

م  يييإن ذليييك ع يرند أن تت« األ ييييال الحوريييية»جيييانيييب 
ال داك ة عل  ندو ما ح ث  د الجلسييييييييييييية األول . و د 
تق وني أن عسييكنيةن كحةنين من أإييداب النتب الطيايية 
تسيا لوا  ر  الذي شياه وه  ىذا كان ايلوي غةن ايوي  د 

 د مه ات عسييييكنية  اييييتهسييييالزمن التنؤج ع وناعد اإل
 ل اذا  1973 د زمن مصيييييييييييييةني محل زمن حنب أكتوبن 

ىل  يرجة التضييييييدية ال دت لة  النس و  اييييييتهسييييييالىذن اإل
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وهو ما كان ي كن أن يصييييةب حسييييند مهاري عن ما كان 
ات نوعية. وندن ىنتصار وتدقع  ا نات انبي  يدلع جوات 

ع نخسف من   احة الخسييييا ن التد   د ما نقولي ا تناضييييات 
نةإ بها مصيييييين  د السيييييينوات األخةنة من الوعية الحالحة ليو م

نستنة أن يقة التصويب ل ى حسند ولكننا  د الوقإ نسسي 
 أني مه ا  رلو  مهاري كايار شجاع أوج ت  د نسسي شرورات 

الن ي   ىغتيال ر ما تدقع نصن أكتوبن وورث الن ااة  سرل 
 بترةةنييي نييا هييات  1974أنور السيييييييييييييييايات الييذي كييان كييا ييأه عييام 

للن ي و  إن ذنوبي مرسورة مكا أة مضييييييييييييييا ة ليو ىل  جانب 
وعل  أايييييييييييييياج أن األمور تقاج   ا كانإ  ال كا أة األول و

ولي    ا « حنب رمضيييييييييييان»عليي الدال  د منحلة ما قبل 
 آلإ ىليي األمور.

يداكم حسييييند مهاري الذي  2011ال هم أني  د رمضييييان 
.  د رمضييييييييييييييان ذلك الزمن 1973 د رمضييييييييييييييان  كان  االت 

ال اضييييييد كان يدلع  د ايييييي ا  اييييييةنا  التد كان كرسييييييكني 
ه وا  د تدنينها. و د رمضيييييييييييييان  يار من بةن الذون ايييييييييييييا

اليية ىل  ال دك يية  د مبن  كييان يد يييل  2011 ونقييل عل  نقييَّ
اايييي ي وُأزيل اعاييييم  د ح لة ىزالة كاملة ل واقم ومداييييسييييات 
تد ل اايييييييييي ي.. ومن يون أن تكون هناي وقسة من جنناعت 
ال جل  وقضييييييياة ال دك ة توازن و ع قاع ة من ير ل محقال 

ونه.. ىع ىذا كان الذون  قال ذرة شنات ونه ومن ير ل مح ذرة خةنات 
ارتضيييييييييييييوا ال داك ة والذون أياروها ومرهم أ يال الشيييييييييييييرب 
ال صيييييني ونون أن محقال ذرة الخةن نالي حسيييييند مهاري عن  

للن ي  يون غةنه من  تن يسييييييييييييييي وقبيل ذليك عني  ترةةنيي نيا هيات 
جنناعت الدنب البواايييييل ومنهم السنيع اييييير  ال ون الشييييياذلد 

يو وأن محقال ذرة الشيييييييين يجب أن وناليو مم أن رح ة هللا علي
األخذ   رايلة خةن هذا  شيييييييييييييين ذاي. يكون األمن أ ضييييييييييييييل 

من  لل دنواييييييية التد كانإ اييييييينوات تنؤج مهاري لها مزيجات 
ال سيييييترجل والرشيييييوا د ال وروث عن اييييينوات  نستا حالوة اإل

الن ي  )الناحييييييل( أنور السيييييييييييييييييييايات ومنارة النهييييييب ال نظَّم 
ه مسييييييييدولون خسيييييييينوا نعيم اآلخنة  سيييييييييبب والجشييييييييروا د توع

جشييييييييييييييرهم الييذي  يياا التخ يية مقييابييل أ  يياع اليي نيييا والحنوات 
ال ليارية  د بل  وتلوى أكحنية أبنا  شييييييييييييييعهي من و أة الدياة 

 غةن الكني ة وغةن اإلنسانية.
ومنة أخنى يج  ال ن  نسسييي وتسييا ل  ألم يكن األج ى لو 

السييييييلاة »أبنمإ أني ب ل هذه الشييييييوشيييييينة التد ع  ا ل منها 
إيييييييسقة مم ال رضيييييييوب علةهم. وب وجب الصييييييييسقة « الحورية

من  وتنييازل وبييالنضيييييييييييييييا ومن يون تديياوييل كييل ال ته ةن بيي  ات 
الن ي  السييييييابع وول يي وكل وزين ومسييييييدول اكتنز يون وجي 

حع أو رح يية أو خول من رب الرييال ةن ومن حنص عل  
 الو ن عن الحنوات وال  تلكيييييات التد جنوهيييييا أو اغتن وهيييييا
خالل ع لهم الناييييي د ويتم وضيييييم هذه ال هالغ  د إييييين وا 
يعم الخزينة وال دتاجةن وي م يية لذوي كل من قضييييييييي   د 

 لدظة ع وان أو غضب أو نتيجة ترذوب.
ىل  ما قةل ونشييييينو  ىن محل هذه ال هالغ ال ليارية اايييييتنايات 

و وقها مليارات السييي ااييينة وتجار السيييو  كسةلة بترويم الوضيييم 
نو وإنراش أحوال ذوي الضدايا.. ومن السهل ال الد ال ترس

تدقةع ذلك ألن القا رةن ورا  األاييييييييييوار وقضييييييييييهان ال دك ة 
ايييةنون أن كل لةلة ايييجن أو أيام هنوب  د الخارج تسييياوي 
ميييال الييي نييييا وأن التكسةن عن اليييذنوب وميييا أكحنهيييا ي كن من 
خالل التنازل عن أموال وم تلكات هد  د األإييييييييييييييل حنام. 

لذي حصيييييييل مم السييييييية ة ايييييييوزان مهاري التد وبالتذكةن مم ا
تنيازلإ وقوبل التنيازل  ال وا قية عل  ال قيايضيييييييييييييية أي ال يال 
وال  تلكييات مقييابييل عيي م ال حول أمييام مدك يية أو اإلويي اع  د 
السييييييجنو  إن ما نقولي م كن. و د ااييييييتااعة  توى من أهل 
الستوى واجتهاي قانوند من جانب ال ستشارين القضاة ااتنهاط 

لم « اعنسجار الحوري »عن أن  ال ناايييييييييهةو  ضيييييييييالت التخنيجة 
يكن لتدسظات عل  السلوي الو ند للنظام وع عل  ال راه ة 
ال بنمية مم ىايييييييييييييينا ةيل وإع كيان من ال ناقد مدياك ية عهيي  
السييييييييايات ومرظم رجال ذلك الره  الذي أورث مصيييييييين عه  

ىعَّ  ر  الذي قةل « اعنسجار الحوري »مهاريو ولم يد ث ذلك 
يسة بنياانية مه ة )الرارييان( اييييييييييييييبع قولي  د  د إييييييييييييييد

إييييييييييييييديسة جزا نية عل  ق  الدال )الخبن( عن  نوة مليارية 
للن ي  مهاري. وبذلك ع تروي مصيييييييين حا نة  د أمن أحوالها 
الصييييعهة ماليا وضيييي ةنيا.  الرقاب حصييييل من خالل حلقات 

وإذا حصييييييلإ ال قايضيييييية «. ال سييييييلسييييييل النمضيييييياند الحوري »
ترشيييييييإ األحوال عن ها يصيييييييا القول  كس  ال شيييييييار ىلةها وان

 ال صنيةن مساوئ الت حةل  أنسسهم.
 2011( آب)أغسطس  23 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 الضغط الذي ال يولِ د اإلنفجار
عن ما تنجا حنكة ىحتجاج وغضيييييب وضيييييةع إييييي ر 
وع م ق رة عل  التد ل عل  ىايييييقاط ىمبنا ورية ضييييياربة 
جذورها  د أرة أكبن يولة ومن يون التسيييييبب  د ىراقة 
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الكنملةن »ال ما  وت مةن الكنملةن عل  ندو ما أإيييييييياب 
و « اب الرزيزية»أي الدصيييييييييين الدصييييييييييةن  د  «القذا د

الطياإييييييينة الد ن   ألن ميخا ةل غورباتشيييييييول خنج عل 
ولم ون م هذا  «البنواييييييييييييييتنويكا»حامالت شييييييييييييييرار الترةةن 

الحورة عل  »السييييييييييييتةند )زمنذاي( الناضييييييييييييج والراقل راية 
وع هو ىايييييييييييييييتر ييل  د أيبيييات خايياب حنكتييي « النظييام

ال سنيات الحوريييية والحيييأرييييةو ولم وتني مجييياعت لوايييييييييييييييييا يييل 
 د اإلعالم تتد ث  د النشيييييينات اإلذاعية والتلسزيونية أو 

الترليقات تنشيييييييييينها إييييييييييدف الرالم حول تاورات ال عوة 
وموجهييييييات « الحوار»و« الحورة»الروربيييييياتشيييييييييييييييوفييييييية عن 

اإلجتحييياث. وهو بهيييذا النيييأي عن ال سنيات الحورييية أوجيي  
 د نسوج النيياج حيياليية ىرتيييا  و  ييأنةنيية أي   ييا مرنيياه 
تدةةييي  الييي ولييية عن السوضييييييييييييييي  والتخنييييب واإل قيييا  عل  

منأى عن ال خول  د متاهات ال دايييييسييييية الرسيييييكنية  د 
 اإلنقسامات.

ايييييييييييييييلوب أوإذا جاز القول  إن غورباتشيييييييييييييييول ىعت   
الييتييرييةييةيين »الييييييييذي هييو نييطيييييل « الييتييرييةييةيين  ييييييييالييدييكيي يييييييية»

بالدك ة هز أاياايات الرقة ة ال اركسيية و  «.الضيوضيا د
عل  م ى اييييييييييييييينوات  الذي هو أح  مرتنقةها الذون خبنوا

والاالا تقلَّ   ةها مسييييييييدوليات حكومية وحزبيةو الصييييييييالا 
والسييييييييةئ والجة  والدلو وال نو من هذه الرقة ة النا ضيييييييية 
 وال أربرة واهرةن عامات عل  عقول شروب ج هوريات 
اإلتداي السيييييوفياتد الكات ة أنساج ال الوةن الدارمة ىياهم 

 من التواإل النوحد مم مرتق اتهم ال ونية.
رب ا كان اإلي ان ال ستيقِّظ  د نس  غورباتشول هو 

ايييييييييييييييلوبات للترةةن ورب ا كانإ أل  األخذ  الدك ة ال ا م ى
تجنبة ال هات ا غان ي نقاة الجذب  د تسكةنه ك اركسييد 
ونيييييي  ىإيييييييييييييييال  النظيييييام. وأييييييات كيييييانيييييإ الدةحييييييات  يييييإن 
غورباتشيييييييييييييييول وضيييييييييييييييم القاع ة األإيييييييييييييييلا للترةةن وأن 
ىنقضييياة ولتسيييد عليي كان ىنقضييياة شيييخ  ايييكةنو 

غورباتشول مرامن ما كان  د ىاتااعتي قبل الذي  رلي 
ال  ا ة  م وواإل التدني اإلنقالبد « إهوة»أن ي تاد 

الذي لم يدقع عل  و يي  م عل  و ي  ضيييييييامني  اليي ةن 
 بوتةن الترةةن ال نشيييييييييييييييوي اليييييييذي أرايه غوربييييييياتشيييييييييييييييول

 أي ىعاية البنا .« البنواتنويكا» بي
لسييييييييينا هنا  د إييييييييي ي ىعاية قنا ة ما ح ث بةن الرام 

شيييييييييييييييول كن ي  لل ولة )اييييييييييييييينوات غوربات 1991و 1988
ور ي  للدزب الشييييييييييةوعد  م ك اعية لإإييييييييييال (و وإن ا 
مبترانا من ىايييتدضيييار تجنبة غورباتشيييول هو القول ىن 

كحنة الحورات أاييييييييييييا ت ىل  األمتةن الرنبية واإلاييييييييييييالمية 
وأضييينت أكحن م ا نسرإ. واألهم من ذلك أن الحورة حزبات 

ت  السيييييييييييييلاةو أضييييييييييييينَّ  حاك ات كانإ أو حاك ات مسيييييييييييييتأ نات 
 ال داسة التد هد رمز اإلاتقنار لل ولة والشرب ونرند 
بها ال داييييييسيييييية الرسييييييكنيةو ذلك أن هذه ال داييييييسيييييية هد 

 لل  اع عن الو ن ولي  إلاتخ امات النظام.
 ييياتيييإ مناي ييية للكحةن من الدييياعت « الحورة»ك يييا أن 

ىنها ضييي  أن  لة للتاور اإلجت اعد والذهندو حةاال راّ 
وأنها ضييييييي  أن يرتنة ال دكوم يربِّّن اإلنسيييييييان عن رأيي 

عن الداكم. بل ىنها غ ت وايييييةلة من وايييييا ل التكسيييييب. 
ىاييييييالمية  -هذا ىل  أننا عل  م ى خ سيييييية عقوي عنبية 

ما يد د « الحورة»عشييييييييييييييينا ظاهنة الداكم الذي يج   د 
نيييا كيف أن الرسيييييييييييييييكنيةن  ييياتوا هم  نظييياميييي. كيييذليييك وجييي  

و «رة و »وأن كل حالة ىنقالبية ترتبن نسسيييييييييييييييها « الحوار»
وبييذلييك غيي ت األو ييان من يون السيييييييييييييييييياج الييذي يد يييي 
الجي  و د الوقيإ نسسييييييييييييييييي وهق  النظيام  د ميأمن عل  

والتالرات « الحورة» بي أااج أني ما يام حاإنات ىهت اماتي
ندو األهيي ال ال حييالييية الرصييييييييييييييييييَّة عل  التدقةع  ييإنييي ع 

 يشكل هاجسات للرةن.
ة الترقييل مييا يييأملييي ال ن  الايياما  ييالترةةن عل  قيياعيي 

والواقعية والدك ة هو التخل   ر  اآلن من التصييييينيسات 
وال سنيات الحورية واإلكتسا   التدني الذي وح ن الترةةن. 
وهذه الدالة التد تعيشيييييييييييييييها مصييييييييييييييين خةن محال عل  ما 
نقولي. ولرلي لي  تجنيات القول ىن تسييييي ية حالة اإلحتجاج 

شرف كانإ نوعات من ال« وناون 25 ورة » بييييييييييي التد ح  إ
بتقلة  ما اييييييييييييبع أن ح ث  د ظنول اييييييييييييا قة مم حكام 

بل ىنها ع تختلف  د  ايييييييال  ضيييييييرط.« الحورة»ىعت  وا 
التد أراي منهييا الن ي  « ميياوو 15 ورة »منالقيياتهييا عن 

)الناحل( أنور السييييايات تصييييهية رموز النظام الناإييييني. 
ولي  حيييياليييية «  ورة»كييييانييييإ « ونيييياون 25 ورة »ولو أن 

ىحتجاج وضيييييييييييييييةع إييييييييييييييي ر من م ارايييييييييييييييات وإنتهاكات 
اإلاييييييينا ةلد  -وإايييييييتال ات لكانإ أنهإ الره  ال صيييييييني 

وذلك  إلرا  ال راه ة مم ىاينا ةل. لكن من هو النمز أو 
ال نجم الذي ي كن أن يسرل ما  رلي مصييييييييييياس  النداج 

ل يييان عنييي ميييا مزا ال رييياهييي ة مم بنيايييانيييياو وأون هو البن 
الذي من تدإ قبتي يسرل هذا النمز أو ال نجم   راه ة 

امب ييسة  ما  رلي النداج  اشييييييييييييييياو  ال هو موجوي وع ك
منذ الب اية ىلتزم تدةة  « اإل تالل الحوري »هو مقتنم ألن 

لي  ال كان الصيييييالا « مة ان التدنين»ال راه ة ك ا أن 
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 وال اييييييييتوري ل حل هذه الخاوةو  ضييييييييالت عن أن ال راه ة
التد هد علييييية مصييييييييييييييين  قةيييييإ  د منيييييأى عن موجييييية 

م   ال االهات  د أرجا  ال ة ان بترةةن هذا وإع ام ذاي.
عن ما ح  إ واقرة الر وان اإلايييييينا ةلد الذي قضيييييي   د 
ا  اييتة من الرسييكنيةن ىقتصيين التربةن الراضييب عل  حن 
الرلم اإلاييييييييييييييينا ةلد واليي وج عليييي  ييأقيي ام مدتجةن وعل  

لشيييييييدات الذي وإيييييييل متسيييييييلقات ىل  اش أح   امتا رة النقَّ 
أعل  الر ارة الشييييييييييييياهقة التد  د ىح ى  هقاتها ايييييييييييييسارة 

نز ع  ىايييييينا ةل وأنزل الرلم اإلايييييينا ةلد  م تنهَّي  ر ما أنجز
لم ال صيييييييييييييييني مكاني  ت اري األمن  لم أني لم يرلِّع الرل الرل

ُج رة » سييييييييييييييينعة. ك ا أن ال راه ة  قةإ  د مأمن ألن 
لم تد ث  د ال ة ان وإقتصييينت « اإلختهار لدطيقة النوايا

عل  تظاهنة ألو ةن أمام السييييييييسارة ريي خاللها متظاهنون 
زنقة »هتا ات من ىبتكار ال زاج ال صييييييني الشييييييربد محل 

ومحيييل هيييذه «. زنقييية.. يار يار.. ىاييييييييييييييينا ةيييل حتولم نيييار
التظاهنة اإلحتجاجية ال تواضييييييرة نسييييييبيات والخالية من أي 

المية  ورية هد نوع رموز  يايية وايييييييييااييييييييية وحزبية وإع
جييي ول األع يييال »من التيييأكةييي   يييأن ال رييياهييي ة هد خيييارج 

هوا اليييييييي عوة ىل  « اإل تال ةةن»ولو أن «.. الحوري  وجَّ
لكيييان اليييذون « لريييا  ال رييياهييي ة مم ىاييييييييييييييينا ةيييلىُج رييية »

ايييييييشيييييياركون  ةها مئات ول ا كانإ األ يال اإلاييييييالمية 
ن التوجي اتشاري وع كل السناان ال تأههة لخوة ماراتو 

الن يياايييييييييييييييية وع األحزاب اللةبنالييية واليي ونييية واإلايييييييييييييييالمييية 
والطهاية ي ن  د ذلك الذون ايييييييييييييةدايييييييييييييسيييييييييييييون األحزاب 
الج و ة. و د هذه الدال اييييسيييتوي الذون أبنموا ال راه ة 

علةهييا مم الج يياهةن « ايييييييييييييييهنوا»  د الح ييانةنييات والييذون
 ييياإللريييا  يرند الروية ىل  ميييا قبيييل  الجييي وييي ة.« الحوريييية»

ذات لوهذا ع وني ه النأي الرام ال صني وبا 1973أكتوبن 
التد لم تذا ويالت الدنب « فيسييييييييبوي» اليييييييييييييييييييييييج اهةن 

عوة « مةييييي ان التدنين»وأرايت ى هيييييات وجويهيييييا  د 
ل  وري يقوم  ي هدع   ميايون القتال. ولرلَّ أ ضيييييييييييييييل  ِّر 
ويلقد اإلج اع هو ال هاشنة  التقلةل ت ريجيات من ىاتر ال 

تسيي ية  «وناون 25حنكة »وإعت اي «  وار»و«  ورة»كل ة 
قاير عل  ىعت اي « بنوايييتنويكا مصييينية»لتدني ضييي ن 

اييييييييييييييلوب الضييييييييييييييرط الذي يدقع الترةةن ولي  اإلنسجار أ
 بت اعياتي وويالتي.
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 التسديد بعد التسليف للملعوب األطلسي
بلةبييا « النحي يةالنجي ات » ريل أو ا تريال الدنوب و

جرلنيييييا ننى أن الدييييياكم الرنبد وتقييييياايييييييييييييييم مم ال دكوم 
ااييييييييييييت عا  األجانب عل  وجي السيييييييييييينعة والب   يون أي 
تنيا وكأن ا هم مسييييييرسون أتوا  سيييييييارات ىاييييييرال ولي  
 اييا نات تقييذل الد مو تيياركيية ملن عل  األرة ىمييا ملن 
وتلوى وإميييا ملن وتخهط  د النييي م وإميييا ملن ولسظ األنسييياج 

ملن ونى  دسييييينة لهةب الدنا ع وتصييييياع  وبند القوم  وإما
من نسا  وكهار ان وأ سال ها  ةن  د الشوارع. والقول 

ُأولد » ل  ييأن الديياكم وال دكوم تقييااييييييييييييييي ييا  ايياقيية اليي عوة
األ السييية ال  تّ ون من ضيييسال ال توايييط ىل  « الدنوب

ما  ر  ال ديط ىل  آخن أ نال أوروبا لكد يسيييييييييييييييترجلوا 
ل  أجنديية القيياذ ييات الدييارقييات القيياتالتو التلبييية ويييأتوا ع

يسيييييييييييييييتنيي  ىل  أن الديياكم تيأليّي وتجّبن واعتبن أن ال وا ن 
مجني تل ةذ مبت ئ وأني هو ال رلِّمو و د هذه الدال  إن 

 واجب التل ةذ ومري ذووه هو ما لخصي الشاعن  القول 

 ُقم لل رّلم و ِّي التهجةال
 كاي ال رلم أن يكون راوع

الي  لي  أمام الج م ال دكوم اييوى وما يامإ هذه ح
النضيياو وتلك منته  القسييوة وذروة التجبنو خصييوإييات أن 

ات  د عتناضيييييييييأقسل األبواب أمام اإل« ال رلم النايييييييييول»
اياقها ال وضوعد. وألن الداكم  رل ذلك وكاي ال دكوم 
يختنع ورا  األبواب ال وإيييي ةو  إني وج  نسسييييي أمام أح  

من اآلخن.  إما ارتضييييييا  ما خيارينو أح ه ا أكحن منارة 
 هو حاإييييييييييل وعل  ندو ارتضييييييييييا  الكوريةن الشيييييييييي الةةن

ن ما «عشةنة كيم ىول اونغ» بيييييييييييييييي و أي الهقا  ياخل األلا 
تتنااييل وتن   األبنا  واألحساي لهذه « الرشييةنة»يامإ هذه 

الكوريا ال رزولة عن الرالمو والصيييييييييييييييلة الوحة ة لداك ها 
 صييييييّسا وتنقل  ي منة قااره ال« ىول -الن ةع كيم جونغ »

ة ن النواية  كل  ضم انوات بةن األرة الكورية واألرضل
«. األا القا   مر ن القذا د»والصيييييةنيةو والشيييييبيي  خي ة 

وإما الب     رامنة قتالية وب ا وتيسييييين من أايييييلدة خهيسةو 
و د الوقإ نسسيييييييي تدضيييييييةن مسيييييييتلزمات ما  ر  ال رامنة 

تجنعونهيييا  د وجيييذب اليييذون ذاقوا منارة كدوج الدييياكم و
و كون األمن ع عتناةظيييل الخشييييييييييييييييييية من عواقيييب اإل

يقتصييييييييييييييين عل  التجني  من موقم ومنا م وإن ا هنالك ما 
هو عظيم وقييي  يكون أعظم. وألن ال ريييامنة ع ي كن أن 
تجيي يو نتيجيية أن كسيية ال ةزان للييذون اختيياروا النزول ىل  
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أضييرف  كحةن من كسة القوى الداك ةو  عتناةايياحة اإل
را توّل  وهو  لب الرون من الذي لخَّصيييييييييييييييي  إن شيييييييييييييييرو 

«.  وما من ظالم ىّع ايييييُةبل   أظلم»... الشييييياعن  القول  
ولق  لب  األظلم ن ا  اعاييييترا ة عل  وجي السيييينعةو  هو 
أإيييال متأّهب وجاهز ومرّا   شييينعية يولية ع وهم أنها 
منقوإييييييييييييييية اإلج اعو وبر م م انرة عنبيةو ع وهم أنها 

ن جامرية ما زالإ لم تبيّ ل  وب غةن إييييييييييييييييايرة  قنار ع
 «.الرنبد»وتنت ي الحوب « موا » الي

ال شييييه   د السصييييل الحاند من ال لروب هو كالتالد  
ال رتنضييييون عل  األرة يداولون ما ااييييتااعوا تدقةع 

ات. والنيياجيي ون ونمون من القيياذ ييات التد هد ىنتصييييييييييييييييار 
كأنها الاةور األ ابةلو الصيييييييييواريم التد كأنها حجارة من 

لو وتجرل الرصييييييف ال أكول يقتصيييييين  سييييييبب يقة اييييييجة
النمد عل  أاييييييييلدة وعتاي وي ا ات و ا نات ومنشيييييييي تو 
وأما أهل الدكم  ال يصيييييييييةبهم مكنوه ألن خار ة الانيع 
األ لسيييييييييييييييية تسيييييييييييييييتوجب اإل قا  عل  الابيرة اعبتزازية 
للنج ةو ذلك أنها ليسييييييييييييإ حنإييييييييييييا عل   قاعات الدنية 

يسييييييييييييييتدع الدياة  وال ي قنا ية وعهارات من نوع شييييييييييييييرب
األ ضييييلو وإن ا من أجل أن يكت ل التسييييليف و ع ما هو 
مناوم  د ي تن الشنوط األ لسد للب     نحلة التس و و 
وأيضات و ع ما هو ما وع  ي من األ السة الذون ما زال 
لرابهم عل  ايييييييييةالني كل ا أوضيييييييييدإ تقارين الخبنا  لهم 
حجم  نوات لةبيا وكيف اييييييييييييييةتم الجند الذي يختصيييييييييييييين 

ي ل ول الدلف قتصيييييييييييييايلذبول  د الوضيييييييييييييم ال الد واإلا
للشيييييييييييييربو  د يولة « الدياة األ ضيييييييييييييل»الدني  عل  

 يختزن  ا نها أجوي أنواع النسط.
وإذا جييييياز اع تناة  يييييإنيييييي مقيييييابيييييل كيييييل تقنين عن 
الر ليييات وتضييييييييييييييي ن عيي ي اآلليييات من  ييا نات وي ييا ييات 
ومصيييسدات ومنا ل وقواع  ومدايييسيييات تم ت مةنها كان 

الدلف » ليييييييييييييييييييييييي لي ىل  غن ة الر ليات ال نكزيةوتم ىراييييييييا
و كان وتم  د الوقإ نسسي ىبال  ال صانم الدنبية «ال نقذ

وغةنها  أن علةهيا أن ُت رج  د خاتهيا ىنجياز كذا ي ا ية 
ج و ة وكذا  ا نة ج و ة وكذا.. وكذا.. وكذا.. من الرتاي 
الذي تم ت مةنه. وهذا يرند ع ليا أن هذه ال صيييييييييييييانم لن 

صوإات أن خار ة الانيع لم تكت ل والقصف تنتك و خ
لن وتوقف. وهنييا نشيييييييييييييييةن ىل  أن لريية األرقييام هد خةن 

« الكني ة»توضيييييييييييا ل ا نقولي ل نااييييييييييهة اعاييييييييييتضييييييييييا ة 
ووم الخ ي  ال اضييييد )الساتا « أإيييي قا  لةبيا» جت اعإل

من ايييييييييبت بن السييييييييياركوزي( من جانب الن ي  السننسيييييييييد 

ن إييييييوعت النج ة األ لسييييييية لل رار  ضييييييةن اللةبةةن م شييييييِّّ
واألرقام التق ونية لبل  «.  ورة الساتا»إلك ال  ورتهم عل  

ال لةوند كةلومتن منبم مساحة مقابل اهرة مالوةن نس ة 
اييييييييييكاناو وتلك أغنب مسارقة  د جرنافيا بل   الرن  الذي 

 وعسيييييييييييييييكنيات  عليي لةبياو هد أن تنميم لةبيا وتأهةلها م نيات 
ىل  خ سييييييييييي ا ة بلةون ومنشييييييييييي ت نساية يدتاج  وخ ماتيات 

يوعر عل  ميي ى عشييييييييييييييين اييييييييييييييينةن. وإذا ا تنضييييييييييييييينييا أن 
ال وجويات اللةبية  د الخارج هد  د ح وي ما ة واييييتةن 
بلةونا لن تسييييييييييييلَّم ىل  الدكم الج و  وإن ا اييييييييييييُيقتام منها 
أ  ان مستلزمات التنميم والتأهةل وإعاية اإلع ارو تتوعها 

ال   ب أ  ابيرة الدال شييييييييييييييينكات أمةنكية وأوروبيةو ع 
التسييييي و   ر  التسيييييليف عل  ال ور الرسيييييكنيو  هذا يرند 
أن لةبيا اتس ي كالرناا من قبل ال بلغ ال تهقد من أإل 
 الخ سييييييييييييييي ا ة بلةونو وهو  ال  ا ة وأربرون بلةون يوعر.

لسيييييييو  حظ الجةل اللةبد اآلتد الذي اييييييييعي  كالجةل  يا
ال ح الذي أمضيييييييييييييي  أربرة عقوي قذافية منينة. هذا ت امات 

 الذي جنى للرناقةةن.
 د الوقإ نسسيييييييييي ع وتم ىبال  غن ة الر ليات  أع اي 

هذهو  هذا أمن ع « الرارات الصيييييي يقة»الذون قضييييييوا  د 
يرند األ ييالسييييييييييييييييةو ك ييا أنييي  د  رل جوانهييي لي  من 

و وأن الرقا ات عل  «النج ة اإلنسانية»ض ن مقتضيات 
ري  د الرواقيييييب وهتم بهيييييا اللةبةون عحقييييياو وهو أمن وا

هوام  خار ة الانيع التد يسيييييييييييييةن  د ه وها ال لروب 
 األ لسد.

رغم كل أيام القصييييييييييف  إن الرقة  مر ن القذا د  قد 
 د الصون ع يصةهي أذىو وهذا أمن تستوجهي مقتضيات 
منحلة اعنتقال من التسيييييييييييليف ىل  التسييييييييييي و . وكل ا كان 

الصيييييييييي وع » د منأى عن األذى  إن ق رة « األا القا  »
عل  التساوة  د شيأن التسي و  تكون « لسيد ال نج األ 

أقوى. وهد تزياي قوة  د حال لم ير  البةإ )حصن  اب 
الذون ا تنضوا أنهم « الحوار» ليييييييييييييييي الرزيزية( لساكني وإن ا

  الوإول ىل   نابل  ونتهد الاوال وال اال.
خالإيييييييييية واقم الدال أن كل شييييييييييد   دسييييييييييا يو وأن 

ااييييتك ال تو يم الو ا ع األمور اييييتهق  عالقة  د انتظار 
ات التد تت دور حول تسييي و  ما تم تسيييليسي. هكذا اإلتساقو 

ح ث  د الرناا وبات لي  من اليسيييييييييييييييةن تر ول ما ب أ 
التساوة  د شأني قبل ىاقاط النظام الصّ امد وحت  ما 

ام شيينقات  و مم توضيييا ال تساوة األمةنكد قبل ىع ام إيي َّ
 ِّرل الرناقةةن   أن اإلاييييييييييقاط من  ِّرليو أما الشيييييييييينع   ن
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الذون يدك ون منيذ ما  ري  غزو الرنااو أي   رن  آخن أن 
و وأما الشييينع  إني «أ لسيييد -واجب أمةنكد »ىايييقاط النظام 

مسيييييييييييألة ياخلية وتد ل أهل البل  وزرها. والتسيييييييييييليسات ال تسع 
علةها تتالب التس و . ولق   ال الرحور عل  إّ ام من أجل 

ويتكنر األمن  النسيييييهة ىل  لةبيا وإن ىنجاز أرقام التسييييي و اتو 
 أخذت الصيرة تر والت  هيسة.

 أن الذي  وبالروية ىل  ما ب أناه نج  أنسسييييييينا أكحن اقتناعات 
أن الوعيات ال تد ة وبرل يول األ لسييييد  ح ث كان ع ليات 

ااييييييييييييييترايت لةبيا وكأن ا كانإ عل  م ى أربرة عقوي وييرة 
  ُيسيييييييييييييي ون ىليي ل ى ُحكم كان  د أشيييييييييييييي  الداجة ىل  عقال

النصييييييييييدةو ع ىل  حواريةن ي انوني  أ كار وب ا ل تصيييييييييلا 
ماية  د جلسيييييية نقاش وع تصييييييلا إليارة بل . وكل ذلك تدإ 

يص ر من لةبيا ج و . أما  النسهة ىل  الرناا  مقولة ىني يا  ات 
  إايييييييييييتراية إن اعايييييييييييتراية لم تد ث  الكاملو وهد منتهاة 

لتسايي مواجهة مم ىونانو  اييييييوريا ىل  السيييييينب الرنبدو وذلك
وذلك عل  أايييييييياج أن عز ل اييييييييوريا عن ىونان يجرل شييييييييأن 

و ومن أجل الهقا  ات ىاييييييييييييتر ايويجرلها أكحن  األخةنة ضييييييييييييعيسات 
 ييأمييانو للتريياي  مم مدياهييا الرنبد ومم ال جت م اليي ولدو 

عن أن الرز ل يدّ  من   وحها ىل  ال ور الذي تدلم   ضيييييالت 
ل مم الرناا وايييييييييييييوريا ولبنان  ي ولم وتدقعو وهو أن تشيييييييييييييكِّ 

السييييييييييييييالم مم ىتسياا  التديالف الذي هو من وتخيذ قنار ىنجياز
الذي ع ي انم األ السيييية  د ىنجازه...  اإلتسااىايييينا ةلو وهو 

ىن ا عل  أايييييياج أن القبول  ي هو أيضييييييات نوع من التسييييييليف 
 الذي لي ااتدقاقات التس و .

ل ىن الان ةن  الروية أيضات ىل  ما ب أناه يجوز تكنار القو 
 د لةبييييييياو الانل القييييييذا د الديييييياكم والانل ال رييييييارةو 
وتد الن وزر ما أإاب البل . واللوم عل  الذي حكم ألني لم 
يكن محل ال رارة الذي  ق  الق رة عل  التد ل وارتضيي  ما 

 ع  ال  طية  صول ال لروب. جنى... واةنتضد منغل ات 
 2011 سبتمبر )أيلول( 3 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 المغفور أوباما ومشاركوه 
 أو عظائم األمور

كان ونق  هدع  الذون ىايييتضيييا هم الن ي  السننسيييد 
 2011أولول /نيكوع ايييييياركوزي ووم الخ ي  أول اييييييبت بن

مشيييييياركة الن ي  « أإيييييي قا  لةبيا» د  اري   د مدت ن 
األمةنكد  اراي أوباما ىجت اعهم وبذلك يكت ل مشيييييييييييييييه  

ذات الاهرة الج و ة التد تصيييييييييييييييااي « ال وليةال افيا »
الحنوات الرنبية. ولكن ىنشييييراعت الن ي  األمةنكد الذي 
هو ع ة  اإلنقضياة عل  الصية  الح ةن ع ُتلرد حطيقة 
أننييا كرنب ومسيييييييييييييييل ةن علةنييا أن نرتنل  ييأننييا منييذ تلييك 
الزيييييارة التيييياريخييييية للن ي  أوبييييامييييا ىل  القيييياهنة وخاييييا ييييي 

ي وك ا لو أني شييييييييييييييييم أزهني ُولقد الشيييييييييييييييهةن الذي ب ا في
خاهة إالة ج رة.. ىن ا من عل  منبن جامرة القاهنةو 
وندن  د حالة متا رة لسيييييييييييييييلوكيات هذا الن ي  يد ونا 
األمل  أن النجل ع ب   ايييييةلتزم   ا قالي  د شيييييأن تاوين 
الرالقيية ال توازنيية بةن الوعيييات ال تديي ة واألمتةن الرنبييية 

محل  ن يكون  د هذا الشييييييييييييأنواإلاييييييييييييالمية وبأن عه ه ل
عهوي الذون ايهقوه وكلهم ون رج  د خانة السيةئ واألايوأو 
ع ا الره  البوشيييد أ ات وإبنات الذي كان الكار ة التد نعيُ  
ت اعياتها للسييييييييييينة الرشييييييييييينين عل  التوالد وال نتهاة هذه 
التييي اعييييات بتليييك ال كةييي ة التد وقم ضيييييييييييييييدةتهيييا الن ي  

كامب » ي  مولِّ  إيييييييسقة )الناحل( أنور السيييييييايات عل  و
 الن ي  األابع جي د كارتن.« ييسة 

مضيييييإ ال ئُة ووم األول  للوعية األوبامية وبقةنا عل  
تسييياؤلنيييا  يييأن النجيييل ونتيييب أوراا الييي ور التييياريخد اليييذي 
وتالم ىل  رب اي  شييييييخصييييييي. وبر  أاييييييابيم من ىنقضييييييا  
السييييينة األول  ب أت لهجة النجل وبالذات ىزا  ال وضيييييوع 

نا قولي  كل الوضيييييييييييييييو  مِّن عل  األهم  الذي يرنةنا وأ نحل
منبن جامرة القاهنةو وهو ال تصيييييييييييييييل  إيجاي حل متوازن 
لل وضوع السلساةندو خصوإات أني لسظ   ل  السم عهارة 

 يولة  لسيييييييييياةنية مسييييييييييتقلة قابلة للعي  ىل  جانب يولة»
لكن الذي ح ث هو أن الن ي  أوباما ب أ «. ىاييييييييييييييينا ةل

ذها عل  مد ل  هاراتوبأايييييييييالةب ملتوية وع يصيييييييييرب أخ 
الحقة من جانبنا يداول الت ل  م ا وع   ي ورا  وتويي 

اإلاييييييييييييييينا ةلد ويقول مِّن الكالم مييا وهرييا « اللوبد»ىل  
عةب أعمشيييييييييياعن الصيييييييييي مة  د النسوج.. ىل  أن كانإ 

الكونرنج للذ ب  «مهايرة»من وبتي  د األمم ال تد ة و
تنقصيييها « موعظة»الصيييهةوند بنيامةن نتنياهو ووم ألق  

الذمة والضيييي ةن وال وضييييوعية مِّن عل  منبن الكونرنجو 
وكييان ميي عيياة للخجييل أن هييذا الييذ ييب حظد  ييالتصيييييييييييييييسةع 
 والتهلةل مِّن الذون هم األياة الساعلة  د القنار األمةنكد.

لم يقتصيييييين األمن عن  الن ي  أوباما عل  أن ونسيييييي  
وهو  د البةإ األبيل ما ايييييييييييييييبع أن وعل   ي. بل نج ه 



385 
 

 النصييييييدة « السيييييلاة السلسييييياةنية»ُي ان أإييييي قا ه أهل 
تلوَّ األخنى أن ع يانحوا موضوع الرضوية خالل ال ورة 
الرييييايييييية للج عييييية الر ومييييية لألمم ال تديييي ة. وعل  رغم 
اإل هيييال ال لدو  من أكحنيييية يول الريييالم وبييياليييذات يول 

«  يولة  لسيييييياةنية» بيييييييييييييييييييييي أمةنكا الجنوبية عل  اإلعتنال
 صييييلدة ىكتسيييياب  لسيييياةن حع الرضييييوية  د واإلقتناع ل

ية ومن جانب  األمم ال تد ةو ىعَّ أن هذه السنإييييييييييييييية مه َّ
 الذات شيييييييييييييييخصييييييييييييييييات مني أو نتيجة  ىيارة الن ي  أوباماو

ضيييييييييييييييروط ع  ن او وذلك ألن ىايييييييييييييييتر ال من وبة أمةنكا 
عن  التصييييييويإ لن ي كِّن السلسيييييياةنةةن من نة ل « السةتو»

ا ىحت يال ىايييييييييييييييتر يال  نإيييييييييييييييتهم التياريخيية. واليذي ون  جِّّ
أن الن ي  أوباما شييييخصيييييات تسييييبَّب لنا  صيييي مة « السةتو»

 مضييييا ة عن ما قال  د خااب لي ىاييييته ل مني ىرضييييا 
ىن جهوي »أيار ال اضييييييد /اإلحتالل اإلايييييينا ةلد  د ماوو

السلسييييييياةنةةن لنز ع الشييييييينعية عن ىاييييييينا ةل ايييييييتنتهد ىل  
ال تد ة السشيييل  األع ال النمزية لرزل ىاييينا ةل  د األمم 

لن تخلع يوليييييية  2011 د اليييييي ورة الرييييييايييييييية  د أولول 
 لهشاعة هذه ال ناوغة. يا التذبذب. لهذا يا «!مستقلة

عل  ميييييي ى اييييييييييييييينتةن أوبييييييامةَّتة ن لم تالييييييب اإليارة 
األمةنكية أمنات من السلسييييييييياةنةةن مهاشييييييييينة من السيييييييييلاةو 

ىعَّ وتم « ح يييياج»وبييييالواايييييييييييييييايييية من قلالن ل ييييا يخ  
هنييياليييك  رل ال واقف اللسظيييية من  تنسةيييذه.. وإن كيييانيييإ

رموز  د جنا  السييييييييييييييلاة  د رام هللا أو رموز  د جنا  
 د غزة وهد مواقف تسييييييييته ل تسايي « حكومة ح اج»

م السلساةند  د الجانبة ن. وبر   حالة ىحهاط تصةُب الج  
«  ح اج»الذي ح ث  د اييييييييييييييوريا ىرتأى ىخواننا ج اعة 

م السييييييوري  أو خشييييييية أن التخهيف من و أتهم عل  الُدك 
م بنسسيييي اإلايييتضيييا ة الد سييياوية لظنول  ُونهد هذا الُدك 
ضييييييييييياغاة كتلك التد أوجبإ ىنها  ىايييييييييييتضيييييييييييا ة الزعيم 

هللا أوجالن  د زمن الن ي  )الناحل( األاييي   عب  الكنيي
)مصيين( تتقبلهم  األبو وي َّ وا وجوههم شييا ن ال دنوايية

ك تسه ةن ولي  غةن ذلكو  ضالت عن أن لهم  د مصن 
ل  د ج يييياعيييية "اإلخوان  القوة التد ىايييييييييييييييتيقظييييإ وتت حييييَّ
ال سل ةن" مم مالحظة أن موقف الج اعة ع وتقا م مم 
م ال صييييييييييني  صيييييييييييرتي الناهنة والذي ع وني   موقف الُدك 
ة تسجةنات لل وقف مم ىانا ةل ومن أجل ذلك وتقة   ال راه 

ال بنمة مرها. و د ظل أجوا  الرالقة ال سيييييييييييييييتجل ة بةن 
ي كن للن ي  « مصييييين غةن حسيييييند مهاري»و« ح اج»

قيي امييات أكحن وُيح بييإ أمييام ال أل أنييي كييان  أوبييامييا أن يكون مِّ

ن الجن ي اإلايييييينا ةلد  عن  كل تي. وحت  ىذا كان  ك أايييييي 
شيييياليط يسيييياع ه  د مسييييألة التدني  إن مصيييين ت ون أو 

ويتم اإل ناج عن هذه « ح اج»  حنكة  اتإ كذلكو عل
 الوييرة. -النهةنة 

ىننا حاليات  د منحلة الر  الركسييييييد لتلك اللدظُة التد 
 ةهيييا ىختهيييار حطيقييية نواييييا ىيارة الن ي  أوبييياميييا وهيييل  وتمُّ 

ايييييييةنسِّذ ما ايييييييبع وقالي  د خاا ي مِّن عل  منبن جامرة 
زه  د خااب لي  القاهنة  ر  أيام من توليي الن اايييييييييييية وعزَّ

أيار /ماوو 19قبل  ال ة أشييييييييييهن وبضييييييييييرة أيام )الخ ي  
ىننيا »(  يالقول اليذي ع له    د تسسيييييييييييييييةن مسنياتيي 2011

نرتق  أن ح وي ىاييييييييينا ةل و لسييييييييياةن يجب أن تقوم عل  
مم تهيياُيل متَّسع عليييي  د  1967أايييييييييييييييياج خاوط الرييام 

األراضد  دةا وتم ىنشا  ح وي مرتنلل بها لل ولتةنو ىذ 
م نسسييييي يجب أن يكون  للشييييرب السلسيييياةند الدع  د ُحك 

بنسسيييييييييييييييي وُيدقع كامل ىمكانياتي  د يولة ذات ايييييييييييييييياية 
ىن ال وقف السلسييييييياةند تجاه هذا ال ب أ يجب  ومتصيييييييلة.

أن ع يكون  قط  يييال وا قييييةو بيييل يجييييب أن يكون لييي ونييييا 
موقف راييييي د ُيالب فيي من الدكومة اإلاييييينا ةلية م حَّلة 

القبول بهيييذا ال بييي أو أي  بن ي  وزرا هيييا بنييييامةن نتنيييياهو
مم تهييييييياُيل متسع  1967مبييييييي أ الييييييي ولتةن عل  حييييييي وي 

 «.عليي...
هذا الكالم للن ي  أوباما يرند أن الق ج الشييييييييييييييين ية 
 هد ضييييييييييييييي ن ال ولة التد وتد ث عنها الن ي  األمةنكد
ويرند ىاييييييييييييتانايات أن مرزو ة الق ج ال وحَّ ة عاإيييييييييييي ة 

ما أيضييييات أن إلايييينا ةل يجب أن تتوقف. ومرن  كالم أوبا
ال ولة السلسييييييييييياةنية ك ا وناها وك ا ونتضيييييييييييةها الشيييييييييييرب 
ز النضييييييييييييي  ال هايرة التد  نحها  السلسييييييييييييياةند وك ا ُترزِّ

الرزيز  د الق يييية اليييي ورييييية  د  عبيييي بن  هللا عبيييي  ال لييييك
)وكيييان ميييا زال ولييييات  2002آذار /ميييارج 29-28بةنوت 

للره (و من شأنها أن تدقع السالمة إلانا ةل والسلم  د 
ل ناقة وبذلك ع يروي الوضييييييييييييم عل  ما هو عليي يا  ات ا

وإل  ذلكو وهذا األهمو ىن  يام  عل  شيييييييييييييييسةن اإلنسجار.
ال ولة السلسييييييييييييييياةنية هو اإلقنار غةن القابل للتر ول من 
 جانب السلساةنةةن بوجوي ىانا ةل بل ىنها ال عامة القوية

الذي  سبهي قامإ ىانا ةل مم مالحظة « وع  بلسور» ليييييييييي
هها اللوري آر ن أن ا لوع  نسسييييييي الذي جا   د راييييييالة وجَّ

تشييييييييييييييينين /نو  بن 2بلسور وزين خيارجيية بنيايانييا بتياريم 
ىل  اللوري جيياي   روتشيييييييييييييييةليي  الييذي كييان  1917الحيياند 

زمنذاي زعيم الدنكة الصيييييييييهةونيةو ولدظ وبتربةن رمزيو 
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ىن حكومة »وجوي يولة  لسيييييييياةنية وهذا وت حَّل  د عهارة 
تنظن  الراف ىل  ىنشييييييا  و ن قومد إيييييياحب الجاللة 

للشييييييييرب الةهويي  د  لسيييييييياةن واييييييييول تبذل قصييييييييارى 
جهيي هييا لتسيييييييييييييييهةييل تدقةع هييذا الهيي ل. ويجييب أن يكون 
ل تدةزات ضيييييييييييييييي  الدقوا  مسهومييات أن هييذا اإلعالن ع ي حييِّّ
ال يييييي نييييييية واليييييي ونييييييية لاوا ف غةن وهويييييييية موجوية  د 

زيو والقول ىن الوع  ولدظو وإن بتربةن رم«.  لساةن...
وجوي يولة  لسيييييييييييييياةنية إييييييييييييييدياو وإعَّ   ا مرن  الجز  

" وا ف  لييييييييييييييي الحاند من العهارة ال ترلقة  إعتنال الدقوا 
أي ال سيييييييييييييييل ةن »غةن وهويييييية موجوية  د  لسييييييييييييييياةن 

وال سيدةةنو  ضالت عن أن ن  الوع  وتض ن أن يكون 
هنالك و ن قومد للةهوي )أي يولة(  د  لسييييييييييييييياةن ولم 

وهيييذه «. و نيييات قومييييات للةهوي يقيييل أن "تكون  لسييييييييييييييياةن
مسنيات بنع  ةها السيااةون وال بلومااةون اإلنكلةز ومن 
نوع بناعييية اللوري كيييارايون منييي وب بنيايييانييييا لييي ى األمم 

تاركات  كل ة  242ال تد ة الذي إييييا  قنار مجل  األمن 
واح ة  رنة ىاييييييييييييتن ت ىلةها ىايييييييييييينا ةل  د م ا لتها تنسةذ 

 22يصيي ر هو اآلخن ووم  القنار الذي تشييا  الصيي ل أن
أي  ر  نصيييييييييييف قنن وعشييييييييييينين وومات من  1967نو  بن 

(. والكل يية الحرنة هد 1917نو  بن  2ىعالن وعي  بلسور )
ب ل "األراضييد" وإن كانإ « أراةٍ »حول اإلنسييداب من 

هنييياليييك ىجتهيييايات لسظيييية محيييل القول ىن الكل ييية  يييالن  
«  األراضييييد»اإلنكلةزي غةنها  الن  السننسييييد حةا تني 

ومحل قول اللوري كارايون زمنذاي لوزين خارجية مصيييييييييييين 
)الناحل( مد وي رياة ىن السقنة األول  من القنار تشةن 

ع م جواز ضيييييييييييم  األراضيييييييييييد بوااييييييييييياة »إيييييييييييناحة ىل  
والذي وحةن اإلاتهجان هو أن ىاتهانة ىانا ةل «. الدنب

و 242وإيييياغة قنار مجل  األمن  «وع  بلسور»بنوحية 
لوع  وع بنوحية الصيييييييييييييييياغةو ع تلق   ال تأخذ بنوحية ا

بلسور وجةيييل « أحسييياي»ال وقف الديييازم من جيييانيييب جةيييل 
م البنيااند خالل الرقوي « أبنا » كارايون أي أهل الُدك 

األربرة ال تواإلةو وبالذات من منغنيإ تاتشن الد و ية 
ىل  ييسةيييييييي  كييييييييامةنون ال تناخد وبةنه ييييييييا  وند بلةن 

نضييييييييييرهم ىل  جانب ىيارة ال تالعبو األمن الذي يجرلنا 
الن ي  أوبياميا أميام اإلختهيار هيذا الشيييييييييييييييهن عني ميا وتقي م 
ر ي  السيييلاة الو نية مد وي عهاج شيييخصييييات أو ونوب 
عني و ٌ  مصيييييييييييييييرَّن ي حل األمتةن ورب ا م حل عن القارة 
األمةنكية الجنوبية ضيييييييييييي ن الو    الب عضييييييييييييوية يولة 

 وعاإيييي تها الق ج الشيييين ية. 1967 لسيييياةن عل  ح وي 

 ييإذا تصييييييييييييييينَّل هييذان القاهييان اليي وليييان  ييالييذات ومره ييا 
الن ي  نيكوع ااركوزي تصنُّل ملن وه هم مرسنة األمتةن 
لذنوب يولهم ويول أخنى ت ور  د  لك رعاوتهم للر وان 
اإلايينا ةلدو  إن شييروب األمتةن اييتتجاوز وإن  رصيية ما 
ي اراييييييييييوني من ىحتالعت لإرايات  د  رل يول الحنا  

وتقويل ل ا تم ىنجازه عل  م ى أربرة عقوي  د الرنبد 
مجاعت البنية التدتية واألرضييييييية والجويةو وذلك  رنة 
تجهيف مييييا ي كن تجهيسيييييي من الحنوات الرنبيييييية. وتلييييك 
تنضييية مرنوية عل  أايياج أن القبول  ال ولة السلسيياةنية 
يشييكل خاوة ُأول  عل   نيع ىنتقال الشييقةع السلسيياةند 

ك من ىايييتر الي ورقة  د الصيييناعات من ذ ل العي  وكذل
ىل  العي  الكنيمو  ضييييييييالت عن أني يضييييييييم نهاية لظاهنة 
ىاييييييييييتر ال  لسيييييييييياةن ورقة للهقا   ويالت  د السييييييييييلاة أو 

األا التنكد ال تأخنة  ضيييييرة « مكنمة»للتزعم عل  ندو 
اإلايترناضيدو مزاو ة عل  « الاني» بييييييييييييييييي عقوي وال ت حلة

انو لسييييييييييسةن مصيييييييييين  الذات ومداولة ىإيييييييييياسال مم ىون 
ىاييييييييييينا ةل ألن يولتي لم ترتذر ولي  ألنها ليسيييييييييييإ ع وة 
األمتةن. وإذا كان ال أمول من الن ي  أوباما وشيييييييييييييينكا ي 
لن وتدقع ويقسون ولو منة واحييييييي ة مم ال ناع والدع 
  ريييات منهم بتجييي وييي  الوعيييية الن يييااييييييييييييييييييية ال ييي عومييية من 

الةهويية النازحة عل  إييييييييييييييي ور الشيييييييييييييييروب « اللوبيات»
واألوروبيةو عل  حسيييييياب اإلاييييييتهانة  األمتةنو األمةنكية 

 إن الب ول للذنب ال رسور ايييييييييييييكون عل  األرجا عظا م 
 األمور.

 2011)أيلول(  سبتمبر 8 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 «الكي ف الثوري »كأنه 
 في المحروسة المتسالمة

ع أعتق   دكم مرايشيييييييييييييييتد ال ة انية عل  م ى أربرة 
عقوي للوضيييييييم  د مصييييييين ك ناايييييييل  م ك تا م للتاورات 
ال صييييينية  د مشيييييه ها اإلشيييييتناكد الناإيييييني ومشيييييه ها 
اإلنستاحد السيييييياياتد  م مشييييييه ها اإلاييييييتهاحد ك ا الدال 
م الن ي  السييييييابع  خالل النصييييييف الحاند من ايييييينوات ُحك 

صييينيةن ميالون ىل  الدنب خواننا ال ىحسيييند مهاريو أن 
من ج و . ويلةلنا عل  ذلك أن أبنا  ال دنواييييييييييييييية هللوا 
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للن ي  السيييييييييييييييايات عن ما أبلرهم  د واح ة من ى العتي 
التد قييييييايهييييييا هد آخن  1973علةهم أن حنب أكتوبن 

الدنوبو وكانوا قبل ذلك لم ونزعجوا عن ما شيييييييينَّع أبواب 
ال تد ة  مصيييييييييييين أمام ىاييييييييييييت ارة كاملة  د ىتجاه الوعيات

مبه عت اإلتداي السييييييوفياتد أاييييييوأ به لة. وعن ما ألق   د 
البنل ان الخاهة الشييييييييييييييهةنة وبدضييييييييييييييور رمز النضييييييييييييييال 

الن ي  )الناحل( ياان عن ات وألل ا  ةها ىل   السلساةند
ىني مسييييييتر  للذهاب ىل  ىايييييينا ةل من أجل السييييييالمو  إن 
أبنا  ال دنواة أإابتهم ال هشة وإحتاروا  د أمن عجلة 
ر يسييهم من هذه اإلن  اعة والتسيياؤل  د الوقإ نسسييي  ما 
يام السييييايات حقع ىنتصييييارات عسييييكنيات مبهنات  ل اذا الرجلة 
ول اذا ب ل الذهاب ىل  ىاييييييييينا ةل الر ل عل  تنتةب لقا  
من أجل السيييالم يسيييتضيييال  د بل  مداو  وبذلك تصيييان 
الكنامة ال صييييييينية. لكن عل  رغم ال هشييييييية تنكوا الن ي  

اي الدنب بتخايط جنناعت وباوعت مقييييياتلةن اليييييذي قييييي
و يارين تسخن بهم الرسييكنية ال صيينية ومن هدع  مد   
 وزي ومد   أح   إييايا وأح   ىايي اعةل وايير  ال ون 
الشيييييييياذلد وحسييييييييند مهاري  ال الضيييييييينبة الجوية ومد   

وواإل  «ال زرعة الصةنية»ع لية  حسةن  نااوي  ال
ومن يون أي  مشيييي وهةنتنسةذ تالراتي السييييل ية ويتا رون 

ىنسرال ذلك ال شييييييييييييه  التاريخد ال ت حل  اا نة الن اايييييييييييية 
غوريون وينزل منها ر ي  بن  ال صيييييييينية تدط  د ماار

ج هورية مصييييييين الرنبية ومري مسيييييييدولون ومنا قون لي  
بةنهم ىايييييي اعةل  ه د الذي كان وزينات للخارجية  م ىبتر  

اح  من مرتنضات عل  زيارة السايات. وهو  د أي حال و 
قلييييية  د أواييييييييييييييييييياط النخهييييية أظهنوا  د حييييي وي ال  كن 

 ىعتناضهم عل  التوجي الساياتد.
ذهب السيييييييييييايات ىل  ىاييييييييييينا ةل ذهاب الساتدةنو ىن ا 
للتسيييييييوية التد تبةِّّن أنها كانإ ل ى الجانب األمةنكد  د 
عه ة  هاة ونشيييييياون من أجل  ك مصيييييين عن الصييييييناع 

ولكن من  اإلايييييييينا ةلد لي  حهات  هرات   صيييييييين -الرنبد 
أجل ت  و   نص الهقا  اآلمن للكيان اإلاييييييييييييييينا ةلدو وهم 
 د ماةِّّهات  ه ختهم وزيِّنون للسيييييييييايات حالة  ال ا وتوا 
ىلةهييا وهد أن يكون زعي ييات لألميية الرنبييية وتييأخييذ زعييامتييي 
 الر ع الشيييييييييييييييربد اليييذي كيييان لزعيييامييية السيييييييييييييييلف ج يييال

الناإيييييييين. ومن ال اةِّّهات التد نقصيييييييي  بها البهارات  عب 
سيااية للاهخة األمةنكية التد ونعاها  إهت ام ىاتحنا د ال

الن ي  )األابع( جي د كارتنو تزيةن  وا   التسوية التد 
 ضيييييييييييالت عن  ي كن أن تنر  أحوال مصييييييييييين ىقتصييييييييييياييات 

ال سيييييييييياع ات التد اييييييييييت ندها أمةنكا والتسييييييييييهةالت التد 
ايييتق مها مدايييسيييات ال ال ال ولية واإلعسا ات من ال وون 

را   » ليييييي ت ا األذرع ال ولية أي أمةنكا وأوروباو  ال تناك ة
الن ي  مد   أنور السايات. « السالم  د الشنا األواط

ومن جانبها ب أت آلة اإلعالم األمةنكية واألوروبية تسلِّط 
األضيييييييييييوا  عل  الن ي  السيييييييييييايات و د خط مواز كانإ 
مداييييسييييات ىاييييتاالع النأي تقوم   ا يرزز ع لية التزيةن 

ال قاإيييييييييي  األمةنكية. واألهم من هذا كلي هو التد تتنجم 
أن مدنَّكةن  د ىيارة الن ي  كارتن أوحوا للسييييييييييييايات  أن 
خياره السل د ايجرل كل الدكومات الرنبية تسةن ورا ه 

 وبذلك وتزعم الرالم الرنبد.
وب ل أن تتدقع « كامب ييسة »أبنم السايات مراه ة 

وبي أ رموز  الزعيامية ال يأمولية  يإن الريالم الرنبد ىنقسيييييييييييييييم
القضييية السلسيياةنية وبتر ون عن مصيين. لكن النأي الرام 
ال صييييييييني كان راضيييييييييات   ا ح ث مبتهجات  أن األبنا  لن 
يداربوا  ر  اآلن وايرةنون أهالةهم  د أع الهم وحقولهم. 
وإايييييييتوعبإ يول عنبيةو وكل واح ة ل وا م خاإييييييية بهاو 
 ضيييييييييييييييريييية مالوةن مصيييييييييييييييني توزعوا عل  لةبيييييا والرناا 

سييييييييييييييرويية ومرظم يول الخليج الرنبد. وهذا اإلنتراش وال
لسنص الر ل جا  ون م منسيييييوب النضييييي  ال صيييييني عن 

 السالم مم ىانا ةل.
رها  األخوان »وح ها الج اعات اإلاييييييييييييالمية وتصيييييييييييي َّ

وج وا  د هذا الذي أح  ي السيييييييييييييايات  د « ال سيييييييييييييل ون 
ال جت م ال صييييييييييني ما من شييييييييييأني ى راي مخااهم الق يم 

 د مصييييين. ولق  رأوا أن « ولة اإلايييييالميةال »وهو ىقامة 
هيييذا القبول من جيييانيييب النأي الريييام ال صيييييييييييييييني  يييالسريييل 
السييييييياياتد اييييييييقوِّة أي  نإييييييية لهم لإنقضييييييياة عل  
الدكمو خصيييييييييوإيييييييييات ىذا  قد السيييييييييايات  د الدكم   اند 

الناإيييين الذي حال يون  عب  عشيييينة ايييينة عل  ندو  قا 
ل تدقةع خاط اإلخوان وبرحن إيييييييييييييييسو هم بةن اإلعتقييييا

وال اارية والدنمان من م ارايية النشيياط السيييااييد. وهنا 
والج اعات التد هد روا   تصيييييييييييب  د « اإلخوان»ننى 

 دةنة الر ل ال عوي اإلاييييييييالمد ولنشييييييييط ايييييييينات وبال سهوم 
اليسييييياري الر ل تدإ األرة.  م تد ث ع لية اإلغتيال 
 الشييهةنة  د السيياعة الحانية وعشيين يقا ع من ووم الحال ا 

للسيييييييييييييييايات وهو  د منصييييييييييييييية اإلحتسال  1981ىكتوبن  6
بذكنى اإلنتصيييييييييار الذي ىايييييييييتن  ىليي  د ع لية السيييييييييالم 
مت حِّّلة بزيارة ىايينا ةل وإلقا  خااب  د الكنيسييإ  م ىبنام 
ال راه ة  د كامب ييسة  مم مناحيم بيرن بنعاية كارتن 
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الشييياه  الدد عل  تلك اللدظة والصيييسقة. وبر  اإلغتيال 
ج اعة اإلخوان هد ضييييييييييييي  ال راه ة اييييييييييييياي ىناهاع  أن 

وايييييييتر ل عل  ىلرا هاو وهذا كان ىناهاعات ى تناضييييييييات ولم 
 يد ث.

ما  رلي السيييايات ايييار عليي حسيييند مهاريو ولم نج  
من يقول للن ي  الوارث ىن ما  رلي ايييييييييييييييلسك أإييييييييييييييياب 
ال دنوايييييييييية مصيييييييييين  د كبنيا هاو وأن تج ة  عضييييييييييوية 

ة ال صنية مصن  د الجامرة الرنبية هد  رنة  د الهةه
ولذا   ن واجهك وق  أإيييييييهدإ الن ي  أن تتصييييييينل   ا 
مرناه ىن ال راه ة أبنمها ر ي  رحل وأن الوضيييم الج و  
وتالب تر والت  د ال راه ة التد ىاييييييييييترجل السييييييييييايات 
ىبنامها. لم تاالب أ يال  اعلة  د ال جت م السيييييييااييييييد 
ال صييني بذلك ك ا أن الذون إييالوا وجالوا  د ال وضييوع 

من النخهة الداذقة  د التنظةن الراجزة عن التأ ةن كانوا 
  د أوااط النأي الرام.

ز مهاري أجوا  اإلنستا  التد ب أها السيييييييييييايات من  عزَّ
يون أن يأخذ  د اإلعتهار أن محل هذا الترزيز ايييييييةنر  
أحوال الاهقة الرنية  د مصييين والتد خنجإ من الظالل 

لكنها « ستا اإلن» بيييييييييييي ىل  الرلن ل جني أن نايى السايات
ايييييييييييييييُتلرد  ييالتيي رج الاهقيية الوايييييييييييييييا  أو ىذا جيياز القول 
اييييييتتناجم هذه الاهقة وتصيييييياف ىل  ي ةن الاهقة السقةنة 
أما يسييييييييييار الاهقة  إني مكتظ  ال ه َّشييييييييييةن ال سييييييييييدوقةن 
ىجت ييياعييييات. وبييي أ السيييييييييييييييرد إلنجييياز تنميم الهةهييية وذليييك 
لي ىل  تون    إاييتراية مقن الجامرة الرنبية الذي جنى نق 

بالتالد عوية منصييييييييييب األمةن الرام ىل  مصيييييييييين  ر ما و 
شييييرل ال نصييييب  د ايييينوات مرا هة مصيييين عل  ما  رلي 
السييييييايات التونسييييييد الشيييييياذلد القلةبد. ومن خالل  رل 
التناور وتجنبة ىاييييييييتنهاط مدور يقوي من عزي ة مصيييييييين 
ويت حيييييل  د مجل  ترييييياون لم ُتكتيييييب ليييييي الديييييياة وهو 

د مهاري من مصيييييييييييييين حسيييييييييييييين« مجل  التراون الرنبد»
ام  إيييييالا وأرين هللا عب  حسيييييةن وي ن علد وعناا إييييي ِّّ

ال لك الدسيييييييييييييييةنو حقع الن ي  مهاري الكحةن من ع لية 
التنميم. ىاييييترايت مصيييين الجامرة والرضييييوية وهذا جرل 
النأي الرام ال صييييييييييييييينيو ع ا النخهة من ج اعة التنظةن 
ونتا  أكحن ل ا يسرلي ر يسيييييييهم. ولم يسيييييييتوقسهم أن مهاري 

لرضوية والجامرة لكني  د الوقإ نسسي ع ول   أاتراي ا
موضيييوع ال راه ة مم ىاييينا ةل عل  رغم أن اإلاييينا ةلةةن 
ي رنون ع وانات وإذععت  السلسييييييييييييييياةنةةن وهذا أمن ع ولةع 

مصيييييييييييييين أن ع تنيع الر وان   ال ولة ال صيييييييييييييينية الكبنى 

وتضيييييييم ح ات لإذعل. أما ل اذا لم يسيييييييتوقف ال صييييييينيةن 
م ذلك  ألن أجوا   السالم أ ضل  النسهة ىلةهم. وهذا شجَّ

مهاري عل  ت تةن أاييييياايييييات ال راه ة اييييياعيات  د الوقإ 
نسسييي ىل  ىنجاز ُيقوِّي من مكانتي ويدقع لي شييربية  كان 

مسييتك الت بذلك ع لية تدنين «  ا ا»نجاحي  د ىاييتراية 
ايييييييييييييييةنيا .. ىن يا من يون ال سيييييييييييييييياج  يالتنتةهيات األمنيية 

ها ع تراةها حع التواج  ال جدسة  د حع مصييييييييييييييين كون
 الرسكني الكنيم  د مساحات مد وية.

منة أخنى ودك  ال صييينيون قبولهم  السيييالم ومن يون 
أن يستوقسهم أن ر يسهم حسند مهاري وهالغ  د ىتصاعتي 
 اإلانا ةلةةن الذون يرجوا عل  التسويف وال  ا لة ألنهم 
ع ونيييي ون ل صييييييييييييييين يورات  ييياعالت  د ال ناقييية. ومم أن 

ىحتنموا  د حسند مهاري ر  ضي زيارة ىانا ةل  ل صنيةنا
ع ا زيارة السيييييياعات القلةلة  قط ل نااييييييهة ىغتيال ىاييييييدع 

ىعَّ أنهم بيي أوا ونون أن  قييا  مصييييييييييييييين  رابةن وتشيييييييييييييييةيرييي
متسيييييييييال ة في ا الر وان اإلاييييييييينا ةلد عل  السلسييييييييياةنةةنو 
وتالب واييييييةلة ضييييييرط ما عل  ىايييييينا ةل. ولق  حاول أن 

ل  قد يون م ارايييييييية الضييييييييرط من  يسرل شييييييييةئات لكن السر 
ىاييييييييييييييتر ال ورقة التلويا بتر ول ال راه ة. وهو لو  خالل

كان ونى أن النأي الرام ال صييييني مسييييتر   د حال ُ ن  
موضيييييوع التر ول بنايييييم التساوة وإعتبنت ىاييييينا ةل ذلك 
نوعات من الروية ىل  أجوا  الدنبو عل  ىاتر اي للوقول 

لو لكان رب ا ىايييييييتر ل ورقة  د  وابةن الناغبةن  د القتا
التر ول. لكن ال صييييييييييييييينيةن نبذوا الدنوب وبالذات  ر ما 
 ذاقوا  رم السالم عل  رغم منارات ت اعياتي اإلجت اعية.
الهاج  األاااد ل ى مهاري كان الخول أن يصةهي 

والج يياعييات النوا يي  لهم مييا  «اإلخوان ال سيييييييييييييييل ةن»من 
أن تتكنر أإيياب الن ي  السييلف أنور السييايات. وخشييية 

اييييييييييييلوب مختلف متراونةن  د ذلك مم أع لية اإلغتيال  
ىاييييييييييالمةد السييييييييييويان اإلنقاذي )حسيييييييييين التنابد  م ع ن 

ويرت   السيييجن  الهشيييةن( نج ه يااري الطيايات اإلايييالمية
وال رالجة األمنية أايييييييييلوبات لهم. وهدع   ر ما تم ىايييييييييقاط 

ال جل  األعل  للقوات »مهاري وتسيييييييييييييليم السيييييييييييييلاة ىل  
ىختاروا كد ع تسوتهم  نإيييييية الدكم  الكامل « دةال سييييييل

أو  التشيييييييياري  د حال  ىذا هم نالوا أغلبية  د اإلنتخا ات
م السييييلاةو ع م الترنة لل راه ة وقالوا محلهم محل  تقااييييُ
 طييييية األحزاب والج يييياعييييات وكييييذلييييك الييييذون ونغبون  د 
تنشيا أنسسهم للن ااة أنهم يدتنمون ال راه ات ال ولية. 

ل تخنيجة خجولة للقول ىن مراه ة السييييييييالم مم وهذا القو 
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 ىانا ةل  د الدسظ والصون.
هذا الذي أوريناه لي  وح ه ما يشيييييكِّل حةحيات للجزم 
 أن النأي الرام ال صييييييييني وت سييييييييك  السييييييييالم الذي ت حَّلي 

وعل  هذا األاييييييييييييييياج  إن الذي «. كامب ييسة »مراه ة 
 ليةشييييياه ناه  د لةلة اإلنقضييييياة عل  السيييييسارة اإلاييييينا ة

وبييي و بلرييية ال سييييييييييييييين    حيييا ييية الخنوج عل  الن . و د 
ت ي السييلاات ال صيينية  تق وني أن اييور السييسارة الذي شيية َّ
وأمضيييييييييييييي   رل الستية وبالتكليف أو  د اايييييييييييييية أح  ها 
التصييييييييييييييينل التأيوبد األريوغاند مم ىاييييييييييييييينا ةل ع  ناو 
ااعات  د ت مةن ما كان يجب أإالت أعَّ يشايو ع يرند 

زمن الدنب. ك ا أن تسييلُّع ال بن و الذي  توا هدع  ىل 
تتخذ السييييييييسارة من  الث  هقات فيي مقنات لهاو إلنزال علم 
م علم مصيين مكاني وكذلك  رحنة ىضييهارات  ىايينا ةل ووضيي 

وأوراا ُألقةييييييإ من  هقيييييية عييييييالييييييية  د ال بن   وو ييييييا ع
وتااونت  د الهوا  قبل أن تسيييييييييييييييتقن عل  أرة مديط 

ببإ السوضييييييي     ئات من ال صيييييييابةن السيييييييسارة حةا تسيييييييَّ
 رضيييييهم قتل و ع يرند  الضييييينورة أن ال تسيييييلقةن تواقون 
لهم هو موضيييييييييييييييم قبول  ىل  الجهيييييييياي وع يرند أن  ِّر 

 ضييييييييييييييالت عن « الزعامات الدزبية»و« الطيايات الحورية»
نقول ىني لو  لب  ال ولة لهذا السرل. ومن  اب اإل تناة
« ونيييييييياون 25 ورة »ال جل  الرسيييييييييييييييكني من  يييييييييايات 

ومن الج اعات اإلايييييييالمية و يايات األحزاب « ارها و »و
ال تنا نة ىع اي لوا ا  أاييييييييييي ا  وعناوين الذون ونغبون  د 
التاوع لل نا اة  د اييييييةنا  ىاييييييتر ايات ل واجهة ق  تد ث 
مم ىاييييييييييينا ةل  إن هذه اللوا ا لن ُتنجز  سييييييييييينعة ك ا أن 
ال تاوعةن لهيييذا الرنة هم  يييال ئيييات عك  ال لةونةةن 

رون بهرل ما يسرلون أي ىايا ة يسيةئون ىل  الذون ع و 
اييييييييي رة بل هم وأي ىهانة وهةنون  الهتا ات التد تصييييييييي   
بها حناجنهم ضييييي  الجي  الذي لوع وقو ي ال توازن لكان 
مهييياري و ييياقم حك يييي ميييا زالوا  د يواوينهم )ك يييا الي ن 

 د قس  « الحوار»واييييييوريا وبرل الشييييييد  لةبيا( وكان 
اليييذون  سريييل الكي ف وبتكنون  وبييياليييذات أولئيييك اإلتهيييام..

لجلسات من ىياها  د عوَّامة من نوع تلك  هتا ات تصلا
الجلسيييييييات ال خانية التد أوري  بيرتها نجةب مدسو   د 
رواياتيو أو يضييرون كل ة ال ال   عل  ىاييم وزارة أمنهم 

 «.وزارة ال ال   ال اخلية» دةا تصها 
ل  ىل  القول ىن هذا الذي يجني  د مصن ه و ونلخ 

نوع من ال ضيييييييييييدكات... ولكني ضيييييييييييدك كالُهكا. بل ىني 
الحوريةن السييييييياخنين » بييييييييييييييييييييييي وإيييييييلإ« مسييييييياخن  ورية»

ىل  أنهم وتصييييييييييين ون عل  أاييييييييييياج أنهم  «ال سيييييييييييتهتنين
ب  ات  اإلايييييييييييا ة ىل  « ال جل  األعل  لت مةن مصييييييييييين»

جي  ال دنواييييية ومدايييييسيييييات أمنها وبدةا ىذا ىجتاحها 
ون أن ال دنواة... مجتاحون ع ق َّر هللا ذات ووم ايج 

 من غةن حنااة.
اييييينة من شييييين آعل ويا ويل أحساي حضيييييارة السيييييهرة 

وت حةلهم   قوميييييييات الييييييي ولييييييية « الكي ف الحوري »أ ريييييييال 
أن جنناعت مجلسيييييهم الرسيييييكني ايييييةهقون من  مستنضيييييةن

الكيياظ ةن الغيظ الييذون ع ونهون عن ال تالعبةن  ييأقيي ار 
ليسيييييييييييوا  الو ن. بل ىن هدع  الجنناعت ايييييييييييةدك ون أنهم

 نوا ةن مصن النا  ة عن الحرالب.
 2011 سبتمبر )أيلول( 12 بتاريخ «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

 بةملك األخبار الطي ِ 
هة تأتةها  هكذا يا  ات ىعتايت األمة عل  األخهار الاةِّّ
من حاضيييينة اإلاييييتقنار ال  لكة الرنبية السييييرويية وكأن ا 

الرزيز  د مييييا ون يييي ه من تلييييك  عبيييي بن  هللا عبيييي  ال لييييك
عل  نسسيييييييييييييييي أن يسةها  آل األخهارو وب و ك ن يسد نذورات 

منذ أن تسيييييييييييييييلَّم ال سيييييييييييييييدولية كاملة  د ال ولة آخذات  د 
اإلعتهار أن األوضيييييييييياع السييييييييييا  ة ع تتد ل التأجةل وأن 
عامل السيييييييييييين والصييييييييييييدةو أ ال هللا ع نه وأاييييييييييييهغ عليي 

ه وم األمة  الرافيةو ع يجةز التها د..  ضيييييييييييييييالت عن أن
كحةنة والقضييييايا الرالقة أكحن وأإييييداب اله م واإلق ام قلة 
وبرضهم من أإداب النية الاةِّّهة لكنهمو نطيل ما هد 

الرزيزو ير لون ل نياهم في ا  عب بن  هللا عب  عليي حال
أبو مترييييب  د مييييا يسرلييييي  د ينييييياه عةنييييي عل  اآلخنة 

 ووج اني متصل   ا ُونضد رب الرال ةن.
اتدييية األخهيييار الاةِّّهييية تليييك ال ترلقييية بت تةن كيييانيييإ  ييي

أاييييااييييات اإلاييييتقنار واإلاييييت نارية التد تواكب ما يد ث 
 د الرالمو وبدةا تترزز يولة ىكتسبإ خاإية التأاي  
ومن جانب شييييييييييييييرب اللرة الواح ة وال ون الواح و أي   ا 
مرناه لم تكن عل  ايييييييييييييييبةل ال حال محل الوعيات ال تد ة 

  لهيييا بةن البنياييياند واإليايييالد التد ىختلط التيييأايييييييييييييييي
والسننسيييييييييد واإلونلن ي وال كسييييييييييكد واأل نيقد وعشييييييييينات 

هةئة »نظام  بيييييي األم ةةن اآلخنين. وجا ت الخاوة تت حل
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 20هللا ووم الج ريييييية  عبيييييي  أإيييييييييييييييييييي ره ال لييييييك« البيريييييية
 ر  أربرة عشن شهنات واهرة  2006تشنين األول /أكتوبن

( 2005آب /غسا أ  3عشن وومات من ال هايرة )األربرا  
ب  يييإرتييييا  وإ  ئنيييان ىلتق  حوله يييا   قوبيييل الخبن الاةيييِّّ
وشيييييييييرن به ا الايسان  الايف السيييييييييرويي ال ت حل  جةل 
األحسييييياي من أبنيييييا  الريييييا لييييية التد تقوي. والايف اآلخن 
ال ت حيييل  يييال جت م السيييييييييييييييرويي   ختلف أحواليييي.  هدع  
ج يرات  اتوا أمام خار ة  نيع روعد  د ملن ايييييييييييييييةتول  

  سييييييدولية  ةها أن يكون من نسيييييييج رااييييييم هذه الخار ةال
الرزيزو أي   يا مرنياه وتسيييييييييييييييم  يالكسيا ة  عبي بن  هللا عبي 

والوع  للو ن واإللتزام  أخال يات ع ب  من الت سييك بهاو 
ىذ من يونهيييا ع ي كن لإايييييييييييييييتقنار أن وتكنج ك يييا أن 
اإلايت نارية تصيها عنضية لرواإيف تد ث  جأة وتكون 

تلك التد تنشيييييييأ عن أعاإيييييييةن الابيرة أو  ت اعياتها محل
 زعزلها.

الذي يجني  كل « هةئة البيرة»وقبل ىإيييييييييي اره نظام 
اليييييييييييييييييييييييتأند تنسةذ الخاوات ال تصييييييييلة  ي من ترةةنات  د 
ن ىل  ما ايييييييد ث عحقات ويتوعها األكسا   مناإييييييب تدشييييييِّّ

 الرزيزو هاهو ال لك عب  واألإييييييييييييلا من بةن جةل أحساي
م يا نة عب  الترامل السيييييييييييرويي مم يول كبنى  هللا ووايييييييييييِّّ

غةن مأخوذة أه ةتها حاضيييييييييييينات  د الدسيييييييييييياب من ال ول 
األكبن محل الصيييييييةن والهن  ويسيييييييتدصيييييييل من هذه ال ول 
وعويات  ةها من الصيييييي ا أكحن  كحةن من وعوي تبلَّرها من 
نو وهد وعوي  للٍف لي متلوِّ ر ي  أمةنكد متقلِّب  م من خل

ُ صيييلدة لألحوال  د تتصيييل   هايرتي من أجل التسيييوية ال
ال ناقة ونى أن نظام "هةئة البيرة" وما ي كن أن تدققي 
مضييييييييييييامةني وال هايرة التد ىكتسييييييييييييبإ ىج اعات عنبيات غةن 
مسييبواو ه ا عنوان عه ه الذي وت ناه يا م الدضييور  د 

اإلايييييييييييييالمية ع ومات و د ذاكنة األجيال  -الذاكنة الرنبية 
ولي  األبنا   قطو  ال تواإيييييلة من أبنا  ال  لكة وبناتهاو

وهم ونر ون  اإلايييييييييييييييتقنار أن تناث   دةا وتهاه  هدع 
الرزيز  ةَّب هللا  ناه كان تأاييييسيييات  عب بن  هللا عب  ال لك

جل لم بةن خةن اإلنت ا  القومد للرنوبة وحصانة الت سك 
 ال ون الدنيف لهذا اإلنت ا  وتلك خةن مرايلة  د زمن 

 ال ناقة الرنبية.اإلرتهاي الرقا  ي الذي تعيشي 
ي  وهنييا ع بيي  من اإلقنار  دطيقيية أن هييذا الييذي أنجزتيي 
الطياية السلسيييييييييياةنية  د األمم ال تد ة ما كان لةتم ىنجازه 

وي من جييانييب الرزيز  عبيي بن  هللا عبيي  لوع اإللتسييال النلخل
حول الج م السلسييييييييييييياةند من أجل ىنها  مراناة شيييييييييييييرب 

يييييي بيييي ل يقيييياايييييييييييييييد الويالت من مرييييامنات ال ناهنةن عل
اإللتسييال عليييي وتوظيسييي من جييانييب ال رييامنين ال ناهنةن 
 د مخاط ياالب  سلسيييييييييييياةن من الهدن ىل  النهن لكني 
ع ليات ُوهر ها عن شييييوا ئ الهدن وضييييسال النهن وُيهقةها 

 ومم ىن حالة من الرتب نشيأت  د نس  ال لك  د التيي.
هللا  سيييييييييييييبب ىخالل الجانب الخ سييييييييييييياوي  د ىخالل  عب 

طيييايي السلسييييييييييييييياةند   ييا تم علييييو التسيياهم وإل  الج م ال
يرجيية حل ف الي ةن  د لقييا  مكيية ال كنميية )من الحال ييا  

( عل  اإللتزامو ىعَّ 2007شييهاط / بناون 8-6ىل  الخ ي  
أن بومترب ما قبل اللقا   قد بومترب ما  ر ه.  القضية 
هد األااج ولي  أن ونت  هذا الانل أو ذاي عن عه  

حللسي عل  منأى ال الوةن الذون تا روا ذلك وينكا بي ةن 
عل  السضيييييييييييييييا يات. ولكد ع وب و الن ي  السلسييييييييييييييياةند 
الذاهب ىل  ال نظ ة ال ولية أاييييييييييةن مخاول من تأيوهات 
مالية وتم ىنزالها  ي  سبب ىإناره عل  ع م ى اعة محلا 

ايييييييييييييييياركوزي. كييامةنون( ال رلوب عل   ال لرنيية )أوبييامييا.
بد الةهويي" أو رب ييييييييا ألن أمنهم من تييييييييأ ةنات "اللو 

مشيييييييييييييياعنهم تجاه ىايييييييييييييينا ةل إييييييييييييييايقة لكنها كاذ ة تجاه 
هللا رل ل   شييييييييكل ىاييييييييتحنا د  عب  السلسيييييييياةنةةنو  إن ال لك

 21وعاجل السييييييييييييلاة الو نية السلسيييييييييييياةنية ووم األربرا  
)أي قبل وومةن من تق يم الن ي   2011أولول /اييييييييييييييبت بن

ل تد ة( مد وي عهاج  لب ىنض ام  لساةن ىل  األمم ا
  ئتد ملةون يوعر يع ييات لهييا وكييأن ييا أراي القول للن ي  
عهاج ور اقي ال صييييييييي  ةن عل  تق يم الرضيييييييييوية  ىتكلوا 

 عل  هللا وع تتناجروا وع تخا وا.
 وحةيييا ىن حييي ويييا األخهيييار الاةهييية تيييأتد من ال ليييك

هللا  إن اإلشييارة تب و ضيينورية ىل  ما  رلي من أجل  عب 
غةن عابئ  سيييييةئ الكالم والنوايا  لبنان حت  ىايييييتقن حالي

تصييي ر من الهرلو وإل  ما كان اييييصيييةب الرناقةةن لو 
أنهم لبوا نصييييييييييييييييدتييي ومهييايرتييي للتو ةعو وإل  مييا كييانييإ 
ارية لو أن ر يسيييييها الذي  وى  ايييييتب و عليي ايييييوريا الهشيييييَّ
اللدظة التاريخية ال ت حلة  ال سييامدة لي والتد عبَّن عنها 

زيز  د الق يية اإلقتصييييييييييييييييايييية الر عبيي بن  هللا عبيي  ال لييك
كييييانون الحيييياند /ونيييياون 19الرنبييييية  د الكويييييإ )اإل نةن 

(و وإل  ما ي كن أن تنالي مصييييييييييييين من تسهُّم وعون 2009
ىن هد أخذت  الترقل ووق ف مسيييييييلسيييييييل الت حةل  األحيا  

عن السانييية «  وارهيييا»األموات من رموز تجييياربهيييا ألن 
ا ونتيجة الت حةل ي كن أن يجرله اييييياهونو وكيف أن هذا

اإلقتصيييياي السييييةئ والسييييياحة األاييييوأ واألمن الهالغ السييييو  
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ية  النضييييوب ىل  يولة ع  وم اخةل الر لة الصييييعهة ال ه َّ
 د  أمل ُونتج  من شيييأنها ألن القوة السيييكانية تسة  كورقة

حييال كييان السيييييييييييييييرد عل  الن وذج الصيييييييييييييييةند وال ييالةزي 
ذات  النصيييييييييييييييا ال تتالد من ال لك بن  هللا عب  والتنكد أخ 

الرزيز الدايب عل  مصيييييييييييين ال دب ك ا الشييييييييييييرب  عب 
 السرويي لها.

وآخن األخهار الاةهة ولي  أخةنها هو الذي أت  من 
الرزيز  عب بن  هللا عب  خايم الدنمة ن الشييييييييييييييينيسة ن ال لك

والذي  ال ا ايييييييييبع  2011أولول /ايييييييييبت بن 25ووم األح  
وأعا  ىشيييييييارات ع ب  أن السيييييييرويي اللبةب  هل ها وذلك 

نييي ميييا ال ليييك  د الو ييي  اليييذي را قيييي  د ىحييي ى زيييياراتيييي ع
ل ال نأة وكييذلييك عنيي مييا أحييا ييإ نسييييييييييييييييا   اليي ولييية من ي حييِّّ
كني ات  ي ونشييييينت وايييييا ل اإلعالم ذلك وعن ما أراي أن 

للرلوم مالذات عل ييييات مختللايييات. ويت حيييل  «جيييامرتيييي»تكون 
الخبن الاةِّّب الج و   د اإلعالن عن قناري ن أإيييييييييي ره ا 
ويقضيييييييييد األول  إيخال ال نأة السيييييييييرويية عضيييييييييوات كامل 
الرضييييييييييوية  د مجل  الشييييييييييورى ىبت ا  من ال ورة ال قبلة 

( ويراد القنار اآلخن الدع لل نأة  د 2013)تبيي أ الرييام 
ا لرضوية ال جا  816 ل  البل ية وبذلك لن وهق  اليييالتنشُّ
«  اد السة » مجلسات بل يات من 285عضوات موزَّعةن عل  

وبيييييأه يييييية  بيرييييية القناري ن نجييييي  ال ليييييك يقول  د   قط.
 ر  التشييييييييييياور مم كحةن من »حةحيات قناري ي ىني ىتخذه ا 

عل ييا نييا  د هةئيية كهييار الرل ييا  وآخنين خييارجهييا الييذون 
ضيييييييوا ط الشييييييينع »و وأن «هىايييييييتدسييييييينوا هذا التوجي وأو و 

هد من شينوط التنشيا. وهذه الدةحيات مرناها  «الدنيف
للقناري ن حاإييييييييلةو وأني ىذا كان « الدصييييييييانة ال ونية»أن 

إيييييييييياحب القنار ىتخذ قناره وال نجم ال وند ىاييييييييييتدسيييييييييين 
القنارو  إن عل  ال جت م الذكوري أن وتجياوب من يون 
هواج  وتهةدات ومن يون اإلإيييييييييييييييرييييييييا  ىل  الييييييييذون 

النجال قوَّامون عل  »ستن ون  د ىعتناضاتهم ىل  أن اي
أو الذون ايييييييييييييييةنيون عل  الخبن الاةِّّب جا   «النسيييييييييييييييا 

مِّن عل  شاشات  « تاوى » بيييييييييييييييي ال جت م من ولدِّّ األمن
لقوها   ا من شأني البلبلة.   ضا يات وتسنن ُما 

وحةا ىن مةزة أعضييييييييييييييا  مجل  الشييييييييييييييورى أنهم  د 
هو  إن عضوات مجل  مرظ هم من ح لة شهاية ال كتورا 

وت ترن  ال ةزة نسسييييهاو ذلك أن اللواتد يد لن هذه  2013
الشييييهاية  األلول. وايييييكون أمن  ياية ال نأة للسيييييارة  ر  
اآلن من األمور الرييايييية وبييالتيي رج... وع الت  ييأن األهمو 
أي مشيييياركتهن  د مناقشيييية القنار السيييييااييييدو وتق م عل  

ة ب ل ما هو حاإييييييل ال هم أي  يايتهن  ا أنةنة للسيييييييار 
 اآلن ومهروة  رل الشد .

 2011 (1ت) كتوبرأ 2 بتاريخ «الشرق األوسط» صحيفة لُكتبت 

     

 رسالة لبنانية لمعاودة السعي السعودي
عل  غةن ما هد ال واقف ال تصييييييييييييييلة بتناقضيييييييييييييياتهم 

تهمو  إن رموز القوى واألحزاب اومشييييييييييييييياكسييييييييييييييياتهم ووع 
وج وا أنسسييييييييهم ونون  د والتيارات السيييييييييااييييييييية  د لبنان 

الرزيز  عب بن  السرويي األمةن الاان ولّد الره  رحةل
أني ال ناايهة لكد يربِّّن الج يم عن مشياعنهم تجاه  ق ان 
لبنان الو ن والشييييرب والصيييييرة ايييين ات كان يا م الدنص 
عليي ويا م اإلندياز ىل  إيييييييييرتي منسييييييييج ات  د ذلك كل 

للبنان وما وبذلي اإلنسييجام مم ما وني ه الشييرب السييرويي 
خايم الدنمة ن الشييييييينيسة ن من أجل أن تسيييييييتقن حال لبنان 
شيييييييأني  د ذلك شيييييييأن ىخواني الناحلةن من قبل الذون كان 
بن  لبنان حاضيييييييييييينات  د أجن ة ُحك هم منذ ال لك اييييييييييييروي 
وحت  ال لك  ه  منورات  ال لك فيصيييل وال لك خال  رح ة 

ب  نى والييي هم ال ليييك الرزيز  بييي ع هللا عل  الج يم و ةيييَّ
هللا  عب  الذي أوإ  األبنا  بلبنان وأ ال هللا ع ن ال لك
 الذي يضاعف السرد ويش ي عل  وح ة الصف.

ومحل ا كان بةن الذون ىإيياسوا  د رحاب السييسارة  د 
لبنييييان لتقيييي يم واجييييب الرزا  ىل  السيييييييييييييييسةن علد عواة 
عسييةني مدا ات  إخواني أركان السييسارةو من ُيرزي ك دب 

نات ل ا تق مي للبنان  د األيام الضييييييييييييييينا  وما لل  لكة م ت
وحلج إيييييييي ور ُأولد األمن  ةها عن ما تصييييييييل مسييييييييامرهم 
نا و  إني كان أيضيييييييييات ملن جا  يرزي ويأمل  األخهار السيييييييييَّ
من ورا  مشيييييييييياركتي أن تتناايييييييييي  ال  لكة كالمات كان من 

وقبل  األ ضيييييل أعَّ يقولي عنها متهورات  د ىتخاذها ايييييا قات.
ة بو اة األمةن الاان عل  م ى  ال ة أيام منااهة الترزي

غةن مسييييبوا هذا التدشيييية  والتنوع  ةها من كل األ يال 
اللبنانيةو كان رموز القوى واألحزاب ىياهم ىغتن وا منااهة 
الةوم الو ند الواح  والح انةن للسييييييييييييييرويية وأخذوا مهاينة 
لسيييانية تشيييهي قةلولة ما  ر  الظهن ل جني أن تُهب نسيييا م 

ناوة  د األجوا  الش و ة الدنارةو ورأوا  د مشاركة من الا
ايييسارة ال  لكة ال اعية ىل  اإلايييتطهال التقلة ي لل ناايييهةو 
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خةن منااييييييييييييييهة ل راوية ىبال  خايم الدنمة ن الشيييييييييييييينيسة ن 
الرزيز ما مرناه ضيييييييييي نات انهم هذه  عب بن  هللا عب  ال لك

ال نة ايييييوا   الدضيييييور الشيييييخصيييييد لهرضيييييهم وب ن جا  
يشيييييييييرنون أن ما ىنته  ىليي  ن ال نجم األعل وبتكليف م

الوضييم  د لبنان وما ق  يسييتتهم الذي ح ث ما هو أكحن 
خاورةو يدتاج ىل  مراويتي السردو ذلك أن الزمن الذي 
عولجيييإ فييييي األزمييية نتيجييية الُنصيييييييييييييييا والتنبييييي وتجييياُوز 
الصيييييييييرا ن من إيييييييييرار والتقلهات من كهار وع م اإللتزام 

اتو كان زمن اإلاييييييييييتقنار النسييييييييييبد من الذي هم أكبن تأ ةن 
نتيجية السيييييييييييييييرد الاةيب من ال  لكية التد من النياير أن 
الت كانإ اإلاييييا ة أو كل ات تربةنات  ولدظ ال ن  ىاييييا ةو  ِّر 
عن موقفو إيييي رت من جانبها ضيييي  لبنانو  ضييييالت عن 
أن الن  ع  ي و نات وشيعهات ومدايسيات كان عنوان ال وقف 

. وعن ما يكون هذا هو السيييرويي ماضييييات وحاضييينات ويا  ات 
ال وقف ويدنص ايييييييييييييييسنا  ال  لكيية بيي  ات من زمن لبنييان 

الرزيز  عب  ال ةحاا الو ند  د عصييييييين ال لك ال داييييييي 
بن  هللا عب  رح ة هللا عليي وإييييييييييييوعت ىل  عصيييييييييييين ال لك

الرزيز أ ال هللا ع نه ىايييييييتك اعت لرصييييييين ال لك  ه   عب 
ل لك  ر  ىخواني الحال ة ال لك اييييييييييروي وال لك فيصييييييييييل وا

ب هللا  ناهمو عل  تنسةيييذ ترلي يييات ُأولد األمن  خيييالييي   ةيييَّ
أولويات اإلهت امو « أجن ة» أن يكون بن  لبنان ضييييييييييي ن 

 ألن ال  لكة ت ري ت ام اإليراي حسياايية الدالة اللبنانية 
وخصييييييييوإييييييييةتها وتتصيييييييينل ىزا  ذلك مم لبنان   ا ُوهقد 
الدالة والخصييييوإييييية  د مأمن مِّن  نل وني  أن ولرب 

تقوي بلبنانو أو مِّن  نل متالعب وني  توظيف ويسييييييييييييييي
لبنانو أو من مرتٍ  يسيييييييترل التناقضيييييييات النا  ة  ةوقظها 
 وبذلك تتدول هذه ىل   تنة ويستدع اللرنة ملن ووقظها.

كانإ ال شييييييييييييييياركة اللبنانية من جانب رموز ي حلون 
الاوا ف واأل يال ع تة. وأه ةتها أنها ليسيييييإ  قط ذات 

ن ا لشييييرور  أن السييييسةنة اللبنانية التد  ا م بنوتوكولد وإ
ي كن أن تج  « النبيم الرنبد» تتالعب  أشييييييييينعتها ريا 

نسسيييها ايييا نة ندو شيييا ئ الظل ات وأن ايييبةل النجاة من 
هذا ال صيييييييةن ال دتَّ ل الد وث هو التأمل  د ما ايييييييبع 

الرزيز ووإيييييييييل ىل   عب بن  هللا عب  واييييييييير  ىليي ال لك
ها حاكم مِّن قبل  د مواجهة ح  أني قام  خاوة لم يقم  ب

ن ص  أزميييية. والييييذي يجرييييل السيييييييييييييييرد مح نات لي   قط حِّ
 ال  لكة كنظنة خالية من األ  اع بلبنان وإن ا ألن ال لك

اه ىهللا ُي ةز  عبييي  زا  ميييا يدصيييييييييييييييييل بلبنيييان بةن ميييا وت نيييَّ
اللبنانةون ضييييييييييِّ نات وبةن ما يضييييييييييراي الضيييييييييياغاونو أو 

 ظام اإلوناند(للتد و  الضييييييييياغاان )النظام السيييييييييوري والن
يون تن ُّع  ي عل  نصسي والضاغاتان يون تسهُّم ورح ة 
)اإليارة األمةنكية والن ااييية السننسيييية( عل  نصيييسي اآلخن 
األمن الذي يجرلي ماية  د ايييييييييييييوا ال قايضيييييييييييييات. وألن 
النظنة السيييييييييرويية عل  هذا الت ةةز ومقتنرة  أن األكحنية 

النصيييييييييييييف أو اللبنانية ق  تكون شيييييييييييييكالت موزَّعة عل  هذا 
اآلخنو  إنها ع تتني الوضييييييييم اللبناند وبالذات  د ذروة 
التأزم ونأى عن ىهت امها. وزياية  د التوضييييييييا نقول ىني 
لو كان  ن ا األزمة ليسيييييييييييا من النوع ال حقل  الضيييييييييييروط 
ال شيييييار ىلةها ل ا كانا ونيان  د اييييياعة الشييييي ة أن النؤية 

بالذات السييرويية هد الرنصيين ال ه ئ لألزمة  د لبنان و 
وعل   عن  ىقتناب تاورات هذه األزمة من نقاة التسجن.

هذا األاييييياج رأى الج يمو وبصييييينل النظن عن منتبتهم 
 د الاا سة أو الاي ف السيييييييييييياايييييييييييدو  د مناايييييييييييهة الةوم 
الو ند السرويي أن علةهم ىبال  إاحب ال قام األعل  

الرزيز من خالل اييييييسةنه  د  عب بن  هللا عب   د ال  لكة
لد عواة عسيييييييييييييييةني ك ييا اإلبال  من قبييل من لبنييان ع

 الرزيز خوجييي الييذي ىختيياره ال لييك عبيي  خالل السيييييييييييييييسةن
هللا ليكون وزين اإلعالم  د منحلة إيييييييياغة متج ية  عب 

ل نحلة نهوة شيييييامل تتم  إيقاع  ياايييييد شييييياملة قضيييييايا 
أاييييييييييياايييييييييييية وإجت اعية وترلي يةو أن  رل ما يجني  د 

ن م أإييدا ي وإن ا السضييا  السيييااييد اللبناند لي  من إييُ 
 للضنورة أحكام.

وعن ما يج  السيييسةن علد عسيييةني نسسيييي ووم ىايييتطهال 
النموز ال تراركةن عل  م ار السييييييييييييياعة لكنهم  د رحاب 
اإلحتسال  ال ناايييييييييييييييهة الو نية السيييييييييييييييرويية ك ا لو أنهم 
ووقِّرون عل  رايييييالة مشيييييتنكة تتضييييي ن  أايييييلوب اإليدا  

الج م ال تناقلو ال االهة   راوية السيييردو مدا ات بهذا 
 إني بذلك ونى أن الذي قالي قبل أايييييييييييييييبوعةن من حلول 

مضيييياها  د ال  لكة وتبلَّغ أذكنى الةوم الو ند وبر  أيام 
من أهل القنار وكذلك ما ا ري من السرويوةن من رجال 
أع ال وموا نةن يسيييييييت   حنةنهم ىل  لبنان ال سيييييييتقن من 

ن حنو  ييييايتهم عل  لبنيييانو قييي  وجييي  نسيييييييييييييييهييية رحهييية م
اإلإرا و ونسهة أرحب من اإلقتناع. والقول ال شار ىليي 

ل  د عهييارة من نوع مييا قييلَّ ويلَّ وهد  حييان الوقييإ »ت حييَّ
وقصيييي  ه من ذلك أن « لةنرم اللبنانةون  األمن واإلاييييتقنار

الدوار  كس  مجييايعت عطي يية وعنييايات ع جيي وى منييي وأن
ا  عل  النقييييياط غةن الخالفيييييية ُي هييييي  الانيع ىل   البنيييييَّ

التساهم عل  النقاط الخالفية وذلك خشييييييييييية أن يرصييييييييييف 
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 ع م التساهم ىزا  ما هو خال د   ا هو غةن خال د.
وهذا الكالم وغةنه كحةن ا ري لبنان النا د والدزبد 
من السيييييييييسةن عسيييييييييةنيو ايييييييييبع وقةل   سنيات أخنى نحنات 

الذي  الرزيز خوجي عب  وشييرنات من جانب السييسةن السييلف
 سيييييييييييييييتقاة من روحية رؤية ال لكما زالإ نصييييييييييييييييدتي ال 

هللا حاضيييينة  د الوج ان اللبناندو والنصيييييدة النحنية  عب 
وهد  2009آذار /مارج 19كانإ مسيييييييييييييييا  ووم الخ ي  

عل  ال سيييييييييييييدولةن  د لبنان ترلةب مصيييييييييييييلدة »كاآلتد  
الو ن عب ن اإلنكهاب عل  حوار مر َّع مسييييييييييييييدول وديي 

ك ا كان للنصييييييييدة « ىل  حلول مقبولة من كل األ نال
حا ظوا عل  لبنان  أشسار »نوع من الت ند ت حَّل  القول  

عةونكم ألن هللا عزَّ وجييلَّ حهيياه  خصييييييييييييييييا   لم وهبهييا 
النصييييييييييييدة الشيييييييييييرنية  إنها  د  يات تلك  لسيييييييييييواه". أما

ُتدرِّقنييا...  لبنييان  د قلبنييا نييار»األبيييات ال دزونيية ومنهييا 
 «.خو ات عل  بل  ق  عزَّه األزل

وعن  التأمل  د الذي يد ث  د اييييييييييييييوريا ويسييييييييييييييت ن 
وميييا قييي   الدييي وث  د لةبييييا والي ن وقبيييل ذليييك  د الرناا

ا يعوة قاار أخنىو نج  أنسسييينا ك ا الذون لبو أيد ث  د 
السسةن السرويي علد عسةني نت ن  أن ُيستراي ال سر  

هللا كد ع ونتهد الجييي ل  عبييي  الاةيييب من جييانييب ال ليييك
الرطيم ىل  أن لبنييان وقم  د شييييييييييييييين أ رييال  رل أبنييا ييي 
ووع اتهم ال لتهسييييييييييييييية. والرنة بةن ما نت ناه  صييييييييييييييينيا 
العهيييارة وبةن ميييا وتالم ىلييييي اليييذون لبوا يعوة السيييييييييييييييسةن 

اهم أ ةب تدية عل  وق م الرنضيييييييييييييةو أن عسيييييييييييييةني وحيَّ 
هدع  عبَّنوا  اإليدا  ألنهم مضيييييييييييييييرو ون  د حةن أننا 
ننت د ىل  الايف ال تجني  د األكحنية التد  سبب و أة 
الضيييييييييييييييروط تنى وبكييامييل اإلقتنيياع أنييي من الخةن للبنييان 
الكيان والشييرب والصيييرة والخصييوإييية األخذ   ا نصييا 

«... النبيم الرنبد»رزيز قبل ال عب بن  هللا عب   ي ال لك
زا  الرواإييييييييييييف ىوب ا وناه  دنكة القا   ال سييييييييييييتطيم النأي 

 ال تواإل. «النبيم»الساخنة  د هذا 
 2011 (1ت) كتوبرأ 8 بتاريخ  «الشرق األوسط» صحيفة لُكتبت 

     

بة نافعة  ُربَّ غض 
ع ن ري ل اذا ىختار ال كتور عصييييييييييام شيييييييييينل ر ي  

 ضيييييييا ية تنكية لكد يقول  «وناون 25 ورة»مصييييييين وزرا  
من خاللها الكالم الذي  قد عل  م ى اييييييييييييييينوات حبي  
إ ور رموز الر ل السيااد والدزبد والحوري واإلخواند 
والو  ي والي ةند واليسيييييييييياري واألزهنيو واألهم من هدع  

ال جل  األعل  » بيييييييييييييييي رموز ال داسة الرسكنية ال ت حلة
القناة التنكية ولي   ل اذا من خالل«. للقوات ال سيييييييييييلدة

عب ن ىح ى السضا يات ال صنيةو بل والتلسزيون ال صني 
النا د الذي أعاي با ال قابلة نقالت عن السضا ية التنكية 

 مم أن مناع األمور هو ح وث الرك .
وما قالي ر ي  الوزرا  ال صييييييييييييييني وبحتي السضييييييييييييييا ية 

 2011أولول /ايييييييييييبت بن 15التنكية عصييييييييييين ووم الخ ي  
ىن »ي أنه  فيي أريوغان زيارتي ل صييييييييييييييين هو الةوم الذ

مراه ة كامب ييسة  بةن مصيييييين وإايييييينا ةل ليسييييييإ شييييييةئات 
مق اييييييييييييييات وبنويها قابلة للنقاش وذلك   ا يسة  مصييييييييييييييلدة 
ال ناقة وع لية السييالم. وبنوي هذه اإلتسا ية قابلة للترةةن 

 «.ىذا ما تالَّب األمن ذلك
ن ق  يكون ال كتور شيييييييينل رأى أن زا ن مصيييييييين الكبة

 الشييييييييييييييييييأن رجيييب  ةيييب أريوغيييان خاف البنيع الو ند
  واقسي من ىانا ةل ومن بةنها عشية « وناون 25 ورة » لييييي

زيارتي ى راي السسةن اإلانا ةلد ل ى تنكيا والت سك  الب 
عل  اييييسةنة السييييالم التنكية  ىعتذار ىايييينا ةل عن ع وانها

والترويل عل  ال وا نةن األتناي الذون كانوا من ضيي ن 
عيية ال ختللايية الجنسييييييييييييييييييات  د  نيقهم ىل  غزةو ال ج و 

وكذلك اإلإيييييييييينار عل  ر  م الدصييييييييييار عن غزة. ك ا ق  
يكون رأى ضييييييييييييييينورة تسيييييييييييييييجةييل وقسيية و نييية من جييانييب 
الدكوميييية تراد مييييا حيييي ث من جييييانييييب مج وعييييات من 
ال صنيةن الراضبةن الذون ىقتد وا أاوار اسارة ىانا ةل 

أ ناي يخول  وتسيييلَّع أح هم وُأنزل عللم مصييين  م ىايييتااع
 هقة من الاهقات الحالث التد تتخُذ اييسارة ىايينا ةل منها 
مقنات ل كاتبها وبرحنوا ال دتويات ورموا ال لسات   ا حوت 
من و ا ع من نوا ذ الاهقة التد تضييييييييييييم القسييييييييييييم اإلياري 
للسيييييييسارةو متسيييييييببةن  إضيييييييانار رجال األمن لتنسةذ مه ة 

ارة من تأمةن اييييييييالمة السييييييييسةن اإلايييييييينا ةلد و اقم السييييييييس
الخنوج  أمان وتسييييسةنهم ىل  ىايييينا ةل تجاوبات مم مسيييير  
أمةنكد عل  أعل  ال سيييييييييييييييتويييييات توعَّه الن ي  أوبييييامييييا 

 شخصيات.
كالم ر ي  وزرا  مصييييييييييييييين حول ال رييياهييي ة نوع من 
هة مم  رل السضيييييييييييسضيييييييييييةو وع ونق  ىل  منتهة  الرضييييييييييي 
ال وقف النا د الداامو ما يام لي  هنالك تواُ ع حوليو 
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صييييييييييين  د منحلة ىنتقالية حةا هنالك ايييييييييييلاة ذلك أن م
ي ىلريييييا   وإيارة ىن يييييا لي  هنييييياليييييك ر ي  للبالي من حقييييي 
ال رياهي ات أو تري ولهيا ولي  هنياليك بنل يان وتقي م  رل 
أعضييييييييييييا ي  إقتنا  ىلرا  أو تر ول بنوي  د ال راه ة لكد 
تتم ال ناقشيييييييييييية قبل ر  م األمن ىل  ر ي  البالي كد وتخذ 

قا ل  ر م ق اييييية ال راه ة تقتصييييين القنار. بل حت  ىن ال
 مه تي عل  تصنيف أع ال.

لكن مم ذليييييك حققيييييإ الالقييييية الرنة.  يييييالدكومييييية 
اإلايييينا ةلية ىرتهكإ وب أت تسييييتسسيييين وتنشييييط ل ى الناعد 
األمةنكد لكد وت خل مم تشيييييييييييي و  ال  ون الرام للخارجية 
اإلاييييييييييييييينا ةليية را د  ياراي لي ى ىجت ياعيي  د الةوم التيالد 

ت بن( ل  ة نصييييييييييف ايييييييييياعة  السييييييييييسةن اييييييييييب 16)الج رة 
ىن ىاييينا ةل مسيييتا ة »ال صيييني يااييين رضيييا عل  ىبالغي 

من كالم ر ي  الوزرا  ال صييييييييييييني ألن ال راه ات يجب 
أن ُتدتنم حنفيات وأنها من جانبها ع تنوي مناجرة مراه ة 

وهد خاوة ع ي كن  1979كييامييب ييسةيي  للسيييييييييييييييالم لرييام 
ب أت تجُ  نسسيييييييييييييييها والدكومة األرينية «. ىتخاذها أحاييات 

ل الرضب ال صني عل  اسارة  أمام ىحت ال أن وتكنر  ِّر 
ىاييييييينا ةل عل  ندو ما تتضييييييي ن من ت اعياتو  ةنصيييييييبُّ 
الرضب األريند السا م عل  اسارة ىانا ةل  د ع ان. 
ومن جييانهييي  ييإن الن ي  أريوغييان  ييات رغم وايييييييييييييييييا يية 
ب بهيييا من جيييانهيييي لي  من  أمةنكيييية للتهييي  ييية غةن منحيييَّ

الناإييييييييييييييين الج و   عب   وحي  د أن يكون مصيييييييييييييييلدة  
اإلاييييييييييييالمد من خالل الورقة  -الج م الرنبد  متسيييييييييييية ات 

أن يرة  النظن  د تد يي إلاييييينا ةل ذلك أن  السلسييييياةنيةو
أي ىايييييت ارة من جانهي ايييييتجرل مرارضييييييي من األ يال 

يديياولون اإلنقضيييييييييييييييياة عل  زعييامتييي  الي ةنييية الرل ييانييية
نكية التد ضييييييُرف  التراون مم ال داييييييسيييييية الرسييييييكنية الت

ايييييييييييييييياعيي هييا  رل الشيييييييييييييييد  لكن تهق  قييايرة عل  رمد 
األريوغانية ل جني أن يشيييييييييييت  السييييييييييياع   سرل ترحُّن خاة 
أريوغيييان نتيجييية ج وحيييي وإنييي  ييياعيييي اليييذي ميييا زال حت  
ىشييييييييييرار آخن يون ج و  وإن  اع الن ي  مد وي أح  ي 
نجيييياي الييييذاهييييب ىل  األمم ال تديييي ة متييييأ اييييات التديييي ييييياتو 

ام حسيييييييييييييييةن الييييذي أويت  ييييي والن ي  )النا حييييل( إيييييييييييييييييي َّ
 التد يات أيضات.« لرناا الهرحدا» وبي

هة الشيينيهية» د أي حال ق  ُتح ن  اييوا  كان « الرضيي 
ي  يقصييييييي  ى ترالها أو أنها جا ت عسوية أو نتيجة ع م تن 
أريوغان  ارايييييييييييات مق امات  د عةون ال صييييييييييينيةن الذي ب أ 

الج و ة  بزيارتهم جولة مداولة ىايييييييييتقااب الرهوي الرنبية

 د مصيييييييين وتون  ولةبيا ىاييييييييتر ايات إلاييييييييتقااب الجزا ن 
التد تعي  حقبتهييا البوتسليطييية بيي اييية مخيياة أينيياه وعية 
كالتد من ال نجَّا ح و ها  د الي ن وأقصييييييييياه وعية لةبية 
وذلك عل  أااج أن نسط الجزا ن يستدع مرامنة أ لسية 
 كتلك التد خ  بها األ السييييية لةبيا ذات اآل ارو  ضيييييالت 
عن أن مرامنة  د الجزا ن من شييييييييييأنها أن تد د الوجوي 
ن  ب  د لةبيييييييا  ريييييي  ىكت ييييييال نشييييييييييييييي  األ لسيييييييييييييييد ال نتلقييييييل

 د ربوعها عل  ندو النشيييييييييين الب يم لهذه « ال ي قنا ية»
 "ال ي قنا ية"  د الرناا ال تسجن عل  م ار الساعة.

هة ىل  جانب  ت دها إيين وا  أما الذي ق  تح نه الرضيي 
م  ت دي منذ أن وقَّرها السيييييايات وحت  ووم ال راه ة ال دنَّ 

قول ر ي  الوزرا  عصييام شيينل أنها غةن مق اييةو  إنها 
ق  ُته ي اإليارة األمةنكية وأكحنية يول اإلتداي األوروبد 
ن هذه أمن  لب الن ي  مد وي  ىل  اييييوا  السييييبةل  تيسييييِّّ

ىكتسييييييياب » 2011أولول /ايييييييبت بن 23عهاج ووم الج رة 
وذلك « من يول األمم ال تد ة  لسييييييييياةن عضيييييييييوية يولة

اييييييييلسات عل  الالب ُتجةز  عل  أايييييييياج أن ال ول ال وا ِّقة
أن  لل نظ ة ال ولية قبول الالب وعل  أاييييييياج آخن وهو

الن ي  أوباما ايييييبع أن قال  د محل هذه األيام مِّن عل  
ىنند أري  أن أرى  لسياةن يولة  د »منبن األمم ال تد ة 

اييييييوى تنسةذ الوع  ولي  وما عل  ر ي  أمةنكا «. 2011
م ىل  خايم الدنمة ن  الت ل  مني. وهو ىذا نسَّذ ايكون ق َّ

الرزيز أ ضييييييييييييل تهنئة  عب بن  هللا عب  ال لك الشيييييييييييينيسة ن
هللا الذي  عب   الةوم الو ند لل  لكة.  لوع ايييييييييييرد ال لك

ىنته  مهييايرة عنبييية ل ييا كييان للن ي  أوبييامييا أن يقول مييا 
يقم  ي اييييييييلسي الن ي  جورج مرناه ىني ايييييييييصييييييييدا ما لم 

بوش اإلبن اليذي ُولي ت ال هييايرة الرنبييية  د بي ايية وعوتييي 
الن ااييييييية األول  وإاييييييت ن مناوغات  د شييييييأنها حت  ىنتها  

الن ي  الخل ف أوباما  وعوتي الن اايييييييييييييييية الحانيةو  م جا 
الرزيز وأه ها عل   عب بن  هللا عب  يصيييرد ىل  نصيييا ا

رة تتدقع ايييييييييييييييلة متكاملة من اإل الا أني بتابةع ال هاي
اإلنجازات  دةا تقوم يولة  لسييييييياةنو وع تروي القضيييييييية 

أمةنكا ومرها  السلساةنية واةلة للتكسب والتزعمو وترسل
بنياانيا  د حال ع م الدسيييييييييم الشيييييييييوا ب ال تناك ة عل  
وجهةه ا جنَّا  تسيييييييياُمده ا مم ذنوب ىايييييييينا ةلو وع تروي 

رقرة ال تالرةن نوازع الدنوب هد السيييييييييا  ةو وتندسييييييييين 
ىل  الهي نة عل  ال ناقة. وكل هذه ال كاايييييييييييييييب ي كن 
ىنجييييازهييييا  د حييييال تدققييييإ الخاوة األول  لطيييييام يوليييية 

اييييبت بن. ك ا أن ب ول ال كااييييب ي كن  23 لسيييياةن ووم 
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 أن ونتهد كوارثو خصييوإييات أن إيياحب ال هايرة الرنبية
الرزيز ايييييبع أن قال ناإيييييدات وُمنبهات ىن  عب بن  هللا عب 

ل هايرة ي كن أن ع تهق  عل  الااولةو  م ها هو األمةن ا
ويل وبقلم الرارل   ا  قلّ  تنكد الهيصيييييييييل وبأايييييييييلوب ما

وني ه ع ي خايم الدنمة ن الشييييييييييييييينيسة ن من الن ي  أوباما 
ومن الكونرنج  الق ر نسسيييييييييييي يقول من خالل إيييييييييييديسة 

ال قنو ة من الان ةن وبيييذليييك تكون « نةويوري تييياي  »
ىلةه ا وإل  إييييييييانرد القنار األمةنكد الناييييييييالة وإييييييييلإ 

ىاتخ موا السةتو ض  »وشرب الوعيات ال تد ة األمةنكية 
 «.ال ولة السلساةنية.. ىخسنوا تدالسكم مم السرويية

وهكذا  إن كالم ر ي  وزرا  مصييييييين عصيييييييام شييييييينل 
 وأح   الاةب ال تزامن مم يعوة شييييييييييييييييم األزهن ال كتور
 ومد وي عهاج د الةوم نسسييييييييييييييي  ر  ىاييييييييييييييتطهالي الن ي  

ال ول الرنبية واإلايييييييييييييييالمية ل واجهة ىحت ال حصيييييييييييييييول 
 ىليي ونسييييييييييج ان مم الكالم ال شييييييييييارو األمةنكد« السةتو»

مم الييذي  وهو تنكد هللا ومم مييا كتهييي األمةن عبيي  لل لييك
القول   كالم ملن ونييي ون التنكد أريوغييانو ودييييي الزعيم 

نا.. اللهم  إشه   اللهم ىننا ق  بلَّر 
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 إبتسامة أبو خالد
 د الزمن الرابن الراإيييييييييييييف وفي ا حكام كحةنون وتُم 
نجةن  التصييييييهيات الهلشييييييرة وبالكشييييييف عن  تنحةلهم ُمضيييييي 
 ظاعات ىتسييييي إ بها اييييينوات ىايييييتب ايهم وترك  ايييييواي 

األمةو إييييسدات ُحك  هم وي ه  هذا التنحةل لنظنا هم  د 
الرزيز  عب بن  يختار هللا اييهداني وترال  األمةن اييلاان

 د ووم  ضيييييييييييييةل ليكون ىل  جوار ربي ويد ث ذلك عل  
خلهييييية أيعييييية من الكحةنين ىل  ال ول  عزَّ وجييييل  ييييأن 
يخسف من أوجاع ال نة الذي يراند مني وبأن ُيشييييييييييهيي 
 ال ترةب ىبتسيييييييييييييامة أبو خال  التد كانإ تك ل مشيييييييييييييه  

بن  هللا عبيي  وجييي ال لييك ن خالل اييييييييييييييي يياحييةالا ييأنةنيية م
محل ا احة وجي خايم الدنمة ن  الرزيز والتد كانإو عب 

الشنيسة نو نايرة  د أوااط أهل القنار الرنبد واإلاالمد 
 د زمن ىزيهنت فيييي ظيياهنة قسيييييييييييييييياوة قلوب  رل أهييل 
الدكم وتقاةييب الوجوه ليي ى زعييامييات كحةنة  د األمتةنو 

لوجي وع م ىنسناج األايييييارين و د نظن هدع  أن تقاةب ا
ودك  أه ية الشييخ و  م تأتد اإلعصييارات الرنبية لتدك  
كم أن هذا التقاةب كان حالة ىاتسزاز أكحن من أن يكون 

 أح  مقومات األه ية.
عل  م ى أربرة عقوي من الر ل الصييييدا د ىعت  ُت 
م ال رلومات والتأك  من إييدتها  ىضييا ة ىل  الهدا وج  

الكتييا يية عن هييذا الديي ث أو ذاي أو قبييل ال هيياشييييييييييييييينة  د 
تدلةييييييل هييييييذه الواقريييييية أو تلييييييك قنا تةن. قنا ة مييييييا بةن 

وقنا ة مالما وجي ال سيييييييدول ال رند  الد ث  السييييييياور.
الرزيز هو  عبيي بن  وكييان األمةن ايييييييييييييييلاييان أو الواقريية.

الوحة  الذي تنتسيييييم اإلبتسيييييامة  شيييييكل عسوي عل  مدياه 
ا  ال دايييييييييييييييسيييييييييييييييية عنيي مييا وزور أو ُوزار وعنيي مييا وتسقيي  أبنيي

الرسييييكنية التد بناها بوقإ  يااييييد وضييييِّ  ن رؤية ي اعية 
 وتزياي ىرتسييييييييامات عن ما يستتا قاع ة عسييييييييكنية متاورة أو
م ونة  بية أو و شيييييين مشيييييينوعات أو ىعاية تأهةل ىنجازات 
محل ماار ج ة الذي يد ل ىايييييم الوال  ال لك ال داييييي . 

من  ك ا أن تلك اإلبتسييييييييامة كانإ  د  رل منامةها بن ات 
بنوي الخااب السيييرويي عن  مناقشييية القضيييايا ال تشيييا كة 
بةن الرنب وال جت م اليييي ولد. و د كحةن من اللدظييييات 
الصعهة كانإ ىبتسامة األمةن الاان وك ا كنا نالحظها 
 د إييييييييور منشييييييييورة أو لقاات مبحو ة عب ن السضييييييييا يات 
تتسيييبب  د حةنة الانل اآلخن وبر  الدةنة تتب ل  بيرة 

 ال ناقشة.
ل نة الوحة ة عل  األقل من جانبد ك تا م وراإييييييييييييي  ا

للتدني النايييييي د لألمةن اييييييلاان التد غابإ اإلبتسييييييامة 
عن مديييياه كيييانيييإ عنييي ميييا تو د ال ليييك  هييي  )األول من 

( الذي كان  النسييييييييييييييهة ىل  األمةن 2005آب /أغسييييييييييييييا 
اييييييييييلاان وأشييييييييييقا ي   حا ة الوال  النوحد لهم أو عل  ح  

 ييات للصيييييييييييييييرةن وأخييات كييان أ»توإييييييييييييييييف األمةن لييي  ييأنييي 
اييييييييييييييترايت ا م ما لبحإ هذه اإلبتسييييييييييييييامة أن «. للكبةن..

مكييانهييا عل  ال ديييا الييذي تزاويي ت األعهييا  عليييي  ريي مييا 
الرزيز وليييات للرهيي  لتكت ييل  عبيي بن  هللا عبيي  ىختيياره ال لييك

بهذا اإلختيار ال داة األهم  د مسييييييييةنة األمةن اييييييييلاان 
تد أراييييييييييييييي  التد ت رجإ خاواتها و ع قاع ة التأهةل ال

الرزيز وتقوم عل  التأهةل ال ت رج  عب  أايييييااييييياتها ال لك
وعييي م القسز  جيييأة من ال وقم األين  ىل  ال وقم األعل  
عل  ندو مييا زلنييا نعيشيييييييييييييييييي  د أنظ يية عنبييية وجييا ت 
ىعصييييييييييييارات الترةةن لتدك  مخا ن هذا القسز وبصيييييييييييينل 
النظن عن حةحيات اإلضيييانار ىل  األخذ بهاو ك ا لتدك  
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يا لي  غواية أو هواية وإن ا لي أإيييييييول وقواع  أن التور 
ومناعاة ل شيييييييياعن النعية. وعن ما ع وتم األخذ بذلك  إن 
أنظ ة من ونث أو يخااون للتوريا تصييييييييها بنيانات آوالت 
للتسيييييييييييياقط ومن يون أن ُيسة  ىزهاا أروا  ال رتنضييييييييييييةن 
وال تظاهنين  د تحبةإ أاااات هذا البنيان ال شارقد أو 

أو الذي عل  كتف الخليج. وما نقصيييييييييييييي ه  ذاي ال راربد
 قاع ة التأهةل  النسييييهة ىل  األمةن اييييلاان أني لم يصييييل 
ىل  ال نتهة األعل  ىعَّ  ر ما ىجتاز ال ناتب السا قة التد 
بلورت شيييخصيييةتي الطيايية أمنيات واييييااييييات  هو  د الب اية 
وتنأج حنج واليييي هو وهو  ريييي  ذلييييك يختبن اإليارة أمةنات 

ال نصييييب الوزاري وزينات للزراعة وال واإييييالت  للنياة  م
 م ر ةع زيارات ومه ات قام بها أخاه ال لك فيصييييييل أح  
أايياتذة ال بلومااييية الرنبية وبر  ذلك وزينات لل  اع. وهكذا 
تكون الب اية كبنى حةا هد مسيييييييييييييييدولية عن أمن الوال  

حةا هد  ال داييييييييييييييي  ونهاية ال اال مسيييييييييييييييدولية أكبن
سيييييي الوال . والال إ أن مسيييييدولية عن أمن البل   الذي أايييييَّ

هذه ال سيييييييييييييدوليات  الذات تجرل حاملها إييييييييييييياحب وجي 
إيييييييارم لكن وجي األمةن ايييييييلاان كان نطيل ذلك حةا 
حهاه هللا نر ة اإلبتسيييييييييييييييامة التد هد  د مرظم األحيان 
عالج لألزمات ك ا أنها ىذا كانإ ع ُتشسد   رن  تجز ة 

ل ديياوليية  ترقةيي ات األزمييةو  ييإنهييا  د أي حييال تداييييييييييييييي 
 عحقة وتدقع  ةها ال أمول وال نشوي.

نصييييييييييييييييييييل ىل  القول ىن  د ذاكنة أهيييييل القلم من 
إييييييييدا ةةن وإعالمةةن وكّتاب مسيييييييياحات لذكنيات عن 
الدكام وكهار ال سيييييييدولةن وذلك لرالقة شيييييييهي ىن ماجية 
بةن إييييياحب القنار وإييييياحب القلمو أو  لنقل ألن كالت 

يصييييييييييييال ال وقف منه ا ونتهط  اآلخن ويقوم الان ان  إ
وواقم الدييال ىل  النأي الرييام. وبيالنسيييييييييييييييهيية ىل  األمةن 

الرزيز  إن ال سييييييييياحة الخاإييييييييية  د  عب بن  ايييييييييلاان
اليييذاكنة كبةنة كونيييي  يييات ىحييي ى الظواهن األكحن ت ةزات 
 د حييياتنييا ال ريياإييييييييييييييينة لي  لجهيية متييانيية اإلراية  د 
ال واقف الصيييعهة ومنها عل  ايييبةل ال حال ع الدصييين 

الكحةن الترقةيييي   د زمن حنب الخليج األول  ال وقف 
وإن ا أيضات ألن عاا ه ال رللن مني وغةن ال رللنو كان 
أيضيييييييييات من هذه الظواهن التد نشيييييييييةن ىلةها وهو عاا  
كان قبل التوعكو وإايييييييييييت ن خالل و أة ال نة ع الت 
 القول الكنيم  د شيييييييييييأن م اواة ال نضييييييييييي   الكحةن من 

به ة األبنا  البنرة الصيييييي قات وايييييييسييييييت ن  ر  النحةل 
بن  خواني( ألن ىح ى شيييييي ا ل اييييييلاانإ)األمةن خال  و 

الرزيز هد أن الراا  حالة مسيييييييييييييت امة وليسييييييييييييإ  عب 
 موا ية.

ىل  ذلك  إن األمحولة األخنى التد  ال ا تسيييتوقسنا 
ك تا رةن لدالة التوعك القاايييييييييييييييد الذي واجهي األمةن 
ايييييييييلاان  صيييييييييبن ال دمن هد مالزمة األمةن ايييييييييل ان 

يقي وكأن ا هو أح   اقم الت نيل. وهد أمحولة لشييييييييييييييط
بنايم أجيال الداضين الذون ىندسينت نسيهة التناحم  د 
نسواييهم. وأمحولة مالزمة األمةن اييل ان لشييطيقي األمةن 
ايييييييييييييلاان هد ال ل  ا اآلخن من شييييييييييييي ا ل األول الذي 

لي مم وال ه ال لك الرزيز  عب  هنالك حول  نيقة تلراُم
ه  حةا عزمي لةل نهار وكذلك مم شيييييييييييييييطيقي ال لك  

 ةلة  تنة منضييييييييييييو وقا م تتني  د نس  ال الم عل  
وتدضنند وأنا أشةن ىل    بيرتها أبلغ األ ن والتق ون.

بن  الرزيز عب  ذلك الكل ات الرسوية والصييييايقة لألمةن
الشييييييييييييييينا » ه  الذي وريت  د ايييييييييييييييياا مقالة لي  د 

 15 د الريييي ي الصييييييييييييييييييياير ووم الحال ييييا  « األوايييييييييييييييط
ل ناايييييييييييييهة الروية األول  لألمةن  2009شيييييييييييييهاط / بناون

لق  أحهي »ايييييييييييييييلاان من رحلة الرالج جا   ةها قولي  
بن  واليييييي ي خييييييايم الدنمة ن الشييييييييييييييينيسة ن ال لييييييك  هيييييي 

لي و نااييييييييييييييتي وأحبَّ عاسي  عب  الرزيز. أحبَّ لاسي وُنب 
 «.وكنمي وإنسانةتي...

 د ذميية هللا هييذا اإلايييييييييييييييتحنييا د بةن رجييال اليي وليية 
وليييييا  الرهوي  د م ييييالييييك الرييييالم الييييذي والوحةيييي  بةن أ

ي تلك ال ور والشيييييناكة  د إيييييناعة القنار وتلك ىح ى 
 الرزيز لألبنا  من  ر ه. عب  الصيغ التد أرايها ال لك

ونحل  كل اإلحتنام لي والتق ون من جانب ُكبنا  الرالم 
والتأاييف عليي مجلَّالت  أع ال الخةن. وأما ىبتسييامة أبو 

وبالذات  الداضيييييييييييييينة يا  ات  د الهالو خال   إنها الحانية
عن ما ونتسم منسيييوب الشييي ة الرنبية واإلايييالمية وتكون 
األمتان تهدحان ع ن وبتكن ال واقف ال رلَّسة  إبتسييييييامة 
ايييتستق ها األمتان  د األزمات ال سيييترصيييية ك ا ى تقاي 
الب ر  د ليالد الظل ة وما أكحنها  د هذه ال نحلة من 

مييية... وهد منحليية لاييال ييا حييياتنييا الرنبييية واإلايييييييييييييييال
تدتيييييياج ىل  رموز مسر يييييية  ييييييالنو  الو نييييييية والرقييييييل 
السيييييييييييااييييييييييد الذي وهقد الحوابإ الو نية  د منأى عن 

 ىجتياحات ال رامنين لها.
 2011 (1تأكتوبر ) 22 بتاريخ  «الشرق األوسط» صحيفة لُكتبت 
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 أمير الدفاع عن المملكة... وأخواِتها
الرزيز وزينات لل  اع  عب  اييل ان يكتسييب ترةةن األمةن

إيييييييييييييييسية الدي ث ال همو بيل لرلَّهيا ال نة األول   د تياريم 
الدكومييات والترةةنييات التد يييأخييذ  ةهييا ترةةن وزين محييل 
 هييذه األه ييية التد را قييإ الخاوة منييذ ىإيييييييييييييييي ار ال لييك

الرزيز األمن ال لكد ووم السيييييييييييييييبييييييإ  عبيييييي بن  هللا عبيييييي 
ألمةن اييييييييييل ان ( بترةةن أخيي ا2011-11-5ال اضييييييييييد )
 م جا ت نوعية أيا  الي ةن أمام ال لك  د  وزينات لل  اع

الةوم التييالد تضيييييييييييييييسد ال زييي  من األه ييية عل  الخاوة. 
ونقول ذلك عل  أاييييياج أن التقلة  ال تهم  د أيا  الي ةن 
يكون  د يووان ولدَّ األمن وبدضيييييييييييييييور أ ناي قال يييييييل 

ي شا ه مسدولةن أو ىياريةن عاملةن  د ال ووانو لكن الذ
هللا بيي ا نوعييات من التكنيم لألا الييذي رأى  د  عبيي  ال لييك

ىاناي منصب وزين ال  اع ىليي أني اإلختيار الذي ونابع 
عليي القول النجل ال نااييييب  د ال نصييييب ال نااييييبو مم 

الرزيز وعل  ندو ما  عب بن  مالحظة أن األمةن ايييل ان
يي تنكي عل  م ى أربرة عقوي  د نسوج الذون ىجت روا ىل

أو ىجت م هو بهم خالل زييارات قيام بهيا ىل  يول عنبيية 
وأجنبيةو هو من رجال ال ولة الذون تلةع بهم ال سييييييييدولية 

إييياحب  ويلةع بها أيات كانإ  بيرة هذه ال سيييدولية.  هو
شرول  ال رن ة وواام الص ر من يون  ىاتناتيجدعقل 

أن وحنيي ذلك عن الدزم عن  ىتخاذ ال وقف أو ال شيييياركة 
 إياغة القنار. د 

هللا شيييييييييييييييا   بيرة األيا  غةن  عب  والقول  أن ال لك
ال سبوقة للي ةن  النسهة ىل  األمةن ال ان وت حَّل  د أني 
ىختار منااييييهة ىاييييتطهالي أل يال ال جت م السييييرويي من 
مسدولةن وغةنهم من رموز السراليات اإلقتصايية وال الية 
 والصييييييييييناعية والرسييييييييييكنية وكذلك  رل الشييييييييييخصيييييييييييات
السيييييييااييييييية الرنبية واإلاييييييالمية الذون جا وا لتهنئة خايم 
الدنمة ن الشييييييييييينيسة ن  رة  األضيييييييييييد و لكد وديي األمةن 
اييييييييييل ان الي ةن أمامي وبدضييييييييييورهم وكأن ا وني  من هذه 

أخد اييييييييييييييل ان لسييييييييييييييإ  قط  يا اللستة القول ما مرناه ىنك
الشيييييييخ  الذي ايييييييةبذل كحةن الجه  والسيييييييرد ل ل   نا  

الرزيزو وإن ا أيضيييييييييييييييات  عب بن  ااناألمةن الناحل ايييييييييييييييل
وهو  الشيييييييخ  الذي ايييييييةهقد عل  وزارة ال  اع مسيييييييتقنةو

أمن  الغ األه ية  د زمن بلرإ التد يات عل  ال ستوى 
 اإلقلي د مشييييييييييارل ال خا ن. ك ا ىاييييييييييتك اعت وني  ال لك

أخد اييييييييييل ان األكحن ىحا ة  القلع  يا هللا القول ىنك عب 

األكحن ىايييييييييتيرا ات للخشيييييييييية الذي كان عليي أخانا الناحل و 
من عاييات ق  تواجي ال  لكة ىضيييييانارات ولي  ىختيارات أو 
مزاوييي ةو وإنيييك  يييالتيييالد عل  رأج وزارة واجبهيييا لي   قط 
ال  اع عن ال  لكة التد أاسها خةن تأاي  وال نا  ةَّب 
هللا  ناهو وإن ييا أيضييييييييييييييييات اليي  يياع عن أخواتهييا  د األمتةن 

هيذا الي  ياع عن  نيع وشيييييييييييييييروبه يا ومن يون أن يكون 
وتَّهرها آخنونو وكل ا كان ايييييييياع   ال  لكة قويات  جيشييييييييها 
 ريي  اإلي ييان بيي ونهييا والدنص عل  الحوابييإ كل ييا كييانييإ 

 األمتان أكحن  قة وأقل خشية.
ىل  ذلييك ىن أهييل القنار الرنبد واليي ولد لن يدتيياروا 
 د تقةيم وزين ال  اع السييييييييرويي الج و  وكيف يسكن وما 

ل  مييييييا يديييييي ث  د ييييييييار األمتةن وعب ن هد نظنتييييييي ى
ال ديطو ذلك أن ال سيييييييييييييييدولةن الكهار عنبات ومسيييييييييييييييل ةن 
وأجيييانيييب ييييأتون ىل  ال  لكييية  د مه يييات أو  د زييييارات 
راييييييييييييي ية كانوا يدنإيييييييييييييون عل  أن يكون اللقا   األمةن 
ايييييييييييييييل ان  د يوواني  د ىمارة النياة ضييييييييييييييي ن "أجن ة" 

ول الذي نشيييييا ات الزيارة. ك ا أني هو وبدصيييييا ة ال سيييييد 
يرنيي ىضيييييييييييييييسا  ال زي  من ال رن ة ع ا يجني  د ال ول 
التد وزورهييييا يجرييييل من لقييييا اتييييي  كهييييار القوم من قيييياية 
ومسييدولةن ايييااييةةن وعسييكنيةن منااييهة لتو ة  األواإين 

بن  أو ىزالة الله  عن مساهيم ل وهم. وبذلك  ات ايييييل ان
نَّاع  الرزيز حاضيييييييينات  د تسكةن عب  الر ي الكبةن من إييييييييُ
اإلايييييييييالمد وال سيييييييييتوى  - قنار عل  ال سيييييييييتوى الرنبدال

 ال ولد.
و  يية حيياليية يييأخييذهييا  د اإلعتهييار ال ن  محييل حييالنييا 

الرزيز وهو أني  عب بن  ك تا رةن ل سيييييةنة األمةن ايييييل ان
ييييييأتد ىل  وزارة الييييي  ييييياع وقييييي  بلغ ال نحلييييية األعل  من 
النضيييييييج السيييييييياايييييييدو ك ا أن مالزمتي وعل  رغم ال ل  لا 

زين  ةها نتيجة الظنول الصيييييييدية لشيييييييطيقي الوج اند الد
ي يقف أكحن عل  رؤى ىعت ي هيا  األمةن ايييييييييييييييلايانو جرلتي 
األمةن الناحل ومن شأن ااتدضار شطيقي األمةن ال ان 
أ ييال هللا ع نه  د اللدظييات الصيييييييييييييييعهيية لهييا أن تجرييل 
م اخل عقول  رل أهل القنار ال ولد غةن موإيييييييييييييييل ةو 

آخن غةن وهو ما كان ع ب  اييييييدصيييييل لو أن شيييييخصيييييات 
الرزيز هو ملن ىختيياره خييايم الدنمة ن  عبيي بن  ايييييييييييييييل ييان

الشيينيسة ن ليكون وزين ال  اع مخسسات عن كاهلي ال سييدولية 
 ال تصلة  الاةنان.

وتهق  اإلشارة ىل  موقف شخصد وهو أنند من بةن 
كحةنين ايينستق  السنإيية التد كانإ تشييكل اللدظة ال ه ة 
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 د تخصيييييييييييييييي  لنييا  د كييل منة نزور ال  لكيية وتت حييل 
األمةن اييييييييل ان لنا  رل الوقإ للسييييييييالم عليي  د مكتهي 
واإلإييييييييرا  ىليي ووضييييييييا ما يدتاج ىل  توضيييييييييا ويدلل 
مواقف تدتيياج ىل  تدلةييل لاييال ييا أ ييايت نييا كييإعالمةةن  د 
كتا ة ما من شيييييييأني أن وه ئ عن ما يكون الجو عاإيييييييسات 
عنبيات ويولياتو وما من شيييييييييييييييأني أن يخسف من منسيييييييييييييييوب 

 ما تتق م خةهات األمل عل  مشاعن التساؤل.اإلحهاط عن 
وهذه اللقا ات الرابنة  األمةن اييييييل ان جرلت نا نرنل أكحن 
ل اذا هو رجل ال ولة ال نااب  د ال نصب ال نااب أيات 
كان هذا ال نصب وبالذات وزين ال  اع  د هذه الظنول 
التد تستوجب الدك ة  ر  الدنكة من كل مسدول يشاري 

ر. وبابيرة الدال  إن ما كان متيسييييييينات  د إيييييييناعة القنا
الرزيز أمةن النييياة رب ييا لن  عبيي بن  لنييا مم ايييييييييييييييل ييان

الرزيز وزين ال  اع الذي  عب بن  يكون كذلك مم اييييل ان
الرزيز.  عب بن  ايييييييييخُلف الاةب الذكن األمةن اييييييييلاان

وكاله ا ىكتسييب إييسة الر ايةو  لم يشييرل منصييب وزين 
ل  ما يجوز القولو أح  ال  اع ع من قبل وع من  ر و ع

الرزيز. ولم يشيييييرل منصيييييب  عب بن  ك ا شيييييرلي ايييييلاان
أمةن النيييياة ع من قبيييل وع من  رييي و عل  ميييا يجوز 

 الرزيز. عب بن  القولو أح  ك ا شرلي ال ان
 ياايييييييييييييييات   ا تدقَّع  د اييييييييييييييينوات الهقا  ال  و   وتلك

لألمةنين الشيييييييييييييييطيقةن كٌل  د موقري عالمة من عالمات 
 الذي أ نز ىنجازات. اإلاتقنار

رح ييية هللا عل  أبو خيييالييي  وكيييان التو ةع حليف أبو 
  ه .
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ط التاءات الثالث ار الحائر وس   بشَّ
عن  التأمل  د ما ىنتهإ ىليي حال اييييييييييف اإلايييييييييالم 

لهم حال عال  وج ال مهاري  وإحت ال القذا د وأشقا ي وقلب 
ار األاييي  وعلد هللا إيييالا  عب  ما ايييتنتهد ىليي حال  شيييَّ

ىذا كانإ ال هايرة الرنبية ايييييييييُتاوى  النسيييييييييهة ىل  الن ي  
السييييييييوري وكانإ ال هايرة الخليجية اييييييييُتاوى هد األخنى 
 النسيييييييييييهة ىل  الن ي  الي ندو يسيييييييييييتدضييييييييييين ال ن  عهارة 

األبنا  «. اآل ا  يأكلون الدصييييييينم واألبنا  يضييييييينايييييييون »

ال ة حت  اآلن عال  وج ال مهاري وايييييييييف اإلاييييييييالم الح
تدإ رح ة هللا ونأل بهم ىذا كان كل منهم مجني ضدية 
وال ه الذي ىلتهم الدصيييينم أربرة عقوي من يون أن يرتبن 
 شييييييييواه  حسلإ بها عهوي غابنة و د الوقإ نسسييييييييي أ رم 
األبنا  الكحةن من حصنمي ظنات مني أن اإلبن لن يضنج 

 رلي الوال   وال اييييييييييينوات حك ي  د  وايييييييييييُةهقد كتاب ما
 منأى عن ال سا لة.

حال األبنا  ُون   لها. وإذا كان اإلجهاز عل  ُع ي 
ام أراحه ا من مصيييييةن كالذي  وُقصيييييد ىبند  الن ي  إييييي َّ
لطيي ىنها  وال ه ا شنقات ورب ا التشسد ال ت رج من كلةه ا 
وعل  ندو ما هو حاإييييييييييييييل مم عال  وج ال مهاري مم 

نوعية التشييييييييسد حةا ىن النس  ال صيييييييينية أقلو ىختالل 
حت  ىشييييييييرار آخن أو ىل  أن وحُبإ الرك و من نظةنتها 
الرنا ية لجهة الحأر أو اإلنتقامو  إن حال ايييييف اإلاييييالم 
ايييييييييييييييُتشيييييييييييييييكِّل ذروة الرذاب ل ن كان حت  ما قبل ىنهيار 
النظام يأمل  د أن وواإييييييييييل مِّن  لر  وال هو وهو ما كان 

هاري الذي كان أكحن تساؤعت بتدقةع يأملي أيضييييييييييييات ج ال م
مناه كون وال ه ال نيل لن يسيييييييييتايم حت  تج و  الوعية 
الن ااية حالي  د ذلك حال إ يقي وحليسي لهضم انوات 

 .حا ظ األا 
ار األاييي   ما و عو ىل  اإلايييترناب هو أن الن ي   شيييَّ

هللا إييالا و ونان األزمة كل  د بل ه  الانيقة  عب  وعلد
القذا د و ونها حت  اإلجهاز عليي ولي   د  التد ىاييت ن

ضييييييو  ما جنى للقذا د نتيجة ىإييييييناره عل  ال واجهة  م 
جنى لوريحي ال ستنلة ايف اإلاالم الذي جا  ىإايايه 
ام حسييييييةنو  عل  الانيقة التد ح  إ  د ىإيييييياياي إيييييي َّ
حةا ىن أح  األيع   ا   السيييييييييين ومن يون الداجة ىل  

رة الهولةوويية التد ىإيييييييييييياايت التقنيات ال تاورة أو الرا
عين والتد قام بها "أشييييييييييييييياوج" من الجي  بن  أايييييييييييييييامة

األمةنكد وكيييانيييإ ىحييي ى ىنتصيييييييييييييييييارات  ييياراي أوبييياميييا  م 
ار  ىإيييييييياياي الاني ة القذافية عل  أهون جه . وه ا  شييييييييَّ
األاييييي  وعلد إيييييالا لو وتأمَّال  د الذي جنى للقذا د  م 

ة القبول لإبن اييييييييف اإلايييييييالم لوُجب علةه ا  الدصيييييييا 
 الد  األين  من السيييييالمة والدصيييييانة.. من أجل األبنا  
عل  األقل هذا الوجوبو خصييييييييوإييييييييات أن كالت منه ا هو 
م من ُتسنة عليي الشييييينوط ولي  من يشيييييتنطو   د وضييييي 
أو  األحنى ىن كالت منه ا ع مجال أمامي ايييييييييييييوى القبول 

م ىليي ُمك نهات ع  ال.  ال هايرة الخليجية لم تُ  ان    ا يق َّ
قِّل علد إيييييييييييييييالا ويتوكل وُيرلن  ل وإن ا لكد يلر  لكد ُتر َّ
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القبول. وال هييييايرة الرنبييييية لم ُتان  لكد ُتنيييياق  وتكون 
 سرل النضيييي  وع مي عنضيييية إلعاية نظن  د عهارة هنا 

 وبن  هناي.
هنا وتسيييا ل ال ن   ىذا كانإ هذه هد  بيرة ال هايرة 

ذا وتهيييا يييأ الرنبيييية وتليييك  بيرييية ال هيييايرة الخليجيييية  ل يييا
 ال تها ئان  د شأن التجاوب مرها.

ار عن ما يسيييييتدضييييينو وبال قارنة مم  لرل الن ي   شيييييَّ
واقم الدييال الناهنييةو كيف كييان الشييييييييييييييييأن  د زمن واليي ه 
وكيف كييييان أهييييل القنار الرنبد واليييي ولد وتريييياملون مم 

وكيف أني حت   د مناايييهة تشيييةيم شيييطيقي  اايييل  النظامو
والذي كان  1994كانون الحاند /وناون 22ووم السيييييييييييييييبإ 

قض  و ع اإلعالن النا د  د حايث ايارة يقويها  د 
 نيقي ىل  ماار يمشيييييييييييييييع ووم الج رة بن قة ىبن خالي 
حيييييا ظ مخلول مريييييايرات ىل   نانكسورتو ترييييياميييييل القييييياية 
الرنب  ييييأعل  يرجييييات الترييييا ف وإل  حيييي  أن الن ي  

م ال صني حسند مهاري ومري أركان ال ولة ال صنية  تق َّ
موكب التشيييةيم ىل  جانب الن ي  حا ظ األاييي  ع يات من 
كهار ال سيييييييدولةن الرنب وأن ال كتور اييييييي ةن جرجم خط 
الهجوم األول حيييياليييييات عل  النظييييام السيييييييييييييييوري خف ىل  
القنياحة عل  و   رأج للترزية شيييييييييييييييأني شيييييييييييييييأن مواكب 
السيييييييييييييييااييييييييييييييةةن اللبنانةةن ال تالرةن ىل  التظلل  الخي ة 

عن ما يسييتدضيين ذاي الشييأن ع يسييتوقسي  األايي ية.  م ىني
أن ذلك اإللتسال من األشيييييييييييييييقا  الرنب حول نظام وال ه 
ح ث  د زمن كانإ الكسة الرنبية  د ال ةزان السيييييييييييييوري 
أعل  من الكسة اإلونانية. وهو لو ىايييييتوقسي ما نشيييييةن ىليي 

اييييييييييلوب الذي يرت  ه منذ ى الا لكان تصيييييييييينَّل  رةن األ
ولي ع يخلصيييوني ال شيييورة وهذا ال هايرة رب ا ألن الذون ح

هللا إيالا  عب  أمن عظيم أو رب ا ألني ك ا القذا د وك ا
ع يسيييتشيييةن وهذا أمن أعظم. وهنا نتسيييا ل لو أن الن ي  
ار منذ أن بلرت ي واقرة الشنارة الهسياة  د يرعا وفي ا   شَّ
ي بنسسيييييي  الت اعيات ال صييييينية والتونسيييييية ما لة أمامي توجَّ

  ىجت اعات مبحو ات مهاشيييييييينة عل  اإلذاعات ىل  ال  ونة وعق
والسضييييا يات مم ال رعاويةن الذون أاييييا ت السييييلاة ىلةهم 
وإل  مناإييييييييييييييينيهم ال ونيةن  ر ما كتب أح  الستية كالمات 
عل  ج ار وإعتبن أهل األمن والدزب القا   السيييييييييييييا   أن 
ذلييك من الكهييا ن  د قييامو ج الرقيياب والحواب الهرحد  م 

صيييييدن أإيييييالت ل واعد شييييينااييييية األمن ىشيييييترل الدقل ال ت
والسو ية واإلاييييييييييتئحارو لكانإ خاوتي هذه رب ا تداإيييييييييين 
اإلشييييييييترال وكانإ اييييييييتشييييييييكِّل أمحولة  د أاييييييييلوب الداكم 

عن ما تد ث شييييييييييينارة  د ال جت م ويصيييييييييييها من الدك ة 
اإلق ام  ورات عل  مرالجة األمن  الدنكة ولي   الطهضييييييييية 

هنينو وعل  وي  م قوات وآليات عسييييييييييييكنية ل اارية متظا
ى سا  الشيييييينارة كد ع ت ت  وتصييييييها حنيقات وعل  ندو ما 
ار عن ما  ح ث وتتواإييييييل مشيييييياه ه. ك ا أن الن ي   شييييييَّ

ولي  « ىمبنا ورية ايييييورية»يسيييييتدضييييين كيف أني تسيييييلَّم 
ل و ييياة متوقرييية للوالييي  الن ي  اليييذي أكييل  مجني ُحكم  سرييي 
صيييييييييينمها اييييييييييهقتها و اة للشييييييييييقةع الذي وتم ىع ايه لكد  حِّ

تندسيييييييييييين عل  « اإلمبنا ورية»جو  م ها هد مكانة وتنأ
 و يي ب  ات  اإلنسييييداب ىضييييانارات ولي  ىختيارات من لبنانو
وإنك اش أه ية ال ور السوري  ر ما  ويإ إسدة ال ور 
امدو  إني ع ب  وتسيييييييا ل بةني وبةن نسسيييييييي  وماذا  الصييييييي َّ
 ر ؟ ع ىاييييتراية األرة ال دتلة ت إ وع لبنان السييييوري 

الرالقة مم ال جت م ال ولد مسييتقنة وع األشييقا  إيي   وع 
الرنب وبالذات الذون  ال ا ايييييييييييييييان وا و ال ا تد َّلوا ما 

التنكد األريوغاند  عايوا عل  ما كانوا عليي. وأما الجار
 إني أخذ ىعتنا ات را يات  اللوا  السلةب من يون أن يراد 

عن  ضيييالت   ال قابل أو حت  ونجا كواييييط مم ىاييينا ةلو
أن تقوم « مبنا ورية الخ ةنيةاإل» لييييييييييييييي ي  إ تناة ُكتبىن

 إن ايييييييييييييييورية لن تكون شييييييييييييييينيكة وإن ا تا رة. وعل  هذا 
األاييييييياج ىما ىايييييييتراية كل ال ج  الذي كان وإما التد ي 
ىل  مييا ع نهيياييية. ومحييل هييذه النؤييية للواقم غةن مناطييية 

حالة « اييييييييييورية اإلمبنا ورية» الذي مضيييييييييي  مضيييييييييي  و
«.  اورية ال تواضرة»د تهق  هد ىنقضإ وأن اورية الت

وهذا زمن الدكام الذون يقنرون ويهت ون  أوضيييييياع يولهم 
وأحوال شيييييييييروبهم. ومن ال دك  أن اإلايييييييييت ارة التد ع ب  
م اورية عل  اكِّة السالمة. وأما  منها كانإ كسةلة بوض 
اري  ال ضييد  د التد ي  إني اييُةهقد النظام السييوري الهشييَّ

)الترنيييب والتتنيييك والتييي ويييل(و حييا نات أمييام  الث تييا ات 
أ ضييييييلها لسييييييوريا التا  األول  التد ىذا أضيييييياعها النظامو 
اييييييج  مه ا كانإ  قتي بنسسييييييو أني وداييييي  ل أاييييياة وأني 
ايييييةنى أن السييييينوات القلةلة ال اضيييييية التد كانإ اييييينوات 

 أكل الدصنم اتلةها نهايات و واجم.
.  ملن وتأمل ويقارن وتأك .. وملن ير  ونل

 2011 (2ت) نوفمبر 21 - «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 
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  يمانية.. الحنكة أحياناً 
 ديةسعو  والنخوة دائماً 

نو  بن  23هذا الذي شيييييييييييييييه تي النياة ووم األربرا  
يجوز تصييييييييينيف  بيرتي  عهارة   2011)تشييييييييينين الحاند( 

الدنكة أحيانا ي انية والنخوة يا  ا اييييييييييرويية. وك نا نقول 
اايييييتنايا ىل  ما هو ايييييا    النسيييييهة ىل  « الدك ة ي انية»

ىخواننا الي نةةنو لوع أن الذي عاشيييي الي ن  وال اييينتةن 
من الكن والسن وال م ال ناا عل  جوانب ميايون إيييييينرا  

لش ال والجنوب عل  ح  اوا و وم ن وبل ات أخنى  د ا
كان يستق  ىل  الدك ة من جانب الذون انتسضييييييييييوا وأولئك 
ال نتسِّضيييييييييييييييةن علةهمو رب ييا ألن زمن الدك ييا  ولَّ و  ال 
هنيياي نر ييان وع أرييياند ون م الواحيي  منه ييا كتيياب الي ن 
الريييياقييييل بةن أهييييل القصييييييييييييييين والحكنييييات وأهييييل ال يييييايون 

قييا  ويالت والانقيياتو وعل  ندو ر م ال صيييييييييييييييياحف عت
 اقتتال أبنا  الو ن الواح  وال ون الواح .

لكن من حسييييييييييييييين حظ أهييل الي ن أن الرنيياييية اإللهييية 
الرزيز الذي وزياي إييييييييييي ره  عب بن  هللا عب  أعانإ ال لك

كل ا ضاقإ مساحة التنوي ل ى الذون وتنازعونو  اتساعات 
 اعت   عل  النخوة ال سيييت ي ة والنية ال سيييتطي ة وواإيييل 

أن ييييأخيييذ الوعد  نيقيييي ىل   نتظيييارو آمالت السيييييييييييييييرد واع
الرقول والنسوجو فيقنر أبنييييا  الي ن مييييا ع يقنره أبنييييا  
ال دنواييييييييييييييييية مصييييييييييييييينو اليييذون ي رنون ت حةال بتييياريخهم 
وه و هم ومقاإيي همو وأبنا  الرناا الذون لم يدسيي وا أمن 
الرناا ال سيييييتطيم يسيييييةنون عليي متوح ون ب ل هذا التنابذ 

ا ن بالي النا يييي ونو وأبنييييا  لةبيييييا الييييذي قيييي  وديي ىل  تنيييي
ال سييييييتهاحة التد ااييييييتب لإ مضييييييانة ما هو األكحن منارة 

 نتيجة مراناة  ال أم ها   ا هو  ال نارة نسسها.
وما قنره أهل الي ن وب ا هو متيسييييييييييييييين لهم ر يسيييييييييييييييا 
 ومرارضيييية من الرق  والنبطو كان وضييييم أمنهم بةن و ي

لكيية الرنبييية الرزيزو لي   قط ألن ال   عبيي بن  هللا عبيي 
السيييييييييرويية هد الر ع ال ا ئن ألهل الي ن  د السييييييييينا  
والضييييييينا و وإن ا ألن األحوال الي نية وإيييييييلإ ىل  يرجة 
أن ع نهاية لت هورها من يون إاحب نخوة يس ي النأي 
ال خل  وي اوي الجن  النازل ويترامل مم أبنا  األمة 
م   ا يجرلهم غةن قاناةنو وب او  د الوقإ نسسيييييييو وهقةه

 د منأى عن الخول اآلتد م ا هو أعظم. والذي يرزز 
هللا أن ىخواني قاية  عب  شييييييييييييأن هذا ال ور اإلنقاذي لل لك

يول مجل  التراون الخليجد يشييياركوني ال شييياعن نسسيييها 
تجاه أهل الي نو ومن هنا  إن اللقا  الذي تم  د قصييييييييين 

هللا بةن الي ن الييييييذي يدكم والي ن الييييييذي  عبيييييي  ال لييييييك
ك ا لو أن هدع  القاية يرالجون أمن الرضيو  يرارة ب ا

السيييا م  د مجلسيييهمو الذي ايييبع أن أعا  ىشيييارات  أني 
مستو  أمام انضييييييييييي ام م لكتةن )ال رنبية النا ضييييييييييية عل  
ضييييسال األ لسييييد واألرينية التد تسصييييلها ايييياعة  ةنان 
عن األرة الخليجية( ىليي عن ما تنضج الظنول وتدك  

 حاجة كل منه ا ىل  ذلك.
ن ال تسلع علييييييي من جيييييانيييييب األمم ال تدييييي ة  د كيييييا

عي يينو ميهييرييوث األميةيين اليرييييييييام بين  شييييييييييييييييخيي  جي ييييييييال
مجل  التراون ل ول »اللايف الزياند األمةن الرام  وعب 

وأ نال األزمية الي نييةو من خالل أهيل « الخليج الرنبيية
ربي منصيور  عب  الدكم ورموز من ال رارضيةو أن وتول 

  ال هايرة الخليجية ىل  هاييو نا ب الن ي و التو يم عل
ع ن أبلغ بن  تو يم أ نال  م وبيييييي أ التنسةييييييذو بييييييل ىن

نو  بن )أي قبل  22الصييدا ةةن  د إيينرا  ووم الحال ا  
ااعات( من حصول ال ساجأة التد شه تها النياةو أن 
ال الوب منهم التو يم عل  ال هييايرة التد تييأخييذ  نيقهيييا 

يييية التنسةيييذيييية حول اآللىتسييياا  ىل  التنسةيييذ توإيييييييييييييييلوا ىل 
لل هييايرة وأنييي يجني حيياليييا التنتةييب لتو يرهييا من يون أن 
يد ي موع ا لذلكو تاركا  د ايييييييياحة التكهنات الكحةن من 
اع تناضييييييييييييات. ومن الواضييييييييييييا أن ال هروث ال ولد كان 
يرنل أن األمن ق  حسم وتد يت ااعة التو يم ومكانيو 

ا لو ىع أني اعت   شييةئا من الت ويي اإليجابدو تصيينل ك 
أنيييي  د غن ييية ع لييييات عسيييييييييييييييكنيييية وع ونيييي  جنناعتهيييا 
اإل صييييا  عن موع  التنسةذو كد ع تسق  الخاوة عنصيييين 
ال سيييياجييييأة  ةهييييا أو رب ييييا تديييي ث عنقليييية مييييا  د اللدظيييية 
األخةنةو وأن األ ضييييييييييييييييل ير ا لييذلييك هو أن تكون لدظيية 
التو يم من جيانيب الج يم و د ال كيان اليذي تم اختييارهو 

 هللاو هد اإلعالن. عب  لكالذي هو قصن ال 
لن تكون نهاية ال االو  النسهة ىل  ال ور السرويي 
ال هتم بتنويل الصيييييييييييييييناعات واألزمات التد ترصيييييييييييييييف 
  رظم يول ال ناقةو هذه الخاوة ال ت حلة بوضم الجسم 
الي ند ال بتل   ييالتديي ي  د غن يية الرنيياييية السييا قييةو التد 

ايت ىليي ما  ال ا اايييييتقبلإ ماضييييييا الجسيييييم اللبناند  أع
ىتساا  اييييييييييييييينة عل  22جرلي قابال للدياةو ب لةل أني  ر  

الاا ف ع يج  اللبنانةون إيرة أ ضل لكيانهم السيااد 
 د ى ييييار و يييياا الريييياقلةن أو ال ترقلةن ليييي واعد الهقييييا  
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الذي لخ  راعد  اإلتسااوالسيييييييييييالمةو أ ضيييييييييييل من ذلك 
بن  مدت نه  د الاييا ف عل  ميي ى شيييييييييييييييهنو ال لييك  هيي 

 24الرزيزو ووم اإلعالن الناييييييييييييييي د عنييي )الحال ييا   عبيي 
ىذا كييييان »(و  ييييالقول  1989« تشييييييييييييييينين األول»أكتوبن 

الشيييييييييييييييرب اللبناند  د خةن وبدبوحةو انرك  ذلك عل  
و أما ل اذا لن تكون «ال  لكةو ك ا أن الرك  إيييييييييييييييديا

الخاوة ال شييييييييييار ىلةهاو التد وضييييييييييرإ الي ن عل  ب اية 
يييا ألرييام ايييييييييييييييييياايييييييييييييييييية  نيع يدتيياج ىل  تنظيسييي من  قييا

مزروعةو نهاية ال االو  ألن ىنجاز إييييييييييييييييرة للجانب 
األإيييرب من األزمة الي نيةو يسيييتدضييين ىحيا  ال سييير  
السيابع الذي كان   حا ة وضيم حجن األاياج من جانب 

هللا لتنويل الصيييييناعات واألزمات التد ت رن  عب  ال لك
أكال  د الجسييييييم الرنبد. وال سيييييير  الذي نشييييييةن ىليي هو 

حل   داولة ج م الشييييطيقتةن السلسيييياةنةتةن الل ويتةن ال ت 
للتريياي  ياخييل البةييإ الواحيي  وإنهييا  « ح يياج»و«  تا»

نزاع بةنه ا لم يسبب لقضةته ا اوى الويالت وال زي  من 
اإلنهاي لجوهن القضيييية السلسييياةنية. وإذا جاز القول  إن 

 د ضييييو  ااييييتنشييييايه ا  ركند ال وضييييوع السلسيييياةند  اتات 
لل وضيييييوع الي ندو وبر  ال سييييير  ال صيييييني  الذي جنى 

الذي انته  ىل  ج م مد وي عهاج وخال  مشيييييييييرل عل  
ب اية كل ة  لسيياةنية اييوا  يأمل ال ن  التزام الجانبةن بها 
ىل  حةنو يأمالن  د أن تشيييييييييييييييه  النياة مراوية اللقا  

الرزيز ك ا رعاوتي لل وضييوع  عب بن  هللا عب  الذي ونعاه
ك  د الرناا  الي ند. ك ييييييا أن رموز الوضيييييييييييييييم ال نتهييييييِّ

ايييييييستدون ولو  ر  حةن إييييييسدة كتاب أزمتهم التد  ةها 
الرزيز ىلةهم لكد يجتييازوا الديي وي  عبيي بن  هللا عبيي  يعوة

ىل  النياة ويب أوا التداور في ا بةنهم مسيييييييييييييييتن ون ىل  
هللا قبييل  عبيي  و الييذي أ لقييي ال لييك«نيي ا  الرةور»روحييية 

(و ويعا فيي 2011بن أكتو  30 ال ة عشييين شيييهنا )السيييبإ 
قاية الرناا و رالياتي السيييييييييياايييييييييية ىل  لقا  تسيييييييييتضييييييييييسي 
النياة مهاشيييييييييينة  ر  مواييييييييييم الدج تدإ مظلة الجامرة 

 الرنبية.
وإذا كان الشطيقان السلساةنيان حضنا ىل  مكة واتسقا 
وأب يا من اعمتنان ما أوح   أنه ا ايييييييييييييييةلتزمان احتناما 

أحيي ه ييا هو الييذي  للكل يية وللرهيي و لكنه ييا أخلسيياو أو أن
أخلف علناو والحاند أخلف إييييييي تاو لم يكونا عن  حسييييييين 
الظن الاةييب به ييا من ال  لكيية السيييييييييييييييياعييية ىل  التو ةع 
بةنه ا ومن شيييييييييربه ا  جناحيي وأضييييييييياعا وقتا ل صيييييييييلدة 
القضيييييييييييييييييييةو  يييإن األ ييييال الرنا يييية رحبيييإ ع وميييا  د 

اري  أكحنيتهاو لكن يخول الجار اإلوناند والدليف الهشيييييييييييييييَّ
رغهة غزة الد سيييييييييياوية  د تدقةع مصييييييييييالدةو  عل  خط

اري عل  خط  ويخول الجار ىياه وبتشيييييجيم الدليف الهشيييييَّ
و «نيي ا  الرةور»النغهيية الرنا ييية ال تالريية ىل  الني عل  

  ييا من شييييييييييييييييأنييي أن يشيييييييييييييييجم مالِّع النيي ا  عل  البييذل 
ال ضييييييييييياعلف حت  وتدقع الت لفو ضييييييييييييم عل  الدالتةن 

بها ال وضيييييييييوع   نإييييييييية ىنجاز تسيييييييييوية كتلك التد حظد
الي ند. ولةتصييييور ال ن  كم روحا  شيييينية أزهقإ  د بالي 
النا يييي ونو وكم ارتسم عيييي ي الةتييييام  واألرامييييل وال قريييي ون 

ن ا  »خالل  ال ة عشييييييييين شيييييييييهنا انقضيييييييييإ عل  ى الا 
 «.الرةور

مييا ننييي  قولييي ىن األمور مه ييا ترقيي ت ياخييل أقاييار 
األمة تهق  تدإ السيييانة  د حال  اير إيياحب مسيير  

ةب ىل  التو ةع. وها هو ال سيييييييير  الذي بذل من أجل  
 22ال وضيييوع الي ندو وقبلي ال وضيييوع السلسييياةندو وقبل 

اييييييييييينة ال وضيييييييييييوع اللبناندو ال حال عل  ذلك. وحةا ىن 
مسلسل الصناعات واألزمات ياخل أقاار األمة لم ونتيو 
 إن عالجا اييييييروييا لل وضييييييوع السييييييوري   هايرة شييييييبةهة 

للي نو ومسر  من نوع آخن لل وضوع  ال هايرة الخليجية 
ال صييييييييييينيو هو ما وت ناه أبنا   رل أقاار األمة الذون 
كيييانوا يخشيييييييييييييييون عيييايييييات الزمن وبييياتوا يخيييا ون انهييييار 

 الكيانات.
 2011 (تشرين الثاني) نوفمبر 92 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

"الجمهورية العربية  بـ كي ال ُنفاجأ
 التركية" - السورية

حال  قد الرناي اييية  ال وقف والترامل مم األزمة  د 
وكأن ا هد اييييييلرة بةن  ا م وني  تسييييييويع  ضيييييياعتي وبةن 
تاجن وتشييييييا ن لكد يشييييييتني  أ ضييييييل األاييييييرارو  إننا ق  

 - الج هورييية الرنبييية السيييييييييييييييورييية»ُنسيياجييأ ذات ووم  طيييام 
وعل  ندو مسيياجييأة اييييييييييييييييا قيية حيي  ييإ ومييا تزال « التنكييية

 - اإلونانييييييية -لرنا ييييييية الج هورييييييية ا»مسيييييييييييييييت نة وهد 
وندن هنا ع نتوقف عن  التسييييييييييييييي يات وإن ا «. األمةنكية

الذي يرنةنا أن الرناي هو الذي يسيييييييييييييييبب هذا التب ل  د 
الهوية السيييااييية والواقم.  لوع الرناي الهرحد الرناقد الذي 
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ام حسييييةن لألزمة ل ا كانإ  ىتسيييي إ  ي ىيارة الن ي  إيييي َّ
ىل  أن ىراية الترةةن  األمور تاورت  م تساق إ ووإييييلإ

ل أمةنكد ىبتهج  دصيييييييييييييييولي  ر  لم تر  قنارات عنا يات وإن ا  ِّ
الدكم اإلوناند متجاوزات تسيييي ياتي ونظنتي للوعيات ال تد ة 

من مال كة األرة وذلك « الشييياان األكبن» دةا  ات 
ع الت   بيي أ عيي و عيي وي إيييييييييييييييي يقد. وهكييذا  ييات الدنام 

  الرزوة البوشية للرنااو حالعت وناع الدكم اإلوناند قبوعت 
و د الوقإ نسسييييييييي كان وناييييييييم خار ة  نيقي للتوغل  د 
الرناا وبدةا ما أن ونصييييييييينل اإلنكلةز ولةهم األمةنكان 
ي سييك الدكم اإلوناند بزمام األمور  د الرناا ويدقع ما 
ام حسيييييييةن ىليي عن ما غزا الكويإو ذلك  كان وتالم إييييييي َّ

لكويإ هو محل شييأن أن شييأن الرناا عن ما كان مسييتلهات ا
ىونان مسييييييتلهة الرناا. هذا من حةا الشييييييأن النساد. أما 
من حةا الشأن السيااد  إن شأن الدكم السوري عن ما 

 كان ُمستلهات لبنان يصها  أه ية أح  هذون الشأنة ن.
ام حسةن اهَّل  الرناي وترةةب الهرة ي  القول  أن إ َّ

لةل والنأي النظن الذون ىذا هو ىاييييتشييييارهم وأخلصييييوا التد
 - ج هورية عنا ية»الواعدو مخاط ىنتها  بالي النا  و ن 

و مم أن اإلإرا  ىل  ت نيات الهرل «ىونانية - أمةنكية
من ىخواني القاية الرنب كان كسةالت بتصيييييديا الخاأ وهو 
هنا ىجتيا  الكويإ  ال يصييييييييييييييها  سييييييييييييييبب الرناي خاةئة 

ي  أ نزت خاايا وإنتهإ ىل  كوارث  دةا ىن الرناا ل
 قط لم ير  رق ات إيييييييييييييييعهات  د ال رايلة الرنبية واإلقلي ية 

اآلن كيان كبةن عل  أههة أن وتنا ن كيانات  وإن ا ها هو
كدل وايييييييييط لتسايي « الوعيات ال تد ة الرنا ية»أو رب ا 

 ىاتقاللية الكيانات.
اآلن تتكنر  قا ة الرناي  النسيييييييييييييييهة ىل  ال وضيييييييييييييييوع 

انوا من الدنيصييةن السييوري عل  رغم أن الذون نصييدوا ك
عل  أن ع ونتهد أمن ايييييييييييييييورية عل  الندو الذي ىنته  
ىليي أمن الرناا.  ك ا ع يسييييييييييييتايم الناإييييييييييييدون ىعتهار 
اإلقنار  أن تراُمل النظام مم ال رتنضةن عليي هو مسألة 
ياخلية ومحل تراُمل كبةن األاييييييييييينة مم أ ناي الرا لة ولي  

بن أو من حع أح  أن وت خل  د شيييييييييييييييأن تأيوب هذا اإل
بنيية.. وخالل ذلييكو  ييإنييي ع يجوز لهييذا مرييا هيية تلييك اإل

النظام ع م ىايييييييتدضيييييييار ما أإييييييياب غةنهو ك ا ع رؤية 
واقعييية ليي يييي  ييالنسيييييييييييييييهيية ىل  أن اللييذون يقويان التنبيييي  م 
ل علةه يييا الكحةن بيييل  التديييذون ه يييا من كيييان النظيييام يروِّ

ي. ويرتبنه ا من أوراا ال عم الساعل اييياايييات وماليات ل وقس
ولكن هذون الصييييييييييييييي يقة ن الدليسة ن وج ا ك ا غةنه ا مِّن 

قبل أن النظام  د اييييورية وني  ىاييييتر اله ا وبأن يصييييغيا 
 ىليي ب ل أن يصرد ىلةه ا.

وعن ما تروي بنا الذاكنة ىل   بيرة الرالقات السيييورية 
القلالنية  وال اييييييييييييييإ  -التنكية والرالقات السييييييييييييييورية  -

لهرل التأمل أن  اييييييييييييينوات مضيييييييييييييإ وكيف أني ُخةِّّل لنا
أله ية يشييع  نيقي للتصيي ر ت هة ات إلختناا امدورات  الغ 

 الغ الخاورة  د الر ل الرنبد اإلاييييالمد يكون موضييييم 
رعاية ال جت م ال ولد لي ب  ات  اإليارة األمةنكية وإيييييييوعت 
ىل  الدكومييات األوروبيييةو  م نتييأمييل  د مييا ىنتهييإ ىليييي 

ار األاييييي  و  كل من الن ي  رجب الرالقة بةن الن ي   شيييييَّ
 اند... ىني  آل خليسةبن   ةب أريوغان والشييييييييييييييييم ح  

عن ما تروي بنا الذاكنة ونتأمل  د الواقم ال ستجل  نستنة 
أن هناي ملن كان ُيضييييييييييييييي ن غةن ما يقول أو يسرل. ك ا 
أننا  د ى ار اإلاييييييييتدضييييييييار نتوقف عن  حطهة اإلزيهار 

ن إ بةن التنكية وكيف أنها  -النوعد للرالقة السييييييييورية 
 رل أنواع  ك ييا ن و 2003النصيييييييييييييييف الحيياند من الرييام 

الخضيييييييار والساكهة  د البةوت البالايييييييتيكية وبلرإ الق ة 
 م توالإ ىزيهارات حت   2004 د النصف األول من الرام 

. ومن عالمات هذا اإلزيهار 2011قبل أن تب أ ىنتساضة 
ار  وى ىل  غةن رجرة اإلايييتدضيييار من  أن الن ي   شيييَّ

ورقة اإلاييييكن رون ال سييييلوبة كأرة اييييورية شييييأنها ج و  
ىل  ح  ما شييييييييييأن الجوعن كأرة اييييييييييورية مدتلةو وذلك 

بزيييارة  2004كييانون الحيياند /ونيياون 5  طيييامييي ووم الحال ييا 
راييييييييييييييي ييية ىل  تنكيييا األريوغييانييية هد األول  )حت  ذلييك 

وعن ما  التاريم( منذ ىاييييييتقالل اييييييورية قبل اييييييتةن ايييييينة.
سهقها ىتساقات وتشكةل لجان تش ل تكون الزيارة را ية وت

السييييياايييية واإلقتصيييياي واألمن  م يدنص الن ي  السييييوري 
الزا ن عل  ىبال  ىح ى السضييييييا يات التنكية  أن اييييييورية 
ضيييييي   يام يولة كنيية  د الرناا وهو ما تنتا  لي تنكياو 

تنكية « شيييييينعية» بييييييييييييييييييييي  هذا مرناه أن نوعات من التسييييييليم
ارية لإاكن رونو وكل ذلك  أمل أن  تدصل اورية الهشَّ

أريوغانية  -عل  حل متوازن عل  و  ىايييييييييييييييالمية تنكية 
مسنوية بة  خليجية قالنية ح ل ية وكِّلتاه ا موضم ال عم 
األمةنكد له ا ىل  جانب أن خاو ه ا زمنذاي ايييييييييييالكة 

«.  ح اج»مم ىانا ةل و د الوقإ نسسي مم ىونان وحنكة 
  أو ع وتسهم لكن النيييا  جنت   ييا ع وتوقم أو ع وت ن

الن ي  الظنول وهكذا  ات الدليف التنكد يسيييييييييييييييترجل 
ار األايييييييييييي  وبات الدليف القلالني يجاريي  د  رحةل  شييييييييييييَّ
ار هييذا التدول  د  ف الن ي   شييييييييييييييييَّ ذلييك. وبيي ل أن ووظِّّ
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موقف الدليسة ن الصييييييييييييييي يقة ن لجهة اإلق ام عل  خاوات 
ل حةحييات لتسكييك مناكز القوى  د  نوعيية تهطييي وتشيييييييييييييييكيِّ

الوب الشاري ال تشا ن أ إني وواإل التد ي وب ظاموالن
 د الترامل مم الها م ال تداذاو ومن يون أن يسيييييييتوقف 
ار أن اإلكحار من تأجةل الدسييييييم مري وكذلك  الن ي   شييييييَّ
ىضييا ة ال زي  من األايي ا  السيييااييية والرسييكنية واألمنية 
 د نظييامييي ىل  ع ديية ال رضيييييييييييييييوب علةهم مرنيياه ييا  د 

أن  قيا ي واري ىل  حةن لكن من يون  جيانيب من اللعهية
الداشيييية الرا لية واألمنية والسيييياايييية. وعن ما ع وتجاوب 
ار مم هذا التوجي  إن ما ق  يدصييييييل هو أن  الن ي   شييييييَّ

لج هورية الرنبية »اإلنقسيييييييييييام واري واإلقتتال أيضيييييييييييات وأن 
ىحت ال واري هو اآلخن. ألي  هذا « التنكية -السييييييييييورية 

بالي النا ييييي و ن التد  ييييياتيييييإ واقعييييييات  ميييييا ىنته  ىلييييييي أمن
 «.اإلونانية -الج هورية الرنبية الرنا ية »

 2011 ديسمبر )كانون األول( 11 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 «اللوبي المصري »مطالب عرب 
كات وأن الضييدك دإييديا أن  د مصيين من ال ضيي

هنا أشهي  الهكا . وغالب الظن أن الشاعن الرنبد عن ما 
القول ال شييييار ىليي  د إيييييرة بةإ ُيجسيييي   الصيييي ر أوري 

وبالرجز واقم الدال ىاتوقسي أمن تعيشي مصن نرتق  أني 
 16محيييل األمن اليييذي تيييا رنييياه ووم الج رييية ال ييياضيييييييييييييييد )

(  أايييييييف  الغ وكان ىمت ايات 2011كانون األول /ييسييييييي بن
لداعت األايييييف ال اضيييييية عل  ما يقتن ي مصييييينيون  د 

 حع بل هم ومستقبلهم.
ُخةِّّل ىلةنا أن اإلاتدقاا اإلنتخابد للبنل ان األول  لق 

 د عه  مصييييييييييييين  ر  مهاري وايييييييييييييرة إييييييييييييي ر جنناعت 
وتد ُّلهم ىاييييييييا ات « ال جل  األعل  للقوات ال سييييييييلدة»

لسظية غةن مبنرة  م  ر  ذلك ىاييييييييييييييتب ال حكومة ال كتور 
عصام شنل الراجزة رغم  وريتها  دكومة ال كتور ك ال 

الوقإ نسسييييييي الواع ة  دكم الخبنة  الجنزوري الرجوزة و د
والتجنبةو أن ال صيييييينيةن ايييييييد  ون ويشييييييكنون ويرقلون 
وبالتالد وتم الجال  عن مة ان التدنين ويسيييييييييترة   التالد 
هذا ال ة ان هةبتي خاليات من الخيام والسوضييي و وينصييينل 
كل  يف مصيييييييييييييني ىل  تأيية الواجب الُ لق  عليي تجاه 

الرسيييييييييييكنية اإلنتقالية منورات بل ه ب  ات  جنناعت السيييييييييييلاة 
 يالدكومية الُ سيييييييييييييييتديي  ية وإيييييييييييييييوعت ىل  كيل من ىعتنة 

 وإعتصم.
ولكن الذي تا رناه  د تلك الج رة كان أ راعت أشيييييييييهي 
بتلك التد تصيييييييييييي ر عن مهلواييييييييييييةن  ق وا تدإ تأ ةن ما 
وتناولوني شييييييييييي ات أو و خنوني جوزةو البوإيييييييييييلة  تصييييييييييين وا 

وهم ال دلةة ن أو األجيييانيييب بتدنيل أو ىيرييياز من مجنييي َّ
  ا ودذي بل هم ويشييييييييييوه تاريخهم ويدنا تنا هم ويضييييييييييم 
هدع  الييذون تسيييييييييييييييببوا   ييا نشيييييييييييييييةن ىليييي  د خييانيية الييذون 

ويكسد للت لةل عل  ما نقول  يدتاجون ىل  ع لية تأهةل.
الج عيييييييية »و« ال ج م الرل د»أن ميييييييا حييييييي ث ل بن  
وكيف أن نزا ال ترييييا ةن أو « الجرنافييييية ال صييييييييييييييينييييية

سيييييبَّب  د ىحناا تناث تاريخد حةا أكلإ ال هلوايييييةنو ت
لول الو ييييييا ع والخنا ط النييييييايرة وال خاو ييييييات أالنةنان 

ف مصيييييين»والناييييييوم من بةنها أجزا  كتاب   خط « وإيييييي 
الةيييي  وهد أع ييييال لو عنضيييييييييييييييت هييييا ىحيييي ى يور ال زايات 
الرال ية لرايت عل  مصييييييييييييييين  ال ليارات ولكانإ كافية 

نها تسييييييييييييييرون لتأمةن حلول لهرل األزمات التد يراند م
  د ال ئة من السهرةن ملةون مصني.

وهذه السييييييييييييلوكيات تسييييييييييييتوجبو وب ا هو اييييييييييييا   من 
ىجنا اتو ح اية يولية لتناث مصيييييييييييين من آ ار ومتاحف 

« األونيسييييييييكو»ومخاو ات بل وإاييييييييناي هذه ال ه ة ىل  
خشيييية أن تتكنر ال أاييياة  د أماكن أخنى من مصييين ما 

لبلاجة من جهة وج اعات ا« مجت م اإلعتصيييييييييييييام»يام 
من جهة أخنى يسترلون   صن ما هو أشهي  اإلغتصاب 

 للس رة والكنامة والتناث.
ويسيييييتوقسنا وندن نقول ذلك كيف أني  د الوقإ الذي 

 د ال وحة أح  ىنجازات « متدف السن اإلاييييالمد»وزياي 
 اند ىزيهارات  آل خليسةبن  قان الشييييييييييييييييم ح   عه  أمةن

 يييي   قيييياعيييياتهييييا وتتالم متيييياحف عنيقيييية  د أوروبييييا ىل  ر 
بتنا يييييات ىايييييييييييييييالمييييية وعنبييييية بييييل حت  أن ىحيييي ى يور 
ال زايات ىهت إ   خاو ات ح وحة نوعات ما وهد عهارة 
عن مقاعت أو قصييييييييييييييي  أو ب اية روايات مكتوبة  خط 
الةييي  للنوا د ال صيييييييييييييييني النوبلد الناحيييل نجةيييب مدسو  
كانإ تنوي بيرها ل ن و  م أعل  اييييييييييييييرن... ىني  د هذا 

الج عيييية »و« ال ج م الرل د»  الوقيييإ يصيييييييييييييييةيييب مبن
نةناني لحنوة  ئىحناقات ع يج  من ياس« الجرنافية ال صنية

يولية ت امات ك ا أإاب الحنوة  - ىاالمية -تنا ية عنبية 
التنا ية الرنا ية ىغناقات عل  أو ي ال رولد هوعكوو وهكذا 
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 ييييإن مييييياه نهن يجليييية التد تنوعييييإ ألوانهييييا  سرييييل أنواع حبن 
التد رماها الرزاة لرنة هللا علةهم  د النهنو هد ال خاو ات 

محل ال خان األاييوي الذي غا  ايي ا  القاهنة وكان عهارة عن 
و ا ع ومخاو ات ورايييييييييومات وخنا ط أتإ علةها النار  سرل 
حنا ع من مهلواةن أو مترا ةن أو ش َّامةن من اةن مجن ون 

 لتخنيب مصن.. أع ُشلَّإ أو وهم.
 د الرالم الرنبد « اللوبد ال صييييييييني »ومن حع أح  أ ناي 

محل حالد أن يدزن كحةن الدزن وهو وتا م هذا ال سييييييييييييلسييييييييييييل 
الت مةني ل صييييييييين التاريم والتناث والسييييييييي رة عل  أو ي  رل 

ن ونيييايي وبنبنة ال دزون عل  حيييال أأبنيييا هيييا. ك يييا من حقيييي 
لتنا ها يد ةها من « م ن يولد آمن» بييييييييييييييييي ال دنوايييية مصيييين

رقوا والجهالة أعل  ال راجات ومن شييييييييييييينور الذون بلروا من ال
من هذا الوزر. ومن هنا اإلشييييييييارة ىل  « الحورية»يون أن تقلل 
"األونيسكو" وح ها أو   شاركة نظةنتها اإلاالمية  يور منظ ة

من أجل ىنقاذ التنا يات. ألم ونشييييييييرل الرالم ذات « األليسييييييييكو»
 ووم  د الخ سةنات من أجل ىنقاذ آ ار أبو ا بل.

 د الرالم « اللوبد ال صيييييييييييني »حع أح  أ ناي ك ا أن من 
الرنبد محل حالد أن يسيييتهجن ىتسييياع مسييياحة ىند ار تعيشيييي 
مصييييييين مقابل ىلتئام كحةن النقد للجن  التونسيييييييد تتوعه أ يا ها 
السيااية والرسكنية  دةا تتم ىنتخا ات بنل انية و ع األإول 

ع وتسييييييسن عن نتا ج عل  قاع ة التنوع وتتشييييييكل حكومة  التوا 
ويتم ىنتخاب ر ي  للج هورية  التناضيييييد ورضييييي  ال دايييييسييييية 
الرسييييييكنيةو وكل ذلك من يون أن ي تهن التوانسيييييية التخةيم  د 
لوا التظاهنة ال شيييينوعة  ال يايون والشييييوارع ك ا من يون أن يدوِّ

ح  « الحورية»ىل  ىعتصييامو ومن يون أن تبلغ بهم اإلنسراعت 
ىحتنام ورعيييايييية  من م ر ي  حكومتهم من يخول مكتهيييي وبكيييل

لكد ونصييييييييييييينل ىل  ىيارة شيييييييييييييدون البل    ا يرة  ىلةها النونع 
ويدييا ظ عل  الهةهيية.  م ألي  من الابيرد أن ندزن عنيي مييا 
ننى التوانسييييييييييية ي ارايييييييييييون  إحتنام وه و  واجب ىحيا  الذكنى 
ر  السنوية لشهة  الدنية بو عزيزي  ةها  رل ال صنيةن ال رنَّ

يسرلون وع يسيييييييييتدقون مرسنة أبتاهو  بهم أو الذون ع و رون ماذا
يسييييييتدضيييييينون ظاهنة اإلنتساضيييييية السلسيييييياةنية وكيف كان وتم 
ل  رشيييييييييييع جنوي اإلحتالل اإلاييييييييييينا ةلد  الدجارة مم التنويي  سر 

نهم الستية السلساةنةةن كون نضالهم مشنوعات وموضم تق ون أل
كانوا ونج ون ع وات يدتل أرضييهم  ر ما ىغتصييب و نهم. لكن 

الجي  ال صني الذي يد د مصن وأنه  بهاوعت  رمد  أ ناي
وناون ولوعه  25مشيييييهوي لها ىحتالل ىاييييينا ةل وح   ىنتساضييييية 

لكان نظام مهاري اييييييدع هذه اإلنتساضيييييية... لكن رمد الجنوي 
ال صيينيةن  الدجارة هو نكنان للج ا ل وتدنيل عل  عسييكنة 

 مصن وإنتقاص للس رة والهةهة وم عاة للدزن.
كيف أني حت  ىخواننا أهل الي ن تصن وا ك ا يش ل حزننا 

 ر  الترةةن ال سييييييييتن  ىل  ال هايرة الخليجية   ا وهشيييييييين  الته  ة 
وإن كانإ تواإييييلإ  رل الشييييد  حاعت اإلعتناة ال تأ نة 
 ال ضييييغ ال هروة ك ا حال الترا د ال كنوه  د مصيييين من 
جانب الهرل وكاله ا يجرل يما  ال ن  وتصييييييييييييينل   ا هو 

  إاحهي ومصلدة و ني. وحةا ىن "اللوبد لي  لصالا نس
ال صيييييييييييييني"  د الرالم الرنبد وتسيييييييييييييم  السناية   رن  أن لي  
لتون  وع للي ن ما ل صن ل ى الرنبو  إن القلع عل  مصن 
والخشية م ا ق  يصةبها من مكاره هو نوع من الشرور التلقا د 

 والوج اند.
بد  د الرالم الرن « اللوبد ال صيييييييييييييني »والقول  أن هناي 

يروي ىل  أن أكحنييية أبنييا  األميية من ال ديط ىل  الخليج ومن 
قلب ل ىزيهار األحوال  سرل  سنة الراز  ر  النسطو ىما ترلَّ وا  د 
جامرة مصيييين أو أزهنها أو مراه هاو وإما ىقت وا بها ايييييااييييياتو 
وإما  لبوا األمان  د ربوعها..  ضيييييييالت عن أنها اييييييياه إ  د 

وهذا  النسييييييهة  عنبية خليجية ومراربية. ىنجاز ىاييييييتقالل أقاار
ىل  النخهة الرنبية ال حقسة والسيييياايييية والو نيةو ولذوي اإلقت ار 
ل م  د جامرات  نسيييييييييييييبيات م ن ع ىمكانات كافية لهم لالب الرِّ
 أوروبا وأمةنكا. أما  النسييييييييييهة ىل  الروام  إن اإلرتهاط   صيييييييييين

ة الوج انية لجهة أ الم السيييييييييييييةن ا والرنا  أوج  حالة من الرالق
جرلإ الرنبد يشييييرن أن مصيييين و ني الحاندو أو ىني مصييييني 
الهوى  د بل ه. وبابيرة الدال  إني عن ما ترصييييييييف   صيييييييين 
عاإيييسة هوجا  يج  نسسيييي متساعالت مم مصيييابها. لكني يأايييف 
كحةن األاييييييف عن ما يج  أن ال صييييييا ب تأتةها من  رل بند 

كبنياؤها  قومها ومن الايف األهوج  د ال دنوايييية التد ونزل
ويتم ىحناا تنا هييييا... ومن يون أن يسةع  رل أبنييييا هييييا من 

لوييييل هدع  ىذا هم عن الترقيييل  أوهيييام الييي خيييان األزرا. وييييا
غا لون وعن اإلي ان ايييياهون وإل  ما ع ونضيييياه رب الرال ةن 
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ر  اإلتحاد األمنية.. والحل المتيس 
لوع ال عوة الاةهة من جانب خايم الدنمة ن الشيينيسة ن 

الرزيز لإنتقييال بي ول الخليج من  عبيي بن  هللا عبيي  ال لييك
ايييييييةنقضيييييييد  2011حالة التراون ىل  اإلتدايو لكان الرام 

ل التسكييييك والسوضييييييييييييييي  وتيييي مةن النس  والترةةن  وقيييي  كلييييَّ
بن  هللا عبييي  الرشيييييييييييييييوا د أيييياميييي.  م جيييا ت يعوة ال ليييك

الرزيز تدك  ما مرناه ىن خةن الرنب هو  ر  ت لف  عب 
القلوب وتوحة  الصيييييف والتنهُّي ىل  ما ونسيييييجي الاامرون 
  األمة من مدامناتو  إعت اي التوحُّ  كواةلة ل واجهة من
ع ونيييييي  خةنات للريييييالم الرنبد. واإلتدييييياي ك يييييا وناه خيييييايم 
 الدنمة ن الشيينيسة ن لي   الر ي وإن ا هو  ال وقف الواح .
وبهذا ال وقف تكون هنالك اييييييييييياايييييييييية خارجية واح ة من 
ب وجهييييات النظنو ك ييييا يكون  يون أن يرند ذلييييك حجيييي 
هنالك ري  واح  موحَّ  الصييييييرة الواضيييييدة عل  ته و  مِّن 

و  مِّن هنايو هذا ىل  جانب زر ع  قا ة ال  اع هنا وته 
 الواجب ولي  ال  اع اإلضاناري أو ال ساونة.

واألهم من هذا كلي أني عن ما يكون هنالك توحُّ   د 
ال وقف و د القنار و د ال شييييياعن و د اإلي ان  الواجب 
 يصيييييييها من الصيييييييرب عل  أي  نل حااييييييي  أو  اممو

و ىحيييي اث  رنات ىقلي يييييات كييييان هييييذا الانل أو خييييارجيييييات 
وبدةيييييا ع يروي واريات القول ىن الييييي ولييييية السالنيييييية لهيييييا 
خاوات ايييييييييييييييالكة مم ال ولة الدااييييييييييييييي ة أو الاامرة أو 
الُ ت خلةو أو أن يولة  النية أخنى تنصييييييييييييينل عل  ندو 

 ت عو ر ي  يولة « مجل  تراون » ىحناج شنكا  لها  د
 امرة ىل  ال شيييييييييياركة وإن  صيييييييييييرة ال ناقب  د مدت ن 

ال جل . ك ييييا ع يروي واريات ىقيييي ام ىحيييي ى يول لييييذلييييك 
ال جل  عل  اإليع  بتصيييييييييينيدات لها إييييييييييسة ال وقفو 
وذليك من يون التشيييييييييييييييياور والتسياهم عل  ن  ع يدت يل 

 الكحةن من التسسةنات.
مجل  »و د تق وننا أن ال عوة من أجل ىنتقال يول 

ل مسيييتقبالت ورب ا  د « التراون  ىل  إييييرة التوحُّ  ايييتسيييهِّّ
غةن الهرةيييييي  تدنيييييييك  كنة كييييييانييييييإ وارية قبييييييل  ال يييييي ى

اإلنتساضييييات الرنبية التد يصيييينِّّسها الهرل  ورات وغ ت 
ضييييينورية  د ضيييييو  ما آلإ ىليي األحوال  د ال ول التد 
ل يعوة ال لييك  شيييييييييييييييهييي ت تليييك اإلنتسييياضيييييييييييييييييات. ومِّن قبييي 

الرزيز  د الق يية الخليجييية  د النييياة  عبيي بن  هللا عبيي 
قاية يول  2011 ييسييييييييييييييي بن/كانون األول 19ووم اإل نةن 

ىل  ىحييي اث نقلييية نوعيييية  د الكييييان « مجل  الترييياون »

كانإ مسيييييييييييييييألة « التراون »ب ل « اإلتداي»الخليجد أي 
ن األمور   ةزان السييييلبيات  ىنتسيييياب الي ن قة  الهدا ووز 
واإليجييابيييات  م تقيي مييإ اله وم واإلهت ييامييات بتيي اعيييات 

هللا   عب علد« اإلمام الج هوري »اإلنتساضييييية ضييييي  ُحكم 
ن األمورو ك ا أن مسييييييألة ضييييييم ال  لكة  إييييييالا عل  وز 

هللا الحاند ويعوة  عب  األرينية الهاشييي ية بنغهة من ملكها
ال  لكة ال رنبية ىل  اإلنضيي ام بنغهة من خايم الدنمة ن 

 «مجل  التريياون ليي ول الخليج الرنبييية»الشييييييييييييييينيسة ن ىل  
اعية موضييييم تسيييياؤعت كحةنة من بةنها أن التنكةهة اإلجت 

لل  لكة األرينية الهاشييييييييييييييي ية والتنوع ال ذهبد وأايييييييييييييييلوب 
الدكم  ضيييييييييييييييالت عن ىرتهاط األرين   راه ة ايييييييييييييييالم مم 
ىايييييييينا ةلو تشييييييييكِّل نوعات من التناقل مم الخصييييييييوإييييييييية 
الخليجييية ع ومييات وع ولرد هييذا التنيياقل عالقييات و يقيية 

ريند  د أعل  مسييييييييييييييتوى أهل الق ة أو حضييييييييييييييور أمند 
خليجيييية  -اهنات أرينيييية  رل يول الخليج أو مصييييييييييييييييي

عل  مسيييييييتوى أهل الق ة محل مصييييييياهنة الرنش   رضيييييييها
بنة ال لك حسييييييييةن( ل ولة اإلمارات )الشيييييييييم ىالهاشيييييييي د )

مكتوم(. ك ا من التسيياؤعت أيضييات أن  آل راشيي بن  مد  
مجل  »يعوة ال  لكيييية ال رنبييييية ىل  اإلنضييييييييييييييي ييييام ىل  

ل   ا ي كنها ك« التراون الخليجد  ولة وهد التد لم تسرِّّ
كبنى  د الجنييا  ال ريياربد من األميية يور هييذا ال جل  
الذي ىايييييييييييت ن  د حالة ىعاقة  ال هو ُولر  عل  ندو ما 

الذي أعلن الن ي  « مجل  التراون الرنبد» ليييييييييييييييي حصل
حسيييييييييييييييند مهياري و اتي كواح ة من ىجنا ات ىتخيذها ريات 

الن ي   «مجل  التراون الرنبد»عل  غزو شييييييينيكي  د 
ام حسيييييييييييييييةن الك ويإ.. وم ا قالي مهاري  د لقا  إييييييييييييييي َّ
مم جنوي  1990اييبت بن /أولول 27ىاييتحنا د ووم الخ ي  

وضهاط السنقة الحالحة مشاة وذلك عل  متن ىح ى السسن 
ىن الن ي  الرناقد »ال تجهة من مصييييييين ىل  السيييييييرويية 

وني  أن يسييييييييييييييييان عل  ال ناقة ويني  أيضيييييييييييييييات أن يأخذ 
الزعامة من مصييييييييييييييين وهذا مسيييييييييييييييتدةل. ومجل  التراون 

ام مجل  الت من الرنبد ك ا هو ع «. الرنبد جرلي إييييييي َّ
صييها  اعالت كتكتل ل ول ال رنب الرنبدو وتدني  دةا ي

وهذا ايييبهي أن  ال ة حكام خاضيييوا ايييهاا اإلإييينار عل  
زعامة هذا اإلتدياي هم ال ليك الدسييييييييييييييين الحياند  م وريحييي 

الرزيز بو  ال لك مد   السييييييييييايجو ومر ن القذا دو وعب 
مجل  »تسليقيييية. ونتيجيييية هييييذا ال يييياراتون الزعييييامد  قد 

لون. مجني ىاييييييييييم « التراون ال راربد ل وع من ُيسرِّّ بال  ِّر 
والتسيييييياؤعت  د شييييييأن يعوة ال  لكة ال رنبية ع تقتصيييييين 



409 
 

عل  األواييييييييييييييييياط الخليجيييية التد تنى ميييا مرنييياه ىن بةن 
الخليج وضييسال األ لسييد وال تواييط حةا تتنبم ال  لكة 
ال رنبية  ضم ااعات من الاةنان وأن الجو  التالد هو 

دن  ال مجال لذلك وايييةلة اإلتصيييال الوحة ة أما البن واله
ك ا الدال مم األرين والي نو وإن ا كانإ أوااط ايااية 
وحزبييية كحةنة ياخييل ال  لكيية تقول مييا مرنيياه ىن النوا ط 
الشيييييييييييييييخصييييييييييييييييييييية بةن ال  لكتةن تسوا  كحةن ال قوميييييات 
ال وضيوعية لكد تنتسيب ال  لكة ال رنبية التد هد عل  
ضيييييييييييييييسيييييييال ال ديط ىل  مجل   د قليييييييب الخليج ليييييييي 

ىجت اعيات واييييييييياايييييييييات ووزنات ماليات. لكن  د خصييييييييوإييييييييية 
الوقإ نسسي كانإ السكنة مرنية لجهة أن ىنض ام ال  لكة 
ال رنبييييييية ىل  ال جل  الخليجد كسةييييييل  ييييييإيجيييييياي حلول 
ل شاكل إعهة لجهة تو ةن  نص ع ل لرشنات األلول 
من ال ريياربيية ذلييك أنهم ك ييا أبنييا  األرين ايييييييييييييييتكون لهم 

ستنلة ح و ها  د ال جل  األ ضيييلية  دكم الرضيييوية ال 
عن  التوظيف وخصييييييييييوإييييييييييات أن التوجي ندو الزراعة  د 
يول الخليج يدتييييييياج ىل  خبنة السال  ال رنبد والسال  
األريند ب لةل أن الرناا الزراعد ىزيهن نوعيُا  د  رل 
ام حسييييييةن  سرل عالقة  م الن ي  الناحل إيييييي َّ ايييييينوات ُحك 

بيييييية الييييييذون جةيييييي ة بةن البليييييي ون وخبنة السالحةن ال رييييييار 
امد  األلول.  ىاتق مهم الرناا الص َّ
هللا ىل  اإلنتقيال  عبي  اآلن و د ضيييييييييييييييو  يعوة ال ليك

« التريياون »بيي ل « اإلتديياي»بيي ول ال جل  الخليجد ىل  
من شيييييييأن التسييييييياؤعت أن تتناجمو ذلك أن خايم الدنمة ن 
الشييييييينيسة ن وعل  ما يجوز اإلعتقاي وداييييييي   ال عوة التد 

د جيي ويي  وتكون  د منحليية مييا  ريي  أ لقهييا ىل  عييالم عنب
ه و  ىعصيييييييييييييييار اإلنتساضيييييييييييييييات. ك ا يجوز اإلعتقاي أن 

لن يصيييييييييييييييها عل  ايييييييييييييييبةل ال حال ع « مجل  التراون »
ألني  د ذلك يكون الذي « ىتداي يول الخليج» الدصييييييييين

حيي ث هو تريي وييل  هيف  د ال سنيات وإن ييا الييذي وتوقم 
ال ن  حيي و ييي هو  يييام ىتديياي عنبد شييييييييييييييييامييل و ع رؤييية 

الرزيز عل  ما بن  هللا عب  قعية ت ور  د خا ن ال لكوا
وت ن  ال ن  ويستلهم  ةها النهج الذي ىتهري وال ه ال رسور 

الرزيز لتوحة  م لكة كان توحة  نج  ها مم  عب  لي ال لك
حجازها مم ايييييييييييييا ن فيا ةها أإيييييييييييييرب  كحةن من ظنول 
توحة  أقاار األمة  د زمن اإلايييييييييييييتقالعت ال نقوإييييييييييييية 

ضيييييييييييييها. لكني مم ذلك نجا ويسيييييييييييييتدع نجاحي ىرايات  ر
بن  هللا عبييي  التيييأميييل. ولريييل هيييذا ميييا وتالم ىلييييي ال ليييك

الرزيز من  كنتي التد يرتبنها متيسيييييينة والتد ننباها  عب 

ب عوتي ىل  التسيياما و ن حي مهايرات الو اا من مهايرتي 
السلسييييييييييياةنية ىل  مهايرتي الرنا ية ىل  مهايرتي السيييييييييييورية 

اللبنانية السيييييييييييييييورية وكلها ومرها وقبل  وقبل ذلك مهايرتي
ذلك ال هايرة السرويية النا  ة لتدقةع وح ة حال اللبنانةةن 
م نهاية لإقتتال.  من أجل اإل قا  عل  وح ة بل هم ووضيي 
وب وجييييب روحييييية اليييي عوة الجيييي ويييي ة والتد هد من النوع 
ال تيسيييييييييين ع يروي هنالك ىاييييييييييتهجان وع تلكد بوجوي هذا 

ذي وناعد الخصيييييييييوإييييييييييات والخالد من الكيان الواح  ال
كوابي  الهي نة  د مسألة ىإاسال الخليجد ىل  جانب 
السلسييييياةند والشيييييامد ىل  جانب ال رنبد وال صيييييني ىل  
جانب الجزا ني والرناقد ىل  جانب القاني والتونسيييييييييييييييد 
ىل  جييانييب السيييييييييييييييوياند واألريند ىل  جييانييب ال وريتيياند 

ب ىخوانييي   ن والجةبوتد ىل  جييانييب اإلميياراتد ىل  جييانيي
 ةهم أبنييييييا  جزر الق نو والي ند ىل  جييييييانييييييب الكويتد 
والج يم من يون ىاتحنا  ىل  جانب السرويي والهدنيند 

يروي أمن  ال دتضييييييينة ن أخيي اللبناند. و د هذه الدال ع
ىعاية النظن  د الجامرة الرنبية كتسييييييييييييي ية وكإايييييييييييييتئحار 

يرة ل نصييييب األمةن الرام من ال دنَّمات ويتم األخذ  صيييي
« مجل  التراون الخليجد»الت اول ك ا هد حال تجنبة 

 د شيأن ىشيرال منصيب األمةن الرام. ك ا يصيها مةحاا 
ال  اع ال شييييييييتني ع ليات ك ا هو الدال  د ضييييييييو  تجنبة 

 النج ة الخليجية ل  لكة الهدنين.
ىنها مجني خوا ن  د شييييييييييأن يعوة جا ت من جانب 

تتسم  النقة كقولي  الرزيز   سنيات عب بن  هللا عب  ال لك
 د لدظيية عت يية عنبييية « تجيياُوز التريياون ىل  اإلتديياي»

وخشييية من أن وتهرحن البنيان الرنبد الذي أايياايياتي اآلن 
شهي آولة للتساقط. وأه ية هذه ال عوة  د أنها جا ت من 
أح  رموز الر ل الج ي ك ا ايييييييييييييييا ن مهايراتي وإقتناحاتي 

ة يول الخليج. ك ا وقوبلإ  التبند السوري من ىخواني قاي
أنهييا مييا كييانييإ لتييأتد من غةنه ولو أتييإ  ييإنهييا لن تلق  
اإلهت ييام من جييانييب النأي الرييام الرنبد قبييل  رل أهييل 
الدكم  د األمية. وهيذا عنصييييييييييييييين قوة للي عوة التد ني عو 

الرزيز  اول الر ن لكد ونى النبتييييية  عبييييي بن  هللا لربييييي 
نيييييية التد تت حيييييل  يييييإقتناحيييييي خالل الق ييييية الخليجيييييية الحيييييا

كييانون /ييسييييييييييييييي بن 19والحال ةن  د النييياة ووم اإل نةن 
األول وق   اتإ شييييييييجنة مخضيييييييينَّة األغصييييييييان عل  م ار 
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 «يبالقلب العج»السالمة لصاحب 
الشيييييينا »عن ما جا نا النهأ الصيييييياعع عبن إييييييديسة 

 جناحييييية ايييييييييييييييتجنى لليييي كتورحول ع لييييية « األوايييييييييييييييط
الرزيز خوجيييي وزين الحقيييا ييية واإلعالمو جزعنيييا عل   عبييي 

هذا ال بلوماايييييييييييييد الناقد والشييييييييييييياعن ال تألع الذي  ر ما 
أتربإ قلهي كحةن الترب أمزجة أهل السييييييييييييااييييييييييية والنموز 
الدزبية  د لبنان لكني ترامل مم ت اعيات األزمة ورموز 

ل ال قة والنقة األمزجة ترامل الابةب النسسييييييييييييد ال نسذ  ك
بن  هللا عبيي  ال لييك الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نتوجةهييات خييايم 

الرزيزو كان اختياره وزينا للحقا ة واإلعالم  ر  تكنيم  عب 
 «.اسةن أول»لي بتس ةتي 

ولق  وج ت نسسييييييييييييد  ر  ال عا  ىل  رب الرال ةن أن 
الرزيز خوجي  رناوتي وأن تناعد أيوات الجنا   عب  يديط

حسييب توإيييف أبو مد   « قلب الرجةبال»شييناوةن هذا 
ليو الذي وتد ل أكحن م ا يدت لو أنأى من  اب مها ة 
الدالة الصيييدية عن ال واقف والنؤى السيييياايييية لألا أبو 

الرزيز خوجي الشييياعن منطها بةن  عب  مد  و وأايييتدضييين
أبيات قصييييييييييا  ه الج ةلة  أراه ولخ  شييييييييييجون قلهي عل  

ند تلك ييا  دنا ع تر ضيييييييييييييييد عةنيييك ع»أنواعهييا  ييالقول  
إييييييسا .. هذا ب يم الدسيييييين ج م ما يشييييييا  ل ن يشييييييا .. 

 الب ر ال نةن مم الصها و مم ال سا .. ع ب ىلتق   كيف
واألإ »ك ا أراه يقول «. قلبد تقن  أنها  أحل  النسا  يا

القلييب  مييا هييذا الشيييييييييييييييجن..  ييار ج نا  د ضيييييييييييييييلوعد.. 
أقبل الدسن يعع  انبنى الشوا »ويقول كذلك «. واكن

ت ني »و و«ال  ةن.. وتلظ  القلب نارا وب ا الدب ال بةن
شيييييوقد علد  ضييييييم مند إيييييوابد.. و اضيييييإ شيييييجوند 

 دايي ويصيييسو   قلبد وحن ىليك شيييهابد.. ويوم أراي ونا 
يا من هواي أنةند ر قا  قلبد »و و«شييروري ويهسو ويايي

يا »و و«الدزين..  ا  ع تتنكةند  اضيييإ  قلبد شيييجوند
حبد زوبريية تنالع.. تقتلم القلييب  أحل  حييب  د اليي نيييا

أحهك حها يسوا »و و«وتتنكي كالاةن ذبيدا يصييييييييييييييياسع
الرنام ويسييييييي و  رة ا ورا  السيييييييتن..   نك عن إ أإيييييييو  
الدنول لهةها يدنا قلب الهشيييييييييييييين.. وما كل قلب كقلبد 

أغ ضيييييييييإ عةند »و و«الرجةب والقد الهنا  بنار ايييييييييقن
ب تر»و و« دايي  سيييييييييي رإ آهاتد عليك تنايي كد وناي

 ميييياذا جنى »و و«الهوى أم ىن قلبد من هواه قيييي  ترييييب؟
 دايي..  يا التقةنا»و و«أضلرد للخا ع الواهد الرتةع؟ يا

و «وكسيييانيييا ميييا لقةنيييا.. قييي ري  د الديييب أن أحييييا حزينيييا

لي  عن ي اآلن قلبو بل جنا .. وبقايا  ا ن يامد »و
يا بنإ لبنان ال نإيييييييييم  األلع.. قلبد الذي »و و«الجنا 

ق  احتنا. قة ت قلبد  د الهوى لكن خسع..  يصبو ىليك
الصيييييييييييييب  هذا السداي»و و«ل ا رأى  دنيك حن ىل  الرنا 

 أرهقي ال سيييييييييييييييةن.. حةنان ع و ري ىل  أون ال صيييييييييييييييةن..
خييييييا قد لم وبع  د األغصييييييييييييييييييييان ىع  رل أوراا  يييييييا

أهنب منك ولكن ىليك.. وأشيييييان قلبد ىل  »و و«الخنيف
 صييييييييييينت عليي من ل رب الرنام..  خا قةن.. جذبإ السداي

كأن ال مم ونبوع  قلبد.. ىذا ما  از لم »و و«السيييييييييييييييالكةن
قلبو ج  ا  ال  يا ي ضييييييد بنا الر ن»و و«يصييييييل الرةونا

الرشب ون و وع الزرع ونجو هاول ال ان.. كأن الس ا  
هذا »و و«جساها السيييييداب وجف عل  األرة ما  الهدن
ن بة»و و«الشتا  مدب  ب مد وهذا القلب يسكن  د الةهاب

كن محيييييل تليييييك »و و«قلبد وحنو د جف تنتةيييييل النزيف
أكنإ تسن »و و«قلبد.. ضيا  أو انا ا انم ا يا القوج

بنؤييية يمرد جيي اول تجني  خيي ي الجنيا.. لتتني  كني 
أقلب خا قد »و و«أاةن الظنون وتتني قلبد كاةن ذبيا؟

خلف ال  ى حةنان  د كف الضيييييييييييياع.. كأن القلب رل 
 دايي  األغاند  د»و و«لشيييييييييناعالجسن خسقا  د م ارات ا

 اليات.. وضيييييييلوعد  د ايييييييكون تتألم.. أوها الدب تن ع 
أنييإ  د »و و« سدايي.. لي   د إيييييييييييييييي ري حنةن وتكلم

يا قلب ع هنب »و و« دايي يا إيي ريو ولكن لسييإ مند
آه »و و«قلب تدتنا ع لوم أو عتب يا  السهم ق  نشب..

 دارتهإ  د اإل »و و«من قلبد ومند شوقي يدنا أمند
هذا »و و«قلبد  ويال وشيييييييييييييييناعد أخاأ األ ع الج ةال يا

ق ر القلب ال خبو  عل  الزهن.. وتستإ من ل سة وتدنا 
حان النحةل »و و«من ه سيية وتنا ن شييوقا من ي قة عان

ىند »و و«أيمرد انه ني  يييييا قلييييب قييييل يييييا  هييييل أويعهييييا
  صةن.. أن الهوى ق ر ىليي أاةن.. لبنان ألعنل والسداي

 اتنة لها قلبد يصيييييرع عاشيييييقا وي ور.. بةنوتأه اب   يا
أبه  الدسيييييييييييييييان تن قد.. قلبد  ك الولهان وال بهور..  يا

أوغلإ  د حبةن اييييدني والصييييها.. وتنكإ قلبد للشييييهاي 
لبنان  د قلبنا نار تدرقنا.. خو ا عل  بل  ق  »و و«يسيييييةن

 «.عزه األزل
لي  « القلب الرجةب»لكن الذي وبهننا  د إييييياحب 

 قط القلب الذي يخسع غزع ومشييييييييييييياعن وأحاايييييييييييييي   د 
اييييييييييينوات التأمل والهوى عل  ندو  رل ما نل سيييييييييييي  د 
أبيات لي  بتناها  د ايييييييياور اييييييييا قةو وإن ا كيف ووظف 
خا قي  د تكوينات تج م بةن ال سنيات الصيييييييييييوفية وأكاي 
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خشييييوعياتي  د حضيييينة مكة أقول اعبتهالية والن ا ية محل 
ال كنمية وتني قلهييي هنييا هو اليذي يخييا يب وينايييييييييييييييم  د 
ال شيييييه  لوحة لم نألف محل هذا النونع الذي اتسييييي إ  ي 

مكية الهي ى للبنايا وجذوري  يا ىيي» رل أبيياتيو ومنهيا 
كربتد أ ول ندوي بنوحد  يا  د روضك ال راار.. ىيي

 نبيم  ر اقد  د حب  ي خذوند.. يا إييييييها  رة  ال زار..
ر ييياقد من حيييل  د روة  يييي  ييييا القلوب  د األذكيييار..

ك ا أن قلهي كان الذي وناجد «.  شيييييييييييييينوه  دوزة األو ار
رب  يا أتةتك»رب الرال ةن قبل لسيييييييييييييياني من خالل القول 

عاشييييييييييييان حها لتشييييييييييييسد غلةلد وتاسد حنيقد.. ومن لد 
 ؟« دايي.. ويه ي الشني  لنور الانيع اواي و ل

تدضييياري  رل خسقات إييياحب عاييي ويهق  اايييتك اعت 
الرزيز خوجي تسييييييييييييياؤل لي إيييييييييييييسة  عب  «القلب الرجةب»
  كيف أن أشييييرار هذا ال حلا الرل د الشييييرني اييييترناباإل

ال بلومااييييد السيييييااييييد لم يصيييي   بها الايف ال دتنم من 
أإيييييييييداب األإيييييييييوات الج ةلة؟.. مم مالحظة أن كوكب 
الشيييييييييينا أم كلحوم لو كانإ بةننا لكانإ اييييييييييتنى  د  رل 

الرزيز خوجي أنها ما تدتاج ىليي حنجنتها  عب    قصيييييييييييييييا
الييذهبييية  تريي و مييااييييييييييييييييية.. وبييال قييارنيية بةن  رل أبيييات 
أوريناها وقصيييا   غنيت بها كوكب الشييينا وتأك  لنا ذلك. 
ك ا أن التساؤل األخةن وندن نعي  منحلة  قا ة ىاالمية 
ايييااييية مسييتج ة  د مرظم ال ول الرنبية واييتشيي ل وع ب  

تنى  ييييا ميييا هو هيييا ط من الرنيييا و هو  هيييل تناجم موجييية
اةهاير  رل كهار السنانةن ال دتنمةن ىل  تدويل قصة ة 

ذات السييييييتة والسييييييتةن بةتاو كأنها اييييييإ « اييييييناج األكوان»
واييييييييتون ورية مق ايييييييية  واحة عل  م ى ال هنو ىل  ع ل 

  ند؟
وحةيييا ىن األمييية تعي  حطهييية  يييالرييية الخاورة وتبييي و 

أإيييال ايييةتدول  د « ال اول» مرال ها وكأن الزمن الرنبد
لدظيييييية غسليييييية من الييييييذون يدك ون لكن ع وترظون ىل  
كوارثو ب لةل ما هو حاإيييييييييل  د ايييييييييوريا والرناا والي ن 
 حت  اآلنو  إنند أختم هذا اعاييييييتدضييييييار لهرل أشييييييرار

الرزيز خوجي بتسييييجةل  ضييييرة أبيات ترك    سنيات  عب 
 ظل ييات لجييية الظل ييات.. أي»ر ييا ييية حييال األمييةو هد  

أمتد ندن فيي..  يا أمتد؟.. أي آت؟.. أي حال يا ماة
أي وحل   ا عل  الخاوات.. كيف إيييييييييييييننا ملةون ألف 

 «. نيع..  أضرناي  د هوى النزعات
من كيييان هيييذا قلهيييي.. أبيل بنصييييييييييييييييياعييية  لج لبنيييانو 
وعجةييبو عل  حيي  توإيييييييييييييييسييي هو ليييو جييامم بةن النقيية 

ايييييييييييينعة والرذوبة والنسدة اإلي انيةو ن عو لي  السييييييييييييالمة و 
الترا د لكد يسييييييتأنف رحلة الخسقان واألاييييييسار  د ما  ر  

 الب   وما قبل ال نته .
 2012الثاني(  يناير )كانون 15 - «األوسط الشرق»صحيفة 

     

 الكر والفر بين السودان وليبيا
كنا  د ال اضييييييدو ندن الصييييييدا ةةنو ندتار  د أمن 

أعيييي اي الرنيييياوين التد نتوج بهييييا الصيييييييييييييييسديييية األول  من 
الصيييييييييييييديسةو ذلك أن األخهار التد تبحها الوكاعت عايية 
 د مرظ هاو أو هد رتةهة  النسهة ىل  مواضيم ع ترنةنا 

 كحةنا كرنب.

اتو وهد ىمييا تترلع ايييييييييييييييتحنييا ولقيي  حيي  ييإ  رل اإل
 انقال ات أو  صيييييييييييي مات من نوع الهزي ة الهالرة ال نارةو 

عن  ضيييييييييييييييالت  و1967وونةو )حزينان(  5التد ح  إ ووم 
أح اث مسجرة را قإ اييينوات اعحتناب  د لبنان. وهناي 

ت وتصيييييييييييييييهييييات واحتالعت إغتيييياعاألحييي اث ال ترلقييية  ييي
ات ع تصييييل ىل  ما وإييييلنا ىليي ىاييييتحنا وغزوات. لكنها 

و حةا  ات الصييييييييدا د يج  نسسييييييييي  د 2011 وال عام 
الةوم الواحييي   د حةنة من أمن أي من الكم الهيييا يييل من 

ذ  نيقي ىل  عناوين ر يسية للصسدة األخهار ال ه ة يأخ
األول  من الصيييييييديسة. وع يكاي ي ن ووم ىع ويج  مدنر 
الصيييييييسدة األول  من الصيييييييديسة أمامي عشييييييينات األخهار 

 التد يصلا كل خبن منها لكد وتص ر الصسدة.
وبق ر ما ىن ذلك وبهننا كصيييدا ةةنو  الق ر نسسيييي ع 

ى نجييي  ع وميييا  د أي من هيييذه األخهيييار ال ه ييية ايييييييييييييييو 
ال سيييييييد  منها ىل  الذاتو أو ال سيييييييتسزو أو الذي وتسيييييييم 

  التشسد.
وعل  اييييبةل ال حالو ع الدصيييينو هناي أمامنا الخبن 
الذي ونابع عليي ما نشييييييييةن ىلييو وهو حول  يام الن ي  
السوياندو ع ن حسن الهشةنو بزيارة ىل  لةبياو أراي منها 
 4تد ي ال دك ة ال ولية التد أإيييييييييييي رت منذ ايييييييييييينتةن )

 ( مييييذكنة اعتقييييال  د حقيييييو واته تييييي2009آذار /رجمييييا
 د مناقة « ارتكاب جنا م حنب وإ اية ج اعية» بييييييييييييييييييييييييييي

يار ور  د غنب السييويان. ومم أن الن ي  الهشييةن اييبع 
أن زار يوع ع ة أ نيطية وعنبيةو من بةنها مصيين وقانو 
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من يون أن تتجييياوب ايييييييييييييييلايييات تليييك الييي ول مم  ليييب 
زيييييارتييييي ىل  لةبيييييا تم ال دك يييية األوكييييامبويييييةو  ييييإنييييي  د 

ي من أركان نظامها الج و   دساوةو من نوع حساوة ىاييتطهال
الناإيييييييييييين عن ما  عب  الشييييييييييييرب اللةبد  الن ي  )الناحل(
« للقومييية الرنبييية أمةنييات »زارهييا وتوج  ةهييا مر ن القييذا د 

بهذا التتويج منحلة ن و ظاهنة الرنسوان  من  ر ه م شيييييييينات 
  الحال ةن من الر ن. الااغد  د نس  ضا ط لم وبلغ  ر

ىليي  ال ة عقوي ونصييييف الرق  ىنتهإ  وهذا الرنسوانو ك ا
من حكم القذا دو اييييييييييييييياه إ في ا آلإ ىليي أحوال لةبيا 
والنهاية ال أايييييييييييييياوية للرقة  القذا د وأ ناي عا لتي وقبةلتيو 
ومرهم ت مةن وانتهاكات وتشييييييني  األلول  د  ول البالي 

 وعنضها.
ا الدساوة يضيييييييييييييييسد أه ية من حة ايييييييييييييييتطهالوهذا اإل
لةبيا تب لإ  سرل يعم  إعتهارة عل  الزيارةو  ىايييييييييييييييتحنا ي

أ لسيييييييييييييد  الغ السراليةو انته  ىل  ىايييييييييييييقاط نظام الرقة  
مر ن القذا د أ جم ىايييييييييييقاطو وبالتالد  إن لةبيا تسييييييييييياون 
ال جت م ال ولد الذي وهي ن عليي الدلف األ لسيييييدو  د 
حيييال كيييانيييإ يول هيييذا الدلف تنى أن وتم الطهل عل  

هو  ر  إعتهار الن ي  الهشيييييييييةنو أو أن يدظ   السييييييييي ا و  
يوره  د اقتسيييام السيييويان بةن شييي ال حا ن وجنوب خا ن 
يضييان ر يسييي اييلسا كةن ىل  زيارة ىايينا ةل إييايما بذلك 
األمتةنو شيييييييييياري الهشييييييييييةن األ السيييييييييية  د ىاييييييييييقاط نظام 
القذا دو وذلك من خالل م ه ال نتسضةن  السال و ورب ا 
  ا هو أكحن من السييييييييييييال .. أي أني حارب ىل  جانبهمو 

 وي السويان مم لةبيا منا ذ لل عم اللوجيستد وجرل من ح
 والهشني.

وكت لةل عل  أه ية يور النظام السيييوياند  د ىايييقاط 
ال  ند والرسيييييييييكني  ايييييييييتطهالالدطهة القذافية جا  ذلك اإل

النايييييييييييييي د ليو وكذلك ىبالغي اللةبةةن  ور وإييييييييييييييولي أني 
شييييييييييييييينيكهم  د ال راناة من نظام القذا دو وقولي  الدنل 

  عانةنا كلنا من نظام الدكم السييييييابعو اييييييوا  لق»الواح   
الشيييييييرب اللةبد أو الشيييييييرب السيييييييوياندو ىع أننا نقول ىن 
الشيييييييييييييرب اللةبد كان األكحن مراناةو وكنا ندن رقم ا نةن 
 د ال رييانيياة من ذلييك النظييامو وإن  وار لةبيييا قيي موا أكبن 
ه ية للشيييييرب السيييييوياند  إزالة نظام القذا دو وهو ىنجاز 

 و وزييييارتد هد لتقييي يم التهنئييية لحوار لةبييييا  كيييل ال قييياوي
 «.هم عل  قوى الهرد والر وانىنتصار عل  

وريا عل  ج ييا ييل الهشيييييييييييييييةنو وعيي  أهييل الدكم اللةبد 
الجلةلو  عب  الج و  ر ي  ال جل  اعنتقالدو مصييييييييياس 

الزراعد والرقاري الها ل  د السييييويانو وذلك  اإلاييييتح ار 
ات  د الرالم تح ار اإلايي د ى ار رؤية عامة ل ناجرة كل 

الرنبد وبرل الييي ول األ نيطيييية واألوروبيييية وغةنهيييا من 
ىن الرقييل والريي ل »يول الرييالم. وأضييييييييييييييييال موضيييييييييييييييدييا  

وتالهان من لةبيا توجيي اايييييييتح اراتها الزراعية  القنب من 
لكن «. لةبياو ب ع من الشيينا األقصيي  أو آايييا الواييا 

 الني وهق   د نظن السيييييييييييييييويانةةن مجني وعيييي  ىل  حةن
عنة عل  حكام « الهشييييييييييييييةن اإلنقاذي»التنسةذو ك ا أن 

لةبيا الج ي تق يم خبنتي  د يمج عشييييييييييينات ال ةليشييييييييييييات 
 اللةبيةو وإهنها  د الجي  الذي تتم ىعاية تكويني.

اللةبية هذه تذكننا   حةلتها  د  -الدالة السيييييييييييييييويانية 
زمن نظام الن ي  جرسن ن ةنيو الذي ب أ حليسا للقذا د 

  خصييييييامو ألن القذا د الذي كان أاييييييهم  د  م انته  ىل
ىحهاط انقالب ضيييييي  ن ةني قايه الشييييييةوعةونو أاييييييهم  ر  
ذلك  د ع لية غزو لرناإييييين مسيييييلدة تا رة لل رارضييييية 
السيييييييويانيةو انالقإ من األراضيييييييد اللةبية ووإيييييييلإ ىل  
الخن ومو وكايت تنجا  د ىاقاط ن ةنيو لوع أن مذ دة 

  ال رسييييييييييكنات ااييييييييييته  إ ع يا من الضييييييييييهاط ياخل أح
أجهضييييييإ الر لية بنمتها. ومسييييييان ة القذا د لهدع  الرزاة 
هد ت اما محل مسيييييييييييييييان تي عحقا لل ت نيون  د يار ورو 
وجييا ت زيييارة الهشيييييييييييييييةن ىل  لةبيييا  ريي مييا كييان نجا  د 
تصيييييييييييييييهية زعيم حنكة الت نيو ىبناهيم خلةلو وكأن ا هد 
التنج ة لعهارتي التد أوريناها  د اييييياور ايييييا قة من أن 
الشييييييييرب السييييييييوياند كان رقم ا نةن  د ال راناة من نظام 
القيذا د. ك يا أني وني  القول ما مرنياه لدكيام لةبييا الجي ي 
ىن ال رارضيية التد يشييكو منها  د السييويان كانإ حليسة 
القذا دو ولذا  إن مسييييييييان ة لةبيا الج و ة للسييييييييويانو الذي 
وتنأايييو يجب أن تسييتبع أي خاوة من جانب مرارضييةن 

 ةةن لتج و  الرالقة مم لةبيا.اويان
ونسييتدضيين هنا واقرتةن تركسييان جانها من ال شيياعن 
ل ى أهل الدكم  د كل من السييويانو الذي هو شييهي قارة 
إيييييييرنى  د قلب القارة األ نيطيةو ولةبياو التد هد شيييييييهي 
قييييارة  د الجنييييا  ال ريييياربد من األميييية. وتت حييييل الواقريييية 

 و  قنة ايييييبع األول   د أن القذا د  الب ن ةني بتسييييي
أن قيي متييي لةبيييا القييذافييية للسيييييييييييييييويانو األمن الييذي ح ييل 
الن ي  السيييييييييييييوياند عل  التوجيي  د لة لج م ال بلغ من 

قنش »تبنعات الشيييييييييييييييرب السيييييييييييييييوياندو وتدإ شيييييييييييييييرار 
وهذه الواقرة تكنرت أيضييييييا مم الهشييييييةنو الذي «. الكنامة

اييويان »أإيين القذا د عل  ااييتنياي قنة حصييل عليي 



413 
 

ا لم وتيسييين األمنو  إن لةبيا اايييتنيتي من و وعن م«اإلنقاذ
خالل اعاييييييييييييتدواذ عل  أ  ن قارة أرة  د الخن ومو 
وشييييية ت علةها  ن قا ضيييييخ ا عل  شيييييكل بيضيييييةو وبذلك 

 «. ن ا بيضة القذا د» ات السويانةون يس وني 
وما نشةن ىليي هو عل  ابةل ال حال ع الدصنو ألن 

 نار  د زمن اللةبية كانإ  د ااييييييت -الرالقة السييييييويانية 
القذا د  د حالة م  وجزرو أو  لنقل   د حالة كن و ن. 
الكن  يييييال رن  اإليجيييييابد والتقيييييا  مصيييييييييييييييلدييييية الجننالةن 
السويانةةن ن ةني  م الهشةنو والسن   رن  التأزيمو  دةا 
ىن كال منه ييييا يدلف  ييييالاالا من الرالقيييية مم لةبييييياو 

لتةنو وينتظن اللدظييية ال واتيييية لتنسةيييذ الي ةن. و د الديييا
هناي تسيينع ورغهة  د التشييسد وحسيي  اييوياند من لةبياو 
الحنوة النسايةو يقابلي حسييييييييييي  لةبد من السيييييييييييويانو الحنوة 

 ال ا ية والزراعية.
و  ة نقاة ع تة هناو وهد أن الدساوة اللةبية  الن ي  
السيييييييييييييييوياند ال الوب من ال دك يية الجنييا ييية اليي ولييية قيي  

الترامل مم حالة  تدنِّج الدكم اللةبد الج و   د شيييييييييييييييأن
اييييييييييييف اإلايييييييييييالم القذا دو ال الوب هو اآلخن من تلك 
ال دك ة.. ىع ىذا كانإ الدساوة ال شييييار ىلةها من شييييأنها 
اايييييتنهاط تخنيجة لر م اعنشيييييرال كحةنا   وضيييييوع اييييييف 
اإلاييالمو واعكتسا    ا جنى ليو وللنظام الذي كان يقويه 

كن  د وال هو وانته   د شييكل  اجرة شييخصييية وعامة. ل
الوقييإ نسسيييييييييييييييييو  ييإنييي  ييالتزام ال جل  الو ند اعنتقييالد 
 دقوا اإلنسيييييان وحكم القانونو اييييييج  نسسيييييي يشيييييق   د 
توضييييييييييا هذا التالقد مم الن ي  السيييييييييوياندو الذي رب ا 
وناهن عل  منونتي ىزا  القبول  انسيييييييييييييييالا الجنوبو م ا 
أ لج إيي ر ال جت م ال ولدو وأشييرل نارا  د إيي ر النأي 

وياندو ألن السيييييييييييييييويانةةن  قيي وا السيييييييييييييييويان الرييام السييييييييييييييي
لل ول الرنبية من حةا ال سيييياحةو وباتإ « ع ة » كييييييييييييييييييي

من نصييييييييةب الجزا نو واييييييييتجرل ال الحقة لي « الر اية»
لعهة مسيييييييييييييييلية وماارية أشيييييييييييييييهي   اارية توم لجةني أو 

 الرك .
ونروي ىل  ما ب أناهو لنقول ىننا كصيييييدا ةةن نتدةنو منذ 

خهار التد أمامنا نتوج  ي أكحن من ايييييييييييييينةو  د أي من األ
الرنوان الن يسد للصسدة األول .  هد كلها أخهار ع تهرا 
 د النس  اييييييييييييييوى الخشييييييييييييييية م ا هو أعظمو ك ا أنها  د 
مرظ ها تسته ل اعاتسزاز والتشسد. ولكننا عل  النغم من 
 ذلك نهق   د انتظار الخبن الذي يسيييييييييييييين الخا نو وهو أن

نية  إشرال ال ناقة حنباو مض  من يون ته و ات ىوناوومات 

ريا عل  الرقوبات ال تتالية عل  ىونان من أمةنكا وحلسا هاو 
يقابل هذه الته و ات ري أمةنكد   حل مضيي ونهاو ومن يون 
أن ونقضيييد ووم لي  فيي ايييسك يم ىنسيييان عنبدو أو ىزهاا 
رو   سل بني . وهذا أمن م كن  د حال إيييييييييييييي ور قنار 

ار األيد ل توجيي الن ي    د ال رجة األول  ىل   اييييييييي  شيييييييييَّ
منؤوايييو  أن الصيسدة ال دل ة ايتاوى.. وإع  سيةنصيينل 

 هو وعا لتي الصرةنة من تلقا  نسسي.
وهيييذا ميييا نت نييياه قبيييل أن يدييي ث التييي وييييلو ع قييي ر هللا. 
كذلك نت ن  أن ع يسييييييييييييييتنسييييييييييييييم أهل الدكم  د ىونان تلك 
الواقريييييةو التد كيييييان الرناا  د غن  عنهييييياو ال ت حلييييية  د 

ام حسييييييييييةنار الن ي  ىإيييييييييين  عل  ىع ام الصييييييييييدا د  إيييييييييي َّ
البنيااند اإلوناند األإييييييلو  ةنزاي ربا د  ازو إو الرامل 

 ر  ىيانتي بته ة التجسيييييي  « أوبزر ن»  د إييييييديسة اليييييييييييييييييييي
وتصيوين منشي ت عسيكنية. ولم وتجاوب إي ام  د حةني ع 
مم ال ناشيييييييييييي ات وع مم الت نيات وع مم تدذونات ر يسييييييييييييية 

ةو مارغنيإ  اتشيييييييييييييينو التد انتصيييييييييييييينت الدكومة البنيااني
لهييييازو ييييإو لي  ترييييا سييييا مرييييي  قطو وإن ييييا ألن الظنولو 
زمنذايو كانإ تسيييييييييييييتوجب خلع ذرا م لالنقضييييييييييييياة عل  
الدكم الصييي امدو وهذا ما ح ث. وهو لم وتجاوب  دسييييبو 

ىن ال بور الذي »وإن ا ر م منسييييييييييوب التد يو وذلك  قولي  
ي جاايييييوج ي ن يرت ي اييييييقام الرناا رأايييييي وذنهيو وإن أ

 الرناا ويتصور أن خلسي يولة عظ   ايجني تقايري ىل  
 «.أربرة أجزا 

هذه الواقرة والكالم حولهاو ح  إ  د أبنيل )نيسييييييييييييييان( 
ايييييييييييييينيية نجيي  أهييل الدكم اإلوناند  21و وهييا ندن  ريي  1990

يسيييتنسيييخون تلك الواقرةو ويصييي ر  د  هنان حكم  اإلع ام 
 دك يييية الحورييييية أن عل  أمةن مةنزا د حك تدو وترتبن ال

اييييييييييينة(و الذي كان وزور ج تي  د ىونان  28هذا الشييييييييييياب )
 «.مسسِّ   د األرة»

وال هم أع تكون نهيييايييية حك تدو محيييل نهيييايييية  يييازو يييإو 
وذلك كد ع يكون ىع امي عل  وقم التصييييييييييييينيدات الدايةو 
والتهيي ويي   ييإغالا مضييييييييييييييةع هنمز الييذي قييال قييا يي  الهدنييية 

«  هل ومحل شيييييييينبة ما ىن ىغالا ال ضييييييييةع ايييييييي»اإلونانية  
الناإييييييينو  عب  وذلكو من يون التهصييييييين   ا جنى ل صييييييين

 ر ما أغلع مضيييييييييياوع تةنانو ذريرة مضييييييييييا ة ىل  مج وعة 
ذرا م إلنهيييييييا  الدكم  د ىونانو عل  ندو ىنهيييييييا  الدكم 

 الص امد  د الرناا.
 2012( كانون الثانييناير ) 24 - «األوسط الشرق»صحيفة 
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اراإلنصراف بالتي هي   أمكن برسم بشَّ
هو عيام الترةةن الرنبد الجز د  2011ىذا كيان الرييام 

م ما « ال ضيييي َّم»  أنساج أ لسييييية ومن يون أن وتم حسيييي 
جنى هل كان ىنتساضييييييييييييييية أم  ورة أم  ورة أم عل  ح  ما 
قالي موا ن مصيييييييني عب ن ىايييييييتاالع  ضيييييييا ية مصييييييينية 

ايييييييييييييييةيي خييل  2012و  ييإن الرييام «كييان الييذي جنى عورة»
نبد ال خضييييييييييييييينلم عل  أنييي عييام ىيقييال موجيية التيياريم الر

س ظ  ما  الوجي»الترةةن عن  ح    الذي هو محل « حاجز حِّ
الدواجز اإلاييييييييييييييي نتية التد وتم ىايييييييييييييييتد ا ها ل ر  ىن  اع 

اليا اند جار ات  ئىعصارات كذلك الذي ح ث عل  الشا 
الدجن والهشييييييييييييييين وكل ما هو عل  األرة   ا  د ذلك 

ل س ظ ما  الوجي» الاا نات والشيييييييييياحنات. وبسر  « حاجز حِّ
نا ال وجة تصيييييييييييييييا م  الداجز ونج   التالد ظاهنة  وج  
الترةةن تناو  مكانها  ال ق رة لها عل  مواإييييييلة اإلن  اع 

 وع هد موضم رض  الناج عل  ىات نارها.
نسييييتن   د هذا الذي نقولي ىل  ما حصييييل  د مصيييين 
وتديي ويي ات مسيياجييأة اليي كتور مد يي  البنايعد الييذي هو را يي  

م الن ي  حسيييند ت يار ال واجهة الكالمية الساعل ضييي  ُحك 
مهاري والذي ىاييتااع تدقةع ىلتسال حولي  د  تنة زمنية 
 يااييييييةو خصيييييوإيييييات أني ح وا الره   د ال واجهة حالي 
حال موا ن مرتنب حقع نجاحات ماليات  د بالي اإلغتناب 
م  ي الر ن ىل  بل ه ليسييييييتح ن ما جناه  د  وعاي  ر ما تق َّ

نوع يرتاش مني. كذلك نسيييييييييييييتن  ىل  ما ىنتهإ ىليي مشييييييييييييي
هللا  عب  ال نازلة الي نية وكيف أن ما تدقَّع للن ي  علد

إييييالا كان أشييييهي  الرالج السييييدني إلنقاذ حالة ملنلضييييية 
مسييييييييترصيييييييييةو  ضييييييييالت عن أن النهاية السييييييييرة ة لل نازلة 
حسِّظإ ما  وجي الي ن الو ن والشرب والن ي   د وقإ 

ة أن الن ي  حسيييييييييييييند مهاري كان وت ن  واح و وإل  يرج
هللا إالاو ب ل  عب  لو حصل لي ما حصل للن ي  علد

أن وهق  عل  الندو اليييييذي هو علييييييي منيييييذ أن تقنرت 
يال عل  نقيييالييية تد ليييي من اييييييييييييييينين  د  مدييياك تييييو م ييي َّ
ال سييييييييييتشييييييييييس  ىل   وا ة تنقلي ىل  مبن  ال دك ة  م وتم 

ري ياخ يات عل  النقالة ووضييييييييييي  ل قس  ال دك ة ىنزالي م  َّ
 م تب أ رحلة الروية ىل  اييييينين ال سيييييتشيييييس و وهو مشيييييه  
مسييد  ىل  مصيين ال ولة والشييرب ومهةن ىل  ر ي   اللغل 
مالوةن ال صيينيةن  د ترظي ي ووم كان  د ايي ة الن اايية 
وها هم وهالرون  د ىهانتي اآلن وع ن ري كيف ايييييييييييييتكون 

ةا عليي حالهم ىذا ح  إ  د اللدظة األخةنة مساجأة  د

تأخذ ال دك ية  د اإلعتهيار ال ايالريات ال حةنة لل ديامد 
 نييييي  اليييي وييييب كبةن ال يييي ا رةن عن مهيييياري وناييييالم  د 
الصيييييييييييدف وعب ن السضيييييييييييا يات ما يسة   أن مهاري الظالم 
ىنته  مظلومات و د هذه الدال اننى األ يال التد رمتي 
 كل أنواع الذم تراوي اإلشاية  ي.  هذه مم األاف  بيرة 

ال صيييييني ع يدبذ الوقول ىل  جانب اآلخنو شيييييخصيييييية 
 يييإميييا أمييياميييي وإميييا ورا ه. ك يييا نستنة أن الن ي  اآلخن 

علد والذي حالي جسيييييي يات أ ضييييييل  كحةن بن  زين الراب ون
 من حال مهاريو خا ب نسسي وهو وتا م ما حصل لرلد

لةإ هذا الذي جنى لي حصييل  يا هللا إييالا  القول  عب 
 مرد.

واليييذي كيييانيييإ أ كييياره ونسيييييييييييييييهييية اليييذي  رليييي البنايعد 
اإللتسال الشيييربد حولي من شيييأنها أن تدقع احت ال  وزه 
 الن اايييييييييييييةو قنر  جأة اإلنصييييييييييييينال وذلك  ر ما وج  أن 
السييييلاة التشيييينيعية  اتإ  د عه ة اإلاييييالمةةن )اإلخوان 
والسلسةون( وأني لكد يدظ  بتأوة هم لي ر يسات للج هورية 

مرناه أني ونقلب عل  عليي أن يجاريهم  د أ كارهم وهذا 
اإلنصيييييييينال قبل أن تب أ  ما كان وهشيييييييين  ي. وهو لو قنر

النتييا ج األولييية لإنتخييا ييات البنل ييانييية لكييان بيي ا  د ذلييك 
أني غةن منتا  ل ا يد ث وأني  التالد لن يدقع بننامجي 
وأن انصييينا ات  التد هد أمكن أ ضيييل وأكنم لي من هزي ة 

مةون لن ونال منهم متوقرة عل  أايييياج أني ىذا  ازاإلاييييال
التأوة  ىعَّ  د حال نالوا مني ال جاراةو وإذا م ي ال جل  
الرسيييييييييييييييكني  تنة الهقا   إني لن يكون قايرات عل  مواجهة 

كانون الحاند /وناون 14الجنناعت. وهكذا نناه ووم السييييبإ 
«  وناون 25 ورة »قبل عشيييييينة أيام من حلول ذكنى  2012

ة ُحسيييييييييي إ ل صييييييييييلدة وفي ا مرنكة السييييييييييلاة التشيييييييييينيعي
« مجل  الشييرب»لن اايية « اإلخوان»اإلاييالمةةن وإختار 

ال كتور ار  الكتاتند ُيص ر بيانات يرلن فيي ىنسدا ي من 
وزر ىإيينار « ال جل  الرسييكني »اييهاا الن اايية مد ِّّالت 

ىن النبان »الجنناعت الدسا  عل  النظام السابع مضيسات 
أيخللنا  د  -يقصيييي  ال جل  األعل  للقوات ال سييييلدة  -

متاهات وحوارات عطي ة وإنسني  صيين م القنارات وبأاييلوب 
و و د الوقييإ «ونم عن تخهُّط وعشيييييييييييييييوا ييية  د النؤييية...

ا للن اايييية أو »نسسييييي ع يسيييي ا  أن ُيد ِّّل ضيييي ةنه  التنشييييُّ
أي منصيييييييييب راييييييييي د آخن ىعَّ  د ى ار نظام يي قنا د 

. «حطيقد يأخذ من ال ي قنا ية جوهنها ولي   قط شكلها
الشيييييييييييييييهيي ا  األبنار »و د حةن عّزى البنايعد  د بيييانييي 

 إني لم يرتذر عن قناره « وآعل الضيييدايا من ال صيييابةن
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 اإلنسداب من اهاا الن ااة األول  من عشنات األلول 
الذون ىلتسوا حولي وايييييان وه  د مرنكة الن ااييييية وهو بذلك 
تني ورا ه خصييومة يا  ة مم ال داييسيية الرسييكنية وحالة 

 د أواييياط الذون وقسوا مري ايييةتشيييتإ شييي لهم بةن ىرتهاي 
هذا ال نشيييييييييييييييا أو ذاي أو النأي عن تأوة  أح  كنوع من 

الذي ب ا « منشييدهم البنايعد» لييييييييييييييييي الترزية غةن الُ رللنة
عزو ي وهذا األاييييييييلوب  د اإلنصيييييييينال نوعات من األنانية 
  رن  أن الذي يرنيي كان شخصي ولي  ح ااة أ يال 

تنؤايييييي. وعن  التأمل  د ريوي عنيضييييية من ال صييييينيةن ل
السرل عل  ما  رلي نج  أن هنالك ما يشيييييييييهي خةهة األمل 
 ييي أكحن من اإلعجيياب   ييا ارتيي ه  د لدظيية الديياجيية ىل  

  قا ي.
 إننا ننى أن الن ي   وبالروية ىل  اإلنصييييييينال اآلخن

هللا إييييييييييييييييالا حقع ميا يشيييييييييييييييهيي حيال  وز أحي   عبي  علد
ُبل العي   و جأة يج  أن ال سيييياكةن الذون ضيييياقإ بهم اييييُ

أرقام ورقة اليانصيييييييييييةب التد ىشيييييييييييتناها   بلغ زهة  ربدإ 
الجيييا زة الكبنى وبيييات ي ليييك مالوةن. وبيييال قيييارنييية ي كن 

هللا  عبي  القول ىن ذليك ال سيييييييييييييييكةن هنيا هو الن ي  علد
إيييييييالا الذي  اتإ هنالك ىايييييييتدالة لهقا ي  د الدكم ك ا 
لتدقةع تالرييييياتيييييي من حةيييييا تورييييييا ىبنييييييو وأن ورقييييية 

انصيييييييةب ذات السيييييييتة أرقام هد ال هايرة الخليجية التد الي
أوضيييييييدإ أن النجل لي   قط لم ونتي ك ا ىنته  الن ي  

علد بن  حسيييييييييييييييند مهاري ومِّن قبل الن ي  زين الراب ون
وإن ا نال أ ضل ىنصنال  وبةنه ا الن ي  مر ن القذا دو

ذلك أني لم يراير ىعَّ  ر ما حصيييييل عل  الدصيييييانة التد 
حقة كتلك التد اييييتاول وتتشييييرب  النسييييهة تنجيي مِّن مال

علد ومِّن ماارلية متقارة للن ي  ع ن حسييييييييييييين بن  ىل 
الهشييييييةن ومِّن مداك ة مهةنة للن ي  حسييييييند مهاري  ق ر 
ما هد مسييةئة للسيي رة ال صيينية. وهذه الدصييانة مرناها 
أن اإلقامة م كنة خارج الي ن  د الوعيات ال تد ة التد 

د أي بل  خليجد ما يامإ اييييا ن ىلةها  رنة الرالج و 
ال هايرة خليجية واألخذ  الدصييانة نتيجة نصيييدة خليجية 

يولية وهذا يرند أن ع مداك ة لي وع أحكام عليي م ا  -
يجرلي  ني ة ل دك ة يولية أو اييييييييييييواهاو و د هذه الدال 
 هو موضيييم القبول ىذا لم نقل أني موضيييم التنحةب. لكن 

نم  ال هن الن اايييييد هللا إيييييالا ويل  عب  ال هم أن ونضييييي  ق 
الذي نالي  ال يرتبن أن الدصانة هد   حا ة حع مشنوع 
ُيجةز لي أن يدذو حذو نظةنه الهاكسييييييييتاند بنويزمشيييييييينل 
الذي يصيييين عل  الروية ىل   اكسييييتان  أمل أن يسييييتأنف 

 التدذونات لي من أني ايييييييييييةلق  نهاية  ئالتنؤج غةن عاب
من بنظةن بوتو أو ايييييييييييييييةتم الطهل علييييي ل جني نزوليييي 

 اي. ولرل آالاا نة التد ايييييييييييييييتقلي من لن ن ىل  ىايييييييييييييييالم 
هللا إيييالا ىل  أن يسيييتأنف ايييببها أني  عب  تالرات علد

اييييييةحأر من الذون تسييييييببوا  القذا ف الدارقة أ لقوها عليي 
وهو  د ال سييج  بتشييوهات  د و يي ووجهي. ك ا أن هذه 
التالرات ي كن أن نقنأها بةن ايييييييييياور كالمي اإلعتذاري 

ب الي ند أو نالحظها  د قسيييييي ات وجهي وهو من الشيييييير
وتلسظ  اإلعتذار الذي كان رغم كل اإل تناضيييييييييييييييات ودك  
د للدذاقة السيييييييييااييييييييية ل ى رجل  ظاهنة الدضييييييييور ال نلجِّّ

 رل الشيييد  من  ئال ولة. وبهذا اإلعتذار الاهيف ياس
النار التد تنكها مشيييييييترلة  د إييييييي ور نصيييييييف الي ن أو 

جنناعت حك وا أن  أكحن نتيجيية أنييي ىعتبن ك ييا اييييييييييييييييا ن
 الو ن ك ا الشرب ه ا الداكم.

كانإ ع تة  2012ونخل  ىل  القول ىن ب اية الرام 
لجهة الذي ونصيييينل تسييييلالت محل ال كتور مد   البنايعد 
نات ومرتذرات محل  ومن يون أن يرتذر والذي ونصنل مدصَّ

هللا إييييالا  د ىنتظار أن يقنر الن ي   عب  الن ي  علد
ار أن اإل نصيييينال  التد هد أمكن مم اإلعتذار عل   شييييَّ

أكنم تسوية خصوإات أن  ندو ما  رل الن ي  الي ند هو
يولية. لكن األمن منهون  -إييييييييرة التسيييييييوية هنا عنبية 

 ويصرد ىل  النصيدة.   ن يلرتبن
 2012( فبراير )شباط 4 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

ار المتنحي لـ المضافات الممكنة  بشَّ
عل  وق م ال كاو ات  د كوالي  مجل  األمن وكيف 

«  يبلومااييييييييييية الذهول»و« يبلومااييييييييييية اإلشيييييييييي ئزاز»أن 
« يبلوميياايييييييييييييييييية التييذبييذب»و« يبلوميياايييييييييييييييييية الخييذعن»و
مواييوعة لرة الترامل »ُأيخلإ ىل  « يبلومااييية ال كن»و

و وباتإ من حةا التصيييييينيف « د أروقة ال نظ ة ال ولية
الل الخ   عشييييييينة اييييييينة محل مسنيات ذاع ىايييييييتر الها خ

«... ال ولة ال ارقة»ومنها عل  ايييبةل ال حال ع الدصييين 
عل  وق م هييذه ال كيياويي ات وإخسيياا مجل  األمن اليي ولد 

 د  2012شهاط / بناون 4 د جلستي ال نرق ة ووم السبإ 
التوإييل ىل  قنار  اإلج اع حول األزمة السييوريةو يسييةن 
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تستضيف  الكالم و د خط مواز حول أي يولة ي كن أن
ار األايي  وأ ناي عا لتي الصييرنى ومن يون أن  الن ي   شييَّ
ن آخنين من أ ناي النظيام رب يا ألن األكحن  ك  ودت  عل  ذِّ
أه ييية بةن هدع  اآلخنين ايييييييييييييييبع وُأيرجييإ أاييييييييييييييي يياؤهم 
ك  نوعةن من يخول  رل ال ول. وهذا الوضييم  شييطييو 
 أي ال كيييييياويييييي ة  د كوالي  مجل  األمن والكالم حول

ار وعا لتي الصييييرنىو يجرلنا « اآلمنال الذ » للن ي   شييييَّ
نسيييييييييتدضييييييييين  رل مالما حاعت تلدقَّع للهرل اللجو  
محل لجو  زعامات ي نية ىل  ايييييييورية ومصييييييين وايييييييلانة 

عنبييية  ُع ييان وزعييامييات جزا نييية ىل  أبو ظبد وزعييامييات
وغةن عنبييييييية ىل  السيييييييييييييييرويييييييية أحيييييي  هييييييا الن ي  زين 

هذه السنإييييييية  وأضييييييياع الهرل اآلخن علدوبن  الراب ون
ام حسييييييةن لإاييييييتضييييييا ة  عل  ندو تضييييييةيم الن ي  إيييييي َّ
اإلماراتية  د ح   الشييييييييييييييم زاو  رح ة هللا عل  اإل نةن. 
مم مالحظة أن الدالة السورية هد األكحن غنا ة. ونقول 
ذي عل  أايياج أن ال الذ اآلمن  د حال  ات ع ب  من 
ار األايييييييييي  للتندد ولي  للتخلد ألن  ىذعان الن ي   شييييييييييَّ

جنبة مصن  د موضوع التخلد تكاي ُتورِّث احتنا ات أهليات ت
 د مصييييييييييينو هد بنياانيا كون السييييييييييية ة أاييييييييييي ا  زوجة 
الن ي  ايييييييييييييييورية بنياانية وكون حا ظ األاييييييييييييييي  الدسة  
وشييطيقتي وشييطيقي ل وه ا  د بنياانيا الج  والج ة وال نزل 
ار ك ا األكحنية من  الال عو ىل  جانب أن الن ي   شيييييييييييييييَّ

عن وا بنياييييييانيييييييا  ال ييييييات أو مطي ةن وإن الرنب الييييييذون 
 اإلضيييانارو يسضيييلون لن ن وبطية م ن النيف البنيااند 
عل  غةنهييا من ميي ن أوروبييا وأريييا هييا. لكن  ريي  قسيييييييييييييييوة 
ار وإل  يرجية أنيي  ال وقف البنياياند عل  الن ي   شييييييييييييييييَّ
 ات إييييييييييييييينوال وقف األمةنكد وال وقف السننسيييييييييييييييدو  إن 

ار  كامل الر ا لة اييتكون مسييترنلبةو ىاييتضييا ة الن ي   شييَّ
أو  لنقل ُمسيييييتهرل ةو وأن اإل تناة الابيرد هو أن تكون 
زوجة الن ي  وأوعيها )حا ظ. زين. كنيم(  د ضييييييييييييييييا ة 
األهل كونهيا تت تم  دع ال وا نية شييييييييييييييييأنهيا شييييييييييييييييأن أي 

 بنياانية   ن  د ذلك زوجة ر ي  الدكومة كامةنون.
ا اييييييييييييييهانيىال الذ اآلمن اآلخن هو من  اب اإل تناة 

ار  كون الرالقة الشييييييييخصييييييييية واأُلايييييييينية بةن الن ي   شييييييييَّ
اييييييييي ا  وال لك كارلوج وزوجتي ال لكة إيييييييييوفيا أوزوجتي 

قوييية. وكييان ع ييل عل  تقوييية األواإييييييييييييييين بةن الجييانبةن 
ال كتور مدسيين بالل الذي شييرل لهضييم ايينوات منصييب 

اييييييييييهانيا قبل أن وتم ترةةني وزينات لإعالم. ىالسييييييييييسةن ل ى 
ار  ال كتور ولق  ايياع  عنصيين ال ت ةز لرالقة الن ي   شييَّ

ار الذي  مدسييييييييين أن األخةن كان لستنة أح  أاييييييييياتذة  شيييييييييَّ
و رج الاب. وبر ما وقف أهل الدكم اإلايييييييييييييييهاند عل  
نقايية الت ةز هييذه  ييإن الرالقيية تزاويي ت و وقييات. لكن هييذه 
الرالقة  ر  الذي جنى  د ايييييييييييييييورية عل  م ى اييييييييييييييينة 

النظام السييييييوري  وال وقف ال تشيييييي ي لإتداي األوروبد من
تجريييل أهيييل الدكم اإلايييييييييييييييهييياند مدنلجةن  د حيييال أنهم 
ىاييتضييا وا إيي يقهم الذي اييبع أن تهايلوا مري أر م أنواع 
الدسيياوة خالل تهيياُيل الزيييارة الناييييييييييييييي ييية واإلتصييييييييييييييييياعت 

 وال شاورات.
ع ا ىايييييييهانيا ع يروي هنالك مالذ آمن أوروبد ايييييييوى 

التد هد رواييييا )توأم ايييوريا من حةا الدنول الرنبية( 
منس  أكحن من أن تكون مضا ة حاكم إ وع جار عليي 
ار  الزمن.  م أن رواييييييا التد وقسإ مم نظام الن ي   شيييييَّ
وعالييييإ منتةن قنارات يصيييييييييييييييييي ره  د مجل  األمن حول 
األزمة السورية ال تساق ة اتبذل جهويات ىاتحنا ية مم أهل 
ارو وخصييييوإييييات ىذا  الدكم الذون ايييييأتون  ر  الن ي   شييييَّ

اآلتون هم الذون لم تتن ع ال بلومااييييية النواييييية بهم  كان
ار ضييي هم. و د هذه  بل ىإييياسإ ىل  جانب الن ي   شيييَّ
الدال  إن الدكم الج و  ايييةترامل مم رواييييا  الكحةن من 

 -التدسظ وع نسيييييييييييييييتهر  أن يدصيييييييييييييييل مم كنملةن بوتةن 
مةيي  ةيي يفو هييذا ىذا ه ييا اايييييييييييييييت نا ذلييك الحنييا د الديياكم 

كواييييرن من  -كنملةن بنيجنيف روايييياو ما حصيييل مم 
جييانييب الن ي  )الناحييل( السيييييييييييييييييايات الييذي أّذل اإلتديياي 
السيييييييييييييييوفياتد ارخ  ىذعل حةا ىني ىعت   قاع ة الاني 
ي الخبنا  السيييييييييييييييوفيييات الريياملةن مم القوات  واإللرييا و  ن 
ال سييلدة وإلرا  مراه ة الصيي اقة والتراون الذي اييبع أن 

القول ىني أبنمها  أبنمها ب ا م اإلضييييييييييييانارو بل ق  يجوز
لكد ولرةهييا وتلييك ىحيي ى واييييييييييييييييا ييل اإلذعل التد كييانييإ 
موضيييييييييييييييم تنحةييب اإليارات األمةنكييية ال ترييا هيية وإحيي ى 

مبنا ورية السوفياتية كون القذا ف الساعلة  د تقويل اإل
القذيسة السييييييياياتية التد إيييييييسع وهلل لها ال صييييييينيون من 

يةن عسيييييكنيةن وم نةةن  إايييييتحنا   رل ال نَّظنين اليسيييييار 
كانإ ىح ى  لقات اإلهانة لل ولة الرظ   التد تهاوت 
عحقُا عل  أو ي غورباتشييييول  م ما لبا أن تداول عليي 
ولتسةن االهات النصن مني  م ىنته  هذا األخةن غارقات  د 
ن مورِّ ات ال ج   ضيييي ان ع م ال دااييييهة لره ه ألح   ك  السييييُ

 د  "كد. جد. بد"  اليي ةن بوتةن الذي وج   رالب الييييييي
"البوكن" الوحة ة التد ق  تروي  األزمة السيييييييييورية أنها لعهة

 يصيييييييييينات هذه ال نةو  -علييو ك تالم ىل  الروية ر يسييييييييييات 
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ومن خالل "السةتو"  روا ييي  مليييياريييية. ومن هنيييا قييي  ونتهد 
اري عل  روايييا  أني كان أاييوأ  أمن اإلتكال السييوري الهشييَّ

هو األ ضييل اإلتكاعت وأن ىرتضييا  ال هايرة الرنبية كان 
واألكنم والانيع اآلمن ىل  ىقيييامييية  د ال  لكييية الرنبيييية 
السيييييرويية التد لم تقف أي يولة شييييينقات وغنبات محل وق ستها 

  الذات مم الرا لة األا ية.
 ابيريية الدييال ع تبيي و الصيييييييييييييييةن مالذات آمنييات للن ي  
ار. وهد خيار غةن موضيييييييييييييييوعد  النسيييييييييييييييهة ىلييو   شيييييييييييييييَّ

ال لن تتخل   د خصييييييييييييوإييييييييييييات أن الصييييييييييييةن التد  د ح
ايييييتسق  أايييييواقات  «السةتو»التصيييييويإ اآلتد عن ىايييييتر ال 

ومشيييييياريم وإييييييسقات مم ال ول الرنبية أكحن م ا اييييييتنبا 
جنَّا  ذلك اإلايييييييييييييييتر ال وكان من شيييييييييييييييأن اإلمتناع عن 
التصيييييييييويإ أن يخسف من مخا ن السق ان ال شيييييييييار ىلةها 

 لوع أن عق ة الكنملةن يا  ات تتدكم بها.
ال  كنة هنالك  نزويال تشيييييييا ةز لكن بةن ال لضيييييييا ات 

النجل الذي يصيييارع منة السييين ان ق  ع يعي   ويالت 
ار تلك الرالقة التد  ويأتد  ر ه ملن ع تنباي  الن ي   شَّ
ار. ك ا أن الدال ونابع عل   هد حاليات بةن تشا ةز وبشَّ
كوبا الكاايييييييييتنوية التد ع ب  ايييييييييتنقلب عل  نسسيييييييييها  ر  

و  د الوضيييييم الصيييييدد الصيييييرب كاايييييتنو األول الذي ه
وكيياايييييييييييييييتنو الشيييييييييييييييقةع الييذي ويي ون لكنييي ع يدكم.  م ىن 
ال ضييييييييييا ة األمةنكية الالتةنية تهرا  د النس  السييييييييييورية 
شييييييييرورات  الخشييييييييية وُتذكِّن الضيييييييييف  الذي جنى ذات ووم 
للرقة  ايوب الشيييييشييييكلد الذي ظن أني  اإلبتراي ىل  آخن 

 لي أح .نقاة  د القارة الالتةنية ع ي كن أن ياا
ىايييييييييييييتنايات ىل  واقم الرالقات الناهنة وتجارب الترامل 
ار األاييييييييي  الن ي  ومرظم ال ول الرنيية  إني ع  بةن  شيييييييييَّ
مجال لإاييييييتضييييييا ة  د أي من هذه ال ول. وحت  ال ول 
التد رحبإ  إايييييتضيييييا ة شيييييخصييييييات وعا الت من حطهة 

امد  د الرناا تعي  منذ أن حصل  النبيم »الدكم الص َّ
أوضييييييياعات يصيييييييرب عل  أي منها « األ لسيييييييد -الرنبد 

ىاييييتضييييا ة ملن لي  من مناو د ذلك النبيمو وهذا يد ث 
لل نة األول  ألن األبواب الرنبية يون تدسُّظ ىايييييييييييييييتقبليإ 
امةةن وحققَّإ لهم  امةةن وغةن الصييييييييييييييي َّ الرناقةةن الصييييييييييييييي َّ
األميييييان النسسيييييييييييييييد والعي   كنامييييية أو  يييييالدييييي  ال رقول 

 ال دسوب منها.
ل أن نوعات من السييييييهو حصييييييل ألننا لم ق  يظن الهر

نإونان ولبنانو و د هذا الصيييييي ي ي كن القول  ك  نأتِّ عل  ذِّ
ىن مالذات آمنات  د ىونان مستهر  ألن مرناه اختيار الن ي  

ار للنظام الذي هو ع ليات السيييييبب  د الذي جنى لي.   شيييييَّ
وأما لبنان  إني من حةا مقومات اإلاييتضييا ة محالد ىن ا 

لظنول. وهنييييا يدتيييياج األمن ىل   رل  د غةن هييييذه ا
رجوعات  1975التوضيييييييا.  سد الزمن الرابن أي من الرام 

ىل  األربرةنييات ومييا تالهييا وبييالييذات  د زمن اإلنقال ييات 
السييورية كان  -الرسييكنية  د اييورية  م الوح ة ال صيينية 

لبنيييييان هو ال الذ اآلمن لكهيييييار أهيييييل الدكم وللقون فييييييي 
م األخوي عيييي ا حيييياعت من اإلقيييياميييية الهيييياي يييية واإلهت ييييا

اإلغتيال تسنضيييييها مقتضييييييات اإلنقال ات وال نقلبةن عل  
الشييينعيات ال ايييتورية وعل   رضيييهم الهرل. ىايييتضيييال 
لبنيييييان شيييييييييييييييكني القوتلد وخيييييالييييي  الرظم وأكنم الدوراند 
وإييييييال  البياار وميشييييييال عسلع.. والقا  ة  ويلة. و د 

ت الذي  ا« اللوبد األاييييييييييي ي»ذلك الزمن لم يكن هنالك 
أقوى قوة عسكنية  د لبنان « هللا حزب» بيييييييييي عليي مت حالت 

القوة « ال نية»أقوى قوة ايييااييية شيييعية و« حنكة أمل»و
ال ييارونييية الشييييييييييييييي ييالييية التد تتهييايل زعييامتهييا ال ت حليية  د 
شييييييييييييييخ  اييييييييييييييلي ان  ننجية الج  الن ي   م  ر  ذلك  د 
شييييييييخ  اييييييييلي ان  ننجية اييييييييلي ان الدسة  النا ب الوزينو 

حنكة اإلإال  »لسيااد مم عا لة األا و واإلحتضان ا
التد وتزع ها الجننال النا ب ميشيييييال عون الذي « والترةةن

كان ع وات ل ويات لألاييي  األب فهات إييي يقات إييي وقات للن ي  
ار   وجب تدالسات ىضييييييييييييييانارية من أجل تالرات   شييييييييييييييَّ
تن يسييييييييية. هذا ىل  جانب قوى ايييييييييااييييييييية ومذهبية متنا نة 

ار. وب طياج تصيييياف حول الدكم الذ ي يقويه الن ي   شييييَّ
ار  د لبنان ما يام م سيييييكات بزمام  النسيييييبية  إن للن ي   شيييييَّ
 د السييييييييييييييياحة اللبنانية. لكن مم ذلك ع ي كن الجزم  أن األمور  د اييورية  لحد  األ يال والقوى السيييااييية الساعلة 
ار ي كن أن ونى ال الذ اآلمن  د لبنانو ع  د  الن ي   شَّ

ذي للد وي مم ايييورية وع  د جنوبي  د ح    قاعي ال دا
وع  د شيييييييييييي الي  د ح   الدليف اييييييييييييلي ان « هللا حزب»

 ننجية تساييات ل ساعةل الرضب الركاري والانابلسد الُسند 
الذي يشيييييييكِّل ما يشيييييييهي الخط ال كهنلب الذي يسصيييييييلي عن 

السييييييييييييييوري  ئالج م الرلوي اللبناند وبالتالد عن الشييييييييييييييا 
لوي. أمييا ل يياذا لي  لبنييان مم أن الرلوي ومرييي الجبييل الر

 ألن تر ول ال واقف يسييييييييييييييتتهم الترةةن   لحي ي مري كن ي و
اإلضييياناري الذي اييييدصيييل  د حال أقنرإ ال بلوماايييية 
النوايييييييية  د شيييييييخ  ر يسيييييييها ايييييييةنغد ع نول ور ي  
ار  أن جز ات م ا  مخابناتها ميخا ةل  نايخولو الن ي   شييييّ

يكون الدل الذي ع  هللا إيييييييييالا ق  عب   رلي الن ي  علد
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حل غةنه وع مجال أمام روايييييييييييا بوتةن أن تسرل أكحن م ا 
 رلت ي و د هذه الدال  إن اللجو  ىل  الاا سة وإعالن يولة 
منهيييييا لي  حالت ألنهيييييا  د هيييييذه الديييييال يولييييية ع تدظ  
 إعتنال أح و وأن اإلإيييييييينار عل  الدل األمند لن وديي 

ة عل   وضييييييييييي   د ايييييييييييوى ىل  النهاية اللةبية وأن ال ناهن
لبنان من شييأنها أن تدذي لكنها من وضيية حت  من روايييا 
التد تسضيييييييييييييييل أن وتم التخلد عن السييييييييييييييلايية ىل  مجل  
عسييكني ع يشيي ل قاية م نوعةن يوليات. و د هذه الدال ع 
يسييييوي اإلناهاع  أن إييييسدة الاا سة الرلوية ُ ويإ وحلإ 
نية.  ال جل  الرسييييكني يضييييم  مدلها إييييسدة الاا سة السييييُ
جنناعت من كييييل الاوا ف ك ييييا أن هييييذا ال جل  كسةييييل 
 دسظ الرالقييات التيياريخييية لجهيية التريياون الرسييييييييييييييكني مم 
روايييييا وهد عالقات أقوى  كحةن من الرالقات السييييياايييييية 
والدزبية. وهكذا نخنج ج يرات من ال أزا وكس  ال ران ون 

 عواقب الرناي.
 2012فبراير )شباط(  21 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 حكاية قمة سيئة حظ اإلنعقاد
لم يكن مصيييييييةن  2011أيار /ماوو25حت  ووم اإل نةن 

ي  د األإيييييييييل  الشيييييييييهن والسييييييييينة والةوم  ق ة عنبية ال د َّ
و مدسومات ذلك 2012آذار /مارج 28موع  ىنرقايها وهو 

ىن اإلرجا  الحاند لهذه الق ة التد هد من نصةب الرناا 
و ع التنتةيييب األ جييي ي كيييان واريات نتيجييية الييي واعد التد 

مييارج  28تسيييييييييييييييببييإ  د التييأجةييل األول لرقيي   الق يية ووم 
مييياووو وهد الييي واعد األمنيييية ال تسجنة 11ىل  ووم  2011

ومن من جهية وبقيا  الرناا راييييييييييييييي ييات  د حيالية ىحتالل. 
الابيرد أعَّ ولبد القيياية الرنب يعوة أهييل الدكم الرناقد 
ىل  ال شيييييييييياركة  د الق ة الرنبية ال وريةو هذا ىل  جانب 
أن الرالقييييييييات متوتنة بةن  رل أهييييييييل الدكم الرناقد 

 ومرظم القاية الرنب.
 2011مييياوو  25وتييي لةالت عل  أنيييي حت  ووم اإل نةن 

للق يييية التد  وكييييان ىنقضييييييييييييييي  عل  ووم اإلنرقيييياي ال قنر
ُأرجئإ شيييهنان وعل  التأجةل أايييبوعانو أن نا ب األمةن 

الشنا »حلد أبلغ بن  الرام للجامرة الرنبية السسةن أح  
أن مجل  الجامرة اييييييقنر مصيييييةن الق ة  د « األوايييييط

مشةنات ىل   2011أيار /ماوو 8اإلجت اع الذي اةنرق  ووم 
وبات  وما يشيييييهي حالة اإلحهاط ل ى ال سيييييدولةن الرناقةةن

ك ن يقول توإييييييييييسات للدالة ىن أهل الدكم كانوا محل أهل 
عنوج ىايييييييييييييييتك ييل األهييل جهييازهييا عل  أزه  مييا يكون 
الجهاز واختاروا أ ضييييييل األنواع لجهة ال  كل وال شييييييارب 
لكن الرني  لم يصييييييييل وغاير ال أذون الشيييييييينعد وإنسل 

 أهل الرنوج منزعجةن م ا ح ث.
زين الخارجية  د خاوة لتخهيف و أة اإلحهاط قام و 

الرنا ية هوشييييييار زيهاري  جولة مم ع ي من الصيييييدا ةةن 
ومصيييييوري السضيييييا يات عل  ال ج م ال خصييييي  إلقامة 
ضييةول الق ة ىل  جانب تأهةل أهم  نايا الراإيي ة محل 

«  ن ا شيييييةناتون »و«  ن ا  لسييييياةن»و«  ن ا النشييييية »
إلقيياميية الو وي الُ نا قيية «  نيي ا  ريي اي»و«  نيي ا  ييابييل»و

ةةنو مم مالحظة أن كل هذه السنايا كانإ  د واإلعالم
ىاييييت نار تدإ منم  تسجةنات  السيييييارات ال سخخةو لكن 
من أجل الق ة خصيييييييصيييييييإ ال ولة حول خ سيييييييةن ملةون 
يوعر لكد يكون تأهةل هذه السنايا عل  الوجي األ ضل. 
أما ال سييييييييييييييألة األمنية  ليسييييييييييييييإ أكحن من كالم وتره ات 

نات ىاييييييت ن عل  الوتةنة وتبةن عحقات أن مسييييييلسييييييل التسجة
نسسييييييها وأختنا مديط هذه السنايا وإييييييوعت ىل  مشييييييارل 
ال ناقة الخضييييييييييييييينا . ويخلإ حاي ة مقتل عامل عناقد 
نتيجة عشيييينات الكةلوغنامات من ال خلسات اييييقاإ عليي 

خالل ع لييية «  نيي ا  لسييييييييييييييياةن»من الاهقيية الرليييا من 
 تأهةل السن ا لإاتضا ةو عل  أجوا  اإلحهاط حةا ىنها
ب ت نذون شييييييييدم. والال إ لإنتهاه أن أهل الدكم الرناقد 
لم يكونوا موحَّ ي النأي ىزا  تدلةل موجهات التأجةلو ىذ 
أن النجيييل األقوى  د النظيييام أي ر ي  الدكومييية نوري 
ال ييييالكد ع يرتنل  ييييأن  رل مواقسييييي ىضييييييييييييييييييا يييية ىل  
األوضيياع األمنية هد السييبب  د التأجةل وأني لكد تنرق  

 ستنة   ضيييييييييييييسها أن يكون موضييييييييييييم ىرتيا  ق ة من ال
الضةول. لكن وبسبب ال واقف ال شار ىلةها لي  هنالك 
ىرتيا . ك ا لي  هنالك وضييييو  رؤية أله ية الق ة كتلك 
التد وناها أهل ال بلومااييييييية الرنا ية ويناها أيضييييييات السيييييية  

أبنز زع ا  الاا سة الشييييييييييييييعية الجامم أح   ع ار الدكيم
والنؤية السيييييييييييييااييييييييييييية والذي يرتبن أن  بةن النؤية السقهية

تأجةل الق ة يشييييكل عنصيييين ىحهاط للشييييرب الرناقد الذي 
كانإ تسيييياؤعت أ يال كحةنة فيي حول الج وى من ىنساا 
نصف مليار يوعر عل  ق ة عنبية وتد ل مسدولية ع م 
ىنرقايها و ع ال وع  ال د ي لهاو أاييييييييييييلوب تراُمل  رل 
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 أهل الدكم مم هذا الد ث.
م الن ي  ال الكد األمل من ىنرقاي الق ة التد لم يقا

ونى أنها ترزز مكانتي السيااية ومكاني  د ق ة السلاةو 
وأوكل ىل  وزين الخارجية هوشييييييييييييييار زيهاري أمن ىجتنا  
ال رجزة ألن هذا الوزين موضييم ىرتيا  مرظم وزرا  يول 

كوني نأى ق ر ال سيييييييييييييييتااع « مجل  التراون الخليجد»
سيييااييد للنظام  د الرناا وبالذات ما عن ح ة ال وقف ال

وترلع  ال وقف من ىونان ومن الرالقة مم ايييورية. وحت  
 د موضييوع األزمة التد عاشييتها م لكة الهدنين ولم تنتي 
 صيييييييييييييييوعتو كان موقف الوزين زيهاري غةن موقف الن ي  
ال الكد. وهذا النأي حقع  رل اإلنسناجات. ومن يع ل 

بنظنا يييي الخليجةةن وبرييي  هيييذه  اإلنسناج أنيييي قبيييل لقيييا اتيييي
اللقا ات كان يقول ما من شيييييييييييييييأني ىشييييييييييييييياعة أجوا  من 
الا ييأنةنيية. بييل ىنييي عنيي مييا كييانييإ األزميية  د الهدنين  د 

ىوناند عن  -يرجييية الخان وكيييان هنيييياليييك كالم عناقد 
ال ور الرسكني السرويي الذي ىاته ل مداإنة األزمة 

ري  م« الشييييييييييييينا األوايييييييييييييط»قال زيهاري  د لقا  أجنتي 
ندن من مدبد السيييييييييييييرويية ونكن كل اإلحتنام والتق ون »

 الدنمة نل ور السيييييرويية الرنبد واإلايييييالمد  طياية خايم 
وهذا «.  السييييييرويية يولة مه ة  د ال ناقة ومه ة لنا...

الكالم الكحةن اللاف من جيانيب زيهياري هو من أجيل أن 
ترةيييي  يول الخليج النظن  د اليييي عوة التد أ لقتهييييا قبييييل 

ع من ال وع  ال د ي إلنرقاي ق ة  ر اي وذلك ريات أايييييييييييييييبو 
عل  ال وقف غةن ال تسهم من جانب حكومة ال الكد ل ا 
يد ث  د الهدنين. وحةا ىن كل ة ال ج وعة الخليجية 
هد األقوى  د ال نحلة الناهنة  إن مجل  الجامرة قنر 
 د الب اية ىرجا  عق  الق ة ىل  أجل غةن مسيي   مم أن 

ذه الق ييية اختييييار األمةن الريييام الجييي وييي  ىحييي ى مه يييات هييي
للجامرة الرنبية خلسات لألمةن الرام ال تج ي الوعية منتةن 
 8ع نو مواييييييييييييييي  والييذي كييان زار  ريي اي ووم السيييييييييييييييبييإ 

وعقييييي  خالل الزييييييارة التد  2011كيييييانون الحييييياند /ونييييياون
ىايييييييييييييييترنقييإ  ال يية أيييام لقييا ات مم أركييان الدكم )ر ي  

الدكوميية نوري ال ييالكد  الج ورييية جالل  ييالهيياند ور ي 
وال نجم الشيييرد األعل  آية هللا علد السيييسييتاند(  م مم 
ر ي  ىقليم كنياييييييييتان مسييييييييروي  ارزاند  د أربةلو وخنج 
من هذه الزيارة الاويلة بتصييييييييييييييينيدات أك   ةها أن الق ة 

أن الرناا ب أ ونتا  »ايييييتنرق   د  ر اي مضييييييسات أني رأى 
وهو « تنتهد وأن ع ليييية اإلقصييييييييييييييييييا  والايييا هيييية بييي أت

 تشخي  أ بتإ أاابيم ما  ر  الزيارة أني لم يكن ي يقات.

وتأكة  موايييييييييي  حول أن الق ة اييييييييييتنرق   د  ر اي  م 
تأكة  التأكة  من جانب وزين الخارجية زيهاري جا  ريات 
اييييييييينيرات عل   كنة اايييييييييتج ت وتقوم عل  أني من ال  كن 
وبسيييبب الظنول األمنية الهالرة الصيييروبة عق   الق ة  د 
عاإ ة عنبية أخنىو لكن ذلك كان  د نظن أهل الدكم 

ن قايرين عل  تامةن ح اية ضيييييييييييييييةو هم الرناقد أنهم غة
 ضييييالت عن أن ذلك ىاييييقاط لق رة الرناا عل  ىاييييتضييييا ة 
مدت ن وتوا قيييايتيييي ىل  ىنرقيييايه كد ع وبييي و هدع  أنهم 
ام حسييةن الذي ىاييتضييال ب ل  أقل شييأنات من الن ي  إيي  

ق يية مقييا ريية مصييييييييييييييين  1978الق يية الواحيي ة ى نتةن  عييام 
ق ة  1990وعام « يسة كامب ي»السييايات إلبنامها ىتسا ية 

مناإييييييييييييييينة الرناا الذي كان  ر  خنوجي من الدنب مم 
ىونان منتصيينات نسييبيات يخوة مواجهة مم ال جت م ال ولد 
ام حسيييييييييييييييةن اإللتسال الرنبد حولي نتيجة   م  رحن إييييييييييييييي َّ
 2الرزوة ال لتهسييييييييييييييييييييية الييييييي وا م للكوييييييييإ ووم الخ ي  

 .1990آب /أغسا 
ب مبلغ النصييييييييييييف لم ونتي األخذ والني ىل  نتيجة وقار 

مليار يوعر للتأهةل عل  اإلنتها . وكانإ التصيييييييييينيدات 
حول أن الق ة ايييتنرق   د  ر اي ع تشيييكل حسييي ات لألمن. 
 م جا ت اإلنتساضييية  د ايييورية لتضييييف بن ات ج و ات ىل  
بنوي الترسييييييييييييييين  د عق  الق ة وهد الدالة األمنية  م من 

 ع  وتنأج ك ا من اييييشييياري.  النسيييهة ىل  ايييورية هل وُ 
ار وهو  د « الساق  الشييييييينعية»و «ال رزول» الن ي   شيييييييَّ

نظن أكحن القاية الرنب ىنسيييييييييييييجامات مم موقف يولد غةن 
مكت ل من النظام السيييييييييييييييوري. لكن ىقتناب موع  اإلنرقاي 
جرييل الخايياب الرناقد يقتنب من ال وقف الرنبد الرييام 
تجاه اييورية ويصيي ر عن مصيياير أهل الدكم الرناقد ما 

ل عوات التد تم ىراييييييييييييييالها ىل  القاية الرنب لم يسة   أن ا
ار ورب ا هذا التصيييييينل لتدسةز هدع   تشيييييي ل الن ي   شييييييَّ
القاية عل  ال شييياركةو وأن مسيييألة من وتنأج الق ة تكون 
 صيييييييييييييييرة أن وتنأج  الهاند )الرناقد الكنيي( جلسيييييييييييييية 
اإل تتييييييييا   م يكلِّف ال ييييييييالكد )الرناقد الرنبد( تنؤج 

وبذلك تتناجم عق ة من  الرك و الجلسييييييييييييييية ال رلقة.. أو
وتنأج الق ييييية الرنبييييييةو مم مالحظييييية أن األمةن الريييييام 
للجامرة السييابع ع نو موايي  )ال نشييا ال دت ل لن اايية 

ىني تم تر ول »الج هورية  د مصيييييييين( كان أ ت   اآلتد  
ال اتور الرناقد الذي تن  ىح ى موايه عل  أن الشرب 

بية وأإهدإ ال اية الرنبد  د الرناا جز  من األمة الرن 
تن  عل  أن الرناا عضييييييييييييييو مدايييييييييييييي  لجامرة ال ول 
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الرنبيية ملتزم   ةحياقهياو وبالتيالد  إن الن ي  الرناقد هو 
ر ي  الرناا ال ولة الرضييو  د جامرة ال ول الرنبيةو  م 
ىن هذه ليسإ جامرة عنصنية. هذه جامرة تج م ال ول 
الرنبيييييية وكييييل يوليييية منهييييياو شيييييييييييييييربهيييييا مترييييي ي األعنال 

 «.ال ياناتو 
)هنييا نالحظ اآلتد  هييل كييان  بيعيييات لو حيي ث قبييل 
ىنسصيييييييال الجنوبةةن أن السيييييييويان ىايييييييتضيييييييال الق ة وأن 

 .الجنوبد اةلساكةن تنأج القاية الرنب؟(
خالإييييييية القول ىن موع  ىنرقاي الق ة  د منحلة الر  

 2012مارج  28الركسد. الرسةن  د مسألة عق  ها ووم 
األ ع ايييييوى تسييييياؤعت  هل  أكحن من اليسيييييةن. ولي   د

تنرق    ن حضيين؟ وهل تنرق   قط ل جني يي ومة إيييرة 
يورية اإلنرقاي؟ وما  رالية ق ة ق  تكون مشييييييييياركة الكهار 
 ةها قلةلة ج ات وبذلك تنرق  عل  مسيييييييييييييييتوى وزرا خارجية 
وما هم أين  منصهات. وهل مض ونات قول الن ي  ال الكد 

عيم يوليييييية ز  14قبييييييل شيييييييييييييييهن من ال وعيييييي  ال قنر أن 
اييييييييشييييييياركون وأن  طية ال شييييييياركةن عل  مسيييييييتوى ر ي  

 حكومة ووزين خارجية؟
وكيف ايييييييييييييييتكون حال هذه الق ة  د حال ىايييييييييييييييتقبل 
التسجةنيون قبل اييييييياعات من اإلنرقاي ال ناايييييييهة  ر ليات 

 من النوع ال ألول.
 يا لسو  حظ ق ة الرناا.
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 ولىإنقلبت سورية للمرة األُ  يوم
 د محل هذا الشيييهن النبيرد قبل  ال ة وايييتةن عاماتو 

كان الصيييييها   1949آذار /مارج30وتد و ات ووم األربرا  
ال مشيييييييقد عل  موع  مم ح ث غةن مألول. وعل  ندو 

خواننا ال مشقةةن الذون عايشوا ىرواية ا رت ها من  رل 
تلك ال نحلة  إن الذي  اجأ الناج الذاهبةن ىل  متاجنهم 
أو وظا سهم و اجأ التالمةذ الذاهبةن ىل  م ارايييهم إيييها  
ذلك الةوم كان منظن اإلنتشيييييار الرسيييييكني  د السييييياحات 
الريياميية وأمييام ميي اخييل البنل ييان الييذي كييان بنل ييانييات  جيي ارة 

ان من وتنأاييييييييها ع ُيسنة و ع ور اايييييييية الدكومة التد ك
ىراية الشييييييخ  الواح   د الدزب الواح  ك ا الدال عل  

م ى نصييييييييف قنن عحع. لم يألف ال مشييييييييقةون محل هذه 
ال ظاهن الرسييييييييكنية من قبل وبالذات ال وريات ال تدنكة 
من شييييييييييييييارع ىل  شييييييييييييييارع. وكان اإلناهاع األول أن هذه 

ته ة ال ظاهن رب ا تتصيييييييييييييييل   داك ة مق م  د الجي  ب
عالقتي  شييهكة تجسيي  إييهةونية و ضيييدة منكب مد َّل 
 األاييييييييلدة ىل  اييييييييورية كان من ال ستنلة وإييييييييولي ىل  
الالذ ية لكني لم يصيييل وقةل ىني غنا  د مياه الةونان  م 

وب رن يية ذلييك  أبةييب تييلوتبةن أن ال نكييب وإييييييييييييييييل ىل  
 الضا ط السوري الذي كانإ ب أت مداك تي.

دة الساا ة التد أاقاإ الواقرة شبةهة  سضيدة األال
ال لك  اروا  د مصيييييييييييييين وكانإ حةحياتها نقاة ىناالا 

وولةو  23 ورة » بيييي عحقات للطيام« حنكة الضهاط األحنار»
1952.» 

لم تسيييييييييترنا يهشييييييييية ال مشيييييييييقةةن كحةناتو فهر   ضيييييييييم 
اييييياعات ب أ جنوي ولصيييييقون عل   رل ج ران الشيييييوارع 

الطييييياية »أوراقييييات مابوعييييات علةهييييا ن  البال  األول من 
آذار  30حامالت تاريم « الرامة للجي  والقوى ال سييييييييييييلدة

متضيي نات موجهات  يام الجي   اإلنقالب الرسييكني  1949
سييييييييل ىنقال ات اييييييييورية وعنبية الذي كان األول  د مسييييييييل
مــدفوعين بغيرتنــا ومتــألمين »عحقييية. وال وجهيييات هد  

ف  آل مما ع البالد من جرَّاء إفتراءات وتعســــــُّ إليه وضــــــ 
عون حكامنا المخلصــــــينن لجأ نا مضــــــطرين إلى  م ن يد 
ــت على  ص ــتالم زمام الحكم موقتًا في البالد التي تحرَّ إس

نقوم بكل ما المحافظة على إســتقاللها كل الحرصن وســ
ص وطننا العزيز غير طامحين بإستالم  يترتب علينا تحرُّ
الحكمن بل القصــــــد من عملنا هو تهيئة ُحك م ديمقراطي 
صــــــــحيح يحل محل الحكم الحالي المزيف. وإننا لنرجو 
مًا  من الشعب الكريم أن يلجأ إلى الهدوء والسكينةن مقدِ 

همتنا لنا كل المعونة والمســـــاعدة للســـــماح لنا بإتمام م
التحريرية. وأن كل محاولة تخل باألمن والتي يمكن أن 

ية ُتقمع اإلســـــتثمار ت ظهر من بعض العناصـــــر الهدامة 
 «.فورًا دون شفقة أو رحمة

 ر  البال  رقم واح  إيييي ر الحاند ياعيات الشييييرب ىل  
رات  كل من وتجول حامالت أاييييييييييييلدة مه ا كان »اله و  مدذِّّ

الحييالييا الييذي ي نم   م إيييييييييييييييي ر«. نوعهييا  يياإلعيي ام  ورات 
 التجول من الساياة إهاحات وحت  ىشرار آخن.

ال جل  األعل  للقوات »وعل  ندو ما  رلي جنناعت 
 د مصييييييييين  ر  تولِّةلتهم ىيارة شيييييييييدون البالي « ال سيييييييييلدة

بتسويل من الن ي  حسيييييييييييييييند مهيياري الييذي  ييات مته ييات 



421 
 

وتدولييإ مديياك تييي ىل  مهزلييةو  ييإن القييا يي  الرييام للجي  
ند الزعيم يعا ع يات من نواب البنل ان ىل  الزعيم حسيييييييييييييي

مكتهي وأحا هم  األاييييييهاب التد ح ت  الجي  ىل  الطيام 
 اإلنقالب موضدات أني ايرق  ىجت اعات مم ر ي  البنل ان 
) ارج الخوري وهو مسييييييدد( للتشييييياور مري  د تشيييييكةل 
ي أمييام عيي ي من  حكوميية جيي ويي ة. وبريي  هييذا اإلجت يياع حيي َّ

عاؤهم ىل  وزارة ال  اع األايييييييييييييهاب اإلعالمةةن تم اايييييييييييييت 
 ال وجهة لإنقالب عل  الندو اآلتد 

الهجوم ال تكنر عل  الجي  من مجل   -وعت أ
 النواب.

ىظهار الجي   د مختلف ال نااييهات   ظهن  - انيات 
غةن ع ع  سييييييييييييييي رتييييي كجي  عنبد  تد. وآخن ته يييية 

ليي هد ىتهام  نيع من رجالي  السيييييييييييييارقةن... ما ىُوجّهإ 
 ذلك.ىل  

ما ل سيييناه من الشيييرب عامة وهو ع م رضييياه  - الحات 
)وضييينب محالت  عن الدالة  د البالي بوضيييرها الداضييين.

عل  ذلك  رل الضييييييييييييييهاط الذون زجوهم  د السييييييييييييييجون 
بته ة السيينقة بة  أن التدقةع أظهن بنا تهم وإتضييا انهم 

  قط مه لون لواجهاتهم النا ية...(.
حنية  رل لق  اضيييييييييييييييانرنا إلحتجاز »وأضيييييييييييييييال  

األشيييييييييييخاص من الناييييييييييي ةةن موقتات. أما اآلن  إننا ن رج 
ال وقف ونر ل عل  تشيييييكةل حكومة  التشييييياور مم ر ي  
مجل  النواب. واتكون هذه الدكومة ياتورية وق  يكون 
أعضييييييييييييييياؤها من ال جل  أو من خارج ال جل  كلهم أو 
 رضيييييييييييييييهم. عل  أن هييذا لن ي نم الدكوميية ال قبليية من 

ج و ة ُتسيييييييييييييييتست   ةها األمة لترنب عن ىجنا  ىنتخا ات 
ىرايتها ىذا رأت ذلك ضيييييييييييينوريات. ىن حنكتنا التد ق نا بها 
تدنينيةو وهد حنكة ياخلية مدل. ندن ج اعة عنب 
مدمنونو وإننيييا لنرلن  يييأن كيييل يوليييةو عنبيييية كيييانيييإ أم 
أجنبيةو تسكن  د اإلعت ا  عل  ح ويناو ايييييييييينقاومها  قوة 

ي ىتصييييال بهذا الشييييأن أو السييييال . ك ا أني لي  هنالك أ
نا ال سييييييييييييييدولةن ىل   غةنه مم الدكومات األجنبيةو لق  نبَّه 
مغهة التشيييييييييييييييهةن  الجي  والتنكةل  سييييييييييييييي رتي ولكنهم لم 
يسييييت روا ىل  نصييييا دنا. وأكنر أمامهم أن ما ق نا  ي هو 
ع ييييييل مدقييييييإ وهو لي  ييكتيييييياتوريييييييات  ييييييأي وجييييييي من 

 «.الوجوه...
الرنف وتسييييييايي  وكييييييان ع تييييييات نييييييأ ي اإلنقالبةةن عن

أايييييييييييييلوب الق م وكذلك ع م ىهانة الزعامات ال  نية التد 
تدكم البالي  د ظل مناا يي قنا د وإييييييييييييييدا ة متنوعة 

وحياة حزبية را ية. ومن يع ل ما نشيييييييييييييييةن ىليي أن قا   
ي قبيييييل ىجت ييييياعيييييي  اإلنقالب حسيييييييييييييييند الزعيم كيييييان توجيييييَّ
 أإيييداب الصيييدف وال ناايييلةن ىل  منزل ر ي  البنل ان 

الخوري بن قة القاب ال رزي األمةن عايل اراالن  ارج 
وبرل النواب وتهيييايل مريييي  د ىجت ييياع ماول وجهيييات 
النظن  د شييييأن تشييييكةل حكومة ج و ة  م عاي ىل  مكتهي 
 د وزارة ال  اع ل تا رة تاورات ال وقف. ك ا أن حسيند 
لم ال جت رةن عل  خاوات تم ىتخيييياذهييييا قبييييل  الزعيم أ  

  ومن بةنها أن قوة من الشييييييييييييييين ة ىعالن البال  رقم واح
الرسيييكنية توجهإ  د الحانية والنصيييف  جن ووم األربرا  

ىل  منزل ر ي  الج هوريييية شيييييييييييييييكني  1949ميييارج  30
رلي( أالقوتلد حةا جنيت   ناي حنج الن ي  )وهم من ال ل

ايييييلدتهم ونقلإ الن ي  القوتلد  د اييييييارة عسيييييكنية أمن 
وقإ نسسيييييييي ىل  ال سيييييييتشيييييييس  الرسيييييييكني  د ال زة.  د ال

جنا ات م ا لة حول منازل ر ي  الدكومة وزين ىىتُّخذت 
الخارجية وال  اع خال  الرظمو ووزين ال اخلية وال رارل 
مدسيييييييين البنازيو  ضييييييييالت عن  رل كهار ال وظسةن من 
م نةةن وأمنةةن. و د ال سييييييتشييييييس  الرسييييييكني كان هنالك 

ما  تراُمل مدتنلم نسبيات مم الزعامات الوا  ة شبيي ىل  ح 
 الترامل الذي أرايه ال جل  الرسكني  د مصن  النسهة 

اييييييييييييييينة من الواقرة  63ىل  الن ي  حسيييييييييييييييند مهاري  ر  
السيييورية.  ق  تم تخصيييي  خ   غنل  د ال سيييتشيييس  
الرسييييييكني للقوتلد والرظم والبنازي. وعن ما  لب الن ي  
القوتلد وآخنين  رل الكتيييب واأليويييية التد وتنييياولونهيييا 

 السور. ت إ التلبية عل 
 الروية ىل  ما ح ث  ر  البالغات الرسيييييييييكنية األول 
والحاند والحالاو وقبل ىاييتدضييار ما جنى عحقات  د حع 
الزع ييا  وبطييية ال تدسَّظ علةهم من ميي نةةن وعسيييييييييييييييكنيةن 

خنى إيييييييييييييييي رت وأغلع أنشيييييييييييييييةن ىل  أن اربريية بالغيات 
ملف ىإييييييييييييييييييي ار البالغيييييات  7اإلنقالبةون  يييييالبال  رقم 

 ار ال ناايييييييم التد   وجبها وتم تنتةب واإلنتقال ىل  ىإيييييي
عهارة عن  4البةإ اإلنقالبد. و د حةن كان البال  رقم 

تدذون ألإيييييييييداب األ نان وتجار ال واي الرذا ية من ر  م 
 5األارار تدإ  ا لة أقص  الرقوباتو  إن البال  رقم 

أي شييييييا رة مرنضيييييية وناي منها إييييييه غ الدنكة »حذَّر من 
الجي   رةن إيييييييييييييييهرتها الدطيطيةو الو نية التد قام بها 

ذلك أن مه ة الطياية الرامة للجي  والقوات ال سييلدة  د 
م يي قنا د  الوقإ الداضييييييييييييييين تندصييييييييييييييين  د تهةئة ُحك 

«.  إييديا  د البالي ونقذها من ال دنة التد منت بها...
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 كان التأكة  من جانب الطياية اإلنقالبية  6أما البال  رقم 
كم ىل  أول حكومة ياييييتورية  أني اييييةتم تسييييليم مقالة  الد

ختام البالغات وفيي  7وتم تشيييييييييييكةلها.  م كان البال  رقم 
يعوة ال وظسةن ىل  م اراييية أع الهم تدإ ىشييينال أمنا  

 الوزارات وذلك ىل  أن وتم تشكةل الدكومة.
 د الةوم الحييياند للدنكييية اإلنقالبيييية تيييأكييي  النييياج من 

أت ُتن ع هوية أقااب الدنكةو ذلك أن واا ل اإلعالم ب 
اراية القا   الزعيم حسند  ك »ىام قا   الجي   اآلتد  

جناب ال ق م »ك ا أن الواييا ل كانإ تنشيين أن «. الزعيم
يسيييتقبل الو وي الاالبية والشيييهابية ك ا  «بهيج  ك الكالج

ىاييييييييتقبل ال لدع الرسييييييييكني األمةنكد ونظةنه البنيااند. 
تق  ىل  وريات عل  اإلشييييييييييييييياعات  أن الدنكة اإلنقالبية تس

م الن ي  شييييكني  الشييييربية  إن حسييييند الزعيم  لب وضيييي 
القوتلد ور ي  الدكومة خال  الرظم  د اييييييارة مصيييييسدة 
مقسليييية  ييييا ييييإ به ييييا  ييييالييييا ووم اإلنقالب )الج ريييية أول 

( الشيييييييوارع الن يسيييييييية  د الراإييييييي ة 1949نيسيييييييان /أبنيل
وشيييييييييييياه ا التظاهنات ال دي ة التد خنجإ من ال سييييييييييييج  

ج رة. و د نااا توظيف الوضيييييم األموي  ر  إيييييالة ال
لم حسند الزعيم  إداب الصدف وواا ل أاإلنقالبد أ  

اإلعالم عل  اايييييييييييييييتقالتةن ُكتبتا  خط الة  لكل من ر ي  
أبنيل(.  7أبنيل( ور ي  الدكومة ) 6الج هورية )مدرخة 

م »ميييا كتهيييي الن ي  القوتلد كيييان عل  الندو اآلتد   ُأقييي ِّّ
من ر ااييييية الج هورية  للشيييييرب السيييييوري الكنيم ىايييييتقالتد

وما كتهي خال  الرظم كان عل  «. راجيات لي الرزة وال ج 
أُعلن ىايييييييييييييييتقيالتد من ر ياايييييييييييييييية الدكومة » الندو اآلتد 

 «.السورية
و د الوقإ الذي ب أ قاية اإلنقالب ونشيييييييييييييياون عنبيات 
ويوليات لتحبةإ ايييييلاتهم كانإ ه وم ال اخل ما تزال تدرا 

 11تات قولي ووم اإل نةن  ال حسييييييييييييند الزعيم الذي كان ع 
لق  »ليي أح  الصيييييييييدا ةةن ىبنيل ريات عل  ايييييييييدال وّجهي أ
إييييي رُت األوامن ال شييييي ية ىل  الجهات ال ختصييييية   نم أ

ُت الطيام بذلك  اإلتجار  النقةع  د مناقة الالذ يةو وحّظن 
نر ل اآلن أننا  تدإ  ا لة الرقوبة  ر  ال داك ة. ك ا

ا وتناول توحة  األزيا  إلجنا  تنظيم ىجت اعد  د ايييييييييييوري
ومن م الرقييال والكوفييية والشييييييييييييييينوال الم...  غييية النهوة 

ية تتسع مم البالي ال ت  نة من هذه ىجت اع البالي نهضة 
الوجهييية. أميييا أهيييل القنى  يييإنهم  دييياجييية ىل  تنظيم  ند 

م كل أربم قنى  قنية واح ة ن وذجية...  «.وإدد وج  
ا  اورية ال نقلهة ما جنى عحقات وبالذات ما وترلع ببن

 لل نة األول  نتا ري  د مقالة عحقة.
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 «شبِ يحة» إنقالب بال دماء... وال
عن  التأمل  د الانيقة التد ترامل بها الزعيم حسند 
الزعيم الذي لقةإ حنكتي نوعات من النضيييي  الشييييربدو مم 

وولةو  23 ورة»نجيي  أن  ييياية  الن ي  شيييييييييييييييكني القوتلدو
 ىقتهسيييإ الانيقة نسسيييهاو أي أن الهكهاشيييد ج ال« 1952
مارايييييييييوا « الضيييييييييهاط األحنار»الناإييييييييين ور اقي من  عب 

األإييييييييييييييول مم ال لك  اروا حةا ىنهم لم يسرلوا ما  رلي 
الدنكة »الن ي  الناحل حا ظ األا  عن ما قام   ا ا اه 

ت الرسيييييكنية  د التد كانإ آخن اإلنقال ا« التصيييييديدية
اييييورية ىعَّ ىذا كنا ايييينساجأ  أن الدليف النواييييد لسييييورية 
ارية ىغتنم  نإييية الوضيييم الناهن الذي يعيشيييي الدكم  الهشيييَّ
السيييوري ورتَّب ىنقال ات عسيييكنيات يقوم  ي ع ي من الضيييهاط 
الذون ايييييييبع وأنهوا يورات  د رواييييييييا وبالذات  د قااع 

واري واييييييييةلق  اإلتصيييييييياعت والاةنان الدنبد. هذا األمن 
التأوة  الشييربد وذلك عل  أايياج أن ال داييسيية الرسييكنية 
تضييييييم السييييييند وال رزي والرلوي وال سيييييييدد. وهذا الخيار 

 من شأني أن يدسظ النظام ورأاي.
الناإييييييييييييييين ور اقي تراملوا مم ال لك  عب  والقول  أن

 اروا عل  الانيقة التد ترامل بها حسيييييييييييييند الزعيم مم 
لدو يسيييييييييتن  ىل  أن ال لك ر ي  الشييييييييينعية شيييييييييكني القوت

غاير من يون ىوذا  وأيى لي الضيييييييييييييييهاط قبل ىنتقالي ىل  
 ورة »يختي )ال دنواة( التدية الرسكنية وبذلك حا ظإ 

عل  كنامة الذي كان اة  البالي  م لم تُ م لي « وولةو 23
ياالية. أما ىوأإيييييييييييييها مطي ات حت  وا تي ال نية  د جزينة 

تلد  إن الترامل مري كان  النسهة ىل  الن ي  شكني القو 
كاآلتد   د الحانية عشيينة والنصييف من ُظهن ووم اإل نةن 

كيييان الن ي  القوتلد  د مايييار  1949حزينان /وونةو 27
يمشيييييييييييييع ومري زوجتي وإبنتي وإبني وه ا إيييييييييييييرةنان ولق  
الوياع النايييييييي د من ر ي  حكومة الره  اإلنقالبد األول 

ج م حالت الن ي  ال كتور مدسن البنازي والرقة  بهيج كالَّ 
حسند الزعيم. وق  أيت للقوتلد قبل إرويه ىل  الاا نة 
التييا ريية للخاوط الجوييية اعايييييييييييييييكنيي نييافييية وال تجهيية ىل  
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جنيف عن  نيع روما كتةهة من الشييييييييييييين ة الرسيييييييييييييكنية 
 بن ااة ضا ط.

و د الوقإ نسسييييييييييي كان الزعيم حسييييييييييند الزعيم ونكز 
من أجل عل  لبنان والرناا والسيييييييييييرويية  د ىتصييييييييييياعتي 

 اإلعتنال  إنقال ي.
ارة الخوري ورياة الصلا( أول ال ول  كان لبنان ) شَّ
ال رتنِّ ة  الزعيم حسيييييييييييييند الزعيم ر يسيييييييييييييات للبالي   وجب 

لهم حع  816321من أإل  730031ىاتستا  شاري فيي 
اييييييأيا م عن »اإلنتخاب وعبَّن عن الشييييييكن للبنان  القول 

ورياو  ندن ىايييييييييتقالل لبنان ك ا أيا م عن ىايييييييييتقالل اييييييييي
ولبنان ندلف وح ة ىقتصيييييييييييييييايية وتج م بةننا مصيييييييييييييييالا 

وكانإ مصن ال لك  اروا متسه ة ب لةل قول «. مشتنكة
عالقتد   صييييييييييين وجاللة ال لك  اروا »حسيييييييييييند الزعيم 

عل  خةن ما ونام منذ السيييياعة األول   ق  اييييلكإ مصيييين 
وجاللة مليكها ندوي مسلكات نبةالت وع يسرند ىزا ه ىعَّ أن 

وأما  النسييييييهة ىل  «. ن شييييييكني عل  رؤوج األشييييييهايأُعل
السييييييييييرويية  إن ال وقف الذي ىتخذتي وتضييييييييييا من خالل 

 الرزيز عب  كان إيييييييييييييينيم ال لك»قول حسييييييييييييييند الزعيم  
اييييروي مرد إيييينيم األ اال ولن أنسيييي  قط ما قاري  آل

وبالنسييييييييهة ىل  الرناا  إن بذرة «. عل  نسسييييييييي من عهوي
لن ي  )الناحييل( حييا ظ التوتن الييذي بلغ الييذروة  د عهيي  ا

ام حسيييةن كانإ  األاييي   د مواجهة الن ي  )الناحل( إييي َّ
ىذا جاز القول ب أت الن و  د عه  الدكم ال لكد  قابيي 

لي ور ي  الدكومة اإل عب  الرنة و ن الوإيييد عل  الرنش
نوري السيييييييييييييييرةيي . ومن خالل كالم قييالييي الزعيم وتبةَّن لنييا 

إييديسة اييويسيينية اييبب التوتن.  هو ريات عل  اييدال من 
  جني أن تولةييُإ مقييالةيي  األمور قييُ م ىلدَّ نوري »أجيياب  

السييييرة  وهنئندو وع شييييك أني كان يظن أني ايييييظسن مند 
 ال وا قة عل  ضيييييييييم ايييييييييورية ىل  الرناا  د ظل الرنش 

لييي ولكند اإل عبيي  الييذي وتول  الوإييييييييييييييييياييية عليييي األمةن
أعارة وايييييييأظل أعارة  د  يام ايييييييورية الكبنى. ولق  

نوري  اشييييييييا أيضييييييييات أن يخيسند  دشيييييييي  قوات عنا ية ظن 
عل  الد وي السييييييييييورية لكني ىضييييييييييان ىل  اييييييييييدب ها آخن 

نند أعنل أاألمن. وإذا أراي أيضييييييييييات أن يخيسند  هو يرلم 
كيف أتد اه. ويجب أعَّ ونسييييي  أن قلوب الرناقةةن شيييييعهات 

 «.وجيشات هد مم اورية وليسإ مري...
 ة الرنا ية لم تسيييييييييييييييتقن األمور ك ا يجب.  الصيييييييييييييييدا

تهييييييياجم اإلنقالب. وهو من جيييييييانهيييييييي يرلن عل  ال أل 
مناهضيييييتي وبقوة ألي حنكة شيييييةوعية  د البالي ولذا كان 

الدييذر شيييييييييييييييي ويي ات من جييانييب الكنملةن مرييي يقييابلييي وي  مم 
مةنكييييييية والدكومتةن  د كييييييل من بنياييييييانيييييييا اإليارة األ
 و ننسا.

 نا ات لدنكتي اإلنقالبية  د الصييييييييييدف ىوعل  وق م 
ىن حسيييييييييييند الزعيم أنشيييييييييييأ  د خالل »ىح اها القول  و د

 ال ة أشهن يولة وضم مةحاقها  كل ات موجزة هد ال ج  
ومِّن عل  منابن ال سييييييييييييييياج   و«والا و  والجي  والنظام

ت وز /وولةو 8وقول أح  الشييييييييييييةوا  د خاهة أول ج رة )
ىن حنكة اإلنقالب التد قام »( أياها حسند الزعيم 1949

غ نت الكهول  يالد ياايييييييييييييييية والتو يب بهيا  خيامية الن ي  
 كيف  الشهاب. لق  قض  الزعيم ال دبوب عل  ال ةوعة 
والتخنا وأعاي عه  النجولة واييييييييييييرة  تاريم الهاولة وإن 
كحةنات من البليي ان الرنبييية تت ن  أن تكون لهييا محييل نر يية 
ننا بها. ىن  خامة حسند الزعيم أإها  اإلنقالب التد ظس 

و  هو الذي قهن ع ونا  د مهوى قلوب الشيييييرب السيييييوري 
 لسييييييياةن واييييييييكون لي مم هذا الر و موقف أعظم وأكبن 

مبنا ورية الرنبية. لق  كان ياهية األل ان وايرة  روا  اإل
 سيي اري يقول  أعاوند ما ة ألف مقاتل مسييلم وأنا أقاتل 
الرييالم وأغُلهيييو و خيياميية الزعيم ونييي  أن يرةيي  مجيي  الرنب 

 «.  ال دمنةن...األول  د  جن اإلاالم بهدع
من يون أن يخاط لهييييا حيييي  ييييإ كبوة  د مسيييييييييييييييةنة 
اإلنقالب الرسييييكني األول  د اييييورية والذي  ر  اييييلسييييلة 
ىنقال يات حي  يإ وكيان أخةنهيا ك يا ذكننيا اإلنقالب اليذي 
قايه السنيع حا ظ األاييييييييييي و هو الوحة  الذي كان الترامل 
فيييييي مم ال نقلبةن كحةن النقد وإحتنام ال كييييانيييية وتدقَّعو 
وهيييذا هو األهمو من يون نقاييية يم واحييي ة ُأريقيييإ ومن 
يون قناإييييية يصييييياايون ال تظاهنين ك ا هد الدال مم 

ارو ك ا من يون  «  شييبيدة»الُدكم الذي يقويه الن ي   شييَّ
وإ إ عه  الن ي  أبو حا ظ  أ شم النروت. وتتلخ  
الكبوة  أن زعيم السييييييييييوريةن )حسييييييييييند( اييييييييييلَّم لبنان زعيم 

ناون ايييييراية( الذي كان اايييييتااع أ) القومةةن السيييييوريةن
ىجتياز الد وي ىل  األراضيييد السيييورية  ر  أح اث خاةنة 

اييييييييييييلدة أتضيييييييييييي نإ مهاج ة ال خا ن واإلاييييييييييييتةال  عل  
الجنوي. وأمييا  ن يياهييا   هد اليي وليية اللبنييانييية بن يسيييييييييييييييةهييا 
) شارة الخوري ال اروند ورياة الصلا الُسند( والدزب 

اون ايييييييييييييييريياية نأالقومد السيييييييييييييييوري. وبريي  الطهل عل  
وتسيييييييييييييييلي ي ىل  السيييييييييييييييلاات اللبنانية حوكم األخةن أمام 
مدك ة عسييييييكنية قضييييييإ  األكحنية ولي   اإلج اع )ك ا 
كان وني  الن يسيييييييييييييييان الخوري والصيييييييييييييييلا(  إع امي رميات 
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 النإييييييييييييييياص.. وتدولإ ربا ة جأش أناون ايييييييييييييييراية 
وإبتسامتي للجالي ور  ضي أن ي وت راكرات )هذا ما حصل 

ام حسييةن الذي لقد ال صييةن نسسييي  ت امات مم الن ي  إيي َّ
شيينقات( ىل  أايياورة ي م   نها حسييند الزعيم الذي نشيينت 

 1949آب /أغسييييا  11الصييييدف السييييورية ووم الخ ي  
أنها  حول مشييينوعي للترةةن مسايها أن الدكومة ايييتنشييين 
ال اييييتور الج و  وتضييييري بناييييم ال ناقشيييية قبل اإلاييييتستا  

ع عليي  م ال عوة عليي من قِّبلل الشيييييييييرب مق مة للتصييييييييي و
ىل  ىنتخييا ييات نيييابييية ُتسيييييييييييييييسن عن بنل ييان جيي ويي  ي كن 

و ك ييييا أن الن ي  1949أولول /ي  د ايييييييييييييييبت بنىجت يييياعيييي
حسييييييييند الزعيم ايييييييية لد قنيهات ببيان شييييييييامل ووضييييييييا فيي 
للشيييييرب السيييييوري أمورات لم ُترنل  ر  عن األايييييهاب التد 

 أهابإ  ي للطيام  إنقالب عسكني.
الجن ي »البيان أذيم وع لكن ع ال ايييييييييتور ُنشييييييييين وع 

الذي كان قال  د أول مقابلة إييييييييدافية مري « الشييييييييجاع
ع ب  من جامرة عنبية تزيل اييييييييييييييو  التساهم الذي يسنِّا »

بةن أعضيييييا هاو وإذا لم تنشيييييأ هذه الجامرة  إنند ايييييأتجي 
ىل  عق   حلف مم مصيييييييييييين وال  لكة الرنبية السييييييييييييرويية 

الةوم نسسيييييييييييييي  و  قد عل  قة  الدياةو ذلك أني  د«ولبنان
( إ ر بال  رقم واح  1949آب /أغسا  11)الخ ي  

آخن يد ل تو يم الزعيم اييييييييييامد الدناوي الذي كان أح  
أقنب الرسييييكنيةن ىل  حسييييند الزعيم. ولم يكتفِّ الدناوي 
 قلب حسيييييييييييييييند الزعيم وإن ا حاكل ي عل  ندو ال داك ة 
اللبنانية الرسيييييكنية والسييييينيرة التد قضيييييإ  إع ام أناون 

. ك ا أن نوعية اإلع ام كانإ محلها أيضيييييييات  رميات ايييييييراية
 النإييييياص للزعيم حسيييييند الزعيم ور ي  وزرا ي مدسييييين 
البنازي. وهنا يخلإ ايييييييورية منحلة اإلنقال ات ال تالحقة 

 نواعها.أوالتصهيات عل  
... وللظاهنة ت اعيات. هذه هد ايييييييورية من عصييييييين 

التورييييا والرنييياي وعييي م  الترقيييل  د الدكم ىل  عصييييييييييييييين
 تسهم.ال

 2012أبريل )نيسان(  23 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 دمشق الُمنقِلبة وبيروت المحتِضنة
لم يج  شييييييكني القوتلد رمز اييييييورية ال سييييييتقلة والذي 

ىنقلييب عهيي ه  سرييل حنكيية قييايهييا الزعيم حسيييييييييييييييند الزعيم 
مالذات حنونات عليي محل بةنوت التد شيييييييييييييييا ت األق ار أن 

 76عن  1967حزينان /وونةو 30تهيل روحييي  ةهييا ووم 
اييينة. وكانإ الرصييية الناشيييئة عن هزي ة إييي يقي وحليسي 

اييييبهات مضييييا ات ىل  الوضييييم الصييييدد  الناإيييين عب  ج ال
الذي يعيشييييي. ك ا أن رمز وإييييول الهرا ىل  الدكم  د 
ايييييييييييورية ميشيييييييييييال عسلع لم يج  ال الذ الدنون عليي محل 

ي. بةنوت التد آمنتي من ىخا ة الن ي  حا ظ األاييييييييييييييي  ل
وكانإ بةنوت غةن ال تسييييلِّط علةها الواحة ألي ايييييااييييد 
ايييييييييييييوري ونى  ةها ال الذ اآلمن لي أو أل ناي عا لتي. ك ا 
أن هذه الراإي ة الصيرةنة حج ات الكبنى من حةا ال ور 
ال تسوقة  د كل ما يخ  الاها ة وال رااييييييييييييية والنشييييييييييييينو 

إيييييييداب تجنبة ايييييييياايييييييية جار أكانإ تلبد ما وننو ىليي 
ن  تسييييييييييييييياقاوا أو ُأايييييييييييييييقاوا  سرل اإلنقال ات علةهم الزم

ن مذكنات لهم وه  ون منها  الرسيييكنية ال تالحقةو من نشييي 
ىل  ىنصيييييال تجنبتهم عل  ندو ما حصيييييل  النسيييييهة ىل  
ر ي  الدكومة السيييورية خال  الرظم الذي ايييقط مضييينجات 

هها  ليي الزعيم حسييند الزعيم الذي ىاييتقالوه ى إتهامات وجَّ
لقوتلد أول ر ي  لل ولة السيييييورية ك ا ىايييييتقالهم شيييييكني ا

ال سيييييييييييييتقلة م شييييييييييييينات  إقالة اإل نةن ب اية حطهة اإلنقال ات 
الرسيييييييييييكنية السيييييييييييهلة الد وث وكان أكحنها ايييييييييييهولة ذلك 

ال صنية والتسبب  -اإلنقالب عل  يولة الوح ة السورية 
الناإييييييييين  صييييييييي مة ىكت لإ  صيييييييييولها  عب  لزعامة ج ال

 .1967ن حزينا/ ص مة هزي ة الخام  من وونةو
وعل  ندو ما رواه خال  الرظم  د مذكناتي التد لوع 
ال نارة الحقافية بةنوت ل ا كان لهذه ال ذكنات أن تهصيييييين 
النورو  إن الذي حصيييييييييييييييل لي وللن ي  شيييييييييييييييكني القوتلد 
 إنقالب عسيييييييكني قاية الزعيم حسيييييييند الزعيمو كان  سرل 
 اعل أجنبد ىايييييييييييييييترل الظنول ال اخلية ال نتهكة والتد 

د  رل جوانبها ما يدصل منذ انتةن  د الرناا تشهي  
والسييويان ولبنان و لسيياةن واألرين وب أ يشييع  نيقي  د 

 اورية.
وينوي خيياليي  الرظم الوقييا م التد ايييييييييييييييهقييإ اإلنقالب 

آذار /مارج 30الرسييييكني األول  د اييييورية ووم األربرا  
و  صيييرة اإلتهام ي اعات عن الذات السيييااييية. و د 1949

«  رجل أح ع متهور»حسند الزعيم  أني  هذا الص ي وتهم
ىن الدنكة الاا شة التد قام بها هد لد اية » م يضيف 

نسسييي من الرزلة واإلحالة عل  ال داك ة بته ة اإلشييتناي 
 د إييييييييييييسقات منيهة وخاايييييييييييينة تراق ت علةها مصييييييييييييلدة 
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موا  الت وين  د الجي  مم  رل ال لتزمةن الييييييذون قيييييي َّ
 «.ات  ضاعة  اا ة و هضوا   نها مضاعس

أما رواوتي عن ىكتشال أمن الصسقات  ةوجزها  القول 
ىني يعا ر ي  الج هورية شييييييييييكني القوتلد ىل  حضييييييييييور 

و وتبةَّن «تجنبة األاييلدة والذخا ن التد ىشييتنيناها ح وحات »
أن ال  ا م غةن إيييييييييييييالدة والذخةنة  ااييييييييييييي ة وأن الن ي  
ي ىل  مستويعات الجي  وكانإ السيارة التد  القوتلد توجَّ

يخل نا أح  » قل الزعيم تسيييييييةن ورا  اييييييييارتي. ويضييييييييف تُ 
الرنابن وب أ الن ي  وتجول بةن أكياج وإييييينايوع يسيييييأل 
عن مدتويات كل منهاو وكانإ الساإيييييييييييييييوليا اليا سييييييييييييييية 
تتكييي ج ىل  جيييانيييب ق ن الييي ون والزييييإ. وكيييان الن ي  
نا نوعات من األنواعو  القوتلد وتظاهن  اإلرتيا  كل ا شيييييياه  

مج وعة من التنكات ال عهأة اييييييييييييي نات حت  وإيييييييييييييل نا ىل  
ح اها  ُستدإ وإذ بنا نشييييييييييييياه  لون السييييييييييييي ن ى الب  ت ا 

نا ىاترنابنا. ونظنُت ىل  حسند  أقنب ىل  السوايو  أظهن 
الزعيم  نأوتيييي م تقم اللون  يييايي اإلضييييييييييييييياناب. و ليييب 

« وابور كاز» الن ي  من أمةن ال سييييييييييتويع أن ُيدضيييييييييين
السيييي ن ضيييي ن  ومقالة وبيضييييات  سرل ووضييييرإ قارة من

ال قالة  ل ا ح ةإ تصييييييييييييييياع ت منها را دة كنيهة حت  
أننا ىضييييييييانرنا ىل  ايييييييي  أنو نا   دارمنا. وكان حسييييييييند 
الزعيم وزياي ىضيييييييييييييانا ات وإمتراضيييييييييييييات. و لب الن ي  ان 
ُتد ل تنكة السييي ن ىل  اييييارتي ليأخذها مري لسدصيييها  م 

 «.بنحنا ال كان...
الذي ح ث   طية الواقرة أن حسييييييييييييييند الزعيم ىزا  هذا

وإنكشيييال أمن السسييياي ايييالحات وذخةنة واييي ناتو وج  نسسيييي 
موضم مسا عت  د مجل  النواب  إاتبع ما ق  يد ث 
من ىعسا  لي من منصيييييييييهي وكذلك  النسيييييييييهة ىل  ضيييييييييهاط 
آخنين  أع  مذكنة تد ل توا يم كهار الضهاط تالب من 
الن ي  القوتلد تدقةع ماالبها وأبنز هذه ال االب ع م 

مور الرسيييييييييييييييكنية  د جلسيييييييييييييييات بنل انية علنية  دا األ
وخصوإات  ر  ىتهام  الخيانة والت من عل  االمة ال ولة 
هي النا ب فيصييييييييل الرسييييييييلد ىل  قا   الجي  حسييييييييند  وجَّ

 الزعيم.
حول الذي ح ث  ر  اإلنقالب الرسييييييييييييكني األول  د 
ايورية وما تهري من ىنقال ات عحقة ونوي لنا ال رايشيون 

ال السيييييييياايييييييية الرنبية الكحةن من لنصيييييييف قنن من األحو 
الوقا م التد ترك  حطيقة أاييييييييييياايييييييييييية وهد أن ايييييييييييورية 
مدكوميية  رقلييية أمنييية منييذ ىايييييييييييييييقيياط الج هورييية األول  
وتشييتةإ رموز الر ل السيييااييدو وأني ىذا ُكتب لإنتساضيية 

الناهنة ال زي  من الصيييي وي  إن الج هورية الحانية اييييتنقل 
ل  النظييام التريي يي ايييييييييييييييورييية من نظييام الرقلييية األمنييية ى

والذي ي ارج الجي  فيي يوره ك داييسيية عسييكنية واجبها 
ح اية الد وي ولي  ماارية الناج  د الشيييييييييييييييوارع ألنهم 
ونايون  د تظاهنات   االب وقسإ الرقلية األمنية يون 

 تنسةذها.
ومن ال دك   د حال ح وث وعية الج هورية الحانية 

اللبنانية  - ن تصييييييها حال الرالقة السييييييوريةأ د اييييييورية 
ل بةن شيييييييربةن  ال يروي لبنان  عل  يرجة من الوي ال تهايل
عل  اإلايييته ال الذي هو عليي اآلن وحت  ىشيييرار آخن 
من التالرات السيييييييييييييييوريةو وإن ا يكون ال ت لف راييييييييييييييي يات 
وشربيات مم ال ولة الجارة التد قنرت ىاقاط الورقة األكحن 

ال ا حسييييييييياايييييييييية من كتاب الرالقاتو وهد الورقة التد  
أإييينت الرقلية األمنية عل  الت سيييك بها وهد اإلايييتقوا  
بلبنان ال ولة عل  لبنان الشييرب. و د هذه الدال تسييتطيم 
ار األا  أن لبنان الذي  األمور ال لتهسة وينى الن ي   شَّ

ند شيييكني  بن  ىحتضييين ومن يون حسيييااييييات الزعيم السيييُ
الرند القوتلد وإحتضييييييييييييييين ومن يون  عبييييييي بن  مد وي

أيضييييييييات كبةن الهرا ميشييييييييال عسلع وبةنه ا حسيييييييياايييييييييات 
الرشيينات من الطيايوةن والسيييااييةةن والرسييكنيةن السييوريةن 
ال تهييياعييي ون أو ال ايييارليون من حكوميييات أمنيييية ترييياقبيييإ 
عل  اييوريةو يدتضيين بتنحاب آخن النؤاييا  ال دكومةن 

ار بن  علدبن  حا ظبن   اقوج أمنية أي الن ي   شيييييييييييييييَّ
هذا الذي نشيييييييييةن ىليي ايييييييييلي ان األاييييييييي . وأي خيار غةن 

 اةهق  رهانات عل  ال جهول... الذي ع نني ه مأااويات.
 2012بريل )نيسان( أ 30 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 المالذ اآلمن.. غير آمن
ومخيياول من أن  ىرتهييايتعي  لةبيييا الجيي ويي ة حيياليية 

تنتهد األوضييييييياع  ةها ىل  التجز ة عل  ندو ما حصيييييييل 
دصييييييل للرناا ولسييييييوريا  د حال للسييييييويان وما رب ا اييييييي

ار ورموز  ايييييييقوط النظام السيييييييوري واعتصيييييييم الن ي   شيييييييَّ
نة من هدع و  د اييييوريا  إاييييتحنا الدكم الذي يقويه   السييييُ

الرلوية اييييييييييييييياحال وجبالو أو يراير ىل  حةا يعي  مم 
عا لتي الصيييييرنى  د مالذ آمن ق  يكون ىح ى ضيييييواحد 
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ىح ى  مواييييييكو الواقسة مري بحهات حت  ىشييييييرار آخنو أو
ضيييييييييواحد كاراكاج مم مالحظة أن الوضيييييييييم الصيييييييييدد 
لصيي يقي الن ي  هوغو شييا ةز ع يشييجم عل  هذا الخيار 
أو ىح ى ضييييييييييييييواحد  هنان التد ما زال قاية الج هورية 
اإلايييييالمية مت سيييييكةن  ضييييينورة ىعاا ي السنإييييية لتدقةع 

 الخاوات اإلإالحية التد أعلن عنها.

وتجيييي ي  وعنيييي مييييا يكون الديييي وييييا حول ال الذ اآلمنو
السييييييييييييييدال حول لبنان ول اذا ع يكون ال الذ هو هذا البل  
ار ويشيييياركي أقااب هذا  الذي ما زال  لحي مم الن ي   شييييَّ
الحلا تصييييييييييييييينيف اعنتساضييييييييييييييية ضييييييييييييييي  النظام عل  أنها 

وأن هدع  األلول من محقسةن « ع ليييييييييات ىرهييييييييابييييييييية»
وايييييييياايييييييةةن ومدامةن ومهن ايييييييةن وضيييييييهاط  د الجي  

هم »النظام و الب جامرات ومسييييييييييييدولةن اييييييييييييا قةن  د 
مج وعييييييات من اإلرهييييييابةةن ال نضيييييييييييييييوين تدييييييإ راييييييية 

 «.مةليشيات
وهييييذا التسييييييييييييييييييياؤل كييييان حت  األم  القنيييييب مجني 
اجتهاياتو ىع أني  د ضو  قنا ة مستج ة لل وقف مبنية 
عل  مرلومييييياتو قييييي  وتقييييي م عل   طيييييية الدييييي ويييييا حول 
ال الذات اآلمنيية. وخالإييييييييييييييييية هييذه ال رلومييات أن أهييل 

ام  د ىونان ايييييييييشييييييييجرون  كنة  ال ا تناويهم وتناوي النظ
رموز القوى اللبنيييانيييية ال نتهاييية بهم وهد أنيييي  د حيييال 
وإييلإ األمور  د اييوريا ىل  أني ع مجال إلنقاذ النظام 
اري الدليف تهاير هذه القوى و ع خار ة  نيع  الهشيييييييييييييييَّ
جاهزة اييييييييييييييلسا ىل  ىح اث انقالب  د لبنانو أو  األحنى 

م  الن ااة األول  بةن هذه القوى وذلك عل  ااتك ال وض 
أايييييييياج أن الن ااييييييييتةن الحانية والحالحة مضيييييييي ونتان ب ا م 
اعضيييييييييانار أو اعختيار ع  نا. وب وجب الخار ة هذه 
يكون الجننال ميشييييييييييال عون الدليف ال اروند القوي هو 
الن ي  اعنتقالد ضييييييي ن ع لية تخنيجة يايييييييتورية حاذقة 

 وزها ولو  أكحنية الصييييوت وتصييييويإ عل  هذه الر لية و 
الواح  عل  ندو ما جنى عن  انتخاب اييييييييييييييلي ان  ننجية 
الجيييي  أو  دكم األمن الواقم الييييذي نجيييي  فيييييي نوا ييييا من 
الايف السيييييييااييييييد اآلخن يسيييييياقون ىل  انتخاب ال نشييييييا 
الييذي اختيياره الن ي  )الناحييل( حييا ظ األايييييييييييييييي  ونرند  ييي 

«  نرم»ىلياج اييييييييينكي  ك ا اييييييييياا ايييييييييالسون لالنتخاب و
لطيايي السلسييييييييييياةند )الصييييييييييياعقة( زهةن مدسييييييييييين. وأما ا

ا القوة الضيييييييياربة   النسييييييييهة ىل  ال سييييييييألة األمنية  إن تسوُّ
ال رلن أإييييال عنها تجرل الدنكة اعنقالبية « هللا حزب»

و د حييال «. مديياويي ا»تالييب من قييا يي  الجي  أن وهق  

ح ث هذا اعنقالب يصييييييييييها الانيع اييييييييييالكا ىل  الو ن 
ار وملن يصييييييييييادب وعل  الحاند لبنان أمام ا لن ي   شييييييييييَّ

مرنكة ااييييييييتراية « لبناني»أايييييييياج أني يخوة عحقا من 
نظيييام لم يكن الترييياميييل من جيييانهيييي مم اليييذي حييي ث  د 

 مستوى الدنكة والدك ة.
لهذا الذي نشييييييةن ىليي يجوز اع تناة أن إاييييييتك اعت و 

«  اللوبد األمةنكد»ىحييا يية اإليارة األمةنكييية من جييانييب 
قوم بها ال كتور مد   رضا رحي د ىل   د لبنان بزيارة ي

اللوبد »لبنيان أو ىحا ة الن اايييييييييييييييية اإلونانيية من جانب 
ال  سييييك  الخارجية وغةنها من ال ساإييييل ذات « اإلوناند

األه ية  د مدايييييييييييييييسيييييييييييييييات أمنية بزيارة يقوم بها جيسني 
 ةلت ان مسييياع  وزينة الخارجية األمةنكية لشيييدون الشييينا 

رحي د و ةلت ان  اإل نةن األوايييييييطو هد التد جرلإ زيارة
تتم  د وقيإ واحي  وك ييا لو أنهييا ماييارية من النوع اليذي 

 وتسنن  د تجسة ها إنَّاع الناوم ال تدنكة.
وقيييي  يجوز كييييذلييييك اع تناة أن  كنة اعنقالب ك ييييا 
أوجزناها هد ال ا م األاييااييد من جانب رحي د ليا ئن 
عل  الخايية ال وضيييييييييييييييوعييةو ومن جييانييب  ةلت ييان لتهةئيية 

ىل  ميييييا هو مالوب منهم « اللوبد األمةنكد» أقاييييياب
لبنان »ل واجهة الخاة.. وخصيييييييييوإيييييييييا ىزا  ما وتصيييييييييل 

ار وأركان نظاميو ذلك أني  د « ال الذ اآلمن للن ي   شييييَّ
حال حصييييييل ذلك  إن الذي ايييييييدصييييييل  د اييييييوريا التد 
تنيييي هيييا أمةنكيييا واعتدييياي األوروبد ويول الخليج والييي ول 

ضييييية السيييييورية وأبنزها تون  الرنبية ال ترا سة مم اعنتسا
 د الرلن واألرين من ورا  السيييييييييييييييتارو لن يصييييييييييييييي   وهنا 
تصييييييها الدنب األهلية وارية ويصييييييها لبنان ال قلوب هو 
ي وال سييييتشييييس  وال ن أ وال اار لالنتساضيييية  ال رذي وال زوِّ

األاييييييييي ي اآلخن ماهن هو اإلبن  ال ضييييييييياية التد ق  نج 
ةن من ال تصيييييييييييي ي ألن ال وقف وتالب قسييييييييييييوة أكحن  كح

ار.  قسوة شطيقي الن ي   شَّ
يدي ث ذليك أو ىنيي غةن قيابيل للدي وث؟ اإلجيا ية هد 
أني ما يامإ التصن ات غةن الراقلة هد السا  ة والدك ة 
غةن قييا  يية والنأ يية   ن يرتنة ع مجييال لهييا والتظيياهن 
من وة وكذلك اععتصام مم أني  د مصن مس و  من 

هو  إن ما هو جنناعت ال جل  الرسييييييييييكني رغم أني مكنو 
مسييييييييييتهرل  الد وث يصييييييييييها م كنا و د أي لدظة لغياب 

 الوعد ت اما.
وبالروية ىل  مسييييييييييييألة ال الذ اآلمن نج  أنسسيييييييييييينا هنا 
نسييييييتنتج أن ال الذ يكون آمنا  د حال كان من ايييييييالهي 
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نظيف الكف ولي   د عنقي أروا  إيييييييييييييييرار وكهار وع 
اغتصييييييييييياب نسيييييييييييا  وع ت مةن بةوت الناج وأحيانا  رل 

وت هللا. ك ا لي   د ذاكنتي أرقام حسيييييييييييييا ات اييييييييييييينية بة
متصلة  صسقات مليارية قا  ة عل  اإل ساي والسساي. أما 
عيي ا ذلييك  ييإن ال الذ ع يروي آمنييا عل  اإل الا. ألي  
هذا ما ح ث للن ي  أيوب الشييييييييييييييشيييييييييييييكلد  د أقصييييييييييييي  
ال الذات )أمةنكييا الجنوبييية(. وألي  هييذا مييا حيي ث لنجيل 

نل منوان  د قلب لن ن. وألي  السييييييااييييية واألع ال أشييييي
هذا ما ح ث قبل أيام للخبةن النساد األكايي د شييييييييييكني 
غانم أح  أهم الوزرا  غةن األمنةةن  د عه  الرقة  مر ن 
القذا د والذي كان ي سيييييييييييييك  أهم ملسات الج اهةنية وهو 
ملف النسط.  ق  اعتق  النجل ىن انسصيييييييييييييييالي عن النظام 

شييييييييييهن من ب  ها يشييييييييييكل وتأوة ه لالنتساضيييييييييية  ر   ال ة أ
حصيييييييانة لي من أجل ىقامة هاي ة  د ال الذ األكحن أمانا 
وهو  ةةنا حةا النوا م الكالايييييييكية تشيييييينف آذان الج يم 
حةح يييا ايييييييييييييييييارواو لكن ال سيييييييييييييييكةن ُأنهد عل  ميييا يجوز 
اععتقايو ولي  انته و غنيقا  د مياه نهن ال انوب وهو 

يسة عل   كامل  يا ي م ا يرند أن النجل تلق  ضيينبة خه
الظهن عنييي  الشيييييييييييييييييا ئ رمتيييي  د لجييية ميييياه نهن الدلم 
م ايييي سونية خال ة  الج ةل لكل مواييييقار يا ا ىل  وضييي 

 ُت خل السراية ىل  قلوب مدزونة ونسوج مكتئهة.
وهذه النهاية ال أاييياوية التد لقةها شيييكني غانم وأُعلن 

تجرلنا  2012أبنيل )نيسييان(  2رايي يا عنها ووم األربرا  
أبنيل  27قرة م ا لة ح  إ ووم السيييييييييبإ نسيييييييييتدضييييييييين وا

عن ما ُأذيم أني تم الرحور عل  الزورا الصيييييييييييييرةن  1996
الييييييذي ي لكييييييي وليم كولبد ال يييييي ون األايييييييييييييييبع لوكيييييياليييييية 
اعايييييييييييييييتخهييارات ال نكزييية األمةنكييية منقلهييا  د مييياه نهن 

 إعتهييارو « ميياريالنيي »أحيي  األنهييار  د وعييية « بوتوميياي»
ليييك أنيييي تم الرحور عل  النجيييل مسقويا  م اإلعالن  رييي  ذ

 64جحتي  ر  عشيييييييييييييينة أيام  د أح  روا   النهن عل   ر  
كةلومتنا ىل  الجنوب من الراإييييي ة واشييييينان وأن زوجتي 
ترن إ عل  الجحة. وكاله ا وليم كولبد وشييييييييييييييكني غانم 

 د مالذه ا اآلمن  اإل نةني لكان من األايييينار ما تجرل 
وبالذات  -عنضيية للنهاية ال أايياوية. عا لة شييكني غانم 

تهكيي  د الشييييييقة التد اختارها  د  ةةنا ليقضييييييد  -ابنتاه 
 ةها مم الرا لة حياة هانئة ع إيييييخب  ةها وع ضيييييروط. 
وأرملة كولبد ااييتسييل إ لألق ار. أما األايينار  لم تجن ها 

 «.بوتوماي»وع مياه « ال انوب»مياه 
يا لسو  حظ من تضري الظنول  د محل منصبةه ا 

ول وكان ع يقتنم  أنها ما يامإ ألاأو  د ال نصيييييييييييييييب 
لرةنه حت  تييي وم ليييي. وليييذا علييييي أن يخيييال ربيييي فيدتنم 

  التالد شرب ويدنص عل  الو ن.
 2012( أيار) مايو 8 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 تأمالت في "أسلحة" عربية راقية وإنسانية
كيان ايييييييييييييييال  النسط هو الوحةيي   د الةيي  الرنبييية عيام 

وأمكنييي تدقةع مييا يروِّة الخةهيية النيياشيييييييييييييييئيية عن  1967
السال  السوفياتد  د الة  ال صنية. بل ىن قنارات شجاعات 
وع يخلو من ال خيييييا نة ىتخيييييذه الاةيييييب اليييييذكن ال ليييييك 

الرزيز جرل أهل اإلقت ار ال الد النساد  عب بن  فيصييييل
« كا أت»زمنذاي ومنهم ال لك ىيري  السيييييييينواييييييييد الذي 

تييي  يياإلنقضيييييييييييييييياة عل  حك ييي وهو الحورييية الرنبييية نخو 
خيييارج لةبييييا التد أنهكهيييا الحوار اليييذون حك وا  رييي  ذليييك 
بنزوات  كنية وايييييييييييييااييييييييييييية عل  م ى أربرة عقوي وكان 
ختامها  السواجم وال مار واإلنتقام واإلرتهاي نطيل ذلك 
اإلنقضيييياة الذي لم ُتسييييسك خاللي يما   شيييين وع تهاوى 

 فيي حجن.
لل نة األول  وتأكة   رالية  ر  ىايييتر ال ايييال  النسط 

ك ال وقف الو ند جا  اييييييال   هذا السييييييال  لجهة ت ااييييييُ
الدجارةو عل  أو ي الستية الشيييييييييييييييجران  د  رل بل ات 
الضيييييييييييييييسة الرنبية ونمون بها خالل ىنتساضييييييييييييييياتهم جنوي 
اإلحتالل اإلايييييييييينا ةلدو ودك   رالية اييييييييييال  ىنتجت ي و أة 

نتاج مصييانم القهن واإلذعل ي اراييها اإلايينا ةلةون ولي  
أايييييييييلدة خهيسة تا رة ل دايييييييييسيييييييييات عسيييييييييكنية.  م أحةإ 
الضييييينورةو  إايييييتر ال ايييييال  الدجارةو الدجن مج  لعهة 
 ِّت ية من  هقة  قنا  الناج يصيييياايون بواايييياتها الاةور 

« ال صييييييييييييييينوعة»ومن يون الداجة ىل  الهاروي وهد تلك 
نة. وأما النإيياإيية  عهارة عن  رل إييرةن لرصيين شييجمن قارتد  مااط منبو تة ن  قارة خشيييييييييبية أو من  نع 
الدصيييي  يضييييرها الست  مم "اييييالحي" ال تواضييييم هذا  د 

 جةهي.
 ر  اييال  الدجارة رمز اإلنتساضيية السلسيياةنية والذي 
أإيييييها موضيييييم تقلة  ىنتساضيييييات كحةنة  د ع ي من يول 
الرالمو جا  ايييييييال  ت نة نا لو لم وتم ىعت ايه وهو ايييييييال  
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جوعت يقتل من ج لة اإلاييييتشييييهاي الذي كان  د مرظم ال
ما يقتل يون وجي حع أرواحات حنَّم هللا قت لهاو خصيييييوإيييييات 
أروا  أنييييياج أبنييييييا . و د كيييييل منة كنيييييا نتيييييا م ع ليييييية 
ىايييييييييييييييتشيييييييييييييييهييياييييية وبييياليييذات التد تتوعهيييا ىحييي ى الزهنات 
السلسييييياةنيات كنا ندزن  د اإلتجاهةن. حزن عل  الزهنة 

  الدياة التد تقاَّم جسيييييي ها وتنا ن مم أن  قا ها عل  قة
ي كن أن تسة  القضييية أكحن. وحزن عل  أروا  أشييخاص 
 اضييييإ  سرل الر لية اإلاييييتشييييهايية وهدع  ىما أ سال أو 
نسييا  أو رواي أاييواا للتهضييم وت ضييية  رل الوقإ  د 

 «.ال ول»أو « السوبن ماركإ»جولة ياخل 
قبل السييييال  الذي نعي  منذ أاييييابيم  صييييولي ونرند 

ا النس  التد  ي "ايييال  األمرا  الخاوي ة" كان ايييال  حن 
قها لكن ضةع ذات الة  من جهة وع م  أيضات حنَّم هللا حن 
ل اإلهييييانيييية من جهيييية أخنى هد التد  القيييي رة عل  تد ييييُّ
جرلإ الشاب التونسد البوعزيزي يشرل النار  د جس ي 
رِّالت النار  د هةهة  ويقضيييد مدتنقات و د الوقإ نسسيييي ُمشييي 

نِّا  د الرنور والرنج هية.  م وتدول رماي جسييييي  نظام مر 
بوعزيزي ىل  ىعصار أاقط النظام  كل أااااتي وإل   الييييي

نهيييايييية غةن كني ييية لن ي  هيييذا النظيييامو ك يييا وتدول ىل  
تدنيل لآلخنين الكحةنين  د األمة عل  أن يخوضييييييييييييوا 
غ يار الترةةن ولو  إوذا  النس  و  سد نهياية األمن ع ب  

 من التضدية.
ويييييية" وهق  أرق  أنواع لكن "ايييييييييييييييال  األمريييييا  الخيييييا

األايييييييييلدة من حةا تد ُّل أذى الجوع عل  أن يصييييييييياب 
بني   سيييييييييو   د ع لية ىنتدارية ال نتدن  ةها  د النارو 
وهذا  النسيييييييييييييييهة ىل  الر ليات التد ع تسيييييييييييييييته ل مواقم 
عسكنية أو ىاتناتيجية للر و وإن ا اوقات تجارية أو حا لة 

 ركاب.
روحية أاييييييييلوب  والسييييييييال  األرق  هذا فيي الكحةن من

ال هات ا غان ي  د مقارعة الذون احتلوا الهن   قاوم تلك 
اإلمبنا ورية البنياانية التد كانإ تتهاه   أن الشييييييييييي   

 الحهات عل  ال ب أ والت سيييييييييييييييك  اإلراية  ع ترةب عنهاو
وإعت اي  سييييييييا ة العي  ىل  جانب الصييييييييوم. ك ا أن  د 

ل أن فيي ىاتر ال هذا السال  ىاقاط أي ذريرة للر وو ب
ىهانة ألجوا  الرظ ة التد يعيشييييييييييييها. ولكن ك ا اييييييييييييال  
النسط حقع غنضييييييييييييييييات  د حةنييي وكييذلييك ايييييييييييييييال  حجييارة 
اإلنتساضيييييييييييييية  إن "اييييييييييييييال  األمرا  الخاوية" ع نني ه أن 
وتدول ىل  ظييييياهنة.  هو حقع الهييييي ل ال زيوج  ىزالييييية 

الناشيييييييئ عن ظاهنة الر ليات اإلرهابية  ئاإلناهاع السييييييية

ور من ال جنييي ون  ةهيييا وأحييي  هيييا ىوالميييات التد هنييياليييك  ييياب
عل  النس   الر لية التد ح  إ  د يمشيييييييع ووم الخ ي  

وأعييييايت إيييييييييييييييورة اإلنسجييييار التد  2012أيييييار /ميييياوو 10
تا رناها عب ن شيييياشييييات السضييييا يات وإييييسدات الصييييدف 

موكب الن ي   ىل  أذهاننا ال شيييييييه  النهةب لواقرة تسجةن
إحتنقإ. ك ا أن ر ةع الدنيني وكيف تنا نت األجسييييياي و 

زا  ىواقرة يمشييييع جرلت نا نتسييييا ل ما اييييبع أن تسييييا لناه 
واقرة تسجةن موكب الدنيني. وخالإييييييييييية التسييييييييييياؤل  ىذا 
كم  كانإ ليسيييييييييييييييإ هنالك جةوب  د ال ولة اللبنانية ال د 
اإلمسيييييييييييييييياي أمنييات بهيا وتر يل هذه الجةوب أل نال غةن 

سجةن لبنيانييةو هد التد قياميإ تخايايات وتنسةيذات  ر ليية الت
ن لهييييا  ما ئنيييية ىل  أن أجهزة  د اليييي وليييية اللبنييييانييييية تدمِّّ
الترايييية وهيييذا من يون أن يخان  د الهيييال أن مدك ييية 
يولية اييييييتتشييييييكلو ألي   د ىاييييييتااعة الانل ال  سييييييك 
أمنيات  الوضييييم اللبناند أن يكتشييييف مسييييهقات الر لية وي نم 
وقوعها عل  ندو ما  رل األمن السييييوري  النسييييهة لر لية 

ماوو( شيييييييييبةهة  11سَّذ  د الةوم التالد )الج رةكانإ ايييييييييتن
سها مسييييييييهقات وح ث الذي   ر لية يمشييييييييع التد لم وتم كشيييييييي 
ح ث. و د ضيييييييييييو  هذا التسييييييييييياؤل نشيييييييييييأت ال قارنة بةن 
الر لية التد ىاييييييييييته  إ موكب الن ي  الدنيني والر لية 
التد ح  إ  د يمشيييييييييييييع. ومن شيييييييييييييأن اإلايييييييييييييترناا  د 

حالنا  صيييييييييي مة التخ ةنات أن يصيييييييييياب ال سييييييييييترنِّا محل 
مقنونييية بتنياي قول اإلميييام علد  ُأذكن عنييي  الظلم عييي لل 

 هللا فيك وعن  الق رة ق رة هللا عليك.
وق  نج  وندن نسيييييني هذه التأمالت  د أنواع أايييييلدة 
ىرتهط ىاييييتنها ها وإاييييتر الها  رنب ومسييييل ةن ملن يقول  
وماذا عن السييال  النووي الذي تقتنب ىونان من اإلعالن 

لكت ي. واإلجا ة الشييييييخصييييييية عن ذلك هد أني ىذا متا أنها 
ُوج   لن ُيسيييييييييتر ل وإذا هو ىايييييييييٌتر ل فيصيييييييييةب األمتةن 
  كاره وأن تجنبة  اكسيييييتان الراقلة  د ال وضيييييوع النووي 
يلةييييل عل  ذلييييك حةييييا ىن هييييذه اليييي وليييية تعي  هواج  
ىمتالي هذا السال  الذي ق  يخاسي خا سون أو يستر لي 

 ي اةدخن  د مستقبل أجيال.مرامنون. و د الدالتةن ىن
ومن هنا تهق  األاييييييلدة الواقعية والواعية والنا ية من 
اييييييال  النسط ىل  اييييييال  ىنتساضيييييية الدجارة ىل  "اييييييال  
األمرا  الخاوية" هد ما يجب أن ندا ظ عليي ونسييييتر لي 
من يون غةنه  د ااعات الش ة... التد نت ن  أن تزول 

نيياع ىونان بهييا بيي ل بتسرةييل "مهييايرة السيييييييييييييييالم الرنبييية" وإقت
الصوعت والجوعت الكالمية للن ي  مد وي أح  ي نجاي 
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اإلميياراتييية الحالث "حع تيياريخد إلونان"  ومنهييا أن الجزر
ل الشييييييييييييييياه ولي  من  مم مالحظة أن هذا "الدع" من  ِّر 
ل الحورة الخ ةنيةو ومنها أيضيييييات "ىن ىاييييينا ةل  روضييييية   ِّر 

م يول ال ناقييية وإن ىزالتهيييا ع تكون  يييالدنب وإن يييا  قا
عالقاتها مم الصيييييييييييييييهاونة". وإذا كان األمن كذلك  ل اذا 
ول ن كل هذه التنايييييييييييييانة الصييييييييييييياروخية اإلونانيةو ول اذا 
اإلإيييينار عل  ىمتالي السييييال  النووي؟ ك ا أن ايييياعات 
الش ة عل  األمتةن تندسن عن ما تقتنم ىونان وقبل  وات 

وأمني.  وان  أن ىاييييييييتقنارها من ىاييييييييتقنار جارها الرنبداأل
 وع ا ذلك  كل التد يات ىل  خناب.

 2012مايو )أيار(  21 - «األوسطالشرق »صحيفة 

     

 كوابيس ثورية من سورية إلى ليبيا
ل لهاة السييييييورية عل  ا - د حال ىاييييييت نت ال أايييييياة 

الندو الذي هو حاإل للشهن النا م عشن عل  التوالدو 
ار  يييإ تناة أن التخنيجييية الي نيييية إلخناج  الن ي   شيييييييييييييييييَّ

 - األايي  من الن اايية ومن البل  ال انوحة  ج ية أمةنكيات 
روايييييات إييييةنيات لم تتدقعو  إن الذي ايييييصييييةب السييييوريةن 
هو ت امات ما أإييييييييياب الرناقةةنو وما ايييييييييبع أن أإييييييييياب 
اللبنييانةةن من قبييل. ايييييييييييييييتسقيي  اليي وليية هةبتهييا. واييييييييييييييييدزم 

سيي  ال قت رون حقا بهم متوجهةن ىل  أمكنة تسييتقبلهم وبأق
شيينوط  د ييار هللا الوااييرة. وملن هو لي  مقت رات اييةنام 
عل  الضيييييم واييييةتشييييتإ شيييي ل األايييينة. واييييتنرك  اآلية 

و د «. ع وزهع الدع ليأتد الها ل»شييييةئات  شييييةئات  دةا 
القلةل من اإلاييييييتدضييييييار للذي جنى  د لبنان وجنى  د 
الرناا ويجني اآلن  د اورية وتأك  لنا كم أن لرة الرقل 

 ة وكم أن الشرف  اإلنتقام  د خط بياند متصاع .مراَّل
ظ  ويدزن ال ن  كحةن الدزن عن ما ونى أن ع أح  وترِّّ
ويسضيييييييييييييييييل غنيزة اإلنتقيييام  يييأنواعيييي تريييذوهيييات  د الزنيييازين 
)وبالذات  د اييييييييييييييورية والرناا( أو ته يشييييييييييييييات  صيييييييييييييييرة 
اإلجتحاث أو ى اية  اريةو عل   ضيييةلة التناحم والتسييياما. 

وى الهرل م ا يصييييييييييةهي من جنَّا  وعن ما نسيييييييييي م شييييييييييكا
قوانةن ظاهنها ىإال  الدال لكن  ا نها اإلنتقام وأحيانُا 
الدسيي  من النجا و  إننا نقول  صيييرة التسيياؤل  ل اذا ع 
يسيييتدضييين واضيييرو هذه القوانةن ىايييتنسيييا ات أو ىجتهايات أو 

تنسةذات ألوامن من ايييييييلاات أعل  ع تدبذ ال ناقشييييييية وإن ا 
أبد بن  لقول ال يييييأ ور لإميييييام علدالتجييييياوب السوريو ا

بلن وأقيييل اإلعتهيييار» ييياليييب   وعنييي ميييا ع «. ميييا أكحن الرِّ
يسيييييتدضييييين هدع  ذلك القول وأقوال أخنى تتسيييييم  الترقل 
والدك ييية والنصييييييييييييييييدييية  ألنهم مبتلون  رنا ز اإلنتقيييام ع 

 أكحن.
وهنييييالييييك من الوقييييا م والديييياعت ال ترلقيييية  ييييإجنا ات 

ابةل ال حال ع الدصن  إن وقوانةن جا نة الكحةن. وعل  
 1952وولةو  23 رل القوانةن التد أإيييييييييييييييييي رت هييييا  ورة 

وقضييييإ بتأميم أراضييييد ع ي من ال صيييينيةن بذريرة أنهم 
ىقااعةون كانإ متسيييييييييينعة وأاييييييييييسييييييييييإ لدالة من التوتن 
اإلجت اعد والر اوة غةن ال رلنة بةن  هقة و هقات. ولو 

 لرهييي  كيييانيييإ الخاوة متيييأنيييية ل يييا كيييان الرهييي ون التيييالةة ن
الناإييييييين ونرند به ا عه  السيييييييايات  م عه  مهاري  عب 

وظَّسا اإللرا  النسييييييبد وال ت رج للتأمي ات من أجل خ مة 
عهيي وه ييا. وهنييا ننى أن التوتن اإلجت يياعد والريي اوة غةن 
ال رلنة بةن من اايييييترايوا األموال وال صيييييانم وال  تلكات 
وبةن الذون اييييييييييييييبع أن نالوا مكااييييييييييييييب من التأمي ات ق  

صيييييييييييييل أيضيييييييييييييات. وهذا مدشييييييييييييين ىل  أن ما ىعتبنه عه  ح
التأمي ات عالجات ىجت اعيات لم يخنج عن كوني  د  رل 

ترك  مشييياعن ىنتقامية من جانب الذون  جوانهي ىجنا ات
ع ي لكون ضيي  الذون ي لكون. وبر  الذي ح ث  د زمن 

السييييييورية وكيف أن ىجنا ات التأميم  -الوح ة ال صيييييينية 
لييإ واحيي ات من موجهييات تسيياعلييإ وإنتهييإ ىل  أ نهييا شيييييييييييييييكَّ

اإلنقضييييياة عل  تجنبة الوح ة وإ شيييييالها أايييييوأ ى شيييييالو 
ن السيييااييد عل  ألول   ات واضييدات كم أن التأميم والدج 
األشيييييييييييييييخيياص كييانييا  د جييانييب منه ييا خاوة عل   نيع 
اإلنتقام ولي   قط اإلنصال اإلجت اعد لشنا ا عنيضة 

  التيييأميم من النييياج. وعنييي ميييا لجيييأت الحورة الجزا نيييية ىل
تقلة ات ل صييييييييين الناإييييييييينية ولي  لضييييييييينورات ىعت اي هذا 
ي وكيف أن التييأمي ييات شييييييييييييييي لييإ  النهجو  ييإنهييا   ييا  رلتيي 
إيييييالونات حالقة عل  ح  قول شيييييهوي من تلك ال نحلةو 
جرلإ شييييييييييييينا ا من الجزا نيةن ونسنون من الدالة الحورية 

 الج و ة.
ومييا هو أخان من التييأمي ييات  ييالنسيييييييييييييييهيية ىل  اإللسيية 

ت عيةو وتجسييييي   د ىق ام عهوي مسيييييتج ة عل  حذ ل ال ج
األلول من عهوي ايييييييييييييييييييا قييييية.  د الرناا أيخلوا مسنية 

فهاتإ حال ال جتا محل حال الزنجد  د  «اإلجتحاث»
مةنكا األربرةنات والخ سيةنات. و د مصين أيخلوا مسنية أ
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فهاتإ حال ال سلول محل حال الزنجد من أبنا  « السلول»
األكحنية ال نبوذة من األقلية البيضييا و جنوب أ نيطيا وهم 

أو رب ا محل حال الةهوي السيييوي من  الشييية وغةنهم الذون 
قن مراملة السيييييييية  للرب . ومحل هذا  يراملهم البيل والشييييييييُ
 األمن ايقوِّة األا  التد يقوم علةها العي  ال شتني.

خواننييا  د لةبيييا ع ونييي ون األخييذ  قيياعيي ة ىويبيي و أن 
بلن ام» مم أن ال شييييييييييه   د كل « وأقل اإلعتهار أكحن الرِّ

من مصيييييييييييييين لجهة التأمي ات وال صييييييييييييييايرات والنبذ و ع 
و د الرناا لجهة السلوي نسسي وتكني  « السلول»تس ية 

اإلجتحاث والت حةل   قامات ايييييييااييييييية اييييييا قة وإل  يرجة 
ع م تقي ون الظنول الصيييييييييييييييديية لهدع   ات ك يا لو أني 

من يدك ون « يايييييييييتور»شييييييييينيرة تكاي تشيييييييييكِّل ماية  د 
منايل ل اييييتور البالي. و د ضييييو  ما ىنتهإ ىليي الجولة 
الن ااييية األول   إن ال ن  يخشيي  أن يكون مد   مناييد 

و د األحكام ال دجل « السلول» د موضييييييوع  «اإلخوان»
ىإ ارها ىل  حةن  د حع مقامات ايااية وو نيةو  د 
حال كان التنؤج من نصييييييييييةهي  د جولة اإلعايةو أشيييييييييي  

« اإلجتحيياث»ن نوري ال ييالكد  د موضيييييييييييييييوع قسيييييييييييييييوة م
 وبالذات  النسهة ىل  الذون ي وتون بهط  ياخل الزنزانات.
وعن ما نقول ما نقولي  النسهة ىل  رموز الدكم الج و  
 د لةبيا  ألن "ال جل  الو ند اإلنتقالد ال دقإ"  اجأنا 
قبل أيام  قانون فيي مسيييييييييييدة ىايييييييييييتنسييييييييييياا عن ىجنا ات 

ت  د مصييييييين و د الرناا و د وقوانةن ايييييييبع أن إييييييي ر 
الجزا ن و د اورية وأنتجإ ع اوات وإناعات مجت عية 
 ضالت عن أنها ىتس إ   ا يجوز ىعتهاره ىنتقامات أو حس ات 
أو األمنين مرات. وب وجب القانون ال شييييار ىليي وال سيييي   

وهم « قانون ىيارة أموال وم تلكات  رل األشييييييييييييخاص»
حارج عام أموال  يارةىتوضم تدإ » ال ئات حت  اآلن 

وم تلكييات هدع  األشيييييييييييييييخيياص وكييذلييك أموال وم تلكييات 
أزواج وأبنيييا  األشيييييييييييييييخييياص الابيرةةن منهمو ك يييا يجوز 
 قنار من مجل  الوزرا  أن تضييال ىل  هدع  أية أموال 
أو م تلكات أخنى ونى لزوم خضيييوعها للدناايييةو وكذلك 

كذلك «. ىضييا ة  رل األشييخاص ال وجويون  د الخارج
أن وبيم أموال وم تلكات « الدارج الرام» لييييييييييييييييييييييييييييي يجوز

وتصهية األع ال الصناعية والتجارية لهدع  األشخاص. 
ك ا لي  من حع هدع  األشخاص ر  م أي يعوى م نية 

 لم!اأو تجارية أمام ال داكم... 
من حع الرهييي  الجييي وييي  اليييذي ييييأتد  سريييل ىنقالب أو 

وتخذ أن «  ورة»ىنتساضييييييية أو  ورة يسييييييي ةها القا  ون بها 

من اإلجنا ات والقوانةن ما ودك   ةها أني ايييييصييييدا ألن 
الره  الذي ىنقضييييييي  كان عل  يرجة من السيييييييو  والظلم. 
لكن  د حييال كييانييإ اإلجنا ات والقوانةن من النوع الييذي 

 إن الج و  « الكوابي  الحورية»ون رج ضيييييييييييييي ن إييييييييييييييسة 
وتسيياوى  د هذه الدال مم الذي قبلي. ومِّن خالل متا رة 

بالي والعهاي عل  م ى نصييييييف قنن من مصيييييين ألحوال ال
ىل  اورية ىل  الرناا ىل  السويان ىل  الجزا ن ىل  لةبيا 
التد عاشيييييييييييييإ عقويات  د ظل عهوي  ورية تتأك  لنا حالة 
الكوابي  التد إييييييوَّروها عل  أنها أحالم. وبالنسييييييهة ىل  
لةبيا  الذات  إن ىايييييييييييتنسييييييييييياا ىجنا ات وقوانةن   سنيات 

تخ م ع لية الترةةن ال أمولة  د اإلتجاه تحةن ال هشيية لن 
اإليجابدو وخصيييييوإيييييات أن من بةن ال ئات الذون شييييي لهم 
ل وا من قساوة ظنول  قانون ال صايرة رجال أع ال لم يس 
عاشييوها  د  رل ايينوات لةبيا القذافية من بةنها السييجن 
ومصيييايرة ال  تلكات ومن م السيييسن )رجل األع ال حسيييند 

الدصييييييييييييين(و  م ها هو الره   بد عل  ايييييييييييييبةل ال حال ع
الج و  يسرل الشد  نسسي ب ل أن يرزز يورهم  د التن ية 
وإاييتقنار األاييواا. ك ا أني يسرل الشييد  نسسييي مم رموز 
ذات حضور ع  إ  د األمة أمحال رجل القانون وال سكن 

 بناهيم الرويل.ىاإلاالمد ال ستنةن ال كتور 
ةن الذي ويهق  القول ىن الترةةن الصيييييييييييييييديا هو الترة

ونصيييييييف ويرة  الدقوا ىل  ال سيييييييلوبة منهم. أما ىذا كان 
 إني عن  ذلك يكتسيييب « الكوابي  الحورية»اييييأخذ إيييسة 

إسة اإلنتقام والدس . وق  هللا األمة من شن الداا  ىذا 
حسييييييييييييييييي  ومن مزاج الديياكم ىذا هو ىتخييذ من اإلجنا ات 
وإاييييييييييييتصيييييييييييي ر من القوانةن ما يجرل رقرة الظلم تتسييييييييييييم 

نصيييييال تندسييييين... وأمنية تحبةإ اإلايييييتقنار ومسييييياحة اإل
 تتهاع .

 2012مايو )أيار(  31 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

الهموم اللبنانية واالهتمامات السعودية.. 
 رسالة فزيارة فلقاء

كانإ رايييييالة خايم الدنمةن الشييييينيسةن ال لك عب  هللا 
بن عبي  الرزيز ىل  ر ي  الج هوريية اللبنيانيية ميشييييييييييييييييال 

 ان لستة  د ق ة النخوةو وجا ت تشيييييييييييييييكل يعامة ايييييييييييييييلي
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ل سيييييييييراه الذي يسيييييييييته ل تنشييييييييييط وإيييييييييسة الدوار عل  
ال سييييتويةن النايييي د والدزبد  أمل تسرةلها. وااييييتنايا ىل  
ما هو حاإييييل  د السيييياحة السيييييااييييية وبالذات ال سنيات 
غةن النا ية  د التصنيدات التد وتهايلها  د لبنان رموز 

والدنكد  م تههط ال سيييييييييييييييتويييات الر ييل الدزبد والتييياري 
ب خول مصيينحةن ومسييتصيينحةن من الصييف األين  لهذه 
النموز عل  خط التخييا ييب وعنيي مييا يختلط التييأيب  قلتييي 
ك ا اختالط الدابل  النابلو ااييييييتنايا ىل  ما هو حاإييييييل 
 إن راييييييييييييالة ال لك عب  هللا بن عب  الرزيز وما أضييييييييييييا ي 

ال دب خالل لقا  تسييلي ها السييسةن علد عواة عسييةني 
للبنان ك ا السييييلف الاةب ال كتور عب  الرزيز خوجي من 
عهارات ظاهنها الدنص والت نيات  أن يسيييييييييييييييلك الدوار 
بةن األقااب ال تهارزين عل  م ار السييياعة  الكالم الذي 
يسنا ب ل أن وو عو الانيع ندو الدل ال توازنو وبا نها 
الخشيييية من أن تتاور األمور ندو ما هو أايييوأ وع يروي 
األمن مقتصيييينا عل  خسييييارة مواييييم اإييييايال وتوزع بةن 
أايييييابيم تسيييييبع شيييييهن الصيييييوم ال هاري وشيييييهنين  ر  عة  
السانو وع عل  تدذونات وإجنا ات أشييييييييييييييي  منارة وتت حل 
 د أن الدكومييات الخليجييية وجيي ت نسسيييييييييييييييهييا تالييب من 
النعييايييا حييذل لبنييان الييذي هو منيياهم  د كييل  صيييييييييييييييول 

يعوة من هم فيي ىل   السيييينةو من بننامج السييييسن ىليي ك ا
 الدياة..  ال رايرة.

ميييا ننيييي  قوليييي أن خيييايم الدنمةن الشييييييييييييييينيسةن ال هتم 
 ااييييييييييت نار  أحوال األمتةن وال ه وم  الداعت الصييييييييييعهة 
التد تعيشييييييييييها أقاار  د األمتةنو ارتأى  الناييييييييييالة التد 
نقلها السييسةن علد عسييةني ىل  الن ي  اييلي ان والدنص 

السييييييييروييو ىضييييييييسا  مسييييييييدة  عل  أن وزوره منت يا الزي 
شييييربية   رن  ال ولة والشييييرب  -اهت ام اييييرويية رايييي ية 

بلبنييييان الييييذي يكتوي  رنيييياي وتالرييييات أ نال خييييارجييييية 
توظسي كسييييييييييييييياحة ل نا دة قوى يولية ب ل الترامل مري 
كأا  د مق وره الطيام  ال ور اإليجابد الذي يسة  الج يم. 

ريا  أن ومن مالما هذا ال ور ىقناع أهل الدكم  د اييييييييييييو 
أاييييييييييييييالةبهم ال تهرة ماة لي   الهرة  وحاضيييييييييييييين نعي  
 صول م اييو لن يروي عل  اوريا الو ن والشرب  رةن 
أحقيياي تتناكم وعزليية تتسيييييييييييييييم رقرتهييا واحتناب بةن جي  
تزياي حاعت اعنقسييام فيي وشييرب يعي  حالة انقسييامات 

 مشوبة  القلع عل  ال صةن.
وأه ية النايييييالة  د الذي أرايييييل و د ما ترنيي  رل 
ال سنيات التد ترك  مرانةها  كل الوضو . ولرل القنا ة 

ال تأنية من جانب الن ي  ميشييييال اييييلي ان للناييييالة التد 
هد  د ق ة النخوة جرلتي يسييتنهط أاييلوبا عل  يرجة من 
السنايةو وهو أن وني عل  النايييييييييييييييييالييية بزييييارة كحةنة النقد 

وأن يكون ر ةع زيارتي الوزين غازي الرنيضييييييييييد والرسوية 
الذي هو أح  قال ل يدللون  سهم ال سييييييييييييدول ال سييييييييييييتنةن 

غازي « الن ةع»ال وقف السرويي. واقتصار الن قة عل  
الرنيضيييييييييييييييد ولي  عل  وزرا  آخنين وبييييييالييييييذات وزين 
الخارجية ع نان منصيييييييورو لي  تقلةال من شيييييييأن هدع و 

منارة م ا هو حاإييل  د وإن ا ألن  د النس  السييلي انية 
السييييييوري  -لبنان ال تنازع عل  قناره بةن الايف اللبناند 

السييييييوري  -اإلوناند  -الهوى من جهةو والايف اللبناند 
الهوى والايف الذي وتالم ىل  أن يكون لبنان متصييالدا 
مم الج يم وعل  مسيييا ة تدسظ لي خصيييوإيييةتي واييييايتي 

  وال ال وااييييييتقاللية قناره  د منأى عن ضييييييروط السييييييال
 وال ذهبية. 

ونتسب ىليي الن ي  ميشال الي ان « لبنان»وهذا ايييييييييييييييي
وي  م   ن هذا اعنتسيياب ااييتهانات من  رل بند قومي 
ال وارنة ودازرهم ضيييييييييييي نا حلساؤهم ال دلقون ضيييييييييييي نا  د 
السضيييييييييييا  السيييييييييييوري. وال نارة ع تقال  د حضييييييييييينة هدع  

ام الوزرا . ك ييا أنييي لي  من تقييالةيي  التنااييييييييييييييييل بةن الدكيي
اإل اضيييية  د الشييييكاوىو خصييييوإييييا أن الناييييا ل الجوابية 
ك ا الوارية تأخذ  نيقها ىل  ىضيييييهارات وتوار ها عه   ر  
آخن ومن شيييييأن تضييييي ةنها من الشيييييكاوى أن تقوة مب أ 

 أحنج تقويل.« ال جال   األمانات»
وإل  ال نارة التد  د النس  السيييييييلي انية هنالك النغهة 

ما من شيييييييييييييييأني ىروا   د أن يسييييييييييييييي م الن ي  من ال لك 
ال وقف التاريخد الذي اييييبع أن اتخذه عن ما اإييييادب 
 د  ا نتي الن ي   شييييييييار األايييييييي  من يمشييييييييع التد كان 
وزورها زيارة ال هتم بتنميم الصيييييييييييييييف الرنبد ىل  بةنوت 
لكد يضييييييم نهاية للترامل ال زاجد السييييييوري مم الوضييييييم 
اللبناند. واعتبن الن ي  ميشيييييييييييييييال ايييييييييييييييلي ان زمنذاي أن 

ة ال توازنة للرالقة بةن لبنان وايييوريا ب أت خاوتها النهاي
األول  وأن الن ي   شييار ع ب  اييةلتزم احتناما مني للوع  
الييذي قارييي وتوقةنا ل قييام ال لييك عبيي  هللا بن عبيي  الرزيز 
الذي نخوتي تجاه ايييييوريا األاييييي ية ابنا عن أب متج ية.. 
ىل  أن اختييار الن ي   شييييييييييييييييار انديييازا غةن مدسيييييييييييييييوب 

ات ىل  جييييانييييب ىونانو وهو اندييييياز ا تقيييي  فيييييي التيييي اعييييي
ال نداز النؤية الهرة ة ال  ى  ضاعإ مني البوإلة ىل  
أن يخلإ ايييييوريا  د النسع التد تناا فيي يما  الضيييييدية 
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والجاند ويتنا ع مم ىراقة ال م نزل  د الس رة والخزينةو 
 دةا ىني  د حال ااييييييييييييييت ن األمن عل  ما هو عليي أن 

بنان النصييييف الحاند من السييييهرةنات تصييييها اييييوريا محل ل
 و وال انوات الح انةنات. 

ىن ال لك عب  هللا بن عب  الرزيز قلع من  شاعة هذا 
ال شيييييييه  الذي كانإ ايييييييوريا  د غن  عني لو أن الن ي  
 شيييار أإييير  ىل  ما كان يسييي ري من ال لك عب  هللا من 
نصيييييييييييييا ا وتدذوناتو وما كان وال ه الن ي  الناحل يقولي 
أمام الرا لة واألبنا  عن السييييييييرويية السيييييييين   د ايييييييياعات 

ألخذ  النصيييييييييييييييا عالج. هذا  الذات ما الشييييييييييييييي ة..  إن ا
احتاجي الن ي   شييار عن ما ح  إ الشيينارة األول   جوار 
الجامم األموي لكني لم يقنأ ال وقف جة ا.  م هذا ما كان 

 -ايييةنقذه لو أني ب ل ترلةع اآلمال عل  مسيييان ة روايييية 
إييييةنية عابنة وعل  تهويالت ىونانية ضيييينرها اآلتد أكحن 

 ىو توجييي  اييا نتييي ىل  األشيييييييييييييييقييا  من نسرهييا الهرةيي  ال يي
الرنب ب  ا ب ول الخليج  الها ال سييييان ة  د ضييييو  رؤية 
عنبييية عيياقليية بيي ل التهكم عل  هييذه اليي وليية أو تلييك عل  
 نيقة الن ي  الناحل أنور السيييييييييييييييايات الذي عن ما أراي 

إييييييييسقة كامب »األشييييييييقا  الرنب ىنقاذ مصيييييييين من ور ة 
زمنذاي ال كتور  وأرايييييييييييييلوا ىليي ر ي  وزرا  لبنان« ييسة 

ايييييييييييييييليم الد و أميي  هللا  ر نه وعييا يياهو ووزين خييارجييية 
الرناا  ارا عزيزو  ك هللا أاييييييييييييييينه من الزنزانة الرنا ية 
 رييي  األمةنكييييةو ووزين خيييارجيييية يولييية اإلميييارات زمنيييذاي 
أح   خليسة السييييييييوي يو  إني لم يكتف بن ل ااييييييييتطهالهم 

الد وهم اليذون جيا وا حياملةن عنضييييييييييييييييا لتقي يم الي عم ال ي
السيييخد الذي يرةن مصييين عل  بلواها اعقتصيييايية مقابل 
تخلد السيييايات عن الصيييسقةو وإن ا أوعز ىل  ال سيييدولةن 
ووايييييييييا ل اإلعالم  التهكم عل  ندو التهك ات الهشيييييييييارية 
الدييياليييية عل  يول الخليج وكيييل  نل عنبد يسييييييييييييييييي ي 
النصيييييا كد ع تتسييييياقط ايييييوريا عل  ندو تسييييياقط الرناا 

اإلوناند علةه ا وبالتالد عل   وبذلك يسييييهل اعنقضيييياة
 لبنان. 

نختم  القول ىن الزيارة التد حانإ ضنورات حصولها 
ومم ذلك  إنها منجأة للسييييييييييييييينة الحالحة عل  التوالدو  إنها 

األايييييييييييتاذ « أمل»زيارة ر ي  مجل  النواب ر ي  حنكة 
نبيي بني للسيييييييييييرويية. وهنا نتسيييييييييييا ل  لو أن الزيارة التد 

لنقييل  ال ييية  ييانضييييييييييييييي ييام ر ي  ت ييإ كييانييإ  نييا ييية أو  
الدكومة نجةب ميقاتد ىل  الن ي  ميشييال اييلي ان ونبيي 
بنيو ألم تكن  د هيييذه الديييال ايييييييييييييييتح ن ميييا يام ال حليييا 

الن ااد مرتصن القلب عل  ال أزا الذي يعيشي الن ي  
 شييييييييييار األايييييييييي  ومقتنرا  أن رؤية ال لك عب  هللا بن عب  

اقتناعا  أن  الرزيز للوضيييييم السيييييوري كانإ اييييي و ة وأكحن
الن ي   شييييييار أضيييييياع  نإييييييا كحةنة وأني  د نهاية األمن 
ايضيم لبنان؟! وإذا كان ال حلا الن ااد ع يسصا عن 
ذلكو  هذا ع يرند أن ما يصييييييييينحون  ي يرك  ت اما ما 

 هو حبي  إ ورهم. وهللا أعلم. 
 2012يونيو )حزيران(  13 - «وسطالشرق األ»صحيفة 

     

 ن األماننايف ضاماألمير 
 لحجاج بيت هللا الحرام  

 د الوقإ الذي ب أ عشيييييييينات األلول من ال سييييييييل ةن 
 20 د األمتةن اإلايييييتر اي منذ اآلن لشيييييهن الصيييييوم )من 

(  م  ر  ذلك بهضييييييييييييييرة 2012أغسييييييييييييييا   18وولةو ىل  
أايييييييابيم التوجي ىل  تأيية  نيضييييييية الر ن وهد الدج ىل  

األنبيا  إييييييييييلَّ  بةإ هللا الدنام والتبني بزيارة محوى خاتم 
هللا عليي وايييييلَّمو يأتد هدع  النهأ الذي أيخل مسيييييدة من 

بن  الدزن  د نسوايييييييييييييييهم وال ت حيييل بنحةيييل األمةن نيييايف
وزين ال اخلية السيييييييييييييييرويية ورجل  ولّد الره  الرزيز عب 

ال ولة التد كانإ أيام السنيضييييييييييييييية وأمن حجاج بةإ هللا 
الدنام ضييييييييييييييي ن أولويات أجن ة اييييييييييييييينواتي ال  و ة كوزين 

 لل اخلية.
اييييييييييييييينة( من حةا الزمن 78كان رحةل األمةن نايف )

 16والظنول الصيييييييييدية التد ىنتهإ  الو اة ووم السيييييييييبإ 
ل أخيييي ال لييك قنيييب الشيييييييييييييييهييي بنحةيي 2012حزينان /وونةو
الرزيز  ةب هللا  ناهو ذلك أن  الا ال لوي  عب بن  خال 

اييييييينة قبل  ال ةن اييييييينة و د الحالا  71األبنا  تو د عن 
(  ر  مراناة مم 1982عشييييييين من الشيييييييهن نسسيييييييي )وونةو 

أوجاع القلب وحالة اييييييييييين انية خضيييييييييييم للرالج منها  د 
يصيييييييييييييييلد  بنياييانيييا وأمةنكييا  م عيياي لةلق  وجييي ربييي وهو

ا جالسييات عل  كناييد حةا كانإ ُأجنيإ لي ع لية الصييه
 لةها من النياة.ى د ركبتي  د الاا ف التد جا  

ومن خالل متا رة ىيقاعات ال سيييييييييدوليات التد توعها 
األمةن نايف خالل السنة الوحة ة التد شرل  ةها منصب 
أمةن النياة  د زمن أخيي ال لك اييييييييييروي  م نا هات لوزين 
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ال لك فيصل  م وزينات لل اخلية  د  ال اخلية  د زمن أخيي
زمن أخيي ال لك خال  وبر  ذلك شيطيقي ال لك  ه  )رح ة 

بن  هللا عبييي  هللا عل  الج يم(  م  د عهييي  أخييييي ال ليييك
الرزيز أ ييييال هللا ع نه والييييذي ىختيييياره  ريييي  رحةييييل  عبيييي 

األمةن اييييييييييلاان وليات للره  مم ىحتساظي   نصييييييييييب وزين 
يف هو أحيييي  ال جلةن  د ننى أن األمةن نييييا اليييي اخليييييةو

ىقته  منها وأ ناها. ولم يقتصن   الث م ارج  د الدكمو
ذلك عل  الواقم ال دلد وإن ا زرع  د أواياط أهل األمن 
الرنبد مييييا يجوز ىعتهييييارهييييا رؤييييية للترييييامييييل مم حيييياعت 
ال خا ن تج م بةن التأند وإايييييت الة من أإيييييابتهم لوعة 

إيييييدة" التد الرنف ىل  ايييييوا  السيييييبةل وب ا ايييييُ د "ال نا
يخلإ قاموج الترامل بةن إييييييييياحب السيييييييييلاة وال وا ن 
كييأايييييييييييييييلوب غةن مييألول ونطيل مييا يجني  د األمتةن 
حةا ال وا ن ال قبوة عليي  الشيييييييييييبهة أو لإحتناز  د 
نظن جاليي تلييك األقبييية هو مجنم ومن يون أن وحبيييإ 

 الرك .
و  ة ما يسيييييييييييييييتوجب التأمل  د  بيرة نظنية األمن 

األمةن نيييايف لهيييا.  هو قبيييل تتويجيييي الرنبد و ع رؤيييية 
ع ة ات لوزرا  ال اخلية الرنب  دكم توليي ال نصييييييييييييييب  د 
ال  لكة  وال   انية و ال ةن عامات أي أقل   اند انوات 
من ىج الد اييييييينواتي كدامل مسيييييييدوليات  د ال ولةو كان 
يا م الدنص عل  ندو مييا اييييييييييييييي رنيياه من وزرا  ياخلييية 

م مسيييدولةن عن أمن هدع   صيييسة كونه عنب عل  تدةة 
شييييييييييروبهم وأو انهمو عن الخال ات التد بةن الدكومات. 
ومن هنا  إني  د الوقإ الذي يكون التأزم  د أوج ح تي 
بةن الدكومات تكون هنالك مسييييييييياحة تشييييييييياُور من جانب 
وزرا  ال اخلية الرنب  د أكحن من مناايييييييييييييييهة مم األمةن 

ولو نايف  لهات للتواييييط أو النصييييا أو حت و ىذا جاز الق
« ال ناإدة» للتدكيم. وبر ما ىاتقن أمن الرالج بوإسة

وأ  نت هذه الوإسة حاعت شسا   ال ئات أإاب  رل 
أهل الدكم  د يول عنبية الن م ألنهم لم يسيييييييييييييييارعوا ىل  

ترالج عل  « يولة األقبية» ليييي ىعت اي هذه الوإسة تاركةن
 نيقتهييا  ةنتهد األمن عيي اوة مسيييييييييييييييتدك يية بةن ال وا ن 

ة. ك ا أن حاعت تسيييييييييياُقط ح  إ وكان ما نشييييييييييةن وال ول
 ىليي أح  ال سبهات.

ىل  ذليييييك كيييييانيييييإ رموز أمنيييييية كحةنة  د يول ذات 
عالقيييات و يقييية مم ال  لكييية تدنص عل  أن تقف عل  
هيييذه التجنبييية ال ت ةزة  د ينييييا األمن التد  يييات األمةن 

الرزيز رمزات لها والتد تتشيييييييييييييييا ي من حةا  عب بن  نايف

 د ال نصييييييييييييييييب الواحيي  مم تلييك التجنبيية  اإلايييييييييييييييت نارييية
ال بلوماايييييييييية للشييييييييييم إيييييييييها  األح   والتد كان التكنيم 
للدييالتةن نوعييات من التكنيم للحهييات والوضيييييييييييييييو  وال واكهيية 
بواقعييية ل ييا يدصييييييييييييييييل  د الرييالم وينرك  عل  مناقيية 
الخليج. وما نقصييييييي ه  التكنيم كان ىايييييييناي منصيييييييب أمةن 

هللا ع نه وإايييييناي البالي  د الكويإ للشييييييم إيييييها  أ ال 
وعييييية الرهيييي   د ال  لكيييية الرنبييييية السيييييييييييييييرويييييية لألمةن 

 الرزيز رح ي هللا. عب بن  نايف
تهق  اإلشيييييييارة ىل  أمنين. األول هو أن مواراة جح ان 

 د مكة ال كنمة تب و ك ا « مقبنة الر ل»األمةن نايف 
لو أنها تلجاُوب مم رغهة حبيسيييييييييييييية  د إيييييييييييييي ور مالوةن 

الدج  كل األمان الذي حققي لهم مسييييييييل ةن أيوا  نيضيييييييية 
ك  األمةن نايف الذي كان الدج ال اضيييييييييد شيييييييييهاية مِّسييييييييي 
الختيييام لجهوي  يييال يييا بيييذلهيييا من أجيييل حجييياج بةيييإ هللا 
الدنامو وكذلك رغهة مالوةن عحقةن اييييييييةديون السنيضيييييييية 

الرزيز األااج األمند  عب بن  وق  بن  لهم األمةن نايف
كانإ  رل الذي يجرلهم  د غاية النضييييييييييييييي . ولاال ا 

أقوالي  د ال دت ن الصييييييدا د السيييييينوي الذي يرق ه خالل 
موايييييم الدج  صيييييسة مسيييييدولةتي ر يسيييييات للجنة الدج الرليا 
وبالذات خالل أربم عشيينة ايينة عصييةهة عاشييتها األمتان 

( توضا ل اذا تلك النغهة حبيسة يييييييييييه1429و 1415)بةن 
 د إييييييييييييييييي ور الدجييياج و دواهيييا أن يكون محوى أمةنهم 

 حاب مكة ال كنمة.الرزيز  د ر 
وهذه األقوال تسييييييييتدع لوح ها نوعات من التدلةل الذي 
كنإ ب أُت كتابتي عن تجنبة األمةن نايف ليكون  صيييييييالت 

النهج السييييييرويي  د » د الجز  الحاند من  ال ةتد حول 
الكتاب  والتد إييييييييييييي ر« تنويل األزمات والصيييييييييييييناعات

ن خييييييايم الدنمة  » رنوان  2011األول منهييييييا  د الرييييييام 
 م جييييا  النهييييأ «. هللا عبيييي  يييييا ن. أمن هللاحييييارج األمتة  

ل القلم هيذه الكل ية   -التديية  -الدزين وبيالتيالد يسيييييييييييييييجيِّّ
الشيييييييهاية حول رحةل رجل يولة كحةن الت ةز ومق ام ُكتب 
لي أن ووارى الحنى  د أرة مق اييييييييية و د رحاب حجاج 
بةإ هللا الدنام الذون كانوا ماضيييييييات ويا  ات حاضيييييينين  د 

ي" التد تشييييييكِّل ىنجازاتها عالمات ذات يععت  د "أجن ت
 التاريم الرنبد واإلاالمد الد وا.

 2012يونيو )حزيران(  81 - «وسطالشرق األ»صحيفة 
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 الحل المستقر«.. الدينوقراطية» الـ
 لمصر وغيرها 

يجوز تشيييييييييييبيي  وز ال كتور مد   منايييييييييييد بن ااييييييييييية 
وقرة  سوز ج هورية مصييييييييييييين من حةا ال ساجأة غةن ال ت

 اراي أوباما بن اايييييييييييية الوعيات ال تد ة. ك ا يجوز القول 
ىن الهسييييييييييييييييا يية  د الدييياة الرييايييية و د مخييا هيية النيياج 
لإ  وكذلك  د ال سنيات التد تتسم بها أقوال اإل نةنو شكَّ
الرنصن األهم  د  وز كل منه ا. وبتربةن أكحن وضوحات 

ل ال ه شيييييييييييييييةن والسقنا   والاهقييية ىن كالت منه يييا كيييان ي حيييِّّ
الواييييييا  ع ومات التد ىندسيييييينت مسيييييياحة وجويها نتيجة 
ن ما  الدنوب والتدنشييييييييات البوشييييييييية التد يمنت ولم تر ِّّ

ايييييييييييييييا ت  د مرنة اإلكحار من الوعوي البناقة أيمَّنت ي و 
 ب ل أن تدقع الوعوي.

حالنا وهو يشييييييييييةن ىل  هذا  لويسييييييييييتدضيييييييييين ال ن  مح
وإيييلإ  نطيا  من زع اتال ل  لا من ال قارنة خصيييال األ

ىل  مناتب الق ة عل   نيع الزه  واإلعتقاي الناايييييم  أن 
اإلقتناب من الناج ومشييييييييييييييياركتهم ال خاول من عاييات 
الزمن وم اراييييييييية ال سيييييييييدولية  النسيييييييييهة ىل  ذوي الداجة 
عالجات أو  رامات أو بةتات أو ترلي ات أو تأمةنات لشيييييييييييييخوخةو 
 هد الضييييييي انة ل ن وتول  الطياية. النهج السيييييييرويي الذي

عه ه ولّد  الرزيز وايييةزي ه عب بن  هللا عب  ىعت  ه ال لك
الرزيز حةوية وتسرةالتو خةن محال  عب بن  األمةن ايييييل ان

 عل  ذلك.
مييا يرنةنييا هنييا هو هييذا السوز ال بهن لليي كتور مد يي  
مناييييد بن اايييية مصيييين التد كانإ عل  م ى اييييتة عقوي 
حكنات عل  ال دايييييييييييييسييييييييييييية الرسيييييييييييييكنية وكأن ا ع  قة لهذه 

ايييييييييييييييسييييييييييييييية  ال  نةةن. وعن ما تدُ ث ال ساجأة وت  م ال د 
أإييييييوات ال ه شييييييةن والسقنا   ال كتور مد   مناييييييد ىل  
تُّي الستية  ر ااييييية مصييييين ليكون بذلكو ك ا توجب عليي ايييييِّ
نسيييييييييييبيات ومرن تي ال وضيييييييييييوعية  ال جت م ال ولد وكسا تي 
الرل يةو مد   علد آخنو  إني بذلك ونتشييييييل مصيييييين من 

هن األربرة عشييين بةن ىايييقاط وه تها خصيييوإيييات أن األشييي
الذي حاول الن ي  حسييييييييند « ييكتوقنا ية» نظام الييييييييييييييييييييييي

مهييياري أن ويي خييل من خاللييي التييياريم  ييإذا بهيييذه التوليسييية 
تنمد  ي أايييييييييييوأ رمية وتجرلي ملسوظات عليي  شيييييييييييت  أنواع 
نة  ضييرة مالوةن من ال صيينيةن رأوا أن  اإلهانة عل  أل سييِّ

مصييييييييييين النصيييييييييييف األول من اييييييييييينوات حك ي كانإ لكل 

وال صييييييينيةن لكن النصيييييييف الحاند كان للرا لة الصيييييييرةنة 
وللداشييييييييية ولل تسييييييييلقةن عل  حسيييييييياب الج م الها ل من 

 ال دتاجةن.
ا نييقييول ىن نييظييييييييام مييهيييييييياري كييييييييان نييظييييييييام وعيينيييييييي ميييييييي

 ألن ر ي  ال دنواييييييييييييييييييية هنييييا مزج « ييكتوقنا ييييية» لا
السييلوي ال كتاتوري  جنعات من حنية التربةن وال  ارايية 

بهذا الخصييييييومو ب لةل أن إييييييدا ة  ال ي قنا ية يشييييييه  لي
مصن مهاري كانإ تنشن ما شا  لها الكاتبون وتنتق  ك ا 
السضا يات الخاإة ما شا  لها اإلنتقاي شاملة بذلك أهل 
السيييييييييييييييلاة من قاع تها ىل  ق تها. لكن مقابل ذلك كانإ 
ال اييياريات القيييااييييييييييييييييييية لهرل هدع و وإن جيييا ت هيييذه 

ل  د أنظ ة عنبية ال ااريات أقل قسوة م ا جنى وما زا
 «اإلنقاذ»محل اويان  «عسكقنا ية» ىعت  ت نظام الييييييييييييييي

ل أشيييييينار  الذي ما زال ع وترظ فيرتبن حالة اإلحتجاج  ِّر 
وع وتن ع  االب الجامرة التد  ال ا « شييييييييذَّاذ آ اا»أو 

متن يدتج مم أني « الجل » بي أنتجإ أإداب  يم فيراقب
نيف أن نظيييييام ىايييييييييييييييالموي وأن من أيبييييييات الييييي ون الد

اإلحتجاج من جانب من يجوع أو ايجوع حع مشنوع ع 
يقتصيييين عل  التظاهن وإن ا عل  الخنوج شيييياهنات السيييييف 
 كيف ىذا كيييان الجوع هنيييا ايييييييييييييييويانييييات و د بلييي  الخةنات 
ال دجوبيييية  سرييييل مرييييامنات اإلنقالبةةن الييييذون ايييييييييييييييجلوا 

ج و ات  د خار ة السيييويان حةا  صيييلوا جنوبي « ىنجازات »
اتإ هنالك ع اوة ج و ة  د تاريم الر اوات عن ش الي فه

التد تداييييييييييييييي  لدنوب  د ال ناقيية. ك ييا أن مايياريات 
الذي ىعت  ه مهاري كانإ أقل « ييكتوقنا ية» نظام اليييييييييييييييي

« ج هولكية» قسوة من ال ااريات التد تعيشها اوريا اليييي
ار  وهو تصيييينيف واقرد لها  ر ما ىتضييييا ان الن ي   شييييَّ

أمنية أ سيييييي ت ىنضييييييها ةتها  ومتن مري وحولي من  يايات
اييييييينوات الجند غةن ال شييييييينوع من لبنان ال سيييييييتتضيييييييرلف 
ال سيييييييييييييييتهييييا و يقوي مواجهيييية  رقلييييية الوارث الييييذي عليييييي 
ك ور يييي ومن الواجيييب توريحيييي لإبن  ال ديييا ظييية عل  ُملييي 
الدامل ىايييييييييييييييم ج ه ال ورِّث ويني  لي وال ه أن يكون محل 

وكاله ا  الدسييييةن الحاند الذي  ات وليات للره  الهاشيييي د.
ار وأاييييييييي ا  والدسيييييييييةن الدسة  ىبن  حا ظ الدسة  ىبن  شيييييييييَّ

 هللا ورانيا  د ان متقاربة. عب 
 د خضيييييييييييييييم هيييييذا الواقم وميييييا حوتيييييي  د  يييييياتهيييييا 

 د السيييييييييييييييويان « اإلنقييييياذ»جنناعت « عسيييييييييييييييكقنا يييييية»
نظام ايييوريا « ج هولكية»نظام مهاري و« ييكتوقنا ية»و

لقذا د أن والذي كان ايييييييييييييييةتكنر لو ُ يِّل للرقة  مر ن ا
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الذي تبةن أنهم مدمنون شجران « الجنذان»ونتصن عل  
وأإييييداب حع نالوه  ال حابنة مت نةن لو أن األ السيييية لم 
يشيييييييييييييييييياركوهم حظوة الترةةن ال نتهييييك ىل  حةنو جييييا ت 
ال ساجأة ال صييييييييييينية تدك  من خالل السوز وال بهن لألمن 

رب ا ايييييتكون الدل « يونوقنا ية» الواقم ال وند أن اليييييييييييييييييييي
ايييييييييييييييط ال قبول شيييييييييييييييربيييات ويوليييات رغم كحنة التدسظييات الو 

 واإلعتناضيييييييييييييييييات  د ىنتظييار توضييييييييييييييييا  رل ال واقف
 د مصنو مم مالحظة ان ىرتيا  اإليارة « اإلخوان» لييييييييي

األمةنكية ل ا حصيييل ع ونقصيييي الوضيييو  وإعَّ   ا تسسيييةن 
قول هةالري كلةنتون وزين الخيييييييارجيييييييية األمةنكيييييييية ووم 

ل أن وديي  2012حزينان /وونةو 27األربريييييا   وملن قبييييي 
ىن اإليارة األمةنكية »الن ي  ال كتور الي ةن ال اييييييييييتورية 

ايييييييييت ضيييييييييد ُق مات  د يعم  ع لية التدول ال ي قنا د  د 
مصييييينو ومن يواعد اييييينور اإليارة أن الن ي  ال صيييييني 
الج و  ترهَّ   إحتنام ال راه ات واإللتزامات ال ولية التد 

سييييييييييييالم بةن مصيييييييييييين من شييييييييييييأنها الدسا  عل  مراه ة ال
وإايينا ةل. ك ا ىن الجي  ال صييني يسييتدع  السرل الحنا  
عل  يوره النا ييي   د ىجنا  ىنتخيييا يييات حنة ونزيهييية وذات 

 «.مص ا ية...
مضييييييييييييي ون كالم هةالري كلةنتون يجةز لنا اإل تناة 

 أمنين 
هو أن اإليارة األمةنكية تراملإ مم ال وضوع  األولو

ال ة تني  أ ةب اييييييييياج أن األ نال الحأال صيييييييييني عل  
الرالقة مم الوعيات ال تد ة. جنناعت ال جل  الرسكني 
ونييي ون. والسنيع اليي كتور أح يي  شيييييييييييييييسةع ونييي . واإلخوان 
اليييذون ىختييياروا ملن هو األيرى  يييالرقليييية األمةنكييييةو أي 

ايييييييييييتاذات  د أال كتور مد   منايييييييييييد عن ما كان  الهات  م 
ةنكييا. وهييذا ىحيي ى جييامريياتهيياو  ييالبو الوي والرالقيية مم أم

لي  ولة  الصييييييييييييييي  ة أو ولة  السييييييييييييييياعة وإن ا  ر  عالقة 
عالقة ايييييياايييييية مسيييييتقبالت.  م  ب اوتها  كنية ع يقة لتح ن

ىن "اإلخوان" لو كانوا ع وني ون هذه الرالقة وبالتالد ع 
يكون هنالك " ةتو" عل  ر ااييييييييية أح هم للج هورية لكانوا 

ة" وهذا يقلل الدنكب" الدزب" ولي  ب"خاضييوا اإلنتخا ات 
 من تدسظات اآلخنين علةهم.

األمن الحاندو هو ىن اإليارة األمةنكية و د ضيييييو  ما 
حوتي السيييييييييياور السييييييييييا قة ع ب  أبلرإ جنناعت ال جل  
الرسيييييييكنيو ألن لرة الكالم مرهم لم ولن تترالو أني  د 
حال كانإ هنالك رغهة شيييييييييييييييربية لتنؤج ال كتور مد   

 يقي. وهذا ما حصل. د  ن  مناد أن ع توضم حواجز

تدييإ عنوان  اآلن هنيياي حيياليية جيي ويي ة  د مصييييييييييييييين
"يونوقنا ية" أي الن ي  اآلتد من  عنيل للنظام هو اليييييي

بوتقيية يونييية عنيقيية لكنييي مقتنم أو مدمن  ييأنييي  ريي  الييذي 
ح ث  د مصيييييييين عب  من تدقةع مناا يي قنا د اييييييييليم 
ومن يون مداوعت ق م ومااريات كتلك التد حسل بها 

 د النصف الحاند من انوات « ييكتوقنا ية» يييييييييييييينظام ال
مهاري. ومحل هذه "ال صييييييييييييييياهنة" بةن ال ون وال ي قنا ية 
ي كن أن تدقع اإلايييييتقنار  د مصييييين ك ا ي كن أن تج  

« ىخوانها» نيقها ىل  التابةع  د ايييييييييييييوريا ويتنأج أح  
الج هورية التد تنزل يمات منذ أشيييييييهن. وبهرل الصيييييييبن 

يول عنبية حا نة  د أمنهاو  ال ولد يصييييل هذا الدل ىل 
لكن هيذا لن وتضيييييييييييييييا قبيل أن ت ةيل كسية الي كتور مد ي  
منايييييييييييييييد الن ي  عل  كسة ال كتور مد   منايييييييييييييييد ىبن 
الرقةيي ة اليي ونييية الرنيقيية وبييالييذات  د مييا وترلع   ريياهيي ة 

«  اإلخوان»السيييييييالم مم ىاييييييينا ةل  دةا ىذا ايييييييلَّم شيييييييةوا 
نوهم»و ال ريياهيي ات  بترهييُّ  رفيقهم الن ي   ييإحتنام« منظِّّ

ال رقوية مم يول الرييييالم وع ولرةهييييا عل  ندو مييييا  رييييل 
الن ي  أنور السايات  ال راه ة التد أبنمها هو شخصيات 
مم اإلتداي السييييييوفياتدو  إن األحوال اييييييتسييييييةن  ا أنةنة 
وينصييييينل رفيقهم ىل  تق يم األهم من ال االب )األحوال 

ن ال عيشيييييييييييييييية والرشيييييييييييييييوا يات وال نتهات والوظا ف واألم
والشيييييييييييييييسافية والنزاهة واألمانة وإعاية البنا ... الم( عل  
ال هم الذي هو ال راه ة مم ىايييييييييييييينا ةل لجهة اإللرا   د 
الد  األقصييييييييييييييي  والتر ول  د الد  األين و من يون أن 
ترند أي تر والت أن مصن ليسإ متسال ة مم ىانا ةل. 

نون »إييييييييييييين الشيييييييييييييةوا وألكن ىذا  عل  أن يأخذ « ال نظِّّ
إييييييول ولي   اإلجتهاياتو  رن ها ق  نج  أن رفيقهم  األ

الن ي  اليي كتور مد يي  منايييييييييييييييد ال قتنم  ييأن الشيييييييييييييييرييب 
ال صييييييييييييييني ع وني  حنبات ج و ة مم ىايييييييييييييينا ةل وأن ىلرا  
ال ريييياهيييي ة قيييي  ونتهد ىل  ذلييييك وهييييذا مييييا تت نيييياه ىونانو 
يسيييييتدضييييين أايييييلوب الن ي  حا ظ األاييييي   د التبنؤ من 

« ة الخال ةلالناا» إاحب« الهرا» لييييييييي الطياية التاريخية
وأالوب الن ي  إ ام  د ىنها  الن اا غةن ال اواعةنو 

و «يونوقنا ية» وي ضيييد ُق مات يداولو وعل  قاع ة اليييييييييييييييييي
ىيجيييياي حلول لح ييييانةن ملةون مصيييييييييييييييني من ال نجا أن 

 يصهدوا مئة ملةون خالل خ   انوات. أعاني هللا
 2012( تموز) ليويو 1 - «الشرق األوسط»صحيفة 
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 ما يحدث في السعودية ويتمنَّاه العرب
ن حاضيينات أ ضييل م ا كانإ عليي ليسييإ أحوال األمتة  

 النح ن عب بن  الرزيز عب   د الزمن الذي أاييييَّ  ال لك
اييروي ال  لكة الرنبية السييرويية. بل ىن أحوال الزمن  آل

او ات من تلك التد كانإ قبل التوحة  عام  أكحن الداضن
الدجيييياز ونجيييي  » ة م لكيييية  ييييا عييييايت التسييييييييييييييي ييييي 1932

الرزيز عام  عب   ر  مهايرة النج وةن لل لك« وملدقاتها
وعنييييي  «. ال  لكييييية الرنبيييييية السيييييييييييييييروييييييية»وإن يييييا  1927

ىايتدضيار  رل األح اث وأايالةب هي نة ال ول الكبنى 
عل  ال ناقة وتدويل أقاار منها ىل  ميايون إيييييييناعات 
ايييييييياايييييييية ع تلبا أن تتاور ىل  مواجهات  إل  حنوب 

حيانات بةن قابةن و د مرظم األحيان  الوكالة   رن  أن أ
 ف ىل  أع ا  تقاتل  رضييييييييييييييها وتم تدويل أ يال أو  وا

 رضيييييها اآلخنو نج  أن الذي جنى  د الزمن الرابن هو 
 د  رل جوانهي محل الذي يجني  د الزمن الداضيييييييييييييين 
ونج  مسييدة كبةنة من ُ ر  النظن  د إيييرة لإاييت نارية 

الرزيز  د  عبيييي  ىتسيييييييييييييييم بهييييا النهج الييييذي ىتهرييييي ال لييييك
ة ىايييييييييييتك ال ىرايييييييييييا  التأايييييييييييي  األول وهذا جرل ال  لك

الرنبية السرويية تص   أمام اإلعصارات ال تتاليةو وذلك 
من خالل الصييييييييييييييييرة التد ُتدقع اإلنتقال الهايئ للطياية 
الخيييييالد من ال سييييياجييييي ت والتكهنيييييات واإلايييييييييييييييتاالعيييييات 
وال رامنات غةن ال دسيييييييييييوبة واإلعتصيييييييييييامات التد ت  م 
 إاييييييييييييتقنار الو ن ندو ال جهول. و د ال شييييييييييييه  الرنبد 

  ال تدني مني أو النا م ىل  حةنو الناهن ع ومات ايييييييييييييييوا
 ال لةل عل  ما نقولي.

ك ا نج  ىاتدضار رجاحة ما  د كتاب هللا وأحايوا 
راييييييييييولي )ص( والصييييييييييدا ة من آيات بةنات وأقوال  ةهة 
حول التواضيييم والراا  والرسو والتسييياما والر ل والرقاب 
ل م والشجاعة والشنل والتضدية والشهاية  والقصاص والرِّ

والشيييهاب والضييي ةن والخبا والا م والا و   والشييييخوخة
وال شيييييييييورة والدياة ال نيا واآلخنة والواجب والخةن والشييييييييين 
والنضيييييييييييي  والسييييييييييييال  والتن ية والرن  والسقن والسضييييييييييييةلة 
والرةييب والقنيياعيية والقوة والتناحم والريي اليية والحقييا يية والسكن 
وكذلك التهصن والتأمل واإلإرا  ىل  الشكوى من شكاة 

ل  د  وإل  السكنة تأتد من أإييييداب النأي السيييي و و تشييييكَّ
مج لها إناط الصال  ال ستطيم واإلإال  الشامل ل ن 
يدتاج ومن وني . وأتصيييييييييييييييور أن ألول البةوتات الرنبية 
واإلايييييييييالمية  د يول ونام  ةها ال وا ن عل  خبن يموي 

ويصييييييييدو عل  خبن تخنيبد وت مةني وين م  التالد عل  
و أو عل  « ورة»ىعتبنوها  « ورة» بييييييييييييييييي ىبتهاجي ال ترجل

بيانات أو تصنيدات تستبع كل ة أهل القانون  د ىعالن 
نتا ج ىنتخا اتو وعل  ىرتهاكات  د األاواا والبورإات 
ناشيييييييييييييييئة عن ملةونيات  ال ا شيييييييييييييييرن الهرة  ك ا القنيب 
 ال لل من تكنارها ومن الشييييييييييييييرارات وال  اراييييييييييييييات التد 

صيييييور أن تد ث  د اييييياحات اإلعتصيييييام والتج هن... أت
ألول البةوتات وبالذات كهار السيييين والناجدة عقولهم من 
رجييال ونسييييييييييييييييا  ىنبهنوا وهم وتييا رون اإلنتقييال السيييييييييييييييل  
وال دتنم  د ال واقم الطيييييايييييية والييييذي ىمتزج الدزن فيييييي 
عل  ملن ونحل  ال سنة ىزا  من يخلف. وكيف أن عسوية 
ال هايرة هد ىاييتستا  يختلف عن اإلاييتستا ات ىياها ذات 

لتسيييييييييرةن  د ال ئة وما  واو وأن هذا اإلايييييييييتستا  وت حل ا
بتصييينيدات وإشيييايات ومنا د من ُكتاب وشيييرنا  نهاةةن 

الرزيز أو  عبييييي بن  فيصيييييييييييييييييييلبن  أحييييي هم األمةن نوال
مسيييدولةنو وإيييسدات تنحةب ىعالنية تت دور حول خةن 

 ولّد الره  خلف لخةن ايييييييييييييلف وكيف أن األاييييييييييييي  عل 
يز ىلتق  مم اإلبتهيياج الرز  عبيي بن  الناحييل األمةن نييايف
الرزيز لكد وواإل كولد  عب بن   إختيار األمةن ال ان

للره  مسييييييةنة شييييييطيقةن ويعه ا ب مرة حزن شييييييبةهة بتلك 
ال مرات التد ىنسيييييييييييابإ من مقلتيي عل  شيييييييييييقةع الج يم 
ال لك  ه  وعل  اإلبنةن الهاري ن  ه   م  ر  ايييييييييييييينة أح   

ن ايييييييييييييييل ان مم اللذون كانا  اري ن ك ا حال وال ه ا األمة
ب هللا  نى الج يم و نى الزوجيييية  واليييي ه ال داييييييييييييييي   ةييييِّّ

الرزيز وفيصييييييييييييل  الكني ة أم  ه  وأح   واييييييييييييلاان وعب 
ر ال شييه  الذي أشييةن ىليي أ تنة أن  وحصيية. ومم تصييوُّ
هيييذا األب أو األم وهيييذا الجييي  أو الجييي ة  د تليييك البةوت 

لنر ة اإلايييييييييييتقنار ل ى ىخواننا  يا الرنبية يقول كل منهم 
هيييييل ال  لكيييييية وبييييياليييييذات  د ربم القنن الرنبد األكحن أ 

خاورة. تشيييييييييييييييا  ىراية هللا أن ونحل ال لك  ه  الذي كان 
مالئ ال نيا الرنبية ىق امات وُحسيييييييين تاوين  ةتسييييييييلم الطياية 

الرزيز اليذي أضيييييييييييييييس  عل   عبيي بن  هللا عبيي  ولدُّ عهيي ه
الصيييييييييييرة التد ارت ها الوال  ال دايييييييييي  نهجات ع وتسييييييييييبب 

بن  عه ه األمةن الاانولّد  ي عحناتو وينحلالنحةل  أ
األمةن نييييايف لوعييييية الرهيييي   الرزيز فيييييأتد ىختيييييار عبيييي 

ياها التد علةها الصيرةو وينحل األمةن نايف ى السالاة 
فيأتد ىختيار األمةن ايييييييييل ان ويسيييييييييتدضييييييييين أبو  ه   د 
مسنيات تصييينيداتي األولية الشيييطيقةن الرا بة ن الداضيييني ن 

وي ك ا يهيل وج اني ىاتدضارات لكبةن أبو خال  وأبو ار
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األشقا  أبو فيصلو والحال ة كان األمةن ال ان مواكهات ع 
 وه أ لي  ال إلحوالهم الصيييييييدية ملبيات خةن تلبية توجةهات

الرزيز الييذي رأى أن األمةن  عبيي بن  هللا عبيي  األمنولّد 
ايييييييييييييييل ييان كن ي  ل جل  الرييا ليية ونوب عنييي  د رعيياييية 

نأ وتخهيف أعها  ال سدولية اإلاتحنا ية الشقةع ىل  أن وب
 عن كاهل وال  الج يم.

وفي ا األرة السيييييييياايييييييية تهتز ل ى يول عنبية ع ة 
 وع تنقام ال جايعت الرطي ة  د شيييييييييييأن من وتنأج هنا؟
وهييل أن الييذي وتنأج هنيياي يجييب أن وهق ؟ ومت  ونحييل 
ال تن سون هنالك... وهكذاو ومم ىهتزاز األرة السيااية 

ا ع ذلييييييك من يم وناا عل  جوانييييييب أ يييييييا هييييييا ومييييييا ون 
و وا سها وكنامات ُتنتهك  أقذع ال سنيات وينتسم منسوب 
القلع عل  الداضييييييييين والخول من ال سيييييييييتقبلو وواإيييييييييل 
اإلاييييييييتقنار مسييييييييةنتي  د ال  لكة ويديي أهل ال سييييييييدولية 
الج و ة الذون تم ىختيارهم واجب تقبُّل الترزية   ن رحل 

وليي واجب التهنئة  ال سييييييدولية  و د الةوم نسسييييييي أو الذي
الج و ة وترم النسوج   أنةنة ما أحوج ال وا ن ال رلوب 
عل  أمنه  د يول عنبييية عيي ة ىل  محييل هييذه الا ييأنةنيية 

 التد يغهط شطيقي السرويي علةها.
لوع متا رتنا عل  م ى أربرة عقوي ل سيييييييييييييييةنة األمةن 

يوليية »الرزيز وكيف ويي ون شيييييييييييييييدون  عبييي بن  ايييييييييييييييل يييان
و أو  لنقل ىمارة  دجم يولةو عل  ه ى تحطيف «النياة
ىايييالمد مسيييتدضييينات  د كل  -عنوبد  -يوند  - كني 

خاوة يخاوها وال هو وكذلك كيف أن أبواب يوواني ليسإ 
موإيييييييييييي ة أمام أح و وكذلك أيضييييييييييييات كيف أن أهل القنار 
الرنبد واإلاالمد وال ولد عن ما وزورون ال  لكة ش و و 

ي كنمز لل سييييتقبل السييييرويي الدنص عل  أن يصييييروا ىلي
وكنجيييييل يولييييية يرةنهم الوقول عل  رؤيتييييييو ك يييييا أنهم 
يدنإيييييييييييييييون عل  أن وزورهم  د يولهم وتكون الزييييييارة 
وال داي ات ىاييييييييييتك اعت لنؤية األمةن وبنون  د ضييييييييييو ها 
لون أ كارات... ىننا لوع هذه ال تا رة التد  ايييييااييييات أو ُير ِّّ

ت ال دتاجةن تشيييييييييي ل أع ال خةن نوعية تن م من مرنويا
ىلةها وبالذات ذوي الداجات الخاإييييييييييةو ولوع التواضييييييييييم 
والدنص عل  ع م التقصيييييييييييييةن ىزا  أي مدنة ىنسيييييييييييييانية 
عنبية وإاييييالمية من  لسيييياةن ىل  قلب أوروبا وبصيييينل 
النظن عن الظنول السييييييييييياايييييييييييةو ك ا الدال مم ىخواننا 
رين  قيياية الر ييل السلسييييييييييييييياةندو لكييان قلقنييا ك دبةن ومقيي ِّّ

 ان كبةنات. ىع أن النجل إييييياحب تجنبة غةن لألمةن ايييييل
لإ روا  ها ما يجوز ىعتهار  مسيييييبوقة بهذا الشييييي ول وشيييييكَّ

ل  انية» م راييييييية لاال ا ر  ت ال جت م السيييييييرويي « السيييييييّ
  تأ نين بها. بل حت  يجوز القول ىن ر ةع الدنيني ک 

و والييذي  ييال ييا كنييا كييإعالمةةن محلييي من «رجييل أع ييال»
انو ىكتسييييب من أاييييلوب أبو  ه  زوار يووان األمةن اييييل 

 د ىيارة شييييييدون الناج ومن تواضييييييري ومن متا رتي ومن 
ل م وأع ال  نخوتي ومن نوعية ىهت اماتي  د ما وترلع  الرِّ
الخةن ما جرلي وتأهل لكد وتنأج حكومة ترة  ىل  لبنان 
 ورونقي وهو رونع لم تكت ل مناحلي  ر ما ىاييييييييتشييييييييه  وه

عل  مجت م مةليشييييييييييييييييييييياوي كونيييييي وا ييييي ات نزيهيييييات ومنزَّهيييييات 
من شييييييييييييييطيقة حاايييييييييييييي ة وشييييييييييييييطيقات  وريات « مدنوج»

مسيييتهتنات  الخصيييوإيييية الو نية والسييييايات. ومن كان 
وتدل   ييييالصيييييييييييييييسيييية ال تريييي ية الجوانييييب لجوهن أولويييييات 

ل  انية» التد هد م راييية لل رن ة السيييياايييية ال تزنة « السيييل
والواقعية  د زمن اإلنسراعت والخاوات غةن ال دسييييييوبة 

 ال ا أوقرإ كحةنين  د شييييييييييييييين رهاناتهمو ع يروي التد 
القلع علييي من اإلعصييييييييييييييييارات ال تتياليية التد تعيشيييييييييييييييهيا 
ال ناقييية كبةنال. لكن الخشييييييييييييييييييية تهق   د أي حيييال وارية 
ومشييييييينوعة.  األمةن ايييييييل ان وتول  ال سيييييييدولية ال تق مة 
في ا ال شييييييييييييه  الرنبد واإلاييييييييييييالمد م عاة للنههة. أمامي 

أزم بهذا الشيييييييييييييييكل من قبل مصييييييييييييييين ال أزومة ك ا لم تت
ل  د ضييييييييييييو  حل مرضييييييييييييلة مل   نا  ر ااييييييييييييتها  وال دمِّّ
 اإلخواند ال كتور مد   مناييييييييييييييد ىنسناج تأزمها وهذا ما 
وحلج قلب األمةن ايييييييل ان الذي يدبها والتد ك ا الشيييييييقةع 

الرزيز كانإ لو  الإ  عب بن  الرا ب الداضييين ايييلاان
د علةها ال واجهة وتاورت األمور  د زمن الر وان الحال 

اتج  أن الشطيقةن اليرنبةة ن الاان وال ان  1965عام 
بةن ال تاوعةن ي ييياعيييات عنهيييا. وأمييياميييي لبنيييان الييي ا م  د 
خا نه والذي وإييييييييييلإ الدالة فيي ىل  أني أشييييييييييهي  قارب 

يديياول جيياهيي ات اإل دييار ىل  شييييييييييييييييا ئ « ىتسيياا الاييا ف»
األمان متخايات عاإيييييسة ع تنحم وع يقتنم أإيييييداب هذه 

نة ألخيي يقم  ةها. وأمامي الراإيييييييييييييييسة أن من يدسن الدس
« اإلنقاذ»كيف أن  السييييييييييييييويان الذي ع ُتصيييييييييييييي ا األمةو

تسيييييييييييييلَّ وه لد ات وعظ ات  م ها هو جسييييييييييييي  « اإلنقاذوةن»و
إيييييييييييينيم الهزال  رحنوه شيييييييييييين تهرُحن يداول كبةن زع ا ي 
الشيييييييييييييييربةةن الصيييييييييييييييايا ال ه ي ىنقاذ ما اييييييييييييييييكون من 
ال سيييييترصيييييد ىنقاذه وتدإ مالب أاييييياايييييد وتلخ   د 

لسييييييييييويان ىل  أهليو أي ىليي وإل  أحزاب نالإ  د عوية ا
منتصيف السيتةنات  نإية أن تدكم في ا لم يسيتقن قايتها 
عل  رأي  تصيي ى لهم الجنناعت وجرلوهم كرصييٍف شييهي 
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مأكول. وأمامي الهدنين ال سييتضييرلسة من ىونان اإلاييتكهار 
واإلحتالل لجزر اإلماراتو والكويإ التد و  م بها  رل 

متنااييييييييةن  «ال ونوقنا ية»اوية التأاييييييييلم وزعاماتها ىل  ه
تنا ها ال ي قنا د الرل اند بتسهم اإلاييييييييييييالمد  خشييييييييييييوع. 
وأمامي يول الجنا  ال راربد من األمة التد أحوالها  د 
م األمن  ل م ال جهول. وأمامي الي ن التد هد بةن حسييييييييييييي  عِّ
وع مي م ا يرند أنها محل ال ترنإ الذي أراي السييييييييييييييهاحة 

مقابل وعن ما ىجتاز نصييييييييييف من شييييييييييا ئ ىل  شييييييييييا ئ 
ال سياحة شيرن  إجهاي  قةل ولذا  هو ع الروية م كنة وع 

لسيييييو  حظ  يا مواإيييييلة السيييييهاحة متيسييييينة. وأمامي الرناا
بالي النا يييييي ون مِّن الييييييذي جنى لهييييييا ول ييييييا يجني  ةهييييييا 
وال نشييدة ألن تصييها ج هورية متر ية النوا   السيييااييية 

الذي ملكي ع هو  مامي األرينأالاا هية ولي  ال ا ية. و 
مم الحوريةن بتوا ع وع مم اإلايييييييييييييييالمةةن بتهيياين وع مم 

  األمان ال الوب.« األرين السلساةند»
تليييك هد أحوال األمييية التد تنتظن النأي السييييييييييييييييي وييي  
والدكيم  د ىإيييييييييييييييال  الدييال وذات البةن وهييذا مييا بيي أه 

الرزيز مسييييييييتنشيييييييي ات   ا  رلي الوال   عب بن  هللا عب  ال لك
ن قبل حةا لم تحني أحوال ال ناقة زمنذاي ال دايييييييييييييي  م

عل  أن وداييييي    ا يدقع اإلايييييت نارية واإلايييييتقنار وب ا 
ُيسيييييييييير  الناجو وبصيييييييييينل النظن ع ا ىذا كانإ تالرات 
هدع  يون ما تسيييييييييييييتوجهي متالهات اإلايييييييييييييتقنار. و وال 
خ   ايييييييييينوات كانإ الظنول الصييييييييييدية حاضيييييييييينة  د 

تا م  د  تنة ال شيييه  الطيايي السيييرويي وكان النحةل ال ت
 ولّد الره  زمنية قصيييييةنة للنكنةن األاييييياايييييةة ن  د الطياية

األمةن نيييايف. وكيييانيييإ  ولّد الرهييي  األمةن ايييييييييييييييلايييان  م
الظنول التد نشيةن ىلةها هد التد جرلإ عل  ما يجوز 
اإلعتقاي تق يم اإلنشرال  التاورات الرنبية الراإسة عل  

يشييييييهي تسيييييينيم ىنجاز خار ة  نيع لإاييييييت نارية و ع ما 
ومن الجا ز «. هةئة البيرة»ال ايييييييييييييييتور بتسييييييييييييييي ية نظام 

اإل تناة أن وجوي األمةن اييييييل ان  د ال قام الج و  وليات 
للره  اييييييييييييييييكون مل   نا   د ع لية نظام تسرةل الهةئةو 

ن ن الشييينيسة  وأني اييييكون السييياع  وال سييياع  لخايم الدنمة  
م مرالم اإلشيييييييييناي  عب بن  هللا عب  ال لك الرزيز  د راييييييييي 

الرزيز الذون  عب  ال تأند لألإييييلا من جةل أحساي ال لك
تقم علةهم مسييدولية أن يكونوا  د منحلة التأاييي  الحاند 
لل  لكة عن  ُحسيييييييييين الظن بهم من شييييييييييرب ال  لكة ومن 
شيييييييييييييييروب األمتةن التد تتأمل ما يد ث  د السيييييييييييييييرويية 

والزم النخا  وكاله ا يسييييييويان  د  وكيف أن اإلاييييييتقنار

ن... وتت ن  لو أن الشد  نسسي يد ث ظل األمان واألم
  د يولهم.

 2012( يوليو )تموز 8 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

  من الصهر المحظوظ حسين
 إلى الُخل الوفي ُمناف

ام حسةن الكويإ  رزاها ووم   2ىاتضرف الن ي  إ َّ
تاريخية  أن الكويإ « حةحية»تدإ  1990آب /أغسييييا 

«  ال دا ظة التااييييييرة عشيييييينة»جز  من الرناا. وما لبحإ 
يولية  -ىايييالمية  -أن اايييترايت اييييايتها  دنب عنبية 

قيييييايهيييييا الن ي  جورج بوش األب ور يسييييييييييييييييييية الدكومييييية 
البنياانية مارغنيإ تاتشن وأعايت الرناا ك ا وع  بوش 

اإلبن ل  الرصييييييييييييييين الدجنيو  م جا ت إيييييييييييييييولة بوش ى
وحليسي البنيااند ر ي  الوزرا   وند بلةن )مسيييييييييتشيييييييييار 
الرقةيييييي  مر ن القييييييذا د عحقييييييات( تلرد يور الرناا كنقم 

قلي ية. وكان اإلناهاع الرسوي إيييييييييييييييرب  د ال رايلة اإل
ليييي ى ىخواننييييا الخليجةةن ولأل يييييال الريييياقليييية من أبنييييا  

« لرنيية الكويييإ» األمتةن أن الييذي أإيييييييييييييييياب الرناا هو
التد قةلإ كقصيييييييياص يصييييييييةب « السناعنةلرنة »شييييييييبةهة 

 شروبات أوخصوإيات. الرابحةن  الحوابإ أو انات كانإ أو
وإايييييتضيييييرف الن ي  حا ظ األاييييي  لبنان  إقتدم نقاط 
الضيييييييرف فيي وكذلك ضيييييييرسا  الوع  الو ند وذلك تدإ 

ىنقاذ  ا سة من أ يال اييييييييييييييياهم النظام الذي « حةحية»
الشييرارات  يقويه  د شيي  أزرها وتوظيسها ضيي ن رزمة من

لرل أبنزها ال  انرة للجشييييييم اإلايييييينا ةلد الذي اييييييبع أن 
ضيييييم الجوعن ىل  خنياة ىحتالعتي لألرة الرنبية. ولم 
يج  لبنان من يسان ه ويرة ه يولة لها ر اااتها وإيرتها 

الذي اا  الدكم السوري أن ودخذ « ىتساا الاا ف» اوى 
لبنان   يو  كانإ الجولة الحانية من الترامل السييييييييييوري مم

أكحن ترقة ات من الجولة األول و األمن الذي أوجب ح وث 
ضيييييييييييييييروط يوليييية تالزميييإ مم حييي وث ىغتيييياعت أبنزهيييا 
تصييييهية ر ةع الدنيني أح  أهم أربرة أقااب من الاا سة 
الُسنية شرلوا منصب ر ااة الدكومة اللبنانية ىل  جانب 
الزعامة الشييييييربية وهم حسييييييب التسييييييلسييييييل رياة الصييييييلا 

ورشيييييييييية  كنامد ور ةع الدنيني. وبر   وإييييييييييا ب اييييييييييالم
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اإلغتيييياعت وبسيييييييييييييييببهيييا كيييان الخنوج القسيييييييييييييييني للوجوي 
الرسكني السوري من لبنان ليدل مدلي وبالت رج التدنش 

« اللوبد السيييييييييييييييوري »  كا ة أنواعي وإبتكاراتي ىعت ايات عل 
 د لبنان الذي ج م رمزي  الزعامة الشييييييييييييييييعية نبيي بني 

 ان الذي ع ق رة لرةنه وإاحب البنل« أمل»ر ي  حنكة 
 هللا األمةن الرام عل  اإلايييتدواذ  ي والسييية  حسييين نصييين

ىل  ى نةن من النموز السيااية الشربية « هللا حزب» ليييييييييييييييي
رايييييييييييييالن ال تقاايييييييييييييم مم ولة  جنبالط زعامة أه ا  الل 

الاا سة ال رزية  م عحقات الر اي ميشيييييييييييييال عون الذي قلل 
ي ال سن ة وح اايييييييييييت« هللا حزب»ىإييييييييييياسا ي ىل  جانب 

ار األاييي   ر  ع اوة مسن ة هد األخنى ضييي   للن ي   شيييَّ
النظام السييوريو من السيين  ال اروند األايياج لهذا النظام 

 الدسة . ةونرند  ي الي ان  ننجي
 ر  الذي ح ث وما زال وتواإيييييييل ح و ي  د ايييييييوريا 
يمات ويمارات وإنشييقاقات وهلرات منذ ايينة ونصييف السيينة وتشييهي 

احلها تلك الوقا م التد اييييبع وح  إ وقا ري  د  رل من 
ىتساا »وحت  ىعالن  1975 د لبنان بةن منتصييييف الرام 

و  ييييإن 1989تشييييييييييييييينين األول /أكتوبن 22ووم « الاييييا ف
خواننيييييا الرنب وكيييييذليييييك لييييي ى ىاإلناهييييياع الرسوي لييييي ى 

اللبنانةةن اوا  الايف الخصم للنظام السوري أو الايف 
أن « األخنجالشياان » بيييي الساكإ عل  الدع ال رنول

والتد هد عن  التأمل « لرنة لبنان»ما يصةب اوريا هو 
التد أإابإ « لرنة الكويإ» د ظنو ها وت اعياتها توأم 

 الرناا.
 صييييييوعت. ذلك أني ما بةن غ ضيييييية « اللرنتان»لم تنتي 

عةن وإلتساتتها وضيييم الصيييهن ال دظو  حسيييةن كامل ما 
  خف وزنيييي وغال   نيييي ومريييي زوجتيييي رغييي  ىبنييية الن ي

ام وبطية أ ناي الرا لةو  د اييييييييييارة ر اايييييييييية  ابيرة  إييييييييي َّ
ام )عل  ىاييم الن ي ( وعا لتي  الدال. ووضييم شييطيقي إيي َّ
 د ايييييارة ر ااييييية م ا لة وغاير النكب  ر اي تدإ جنا 
الظالم متوجهةن ىل  األرين حةا ىاييييييييييييتضييييييييييييا هم ال لك 
ام ومن يون أن و ري )وتلك  حسييييييةن حليف الن ي  إيييييي َّ

)إيييي ام كامل هو زوج  طيقةن الصييييهنينمصييييةهة( أن الشيييي
ام( أو كان و ري وتول   رن  اإلبنة الحانية للن ي  إييييييييييييييي َّ

تنتةب ال سييييييييييييألة )وهنا ال صييييييييييييةهة أعظم( جا ا من أجل 
ام يداول جاه ات  اللجو  السيااد تاركةن الرم الن ي  إ َّ

وم اواة خةهة األمل من  ير  ت اعيات الرقوبات والدصييار
  لكة الرنبية السييييرويية وبطية يول الترامل الرناقد مم ال

ام مرها  الخليج ال ص ومة من أالوب تراُمل الن ي  إ َّ

وبالذات كيف أن حالوة الكالم الذي  ال ا ايييي ري  رل 
الرزيز  عب بن  قاية يول الخليج مني وبالذات ال لك  ه 

ايييييييييييلاانو كان بن  والشييييييييييييم جابن األح   والشييييييييييييم زاو 
زو الكويإ. وهذا النوع من نطيل النوايا التد جسييييييَّ ها غ

الدالوة للكالم  ال ا ا رناه من الن ي  حا ظ األا  من 
خالل كالمي عن الشيييييرب الواح   د بل ون. ولم يقتصييييين 

ل حسييةن كامل عل  اللجو  وإن ا  علن  صيينيا العهارة أ  ِّر 
م نسسييي ضيي نال للنأي  أن ىعتناضيياتي عل  النظام كحةنة وق َّ

ل نحليية ال قبليية  د الرناا الرييام اليي ولد عل  أنييي رجييل ا
ذكنو أنيييي قبيييل  من يون أن وتيييذكنو أو تيييذَّكن لكن لم ويييُ

لنموز  ىاييييييتحنا دلجو ي ىل  األرين كان وزاو   د عشييييييا  
ام و  رايه مناايييييييهة ل داايييييييهة أالرشيييييييةنة أقامي الن ي  إييييييي َّ

الذات وال  اراييييات وإإييييال  ما ي كن ىإييييالحي وإنتهاج 
رة األمةنكية اييييييييييييييااييييييييييييية ج و ة لتن ةب األجوا  مم اإليا

واألشيييييييييييييييقا  الرنب. وت حلإ ال زاو ةو ك ا اييييييييييييييي رُتها من 
الخصيم الل وي لي بنزان التكنيتد  أن حسيةن كاملو الذي 

النجل األقوى بنضييييي  « الرشيييييا  السيييييني »كان حت  هذا 
هةئيية » ب الرم الن ي  لييذلييك  د النظييام مييا يام م سيييييييييييييييكييات 

 ذات ال ةزانية الخارقة السييخا  وغةن «التصيينيم الرسييكني 
الخيياضيييييييييييييييريية لل سييييييييييييييييا ليية والتيي قةع ومييا يام حقع  سرييل 
ال صييييييييييييييياهنة تن ية من رتهة مت نية ىل  رتهة  نيع )هكذا 
ي ريييية واحيييي ة وخييييارج ايييييييييييييييييييياا ال دهالت وعيييي م مناعيييياة 
 الجنناعت أإييييييييداب الخبنة والكسا ة واألوايييييييي ة الكحةنة(و
 قوليييي ىنيييي ونى أن اإليارة األمةنكيييية تنيييي  ىركييياع الرناا 

بتي ك سييييدول عن التصيييينيم الرسييييكني وإني  د ضييييو  تجن 
 ال زي  من التد ل والكحةن من الصييييييييييبن ي كن »ونى أني 

 د نهيييايييية األمن حييي ث «. ى شيييييييييييييييييال ال دامنة األمةنكيييية
 اإلركاع وإنهزم أبو علدو أي حسةن كامل.

مرامنة حسيييييييييييييييةن كامل كانإ شيييييييييييييييبةهة   رامنة غزو 
الكويييييييإ من حةييييييا النتييييييا ج.  يييييياإليارة األمةنكييييييية التد 

ام ىل  الرزو هد نسسيييييييييها التد ىايييييييييت رج إ الن ي  إييييييييي َّ
وضيييييييييييييييرإ النهاية ال أاييييييييييييييياوية لي وللنظام وللرناا. وأما 
ام ىاييت رجي للروية من ال الذ  حسييةن كامل  إن الرم إيي َّ
األريند عن  نيع ر ةع آخن وأوكل ىل  الرشيييييييييييييييةنة أمن 
مدااييييييييبتي وكان الدسيييييييياب الرسييييييييةن تصييييييييهية النجل وال  

 أحسايه ىع امات.
حسةن كاملو الصهن ال دظو  وك ا لم ونل ما  رلي 

ع ا آإيييييييييف شيييييييييوكإ إيييييييييهن  هكذا حظوة إيييييييييهن آخن
 الن ي  حا ظ األايي  وأشيينل منوان إييهن الن ي  ج ال
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الناإييين وجبنان  اايييةل إيييهن الر اي ميشيييال عونو  عب 
قنيب الشيييييهي « لرنة الكويإ»ون رج  د شيييييكل ما ضييييي ن 

ضييييييييات   ا  رلي الُخل الو د الر ة  منال  الج وين رج أي
 ك ا أن حسييييييةن كامل كان ع ليات «. لرنة لبنان»ضيييييي ن 

امو  إن  وبسرل ال صاهنة النجل الحاند  د نظام الرم إ َّ
الر ة  منال  الج كان يشكل حالة ياخل نظام إ يقي 
ار األاييييي  ع تنتا  لي الدلقات ال تكا نة حول  الن ي   شيييييَّ
الن ي .  هو يصيياهيي وياةب لي ولزوجتي تناول الرشييا  

ي ومم زوجتي. وألن ملن هو  د ق ة السييلاة وتضييانه مر
الظنول أحيانات للسضييييييسضيييييية  إن الر ة  ُمنال عل  ندو 
ما هو متيسن لنا ك رلومات كان الُخل الو د كاانات بذلك 
مقوليية ال سيييييييييييييييتدةالت الحالث التد أولهييا الرول و ييانةهييا 
الرنقيا . وعني ميا تتاور األمور ويتسيييييييييييييييم هيام  ال دنية 

روي إييييييييي ر الر ة  النايييييييييتند التد ل  إني السيييييييييورية وع ي
 دكم نوعية الرالقة يج  نسسييييييييييييييي ىما يصييييييييييييييار   تنتسل 
 رل رموز الاا سة والرا لة األايييي ية علييو وإما يسييييكإ 
ب م  د النايييييتن  عل  الضييييييم السيييييوري ع ومات ومأاييييياة النل
وايييييييا ن منا ع ح   والشييييييي ال ومرها ال نا ع القنيهة 

 ه الر اي مصييياس  من عاإييي ة األمويةن التد اييياهم وال
 د تقوية أواإيييييييينها كوزين ي اع وُخل و د أيضييييييييات لتهق  
 وع ىراية إ يقي الن ي  حا ظ األا  فيدتسظ  ال نصب 
وينتضييد ىنتزاع مشيياعن النخوة منيو وإما ونصيينل  وعات 
ل ما خف وزني من   ر  توضيييييييييييا ومن يون لجو  أو ح  

وجة ال ال ألني ع يدتاج ويلتئم الشييييييييي لو   ا  د ذلك الز 
واإلبن  ر ما ىنتهإ السنة ال رااية  د الجامرة األمةنكية 
 د بةنوت وبكيييل حنص عل  تسيييايي ميييا وزعج الن ي  
الذي يراند  د يمشعو  د رحاب الشطيقة ناه  ال ستقنة 
 د  اري  ال سيييييتضييييييسة الوال  مصييييياس  الذي ك ا اإلبن 
ىنسيييييييييييييييديييييب بهييييي و  مك ويات عل  السييييياجرتةنو السييييياجرييييية 

ار األاييي  الذي الشيييخصيييية   ا آل إ ىليي حال الن ي   شيييَّ
ام  قد يران  حت  لدظة النهايةو  ها هو  ك ا الن ي  إ َّ
 ر ما لم يصيييدا الرالقة مم لبنان يخسييين ايييوريا  الت رج 
والسييييين  السيييييرويي والخليجد والرنب ع ومات ومرظم يول 

الد صية  -الرالم ع ا ىونان و نزويال. والساجرة الناتنية 
ة ع ومات حةا ع يسة   ر  اآلن أي خصييييييوإييييييات والسييييييوري

 ي ىعتذار.أتوضيا وع حت  
 - وهق  ىنند بهذه الخوا ن أعنة مالما من ج و 

حلو « الهريييا»الهرحيييية مم التيييأكةييي   يييأن « ال ييي  ن»قييي يم 
ال يييذاا كرقةييي ة وبنع الن ييياا  ةهيييا حت   لوع السجن  د 

التنظةن. لكنيييييييي  ارم الرلقم كدكم ونظيييييييام. ح   هللا 
  طية ال كاره وه ى الرناا ىل  اوا  السبةل.اورية من 

 2012يوليو )تموز(  15 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 بطبعة سورية« فيتنام»كأننا أمام حرب 
يقتنب ال شه  السوري من الدالة السةتنامية ووم كانإ 
هنالك مواجهة  احنة بةن  ةتنام الشيييييييييي الية )عاإيييييييييي تها 

السيييييييييييييييوفيياتد اليذي كيان هيانوي(و ال ي عومية من اإلتدياي 
زمنذاي أي  د اييييتةنات القنن الرشيييينين  د ذروة الشييييأن 
الرسكني وإل  ح  أن الرنب األوروبد كان يخش  قضم 
يول من شيييييييييينقي وأن الوعيات ال تد ة كانإ تدسييييييييييب لي 

التد  الدسابو وبةن  ةتنام الجنوبية )عاإ تها اايرون(
شيييييينة كانإ متدالسة مم الوعيات ال تد ة. و وال تسييييييم ع

انة ىاترنقتها هذه ال واجهة قبل أن تنجا قوات الش ال 
 د ىلداا هزي ة  الجنوب وتضيييييييييييييييان القوات األمةنكية 
التد كان وإييييل تر ايها عل  مناحل ىل  نصييييف ملةون 
عسكني ىضا ة ىل  حوال  اهرةن ألف جن ي من حلسا  

)نةوزيلن او السلبةنو  إيييييييييييييييرار الشيييييييييييييييأن للوعيات ال تد ة
ةل ال حال( ىل  اإلنسيييييييداب  م تسيييييييترل تاوالن و عل  ايييييييب

قوات الشيييي ال اإلرتهاي الذي ح ث  د التااييييم من شييييهن 
وال ت حل  أن  ضيييدة التنصييإ التد  1974آب /غسييا أ 

أجبنت الن ي  ريتشاري نيكسون « ووتنغةإ» بييييييييييييييي ُعن إ
عل  اإلاييتقالةو  ةب أ الجننال جياب  ال  ةتنام الشيي الية 

اييييايرون ويضييييان اإلنقضيييياة عل  الراإيييي ة الجنوبية 
جنناعت القوات األمةنكييييية ىل  ال رييييايرة  نارات  اييييا نات 
الهليكوبتن التد كانإ تدط عل  اييييييييييييييياا مقار الطيايات 
لتب أ  ر  ذلك  د ياخل الوعيات ال تد ة ت اعيات  واجم 
الت خل األمةنكد  د  ةتنام وهد ت اعيات مسييييييييييت نة عل  

ل  ات  أن الن ي   جورج بوش الصييرة  النسسييد ىل  اآلنو عِّ
 األب  م الن ي  جورج بوش اإلبن ى تنضيييييييييييييييييييييا ىنه ييييييا

يدققاني  د الرناا ق  يجرال الجن  « ىنتصيييييييييييار» بيييييييييييييييييييييييييي
لم وتدقَّع  د  السةتنييييامد ولتئم لكن ذلييييك عل  مييييا وبيييي و

الرناا وع نظن أني ايكون أ ضل حال  د لةبياو تاركةن 
األمن ىل  الن ي   اراي أوباما عس  ولرل  د ىعتقايه ا 

 «ىونان النووية»يدققي عل  « ىنتصار» بيييييييييييييييي الجن  ئ وبن 
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 وذراعها الصييييييييييييييياروخية  د لبنان والتد ج ي األمةن الرام
هللا مسا  األربرا  ووم  السة  حسن نصن «هللا حزب» ليييييييي
 ووم  يييييياجريييييية الدزب وال قيييييياوميييييية 2012ت وز /وولةو18
 د ع لية التسجةن النوعية  «شه ا  الجي  الرقا  ي» بييييييي

  عل  القوة الصيييييييييييياروخية ك ات ونوعات  د يمشييييييييييييعو التأكة
الذي حقع « الجي  السيييييييييييوري »مضييييييييييييسات أنها مه اة من 

تق مات نوعيات  د التصيييييييينيم الرسييييييييكني الصيييييييياروخد تها ي 
 ىانا ةل.

هييذا اإليجيياز ل ييا حيي ث  د  ةتنييام يييأتد  د ضيييييييييييييييو  
ىذا جاز التصيييييينيف أي تلك « اييييييورية الشيييييي الية»ىقتدام 

التوالد  د التد تخوة للشيييييييييهن السيييييييييايج عشييييييييين عل  
ال ناقة ال  ت ة من ال دا ظة األكبن ح  و حاضيييييييييييينة 
رايييييييييييييييتن مصييييييييييييييياس  وُمنيال  الجو ىل  حليب وال ي ن 
والبلييي ات ال تييياخ ييية للدييي وي مم األرين وتنكييييا والرنااو 
لراإيييييي ة األمويةن )اييييييايرون اييييييورية الجنوبية( تشييييييبةهات 
ولي  تد و ات جرنافيات. وهذا اإلقتدام ال  عوم ع ليات من 

مدا ظةن ومن خارج الد وي وكانوا ذات ايييييييييييينوات حلسا  
السن  القومد لسورية األا  اإلبن  ر  اوريا األا  األب 

« اييييورية الشيييي الية»جا  ودك  أني لي  أمنات عصيييييات عل  
تدقةع اإلختناا األكحن خاورة  د القلرة األمنية للنظام. 
وهو ت ييياميييات محيييل ال دييياوعت الدحةحييية الكحةنة من جيييانيييب 

«  ايييييييايرون »ي للب    السييييييييانة ال ت رجة عل  قوات هانو 
عاإيييي ة الجنوب السةتنامد ال دنوايييية من قوات أمةنكية 
وك ا لم تد ث حنااة بهذه ال قة من قبل. وهذا اإلإنار 
عل  مداوعت السييييييييييانة يروي ىل  أني مه ا حققإ قوات 
الشيي ال ىنتصييارات  إنها من يون ى هات وجويها عسييكنيات 

تكون خااييييييينة. ومن هنا  إن « ايييييييايرون » د الراإييييييي ة 
ت وز /وولةو 18اإلختناا األمند الذي ح ث ووم األربرا  

 د مبن  األمن القومد  د يمشيييييييييييييييع ونييي رج  د  2012
ليي من أه ية أن أي ايانة ىالسياا نسسي حول ما نشةن 

ارو خارج  لل نتسضيييةن عل  النظام الذي يقويه الن ي   شيييَّ
 الراإ ة تهق  منقوإة الساعلية.

ليي وهق  إيييي وي ىوعل  رغم نوعية اإلختناا ال شييييار 
النظام عنصن ت  و  للصناع مم أن ضدايا التسجةن غةن 
لي كانوا  يايات الصييييييييييييييف األول  د  ال دسييييييييييييييوم أمن  اعِّ
اإليارة األمنية للصييييييييناع  د اييييييييورية )وزين ال  اع الر اي 

زوج اإلبنة الوحة ة  -ياووي راجدة ونا هي آإييف شييوكإ 
ار وشطيقة الر ة  للن ي  حا ظ األ ا و شطيقة الن ي   شَّ

ووزين الي اخليية اللوا  مد ي  الشيييييييييييييييريار والر ياي  -مياهن 

هذا ىل  «(.. خلية األزمة السورية»حسن تنك اند ر ي  
الهرل من الطيايات األمنية الذون ُنقلوا ىل  ال سييييييتشييييييس  

ا اؤهم وحالتهم الصدية  د الكت ان ع ا ر ي  أوبقةإ 
  ختيار الذي خضم لجناحة.اإلاتخهارات هشام 

ق  تب و ال قارنة بةن الذي جنى  د  ةتنام بةن الرام 
وبةن الذي ب أ يد ث قبل اييينة  1975وحت  الرام  1956

وأربرة أشييهن  د اييوريا ونأمل أن ع يسييترنا ال زي  من 
مقارنة ت عو ىل  اإلاييييترناب. ولكن هنالك الكحةن  الزمنو

مم النظام )ع م من أوجي الشيييييييهي. هنالك موقف رواييييييييا 
حت  اآلن نزيهات ت امات  تيسييةن التسييوية السيييااييية( ع وب و

ك وقف أمةنكيييا هييياري تنوميييان وجون كةنةييي ي ولةنييي ون 
جونسييون وريتشيياري نيكسييون مم  ةتنام الجنوبية ومشيياركة 
القوات األمةنكييييية للقوات الجنوبييييية  د مريييياري ضيييييييييييييييييي  
ا الشييييييييييييييي الةةن تخللها ح وث مجازر محل مجازر ىرتكبت ه

قوات من النظام السييوري  د أكحن من بل ة اييورية أكحنها 
ىح ى بل ات ريف « تني سة» شاعة تلك التد ح  إ  د 

ميي ونيية ح يياه. ومن الجييا ز القول ىن هييذه ال جييازر التد 
تكنرت وكييييان من ال  كن عيييي م تكنارهييييا لو أنهييييا لقةييييإ 
ىيانات قوية من جانب الدليف اإلوناند والدليف النواد 

لبناند للنظام السيييييييييوري وبقوة مشييييييييياعن الدزن والدليف ال
التد أب اها  «شييييييييييييييه ا  تسجةن مبن  األمن القومد» عل 

 هدع  وبالذات السيييييييييييية  حسيييييييييييين نصيييييييييييين هللا األمةن الرام
الذكنى الساياة إلنتصار » د خااب « هللا حزب» ليييييييييييييييي

من الجا ز القول ىن مسيييييييييييلسيييييييييييل «... ال قاومة  د ت وز
ليييييات التهجةن التد التيييي مةن ال  نهج لبةوت النيييياج وع 

لةها ى وال جازر ال شار« السوري الالجئ»أوج ت ظاهنة 
والتد تشييييهي  د تساإييييةلها تلك ال جزرة التد ىرتكبها عام 

 د قنية  ةتنامية ضييييا ط أمةنكد و ع  وليم كالد  1968
وذهب ضيييدةتها عشييينات األشيييخاص الرزَّل وبةنهم نسيييا  

الكا وليك وأ سالو وكذلك اإلاييييييتيا  البوذي من ىاييييييتئحار 
م  ةتنييام الجنوبييية وإلتهييام أ ناي  د  ييا سيية واحيي ة   د حك 
ل كااييييييب البالي عل  حسيييييياب مصييييييالا العهاي والطهضيييييية 
األمنية لجنناعت وضييييييييهاط ج اعة الدكم  د الراإيييييييي ة 

و هد  د مج لهييييا يوا م ىل  ال زييييي  من «اييييييييييييييييييايرون »
قاقات التد أوإيييييييييييييييلإ الداك ةن الجنوبةةن ىل   اإلنشييييييييييييييي

 ر  ىنصيينال أمةنكا عنهم التد خسيينت السييقوط وبالذات 
حوالد اييييييييييييييتةن ألف قتةل وحوالد نصييييييييييييييف ملةون جنيا 
وُمقر  ومشوه نسسيات. ك ا أن ال جازر والت مةن ال تواإل 
واإلايييييييييييييييتئحيييار من جيييانيييب الايييا سييية ) د  ةتنيييام الايييا سييية 



442 
 

الكا وليكية مقابل األكحنية البوذية و د ايييييييييييييييورية الاا سة 
ة( هد التد أوجبإ الب   الرلوية مقابل األكحنية السيييييييييييييييني

بنقل ال واجهة ىل  يمشع )اايرون السورية( األمن الذي 
ت وز /وولةو 18يرند  د ضيييييييييييييييو  ما ح ث ووم األربرا  

وكيف أن رموز التخايط  د ال واجهيييية األمنييييية  2012
قضوا وبسرل تسجةن لي إسة اللرز لجهة الساعل وأالوب 

وايد واإلوناند التنسةذو أن الدلسا  األاياايةةن وبالذات الن 
واللبنيياند اييييييييييييييييرةيي ون تقةيم ال وقف. بييل ىن النوايييييييييييييييد 
ايييييييييسضييييييييل اإلنصيييييييينال عل  ندو ما  رل األمةنكد  د 
 ةتنييام تيياركييات أهييل الشييييييييييييييي ييال يقتد ون جنوبهم ويوحيي ون 
 سضييييييييل شييييييييجاعة جننالهم جياب وملهِّ هم "هوشييييييييد مني" 

 إايييييييم « ايييييييايرون »البالي مسيييييييتب لةن تسييييييي ية الراإييييييي ة 
من الزمن ب أ ال سدولون األمةنكةون ال لهم. وبر  عق ون 

يداون النحال بةن الدةن واآلخن  اا ناتهم ال  نية  د 
لبنا  عالقات « هوشيييييد مني»ماار الراإييييي ة السةتنامية 

 مستطي ة  أمل ىبنا  جنا  ال اضد.
 أو« ايييييييورية السةتنامية»عسييييييي  ولرل ع تاول مدنة 

ىنته  الاهرة السييييورية من الدالة التد عاشييييتها  ةتنام  م 
 األمن ىل  أنها يولة مستقنة وذات تاريم مشنِّل.

 2012يوليو )تموز(  22 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 كي ال تسقط سوريا ليبقى النظام..
 قراءة في حوار

كانإ اإل اللة األول  للر ة  منال مصاس   الج 
وولةو  24ووم الحال ا  « الرنبية»من عل  شاشة  ضا ية 

تدتاج ىل  الكحةن من التوضيييييييييداتو ذلك  2012)ت وز( 
البال  رقم »أن الر ة  منال لم يرلن من خالل ى اللتي 

و ولم يظهن منتيي يييا الزي الرسيييييييييييييييكنيو وإن ييا ك ييا «واحيي 
يظهن خييارج الخيي ميية أو ك ييا كييان وناه النيياج  د أوقييات 

ار  مضييإ  صييدهة إيي يقي الن ي   ىاييتر المن يون  شييَّ
عل  ما هد علييو « كيةالشييببل»ال شييطو تاركا التسيينيدة 

والتد كانإ تراةها  د الواجب الوظيسد الطهرة الرسكنية 
ل ن هم  د رتهييية ع ةييي .  سد تليييك اإل اللييية بييي أ الكالم 

عل  ندو ما « شييييه ا  هذه الحورة الرظي ة»متنح ا عل  
 اإلتصيييياليسرل مرارضييييو الخارج ونشيييياا  ال اخل خالل 

«  الرنبية»الهاتسد أو عن  اعاييييتضييييا ة  د ااييييتويووهات 
و السضيييييييييييييا يات الحالث التد «ال سيييييييييييييتقبل»و« الجزينة»و

الشيينا »تشييّكل ىل  جانب ا تتاحيات زمةلنا ر ي  تدنين 
  ارا الد ةي   ليرية مواجهية نظيام الن ي « األوايييييييييييييييط

ار   الترلةع والصييييورة ىل  أن يسييييقط. وذلك كان حال  شييييَّ
اإلعالمد منذ أن ب أ الن ل الهشاري « الكومان وز»هذا 
األزمة خشيية أن ونتهد األمن  ختصيارر  الرنبد إللل سي

ك ا هو الدال  ر  أكحن من   انية عشيييييين شييييييهنا ىل  أن 
اييييييوريا تتسيييييياقط لكد وهق  النظامو أو بتشييييييبيي أيا لواقم 

 الدال أن اوريا تتساقط  د ظل نظام وتص ع.

 د اإل الليية التلسزيونييية األول  للر ةيي  منييال  الج 
قوم عل  اعنتقام أو اإلقصا  اوريا ج و ة ع ت»يعا ىل  

و وإل  «الحورة عل  السسيياي والاراة»و وإل  «أو اعاييتئحار
الدسا  عل  مدايييييييييييييييسيييييييييييييييات اختاسها أ ناي أو أ ق وها »

 «.مكانتها..
الكالم  د مج لييي نصييييييييييييييييا ددو وال تديي ث هنييا  ييات 
خارج الحوب الرسكنيو ىذن  هو وهرا بناالة مسايها أني 

الرنة وعل   نيقة منشيييييييييييييييعو ىن ا بلهاقة ىإيييييييييييييييالحية 
التد ر م « بةنواييييييتنويكا»غورباتشييييييول مم مالحظة أن 

راوتهييا هييذا األخةنو وتت دور حول ىعيياية النظنو زلزلييإ 
أرة اإلمبنا ورييية السيييييييييييييييوفييياتيييةو  تنييا نت الج هوريييات 
 الت رجو وما عاي  د الة  النواييييية اييييوى الرناي وال كابنة 

ة السورية واقتناص ترقة ات أزمات خارجية من نوع األزم
مة  ة يفو  ر  مة  ة يف  -لكد يصيييييااي الحنا د بوتةن 

بوتةنو  د مياهها الركنةو يا رةن  سييييييييوريا ىل  اللداا  -
 ييييالرناا كبليييي  ي رن النظييييام فيييييي تيييي مةنا للدجن والستييييك 
بهرل الهشييييييييييييييين ب ل أن وزي  البنيان ارتساعا ويقتنب من 

ما  الناج وماالبهم ال شييييييييييييييينوعة.  م ع وتنهي النظام ىل 
 ىاييييييييييتر الأن ىمكانية « ال تد ث الجهايي»يقولي فيرلن 

الكي اوي والجن ومد وارية ىن ا  د حال ترنَّضييييإ اييييوريا 
أن « الجهايي ال ق ايييييييييييييييد»لر وان خارجد! و ات هذا 

الكالم هنا لي  زلة لسيييييييييييييييان ي كن تجاوزهاو وإن ا قنينة 
تدذي النظام وكل الشرب السوري   ا فيي شرب الساحل 

 ال وجي ىليي هذا التدذون غةن ال و ع.قبل الانل 
منييييال »أو  لنقييييل  ريييي  اآلن  -كالم الر ةيييي  ُمنييييال 

 قطو وذلك ألن هذا الست  ال ق ام « مصييييييييييييييياس   الج
تخل  عن ال جت م الرسيييييييييييييييكني لةنتسيييييييييييييييب ىل  ال جت م 

ىذا جييياز القول  - د اإل اللييية األول  كيييان  -ال ييي ند 
اولة قة  أشييييييهي  رناوين ل قالة م - األاييييييلوب اإلعالمد 
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اإلع ايو أو بنايييييييم الكتا ة.  م جا  ال زي  من التوضييييييييا 
م نقيياط كييانييإ الدنول خييالييية منهييا  د الدوار  ووضييييييييييييييي 
الكحةن الت ةز مريو  د م ونة ج ة التد جا  ىلةها شيييييياكنا 

 ومرت نا ومتد  ا بنسهة عالية من الصناحة ال دسوبة.
وأه يييية هيييذه ال قيييابلييية أن اليييذي أجناهيييا كيييان  يييارا 

و ألني ك ا أاييييييييييييلسنا أح  شييييييييييييجران مواجهة النظام الد ة 
الهشييييييييييياري وحلسا ي من ىونان ىل  لبنان وبةنه ا روايييييييييييياو 
وألنيي ونى أن الستنة بةن انضييييييييييييييي يام منيال ىل  الوالي   د 
 اري و والذي اييهقي ىلةها بهضييرة أشييهنو أكسييبإ الر ة  
ال نشييع الكحةن من الخبنة  د الكيهية التد ايييخا ب بها 

 ف أ يا همو أي زياية  د التوضييييييييا ىنالسيييييييوريةن   ختل
ك ييا  -الر ةيي  هنييا يجيياور األب الر يياي. وكاله ييا اإلبن 

لي  آلخنين من ال دلقةن  د  ضيييييييا  ال رارضيييييييةو رب ا 
 -الدليم خ ام ال طيم هو اآلخن  د  اري   عب  إاييتحنا  

من بةن األيرى  دقا ع األمور ياخل النظام  د ايييييييورياو 
ال نبم األكحن أه ييييية  ومن شيييييييييييييييت  األجندييييةو وبييييالييييذات

وال  سييييييييييييوكة خةو ي  انتقا ية ع تب و الدك ة وع الدنكة 
 واريتة ن  د ج اول أع الها.

وهذه األجندة هد  جنا  الن ااييييييييييييييية والرا لةو وجنا  
والن ييييااو وجنييييا  األمن الييييذي مييييا خسد من « الهرييييا»

م اراييياتي هو األعظمو وجنا  ال دايييسييية الرسيييكنية التد 
أحي  اإلبن  ين للي  ياع وشيييييييييييييييريل  ةهياعّ ن األب  ةهيا كوز 

مواقرها األكحن حسييييييييياايييييييييية. وعل  ضيييييييييو  ذلك  إن ل ى 
منال  الج أ ضييل مسييتشييار هو وال ه  د أروا مكانو 
أي منزل الشطيقة ناه   د  اري و خصوإا أن عنصن 
األبوة هنا يس ا لل ستشار  أن ونصا ىل  يرجة اإلقناعو 

اد لالبن وينه   صييرة األمنو وأن عنصين األبوة ع ير
حع عييي م األخيييذ  يييالنصييييييييييييييييدييية أو النهد عن أمن غةن 

 مستدب.
 د حوار  ارا الد ة  مم منال مصيييييييييياس   الج 
كانإ األاييييييئلة خالية من ال جاملة وكانإ مهاشيييييينة. ومن 
جهييية منيييال اليييذي جيييا  ليرلن  د اييييييييييييييييييياا الدوار مم 

 ال لك الشنيسة ن الدنمة نالشكن لخايم « الشنا األواط»
الرزيز عل  اايييييييييييييتضيييييييييييييا تي  د ال  لكة  عب بن  هللا عب 

مرت نا ومشيييييييييييية ا بنخوة ال  لكة تجاه اييييييييييييوريا والشييييييييييييرب 
السييييييوري ع وماو   ن  د ذلك الاا سة الرلوية ومنذ زمن 
األب الناحل حا ظ األايي و كل ة حع لاال ا عتب ضيي نا 

ار  عل  إيي يقي الن ي  ألني ع يسييتدضيينهاو ولو أني  شييَّ
ال ىل  ما وإيييييييييييال  رل ل ا كان حالي وحال البالي وإييييييييييي

ىلييو حةا ىن ايييييييييييوريا الو ن تكاي تسيييييييييييقط من أجل أن 
وهق  النظام الذي يقول عني الر ة  منال  د الدوار مم 

ار األاييي .  قا  األاييي  ع أرى ايييوريا بهشيييّ » ارا الد ة  
 د السيييييييييييييييلاة  ر  كل هذه األع اي من القتل  يرند أن 

د اعحت اعت  اتإ ضييعيسةو وهو لم يسييلك السييلوي األمن
لةهق   د السلاةو لكن األجهزة األمنية التد كنإ أخالف 
رؤيتها شييوشييإ النأي ل ييو واألخاا   د السييياايية أحيانا 

 «.قاتلة
من ال دك  أن منال مصييياس   الج اييييسييي ي ي را 
قويا للدناي ال تواإيييييييييييييييل  د حال ارتأى أن وتخل  عن 
الكحةن من التنيي  د اإلضييا ة عل  قضييايا وريت تل يدا 

هناي من ال ا نة ال دياة » ار خصوإا حول الي د الدو 
ل أن   ي الذون ايييييّهلوا لي حجم األزمةو وبالتالد  إني  ضيييييَّ

و وحول الييي ور اإلوناند «وترييياميييل مرهيييا  ييياإل يييار األمند
الذي يرنل عني وع يرنلو   رن  أن الد وا حاليا من 
جييانهييي ع يخلو من مخييا ن يسضييييييييييييييييل النييأي عنهييا ألنييي 

« ع ة  م ند»و وألني أيضا «ي وأوعيه الُب أمان لرا لت»
لتوحة  شيييين ا  ياخل اييييوريا وخارجها من » د أي اييييرد 

و و د «أجل وضم خار ة  نيع ُتخنج اوريا من األزمة
منأى عن اعجتحاثو الذي ما زال مم األايييييييييييييييف بن ا  د 
جييي ول أع يييال حكومييية الن ي  نوري ال يييالكد  د الرناا 

كم الج و   د موضييييم هوى الد -أي اعجتحاث  -والذي 
لةبياو وإع   ا مرن  النكنان ال هاغإ ل ور  الغ األه ية 

ال نرم الهوند الذي كان أول من اتخذ  عب  قام  ي النا  
موقسا مرتنضييييييا من ر ةع الحورة مر ن القذا د يشييييييهي ىل  
ح  كبةن موقف الر ة  منال  الج من إيييييييي وع الر ن 

 ى عقوي التسني القذا د عل  م ىزيهار شييييييييييييارو  د ذروة 
 د ىيارة البل و وارتضيييييييا  هذا الضيييييييا ط ال ق ام منصيييييييب 
م حييل لةبيييا ليي ى الجييامريية الرنبيييةو ىل  أن ارتييأى الدكم 
الج و  اعاييييييييترنا  عني مم أني يسييييييييتدعو ك ا أح  رموز 
التنوين اإلايييييييييييييييالمد ال نجم القانوند ىبناهيم الرويلو أن 
تكون هنالك ىإييييييرا ات ىلةه ا وإل  آخنين كحةنينو و د 
منأى عن أوهام اإلإيييييييييال   اعنتقام واعجتحاث. عسييييييييي  
ولريييل وند  النجم اللةبنالد الييي كتور مد وي جبنييييل  د 
حال تنؤايييي الدكومة ال ند  نسسيييي الذي ايييلكي ال كتور 
ىياي عالويو خصييييييوإييييييا أن الجامم ال شييييييتني بةنه ا أن 

ات كيان مبهناو وأنه يا نتياج مرتنة اإلنتخيا ي وزه يا  د 
 من نظام اقط.

  القول ىن منال مصييييييياس   الج أجه  لسييييييياني وهق
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ار األاييي لجهة ضيييهط كالم يسيييد  ىل  ر ةع إيييهاه  .  شيييَّ
التد ىل  جيييانيييب الدسيييا  « العي  وال لا» تليييك قييياعييي ة 

ا وال ه مم الن ي  حا ظ ىعت  هعل  ال كانة األر م التد 
أما  النسهة ىليي  األمن «. حسظ الج ا ل»األا  تستوجب 

إ حلوة وموضم حس  الداا ون وندصن  د ذكنيات  قة
ىل  أن  ق  الق رة عل  تد ل ما يجني  قنر أن يقول ما 
مرناه وياعا أوها الن ةع الصييييييييي وع الذي ايييييييييتكتشيييييييييف أن 
نصيييييييدة مندو ومن ناإييييييدةن آخنين ىذا هم وج وا   ن 

الذي ما ع ت أنإ وملن « أبو ج ال» ةهم ال خضيييييييييييييينم 
حولك تتد لون تخنيجاتيو كانإ ايييييييييييييييترنيك عن عذاب 
الض ةنو وتذّكنيو واط هذا ال ة ان الذي ي تلئ  ال مار 
وضييييدايا أبنيا و  قول الناييييول )إييييل  هللا عليي واييييلم(  

الدك ية ضييييييييييييييييالية ال دمنو  كيل كل ية وعظتي ك وزجنتي ك »
ك عن قبيا  هد حك يييييية  ك ىل  مكنميييييية أو نهتيييييي  ويعتيييييي 

ابد  ييالييب )رضيييييييييييييييد هللا بن  و وقول اإلمييام علد«وُحك م
نيو واح»عني(   ُاط  كِّب نيو واذكن  قبنلي  إن ضيييييييييييييييم  خ 

 «.عليي م َّني
ارو هكذا نسييييييييييتخل  من مج ل  ولو أن الن ي   شييييييييييَّ
حوار منال مصييييييييييياس   الج مم زمةلنا  ارا الد ة و 
اايييييييييييييييتدضييييييييييييييين القولة ن الكني ة ن اللذون أوريناه ا لكانإ 
األمور  د أي حال أ ضييل م ا هد اآلنو وأ ضييل  كحةن 

ل ا لترامل مم األزمة و ع م ا اتدول ىليي  د حال تواإل
 قاع ة   لتسقط اوريا لةهق  النظام.

 2012يوليو )تموز(  29 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 العزيز عبدبن  الوحدة الوطنية بمفهوم سلمان
كنا  د ىاييييييييت نار عن ما تتا  لنا  نإيييييييية لقا  األمةن 

الرزيز كأمةن للنياةو ايييييوا   د يوواني  عب بن  ايييييل ان
 د قصييييييييييييييين الدكم أو عل  هييييام  زيييييارات لييييي خييييارج 
ال  لكةو نسييييييييي م مني الكالم الذي يقال  رسوية عن أه ية 
الوحيي ة الو نييية التد يدتيياجهييا كييل بليي  عنبدو مم تنكةز 
عل  ضنورتها القصوى  النسهة ىل  لبنان و لساةن ذلك 

تةن تسييييييييتوجب تر ةع ألن إييييييييسة التنوع ل ى هاتةن الدال
مسهوم الوح ة الو نية.. هذا  د حال ىايييييييييترصييييييييي  الدل 
الذي نب يي أمام األمةن  د لدظة  ق ان األمل  اإلاتقنار 

وهو أن ع عالج أ ضييييييييييييييييل له ييا من أن وتبن  ال جت م 
ال ولد ىعالن كل من لبنان وال ولة السلسييييييييييييييياةنية يولتةن 

أنه ا  د مداو تةن مكسولتد  األمن واإلايييييييييتقنار يوليات شييييييييي
ذلك شأن اويسنا ال داو ة  إمتياز وال ستقلة  إراية يولية 
ومزيهنة ىل  يرجيييية أنهييييا خزينيييية أغنيييييا  الرييييالم. وبهييييذه 
الوضعية ع يروي شها التسجةن ُيخيم علةه ا ك ا ع يروي 
السيييييييييال   د أو ي  يف يشيييييييييكل أياة ضيييييييييرط عل   طية 
أ يال الو نو بل وعل  مدايييسييية الدكم نسسيييها وهذا ما 

". كذلك ع هللا حزبعيشي لبنان  د ظل مرضلة "اال  ي
ل و ع"أجنيي ة" يوليية  يروي هنييالييك  يف  لسييييييييييييييياةند وتنقييَّ

قلي يييةو عنبييية كييانييإ هييذه اليي وليية محييل ىخييارجييية ويوليية 
ايييييوريا أو ىايييييالمية محل ىونان وإن ا ووح  الصيييييف ويأخذ 
الذون ىنقسييييييييييييييي وا عل   رضيييييييييييييييهم  د اإلعتهار أن  ق ان 

قاتل هذه القضيييييييييييييييية عنصييييييييييييييين الوح ة  الو نية هو أح  مل
 القضية.

والوحي ة الو نييية ك ييا اايييييييييييييييتوعب نييا مرييانةهييا من أ كييار 
األمةن ايييييل ان تب أ  ر م األخذ  أايييييلوب اإللرا و أي   ا 
مرنيياه ع ولرد  يف  يسييات آخن وتلييك هد الظيياهنة التد 
ىتسييييي إ بها مرظم األنظ ة الحورية الدزبية الرسيييييكنية أو 

ذلك لكد تراد الدكم شنعية  الرسكنية التد تدزبإ  ر 
ذات إيييييييييييييييهريية عقييا يي ييية. وهييذه األنظ يية ىحتكنت اليي ور 
الو ند   رن  أن هذا ال ور  قد مرةَّهات ىل  أن تسييييييييل إ 
هد الدكمو بل ىن ااييييييييييييتقالل البل  نسسييييييييييييي  قد  د رأوها 

إهدإ أمنقوإات ىل  أن ب أ عه ها. وبسبب هذه النظنة 
ُإن م  يف وأما الو نية واإلاتقالل والبنا  الصديا من 

  طية األ يال  ال يور لها ُوذكن.
 ر  الذي ح ث  د مصيييييييين ولةبيا والرناا والسييييييييويان 
والي ن وتون  وها هو وتواإل ح و ات  د اورياو ونس د 
هذه ال ول عل  ايييييييييييبةل ال حال ع الدصييييييييييينو نالحظ أن 
الرلة األاييييييييااييييييييية هد  د أن مج وعة من  ا سة أو من 

لدكم حت  تنكن عل  ل  اى يف حزبد ميا أن تصييييييييييييييييل 
اآلخنين يون ىايييييييييييييييتحنا  يورهم الو ندو هذا ىل  جانب 
ىر اا اإلنكار    اراييييات  الرة اإلاييييا ة.. وبالنسييييهة ىل  
ايييييييييييييييوريا  الذات حةا ىنكار يور اآلخنين أو آخنين  د 
الر لية الو نية وإختصييييييييار هذا ال ور  د شييييييييخ  يقوي 

ي قنا ية النظام  سرل ظنول األمن الواقم ال ستقِّ  ىل  ال 
أو ىل  التشيييييييييياورو كان ال ا م ىل  هذه اإلنتساضيييييييييية التد 
جنى الترامل مرها  أاييييييييييييييلوب التأيوب ومن يون التر ع 
 د ال خزون الها ل من الرضب والرتب  د النسوج ألن 
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النظام ونى أني وح ه الو ند ووح ه الج ون  الدكم وأن 
مها اآلخنون. و د  اإلعتنال غةن واري   سييييييييييييييياه ات ق َّ

الدال  إن ال وا ن عن ما ونى أن نظنة حاك ي هد  هذه
عل  الندو الذي نشييييييييةن ىليي  هذا يرند أني ملر . ومحل 

ضيييييا ة ىل  ضيييييروط معيشيييييية ُتحقل الكاهل ىهذا الشيييييرور 
وإل  تضيييييييييييييييةةع عل  حنييية التربةن والتنوع وتدنيم للنقيي  
حت  ىذا كان اله ل مني التنبييو يجرل ال وا ن  ابيرة 

ص  د الترةةن الييييييذي يييييييأتد  سرييييييل الدييييييال ونى الخال
ىنتساضييييييية أو  ورة أو ما هد بةن اإلنتساضييييييية والحورةو أي 
 ورة غضييييييييييب جاما عل  الندو الذي ح ث  د مصيييييييييين 
وكييان ىحتكييار النظييام لليي ور الو ند ومييا وتنوع عن هييذا 

يجابيات وع م اإلعتنال   سييييياه ات اآلخنين ىال ور من 
ن غةن ايييييييييييييييهيييياب تلييييك السورة التد ىنتهييييإ  ييييأأبنز أمن 

ال رتنلل   سييياه اتهم  د الر ل الو ند وبنا  ال ولة أي 
"اإلخوان ال سيييييل ون"  ازوا بن ااييييية مصييييين. وما هو واري 
ح و ي  د ايييييييييييييييوريا لن يختلف كحةنات عن الذي ح ث  د 

 مصن لجهة حت ية الترةةن.
 ييالروية ىل  مسهوم األمةن ايييييييييييييييل ييان للوحيي ة الو نييية 

ة و د رحاب نسيييييييييييييييتدضييييييييييييييين كالمات قالي أمام نخهة  كني
الجامرة اإلاييييييالمية  د  قرة مق ايييييية هد ال  ونة ال نورة 

( 2011آذار /مارج 29)الحال ا   أشيييييييييييييييهن قبل  ضيييييييييييييييرة
ولخَّ  فيي مسهومات للوح ة الو نية  رة ات عن التنظةنات 
الرطي ييييةو التد يشيييييييييييييييتهن بهييييا الحوريون والدزبةون.  سد 

ة "قبل تأاييييييي  ال ول ال داضيييييينة التد ألقاها وومذاي قال 
قليم يولةو و د كل قبةلة ىالسييييييييرويية األول  كان  د كل 

وياخيييل كيييل يولييية من هيييذه الييي ول يول متنييياحنة".  يوليييةو
"ع ووج  أاييييييييييييييينة أو قبةلة  د هذه البالي ىعَّ  وأضيييييييييييييييال 

وآل ييا هييا أو أجيي ايهييا مشيييييييييييييييياركيية  يياعليية  د توحةيي  البالي 
وبنا ها وترزيز قوتها ورايييييييييالتها. والج يم  د هذا الو ن 

 وتجزأ من هييييذا اإلنجيييياز التيييياريخد لهييييذه اليييي ولييية جز  ع
 ال هارلكة وأاهم حطيقة  د بنا ها ووح تها وت ااكها...".

هييييذا الكالم يكتسييييييييييييييييييب أه ييييية نوعييييية كونييييي ىحيييي ى 
الوإييييييييييييسات الرالجية لألوضيييييييييييياع الرنبية وبالذات لل ول 
الرنبية التد ب أت بناكةن غضييييييييييييب وإحتقانات  د نسوج 

سا تدنكات  د الشيييييييييارع بنا ها تنأأ يال عنيضييييييييية من 
هلية  ر  تدويل أ تاورت  د اييييييييوريا ىل  مشيييييييينوع حنب 

النظام نسسي ىل   نل يرايي شنا ا من الشرب. ونقول 
ح ى الوإيييسات ألن النظام نأى عن أكحنية الشيييرب ىىني 

وإكتس   إحتضييييييييييان ملن لي ومن وني  اإلإيييييييييياسال حولي 

بييذلييك لم يدنص عل   وملن هو  د حزبييي و ييا ستييي. وهو
 ننا نسييتدضيين مسهوم األمةنأالوح ة الو نية الوا ية. ك ا 

ايييييييييييييييل ييان وقيي   ييات وليييات للرهيي  ىل  جييانييب أخيييي خييايم 
الرزيز الذي  عب بن  هللا عب  ال لك الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة ن

تد َّل ما لم وتد لي إييييييييييييي وع مترا ف مم ايييييييييييييوريا من 
ار الذي لم يأخذ بنصييييا ا ال لك  خةهات أمل  الن ي   شييييَّ

ار األاييي  كقا   مسيييلم لم  الصييي وع وتلسييياُمدي. ك ا أن  شيييَّ
"أش  الناج عذا ات ووم الطيامة  يستوقسي قول الناول )ص(

من أشيييييييييييينكي هللا  د اييييييييييييلااني  جار  د ُحك ي". ك ا لم 
يسيييييييييييييييتوقسي كأح  أبنا  الاا سة الرلوية قول اإلمام علد 

وم )رضيييييييييد هللا عني( نحنات "ووم ال ظلوم أشييييييييي  و أة من و
رنات "تنيييييام عةنيييييك وال ظلوم  الظيييييالم عل  ال ظلوم" وشيييييييييييييييِّ

 منتهي... و عو عليك وعةن هللا لم تنم".
وواط هذا اإلاتدضار نتا م الرناي السوري  جانبيي 
عناي النظيييام مم ال نتسضيييييييييييييييةن علييييي. والرناي الكالمد 
ال سيييييييييييييتج  بةن  يف يرارة  التنظةن ويسيييييييييييييتبع حجز 

جيية ال خييا ن نصيييييييييييييييةهييي من الكركيية ومن يون ركوب مو 
و يف ىعت   ال واجهة متد الت أقسييي  أنواع التضيييديات. 
 وهنا تسيييييتوقسنا مصييييياي ة تسييييي ية الانل ال سيييييتبِّع "مالا"
 )هةحم ال يييالا( وأن الانل ال تصييييييييييييييييي ي عل  السور ليييي

)الرقة  رياة األاييير ( م ا يرند أن الرالبية  د  "أاييير "
 أ يال اإلنتساضيية عل  النظام ت ةل ىل  ما ُيسيير  النس 
والبل  مسيييييييييييييتقبالت وألنها ذاقإ الكحةن من ال لا عل  م ى 

يرتنل الجييييييال   د  أربريييييية عقوي من الدكم الييييييذي ع
القصييييييييين  أيوار اآلخنين الذون هم بناة الو ن والذون من 
يونهم وهق  أي نظام عنضيييية للزلزلةو وهذا ما يد ث  د 
ايييييوريا منذ اييييينة ونصيييييف السييييينة ومن ال أمول أن تكون 

 ييإ ريياي شيييييييييييييييها الدنب األهلييية من خالل  نهيياوتييي الكسةليية
ىلتسييال ال جت م اليي ولد حول الخاوة السيييييييييييييييرويييية أمييام 
األمم ال تد ة والتد هد ىحناج ووايييييييييةلة ضيييييييييرط أشيييييييييهي 
 اإلنذار ال لاَّف للقابةن ال ولة ةن ال تالعبة ن  الشيييييييييييييييأن 
السييوري )أي روايييا والصييةن( وتصييديا ل سييار مصييايرة 

كونيييات ال جت م حزب وعيييا لييية وايييييييييييييييلاييية أمنيييية لهطيييية م
السوريو وكيف أن اوريا  اتإ نتيجة هذه ال صايرة وما 
را قها من م ارايييييات غةن ىنسيييييانية وغةن مترقلة  د حع 
النأي اآلخنو  اق ة عنصيين الوح ة الو نيةو مم مالحظة 
أن  ق ان هذا الرنصييييييين يرند حقات مشييييييينوعات لألكحنية  د 

 خوة الرناي عل  أنواعي من أجل التصديا.
ألمةن اييل ان ع يدتاج ىل  الكحةن من التسسييةن كالم ا
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ألني عسوي وواضييييييييييا ومضيييييييييي وني أن كل موا ن  د 
السيييييرويية شييييينيك ولي ايييييهم  د التوحة  الذي أاييييي  
وح ة و نية. وعن ما يس م ال وا ن محل هذا الكالم 

الرزيز  ييالييذات  ييإنييي  عبيي بن  ومن األمةن اييييييييييييييييل ييان
 م ض نات وتهاه  ويصها الج   د الزمن الداضن ون 

النأج عيياليييات  ييأن واليي ه وجيي ه من قبييل شيييييييييييييييينيييك  د 
ىرايييييييييييييا  األاييييييييييييياايييييييييييييات ال تةنة لهذه ال  لكة. ألي  

الرزيز رجل ال نحلة واألمل ال نتج   عب بن  ال ان
 د ع لية التأاييييييييييييييي  الحاند لل  لكة هو الذي يقول 
ذلييك وعل  ال أل و د مديياضيييييييييييييييينة أمييام نخهيية  كنييية 

وتهاهون أيضات  وجامعية. ك ا أن أحساي الزمن الناهن
عن ما يسيييييييي رون األبنا  وهم يشيييييييي خون يقول الواح  

أوعي أن ج كم ووال ه وج ه من  يا منهم  هل ترن ون 
م الذي شييييييياري  د توحة   قبل كانوا من ضييييييي ن الج  
هيييذه ال  لكييية التد تنر ون  خةن هللا علةهيييا وبنر ييية 
اعاتقنار الذي يسهن عليي قاية مخلصون من بةنهم 

ن  عب بن  ايييييييييييييل ان الرزيز. وإذا ايييييييييييييأل األحساي  ومل
أوعينيا ىن القيا ييل  ييا يجزم بيذليك؟  يإن جواب اآل يا  

الرزيز الذي يشييه  عار وه  عب بن  هو أمةننا اييل ان
وولّد  ومتا رو حنكتي  د مداسة الدكم أمةنات ووزينات 

عه  حامالت مسيييييدولية أمن الو ن كوزين لل  اع و د 
الصييييييييييييييييديا  مور وتقةي يييييالنعيييياييييية  ر ع رؤيتييييي لأل

 لألوضاع.
وهو بهذا ال سهوم للوح ة الو نية وهرا  د نس  
أبنا  ال  لكة الا أنةنة مايام الج يم شيييييييييييييييينكا   د 
بنا  التوحة  والذي عل  ه يي تأخذ الوح ة الو نية 
مكانتها ال سيييييييييتقنة. وهذا ال سهوم هو بنايييييييييم كل من 

ل  الدكم ىأو ىنيييي وتالم  يدكم  د ينييييانيييا الرنبييييةو
مييان ولدك ييي اإلاييييييييييييييييتقنار وو ع رأي  ه األوينييي  لبليي

"ىعتبِّن  راييييييياو وهو أ لسيييييييسد من الزمن الرابن قالي 
لك وع تكن عبنة ل ن يأتد  ر ي"  .  ن مض  قب 

ن لم يرت بن  ار األايييييييييييي  مل ولي  محل الن ي   شييييييييييييَّ
ووضييييييييييم نسسييييييييييي ىل  جانب الذون لم يرتبن   ا جنى 
 لهم من رؤايييييييييييا   وريةن وعقا  وةن  ال أ ايت البالي
 ورتهم وعقةييي تهم الدزبيييية. لريييل اآلتد أ ضييييييييييييييييييل... 

 ويرتبن.
 2012أغسطس )آب(  2 بتاريخ «الشرق األوسط»صحيفة  لُكتبت 

     

 نتقال للسلطةإليبيا.. 
 «الخامل»تحاد وتوق إلى اإل 
الجلةل قسييييياةن ب ع من القسيييييط  عب  أيى مصييييياس 

الواح  لل سيييألة اللةبيةو ولي  واضيييدا ما ىذا كان اييييخل  
للنوم   رن  اعبتراي عن السيييياحة السييييياايييييةو أم أن لةبيا 

ال نبحع عن « ال دت ن الو ند الرام»الج و ة التد  ات 
هو رأج السيييييييييلاة الذي  2012وولةو )ت وز(  7انتخا ات 

ر ل عل  اختيار الدكومة ايييييييييةتول  أعضييييييييياؤه ال ا تان ال
الج و ة وإع اي يايييييييييييييييتور للبالي  م  ر  ذلك التدضيييييييييييييييةن 

و ايييتكا ئي 2013لالنتخا ات البنل انية والن اايييية  د عام 
خةن مكا أةو  دةا ع ونتهد محل نهاية السنيع ايييييييييييييييوار 

 الذهب  د السويان.

أغسيييييييييييييييا  )آب( الييذي ايييييييييييييييلم فيييي  8ووم األربرييا  
لتد هد ر ااييية ال جل  الجلةل األمانةو وا عب  مصييياس 

اعنتقييييييالد ىل  ال دت ن الو ند )أي البنل ييييييان(و الييييييذي 
انتخب  ر  اييييييييييييييياعات مد   ال قنيف ر يسيييييييييييييييا ليو كان 

اليييذي جنت فييييي انتخيييا يييات  2012وولةو  7 يييأه يييية ووم 
من حةا ايييييييالاييييييية اإلجنا ات « ال دت ن الو ند الرام»

دو اإلنتخابوالد اايييييييييية ىل  ح  اعن  اع  د أيا  الواجب 
ون محل هذا األمن يد ث  ر  أربرة عقوي ازيهنت  ةها ك

ات اييييييييييجل التوجي اإلنتخا ظاهنة النأي الواح . و د تلك 
الرل يياند الييذي يقويه مد وي جبنيييل مسيياجييأة كتلييك التد 

ات الرنا ية ىياي عالويو اإلنتخا ايييييييييييبع أن ايييييييييييجلها  د 
األمن الذي حقع توازنا ق  يصييييييييييييييي    د حال كان هناي 

نتهد ىل  مييييا هو أكحن من التوا ع بةن تسهم لييييي وب ييييا و
التيار ال وند والتيار اللةبنالد عل  أن اعايييييييتقنار هو  د 

ما يجوز تسييي ةتي من جانبدو كصييياحب قلم متا م  ىعت اي
بيييييييي قيييييييية لألحوال الرنبييييييييية عل  ميييييييي ى أربريييييييية عقويو 

و وهد إييييييييييييييييريية تا ئن لهييا الج يياعييات «اليي ونوقنا ييية»
تشييييييييييييييي ي وال ترقل ال ونية واعشيييييييييييييييتناكةون بيسييييييييييييييياريهم ال 

والرنوبةون   ن  د ذلييييييك األ يييييييال النومييييييانسييييييييييييييييييييييةو 
وخصيييييوإيييييا الايف الناإيييييني الذي ما زال حاضييييينا  د 
 ال شيييييييييييييييهيييي  اللةبد عل  النغم من تدايم ت حييييال ج ييييال

الناإييين قبل شيييهور  د بنرازي التد كانإ ذات ووم  عب 
 أح  أع اقي الشربية.

  د التدول اللةبدو وهو أن نتهييياهو  ييية ميييا ولسيييإ اإل
رموز ال رارضيية  د ياخل نظام الرقة  مر ن القذا د هم 
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رموز ع لية التدول ب  ا   د   ال قنيف ال نشييييع األول 
عل  حكم القييذا دو والييذي خيياة من خالل ىقييامتييي  د 
أمةنكا وتنقالتي  د عواإيييييييم أخنى مواجهة القذا د ر ةع 

 البيانات  م  كتاب «  ورة الساتا من ايييييييييييييبت بن )أولول(»
ال نرم  عب  مالحظة أن انشييقاا الن ةع اآلخن تو يقد مم

الهوند هو  األه ية نسسييييييييها عل  النغم من أني انشييييييييقاا 
  ييييالتناضيييييييييييييييد عك  حيييياليييية ال قنيفو وليييييي مصييييييييييييييياس 

الجلةل الذي شيييكل انشيييقاقي حالة إيييدوة لةبيةو كون  عب 
النجييل كييان الوجييي ال يي ند األعقييل  د التنكةهيية القييذافيييةو 

اععتقاي ل ى اللةبةةن  وبر ه مد وي جبنيل الذي اييييييييييييييياي
 أني يقوم ياخل النظام  د اتجاه ىحالل اييييييييف اإلايييييييالم 
مدل وال ه مر ن  ال ور الذي مارايييييييييييييييي  د السييييييييييييييينتةن 
األخةنتةن من حكم الن ي  ال صيييييييييني السيييييييييابع حسيييييييييند 
مهاري أح   عز وآخنون  د اتجاه توريا ج ال مهاري. 

 ال داولتان مستدةلتان وااذجتان.
نظام القذا د ننى أن ال نحلة وها ندن  ر  ىاييييييييييييييقاط 

 اعنتقاليةو  ال نحلة التأايسية وتوعها ال نشقون الحال ة 
الجلةل الذي قاي ال جل  اعنتقالد  عب  مصييييييييييييييياس 

 أمانة ونزاهة وترقل  دةا تسايى أي اييييييييييقاة كالمية أو 
مييالييية بيي لةييل أنييي  قد وايييييييييييييييايييا ك ييا أنييي ر ل الرنة 

ة  د  ننسييا خشييية السيياركوزي بتدويل أموال لةبيا ال ويع
أن تتهرحن وع و ري أح  أي و  اختاسإ ما ااييييييييييييتااعإ 

 منها بذريرة  ورية أو حاجة ىنسانية.
ومد وي جبنييييييييل اليييييييذي تنأج الدكومييييييية األول   م 

ات اإلايييييالمةةن لةني ىعتناضيييييانصييييينل عنها تدإ و أة 
ات التد تسوا  ةها اإلنتخا عل  اعاييييييتهانة  ي من خالل 

و  ر  أن تسيتقن األمور  د عام عل  اإلايالمةةنو وها ه
اييييأخذ عل  األرجا مكانتي نتيجة الشيييأن الشيييربد  2013

 الذي حققي.
ال دت ن »ومد   ال قنيف الذي ارتأى ال ا تا عضييييو 

أي البنل انو تق ون مخا نتي  د أإييرب « الو ند الرام
األوقات وتد يي الر لد للنظامو تن يسي للبنل ان الذي لن 

وبر ها تخضييييييييييم األمور يعي  اييييييييييوى  ضييييييييييرة أشييييييييييهن 
 ل رايات ج و ة.

الجلةل  عب  وأما التق ون األهم  كان حنص مصيياس 
عهارة تدك  بنا ة « التسييييلم والتسييييليم»عل  تضيييي ةن و يقة 

الذمة مقنونة بتسجةل الشكن للذون أمانوا لةبيا إواريم 
أيت ىل  زعزعة نظام القذا د وت كةن ال نتسضييييييييييةن عليي 

ع لية انتقام. والعهارة  من ىايييييييقا ي  تصيييييييسةتي  د أ شيييييييم

ع بييييي  من القول ىن ال جل  الو ند اعنتقيييييالد »هد  
نظةن واحييييي ات  ال دقيييييإ لم وييييي  م لقوات التديييييالف يره يييييا

أع ييالهيياو ك ييا لم يد ييل الشيييييييييييييييرييب اللةبد  ييأي التزامييات 
مسيييييييييتقبلية نظةن ذلك الر ل الجهار الذي قام  ي ال جت م 

شيييييييكن كل ال ولد. وأقول عن نسسيييييييد وعن زمال دو ىننا ن
  «.من وقف مرنا وأيضييييييييا نسيييييييياما كل من أاييييييييا  ىلةنا..

لةإ ىخواننا  د الرناا كانوا أقل ااترجاع وأكحن تنبها  يا
 وبذلك ع تقم بالي النا  ون  د  م أععةب بني ن.

ونشةن هنا ىل  أن يول قوات التدالف لم تأخذ يراهمو 
لكنها ااييييييييييييترايت لةبيا هذه اإلوزة التد تبيل ذهها والتد 
 د إيييييييييدنا ها  نوات لم وتم اكتشيييييييييا ها  ر . و د الوقإ 
نسسييييييييييو حجبإ ال كاايييييييييب عن رواييييييييييا التد تنتقم لذلك 

 ىزا  ال دنة السورية.«  ةتوية» الي أ رالها 
«  التسيييييلم والتسيييييليم»أني  د ووم  هو نتهاهوما ولسإ اإل

النحيم الكةيب  عبي  وي عو الن ي  الديالد للدكومية اللةبيية
وهو لي  من السنيع الذي اكتسيييب األه ية  انشيييقاقي عن 

الجلةل.  عب  حكم القذا د )أي مد   ال قنيف. مصاس 
ال نرم الهوند الييذي لم ونييل الدظوة  عبيي  مد وي جبنيييل.

«.  ي مرياربد جي ي و ياعيلاتديا»من النظيام الجي وي ( ىل  
التسيييييييييييلم »وهو أ لع ال عوة خالل زيارة ىل  ال رنب ووم 

عل  رأج و   ضم  2012أغسا   8األربرا  « والتسليم
عشيييييينة وزرا  اجت م خاللها  ال لك مد   السييييييايج وعق  

عسييييييييكنية مم مسييييييييدولةن مراربة  -مداي ات ايييييييييااييييييييية 
تناولإ مصييييةن أموال لةبية مويعة  د ال رنب ومشيييياريم 
اايييييييييييييييتح ارية تجارية وايييييييييييييييياحية أقامها نظام القذا د  د 
ال  لكة الجارة. وبر  اللقا  وال داي ات قال حول اعتداي 

ىن اعتديياي ال ريياربد هو الوعييا  الييذي يدوينييا ج يريياو »
بيييل ويدوي الكحةن من أحالمنيييا وننيييي  لهيييذه األحالم أن 
تتدقع. ولن يدصل ذلك ىع ىذا كان هناي اتداي مراربد 

و اعل وعن ه بنامج ع لية م رواييية واضيييدة ونني  ج ي 
 «.لها أن تتدقع وبشكل انيم..

اعتديياي »هنييا نجيي  أنسسييييييييييييييينييا نقول ىن مشيييييييييييييييكليية هيذا 
أني يستق  ىل  ح اايييييية ال ول األعضييييييا و وأني « ال راربد

منذ تأايسي كان موضم تجاذب بةن ال لك الدسن الحاند 
اعتداي. القذا د والرقة  القذا دو كاله ا وني  ع اية هذا 

من خالل ورقة الحنوة النساية. والدسييين الحاند من خالل 
«. أمةن ال دمنةن» عن إييستي  ييييييييييييييييي ضييالت  مها ة ال لكو

 ك ا أن الجزا ن كانإ ع تتد ل جوارا هاي ا مم ال رنبو
عن حس  ض ند تجاه لةبيا القذافية. وبقةإ تون   ضالت 
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تديييياي اع»وموريتييييانيييييا  د حيييياليييية تجيييياذب. وهكييييذا  ييييإن 
 ات ىذا جاز التوإيييييييييييف محل ذوي الداجات « ال راربد

الخاإةو أي أني  كنة مراقة وع خةن ونتج  من تدويلها 
ولق  «. اتداي يول الخليج الرنبية»ىل  كيان  اعل محل 

من غةبوبتي « اعتداي ال راربد»ح  إ مداوعت ىيقا  
ىع أن ال داوعت كانإ شيييكلية وكايت توقظها  د لدظة 

من ضييييييييييييي ور ال ور اإلقلي د لل دنوايييييييييييييةو وكذلك يأج 
الداجة ىل  تأمةن أاييواا رحهة للر الة ال صيينية وخالل 
ذلك من السوا  و  كنة راويت الن ي  ال صيييييييييني السيييييييييابع 
حسيييييييييند مهاري وأخنجها ىل  الرلن  د ايييييييييياا تصييييييييينيا 

و لكن «اعتداي ال راربد»وتقضيد  أن تنضيم مصين ىل  
دسظات وتسييييييياؤعت من اييييييينعان ما تناجرإ السكنة أمام ت

اعتداي »بةنها  قبل أن تسكن  انضييييييييييييييي ام مصييييييييييييييين ىل  
الدييا ن ل يياذا ع تدقع اتدييايا مم السيييييييييييييييويان « ال رنبد
 الخا ن.

اآلن رب ا  د ضييو  اعنتشييار الال إ لإاييالمةةن  د 
مدايييييييييييييييسييييييييييييييييات الدكم  د كل من لةبييا وتون  والجزا ن 

اعتديييياي »وموريتييييانيييييا وال رنب يريييياي األمييييل  د ىحيييييا  
و وق  تنظن مصييين التد تخاو ححةحا  د اتجاه «ال راربد

الصييييييسة اإلخوانية  د مسييييييألة اعنتسيييييياب ىل  هذا اعتداي 
لكن «. اعتداي الرنبد اإلاالمد»وبدةا يكتسب تس ية 

ال هم أن ودك  اإلاييالمةونو اييوا  الذون وإييلوا ىل  ق ة 
السيييلاة  د مصييين وتون  ولةبيا وإل  مشيييارل الق ة  د 

   نيع الصيييروي  د الجزا ن وموريتانياو أن ال رنب وعل
اعتداي »حسيييييييييييييياايييييييييييييييات ال اضييييييييييييييد كانإ الرلة  د أن 

كان مضييييييييييييييةئا كسكنةو لكني كان  د حالة من « ال راربد
الخ ولو بييل  د عت يية يا  يية  د انتظييار من ونقلييي ىل  

.النور
 2012غسطس )آب( أ 12 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

ار وبوتين.. رد   الجميل المكروهبشَّ
 2008كانإ روايييييييييييييا بوتةن تعي   د إيييييييييييييف عام 

ار األا ظنو ا تشهي  رل الشد  ظنول اوريا   د   شَّ
.  سد ج هورييييية جورجيييييا التد  د 2012 - 2011عييييام 

ىحيي ى بليي اتهييا ُوليي  ايييييييييييييييتييالةنو والتد كييانييإ قبييل انهيييار 

اعتديييياي السيييييييييييييييوفييييياتد ىحيييي ى ج هوريييييات اإلمبنا ورييييية 
يةو ح  إ أزمة كتلك الصييييييييييدوات السييييييييييوفياتية ال اركسيييييييييي

لة التد ح  إ  د يرعا ويون الزور وح    ال تواإييييييييييييييي
وح اه ويمشيييييييييييييييع وحلبو وإن كانإ ال نالقات اختلسإو 
 ياختييار بوتةن إلايييييييييييييييكييات هيذه األزمية ميا اختيياره الن ي  
 شيييييارو حةا ب أ الجي  النوايييييد بنا وجوا والحع ال ولة 
 الجورجيةو من يون أن يخالجي شيييييييييييييرور  الشيييييييييييييسقة عل 
أ سال ومسيينةن كانوا وتسيياقاون وع اييبةل لسييدب جححهم 
من الشيييييييوارع أو من تدإ أنقاة بةوت يمنها القصيييييييف 
البوتةند الشبيي  القصف الهشاري ل نا ع  د اورياو مم 
 ارا أن بوتةن يسيييييييته ل شيييييييعها ع ونت د ىلييو  د حةن 

ار األاييييي أن  هو ر ي  ال ولةو وأن الذون تسيييييته  هم   شيييييَّ
من الجي  السيييييييييييييييوري و يييا نا ت من مييي  عيييية وحييي ات 

 السال  الجوي هم أبنا  الشرب السوري.

وك حال عل   شييياعة القصيييف النوايييد الجورجد  إن 
ال ناايييييييييييييييلةن الييذون كييانوا يراون الهج يية البوتةنييية عل  
جورجيا ذكنوا  د تقارينهم لوكاعت األنها  والصيييييييييييييييدف 

ىني أمن »والسضييييييييا يات راييييييييا ل جا   د  رضييييييييها اآلتد 
الشيييييييييييييييوارع مألى  األنقاة والزجاج ال دام.  منوع. ىن

الجحا ع تزال متنا نة هنا وهنايو ك ا أن الرشييييييييييييينات ما 
زالوا مي  ونةن تدييإ الكتييل الخناييييييييييييييييانييية وال ريي نييية. ومم 
تيي مةن الجز  األكبن من البنييية التدتييية تيي ا م السيييييييييييييييكييان 
للرحور عل  ال يييا  والاريييام  د الوقيييإ اليييذي ظليييإ فييييي 

ونقل األ ها   د مسييييتشييييس  مدلد  نةنان ال   عية ت وي.
ال نضييييييييييييييي  ىل  قبو خيييا يييإ الضيييييييييييييييو   رييي  أن أحييي  يييإ 
اعنسجييارات  تدييات كبةنة  د الاوابع الرليييا. وقييال أحيي  
األ ها   )لي  ل ونا ما نرايي لهم ليأكلوه. نقّ م ما ل ونا 
من خبز قلةل ىل  ال سييييييييييينةن ألنهم األشييييييييييي  احتياجا. لق  

و حت  ال شيينحة ترنة كل شييد  لل مار وع شييد  ير ل
 «.ع تر ل(

هذا الذي ب أه بوتةن حنبا شيينايية عل  جورجيا وتكنر 
 صيييييوع  د ايييييورياو وانته  ىل  جوعت من التشييييياور  د 
مجل  األمن. و د هذا الصييييييييي ي قال ال ن وب النوايييييييييد 
ل ى األمم ال تد ة ريا عل  ما ىذا كانإ روايييييييا تسيييييير  

ر ي  ىن هنيياي زع ييا  )»ىل  ترةةن النظييام  د جورجيييا 
جورجيا ايييييييياكاشييييييييسةلد(  اتوا ي حلون عطهةو وأحيانا وترةن 
عل  هدع  الزع يييييا  التسكةن  شيييييييييييييييييييأن مييييي ى  يييييا ييييي تهم 

 «.لشروبهم..
منااييييييييهة هذا اعاييييييييتدضييييييييار للسرل البوتةند  جورجيا 
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التد تجنأت عل  الزعامة النواييييييييييةو ليسيييييييييإ  قط  رل 
ار األا أوجي التشا ي بةن الذي  رلي بوتةن وما كنره    شَّ

ر  أربم اييييينوات  د ايييييورياو وإن ا ألن الن ي  السيييييوري  
وقف زمنييذاي مدييي ا السرييل البوتةندو مرتبنا عل  مييا بيي ا 
كحةن الوضيييو  أن جورجيا  النسيييهة ىل  رواييييا محل لبنان 
 النسيييييهة ىل  ايييييوريا   ه ا يولتان منسيييييلختان وكل منه ا 
)بوتةن وبشار( وتالم ىل  ااترايته ا. ولم يقتصن األمن 

ار األايييي لتأوة  السيييييااييييد وإن ا أه ى عل  ا إيييي يقي   شييييَّ
بوتةن  دن  ن وج لتكون فيي  ضييييييييييييرة أميال تسييييييييييييتقن 
وتجوب  وقهييا ورب ييا تدييإ ال ييا  قام من األاييييييييييييييياول 
النواييييييييد. وهذه اله ية الهشييييييييارية  اتإ ال نشييييييييأة الوحة ة 
لنوايييييا  د ال ناقةو ذلك أن من أ  ن وج يجرل اييييسن 

ال تواييط ع تضييان  األايياول النواييد التد تجوب مياه
للروية ىل  ال وانئ النواييية عل  ضييسال الهدن األاييويو 
وإن ا تج  ال الذ تدإ الشييييييييي   ال ا ئة  د ايييييييييوريا و د 

 قاع ة متاورة عل  ضسال الهدن األبيل.
 د ضييييييييييييييو  ذلكو هل ال وقف النواييييييييييييييد الناهن من 
ل  ال دنة التد وواجهها الن ي   شييييييييييييارو وهو موقف مراِّّ

عن  كل تصييييويإ عل  أي « السةتو» ىاييييتر المن خالل 
مشييينوع قنار لتسيييوية متوازنةو هو ري ج ةل روايييد عل  
موقف الن ي   شيييييييييارو وهو ما يرند أني كان و ري ومنذ 
أكحن من خ   ايييييييييينوات أن األزمة ال اخلية  د اييييييييييوريا 
وارية ع شيييييييييييييييك  د ذلك؟ أم أن التراةل هو لل زي  من 

 ع مم الن ي  التوغل النواد  د األزمة السوريةو وبالتوا
 شييييييييييارو وبدةا ونابع عل  ذلك قول األخةن  د مقابلة 

ىن الدنب »مم التلسزيون اإلوناند قبييييل أربم اييييييييييييييينوات 
يا أع تواجي هذه  الهارية قا  ة  السرلو وإن عل  رواييييييييييييييي

 «.الدنب من ياخل ح ويها  قط؟..
 صييييييييييييييينل النظن ع ا هد عليي اإلجا ةو وهل هناي 

ار األايييييي ع لية ااييييييت راج ت إو   رن  أن  ااييييييت رج   شييييييَّ
بوتةن من خالل أزميييية جورجيييييا وأن الن ي  النوايييييييييييييييد 

ار األايييي ووظف األزمة السييييورية ل زي  من ااييييت راج    شييييَّ
ىل  مراه ة وتدول السييييييييياحل السيييييييييوري   وجبها ىل  خط 

األوروبد  د يول  -روايييييييييييييد متنب  للوجوي األمةنكد 
 الخليج...  صيينل النظن عن اإلجا ة  إن وقول الن ي 

مم بوتةن  د أزمة جورجيا كان ضييييييييي  مصيييييييييلدة ار  شيييييييييَّ 
اييييورياو وأن ال وقف النواييييد  وال األزمة التد يعيشييييها 

ار األاييييي نظام الن ي   كان ل صيييييلدة رواييييييا ولي    شيييييَّ
يع ا لي. وأما ىذا كان األمن هو مجني تهايل ري الج ا ل 

 ييإنييي من النوع ال كنوهو ألن الج ييا ييل تكون ليي ر  الخان 
 ايو ولي  إلشرال األو ان حنا ع.عن البالي والعه

 2012غسطس )آب( أ 18 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 ازيومان إسالميان بإمتي
أمضيييييييييييييييةُإ وومةن  د رحاب مكة ال كنمة أتا م عن 
 قنب مدت ن الق ة اإلايييالمية اإلايييتحنا ية التد يعا ال لك

الرزيز ىل  عق ها في ا األزمة السييييييييييورية  عب بن  هللا عب 
 -اإلقلي د  -تزياي ىشيييييييييييييييترييياعت وفي يييا اإلرتهييياي الييي ولد 

الرنبد  د شييييييييييأن هذه األزمة وناو  مكاني  ال النظام  د 
ايييييييييوريا وتجاوب مم مداوعت لتسيييييييييوية األزمة  التد هد 
أعقل وع قاية الج اعات ال نتسضييييييييية عل  النظام يخسسون 
ار األاييي . و د نهاية  من يعوتهم ىل  ىايييقاط الن ي   شيييَّ

ومن يون أن يأخذ الترقل  نيقي ىل  أايييييييييييييييلوب كل ووم 
الترامل مم األزمة تكون عشيييينات األروا   اضييييإ نتيجة 
ىعت اي الدل األمند منذ الشيييهن األول قبل اييينة ونصيييف 
السييييينة الذي أ بإ ع م ج واه هذا ع ا ال مار الذي ونشيييييأ 
عن إيييواريم تنالع من راج ات أرضيييية أو من  ا نات 

ح و ي بهذه الشنااة من  ومنوحيات وهو مشه  لم يسبع
الرزيز الذي  عب بن  هللا عب  قبل. ومن ال دك  أن ال لك

عايياه هللا من رجيياحيية الرقييل وُحسييييييييييييييين أ حيياول بيي اييية   ييا 
الت بةن والدنص عل  أن تنجو األمة من شييييييييييييييين ويالتها 
وبييالييذات الويييل السيييييييييييييييوري الناهنو رأى و د هيي ى اآلييية 

لوب اقسييالهييا( أن الكني يية )أ ال وتيي بَّنون القنآن أم عل  ق
يدييياول من خالل ىايييييييييييييييتنسيييار األمييية الييي عوة ىل  مدت ن 
يسييييتنهضييييها ويقال مني  الصييييوت األعل  للنظام السييييوري 

)  رن  الرقول(  كس  ترةةهات للرقل  ال  رن ىقساعت للقلوب
تسرلي مم شيييييييعهك. وكس  ىراقة يما  وت مةن أحيا . وب ل 

ىع ل   بتإ ال  ارايييييييية ع م ج واهوأاإلإييييييييرا  ىل  كالم 
ولّد  ك سيييييلم  أقوال السيييييلف الصيييييالا  د أه ية أن يكون 

األمن مترقالت وبذلك يسيييييييييييييييلم من التهور وينقذ البالي من 
الويالت ىقتتاعت كانإ هذه الويالت أم تأايييييييسييييييات إلنقسييييييام 
الشيييييييرب عل  نسسيييييييي والجي  جيشيييييييةن.. وبالتالد ح وث 

 الويل األكبن الذي هو الدنب األهلية.
كاتب من التناث ال ضد  ما هنا ىاتدضن كهاحا و 
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ار فيخسف من  من شييييييييأني أن وه ئ من روع الن ي   شييييييييَّ
تنويم شيييييييييييييييعهييي وبييذلييك  نَّط  رالقييات  ةهيية مم ال جت م 
الرنبد وبإمكانية تاوين عالقات مسيييييييييييييييتقنة مم ال جت م 

لف أال ولدو كيف كان السيييييييييلف الصيييييييييالا قبل أكحن من 
ىيارة ربر ئة اييينة ونى أه ية الرقل عن  التصييينل وعن  أو 

شييييييييييدون النعية. ىاييييييييييتدضيييييييييين كيف خا ب اإلمام علد 
ربِّّ ملن وهبت ي الرقل   اذا » )رضد هللا عني( ربي  القول 

متييلي الرقييل   يياذا وهب تييلي ن  تييليو وملن حل وقييل لل تهقةن «. حنم 
 د يووان نظامك أن يقنأوا عل  مسيي رك وبأعل  إييوت 
الد وا الق ايييييييد )الذي رواه النايييييييول )ص( عن لسيييييييان 

ىن هللا ع يقبل إيييييييالة عب ه وع إيييييييومي وع زكاتي » ربي 
جي وع ُع نتي وع قوعت من أقوال البِّن  قلتي وع حل وع إييييييييييييييي ل
يقولي ىذا لم يكن يرقِّلو ذلك أن هللا اييييييييهداني وترال  قال 
لي  ىاييي م  سييي م. ى هم  سهم. أقبل  أقبل. أيبن  أيبن.  م 
قال لي  وعزتد وجاللد وعظ تد والااند وق رتد عل  
إ خلسيات أكنم منيك علدَّ وع أحيبَّ منيك ىلدَّ  خل قد ميا خلسي 
وع أعل  منزليية عنيي يو ألند  ييكل أُعنل وبييك أُعبييُ  وبييك 

 «.ُأح   وبك أُعاد وبكل أُعاقب ولك الحواب...
جا  ىل  مكة ال كنمة الذون ي حلون ال ليار ونصييييييييف 
ال ليار نس ة  د الرالم وهد نسهة تدهل األمة اإلاالمية 

ون لها مقر  ايييييييييييايج  د نايي الخ سييييييييييية الكهار لكد يك
الذي تتواإل األزمة السورية يمات « لسةتوا»مالكد الاة 

ويمارات وترقة ات  سييبب ىاييتر الي من جانب ال ولتةن اللتةن 
ت عيان وإييييييالت  سييييييورياو أي روايييييييا والصييييييةن. ولوع أن 
مكان ىنرقاي الق ة اإلاالمية الحانية عشنة  د تاريم الق م 

ن ن الشنيسة  ية لي  مكة وال اعد هو خايم الدنمة  اإلاالم
ل ا كانإ ال شييييييييييييييياركة ح  إ عل  مسيييييييييييييييتوى القاية ع ا 
ىايييييييييييييتحنا ات ىضيييييييييييييانارية  د مرظم حةحياتها. ولق  رأونا 
 ضيييييييييييييييرييية قييياية بحيييياب اإلحنام بييي ل لهييياج األبهييية اليييذي 

خالل زيارات خارجية لهمو أو  يظهنون  ي عل  شييييروبهم
ت ةةز ليي ى ال شيييييييييييييييياهيي  بةن  وبهييذا اللهيياج لم يريي  هنييالييك

هللا الحاند والن ي   عب  مد   مناييييييد وإيييييياحب الجاللة
الشيييييييياغل الهال اإلاييييييييالمد مد وي اح  ي نجاي وايييييييي و 

 ح   أو الشيم إها  والجننال الهشةن. األمةن
 ولكن ما هو األهم  د ما شييياه ناه هو ما  رلي ال لك

الرزيز لجهة تنويل ال واقف حةا ىني  عب بن  هللا عب 
 نال كحةنة ىاييييييتبع أ د لستة أخذت شييييييكل راييييييالة ىل  و 

الساعة التد اهقإ ىنرقاي الق ة  ر  تناول  رام اإل اار 
 أني  د  2012آب /أغسييييييييييييييا  14مسييييييييييييييا  ووم الحال ا  

القاعة التد جل   ةها إلايييييييييتطهال القاية ال شييييييييياركةن  د 
الق ة اييجل الناييالة الال تة وهد اني لم يكتفِّ   صييا دة 

د مد وي اح  ي نجاي الذي عن مصيييياي ة الن ي  اإلونان
أو عن ايابع تنتةب بنوتوكولد كان أول الواإيلةن وإن ا 
أجلسييييي ىل  جانهي  ب ا  د ذلك ك ن ي ه  لتنج ة يعوتي 
 د الكل ة اإل تتاحية للق ة ىل  تأاي  منكز للدوار بةن 
ال ذاهب اإلايييييييييييييييالمية يكون مقنه النياةو أي   ا مرناه 

لدوار مرقويان ع ليات للسييييييييييرويية ضيييييييييي نات ىن ركن د هذا ا
نة وإلونان ت حةالت لل ذهب الشيييييرد. و د  ت حةالت ألهل السييييُ

 د حال ىنشيا ي أن يسياع  عل   ضيو  ىنجاز هذا ال نكز
يضيييات  د أهللا عل  ندو ما قالي  عب  تدقةع ما وناه ال لك
ىن الدل األمحل إلنتشييالنا ع يكون ىعَّ »الكل ة اإل تتاحية 

يولة  56مضييييييييييييييييسات مخا هات الذون ي حلون  و«. األقويا ..
أايييييييتدلِّسلكم  ا  أن نكون عل  »ال شييييييياركةن  د ال دت ن 

لها وأن ننصييييييييييين  ق ر ال سيييييييييييدولية وأن نكون ج ونين  د  
الدع مسيييييييييييييييت ركةن قول الدع ترال  )ىن تنصييييييييييييييينوا هللا 

هللا  عب  نالحظ هنا أن ال لك«. ق امكم(أونصينكم ويحبِّّإ 
أن »ب ل « أن تكونوا»يقول  لم يسييييييتحنِّ شييييييخصييييييي  دةا

وهو بييذلييك قييال مييا مرنيياه ىن ال الوب هو من «. نكون 
القاية ال سييييييييييييل ةن يون ىاييييييييييييتحنا و وبذلك نأى عن التسني 
والت ةز  يييأن الواجيييب مالوب من الج يم. ىل  ذليييك بييي ا 

ىن الدل األمحل إلنتشيييييييييييييالنا ع »هللا  د عهارة  عب  ال لك
«.  ل ىعَّ  األقويا ..يكون ىعَّ  التضييامن  د زمن ع يرتن 

ك ن ووجييي الكالم ىل  الن ي  نجيياي وب ييا مرنيياه ىن يوليية 
ىاالمية واح ة ع ي كنها أن تدقع اله ل حت  ىذا كانإ 
نووية وإيياروخية خصييوإييات عن ما تكون بذلك مسييتقوية 

قوة  ن تكون قويييية بهم ويكونوا أكحنأعل  جةنانهيييا بييي ل 
زي  من الداب بها. ك ا أنها بهذا اإلاييييييييتقوا  تضييييييييم ال 

هللا أن  عب   د أتون اإلحتقان الاا سد والذي ونى ال لك
الدوار بةن ال ذاهب هو الوايييييييييةلة األكحن  رالية لتخهيف 

 منسوب هذا اإلحتقان.
زا  الن ي  نجيياي كيانيإ ك ييا بي ا ىهللا  عبيي  لستيية ال لييك

لل ناقب ال تا م تدتاج ىل  ال زي  من الناييييا ل وذلك كد 
اإلوناند هو ال ت ةز الوحة   د الق ة  ع وب و أن الن ي 

التد  «منظ ة ال دت ن اإلايييييييالمد» ليييييييييييييييييييييي الحانية عشييييييينة
وهنا «. منظ ة التراون اإلاالمد» بيييييييييييي ىاُتب لإ تس ةتها

هللا يالب من  عب  و د أقل من  ضييييييم يقا ع رأونا ال لك
النموز الذون  ال ا أتربتهم ال شاكسات اإلونانية الجلوج 

نات ويسييارات. وهكذا  ر  مصييا دة رب ا حولي وحول نجاي ي ة
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تستق  ىل  ال ل  من جانب أمةن الكويإ الشييييييم إيييييها  
خليسة وملك الهدنين بن  األح   وأمةن قان الشييييييييم ح  

عيسيييييييي  للن ي  اإلوناند  اتإ الناييييييييالة بن  الشيييييييييم ح  
كحةنة الوضييو  ومضيي ونها أن هدع  القاية ي حلون الخليج 

 د النس  الشيييييييييييييييرور الييييذي يدتيييياج ىل  خاوات تهرييييا 
 اإلايييييييييتقنار وتأتد من الج هورية اإلايييييييييالمية  د ىونان. 
و د السيييياا نسسيييي يسيييترنب ال ناقب محل حالد كيف أن 
الن ي  ال صيييني اآلتد ىل  الق ة محقالت  إرتهاكات ناشيييئة 

خنى أعن أني  د خاوة مستنسخة من خاوة أريوغانية و 
مكانتي  بوتسليطية تجاه مصيين ال داييسيية الرسييكنية لم يأخذ

  د الق ة وإل  ح  أني كان مشاركات عابنات.
منظ ة التراون »وهق  ترلةع عضيييييييييييييوية ايييييييييييييوريا  د 

 د ال ئة  د  99وهو قنار حظد  إج اع « اإلاييييييييييييييالمد
لةها الق ة اإلاالمية ىالق ةو أح  أهم القنارات التد ىنتهإ 

الحانية عشييييييييييييييينة مم مالحظة أن الترلةع وهق  يا  ات نوعات 
من التأيوب ال لاف للنظام الذي وتم ىنزال عقوبة الترلةع 

وش ول  1979 ي. هذا ما ح ث مم مصن الساياتية عام 
ل مقن األمانة  الترلةع الرضييييييييوية  د الجامرة الرنبية ونق 

ةن الرام ال صييييني  أمةن الرامة ىل  تون  وإاييييتب ال األم
عييام تونسيييييييييييييييد. وبقد الترليقييان قييا  ة ن وعل  وق م عهييارة 

خلةهم ياخ وا الجامرة أنا م  »شييييييييييييهةنة للسييييييييييييايات هد 
و ىل  «نا والسيييييويان )ن ةني( ن  األمة الرنبيةأعاوزها. 

أن قضيييييي  السييييييايات ىغتياعت وااييييييترايت مصيييييين حسييييييند 
يكون  مهاري الرضيييييويتةن ومقن األمانة الرامة  م حع أن

ن ال سييييييييييييألة مجني أاألمةن الرام مصيييييييييييينيات. وت لةالت عل  
تيييأيويييب من يون  رييياليييية أن الترليقةن كيييانيييا عل  األرجا 
ايييسييت نان لو لم يقلِّ السييايات ىغتياعت. ذلك أن الترلةع 
كان ضيييييي  انسناي السييييييايات  رق  مراه ة مم ىايييييينا ةل وها 

ن هد ال راه ة مسيييت نة. وبالنسيييهة ىل  النظام السيييوري  إ
ار  الترلةع  د حال  قد تأيوهات ملاسات لن وحند الن ي   شييييَّ
عن مواإييييلة رهاني األمند وبدةا اييييتتنا ن اييييوريا  شيييينات 
وحجنات ىعَّ ىذا هو ىرتيييأى و د إيييييييييييييييدوة مسييياجئييية األخيييذ 
 إعت اي الرقل ايييييناجات منةنات وعل  ندو ما أشيييييننا ىليي  د 

لب أبد  ابن  ايياور اييا قة وبالذات ما قالي اإلمام علد
 وما وتض ني الد وا الق اد.

 د أي حال كانإ الق ة اإلاييالمية الحانية عشيينة هد 
ق ة تسيييييييييجةل حجم ال راناة التد تعيشيييييييييها األمة. وكانإ 

الرزيز  عب بن  هللا عب  ظنول ىنرقايها ب عوة من ال لك
و د مكيييييية ال كنميييييية محييييييل ظنول الق يييييية األول  التد 

و د مكة  9271الرزيز عام  عب  ىايييييتضيييييا ها وال ه ال لك
ال كنمة.  ةَّب هللا  نى الوال  ال دايييييي  األول وأ ال هللا 
ع ن اإلبن الذي هو رمز التأايييييييييييييييي  الحاند. وبةن ق ة 
األب وق ة اإلبن ق م ىاييييييييييييييُتضيييييييييييييييسإ  د النباط وعهور 
وال ار البيضييييا  والكويإ ويكار و هنان ومالةزياو ولكنها 

ت الق ة ق م ى تق ت ىل  ال سييييدة النوحانيةو ىل  أن جا 
 15-14الحانية عشيينة  د مكة بةومةها الناجدة ن  إمتياز )

( بنوحانية الق ة الحالحة  د مكة أيضييييييييات 2012أغسييييييييا  
تضيييييسد عل  تراُمل ال سيييييل ةن مم قضييييياياهم  1981عام 

ضييييييييييييييينورة أن يرت  وا الرقل  د ما يسرلون وأن يروي كل 
لقاه منهم ىل  اآلية الكني ة )وُنخنج لي ووم الطيامة كتا ات و

منشييييييييييورات ىقنأ كتا ك كس  بنسسييييييييييك الةوم عليك حسييييييييييةهات(. 
 إ ا هللا الرظيم
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اح المغيَّبون   اإلبراهيمي الحاضر.. والُنصَّ
ار األايي  ىاييتدضيين ووم ُولدَّ الدكم  لو أن الن ي   شييَّ

أبو  كن وريحيات لوال ه الن ي  الناحل حا ظ األاييييييييييييييي  قول 
ىن » الصيييييييييييييييي وع )رضيييييييييييييييد هللا عنييي( للج م ال هييايم ليي 

موند ُإ  قوِّ لكان تسايى هذه  «أحسيييييينُإ  أعةنوند وإن ُزغ 
البلية التد ىنته  ىلةها حك ي ول ا كانإ وإيييييييييييلإ الدال 
 سيييييييييييييييوريا ىل  أنها  اتإ مدظية  الث يول ذات أحالم 

مبنا وريييييية هد ىونان الحورة الخ ةنيييييية التد تتالم ىل  ى
اث اإلمبنا ورية الساراييييييييييية ال اقتة لكل ما هو عنبد ىنهر

وروايييييا بوتةن التد ع تزول غصيييية  يصيييينها الج و  من 
حلقي ويتالم ىل  ىاييييييييييييتراية شييييييييييييأن الكنملةن الداضيييييييييييين 
لج هوريات مرلوب عل  أمن شيييييييييييروبهاو والصيييييييييييةن التد 
تزياي تضييييييخ ات ويتالم ور ة ماوتسييييييد تونغ ندو اإلنتقال 

 جت م ال ولد. ولي  هنالك ُمهنة ىل  منتهة الطياية  د ال
ي تاون إيهوتها ايوى الُ هنة السيورية التد  اجأتهم أنها 
تني  اإلناالا من عت ة اإلاابل ىل  الهوا  الالع. ىني 
تشيييييييييبيي ق  وب و عل  شيييييييييد  من التجني و ولكن تاورات 
ال دنة السييييورية وت اعياتها وال شيييياه  ال سزعة عل  م ار 

ل تجني  الساعة منذ عشنين شهنات  تجرل التشبيي لي   ِّر 
ذ  وإن ا هو ال أاييييييييييييييياة  د أ جم حاعتهاو ىذ يكسد أن ونسِّ



452 
 

اري ومن يون تنيي ىع  د حاعت إدوةو  الرسكني الهشَّ
الترلي ات  قصييييييف مواقم ومن يون رح ة أو ىاييييييتسسييييييار 
وهو ما يدصيييييييييييييييل  د زمن الدنوب مم أع ا  لكن لي  

لييل الايف مم أبنييا  الشيييييييييييييييرييب الواحيي . ك ييا يكسد أن وه
ال نتسِّل عل  النظام ويكبِّّن  أني يمَّن ي ا ة لجي  البالي 

ن مسيييييييييييييييتويعات ذخةنة  أو أايييييييييييييييقط  ا نة منوحية أو  جَّ
وأايييلدة. ىنها ذروة ال أاييياة تصيييةب نظامات لم يسيييتدضييين 
ر يسيييييييييييييي الوارث عن ما حظد  إنتخاب لي إيييييييييييييسة األمن 

ىن »الواقم قول الخليسيية أبو  كن مخييا هييات الج م ال هييايم 
موند  كان أن  اير « أحسييييييييييييييينُإ  أعةنوند وإن ُزغُإ  قوِّ

ون  ر  ايييييييييينوات وباألاييييييييييلوب ال وني واإل يلبد ال نتسضييييييييييِّ
 وال مشييقد والدلبد وبطية ييار اإلنتساضيية ىل  ىاييتدضييار

نييا »مييا قييالييي الج م ال هييايم للخليسيية أبو  كن  وهللا لو وجيي  
مناه  د  اةو نا  «.فيي ىعوجاجات لقوَّ

األمن يخال ربي ويهت ي ولّد  كان د الزمن الرابن 
  ا قالي الناييييييول )إييييييل  هللا عليي واييييييلَّم(  د مجالسييييييي 
محل" ع ل ايياعة  د حكومة خةن من عهاية اييتةن ايينة" 
و"أش  الناج عذا ات ووم الطيامة ملن أشنكي هللا  د الااني 
 جييييار  د ُحك ييييي". وندن هنييييا نتديييي ث عن وعة األمن 

ن   ب أ النصيييا عل  الصيييالدةن ال صيييلدةن الذون يأخذو 
كذلك نتد ث عن زمن «. وأمنهم شيييييييييييييورى بةنهم»قاع ة 

األمن يسيييييييتنج   أهل النصيييييييا والدك ة ون  وني ولّد  كان
 النأي السييييييييييييييي و  الذي يطيي ال خا ن. وهدع  كانوا حت  

األمن وهايرون من تلقا  أنسسيهم ولّد  عن ما ع يسيت عةهم
سييك  السييلاة ىل   ن ا  اب يوواني فيقول هدع  لهذا ال  

الرليا ما من الضيييييينوري أن يقال لي وبذلك وتقد مصييييييةنات 
بون »عبَّن عني النايييييييييييييييول  القول  ىن هللا يرذِّب الذون يرذِّ

ومن مصييييلدة هذا ال  سييييك  السييييلاة «. الناج  د ال نيا
ايييييلوب مرالجتي أأن يصيييييرد  ال وهق  الدق  عليي أايييييةن 

الرابن  وذلك ع الت  قول ال قنَّم الكِّن ي أح  شيييرنا  الزمن
كييذلييك من «. ولي  ر ي  القوم من يد ييل الدقيي ا»... 

مصيييلدة ال  سيييك  السيييلاة أن يصيييرد أحسييين اإلإيييرا  
ىل  أهل النصييييييييييا والدك ة ذلك أن هدع  يأخذون  د ما 

« ومييا ربييك  رييا ييل ع ييا تر لون »يسرلون  يياآلييية الكني يية 
ويسيييييتأنسيييييون  د أيا هم واجب النصيييييا  قول اإلمام علد 

ني.)رضد هللا عني(    ملن حذَّري ك ن  شَّ
ىناالقات م ا أوريناهو نج  أنسسييينا وندن نتا م تاورات 
ال دنة السييييورية وت اعياتها نتسييييا ل  هل أ اي اييييوريا  د 
شيييييييييييييييد  هدع  اليييذون وترييياملون مم ايييييييييييييييورييييا السييياجرييية 

وال سجوعةن عل  أنهييا ال دظييية التد ُتدقع لهم نشيييييييييييييييوة 
ولة القايرة التدول من ال ولة ال نتسخة الرضييييييالت ىل  ال 

عل  الهي نيييية عل  ندو مييييا هد عليييييي قيييي رات الوعيييييات 
ل  ييييات  ييييأن اإلخسيييياقييييات األمةنكييييية  جنيييياحةهييييا  ال تديييي ةو عِّ

 د « الكومهارج» الج هوري وال ي قنا د وبالنجوم الييييييييييييييييي
أوروبا تشييييكل حةحية لكل يولة وتد و ات هنا لل ول السييييا نة 

ي عن عل   نيع التن ية محل ىونان وروايا والصةن للنأ
خوة ايااة التالعب   صا ن اآلخنين وبالذات اوريا 
التد جرلوها تنزل عل  لدن  ال د مشيييييييييييييتني لخصيييييييييييييي 

 2012آب /أغسييا  26عال  ال ون بنوجنيي ووم األح  
ارأ ونان من أمن ىأمن » د يمشع  القول  مام الن ي   شَّ

ار   ا مرناه ىني اةواإل السرل « اوريا قابلي الن ي   شَّ
ا كلَّف الح ن متكالت عل  وه م ىن ح وي روايا األمند مه 

تب أ  د  ن وج وأن تناييييييم ح وي الصيييييةن مم ال ناقة 
 الرنبية اةب أ ذات ووم من قلب عاإ ة األمويةن.

ك ا نج  أنسسييييييينا نتسيييييييا ل  هل من ال رقول ىني لي  
 د أهل الرقة ة الهرحية ال ت كنة من اوريا ملن و عو ىل  

اييبع أن  رلي األايي  األبو  التصييديا لي  عل  ندو ما
إيييييييدا ك ا هد أإيييييييول التصيييييييديا وإعت   هو  ألني لو

ىن أحسنُإ  أعةنوند وإن ُزغإ » اآلخن ما قالي أبو  كن 
موند نا »وأجا ي ايييييييييييامروه الذون  ايروه «  قوِّ وهللا لو وج  

مناه  د  ايييييةو نا ل ا كان لألاييييي  اإلبن « فيي ىعوجاجات لقوَّ
اتو ولكان هو بنسسييي ىاييتنسن الوارث أن ي رن عنايات  تخها

الرقال   د الرقة ة الهرحية  خنج هدع  عليي شييييييييييييييياهنين 
ا   د مجت م الاا سة  النصييييييييييييدةو ولكان ايييييييييييأل الُنصيييييييييييَّ
ىايييييتنهاط الدلول الدكي ة لل أزا الذي وضيييييم نسسيييييي فيي 

« وما ربك  را ل ع ا تر لون »غةن متنهي لآلية الكني ة 
الظلم ظل ات ووم  ىتقوا الظلم  إن»وإل  الد وا الشنيف 

ل للد وا الق ايد « الطيامة يا عهايي ىند حنَّمُإ »ال ك ِّّ
 «.الظلم عل  نسسد وجرلُتي بةنكم مدنَّمات  ال تلظال وا

ومحل هكذا يوا  من حنول مضةئة كان كسةالل بتب و  
الظالم السيييوري ال سيييت يم الدامل  د  ناياه ظل ات ع عه  

ال سييييير  الذي لألمتةن  قسيييييوتي. عسييييي  ولرل  د ضيييييو  
بناهي د عل  عيياتقييي تديي ث  رل أخييذه األخضييييييييييييييين اإل

اإلنسناجات فيأخذ الدل السيييييييااييييييد  نإييييييتي عوضييييييات عن 
الدل األمند الذي ع ج وى مني. ونجةز لقل نا التسيييياةن 

مكانية ىىايييتنايات ىل  ما نرن ي  د األخضييين من مزايا  أن 
تدقةع اإلنسناج ليسييييييييإ مسييييييييتدةلة  د حال ىنتقل الن ي  

ا ر من  ضا  التد ي ىل   ضا  الواقعية وأيخل رموز  شَّ
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)ىونان. روايييييا. الصييييةن( تر والت جذريات  د  محلا الت عيم
مسييألة التالرات اإلمبنا ورية والهي نة. وباأله ية نسسييها 
هنالك ال دهالت ال توا نة  د شييخ  اإلبناهي د وليسييإ 
متوا نة  د السييييييييلف الاةب النية كو د أنان.  األخضيييييييين 

 هي د يرنبد ومت ون وإبن الجزا ن التد أب ى ر يسهااإلبنا 
الرزيز بو تسليقة من ال ناعاة لظنول النظام السوري  عب 

ما جرل قنارات الرزلة عنبيات أو ترلةع الرضييوية ىاييالميات 
خال يات األخضيييييييين أع تدخذ  اإلج اعو  ضييييييييالت عن أن 

وماضيييييييييييي ال بلومااييييييييييد ال نزَّه عن التالعب تجةز لي أن 
ار ويصيييييييار   ال ناع نسسيييييييي رموز يصيييييييار   الن ي   شيييييييَّ

أ يال اإلنتساضةو وأن ون ع ال صارحة  النصيدة. وأما 
خضييييييين  د ال وضيييييييوع الحوري ومتالهاتي وظنو ي  إن األ

ار و د مرنة النصيييييييا  قاير عل  أن يقول للن ي   شيييييييَّ
والتنبيي ما مرناه ىن الجزا ن ي رإ من أجل ىايييييييييييييييتقاللها 

من ال قاومة الهاالة للوجوي ملةون شهة  عل  م ى عقوي 
السننسييييدو لكنكم  د اييييوريا تقتلون يون وجي مناع أبنا  
شييييييييييييعهكم وت منون  اآللة الدنبية بةوت الناج وهو ما لم 
يسرلي نظام ضييييييييييييييي  حالة ىعتناة ىذ حت   د ىونان التد 
تدحكم عل  مواإيلة الرالج األمند الدنبد لم تذهب  د 

مية ىل  ما وإلتم الكنو  -التص ي لإنتساضة ال واوية 
خضييييييييين أن يضييييييييييف  أن الدل ىليي. و د ىايييييييييتااعة األ

السيييييييييييييييياايييييييييييييييد ع وب أ من يون عوية الجي  ىل   كناتي 
واآلليات والاا نات ىل  قواع ها واإلعتذار من الشييييييييييييييرب 
وإعتهار الضيييييييييييييييدايا شيييييييييييييييه ا  ومخا هة ال جت م ال ولد 
 واألشيييييييييييييييقا  الرنب   سنيات غةن تلك التد أعت ت علةها

ار  أضييييييينت ونقلإ ايييييييوريا من يا نة اإللتسال أا  شيييييييَّ  يا
 حولها ىل  يا نة اإللتسال علةها.

وعل  هام  ضيينورة ال صييارحة ووجوب النصييا  د 
ار ما مرناه ىن  ىاييييتااعة األخضيييين أن يقول للن ي   شييييَّ
 مه تي لن تكون أ ضييييييييييييييل من مه ة أنان ىذا كنإ مقتنرات 

ار يا د  رالت بتوإييييييييف الدليف الصييييييي وع اإلونان أا  شيييييييَّ
ىن ايييييييييييييييورييييا وإونان كيييالسوعذ »بنوجنيي لل وقف وقوليييي 

الصلب لن تستايم القوى الخارجية مه ا بلرإ مدامناتها 
وبتوإييييييييييييييييف «. النةيييل من يوره يييا ال قييياوم  د ال ناقييية
ع ي األح  « الحورة»ىح ى واييييا لكم اإلعالمية )إييييديسة 

لم » ريوغان  القول أ( لصيييييي يقكم السييييييالف 26-8-2012
يريي  شييييييييييييييين البلييية ُيضيييييييييييييييدييك مييا يام كومهييارج اإلرهيياب 

ريوغانيات ويتناا  د ىيعا اتي ىل  أاألمةنكد واإلانا ةلد 
 «...ح  تسةُّ  القضية

ومنة أخنى نج ي التسيييييياؤل ىن ا  صيييييييرة اإلاييييييتهجان 
زا  الهلم الديييياإييييييييييييييييييل وكيف أن قِّاييييال النؤوج وتم ى

اجد وت مةن البنيان  األ األ تني  اييييييييلوب التاييييييييلوب الدجَّ
ألي   د أهييل الرقةيي ة الهرحييية عقال  وألي   د الاييا سيية 

ا  أم أنهم كحةنون لكنهم مرةَّبون.  الرلوية ُنصَّ
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 سوريا المغلوبة على أمرها 
 

كنا نت ن  وق  اشييييييت ت ال دنة السييييييورية وبات ح وا 
ال تنقلة وما وتالزم مم  القتل والقصف واكتشال ال جازر

هذا ال شيييييييييييه  من لقاات خا سة أل سال ونز ون وأمهات 
ون بن  لذات األكهاي هو السييا  و أن تكون الق ة السييايايية 
عشيييينة لدنكة ع م اعندياز  د  هنان منااييييهة عاييييت ارة 
ذات اله ل اإلنسيياند من جانب ال ولة ال ضيييسةو  دةا 

 دت ن  تن م ترتنم مشيييييييييييياركة ما ة وعشيييييييييييينين يولة  د ال
الدظن ال سنوة عل  رموز ال رارضييييية اإلونانية وتدسِّز 
ار األاييي  عل  أن يرة  النظن  د رؤيتي  بذلك الن ي   شيييَّ
لألزمة وتصيييينيساتي الظال ة  رل الشييييد  لهرل أ يال 
ال رارضييييييية السيييييييورية و د عالجي األمند الذي أضيييييييال 
ال زي  من الضييييينر  ر ما اعتق  أني اييييييكون مجني عالج 

بد للخارجةن عل   وعي ع ولبا ال نتسضيييييييييييييييون أن تأيو
ولوذوا  الصييييي إ والصيييييبن مرا عل  ندو ما ح ث ايييييا قا 
 د زمن وال ه ىزا  اعنتساضييييييييييييييية الد وية  د الح انةنات. 
ك ييا كنييا نت ن  لو أن أهييل الدكم اإلوناند أ بتوا وب ييا ع 
و ع مجاع للشييييك  ر  اآلن أن مشيييينوعهم النووي اييييل د 

م النووية  د يول كحةنة. واإل هات الذي ك ا اا ن ال شاري
نقصيييييي ه هو يعوة ال دت ن  كامل رؤاييييييا  الو وي أو   ن 
ونت بون ومن بةنهم األمةن الرام لألمم ال تد ة وايييييييييييييييا ن 
أمنا  ال نظ ات اإلقلي ية ال شييييييييييييييياركة ىل  الطيام  جولة 
عل  ال نشيييي ت النووية. لكن ذلك لم يد ث  أضيييييف ىل  

ل شيييييييينوع النووي اإلوناند ىن ا هو اعناهاع السييييييييا    أن ا
ال د لسظا وتبنينا لكني السال  الذي ُتسنع ىونان الخا  
 د ىنجازه ك ا اايييترجالها إلنتاج كل أنواع األايييلدة ذات 
الاا م اعاييييييييييييتناتيجد وإييييييييييييوع ىل  ىمكانية ى الا ق ن 

 إناعد  د حال كان مدلَّال شنعا.
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الريييام لم يسريييل أهيييل الدكم اإلوناند ميييا ييييأمليييي النأي 
الرنبد واإلايييييالمد وال ول الصييييي يقةو وظهنوا ايييييوا  من 
خالل ال ييي اوعت أو التصييييييييييييييينيديييات التد را قيييإ انرقييياي 
ال دت نو أنهم يسضييييييييلون اعندياز عل  ع مي. واعندياز 

 ىل  الترقة  ب ل حلدلة األزمات.
زييياية  د التوضييييييييييييييييا نقول ىنييي لو كييان أهييل الدكم 

ا وبدةا تكون ايييييوريا اإلوناند وني ون للسيييييوريةن اايييييتقنار 
يولة إيييييي يقة وليسييييييإ عل  الدال التد هد علييو لكانوا 
أخيذوا بنصييييييييييييييييدية اإلميام علد )رضيييييييييييييييد هللا عنيي( التد 

«.  إ يقك من نهاي وع وي من أغناي»لخصها  القول  
ار  لكن عن ما ع ونه  أهل الدكم اإلوناند الن ي   شيييييييييييييييَّ
ويصيييييييي ر عن كبةنهم ال نشيييييييي  آية هللا خامئند الذي كان 
تنؤاي للق ة منااهة ل ئات ال شاركةن من كل يون ولون 
وقوميية كد وترن وا عن قنب عل  هذا الوحةي   د الريالم 
الذي يدكم  اام ال ون وع راي ألمنهو يصها من الابيرد 
أن يقول الن ي  ال صيييييييييييييييني مد   منايييييييييييييييد وق  عحظ 
تجاُهل كل من ال نشييييييييييييييي  خامئند والن ي  أح  ي نجاي 

كل تد اع تتييييا  مييييا قييييالييييي حول  لألزميييية السيييييييييييييييورييييية  د
ال وضيييييييوع ال لتهبو وبعهارة ع لف  ةها وع يوران وهد  

الحورة  د اوريا هد ض  النظام الظالم وأن الوقول مم »
نضيييال أبنا  ايييوريا ضييي  نظام ق رد  ق  شييينعةتي واجب 

وكأن ا «. أخالقد محل ا هو ضيينورة ايييااييية وااييتناتيجية
والذي جا  ىل  الق ة مناييييدو الد وا الره   د الن اايييية 

مدك ا إييال ة اييلاتي أمام ال داييسيية الرسييكنية ال صيينية 
الرنيقييييييية ذات الييييييي ور الو ند والهاولد ىزا  مواجهييييييية 
ىايينا ةلو أراي   ا قالي ى هام يول ع م اعندياز  أن ىونان 
التد ايييييتتنأج الق ة ل  ة  الث اييييينوات ع تقوم  السيييييرد 

ي أراي ىخناج الذي وه ئ الوضيييييييم  د ايييييييوريا وأني   ا قال
أهل الدكم اإلوناند من عمهاعتهم هذه من يون ىضيييييي ار 
نية اإلحناج لهمو أو لرلي أراي ىلقا  عالمة اايييييييييييييتسهام  د 
شييييييييييأن تأجيجهم للصييييييييييناع من خالل ال سييييييييييان ة ال ة انية 
وال الية والرسيييييكنية للنظام السيييييوري التد تجرل ال واجهة 

بها  حالة نزل وومد ومن خالل التصييييييينيدات التد و لد
ار عل   مسييدولون وتد ل  د  ياتها تشييجيرا للن ي   شييَّ
أن وتصييييييييييييييينل   ييا تدبييذه الحورة اإلونانييية ولي    ييا من 
واجهي الطيام  ي إل سا  اللهةب ال تزاو  ىحناقا للبل  نااييييييييييا 

 وعهايا.
و د اايييييييييييييييتايياعيية الن ي  منايييييييييييييييد الني عل  الييذون 
اعتنضيييييييوا عل  كالمي حول ال دنة السيييييييورية وتوإييييييييسي 

ورأوا فيي أني ىحناج لها أمام مدت ن « ظالم»م  أني للنظا
 ال ا تاقإ الحورة اإلونانية ىل  انرقايه  د عاإييييييييييييييي تها 
كوني يخسف من و أة الرزلة ال ولية ال سنوضييييييييييييييية علةها 
 سيييييييييييييييبييب تالريياتهييا النووييية وتيي خالتهييا  د يول الجوارو 
 القول ىني من قبل أن يأتد ىل   هنان كان زار الصيييييةن 

نتهييا  تلييك الزيييارة كييانييإ وكيياليية األنهييا  وأنييي عشيييييييييييييييييية ا
تبا عب ن شييييييييييهكتها اإلخهارية مقابلة « رويتنز»ال نموقة 

مري هد األول  التد يجنيها مم وكالة أخهار يولية منذ 
و قال 2012أن  از بن ااييييييية مصييييييين  د وونةو )حزينان( 

آن األوان لكد يقف هذا النزيف  د اييييييييييوريا لكد » ةها  
كامال ولكد وذهب من ال شه  ونال الشرب السوري حقي 

ولم ُوب  أهل الدكم «.. هذا النظام الذي يقتل شيييييييييييييييعهي..
الصةند اعتناضا عل  قولي هذا ك ا اععتناة الض ند 
نيا ذليك التالعيب  من جيانيب الحورة اإلونانيية التد إيييييييييييييييي مل
 كالم مناييييييييييييد  دةا عن  تنج تها السورية تم ااييييييييييييتب ال 

من مهزلة هذا ولم يخسف « الهدنين»كل ة اييييييوريا  كل ة 
 التصنل اعتذار ىونان عحقا.

لقيييي  انته  أمن الق يييية  د  هنان ىل  أن مييييا كييييان 
ار وتوقم حصيييييييولي عليي لم يدصيييييييلو بل ىني  الن ي   شيييييييَّ

 -  ا ل يي من ق رات  -ب ل أن ووظف الدكم اإلوناند 
ال دت ن إليراج موقف يخسف و يييييأة الرزلييييية عن الدكم 

  أنها ق ة التبنؤ من السييييييييوري  إن الق ة انتهإ ع ليا ىل
أي مسييان ة ل وقف النظام مقابل وقسة  الرة األه ية عبَّن 
عنهييييا الن ي  ال صيييييييييييييييني الييييذي جييييا  ري وزين اإلعالم 

اييييييييبت بن/  2السييييييييوري ع نان الزعبد عليي عحقا )األح  
( انسريييياليييييا وغةن ذي تييييأ ةن. بييييل ىن الييييذي 2012أولول 

ا تتسبب ا رناه من الوزين هو أشهي من حةا النتا ج   
 ييي ىحيي ى الالرييات الجوييية لاييا نة حنبييية تييأمنهييا غن يية 
ار أو بتسويل ايييييابع وشيييييامل  ل م الن ي   شيييييَّ الر ليات  رِّ
 قصيييييييييييييييف أحيي  األهيي ال  د واحيي ة من ال يي ن والبليي ات 
السيييييييييورية الخارجة عل  الاوعو ذلك أن القصيييييييييف يدقع 
األذى  السرل ل ن هم  د بةوتهم أو متاجنهم أو حقولهم 

ضيف ال زي  من اإلاا ة ىل  ا رة النظام ألني ىع أني ي
يااري  السيييييييييال  الجوي ىل  جانب األايييييييييلدة األرضيييييييييية 
منتسضيييييييييييييةن علييو مم أن األمن ع يسيييييييييييييتوجب محل هذه 
الجسيييارة التد يخلإ شيييهنها الرشييينين وع بواير حسيييم لها 

 –ايييوى  د كوالي  كهار الالعبةن  د السييياحات الرنبية 
 ال ولية. -اإلقلي ية 
كنا نت ن  أن تسرلي ىونان ولم يدصيييييييييييييييل وبذلك  وك ا
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اري  د ور تي وبقةإ ايييييييييييييوريا الو ن   قد النظام الهشيييييييييييييَّ
والشيييييييييييييييرب مرلوبة عل  أمنهاو  إننا كنا نت ن  أن يخنج 
الوزين الزعبد عل  أهيييييل اإلعالم الييييي اخلد والخيييييارجد 
 كالم ع ون رج  د األاييلوب نسسييي الذي اييبع أن اعت  ه 

ب ال بلوماايييييييد جهاي ال ق ايييييييد ال تد ث الناييييييي د ال رةَّ 
 كييان ال نيوي محييل كالم الوزين الزعبد من حةييا ىلديياا 
األذى  الهةهة بنسيييييييييييهة ىلداا إييييييييييياروا من  ا نة حنبية 
عل  أرة اورية األذى  أ ناي اوريةن. ونقول ذلك عل  
أايييييياج أن الوضييييييم لي   التهسيييييييط الذي قنأناه  د كالم 

اييياايية التهزي  األا ع نان ك ا أني لي  منااييها اعت اي 
والكة ية  د هذه الظنول ضيييييييييي  األشييييييييييقا  الرنب ومنهم 
الشيييييقةع لبنان ال سيييييتضيييييرلف ماضييييييا وحاضييييينا ىن ا لي  
يا  يييا عل  ميييا ييييأميييل ال ن . ىذ يكسةنيييا تركةنا لصيييييييييييييييسو 

زلة »الرالقات ذلك التشييييييبيي الذي إيييييي ر ذات ووم  سرل 
ار حول « لسان هذا ىل  «. أشهاه النجال»من الن ي   شَّ
ا يأتد من الن ي   ّشار عل  موقف الن ي  مناد أن ري

 د ق ة  هنان رب ا يكون مقبوع ىن ا لي  من وزين  د 
حع ر ي . وإل  ذلكو  إن الوضييييييييييم السييييييييييوري بت اعياتي 
ال أاييييياوية ع وتالب ايييييوى األخذ  التسيييييوية الراقلة عل  
ندو ما حصييييييييييييييل  د الي نو وها هد ال ول ال اندة تن   

 ال ليار يوعر األول من « خليجيةي ن التسيييييييوية ال»عه  
 4أإييييييييييييل السييييييييييييتة ملياراتو و د الةوم نسسييييييييييييي )الحال ا  

( ها هو الن ي  السيييييييييييابع علد عب  هللا 2012ايييييييييييبت بن 
إييييييييييييييييالا الييذي تند  لكنييي لم يريياير البالي وتنأج )ك ييا 
الن ي  السيييييييييوياند الناحل جرسن ن ةني  رل  ر  ىندا ِّي( 

الذي ما زال « مال دت ن الشيييييييييييربد الرا»اجت اعا للدزب 
لن ي  ال ولة عب  ربي هايي  -والن ي  حزبيا  -ر يسيييييييي 

الذي   قتضييييييي  التسيييييييوية الراقلة تنأَّج الباليو وبصييييييينل 
النظن ع ا ىذا كان الن ي  السيييييييييييييييابع يسرل ذلك إل هات 
الوجوي أم لتأكة  أن الدك ة ي انية وتنسم  د ااعة الش ة 

مصيييييلدة يقاايييييةها الداكم ك ا أنها خةن وإيييييسة كان من 
ار األخذ بها ما يام جا ه الرنة منة و انية  الن ي   شييييييييَّ
و الحة عل  إةنية من الض اناتو لكن الدليف اإلوناند 

 أحهط ال داولة. 
أمييييا كالم الوزين الزعبد فيكسد التييييأمييييل  د مسنيات 
عهاراتي لالاييييييييييييتنتاج  أني كالم يقال  د غةن زماني وغةن 

التد « اللدية»ظنو ي. ومن هذه العهارات ىل  مسيييييييييييييييألة 
ال م السييييوري بن هة الن ي  ال صييييني »أشييييننا ىلةها قولي  

أون مصيييييين من ىغالا البوا ات بوجي »و« مد   مناييييييد

السلسياةنةةن ومن اعرتهان األمةنكد وأون هد من كامب 
ر ىل   ييسة و وأون مناييييييييد من الراز ال صييييييييني ال صيييييييي َّ

هنالك قنوات  ضيييا ية »و« ىاييينا ةل ومن القضيييايا القومية
ك ال ما ش ىن ال رارضة السورية ت تلك »و« نيكة  د اس 

أايييييييلدة ىاييييييينا ةلية الصييييييينم وهناي الر و  من اعغتياعت 
ُنسِّذت  د اييييييوريا مسييييييته  ة شييييييخصيييييييات وخبنا  وعل ا  

ىن نجا  مه ة »و« تد ل  صيييي ات ال وايييياي اإلايييينا ةلد
ال هروث األخضييييييييييييييين اإلبناهي د وتوقف عل   ييييام يول 

وتنكييا  ياعلتزام علنيا بنجيا  مدي ية كيالسيييييييييييييييروييية وقان 
خاة النقاط السيييييييييإ والتوقف  ورا عن ىرايييييييييال السيييييييييال  
وإغالا مرسيييييييييييييييكنات التيي ريييب واإلووا  لل قيياتلةن وعنيي هييا 

 «..انختبن نوايا الج يم..
ار  نخل  ىل  القول  ىن ااييييييييييتدضييييييييييار الن ي   شييييييييييَّ
لسينوات ال اضيد الج ةل ووم كان موضيم رعاية األشيقا  

م اليييي ولد كييييان يكسد ووم بيييي أت الرنب واهت ييييام ال جت 
اعنتساضيييييييييية من يرعا لل هايرة ىل  اتخاذ ىجنا ات لت اُري 
ال وقف حساظا عل  رونع تلك السيينوات وبشييا ن عوا  ها 
الو ةنة. لكني لم وتصيينل كنجل يولة ولم يسييتنج  ك سييلم 

ايُع ىل  ايييييييييييبةل ربك  الدك ة وال وعظة » اآلية الكني ة 
ل هم  التد هد  وبذلك تسييةن اييوريا «. أحسيينالدسيينة وجايِّ

عل   نيع اليييي وليييية ال رلوبيييية عل  أمنهييييا.. أو مييييا هو 
أخان من ذلك. عس  ولرل ُيصلا األخضن اإلبناهي د 
هذا الراار الواييييييط األم د اليرنبد ال سيييييلم عن  ق ومي 
ىل  يمشييييع  ر  أيامو ما أ سيييي ه الرناي السييييوري ال شييييتني 

ي اآلية الكن  وإن »ي ة )النظام وال رارضييييييييييييييية(و وعل  ه  
وإننا «.  ا ستان من ال دمنةن اقتتلوا  أإيييييييييييييييلدوا بةنه ا

لنتسا ل  الخةن لرلنا نج ه ومرنا الشرب السوري الذي ع 
 يستدع قساوة هذه ال راناة ومذلة هذا البال .

 0122أيلول( ) سبتمبر 11 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 الحوار المرفوض والصراع المقبول
ع الت  التقلة  غةن ال سيييييتدب والذي يشيييييكِّل جز ات من 
الوكيات أكحنية يول األمتةن الرنبية واإلاالميةو ونرند 
بذلك النسور من الدوار الذي هو خةن عالج  النسهة ىل  
األزماتو  إن أح  أبنز ترقة ات األزمة الناهنة  د اوريا 
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اري ع يديييييياور  أن الدوار من وة.  ييييييالنظييييييام الهشييييييييييييييييييييَّ
لةهم. وقاية ال رارضييييييييييييية ىةنو ع ا الذون ونتا  مرارضييييييييييييي

ال وزعةن عل  عييي ي من عواإيييييييييييييييم الريييالم وبرل يول 
الجوار ون ضيييييون الدوار مم النظام.. أي   رن  واضيييييا 
ىن كالت منه يييا ولرد اآلخنو و د هيييذه الديييال أي حوار 
هذا الذي اييييييييييييييييأخذه عل  عاتقي األخضييييييييييييييين اإلبناهي د 

 ال وضييييوع السييييوري ع ا ال نحَّب  ي من مرظم الالعبةن 
الان ةن ال تالعبة ن  النظام وال رارضة الخارجية كونه ا 
بن ضييييييه ا الدوار وإلرا  اآلخن لآلخنو وب وان متالعبة ن 

 أكحن من كونه ا ععبة ن.
ب اية وق  يخلإ األزمة السييييورية منحلة مسيييير  ج و  
للتهيي  يية آملةن أن يكون اليي خول  د الهوا  الالع ولي  

 ن  لألخضن اإلبناهي د السالمة  ال يصةهي  د نسعو نت
ع ايييييييي ا هللا مكنوه محل ذاي ال كنوه الذي أإيييييييياب ىبن 

يدد حةا ىنهم بن  بل ه ال بلوماايييييييييييييد مد   الصييييييييييييي وع
أيار /ماوو 3)ال جهولون ال رلومون( أايييقاوا  ا نتي ووم 

التنكيييية عنييي ميييا بييي ا أن  -عل  الدييي وي اإلونانيييية  1982
 ي  الجزا ن زمنييذاي مسيييييييييييييييريياه كواييييييييييييييييط بتكليف من ر 

ام وإونان بن  الشيييييييييييييييياذلد جي وي  للتو ةع بةن عناا إيييييييييييييييي َّ
الخ ةند عل  أههييية أن يدقع  رل التقييي م األمن اليييذي 

 -يدنج أ نا يييات ىقلي يييية ويوليييية ع تنيييي  للدنب الرنا يييية 
اإلونانية أن تتوقف ما يامإ هنالك حةوية ل ى الجانبة ن 

الان ان  لتدقةع ال زي  من اإلاييييييييييييتنزال وبدةا يسييييييييييييقط
 ضيييييييييييييييالت عن منييازل ليي ى عييا الت  د البليي ون الجيياري ن إيييييييييينيرد  الرناي و وا ايييييييييياحات مألى  الداام والجحا 
ىتشييدإ  السييواي لكحنة  ق ان األبنا  أو األزواج  د حنب 

 عبحية  ن اها  د النار.
والقول  أننا نت ن  السيييييييييييييالمة لألخضييييييييييييين اإلبناهي د 

 -ته  ة اورية  يستن  ىل  أن النجل وني  مخلصات تدقةع
اييييورية  أمل ىنجاز تسييييويةو ت امات كإبن بل ه الذي ايييير  
لكسن حاجز ر  ل الدوار من أجل وق ف الدنب م عومات 
 اإلرث الد ة  لجزا ن الن ي  هواري بوم ون الذي عل  

ام رجل  1975و يي تدقَّع عام  ىتساا شط الرنب بةن إ َّ
ي رجل الرناا الج هوري القوي والشيييييياه مد   رضييييييا بهلو 

مبنا ورييية ومن قبييل أن يكون هنييالييك نضيييييييييييييييوج ىونان اإل
للحورة الخ ةنية التد ور إ من الره  الشيييييياهاند اييييييياايييييية 

واح ة «  ضةلة»عه ه اوى « مكارم»الرناي ولم تج  من 
تت سييييييييييييييك بها وهد اإل قا  عل  ىحتالل الجزر اإلماراتية 

أبو »و«   ييب الصيييييييييييييييرنى »و«   ييب الكبنى »الحالث 

 «.موا 
تااعة األخضييييييييييييييين تدقةع  كنة الدوار هل  د ىاييييييييييييييي

م خالت للهدا  د تساإةل التسوية أم أني ايرتذر كد ع 
«..  عاإييييييي ة األاييييييي وة ن»يدنا شيييييييناع منكهي  د رحاب 

األمويةن اييييييا قاتو أم أني كدل واييييييط يأخذ  صيييييييرة واقرة 
التد ايييييييبع حصيييييييولها قبل أربم « حوار األخوة األع ا »

ضييييييو  الظنول وعشيييييينين ايييييينة بةن الرناا وإونان. و د 
الناهنة أج  نسسييييد كصييييدا د واكب وقا م تلك الصيييييرةو 
متنقالت بةن  ريييي اي والقيييياهنة والنييييياة وجنيف ونةويوريو 

ات لتدقةع تلك جت اعأاييييييتدضيييييين وقا م ال شيييييياورات واإل
الصييييييييييييييييريية وكييذلييك ال رلومييات التد تيسييييييييييييييينت لد  دكم 

اإلاييييالمد غةن  -ال تا رة لإضييييا ة عل  التقلة  الرنبد 
وهو أن الصيييييييناع هو ال قبول وأن الدوار هو ال سيييييييتدب 

ال ن وة األمن الييذي جرييل األزمييات الرنبييية من لبنييان 
ىل  السلسيييييييييياةنةةن ىل  مصيييييييييين والسييييييييييويان ولةبيا والي ن 
والرناا وتون  والجزا نو عل  ايييبةل ال حال ع الدصييينو 
تتسياقم ويتسيييييييييييييييياقط عل  جوانيب هيذه األزميات ال زيي  من 

 م تأتد األزمة الناهنة  د الخسيييييييييييييا ن ال ايية والهشييييييييييييينية 
اييييييييييييوريا لتدك  حجم السواجم الناشييييييييييييئة عن أن الدوار ع 

 يرا   نإتي.
وبالروية ىل  ع م ىحت ال ح وث مرجزة الدوار بةن 
اري واوريا ال رارضةو أو ال رارلضات  اوريا النظام الهشَّ
ال نتشنة  د الخارج وال دظية ب عم ىعالمد ع ونقذ أح ات 

ات من الت مةنو وتسضيييييييييييييييةل األخضييييييييييييييين من ال وت وع يار 
اإلبناهي د لصييييييييييييييييريييية حوار من زمن مضييييييييييييييي  عوة 
اإلعتذار واإلنصيييينال  كنامةو أعنة  إيجاز كيف جنى 

 اإلوناند لتدقةع اإلتسيييييياا  ريييييي  ىقنار -الدوار الرناقد 
 الخ ةند  ضنورة وق ف الدنب.

 1988ت وز /وولةو 18 د البييي ايييية أعلنيييإ ىونان ووم 
وأبلريييييإ األمةن الريييييام  598ألمن القبول  قنار مجل  ا

لألمم ال تديي ة يي كويييار قبولهييا راييييييييييييييي يييات. وبريي  القبول 
ب أت اإلجنا ات لرق  جلسيييات حوارية بةن الان ةن وذلك 
عل  وق م ىحتساعت عنا ية  إنتها  الدنب وموقف را د 

نهييا  ىأن وقف ى الا النييار ع يرند »ىوناند ودكيي  عل  
 م ىنتهييإ «. اإلايييييييييييييييالمييية الدنب وع التيي من عل  الحورة

اتصيياعت يي كويار ىل  تنتةب جلسييات حوار  د ال قن 
وروبد لألمم ال تد ة  د جنيف بةن و   عناقد وتنأاي األ

وزين الخيارجيية  ارا عزيز )ما زال  د السيييييييييييييييجن و د 
حال إيييييييدية  الرة السيييييييو  ون ل الن ي  نوري ال الكد 
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ة عل  اإل ناج عني( وو   ىوناند وتنأايييييييييييييييي وزين الخارجي
أكبن وعوتد )يشرل اآلن منصب مستشار ال نش  آية هللا 
خامنئد للشييييييييييدون ال ولية(. تم التساهم أوعت عل  أن يكون 
الكالم  د جلسييييييييييييييييات التسيياوة  يياللريية الو نيييةو وتديي ث 
 ييارا عزيز  ييالرنبيييية ويجل  مم أعضيييييييييييييييييا  من الو يي  

عضيييييييوات( ىل  ي ةن  اولة ُأوع ت ومقاع ها  16ال نا ع )
وب  د غيياييية اليي قييةو ويجل  مقيييابليييي وعوتد و ع أايييييييييييييييل

عضيييييوات(. ويتوايييييط و    16وأعضيييييا  من الو   اإلوناند )
األمم ال تد ة الو  ون. وب وجب التنتةهات و خل األمةن 
الرام يي كويار قبل الو  ون ويجل  وحولي أعضا  الو   

م د  م وي خيل الو ي ان  د وقيإ واحي  وكيل من غن ية األ
ع يخا ب  ارا عزيز نظةنه خاإييييييييييييييية  ي. عن  الكالم 

اإلوناند وإن ا   وجب اةناريو الدوار ال تسلع عليي الكحةن 
البنوية أو الجسال يخا ب يي كويار وكأن ا هو وعوتدو 
ويسرل الشييييييد  نسسييييييي وعوتد عن ما وتد ث. وك ا هنالك 
من وتنجم كالم كل منه ا بلرتي الو نية ىل  اآلخن  إن 

اإل نةن ىل  اللرة اإلنكلةزية  هنالك من وتول  تنج ة كالم
لكد يرنل يي كويار ماذا يقول كل منه ا. وإاييييتدضيييين 
الجانهان أمحلة شيييييييييييربية وأقواعت مأ ورة ل عم موقسةه ا محل 

التد ىايييييييييييتر لها  ارا عزيز ترليقات « ما قل ويل»عهارة 
لكل »عل  ماوعت وعوتدو ومحل ال حل الساراييد الشييا م 

ري  ي وعوتد عل  الر ز « مقال مكان ولكل أمن موضيييم
الرزيزي. أميييا يي كوييييار  كييياي يرسو من شييييييييييييييييي ة ال ليييل 
واإلاييييييترناب لهذا الج ل الرطيم بةن  ن ةن من مصييييييلدة 
كييل منه ييا التسيياهم مم اآلخن ولي  ىايييييييييييييييتر ييال مسنيات 
الصيييييييييييييييناع  د اللقييا  الييذي وتالييب مسنيات الدوار الييذي 

ر يدقع نتا ج ل صييلدة الشييربةن. وعن ما يرتذر يي كويا
عن مواإييييييييييييلة الهقا   د جنيف والسييييييييييييسن ىل  لشييييييييييييبونة 
إلرتها ي   وع  عشا  ىل  ما  ة ر ي  البنترال وتبةن لنا 
م ى ضييييييةع األمةن الرام لألمم ال تد ة من التسكةن غةن 
ال ج ي وتسيييييييييييييييم  ي أايييييييييييييييلوب الان ةن الرناقد واإلوناند 
اللييذون ىنتقال  ريي   الث جوعت  د جنيف ىل  التدييايث 

نظ ييييية الييييي وليييييية  د نةويوري. و د هيييييذه  د رحييييياب ال 
النحاب لم وتب ل ال وقف كحةنات  إاتحنا  وعوي  ال زي  من 
التراون  د حال ىايييييتئنال جلسيييييات التساوة  د جنيف 
التد أوضييييييييييييا  ارا عزيز تسضييييييييييييةلي لها  سييييييييييييبب قنبها 
الجرنا د من  رييييي اي و هنان مريييييات وبدةيييييا ىذا يعيييييإ 

ن أو ترةةن الداجة ىل  مجد  مسيييييييييييييييدولةن لترزيز الو  و
 رل األعضيييييييييييييييا  عل  ندو ما يد ث  د مهاريات كنة 

الق مو أو رب ا لتسايي التنصييييييييييييإ عل  ىتصيييييييييييياعت الو   
 ال نكزو  إن ذلك لن يسيييييييييترنا أكحن من أربم اييييييييياعات 

ايييييييياعة  ةنان تسييييييييترنقها النحلة من  12 ةنان ب عت من 
 ريييي اي و هنان ىل  نةويوري. أمييييا وعوتد  نأى أن وهق  

نةويوري. ل يييياذا؟ رب ييييا ألن  ييييارا عزيز التسيييياوة  د 
ل جنيف ولو أني ىختار نةويوري لكان وعوتد ايييقول   ضييَّ

 ىني يسضل جنيف. ىني أالوب ال كاو ة.
انة وكان يون ج وى وتنوعإ  24ذلك ما ح ث قبل 

اإلونانية. وهذا  -الت اعيات ال أاييييييييييييييياوية للدنب الرنا ية 
أو  األحنى منشيييا للد وث  النسيييهة ىل  األزمة السيييورية 

السيييييورية ىذا كان الرناي ايييييةهق  اييييية   -الدنب السيييييورية 
ال وقف. ومنة أخنى ن عو لألخضن اإلبناهي د  السالمة 
وللوعد السيوري ال شيتني  إايتراية اينيرة. وأما أي رو  
اييييورية  اضييييإ أو  سولة تشييييوهإ أو نز إ وأي عجا ز 
أضييناهم اللجو و  إنها  د رقاب ال تسييبب ىذا تسييبَّب عن 

ابع ع  و والساعل ىذا  رل وأمرن  السرلو والقاير عل  ا
ير  الخان لكني ع وهايرو وال سييييييييييتب  بنأيي يون أن يأخذ 
 د اإلعتهار أني  د نظن اإلمام علد )رضييييييييييد هللا عني( 

 وهل ك شن تهلكة.
 2012سبتمبر )أيلول(  61 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 ن في يوم الوطنتالقي الفرحتي  

يرند الةوم الو ند أو الرةييييي  الو ند لييييي ولييييية مييييياذا 
 النسيييييييييهة ىل  الذي  د ق ة السيييييييييلاة ولل وا ن الذي هو 
أح  شيييييييييييييييناوةن الوح ة الو نية التد هد   حا ة القلب  د 

 الجسم وال م  د الرنوا.

 النسيييييييييييهة ىل  من و ون شيييييييييييدون البالي وينع  أحوال 
العهييييياي  يييييإن حلول ذكنى الةوم الو ند هو لدظييييية من 

السن  ال ضةئة لي لكد ودك  للنعية أني كان عن  لدظات 
حسييييييييييييييين الظن  ي  ال هو متهاون  د أمن يرنةها وع هو 
مقصييييين  د واجب ودييي ويسيييييته ل مصيييييلدتها. ك ا أني 
 د حيييييياليييييية اليقظيييييية ل واجهيييييية أي اهتزازات تد ن عل  

. وإل  ذلك زيهاراعاييييتقنار وتد  من اناالقة مسييييةنة اإل
 التد تزياي مناعة.  إني الدارج األمةن للقلرة

وبالنسيييييييييهة ىل  من و ون شيييييييييدون البالي وينع  أحوال 
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العهاي  إن حلول ذكنى الةوم الو ند هو لدظة تنبيي لي 
 أن يسيييييتقصيييييدو بل ويكحن من اعايييييتقصيييييا و خشيييييية أن 
يكون  د الو ن مرلوبون عل  أمنهم ومظلومون يون 
ت قةع  د حاعت أوجبيإ التيأيوبو وكذلك خشييييييييييييييييية أن 

ك من هم  د حالة من الروزو أو أإيييييييييييييييداب يكون هنال
حاجة ع تقضيييييييييي و أو مبتلون   نة ع يج ون اييييييييييبةال 
للرالجو أو عا لون عن الر ل ع يسضييييييلهم األرباب عن 
ر بهم قايهم الترنين ىل  ارتكاب ما هو  األغنابو أو مرنَّ

عن أني لي  موضيييييييييم رضيييييييييا رب  ضيييييييييالت  ضييييييييي  و نهم
عزا  قوم جار الرال ةن ورضييييييييييييا الوال ون والرشييييييييييييةنةو أو أ 

الزمن علةهم ويدتاجون ىل  من ونتشيييلهم من وه تهمو أو 
أشييييييييقا  من عنب ومسييييييييل ةن ااييييييييتب  بهم الرناي وبات ع 
عالج لهم ايييييييييوى النصيييييييييا والتنبييو أو أإييييييييي قا  أجانب 
ارتكبوا من األوزار ما  ات من الضييييييييييييييينوري تدذونهم أو 
حت  ر م منسيييييييوب مسنيات الرضيييييييب أمامهم مواجهة أو 

ل ونقلها من هم أهل  قةو أو حلسا  وع وا عبن النايييييييييييييييا 
ُ قوا وتلسظوا  د لدظة غنور   ا وتجاوز  لكنهم لم يلصيييييييييييييي 
آياب التخا ب وع  نيع لنيعهم ايييييوى ىعاية النظن  د 
الترامل مرهم وإن بهرل القسيييييييييييوة شييييييييييينط أن ع تنرك  

 عل  الشروب.
تلك هد القال ل من كحةنات وتزامن حضييورها  د  ال 

بالي وينع  العهاي عن ما تقتنب ذكنى من و ون شيييييدون ال
الةوم الو ند للبل  الذي  د عه تي مسيييييييييييييييدولية عني. أما 
 النسهة ىل  ال وا ن  إن هذا الةوم هو لدظة  ن  حطيقد 
ما يام األمان ايييييييييا  ا والكنامة مدسوظة وال ولة مسيييييييييتقلة 
واعاييتقنار  ابتا وال االب مسييتجا ة والضيي انات حاإييلة 

ل الشييييييييخصييييييييد مصييييييييوناو ك ا أن والخول عل  ال سييييييييتقب
الدكم. « أجن ة»إون مستقبل األجيال هو من أولويات 

وتزياي لدظييية السن  هيييذه عنييي  ال قيييارنييية بةن أحوال بلييي ه 
وأحوال اآلخنين الذون ي اراييون الطياية بنوحية اعاييتب اي 
 د زمن تنتشييييييييييييييين فيي الترةةنات النوعية عل  مسيييييييييييييييتوى 

القا   الدكيم  ال ناقةو و د منحلة تهدن خاللها ايييييييييييييسةنة
الرزيز التد هد من نوع  عب بن  هللا عب  والنبان ال اهن

ايييييسةنة نو  التد تتسيييييم ل ن خالإيييييي  د اعنتسييييياب ىل  
كتةهة الصال  واإلإال  لكن ال ستب ون ع وهايرون ىل  
ما يدقع اإلنقاذ من أ رال السيييييييييييو  واإلايييييييييييا ة. وبابيرة 

م الو ند الدال  إن ال وا ن ال دتسد بذكنى ج و ة للةو 
لبل ه عن ما يكحن من التأمل في ا يدصيييييييييييييييل  د ال ناقة 
ويقارن بةن هذه األوضيييييييييييياع ال زرية واألحوال الاةهة  د 

بل ه أن يشرن  اععتزاز ويلتقد اعتزازه و نحتي مم اعتزاز 
األمن اليييذي هو النبيييان الهرةييي  النظن اليييذي ولّد  و نحييية

اإل دار يقوي البالي وال ت كن من ى قا  السيييييييسةنة تواإيييييييل 
 د اييكة السييالمة ندو اله ل ال نشييوي الذي هو ىضييا ة 
ال زي  من ال ناعة ىل  البنيان الصام . وهل هنالك  نحة 
تر ن النسوج أكحن من هذه السنحةو وبالذات نس  خايم 

الذي خا ب الشيييييرب ذات ووم  عهارة  الشييييينيسة ن الدنمة ن
عهيييي ه األمةن ولّد  ونس « أنييييا من يونكم ع شيييييييييييييييد »

الرزيز الذي  د كل مناايييهة وتد ث  ةها  عب بن  ايييل ان
يستدضن أه ية الوح ة الو نية التد هد الرنصن األهم 
 د جوهن الةوم الو ندو وأح ث أقوالي  د هذا الشيييييييييييييييأن 

ندن والد     شيييييرب واح  وأاييييينة واح ة ع تسنقة بةننا »
وع ت ةةز. والد     أن ال  لكة من غنبها ىل  شيييييييييييينقها 

ك ا «. ىل  جنوبها تنرم  األمن واعايييييتقنارومن شييييي الها 
أن الذي قالي األمةن اييييل ان خالل لقا ي بنخهة  كنية ووم 

مييا زال حيياضييييييييييييييينا  د  2011مييارج )آذار(  29الحال ييا  
وج ان من ا م ومن قنأ. و د ذلك اللقا  الذي جنى  د 
رحاب الجامرة اإلايييييييييييييييالمية  د ال  ونة ال نورة قال  د 

ع ووج  أايييينة أو قبةلة  د هذه »اييييياا مداضيييينة ألقاها  
البالي ىع وآل ا ها أو أج ايها مشيييييييييييييياركة  اعلة  د توحة  
البالي وبنا ها وترزيز قوتها وراييييييييييييييالتها. والج يم  د هذا 
الو ن جز  ع وتجزأ من هييييذا اإلنجيييياز التيييياريخد لهييييذه 
الييي ولييية ال هييياركييية وأايييييييييييييييهم حطيقييية  د بنيييا هيييا ووحييي تهيييا 

 «.وت ااكها..
هييذه السييييييييييييييياور هد قلةييل الكالم من  وهق  القول ىن

الكحةن الذي ي كن قولي عن األحوال  د ال  لكة الرنبية 
السيييييييييييييييروييييةو وهد تدييية من قلم أتربتييي كحنة الكالم عن 
 واجم األميييية ويييييأمييييل أن يخسف من و ييييأة الترييييب  ن  
ال  لكة الرنبية السيييييييييييييييرويية شيييييييييييييييعها و ياية بذكنى الةوم 

 ال داييييييييييييييي  ال لك الو ند وكيف أن الاةب الذكن القا  
الرزيز  ةب هللا  ناه وضيييييييييييييم منذ الب اية األاييييييييييييياج  عب 

الصييييييييييديا للبنيان ال تةن. وهذا السن  نشييييييييييرن أني يخ  
األمتةن كشيييييييييييييييروب. أمييييييا الطيييييييايات  هييييييذا أمن مدكوم 

.ني السلوكيات التد ع تخس  عل  ال ناقب ال تج
 2012سبتمبر )أيلول(  23 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     



459 
 

 ئم السوري السيالفيل
 والفيلم األميركي األسوأ

كايت هةهة األمتةن الرنبية واإلاييييييييالمية تضيييييييييم بةن 
ال تواإيييل عنضيييي للشيييهن التاايييم  ئالسةلم السيييوري السييية

عشيييييييييييين عل  التوالد وال دقع خسييييييييييييا ن للبالي والعهاي ع 
محةل لها  د ويالت الخسييييييا ن ال ايية والهشيييييينية الناشييييييئة 
عن النهانات ي اراييها أشييخاص  د ق ة السييلاةو والسةلم 
األمةنكد ال نشييييأ األكحن اييييو ات الذي رماه  د إيييييرة  م 

 ا تشيييكِّل حسييي ات لقضيييايا أرباب السيييو  ىايييتهاقات ألح اث رب
كحةنة عالقة من بةنها موضيييييييييوع ال ولة السلسييييييييياةنية الذي 
 ات لزامات عل  ال رنةةن  ال وضييييييييييوع  لسيييييييييياةنةةن وعنبات 
وأجانب ىنجاز خاوات  د شيييييييييييييييأني خالل ال ورة الج و ة 
الرييايييية للج عييية الر ومييية لألمم ال تديي ة هييذا الشيييييييييييييييهن 

ال سيييد  للنايييول (... ىننا بةن هذا السةلم 2012)ايييبت بن 
الرنبد الكنيم وذاي السةلم ال سييييييييد  لسكنة الوح ة الو نية 
والعي  ال شيييييييتني ومهايئ تراُمل الذون  د السيييييييلاة مم 
ال وا نةن واألخذ  د اإلعتهار شييييييكواهم وماالبهم وكذلك 
التأمل  د ىنتقاياتهمو رأونا األمتةن ومره ا ال ولة األعظم 

سول إييييييييييييييانرد أمةنكا تعي  أكحن اإلرتهاكات  د إيييييييييييييي
القنار. وعل  الانيع ىرتهاي مدتل ل الد وث  د  ننسيييييييييا 
 ر  السم الكاريكاتوري ال نشييييور  د شييييكل راييييوم مسييييةئة 

ايييييبت بن(  19ل شييييياعن ال سيييييل ةن نشييييينت ها ووم األربرا  )
 «.شارلد ىب و»مابوعة غةن ذات أه ية ىا ها 

بييل قيي  يجوز القول ىن السةل ةن أحيي  ييا جناحييات ع يقيية 
تكاي اآلعم الناشييييئة عنها تتسيييياوى مم اآلعم   د النسوجو

التد تسيييييييببها قذا ف تأتد بتوجةهات أهل السيييييييلاة ضييييييي  
 موا نةن أإداب ماالب مشنوعة وإحتجاجات مدقة.

ما زلنا  النسيييييييييهة ىل  السةلم السيييييييييوري ننى أن ال نتجو 
اريو غةن مو َّع  د  ةل ي هذا وأن  وهو هنا النظام الهشيييييييييَّ

وناند الخييييا ن ومورِّي السيييييييييييييييال  النهييييان عل  الدليف اإل
النوايييد ال تشيييا ن والصييي وع الصيييةند الدا ن لن يدقع 
اري ايييوى  م للنظام الهشيييَّ لي مبتراهو وأن هذا ال حلا ع يق ِّّ
ال زييي  من اإلحناجيياتو ذلييك أنييي مم ىنقضييييييييييييييييا  كييل ووم 
واألزمة تناو  مكانها وزياي الوضيييييييييييييييم السيييييييييييييييوري ترقة اتو 

نف مم أزمة ع مجال ويتواإيييل رجدان كسة الترامل  الر
لرةن ال نونيية وتريي وييل ال سيياهيم  د عالجهييا. وعنيي مييا ع 
يخنج الوايييييييط األخوي وال ولد  د وقإ واح  األخضيييييين 

ار األايي   رةن اإلناهاع  اإلبناهي د من لقا ي  الن ي   شييَّ
ار  السييييييييييييوياوي الذي خنج  ي  هذا مرناه أن الن ي   شييييييييييييَّ

 نيقد ال ولد الذي لم يأخذ ايييييييييا قات بت نيات الصييييييييي وع اإل
كو د أنان لم يأخذ أيضيييييييات بنصيييييييا ا األا الرنبد ال ولد 
األخضن اإلبناهي د. وهنا تصها كل ال سالك مرلقة  د 
ار  ىتجيياه الترقييل وع يروي واريات التوقم  ييأن الن ي   شييييييييييييييييَّ
اييييييةتخذ عل  األٌقل نصييييييف خاوة  د ىتجاه وق ف الرنف 

من بوقف أي   ا مرناه وهقد اآلليات  د الشيييييييييارع لكني يأ
الظاهنة ال خيسة وال خجلة وال ت حلة  د ىشييييييناي السييييييال  
الجوي  د قصف أبنية أو تج رات. لكن ع  ايرة تص ر 
ل غةن شيييييييييييييييجيياع مم أزميية  عنييي ك ييا ع رح يية  د ترييامييُ

  ن اها أبنا  من الو ن.
ويكاي يخالجنا شييييييييرور  أني كل ا ىشييييييييت ت األزمة  إن 

ار من جهة ورؤية األ ي ال ال رارضيييية رؤية الن ي   شييييَّ
من الجهة ال قابلة لن تقويا ىل  تسييييييييييييييوية ونتهد   وجبها 
هيييذا النزل الةومد  دةيييا ىن الديييال  ييياتيييإ محيييل حيييال 
البورإيييييييييييييييية التد ونتسم الخط البييياند ويههط بةن ع لييية 
وأخنى.  سد الصها  يكون ع ي القتل  عشنة عل  ابةل 
ال حال و د آخن النهار يصيييها  وا ال ئة أو تدتها وهذه 

الديييييال ووميييييياتو عييييي ا الخط البيييييياند اآلخن ال ترلع  هد
 البنيان الذي وتم ت مةنه قصييييسات من الجو أو من األرةو 
وع ا الخط البياند ال قابل من جانب الايف ال رارة 

الذي وتهاه  هو « الجي  السيييييوري الدن» بيييييييييييييييييييي ال ت حل
اآلخن مم شيييي و  األاييييف  أني يدقع مكااييييب ضيييي  ر اا 

ومن يون أن يأخذ جنوي وضيييهاط  السيييال  وأبنا  الو نو
ج يياعيية النظييام والج يياعيية ال نشيييييييييييييييقيية  د اإلعتهييار أنهم 
يقاتلون أخوة  د السييييييييييييال  ويون أن يأخذوا  د اإلعتهار 

 أيضات أن نهاية ال اال مأااوية للان ةن.
وكم كنا نت ن   النسييييييهة ىل  السةلم السييييييوري أن يكتب 

يو األخضييييييين اإلبناهي د من خالل ال سييييييير  الذي يقوم  
ماية ال شييييه  األخةن من هذا السةلمو وب ا مرناه أن يكون 
األخضييييييييييييييين هو الُ خنج الناجا الذي يد  من خسيييييييييييييييا ن 

اري ال نتج ال رامن والسية للسةلم ال ناهن  د  ئالنظام الهشيَّ
مة ان ىختلاإ فيي الرالقات واألوراا وال صيييييييييالا أغنب 
 ىختالطو عل  جييياي متعهيية ) ستا الرةن( ياخليييات  قيي ر مييا
هد متعهة ) كسنها( لسوريا الو ن والشرب ولذا  ال أمل 
لها  كسب الجا زة التد هد اوريا والتد أيضات  اتإ كتلة 
من الترب ال ايي والنسسييييييييييييد واإلقتصييييييييييييايي  ر  الت مةن 
الذي تلنا ع مم ىزهاا لألروا  وتشيييييييييييني  لرا الت وبدةا 
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ىن ظاهنة الالجئةن السيييييييييييييييوريةن  اتإ شيييييييييييييييبةهة  ظاهنة 
السلساةنةةن ورب ا ق  تصل الدال ذات ووم ىل  الالجئةن 

م  -أن ال جت م الييي ولد  الرنبد اليييذي أخسع  د حسييييييييييييييي 
لل الوةن من « أوننوا» ال وضوع السوري يقنر ىاتد اث

اري ىل  حياة  السييييوريةن الذون ي رهم الرالج األمند الهشييييَّ
راضييييييد تنكية وأرينية وعنا ية أاللجو  الُ ذلة عل  أعتاب 

عيي ا الييذون بيي أوا يخااون لهجنة شيييييييييييييييبةهيية  ولبنييانييية هييذا
بهجنات لبنانية ومصييينية عل  ايييبةل ال حال ع الدصييينو 
وهدع  من ال يسيييييييييييييييورين اليييذون تنكوا ال نيييازل   يييا  ةهيييا 
وغايروا حاملةن جوازات السيييييسن غةن ال نحب أإيييييالت بها 
 د  رل بالي هللا الوااييييييييييييييرةو ىعَّ ىذا كانإ كن ا وأمةنكا 

اري وايييييتناليا ويول أورو أو  بية خاب ظنها  د النظام الهشيييييَّ
عزا  قوم أ ايييييييييتنحب  إايييييييييتياان هدع  السيييييييييوريةن كونهم 

أذلهم الرالج األمند لألزمييييية التد كيييييانيييييإ تدتييييياج ىل  
اي  الرالج ييييأتد من حييياكم مترقيييل ع ونكيييب منكيييب الرنيييَّ
والتد ي. وهو لو ىعت   الترُقل لكانإ هانإ األمور ول ا 

ج اعات ها  ة عل  كان لل شيييييه  السيييييوري ال تكون من 
وجههييا وجحييا منمييية عل  الانقييات وأبنييية تدولييإ ىل  
ركامو أن يكون عل  ندو ما  ات عليي. وما قالي الشاعن 
الرنبد  د الزمن الريييابن )رب يييا ووم  كةيييُإ منيييي  ل يييا... 
إيييييييينُت  د غةنه  كةُإ عليي( هو خةن توإيييييييييف للدال 

 وال  ل.
  ح  ما رينةون وإلو  ة ما يخشييييييييييييييياه اللبنانةون واأل

اري ورب ا  د ضيييييييييييو   األتناي وهو أن ولجأ النظام الهشيييييييييييَّ
نصييييييا ا ال سييييييتشييييييارين من الدنج الحوري اإلوناند الذون 
أتوا للنج ة ىل  اييييوريا ولبنان وكان اإلعتنال رايييي يات من 
نات كل اإلايييييتهجان وبنسيييييهة  جانب ىونان  إبترا هم مسيييييتهجل

كأن ىايييييتهجان الخاوة نسسيييييها ىل  تواييييييم يا نة ال رامنة 
ُيساجئ اييييييكان بةنوت واييييييكان ع ان واييييييكان بل ات  د 

ايييانبول نسسيييها  صيييواريم تتسييياقط علةهمو وهو ىو أتنكيا 
اري الشد   ىحت ال  قد مستهرل ات ىل  أن  رل النظام الهشَّ
نسسييييييي  د منا ع اييييييورية ع ة. وعن ما يسرل النظام ذلك 
 د باليه ال دتل لن   وجب ال اييييتور عل  ح اوتها ورعاية 

ا ع يروي هنالك ما ي نري من تكنار األالوب نسسي شربه
عل  جةنان ير لون من أجل التسيينيم  د ىاييقاط نظاميو 
وبياليذات  د حيال ىشيييييييييييييييتي اي الاوا عل  الرنع وتدي وي ات 
الاوا اإلقتصييييييييييييييييايي وال ييالد وال واإيييييييييييييييالتد والنساد 
والت ويند النيياشيييييييييييييييئ عن الرقوبييات التد ع يقتنم النيياج 

أنها تأتةهم  أالوب التربئة من  أ نوحات تا ةنية  د ش

واييييييييا ل اإلعالم النايييييييي د اييييييييوا   د ىونان حةا وند ر 
اييييييييرن الر لة أاييييييييوأ وأايييييييينع ىند ار أو  د اييييييييوريا التد 
ونضيييييييب ىحتياط ع التها وتجف أايييييييواقها شيييييييةئات  شيييييييةئات. 
وعن ما يصيييييييييل اإلند ار ونضيييييييييوب اإلحتياط ىل  ما هو 

ة ومحةلتها أين  من الق رة عل  التد ل  إن الذراع النواييي
الصيييييييييةنية ع ترويا ك ا الدال اآلن.  سد نهاية األمن ىن 
اليي وليية تكون قوييية  ييإقتصييييييييييييييييايهييا وإحتيييا هييا النقيي ي ىل  
جييييانييييب   ييييأنةنيييية ال وا ن وإحسيييييييييييييييييياج النظييييام الديييياكم 
 ال سييدولية ال شييتنكةو مسييدولةتي أمام الشييرب ومسييدولةتي 
تجاه ال جت م ال نتسييييب ىليي أو ال جاور لي أو ال ترا د 
مري. ومن خالل التأمل نج  أن ال سدولية ال شتنكة هذه 

 ضامنة ىل  ح  الوهن.
وبالنسيييييهة ىل  لبنان تد و ات  إن الذي وت ناه ال ن  هو 
اري ما نشيييييييييةن ىلييو أي أن ع  أن ع يقتنل النظام الهشيييييييييَّ
تهز اإلاييييييتقنار النسييييييبد الذي تعيشييييييي الراإيييييي ة بةنوت 

من حةن ىل  رايييييييييييالة إييييييييييياروخية كتلك التد يساجئ بها 
آخن بل ات الجوار اللبناند  قاعات وشيي اعتو ذلك أن راييالة 
م الدليسةن  من النوعية ال شييييييييييار ىلةها من شييييييييييأنها وضيييييييييي 

ومره ا الدليف شهي « حنكة أمل»و« هللا حزب»القويةن 
م كسةل  القوي  د  ا ستي الجننال ميشيييييييال عون  د وضييييييي 
  يييييإحناج األ نال الحال ييييية أميييييام النييييياج وأميييييام ال جت م
رها  ال ولد الذي ايييييرتبن لبنان يولة من الضيييينوري وضيييي 
تدإ وإييييييييييييياية يولية. ومن الجا ز اإل تناة أن ى اللة 

هللا  السييييية  حسييييين نصييييين« هللا حزب» ليييييييييييييييييييي األمةن الرام
شخصيات ولي  عب ن شاشة تلسزيونية عل  الج م األُلو د 

عنيي مييا  2006ت وز /وهييذا يديي ث لل نة األول  منييذ وولةو
خاذ اإلجنا ات األمنية الوقا ية خشييييييييييية  ات ضيييييييييينوريات ىت

ت كةن ىاييييييييييييييينا ةيييل وع ال هيييا من ىلدييياا األذى  سيييييييييييييييةييي  
ال قاومةو لها أكحن من ه ل أه ها أن ال نااهة جلةلة ما 
يامإ إلاييييييتنكار اإلاييييييا ة للناييييييول الكنيم ومن الابيرد 
عن ما ايييقول السيية  حسيين  د الكل ة التد ألقاها ويالب 

 يييا رايييييييييييييييول هللاو  يي اي»ي من الج م الهييا ييل التنياي مريي
راييييييييول هللا نسسييييييييد ويمدو وأبد وأمدو وأهلد وول يو  يا

لند ربدو  يي ا  كنامتييك وعنضييييييييييييييييك  وكييل مييالدو ومييا خوَّ
أن ع يرلن ذلك عب ن شييييياشييييية تلسزيونية ك ا « وشييييين ك...

أعتاي أن يسرل من  اب الوقايةو وإن ا يخا ن وبهذا كان 
ال  رَّب  د ق ة الشيييييييييييييجاعةو ألني مه ا أحاط  ي الدنج 

أ ضييييييييييييييل ت ريب  إن ال قا ع اإل ند عشيييييييييييييينة تكسد لر ل 
غاير يأتد من ىايييييينا ةل التد تنإيييييي  كل تدنكاتي. وإل  
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ذلك ىن ال ناايييييهة من حةا ظنو ها وجوهنها تتالب من 
السييية  حسييين  الذات الذي  ال ا ىعتاي  د مناايييهات ع ة 

وغ ت العهارة هذه « حسيييييييييييييييةن... يا   اي»تنياي عهارة 
  لسييان كل شيييرد وشيييعيةو أن يسييتد ث ما ومحةلتها عل

يجوز ىعتهيييييييياره توازنييييييييات يقام الانيع عل  ىجتهييييييييايات 
األ يال الشييييييعية  د شيييييأن ترظي ات األيوار ويقلل من 
ظنون غةن الشيرة التد  ال ا أوج ت  د مسهوم اإلاالم 
ال وحيَّ  الكحةن من التنظةنات ال يذهبيية والستياوى. ك يا ىن 

إ حالة نسسيييية  ةهة  د نسوج ى اللة السييية  حسييين أح  
ج اهةن الاا سة التد ما تزال تعي  هاج  ىحت ال أن 
تسق  ال قاومة اييييييية ها الحاند  ر  اييييييية ها السيييييييابع عهاج 
ال واييييييوي الذي اييييييبع أن جنى ىغتيالي. وباإلضييييييا ة ىل  
الدالة ال شيييييييييييار ىلةها  إن ى اللة السييييييييييية  حسييييييييييين تنكإ 

ات مسيييييييييتهر ات ىناهاعات  أن ىحت ال الر وان اإلاييييييييينا ةلد  
ب لةل أن رمز ال قاومة تخل  عن ضيييييييييييييينورات اإلختسا . 

كان ضييييييينوريات  د نظن « ظهور السييييييية  حسييييييين»ك ا أن 
أبنا  الاا سة لكد وتسييييياوى حضيييييور الشيييييأن الشييييييرد مم 
الدضييييييييور الااغد للشييييييييأن ال سيييييييييدد خالل زيارة الها ا 

 بن يكتوج السايج عشن للبنان.
ع تر ي ي ونتج  د وبالروية ىل  السةلم األايييييوأ وما را 

إييييييييسول األمتةن من ت اعيات لهذه اإلاييييييييا ةو  إن الذي 
كيييان وت نييياه ال ن  هو أنيييي بييي ل ري السريييل الروضيييييييييييييييييا د 
)  رن  نصييييسي غوغا  مكنوه ونصييييسي اآلخن ضييييوضييييا  

اإلاييييييييالمد ىل  ىجت اع  مشيييييييينوع( ت عو منظ ة ال دت ن
ىايييتحنا د لوزرا  األوقال اإلايييالمية يشييياري فيي ال ستون 

ويصيييييييييييي ر عني موقف موح  وتدول ىل  تنشيييييييييييية   وعل ا 
الذي أعلني من « اإلرشاي الناولد»روحد ىاالمدو محل 

لبنان ر ي  الكنيسييية الكا وليكية الها ا بن يكتوج السيييايج 
ُون م ىل  األمم ال تد ة « التنشة  اإلاالمد» عشن. وبيييييييييي

كو يقييييية وتم ىعت يييييايهيييييا ع يروي هنييييياي موجيييييب للتربةن 
ناه وما را قي من  واجم وتشييييوهات اإلحتجاجد ك ا عايشيييي

خةن أمة ُأخنجإ »للسييلوكيات التد ع تنسييجم ى القات مم 
الو يقة  -و  ضيييييييييييييييالت عن أني   وجب التنشييييييييييييييية  «للناج

ال  هورة من الج عية الرامة تصييها اإلاييا ة ىل  األنبيا  
وال يانات  د نظن ال ول ُجنمات يسيييييييتدع أقصييييييي  الرقاب 

 من التأويل والتبنين.ولي  مجني ىاا ة تد ل ال زي  
وهللا الهايي ىل  ايييييييوا  السيييييييبةل وبالذات ل ن هم  د 
حاجة ىل  اله اية كد وتوقف نها يات عنة السةلم السوري 

وع وتكنر السةلم األمةنكد األايييييييييييييييوأ... ك ييا ع  ئالسييييييييييييييية

يضال ىل  السةل ةن  ةلم  ننسد  السو ية والسو ية اللتةن 
 ىتسم به ا السةلم األمةنكد.
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ار ومشعل: ختامها فراق  بشَّ
اري  اإلوناند  د وقإ واح  الذي  - هذا السييييييهم الهشييييييَّ

« ح يييياج»جنى ى القييييي عل  النجييييل األول  د حنكيييية 
ما  2012 تشيينين األول/أكتوبن2خال  مشييرل ووم الحال ا  

كان رب ا لةتم ى القي لو أن هذا الدليف الذي ىرت  عل  
 ال الذ السييييييييوري وال لرب اإلوناند  وال ايييييييينواتو ىكتس 
منذ أن يخلإ اإلنتساضة السورية شهنها الحالا   واإلة 
اإلبتراي الصيييييييييييييييامإ خاوة خاوة عن حليسد  األم  ولم 

خاةهيييات  د  2012أولول /ايييييييييييييييبت بن 30يقف ووم األحييي  
اري عاز ات مهنجان أر  يوغاند  د أنقنة مرنِّّسات للنظام الهشييييييييَّ

عل  الوتن األريوغاند شيييييييييييييييأني شيييييييييييييييأن الخاةب الحالا 
ال رنِّّف هو اآلخن الن ي  ال صني مد   مناد.  الذي 
 رلي الزعيم الد سيييييييييياوي كان إييييييييييايمات ورب ا غةن متوقم 

لإ  -ح و ي من جانب الدليف السييييييييوري  اإلوناند وشييييييييكَّ
األخوي ن اإلايييييييييييييييالمة ةن »جانب وقسة خال  مشيييييييييييييييرل ىل  

ار  الن ي  مد   منايييييييييييد الذي « الل ويو ن للن ي   شيييييييييييَّ
حسييييم األمن مم جنناعت حطهة الن ي  حسييييند مهاري  م 
أكنم بلستة مهاغتة الن ي  السيييييييييييييييايات من  اب ال كاو ة 

الناإييييييييييييييين فهات أقوى شيييييييييييييييأناتو ورجب  ةيب  عب  لره 
ية الا و  أريوغان ال توَّج ح وحات من حزبي بزعامة عح ل

والتالريييييييات وعل  خلهيييييييية ع ليييييييية تيييييييأيويييييييب للجنناعت 
ال تنبصيييييييييييةن لي وذلك  إإييييييييييي ار أحكام  السيييييييييييجن  الرة 
القسيييييييييياوة  د حع عشيييييييييينات حاولوا ىحيا  مج  الطهضيييييييييية 
الرسكنية عل  الُرنع ال  ند الرل اند وغةن الرل اند  د 
تنكيا. والقول ىن السرل ال شيييييييييييييييرلد كان إيييييييييييييييايمات ألن 

اإلوناند  ق  ع ليات ورقتي السلسييييياةنية  -الدليف السيييييوري 
ذلك أني كان  سضييل هذه الورقة يقول ضيي نات ما مرناه ىن 
نصييييييف  لسيييييياةن تدإ جناحيي وأن النصييييييف اآلخن أي 

«  تا» السييييييييييلاة السلسيييييييييياةنية ال دتكلنة من جانب حنكة
وأ ييييال مقييياومييية  لسييييييييييييييياةنيييية حيييا نة ورموز من الج م 

واييييييييم يا نة السلسييييييياةند ال سيييييييتقل ع مصيييييييلدة لهدع  بت
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 التد ي للنظامةن السوري واإلوناند.
ما  رلي خال  مشيييرل  بيرد من حةا ال سيييارعة ىل  

«. اإلخوان ال سييييييييل ةن»اإلنتسيييييييياب ىل  قبةلتي ال ونية أي 
يولة غزة »وهو لوع الكتف ال صييييييييييييييينية التد تتكئ علةها 

خواند تلك الروية لكان رب ا أرجأ اإلبن اإل« الد سييييييييياوية
مشيييييييييييييييكِّالت بهيذه الروية هنميات ىخوانييات قوييات ىل  كنف ربريي 

اري   النجايي ال تص ع. -مقابل الهنم الهشَّ
وحةا ىن مقتضيات اإلنتساب تتالب تأشةنة كالم ع 
يدت ييل التييأويييل  ييإنييي  د الكل يية التد ألقيياهييا  د مدت ن 

نا بحورة » ال هايرة ال شيييييييييييييييهوية لزعامة أريوغان قال  ب  رحَّ
و وننحيب بحورة الشيييييييييييييييريب مصييييييييييييييين وتون  ولةبييا والي ن

السييييييييييوري ندو الدنية وال ي قنا ية والكنامة واإلاييييييييييتقالل 
الدطيقد ونني  أن وتوقف ايييييييييييييييةل ال ما  الزكية من هذا 
الشييييييييييييرب وننى أني ع تراُرة بةن أن نتبن  ال ي قنا ية 

م ال قاومة...  «.واإلإال  وبةن يع 
ومن تدصةل الداإل أن يقول مشرل هذا الذي قالي 

ضيي و  الب أو رب ا ايير  ىل  ذلكو أن يكون ما يام ىرت
 الا الخاها   ر  أريوغان الذي قال مخا هات رواييييييييييييييييا 

ىن التاريم لن يرسو عن ال سييييييييييييان ون للنظام » والصييييييييييييةن
لن نه أ ولن » ومنايييييييييييد الذي قال « الظالم  د ايييييييييييوريا

نسيييييييتقن حت  تتدقع ىراية الشيييييييرب السيييييييوري  د أن ونال 
مم الشييييييرب السييييييوري  حنيتي وأن تزول هذه الطياية. ندن

وبجييانهييي ندييي ه وندازره ونقف ضيييييييييييييييي  الظييالم الييذي يقتلييي 
وايييييييييييييييول ونال  إذن هللا حنيتي قنيهات. وما ذلك عل  هللا 

 «.بهرة ...
ومحل ا كان من تدصييييييييييييةل الداإييييييييييييل أن يسرل خال  
مشرل ما  رلي مم مالحظة أن مسنيات كل تي كانإ يون 

ييية رجييب نييارييية مسنيات كل يية كييل من رفيطيييي  د اإلخوان
 ةييب أريوغييان ومد يي  منايييييييييييييييد رب ييا من أجييل األمييان 

 د مخي اتهم ياخل ايييوريا ورب ا من « ح اج»لج اهةن 
أجل األمان الشخصد لي كد ع يصةهي مكنوه محل ذلك 
الذي أإييييييييييييياب حلسا  للنظام األاييييييييييييي ي )األب  م اإلبن( 
ند ر ةع  أمحال الزعيم ال رزي ك ال جنبالط والزعيم السييييييييُ

 - اإلقتناع  أن يي ومة الرالقة اللبنانية الدنيني جاهنوا 
السورية تكون  رةن اإل هاا عل  اإلراية واألخذ  أالوب 
التسهم والدنص ال تهايل ال نزَّه من جانب النظام السييوري 
عن الهي نة. لكن هذه ال سنيات ال نتقاة  دسيييييييييييييياب يقةع 

 -من جانب مشيييييرل الصيييييايمو لم ت نم الدليف السيييييوري 
م من أن يصب جام الرضب عل  خال  اإلوناند ال ص و 

مشرل وتكليف مذيرة  إبال  الرضب تلسزيونيات ىمرانات  د 
اإلهييانيية   رن  أن الني يييأتد عل  لسييييييييييييييييان امنأة مييذيريية 
ولي  عل  لسييييييييييان رجل مسييييييييييدول مم مالحظة أن الذي 
قالتي ال ذيرة جا ها مكتوبات من ذلك ال سيييييييييييييييدول. ويتأك  

نيات هذه وبالذات قول ى تناضيييينا هذا عن  التأمل  د ال س
رك  د  يا تذَّكن» تلك ال ذيرة مشيييييييييييرل تشييييييييييينُّيي وتسيييييييييييكُّ

 ميييا يميييإ»و« األجوا  حت  جيييا تيييك رح ييية الشيييييييييييييييييام...
مشييييييييييييرل ق  أيمنإل عل  القسيييييييييييي ة وما  ةها من مرانم  يا

السيييييييلاة والجهاية  لن نسيييييييألك عن الشيييييييرب السلسييييييياةند 
وع عن الق ج  1948ال ظلوم  د األراضييييد ال دتلة عام 

تنااييةت وها انتم  ال د الهنا  )أي أريوغان. مناييد.  التد
مشيييييييرل( وع عن الضيييييييسةو بل نسيييييييألك عن عذا ات أهلنا 

نين  د غزة... « كةهان»وأضيييييا إ إيييييديسة «. ال داإيييييل
ىل  مسنيات ال ذيرة السيييييييييييييورية ال زي  من ال سنيات التد 
تنزع عن خال  مشييرل ماضيييي الحوري النضييالد وذلك من 

الذي نسييييد السيييينوات التد كان  ىن مشييييرل» خالل قولها 
يعي   ةها تدإ الد اية السيييييييييييييييورية خالل ىقامتي وع لي 
 د يمشييع وتصيينل وكأني ع ةل إييهةوندو  هو مسييتر  

 «.للتضدية  شرب  لساةن مقابل   وحات شخصية...
اإلونانية عل  مشييييرل جا ت  -هذه السييييهام السييييورية 

أيضييات  د وقإ أوح  النجل  أني لن يج ي تنؤاييي لدنكة 
األمن الييذي ونسد عنيييي إيييييييييييييييسييية التالم ندو « ح ييياج»

ال صيييييلدة الشيييييخصييييييةو ك ا أنها جا ت أيضيييييات  د وقإ 
حل ىشيييييييييييكالية غةن مدسيييييييييييومة عن ه ورب ا تدرا وج اني 
ند تدإ عها ة زعامة  أكحن من  وريتي وهد أني زعيم ايييييييُ
علوية  د ايييييييييييييوريا وزعامة شييييييييييييييعية  د ىونان. وبابيرة 

اإلخواند من « نامدتسو » الدال  إني عن ما يد ث اليييييييييييييييي
تون  ىل  مصييييين ىل  لةبيا  ضيييييالت عن ت ل الت ىخوانية 
 د األرين وال رنب والجزا ن والسيييييييييييييييويان التنابد أن 

الرنيع  يف ال دا  « اإلخواند السلساةند»يستدضن 
الناحل الشييييييييم أح   ياايييييييةن ويقنر تهرات لذلك أن ون نل 
 د السضيييييييييا  اإلخواندو خصيييييييييوإيييييييييات أني  د عالقتي مم 

ظام  د ايييييييوريا كان كإخواند  د حالة تأنةب ضييييييي ةن الن
حةا ىن النظام منذ أيام األا  األب )الن ي  حا ظ( هو 
ال  رن قصقصة أجندة وتشتةتات وب ختلف الواا ل لبند 
ملتي الدزبية ىخوان ايييييييييييييييورياو  ضيييييييييييييييالت عن أني  د ظل 
الد اية السييييييييييييورية لي كان يعي  حالة من حاعت النساا 

يداول من خالل ال ساوضات غةن    رن  أني واط نظام
ترقة ات متصييييييلة  الصييييييناع ىنها   ال هاشيييييينة مم ىايييييينا ةل



463 
 

اإلاييييينا ةلد ويتأك  النساا  د ضيييييو  ال ضيييييا ة  -الرنبد 
القانية ال ص وت عل  ىنستاحها ىزا  الدوار مم ىانا ةل 

ىونانية من جانب أهل  -ال دلَّل   وجب  توى ايييييييييييييييورية 
سا  كان زمنذاي قبل اإلنتساضييييييييييييييية  الدكم ما يام الصييييييييييييييي

السيييييييييييييييورية  د أحل  حاعتي بةن ىونان وايييييييييييييييوريا وقان 
و ومحل هذا األمن وب و  د غاية اإلايييييييييترناب «ح اج»و

« ح اج»ويدك  أن ىايييييتضيييييا ة النظام السيييييوري لج اعة 
هد  رنة ىاييتر ال هذه الدنكة كورقة ضييرط مزيوجةو 
ضيييييييييي  ىايييييييييينا ةل من جهة لتر ول منغوب  د شيييييييييينو ها 

أيام عن ات  م  وال أيام خليستي «  تا»للتسييييييوية وضيييييي  
مد وي عهيياج. وهنييا يجوز التييذكةن أن الييذي ولقيياه اآلن 
خال  مشيييييرل من النظام السيييييوري أإييييياب مِّن قبلو وتهرات 
ل قتضيات ظنول ويوا م مختلسةو الزعي ةن السلساةنةة ن 

 الناحلة ن الن ي  ياان عن ات وال كتور جورج حه .
قييييية بةن الن ي  وتهق  النقاييييية األهم  د هيييييذه الرال
ار ور ي  ال كتب السيييييياايييييد لدنكة  خال  « ح اج» شيييييَّ

مشيييرل وهد أن هذه النية ال شيييرلية تضيييم الدليف األهم 
أمام ىاتدقاا  الغ الدسااية. « هللا حزب» بيييييييييييييييي ال ت حل

 ورة الشرب السوري » بي  الذي قالي مشرل لجهة التنحةب
ن ع تريييياُرة بةن أ»وأنييييي « ندو الدنييييية واليييي ي قنا ييييية

هو ال وقف « نتبن  الييييي ي قنا يييييية وبةن يعم ال قييييياومييييية
السيييييية  « هللا حزب» لييييييييييييييييييييي ال أمول أن يقولي األمةن الرام

حسييييييييين نصييييييييين هللا. وهو عن ما ع يسصيييييييييا عني  م يأتد 
ال وقف الال إ من جانب خال  مشيييييييييييييييرل  هذا يرند أن 
السة  حسن ايشاري عن ىضانار ولي  عن ىختيار  د 

وبييذلييك «. ح يياج»حنكيية توجيييي ايييييييييييييييهم من جييانهييي ىل  
 انعي   ر  اآلن أيامات من خل ط األوراا  د ال ناقة.

عسييييييييييييييي  ولرييل وندن مييا زلنييا نعي  تيي اعيييات السةلم 
األمةنكد ال نشيييييأ ال سيييييد  للنبد الرنبد الكنيم إيييييلوات 
هللا علييو ويتواإييييييييل  د الوقإ نسسييييييييي الهلم والذعن من 

ن النزل الناشيييئ عن السةلم السيييوري الذي  ات وتسييياوى م
حةا السيييييييييييو  مم السةلم اآلخن... عسييييييييييي  ولرل وتأملون 

السةلم السيييوري من « أ اال»عنبات وُ نايييات وعج ات وبالذات 
اريةن واييييييية اويةن  ايوةن  -غلةونةن  - شيييييييَّ أاييييييير وةن ونجَّ

ومشيييييييييييييييرلةةن وأريوغييانةةن وُمنايييييييييييييييةةن  د الكالم الران 
ىن هللا  نة  نا ل  ال ُتضيروها وح َّ ح ويات »للناول  

ترت وها وحنَّم أشييييا   ال تنتهكوها وايييكإ عن أشييييا   ال 
وهللا «. رح ييية  كم من غةن نسيييييييييييييييييييان  ال تهدحوا عنهيييا

الهييييايي ل ن ونييييي  الهيييي اييييية.. وإن  د اللدظيييية مييييا قبييييل 

 األخةنة من اعاتدقاا.
 2012( تشرين األولكتوبر )أ 11 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

في عهدة « الرجل المريض» اسوري
 «أطباء مرضى»

ار األايييي  تسيييي و  من تنكيا التد ااييييتااع الن ي   شييييَّ 
ىحناج ج و  لها عن ما أ لقإ قواتي  ضيييييييييييييم قذا ف قاتلة 
ومن يون أن وترييييامييييل رجلهييييا القوي أريوغييييان مم هييييذا 

ىن »التسييييييييييييي و   دجم تصييييييييييييينيداتي وته و اتي ومنها قولي 
  وع نني  حنبا لكننا اختهار ق رتنا عل  النيع خاأ  اي

ن األريوغيياند وزين « لسييييييييييييييينييا  رةيي ون عنهييا يالع ال نظِّّ
ار  الخارجية أح   ياوي أوغلو  كنة أن وتند  الن ي   شييييييَّ

 م «. غةن ملو تةن  ال م»لنا هي  اروا الشيييييييينع ألن و يي 
ون م أريوغان منسيييييوب التهشييييييم لشيييييخ  إييييي يقي الق يم 

ار األايييييييييي  ارا  د زمن الذي أه اه مضييييييييييانا أو مخت  شييييييييييَّ
الو اا بةنه ا ورقة لوا  اإلايييييييييييكن رون منزوعة من كتاب 
القضيييايا القومية الرالقة  د الوج ان السيييوريو فيقول عني 

ىننا نصيييييدناه »مضييييييسا القول  « ىني يقف عل  عكازات»
ألف  30لكنييي تجيياهييل نصييييييييييييييييا دنييا. واليي ه قتييل  د ح يياه 

ىنسييييييييييييانو واآلن يداول نجلي )أي  شييييييييييييار( كسيييييييييييين رق ي 
ىن الشييييييرب السييييييوري أمانة »و مضيييييييسا أيضييييييا «الطيااييييييد

 «.أج اينا  د أعناقنا...

كالم أريوغييييان من جهيييية وكالم وزين خييييارجةتييييي من 
جهيية أخنى ووضيييييييييييييييدييان  رل نوايييا تنكيييا تجيياه ال دنيية 
السيييييييييييييييوريةو حةا ىن الزعامة األريوغانية التد ما زالإ 
تناو  مكانها لجهة ال ور الا و  تنظن ىل  ايييييييوريا عل  

الجيي ويي   د ال ناقيية حييالهييا محييل « ل ال نيلالنجيي»أنهييا 
النجييل »حييال تنكيييا عنيي مييا كييان وتم توإييييييييييييييييسهييا  ييأنهييا 

وأن مسييييييييان تها لشييييييييخ  محل  اروا الشيييييييينع « ال نيل
اييييييييييييييتدقع لها الترامل مم اييييييييييييييوريا محل ترامل ىونان مم 
ر ي  الدكوميية الرنا ييية نوري ال ييالكد الييذي ي رتييي ي رييا 

يا وتدلي ي  أن  د اتجاه ىبنام عالقة متاورة مم رواييييييييييييييي
أن  إعتهاريكون عحقا زعي ا قويا للرناا وايييييييييييييييوريا مرا  

النظام الهشيييياري ع ب  اييييةنصيييينل ألن مسييييتلزمات الهقا  
تتنيياق  ولن يكون  د اإلمكييان  ريي  الييذي جنى التسيياهم 
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مم الناج. وعن ما ايييييييييةزور الن ي  مد وي أح  ي نجاي 
يمشيييييييييييييييع  إن زيارتي ليسيييييييييييييييإ به ل الت عيم وإن ا  قنيهات 

للتساهم مم إيييييييييييي يقي الن ي  السييييييييييييوري ال حخن  األهوال 
والخةهيييات عل  ال نحلييية ال قبلييية وكيف وتم قام الانيع 

 عل   كنة أن يكون  اروا الشنع هو الب ول.
 د ال ناقة ليسيييإ ج و ة ولكنها « النجل ال نيل»ولعهة 

لعهة  اشيييييلة لم تدقع لالعبةن أحالمهم.  رن ما يخلإ مصييييين 
نتيجة الهزي ة التد ُمند بها زعي ها « لالنجل ال ني»منحلة 

الناإييييييينو ب أ  عب  القوي ياخليا وعل  مسيييييييتوى ال ناقة ج ال
الرقة  مر ن القذا د من جهة والن ي  إيي َّام حسييةن من جهة 
أخنى ي نيان النس  ببنا  زعامة قوية للرناا الصييييييي َّامد وللةبيا 

 الناإيييييين التد تضييييييُ ن شييييييةئا عب  القذافية عل  أنقاة زعامة
 شييييييييييييةئاو لكن  د نهاية األمن ي م كل منه ا   ن هذا الا و  
الذي لي إييييييسة الا م. ونقول ذلك عل  أايييييياج أنه ا ما ياما 
حنيصيييييةن عل  مصييييين عل  ندو ما أب يا من كالم  ةب من 

ىن الشيييييييييييييرب السيييييييييييييوري أمانة أج اينا  د »نوع قول أريوغان 
ل كيان من الواجيب األخالقد والو ند علةه ييا الوقو « أعنيياقنييا

 مم مصن ىل  حةن ااتنياي عا ةتها  الكامل.
هنالك وقا م كحةنة تدك  ما نشيييةن ىليي. لكن الدالة السيييورية 
هد أكحن الداعت مأاييييييييييياوية ذلك أن ال نازلة التد تجني  ةها 

الان ةن ال تهارزين   ا يقومان  ىبتهاجغةن مسييييييبوقة من حةا 
وما « الابةب التنكد» ي. ومن هنا وندن نتأمل في ا يقتنحي 

«  أ ها  منضييييييي »وغةنه ا من « الابةب اإلوناند»يخاط لي 
 شيييييييييييييناهة الهي نة عل  غةنهمو من أجل اعنقضيييييييييييييياة عل  

نجةز ألنسسنا القول ىني ىذا كانإ هنالك نية « اوريا ال نيضة»
من اييياحة اعقتتال « ال نيل السيييوري » بييييييييييييييييي حطيطية لالنتقال

الذي ع ج وى مني ىل  غن ة الرناية السا قة التد ق  يج   ةها 
 رل الشسا و أن وتم تساهم الذون يساع ون عنبا وتنكا وعج ا 
ومرهم أمةنكا ورواييييييييييييييا والصيييييييييييييةن وال ول األوروبية عل  أن 

ار  وتند  الن ي  م ند  وبالتسهم والتساهم ىل  مجل  انتقالد شيَّ
عسييييكني ودايييي  لره  ج و  وبدةا يقنر السييييوريون  أنسسييييهم 
مصيييييييييييييةنهم ع أن يكون الدل و ع اعقتنا  التنكد الذي ج ي 
ىحيييا  الديي وييا حولييي وزين الخييارجييية أوغلو. ونقول ذلييك عل  
أايييييييييييييياج أن هذه الصييييييييييييييرة هد محل حاب ونم  عل  نار 
مشيييييييييييييترليية  د حةن أن ال الوب  رل ال ييا  ياسئ اللهييب. 

ياة بتن ي   اروا الشييينع ترند ىايييقاط الن ي  الرلوي أي  ال نا
ار األايي  متنديا لنا هي السييند وهذا ما ع ونهد األزمة عل    شييَّ

اإل الا  د حةن أن ال جل  اعنتقالد الذي يضم شخصيات 
مسييييتقلةو  -اشييييتناكية  -ىخوانية  - رحية  -عسييييكنية  -م نية 

نية وعلوية ويرزية وكنيية ومسييييييديةو كسةل  ا أنة الاا سة  ايييييُ
الرلوية ال  سيييييكة  سيييييوريا منذ أربرة عقوي. و د هذه الدال لن 
تهق  الاا سة عل  اييييكونها ىزا  ما يد ث تدإ و أة الخشييييية 
ار األاييييييييي  مق مة  من أن يكون تندد ابن الاا سة الن ي   شيييييييييَّ

ىن الن ي  حا ظ »للقضا  علةها. وإع   ا مرن  قول أريوغان 
ار  الن ي اإلبن  ألف شييخ  وإن 30األايي  قتل  د ح اه   شييَّ

 «.ايضنب النقم الطيااد
 د ضييييييو  ذلك وب و من ال سييييييتدسيييييين إلب ا  حسيييييين النية 
اييييييييييييدب اعقتنا  التنكد من الت اول رح ة  سييييييييييييوريا التد من 

األ ها  ال نضييييييي   شيييييييناهة »الواجب عالجها  رةن وإيييييييسات 
«  النجل ال نيل» ر ما غ ت حاضييينا  السرل « التهام الجةنان

ند محيل حيالية تنكييا مياضييييييييييييييياو والتنكةز عل  حيل يا ئن الحيا
الج يم   ن  ةهم يوليية اإلمييارات التد اايييييييييييييتوقستنييا يعوة وزين 

أكتوبن )تشيينين  8 اإل نةنزاو  ووم بن  هللا عب  خارجةتها الشيييم
ىن  كن اإلخوان »و ىل  التنبييييييي وذليييييك  قوليييييي 2012األول( 

 سياية ال ول ولهذا ال سل ةن ع ودمن  ال ولة الو نية وع ودمن 
السيييبب لي  غنيها أن يقوم التنظيم الرال د لإخوان ال سيييل ةن 
 يييالتواإييييييييييييييييل والر يييل عل  اختناا هةهييية الييي ول وايييييييييييييييييايتهيييا 

 «.وقوانةنها...
هللا يستدضن الدالة السورية وهو يقول  عب  وكأننا  الشيم

كالمي هذا. ومحل هذه النظنة من شأنها ترلةب إيرة ال جل  
الرسيييكني ال وايييم ال سيييتوعب كل الاوا ف  - ند الو ند ال 

عل  إييييييييييييييرة تن ي   اروا الشييييييييييييينع  دةا يكون ك ا وني ه 
أريوغان  ضرف حالة الن ي  ال نصف ال نزوقد  د تون   

 كحنة  د التصنيدات وقلة  د السرل.
 2012( تشرين األولأكتوبر ) 41 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

وتحويمات  «أرزات الدولة»تحليقات 
 «طيارة السيد»

تشيييييييييينين األول /أكتوبن 11حت  مسييييييييييا  ووم الخ ي  
كان اللبنانةون وعل  مختلف أ يا هم و وا سهم ما  2012

زالوا عل  تهاهةهم  اةنانهم ال  ند ال قتصيين عل  شيينكة 
وشيييرارها األرزة. «  ةنان الشييينا األوايييط»واح ة ىاييي ها 

ضييييييهم عن أنهم ع  ةن  ان آخن لهم وهذا التهاهد كان يروِّ
ع ا  ضييم مقاتالت را ضيية  د قاع تةن جويتةن من يون 
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أن تكون لها أي واجهات قتالية ضيي  ىايينا ةل وذلك ع الت 
  رايلة قا  ة عل  ىتساا ه نة اييييييييييييييينعان ما كسييييييييييييييينها 

ريات عل  « قوة لبنييان  د مقيياومتييي»  قوليية « هللا حزب»
والتهاهد الذي نشيييةن ىليي «. قوة لبنان  د ضيييرسي»مقولة 

و يروي «االحهم الجوي ال  ند» بيييييييييي جانب اللبنانةةن من
ىل  أن الشيينكة الواح ة كانإ  د زمن النمزين ال ت ةزين 
لتاوينها الن ي  الناحل إيييييييا ب ايييييييالم واإلياري الناحل 

محاعت لكسا ة الايارين ومحاعت لل قة  د  نجةب علم ال ونو
ل الايياقم مم النكيياب و ال واعةيي  ون وذجييات للييياقيية  د ترييامييُ

ك ا كانإ اييييخية  د ال أكل وال شيييينب األمن الذي جرل 
ل أن تخاف اليي ور منهييا يبد  ىخواننييا الخليجةةن ومن قبيي 

راشيييييييي  ال كتوم  م عحقات يوحة الشيييييييييم بن  الشيييييييييم مد  
 يييياند يرتبنون ماييييار بةنوت عل   آل خليسييييةبن  ح يييي 

ونتاحون  ةها لةلة أو « تنانزيإ» سيييييا تي أ ضيييييل مداة 
لسييييسن ندو عواإييييم يول أمةنكا شيييي اعت أكحن  م وتا رون ا

وجنوبات وعواإيييييييم يول الشييييييينا األقصييييييي  وعواإيييييييم يول 
أوروبا وأ نيطيا.  م ح  إ الصييييييييي مة الكبنى للشييييييييينكة مم 
ىيخال لبنان  د أتون الصيييييييييييناعات وتدويلي ىل  اييييييييييياحة 
ىحتناب ووإيييياية ىمت ت من ايييياحلي ىل  جبلي ىل   قاعي 

ت خال من ومن جنوبي ىل  شيييييييييييي الي. ك ا أن ماار بةنو 
 رل  ييا نات تلييك الشييييييييييييييينكيية النا يي ة حةييا تم تييأجةنهييا 
 اواق هييا ىل  شييييييييييييييينكييات عنبييية. وبييذلييك لم يريي  ماييار 
الراإيييييييي ة بةنوت عل  رونقي ك ا أن الرناإيييييييين األمنية 
ل ات اياايات أمنيات وتص رت قاعاتي  السورية جرلإ مني ملر 
إيييييييييييييور الن ي  حا ظ األاييييييييييييي . وباتإ النحالت الجوية 

ذات  ا م ع عالقة لي  السيييييياحة  ضيييييالت عن  القلةلة ىليي
أن اللبنييييييانةةن لم يرويوا عل  حةوييييييية السيييييييييييييييسن ىعَّ  د 
الداعت اإلضييييييانارية. و د ظل هذا الواقم ال دزن  ات 
ىيخييييال ال دظورات وتسيييييييييييييييسةن ال  نوعييييات أمنات مييييألو ييييات 
ول صيييييييييييييييلديية أ نال لبنييانييية تلق  الد يياييية والراييا  من 

 الوجوي السوري.
ب أ ماار بةنوت يسترة  خاوة « الاا ف ىتساا» ر  

خاوة  رل النونع  م كانإ ال هايرة النوعية من جانب 
الن ي  ر ةع الدنيني اليذي أعياي تنميم ال ايار شيييييييييييييييكالت 
وموضييييييوعات  د ل  التالد ىايييييي ي عن أحطية وإلتأم شيييييي ل 
الاواقم التد غايرت والاا نات التد ااييييييييييييتدجنت. وحت  

السية  حسين « هللا حزب» لييييييييييييييييي عشيية ىعالن األمةن الرام
 د أجوا   « ةنان يولة الدزب»نصييييييين هللا عن ىشيييييييناي 

ايييييييييييياول كان تهاهد اللبنانةةن  األ«  ةنان لبنان ال ولة»

الجوي ل ولتهم يشييييييع  نيقي ىل  نسواييييييهم وكانوا ايييييير ا  
بذلك ومن يون أن يسييييأل السييييا لون منهم  ل اذا ع يكون 

انات الخجولة عن نا  ا نات حنبية ول اذا اإلكتسا   البي
عن ىختناا متواإييييييييييييييييييل من جيييانيييب الايييا نات الدنبيييية 
اإلايييييييينا ةلية لألجوا  اللبنانية من جنوبي ىل  شيييييييي الي ىل  

وب داذاة مناقة « هللا حزب» قاعي ىل  ضييييييييياحةتي مرقل 
القصيين الن ااييد ومناقة اييناي الدكومة ومنبل بنل ان 

 الن ي  نبيي بني.
 م وفي ييييا اللبنييييانةون عل  موعيييي  مم مديييياوليييية حوار 
و ند يسييييييته ل قوننة خاة ي اعية أعلن السيييييية  حسيييييين 
مِّن عل  شاشة  ضا ية الدزب عن  ةناني الدنبد منبكات 
بذلك أمنية اللبنانةةن  إمكانية التساؤل  إايييييييييييييييتهاط الخاة 

مكييييييييانييييييييية ىجتنا  مرجزتهييييييييا جنو  ر ي  ىالتد عزز 
ندو الصيييييييرة الو ا ية وذلك الج هورية ميشييييييال اييييييلي ان 

مم ىقتناب ىنصيييينا ي  اي ات الناييييم  د ال شييييه  اللبناند  د 
لوحة الن ي  ال نداز للسيييييييييييييييياية ولرلهة الشييييييييييييييينعية عل  
ظواهن األمن الواقم وتخهيف منسييييوب ال سيييياونة لصيييي يقي 

ار األا .  الن ي   شَّ
ىعالن السيييييية  حسيييييين عن أن الاا نة التجسييييييسييييييية من 

اإلاييييييييييينا ةلةون قبل وومةن من  يون  يار التد أايييييييييييقاها
اإلعالن كانإ  ا نتي وأنها من ُإنم ىونان وتم تج يرها 

و أح  إ  ابيرة الدال رعشيييييييييية «لبنان يولة الدزب» د 
خول  د نس  الن ي  ايييييييييييييييلي انو ذلك أن الاا نة هذه 

ة. وإذا ىايييتناتيجيايييال  وقامإ بتصيييوين مواقم ىاييينا ةلية 
 أمن هذه الواقرة كان هو كن ي  للبالي لم يرنل اييييييييييييلسات 

  ا الذي اييييييييييقولي للناج وللجي  الذي من إيييييييييالحيات 
 ييييايتيييي الطييييام  ر لييييات من هيييذا النوع.. هيييذا  د حيييال 
تو نت ل يي الاا نات من يون  يار. والخاةن  د األمن 
أن السيييية  حسيييين أعلن عن و نة  د هذه الاا نات ما يام 

ذا التصنيم  د لبنان وإنايوع ال ر ات  د ال خازن.. ه
ىل  جانب عنصييييين ال هاغتة من جانب الدزب ال شييييياري 
 د الدكومييية و د هيييذه الديييال من واجهيييي ىحيييا ييية ر ي  
الدكومة ووزين ال  اع وكاله ا من حصييية رضييي  السييية  
حسيييييييييييييين علةه او   ا ونوي الدزب الطيام  ي. لكن ذلك لم 
يد ث كد ع ونكشيييييييييييييييف األمن وبذلك ع تتم الر لية وع 

بو لتسايي ىحناج الن ي  ولي  يروي  د ىايييييييتااعة الدز 
 التدوي ات. -لر م اإلمكانيةو ىراال ال زي  من النحالت 

 صييييييييييينل النظن عن رأي األمةن الرام لألمم ال تد ة 
ىايييييييييييييييتسزاز متهور و  م » ان كد مون  أن واقرة الاا نة 
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«  إتجاه تصييييييييرة  خاةن وه ي زعزعة اإلاييييييييتقنار اللبناند
أب اها قبل اييييييييييييييياعات وذلك تناغ ات وتاا قات مم تدسظات 

لبنييان ال رييارة وعل  لسييييييييييييييييان  داي السييييييييييييييينةورة )ر ي  
 هللا حزبىن ما قام  ي »الدكومة السابع( لخصها  القول 

توريط للبنيييان ك يييا أن القنار لي  لبنيييانييييات بيييل ىنيييي ع يييل 
«... ىوناند أيخل لبنان  د الصيييييييناعات اإلقلي ية وال ولية

م ما يقولي لةه ا وتسى صييينل النظن عن النأوةن ال شيييار  هُّ
«  لبناني» ليييييييي الن ي  السنةورة كوني لم وبنأ من الذي ح ث

الجنيييييييي وة ن « هللا حزب»عنيييييييي مييييييييا خاف  2006عييييييييام 
اإلاييييييييييييييينا ةلة ةن وتنتيَّب عل  الخاف عي وانيات كيار يياتو  يإن 
ىحت ييال أن وتكنر الريي وان واري يقوم  ييي نتنييياهو ما ئنييات 

مةنهيييا ىل  غايييا  يولد من األمم ال تدييي ة وت حيييل بنأي أ
مكييانييية ىالرييام الييذي أوجزنيياه ويكون الريي وان ورقيية تيي عم 

كييانون الحيياند /ونيياون 22 وزه  د ىنتخييا ييات ايييييييييييييييتتم ووم 
. وعنيييي مييييا يقول الن ي  اإلوناند مد وي أح يييي ي 2013

ىن الشيييييييييييييييرب «  يارة السييييييييييييييية »نجاي ترليقات عل  ع لية 
اييييييييييييييييكون يومات ىل  جانب الشيييييييييييييييرب اللبناند » اإلوناند

ويقول « وم وايييسييتسة  من الااقات ال تاحةالشييجاع وال قا
ىن ى الا »وزين اليي  يياع اإلوناند الجننال أح يي  وحةيي ي 

 ا نة اعايييييييييييتاالع من يون  يار  د األجوا   هللا حزب
 وأن اإلاييييييييييييييينا ةليييية وحبيييإ القييي رات الرسيييييييييييييييكنيييية لاهنانو

الدع  د ى الا الاا نة  د أجوا  ال ولة « هللا حزب» لييييي
تنسِّذ يوريات  لرات ىاييييييتكشييييييافية  د الربنية ىذ أن األخةنة 
« أووب»و  هيييذا يرند أن تدوي ييية «األجوا  اللبنيييانيييية...

كانإ ىختهارات أوليات لكن التدوي ات اييييييييتتكنر وأن الر وان 
ل حييييي و يييييي هو لقام الانيع عل  ال زيييييي  من  ال دت يييييل
التدوي ييييات. و د اإل ييييار نسسييييييييييييييييييي يجوز اإل تناة أن 

اييييييييينا ةل عل  أن الرنة من التدوي ة كان تدنيضيييييييييات إل
تشيييين ع وانات عل  لبنان و د هذه الدال ونشييييرل ال جت م 
ال ولد بت اعيات هذا الر وان وينصييييييييييينل عن ىنشيييييييييييرالي 
 ال وضييييييييييييوع السييييييييييييوري الذي وزياي تساق ات وق  تزياي أكحن 

هيي نيية عةيي  » بيييييييييييييييييييييييييييييي  ييأكحن حيي ة التسيياقم ىعَّ ىذا تم األخييذ
التد يعا ىلةها األخضيييييييييييييين اإلبناهي د مم « األضييييييييييييييد 

الحظة أن ال عوة اييييييييهقإ حلول ووم الرة   أح  عشيييييييين م
ووماتو وع ن ري ل اذا لم يد ي اإلبناهي د الب   عل  السور 
 اله نة خصوإات أني  د خالل األح  عشن وومات ايكون 
و ع الدصييييييييييييةلة الةومية للقتل  اييييييييييييقط حوال  الف ومئة 
مظلوم وأضييييييييرال النقم جنح  وعشيييييييينات ال هاند ُيمنت 

جنوا أو لجيييأوا.  د ال قيييابيييل  يييإن من وألول النييياج هيييا

« هللا حزب» لييييييييييييييي «أووب»ال كااب التد حققتها تدوي ة 
أنها أيخلإ الخول ىل  نسوج اإلانا ةلةةن واإلرتهاي ىل  
حكومتهم و يييييايتهم الرسيييييييييييييييكنييييية كون التدوي يييية ر رييييإ 
مرنويات ج هور الدزب  د وقإ تناخإ هذه ال رنويات 

لإ الخشييييية ىل  لكن  د الوقإ نسسييييي أيخ  رل الشييييد 
نسوج أ يال كحةنة من أن يكون الني اإلايييييييييييييينا ةلد عل  
الر لية خاةنات وأن ىاتهاا ذلك  إعاية ىنتشار للناج أمن 
وقا د ع ب  مني. من مكااييييب التدوي ة أيضييييات أنها ت إ 
من حةا عنصييييييييين ال ساجأة والتد ي  أايييييييييلوب  د غاية 
 التهسييييييييييييييييط محل عبور القوات وال  ا ات ال صييييييييييييييينية قناة

عل  جسيييييييييييييور من خشيييييييييييييب  1973السيييييييييييييوي   د حنب 
 وت مةنها خط  ارلةيف   ضخات ىبتكنها الرقل ال صني.
وأما خةهة الن ي  ميشال الي ان وال داسة الرسكنية 
من اليييذي جنى  يييإنهيييا تزياي تسييياعالت ىعَّ ىذا ىنتقيييل ر ي  

النصيييييييييييييييف الحييياند « أميييل»مجل  النواب ور ي  حنكييية 
 تات ىل  الال م قوعت. و د للاا سة الشيعية من ال تدسظ إ

هيييذا ميييا يا ئن ج هور الايييا سييية من مخيييا ن قييي  ونجا 
لوفية  د الني علةها   خا ن  صييييييواريخي األ« هللا حزب»

تصييييييييييييييةب ال رت ي. لكن  د نهاية األمن ايييييييييييييية  م لبنان 
واللبنييييانةون من يون ت ةةز الح ن الهيييياهظ وع تكسييييييييييييييييييب 

ت م ال ولد القضييية السلسيياةنية شييةئات مل واييات ما يام ال ج
وبالذات أمةنكا  النأاييييةن الج هوري وال ي قنا د وروايييييا 
 يييالنسييياا البوتةند وأوروبيييا  يييالحرلهييية ال خجلييية والسييياتيكيييان 
ال تسييييييياهل ال تسييييييياما واألمة اإلايييييييالمية الصيييييييارخة  د 
الواييو عل  موقسي ال دتضيين إلايينا ةل مرت ية ومدتلة. 

وني ون و د  وبالروية ىل  ما ب أناه  إن اللبنانةةن ع ومات 
هييذه الظنول  ييالييذات أن تكون األجوا  مقتصييييييييييييييينة عل  

لي  ضييييييييييييييييقيييييات « أرزات  يييييا ناتهم ال ييييي نيييييية»تدليقيييييات 
 ال قاومة... وإن ا من أجل أن تنتهد ظاهنة ىايييييييييييييييتر ال 

 لبنان ااحة مشنَّعة األبواب لتدقةع م رب اآلخنين.
 2012( تشرين األولأكتوبر ) 21 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

م ن يتجرع السم  الهدنة.. الهدنة.. ولو ك 
لي  ج و ات عل  األمة أن عة  األضييييييييييييييد  ومِّن قبل 
عة  السان وعة  ال ول  النبوي وذكنى عاشيييييييييورا  ع تلق  
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من جانب  رل األ يال الرنبية واإلاالمية ال تصارعة 
وقسة تهةُّب أمام هذه ال نااهات الكني ة  ال وتوقف ىقتتال 

تتبي ل لرية التخيا يبو مم أن أ سيييييييييييييييط هيذه األ ييال وع 
األمور أن يرتنم هدع  وبالذات األ نال األقوى ايييييييييييلاة 
ن النية  وقوة محل هذه ال ناايييهات  ةهايرون ىل  ىب ا  ُحسييي 
وتسيييييجةل ىشيييييارة توحد  النغهة  د  د إيييييسدة اإلقتتال 
وب   إييييسدة التصييييا د وذلك ضيييي ن أجوا  تدققها ه نة 

 غةن مقة ة  ستنة زمنية.
نشيييييييييييييييةن ىليييي  لدنب اللبنييانييية لم يديي ث مييا د زمن ا

نةن  د ال سيياج   وكان من ال دزن ج ات أن أإييوات ال دذِّّ
تتنا ع مم  لقات النشييييييييييييييياشيييييييييييييييات وأحيانات يدجب ه ون 
الصيياروا إييوت ال دذن وإبتهاعت ال بتهلةن عن  إييالة 
السجن. كذلك كان يد ث ما هو أكحن ىوالمات عل  النس  

وديون إييييالة الج رة  وذلك عن ما يكون هنالك مصييييلون 
 م يساجئهم إييييييييييييييياروا يأتد عل  الكحةنين وتختلط يما  
ال صيييييييلةن  ال صيييييييدف الشييييييينيف. وما رواه شيييييييهوي عل  

 حاعت من هذا الذي نشةن ىليي و مد القلب.
اإلونانية اييييييييييييير   -وخالل اييييييييييييينوات الدنب الرنا ية 

أإيييييييييييييييداب نوايا  ةهة ىل  ىقناع ال تقاتلةن  إعالن ه نة 
 د ما ي كن التساهم حولي لكن السييييييييييرد  ويلة والتدايث 

لم وح ن. ولق  منت منااييييييهات األضييييييد  والسان وال ول  
النبوي وعاشيييييورا   وال   اند اييييينوات من يون أن تلق  
اله نة تتيا لهذا ال قاتل أو ذاي أن وزور أهالت ويدتضييين من  ن د  تلك الدنب  رل التهةبو خصيييييييييييييوإيييييييييييييات أن 

 ول ات وُيا ئن شعهات.
انإ هذه اله نات  د ال نااييييييييهات النوحية أما ل اذا ك

الكني ة ع تد ثو  ألن الرناي وقسييييياوة القلوب والرلو  د 
التالرييات ال سيييييييييييييييتدةليية كييانييإ تتقيي م عل  ال شييييييييييييييييياعن 
النوحانية. و د نهاية ال اال لم وبع الرناي هو اييييييييييييييية  
ال وقف وإضيييييييييييييييان ال تقاتلون ىل  األخذ   ب أ التساوة 

اقد لإنصيييييييييييييييال وني ها  د ظل ه نةو كان الجانب الرن 
لكن الجانب اإلوناند كان را ضيييييييات األخذ بها و د ىعتقايه 
أن الهيييي نيييية هد  د  رل مرييييانةهييييا ىقنار  ييييالرجز عن 
مواإيييييييلة التد ي. وبسيييييييبب التأجةل ال تواإيييييييل إلعت اي 
ه نة وتم  د ظل أجوا ها الدوار الذي يختصيييييييين اييييييييقوط 
أروا  وت مةن م نو  إن  نإيييييية ىنها  الدنب تضييييييا لإ 

اضييييييييإ أروا  ألول الناجو وبقد الرناي يشييييييييع  نيقي و 
ىل  أن كيييانيييإ لدظييية اإلقنار  يييالخاوة مت حلييية  يييإعالن 
اإلمام آية هللا الخ ةند وب ا يشيييييييييييييييهي الستوى القبول بوقف 

ى الا النار وأني ونتضييييييييييد ذلك ك ن وتجنع السييييييييييم. ويا 
 لةتييي لم يقنن القبول بهييذه الدةحيييةو ذلييك أن ىختصييييييييييييييييار

ل  واجم اإلقتتال واييييي قوط الضيييييدايا وت مةن ال  ن هو  ر 
خةن وتهاه   ي من يقنره ولي  ى  ات لكد وتم تشيييييييييييييييبةهيي 

  جنعة اامة.
ال هم أن وق ف القتال ح ث عل  رغم تسسةنات عحقة 
 أن ذلك ع يرند ىنتها  الدنب وإن ا هو ه نة. ولو أن 
تلك الخاوة لم تد ث لكانإ الدنب  الإ ولكانإ جحا 

ن الرناقد واإلوناند منتشييينة ع ايييبةل الرسييياكن من الان ة
لج رها وي نها. وبر  قنار وقف القتال األشيييييييييييييييهي بتجنُّع 
السيييييييييمو عل  ح  قول اإلمام الخ ةندو ح  إ جوعت من 
التساوة الذي لم يدقع نتيجة.  م كحنت ح ة الت اعيات 
التد عييياش الجييياران اللييي ويان منارة السواجم التد  ييياقيييإ 

 التصور.
حولة نج  أنسسييييييييييييييينا وندن نتا م  د ضيييييييييييييييو  تلك األم

ال سييييييييلسييييييييل ال موي والت مةني الةومد الذي يدصييييييييل  د 
اييييورية وللشييييهن الحاند والرشيييينين عل  التوالد ومن يون 
ىنقايياع نقول ىن الهيي نيية  ييأمييل وقف اإلقتتييال هو األمن 
ال ستدب وخصوإات أن ال عوة ىل  ذلك جا ت ل نااهة 

 ون وأنه ا روحانيةو  ضيييييالت عن أن  ن د  اإلقتتال مسيييييل
يخوضيييييان مواجهة ونابع علةها القول الذي ع ج ال  د 
مرنييياه وهو ىن القييياتيييل والقتةيييل  د النيييار. وحت  ىذا بييي ا 

وهو  ابيريية الدييال النظييام  للانل القوي  د ال واجهييةو
ولي  ال نتسضيون علييو أن اله نة هد ك ن وتجنع السيم 

ق  بتوإيف اإلمام الخ ةند لهاو  إنها مستدهة ما يامإ 
تتاور ىل  وق ف نهييا د لإقتتييال  ييإل  عالج مييا واقعيييات 

«  ىتسييييياا الايييييا ف»كيييييان هيييييذا الرالج عل  ندو عالج 
الييي ولد لل دنييية  -لل دنييية اللبنيييانيييية أو الرالج الخليجد 

الي نييييةو أو عالجيييات عل  قييياعييي ة ميييا لر نو لر نو وميييا 
 للناج للناج.

و  يية خاوة حيي  ييإ  جييأة ونستنة أن نظييام الن ي  
ا ل  شيييييييييَّ ر األاييييييييي  والنظام اإلوناندو الدليف الحالا ال راِّّ

للته  ة ونكاي نقول للتسيييوية ىل  جانب الدليسة ن النوايييد 
والصييييةندو ااييييتوقست ه ا وترك  حطيقة أاييييااييييية وهد أن 
هييذون الدليسةن الرضيييييييييييييييوين النا م والخييام   د مجل  
األمن ال ولد وتساه ان عن  الضيييييييييييييينورة مم األعضييييييييييييييا  

مةنكا وبنياانيا و ننسييييييييييييا عل  مسييييييييييييألة الحال ة اآلخنين أ
عييايييية وهد ال ترلقيية  ريي م ترةةن الدكوميية اللبنييانييية التد 
وتنأاها نجةب ميقاتد والتد ىنتسضإ ال رارضة الدنينية 
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علةها  ور ىغتيال ر ي  شييييييييعهة ال رلومات اللوا  واييييييييام 
الدسيييييين وتشييييييةيم جح اني كهال أمند محل التشييييييةيم الذي 

نييييييييي  جوار الن ي   جنى للن ي  ر ةع الدنيني   م ي  
الشهة . وكان ع تات  يام اسنا  ال ول الخ   ال الكة حع 

 التوجي ىل  القصيييييييين الج هوري إلبال  الن ي  « السةتو»
عليي من «  ةتو»ميشال الي ان ال وقف ال وحَّ  الذي ع 

جانب يولهم وإاييييييييييييناي مه ة اإلعالن عن ذلك ىل  م حل 
لبنان. وبابيرة الدال تم األمةن الرام لألمم ال تد ة  د 

األخذ  الالب وأيى الن ي  ميقاتد  نيضيييييييييييييية الدج وب ا 
يرزز ذلك يي ومتي عل  األرجا ر يسيييييييييييييييات للدكومة. وما 
نني  قولي ىن مصيييييييييلدة ال ول الخ   كانإ  د ما  رلت ي 
 النسييييييييييييهة ىل  لبنان بةن ا مصييييييييييييلدة القاية  ةهاو وكل لي 

د السضييييييييا  أاييييييييها يو أن تهق  ألسيييييييينة اللهةب مشييييييييترلة  
السيييييوري. أمةنكا تني  ذلك ألن ر يسيييييها وتالم ىل  تج و  
الن اايييية  ر  أاييييابيم ومن شييييأن موقف حازم تجاه النظام 
السيييييوري والنظام اإلوناند التسيييييبب  د تراةل للسوز. وما 
ات بنياييانيييا  تنييي ه اإليارة األمةنكييية ع ترتنة عليييي ُحك يي 

اله نة ق   و ننسا. أما روايا والصةن  تنى كل منه ا أن
تنتهد  د لدظة إيييييدوة وإايييييتراية الضييييي ةن الرا ب ىل  

وإن الذي »تسييييوية  م ىل  حل ونابع عليي قول الشيييياعن 
بةند وبةن بند أبد.. وبةن بند ع د ل ختلف جيي ات. ىذا 
أكلوا لد د و نُت لدومهم.. وإن ه موا مج ي بنةُإ لهم 

وعن ما يد ث ذلك  إني  ابيرة الدال ع تنال «. مج ات 
رواييييا والصيييةن من الره  السيييوري الج و  الو اقد ايييوى 

 اللوم ورب ا النأي عنه ا.
من هنا يجةز الدنيصييون عل  اييورية النقم الصييرب 
 د ال رايلة اإلقلي ية  د حال ىاييييييييييت ارت وإهتم نظامه ا 

د جت اع قضايا ال اخل و د مناا من األمان النسسد واإل
ت اي و د ظل اييييييييييييييااييييييييييييية ىحتنام اييييييييييييييايات اآلخنين وإع

ال ي قنا ية ب ل الطهضييييييييييييييية األمنية والر الة ب ل الهي نة 
وعيي م التدنش بلبنييان وغةنهو وكييذلييك الدنيصيييييييييييييييون عل  
ل علةها  الدليف الحالا لها الج هورية اإلايييييييييييييالمية ال روِّ
ك ولة قوية حنيصيييييييييية عل  أواإيييييييييين الصيييييييييي اقة والجوار 
وليسيييإ عل  ندو ما تسرلي وتنمد ىليي وتضييي نه متسيييبهة 

دالة من القلع... يجةز الدنيصيييييييييييييييون  الذات لجةنانها  
عل  ايييييييييييييييورييييةو ك يييا عل  ىونانو وندن منهم القول ىن 

م د الرنبد ال سييلم اإلقتنا  الذي ىنته  ىليي ال هروث األ
بناهي د كان وإسة عالجية و د ىعتقايه أن األخضن اإل

ايييييورية ال قتتلة ايييييتترامل مم هذا اإلقتنا    ا يسيييييتوجب 

ى الانل األقوى اليذي هو النظيام األخيذ  يي وحت  ىذا رأ
أن القبول هو ك ن وتجنع السيييييييييييييييم. وأمييا تخنيجيية القبول 
اإلختيييياري اإلنسنايي  ييياإلقتنا   يييإنيييي محيييل حيييالييية الديييب 

 عن ما يكون من  نل واح .
 2012( تشرين األولكتوبر )أ 82 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

ن ولبنان الشيخي   غزة الشيخ حمد وموزة..
 وعبدهللاأحمد 

أمامنا مشييييييييه ان ع تان  االه ا شيييييييييخان من جةلةن 
وقضيييييييييةتان من زمنةن. و د التربةن عن ترا ف كل من 
الشيخةن مم قضةتي وباألالوب واإلمكانات التد يرت  ها 
 د هذا الترا ف ما يجرل قلم الكاتب محل حالنا ماواعات 

 مم الكل ات  دةا تأتد ال سنيات عسوية.
 اند أمةن يولة  آل خليسةبن  الشيييييييييييم األول هو ح  

قان الذي ي ارج يورات اييياايييات وتجاوز  كحةن حجم يولتي 
الذي ذاع إيةتها كداملة ىنذارات أحيانات مرلسة  النصييدة 
والت نيييييات مم  رل اإلغوا ات وهييييذا حصييييييييييييييييييل خالل 
إيييوعت وجوعت ح   الشييييم األمةن وح   الشييييم الوزين 

ام د  م  د ربوع أهل  د ربوع أهل الدكم الرناقد الصيييييييييي َّ
اري. وهكذا ب ا الشيم األمةن إاحب  الدكم السوري الهشَّ
رلان الهرحد ىضيييييييييا ة ىل   ىختصييييييييياص  د الترامل مم الحَّول
رلان النجايي األكحن  تراُمل لم يصييييييل ىل  خواتي ي مم الحَّول
رلان السلسييييييياةند الد سييييييياوي وإل  ح  أن  األه ية من الحَّول

الرسيييييييييييةن  كسكة حلقات الشييييييييييييم األمةن أوج  مرايلة من 
ألرازها وتت حل  د أن ال ضيييا ة القانية للنجل األول  د 

خيييالييي  مشيييييييييييييييريييل ولن ييياا آخنين من الدنكييية « ح ييياج»
ال سييييييييييييييتأ ِّنة  قااع غزة كانإ ع تصييييييييييييييا م  الرضييييييييييييييب 
ارية وح وحات  اإلايييييينا ةلد ك ا الرضييييييب عل  اييييييورية الهشييييييَّ

نها كانإ تلق  كل النضييييي  من ىالسيييييويان الهشيييييةنيو بل 
اييييييييييييينا ةل تق ونات لجسيييييييييييييارة اإلنستا  القاني علةها جانب ى

شيييييبيي « اإلنستا  ال نسني»والذي كان ىذا جاز التوإييييييف 
الذي أبنمي الن ي  أنور السييييايات مم « الصييييلا ال نسني»

ىاييييييييييييييينا ةل بنعاية الن ي  جي د كارتنو الذي ىنته  ىل  
« حك ا »أني  ات  ر  اإلنصيينال من الن اايية واح ات من 

نبد واليييي ولد غةن السيييييييييييييييويو في ييييا أنور هييييذا الزمن الر
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السييييييييييييييييايات قضييييييييييييييي  ىغتييياعت ومنيياحيم بيرن ىنته  و يياةو 
واإل نان مم  الحه ا األمةنكد هم رموز تلك الصييسقة التد 
 رحنت الصييييييف الرنبد وكاي التهرحن وتدول ىل  تصييييييهية 

التد « ال هايرة الرنبية»ى الايييية للقضيييية السلسييياةنية لوع 
الرزيز  د الق ة الرنبية  عب بن  هللا عب  ىاييتنهاها ال لك

ال ورية  د بةنوت )كان وليات للره ( وع تزال أعقل إيرة 
 لد اية القضية من السقوط  د الهاوية.

من السيييييييييييييييابع لتحبةتي كدطيقة اإل تناة أن الشييييييييييييييييم 
األمةن بزيارتي ال دنواة من جانب الشيم الن ي  مد   

تشييييييييييينين /أكتوبن 23منايييييييييييد ىل  قااع غزة ووم الحال ا  
مصيييدوبات بزوجتي الشييييخة موزة بنإ ناإييين  2012األول 

 ال سييييييييييييين  إلضيييييييييييييسا   ا م عا لد عل  الزيارةو أي عا لة
ح اج هنيةو وتالم ىل  يور تاريخد  آل  اند وعا لة آل

شبيي  ال ور الذي قام  ي الن ي  األمةنكد األابع جي د 
ىايييينا ةلية ويتم  -كارتنو أي تدقةع مصييييالدة  لسيييياةنية 

قها من ال وحة الراإييييييي ة ال تأللئة  وارات مرارضيييييييةن ى ال
من كل  ٍج  وري حاكمو ويكون هذا اإل الا من اإلمارة 
ال دنواة بوجوي أمةنكد نطيل ذلك الوجوي السالف  د 
الرنااو متالزميييات من حةيييا ر رييية الشيييييييييييييييييأن القاني مم 

ل م الرةب من  2022عام  «ال ون يال»ىاييييتضييييا تي  ) د عِّ
ل هييذا الديي ث الكنوي الرظيم( وهق  ومن ونصييييييييييييييينل قبيي

وبدةا تتزامل ال ولة الصييرنى ذات الراز الكحيف والنسط 
ذات الوجهةن واألبناج الرالية « الجزينة»الرزين و ضا ية 

والحوار ومرارضيييييييييييةهم من كل عقة ة ولون مم يول كبنى 
محييل ال  لكيية ال تديي ة التد لن يقلييل من تييأ ةنهييا ىحت ييال 

ال لداا اونلن ا بها ك ا ىنسصييييييييييال ااييييييييييكتلن ا عنها وإحت 
ىنسصييييييال السييييييويان ا نةنو شيييييي الد  د الدضيييييين اإلوناند 
تد يييي ال يي منات اإلونانييية الصييييييييييييييييي يقيية الدليسيية وجنوبد 

لةبنمانو ومحل روايييييا التد  -ون نل  د  ضييييا  نتنياهو 
تسييييييتضيييييييسي لل نة األول  « 2018مون يال »اييييييتنسع عل  

رة لق ة  العي  من من أموال ذات أإيييييييييييييول ىونانية مقتاِّ
نم »أ واه اإلونانةةن الذون ايييييييييرتايون  ر  الةوم عل   إييييييييُ

ل واجهة مسييييتلزمات الدياة ريات عل  الرقوبات «  د ىونان
ال ولية الجا نة ال تواإيييلةو ور ضيييات من جانب أهل الدكم 
إلعاية النظن وتسضييييييةل الواقم واإلهت ام  قضييييييايا ال اخل 

ريم عل  ال ضييييد  د مشيييينوع السييييال  عل  أنواعي إييييوا
عيييابنة لدييي وي ىونان وحييي وي الجةنان و يييا نات بال  ييييار 
ت أل ايييييييي ا  ال ناقة من لبنان ىل  حةا وناي لها وذخةنة 

 «.ُإنم  د ىونان و د ونموي الخن وم»من كل نوع 

زيارة الشيييم ح   وزوجتي موزة للجنا  الد سيياوي من 
 لسييييييييييييييياةن ال تهطيية ع تية من حةيا الي وا م ىذ رب يا هد 

ارية  ل كا أة خال  مشيييرل عل  ريتي مسيييتب عت ايييورية الهشيييَّ
 بتنكييييا األريوغيييانيييية ع الت بتقيييالةييي  ذوي الرقةييي ة الواحييي ةو
وهد تدسةز للشييييم ح   من جانب الشييييم اآلخن ووايييف 
القنضييييييياوي الذي وتول  التنظةن واإل تا  السيييييييياايييييييد ىل  
جييييانييييب الستيييياوى ال ييييذهبييييية ال حةنة للجيييي ل. وإل  اليييي وا م 

وي من الزيارة ألن  ضييييييييييييييم مئات من هنالك الجانب النَّ  خل
مالوةن ال وعرات ال دسيييييييييييييييوب ىنساقها إلع ار غزة كسةلة 
ل الرزاويةن  بتخهيل يرجيييية حنارة الرليييييان الحوري وجريييي 
يسييييت ونون  الت رج  ال وواإييييلون التالم ندو تدويل غزة 

لكنها غةن حااييييييييييييييينة « ىمارة موناكو»محل « ىمارة»ىل  
 ةهييييا محييييل الييييذي هو  د النأج وع موبقييييات أو كييييازينو 

أو محل الذي أجاز ىايييييييييييييييتد ا ي الن ي  « مونإ كارلو»
الناحل يااييييييييييييين عن ات  د زمن نضيييييييييييييوب ال ال الرنبد 
ال ت  ع عليي ورأى الترويل عن ذلك  أموال ال قامنين 
اإلايييييييييييينا ةلةةن الذون وهوون ال يسيييييييييييين ىل  جانب الر وان 
عل  الرنب السلسييييييييييييييياةنةةن بوجي خاص لكن حاخاماتهم 

موا الق ار والكازينو  د  لسيياةن التد ىحتلوها وأنشييأوا حنَّ 
عل  أ اللها يولة الر وان عل  م ار السييييييييييييياعة ال رسور 
لها يوليات ع وانها. لكن أبو ع ار أعاي النظن وألر  ذلك 

للتي ال يسنية.  الكازينو ومن يون ىعتذار عن  ِّر 
 د أي حال كانإ زيارة الشيييييم ح   ىل  غزة اييييتب و 
محييل لدظيية تيياريخييية  د الدييياة السلسييييييييييييييياةنييية لو أنهييا لم 
تقتصن عل  غزة الد ساوية وأقنم الن ي  مد وي عهاج 
ال كتوي منذ أشيييييهن  ج ن الضيييييا قة ال الية واإلقتصيييييايية 
أن ونضيييييييييييم ىل  لقا  غزة أو يد ث الرك    رن  ىنرقاي 

اييييييي اعةل هنية  د ىشييييييييم ح   والشييييييييم هذه الق ة بةن ال
م  رحيييياب أبو مييييازن  د رام هللاو وإن كييييانييييإ تجنبيييية ج  

وبأشيييييييييخاص مد وي عهاج « ح اج»و«  تا»الل ويون 
اييييييييي اعةل هنية  د رحاب البةإ الرتةع إوخال  مشيييييييييرل و 

وبنعاية  2007شيييهاط / بناون 8ىل   6)مكة ال كنمة( من 
ز لم تكن الرزي عبيييي بن  هللا عبيييي  خةن الدييييايبةن ال لييييك

مشييجرة ألن الل ويتةن تصيين تا كتصيينل الضيينا نو ضيينة 
 ع تاةع شنيكتها  د الزواج من القضية.

ما  ر  الزيارة الد  ية من تاورات اييييييييةدك  إييييييييواب 
الخاوة لجهة أنها  السرل ايييييييتنهد الدصيييييييار اإلاييييييينا ةلد 
والذي قال هنية ىني ىنكسييييييييين بزيارة الشييييييييييم ح  و وكذلك 

دو الر ل تدإ مظلة لجهة موقف ح سيييييييييياوي أ ضييييييييييل ن
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محقوبةو أو ىني اييةدك  مسييألة اإلاييترجال   لسيياةنية غةن
 د الطيام  الزيارة. لكن األمن  د النهاية وبصيينل النظن 
عن كحنة اإل تناة هو تربةن عن الترييييا ف مم حيييياليييية 
عنبية و مد التالعب الرنبد ال ولد بها وج ان األخيار 

 من الناج.
ي وإمكاناتي ومشيييياعنه ومحل ا أن لكل من األخيار ق رت

 إن هنالك من يربِّّن عن الدالة ال  ا لة التد هد حالة 
ع خةيييل عنييي ي أهييي وهيييا وع مييياُل... »لبنيييان عل   نيقييية 

وهذا ما  رلي «.  لُيسييييييييييييرف الُناع ىن لم تدسيييييييييييين الدالُ 
رمزان عنبيان أإييييييييييييييةالن  النسييييييييييييييهة ىل  ال دنة اللبنانية 

والد. ولق  إايل ال تواإلة ىند ارات للرق  النا م عل  الت
أن هذون النمزين الشيييييييخةن أمضيييييييا ريهة من الزمن  د 
لبنان عن ما كان  د السيييييييييييييييتةنات ونرم  أجوا  من الترقل 
واله و  في ا الرواإيييييييييييييف الحورية تهب من كل إيييييييييييييوب 
سةون عل  غنة واح  وهو  عنبد قبل أن ولتقد الرواإيييييِّ
تدويل لبنان الج ةل ىل  ااحة إناعاتهم يداول كل  نل 

ار مساعةل عضييالتيو  إنتهإ الصييناعات ىل  أن نسييا م ىظه
 الرنوبة كسكنة ىنتهإ نةنانات حارقة.

الشييييييييييخان ه ا أح   نر ان الشيييييييييخصيييييييييية الي نية الذي 
أ اة حك ة أيام النضييييييال ونزاهة  ر  م ارايييييية ال سييييييدولية 
 السيييياايييية ر يسيييات للدكومة وو ا   ر ما ىختار الرزلة مك ويات 

الييذي كييان ونييي ه مم كوكهيية من  من أ رييال كحةنين  د بليي ه
 أهل الدك ة والدصييييييا ة اييييييرة ات  السرل. والشيييييييم اآلخن هو

هللا القصيييي د الذي شييياري الشييييم النر اند تشيييخيصيييي  عب 
أله ية لبنان هذا الو ن الكبةن ال ستصرلن الذي ىاتضرسي 
ال سييييييييييتضييييييييييرِّسون وأيخلي األايييييييييي  ىل  عنيني  أمل ىلتهامي. 

 رات الشيييييييييييم الجلةل الو دواإل نان  ال ا خسسإ ىاييييييييييتسسييييييييييا
الرزيز التويجني عنه ا  اإلتصيييييييال وباللقا  وبالتناايييييييل  عب 

من مراناة عزلته ا وخةهة األمل النر انية خصيييوإيييات  الذي 
 ىنته  ىليي نضال األحنار من أجل ي ن ارة  حقات.

و د الوقإ الذي كان الشييييييييم ح   ومري الشييييييييخة موزة 
يون أن ُنكحن من  وديييييييان  د غزة الواجيييييب النَّخلوي ومن

ال يسييييييييييييييور من ذلكو كان  الهدا تنظةنات ع ا وني ه األمةن
الزمةل الكاتب لاسد نر ان أح  أحساي األايييتاذ أح   نر ان 
وهرا ىلد من إيييينرا   قصيييية ة للقصييييي د ون د  ةها لبنان 
أو رب ا وواايي قالها  د حضنة إ يقي النر ان الذيو عل  

ن ونحنو كتبها  خط ندو شرسي بت وين ما يستدسني من شر
و ه وبقةإ ضي ن مقتنياتي ومخاو اتي وإرتأى لاسد الدسة  
وهو األيرى  رالقتد الو ة ة   حلا السكن ك وههة من رب 

الرزيز  عب  الرال ةن ولي  من خالل مقاع  ال رااييية الشييييم
هللا القصيييي دو  عب  التويجني واألايييتاذ أح   نر ان والشييييم

. وأنييا من  جييانبد أضييييييييييييييرهييا أمييام قييارئ أن وهرييا بهييا ىلدَّ
وبالذات أولئك الذون نسواهم حزينة عل  « الشنا األواط»

بليي  أحبوه  ييإذا  صييييييييييييييناعييات الرنوبةةن ومرهم حيي وحييات الُتني 
والُسنج ىل  جانب ال ول الكبنى ال تالعهة  أق ار الشروبو 
تخاف منهم  نحتهم بهيييييذا البلييييي  ك يييييا ىختايييييال جيييييارتنيييييا 

والاامرة اييييييييييييييورية لحلا  الرظ   ىونان والجارة الداايييييييييييييي ة
السلسيييييييييييييياةنةةن )أي ح يياج ومحةالتهييا( من كيييانهم النيياحييل 

من الشه ا  والهاححةن « يولة»أإالت وتشجيرهم عل  ىقامة 
 عن منقذون لهم من الدصار الظالم.

والقصييييييييييييية ة ذات الناع القصيييييييييييييي د والت وين النر اند 
 وهد عل  الندو اآلتد « لبنان يا كنإ»عنوانها 

 كنـــت •زهرًا.. في عبــاءات العروبــة  لبنــان يــا كنــت
لبنان طهرًا..  يا كنت • العروبة لبنان فجرًا.. في دياجير يا

لبنان عطرًا.. فوق أوحال  يا كنت • من وقاحات العروبة
 • لبنان جســــرًا.. فوق صــــحراء العروبة يا كنت • العروبة

لبنان  يا كنت • لبنان ِكبرًا.. فوق أوثان العروبة يا كنت
لبنان رفضــًا.. لفراعين  يا كنت • لم تؤلفه العروبةشــعرًا.. 
 كنت • لبنان حبًا.. فوق أحقاد العروبة يا كنت • العروبة

لبنان ضوءًا..  يا كنت • لبنان شيئًا.. لم تجربه العروبة يا
لبنـــان عقاًل.. فوق أبواق  يـــا كنـــت • راع فئران العروبـــة

 • بـةلبنـان نجمـًا.. فوق هـامـات العرو  يـا كنـت • العروبـة
لبنان  يا كنت • لبنان شـــــــدوًا.. فوق أنَّات العروبة يا كنت

لبنان طقســــًا.. ليس  يا كنت • نبضــــًا.. هال ثوار العروبة
مَّل ك  العروبة يا كنت • طقســـــــًا للعروبة  •لبنان حرًَّا.. لم ت ح 

نت لة يا ك ها مات الج ظًا.. لزعا نان غي غاظهم منـك  • لب
فج روك اليوم حقدًا.. إنه  • .. قاهر كبر الزعامةإنتصــــــــار

لم  • هم أرادوك بداوة.. هم أرادوك عبادة • حقد الســـــــفالة
هم أرادوك نذالة..  • يطيقوك حضـــــــارة.. لم يطيقوك كرامة

هم أرادوك عــداوة.. لم يطيقوك  • لم يطيقوك شــــــــهــامــة
هم أرادوك  • هم أرادوك بالدة.. وأرادوك كهانة • صــــــــداقة

ت الغصــة صــعبة.. كانت كان • ذبابة.. لم يطيقوك ســحابة
 كانت الخطة هجمة.. كانت الهجمة خطة • الضربة ضربة

رفضوه ُأم ًة.. وأرادوه  • واضعوها همج.. نفذوها بشراسة •
رفضــــوه زهرًة..  • رفضــــوه ِعزًَّة.. وأرادوه مهانة • عصــــابة

رفضــوه  • رفضــوه منطقًا.. وأرادوه ســفاهة • وأرادوه ُقمامة
حًا.. وأرادوه كآبة  • رفضــــــــوه شــــــــرطًا.. وأرادوه نذالة • ف ر 

راعهم مزدهرًا.. فأحالوه  • راعهم منتصـــــرًا.. فأرادوه هزيمة
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لم يطيقوه  • عــاقبوه حســــــــــدًا.. لمزايــاه األنيقــة • حريقــة
 • لم يطيقوه عمارًا.. وأرادوه خرابة • حوارًا.. وأرادوه بذاءة

ًا.. إنفتــاحــلم يطيقوه  • لم يطيقوه جمــااًل.. وأرادوه دمــامــة
لم  • بل أرادوه انغالقًا.. وأرادوه عداوة • بًا للحب بابهواه

بل أرادوه حماقة.. وأرادوه  • يريدوه رخاًء.. بل أرادوه تعاسة
آه  • آه من عاري بقومي.. إنهم للعار قادة•..  بشــــــــاعة

دع لهم مجد  • من ســـــــــادات قومي.. إنهم مجد الجهالة
ي.. آه من أمجــاد قوم • الوقــاحــة.. زدهمو مجــد الكراهــة

 • آه من تاريخ قومي.. إنه أغبى رواية • إنها أبدًا إشاعة
 .تاريخ قومي.. أنت عار للرواة.. أنت عار للرواية يا آه

     

تلك هد القصييييية ة التد  اضيييييإ بها القنيدة القصيييييي ية 
قبييل أربريية عقويو ألن لبنييان كييان  د حيياليية ىحناا عنوبد. 
وهييا هد الديياليية اللبنييانييية لل تييأمييل  ةهييا تنييذر  روية اإلحناا 
مم تنوع هويات رماة الداب عل  النار ال شييييييييترلة ورب اها 
 الذي يجني  د ايييييييييورية وبال وقف السيييييييييياايييييييييد الناهن  د 

من جانب نصييييييييييييييف اللبنانةةن « البال  رقم واح »ضييييييييييييييو  
الدنيني الهوى  «آذار 14لبنييييييان »مت حالت   ييييييا يسيييييييييييييي   

اإلوناند الهوى  -السييييوري « آذار 8لبنان » لييييييييييييييييييي ال رارة
الداكم وتضييي ةن بيانهم الصييياير عن ىجت اعهم اإلايييتحنا د 

الدنب »تشيييييييييييييينين األول ىعالن /أكتوبن 30ووم الحال ييييييا  
اللبناند اآلخن. وهذا يرند ك ا  عل  النصيييييف« السيييييياايييييية

القول ال ييييييأ ور )الدنب أولهييييييا كالم(. مم ىعتييييييذار قل د 
للرنوبة ألنها ليسإ الرلة وإن ا الرلة  د الرنوبةةن..  رل 

 الرنوبةةن ولي  كل من آمن بهذه السكنة النبةلة.
 2012( 1تكتوبر )أ 30 بتاريخ «الشرق األوسط» صحيفة لُكتبت 

     

تاوضروس إلى الراعي أمثولة من 
 والسيستاني والقرضاوي وغيرهم

 د ع ليييييية ىنتخيييييابيييييية وت ن  ال ن  لو وتيييييأميييييل أهيييييل 
السييييياايييية  د نقا  يي قنا ةتها وبسييييا ة ىجنا اتها وع ع 

نها أ هاط مصييييييييين أايييييييييقف عام الهدةنة األ ىختار مرانةهاو
ر وذك  والكنازة ال نقسية ألتاوضنوج  انينكات لأل هاط ا

نوية الحالا الذي تو د مسييييييا  ووم السييييييبإ خلسات لألنها شيييييي
انة كانإ أواخنها انوات  89عن  2012آذار /مارج 17

قااييييييييييييييية إييييييييييييييديات عل  هذه الظاهنة ال ونية الذي روَّة 
الر ل السيييياايييد والسيييلهية الطهاية ال د وية التأ ةن لكنها 
مقلقية  د أي حال متد الت ت اعييات هذا التنويل عل  

تشيييييييةيم الها ا شييييييينوية وتراُمل  ال قتضييييييييات ال ونية. وكان
اإلعالم النا د والخاص وهو ىعالم  د مرظ ي ىاالمد 
التأاييييييييييييي  واإلنتاج والكتا ة وكذلك اإلعالم السضييييييييييييا دو 
م ةزات ىختلط فيي األاف عل  رحةل الها ا شنوية  الخشية 
م ييا هو آت  ريي هو ذلييك أن رحةييل النجييل حيي ث  د زمن 

ي اإلاالمةةن من ال ة ان ىل   مداسات الدكم وقصن ت  ُّ
الن ااية. ومن عالمات التأايف أن الرناوين الن يسيية  د 
الصييييييييسدات األول  للصييييييييدف القومية عن ووم التشييييييييةيم 

مصــــــر تودع « األهنام»مارج( كانإ   د  20)الحال ا  
البابا بصــلوات الســالم.. مســلمون ومســيحيون يبيتون 

ة جناز « األخهار». و د أمام الكاتدرائية لتشـــــــــييع البابا
. و د القرن.. مليونية مصــــرية في وداع البابا شــــنودة

المســــــــلمون والمســــــــيحيون معًا في يوم « الج هورية»
وإل  هذا األايييييييي  الذي خسف من و أة  الوحدة الوطنية.

القلع ال سيدد عل  مستقبل الرالقة بةن أكحنية ىاالمية 
 د ح وي تسييييييييرة و  انةن  د ال ئة وأقلية مسيييييييييدية غةن 

 د  12نسيييييييييبتها وإن كانإ ع تتجاوزمدسيييييييييومة راييييييييي يات 
ال ئةو أن ال سيييييييتنةنين من عل ا  مصييييييين ومرهم الشييييييييم 
األكحن حناكات عل  إيييييرة  اإل تا  ال جت رد والسيييييياايييييد 
الشييم ووايف القنضياوي ال سيتقن  د قان ايجلوا  رل 
الكالم الذي لي إيييييييييييييييسة ال نا د لنظةنهم الذي عق  وجي 

الوحيييي ة ربييييي. وهدع  ركزوا عل  حنص شييييييييييييييينوية عل  
الو نية وإ سا  نار الستنة التد كايت تد ث خصييييييوإييييييات 
 د الراإييي ة القاهنة وتاويع أ كار ىنسصيييالية  هاية ريات 
عل  اإلإيييينار من جانب تيارات ىاييييالمية متشيييي ية عل  
تضيييييييي ةن ال اييييييييتور نصييييييييات ملزمات  النسييييييييهة ىل  الشيييييييينيرة 
اإلاييالمية. ك ا أن وزين األوقال األاييبع ال كتور مد   

ي أبو النور ىاتدضن ل نااهة رحةل الها ا شنوية األح  
ع  رل ال ستنين  واقريييية أراي من ىايييييييييييييييتدضييييييييييييييييييارهييييا ري 
وال سيييييةئةن ىل  شييييينوية. وخالإييييية هذه الواقرة أني ذهب 
منة مم أعضيييييييييييييييا  الدكومة لإ اار  د الكات را ية تلبية 
ل عوة الها ا شييييييييينوية الذي  اجأهم  أني يعا ىل  ر  م آذان 

ة الج اعة ياخل الكات را ية وهذا لم ال رنب وإقامة إيييييييال
يد ث من قبل ومدشييييين ىل  رؤية الها ا شييييينوية للتسييييياما 
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والدنص عل  عي  مسيييييييييييييييتقن لليي يييانييات. أمييا الشييييييييييييييييم 
اإلتدياي »القنضييييييييييييييياوي  إني  د بييان الترزية من جانب 

الواعظ الذي قال »ر   شنوية « الرال د لرل ا  ال سل ةن
يو بل هو عن مصييييييييين أنها ليسيييييييييإ مجني و ن نعي  في

و ن يعي   ةنا ك ا أن للها ا شنوية كل ات ع ُتنس   د 
تأوة  الشيييينيرة اإلاييييالمية ولي مواقف مشييييكورة  د نصيييينة 
القضيييييية السلسييييياةنية والوقول ضييييي  زيارة الق ج  د ظل 

 «.اإلحتالل...
وهييذه ال واقف للهييا ييا شييييييييييييييينوية كييان ون يي هييا وبهيي ل 

ةن التر يم  دةا يرنل القاإيييييييييييييد وال اند من ال سيييييييييييييل 
وال سييييييييدةةن  د مصييييييين وخارجها ما الذي يجرلي يشييييييي ي 
عل  التسييييييييييياما والوح ة الو نيةو بتقلة  مسيييييييييييتدب وغةن 
مسيييييييييييييييبوا وت حييل  د مقيياليية ونشييييييييييييييينهييا كييل ووم أحيي   د 

عظات »وبذلك ب ت مقاعتي هذه وكأن ا هد « األهنام»
مابوعة عل  الورا يك ل  ةها عظاتي « عل انية -يونية 

ل  ال نبن الكنسييييييد. وأج  نسسييييييد الشييييييساهية ال ونية من ع
أشيييةن هنا ىل  أنند كنإ ك سيييلم عنبد من خارج مصييين 
ال تا م مة انيات شييدونها وشييجونها وزعزلها السيييااييية عل  
ميييي ى أربريييية عقوي أحنص عل  قنا ة مييييا يكتهييييي الهييييا ييييا 
ر حنإييييييييد عل  ما كان يكتهي الشيييييييييم مد    شيييييييينوية ق  

مد    مه ي شيي   ال ون وال انان جورج خضيين والسيية 
كحةن اإلايييييييييتنارة عا ل  حسيييييييييةن  ضيييييييييل هللا وال سيييييييييتنةن

لوا ما يشييييييييييييييهي النايع  القنند. وهدع  أناروا ونبَّهوا وشييييييييييييييكَّ
ععةب السيييييييياايييييييةةن  د الرقة ة أإلقتدامات السييييييييااييييييية و 

كان الها ا شنوية يرالج « األهنامية»ال ونية. و د مقاعتي 
مسيييييييييييييألة ال  يا والكنامة وإنكار الذات وأإيييييييييييييول الج ية 

«  الييييذي هو غييييذا  النو »والتيييي قةع ومريييياند الصيييييييييييييييوم 
 اة »و ضيييييةلة الصييييي إ مسيييييتدضييييينات قول النبد ياووي 

و «قلبد  كالم إالا... ىذا كان هناي كالم نا م مسة ...
الذي كان  د تجوالي يصنم »ومرن  مةالي السة  ال سيا 

خةنات ويشيييييييييييسد كل منة وضيييييييييييرف  د الشيييييييييييرب ويهتم 
ك ا كان «. بالرشييييارين الضييييرسا  وال سيييياكةن وبالخااة و 

حاجة الرالم ىل  السيييييييييييالم وإل  » د مقاعتي وتد ث عن 
ر  يياقتكم ايييييييييييييييياعيي وا ج يم  الهيي و  عل  قيياعيي ة عل  قيي  

وعن ما عحظ ما يد ث  د زمن اعنتساضييييييييييييييية «. الناج
عل  نظام الن ي  حسيييييييييييييييند مهاري كتب مخا هات الناج 

«.  يتخا وا وع تنزعجوا ىعت  وا عل  هللا وق رتي ونر ت ع»
وأميييا  د مجيييالسييييييييييييييييييي التد كنيييإ  د  رل ال نات من 
جلسا ها نصرد ىليي متد  ات نحنات وشرنات عل  ندو ما هو 

مرنول عن اإلمييييام الخ ةند وخليستييييي آييييية هللا خييييامنئد 
والسيية  مد   حسييةن  ضييل هللاو  كان يا م الدنص عل  
ىاييييييتدضييييييار م  ن كنام الدقب اإلاييييييالمية وبالذات حطهة 

منوان بن  لخااب وحطهة الخليسة هشامابن  الخليسة ع ن
وكيف أن هدع  الكنام أشيييييييييينكوا مسيييييييييييدةةن  د يواوينهم 

و شيييييييييييرنا  أو مهن ايييييييييييةن أك تنج ةن أو  قها  أو أ ها  
مر اريةنو وعل  التذكةن  أن الق ج خط أح ن وبأني ع 
يجوز لل سيييييييييييدةةن الدج ىل  مق ايييييييييياتهم ما يامإ تدإ 
اإلحتالل اإلايييييييييينا ةلد ولم تتكون يولة  لسيييييييييياةنية مرتبنات 

 1995زييييارة عييي ي من األ هييياط ىل  القييي ج ال دتلييية عيييام 
 وندن ععصيياة وغةن مايرةن وعلةهم أن وتوبواو » أنهم 

نييي خيييل القييي ج ىعَّ مم الرنب ج يريييات.  م ىن ىاييييييييييييييينا ةيييل 
 «.التاريخية كانإ مجني رمز وإنته 

ر وذكسيييييييييييييييية اآلن ول جني ىختياره  انينكات للاا سة األ
نها تواضنوج أني ايكون رجل والكنازة ال نقسية يرلن األ

يون  قط وأن ع عالقة بةن ال ون والسييييااييية.  م يضييييف 
يسسيييييييي  ال ون ويسسيييييييي  »ون والسييييييييياايييييييية  أن النبط بةن ال 

وهذا ال وقف من جانهي لي يععتي.  هو وني  «. السييياايية
  أنة مصييييييييييين اإلايييييييييييالمية  أن ضيييييييييييجيج ال عوات ىل  

لن يكون واريات  ر  اآلن. ك ا أني اةتني « مصن  هاية»
لسانة الشييييينعية مت حلة  الن ااييييية وروا  ها أمن تصيييييديا 

يه نهجات منذ اللدظة قضيييايا كحةنة ملتهسييية. وهو  د ما أرا
األول  يسيييييييييييييييجييل  د مشيييييييييييييييهيي  الطيييايات اليي ونييية الرنبييية 

محولة خالإيية مضيي ونها أن ال نجم أواإلاييالمية ع ومات 
ن  هت امي  د القضايا ال ونية  ال يقتدم ى ال وند عليي حص 

مة ان السييييييييااييييييية عل  ندو ما ول سيييييييي ال ن   د  يايات 
اايد ىل  روحية كحةنة وإيل بها الترا د مم الشيأن السيي

أن ال ن  يشييييييييييييرن أني أمام ر ي  حزب ولي  أمام منجم 
أعل  للاا سة. وعل  اييييبةل ال حال ع الدصيييين هنالك  د 
لبنان حالة الهانيني ال اروند  شيييييييييييييييارة الناعد ومن قبلي 
ايييييييييييييللسي الهانيني إيييييييييييييسةن ومن قبل اإل نةن حالة اإلمام 
مواييييييييي  الصييييييييي ر الذي اييييييييين ترةةهي ورب ا لرز تصيييييييييهية 

ل م اللوا  الشيييييييييييهة   الن ي  ر ةع الدنيني وغةنه كانا  د عِّ
وايييييام الدسييييين. ك ا هنالك حالة آية هللا السييييييسيييييتاند  د 
الرناا وحالة الشيييييييم وواييييييف القنضيييييياوي ب  ات من عنيني 
القاني  د الييي وحييية شيييييييييييييييييامالت بنؤاه و تييياوييييي كيييل يييييار 

 ال سل ةن.
وق  نج  من يقول ىن خشيييييييييييييييية الها ا الج و  لأل هاط 

 قوة أايييييييييييييييتاذه األنها  اخومةوج قا م مقام الذي كان زكاه 
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الهانيني منذ و اة شييييييييينويةو تروي ىل  أن مصييييييييين تعي  
اآلن مخاضييات من الصييرب التكهن  ابيرة الشييا ئ الذي 
اييييييييتنتهد ىليي أمواج الصييييييييناع الناهن حول هوية مصيييييييين 
 دةييا تكون يوليية يونييية بيي ل أن تكون اليي وليية ال تيي ونيية. 

تسييتقن أحوال األ هاط  و د ال ولة ال ونية من الصييرب أن
 د  118ومن هنيييا رؤيييية منجرهم الجييي وييي  حييياميييل النقم 

ر وذكسييية الذي ىرتأى الدياي بةن ال ور تاريم الكنيسيية األ
ال وند وال ور السيااد. وهو كصة لد اابع ي تلك خبنة 
تدضييييييييييييةن ال وا  رب ا ونى أن الدياي هو خةن يوا  عل  

وهذا الدياي هو  األقل  د ال نحلة الناهنة التد ق  تاول.
ك ييا ننى أمحوليية  هاييية مسيييييييييييييييتدهيية من جييانييب الهانيني 

 1952وولةو  23تاوضيييييييينوج ال ولوي  د ايييييييينة  يام  ورة 
وجيي إهدد  اقد الي انو بنام مناجم يونية ىام  تدإ

كحةنة أورينا أايييييي ا   رل النموز منها ويدتار ال ن   د 
أمن م ارايييييييييياتها حةا الواجب ال وند يختلط  د ما تقوم 

  ي مم ال ور السيااد.
 2012( تشرين الثانينوفمبر ) 11 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 تأمالت ومطالب في الذكرى العاشورائية
تشيينين الحاند /نو  بن 11كاي لبنان يشييترل ووم األح  

حنكة »و« هللا حزب» سييييبب ع تات خاإيييية يرج  2012
وهذه عل  ترليقها ل نااييهة حلول األول من مدنم. « أمل

ال ناايييهة الراشيييورا ية عزيزة عل  قلوب ال سيييل ةن ع ومات 
وعل  أبنا  الاا سة الشييييييييييييييييعية بوجي خاص. و د الزمن 
اللبنيييياند الرييييابن قبييييل  ال ةن اييييييييييييييينيييية خلييييإ ويوم كييييان 

لم يخنج عل  اإلايييييينا ةلةةن شيييييياهنات مقاومتي « هللا حزب»
لجهة رص الصف الشيردو كانإ « حنكة أمل»وتجاريي 

الذكنى اإلايييييييييييتشيييييييييييهايية تتم و ع  قوج مناايييييييييييم ىحيا  
متواييييياة الد ااييييية أو ىذا جاز التوإييييييف كانإ تتم  د 
ىحتسالية تتسيييييييييييييييم  اله و  يدنص رموز الاوا ف والر ل 
السيييييييااييييييد عل  ال شيييييياركة  ةها ويخنج ال شيييييياركون وق  
 اتإ مشييييييييييييياعنهم الوج انية محل مشييييييييييييياعن أبنا  الاا سة 

لشيييييه ا  الشييييييعية لجهة الدزن عل  الذي أإييييياب اييييية  ا
وبطية أ ناي قا لة اإلايييييييييتشيييييييييهاي. وكان الدزن عل  اإلمام 

البةإ عسويات من جانب  آل الدسيييييييةن ومن ىايييييييتشيييييييه  من

ند وال سييييييييدد وذلك ألن ما يقال  د ال ناايييييييهة من  السيييييييُ
 عل  ال نبن نحنات أو شرنات كان ووح  ال شاعن.

 رييي  الحورة الخ ةنيييية  ييياتيييإ اإلحتسييياليييية  يييال نييياايييييييييييييييهييية 
 ا م تربوي. وبسيييييييييييبب تأ ةن الظاهنة  الراشيييييييييييورا ية ذات

الخ ةنيية عل  ج وع الشييييييييييييييييرية  د  رل الي ول الرنبيية 
نة  وبالذات لبنان حةا ع ي الشيييييييييييرة أكبن من ع ي السييييييييييُ
األمن الذي يجرل الورقة الراشيييورا ية  الرة األه ية لجهة 
التربئة النسسيييية السييييااييييةو  إن الاقوج التقلة ية الهاي ة 

تربويةو وبات التربةن عن ماضيييييييييييات أإييييييييييهدإ  قواييييييييييات 
األحزان يأخذ  ا رات غةن مألول من حةا الال تات التد 
وتم ر رها والصييور التد وتم ترليقها. وهذا األاييلوب  ن  
نةو وكذلك  د أواييياط  تسييياؤعت ع ة  د أواييياط أهل السيييُ
 طية رموز األ يال والاوا ف التد كانإ ماضييييييييات ترتبن 

   الاا سة الشيعية.ال نااهة تخصها  ق ر ما تخ  أبنا
وعن ما ت  يت اإلحتسالية  الذكنى الراشيييييييييييييييورا ية ىل  
يرجة ر م الال تات والصييييييور  د ايييييياحات أو شييييييوارع أو 
نية  إن  ميايون أو منا ع غالبية ايييكانها من الاا سة السيييُ
هييييذا الت يييي ي  ييييات ذريريييية ليييي ى رموز حيييي وحيييية الرهيييي   د 

ن ظهورها ياخل ال جت م ال ذهبد اإلايييييييييييالمد توظسها م
أجيل ترزيز هيذا الظهور.  م جيا ت واقرية إيييييييييييييييةي ا قبيل 
 ال ة أيام من حلول ال ناايهة الراشيورا ية )حلإ الخ ي  

( تدك  حطيقة أاااية وهد أن يييييييييييه1433األول من مدنم 
ر م الال تيييات والصيييييييييييييييور كيييان لرنة تربوي أكحن منيييي 
لتر ةع مشييييييييياعن الدزن عل  اإلمام الدسيييييييييةن. وب ل أن 

ات  بيرة وج انية  إنها تدولإ تكون األيام الرشييييييييييييييينة ذ
ونتيجة ايييييييقوط قتل  وجنح  ىل  مسييييييياجالت ايييييييياايييييييية 
حييا ليية  ييأنواع غةن ُمسيييييييييييييييتدهيية من ال سنيات والتديي يييات 

 الحأرية.
ىل  ذلك  إن ظاهنة ر م الال تات والصور من جانب 

وكذلك من جانب تنظي ات « حنكة أمل»و« هللا حزب»
وحنكات مذهبية وحزبية وايييااييية مسييل ة ومسيييدية عل  
ح  ايييييييوا و كانإ  د الب اية من مسيييييييتلزمات التربةن  د 
مناا يي قنا د وتسيييم  ي لبنان. لكن هذه الظاهنة تدولإ 
شيييييييييييييييةئات  شيييييييييييييييةئات ىل  أنها  اتإ  د  رل جوانبها قنابل 

ا عل  ندو ما حصيييل  د موقوتة من شيييأن ىنسجار ىح اه
إيييية ا أن ُتشييييرل حنبات خصييييوإييييات أن النسوج معهأة وأن 

وايياط أهل أال ذهبية  اتإ رااييخة ىل  ح  أني  د  رل 
نة وأهل الشييييييييرة  د لبنان ع يجوز الزواج من غةن  السيييييييُ

 الاا سة.
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وبالنسيييهة ىل  واقرة إييية ا  الذات  إن يععتها تتسييييم 
ظنة ىل  هيييييذه  يييييالخاورة لجهييييية أن ميييييا هو ُمرلن من ن

ال  ونة يختلف ع ا هو غةن ُمرلن. وزياية  د التوضيييييا 
ونى ضيي نات أن إيية ا هد عاإيي ة « هللا حزب»نقول ىن 

وهق  غةن « جنوب الدزب والدنكة»وأن شييييأن « جنوبي»
بةنوت »مكت ل ما يامإ ال  ونة األهم إة ا هد ىمت اي 

الرام وهذه النظنة كحةنات ما يربِّّن عنها األمةن «. الدنينية
إيييييييية ا »السيييييييية  حسيييييييين نصيييييييين هللا  عهارة « هللا حزبل»

«  جنوبي»وهو يقصيييييي   ابيرة الدال « عاإيييييي ة الجنوب
ولي  الجنوب ال صيييييييييينَّف مجني مدا ظة وأقضيييييييييييةو أي 

 د حييال  ييات تقسييييييييييييييييم ال ناقيية ىل  « الجنوب اليي وليية»
يويالت ب  ات  سيييورية وإيييوعت ىل   طية  قاع الخنياة من 

 ال ديط ىل  الخليج.
نل النظن عن هييذا اإلحت ييال الييذي رب ييا  صيييييييييييييييي

ناييييييم  يد ث  د  قا  غ ضيييييية الرةون الرنبية ع ا ُو
لل ناقة عل  ىغ اضييييييييييهاو  إن ظاهنة ر م الال تات 
والصييييييور  د شييييييوارع وميايون ومنا ع وبالذات  د 
عواإيييم الصيييناع اللبناند بةنوت و نابل  وإييية او 
تسييييييييييييييييتوجب وقسة تأمل من جانب الدكم  د لبنانو 

ضيييييييييييييم ر م هذه الال تات والصيييييييييييييور ىل  وبدةا يخ
م راوم كتلك التد  رقا ة ومواقف مسهقة بل وإل  ي  
تجبةهييا البليي يييات من الييذون ون رون ع تييات يعييا ييية 
عل  مدالتهم التجارية. هذا مم مسيا لة عسوية من 

«  هللا حزب»جييانييب كيياتييب محييل حييالد إلخواننييا  د 
ومره ييا عشيييييييييييييييينات الدنكييات ذات « حنكيية أمييل»و

نة  هل من الجا ز الاا م ا ل ذهبد جلهم من السيييييييييييييُ
خلط إيييييور اييييية  ال قاومة ور ي  الايف الشييييييرد 
اآلخن مم إيييييييييييييييور وع تات وتم ترليقها لنجوم غنا  
و نب ورق  وحسالت ل نااييييييييهة األعياي. وهل من 
الجيييييا ز ىعتهيييييار ذكنى ال ولييييي  النبوي من جيييييانيييييب 
نية مناايييييييييهة لن م ع تات ُكتبإ  حنكات مذهبية ايييييييييُ

ات ىختارها متزمتون وكان الرنة منها علةها عهار 
ىايييييييييييييييتسزاز الذون من الشييييييييييييييييرة ر روا ع تات ُكتبإ 
علةهييا عهييارات تربوييية وجنى ترليقهييا أو ر رهييا  د 

 غةن منا ع الشيرة.
 ابيريييية الدييييال هييييذا لي  جييييا زات. و د مقيييي ور 
وزين ال اخلية ورؤايييا  بل يات عواإيييم الصيييناع ىما 

ر ع م ىعت اي الت ند عل  را رد الال تات والصييييييييييييو 
هذا األالوب أو ىنزال ما وتم ر ري وترليقي ىن ا من 

جانب أهل األمن الناييييييييي د وإر اا اإلنزال  رنامات 
 كتلك التد وتم ىنزالها  أإداب السيارات ال خالسة.

وق  وب و هذا ال الب ايييييييييييييييياذجات. لكن كيف هو 
ااذج مم أن حنبات كانإ اتن لم جنَّا  واقرة إة ا 

 سييييييييييييييييبييب ر م ع تييات  2012  بن نو  11ووم األحيي  
وإور  د غةن مكانها الابيردو كتلك التد ح  إ 

 سيييييبب حاي ة  1975نيسيييييان /أبنيل 13ووم الخ ي  
منور حا لة  د شييارع مناقة مسيييدية أي  د غةن 
مكان  بيرد  النسييييييهة ىل   لسيييييياةنةةن عا  ون من 
اإلحتسال وااييت نت خ   عشيينة ايينة ىل  أن  يل 

الرزيز وإخوانيييي لهم  عبييي بن  هللا وه ييية ال ليييك  هييي 
السييييييييييييييييرد وال حيييييابنة ىل  أن حييييي ث ىجتنا  مرجزة 

 «.الاا ف ىتساا»التوإل ىل  حل من خالل 
هات  ب و  د نظن الهرل مال رل ما و عسيييييييييييييييي  ول
ايياذجات من جانب كاتب هذه السيياور يكون موضييم 
تنسةيييذ.  ك يييا أول الدنب كالم  ييإن  ييانةهيييا هو ر م 

ترامل غةن الضا ط ع تات وإور وأن  الحها هو ال
 لل شاعن مم هذه الظاهنة.

ومن  ياب الت ند نتالم ىل  ىاييييييييييييييييترياية  قوج 
ىحتساليات الزمن ال اضييييييييييد  الذكنى الراشييييييييييورا ية. 

 وكس  ال دمنةن ت اعيات ال ذهبية.
 2012تشرين الثاني( نوفمبر ) 81 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

 «حرب السادات» لـ كأنها إستنساخ
 «كيسنجرثغرة »و

النتنياهوية التد وضييييرإ  -تكاي ال وقرة الد سيييياوية 
تشييييييييييييييينين الحييياند /نو  بن 20 رل أوزارهيييا ووم الحال يييا  

ايييييبوعات إييييياروخيات  إمتياز أ ر  جوعت ىايييييترنقإ  2012
ذ عليي من  حنكة الجهاي »وشييييييييييييطيقتها لجهة الوال ة « ح اج» حنكةومن  ن د  ال واجهة )قااع غزة ال سيييييييييييييييتدول

إايييينا ةل ال رت ية ماضيييييات وحاضيييينات ويا  ات( و  «اإلاييييالمد
تشييييييييييييييهي  د  رل مالمدها وظنو ها ومسيييييييييييييياراتها حنب 

ن الدنب السيياياتية ب أت  ر  خ عة أ.  ك ا 1973أكتوبن
نور السيييييييييييييييييايات  ييإن أ ييالريية الييذكييا  من جييانييب الن ي  

ال رامنة من جانب محلا الر وان اإلاييييييييييييينا ةلد عل  غزة 
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  إ عل  خلهية خ عة.  اراي( ح -لةبنمان  - )نتنياهو
وللتذكةن  إن الن ي  السييايات ايينَّب ىل  واييا ل اإلعالم 

 اال جاهزون للربور من في ا اييياعة الصيييسن مد ية واأل
الشييييييييا ئ الدن ىل  الشييييييييا ئ ال دتل من قناة السييييييييوي  
رون  وحةا خط  ارليف ال كهنب الذي  ال ا حذر مدذِّّ

اب ايييييتاذ مد   حسييييينةن هيكل من مخا ن ىقتن بنزهم األأ
الجنوي ال صيييييييينيةن منيو نهأ مسايه أن مئات من الطيايات 
الرسييكنية ال صيينية اييتتوجي ىل  ال يار ال ق ايية  د مكة 
ال كنمييية لتيييأييييية الر نةو  يييإن نتنيييياهو و ييياقم الخيييارجيييية 
وال  اع  د ىايييينا ةل ع  وا وبشييييكل ع إ مرلومات بحتها 

ن ىانا ةل أاإلذاعات ونشنت ها الصدف ومسايها ما مرناه 
وضيييرإ  د ىضيييهارات أمن تنسةذ القضيييايا ال لدة مسيييألة 

ز هذا التر يم أن «ح اج»الترامل الرسيييييييييكني مم  و وعزَّ
الرزاويةن « أا»الن يياايييييييييييييييية ال صييييييييييييييينييية  د شيييييييييييييييخ  

الد سيييييياويةن مد   مناييييييد ومري جهاز ال خابنات الذي 
هو من ىختيار الره  اإلخواند الج و   د مصيين نشيياإ 

وإاييييييييييييييينا ةل ترنةها  «ح اج»من أجل تدقةع ته  ة بةن 
 د « ح اج» ليييييييييييييي عن ترقة ات الت خل مضانة كنصةنة

 حال حصل تصرة   د ال وقف.
بلروا الارم السييييييياياتد  1973قاية ىاييييييينا ةل  د الرام 

وكانإ ال هاغتة التاريخية التد ىنتهإ  أن مصييييييييييين ب أت 
« ح ييياج»ال نحلييية الر ليييية إلزالييية آ يييار الرييي وان. وقييياية 

ن ال وقف لن أى  أنوا ىل  ومرهم أهل الدكم  د مصيييين 
ونسجن ىايييتنايات ىل  ما ع  تي ىاييينا ةل وتنلي ىناهاعات  أن 
ىاييييييينا ةل ايييييييتدتنم كالمها  ال تسجةن لل وقف وبالتالد ع 

موره  ر   ضييييالت أىحناج للدكم ال صييييني الذي لم تسييييتقن 
عن أن مشكلة ال تش يون  د اةنا  مص ر قلع لي وإل  

يها أن ىانا ةل ات  م يرجة أن اناهاعات ااتشنت ومسا
 الرزاويةن ىل  ايييييييييييييييةنا  وهذه تصيييييييييييييييها  التالد يولة لهم 

   وجب توا قات يولية  د هذا الشأن.
 د ال دصييييييييييييييلة النها ية خنج الان ان محخنة ن  أنواع 

مةنكد عل  خط من الجنا  والخةهات. ويخل الجانب األ
ن تضييييم موضييييم أال رضييييلة كد ع تضييييان مصيييين ىل  

ن مصيييييين الدالية هد غةن أسييييييها حول التنسةذ ما قالي ر ي
ن مد   منايييييييد هو غةن أال اضيييييييد وب ا مرناه  مصييييييين

  «ىخوان مصيييييييييييين»مد   حسييييييييييييند وأن النج ة من جانب 
  حا ة واجب ع ب  من تأيوتي وإع  إن « ىخوان غزة» ليييييييييييي

يبيات الدنكة التد ونت د الجانهان ىلةها وكذلك شيرارات أ
الرقة ة ع تروي أكحن من هتا ات  د مسييييةنات. ولق  جا  

ال خول األمةنكد و د شييييييييييييخ  وزينة الخارجية هةالري 
ن جنا  الرزاويةن تتدول أكلةنتون  د لدظييية بييي ا  ةهيييا 

ىل  إييييي وي مضيييييال وأن ورقة الصيييييواريم  ويلةو ب لةل 
ألف إييييييياروا ع ب  ي تلك أضيييييييرال هذا ن الذي يالع أ

ليسإ مجني كالم من « نار جهنم» بييييييييييييي الر ي وأن الوعة 
ن هةالري كلةنتون أيون  رييييل. ومن الجييييا ز اإل تناة 

ااتدضنت  د لدظة تأمُّل مبنية عل  تدلةالت لل وقف 
يارة ىومرلوميييييات ي يقييييية تلقتهيييييا من وزارة الييييي  ييييياع ومن 

جوا  التد و األةبأب تلاإلاييييييييييتخهارات ومن السييييييييييسارة  د 
عاشييييييها ال كتور هنني كيسيييييينجن عن ما أمضيييييي  لدظات 

 1973من التأمل كوزين للخارجية  د زمن حنب أكتوبن 
بةن مصيييين السييييايات وإايييينا ةل  د ما ل يي من مرلومات 

القوات ال صيييييييييينية لن ىل  أن ورأى أن ال وقف ق  ونتهد 
 تكتسد  سةنا  وإن ا ق  تتوغل أكحن وأكحن و د هذه الدال
ع يروي  د ىاييييييييييييييتااعة ىايييييييييييييينا ةل أن تهق  عل  تسوقها 
وتسيييييةُّ هاو بل ورب ا ونتهد بها األمن ىل  انها ايييييتصيييييها 
مجني جالية مضييييييييييييييي ونة حع الهقا  والد اية  د مجت م 
 لسيياةند ااييتراي حقي. و د ضييو  هذا اإل تناة جا ت 

لتنتهد حنب السايات منقوإة النصن «  رنة ال  ناوار»
 رنة »ىل  الديييياليييية الجيييي ويييي ة  ييييإن األكبن. وبييييالنسيييييييييييييييهيييية 

الج و ة تت حل  د مسيييييارعة هةالري كلةنتون « ال  نايييييوار
ىل  لوي عنيييياي نتنييييياهو ولةبنمييييان وبيييياراي و ن ة مبيييي أ 

 القبول  الته  ة.
وبصييييييييييييييينل النظن عن التبنينات التد قةلييإ  د هييذا 

 - الشييييييييييييييأن  إن ىايييييييييييييينا ةل محلا الر وان الج و  نتنياهو
حخنيية  يياإلحناجييات والخةهييات  يياراي خنجييإ م -لةبنمييان 

وهد من النوع الحقةل الو أة عل  نس  الجةل اإلايينا ةلد 
الدالد الذي ع ب  ايتتب ل رؤاه  النسيهة ىل  وجويه. وهذا 
الجةل وني  أن يسييييتقن ويهنأ  العي  وُحسيييين الجوار وهذا 

التد واإييييييييييييلإ « ال هايرة الرنبية»ما ي كن أن تدققي لي 
ت ىايينا ةلية مترا هة منذ أن اإلاييتخسال بها  الث حكوما

الرزيز  عب بن  هللا عب  حظد إييييييييييييييياحب ال هايرة ال لك
  وا قيية كييل اليي ول الرنبييية علةهييا. و د هييذه األيييام حةييا 

من ع ليييية جناحيييية  الشييييييييييييييينيسة ن الدنمة نوتريييا   خيييايم 
ُأجنيإ لي  د ع ويه السقني وااييييييييييييترنقإ ىح ى عشيييييييييييينة 

لسيييييييياةند ايييييييياعة و عو الرزاويونو ك ا اييييييييا ن الو ن الس
ال دتل وشييييييييييييروب األمتةن الرنبية واإلاييييييييييييالمية وبالذات 
الشييرب اللبناند ال  تن لل سيياعد الاةهة من أجل الو اا 
 والن  ع  يييالو ن وبيييذلهييياو ك يييا السيييييييييييييييلف الاةيييب الييي كتور
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األمنو يون كلييييل ولّد  الرزيز خوجيييية بتكليف من عبيييي 
السييييييييسةن ال ت ةز علد عسييييييييةني وتت حل بزيارات وت نيات 

ن يدتاجها وهم كحةنونو  ال زي  من الترا د ونصييييييا ا ل 
هللا لكد يسييييقد  الدنكة والدك ة  عب  و ول الر ن لل لك

ال هايرة التد كان من شييأن ىلتسال الدكومات اإلايينا ةلية 
حولهييا بيي ل اإللتسييال علةهيياو أن تو ن عل  ال ناقيية هييذه 
السوضيييييي  التد ع  ا ل تدتها.  سد نهاية ال اال ع ب  

إ ة ل ولة  لساةن وإن  ال زمن النضال من الق ج عا
 شييييييطيي السيييييييااييييييد والرقالند واإلي اند وحت   ر  يخول 

 ال واجهة الصاروخية بن ات  د مقتضيات ال واجهة.
وتهق  ال سييييييييييييييألة األهم وهد أن ال كسييييييييييييييب الدطيقد 
للسلسيييييييييياةنةةن م ا ح ث هو  د اإلاييييييييييتساية من ال روج 

 بلورة النؤية.وع م تب و  السنص ال تاحة لتوحة  الصف و 
ونجيي  أنسسييييييييييييييينييا نتسييييييييييييييييا ل هنييا  هييل لو أن الان ةن 
الساعلة ن  د الصف السلساةند ىلتزما   ا تلدقع له ا  د 

( 2007شيييييييييييييييهاط / بناون 8ىل   6لقا  مكة ال كنمة )من 
الرزيز شيييييييييخصييييييييييات  لم  عب بن  هللا عب  الذي رعاه ال لك

ونت  هذا الانل عل  ذاي ويتهرحن تهرات لذلك الصيييييييييييييييف 
نكن لدلسان الي ةنو كان اييييييصيييييةبه ا ما هو حاإيييييل والت

ويتوع  ال رت ي « ح اج»له ا اآلن حةا ُيرت ى عل  
 الويل والحبور وعظا م األمور ىذا كان ر ي  السيييييييييييييييلاة 
السلسيييييييييييياةنية مد وي عهاج ايييييييييييييان  موضييييييييييييوع ال ولة 

 السلساةنية كرضو مناقب  د األمم ال تد ة.
. و د جوابنيييا أن ذليييك كيييان عل  األرجا لن يدييي ث

حال ح ث هذا الذي يد ث  إن األمتةن اتكونان اياايات 
ونسايات  النخوة التد كانإ علةها حاله ا  د الق ة الرنبية 

 .1967اإلاتحنا ية  د الخن وم عام 
عسيي  ولرل يسييتخل  أهل ال أايياة السلسيياةنية الربنة 
وعسييييييييييييييي  ولريييل وتنجم الن ي  أوبييياميييا ورموز القنار  د 

هم ىل  تنسةيييييذ وبيييييذليييييك ع وتكنر ال جت م الييييي ولد وعوي
الر وان وتتناجم لرة الصيييييييييييييييواريم أمام لرة التوا ع التد 
  وجبها تعي  شيييروب ال ناقة  د ايييالم وهذا ما أبلرت ي 
هةالري كلةنتون وبإايييييييييم ر يسيييييييييها  اراي أوباما ىل  محلا 
الر وان اإلاييينا ةلد  ر ما ىايييتدضييينت أجوا  السيييهرةنات 

بةن غزة الد سيييييياوية  وإقتنرإ  أن األاييييييبوع الصيييييياروخد
وإانا ةل ال تجنية كان يستوجب الته  ة التد جا ت محل 

الكيسييييينجنية عالجات لت اعيات ىحت ال «  رنة ال  نايييييوار»
قوي بنصيييييييين كبةن للجي  ال صييييييييني  د مرنكة مهَّ  لها 
الن ي  السيييييييييييايات  خ يرة. لكن خ يرة السيييييييييييايات مدقة 

نا ةلد ونبةلة ال قاإيييييييييي  في ا خ يرة محلا الر وان اإلايييييييييي
عل  غزة كيييانيييإ من النوع السييييييييييييييييياذج... أو هد ىحييي ى 

 أععةب ال دتالةن.

 2012( تشرين الثانينوفمبر ) 52 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

م على مرسي المحلَّل لمن سبقوه  المحرَّ
لم يد ث  د تاريم مصييييييييييييييين الج هورية الن اايييييييييييييييية 
الرسيييييييييكنية أن عومل ر ي  من جانب ال رارضيييييييييةنو أو 

غةن ال دبةن لي أو الناق ةن عل  حك يو ما ونالي  لنقل 
الن ي  الدالد مد   منايييد من ىايييتهانات تصيييل أحيانات 
ىل  يرجة اإلهانات.  اوال   اند عشيييييييينة ايييييييينة ر اايييييييية 
 ناإنية لم وتا ألي مرارة أن ووجي ىل  الن ي  ج ال

الناإيييييييين ىهانة وع حت  ىاييييييييتهانةو رغم أن الناق ةن  عب 
ز البنجوازيية ال صييييييييييييييينيية ألنيي أمم عل  حك يي كيانوا رمو 

م تلكات من مصيييانم ومصيييارل ومسييياحات شييياايييرة من 
التد حاولإ منذ « حنكة اإلخوان ال سل ةن»األراضدو و
م نسسها  قوة  د « وولةو 23 ورة » لييييييييييييييي السنة األول  وض 

ال شيييييه  السيييييياايييييد ك ا حاولإ ىغتيال الن ي  لكد تدل 
الجي   مدلي مرت  ة  د ذلك عل   رل ضها ها ياخل

والشيين ة. ومن الناق ةن أيضييات  رل الطيايات ال اركسييية 
التد كانإ زمنذاي محل ايييا ن القوى الشيييةوعية  د الرالم 
الرنبد وبالذات  د لبنان وايييورية والسيييويان مسييينوية من 

ن الوعيات ال تد ة أاعتداي السيييييييييوفياتد القوي ىل  يرجة 
تدك يييات قالقيييي ميييا يام مىتهيييا يييي وأوروبيييا الرنبيييية تتسيييايى 

 أوروباه الشييييييةوعية من تشيييييييكواييييييلو اكيا ىل  رومانيا ىل  
ل انيا الشيين ية ىل  ال جن هذا  ضييالت عن وجوي شييةوعد أ

مد ن  د  رل يول أوروبيييا الرنبيييية ىن يييا تديييإ مظلييية 
 اعشيييييتناكية ب ل ال اركسيييييية. وعل  رغم أن الناق ةن عل 

الناإيييين كانوا يعيشييييون حالة نسسييييية وشيييي و ة القسييييوة  عب 
ايييييييييينوات حك ي ىع انهم آ نوا السييييييييييالمة حساظات عل  من 

حياتهم وكنامتهم. وبإايييييييييييييييتحنا   رل النق  من خالل ما 
بةن اييييييييييياور كتا ات أو لقا ات يشيييييييييييوب عاق وها الدذر 
الش و و وجل هدع  من اإلاالمةةنو  إن انوات الن ااة 
الناإنية خلإ من النق  ال نين أو الذم ال رلنو  إاتحنا  

ومن بةنها  1967وونةو  5أت  ر  هزي ة إيدوة أقالم نشي
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قلم الكاتب النوا د تو ةع الدكيم الذي نشييييييييييينوه )جهة ما 
األاييتاذ مد   حسيينةن « األهنام»مسييتضيييسي  د  رب ا هو

وب ا فيي هذا « عوية الوعد»هيكل( كناايييييات يد ل عنوان 
ال سكن ال خضيييييييييييينلم ك ن وني  القول ىن الهزي ة ما كانإ 

وعد وشيييييييييييييييورى ونق  ويي قنا ية لتد ث لو كان هنالك 
وتدجيم لسيييييييييييييلاة ال هاحا وال خابنات وتنشييييييييييييية  ل ناكز 
القوى الذون ا ر وا بهرل ايييييييييلوكياتهم شييييييييينا ا كحةنة من 
النياج عن الوع  للنظيام. وعل  رغم بناعة تو ةع الدكيم 
 د إييييييييييييييييياغة نقي ه ومايالبتيي  روية الوعد ىل  الرقيل.. 

قل أ يال النأي عقل الذون يقويون  د ال رجة األول  وع
الرام ال سكون  الخشية من ناع النق  وإب ا  التدسظاتو 
 إن النظام الناإيييييييييييييييني لم وتقبل تنظةنات تو ةع الدكيم. 
ولوع الد اية الهيكلية لي لكان أإييييا ي ما أإيييياب كحةنين 
من أهييل السكن رميياهم النظييام ىل  جييانييب  يييايات  رل 

 الشةوعةةن واإلخوان ال سل ةن  د السجن.
الناإييييييييييين ورث الن ااييييييييييية الرسيييييييييييكنية  عب  رحةل  ر 

ال صييييييينية أنور السيييييييايات الذي ع ل منذ اللدظة األول  
الناإييييييييييييييين ليو  عب  عل  اايييييييييييييييت رار مواعة أقااب عه 

ولتأكة  هذا اعايييييييييييييييت رار  إني توجي مصيييييييييييييييدوبات بن ي  
وا قوا  360نا هات من أإيييييييييل  353البنل ان الذي أبلري أن 

ىل  البنل ان مسييييا  ووم  عل  تنشيييييدي ر يسييييات للج هوريةو
لتأيية الي ةن مِّن  1970تشييييينين األول /أكتوبن 7ربرا  األ

 لق  جئتكم عل   نيع»عل  منبنه وقال مخا هات النواب 
الناإن. ىنند أعتبن تنشيدكم لد هو توجيي  السةن  عب 

الناإن وإذا أو ت ج اهةن شربنا  عب  عل   نيع ج ال
(  إنند اول أعتبن ذلك )نرم بيييي رأوها  د اإلاتستا  الرام

الناإييييييين الذي أُعلن  عب  أمنات  السيييييييةن عل   نيع ج ال
مامكم  شييييينل أند ايييييأواإيييييل السيييييةن فيي عل  أي حال أ

 «.ومن أي موقم...
نواب  6ىعتبن السيييييييييييييييايات موا قة البنل ان  اإلج اع )

ىعتذروا ونا ب لم وديِّّ الي ةن  ر  ولذا ع  360من أإييييييل 
اإلايييتستا  عل  تنؤايييي ك ا  يدع لي التصيييويإ(  م نتا ج

دي  ون  ال ايييييييييتور عل  ذلك )ع ي ال وا قةن عل  تنشيييييييييُّ
 04,90أي  253,711وعييي ي غةن ال وا قةن  587,432,6

 د ال ئة من الر ي اإلج الد لل شيييييييياركةن  د اإلاييييييييتستا  
نيياخهييات  768,420,8نيياخهييات من أإييييييييييييييييل  653,157,7وهو 

يقنر ما  ال قةَّ ة أاييييييييييييييي اؤهم( أني  ات زعي ات يدع لي أن
يشييييييييا  ويتخذ من الخاوات ما ع موجب ل ناقشيييييييية الرةن 
 ةهاو وع يدع ألي  يف ايييييااييييد أن ونتق ه أو يرتنة 

عل  قنارات وتخذها. وتدصيييييييييييييييةنات ل قامي  إني  اير ىل  
قصيييييييييييقصييييييييييية أجندة الذون يرتبنهم مناكز القوى  د عه  

الناإيييييييين وأظهن بذلك نسسييييييييي أمام من  عب  اييييييييلسي ج ال
أو نق ات لي أن مخالهي ي كن أن تدذي من وهرد ىعتناضيييييات 

يرتنة أو ونتق  وأن اايييييييييييت رار الراف الناإيييييييييييني كان 
لراية  د نس  انور. وهو عن ما ح  إ ىنتساضيييية شييييربية 
مدقة ناشييئة عن ظنول ىجت اعية ومعيشييية  إني ىاييتبع 
ار األايييييييي و  د  مسنيات الن يسييييييييةن مر ن القذا د  م  شييييييييَّ

ال تظاهنينو وإعتبن تلك تصنيسه ا لل رتنضةن ال نتق ون 
والرنة واح  للحال ة «. ىنتساضيييييييييييييية حنامية»الدالة أنها 

ار الذي « جنذانات »مر ن الذي ىعتبن ال نتسضييييييييييةن  وبشييييييييييَّ
له ا الذي « عصيييا ة»ىعتبن ال نتسضيييةن  والسيييايات من قب 

ىنتساضة »ىعتبن اإلنتساضة رغم أنها ل واع ىجت اعية أنها 
سيييييييييايات عل  ذلكو ولم يقتصييييييييين األمن عن  ال«. حنامية

 هو رم   د السيييييجن الرشييييينات من رموز النخهة السكنية 
وال ونية والسيييااييية. ولرل ذلك أيضييات ىاييتهاقات ل ا تبةَّن أني 
أعظم وهو ىبنام إسقة مسال ة مم ىانا ةل خنج   وجبها 
السييييييييييايات عل  ىج اع األمتةن وأخنج مصيييييييييين من حلهة 

حن )من الصييييناع. ولو أن ايييينوات حكم السييييايات كانإ أك
تشييييييييينين /أكتوبن 17أيا  الي ةن ال ايييييييييتورية ووم السيييييييييبإ 

 6ىل  لدظيية اإلغتيييال  د ال نصيييييييييييييييية ووم  1970األول 
( لكييان عل  األرجا لن وتد ييل أي نقيي  أو 1981أكتوبن 

ل عنيييي  رييي   ىعتناة مم أن الج هور النييياإيييييييييييييييني تدوَّ
حكيام الحيأريية من جيانيب قضيييييييييييييييياة  د ج هوريتيي عل  األ

وعل  ىخوانةةن اعتبنوا أن ما لم  الناإييين عب  رموز عه 
الناإييين ي كن أن وتدقع  د  عب  وتدقع لهم  د اييينوات

ظل ر اايييييية السييييييايات من يون أن يسييييييتوقسهم أن الن ي  
إيييييييييسة ليو قا رات « الن ي  ال دمن»الخلف ر م شيييييييييرار 

 بذلك الانيع عل  تالرات اإلخوان.
الناإييييييين والسيييييييايات رأى  عب  عل  عك  الن يسيييييييةن

أن تترزز ظيييييياهنة األحزاب التد كييييييان  الن ي  مهيييييياري
الن ي  السيييييييايات ب أها ىن ا تدإ تسييييييي ية منابن مدتسظات 
 أو  ييييياألحنى مدتكنات  د البييييي ايييييية الشييييييييييييييينعيييييية الدزبيييييية

و د حسا اتي أن يكون هذا الدزب « الدزب الو ند» ليييييييي
خوان واليسييييييييييياريةن الذون ب أوا هو ال ناهل للو  وةن واإل

 صييييييييييييرة ال نابن واقرات ول ل ون إيييييييييييسو هم غةن مقتنرةن 
حزبيات. وإل  ذلك ىبتكن مهاري حالة مرةَّهة عن ال جت م 
السيييييييااييييييد ال صييييييني وهد حالة الصييييييدا ة ال تدنرة من 

ية  كانإ تسييييييييييييييي ية  الصيييييييييييييييدف »القةوي والنقا ة ال شييييييييييييييي َّ
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التسيييي ية النايييي ية « الصييييدف القومية»مقابل « الخاإيييية
« األخهيييييييار»و« األهنام»لصيييييييييييييييدف الييييييي ولييييييية وأه هيييييييا 

اييييبوعية وشييييهنية وإييييديسة أىل  مجالت « وريةالج ه»و
ي الرام ال صيييني ونى أن ما هو أللدزب الداكم. وب أ الن 

الناإيييييييين والسييييييييايات  عب  مدنَّم نق ات وإعتناضييييييييات  د زمن
مدلَّل  د عه  مهاري ب لةل أن الصيييدف الخاإييية يأبإ 
عل  توجيي أقس  أنواع النق  للنظام شاملة الن ي  مهاري 

لنقييي  ال نين وأحييييانيييات  ييياإلتهييياميييات. وأميييا وأ ناي الريييا لييية  يييا
 ييالنسيييييييييييييييهيية ىل  رؤاييييييييييييييييا  الدكومييات ال ترييا هيية والوزرا  
وال دا ظةن ورؤاييييييا  الشيييييينكات ال  لوكة من ال ولة  إن 
الصدف التد أجاز عه  مهاري ىإ ارها نشنت الرسةل 
غةن النظيف لهرضيييييهم وتنكإ للصيييييدف القومية الحالث 

نق ات ال دسيييييييوبة حجب الرسيييييييةل هذا واإلكتسا  بهرل ال
لق  ظالعت عل  اإلناهاع السيييييييييييا    أن الن ي  أوهو أمن 

مهاري وني  حقات لل ي قنا ية أن تأخذ  نيقها.  م جا ت 
)نسيييييييييييهة ىل  وزين  أحكام قضيييييييييييا ية وم ارايييييييييييات عايلية

ال اخلية حبةب الرايلد( وإجتياحات ع حصييييييييييييييين لها من 
جانب الهاانة وباانات الهاانات عل  أراضيييييييييييييييد ال ولة 
 ضييالت عن ىاييتشيينا  ظاهنة اإل نا  غةن ال شيينوع وخاط 
التوريا غةن ال ستدب تأخذ من بنيع ال داولة الخجولة 
من جانب مهاري لجرل النق  والنزاهة من ال دلَّالت. لكن 
التاريم ايييييييييييةذكن لي أن ال دنَّم  د زمن السيييييييييييلسة ن األول 

الناإيييييييييين( والحاند )السييييييييييايات( لجهة حنية التربةن  )عب 
دلَّالت وإن بنسييييهة مدسييييوبة ب قة  د النصييييف األول كان م

ال قبول من ر ااييتي وذلك عل  أايياج أن النصييف الحاند 
 كان حا الت بتناكم اإلرتكا ات واإلرتهاكات.

ل  د زمن مصييييييييييييييين ال يي نييية غةن الوار يية  لكن ال دلييَّ
مصيييين الرسييييكنية وهو الره  الن ااييييد اإلاييييالموي األول 

حنكة اإلخوان » لييييييييييييييييييييي الوحة وعَّ يكون أويأمل أإييييييدا ي 
و لم وبلري أي من الرهوي الحال ة ال توارية.  لم «ال سل ةن

يسيييييييبع أن وإيييييييل اإلعتناة عل  ر ي  وإنتقاي ايييييييلوي 
ىعت  ه  د ىإيييي ار قنارات ىل  ما وإييييل ىليي اإلعتناة 

« ايييييييالمويةمصييييييين اإل»عل  الن ي  األول  د ج هورية 
ن ي  مد   منايييييييد حةا ال عوة عل  ال كشيييييييول  أن ال

وتسنعن وأن عل  الن ي  أن ي دد  د النهيييييار قنارات 
ىتخذها  د اللةل ك ا عليي أن يرتذر من الشيييييييييييييييرب ألني 
أقسييييم الي ةن من يون أن يكون هنالك ياييييتور وأني أقسييييم 
أمام  الث مصيييييييينات ك ا أني حنا الي ةن وبالتالد يكون 
 ق  شييييييينعةتي كن ي  للبالي وأني   ا يسرلي يضيييييييم مصييييييين 

هلد ي كن أن أ ن ملةونات عل  شيييييييييييسةن ىحتناب ذات الح انة
اري « ىخوان مصيييين»ي ارج فيي  ما ي اراييييي النظام الهشييييَّ

 د اييييورية خصييييوإييييات  ر ما  اتإ حال الجي  السييييوري 
محل حالة الجي  اللبناند  د  رل ايييييينوات السييييييهرةنات 
أي ع ة جةوش. لكن األمل مرقوي  د ال دنوايية مصيين 

جي  الو ن ولي  عل  الته  ة ألن جيشيييييييها  كاملي هو 
 نوحات أالجي  الذي مه تي ح اية النظام ومسييييييييييييييياونة 

 الن ي . وال وقف من مهاري ودك  ذلك.
ل قوليييييي  د حع  ونخل  ىل  القول ىن هيييييذا ال دليييييَّ
ر ي  البالي ميييييا كيييييان عل  األرجا أن يدييييي ث لوع أن 
الن ي  مناييد أراي  د لدظة ذات يوا م  أرية ع ق رة لي 

ها أي ال نش  الذي ع راي ل شةئتيو عل  ىعتناة ال ا م ل
أن يسرل ك ا السييييييييييييالسةن الرسييييييييييييكنيةن. وهنا تب و الدنكة 
ك بنهجي  غا هة عن ر ي  ايييييييييييةهق  مسيييييييييييته ل ات ىذا ت سيييييييييييَّ

سات ىذا هو تناجم عن قنارات ونق  ىإيييييي  رها اومسييييييتضييييييرل
 الت رن كحةنات والدصا ة أكحن.

 2012( كانون األول) ديسمبر 2 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

 مصر تتشقق وسوريا تتناثر وفلسطين تتوالد
وتلو   د  ضا  مجت رها ال تخلد  في ا مصن تتشقع

 الت رج عن ايي احتي و ةبتي غةوم السييورنة ورب ا اللبننةو 
واييوريا تتنا ن وومات  ر  آخن يمارات ويماتو وما يركسييي هذا 
التشيييييقع والتنا ن يصيييييةب ال ولتةن النق ةن الصيييييربةن  د 
ال رايلة اإلقلي ية من عذاب  د النس  وخشية م ا ي كن 

و  بةن اإلحتناب اأن تدول ىلييييي الديييال من تييي اعييييات تن 
هلد وإنهراث ظاهنة األنظ ة الرسيييييييييييييييكنيةو  إن الذي األ

تلدقع عل  الصيييييييرة  السلسييييييياةند يشيييييييكل لدظة   أنةنة 
للنس  الرنبية التد أ قل علةها التشيييييييييييييييقع والتنا ن اللذان 

او مم مالحظة أن األمن ع يقتصيييييييييييين عل  لةه ىنشييييييييييييةن 
الييي ولتةن الرنبةتةن الكبنيةن وإن يييا هنييياليييك  طيييية يول  د 
األمييية وييي  م بهيييا الطي ون علةهيييا ىل  مهييياوي التشيييييييييييييييقع 
والتنا ن. وما نناه وتواإيييييييل  د الرناا والسيييييييويان وتون  

ب والهدنين ولبنيان والكويإ واأل رين ولةبييا وني رج بنسييييييييييييييييل
 قع والتنا ن.متساوتة  د أجن ة التش

وحةا ىن نسوج أبنا  األمة تكاي تختنع من إيييوعت 
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التدزب والترصييييييب والرناي والستاوى اإلاييييييتسزازية والجنو  
ندو التسني والتسيييييييييلط بذريرة إييييييييينايوع اإلنتخا اتو  إننا 
نقف متأملةن وآملةن  إرتيا  أمام نسيييي ة تساؤلية  د الجو 

ا جا  الخانع تت حل  د ج و  الدالة السلسييييييييييييييياةنيةو حة
 وز  لسيييييياةن  الرضييييييوية ال تواضييييييرة  د األمم ال تد ة 
يولة  صسة مناقب ودك  حطيقة أاااية وهد أني ما ضاع 
و نو ك ييا الدعو ورا ه ُماييالييب حت  ىذا بلغ الصيييييييييييييييبن 
عامي الخام  والسيييييتةنو  م ها هد  لسييييياةن ال ولة التد 
ىغتصيييييبها ال جت م ال ولد وأه اها ىل   ضيييييم عصيييييا ات 

ل تها هذه ب ورها ىل  يولة ىاييييييييينا ةل أعلنإ إيييييييييهةونية حوَّ
و تب أ 1947تشييييييييييييييينين الحاند /نو  بن 29عن  يامها ووم 

الخاوة النوعية  د ىتجاه أن ُتاوى  ضيييييم إيييييسدات من 
كتاب القضيييييييييييييييية مكتوبة ب ما  كوكهات من الشيييييييييييييييه ا  
وم هورة  التشييني واإلذعل واإلرتهان وعذا ات كانإ حت  

لسييييييهرةنات والح انةنات ىإيييييياسال عذا ات اللبنانةةن  د ا
ىل  جانب عذا ات الرناقةةن  د التسيييييييييييييييرةنات  الرذا ات 
الناهنة للسييييييييوريةنو رمزات لقسييييييييوة الرذاب تقااييييييييةها النسوج 

 الهشنية قبل األب ان.
وعنيييي ميييا ننى أي  ن  غ ن نسوج أبنييييا  الشيييييييييييييييرييييب 
السلسيياةند لنةل  لسيياةن الرضييوية ال تواضييرة  د األمم 

ذا الشرب الصابن عل  الضيم ال تد ة وتأك  لنا كم أن ه
ياة ىايييييييييييييييتر ال أتواا ىل  لدظة ع تروي  ةها القضيييييييييييييييية 

 نال أألغناة  د النسوج وغييييييايييييييات لتدقةع ميييييي رب 
 اححة عن أيوار ترزز من خاللها مكانتها. ك ا وتضيييييييييييا 
لنا ما كان ووحد  ي الن ي  الناحل يااييييييييييييييين عن ات من 
 خالل أبيات من الشييييييرن وضييييييرها  د ى ار وعلَّقها عل 
أح  ج ران  رل مقناتي ال تنقلة الكحةنة و ال ا اييييييييييييييألناه 
ل اذا هذه  الذات من اييييييييا ن يووان الرنب ىإيييييييياساها لي 

وهذه األبيات «.  ورة حت  النصيين»رييسات لعهارتي ال أ ورة 
هد  اأإبن حت  يرجز الصبن عن إبني... وأإبن 
حت  ونظن هللا  د أمني. وأإيييييييييبن حت  يرنل الصيييييييييبن 

أبيات «. عل  إييييييبن أمنُّ من الصييييييبنأنند... إييييييبنُت 
ر ال سييةنة  ُتربِّّن ت امات عن شييخصييية هذا القا   الذي تصيي َّ
السلسيياةنية و ع قاع ة ملن تأنَّ  نال ما ت نَّ  ومن إييبلن 
ظلسن. وب وجب هذه القاع ة لم وتني عن ات  يسات عنبيات 
أو يوليات ىعَّ وبن  مري أ ضيييييل عالقة. ك ا لم وتني وجنة 

  من القيييييياية الرنب وال سيييييييييييييييل ةن وكهييييييار أو رأج أحيييييي
ال سيييييييييييييييدولةن  د ال ول األوروبيية ىعَّ و هم علةهيا قبليةو 
  ن  د ذلييييك خيييي  وزينة الخييييارجييييية األمةنكييييية مييييايلةن 

ولبناوإ. وحت   ر ما خذلي رهاني عل  اإلإييييياسال مم أ
ام حسيييييييةن  د غزوتي الكويتية  إني بذل من  الن ي  إييييييي َّ

رتي مر قات عل  عاتبيي السيييييييييرد الكحةن لكد يسيييييييييترة   بي
الكحةن من اإلعتيييذارات والقبالت عل  النأج. ولكنيييي  د 

مييامنييا لييذلييك اإلإييييييييييييييياسييال كييان ونى أن أمرنة تبنينه 
القا   الرنبد الذي يكسيييين حاجز الخول )يقصيييي  الن ي  
ام( وينمد ىانا ةل بهرل الصواريم ي كن أن يساهم  إ َّ

 الروية   د تدويل  رل الكوابي  السلساةنية ىل  أحالم
تجنب  ر  « ح اج»ولو  ر  حةن. وها هد إييييييييييييواريم 

  اند ايييييييييييييينوات من رحةل عن ات الرالج الصيييييييييييييياروخد 
وتساع    ا حققت ي هذه الصواريم من هلم ياخل ال جت م 
اإلاييينا ةلد  د تسيييهةل حصيييول  لسييياةن عل  الرضيييوية 
ال تواضيييييييييييييرة  د األمم ال تد ةو وهو ىنجاز ووجب علةنا 

ذوي السضييييل وإن بنسييييب متساوتة  د يضييييات ىل  أاإلشييييارة 
النييياإييييييييييييييين ىل   عبييي  ىنجيييازه بييي  ات بتقييي يم الن ي  ج يييال

أإييييي قا ي السيييييوفيات  د السيييييتةنات النمز الد وا الوعية 
للنضيييييييال السلسييييييياةند يااييييييين عن ات  م  ر  ذلك لل هايرة 

الرزيز  عبيي بن  هللا عبيي  الرنبييية التد إيييييييييييييييياغهييا ال لييك
علةها وتسه ات يوليات ج اعات عنبيات غةن مسييييبوا ىوإكتسييييبإ 

منقوص ىل  حةن التنج يييييية ىل  التبند السرلدو نتيجيييييية 
التوازن  د الصييييييياغة وبدةا ىذا ااييييييترصيييييي  الدصييييييول 
عل  ال سيييييييييتدةل  ليكن هنالك السيييييييييرد للدصيييييييييول عل  
ال  كن. و د تق وننا ىني لوع تلك ال هايرة التد وضيييييييييرإ 
ح ات لإجتيا  التصيييالدد مم ىاييينا ةل ومن قبل أن تكون 

نالك خاوات عل  قاع ة الني عل  النغهة  د التسييييييوية ه
تت حل  د التره   النأي عن الر وانو لنب ا كان من غةن 
ال  كن ح وث هذا التدول  د مواقف عشييييييييييييييينات ال ول 
األوروبية وغةنهاو  دةا ترا سإ مم الالب السلسييييياةند 

ي يولة  صييسة مناقب أال ترلع  الرضييوية ال تواضييرة... 
  ة. د األمم ال تد

وبق ر ما وحلج الصيي ر السلسيياةند والرنبد ع ومات أن 
عتن إ وبرضيييها كان  د تصيييويتي ىل  جانب ا يولة  138

قنار الرضييييييييييييييوية متد يات الرناي اإلايييييييييييييينا ةلد ونرند بهذا 
الهرل ال ول األربم عشييييييينة األوروبية التد إيييييييوتإ مم 
قنار الرضييييييييوية وبةنها مرظم ال ول األوروبية التد ترت   

لسيييييييلوي الرايل  د الترامل أمحال ايييييييويسييييييينا.... الدياي وا
ن بنياانيا التد هد أ الق ر نسسييييييي يسييييييترنب ال ن  كيف 

 رمز الرلة  د تسيييليم  لسييياةن للةهوي من خالل ما ُعنل
ىمتنرإ عن التصويإ مم أن ال نااهة « وع  بلسور» بييييييييييي
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تسييتدع منها التكسةن عن الذنب البلسوري والتصيينل بنوع 
ي  ننسيييييييييييييييييا و من الدنكييية عل  ندو مييي يايييالييييا رغم إا  رلتييي 

ضروط ىانا ةل علةه ا وما  رلت ي أيضات روايا التد هد 
شيييييييييينيكة بنياانيا  د موضييييييييييوع ىه ا   لسيييييييييياةن الرنبية 
ال سيييل ة ال سييييدية ىل  الصيييهةونية. ويزي  ىايييترنابنا من 
ىشيييييييييييتناط بنياانيا عل  الن ي  عهاج لكد ع ت تنم عن 

« يولتي»لجو   التصييويإ ل صييلدة مشيينوعي التره   ر م
ىل  مقاضيييييياة ىايييييينا ةل ل ى ال دك ة الجنا ية ال ولية مم 
أن شيييخصييييات راييي ية م نية وعسيييكنية ىاييينا ةلية تسايت 
زيارة بنياانيا ويول أوروبية ع ة لتسايي مداك تهم بتهم 
جنيا ييةو وليذا  كيف ت نم حقيات عن الايف السلسييييييييييييييياةند 

بتييية ال ظلوم مم أنهيييا تجةز ل دييياك هيييا   وجييب قوانةن  ييا
الطهل عل  أي مسيييييييييدول ىاييييييييينا ةلد  د حال كان م انات 
 جناية وبصييييييينل النظن عن هوية ال جند عليي بنياانيات 
كان أم  لساةنيات. وكيف ع تتذكن بنياانيا الداضن قول 

الرزيز خالل زيارة لي كولد للره   عب بن  هللا عب  ال لك
لن يسيييييييية الدكومة مارغنيإ تاتشيييييييين  1988لبنياانيا عام 

وعييييي  بلسور عيييييار يجيييييب عل  الجةيييييل الديييييالد  د  ىن»
لكن عل  من تقنأ نصيييييا دك «. بنياانيا أن يصيييييددي...

 أوها القا   الدكيم.
ك ا أن ما وحلج الصييي ر هو أن أي إيييوت  لسييياةند 
 ر  اآلنو ك ا تتالب الدنكةو من ال صيييييييييييييييلدة أع يرلو 
عل  إيييوت التنكةز عل  تدقةع ال صيييالدة التد لم تر  

القاية السلسييييييييييييياةنةون  د اإلكحار من  موضيييييييييييييوعات وتهارى 
أو  النقاش حوليو خصيييييوإيييييات أن عق ة ال صيييييالدة  اتإو

هكذا يجب أن تصييهاو ليسييإ من ال سييتدةالت.  ك ا أن 
أيت الواجب  إن ما  رلي الن ي  « ح اج»إيييييييييييييييواريم 

مد وي عهاج وعل  م ى  الث ايييييييييييييينوات كان نوعات من 
ات وتجرل الصييييييواريم التد ع تقتل  شيييييينات وإن ا تذلل عطه

 نإيييييييييية التسهم لل وقف السلسيييييييييياةند أ ضييييييييييل. ولوع هذه 
الصيييييييييييييييواريم العهاايييييييييييييييية التد ع تقتل وع ت من ل ا كان 
للصييواريم الد سيياوية التد تهرا الهلم  د النسوج وتقتل 

ييا أعن ما تصيييييييييييييييةب أن تح ن ته  ة. وإذات  إن الان ةن 
الواجب وإن كان ذلك من يون تنسيييييييييييييييةع. وكانإ التأيية 

 لةل أن ال جت م السيييييييااييييييد والدزبد اإلايييييينا ةلد  اعلة ب
ىنقسيييييييييييييييم بةن من ونى أن مد وي عهيييييياج راهن وحقع 
مكاايييييييييب وأن نتنياهو ه ي ولم يجنؤ عل  ىايييييييييتك ال ما 

وهوي  ييياراي آ ن ىكيييان ونوييييي ىجتيييياحيييات وأن وزين الييي  ييياع 
ب  الخنوج من ال شيييييه  السيييييياايييييد  ر  الرسيييييكني ىل  األ

ات ىاتسالمتأكة ات إلخساا ال خاط الر واند الذي لم يدقع 
 لساةنياتو بل عل  الرك  أاقط ظاهنة اعاتداعت من 
ىاييييتدالة التوا ع السلسيييياةند ىل  ىاييييتدالة القبول األم د 

يولة » ال ولة السلسييييييييييياةنية وإن هد جا ت  د إييييييييييييرة 
 «.مناقب

 ويهق  اآلن ما هو األهم مت حالت بتوييم لرة السييييييييييال 
والتنحةييب بلريية اليي بلوميياايييييييييييييييييية ال سيييييييييييييييتنيي ة ىل  النؤييية 

ة وحذاقة أهل القانون  د مقاضيييييياة ىايييييينا ةل اييييييتناتيجياإل
التد تدتل وإجهارها عل  ي م الترويضيييييييييييييات ال الية التد 
هد أكحن ما تزعج الشيييييييييييييخصيييييييييييييية الةهويية التد اعتايت 
بذريرة الشييييييرب الذي ع و ن لي وال ضيييييياهل  من النازية 

ل األمةنكد واألوروبد ما يرزز  قا ها أن تجند من ال ا
هالت أ وها السيييال  و أوع وانها وإبتزازها. وعن ما نقول وياعات 

أوهييا التسهم  هييذا ع يرند أن القضيييييييييييييييييية وإيييييييييييييييلييإ ىل  
خواتي هييا. لكن الييذي ننييي  قولييي هو أن ال جت م اليي ولد 
ايييكون  ر  اآلن مترا سات أكحن مم ال وضييوع السلسيياةند 

د وبالذات يول الخليج ال قت رة واييييييييييييييييكون الايف الرنب
ماليات شييييي و ة الدنص عل  تشيييييجيم السلسييييياةنةةن للتابيم 
مم النهج الج و  لقضيييييييييييةتهم. وأما ري السرل اإلاييييييييييينا ةلد 
ال ت حل بتج ة  أموال عا  ة للسلسييييييييييييييياةنةةن وإقنار خاة 

 رل وتسم  الخةهة.  لبنا  ألول الوح ات السكنيةو  إني ري
ذ نتنييياهو  خايية البنييا  هييذه رغم اإلعتناة وحت  ىذا نسييَّ

األوروبد واألمةنكد الخجول  إن اييييييييييياكند هذه الوح ات 
مسييتقبالت هم عا الت  لسيياةنية تنتقل ىلةها من ال خي ات 

راضييييييييييييد ال دتلة وخارجها. ولن ونزعج ال جت م ياخل األ
ال ولد من ذلك ألني وني  أن ونتا  من الهكا  اإلايينا ةلد 

مييا أن تتوقف لهرل الوقييإ  اليي ا م ومن اإلبتزازات التد
حت  ُتسيييييييييييييييتيأنف من ج و . بل ىن أمةنكا أوباما الوعية 

وان لر م تج و  بوليصييييييييييييييية الحانية ايييييييييييييييتنى أني ق  آن األ
األمان ال يالد والرسيييييييييييييييكني من جانب الوعيات ال تدي ة 
إلاييييييينا ةل ما يام الشيييييييرب السلسييييييياةند ىرتضييييييي  إييييييييرة 

حيييييل »كخاوة نوعيييييية عل   نيع « الييييي ولييييية ال ناقيييييب»
وبييياميييا  د مالم أوهيييذا ميييا نيييايى  يييي الن ي  «  ولتةنالييي

وعوتييي األول  ومييا  يياتو وقيي  كسييييييييييييييييب رهييان الشيييييييييييييييرييب 
األمةنكدو من حع ال جت م اإلنسييييياند عليي ماالبتي  أن 

الخاوة التييييياريخيييييية وتقوم بيييييذليييييك الييييي ولييييية  يقتدم غ يييييار
الرزيز  عب بن  هللا عب  السلسييييييييييييييياةنية و ع مهايرة ال لك

عه ه ولّد  لصيييييييييييييدة ليشيييييييييييييه  ممالذي نت ن  لي مو ور ا
الرزيز والشييييييرب السييييييرويي الذي  عب بن  األمةن اييييييل ان
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آزر القضيييية ك ا لم ودازرها آخنون اايييتك ال  يام ال ولة 
ال أمولة وعاإييييي تها الق ج الشييييينيف. ومحل هذه اللدظة 
ي النسوج من ال شيييه  الناهن حةا  تروِّة األمة ما تقاايييِّ

يااييييييية محل مصيييييين تتشييييييقع وتصييييييها حالها الدزبية والسيييييي
حالها الكنوية ال نقسييييييييييييي ة ترصيييييييييييييهات ع يقات بةن زملكاوية 
وأهليةو وحةا اوريا تتنا ن  ر  ىتساع رقرة الرزلة عنبيات 
ويوليات عل  نظامها الذي أضاع السنص اإلنقاذيةو وحةا 
يول عنبية أخنى ع مستقن لها ىع ىذا ترقلن أولو األمور 

 حكامات ومرارضةن.
 2012( كانون األولديسمبر ) 9 - «الشرق األوسط» صحيفة

     

دولة شمال »الحالل المبغوض... 
 «دولة جنوب لبنان»و «العراق

مم ب اية الر  الركسيييييييييد إلنقضيييييييييا  ال دنة السيييييييييورية 
وإنتقال اييييييوريا من يولة الشييييييخ  الواح  والدزب الواح  
ىل  يولة تشاركيةو وعوية ال داسة الرسكنية ىل  ما من 

« ح اة ال يار»الو ند أن يكون اإلام الابيرد والواجب 
و «الجةوش الدنة»عل  ال سيييييييييي   ب ل هذه الجدا ل من 

تلو   د أ ع ال شييييييييييييه  الرنبد ىحت اعت اإلنتقال الج ي 
« ال ولتةن ال سييييييتلدبتةن ال هروضييييييتةن» د الد وا حول 

 من التنظةن ىل  التابةع ال ت رج.
 د ضيييييييييييو  ما « يولة جنوب لبنان»ه ا « ال ولتان»
رناه من زعامة شييييييييييعية كبةنة الشيييييييييأن قال ىني لل نة اييييييييي 

األول  منذ نصيييييييف قنن يشيييييييرن  خان ياهم وه ي الكيان 
يوليية شييييييييييييييي ييال »اللبنيياند ويشيييييييييييييييانه. أمييا األخنى  ييإنهييا 

وإاييتنايات ىل  واقم الدال  إن ال وا م وال قومات «. الرناا
متوا نة. ك ييا أن اييييييييييييييييا قيية الديي وث ت ييإ ومن يون أي 

 م الو ند ونرند بذلك ىنشييييييياار مقومات أو شيييييييرور  اإل
م هذا البل  األشهي  القارة عل  قا  ة  السويان ى نةن ووض 
ىحت يال حي وث ال زيي  من حياعت اإلنشيييييييييييييييايار.  ياألمن 
الصرب هو اإلنشاار األولو أما  ر  ذلك فيصها األمن 
من الب وهيات. واألمن األإرب هو أن يرتبن أولو األمن 

سنيط هو حل و ند ولي  أو الدكم أو الدزب أن ى م الت
ىنشييييييييييييييياييييارات للكيييييان ى نةنو مم مالحظيييية أن هييييذا السرييييل 
ال هروة تم من يون حي وث ظنول كتليك التد حي  يإ 

ل ييانيييا ى نتةن أ د الزمن ال يياضيييييييييييييييد وأيت ىل  أن تكون 
غنبية وشييييييييين ية وكوريا شييييييييي الية وجنوبية و ةتنام محله ا. 

ل األمن الواقم جن  ى و د ضيييييييييييييييو  ما جنى عحقات  إن  ِّر 
ل انةتة ن وعاي تصديدي  أن اقط الج ار الساإل بةن األ

البل  موح ات وأن تأ ةنات النضيييييييييييال والتضيييييييييييديات أوجبإ 
ىاييييييتراية  ةتنام يولة واح ة. وأما كوريا  هذه مسييييييألة  ةها 

 نظن ىل  حةن.
« اإلنقاذ» بييييييييييييييييييي ما  رلي أهل الدكم السييييوياند ال كن 

لهم هييييييييذا بتنظةنات  أنهم تخلوا عن جنوبهم مكلِّلةن  ِّر 
ل  ات  تت دور حول ىحتنام حع الشرب  د تقنين مصةنهو عِّ

 أن ذلك ونابع  د حال كان الش ال يدتل الجنوب لكني 
لم يكن كيييييذليييييك وإن كيييييان يقييييياتيييييل الت ني  د الجنوب. 
ل السصيييييل الاوعد هذا يستقن ىل   وخالإييييية القول ىن  ِّر 

يرتبن جنوبي « اإلنقاذ»اإلقتناع  يو وحت  ىذا كان ُحكم 
الو ند  د أكحنيتي السيييييييييييييييكانية عطهة أمام  -ال سييييييييييييييييدد 

أمةن »تدقةع بننيييامجيييي  د  ييييام يولييية ىايييييييييييييييالميييية يقوي 
وهذه  رل «. أمة اإلايييييييييييييالم األ نيقد» ةها « ال دمنةن

 «.اإلنقاذية»أحالم اليقظة 
يولة »اآلن و د ىكت ال ىمكانية السيييييييييييييييا قة التد هد 

عن تتزاو  ىحت اعت أن نسيييييييي م  جأة « جنوب السييييييييويان
ل اإل قليم الكنيي  د الرناا ىل  خاوات جيييييي ييييييية لتدوُّ

ويقوى هذا اإلحت ال عن  التأمل  «يولة شيييييييييييي ال الرناا»
 د  بيريية الشيييييييييييييييناكيية بةن أهييل الدكم  د الرناا ورموز 
إيييييييييييانرد القنار  د اإلقليم الذي وتاور  سييييييييييينعة وين و 

ايييييييييي  واقعية وبات مالذات للسيييييييييييااييييييييييةةن الرناقةةن أعل  
 هروة علةهم ورب ييا عحقييات لدكييام ال ضييييييييييييييياهيي ون أو ال

منصييييييييييييييين ةن خلرات  د  رل يول الرالم الحالاو ك ا أني 
مالذ للرناقةةن الهيييييييياححةن عن لدظييييييييات من الهيييييييي و  
والا أنةنة عل  أاييييي  واقعية كوني يعي  حالة ىايييييتقنار 
تشيييييييييييييييهي  د  بيرتها تلك الدالة التد كانإ ايييييييييييييييا  ة  د 

امد وع يد ث  د الرناا الشيي  الد الهارزاند الرناا الصيي َّ
وبالذات  د اربةل والسييييييييلي انية ما يد ث ووميات  د  ر اي 
ومرظم ال  ن والبل ات الن يسيييييييييية  د الرناا ال الكد من 
تسجةنات. وإل  ذلك ىن الشيييييييييييييرور  اعايييييييييييييتقاللية الكاملة 
وتزاويييييييي   د ال جت م الكنيي وإل  يرجيييييييية أن النزعييييييية 

زعيم »اإلايييييييتقاللية الرسيييييييكنية تن و  سييييييينعة وع وتجاوب 
مسييييييروي  ارزاند مم ىإيييييينار الزعامة ال الكية « الشيييييي ال

عل  أن يكون عسييييييييكنيو الشيييييييي ال جز ات من ال داييييييييسيييييييية 
الرسييييييكنية ال نكزية. ك ا أن منحلة اإلعتزاز  أن ر اايييييية 
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يولة كل الرناا هد لألكناي ور اايييييييييييية ال بلومااييييييييييييية لهم 
أيضات وعشنات ال ناإب ال تق مة  د ال ولة هد األخنى 

رييييي  السيييييييييييييييبيييييب اليييييذي يدول يون الجنو  ندو لهمو لم ت
اإلاتقالليةو وذلك لشرورهم غةن ال رلن  أن تلك الصيرة 
جا ت ضييييي ن ايييييةناريو بني ن وليسيييييإ عن توا ع و ند 

 د الرناا هو ر ي  الوزرا  « ال لييييييييك الدطيقد»وأن 
ولي  الن ي  جالل الاالهاند ك ا أن إييييييانم السييييييياايييييية 

ولي  الوزين   د الوزارة «ال يييييييالكةون »الخيييييييارجيييييييية هم 
يار زيهاري مم مالحظة أني مارج الواجب  كل  هوشييييييييييييييي
اللييياقيية والتسهم وعيي م ىحناج ال وقف الرييام لليي وليية. هدع  
 د شيييرورهم هذا ونون أن إييييرة الدكم  د السيييويان ما 
قبل اإلنشيييييييييياار لم تقنم الجنوبةةن  أن نا ب الن ي  كان 

مة اةلساكةن وأن ر ااة ال بلومااية ومناإب أخنى متق 
كانإ  د عه ة جنوبةةن.  الشييرور  الخصييوإييية أمن ع 
تسك ألرازه مناإييييييييييب عابنة ومن أجل ذلك كان السييييييييييرد 

التد « يولة جنوب السييييييييويان»ال ؤوب لإنسصييييييييال و يام 
ك ا ال دت ل ح و ي  د الرناا  إايييييييييييييييتد اث أو  إنتاج 

و ما كانإ «يولة شييييييييي ال الرناا»يولة مسيييييييييتقلة فيي هد 
 ولية لها وإل  يرجة أن يبلوماايييييييييييييييية لتتم لوع النعاية ال

يولة »يولة كبنى محل أمةنكا وبنياانيا و ننسيييييييييييا أيرجإ 
أجنيي ة » د الصيييييييييييييييسديية األول  من « جنوب السيييييييييييييييويان

ويجوز اإل تناة  أنها اتسرل الشد  نسسي « اإلهت امات
 د حال ىنتقال الد وا حول ىايييييتقالل اإلقليم  د الرناا 

ال دنج ألهيييل  من مجني  رل التدييي ييييات ذات الايييا م
الدكم  د  ريييي اي ىل  ىتصيييييييييييييييييياعت تديي ىل  خاوات. 
وعن ما يقول مسروي  ارزاند  د ىح ى تصنيدات لي ىن 

عل  ىي »مسيييييييتر  للني « البيشييييييي نكة»جيشيييييييي ال سييييييي   
 إننا نسييتدضيين ما « ىعت ا ات من جانب الجي  الرناقد

كان يقولي ايييييييلساكةن أو جنناعت جيشيييييييي ووم كان ما زال 
لن ي  ع ن الهشييةن. كذلك عن ما يقول عضييو نا هات أول ل

ى تالل »البنل ييان الرناقد عزة الشييييييييييييييييابنيي ر ال نت د ىل  
بزعيياميية الن ي  نوري ال ييالكد  د ىحيي ى « يوليية القييانون 
ىن م اراة أكناي الرناا حع تقنين مصةنهم »تصنيداتي 

مشيييييييييييينوع ج ات وأعتق  أن كل السيييييييييييييااييييييييييييةةن الرناقةةن أو 
ن  ةهم ر ي  الوزرا و وأن من غيالبةتهم ودمنون بيذليك   

 م يسيييييييييت ري  «حقهم ال شييييييييينوع ىعالن يولتهم الكنيية...
لكن الظنول أو الشييييييييييييييينوط الو نية واإلقلي ية وال ولية »

ىنييي عنيي مييا يقول هييذا «... غةن منيياايييييييييييييييهيية لييذلييك حيياليييات 
البنل اند ما قالي ومن يون أن ونبني مالكد ما ىل  نهيي 

أن الج م الرناقد أو حت  تلايف مسنياتييييي  هييييذا يرند 
الظنول أو الشييييييييييييييينوط الو نية »عنبات وكنيات  د ىنتاار 

ك ا أن الكالم الشابن ري وبتلك النبنة  «واإلقلي ية وال ولية
يجرلنا نسيتدضين ما كنا اي رناه عل  م ى اينتةن ايهقتا 

 التناضيد من أن للجنوبةةن « يولة جنوب السيويان» يام 
كيان قالب حلوى الدع  د أن ونسصيييييييييييييلوا. هكذا وكأن ا ال

ولتف حولي ح لة السيييييييييييكاكةن لتقايري  د ىحتسالية وعل  
أنرام ال وايييق  وبدةا وتذوا أو ولتهم كل حامل اييكةن 
القارة التد تلبد شيييييهةتي وتنسيييييجم مم مقومات  قا ي  د 

 ا ة الدكم.
ما نقولي  النسيييييهة ىل  أكناي الرناا وإحت ال أن تنتهد 

من زعامات  د السيييييييييييجاعت والتد يات ىل  ال سيييييييييييتدلب 
الجيييانبةن ال هروة من النييياجو ك يييا الاالا اليييذي هو 
أ رل الداللو رب ا ايينج ه وتبلور  د ال شييه  الجرنا د 
والسيييييييييييييييياايييييييييييييييد لل ناقة  د لبنان  ر  أن وتوارى النظام 
اري وتقوم يولة السوريةن و ع رؤى ج و ة تقوم عل   الهشَّ

من التشييياركية. وهذه ال ولة ايييتسصيييل ايييوريا عن ىونان األ
الذي اييييييييجرل هذه األخةنة أمام ىحت ال نشيييييييو  الشيييييييوكة 

الرناا «.. عناقها» ليييييييييييييييييييي الكنيية  د الخاإييييينة الشييييي الية
« تنانزييييييإ»اإلوناند الوع  والهوى و قييييي ان أهم مداييييية 

ايااية وعسكنية  د تاريم ال داات ونرند بذلك اوريا 
تلرب الورقة األخةنة وهد اإلايييييييتئحار   ا ي كن تسييييييي ةتها 

 اإلختيار « هللا حزب»وتول  أمنها « وب لبنانيولة جن»
 اإلضانار. وُتبنم هذه ال ولة مراه ة مم « حنكة أمل»و

اري ال نصييييينل.  ىونان ورواييييييا وتكون مالذات للدكم الهشيييييَّ
ول ى هذه ال ولة من القوة الرسييييكنية ما يجرلها أقوى من 
ال ولة ال نكز. وحول مسييألة التسييليم  قانونةتها وشيينعةتها 

لك ايكون ض ن إسقة يولية بةن الكهار. وأما أن  إن ذ
ع مايار لهيا وع من أ  هيذا أمن وتم ىيجياي الديل لي عل  
قاع ة تهاُيل األراضيييييييد. أما مسيييييييألة أن الناج ونتضيييييييون 
ذلييك أو ع ونتضيييييييييييييييون  هييذا غةن واري ألن مييا ي كن أن 
يد ث هو أن الكل ة األعل  هد لولد األمن وأن النعية 

ر لها أو مك  مسنوة علةها أن تايم. -توب مق َّ
الدالتان مجني ىحت الةن تنتسيييييييييييييييم  د أ ع ال شيييييييييييييييه  
السيااد مالما ح و ه ا. والذي و  م  د ىتجاه الد وث 

 د لبنان ومن « هللا حزب»أن حالة أكناي الرناا وحالة 
قبل ذلك جنوبةد السيييييييييويان وإيييييييييلإ ىل  ح  أن الحالث 

مم  وارا « يولة ضييييييي ن ال ولة»عهارة عن أن كالت منها 
 د الشييييييييييأن واأله ية والقوة واإلرتها ات ال ولية والروامل 
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 ال ذهبية.
وحةييا ىن زعياميات هيذه الديياعت تنى أنهييا يجييب أن 
ع تكتسد  الهقا  شيهي يولة راي يات أو ك ا آلإ ىليي الدالة 

و  يييإن «يولييية مناقيييب»السلسييييييييييييييياةنيييية  د األمم ال تدييي ة 
موجة الانيع اييييييييييالكة عل  ما هو حاإييييييييييل أمام ركوب 

السرل ال سيييييييييييتدلب... ال هروة وهو اإلنشييييييييييياار وتدإ 
وما يام جنوبةو السيييييويان غامنوا «. اإلايييييتقالل»تسييييي ية 

تدليييل ميييا هو «  توى ىنقييياذيييية»مرت ييي ون  د ذليييك عل  
مدنَّم وتكتسد  يييييإعتهييييياره مهروضيييييييييييييييييييات  ل ييييياذا ع يديييييذو 
ال رامنون اآلخنون حذوهم. يالسييييييييو  حظ الو ن الرنبد 

 األكبن.
 2012( كانون األول) ديسمبر 16 - «ق األوسطالشر»صحيفة 

     

 «.. خراب سوريا»بعد 
 من قبل« خراب البصرة»

نو  بن  8ار األاييييييييي  ووم الخ ي  ختار الن ي   شيييييييييَّ ى
 ضييا ية رواييية ليقول من خاللها  2012)تشيينين الحاند( 

كالما من شيييييييييييييييأني أن يكون ماية للنقاش ال سيييييييييييييييتهيلو 
وبالتالد وتم التوإييييييييييييل ىل   رل التوا ع علةهاو لوع أن 
التوقةإ كان متالزما مم ارتساع مقلع  د منسييييييييييييوب ال م 

 الذي أريع وال مار الذي تكا ن.

ار  وقبل ذلك بهضييييييييييييرة أاييييييييييييابيم اختار الن ي   شييييييييييييَّ
الرييا ليية )اليي نيييا( ليقول من خاللهييا كالمييا كنييا  ضييييييييييييييييا ييية 

نت ن  لو أني تنيا  د جزمي لهرل األمور التد أشييييييييار 
 ىلةها من خاللي.

ار   د اإل اللتةن ب ا أن الن ي  غةن م ري ما  شييييييييييييييَّ
الذي  رلي خياره األمند الذي اعتبنه عالجا ل رضيييييييييييييييلةو 

 ريي  وومييات  وكيف أن الخط البييياند يمييا ويمييارا  د ارتسيياع
خنو م ا يسنة تر وال  د النؤية و د الرالج. ك ا أن آ

الن ي  ب ا ك ن يسكن وح ه ويقول ما يرتبنه الصواب  د 
حةن أن مناقشييييييييييية األمور مم ع ي من ال سيييييييييييتشيييييييييييارينو 

األمنو كان ولّد  ال جاز لهم ال ناقشيييييييية ولي   قط ى نا 
من شيييأنها ىضيييسا  مسيييدة من الواقعية عل  كالم الن ي  

ك ا الن ي  ال صييييييييني عحقا وحاضيييييييينا الذي هو ماٍةو 
مد   مناييييييييد وك ا  طية ال نتسل علةهم من النؤاييييييييا و 

علد وحسيييييييييييييييند مهاري ومر ن القذا دو بن  زين الراب ون
 د أشييييي  الداجة ىلةها.. وبالذات ىذا قال هذا ال سيييييتشيييييار 
أو ذاي أو أولئك النأي الذي وزجن أو يرظ أو و عو ىل  

هد أمامنا ت اعيات  مكنمة أو ونه  ع ا هو ضالل. وها
ما أإيييياب النؤاييييا  الذون انصيييين واو والن ي  ال تأرجدة 
ر ااييتي مد   مناييدو مم مالحظة أن هذا األخةن لكوني 

ومكتنزا  قا ة يونية ىل  جانب التدصيييييييييةل الرل د  ىخوانيات 
كان ايييةنجو من الخ وش ال سيييت نة لوعوتي الن اايييية التد 

أني اايييتدضييين  رضيييا لم وهنأ بها  ر  وق  ع وهنأ أب ا لو 
من آيييات الكتيياب الكنيم ومن الديي وييا الشييييييييييييييينيف ومن 
األقوال ال أ ورة للرنب قبل ال عوة لهم ولل سيييييييييييييل ةن كا ة 
 ر  أن وّيع النايييييييول أمتي وتني للذون اإييييييياساهم الطيام 
 الواجب..  هو ما كان من ال دك  أني ايييييةتخذ من القنار 

 د الد  أإيييييوبيو وبالتالد  إني كان ايييييةنجو من التهلكة 
األقص  ومن التقنيم ىل  ح  البه لة وهو حد ونزا راق  
عل  ايينين ال نة أو ياخل ج ران بةإ اإلقامة الجبنية 
في ا الرا الت مشيييييييييييييييتتة ومالوبة ل  م الح ن  أرا  األبنا  
من آ ا هم.  ا  اييييهداني وترال  يق م التشيييياور  د األمن 

ا عزمإ عل  الب    د التنسةذ )وشييييييييييييييياورهم  د األمن  إذ
ال ون » توكل(. والنبد )إييييييل  هللا عليي واييييييلم( ونى أن 

وأن اله اية إلرشيياي « ال سييتشييار مدت ن»وأن « النصيييدة
عةن »األمور هد  د التشييييييييييياورو ك ا أن اعايييييييييييتشيييييييييييارة 

ك ا وناها اإلمام علد )رضيييييييييييييييد هللا عني( الذي « اله اية
ىن من أُعجب بنأيي ضييييلَّ ومن »يضيييييف ىل  ذلك القول 

وقبيل الي عوة كيان الرنب متسقةن «. قليي زلَّ اايييييييييييييييترن   ر
حصين من الن امة »وأنها « أول الدزم ال شيورة»عل  أن 

 «.وأمٌن من ال المة
وما هو أكحن غنا ة  د األمن أن الذون وتنأايييييون  ر  
انقالب أو  ورة أو  سرييل توريييا يسنضييييييييييييييييي األمن الواقم 
الخالد من يايييييييييييييتور مسيييييييييييييتطيم ال واي التد ع تخضيييييييييييييم 

تسنضيييييييييييييييهيييييا أمزجييييية هيييييذا ال تن   أو ذايو لترييييي والت 
يدنإييون أكحن الدنص عل  ىظهار ت ونهم وإاييالمةتهمو 
 نناهم يختييارون للخاييب التد ولقونهييا  د ال نيياايييييييييييييييهييات 
شيييييييييييييييواه  من القنآن الكنيمو ك ا يخت ون الخاهة   ية أو 
آيييات. لكن الييذي يديي ث هو أن هدع و أو كتهيية خابهم 

الترظيم لولد  الذون يدنإيييييييييون عل  ىضيييييييييسا  ال زي  من
األمنو يختارون آيات  رةنها لترزيز ما وني  هذا الن ي  
أو ذاي من خالل اآلييية تيي عيم رأيييي فيييي أو التوجييي الييذي 
وني هو مم أن  د الكتاب الكنيم من اآليات ما من شيييييييأن 
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 الر ل   وجهي ىنقاذ ال تن   من  رل مهروة.
ار  شيييييييييَّ وبالروية ىل  ما ب أناه حول كالم قالي الن ي  

ولم يدقع الراية ألني كان  د رؤيتي وتصيييييييييييينل  األايييييييييييي 
ك نتقم ولي  كن ي  للباليو نختييار هنييا ن يياذج من هييذا 
الكالم الذي كانإ تنقصي السِّانة  سبب  ق ان اعاتشارة. 

ال سيييييييألة ع » سد ى اللتي عبن السضيييييييا ية النوايييييييية قال 
أنا »و و«تترلع بهقا د أو رحةلد  هذه تروي ىل  الشييييييييييرب

 أي حال من األحوالو  الرنب يخلع  لم أكن ال شيييييييييييييييكلة
األع ا  يا  ا.  د ال اضيييييييييييد كان الر و هو الشيييييييييييةوعية 
ام حسيييةنو واآلن وني ون  ومن  م أإيييها اإلايييالم  م إييي َّ

ار.. أنا أت تم »و و«أن يخلقوا ع وا ج و ا وت حل  د  شييييييييييَّ
هناي الر و  من »و و« السيييييييييييييييلاات   وجب ال ايييييييييييييييتور
واجبد أن أكون »و و«السيييييييوريةن مدهلون لهذا ال نصيييييييب

و «النجل الذي يسييييتايم ىنها  الصييييناع وااييييتراية السييييالم
ال شييييييكلة ليسييييييإ بةند وبةن الشييييييرب  أنا ليسييييييإ ل ي »و

ىذا كان الشييرب السييوري ضيي ي »و و«مشييكلة مم الشييرب
ىذا كيييييان جز  كبةن »و«  كيف ي كن أن أ ق  الن ي ؟

من الرالم ضيييييييييييي ي والشييييييييييييرب ضيييييييييييي ي وأنا هنا  هل أنا 
ي انقسيييامات تد ث  د ايييورياو لكن هنا»و و«ايييوبنمان؟

علةنا أن نقاتل ألننا »و و«اعنقسامات ع ترند حنبا أهلية
ي اإلرهابةةن يقتلون وي مِّّنون  يرتق  »و و«ع نسيييييييييييتايم تن 

أريوغان أني السيلاان الرح اند الج و  ويسيتايم السييانة 
أغلبية الدكومات الرنبية ت عم اييوريا »و و«عل  ال ناقة

جنؤون عل  قول ذلك عالنيية ألنهم ضييييييييييييييي نيا لكنهم ع ي
 «.وترنضون لضروط من الرنب ومن البتنويوعرات

و د مرنة ىب ا  النأي  د ال ور غةن ال سيييييييييييييييتدب 
لو أراي الجي  أن ونتكب جنا م  د »للجي  السوري قال 

حع شيييييييييعهي  إني ايييييييييةنقسيييييييييم ويتستإو ولذلك ع ي كن أن 
يكون هناي جي  قوي وموح  و د الوقإ نسسيييييييييييييييي يقوم 

قتل شعهيو ك ا ع ي كن للجي  أن يص   ل  ة عشنين  
شيييييييييييييهنا  د هذه الظنول الصيييييييييييييعهة من يون أن يدظ  

ار  ويختم الن ي «.  احتضييان الشييرب السييوري  كالمي  شييَّ
الذي رب ا ع يج  اعقتناع الكا د ل ى الج هور النوايييد 
الييذي وتييا م مييا يجني عل  األرة السيييييييييييييييورييية من قتييل 

ف  الاةنان وت مةن وانقسييييامات ونزو   ولذا  إني  -وقصيييي 
 القول ع ا ىذا كان ولوم نسسي  -كالم ع يسة ه  د شد  

 د  رل األحيان خصوإا خالل األزمات ع تستايم »
 «.رؤية الصديا من الخاأ ىع  ر  أن تتجاوز األزمة..

وهذا التسسيييييييةن الهشييييييياري لل المة يجرلنا نسيييييييتدضييييييين 

 لنا نقنأو ك ا يجر« ر  خناب الهصيييييييييييييينة»القول الشييييييييييييييا م 
ار  النأي ال سييتج  للن ي  إهت ام  ىن ا هذه ال نة عل   شييَّ

لسان نا هي ال ستكةن  اروا الشنعو  ر   ال ة أاابيم من 
ى اللتي النوايةو وعبن الصديسة اللبنانية السورية الهوى 

و والتد أوح   ةها هذا ال رعاوي ال سيييييييييييييييتكةن «األخهار»
ار   أن ما كان من وضييييا  ات مقبوعو وأن ما ع يقولي  شييييِّّ

األاييييييييييييييي  حساظا عل  مها ة الن ي  وخشيييييييييييييييية من ع م 
التجاوب مم مض ون القول ي كن أن يأخذه السة  النا ب 

كل ووم وبتر  الدل عسكنيا »عل  عاتقيو ومن ذلك قولي 
واييييييييييييييااييييييييييييييا. ندن يجب أن نكون  د موقم ال  اع عن 
وجوي ايييييييييوريا ولسييييييييينا  د مرنكة وجوي  ني أو نظام. لق  

مشييياكل ايييوريا وترق ت ىل  ح  لم ير  فيي م كنا تر يت 
 صييييييييييل األع ال الرسييييييييييكنية الجارية عن حياة ال وا نةن 

هناي مسييييا ل كحةنة ي كن الر ل علةها من »و و«الرايوةن
أجل ىيجاي حلو وع أح  واهم  إعاية األمور ىل  ما كانإ 
عليي ألننا مقتنرون  أني ع عوية لرقارب السييييييييييييييياعة ىل  

موقرد ع أعنل ت اما ىل  أون ايييسضييد  من»و و«الورا 
الخيار بنا. ور ي  الج هورية شيييييييييييييخصييييييييييييييا ق  ع يراد 
الجواب الشيييييييا د مم أني ي لك  د و يي كل مقالة  األمور 

مييييا يجني  د ايييييييييييييييوريييييا مرقيييي  ومنكييييب »و و« د البليييي 
كحةنون  د الدزب والجبهييييييية والقوات »و و«ومتييييييي اخيييييييل

ن أني ع ال سيييييييييييييييلدة يرتق ون منذ ب اية األزمة وحت  اآل
ب ول عن الدل السيييييياايييييد. والدل ع يكون واقعيا ىع ىذا 
ب أ من أعل  ال سيييييييييييييييتويات.  ن ي  الج هورية هو القا   
الرام للجي  والقوات ال سيييييييييييييييلدةو وهو الذي يرةِّّن ر ي  
مجل  الوزرا  ويقوي الدزب الداكم ويختار ر ي  مجل  

ع اع تالل الو ند وع مجل  ىاييييييانبول »و و«الشييييييرب
ع هةئة التنسييييةع ك رارضيييية ياخلية متر ية األقااب وع و 

اتها إرتها أي مج وعات مرارضيييييية اييييييل ية أو مسييييييلدة  
الخارجية تسييتايم أن ت عد أنها ال  حل الشيينعد والوحة  
للشييرب السييوري. كذلك  إن الدكم القا م  جيشييي الرقا  ي 
وأحزا ييييي الجبهوييييية و د مقيييي متهييييا حزب )الهرييييا الرنبد 

خبنتييي الاويليية وبةنوقنا ةتييي ال تجييذرة ع اعشيييييييييييييييتناكد(  
يستايم وح ه  ر  انتةن من ع ن األزمة ىح اث الترةةن 
والتاور من يون شييينكا  ج ي يسيييه ون  د الدسا  عل  

 «.نسيج الو ن ووح ة أراضيي وايايتي اإلقلي ية
ار  أما كيف الدلو  إن الشييينعو أو الن ي  بلسيييان  شيييَّ

ىن أي تسيييييوية »اآلتد  الشييييينعو قال ىني يكون عل  الندو
ات بةن عواإييييييييم ىتساقاييييييييوا  انالقإ من اتصيييييييياعت أو 
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عنبيييية أو ىقلي يييية ويوليييية ع ي كن لهيييا العي  من يون 
أاييييييياايييييييها السيييييييوري ال تةن. الدل يجب أن يكون ايييييييوريا 
ولكن من خالل تسيييييييييوية تاريخية تشييييييييي ل ال ول اإلقلي ية 
األاييييييياايييييييية ويول مجل  األمن. هذه التسيييييييوية ع ب  أن 

 ن أوع وقف الرنف ووقف ى الا النار  شيييييييييييييكل تتضييييييييييييي
متزامن وتشييييييييييكةل حكومة وح ة و نية ذات إييييييييييالحيات 
واايييييييرة. ىن ال شيييييييكلة تكبن وتتر ع عن ما يرتق  الهرل 
أن الدسم أو الكسن م كن. لي  إديدا عل  اإل الا 
أن  إمكان كل هذه ال رارضيييات أن تدسيييم ال رنكة عل  

 ها ىيخال البالي  د أاييياج ىايييقاط النظام ىع ىذا كان ه 
 «. وض  ويوامة عنف ع نهاية لها..

عن  القنا ة ال تأنية لكالم السيييييييية  النا ب  ر   ضييييييييرة 
 أاييييابيم من كالم السيييية  الن ي  يسييييتنتج ال ن  أن الن ي 

ار   أن الذي  رلي كان «  ر  خناب الهصنة»اقتنم ىن ا  شَّ
ة مرييامنة من النوع غةن ال ييألول الرواقييبو وأنييي  د نهيياييي

األمن أجاز لنا هي ال سيييييتكةن أن يقول من الكالم ما وب و 
فيي وك ا لو أن النظام ارتأى أن ون م الناية البيضيييييييييييييييا  

ا.. االما ل ا لم وه ر من ىاتسالماالما وتسلي ا ولي  
يم ولم و من من بنيان.. وتسيييييييييييييييلي ا  دطيقة ع ج ال  د 
إييييوابةتها وهد ما قالي الشيييينع بنسييييهة من الصييييناحة و د 

رة ىشيييييييييارات ع تخس  عل  اللبةبو وهد أن النظام إيييييييييي
الهشييييييياري  دزبي وجيشيييييييي  ات ع يسيييييييتايم متسنيا تدقةع 
التسييييييييييييييوية. وعل  هذا األايييييييييييييياج  لتكن هناي خاوة من 
جانب الايف ال رتنة خصيوإيا أن الشينع  د ما قالي 

أن مييييا يجني ي حييييل ىعتهييييار  تسييييايى مييييا أمكنييييي التسييييايي
ا كان لن يأتد الني عل  مواجهة النظام لإرهاب. وأما ىذ

التدية   حلها  رن ها ايييننى أن عناي ال رارضييية السيييورية 
 ر  »ك ا عناي النظامو مجني منا دة ايييييييييييييييتجرل مقولة 

«.   ر  خناب ايييوريا»ُتسيييتب ل بها مقولة « خناب الهصييينة
 وهللا ال نجد.
 2012( كانون األول) ديسمبر 23 - «الشرق األوسط»صحيفة 

     

دون قواًل وِفعاًل واآلخرون الخليجيون يتح
 يتقاصفون كالمًا ورصاصاً 
 ن ال ليييكن الشييييييييييييييينيسة  بييي يت رايييييييييييييييييالييية خيييايم الدنمة  

الرزيز ىل  القاية ال شييييييييييييياركةن  د الق ة  عب بن  هللا عب 
الخليجية الحالحة والحال ةن التد ىاييييييييتضييييييييا ت ها ووم اإل نةن 

ال نامة عاإي ة ال  لكة  2012كانون األول /ييسي بن 24
الهدنينية التد تواإييييل موجات التدنش اإلوناند السييييا  ة 
 د ال ناقة ىقالا ىاييييييييييييتقنارهاو مشيييييييييييياعن الخشييييييييييييية من 
ىاييييييتشيييييينا  ظاهنة التشييييييقع  د  رل ال جت رات الرنبية 
وأكحنها خاورة ب أت رقرة ح و ي  د مصييييييييييييييين تتسيييييييييييييييم 
ويتواإيييييييل ح و ي  شيييييييكل  واجم  د ايييييييوريا  ضيييييييالت عن 

ح و ي  شيييييييييييكل إيييييييييييايم  د تون  ولةبيا والرناا ىحت ال 
ولبنان والجزا ن والسييويان والكويإ واألرين.  سد الناييالة 

بن  األمةن ايييييييييييل ان ولّد الره  التد أضيييييييييييسإ مشييييييييييياركة
الرزيز لل نة األول  كن ي  لو ييييييي  ال  لكييييييية ىل   عبييييييي 

ال دت ن ال زي  من الا أنةنة  د نسوج القاية الخليجةةن 
  اإلايييييييييييييييتقنار  د ال ناقيية وشيييييييييييييييروب يول ال جل  عل

ال سيييته ل ة ك ا لم ُتسيييته ل بهذه الد ة من قبلو ىإييينار 
عل  ىح اث النقلة النوعية  د الكيان الخليجد ال وايييييييييييم 
 دةا يدل التكامل مدل التراون. وبهذا اإلإيييييينار الذي 
ايييييييييييييييةتم و ع ما هو متساهم عليي  د الق ة الخليجية  د 

ي عنبد النييييياة  ييييإن  قيييي ان األمييييل  ييييأي ع ييييل وحيييي و 
اييييييةندسيييييين. و د حال ُكتب للق ة ال شييييييار ىلةها اإلعالن 

انة من التراون الخليجد 32عل  ال أل الرنبد أن تجنبة 
 اتإ ىتدايات ك ا اإلتداي األوروبدو  إن شيييييييييييييييروب األمة 
اييييييييييييتضييييييييييييرط عل  الدكام من أجل أن تدذو حذو القاية 
الخليجةةن وبييذلييك يقوم ىتديياي مريياربد وآخن مشييييييييييييييييارقد 

ال التجنبة الخليجية لكل يولة خصوإةتها. وتهق  ك ا ح
وهذا ما جا  واضيييدات  د النايييالة التد تا رإ األمة عب ن 

الرزيز  عب بن  األمةن اييييييييييييل ان ولّد الره  السضييييييييييييا يات
الذي ت ن  لي ال شيياركون  الدنمة نوتلوها نيا ة عن خايم 

ك ا شييروب األمتةن ىاييتك ال الترا د. و د راييالتي يقول 
م ىتداي قوي مت اايييييك من شيييييأني أن ولبد ىن  يا»ال لك  

آمال موا نةنا من خالل ىاييييييييييتك ال الوح ة اإلقتصييييييييييايية 
ية وإجت اعية ترزز ر اه ال وا نةن ىقتصيييييييييييييييايوإيجاي بةئة 

وبلورة ايييييييييييييييياايييييييييييييييات خارجية موحَّ ة و اعلة ُتجنِّّب يولنا 
الصيييييييييييييييناعييات اإلقلي ييية واليي ولييية وبنييا  منظوميية ي يياعييية 

ع األمن الج اعد ل ولنا وب ا وأخنى أمنية مشييتنكة لتدقة
يد د مصيالدها ومكتسيهاتها ويدا ظ عل  اييايتها وع م 

 «.الت خل  د شدونها ال اخلية...
هذه الخاوة تخلو من اإلرتجال حال مداوعت جنت 
 د ال اضييةة ن القنيب والهرة  وإتسيي إ  التالم من جانب 
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الدلقة األقوى إلايييييييييتيراب الدلقة األضيييييييييرف وإايييييييييتر ال 
تدايي كورقة تروي  النسم لألقوى عل  حسييييييييياب الر ل اإل

األضيييييييرف. ك ا أن مداوعت ح  إ  د زمن مضييييييي  لم 
تأخذ  د اإلعتهار الدسااية التد تنشأ نتيجة ع م مناعاة 
ايييييييياية ال ولة وخصيييييييوإيييييييةتها وإمكاناتها و نواتها ناهيك 
بلعهة ال كاو ة. وألنها ح  إ عل  ندو ما نشيييييييييييييييةن ىليي 

ل  إنها لم تصيييييي   بل ىن  ر ضييييييها لم ُوهصيييييين النور وتدوَّ
اإلخساا ىل  إييناع ي م الشييرب من جنا َّي الح ن الهاهظو 
أو  لنقل ىن أهل القنار الذون نشييييييياوا لتدقةع ىتداي أكلوا 
الدصييييييييييينم لهرل الوقإ تاركةن الشيييييييييييرب يضييييييييييينج بل 
ويصييييياب  دالة من اإلحهاط بلرإ يرجة اليأج من كل ة 

  ية.اإلتداي وع م أخذ قا لةها عل  مد ل الج
وإل  ذلك ىن ضنورة اإلنتقال من التراون ىل  اإلتداي 
تأتد  د ضييييييييو  ىاييييييييتخالص النتا ج والربن من ىنجازات 

لةنتظم  ري   1981ق ية بي أت أوعهيا  د أبوظبد عيام  32
ق ييية اإلناالا هيييذه عقييي  الق م من يون منييياكسيييات ك يييا 
الدال  النسييييييهة ىل  الق م الرنبية. وخالل  ال ة عقوي من 

ي تصيياع ت وتةنة ال راناة والتد يات ووإييلإ  د اإلنرقا
 رل ال ناحل ىل  أن الكيانات عنضييييييييييييييية للته و . وهذه 
الته و ات لم تتوقف وكانإ تتخذ  د كل منحلة شكالت لم 
وهرا ع ومات عل  اإلرتيا . وعن  التأمل  د الذي جنى 

وامت   1990آب /أغسيييييييييا  2غزوات للكويإ ووم الخ ي  
ه ال  لكة الرنبية السيييييرويية  م  ضيييييرة إيييييواريم  د ىتجا

اليذي « النبيم الرنبد» د اليذي حي ث للهدنين  د عيام 
تبةن أني  د  رل اييييييلوكيات رموزه كان منقوص النؤية 
الصديدة والتق ون السليم بل اني كان ىذا جاز التوإيف 

ىننا عن  التأمل نسيييييييييييييييتنتج ل اذا هذا «... النبيم ال راا»
الرزيز عل   عبيي بن  هللا عبيي  الدنص من جييانييب ال لييك

الييييي عوة ىل  ضييييييييييييييينورة ي  م  2011أن يالِّع  د الريييييام 
وأن يد ي  د راييييييييييالتي ىل  « اإلتداي» إتجاه « التراون »

  اضةىالقاية الذون ىجت روا  د ال نامة وكذلك من خالل 
األمةن اييييييل ان خالل اللقا ات الجانبية موع ات  ولّد الره 

هللا  عب  إلعالن  يام اإلتداي ومن النياة. وكأننا  ال لك
يقول مييا مرنيياه ىنييي ىذا كييانييإ ظنول الح ييانةنييات أوجبييإ 
مجلسات متراونات  إن ظنول الزمن الداضن والخشية عل  
جةيييل األبنيييا  واألحسييياي من عيييايييييات الصيييييييييييييييناعيييات التد 

توجب ىتدايات ُم ا رات ورايعات. وتلك هد  ترصييف  ال ناقة
القضييييايا التد نستنةو تهرات ل ا يصيييي ر عنيو تشييييرل  ال 

هةئة »هللا من ال هايرة ىل  ىايييييييييييييييتد اث نظام  عب  ال لك

ىل  مهايرات التسيييييييييياما مم ناكني الوي والج ا ل « البيرة
«  تا»ىل  السيييييييييييييرد ل ى قابد  التهاغل السلسييييييييييييياةند 

وبييامييا ومرظم قيياية أن ي  ىل  اايييييييييييييييتنخييا  ال« ح يياج»و
اليي ول األوروبييية لكد يلريي  لوا  د مسييييييييييييييييأليية ال وضيييييييييييييييوع 
السلسييييييييييييييياةند ىل  الت نييييييييات ال تالحقييييييية عل  أقاييييييياب 
الصيييييييييييناعات الرنبية غةن ال ترقلةن وبالذات  د ايييييييييييوريا 

 والي ن من أجل أن وتقوا هللا  د الو ن والشرب.
وعن ما ننى أي مسييييييار ىنتهإ ىليي الاهرة ال صيييييينية 

وكيييذليييك الاهرييية اللةبيييية وقبيييل ذليييك « نبيم الرنبدال»من 
الاهرة التونسيييييييية وما هو مسيييييييت ن الد وث  د الصيييييييف 
السلسييييييياةند بنسيييييييهة أقل من ذي قبل وعل  أههة الد وث 
 د الرناا ولبنييان والسيييييييييييييييويان واألرين وكيياي يديي ث  د 
 الكويييييإو  ييييإننييييا نتسهم هييييذا الدنص من جييييانييييب ال لييييك

من ت اعيات الظنول  هللا متجاوزات ضييييييينورات الناحة عب 
الصييييييييييدية عل  ع م التها د  د مسييييييييييألة ىنتقال ال جل  
الخليجد من منحليية التريياون ىل  منحليية اإلتديياي وكيف 
أن هذا الدنص يد ث في ا يولة محل اوريا تتسكك تدإ 
و ييأة التقيياإيييييييييييييييف ال تهييايل ألسيياظييات  كييل أنواع ال سنيات 

ن نواع السييال  ومن يو أالسييةئة ورإيياإييات ونالع من كل 
 النح ة والخشييييييية من رب الرال ةن وع وتني  أقل شييييييرور

ار  نإييييييييييييييية أمام األا الرنبد األخضييييييييييييييين  الن ي   شيييييييييييييييَّ
بناهي د الذي يداول تدقةع ته  ة تتاور ىل  تسييييييييوية اإل

ار وتر    لكد ونجز ما يسيييييييييير  ىلييو بل ىن الن ي   شييييييييييَّ
ع م اإلجت اع ال نسني  اإلبناهي د وُيشيييييييني  د اإلجت اع 

الرنبد  -اليييييذي يجريييييل ال هروث األم د  آخنين األمن
ار   ا يجب أن  وتهةب ال وقف  ال يصييييييييار  الن ي   شييييييييَّ
يصيييييييييييييييارحي  ي وهد مصيييييييييييييييارحة ي كن أن تد ث لو أن 
اإلجت اع كان  نا يات و ويالت  دةا يسيييييييييترنا اييييييييياعة أو 
أكحن يصيييييييييييييييييار   ةهييا اإلبناهي د ومن يون تنيي الن ي  

ارو  د حةن أن اللياقات ال رنول عن األخضيييييييييييين   شييييييييييييَّ
ال بلوماايييد تسنة  -اإلبناهي د  دكم تاريخي السيييياايييد 

ارو وما يام مدا ات بوزين  عليي أعَّ يقول أمام الن ي   شييييييَّ
الخارجية ولة  ال رلم وال سييييييتشييييييارة ال كتورة بحةنة شييييييعهان 
وا نةن من ال سيييييييييييييييياعي ون لوزين الخيارجيية وترةةيب ع يإ 

الذي  إلشيناي  اروا الشينع وبدضيور مسياع  لإبناهي د
 ات ض نات أكحن ىقتناعات  أن أي منتصن  قوة السال   د 
الصيييييناع لن يج  يولة قا  ةو ايييييوى الكالم الذي اييييي رناه 
ال  تلئ تدذونات وإحها ات والخالد من ال صييييارحة الشيييي و ة 
الوضيييييييييييييييو  والذي ع ووقف جنون الت مةن والقتل وإبتهاج 
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األ يييال ال رييارضيييييييييييييييية  ييأنهييا من جييانبهييا تيي من وتقتدم 
سيييقط  ا نات ومنوحيات وتأاييين جنويات وتسيييتولد عل  وتُ 

مخازن ذخةنة. ع حول وع قوة ىع  ا . ك ا أن الدنص 
يد ث بةن ا  الشيييييييييينيسة ن الدنمة ننسسييييييييييي من جانب خايم 

تعي  مصيييييييييين إييييييييييناعات غةن مسييييييييييبوا من حةا  بيرة 
التهاغل الناشيييييييييئة عني وإل  يرجة أن مصييييييييين ي كن أن 

 اوة ولي  اللعهيييييية تصيييييييييييييييها ا نتةن وعل  قيييييياعيييييي ة الريييييي
هللا كحةن  عبيي  اليي ي قنا ييية وهييذه حيياليية يخشيييييييييييييييياهييا ال لييك

هللا  عب  الخشية. ومن مداان الص ل أن الرض  لل لك
 ولّد الره   د هذا الزمن الرنبد الصييييييييييييييرب ونرند بذلك

 نيييييا يييييب ر ي  الوزرا  وزين الييييي  ييييياع األمةن ايييييييييييييييل يييييان
ولّد  الرزيز ونظن  ييالرةن ال ترييا سيية والدكي يية ك ييا عبيي 

األمنو مم كل من مصن الو ن والشرب وال ورو واوريا 
الشيييرب الذي يصيييون الكيان وينأى بنسسيييي ع ا ي كن أن 
يجرل الصيييييييييييناع وتدول ىل  ىحتناب أهلد ع اييييييييييي ا هللاو 
وهو مييا تدبييذ حيي و ييي  رل األ نال اإلقلي ييية واليي ولييية 
غةن النزيهة التد تب ي من الترا ف الكالمد مم النظام 

رلي يشييييت  عنايات  ال يضييييم بنسسييييي نهاية  د اييييوريا ما يج
لل شيييييه  الذي رب ا من الصيييييرب عل  م ى اييييينةن مدوه 

 من ذاكنة األجيال.
ونخل  ىل  القول في يييا النس  تشيييييييييييييييرن  ييياإلرتييييا  
والا أنةنة من النسييييييييييييييي ة الاةهة ال ت حلة  أن األمة عل  
موع  مم حالة ىتدايية ايييييييييييييييةتم اإلعالن عنها  د الرام 

ضييييييييييييييينيييا  رل من النيييياةو ى 2013 ن هيييذه الخاوة تروِّ
الشد  الص مة الكبنى الناشئة عن الص مة األكبن التد 

النبيم » أإيييييييييييابتنا من  رل مساعةل وم ارايييييييييييات ُكبنا 
 ال م وال مار والكالم  2012الذي إييييييييييييهغ الرام « الرنبد

إول وبالذات  د مصن التد  ةها من الذي يستق  ىل  األ
لتد تراظ إ ال ضييييدكات ولكني ضييييدك كالهكا واييييوريا ا

م ييا جرلنييا ننى أن هييذا النبيم كييان يقان   ةهييا السواجمو
ال  اييييييييييييييد ب ل أن يكون مزهنات ليصييييييييييييييها مح ناتو وأني  د 

  رل جوانهي كان مراقُا... وبإمتياز.
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